
LUTTENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 
_DER WETTEN, BESLUITEN, ARRESTEN ENZ. BETREKKELIJK 
HET OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN SEDERT 

DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813 

-VOORTGEZET DOOR 

Mr. Dr. G. VAN LEYDEN 

1949 

STAATSBLAD 

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



3 

S. l l 
3 Jarwari I949• BESLUIT tot hernieuwde 

vaststelling van het reglement voor de 
Rijks Middelbare Zuivelschool te Bols
ward. 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 14 October 1948, Directie van de Land.. 
bouw, No. L-7517, Doss. 3-4, Afdeling 
L.O.; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
nieuw reglement vast te stellen voor de 
Rijks Middelbare Zuivelschool te Bolsward, 
ter vervanging van het bij Koninklijk Be
sluit van a Mei 1931 (Staats!Jlad No. 18a) 
vastgestelde reglement; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1948, No. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van a4 December 1948, 
Directie van de Landbouw, No. L 8677, 
Doss. 3-4, Afdeling L.O.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het bij dit besluit be

horende Reglement voor de Rijks Middel
bare Zuivelschool te Bolsward; 

II. te bepalen, dat dit Reglement wordt 
geacht van kracht te zijn geworden met in
gang van het schooljaar 1944':i:945, op welk 
tijdstip het Reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van a Mei 1931 (Staatsblad 
No. 182) wordt geacht te zijn vervallen. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Amsterdam, 3 Januari 1949. 
JULIANA. 

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

(UitAeg. IB Februari 1949). 

REGLEMENT VOOR DE RIJKS MlD
DELBARE ZUIVELSCHOOL TE 

BOLSWARD 

(Vastgesteld bij Koni.nk]iik besluit van 
3 Januari I949 (Staatsblad No. J i:) 

HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 

Art. 1. Wanneer in de volgende artike
len gesproken wordt van Minister of van 
Directeur-Generaal, worden bedoeld de met 
de zaken van de Landbouw belaste Minister 
of de Directeur-Generaal van de Land
bouw. 

Art. 2. 1. De school heeft een drieja
rige cursus. De leerlingen vormen drie klas
sen. 

a. Aan de school wordt theoretisch on
derricht gegeven met het doel, grondig on
derlegde leiders van zuivelbedrijven te vor
men. 
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3. • Tussen het tweede en het derde cur
susjaar zijn de leerlingen gedurende een jaar 
practisch werkzaam in een inrichting voor 
fabriekmatige zuivelbereiding. 

4. Aan de school kunnen cursussen van 
korte duur in onderdelen van de zuivelbe
reiding worden gegeven. 

5. Alles, wat op de in het voorgaand lid 
bedoelde cursussen betrekking heeft, wordt 
door de directeur, onder goedkeuring van 
de Directeur-Generaal. geregeld. 

Art. 3. 1. Aan de Rijks Middelbare Zui-
velschool wordt onderwijs gegeven in: 

a. wiskunde; 
b. natuurkunde; 
c. scheikunde; 
d. plantkunde; 
e. dierkunde; 
f. Nederlands; 
A- Engels; 
h. Frans; 
i. Duits; 
j. zuivelbereiding; 
k. bacteriologie; 
/. kennis van werktuigen; 
m. boekhouden; 
n. landhuishoudkunde; 
o. kennis van wetten; 
p. veeteelt; 
q. veevoeding; 
r. gezon<!,heidsleer van het nmdvee; 
s. technisch tekenen; 
t. eerste hulp bij bedrijfsongevallen. 
a. De voor volledig onderwijs ingeschre

ven leerlingen zijn verplicht van de onder 
h en i genoemde vakken ten minste é&i ter 
keuze te volgen 

3. Door de Minister kunnen leervakken 
aan de in het eerste lid van dit artikel ge
noemde worden toegevoegd. 

4. Bij het onderwijs wordt zoveel mo
gelijk rekening gehouden met de bestem
ming der leerlingen. 

HOOFDSTUK II 

Van het toezicht 
Art. 4. Het toezicht op de school is op

gedragen aan de inspecteur van het land
bouwonderwijs en aan een commissie van 
advies. 

Art. 5. De commissie van advies heeft 
tot taak de belangen van de school en van 
de leerlingen te bevorderen en de Minister, 
de Directeur-Generaal en de inspecteur van 
het landbouwonderwijs dienaangaande, het
zij desgevraagd, hetzij uit eigen beweging, 
van advies te dienen. 

Art. 6. De commissie van advies bestaat 
uit ten minste vijf leden, die door Ons wor
den benoemd en ontslagen. Ten minste de 
helft van het aantal leden moet een voor
aanstaande functie in het zuivelbedrijf be
kleden of bekleed hebben. 

Art. 7. n·e commissie van advies stelt, 
onder goedkeuring van de Minister, een 
huishoudelijk reglement en een reglement 
van orde voor haar vergaderingen vast. 
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Art. 8. De commissie van advies houdt 
zich door geregeld bezoek op de hoogte van 
de gang van zaken aan de school. 

HOOFDSTUK III 

§ 1. Van de directeur, de leraren en 
de ver,aderin, van leraren 

Art. 9. Aan het hoofd van de school 
staat een directeur, die, onder het toezicht 
van de inspecteur van het landbouwonder
wijs, belast is met het beheer. 

Art. 10. De directeur verstrekt aan de 
inspecteur van het landbouwonderwijs de 
door deze gevraagde inlichtingen en geeft 
hem uit eigen beweging steeds kennis van 
hetgeen meldenswaardig voorvalt 

Art 11. De directeur draagt zorg, zowel 
door het bijwonen van de lessen en de prae
tische oefeningen als door andere gepaste 
middelen, dat het onderwijs geregeld en 
overeenkomstig de voorschriften wordt ge
geven. 

Art. u.- De directeur stelt, onder goed
keuring van de Directeur-Generaal, een 
huishoudelijk reglement vast, waarin .zo
danige voorschriften worden opgenomen 
als ter uitvoering van dit reglement nodig 
worden bevonden. 

Art. 13. 1. De directeur heeft het alge
meen toezicht over de tot de school beho
rende terreinen, gebouwen, werkplaatsen, 
hulpmiddelen voor het onderwijs en meu
belen. 

a. Hij is belast met het administratief 
beheer en hiervoor verantwoordelijk. 

Art. 14. 1. De directeur zendt jaarlijks 
v66r I Mei aan de Directeur-Generaal een 
begroting van uitgaven en een raming van 
inkomsten, met toelichting, voor het-volgen_ 
de kalenderjaar. De leraren ventrekken ·aan 
de directeur op diens verzoek de nodige ge
gevens voor het opmaken van de begroting. 

a. De directeur doet, tenzij met mach
tiging van de Minister, geen a~open of 
bestellingen, welke niet op de goedgekeurde 
begroting zijn voorzien. 

Art 15. Jaarlijk vóór t October doet de 
directeur aan de inspecteur van het land
bouwonderwijs een verslag toekomen van 
de staat der school gedurende het afgelo
pen schooljaar. Hij zendt een afschrift van 
dit verslag aan de commissie van advies. 

Art. 16. 1. De directeur wordt bijge
staan door zoveel vaste en tijdelijke leraren 
als voor het onderwijs nodig zullen zijn. 

a. De leraren worden door de Minister, 
de inspecteur van het landbouwonderwijs 
gehoord, benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. De inspecteur van het landbouwonder
wijs zendt zijn hiertoe strekkend advies, ver
gezeld van het voorstel van de directeur, 
aan de Directeur-Generaal. 

Art 17. 1. Voor het geval van afwe
zigheid, ongesteldheid of verhindering om 
andere redenen van de directeur gedurende 
ten hoogste drie dagen, wijst hij een der 
vaste leraren aan om hem te vervangen. 

a. Voor afwezigheid gedurende langer 
dan drie dagen behoeft de directeur verlof 
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van de Directeur-Generaal, die bij het ver
lenen van dat verlof een der vaste leraren 
met de waarneming van het directoraat be
last. 

3. Voor een verblijf buitenslands behoeft 
de directeur verlof van de Minister. 

4. De directeur doet van een door hem 
volgens het eerste lid gedane opdracht me
dedeling aan de inspecteur van het land
inspecteur van het landbouwonderwijs. 

5. Verkeert de directeur door ongesteld
heid of enig ander geval in de onmogelijk
heid aan het voonchrift van het eerste lid 
te voldoen, dan treedt de vaste leraar, die 
de hoogste leèftijd heeft, in zijn plaats en 
geeft ten spoedigste van het gebeurde ken
nis aan de Directeur-Generaal en aan de 
ÎIISpecteur van het landbouwonderwijs. 

6. Bij ontstentenis van de directeur 
wordt door de Directeur-Generaal in de 
waarneming van het directoraat voorzien. 

Art 18. De directeur houdt een register 
van de leerlingen en vermeldt hierin onder 
meer de:. tijd, gedurende welke zij aan de 
school onderwijs hebben genoten, en, zo 
mogelijk, de betrekkingen, waarin zij na het 
verlaten der school werkzaam zijn. 

Art. 19. 1. Onverminderd het bepaalde 
bij de artikelen 35 en 38 roept de directeur 
de leraren, zo dikwijls als hij nodig oordeelt, 
samen. 

a. De directeur is tot samenroeping bin
nen acht dagen verplicht, indien drie leraren 
hem het verlangen hiertoe schriftelijk te 
kennen geven. 

3. De directeur is voorzitter van de ver
gadering van leraren. 

4. De vergadering van leraren kiest vóór 
het einde van elk schooljaar uit haar mid
den een secretaris voor het volgend jaar. Bij 
ontstentenis van deze, wijst de lerarenver
gadering een der andere leraren aan om tij
delijk als zodanig op te treden. 

5. Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen. 

6. Behoudens het in artikel 39, ade lid, 
en in artikel 40, 6de lid bepaalde hebben 
alle leraren een besliuende stem. 

7. Bij staking van stemmen, beslist. zo 
het personen geldt, het lot en, zo het zaken 
geldt, de stem van de voorzitter; beslissin
gen over de uitslag van een examen, de toe
lating of de bevordering van een leerling en 
de verwijdering van een leerling volgens 
artikel 3a, 5de en 6de lid, gelden als zaken. 

8. De directeur zorgt voor de uitvoering 
van de besluiten der vergadering, behou
dens beroep op de Minister. 

9. Stukken, van de vergadering van 
leraren uitgaande, worden door de voorzitter 
en de secretaris ondertekend. 

10. Het archief der school berust bij de 
directeur. 

u. Iedere leraar is bevoegd in de ver
gadering van leraren zodanige onderwerpen, 
het onderwijs, de leerlingen of de school be
treffende, ter sprake te brengen als hem 
goeddunkt. 

u. . De vergadering van Ier~ is be-
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voegd tot het doen van voorstellen aan de 
Minister en aan de Directeur-Generaal. 
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ring van de Directeur-Generaal, vast te 
atellen. 

2. De beiu:nbten worden benoemd, ge
.:horst en ontslagen door de Minister. 

§ 3. Van de leerlingen 

Art. :ao. 1. De leraren gedragen zich in 
zaken, welke op de schooltucht of op de in
wendige huishouding der school betrekking 
hebben, naar de beslissing van de directeur, 
behoudens beroep op de- Minister. Het be
roep heeft geen schorsend~ kracht ten aan
zien van de beslissing van de directeur. 

2. Is een der leraren verhinderd onder
wijs te geven, dan geeft hij hiervan onver
wijld keru)is aan de directeur onder opgaaf 
van de reden; laatstgenoemde wordt even
eens verwittigd, zodra de reden van verhin
dering heeft opgehouden te bestaan. 

Art. 25. :r. Behoudens het bepaalde in 
.bet tweede en het derde lid wordt iemand 
alleen tot de eerste klasse van de school 

· toegelaten na het afleggen van een examen, 
·►af te nemen door de directeur en de leraren, 

waaruit blijkt, dat hij de kundigheden bezit, 
vereist om het onderwijs in die klasse met 
vrucht te kunnen volgen. 

3. Anders dan wegens ongesteldheid mag 
het geven van onderwijs niet worden nagç
laten zonder vergunning van de directeur, 
behoudens liet bepaalde bij het vierde lid. 

4- Voor afwezigheid buiten de vacanties 
van een !leraar gedurende langer dan één 
week wordt de, door tussenkomst van de di- · 
recteur aan te vragen vergunning van de 
Directeur-Generaal verei,st. 

Art. u. x. Bij afwezigheid of ontsten
tenis van een leraar wordt door de direc
teur zoveel doenlijk in diens lessen voor
zien. 

:a. Is extra hulp noodzakelijk, dan doet 
hij hiertoe onverwijld de nodige voorstellen 
aan de Directeur-Generaal. ' 

Art. :a:a. 1. De directeur en de vaste 
leraren behoeven de vergunning van de ML 
nister tot het bekleden van openbare of bij
zondere betrekkingen en tot het geven van 
privaatonderwijs. 

:a. De leraren verzoeken deze vergun
ning door tussenkomst van de directeur. 

Art. :a3. x. De zorg voor de verzame
lingen, hulpmiddelen en werkplaatsen, welke 
bij sommige vakken van onderwijs dienen, · 
is opgedragen aan de leraren, met dat on
derwijs belast. Ingeval dezelfde hulpmidde
len door meer dan één leraar bij het onder
wijs worden gebruikt, beslist de directeur, 
wie met de zorg hiervoor zal zijn belast. 

2. De leraren houden van de aan hun· 
zorg toevertrouwde verzamelingen en an-
dere hulpmiddèlen nauwkeurige inventaris
sen volgens een door de inspecteur van het 
landbouwonderwijs te verstrekken model bij. 

3. Aan het einde van elk kalenderjaar 
leggen zij deze over aan de directeur met 
vermelding van de staat, waarin een en an
der zich bevindt. 

4. Vóór I M13art van elk jaar worden 
deze inventarissen met een door de direc• 
teur op te maken en bij te houden staat van 
de meubelen en andere bezittingen der 
school aan de inspecteur van het lartdbouw
onderwijs ter waarmerking gezonden. 

Van de beambten 

Art. :a4. x. De beambten hebben zich 
te gedragen naar de voonchriften, te geven 
door de directeur of door de leraar, die zij 
behulpzaam moeten zijn. Hun werkzaam
heden kunnen• worden geregeld bij een in
structie. door de directeur, onder goedkeu-

2. Zij, die bevorderd zijn tot de vierde 
klasse ener hogere burgerschool of tot de 
vijfde klasse van een gymnasium, en .zij, die 
in het bezit zijn van het diploma B der 
examens van meer uitgebreid lager onder
wijs, kunnen door de directeur, in overleg 
_met de betrokken leraren, geheel of gedeel
telijk van het toelatingsexamen worden vrij
gesteld. 

3. Door de Minister kunnen, tot weder
opzeggens toe, andere diploma's worden ge
lijkgesteld met de in het tweede lid van dit 
artikel genoemde. 

4. Zij, die het onderwijs in slechts enige 
leervakken wensen te volgen, kunnen door de 

. directeur, in overleg met de leraren, van 
het in dit artikel bedoelde examen worden 
vrijgesteld. 

5. De dagen, waarop het examen wordt 
afgenomen, worden door de directeur tijdig 
bekend gemaakt. 

6. Hetgeen voorts betrekking heeft op 
de toelating en de bevordering der leerlin
gen wordt door de Minister geregeld. 

Art. 26. :r. Tot de eerste klasse van de 
school worden alleen toegelaten zij, die op 
x April van het lopende schooljaar de leef
tijd van zeventien jaren hebben bereikt en 
een naar het oordeel van de directeur vol
doend bewijs overleggen van ten minste 
éénjarige werkzaamheid in een inrichting 
voor fabriekmatige zuivelbereiding. 

:a. Uit het in het vorige lid bedoelde be
wijs moet blijken, dat hij, die tot de school 
wenst te worden toegelaten, voldoende met 
de praktijk van de boter- en kaasbereiding 
vertrouwd is. . . 

3. Zij, die_ zonder het onderwijs in ' de 
eerste klasse te hebben gevolgd tot de 
tweede klasse van de school wensen te wor
den toegelaten, moeten op x April van het 
lopende schooljaar de leeftijd van achttien 
jaren hebben bereikt, een bewijs overleggen 
als in het eerste en het tweede lid van dit 
artikel bedoeld_ en in het bezit zijn van het 
einddiploma B ener hogere burgerschool, 
van het einddiploma B van een gymnasium 
of van het einddiploma ener· Middelbare 
Landbouwschool. 

Art. :a7. :r. De bepaling der halfjaarlijks 
door iedere leerling voor het onderwijs te 
storten bijdrage geschiedt door de Minister, 
met dien verstande, dat de som per halfjaar 
niet meer dan zestig gulden bedraagt. 

:a. Zij, die het onderwijs in slechts enige 
leervakken wensen te volgen, betalen elk 
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halfjaar voor lessen, die gegeven worden: 
eenmaal per week .................. f 5.-
tweemaal per week ••••••••••...•....••• f 7.50 
driemaal per week ..•••••••.•..••••.... f 10.-

viermaal of meermalen per week f u,50 
met dien verstande, dat het gezamenlijk 
bedrag voor het onderwijs in enige leervak
ken niet meer mag bedragen dan voor het 
volledig onderwijs is verschuldigd. 

3. De storting van de halfjaarlijkse ver
schuldigde bijdrage voor het onderwijs en 
de verantwoording hiervan door de direc
teur geschieden op de door de Minister aan 
te geven wijze. 

4. On.. en minvermogenden van goede 
allJlleg kunnen door de Minister van het be
talen van schoolgeld geheel of gedeeltelijk 
worden vrijgesteld Leermiddelen kunnen 
hun kosteloos worden verstrekt. 

Art. a8. Leerlingen, die bij de overgang 
naar een hogere klasse of bij het eindexa
men voor de tweede maal zijn afgewezen, 
kunnen alleen met toestemming van de Di
recteur-Generaal, gehoord de vergadering 
van leraren, het onderwijs in dezelfde klasse 
blijven volgen. 

Art. ag. 1. Niemand wordt tot de les
sen toegelaten alvorens door de directeur te 
zijn ingeschreven en de verschuldigde gel
den te hebben voldaaIL 

a. De inschrijving, welke geldt voor niet 
langer dan één halfjaar, geschiedt kosteloos. 

3. Ieder ingeschrevene ontvangt een ge
drukt exemplaar van het in artikel 35 be
doelde programma en van de in artikel 36 
bedoelde rooster van lesuren. 

4. Ieder ingeschrevene geeft aan de di
recteur op, of hij het volledig onderwijs of 
het onderricht in slechts enige leervakken 
wenst te volgen. 

Art. 30. Onverminderd het bepaalde bij 
de artikelen as, a6, a7 en a8, kan de direc
teur ook in de loop van een halfjaar tot in
schrijving van nieuwe leerlingen overgaan. 

Art. 31. 1. De leerlingen kunnen, be
halve in het geval. bedoeld bij het tweede 
lid van dit artikel, geen terugbetaling der 
voor het onderwijs gestorte bijdragen vor
deren. 

a. Voor elke afwaigheid wegens vervul
ling van militaire plichten gedurende vier 
achtereenvolgende weken tijdens een half
jaar wordt de leerling, die zulks onder over
legging van het bewijs der verplichte afwe
zigheid aanvraagt, een vijfde deel van de 
voor dat halfjaar gestorte bijdrage terug
betaald. 

Art. 3a. 1. De leerlingen zijn verplicht · 
zich gedurende het onderwijs ordelijk te ge
dragen. 

a. Indien zij de orde storen, moeten zij 
zich op bevel van de leraar verwijderen. 

3. De leraar geeft van het voorgevallene 
zodra mogelijk kennis aan de directeur. 

4. De directeur kan een leerling wegens 
wangedrag voor ten hoopte veertien dagen 
van de school verwijderen. 

5. Wanneer een leerling zich• bij herha
ling schuldig maakt aan wangedrag. nalatig
heid of verzet, of in het algemeen nadelig 
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op zijn medeleerlingen werkt, kan hem door 
de vergadering van leraren, op voorstel van 
de directeur. de toegang tot de ·school voor 
ten hoogste twee maanden worden ontzegd. 

6. Op voorstel van de vergadering van 
leraren kan de Directeur-Generaal de toe
gang tot de school voor goed aan een leer
ling ontzeggen, de inspecteur van het land~ 
bouwonderwij1 en de commissie van advies 
gehoord. 

7. De directeur geeft van elke verwijde
ring kennis aan de ouders of voogden van 
de leerling en aan deze zelf, en van een ver
wijdering voor langer dan een week ook aan 
de inspecteur van het landbouwonderwijs en 
de commissie van advies. 

Art. 33. Iedere leerling is verplicht voor 
de directeur of voor de vergadering van 
leraren te verschijnen, wanneer hij daartoe 
van de directeur een oproeping heeft ont
vangen. 

§ 4. Van het onderwijs, het eindexamen 
en de vacantiën 

Art. 34. De regeling van het onderwijs 
geschiedt door de directeur, in overleg met 
de leraren. Bij verschil beslist de Minister. 

Art. 35. 1. In de maand April wordt het 
programma der lessen voor het volgend 
schooljaar in een vergadering van leraren 
vastgesteld en v66r I Mei aan de goedkeu
ring van de Minister onderworpen. 

a. Het programma vermeldt: 
a. de namen van het onderwijzend per

soneel en de beambten; 
b. de eisen van toelating en het bedrag 

van het schoolgeld; 
c. het getal uren, in elke klasse aan de 

onderscheidene vakken van onderwijs te 
wijden; 

d. voor elke klasse een omschrijving van 
het onderwijs in elk leervak en een over
zicht van de practische oefeningen; 

e. de bij het onderwijs te gebruiken boe
ken en leermiddelen en hun prijs; 

f. het in artikel u bedoelde, huishou
delijk reglement; 

~- een uittreksel uit het reglement voor 
de school; 

h. datgene, wat de vergadering van 
leraren ter voorlichting van belanghebben
den meent te moeten mededelen. 

3, Afdrukken van het programma wor
den vóór de aanvang van het schooljaar 
door de directeur gezonden aan de Direc
teur-Generaal, de inspecteur van het land
bouwonderwijs, de commissie van advies en 
de leraren. 

Art. 36. Vóór de aanvang van het schooL 
jaar wordt door de directeur een rooster 
van lesuren vastgesteld, waarvan hij af
drukken zendt aan de Directeur-Generaal, 
de inspecteur van het landbouwonderwijs, 
de commissie van advies en de leraren. 

Art. 37. De directeur draagt zorg, dat 
iedere leraar bij de aanvang van elk half
jaar een naamlijst ontvangt van hen, 
die de lessen zullen volgen. 

Art. 38. · 1. De directeur doet zich. zo 
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dikwijls hij zulks nodig oordeelt, door 
leraren schriftelijk verslag geven van 
stand van het hun opgedragen onderwijs 
van de vorderingen, de ijver en het gedr 
der leerlingen. 

2. Deze verslagen worden ten mins e 
é&lmaal v66r het einde van het schoolja r 
i~ een vergadering van leraren ter spra e 
gebracht. 

3. De directeur doei aan ouders of voo -
den mededelingen betreffende de vorderi -
gen der leerlingen en, indien hij zulks 
wenst vindt, betreffende hun vlijt en gedr g 
en hetgeen verder aangaande .hen te v r
melden valt. 

Art. 39. :r. Aan het einde van et 
schooljaar wordt door de vergadering v 
leraren, mede op grond van de verslagen, in 
het vorige artikel bedoeld, beslist we e 
leerlingen van de eerste klasse tot de tw e
de klasse zullen worden bevorderd, en we e 
leerlingen der tweede klassse tot de de de 
klasse zullen worden toegelaten, nadat ij, 
naar het oordeel van de directeur, de n 
opgedragen werkzaamheden in het pr k
tijkjaar naar behoren zullen hebben verric t. 

2. Een leraar heeft ten aanzien van en 
leerling, aan wie hij in het laatste halfj . ar 
geen les heeft gegeven, slechts een raadge
vende stem. 

3. De directeur geeft van de beslissing, 
bedoeld in het eerste lid, kennis aan de Di
recteur-Generaal, de inspecteur van het 
landbouwonderwijs, de commissie van ad
vies. de ouders of voogden van de leerling 
en aan deze zelf. 

Art. 40. :r. Aan het einde van het 
schooljaar kunnen de leerlingen der derde 
klasse een examen afleggen, ter verkrijging 
van een kosteloos uit te reiken getuig
schrift, waaruit blijkt, dat de geëxamineer
de voldoet aan de eisen van bekwaamheid, 
bij dit examen gesteld overeenkomstig het 
aan de Rijks Middelbare Zuivelschool gege
ven onderwijs. 

2. Indien één of beide der onder h en i, . 
van artikel 3, eerste lid. genoemde leervak
ken met voldoende vrucht werden gevolgd, 
wordt hiervan aantekening gedaan op het ' 
getuigschrift, in het eerste lid bedoeld 

3. Op het in het eerste lid bedoelde exa
men is het bepaalde in artikel 25, vijfde lid, 
toepasselijk. 

4. Dit examen is openbaar en wordt af
genomen door de directeur en de leraren 
ten overstaan van ten minste drie en ten 
hoogste zes door de Directeur-Generaal te · 
benoemen deskundigen en, voor zoveel mo
gelijk van de inspecteur van het landbouw
onderwij11. 

5. De inspecteur van het landbouw
onderwijs en de deskundigen zijn bevoegd tot 
het stellen van vragen aan de examinandi 
en hebben in de vergadering ·van leraren, 
waarin na afloop van het examen over de 
uitreiking der getuigschriften wordt beslist, 
een raadgevende stem. 

6. De leraren hebben in deze vergade
mg ten aanzien van geëxamineerden, aan 
wie zij in het laatste halfjaar geen les heb-

{ 
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ben geg~en en die zij ook niet hebben ge
examineerd, slechts een raadgevende stem. 

Art. 4:1. I. Het schooljaar vangt aan op 
é:te eerste September en is verdeeld in twee 
halfjaren, waarvan het eerste aanvangt op 
de eerste September en het tweede op de 

. eerste Maart. , 
2. Er zijn jaarlijks drie vacantiën, een 

Kerstvacantie van veertien dagen, een 
Paasvacantie van twaalf dagen, beide met 
inbegrip van Zon.. en feestdagen. en een zo
mervacantie van de laatste Vrijdag in Juni 
tot aan de eerste Donderdag in September, 
op welke dag de lessen beginneIL Verder 
wordt vrijgegeven op de Zaterdag v66r en 
de Dinsdag na Pinksteren. 

3. De leerlingen der eerste klasse en de 
niet-bevorderde leerlingen der tweede klasse, 
alsmede de bij het eindexamen afgewezen 
leerlingen, zijn verplicht in de zomervacantie 
gedurende zes weken practisch werkzaam 
te zijn in hun door de directeur aan te wij
zen inrichtingen voor zuivelbereiding. 

4. De •tot de derde klasse bevorderde 
leerlingen zijn verplicht gedurende een jaar 
werkzaam te zijn in é&I of meer, hun door 
de directeur aan te wijzen inrichtingen voor 
zuivelbereiding. Van deze verplichting kun
nen zij in bijzondere gevallen door de di
recteur, onder goedkeuring van de Direc
teur-Generaal, worden ontheven. 

5. De leerlingen worden tijdens hun ver
blijf aan de in het derde en in het vierde 
lid bedoelde inrichtingen, zo mogelijk, be
zocht door de directeur of door een door 
deze aangewezen leraar, en volgen de aan
wijzingen, hun door de directeur gegeven. 

6. Van hun waarnemingen en werkzaam
heden houden zij, volgens hun door de di
recteur te geven voorschriften, aantekening 
en na afloop van hun practische werkzaam
heid dienen zij een verslag daarover in bij 

- de directeur. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Ja

nuari :1949 (Staatsblad No. J z). 

s. J 2 

Mij bekend, 
De Minister van Landbouw, Visserü 

en Voedselvoorsienill§, 
MANSHOLT. 

3 Januari 1949. BESLUIT, houdende ver
lenging van de termijnen, bedoeld in 
artikel 47, leden 3 en 4 van Reglement 
N°. 111 van orde en discipline voor de 
advocaten en procureurs. 

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

Justitie van 6 December 1948, 6• Afdeling, 
n°. 1865; 

Overwegende, dat het wenselijk is de ter
mijnen, voorkomende in artikel 47, leden 3 
en 4, van Reglement 111 van orde en discipli
ne voor de advocaten en procureurs, zoals 
deze zijn vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van I7 October 1946-(Staatsblad n°. G 286), 
te verlengen; · 
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De Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1948, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 December 1948, 6" 
Afdeling, n°. 1772; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 47 van Reglement III 

van orde en discipline voor de advocaten en 
procureurs wordt in het derde en in het vierde 
lid in plaats van I Januari 1949 telkens 
gelezen: 1 Januari 1950. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af• 
kondiging in het Staatsblad. 

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

Amsterdam, 3 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Justitie, WIJBRS. 

s. J 3 
5 Januari z949. WET tot vaatatelling van 

de begroting van inkomsten en uitga
ven van het Gemeentefonds voor het 
begrotingsjaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, zooo D; 
Hand. II 48/49, blad•. s68; 
Bijl. Hand. I 48/49, zooo D; 
Hand. I 48/49, bladz. 96. 

Gehele dienst f 344 17a ,:;oo 

Titel A. Gewone dienst f 344 I 7a ooo 
Titel B. ~uiteng~wone diienst nihil 

s. J 4 
5 Januari 1949, WET, tot nadere wijziging 

van de begroting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1947. 

Bi.il. Hand. II 38/49, 1036; 
Hand, Il 48/49, bladz. 682; 
Bi.il. Hand. I 48/49, 1036; 
Hand. I 48/ 49, bladz. 96. 

s. J 5 
5 Januari 1949. WET, houdende wiiziging 

van de wet van 21 December 1946 
(Staatsblad n°, G 390) , tot aanwijzing 
van de middelen tot dekking van de 
uitgaven, begrepen in de Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947. 

Bi.il. Hand. II 48/49, 1051; 
Hand. II 48/49, bladz. 682; 
Bi.il. Hand. I 48/49, 1051; 
Hand. I 48/49, bladz. 96, 

s. J 6 

5 Januari 1949, WET, houdende vaststel
ling van de begroting van het Staats
vissershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000 I; 
Hand. II 48/49, bladz. 685-686; 
Bijl. Han<l. I 48/49, .1000 I; 
Hand. I 48/49, bladz. 96. 

S"T 7 
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5 Januari 1949. WET houdende ter be
schikkingstelling van gelden uit het Ver
eveningsfonds voor de afdeling Vrijwil
lige Verzekering van de Algemene 
Ziekenfondsen. 

Bijl. Hand. II 1948, 912; 
Bijl. Hand. II 48/49, 912; 
Hand. Il 48/49, bladz. 682-685; 
Bijl. Hand. I 48/49, 912; 
Hand. I 48/49, bladz. 96. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut l doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, dat de Algemene Zieken
fondsen voor hun afdeling Vrijwillige Ver
zekering over de jaren 1947, 1948 en 1949 
financiële steun ontvangen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en ver
staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Art. 1. Uit het Vereveningsfonds bedoeld 
in artikel 21, lid I van het Tweede Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit (Besluit 201/1941), kunnen voor de 
Algemene Ziekenfondsen ten behoeve van de 
financiering van hun afdeling Vrijwillige 
Verzekering gelden beschikbaar worden ge
steld tot een bedrag van onderscheidenlijk 
tien millioen gulden voor het jaar 1947, 
twaalf milioen gulden voor het jaar 1948 en 
zeven en een half millioen gulden voor het 
jaar 1949. 

Art 2. 1. Van de in artikel I genoemde 
gelden stelt de Commissaris, belast met het 
toezicht op de Ziekenfondsen een bedrag ter 
beschikking van elk Algemeen Ziekenfonds, 
dat aan de met betrekking daartoe door de 
'Minister van Sociale Zaken te stellen alge
mene voorwaarden heeft voldaan. 

2. De vaststelling van elk bedrag, dat 
overeenkomstig het voorgaande lid ter l>e
schikking van een Algemeen Ziekenfonds 
wordt gesteld, geschiedt door de Commisaris, 
belast met het toezicht op de Ziekenfondsen, 
volgens een door de Minister van Sociale 
Zaken te bepalen maatstaf, welke rekening 
houdt met: 

' a. het gemiddelde aantal onderscheiden
lijk over de jaren 1947, 1948 en 1949 bij het 
Algemeen Ziekenfonds vrijwillig verzekerde 
personen; 

b. de verhouding tussen het gemiddelde 
.,antal onderscheidenlijk over de jaren 1947, 
1948 en 1949 bij het Algemeen Ziekenfonds 
vrijwillig verzekerde personen, voor wie pre
tpie wordt betaald en het gemiddelde aantal 
:llodanige personen, voor wie zulks niet ge
achiedt; 

c. de verstrekkingen. welke het Algemeen 
Ziekenfonds aan vrijwillig verzekerden ver
leent. 
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3. De Minister kan, op voorstel van dè 
Commissaris belast met het toezicht op de 
Ziekenfondsen, indien hem blijkt, dat het op 
grond van het eerste en tweede lid ter be
schikking gestelde bedrag voor de afdeling 
Vrijwillige Verzekering van een Algemeen 
Ziekenfonds onvoldoende is, aan dat Alge
meen Ziekenfonds boven dat bedrag een 
extra-uitkering toekennen. 

Art. 3. De Commissaris, belast met het 
toezicht op de Zieken"'ndsen, kan ter uit• 
voering van deze wet nadere voorschriften 
vaststellen. · 

Art. 4. 1. De bevoegdheden, bij deze 
wet toegekend aan de Commissaris, belast 
met het toezicht op de Ziekenfondsen gaan, 
onverminderd het bepaalde in lid 2, met in
gang van het in werking treden van de Wet 
op de Ziekenfondsraad (Staatsblad No. H 135) 
over op de Ziekenfondsraad. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemene 
maatregel van bestuur voor te schrijven, dat 
de bevoegdheden, als bedoeld in lid 1, over
gaan op de Voorzitter van de Ziekenfonds
raad of op een Commissie uit de Ziekenfonds
raad. 

3. De Ziekenfondsraad kan de hem toe
komende bevoegheden door zijn Voorzitter 
of door een Commissie, als bedoeld in lid 2, 
doen uitoefenen. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Januari 
1949, 

De Minister van Sociale Zaken, 
A.M. JOEKES. 

JULIANA. 

Uitgegeven de vierde Februari r949. 
1 

s. J 8 

5 Januari 1949. WET, houdende wijziging 
van artikel 25, eerste lid, der Kinder
bijslagwet. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1047; 
Hand. 11 48/49, bladz. 577-S84; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1047; 
Hand. 1 48/49, bladz. 96--97. 

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

dat het wenselijk is gebleken de Kinderbij
slagwet nader te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, Artikel 25, eerste lid, der Kinder

bijslagwet wordt gelezen als volgt: 
"Een kinderbijslag als bedoeld in artikel 

23, eerste lid, bedraagt voor het eerste kind, 
voor hetwelk recht op een kinderbijslag be
staat, f 0,40, voor het tweede en derde kind, 
voor hetwelk recht op een kinderbijslag be
staat, f 0,44 per kind en te rekenen van het 
vierde kind, voor hetwelk recht op een kin
derbijslag bestaat, f 0,54 per kind". 

Art. II. Deze wet wordt geacht in werking · 
te zijn getreden op l October 1948. 

s. 1949, J 7-11 

Zij vervalt uiterlijk met ingang van 1 
Januari 1950. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 21 Januari 1949). 

s. J 9 
5 Januari 1949. · WET, tot W1Jz1gmg van 

het Twaalfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar .1948. (Reua
lidatie-centra "De Hoogstraat" en "Beer
schoten"). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1050; 
Hand. 11 48/49, bladz. 685; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1050; 
Hand. I 48/49, bladz. 97. 

s. J 10 

5 Januari 1949. WET tot wijziging van het 
Dertiende Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1062; 
Hand. 11 48/49, bladz. 682; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1062; 
Hand. I 48/49, bladz. 97, 

S. J Il 
5 Januari 1949. WET tot samenvoeging 

van de gemeenten Hoogezand en Sappe
meer. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1013; 
Hand. 11 48/49, bladz. 528-535; 
Biïl. Hand. 1 48/49, 1013; 
Hand. 1 48/491 bladz. 97. 
Wij JULIANA, enz .•••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de gemeenten Hoogezand 
en Sappemeer samen te voegen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van I April 1949 wor

den de gemeenten Hoogezand en Sappemeer 
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, 
welke de naam Hoogezand-Sappemeer draagt. 

Art. 2. 1. Te rekenen van I April 1949 
gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en 
bezjttingen der samen te voegen gemeenten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zover wettelijke bepalingen voor 
overdracht van de in het eerste lid bedoelde 
rechten en bezittingen overschrijving in open
bare registers eisen, zal die door de zorg van 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente kosteloos geschieden krachtens deze 
wet. 

Art. 3. 1. De bevoegdheden van de mach
ten en ambtenaren der samen te voegen ge
meenten gaan met ingang van I April 1949 
over op de machten en ambtenaren der 
nieuwe gemeente. 

2. Zolang terzake door de raad der nieuwe 
gemeente Hoogezand-Sappemeer geen nadere 
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voorziening is getroffen, treedt de secretaris 
der gemeente Hoogezand, onderscheidenlijk 
de ontvanger der gemeente Sappemeer op als 
secretaris, onderscheidenlijk ontvanger der 
gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

3. De door of vanwege het bevoegd gezag 
in dienst der samen te voegen gemeenten 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
de personen, in dienst van die gemeenten op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam -- worden van l April 1949 af 
geacht in dezelfde rang en op dezelfde voet 
in dienst te zijn van de nieuwe gemeente, 
met dien verstande, dat het bevoegd gezag 
verplicht is vóór l Juli 1949 te bepalen, of 
en zo ja, in welke rang en op welke voet de 
hier bedoelde personen in dienst van de 
nieuwe gemeente werkzaam zullen blijven. 

Voor blijvende werkzaamheid komt slechts 
in aanmerking een financieel gelijkwaardige 
betrekking, waaronder verstaan wordt een 
betrekking of vereniging van betrekkingen, 
die de ambtenaar ten minste een inkomen 
oplevert, als aanzijn betrekkinglaatstelijk vóór 
1 April 1949 was verbonden, voor zover dit 
inkomen als wedde in de zin der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad nr. 240) is of, ware het in 
pensioengerechtigde dienst genoten, zou zijn 
aan te merken, vermeerderd met de kinder
toelage, indien die toelage niet reeds in die 
wedde is begrepen, welke de ambtenaar ge
noot of, bij wijziging van het aantal kinderen, 
zou hebben genoten. 

Voor de regeling van de wedden der perso
nen, die in dienst der samen te voegen ge
meenten werkzaam waren, worden ten minste 
de diensttijd en de salarisregeling in aanmer
king genomen, welke in de betrokken gemeen
te voor de berekening van hun wedden zou
den hebben gegolden. 

4. De op 31 Maart 1949 in of voor elk der 
samen te voegen gemeenten geldende rechts
voorschriften behouden hun rechtskracht, 
totdat het bevoegd gezag anders zal hebben 
bepaald. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente is 
verplicht binnen twee jaren na de datum van 
ingang van deze samenvoeging te bepalen, 
welke gemeentelijke besluiten in het gebied 
der nieuwe gemeente zullen gelden. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente is 
verplicht voor I Juli 1949 ten aanzien van de 
rechtstoestand van de in dienst der nieuwe 
gemeente werkzame personen een nadere 
regeling te treffen. 

De instructies voor de secretaris en de ont
vanger der gemeente Hoogezand gelden voor 
de secretaris, resp. de ontvanger van de nieu
we gemeente totdat zij door andere zijn 
vervangen. 

5. De jaarwedden van de secretaris, de 
ontvanger en de ambtenarèn van de burger
lijke stand der nieuwe gemeente worden zo 
nodig opnieuw vastgesteld door Gedeputeer
de Staten van Groningen. 

Art. 4. 1. De candidaatstelling en de even
tuele stemming voor de verkiezing van de 
leden van de raad der gemeente Hoogezand
Sappemeer geschieden op de dagen, door 
Gedeputeerde Staten van Groningen te bepa
len. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de 

... 
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lijsten van kiezers voor de gemeenteraden 
van Hoogezand en Sappemeer. 

3. Voor deze verkiezing wordt geen wijzi
ging gebracht in de indeling der gemeenten 
Hoogezand en Sappemeer in stemdistricten 
overeenkomstig artikel 31 der Kieswet. met 
dien verstande, dat het hoofdstembureau der 

. gemeente Hoogezand voor beide gemeenten 
als centraal stembureau optreedt. 

4. De raad der gemeente Hoogezand 
bnderzoekt de geloo'8brieven der leden van 
de raad der nieuwe gemeente. 

5. Voor de toepassing van artikel 5 en 
artikel 86 der gemeentewet wordt de bevol
king der nieuwe gemeente geacht te bestaan 
uit de som van het aantal inwoners van de 
op te heffen gemeenten volgens de laatstelijk 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

6. De dag der eerste vergadering van de 
raad der nieuwe gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van Groningen. 

7. Met afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 29 en 87 der gemeentewet hebben 
de leden van de nieuw gekozen raad der 
nieuwe gemeente en de door die raad gekozen 
wethouders zitting tot de eerste Dinsdag van 
September 1953. 

8. De re,lementen van orde voor de ver
gaderingen van de raad en van het college 
van burgemeester en wethouders der!emeen
te Hoogezand gelden voor de nieuwe emeen
te totdat zij door andere zijn verv ngen. 

Art. 5. 1. Met afwijking van het epaalde 
in artikel 4, tweede lid, der gem ntewet 
worden zij, die gedurende de laatst twaalf 
maanden hun werkelijke woonplaats hadden 
in het gebied der samen te voegen gemeenten, 
van I April 1949 af als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd. 

2. Zij, die zich in de loop der laatste twaalf 
maanden gevestigd hebben in het gebied der 
samen te voegen gemeenten, worden geacht 
van de datum van vestiging af hun werkelijke 
woonplaats te. hebben gehad in de nieuwe 
gemeente. 

Art. 6. Van I April 1949 af vormen de 
kiezerslijsten der opgeheven gemeenten sa
mengevoegd de kiezerslijst der nieuwe ge
meente, totdat zij overeenkomstig de kieswet 
joor een nieuwe lijst is vervangen. 

Art. 7, 1 . Aan de vaste ambtenaren, die 
t -ngevolge van deze samenvoeging worden 
rmtslagen, wordt, voor zover zij niet in de 
term en vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad nr. 240), ·te genieten, 
met ingang van de dag van ontslag, ten 
laste der nieuwe gemeente, een wachtgeld 
verleend. 

Als ambtenaren in vaste dienst worden 
mede aangemerkt de ambtenaren in tijdelijke 
dienst, die een niet wezenlijk onderbroken 
diensttijd van ten minste vijf jaren als amb
tenaar in vaste of tijdelijke dienst bij een 
publiekrechtelijk lichaam hebben vervuld, 
tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden door 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente, onder goedkeuring va.n Gedeputeerde 
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Staten van G!'oningen, met inachtneminc van 
de volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op I April 1949 een diensttijd 
van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van die diensttijd, teza
men met het aantal jaren van de leeftijd, die 
zij ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het hieronder bepaalde het wacht
geld eindigt: 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zodra 
de op wachtgeld gestelde in de termen valt 
om pensioen - uitgezonderd vervroegd ou
derdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240) -te genieten. Voor hem, 
die in het genot gesteld is van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in de vorige 
zin, vervalt het wachtgeld, zodra het gelijk 
is aan of minder bedraagt dan dat pensioen 
en anders bij het bereiken van de 65-jarjge 
leeftijd. 

Onder "diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts éénmaal 
wordt medegeteld en diensttijd uit een neven
betrekking slechts in aanmerking komt, in
dien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in de zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
ten gevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk vóór I April 1949 wa"> ver
bonden, vermeerderd met kindertoelage, in
dien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering of vermeerdering ondergaat, 
welke de kindertoelage tengevolge van de 
wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien de belanghebbende in dienst zou 
zijn gebleven. Het wachtgeld is gedurende de 
eerste drie maanden gelijk aan de wedde of de 
som van wedde en kindertoelage en bedraagt 
daarna gedurende drie maanden 85 en ver
volgens 70 ten honderd van die wedde of som. 

4. Indien op of na de datum van het in 
werking treden van deze wet in de regeling 
van de wedden of kindertoelagen van de 
ambtenaren der gemeente, te wier laste het 
wachtgeld komt, een wijziging wordt ge
bracht, welke geen verband houdt met de 
samenvoeging, wordt de in het derde lid 
bedoelde wedde of de som van wedde en 
.kindertoelage voor de toepassing van dit 
artikel en het volgende op overeenkomstige 
wijze gewijzigd. 

s. Wanneer de op wáchtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 April 1949 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij drie maand en voor de datum 
van ingang van · deze samenvoeging niet 
genoot, wordt: 
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a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van één der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad nr. 240), uit het bekleden 
van een wethouderschap of van een lidmaat
schap van Gedeputeerde Staten of van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zodra 
en zolang het wachtgeld, vermeerderd met 
die inkomsten, voor zover zij als wedde in de 
zin dier wet zijn aan te merken, en in ieder 
geval met inbegrip van kindertoelage, de in 

· het derde lid bedoeldè wedde of de som van 
wedde en kindertoelage zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding verminderd; 

· b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor de duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tussen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventuele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als 4an het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming in een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste 
geschiedt op grond van bezwaren, welke door 
Gedeputeerde Staten van Groningen, de be
langhebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, deugdelijk 
worden verklaard. 

Onder "passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereniging van 
betrekkingen, welke de betrokken ambtenaar 
in verband met zijn persoonlijkheid en om
standigheden redelijkerwijze kunnen worden 
opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging uit meer dan één be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
gelden en de verschillende wedden in het 
derde lid bedoeld, tot één wachtgeld en één 
wedde verenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van burgermeester 
en wethouders der gemeente, te wier laste 
het wachtgeld komt, het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek, en daarvoor 
geen deugdelijke gronden aanwezig worden 
geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
de duur van haar huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
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opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van de duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

u. Van het genot van inkomsten. als 
bedoeld in het vijfde lid, <leet de op wachtceld 
gestelde zo spoedig mogelijk mededeling aan 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt. De op 
wachtgeld gestelde is gehouden ten aanzien 
van die inkomsten alle door burgemeester en 
wethoudecs en door Gedeputeerde Staten van 
Groningen verlangde inlichtingen te ver
strekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeling aan burgemeester en 
wethouders der gemeente, te wier laste het 
wachtgeld komt. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van bedoelde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Groningen, 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, benevens 
de belanghebbende of diens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van d(t 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der gemeente, te wier laste het wachtgeld 
komt, bevenens de belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op. 
geroepen, beslist door Gedeputeerde Staten 
van Groningen. 

Art. 8. 1. De tijd, krachtens deze wet op 
wachtgeld doorgebracht, wordt, tenzij aan de 
ontslagene een vervroegd ouderdomspen
sioen, als bedoeld in het eerste lid van artikel 
48 onder b der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
nr. 240). wordt toegekend uit hoofde van de 
betrekking, waaraan hij het wachtgeld ont
leent, als diensttijd in de zin van laatstge
noemde wet aangemerkt, indien de ontsla
gene in de betrekking, welke hij met wacht
geld heeft verlaten, laatstelijk vóór zijn ont• 
slag ambtenaar in de zin dier wet was en 
voor zover die tijd niet parallel loopt met 
diensttijd als ambtenaar in een betrekking 
of in betrekkingen, waarin vorenbedoelde 
hoedanigheid tia dat ontslag werd verkregen. • 

2. Als wedde, onderscheidenlijk pensioens
grondslag, dan wel als som der wedden onderi. 
scheidenlijk som der pensioensgrondslagen.
geldt, uitsluitend voor de berekening van het: 
ambtenaarspensioen volgens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad nr. _240): 

a. gedurende de volgens het vorige fül 
voor pensioen geldige tijd het bedrag, d~ 
als wedde of als pensioensgrondslag, ondet.
scheidenlijk als som der wedden of als som 
der pensioensgrondslagen, zou hebben gegol,, 
den, indien de ontslagene de in het derde lid 
van het vorige artikel bedoelde wedde gedu-
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rende die tijd als ambtenaar in de zin dier 
wet zou hebben genoten; 

b, gedurende de volgens het vorige lid in 
Yerband met parallel lopende diensttijd niet 
'foor pensioen geldige tijd, voor zover de 
,redde of som van wedden in de betrekking 
of in de betrekkingen, waarin de hoedanig
lleid van ambtenaar in de zin der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad nr. 240), na het ontslag werd 
-rerkregen, lager is dan de in het derde lid 
van het vorige artikel bedoelde wedde, het 
bedrag, dat als wedde of als pensioensgrond
slag onderscheidenlijk als som van wedden 
of als som van pensioensgrondslagen zou 
hebben gegolden, wanneer de ontslagene 
laatstbedoelde betrekking of betrekkingen 
niet zou hebben bekleed. 

Wanneer hij, die op wachtgeld gesteld is, 
na zijn ontslag meer dan één betrekking 
gelijktijdig bekleedt, wordt het in de vorige 
iin bedoelde bedrag geacht over deze betrek
kingen evenredig te zijn verdeeld in de ver
houding van de werkelijke aan die betrek
kingen verbonden wedden. 

3. De gemeente te wier laste het wachtgeld 
komt, is voor de ontslagene jaarlijks een 
bijdrage aan het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds verschuldigd te berekenen met 
overeenkomstige toepassing van artikel 36, 
eerste lid der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
nr. a40), op het daar sub a genoemde percen
tage van het bedrag, dat volgens het vorige 
lid als pensioensgrondslag of als som van 
pensioensgrondslagen voor de berekening van 
het ambtenaarspensioen geldt, eventueel ver
minderd met de pensioensgrondslag of de som 
van pensioensgrondslagen in na het ontslag 
aangehouden betrekkingen of in betrekkin• 
gen, waarin de hoedanigheid van ambtenaar 
in de zin van evengenoemde wet na het 
ontslag werd verkregen. 

4. Het vierde en vijfde lid van artikel 36 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240) zijn 
ten aanzien van de gemeente, te wier laste 
het wachtgeld komt, van overeenkomstige 
toepassing op de in het vorige lid bedoelde 
bijdrage. 

5. Voorts vinden voor de toepassing van 
de eerste drie leden van dit artikel overeen
komstige toepassing de artikelen 125 en 127 
tot en met 129a der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240). 

Art. 9. Gedeputeerde Staten van Gronin
gen kunnen, burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente gehoord, bepalen, dat aan 
een of meer ambtenaren in tijdelijke dienat, 
die niet worden aangemerkt als vaste ambte
naren of aan personen, in dienst op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht, die ten 
gevolge van deze samenvoeging worden ont
slagen en geen aanspraak kunnen maken op 
wachtgeld, ten laste van de gemeente Hooge
zand-Sappemeer een uitkering wordt gedaan. 

Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaalfde lid van artikel 7 vindt overeenkom
stige toepassing. 

Ten aanzien van de hier bedoelde function
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
der betreffende gemeente tloorgebracht. 

Art. 10. 1. Het geldelijk beheer voor het 
op 1 April 1949 nog niet verstreken gedeelte 
van de dienst 1948 wordt door de nieuwe 
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gemeente Hoogezand-Sappemeer afzonderlijk 
voor de gemeenten Hoogezand en Sappemeer 
voortgezet aan de hond van de door elk dier 
gemeenten voor het dienstjaar 1948 vastge
stelde begrotingen. 

2. De dienst van het jaar 1949 van de 
gemeenten Hoogezand en Sappemee1 wordt 
per 31 Maart 1949 afgesloten. 

3. De rekeningen over het dienstjaar 1948 
en die over de eerste drie maanden van het 
jaar 1949 van de opgeheven gemeenten 
Hoogezand en Sappemeer worden voor elk 
dier gemeenten afzonderlijk opgemaakt door 
de ontvanger der nieuwe gemeente. 

4. De voor- of nadelige saldi over het 
dienstjaar 1948 en die over de eerste drie 
maanden van het jaar 1949 der opgeheven 
gemeenten Hoogezand en Sappemeer en de 
bij het sluiten der rekeningen over de ge
noemde perioden te ontvangen achterstallige 
inkomsten of te betalen achterstallige uit
gaven dezer gemeenten komen onderschei
denlijk ten bate of ten laste van de nieuwe 
gemeente Hoogezand-Sappemeer. 

Gedeputeerde Staten van Groningen kun
nen zo nodig nadere aanwijzincen geven om
trent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

5. De raad der nieuwe gemeente stelt 
binnen een door Gedeputeerde Staten van. 
Groningen te bepalen termijn voor deze ge
meente een begroting vast voor het tijdvak 
van I April 1949 tot en met 31 December 
1949. 

6. Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente nog geen begroting is vastgesteld, 
zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot 
het doen van de door hen nodig geachte 
uitgaven, voor zover daartegen bij Gedepu
teerde Staten van Groningen geen bezwaar 
bestaat. 

Art, 11. 1. Voor de vaststellingen verreke
ning van de uitkeringen uit het gemeente
fonds ingevolge artikel 2, onder b, c end van 
de wet van 15 Juli 1929 (S. 388), sedert 
gewijzigd, wordt deze wet geacht in werking 
te treden met ingang van I Januari 1950. 

2. De met toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid voor de gemeenten Hoogezand 
en Sappemeer voor het uitkeringsjaar 1949 
vast te stellen uitkeringen, voorlopige uit
keringen daaronder begrepen, wordr.n, voor 
zover zij op of na 1 April 1949 vervallen, 
uitbetaald aan de nieuwe gemeente. 

3. De uitkeringen uit het gemeentefonds, 
als bedoeld in artikel 2, onder a, der wet van 
15 Juli 1929, S. 388, sedert .gewijzigd, voor 
de gemeenten Hoogezand en Sappemeer over 
het uitkeringsjaar 1949 worden vastgesteld 
op een vierde van het bedrag, waarop de ge
meenten volgens de terzake geldende regelen 
aanspraak kunnen maken. 

4. Voor de nieuwe gemeente Hoogezand
Sappemeer wordt de uitkering over het tijd
vak 1 April 1949 tot en met 31 December 
1949 vastgesteld op f 3375.-. 

Art. 12, 1. Voor de berekening van de 
uitkering uit het gemeentefonds ingevolge 
artikel 2, onder b van de wet van IS Juli 1929 
(Staatsblad 388), sedert gewijzigd, over het 
jaar 1950 wordt het in dat artikel bedoelde 
gemiddelde voor de nieuwe gemeente Hooge
zand-Sappemeer verkregen door de volgens 
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de gemeenterekeningen van Hoogezand en 
Sappemeer betreffende elk der jaren 1939, 
1940 en 1941 ten 1laste van die gemeenten 
gebleven gewone uitgaven voor lager onder
wijs, voor zover deze als verplichte uitgaven 
door de Lager Onderwijswet 1920 op de 
gemeenten worden gelegd, middelbaar, voor
bereidend hoger, hoger en nijverheidsonder
wijs, alsmede armenzorg voor ieder jaar 
afzonderlijk samen te stellen, de aldus ver
kregen totalen te delen door het gezamenlijk 
aantal inwoners van genoemde gemeenten 
op 1 Januari van elk der jaren 1939., 1940 en 
1941, en de som van de verkregen •Quotiënten 
te delen door 3. 

2. De uitkering, bedoeld in ·artikel 2, onder 
d, juncto artikel 3 van de wet van IS Juli 
1929, (Staatsblad 388), sedert gewijzigd, wordt 
met ingang van het jaar 1950 voor de nieuwe 
gemeente Hoogezand-Sappemeer gesteld op 
de som dier uitkermgen van de opgeheven 
gemeenten. 

Art. 13. Van I April I949 af vormen de 
bevolkingsregisters der opgeheven gemeenten 
samengevoegd het bevolkingsregister der 
nieuwe gemeente. 

Art. 14. I. Totdat daaromtrent door Ons, 
op een door de raad der nieuwe gemeente 
te doen voorstel zal zijn beslist, bedraact in 
de nieuwe gemeente Hoogezand-Sappemeer 
het maximum aantal der vergunningen, be
doeld ,in de Drankwet (Staatsblad 1931 ni 
476) 48 en dat der verloven A 30. 

2. De namen der personen, voorkomende 
1op de lijsten bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931 
nr. 476) van elk der samen te voegen gemeen
ten worden overgeschreven op de overeen
komstige lijst van de nieuwe gemeente. 

3. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning, onderscheiden
lijk verlof A, bij het bestuur van één der 
samen te voegen gemeenten inkwamen, met 
dien verstande, dat, voorzover verzoeken op 
dezelfde dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijke 
ouderdom het lot beslist. 

An. 1 S. De notarissen ter standplaats der 
gemeenten Hoogezand ,en Sappemeer zullen 
van I April 1949 af worden aangemerkt te 
zijn notarissen ter standplaats Hoogezand 
onderscheidenlijk Sappemeer. 

Art. 16. Geschillen omtrent de toepassing 
van deze wet worden, voor zover deze wet 
niet anders bepaalt, door Ons beslist. 

Art. 17. Deze wet treedt in werkinl{ met 
jngang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Jan. 1949 

JULIANA . • 
De Min.11. Binnenl.Z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 14 Januari 1949). 
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5 Januari 1949. WET, betreffende het 
inkomen uit 's Ri,iks kas van Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhel
mina der Nederlanden. 
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Bijl. Hand. 11 48/49, 1o6o: 
Hand. II 48/49, bladz. 682; 
Biil. Hand. I 48/49, 1060; 
Hand. I 48/49, bladz. 98. 
Wij JULIANA, enz .••• • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is aan Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlan
den een jaarlijks inkomen uit 's Rijks kas, 
als bedoeld in artikel 26, lid 3 der Grondwet, 
toe te kennen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wil
helmina der Nederlanden geniet met ingang 
van 4 September 1948 uit 's Rijks kas een 
jaarlijks inkomen van f 400 ooo. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven t~ Paleize Soestdijk, s Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Min. u. Binnen[. Z., J. H. v. MAARSEVBBN. 

D, Mini:st,r uan Financiën, P. LIBPTJNCK. 

(Uitge,r. 21 Januari 1949). 
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5 /-ari 19'f9• BESLUIT tot vaststelling 
van een Reglement voor de Rijks Mid
delbare Landbouwschool te Dordrecht. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Miniater van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 15 October 1948, Directie van de Land
bouw, No. L. 7518, Doas. 3--3. Afdeling 
L.O.; 

Overwegende, dat het. wenselijk is een 
Reglement voor de Rijks Middelbare Land
bouwschool te Dordrecht vut te stellen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1948, No. 37); 

Gezien het nader rapport van Ome voor
noemde Minister van a4 December 1948, 
Directie van de Landbouw, No. L. 8676, 
Doaa. 3--3. Letter W, Afdeling L.O.; 

Hebben goedgevonden en wrstaan: 
I. vast te stellen het bij dit besluit be

horende Reglement voor de Rijk■ Middel
bare Landbouwschool te Dordrecht; 

II. te bepalen, dat dit Reglement wordt 
geacht van kracht te zijn geworden op ao 
September 1944. 

Onze Minister van Landbouw, Viuerij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staat,,.. 
blad .zal worden geplaatlt en waarvan af-
1chrift .zal worden ge.zonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, s Januari 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. L., v. en v .• MANSHOLT. 

(UitN. 18 Februari z949). 
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REGLEMENT VOOR DE RIJKS 
MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL 

TE DORDRECHT 

(Vast,leateld bij Koninklijk besluit van 
5 Januari 1949 (Staatsblad No. J 13) 

I. Algemene bepalingen 
Art. :i:. Dit reglement verstaat door: 
a. Minister: de met de .zaken van de 

landbouw belaste Minister-
b. Directeur-Generaal: 'Directeur-Gene

raai van de Landbouw. 
Art. a. De Rijks Middelbare Landbouw

school heeft een twee en een haHjarige cur
sus en is bestemd voor hen, die zich na 
enkele jaren voorbereidend hoger middel
baar of meer uitgebreid lager onderwijs te 
hebben genoten. voor de landbouwpraktijk 
wensen voor te bereiden. 

Art. 3. 1. Aan de Rijk■ Middelbare 
~andbouwschool wordt onderwijs gegeven 
in: 

a. wiskunde; 
b. natuurkunde; 
c. scheikunde; 
d, plantkunde; 
e. dierkunde; 
f. Nederlands; 
g. Engels; 
h. Duits; 
i. Frans; 
Ic. aardrijbkunde; 
1. geachiedenia; 
m. technisch tekenen; 
n. kennis van de grond, grondverbete-

ring en grondbewerking; 
o. bemestingsleer; 
p. plantenteelt; 
q. veeteelt en veevoeding; 
r. .zuiwlbereiding; 
tt. landmeten en waterpassen; 
t. landbouwboekhouden; 
u. landbouwwerktuigkunde; 
v. bedrijfsleer. 
a. Door de Minister kunnen vakken aan 

de bovenstaande worden toegevoegd. 
. . 3. Bij _het onderwij11 wordt zoveel moge

bJk rekening gehouden met de bestemming 
der leerlingen. 

Art. + 1. De cursus omvat drie winter
semesters en twee .zomer-11emesters. In de
.zomer-semesters .zal ongeveer drie maanden. 
schoolonderwijs worden gegeven. 

a. Het begin van elk semester, .zomede. 
de vacantietijden, worden bij het in artikel 
u bedoelde huishoudelijk reglement vaatge
steld. 

3· Het schooljaar omvat een winter- en. 
een zomersemester. 

II. Van het toe.icht 
Art. 5. Het toe.zicht op de school is op-

gedragen aan de inspecteur van het land- . 
bouwonderwija en aan een commissie van 
toezicht, 

l Art. 6. De commiAie van toe.zicht heeft 
tot taak de belangen van de school en van 
de l~rlingen te bevorderen en de Minister, 

• de directeur-generaal en de inspecteur van. 
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het landbouwonderwijs dienaangaande, het
zij desgevraagd, hetzij uit eigen beweging, 
van advies te dienen. 

Art. 7. De commissie van toezicht be
staat uit vijf leden. die door Ons worden 
benoemd en ontslagen. 

Art. 8. De commissie van toezicht stelt, 
onder goedkeuring van de Minister, een 
huishoudelijk reglement en een reglement 
van orde voor haar vergaderingen vast. 

Art. 9. De commissie van toezicht houdt 
zich door geregeld bezoek op de hoogte van 
de gang van zaken aan de school. 

111. Van het personeel 
a. Van de directeur 

Art. i:o. De directeur van de school 
wordt door Ons benoemd, geschorst en ont
slagen. 

Art. n. i:. Hij bekleedt geen ander 
ambt en oefent geen beroep uit zonder toe
stemming van de Minister. 

:.i. Het geven van privaatonderwijs wordt 
beschouwd als het uitoefenen van een be
roep. 

Art. u. Hij is belast met het beheer der 
school en stelt onder goedkeuring van de 
directeur-generaal een huishoudelijk regle
ment vast. 

Art. i:3. i:. Hij regelt in overleg met de 
leraren het onderwijs. 

:.i. Bij verschil van mening tussen de di
recteur en de leraren beslist de Minister. 

Art. i:4. Hij stelt v66r de aanvang van 
elk schooljaar een rooster vari lessen vast 
en zorgt, dat aan iedere leerling een exem
plaar van deze rooster wordt uitgereikt. 

Art. i:5. Hij draagt zorg, zowel door het 
bijwonen van de lessen en de practische 
oefeningen als door andere gepaste midde
len, dat het onderwijs geregeld en overeen~ 
komstig de voorschriften wordt gegeven. 

Art. i:6. Hij heeft het algemeen toezicht 
op de terreinen, gebouwen. werkplaatsen en 
hulpmiddelen voor het onderwijs en is be
last met de zorg voor het archief der 
school. 

Art. i:7. Hij houdt een register van de 
leerlingen en vermeldt daarin de tijd, gedu
rende wel.lÎ:e zij aan de school onderwijs 
hebben genoten, de betrekkingen, waarin zij
ne het verlaten der school werkzaam zijn, 
en verdere meldenswaardigheden. 

Art. i:8. Hij draagt zorg, dat ieder leraar 
bij de aanvang van het schooljaar een 
naamlijst ontvangt van hen, die de lessen 
zullen volgen. 

Art. xg. :r. Hij doet zich, zo dikwijls 
hij zulks nodig oordeelt, door de leraren 
schriftelijk verslag geven omtrent de stand 
van het hun opgedragen onderwijs en van 
de kundigheden, de ijver en het gedrag der 
leerlingen. 

:.i. Deze verslagen worden tenminste 
tweemaal in het jaar, de laatste maal tegen 
het einde van de lessen van het schooljaar, 
in de vergadering van leraren ter sprake 
gebracht. 

Art. :.io. Hij doet, zo dikwijls hij zulka • 
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eodig oordeelt, aan ouders of voogden me
dedelingen omtrent de kundigheden, de ijver 
en het gedrag der leerlingen. 

Art. .u. Hij verstrekt aan de inspecteur 
,ren het landbouwonderwijs en aan de com
missie van . toezicht de door hen verlangde 
~lichtingen en geeft de eerstgenoemde ken.. 
nis van hetgeen ten aanzien van de school 
meldenswaardig voorvalt. 

Art. :.ia. i:. Hij zendt jaarlijks vóór 
i: Mei een begroting van uitgaven en in
komsten, met toelichting, voor het volgend 
kalenderjaar aan de directeur-generaal. 

:.i. Hij doet, tenzij met machtiging van 
de Minister, geen aankopen of bestellingen 
dan die op de goedgekeurde begroting zijn 
voorzien. 
. Art. :.13. i:. Hij brengt jaarlijks v66r 
i: October aan de inspecteur van het land
bouwonderwijs een beredeneerd verslag uit 
omtrent de toestand van de school in het 
afgelopen schooljaar. 

:.i. Hij zendt een afschrift van dit ver
slag aan de commissie van toezicht. 

Art. :.14. Hij behoeft voor afwezigheid 
gedurende langer dan drie dagen verlof van 
de directeur-generaal. 

Art. :.i5. i:. Bij afwezigheid of ontstentenis 
van de directeur treedt een door de Minis
ter tot wederopzeggens aangewezen leraar 
als directeur op. 

:.i. Bij afwezigheid zowel van de direc
teur als van zijn plaatsvervanger, treedt 
tijdelijk als directeur op de oudste in jaren 
der aanwezige vaste leraren. 

b. Van de leraren. 
Art. :.i6. De leraren worden door Ons 

benoemd, geschorst en ontslagen. 
Art. :.i7. i:. Zij bekleden geen ander 

ambt en oefenen geen beroep uit zonder 
toestemming van de Minister. 

:.i. Het geven van privaatonderwijs 
wordt beschouwd als het uitoefenen van een 
beroep, 

Art. :.i8. i:. Zij gedragen zich met be
trekking tot de schooltucht en de inwendige 
huishouding naar de aanwijzingen van de 
directeur, behoudens beroep op de Minister. 

:.i. Het beroep heeft geen schorsende 
werking. 

Art. :.ig. i:. De zorg voor de hulpmid
delen. welke bij bepaalde vakken van on
derwijs dienen, is opgedragen aan de met 
dat onderwijs belaste leraren. 

:.i. Indien zij door meer dan één leraar 
bij het onderwijs worden gebruikt, beslist 
de directeur, wie met de zorg zal zijn belast. 

Art, 30. x. De leraren leggen van de 
aan hun zorg toevertrouwde hulpmiddelen 
inventarissen volgens een door de directeur
generaal vast te stellen model aan. 

:.i. V66r 3:i: December van elk jaar leg
gen zij de in het eerste lid bedoelde inven
tarissen, met vermelding van de staat, waar
in de hulpmiddelen zich bevinden, over aan 
de directeur. 

3. V66r i: Maart van elk jaar worden de 
inventarissen met een door de directeur op 
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te maken inventari1 van de bezitting(m der 
achool aan de inspecteur van het landbouw
onderwijs ter waarmerking gezonden. 

Art. 31. Zij verstrekken aan de direc
teur op· diens verzoek de nodige gegevens 
voor het opmaken van een begroting van 
uitgaven en inkomsten voor het volgend 
kalenderjaar. 

Art. 3a. I. Indien een leraar verhin
derd is onderwijs te geven, geeft hij hiervan 
terstond kennis aan de directeur, onder op
gave van de reden. 

a. Zodra de reden van verhindering 
heeft opgehouden te bestaan, geeft de leraar 
hiervan kennis aan de directeur. 

Art. 33. Behalve in het geval van onge
steldheid mogen de leraren het geven van 
het onderwijs niet nalaten zonder vergun
ning van de directeur. 

Art. 34~ I. Voor afwezigheid buiten de 
vacanties gedurende langer dan ~én week 
behoeven de leraren verlof van de directeur
generaal. 

a. Het verlof wordt aangevraagd door 
tussenkomst van de directeur, die in zijn 
begeleidend advies tevens een voorstel doet 
ter voorziening in het onderwijs. 

Art. 35. I. Bij afwezigheid of ontsten
tenis van een leraar worden zijn lesuren 
door de directeur zoveel mogelijk over de 
andere leraren verdeeld. 

a. De leraren kunnen tegen deze ver
deling in beroep komen bij de Minister. Het 
beroep heeft geen schorscmde werking. 

c. . Van de vergaderingen van leraren 

Art. 36. Zo dikwijls hij het nodig oor
deelt of te minste drie leraren het schrifte
lijk, onder opgaaf van het te behandelen 
onderwerp, aanvragen, belegt de directeur 
een vergadering van leraren, in het tweede 
geval binnen acht dagen na ontvangst der 
aanvraag. 

Art. 37. 1. De directeur is voorzitter 
van de vergadering. 

a. Voor elk schooljaar kiest de vergade
ring uit haar midden een secretaris. Bij ont
stentenis van deze. wijst de lerarenvergade
ring een der andere leraren aan om tijdelijk 
als zodanig op te treden. 

Art. 38. Iedere leraar kan, mits ten min
ste Un dag _tevoren, elk onderwerp, het on
derwijs, de leerlingen of de school betref
fend, op de agenda voor een te houden ver
gadering doen plaatsen. 

Art. 39. I. Iedere leraar i■ bevoegd_ na 
behandeling der. agenda, andere onderwer
pen, het onderwijs, de leerlingen of de 
school betreffend, ter sprake te brengen. 

a. De beraadslaging over deze punten 1 

kan door de voorzitter worden verdaagd tot 
een volgende vergadering, die binnen acht 
dagen moet worden gehouden. 

Art. 40. De vergadering van leraren is 
bevoegd voorstellen te doen aan de Mi
nister en aan de directeur-generaal. 

Art. 41. V66r I Mei van elk jaar wordt 
het programma van lessen voor het volgend 
schooljaar door de vergadering van leraren 
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vastgesteld en aan de goedkeuring van de 
Minister onderworpen. 

Art. 4a. I. Het in het vorige artikel 
bedoelde programma vermeldt: 

a. het aantal lessen, in elke klasse aan 
de onderscheiden vakken van onderwijs te. 
wijden· ' 

b. · ~oor elke klasse een omschrijving van 
het onderwijs in elk vak van onderwijs en 
een overzicht van de practische oefeningen; 

c. de bij het onderwijs en de practische 
oefeningen te gebruiken boeken, de leer- en 
hulpmiddelen en h1m prijs; 

d. hetgeen de vergadering van leraren 
meent te moeten opnemen. 

a. In dit programma worden tevens op
genomen: 

e. de namen van de leden der commissie 
van toezicht en van het personeel; 

I. de eisen van toelating en het bedrag 
van het schoolgeld; 

g. het huishoudelijk reglement.; 
h. een uittreksel uit het reglement voor 

de school 
Art. 43. Afdrukken van het in artikel 41 

bedoelde programma worden v66r het begin 
van het schooljaar door de directeur ge
zonden aan de directeur-generaal, de in
specteur van het landbouwonderwijs, de 
commi■sie van toezicht en de leraren. 

Art. 44. I. Alle besluiten der vergade
ring van leraren worden bij volstrekte meer
derheid van stemmen genomen. 

a. Bij staking van stemmen beslist over 
zaken de voorzitter, over personen het lot. 

3. De toelating of de bevordering van 
een leerling; de uitslag van een examen en 
de verwijdering van een leerling worden als· 
zaken beschouwd. 

Art. 45. Over zaken wordt mondeling en 
bij hoofdélijke oproeping, over personCJ1 
met ongetekende briefjes gestemd. 

Art. 46. De voorzitter en de secretaris 
tekenen alle stukken. die van de vergade
ring uitgaan. 

Art. 47. De voorzitter is, behoud&is be
roep op de Minister, belaat met de uitvoe
ring van de besluiten der vergadering. 
d. van het verdere personeel der school. 

Art. 48. Het verdere personeel van de 
school wordt benoemd. geschorst en ont
slagen door de Minister, die deze taak, wat 
de arbeiders betreft, kan overdragen aan de 
directeur. 

Art. 49. De instructie van het in artikel 
48 bedoelde personeel wordt vastgesteld 
door de directeur, onder goedkeuring van de 
directeur-generaal. 

Art. 50. Het aantal arbeiders en hun be
zoldiging worden bepaald door de Minister. 

Art. 51. De werkzaamheden der arbei
ders worden geregeld door de directeur, 
voor zover die regeling niet door hem is 
opgedragen aan de betrokken leraren. 

IV:, Van de leerlinien 

Art. sa. Zij, die als leerling tot een der 
klassen van de school wensen te· worden 
toegelaten, melden zich daartoe v66r een 
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bij het huishoudelijk reglement te bepalen 
en jaarlijks tijdig in de Nederlandse Staats
courant bekend te maken dag schriftelijk 
aan bij de directeur. 

Art. 53. 1. Zij leggen een examen af, 
waaruit. blijkt, dat zij in staat mogen wor
den geacht het onderwijs in die klasse te 
volgen. . 

:i. Zij leggen tevens over de cijfers, bij 
een door hen afgelegd examen als bedoeld 
in artikel 54, eeillte lid, behaald en de rap
porten over hun laatste schooljaar. 

3. Het examen, bedoeld in het eeI11te lid, 
wordt v66r het begin van het schooljaar af
genomen door de directeur en de door deze 
aangewezen leraren. 

Art. 54. 1. Zij. die overleggen het diplo-
. ma van te zijn geslaagd voor het eindexa

men van een hogere burgeillchool met drie
jarige CUI11us, of het bewijs van te zijn be
vorderd tot de vierde klasse van een ho
gereburgerschool met vijfjarige CUillUS, of 
het diploma B der examens van meer uitge
breid lager onderwijs, kunnen geheel of ge
deeltelijk, en .zij_ die overleggen het bewijs 
van -te zijn bevorderd tot de vierde klasse 
van een gymnasium, kunnen gedeeltelijk 
vàn het afleggen van het toelatingsexamen 
tot de eeI11te klasse worden vrijgesteld door 
de directeur en de door deze voor het af
nemen van het examen aangewezen leraren. 

2. Door de Minister kunnen tot weder
opzeggens toe andere onderwijsinrichtingen 
worden gelijkgesteld met de in het eeillte 
van dit artikel genoemde. 

Art. 55. 1. Zij, die in de overzeese de
len van het Rijk hebben behaald het eind
diploma van een hogere burgeillchool met 
driejarige CUillUS of van een cursus voor 
meer uitgebreid lager onderwijs, of aldaar 
zijn bevorderd tot de vierde klasse van een 
hogere burgerschool met vijfjarige cursus, 
kunnen zonder examen voorlopig tot de eer
ste klasse worden toegelaten. 

2. Zij moeten overleggen de rapporten 
over hun laatste schooljaar. 

3. V66r Kerstmis wordt door de direc-• 
teur en de leraren der eerste klasse over 
hun toelating beslist, 

4, Door de Minister kunnen tot weder
opzeggens toe andere onderwijsinrichtingen · 
worden gelijkgesteld met de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde, 

Art. 56. 1. Aan hen, die het onderwijs 
in slechts enkele vakken wensen te volgen, 
kan daartoe door de directeur, in overleg 
met de leraren in die vakken, vergunning 
worden verleend ' 

2. Zij kunnen door de directeur, in over.· 
leg met de leraren. van het in artikel !3 
bedoeld examen worden vrijgesteld 

Art. 57, Als leerling worden slechts toe
gelaten zij, die op I Januari van het lopend 
schooljaar ten minste de leeftijd zullen heb
ben bereikt van: 

a. voor de eeI11te klasse vijftien jaar; 
b. voor de tweede klasse zestien jaar; 
c. voor de derde klasse zeventien jaar. 
Art. 58. Ter zake van het onderwijs ia 
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een schoolgeld verschuldigd, waarvan het 
bedrag, tot een maximum van honderd en 
twintig gulden, wordt bepaald door de Mi-
nister. . 

Art. 59, Door hen, die slechts enkele 
vakken volgen, is verschuldigd voor lessen, 
welke gegeven worden: 

éénmaal per week tien gulden; 
tweemaal per week vijftien gulden; 
driemaal per week twintig gulden; 
meer d!Jn drie maal per week vijf en twin

tig gulden, 
met dien verstande, dat het gezamenlijk be
drag voor het onderwijs in enkele vakken 
niet meer bedraagt dan voor volledig onder
wijs is verschuldigd. 

Art. 60, On- en minvermogenden van 
goede aanleg kunnen door de Minister v11n 
het betalen van schoolgeld geheel of ge
deeltelijk worden vrijgesteld Leermiddelen 
kunnen hun kosteloos worden veI11trekt. 

Art. 61. Het schoolgeld moet v66r de 
aanvang van elk semester worden voldaan 
op de door de Minister aan te geven wijze. 
Niemand wordt tot de lessen toegelaten, 
v66rdat het verschuldigde schoolgeld is vol
daan. 

Art. 62. 1. Terugbetaling van gestorte 
schoolgelden kàn slechts worden gevorderd 
in geval van afwezigheid wegens vervulling 
van militaire plichten gedurende ten minste 
vier achtereenvolgende weken in de loop 
van een schooljaar. · 

:i. In het geval, bedoeld in het vorige 
lid, wordt de leerling, die zulks. onder over
lel!'ging van het bewijs der verplichte afwe
zigheid, aanvraagt, voor iedere afwezigheid 
van vier achtereenvolgende weken een tien
de gedeelte van het voor dat jaar ge11torte 
schoolgeld terugbetaald. 

Art. 63. In bijzondere gevallen kan de 
directeur-generaal de directeur machtigen 
tussentijds tot het doen afnemen van een 
toelatingsexamen en het toelaten van leer
lingen over te gaan. 

Art. 64. De leerlingen zijn verplicht de 
hun door de directeur of een der leraren 
opgedragen werkzaamheden naar behoren te 
vervullen. 

Art. 65. 1. De leerlingen zijn verplicht 
zich in de schoolgebouwen en op de terrei-
nen ordelijk te gedragen. · 

2. Indien zij de orde veilltoren, moeten 
zij zich op bevel van de aanwezige leraar 
verwijderen. 

3. De leraar geeft van het voorgevallene 
zo spoedig mogelijk kennis aan de directeur. 

Art. 66, Indien een leerling.door zijn ge.. 
drag in of buiten de school reden tot ernsti
ge ontevredenheid geeft. kan hij door de 
directeur voor ten hoogste veertien dagen 
van de school worden verwijderd. 

Art. 67. Indien een leerling door zijn ge
drag in of buiten de school bij herhaling 
reden tot ernstige ontevredenheid geeft of 
zich in of buiten de school schuldig maakt 
aan wangedrag, kan hij door de vergadering 
van leraren, op vooI11tel van de directeur, 
voor ten hoogste twee maanden van de 
school worden verwijderd. 

2 
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Art. 68. Indien een leerling zich bij her
haling schuldig maakt aan wangedrag in af 
buiten de achool of feiten pleegt, die zijn 
verwijdering voor goed wenselijk maken, kan 
hij, op voorstel van de vergadering van 
leaaren, door de directeur-generaal voor 
goed van de school worden verwijderd, d&. 
inspecteur van het landbouwonderwijs en 
de commissie van toezicht gehoord. 

Art. 69. i:. Van elke verwijdering van 
een leerling van de school geeft de direc
teur terstond kennis aan de ouders of voog~ 
den van de leerling en aan deze zelf. 

a. Van een verwijdering volgens artikel 
67 of 68 en van een volgens artikel 66, 
welke langer duurt dan een week, geeft de 
directeur bovendien kennis aan de inspec
te\U van het landbouwonderwijs en aan de 
commissie van toezicht. 

Art. 70. Iedere leerling is verplicht te 
verschijnen voor de directeur of de verga
dering van leraren, indien hij h iertoe een 
oproeping heeft ontvangen. 

Art. 7:i: . i:. Aan het einde van de lessen 
van elk schooljaar wordt in een vergadering 
van leraren een voorlopige bevorderingslijst 
van de leerlingen der eente en der tweede 
klasse opgemaakt. 

a. Deze lijst met de daarbij behorende 
gegevens wordt door een commissie van drie 
leraren aan een nauwkeurig onderzoek on
derworpc::p. 

3. Indien.deze commissie geen aanleiding 
vindt in de voorlopige lijst veranderingen 
voor te stellen, wordt ze geacht bindend te 
zijn. In het tegenovergestelde geval wordt 
in een nieuwe vergadering van leraren. na 
kennisneming van de door genoemde com
missie gemaakte opmerkingen, over de be
vordering der leerlingen beslist. 

Art. 7a. i:. Leerlingen, die ten gevolge 
van ernstig gebrek aan ijver of herhaald 
verzuim zijn afgewezen bij de overgang tot 
een hogere klasse, kan door de directeur
generaal, op voorstel van de vergadering 
van leraren, het opnieuw volgen. van het 
onderwijs in dezelfde klasse worden ontzegd 

a. Leerlingen, die voor de tweede maal 
zijn afgewezen bij de overgang tot een ho
gere klasse of bij het eindexamen, kunnen 
alleen met toestemming van de directeur
generaal. gehoord de vergadering van 
leraren, nogmaals het onderwijs in dezelfde 
klasse volgen. 

Art. 73. Door de directeur en de leraren 
wordt vóór het einde van de lessen van het 
schooljaar van de leerlingen der derde klas
se een examen afgenomen ter verkrijging 
van het kosteloos uit te reiken getuig
schrift, dat zij het onderwija aan de school 
met vrucht hebben gevolgd. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 
Januari i:949 (Staatsblad No. J ~3). 

Mij bekend, 
De Minister van Landbouw, V1-rii 

en Voed11elvoor•ieninA, 
MANSHOLT. 
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6 Januari z949. BESLUIT tot intrekking 
van de schorsing van het besluit van de 
raad der gemeente Sommelsdijk van 5 
October i:948 betreffende de benoe
ming van de heer G. G. 't Hooft te 
Maasdam tot hoofd der openbare la
gere school te Sommelsdijk. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
a, Decemb~~ i:948, no. 5x.543, afdeling La
ger OnderwtJs. betreffende het besluit van 
de raad der gemeente Sommelsdijk van 5 
October x948, waarbij de heer G. G. 't 
Hooft te Maasdam is benoemd tot hoofd 
der ooenbare lagere school te Sommelsdijk· 

Gezien Ons besluit van 5 November i:948 
(Staatsblad no. I 485) waarbij bedoeld 
raadsbesluit is geschorst tot i: · September 
x94g ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Sommel■dijk in zijn vergadering van x8 No
vember i:948 het voren omschreven besluit 
voor handhaving van de schorsing daarvan 
van 5 October x948 heeft ingetrokken, zodat 
thans geen grond meer bestaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 5 November I948 (Staats

blad no. I 485) in te trekken. 
Onze Mini$ter van Onderwijs, Kun■ten 

en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staets
blad zal worden geplaatst. • 

Soestdijk, 6 Januari x949. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., TH, RUTTEN. 

(Uitgei. zB Februari z949). 

S. J 15 
7 JanUllri 1949. BESLUIT strekkende tot 

vaststelling van de Algemene bepalin
gen betreffende het buitenlands post ver
keer van Indonesië. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gelet op het op 5 Juli 1947 te Parijs ge

sloten Algemeen Postverdrag en op de op 
dezlelfde datum mede aldaar gesloten over
eenkomsten betreffende: 

a. de zendingen met verrekening; 
b. de aangegeven waardezendingen · 
c. de postpakketten; ' 
d. de postwissels; 
e. de invordering van gelden (Staatsblaá 

10-48, Nr. I 418) (Staatsblad van Indonesië~ 
19,48, Nr. 300); 

Nog gelet op artiekl 91 van de Indische
Stàtsregelinc; 

Overwecende, dat het ter uitvoerinc van 
-,oonneld verdrag en van voormelde overeen
Jtc,msten nodig is nieuwe voorschriften vast te men, betreffend~ . het buitenlands postver

van Indone91ë, welke voorschriften op 
/mcustus I 9,48 in werking _zijn getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister zon-
Portefeuille mede namens Onze Minister· 

an Overzeese Gebiedsdelen van 14 Decem-
1948, 'Nr. 2; 
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De Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1948, Nr. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 December 1948, 
se Afdeling, Nr. 10; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. r. Met intrekking van het Konink

lijk besluit van 16 April 1940 (Indisch Staats
blad Nr. 261) vast te stellen de aan dit besluit 
gehechte "Algemene bepalingen betreffende 
het buitenlands postverkeer van Indonesië 
(Internationaal Postbesluit 1948,''. 

Art. 2. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 25 Au
gustus 1948. 

Onze Ministers zonder Portefeuille en van 
Overzeese Gebiedsdelen zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, .hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 7 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN. 

De Minister uan Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. ' 

(Uitgeg. 8 Februari 1949.) 

Algemene Bepalingen betreffende het 
bult.enlands postverkeer van IndonHlë 

(Internationaal_ Postbesluit 1948) 
Begripsuerklaringen 

Art. r. In de bij of krachtens dit besluit ge
geven voorschriften wordt verstaan onder: 

a. Algemeen Postverdrag: de op s Juli 
1947 te Parijs gesloten "Convention Postale 
Universelle" ; 

b. overeenkomst, betreffende: 
I. de zendingen met verrekening; 
2. de aangegeven waarde-zendingen; 
3. de postpakketten; 
4. de postwissels; 
s. de invordering van gelden; 
het krachtens het Algemeen Postverdrag 
gesloten "arrangement", concernant: 
1. les envois contre remboursement; 
2. les valeurs déclarées; 
3. les colis postau:ic; 
4, les mandats de poste; 
S, les recouvrements; 
c. brieven, briefkaarten, documenten, 

drukwerken, brailledrukwerken, monsters, 
pakjes en fonopostzendingeri: de "lettres", 
.,cartes postales", .,papiers d 'affaires", .,im
pressions en relief pour les aveugles", 
.,échantillons de marchandises", petits pa
quets" en "envois phonopost", genoemd in 
de eerste kolom van de in ·artikel 36, lid 1, 
van het Algemeen Postverdrag opgenomen 
tarieftabel; , 

d. stukken: al hetgeen hierboven onder 
c. is vermeld; 

e. doosjes: de "boites avec valeur décla
rée", bedoeld bij artikel I van de overeen
komst betreffende .iµingegeven waardezen
dingen; 

f. postpakketten: de "colis postaux, be
. doeld bij artikel 1, lid, van de overeenkomst 
betreffende de postpakketten; 

g. zeepost: de rechtstreekse verzending 
over zee tussen Indonesië en Nederland; 

h. port en recht: het port en het recht, 
hetwelk in Indonesië is verschuldigd wegens 

s. 1949, J 15 

het postverkeer met Nederland, Suriname en 
de Nederlandse Antillen en het overige bui
tenland; 

i. Diensthoofd: het Hoofd van de Post-, 
Telegraaf- en l,elefoondienst. 

Vergoeding wegens J)O$t1Jeruoer 
Art. 2. Voorzover daaromtrent niet bij bij

zondere overeenkomst anders is of zal worden 
bepaald, kunnen, naar bij of krachtens rege
ringsverordening vast te stellen regelen, ver~ 
goedingen worden uitgekeerd wegens ,het 
vervoer van brieven- en pakketpost. 

Toegelaten zendingen 
Art. 3. 1. Voorwerpen, waarvoor invoer

rechten verschuldigd zijn, mogen worden ge
sloten in voor Indonesië bestemde brieven en 
monsters. 

2. In het verkeer met de landen, welke 
zich met de behandeling daarvan belasten, 
zijn toegelaten : 

a. pakjes, alsmede fonopostzendingen 
voor zover zij bestemd zijn voor of afkom
stig van door het Diensthoofd aan te wijzen 
landen; 
b. gewone aangetekende stukken en ge
wone postpaketten, al of niet met verreke
ning.; 
c. brieven, doosjes en postpakketten met 
aangegeven waarde, al of niet met verre
kening; 
d. aangetekende stukken, deosjes en 
postpakketten, waarvan de afzender de 
gezamenlijke postale en niet postale rech
ten, waarmede die zendingen bij de af. 
levering mochten zijn bezwaard, voor zijn 
rekening wenst te nemen; 
e. postwissels.; 
f. zendingen en postwissels met expresse 
bestelling ; 
g. invordering van gelden. 
3. Voor zover de verzending· per vlieg

tuig betreft, geldt het bepaalde in alinea 2 
slechts voor de door het Diensthoofd aan te 
wijzen trajecten of gedeelten daarvan, en 
voor de verzending van: 

a. gewone stukken: 
b. zendingen als bedoeld in lid 2 onder 
b. ene.; 
c. postwissels, voor zover zij bestemd zijn 
voor de door het Diensthoofd aan te wijzen 
landen. 
4. Bij of krachtens regeringsverordening 

wordt vastgesteld: 
a. het hoogste bedrag der aangegeven . 

waarde van brieven, doosjes en postpakket
ten; 

b. het hoogste bedrag van de postwissels. 

Aandeel wegens verooer van postpakketten. 
Porten en rechten. Schadevergoeding 

Art. 4. 1. Het aandeel van Indonesië 
wegens land-, lucht- en zeevervoer van de 
uit Indonesië afkomstige of daarvoor be
stemde postpakketten en de porten en rech-

. ten, waarvoor bij de desbetreffende internatio
nale bepalingen geen vaste bedragen zijn 
vastgesteld, worden bij of krachtens rege
ringsverordening bepaald. De overige porten 
en rechten, alsmede het bedrag, waartegen 
internationale antwoordcoupons verkrijg
baar zijn, en de bedragen, welke de schade-
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vergoeding wegens verlies van een aange
tekend stuk of wegens verlies, beroving of 
beschadiging van postpakketten zonder aan
gegeven waarde niet te boven kunnen gaan, 
worden, met inachtneming van de terzake 
geldende internationale bepalingen, door het 
Diensthoofd vastgesteld. 

2. Voor zover niet anders is of zal worden 
bepaald, zijn de porten en rechten, bedoeld 
bij dit besluit, mede van toepassing in het 
verkeer met de landen, welke niet tot de 
Wereldpostvereniging behoren of niet zijn 
toegetreden tot een of meer der overeenkom
·sten, bedoeld bij artikel I, onder b; een en 
ander voor zoveel de diensten met de be
trokken landen zijn opengesteld. 
• 3. In de door het Diensthoofd te bepalen 
gevallen worden uit het buitenland ontvan
gen volledig gefrankeerde stukken, welke af
komstig zijn van, of betrekking hebben op 
in Indonesië gedreven zaken of uitgeoefende 
bedrijven, belast met het port, hetwelk voor 
soortgelijke zendingen in het binnenlands 
verkeer bij vooruitbetaling verschuldigd is. 

4. Het Diensthoofd is mede bevoegd om 
in de door hem te bepalen gevallen volledige 
frankering van stukken te vorderen. 

01Jermacht 
Art. 5, Wanneer een aangetekend stuk, 

doosje of postpakket is verloren geraakt, of 
een brief of doosje met aangegeven waarde 
of een p0$tpakket is beroofd of beschadigd, 
bestaat in geval van overmacht geen aan
spraak op schadevergoeding. 

Bepaling ter Verzelaring oon de geregelds 
werking oon het buitenlands poswerkeer 
Art, 6. I. Tenzij bij of krachtens dit besluit 

anders is of zal worden bepaald, zijn de bepa
lingen, voorkomende in de algemene verorde
ningen of daarop gegronde besluiten, betref
fende het binnenlands postverkeer, van toe
passing op alle onderwerpen, welke niet op 
bindende wijze door het Algemeen Postver
drag of de bij artikel I, onder b) bedoelde 
overeenkomsten en de daarbij behorende 
slotprotocollen, supplementi!n en regle
menten zijn of zullen worden geregeld. 

2. Bij of krachtens regeringsverordening 
wordt bepaald hetgeen verder nodig is voor 
de geregelde werking van het postverkeer van 
Indonesië met Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen en het overige buiten
land. 

Aanhaling 1Jan deze bepalingen 
Art. 7. De bepalingen kunnen worden 

aangehaald onder de titel: .,Internationaal 
Postbesluit 1948". 

s. J 16 
8 1949 Januari. BESLUIT houdende nadere 

voorziening betreffende de vleeskeuring. 
Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 29 November 1948, No. 
1449 E/dossier I3, Afdeling Volksgezondheid: 

Overwegende, dat het besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 17 December 1940 (Nedsr
landse Staatscourant van 22 Januari 1941, 
No. IS), houdende wijziging van het Konink-

20 

lijk besluit van 13 September 1924 (Staats
blad No. 448) tot uitvoering van artikel 2 der 
Vleeskeurings:wet (Staatsblad 1919, No. 524), 
behoort te vervallen als zijnde een bezettings
regeling, en dat terzake een ~dere voorzie
ninr; behoort te worden getroffen; 

Gelet op artikel 2 van de Vleeskeuringswet 
(Staatsblad 1919, No. 524); 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1948, No, 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 3 'Janu~ri 1949, No 
1598 E/dossier 13, Afdeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. het besluit van de Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken van 
17 December 1940 (Nederlandse Staatscou
rant van 22 Januari 1941, No. IS), waarvan 
de voorlopige schorsing, bedoeld in artikel IS 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen, is 
opgeheven bij Koninklijk besluit van 25 Maart 
1946 (Staatsblad No. G 70) vervalt; 

b. artikel 7 van het Koninklijk besluit van 
13 September 1924 (Staatsblad No. 448) tot 
uitvoering van artikel 12 van de Vleeskeu
ringswet (Staatsblad 1919, No. 524) wordt 
gelezen als volgt: 

Art. 7. 1. Voor het verduurzamen en 
toebereiden van vlees, met uitzondering van 
de bewerkingen, bedoeld in artikel 54, sub a 
en d van het Koninklijk besluit van s Juni 
1920 (Staatsblad No. 285), mag geen ander 
vlees gebruikt worden dan dat, hetwelk goed
gekeurd iskrachtens de wet en zich in deugde
lijke toestand bevindt. Niet gebruikt mogen 
worden geslachtsorganen, navelzakken, ogen 
en darmslijm. 

2. Van de bepaling in het eerste lid, eer
ste volzin, is uitgezonderd het vlees van die
ren, geslacht overeenkomstig artikel 6a der 
wet, mits: 

a. hetzij de daarvan bereide vleeswaar 
bestemd is of gebezigd wordt uitsluitend 
voor het huiselijk gebruik van de .bewoners 
van het perceel, waar het dier geslacht is; 

b. hetzij de daarvan bereide vleeswaar 
tot een hoeveelheid van ten hoogste 10 kg 
bestemd is om ten geschenke te worden ge
geven aan of gerookt te worden bij anderen 
dan hen, die werkzaam zijn in het slagers
bedrijf, in het bedrijf der verduurzaming of 
bereiding van vlees of vl~swaren, en de met 
dezen samenwonende personen; 

de vleeswaar mag de gemeente niet worden 
uitgevoerd en moet vergezeld zijn van een 
door of vanwege de Burgemeester afgegeven 
vervoerbewijs, waarop zijn aangeduid de 
namen van de bewoner van het perceel, waar 
het dier geslacht is, benevens de te volgen 
weg en datum van het vervoer. 

3. Bij het bereiden van vleeswaren is het 
gebruik- en de toevoeging van andere vlees
waren toegestaan, mits deze zich in deugde
lijke staat bevinden. 

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

Soestdijk, 8 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Min. 1Jan Soc. Zakerr, A. M. JOEKES. 
(Uitgeg. 1 Februari 1949). 
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s. J 17 
8 Januari 1949. BESLUIT houdende nader 

'll()orschriften voor de opleiding van 
hulpkeurmeester van vee en vlees voor 
de binnenlandse vleeskeuring. 

Wij JULIANA, enz.: 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 19 Novembe.- 1948, No. 
1432 E/dossier 8, Afdeling Volksgezondheid: 

Overwegende, dat de besluiten van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 5 November 1942 
(Nederlandse Staatscourant van 18 Novem
ber 1940, No. 225) en 10 September 1940 
(Nederlandse Staatscourant van 24 September 
1942, No. 186); van welke besluiten de voor
lopige schorsing, bedoeld in artikel 15 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen, is opgeheven 
bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1946, 
(Staatsblad No. G 70), als zijnde bezettings
regelingen behoren te vervallen, en alsnog 
terzake een voorziening behoort te worden 
getroffen: 

Gelet op artikel 25 van de Vleeskeuringswet 
(Staatsblad 1919, No. 524); 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1948, No. 25): 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Sociale Zaken van 3 Januari 1949 
No. 1574 E/dossier 8, Afdeling Volkscezond~ 
heid; , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. te bepalen, dat de besluiten van de 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 5 November 1940 . 
(Nederlandse Staatscourant van 18 Novem
ber 1940, No. 225) en 10 September 1942 
(Nederlandse Staatscourant van 24 Septem
ber 1942, No. 186), van welke besluiten de 
voorlopige schorsing, bedoeld in artikel 15 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen, is 
opgeheven bij het Koninklijk besluit van 
25 Maart 1946, (Staatsblad No. G 70), ver
vallen: 

b. in het Koninklijk besluit van 22 Juni 
1920 (Staatsblad No. 314), houdende voor
schriften voor de opleiding van hulpkeur
meester van vee en vlees voor de binnenland
se vleeskeuring, de navolgende wijziging en 
aanvulling aan te brengen: 

Artikel I 

Artikel 13, eerste lid, onder b, wordt ge
lezen: 

b. in het bezit zijn van het diploma van 
door de Minister aan te wijzen inrichtingen 
op het gebied van het slagersvakonderwijs; 

Artikel Il 
Na artikel 13 wordt ingevoegd artikel 13a 

luidende: ' 
Artikel 13a 

De Minister kan in bijzondere gevallen 
tot de cursus voor opleiding tot hulpkeur
meester van vee en vlees personen toelaten 
die jonger zijn dan 23 jaar of de leeftijd v~ · 
35 jaar reeds hebben overschreden. 

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

Soestdijk, 8 Januari 1949, 

De Minister van Sociale Zalun, 
A.M. JoEKltS. 

JULIANA. 

(Ui~6flll, I Februari 1949)'. 

s. J 18 
. 10 Januari 1949. BESLUIT, houdende 

nadere aanvulling van het Vogelbesluit 
1937. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 November 1948, no. 88820 Il, afdeling 
Oudheidkunde en Natuurbescherming; 

Overwegende, dat het wenselijk is de 
kauw (species: Coloeus monedula) met het 
oog op haar overwegend schadelijk karakter 
toe te voegen aan Lijst Il van artikel 3 van 
het Vogelbesluit 1937 (Staatsblad 647), zoals 
dat besluit is gewijzigd en aangevuld bij de 
Koninklijke besluiten van 20 Februari 1939 
(Staatsblad 652) en van 10 Mei 1947 (Staats
blad H 148); 

Gelet op de Vogelwet 1936, zoals deze is 
gewijzigd en aangevuld bij de wet van 10 
Januari 1947 (Staatsblad H 12): 

De Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1948, n°. 14); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Januari _1949, 11°. 
92890, afdeling Oudheidkunde en Natuur
bescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het Vogelbesluit 1937, zoals 

dat nader is gewijzigd en aangevuld, wordt 
de volgende aanvulling aangebracht: 

aan Lijst 11 van artikel 3 wordt toegevoegd: 
de kauw, species: Coloeus monedula. 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 10 Januari 1949. 
. JULIANA. 

De Min. u. 0., K. en W., To. RUTTEN. 

(Uitgfg. 26 Januari 1949), 

s. J 19 
12 JanUMi 1949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het academisch statuut 
(studie in de Chinese en Japanse taal-en 
letterkunde). 

Wij JULIANA, enz.: . 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 November 1948, no, 85258 I, afdeling 
Hoger Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is de .stu. 
die in de Chinese en de Japanse taal- en let
terkunde opnieuw te regelen: 
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Gelet op artikel 131 van de hoger-onder
wijswet; 

Gezien de adviezen van de Senaten der 
universiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1948, No. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 5 Januari 1949, no. 
92277, afdeling H.O.W.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het academisch statuut, laatstelijk 

door Ons gewijzigd bij besluit van 8 Decem
ber 1948 (Staatsblad no. I 537), wordt ge
wijzigd als vogt: 

I. Artikel 4, § 42 onder i wordt gelezen 
als volgt: 

in de Chinese en in de Japanse taal- en 
letterkunde: 

II. Artikel 4, § 44 onder i wordt gelezen 
als volgt: 

Chinue taal- en letterkunde 
1. modern Chinees; 
2. klassiek Chinees; 
3. overzicht van de Chinese cultuurge

schièdenis; 
of ter keuze van de candidaat 
1. modern Chinees en de beginselen van 

klassiek Chinees; 
2. de Japanse schrijftaal; 
3. overzicht van · de Chinese cultuurge

schiedenis. 

Japanse taal- en letterkun<k 
1. Japans; 
2. klassiek Chinees; 
3. overzicht van de Japanse Cultuurge

schiedenis. 
111. Artikel 4, § 47 onder i wordt gelezen 

als volgt: 

Chinese taal- en letterkun<k 
Hoofdvak is de Chinese taal- en letter

kunde met de daarbij behorende cultuurge
schiedenis. 

Voor degenen, die bij het candidaatsexa
men niet de Japanse schrijftaal hebben be
studeerd wordt het Japans als verplicht bij
vak geëist, tenzij de faculteit in bijzondere 
gevallen een ander bijvak goedkeurt. 

Japanse taal- en letterkunde 
Hoofdvak is de Japanse taal- en letter

kunde met de daarbij behorende cultuurge
schiedenis. 
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s. J 20 
12 Januari 1949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
19 Mei 1917, Staatsblad N°. 404, houden
de bepalingen betreffende de Geneeskun
dige Raad van het Ministerie van Over
zeese Gebiedsdelen. 

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

Overzeese Gebiedsdelen van 3 Januari 1949, 
Commissariaat voor'lndonesische Zaken, Af-
deling A, No. 28; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat artikel 4 van het besluit 

van 19 Mei 1917 (Staatsblad n°. 404), welk 
artikel laatstelijk werd gewijzigd bij het be
sluit van 5 October 1945 (Staatsblad n°. F 
215), gerekend van l Januari 1948 wordt 
gelezen als volgt: 

Art. 4. 1. De voorzitter en de overige leden 
genieten een door- Onze Minister van Over
zeese Gebiedsdelen toe te kennen bezoldiging 
overeenkomstig die, ingevolge de bepalingen 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren vastgesteld voor de amb
ten, waarmede de functies van de betrokke
nen naar het oordeel van Onze voornoemde 
Minister gelijkwaardig zijn te achten, met 
dien verstande dat in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen mede zai worden gevolgd 
de regeling, opgenomen in Ons besluit ·van 1 
October 1948 (Staatsblad n°. I 432), zoals dit 
thans luidt en eventueel nader mocht worden 
gewijzigd. 

2. ~ plaatsvervangende leden genieten 
een door Onze Minister van Overzeese Ge
biedsdelen vast te stellen beloning. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 

· dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 12 Januari 1949. 
· JULIANA. 

De Min. v. Overz. Gebieiud., E. SASSEN. 

( Uitgeg. 28 Januari 1949). 
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Art. 2. Examens, afgelegd vóór de inwer
king treding van dit besluit op de voet van 
het bereids vervallen besluit van de Secreta- ' · 
ris-Generaal van het Departement van Op. 
voeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
van 19 Januari 1942, No. 12 O.W.K. (Ne<kr
landse Staatscourant 1942, nr. 116), worden 
beschouwd als rechtsgeldig te zijn afgelegd. 

12 Januari 1949. BESLUIT houdende 
nadere vaststelling van de regelingen, die 
op het gebied van millitair wachtgeld 
gedurende de vijandelijke bezetting zijn 
uitgevaardigd. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine a.i. 
en van Binnenlandse Zaken van 15 Septem
ber 1948, Staf van de Adjudant-generaal, 
Afdeling A. 1, Bureau 3, Nr. 570 en van 
18 October 1948, Nr. 9658, Afdeling Pensioe
nen en Wachtgelden; 

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

Soestdijk, 12 Januari 11149. 
JULIANA. 

De Minister -van Onderwijs,. Kunsten 
en Wetenschappen, TR. RUTTEN. 

Uitreg. I Februari r949.) 

Overwegende, dat het wenselijk is de rege
lingen, die op het gebied van militair wacht
geld gedurende de vijandelijke bezetting zijn 

· uitgevaardigd, nader vast te stellen dan wel 
te doen vervallen 

De Raad van State gehoord (avdies van 
16 November 1948, nr. 33); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap-
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port van Onze voornoemde Ministers van 9 
December 1948, Staf van de Adjudant-gene
raal, Afdeling A. 1, Bureau 31 Nr. 547 en van 
s Januari 1949, No. 9658 Il, Afdeling Pensi
oenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Te rekenen van 15 Juli 194owordt 

op de officieren der Koninklijke marine-re
serve, die zich - ter aanvulling van een bij 
de Koninklijke Marine bestaand tekort aan 
beroepsofficieren - krachtens een daar
toe door hen gesloten vrijwillige verbintenis 
voor onbepaalde tijd in werkeliike dienst be
vinden, van toepassing verklaard het Ko
ninklijk besluit van 17 Augustus 1935 (Staats
blad nr. 516), tot vaststelling van een wacht
geldregeling voor het militaire personeel der 
zeemacht, met dien verstande, dat te hunnen 
aanzien onder diensttijd wordt verstaan de 
tijd, welke zij gedurende hun dienstverband 
bij de Koninklijke Marine-reserve in werke
lijke dienst hebben <Joorgebracht, waarbij de 
tijd, binnen de keerkringen doorgebracht, 
dubbel wordt geteld. 

Art. 2. Te rekenen van I April 1943worden, 
in afwijking van het gestelde in artikel 4 van 
het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1935 
(Staatsblad nr. 515), tot vaststelling van een 
wachtgeldregeling voor militairen der Ko
ninklijke landmacht beneden de rang van 
officier, en van het gestelde in artikel 5 van 
het Koninkliik besluit van 17 Augustus 1935 
(Staatsblad nr. 516), tot vaststelling van een 
wachtgeldregeling voor het militaire perso
neel der zeemacht, de in deze artikelen ge
noemde -percentages van 70, 60, 50, en 40 met 
10 verhoogd voor de gewezen militairen 
beneden de rang van officier, die in het tijd
vak van 15 Juli 1940 tot 5 Mei 1945 eervol 
uit de militaire dienst werden ontslagen en 
vóór I Januari 1898 zijn geboren. 

Art, 3. 1. Het Tweede Uitvoeringsbesluit 
van het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Departement van Defensie (Verorde
ningenblad 32/1941), voor zover dat nog van 
kracht is, wordt geacht te rekenen van I Juli 
1947 te zijn vervallen. Artikel I wordt geacht 
nimmer van kracht te zijn geweest. 

2. Het Tiende Uitvoeringsbesluit van de 
Commissaris voor de belangen van de Neder
landse weermacht ( Verorcleningenblad 35/1943) 
wordt geacht nimmer van kracht te zijn ge
weest. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 12 Januari 1949. 

De Minister van Oorlog, 
5CHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
ScHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(uitgflll'. 1 Februari 1949). 

s. 1949, J 21-24 

S. J 22 
13 Januari 1949. WET, houdende nadere 

wijziging van het zesde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 48J49, 1022; 
Hand. Il 48/49, bladz. 865; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1022; 
Hand. I 48/49, bladz. 100. 

S. J 23 
13 Jan®ri 1949. WET, houdende instelling 

van schuldrecisters voor geldleningen 
ten laste van het Rijk. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1031; 
Hand. Il 48/49, bladz. 843; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1031; 
Hand. I 48/49, bladz. 100. 
Wij JULIANA, enz •. • •. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is ten aanzien van de ten 
laste van het Rijk aangegane geldleningen, 
waarbij zulks niet reeds in de voorwaarden 
van uitgifte is geschied, de mogelijkheid te 
openen, tot het instellen van schuldregisters, 
waarin de schuld ten name van de eigenaar 
wordt ingeschreven: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
:Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt 

gemachtigd voor de houders van schuldbe
wijzen van vóór de inwerkingtreding dezer 
wet ten laste van het Rijk aangegane geld
leningen, overeenkomstig door hem te stellen 
regelen, de gelegenheid te openen hun schuld
bewijzen te verwisselen in een inschrijving op 
naam in een voor elke lening afzonderlijk 
gehouden schuldregister. 

Art. 2. De voorwaarden, waaronder de 
schuldbewijzen der in artikel I bedoelde 
gelclleningen zijn uitgegeven, worden in de 
door Onze Minister te stellen regelen, bedoeld 
in artikel 1, eveneens, voor zover toepasseliik, 
verbonden aan de door verwisseling van deze 
schuldbewijzen verkregen inschrijvingen in 
een schuldregister. In afwijking van deze 
voorwaarden kan ten aanzien van de aflossing 
worden bepaald, dat deze niet door loting, 
maar in evenredigheid met de aflossingen 
door uitloting op de in artikel I bedoelde 
geldleningen zal geschieden. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag volgende op die harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P. LlBl'TINCK. 

(Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 24 
13 Januari 1949. WET tot intrekking van 

het Koninklijk besluit van 5 Juli 1945 
(Staatsblad No. F 120), houdende bij
zondere voorzieningen in zake uitbeta
lingen door verzekeringsinstellingen en 
spaarkassen. 
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Bijl. Hand. II 48/49, 1063; 
Hand. II 48/49, bladz. 843; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1063; 
Hand. I 48/49, bladz. 100. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die dezen zullen zien of horen luen, 

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

dat het wenselijk is het Koninklijk Besluit 
van s Juli 1945 (Staatsblad no. F 120), hou
dende bijzondere voorzieningen inzake uit
betalingen door verzekeringsinstellingen en 
spaarkassen, in te trekken; · 

Zo is het, dat Wij, de 'Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art 1 Het Koninklijk Besh,1it van S Juli 
194-5 ist:UUsblad no. F 120), houdende bijzon
dere voorzieningen inzake uitbetalingen door 
verzekeringsinstellingen en spaarkassen, 
wordt ingetrokken. 

Art, 2. Deze wet treedt in werkinc op de 
dag volet!nde op die van haar afkondicing. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teril!le Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Geceven ten Paleize Soestdijk, 13 J anu
ari 1949. 

DB Minister van Finanriën, 
P. LIEP'TINCK. 

De Minister van Jrutitie, 
WIJER&. 

JULIANA, 

(Uitgeg. 1 Ff'bruari 1949), 

S. l 25 
13 Januari 1949. WET, .houdende nadere 

wijziging van de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, van de Ziektewet 
en van de Kinderbijslacwet. 

Bijl. Hand. II 48/49. 1052; 
Hand. 11 48/49, bladz. 839; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1052;· 
Hand. I 48/49, bladz. 100. 
Wij JULIANA, enz. 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten : 
Alzo Wij in overwecing genomen hebben, 

dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te 
brengen in de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, de Ziektewet en de Kinderbijslag
wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.: 

Artikel I 
De Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 

wordt gewijzigd als volgt : 
1. Na artikel 27 wordt een nieuw artikel 

ingevoecd, luidende: 
Artikel 27a 

Onze Minister kan, gehoord de Raad van 
Toezicht, bedoeld in artikel 32, verklaren, 
dat het in artikel 27 bepaalde niet van toe
passing is op het geval, waarin de Bedrijfs
vereniging zich heeft verenicd met of de 
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hoedánigheid heeft verkregen van afdelinc 
van een andere Bedrijfsvereniging en,_ in ver
band hiermede, haar erkenning op haar ver
zoek is ingetrokken. In dit geval verkrijgen, 
in afwijking van het bepaalde in artikel 27, 
met ingang van de dag der intrekking v~ 
de erkenning de werkgevers, aangesloten b!J 
eerstgenoemde Bedrijfsvereniging, van rechts 
wege het lidmaatschap van de Bedrijfsver
eniging, met welke zij zich heeft verenigd of 
van welke zij een afdeling ia geworden en 
zijn de arbeiders in dienst van die werkgevers 
van rechtswece verzekerd voor rekeninc van 
laatstbedoelde Bedrijfsvereniginc. Voorts 
gaan de op de dag van intrekking van de 
erkenninc voor rekening der betrokken Be
drijfsverenicing lopende verplichtincen ter
zake van aan arbeiders overkomen bedrijfs
ongevallen alsdan van rechtswege over op de 
Bedrijfsvereniging, met welke zij zich heeft 
verenigd of van welke zij een afdeling is ge
worden.". 

2. In artikel 28, eerste lid, wordt na: 
"berekent" ingevoegd: ,.behoudens in het 

geval, bedoeld in artikel 27a,". 

Artikel II 
De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt: 
Na artikel 111 wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, luidende : 

"Artikel II la 

Onze Minister kan, gehoord het College 
van Toezicht, verklaren, dat het bepaalde in 
artikel 111, eerste Jid, niet van toepassing is 
op het ceval, waarin de bedrijfsvèreniginc 
zich heeft verenicd met of de hoedanigheid 
heeft verkregen van afdeling van een andere 
bedrijfsvereniginc en, in verband hiermede, 
haar erkenninc op haar verzoek is incetrok
ken. 

In dit ceval gaan, in afwijking van het be
paalde in artikel 111, eerste lid, de in dat lid 
bedoelde verplichtingen van eerstgenoemde 
bedrijfsvereniging van rechtswece over op de 
bedrijfsvereniging, met welke zij zich heeft 
verenigd of van welke zij een afdeling is ce• 
worden. Voorts verkrijgen de werkgevers, 
aancesloten bij de bedrijfsvereniging, welker 
erkenning is ingetrokken, met ingang van de 
dag dier intrekking van rechtswege het lid• 
maatschap van de bedrijfsvereniging, met 
welke zij zich heeft verenigd of van welke zij 
een afdelinc is geworden en zijn de arbeiders 
in dienst van die werkgevers van rechtswege 
verzekerd voor rekening van laatstbedoelde 
bedrijfsvereniging.". 

Artikel 111 
De Kinderbijslagwet wordt gewijzigd als 

volgt: · 
Na artikel 56 wordt een nieuw artikel ince

voegd, luidende : 

"Artikel 65a 
·onze Minister kan, gehoord het College van 

Toezicht, verklaren, dat het bepaalde in de 
tweede zin van artikel -55, eerste lid, en in 
artikel 56, eerste lid, niet van toepassing is 
op het geval, waarin de bedrijfsvereniging 
zich heeft verenigd met of de hoedanigheid 
heeft verkregen van afdeling van een andere 
bedrijfsvereniging en, in verband hiermede, 
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hare erkenning op haar verzoek is ingetrok
ken. In afwijking van het bepaalde in de 
tweede zin van artikel ss. eerste lid, en in 
artikel 56, eerste lid, verkrijgen in dit geval 
de werkgevers, aangesloten bij de bedrijfs
vereniging, welker erkenning is ingetrokken, 
met ingang van de dag dier intrekking van 
rechtswege het lidmaatschap van de bedrijfs
vereniging, met welke zij zich heeft verenigd 
of van welke zij een afdeling is geworden, en 
gaan de verplichtingen en vorderingen als 
bedoeld in artikel 56, eerste lid, van eerstge
noemde bedrijfsvereniging met ingang van 
de dag dier intrekking van rechtswege over 
op laatstbedoelde bedrijfsvereniging.". 

Artikel IV 
Deze wet treedt in werking met ingang , 

van de tweede dag na die harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, dat deze in het Staats

blad zal worden geplaatst, en dat alle 
Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en-Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13- Januari 
1949. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JoEKBS. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 4 Februari 1949). 

s. J 26 
13 Januari 1949. WET, houdende naturali

satie van Paul Felix Aug~stin en 22 
anderen. 

Bijl. Hand. 11 47/48, 878; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 878; 
Hand. 11 48/49, bladz. 633; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 878; 
Hand. 1 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz ..... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Paul 
Felix Augustin en 22 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N°, 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 193.8 (Staatsblad N°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Paul Felix Augustin, geboren te Lau

sanne (Zwitserland) 29 Maart 1884, leraar, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

2°. Franz Xaver Bogenberger, geboren te 
Aholfing (Duitsland) S December 1882, 
Rooms-Katholiek priester, wonende te Beek 
en Donk, provincie Noordbrabant; 

3 . Hermann Brüna, geboren te Esche 
(Duitsland) 18 Januari 1911, landbouwer, 
wonende te Denekamp, provincie Overijssel; 

4°, Ernst Kurt Hammerschlag, geboren te 
Kassei (Duitsland) '25 Mei 1895, bedrijfsleider, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

s. 1949, J 25-26 

s0 • Georg Paul Hirsch, geboren te Hannover 
(Duitsland) 6 Juli 1916, kantoorbediende, 
wonende te 's-Hertogenbosch, provincie Noord

l brabant; 
60. Helene Frieda Hermine Keilholz, gebo

ren te Helmstedt (Duitsland) 14 Mei 1898, 
werkster, wonende te Gouda, provincie 
Zuidholland; 

· 7°. Jacques Auguste Cléine De Kinder, 
geboren te Gent (Belgil) 4 Maart 1907, onder
directeur van een inkt- en verffabriek, wo
nende te Hilversum, provincie Noordholland; 

8°. Godfried Denis Karel Joannes van 
Laecke, geboren te Sluis (Zeeland) 10 April 
1917, magazijnbeheerder, wonende te Sluis, 
provincie Zeeland; 

9°. Blanche Valerie Lewin, geboren te 
Essen (Duitsland) 15 April 1926, costuum
naaister, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland; 

10°. Wladimir Karel Pavlicek, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 10 October 1909, 
handelsbediende, wonende, te Batavia (Ne
derlandsch-lndië); 

u 0 • Elisabeth Pies, geboren te Cappel, 
Kirchberg (Duitsland) 27 Februari 1901, 
kloosterzuster, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

12°. Peter Joseph Raes, geboren te Bruns
sum (Limburg) 26 Mei 1901, metselaar, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg; 

13°. Stephanie . Sigl, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 30 November 189S, huishoudster, 
wonende te Wassenaar, provincie Zuidhol
land; 

14°. Josef Stenzel, geboren te Zuckmantel 
(Tsjecho-Slowakije) 9 December 189S, mijn
werker, wonende te Heerlen, provin,cie 
Limburg; 

15°. Wiihelm Mathieu Johannes Uebelgön
ne, geboren te Hoboken (België) I Maart 1914, 
secretaris, wonende te Weert, provincie 
Limburg; 

16°. Bernhard Wurbik, geboren te Zator 
(Polen) 6 Mei 1890, bedrijfsleider, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch-lndië). 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder. Zo. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
IS December 1938 (Staatsblad N°. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander • 
verleend aan: 

1°. George Johann Bonke, geboren te 
Hengelo (Overijssell 21 October 1909, coupeur, 
wonende te Zutphen, provincie Gelderland; 

2°. Jan Antonu Dadun, geboren te Radzun 
(Polen) S Februari 1914, boomkweker, wo
nende te Oosterhout, provincie Noort/.brabant; 

3°. Rudolf Karel Hantelmann, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 17 Juni 1897, can
tinehouder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

4°. George Virgil Plarina, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 28 December 1912, 

· winkelbediende, wonende te Rotterdam pro
vincie Zuidhólland. · 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December r892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
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bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
N°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 

· Nederlander verleend aan: 
1°. Sven Alexander Augustin, geboren te 

Amsterdam (Noordholland) 13 Mei 1920, stu
dent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Christiane Gisela Stenzel, geboren te 
Hamborn (Duitsland) 16 April 1924, hulp in 
de huishouding, wonende te Heerlen, provin
cie Limburg; 

3°. Gabriële Stenzel, geboren te Nuth (Lim
burg) :r,8 September 1925, dienstbode, wonen
de te Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan.1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 27 
13 Januari 1949. WET, houdende naturali-

satie van Frederik Fischer en 12 anderen. 
Bijl. Hand. II 47/48, 882; 
Bijl. Hand. II 48/49, 882; 
Hand. II 48/49, bladz. 633; 
Bijl. Hand. I 48/49, 882; 
Hand. l 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz .••.. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Frederik Fischer en 12 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
n°. 204); . 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Frederik Fischer, geboren te Wenen 

( Oostenrijk) 21 Februari 1905, fotograaf, 
wonende op Curaçao; 

2°. Adolf Fuchs, geboren te Suchostaw 
(Polen) 2/15 October 191 I, koopman, wonen
de op Aruba; 

3°. Chaim Wolf Gottfried, geboren te Skala 
(Polen) 4 December 1907, koopman, wonende 
op Aruba; 

4°. Janchel Groisman, geboren te Lipcani 
(Roemenië) 24 Augustus 1906, koopman, wo
nende op Curaçao; 

5°. Matys Gruszecki, geboren te Zelechow 
(Polen) 10 September 1908, koopman, wonen
de Ol) Aruba; 

6o. Berek Hepner, geboren te Klecrow (Po
len) 27 Maart 1892, koopman, wonende op 
Aruba; 

7°. Kalman Hochman, geboren te Sniatyn 
(Polen) 22 Juni 1898, koopman, .wonende op 
Aruba; 

8°. Chil Lichtensztajn, geboren te Opolu, 
Ostrowiec (Polen) II November 1905, koop.. 
maa, wonende op Aruba; 
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9°. Abram Godel Macherowski, geboren te 
Ostrowiec (Polen) 14 Februari 1909, koopman, 
wonende oP Aruba; 

100. Lejbuz Pick, geboren te Ozarow (Polen) 
19 Juli 1914, koopman, wonende op Aruba; 

II9• Leon Tauber, geboren te Balaceana 
(Roemenië) 4 Maart 1913, koopman, wonende 
op Curaçao; 

12°. Szymszon Dawid Wierzbicki, geboren 
te Zelechow (Polen) 21 December 1902, koop
man, wonende op Aruba; 

13°. Moses Wiznitzer, geboren te Vascuati 
(Roemenië) I Juni 1914, koopman, wonende 
op Curaçao. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

( Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 28 

13 Januari 1949. WET, houdende naturali-
satie van Sandor Balogh en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 888; 
Bij/. Hand. II 48/49, 888; 
Hand. II 48/49, bladz. 633; 
Bijl. Hand. I 48/49, 888; 
Hand. l 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz ..... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Sandor Balogh en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad N1•• 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Sandor Balogh, geboren te Matranovak 

(Hongarije) 26 Maart 1914, kantoorbediende, 
wonende te Schied.am, provincie Zuidholland; 

2°. Elisabeth Hulda Bocksch, geboren te 
Remscheid (Duitsland) 26 Juni 1903, costumi
ère, wonende te Noordwijk, provincie Zuid
holland; 

3°. Boris Dobrowolsk11, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 27 Augustus 1920, kantoorbe
diende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. Karl Adolf Fabi:sch, geboren te 1Jerliin 
(Duitsland) 9 April I9II, koopman, wonen
de te Amstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel, 
provincie Noordholland; 

5°. Frieda Grete Gerson, geboren te Char
lottenburg, Berlijn-Charlottenburg (Duitsland) 
6 Juli 1896, tandarts, gescheiden echtgenote 
van Jakob Picard, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

60. Julius Dagobert Günther Klein, geboren 
te Berlijn (Duitsland) 19 Januari 1898, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 
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'7". ]0$ephine Johanna Emilia Klinger , 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 2 Sep
tember 1906, hulp in de huishouding, wonen
de te Heemstede, provincie Noordholland; 

80. Alfons Liebenthal, geboren te Hamburg 
(Duitsland) 19 Juli 1889, distributie-ambte
naar wonende te Ede, provincie Gelderland; 90: Oscar Johan Alfred Mendlik, geboren te 
Ungvar (Hongarije) 23 Januari 1871, kunst
schilder, wonende te Aerdenhout, gemeente 
Bloemendaal, provincie Noordholland; 

1oO. Ferencz Panczel, geboren te Ujpest 
(Hongarije) 16 Februari 1918, opzichter bij 
de Nederlandse Heide Maatschappij, wonende 
te Ommen, provincie Overijssel; 

-no. Cleo Alexander Them Pappadopoulo, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 23 Mei 
1905, verpleegster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

120. Johannes Thomas , geboren te -~en.!n 
(Oostenrijk) II November 1893, tJJdel1Jk 
ambtenaar bij het Departement van Econo
mische Zaken in Nederlandsch-Indië, wonen
de te Batavia (Nederlandsch-lndië); 

130. Jacob Tokkit1, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 4 Juli 1903, manufacturenhan
delaar, wonende te Gouda, provincie Zaid
holland; 

140. Margarethe Wall, geboren te Samter 
(Polen) 1 Au1P1stus 1896, secretaresse, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3 , tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2 8 en 3• , der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap. laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad N°. 204) , 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

10. Eu,eniusz Czuzewski, geboren te Tarno
pol (Polen) 23 December 1918, electro.-mon
teur, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

20. Czeslaw Godlewski, geboren te Czurkow 
(Polen) I Mei 1917, metaalbewerker, wonende 
te Breda, provincie Noordbrabant; 

3°. Johannes Willem August Grove, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) 16 Januari 
1897, handelsvertegenwoordiger, wonende te . 
Amsterdam, provincie Noordholland; _ 

4°. Gerardus Hubertus Krause, geboren te 
Kerkrade (Limburg) 13 Juli 1920, tijdelijk 
hulpcommies, wonende te Kerkrade, provin-
cie Limburg; . 

50. Kurt Hans Parsieglo, geboren te Char
Jottenburg, Berlijn-Charlottenburg (Duitsland) 
31 Januari . 1914, kleermaker, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

60. Emil Brunon Wolf/, geboren te Chorzow 
(Polen) 10 Septemver 1919, spinner, wonende 
te Nieuw-Ginneken, provincie Noordbrabant . 

Art. 3. Deze wet treedt in werking m_et_-in
gang van de dag na die van haar afkond1gmg. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 21 Januari 1949). 

s. 1949, J 28-29 

S. J 29 
13 Jahudri 1949. WET, houdende naturali

satie van Maria Elisabeth Borgmann en 
21 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 889; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 889 ; 
Hand. Il 48/49, bladz. 633, 634 ; 
Bijl. Hand. l 48/49, 889 ; 
Hand. l 48/49, bladz. 100-102. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maria Elisabeth Borgmann en 21 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad N°. 268) op het Nederlander
scha,p en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad 
N°. H 232); 

Zo is het , dat Wij, de ~d van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
10. Maria Elisabeth Borgmann, geboren te 

Dortmund (Duitsland) 5 Juni 1895, klooster
zuster, wonende te Weert, provincie Limburg; 

20. Hubertus Bartholomeus De la Brassinne, 
. geboren te Maastricht (Limburg) 8 October · 

1915, beambte, wonende te Sittard, provincie 
Limburg; 

30. Gertrudis Franziska Brüggen, geboren 
te ungerich (Duitsland) 21 October 1902, 
dienst bode, wonende te ueuwarden, provin
cie _Friesland; 

40. Jean Léon Pierre Cooken, geboren te 
Rijssel (Frankrijk) 21 October 1894, winke
lier, wonende te Haarlemmermeer, provincie 
Noordholland; 

5°. Theodor Eckardt, geboren te Batavia 
(Nederlandsch-lndië) 9 December 1914, con
troleur bij de Pandhuisdienst, wonende te 
Batavia (Nederlandsch-lndië); 

60. Klara Gasch, geboren te Bottrop 
(Duitsland) 3 September 1913, dienstbode, 
wonende te Bennebroek, provincie Noord
holland; 

70. R ichard Adolf Hamburger, geboren te 
Frank/ort a{d Main (Duitsland) II November 
1892, econoom, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

80. Emma Bertha Elise Hänel, geboren te 
Görlitz (Duitsland) 14 December 1885, zonder 
beroep, wonende te Meerssen, provincie 
Limburg; 

90. Louise Antonia Maria Herkenhoff, 
genaamd Konersmann, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 1 April 1902, administratrice, 
wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemen
daal, provincie Noordholland; 

100. Karl Krings, geboren te Laurensberg 
(Duitsland) 24 Augustus 1913, timmerman, 
wonende te Simpelveld, provincie Limburg; 

no. Joannes Mathias Lemmens , geboren te 
Weert (Limburg) 13 December 1910, beton
arbeider, wonende te Weert , provincie L im
burg; 

120. Lajos Lukacs, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 212 November 1900, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

13°. Abraham Gaim Mograbij, geboren te 
Amstemam (Noordholland) 9 December 1902, 
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procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

14°. Bila Pdlma, geboren te Ujpest (Hon
garije) 26 April 1910, grondarbeider, wonende 
te Ermelo, provincie Gelckrland; 

15°. Peter Jan Mathijs Segers, geboren te 
Stramproy (Limburg) 16 September 1908, 
monteur, wonende te Weert, provincie L_im
burg; 

16°. Maximilian Friedrich Ternbach, ge
boren te Most11 Wielki (Polen) 9 Juli 1892, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

17°. László Vdhl, geboren te Boedapest 
(Hongarije) S Maart 1907, werktuigkundige, 
wonende te Muiden, provincie Noordholland; 

18°. Franciscus Guilielmus Verreck, gebo
ren te St. Joris Winghe (België) 7 Augustus 
1902, mijnwerker, wonende te Ubach over 
Worms, provincie Limburg; 

19°. Joa.nnes Vrijens, geboren te Oud
Vroenhoven, thans gemeente Maastricht (Lim
burg) 24 Maart 1908, kantoorbediende, wo
nende te Heer, provincie Limburg; 

200. Adolf Wesermann, geboren te Barns
tori (Duitsland) 18 Mei 1894, garagehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord.
holland. 

Art. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268), op het Nederlanderschap 
en het Ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (S(aatsblad N°. H 
232), wordt de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Elisabeth Dorothea Hamburger, geboren 
te Berliin-Wannsee (Duitsland) 24 Juni 1927, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordhollaná; 

2°. Adolf Harm Jürgen Wesermann, ge
boren te Barnstorf (Duitsland) 10 September 
1927, assistent bedrijfsleider, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Jwtitie, WIJRRS. 

(Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 30 
13 Januari 1949. WET, houdende naturali

satie van Maurice Constant- Bombeliin en 
26 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 897; 
Bijl. Hand. II 48/49, 897; 
Hand. II 48/49, bladz. 634; 
Bijl. Hand. I 48/49, 897; 
Hand. I 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz ..••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maurice Constant Bombeliin en- 26 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
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artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op heil Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
N°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
' 1°. Maurice Constant Bombelijn, geboren te 

Hoek (Zeeland) 20 December 1916, gemeente
ambtenaar, wonende te Philippine, provincie 
Zeeland; 

2°. George Chapchal, geboren te Moskou 
(Rusland) 17/30 October 1911, arts, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht; • 

3°. Ethel Barker Gorner, geboren te Bath
ford (Engeland) 16 April 1893, adjunct-direc
trice van een ziekenhuis, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

4°. Wilhelm Frederik Grethe, geboren te 
Uithoorn (Noordholland) I November 1899, 
chauffeur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

5°. Maria Adriana Hawsmann, geboren te 
Midcklburg (Zeeland) 25 September 1897, 
kloosterzuster-onderwijzeres, wonende te Vdl
kenswaard, provincie Noordbrabant; 

60. Maria Antonia Ludgera Jäc~l. geboren 
te Werden, Essen-Werden (Duitsland) 30 
September 1911, kloosterzuster, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderbind; 

7°. Josef Kamzol, geboren te Wanne 
(Duitsland) S Mei 1908, gemeentearbeider, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

8°. Friedrich Wilhélm Heinrich Ki~ker, 
geboren te Bad Oeynhausen (Duitsland) 8 
April 1901, koopman, wonende te 's-Graven• 
hage, provincie Zuidholland; 

9°. Egbert Lambers, geboren te Breda 
(Noordbrabant) 9 Februari 1900, kweker, 
wonende te Assen, provincie Drenthe; 

10°. Norbert Müller, geboren te ·araslitz 
(Tsjecho-Slowakije) 21 Februari 1889, instru
mentmaker en winkelier, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

u 0 , Michael Pölz, geboren te Sandl (Oos
tenrijk) 25 September 1886, zonder beroep, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

12°. Hans Roth, geboren te Prostejoo 
(Tsjecho-Slowakije) 11: Augustus 1898, pro
curatiehouder, wonende te Amsterdam, pro-
vincie :(voordholland; • 

13°. Franz Günther Schlesinger, geboren te 
Berlijn (Duitsland) 19 October 1923, medisch 
student, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

14°. Jacobus Sier, geboren te Monnikendam 
(Noordholland) 16 Juni 1887, restaurteaur, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland; 

15°. Fritz Silten, geboren te Berlijn (Duits
land) 16 Februari 1904, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

16°. Rolf Otto Spiegèl, geboren te Kiel 
(Duitsblnd) 23 Mei 1910, chef-inkoper, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

17°. Bertha Jakobine Maria Aloysia 
Strunck, geboren te Essen (Duitsland) 8 Maart 
1890, huishoudster, wonende te Rossum, 
provincie Gelderland; 

18'!. Franciscus Alphonsus Van Waeter
schoodt, geboren te Antwerpen (België) 4 
December 1886, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 
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19°. Sandor Weidinger, geboren te Baja 
(Hongarije) 3 April 1906, chemicus, wonende 
te Delft, provincie Zuidholland; 
. Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Jenn Hubert Joseph 
Lemaire. geboren te·Euegnée (België) 29 Maart 
1900, mijnwerker, wonende te Heerlen, pro
vincie Limburg. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
N°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

10. Bernard Pölz, geboren te Kerkrade 
(Limburg) 5 Februari 1926, schoenmaker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

20. Frans Pölz, geboren te Kerkrade (Lim
burg) II Februari 1925, mijnwerker, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg; 

3°. Georg Pölz, geboren te Kerkrade (Lim
burg) 22 Juni 1923, mijnwerker, wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg; 

4°. Herman Pölz, geboren te Kerkrade 
(Limburg) II Februari 1927, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade provincie Limburg;, 

5°. Willem Jozef Pölz, geboren te Kerkrade 
(Limburg) 8 Juni 1919, ijzerbewerker, wonen
de te Heerlen, provincie Limburg; 

60. Philomena uan Waeterschoodt, geboren 
te 's-Grauenhage (Zuidholland) 21 September 
1920, naaister, wonende te 's-Grauenhage, 
provincie Zuidholland; 

7°. Karel Jozef Anna Maria Lemaire, 
geboren te Heerlen (Limburg) 22 October 
1925, kantoorbediende, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg. . 

Art. 4. Deze wét treedt in werking met 
ingang van de dag na die van .haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, IJ Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJBRS. 

(Uitgeg. 25 JanUtJri 1949). 

s. J 31 
13 JahUtJri 1949. WET, houdende naturali-

satie van Sergej Kaplan en 19 anderen. 
Bijl. Hand. II 47/48, 908; 
Biil. Hand. U 48/49, 908; 
Hand. Il 48/49, bladz. 634; 
Bijl. Hand. I 48/49, 908; 
Hand. I 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz .•..• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Sergej Kaplan en 19 anderen, die aan Ons e_en 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over-
egging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 

!genoemden voor: zoveel doenlijk - van de 

s. 1949, J, '30-31 

bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
.December 1938 (Staatsblad N°. 204); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Sergej Kaplan, geboren te Siauliai 

(Lithauen) II April 1907, werktuigkundige, 
wonende te Hiluerswn, provincie Noordhol
land; 

2°. Hans Lampl, geboren te Wenen (Oosten
rijk) 15 October 1889, psycholoog, wonende fe 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

3°. Alexandre Ouvaroff, geboren te Moskou 
(Rusland) 14 Augustus 1905, landbouwkun
dige, wonende te Noembing (Nederlandsch
Indië); 

4°. Emma Pietsch, geboren te Star Moletin 
(Tsjecho-Slowakije) 26 Februari 1898, huis
houdster, wonende te Warmond, provincie 
Zuidholland; 

5°. Hans Werner Reichmann, geboren te 
Erkeln (Duitsland) 16 Augustus 1915, koop
man, wonende te Huizen, provincie Noord-
holland; • 

6°. Hugo &ichmann, geboren te Erkeln 
(Duitsland) 10 October 1904, koopman, 
wonende te Huizen, provincie Noordholland; 

7°. Hans Anton Sauerborn, geboren te 
Barmen (Duitsland) 25 Juni I9II, kleermaker, 
wonende te Groningen, provincie Groningen; 

8°. Georg Heinz Schnek, geboren te Bielsko 
(Polen) 29 Maart 1922, inkoper, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

9°. Diederike Adele Wul/ken, geboren te 
Rönnebeck, Blumenthal (Duitsland) 22 Mei 
1878, zonder beroep, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 28 en 3•, der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van· 
I5 December 1938 (Staatsblad N°. 204), wordt 
bij dele d~ hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

10. Carolus Becher, geboren te Antwerpen 
(Belgil) I December 1896, burgerschrijver bij 
de Marine Radiodienst, wonende te Haarlem, 
provincie Noordholland; 

20. Jozef Borgans, geboren te Kerkrade 
(Limburg) 23 Augustus 1919, timmerman, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

3°. Eliza de Bruyn, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 23 Juli 1912, burger werkman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

4°. Hendrikus Cornelis Kablan, geboren te 
Zutphen (Gelderland) 30 Juli 1899, portier, 
wonende te 's-Gravenhag;,, provincie Zuid
holland; 

5°. Jozef Owsianicki, geboren te Demenka
Luna (Polen) 19 Januari 1916, automonteur, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

60. Paul Rosenbaum, geboren te Bonn 
(Duitsland) 7 November 1915, oorlogsvrij
williger, verblijvende in Nederlandsch,Indië; 

70, Gustav Charles Adolf Dirk Sandtke, 
geboren te Dordrecht (Zuidholland) 24 De
cember 1898, onderwijzer, wonende te Dord
recht, provincie Zuidholland; 
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8°. Herbert Sidon Konstantin Steinbrecher, 
geboren te Klagenfurt {Oostenrijk) 28 October 
1908, mode-ontwerper, wonende te Londen 
{Engeland); 

9°. Peeter Süld. geboren te Torgu {Estland) 
IS October 1895, varensgezel, gedomicilieerd 
te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

100, Johan Joseph Turk, geboren te Kerk
rade (Limburg) 26 Juni 1898, electricien 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
{Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
N°. 204), wordt bij deze de hoedanighied van 
Nederlander verleend aan: Henriëtte Lampl, 
geboren te Berlijn {Duitsland) 30 Januari 
1926, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland,. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

{Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 32 
13 Januari 1949", WET, houdende naturali-

satie van Jacob Beissel en 21 anderen. 
Bijl. Hand. II 1049, 932; 
Bijl. Hand. II 48/49, 932; 
Hand. II 48/49, bladz. 634; 
Bijl. Hand. I 48/49, 932; 
Hand. I 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz .•••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jacob Beissel en 21 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 {Staatsblad nTi. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 {Staatsblad n°. H 232); · 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jacob Beissel, geboren te Aken {Duits

land) IS Augustus 1898, verwarmingsmon
teur, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

2°. August Buitendorp, geboren te Utrecht 
{Utrecht) 8 Februari 1905, apotheker, wonende 
te- 's-Gravenhage, provincie Zuidholland: 

3°, Karl Cahn, geboren te Kochem, 
Kochem-Stadt {Duitsland) 16 October 190 I, 
koopman, wonende te Ankeveen, provincie 
Noordhollanó; 

4°. Antonius Wilhelmus Geers, geboren te 
Strijp, thans gemeente Eindhoven {Noord
brabant) 9 Mei 1915, spoorwegarbeider, wo
nende te Leende, provincie Noordbrabant; 

5°, Margareta Eleonore Guthruf, geboren te 
Mannheim {Duitsland) 3 Juli I9II, dienst
bode, wonende te Bergen, provincie Noord
holland; 

6°. Ferdinand Elisa Hart Nibbrig, geboren 
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te L.,. {Noordholland) 22 Januari 1903, 
kunstschilder, wonende te Dornach {Zwitser-
land); · 

7°. Mathilde Theruia Elisabeth Hassler, 
geboren te München {Duitsland) 19 April 
I9U, hulp in de huishouding, wonende te 
Leiderdorp, provincie Zuidholland; 

8°. Walter Helft, geboren te Prenzlau 
{Duitsland) 27 December 1895, uitgever, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord-
holland; . 

9°. Lso Has, geboren te Birstein {Duits
land) 23 Mei 1908, fabrikant, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

10°. Marie Elisabeth Kleinhückelkoten, 
geboren te Giittingen {Duitsland) 12 Juni 1912, 
naaisrer, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

u 0 • Bernardus Wilhelmus van Konings
l>rugge, geboren te Rotterdam {Zuidholland) 
16 Februari 1916, filiaalhouder, wonende te 
Delft, provincie Zuidholland; 

120. Katalin Kovdcs, geboren te Boedapest 
{Hongarije) 6 Juli 1913, kantoorbediende, 
wonende te Groningen, provincie Groningen; 

13°. Max Rosenberg, geboren te Stadt 
Rheine {Duitsland) 25 October 1890, koopman. 
wonende te Soerabaja {Nederlandsch-Indië); 

14°. Henri Ed.gard Sylvain Sinck, geboren 
te Zierikzee {Zeeland) 18 Juni 1918, gemeente
ambtenaar, wonende te Zierikzee, provincie 
Zeeland; 

15°. Gyula Szabó, geboren te Kaposvar 
{Hongarije) 8 Mei 1902, huidenexpert, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

16°. Martha Augusta Szallies, geboren te 
Caternberg {Duitsland) 5 Juni 1901, zonder-
beroep, wonende te Velzen, provincie Noord
holland; 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig. 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 30. der wet 
van 12 December 1892 {Staatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 {Staatsblad N°. H 232), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander
verleend aan: 

1°. Joanriu Geldof van Doorn, geboren te 
Amsterdam {Noardholland) 24 April 1916, 
huisschilder, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg; 

20. Bogdan Hmelnitsky, geboren te Djocja
karta {Nederlandsch-Indië) 16 October 1922, 
secretaris, wonende te Sydney {Australië); 

3°. Gustav Ted.der, geboren te Harjumaat 
(Estland) 3I December 1889, matroos ter 
koopvaardij, wonende te Rotterdam, provincie 

· Zuidholland; 
4°, Jan Timmer, geboren te Gramsbergen 

{Overijssel) 7 October I9II, landbouwer en 
· rietdekker, wonende te Gramsbergen, pro-

vincie Overijssel. • 
Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde. 

· bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
{Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 {Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Jakob Beissel, geboren te Aken {Duits
land) 12 Maart 1925, verwarmingsmonteur. 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 
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:zo. Heinz Adolf Rosenberg, geboren te 
Soerabaja (Nederlandsch-Indië) 6 Juni 1926, 
student, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 33 
13 Januari 1940 .. WET, houdende naturali. 

satie van Walther Cahn en 23 anderen-
Bijl. Hand. II 1948, 938; 
Bijl. Hand. II 48/49, 938; 
Hand. II 48/49, bladz. 634; 
Bijl. Hand. I 48/49, 938; 
Hand. I 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz ..•.• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Walther Cahn en 23 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
N°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Walther Cahn, geboren te Remagen 

(Duitsland) 20 Augustus 1886, fabrikant, 
wonende te Naarden, provincie Noordholland; 

2°. Albert Frischknecht, geboren te 
Schwellbrunn (Zwitserland) 2 Februari 1887, 
los werkman, wonende te Nieuw Dordrecht, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe; 

3°. Heinz Günther Grunewald, geboren te 
Angermünde (Duitsland) 27 Maart 1910, con
fectiefabrikant, wonende te Aerdenhout, ge
meente Bloemendaal provincie Noordholland; 

4°. Hendrik Johan Hubert Hamacher, ge
boren te Wittem (Limburg) 21 Januari 19u, 
landbouwersknecht, wonende te Wittem, 
provincie Limburg; 

5°. Herbert Nikolaus Waldemar Hirschland, 
geboren te Essen (Duitsland) 20 December 
1906, kQopman, wonende te Wassenaar, 
provincie Zuidholland; 

6°. Charlotte Hendrika Hollatz, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) l l Mei 1924, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, pro-
vincie Noordholland; . 

7°. Max Heinz Honing, geboren te Berlijn 
(Duitslanél) 24 December 1908, koopman, 
wonende te Wassenaar, provincie Zuidhol
land; 

8°. Antonius Jörgens, geboren te Bottrop 
(Duitsland) 2 Augustus 1907, handelaar in 
zuivelproducten, wonende te Maasland, pro
vincie Zuidholland; 

9°. Leopold Klop/er, geboren te München 
Duitsland) 18 Juni 1881, technisch adviseur, 
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wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

10°. Theodorus Hubertus van Kogelenberg, 
geboren te Ittervoort (Limburg) 18 Augustus 
1888, mijnwerker, wonende te Thorn, pro
vincie Limburg; 

n°. Gerda Agnes Wilhelmine Kukuk, ge
boren te Angermund (Duitsland) 2 Februari. 
1917, huishoudkundige, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland; 

12°. Anton Pietak, geboren te Hutta (Duits-
land) 17 Januari 1893, procuratiehouder, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch-Indië); 

13°. Margaretha Wilhelmina Puls. geboren 
te Amsterdam (Noordholland) 28 Januari 
1865, weduwe van Carl Anton Bernard Frölkë,. 
zonder beroep, wonende, te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

14°. Franz Wilhelm Rheinfeld, geboren te 
München-Gladbach (Duitsland) 21 Augustus . 
1906, schilder, wonende te Eygelshoven, pro
vincie Limburg; 

15°. Anton Stöger, geboren te Abwinkl
Hausham (Duitsland) 26 Juni 1910, markt
koopman, wonende te Bergen op Zoom, pro
vincie Noordbrabant; 

16°. Johannes Gerardus Vrüsen, geboren te 
Maarheeze (Noordbrabant) 27 April 1920, 
assistent laborant, wonende te Eindhoven, 
provincie Noordbrabant; 

17°. Johannes Willibrord Schuwirth, ge
boren te Venlo (Limburg) 1 Augustus 1905, 
hoofdonderwijzer, wonende .te Schiedam, 
provincie Zuidholland. 

Art. 2, Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°., der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 2~2), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Jerzy Grygosinski, geboren te Warschau 
(Polen) 18 Juni 1920, laborant, wonende te 
Breda, provincie Noordbrabant; 

2°. ·Mattheus Berdinis Laporte, geboren te 
Leiden (Zuidholland) 19 Mei 1897, machine
monteur, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

3°. Leo Zemlak, geboren te Kerkrade (Lim- . 
burg) 19 Februari 1919, machine-bankwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van . 
Nederlander verleend aan: 

10. Wilhelmina Frischknecht, geboren te 
Emmen (Drenthe) I9 Juni 1926, werkster, 
wonende te Nieuw-Dordrecht, gemeente Em
men, provincie Drenthe; 

20. Francisca Helena van Kogelenberg, 
geboren te Thorn (Limburg) 8 Augustus 1914, 
zonder beroep, wonende te Thorn, provincie 
Limburg; 

3°. Herman Joseph van Kogelenberg, ge
boren te Thorn (Limburg) 25 Juli 1915, 
timmerman, wonende te Thorn, provincie 
Limburg; 

40. Louis van Kogelenberg, geboren te 
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Thorn (Limburg) zo Januari 1922, schilder, 
wonende te Thorn, provincie Limburg. 

, Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palei2;e Soest;dijk, IJ Jan. I 949. , 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 25 Januari 1949). 

s. J 34 
13 Januari 1949. WET, houdende naturali-

satie van Jacob Apfelbaum en 22 anderen. 
Bijl. Hand. II 48/49, 1010; 
Hand. II 48/49, bladz. 634; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1010; 
Hand. 48/49, bladz. 100-102. 
Wij JULIANA, enz ..••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweginc genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jakob Apfelbaum en 22 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 194'7 (Staatsblad N°. H 232); 

Zo is het, dat Wij, _de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedantheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jakob Apfelbaüm, geboren te Essen 

(Duitsland) 9 Augutus 1901, binnenhuis
architect, wenende te Eemnu, provincie 
Utr.dd; 

2°. Frederika Antonia Wilhelmina Born
horn, geboren te Arnhem (Gelderland) II Juni 
I 898, verkoopster, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland; 

30. Margaretha Gertrud Ehlen, geboren te 
Leubsdorf (Duitsland) 9 December 1907, hulp 
in de hmshouding, wonende te Blaricum, 
provincie Noordholland; 

40. Leopold Hamburger, geboren te Rim
bach (Duitsland) zo November 1887, procu
ratiehouder, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland; 

50. Maria Martha Kopatz, geboren te 
Horst, thans Gelsenkirchen-Horst (Duitsland) 
22 December 1912, huishoudster, wonende te 
Dinxperlo, provincie Gelderland; 

6•. Anna Lina Johanne Krüger, geboren te 
Bieldeld (Duitsland) 29 September 1902, 
diacones-hulp in de huishouding, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Johannu Adrianus Jacobus van Lin
den, geboren te Amsterdam (Noordholland) 
18 Januari 1887, schilder, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

80. Johann Josd Marincic, geboren te 
Essen (Duitsland) 23 Juni 1898, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

90. Eugen Oberländer, geboren te Kaisers
lautern (Duitsland) 18 Mei I875, handelsver
tegenwoordiger. wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

10°. Lore Weber, geboren te Gelsenkirchen 
(Duitsland) 13 Juli 1914, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 
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Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder zo. en 3°., der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N•. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
sch~p. laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 
Juli 1947 (Staatsblad N°. H,232), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Eduard Althoff, geboren te Zutphen 
(GeldPrland) 7 Augustus 1918, perser, wonen
de te Zutphen, provincie Gelderland; 

2°. Moritz Blitzblum, geboren te Lodz 
(Polen) 25 Juli 1919, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, prqvincie Zuidholland; 

3°. Antoine Theodoor Hendrik Fontaine, 
geboren te Venlo (Limburg) 4 Mei 1909, radio
monteur, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

4°. Heinrich Maimiski, geboren te Ensche
de (Overijssel) I7 Juni 1919, kantoorbediende, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg; , 

5°. Albin Peka, geboren te Skarpa (Polen) 
22 September I9II, fabrieksarbeider, wonen
de te Breda, provincie Noordbrabant; 

6°. Hinrich Janssen Peters, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) zo Juli 1907, 
filiaalchef, wonende te Zandvoort, provincie 
Noordholland; 

7°. Elsa Louisa Rauchle, geboren te 
Leninrrad (Rusland) 10(23 Januari 1913, 
weduwe van Hans Hoetink, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
'holland; 

8°. Cbunw Johannu Scheûtraete, geboren 
te Terneuzen (Zeeland) 14 Juni 1896, fabrieks
arbeider, wonende te Terneuzen, provincie 
Zeeland: 

9°. Joseph Steinkamp, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) 27 Februari 1920, radio
monteur, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap. laatstelijk gewijzigd 

. bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Alouisius Camilllls Petrus Schelstraete, 
geboren te Terneuzen (Zeeland) 2 September 
1922, bakkersknecht, wonende te Terneuzen, 
provincie Zeeland; 

zo. Frieda Amelia Bernarda Schelstraete, 
geboren te Terneuzen (Zeeland) 12 Augustus 
1925, werkster, wonende te Terneuzen, pro
vincie Zeeland; 

3°. Maria Irma Schelstraeu, geboren te 
Terneuzen (Zeeland) zo April 1924, hulp in de 
huishouding, wonende te Terneuzen, pro
vincie Zeeland; 

4°. Petrus Alouisius Si:helstraete, geboren 
te Terneuzen (Zeeland) 18 Mei 1921, autobus
chauffeur, wonende te Sas van Gent, provincie 
Zeeland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
, Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Jan. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 25 Januari 1949). 

" 
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s. J 35 
13 Januari 1949. BESLUIT, houdende voor

zieningen met betrekking tot de uit
oefening van strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke Landmacht. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 7 Januari 1949, Geheim Litt. Q 3; 
Overwegende, dat het gewenst is voor

zieningen te treffen met betrekking ·tot de 
uitoefening van strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke Landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onder formaties, bedoeld in artikel 

39, lid 1, onder 3°, van de Wet op de Krijgs
tucht, wordt gerekend: 

De Territoriale Afdeling Luchtdoelartillerie 
Art. Z. Onder de de formaties, bedoeld in 

artikel 41, onder 2", van de Wet op de 
Krijgstucht, wordt gerekend: 

De Artilleriekaderschool. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

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

Soestdijk, 13 "Januari 1949. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

JULIAKA. 

(Uitgeg. 8 Februari 1948). 

s. J 36 

14 Januari 1949. BESLUIT, houdende wij. 
ziging van het Koninklijk besluit van 
23 Januari 1948 (Staatsblad 1948, No. 
I 27) tot uitvoering van artikel 13 der 
Wet buitengewoon pensioen 194e>-1945 
(Staatsblad 1947, No. H 313). 

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

Binnenlandse Zaken, van Financiën en van 
Sociale Zaken van 20 November 1948, Af
deling Maatschappelijke Zorg Il, Bureau 4, 
No. 8153; 

Gelet 01> de artikelen 3 en 13, eerste lid, 
van de "Wet buitengewoon pensioen I94~ 
1945" (Staatsblad 1947, No. H 313): 

Gezien de adviezen van de Buitengewone 
Pensioenraad en de Stichting 1940-1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1948, No. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Binnenlandse zaken, mede namens 
zijn voornoemde Ambtgenoten van S Janu
ari 1949, Afdeling Maatschappelijke Zorg Il, 
Bureau 4, No. 8153; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 
Het Koninklijk besluit van 23 Januari 

1948 (Staatsblad 1948, No. I 27), wordt ge
wijzigd als volgt: 

Artikel '1 wordt gelezen: 
I. Voor een door hen gedaan onderzoek 

of een door hen uitgebracht rapport ontvan
gen geneeskundigen een vergoeding naar het 
tarief, vastgesteld in de algemene maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 80, eerste lid, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240). 

2. Alle kosten van geneeskundige onder
zoekingen, inbegrepen de kosten van de 

L. & S. x949 
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derde geneeskundige, en van rapporten, even
als die, verbonden aan een observatie, als 
~ede de, naar het oordeel van de Raad, 
noodzakelijke reiskosten van de belangheb
bende en die van de voor zijn reis benodigde 
begeleiding naar en van de plaats, waar het 
geneeskundig .onderzoek plaats vindt, bere
kend op de voet van het bepaalde in het 
Koninklijk besluit van 22 December 1922 
(Staatsblad No. 684), komen ten laste van het 
Rijk; zij worden gedeclareerd bij de Raad. 

3. Ook komen ten laste van het Rijk 
kosten verbonden aan verpleging in een in
richting of aan genees- en heelkundige be
handeling, indien deze maatregelen zijn ge
nomen op verzoek van de Raad, nadat uit 
een eenstemmig rapport van door de Raad 
voor het onderzoeken van de belanghebbende 
aangewezen geneeskundigen is gebleken, dat 
de verpleging of behandeling kans biedt op 
algeheel herstel of op duurzame verminde
ring der invaliditeit; deze kosten worden 
eveneens gedeclareerd bij de Raad. 

4. Indien de belanghebbende tengevolge 
van een geneeskundig onderzoek, van een 
observatie of van een in het voorafgaand lid 
bedoelde maatregel inkomsten derft, wordt 
hem een vergoeding gegeven. Deze vergoe
ding wordt, geboord de belanghebbende, 
door de Raad ten laste van het Rijk vastge
steld. 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, 
van Financiën en van Sociale Zaken zijn, 
ieder voor zoveet hem aangaat, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

· Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, aan de Algemene Rekenkamer 
en aan de Buitengewone Pensioenraad. 

Soestdijk, 14 Januari 1949. 
JULIANA, 

De Minister van Binnenlandse Zalun, 
J. H. VAN MAARsEVEEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LlE'PTDfCK. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JoEKBS. 

(Uitgeg. 4 Februari 1949,) 

S. J 37 
IS Januari 1949. BESLUIT, houdende aan

vulling van de bijlage, bedoeld in de Wet 
bezettingsmaatregelen II 1, Staatsblad 
N°. I 263. 

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

Justitie van 4 December 1948, 69 Afdeling, 
N°. 1617; 

Gelet op artikel 2 van de Wet bezettings.. 
maatregelen 111; 

Overwegende, dat het gewenst is de na te 
noemen bezettingsbeslissingen, wat haar ge
volgen betreft, gelijk te stellen met die, welke 
zijn genomen op grond van een bezettings
regeling, geplaatst op lijst A, behorende bij 
het Besluit bezettingsmaatregelen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1948, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
3 
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noemde Minister van 8 Januari 1949, 68 
Afdeling, n°. 1783; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 
De als bijlage aan de Wet bezettingsmaat

regelen III toegevoegde lijst wordt aangevuld 
met de volgende bezettingsbeslissingen: 

5. Het besluit van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied van 6 
Augustus 1941, houdende benoeming van 
O. F. J. Damave tot commissaris van de 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders
bond. 

6. Het besluit van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied van 7 
September 1943, houdende benoeming van 
B. H. van Til tot commissaris van de Katho
lieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. · 

Soestdijk, 15 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Jwtiti•, WIJERS. 
(Uitgeg. 28 Januari 1949). 

s. J 39 

een Directeur, 
een tweede Directeur, 
twee referendarissen, 
ten hoogste tien hoofdcommiezen, 
ten hoogste twaalf commiezen, 
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ten hoogste negentien adjunct-commiezen, 
de nodige schrijvers eerste en tweede 

klasse, 
machineschrijvers, 
bedienden, 
een en ander volgens de jaarlijkse fonds

begrotingen; 
2. De referendaris, die belast is met de 

leiding van de wiskundige werkzaamheden, 
voert de titel van hoofd der Wiskundige af
deling; aan de ambtenaren die belast zijn 
met de uitvoering van die werkzaamheden, 
kan de titel van "Wiskundige' ' worden ver
leend. Het hoofd van de Boekhouding voert 
de titel van "hoofdboekhouder(ster)" en 
aan de andere ambtenaren van de Boek
houding kan de titel van "boekhouder of 
.,kassier" worden verleend. 

3. De bij de Directie in de rang van 
hoofdambtenaar, van ambtenaar eerste, 
tweede en derde klasse werkzame ambte
naren worden geacht gerekend van I Juli 
1947 af werkzaam te zijn in de rang respec
tievelijk van referendaris, hoofdcommies, 
commies, en adjunctcommies. 

Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
De Directeur en de tweede Directeur wor

den benoemd, geschorst en ontslagen door 
17 Januari 1949. BESLUIT tot nadere Ons; de referendarissen, hoofdcommiezen, 

wijziging van het Koninklijk besluit van commiezen en adjunct-commiezen door Onze 
·19 October 1929 (Staatsblad No. 463), Minister van Overzeese Gebiedsdelen; de 
houdende nadere herziening van de be- schrijvers eerste en tweede klasse, machine-· 
zoldigingen en de samenstelling van het schrijvers en de bedienden, zomede tijdelijke 
personeel van de Directie der Indische ambtenaren, dag- en maandgelders worden 
Pensioenfondsen. benoemd, geschorst en ontslagen door de 

Wij JULIANA, enz. Directeur der fondsen. 
Op de voordracht van Onze Minister van Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 

Overzeese Gebiedsdelen van 18 December 1. De bezoldigingen voor de Directeur 
1948, Afdeling Kabinet, Nr. 1; · en voor de tweede Directeur zijn gelijk aan 

Gelet op het besluit van 19 October 1929 die welke zijn vastgesteld respectievelijk 
(Staatsblad No. 463), zoals dit besluit is ge- voor de Voorzitter en voor een lid van de 
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bij het be- Pensioenraad; die van de overige ambte
sluit van 25 Maart 1946 (Staatsblad Nr. G 71), naren en bedienden aan de bezoldigingen 
houdende nadere herziening van de bezoldi- van de ambtenaren en bedienden van gelijke 
gingen en de samenstelling van het personeel rang bij de Departementen van Algemeen 
der Indische Pensioenfondsen; Bestuur. 

Overwegende, dat het wenselijk is de be- 2. De toekenning van de periodieke ver-
staande bepalingen betreffende benoembaar- hogingen geschiedt door Onze Minister van 
heid en salariëring van het personeel van de Overzeese Gebiedsdelen, behalve voor de 
Directie der Indische Pensioenfondsen zo- door de Directeur benoemde ambtenaren en 
veel mogelijk in overeenstemming te brengen bedienden, aan wie ook de verhogingen door 
met die, geldende voor het overeenkomstige deze worden toegekend. 
Burgerlijke :ij.ijkspersoneel; 3. Alle wettelijke regelingen betreffende 

De Raad van State gehoord (advies van 4 benoembaarheid en salariëring van de bur-
Januari 1949, No. 42) ; gerlijke Rijksambtenaren zijn zoveel moge-

Gezien het nader rapport van Onze voor- lijk van overeenkomstige toepassing op het 
noemde Minister van 11 Januari 1949, Af- personeel van de Directie der Indische Pen-
deling Kabinet, No. 7; sioenfondsen. 

Hebben goedgevondell en verstaan: De artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 vervallen als-
Art.1. Het Koninklijk Besluit van 19 Octo- mede het tweede lid van artikel 10. 

ber 1929 (Staatsblad No. 463), zoals dit sedert Artikel 10, eerste lid wordt artikel 5. 
is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij het Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
Koninklijk Besluit van as Maart 1946 (Staats- ingang van de tweede dag na die van de 
blad No. G 71) wordt gerekend van I Juli 

I 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 

1947 af nader gewijzigd als volgt: is geplaatst. 
Artikel 2 wordt gelezen als volgt: Onze Minister van Overzeese Gebiedsde-
1 . Het personeel in vaste dienst van de Jen is belast met de uitvoering van dit be-

Directie bestaat uit: sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 1'7 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister oan Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

(Uitgeg. 1 Februari 1949 

S. J 40 
1'7 Januari 1949. BESLUIT tot afwijking 

van de voorschriften betreffende de orde 
van zitting van de leden der arrondisse
ments-rechtbanken bij de samenstelling 
van de bijzondere strafkamers bij die 
colleges. 

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

Justitie van 14 December 1948, 89 Afdeling, 
Bureau B, Kabinet Nr. 4320 A 2; 

Overwegende, dat het wenst"lijk is met 
betrekking tot de samenstelling van de bij
zondere strafkamers, bedoeld in artikel 3 der 
Wet Overgang Bijzondere Rechtspleging 
(Staatsblad N°. I 186), af te wijken v~ _de 
voorschriften betreffende de orde van z1ttmg 
als neergelegd in Reglement N°. I, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 14 September 
1838 (Staatsblad N°. 36);. 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1948, N°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II Januari 1949, 8• 
Afdeling, Bureau B, Kabinet Nr. 4320 A 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bij de samenstelling v~ de bij

zondere strafkamers bij de Arrond1SSements
rechtbanken, bedoeld in artikel 3 der Wet 
Overgang Bijzondere Rechtspleging (Staats
blad N°. I 186), kan afgeweken worde1;1 ~an 
de bepalingen betreffe~de de orde van zitting 
als neergelegd in Reglement N°. I, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 14 September 
1838 (Staatsblad N°. 36). 

Art 2 Dit besluit treedt in werking met ingang .;an de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 17 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister 11an Justitie, WIJERS. 
(Uitg-,. 25 Januari 1949). 

S. J 41 
18 Januari 1949. BESLUIT, ho~den~e 

nadere wijziging van het Konmkhik 
besluit van 28 November 1922 (Staats
blad No. 638), tot vaststelling van de 
regeling, bedoeld in artikel 3§, vierde 
lid, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
No. 24 .) 

Wij JULIANA, enz.; 

S.1949, J 39-41 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken d.d. 14 December 1948, 
No. 10548 II, Afdeling Pensioenen en Wacht-
gelden· -

Ovei=wegende, dat het, als gevolg van de bij 
de wet van IS Juli 1948 (Staatsblad No. I 302) 

· in artikel 36, vierde lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240) aangebrachte wijziging, 
noodzakelijk is het Koninklijk besluit van 
28 November 1922 (Staatsblad No. 638), tot 
vaststelling van de regeling, bedoeld in ge
noemd artikel 36, vierde lid, zoals dat is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 Juni 
1934 (Staatsblad No. 322), te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
4 Januari 1949, No. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister d.d. 11 Januari 1949, No. 
317, afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstàan: 
Art. 1. In het Koninlijk besluit v~~ .28 

November 1922 (Staatsblad No. 638) gewi.,zigd 
bij Koninklijk besluit van 18 Juni 1934 
(Staatsblad No. 322) worden, gerekend van 
1 Janari 1948, de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. Artikel 2, eerste lid, onder a wordt 
gelezen: 

terzake van het ambtenarenpensioen ten 
belope van 2 percent 's-jaars van de pen
sioensgrondslag of van de som det pensioens
grondslagen: 

b. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: 
In de aanhef van het eerste lid wordt in

plaats van "ter vaststelling van het bedrag, 
waarover het in artikel 2, eerste lid, onder a, 
genoemde percentage van 3 percent wordt 
berekend, de daarbedoelde pensioensgrond
slag of som van pensioensgrondslagen achter
eenvolgens verminderd met:" gelezen "het 
ingevolge artikel 2, eerste lid, onder a, te 
verhalen bedrag voorzover mogelijk ver
minderd met 3 percent van het totaal van:". 

In de tweede zin van het derde lid worden 
de woorden "bedoelde percentàge" gewijzigd 
in ,.genoemde percentage van 3" 

Het laatste lid wordt gelezen: Het_over
eenkomstig vorenstaande bepalingen be
rekende totaal der bedragen, waarover het 
meergenoemde percentàge van 3 wordt be
rekend, wordt naar boven tot een tiental 
van guldens afgerond. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag nade dagtekening van het Staats
blad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 18 Januari 1949. 
JULIANA, 

De Minister 11an Binnenland.~• Zaken, 
J, H, VAN MA.ARSBVEEN. 

( Uitgeg. 8 Februari 1949). 
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S. J 42 

18 Januari 1949. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer. 

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

Verkeer en Waterstaat van 16 December 
1948, No. 56564/26871, Directoraat-Gener
raal van het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

4 Januari 1949, no. 39); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 12 Januari 1949, no. 
59058/26871, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer, Afdeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Vervoer, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 9 Novem
ber 1928 (Staatsblad No. 41S), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 8 Septem
ber 1948 (Staatsblad No. I 407), te wijzigen 
als volgt: 

Het bepaalde in Bijlage I, Klasse IV, 
onder 5°, wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

.,5°. Oplossingen van cyaankalium, cyaan
natrium, hexa aethyltetraphosphaat en tetra 
aethylpyroph'lsphaat.'' 

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

Soestdijk, 18 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
p. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 4 Februari 1949.) 

s. J 43 
20 Januari 1949. BESLUIT houdende be

paling van de datum van inwerking
treding van het Koninklijk besluit van 
7 December 1948 (Staatsblad No. I 535), 
tot hernieuwde vaststelling van de in
richting van de Rijkswaterstaatsdienst 
als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van 
de Waterstaatswet 1900. 

Inwerkingtreding I Februari, .1949. 

s. J 44 

21 Januari 1949. BESLUI~ tot ~adere 
wijziging van het KoninkilJk besluit van 
25 Juni 1947 (Staatsblad No. H. 189), 
houdende aanwijziging van zogenaamde 
utilitygoederen, ten aanzien van welke 
een gedeeltelijke vrijstelling van omzet
belasting zal gelden. 

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

Financiën van IS Januari 1949, no. 133, afd. 
Accijnzen; . 

Gezien het Koninklijk besluit van 25 Juni 
1947, (Staatsblad no. H 189), ~~udende aan
wijzing van zogenaamde utihty-~oede1;en, 
ten aanzien van welke het bepaalde m artikel 
6, tweede lid, onder I, letter b, van het Be-
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sluit op de Omzetbelasting 1940 en de in 
artikel 12, no. 2a, van dat Besluit vervatte 
vrijstelling mede van toepassing zijn, zoals 
genoemd besluit is aangevuld en gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 October 1947, (Staats
blad no. H 353), bij het Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1948, (Staatsblad no. I II6), en 
bij Ons besluit van 16 Augustus 1948, (Staats
blad no. I 372); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel Ivan het Koninklijk be

sluit van 25 Juni 1947, (Staatsblad no. H 189), 
zoals dat besluit is aangevuld en gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 October 1947, (Staats
blad no. H 353), bij het Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1948, (Staatsblad no. I I 16), en 
bij Ons besluit van 16 Augustus 1948, (Staats
blad no. I 372), wordt: 

a) onder no. 8 voor "Prijzenbeschikking 
Zachte Zeep 1947" gelezen: Prijzenbeschik
king Zachte Zeep 1948; 

b) onder no. 9 voor "Prijzenbeschikking 
Huishoudzeep 1947" gelezen: Prijzenbeschik
king Harde Zeep 1948": 

c) onder no. 10 voor "Prijzenbeschikking 
Waspoeder 1947" gelezen: Prijzenbeschik
king Waspoeder 1948. 

Art. 2. Dit besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden met ingang van 2 Decem
ber 1948. 

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

Soestdijk, 21 Januari 1949. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 4 Februari 1949). 

s. J 45 
24 Januari 1949. BESLUIT tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 157 van de hoger 
onderwijswet van het Rooms Katholiek 
Gymnasium voor meisjes te Heerlen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 I October 1948, no. 16709/II, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel IS7 van de hoger-onder
wijswet· 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 November 1948, No. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister· van 20 Januari 1949, No. 
22910, Afdeling V«;>_orbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderw1Js; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1947 het 

Rooms Katholiek Gymnasium voor meisjes 
te Heeden, uitgaande van de "Stichting S_~nt 
Antonius" gevestigd aldaar, vobr een t1Jd
vak van ;es jaren aan te wijzen als bevoegd 
om met inachtneming van de desbetreffende 
wettelijke voorschriften aan haar leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel II van de 
hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staaublad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 24 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Weten,chappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uitgeg 18 Februari 1949). 

s. J 46 

24 Januari 1949. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymna
sium van het Tweede Vrijzinnig Christe
lijk Lyceum ,te 's-Gravenhage. 

Wij JULIANA, enz.: 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwi.is, Kunsten en Wetenschappen van 
12 October 1948, No. 16373 II, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel I57 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 _November 1948, No. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 Januari 1949, No. 
22909, Afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1947 de af

deling gymnasium van het Tweede Vrijzin
nig Christelijk Lyceum te 's-Gravenhagè 
(Sweelinckstraat 146), uitgaande van de Ver
eniging "Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum", 
gevestigd aldaar, voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming van de desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het , 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 van de hoger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Soestdijk, 24 Januari 1949. 
JULIAJfA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uitgeg. IS Februari 1949) • . 

s. J 47 
24 Januari 1949. BESLUIT tot toepassing 

van de Vestingswet Kleinbedrijf 1937 ten 
aanzien van de broodbedrijven. (.,Vesti-
gingsbesluit Broodbedrijven 1949"). 

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

Economische Zaken van 9 December 1948, 
No. 94954, Directie voor de Middenstand; 

s. 1949, J 45-47 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 4 van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 door de Ondervakgroep 
Broodbakkerij, behorende tot de Hoofd
groep Ambacht, en de Ondervakgroep 
Detailhandel in Brood, behorende tot de 
Hoofdgroep Handel, liet verzoek is ingediend, 
wijziging te brengen in de eisen van Handels
kennis voor het broodverkopersbedrijf, ge
steld in het V:estigingsbesluit Broodbedrijven 
1938; 

Ovenregeode, dat van de omstandigheid, 
dat pnoemd besluit wijziging behoeft, ge
bruik kan worden gemaakt om een bezet
tingsregeling, waarbij genoemd besluit reeds 
eerder werd gewijzigd, te vervangen; 

Overwegende, dat het in verband met de 
wijzigingen, die genoemd besluit op grond 
van het vorenstaande behoeft, wenselijk is, 
dat besluit te vervangen door een nieuw; 

Gelet op de artikelen 1, eerste, tweede en 
vijfde lid, 3, eerste lid, 4, 7, tweede en derde 
lid, en 10, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

De Middenstandsraad gehoord; 
De Raad van State gehoord (advies van 

4 Janlf_&l"i 1949, No. 40); · 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 18 Januari 1949, No. 
1455, Directie voor de Middenstand; 

Hebben goegevonden en verstaan: 
Art. 1, Dit besluit verstaat onder_: . 
uitOfl/ening van het broodbakkersbedriif: het 

ten behoeve van het publiek bakken of doen 
bakken van brood en beschuit, behoudens 
indien deze waren uitsluitend of in hoofdzaak 
bestemd zijn om in het eigen bedrijf te worden 
verbruikt; 

uitOfl/ening van het brood»erkopersbedrijf: 
het ten verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben of het aan het publiek verkopen van 
niet ter plaatse van die verkoop gebakken 
brood en beschuit, behoudens indien deze 
waren uitsluitend of in hoofdzaak bestemd 
zijn om in het eigen bedrijf te worden ver
bruikt; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: Onze met de uitvoering van 

de wet belaste Minister. 
Art. 2. r. Het is verboden een inrichting, 

bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van het broodbakkersbedrijf, ond!:r
scheidenlijk van het broodverkopersbedruf, 
voor zover de uitoefening betreft, te vestigen 
zonder daartoe van de Kamer van Koop. 
handel en Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting Uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
broodbakkersbedrüf. onderscheidenlijk van 
het broodverkopersbedrijf, zomede ten aan
zien van de voortzetting van het in een in
richting, als in het vorige lid bedoeld, uitge
oefende bedrijf in geval van wijziging in de 
personen van ondernemers of beheerders. 

Art, 3. De minimum-eisen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor het broodbakkersbedrijf en 
voor het brood ver kopersbedrijf in: 

1. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te 
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kunnen exploiteren, zulks te beoordelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benodigd voor het OP
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregis• 
treerde overeenkomst van geldlening, waar
uit blijkt, dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na dagtekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 
worden opgeëist. 

Art. 4. De minimum-eisen van handels
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten: 

I. voor het broodbakkersbedrijf: 
1. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een midden
standsonderneming, alsmede van de daarbij 
in toepassing komende algemene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3, rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte-
restberekeningen; 

b. berekeningen in de goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen 
4, handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organisatie 

van de handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkopen en het 
verkopen van goederen en bij hèt verlenen 
van diensten; 

b. kennis van het binnenlandse betalings
verkeer; 

c, enige kennis omtrent het bank- en het 
credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandse trans
port- en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, voor 
zover voor een middenstandsonderneming 
van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; . 

S, rechts- en wetskennis: 
a. enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

b. enige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve en -andere verenigingen; 

c. enige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

d. enige kennis omtrent de wettelijke be-
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palingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. enige kennis omtrent de voor de mid
denstandsondernemer van belang zijnd~ be
palingen in belastingwetten; 

f. enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
de middenstandsondernemer van betekenis 
zijn; · 

IJ. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op de detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandse taal en correspondentie: 
a. kennis van de Nederlandse taal, b]ij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- of spelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken; 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige 

b. enige vaardigheid in het stellen van 
handelsuitdrukkingen kan worden geëist. 

II. POor het broodverkopersbedrijf: 
I. bedrijfsleer: 
a. kennis van de organisatie van het 

filiaalbedrijf; 
b. kennis van .lilet begrip omzetsnelheid 

en van hetgeen daarmede verband houdt; 
c. kennis van winkelinrichting en van 

magazijnbeheer; 
d. enige kennis omtrent de statistiek; 
e. kennis van de algemene beginselen 

van de reclame en van de verkoopkunde; 
f. enig begrip van etaleren en van de 

eisen, die aan een etalage moeten worden 
gesteld; 
• 2. winkeladministratie: 

vaardigheid in het voeren van de winkel
en voorraadadministratie, in het bijzonder: 

a. het kunnen verantwoorden van ont
vangen en teruggezonden goederen; · 

b. het kunnen opmaken van een inven
taris; 

c. het kunnen administreren van ont
vangsten en uitgaven; 

d. inzicht in de verhouding van de filiaal
administratie tot de hoofdadministratie: 

e. het kunnen opmaken van de controle
.,rekening; 

f. kennis van het verband tussen de 
administratieve en de werkelijke voorraad; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, te weten: · 
a. hoofdbewerkingen; 
b. perekeningen in gewone en tiendelige 

hreuken; 
c. percentberekeningen; 
d. hen:keningen met gewichten; 
e. hoofdrekenen; 
4. handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organisatie 

an de handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gehruiken bij het inkopen en het 
verkopen van goederen; 

b. enige kennis omtrent het binnenlandse 
betalingsverkeer; • 

c. enige kennis omtrent het binnenlandse 
1ransport- en verkeerswezen; 

S, rechts- en wetskennis: 
a. enige kennis omtrent het arbeidsrecht; 
b. enige kennis omtrent de voor de mid-
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denstandsondernemer van belang zijnde be
palingen in belastingwetten; 

c. enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
de middenstandsondernemer van betekenis 
zijn; 

d. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op de detailhandel; 

6. Nederlandse taal en correspondentie: 
a. enige vaardigheid in het stellen van 

eenvoudige brieven, alsmede in het invullen 
van de in het winkelbedrijf meest voorko
mende formulieren; 

b. kennis van de Nederlandse taal, blij
kende uit het zonder grove fouten schrijven 
van een eenvoudig dictee of een eenvoudige 
taaloefening. 

Art. 5. I, Het voldoen aan de in het vorige 
artikel, onder I, bedoelde eisen kan blijken 
uit het bezit van; · 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Alge
mene Handelskennis", ingesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 
de Nederlandse Rooms-Katholieke Midden
standsbond en de Christelijke Middenstands
bond in Nederland, voor zover dit de hand
tekening draagt van de gecommiteerde van 
Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

2. Het voldoen aan de in het vorige arti
kel, onder Il, bedoelde eisen kan blijken uit 
het bezit van: 

a. hetzij het diploma inzake handels
kennis voor de brood- en en banketverko
persbedrijven, afgegeven door de Stichting 
voor Vakopleiding en Examens in het Bak
kersbedrijf, voor zover dit de handtekening 
draagt van de gecommiteerde van Onze 
Minist~; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

3. Van een aanwijzing, als in de beide 
vorige leden, onder b, .bedoeld, geschiedt 
mededeling in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 6. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten: 

I. voor het broodbakkersbedrijf: 
A. praktijk: 
I. het kunnen maken van degen, het 

nauwkeurig kunnen wegen en meten, en het 
kunnen werken met thermometer en hygro
meter; 

2. het kunnen behandelen en bewerken 
van deeg, zoals doorslaan, afwegen, opbollen 
en opmaken, en het kunnen nagaan en ver
klaren van foutieve werkwijzen, blijkende 
uit te slappe of te stijve, te koude of te warme 
degen; 
· 3. het kunnen maken van kleinbrood, 

s. 1949, J 47 

melk.brood, waterbrood, ongebuild brood, 
roggebrood, beschuit en bovendien, zulks ter 
keuze van de candidaat, van twee speciale 
broodsoorten; 

4. het kunnen werken met melk en melk
poeder, inzicht omtrent kortere en langere 
rijstijden, alsmede omtrent de invloed van 
veredelingsgrondstoffen; 

S, het kunnen gebruiken van bakkerij. 
gereedschappen en -machines en het kunnen 
schoonhouden en onderhouden daarvan; 

6, het kunnen bedienen van ovens; 
B. theorie: 
1. kennis van kwaliteit en indeling der 

bloemsoorten, enige kennis omtrent de sa
menstelling van meel en bloem van tarwe 
en rogge, het kunnen beoordelen van bloem 
en meel naar kleur, kleefstof, enz.; 

2. enig inzicht in het verloop van het 
gistingsproces; 

3. het zich rekenschap kunnen geven 
van de betekenis van temperatuur en voch
tigheidstoestand in verband met het maken 
van brood en beschuit; 

4. kennis van de werking van diverse 
hulpgrondstoffen; 

5. het kunnen beoordelen van brood en 
beschuit en het kunnen aanwijzen en ver
klaren van fouten daarin; 

6, warenkennis, voor zover betreft de in 
de bakkerij voorkomende grondstoffen en 
producten; 

C. algemeen: 
I, kennis van de administratie van het 

broodbakkersbedrijf; 
2. kostprijsberekening van de verschil

lende broodsoorten en van beschuit en het 
vaststellen van de bedrijfsresultaten aan de 
hand van een eenvoudige boekhouding; 

3. kennis van de wettelijke bepalingen, 
welke van belang zijn voor het brood.bakkers
bedrijf, in het bijzonder van de Warenwet 
(Staatsblad I93S, No. 793); 

II. ooor het brooduerkopersbedrijf: 
1. het kunnen beoordelen van brood en 

beschuit, kennis van de verschillende brood
soorten; 

2. enige kennis omtrent de soorten van 
eenvoudige koekjes en omtrent banket en 
chocolaterie; 

3. kennis van de wettelijke bepalingen, 
, welke van belang zijn voor het broodver

kopers bedrijf, inhet bijzonder van de Waren
wet (Staatsblad I93S, No. 793). 

Art. 7. I. Het voldoen aan de in het: vorige 
artikel, onder 1, bedoelde eisen kan blijken 
uit het bezit van: 

a. hetzij het diploma "Vakbekwaamheid 
voor Broodbakkers" van de Stichting voor 
Vakopleiding en Examens in het •Bakkersbe
drijf, voor zover dit de handtekening draagt 
van de gecommitteerde van Onze Minister; 

b. hetzij het einddiploma van het Station 
voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen; 

c. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

d. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 
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2. Het voldoen aan de in het vorige arti
kel, onder II, bedoelde eisen kan blijken uit 
het bezit van: 

a. hetzij het diploma "Vakbekwaamheid 
voor Broodverkopers" van de Stichting voor 
Vakopleiding en Examens in het Bakkersbe
drijf, voor zover dit de handtekening draagt 
van de gecommitteerde van Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; . 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

3. Van een aanwijzing, als in het eerste 
lid, onder c, en in het tweede lid, onder b, be
doeld, geschiedt mededeling in de Neder
landse Staatscourant. 

Art. 8. Het krachtens· het eerste lid van 
artikel I der wet bepaalde vindt geen toe
passing in de gemeente Baarle-Nassau. 

Art. 9. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk ingevolge het bepaalde bij dat 
lid wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de 
helft van dat bedrag. 

Art. 10. 1, Het Vestigingsbesluit Brood
bedrijven 1938, zoals dit is gewijzigd laatste
lijk bij Koninklijk besluit van 5 October 1946 
(Staatsblad No. G 275) vervalt. 

2. Het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart van 24 April 1942, No. 
21349 M., Directie van Handel en Nijverheid, 
tot wijziging van het Vestigingsbesluit Brood
bedrijven 1938 (Nederlandse Staatscourant 
1942, No. 79) vervalt. 

Art. 11. Dit besluit kan worden aangehaald 
als: ,,Vestigingsbesluit Broodbedrijven 1949". 

Art. 12. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is, 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplutst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Soestdijk, 24 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister Jan Economische Zalun, 
VAN DEN BRINK. 

Uitgeg. 18 Februari 1949. 

s. J 48 
24Janu~i 1949. BESLUITtottoepassingvan 

de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten 
aanzietf van de banketbedrijven (,.Ves
tiginsbesluit Banketbedrijven 1949"). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Economische Zaken van 9 December 1948, 
No. 94954, Directie voor de Middenstand; 

Overwegende, dat op grond van het daartoe 
strekkend verzoek van de gezamenlijke rechts
persoonlijkheid bezittende organisaties in 
de banketbedrijven, aangesloten bij de toen
malige Nederlandse Middenstandscentrale, 
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is vastgesteld het Vestigingsbesluit Banket
bedrijven 1942; 

Overwegende, dat óp grond van het be
paalde in artikel 4 van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 door de Ondervakgroep 
Banketbakkerij, behorende tot de Hoofd
groep Ambacht, en de Ondervakgroep Detail
handel in Banket en Chocolaterieën, be
horende tot de Hoofdgroep Handel, het ver
zoek is ingediend, wijziging te brengen in de 
eisen van handelskennis ,voor het banket
verkopersbedrijf, gesteld in genoemd Vesti
gingsbesluit; 

Overwegende, dat van de oxnstandigheid, 
dat genoemd besluit wijziging behoeft, ge
bruik kan worden gemaakt om dat besluit, 
zijnde een bezettingsregeling te vervangen; 

Gelet op de artikelen 1 , eerste, tweede en 
vijfde lid, 3, eerste lid, 4, 7, tweede en derde 
lid, en 10, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

De Middenstandsraad • gehoord; 
De Raad van State gehoord (advies van 

4 Januari 1949, No. 40); 
Gezien het nader rapport ván Onze voor

noemde Minister van 18 Januari 1949, No. 
1455, Directie voor de Middenstand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het banketbakkersbedriif: het 

ten behoeve van het publiek vervaardigen of 
doen vervaardigen van: 

1. groot of klein gebak, als taarten, taart
jes, koekjes, petit-fours en banket, 

2 . schuim-, slagroom-, suiker- en dragant
werk, 

3 . fondant, borstplaat, chocolade en 
marsepein, 

4. ragoûtwerk, 
behoudens indien deze waren uitsluitend 

of in hoofdzaak bestemd zijn om in het eigen 
bedrijf te worden verbruikt; 

uitoefening van het banketverlwpersbedriif: 
het ten verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben en het aan het publiek verkopen 
van niet ter plaatse van die verkoop ver
vaardigde waren, als hierboven onde~ :r of 4 
vermeld (met uitzondering van z.g. trommel
koekjes, als biscuits e.d.), behoudens indien 
deze waren uitsluitend of in hoofdzaak be
stemd zijn om in het eigen bedrijf te worden 
verbruikt; 
. UH!I: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 

Onze Minister: Onze met de uitvoering 
van de wet belaste Minister. 

Art. 2. x. Het is verboden een inrichting, 
bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van het banketbakkersbedrijf, ond~_r
scheidenlijk van het banketverkopersbednJf, 
voor zover die uitoefening betreft, te vestigen 
zonder daartoe van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkoxnstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
banketbakkersbedrijf, onderscheidenlijk van 

, het banketverkopersbedri.if, zomede ten aan- ~ 
zien van de voortzetting van het in een in
.richting, als in het vorige lid bedoeld, uit
geoefende bedrijf in geval van wijziging in de 
personen van ondernemers of beheerders. 

Art. 3. De minimum-eisen van credietwaar-· 
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digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, bestaan 
voor het banketbakkersbedrijf en voor het 
banketverkopersbedrijf in: 

1. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende ~n jaar de inrichting te 
kunnen exploiteren, zulks te beoordelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, gergistreer
de overeenkomst van geldlening, waaruit 
blijkt, dat deze gelden niet binnen twee jaar 
na dagtekening van het in artikel 7, vierde 
lid, der wet genoemde bewijs zullen worden 
opgei!ist, 

Art. 4. De minimum-eisen van handelsken-
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten: 

I. voor het banketbakkersbedrijf: 
I. bed.rijf sleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming, alsmede van de daar
bij in toepassing komende algemene regelen 
van de bedrijfsleer; 

b, kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhtluden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken ·van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en het 
beheer van een middenstandsonderneming 
voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in de goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekenin

gen; 
4. handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organisatie 

van de handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkopen en het 
verkopen van goederen en bij het verlenen 

.van diensten; · 
b. kennis van het binnenlandse betalings

verkeer; 
c. enige kennis omtrent het bank- en het 

credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandse trans
port- en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, 
voor zover voor een middenstandsonder
nemioc van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

s. rechts- en wetslannis: 
a. enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in, 
het bijzonder; 

b. enige kennis omtrent devennootschaps-
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yormen en omtrent het wezen van coöpera
tieve en andere verenigingen; 

c. enige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

d. enige kennis omtrent de wettelijke 
bepalinren inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e, enige kennis omtrent de voor de mid
denstandsondernemer van belang zijnde be
palingen in belastingwetten; 

/. enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke Tnaatregelen, welke voor 
de middenstandsondernemer van betekenis 
zijn; 

11. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb

. ben op de detailhandel en het ambcht; 
6. NederlantÛ• taal 11n corruprodtlnti11: 
a. kennis van de Nederlandse taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- of spelfouten· schriftelijk 
daarin uit te drukken; 

b. enige vaardigheid in het stellen van 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige 
handelsuitdrukkingen kan worden geëist. 

II. voor het bankltvukopersbedriif: , 
I. bedrijfslt1er: 
a. kennis van de organisatie van het 

filiaalbedrijf; 
b. kennis van het begrip omzetsnelheid 

en van hetgeen daarmede verband houdt; 
c. kennis van winkelinrichting en van 

magazijnbeheer; 
d. enige kennis omtrent de statistiek; 
•· kennis van de algemene beginselen van 

de reclame en van de verkoopkunde; 
f. enig begrip van etaleren en van de 

eisen, die aan een etalage moeten word,=n 
gesteld; 

2. winkeladministratie: 
vaardigheid in het voeren van de winkel

en voorraadadministratie, in het bijzonder: 
a. het kunnen verantwoorden van ont

vangen en teruggezonden goederen; 
b. het kunnen opmaken van een inven

taris; 
c. het kunnen administreren van ont

vangsten en uitgaven; 
d. inzicht in de verhouding van de filiaal

administratie tot de hoofdadministratie; 
e. het kunnen opmaken van de contr&le

rekening; 
/. kennis van het verband tussen de ad

ministratieve en de werkelijke voorraad; 
3. rekenen: • 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekenincen, te weten: 
a. hoofdbewerkingen: 
b. berekeningen in gewone en tiendelige-

breuken; 
c. percentberekeningen; 
d. berekeningen met gewichten; 
e. hoofdrekenen; 
4. handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organisatie· 

van de handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkopen en het 
verkopen van goederen: 
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b. enige kennis omtrent het binnenlandse 
betalingsverkeer; 

c. enige kennis omtrent het binnenlandse 
trans1>9rt- en verkeerswezen; 

s. ;«hts- en wetskennis: 
a. enige kennis omtrent het arbeidsrecht; 
b. enige kennis omtrent de voor de mid

denstandsondernemer van belang zijnde 
bepalingen in belastincwetten; 

c. enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatrenlen, welke voor 
de middenstandsondernemer van betekenis 
zijn; • 

d. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op de detailhandel; 

6. Nederlandse taal en co"upondentie: 
a. enige vaardigheid in het stellen van 

eenvoudige brieven, alsmede in het invullen 
van de in het winkelbedrijf meest voor
komende formulieren; 

b. kennis van de Nederlandse taal, blij
kende uit het zonder grove fouten schrijven 
van een eenvoudig dictee of een eenvoudige 
taaloefening. 

Art. S. 1. Het voldoen aan de in het 
vorige artikel, onder I, bedoelde eisen kan 
blijken uit het bezit van : 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Alge
mene Handelskennis" , ingesteld door de Ko
ninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 
de Nede=landse Rooms-Katholieke Midden
standsbond en de Christelijke Middenstands
bond in Nederland, voor zover dit de hand
tekening draagt van de gecommitteerde van 
Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

2. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel, onder II, bedoelde eisen kan blijken 
uit het bezit van: 

a. hetzij het diploma inzake handels
kennis voor de brood- en banketverkopers
bedrijven, afgegeven door de Stichting voor 
Vakopleiding en Examens in het Bakkersbe
drijf, voor zover dit de handtekening draagt 
van de gecommitteerde van Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

3. Van een aanwijzing, als in de beide 
vorige leden, onder b, bedoeld, geschiedt 
mededeling in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 6. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten: 

I. voor het banketbakkersHdrijf: 
A. prakt.ijk: 
r. het kunnen bereiden van de onder

scheidene soorten beslag en het kunnen ver
werken hiervan tot groot en klein gebak; 

2 . het kunnen maken van bladerdeeg, 
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zoete degen en gerezen degen en het kunnen 
verwerken hiervan tot koekjes en gebak; 

3. het kunnen maken van enkelvoudige 
en samengestelde koekjes van arnandelwerk 
en van amandeldeeg; 

4. het kunnen maken van frituurwerk en 
soesgebak, zomede het kunnen maken van 
verschillende schuimsoorten en het kunnen 
verwerken hiervan tot koekjes en vulartike
len · 5. het kunnen maken en verwerken van 
slagroom, het kunnen bereiden van de onder
scheidene cr~me-soorten, zomede het kunnen 
maken van de meest bekende puddingsoorten 
en vlasoorten; 

6. het kunnen koken van suikeroplos
singen en het kunnen verwerken hiervan tot 
borstplaat, cararnels en fondants; 

7. het kunnen bereiden van marsepein en 
het kunnen verwerken hiervan tot figuren, 
zomede het kunnen kleuren van de gevormde 
figuren met natte en droge kleurstoffen, welke 
in het banketbakkers bedrijf worden gebruikt; 

8. het kunnen maken van sierwerk van 
nougat, getrokken suiker, garneerglazuur, 
marsepein en van dragant, zomede het kun
nen aanbrengen van versieringen en opschrif
ten op gebak; 

9. het kunnen bewerken van chocolade 
het kunnen verwerken van couverture tot 
vormartikelen, zomede het kunnen glaceren 
van bonbons; 

10, het kunnen confijten en glaceren van 
vruchten, zomede het kunnen bereiden van 
jarnsoorten en purée's; 

1 r. het kunnen bereiden van de onder
scheidene ragoûtsoorten, zomede het kunnen 
samenstellen van salades; 

12, het kunnen bereiden van de onder
scheidene ijssoorten, zomede het kunnen 
vriezen, inzetten en lossen hiervan; 

13. het kunnen bereiden van ijsbombes, 
sorbets en punchsoorten; 

B. theorie: 
1. kennis van het ontstaan van luchtig 

en zwaar beslag; 
2. kennis van lichte en zware degen en 

van de werking der hulpstoffen, zomede 
kennis van suikeroplossingen en van het pro
ces der kristallisal:ie, alsook van de invloed 
van blanke stroop; • 

3. kennis van het bakproces van deeg en 
beslag, zomede vzn het ontstaan van feuilleté
gebak; 

4. kennis van amandelgebak, van marse• 
peinbereidinc, van vormen en kleuren en van 
creme-soorten; 

s. kennis van het indampen van een 
suikeroplossing, zomede van het luchtig 
kloppen van eiwit, van het o~~staan van 
11Chuim, van het proces van conf1Jten en van 
het steriliseren van vruchten; 

6. · kennis van de vulling van bonbons, 
van de temperatuur, waarbij de verwerking 
van chocolade en couverture moet geschieden, 

· alsmede van de borstplaatsoorten; 
7. kennis van bouillon, soepen, ragoftts 

salades; 
8. kennis van de bei;tanddelen van ijs en 

ftrl ijsdranken, alsmede kennis van het sier
werk in de banketbakkerij en van koude en 
warme puddingen ; 
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9. kennis van de verschillende ovens en 
-stookmethoden; 

C. algemeen: 
I. kennis van de administratie van het 

banketbakkersbedrijf; 
2. kostprijsberekening met betrekking 

1:ot het banketbakkersbedrijf, zomede het 
kunnen vaststellen Vllll de bedrijfsresultaten 
aan de hand van een eenvoudige boekhou
dinic; 

3. enige kennis omtrent de specifieke be
-ddjfsleer van het banketbakkersbedrijf, zoals 
·reclame, etaleerkunst en verkoopku.nde; 

4. kennis van de wettwjke bepalingen, 
-welke van belang zijn voor het banketbak
kersbedrijf, in het bijzonder van de Waren
-wet (Staatsblad 1935, No. 793); 

II. voor het banketverkopersbedrijf: 
1. het kunnen beoordelen van de onder

scheidene soorten gebak met betrekking tot 
kwaliteit en samenstelling; 

a. het kunnen beoordelen van suiker-, 
chocolade- en marsepeinartikelen met be
·trekking tot kwaliteit en samenstelling en het 
kunnen behandelen van die artikelen met het 
-oog op de atmosferische invloeden daarop: 

3. het kunnen geven van deskundige 
voorlichting in zake banket aan het publiek; 

4. enige kennis omtrent de specifieke be
-drijfsleer van het banketverkopersbedrijf, 
zoals reclame, etaleerkunst en verkoopkunde; 

5. kennis van de wettelijke bepalingen, 
-welke van belang zijn voor het banketver
kopersbedrij f, in het bijzonder van de Warep
wet (Staatsblad 1935, No. 793). 

Art. 7. 1. Het voldoen aan de in het 
vorige artikel, omder I, bedoelde eisen kan 
blijken uit het bezit van: • 

a. hetzij het diploma in zake vakbe
·kwaamheid voor het banketbakkersbedrijf, 
.afgegeven door de Vereniging tot Bevorde
:ring van Vakopleiding in het Banketbakkers
bedrijf, voor zover dit de handtekening draagt 
van de gecommiteerde van Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
.aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
-moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
.afgegeven verklaring. 

2. Het voldoen aan de in het vorige ar
tikel Il, bedoelde eisen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het diploma inzake vakbe
kwaamheid voor het banketverkopers bedrijf, 
afgegeven door de Vereniging tot Bevorde
ring van Vakopleidinic in het Banketbakkers
bedrijf, voor zover dit de handtekening 
draagt van de gecommitteerde van Onze 
Minister: 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
.aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een .door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

3. Van een aanwijziging, als in de beide 
vorige leden, onder b, bedoeld, geschiedt 
mededeling in de Nederla.ndse Staatscourant. 

Art. 8. Het laachtens het eerste lid van 
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artikel I der wet bepaalde vindt geen toa. 
passing in de gemeente Baarle-Nassau. 

Art. 9. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk -ingevolge het bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

Art. 10. 1. Het Vestigingsbesluit Banket
bedrijven 1942, zoals dit is gewijzigd laatste
lijk bij Koninklijk besluit van 5 October 
1946 (Staatsblad No. G 275) vervalt. 

2. De navolgende besluiten van de 
• Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
vervallen: 

a. · het besluit van 5 Juli 1943, No. 36685 
M.O., Afdeling Middenstand, tot wijziging 
van het Vestigingsbesluit Banketbedrijven 
1942 {Nederlandse Staatscourant 1943, No. 
127); 

b. het besluit van 20 Juni 1944, No. 
60987 M.O., Directie van Handel en Nijver
heid, tot wijziging van het Vestigingsbesluit 
Banketbedrijven 1942 (Nederlandse Staats
courant 1944, No. 120). 

Art. 11. · Dit besluit kan worden aange
haald als "Vestigingsbesluit Banketbedrijven 
1949", 

Art. 12, Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 24 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DBN BRINK . 

{Uitgeg. 18 Februari 1949). 
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24 Januari 1949. BESLUIT tot toepassing 

van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van de brood-banketbe
drijven {.,Vestigingsbesluit Brood-Ban
ketbedrijven 1949"). 

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

Economische Zaken van 9 December 1948, 
No. 94954, Directie voor de Middenstand; 

Overwegende, dat op grond van het daartoe 
strekkend verzoek van de gezamenlijke rechts
persoonlijkheid bezittende organisaties in 
de brood- en banketbedrijven, aangesloten 
bij de toenmalige Nederlandse Middenstands
centrale, is vastgesteld het Vestigingsbesluit 
Brood-Banketbedrijven 1942; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 4 van de Vestiginicswet 
Kleinbedrijf 1937 door de Vakgroep Brood
en Banketbakkerij, behorende tot de Hoofd
groep Ambacht, en de Vakgroep Detailhandel 
in Brood, Banket en Chocolaterieën, be
horende tot de Hoofdgroep Handel, het ver
zoek is ingediend, wijziging te brengen in de 
eisen vari handelstennis voor het . brood-
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banketverkopersbedrijf, gesteld in genoemd 
Vestigingsbesluit; 

Overwegende, dat van de omstandigheid, 
dat genoemd besluit wijziging behoeft, ge• 
bruik kan worden gemaakt om dat besluit, 
zijnde een bezettingsregeling, te vervangen; 

Gelet op de artikelen 1, eerste, tweede en 
vijfde lid, 3, eerste lid, 4, 7, tweede en derde 
lid, en 10, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

De Middenstansraad gehoord; 
De Raad van State gehoord (advies van 

4 Januari 1949, No. 40); 
Gezien het nader rapport van Onze voor•· 

noemde Minister van 18 Januari 1949, No. 
1455, Directie voor de Middenstand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het brood-banketbaklcersbe-

drijf: het ten behoeve van het publiek bakken 
of doen bakken van brood of beschuit - be
houdens indien deze waren uitsluitend of in 
hoofdzaak bestemd zijn om in het eigen be
drijf te worden verbruikt - gepaard gaande 
met het ten behoeve van het publiek ver
vaardigen of doen verbaardigen van: 

1. groot of klein gebak, al$ taarten, taar-
tjes, koekjes, petit-fours en banket, 

2. schuim- en slagroomwerk, 
3. marsepein, 
behoudens indien deze waren uitsluitend 

of in hoofdzaak bestemd zijn om in het eigen 
bedrijf te worden verbruikt; 

uitoefening van het brood-banketverkopers
bedrijf: het ten verkoop aan het publiek in 
voorraad hebben of het aan het publiek ver
kopen van niet ter plaatse van die verkoop 
gebakken brood of beschuit, gepaard gaande 
met het ten verkoop aan het publiek in voor
raad hebben of het aan het publiek verkopen 
van niet ter plaatse van die verkoop ver
vaardigde waren, als hierboven onder I ver
meld (met uitzondering van z.g. trommel
koekjes, als biscuits e.d.), behoudens indien 
deze waren uitsluitend of in hoofdzaak be
stemd zijn om in het eigen bedrijf te worden 
verbruikt; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onu Minister: Onze met de uitvoering van 

de wet belaste Minister. 
Art. 2. 1. Het is verboden een inrich

ting, bestemd of mede bestemd voor de uit
oefening . van het brood-banketbakkersbe
drijf, onderscheidenlijk "\QLD het brood-banket
verkopersbedrijf, voor zover die uitoefening 
betreft, te vestigen zonder daartoe van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken ver
kregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
brood-banketbakkersbedrijf, onderscheiden
lijk van het brood-banketverkopersbedrijf, 
zomede ten aanzien van de voortzetting van 
het in een inrichting, als in ihet vorige lid be
doeld, uitgeoefende bedrijf in geval van wijzi
ging in de personen van ondernemers of be
heerders. 

Art. 3. De minimum-eisen van cï:ediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
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bestaan voor het brood-banketbakkersbe
drijf en voor het brood-banketverkopers
bedrijf in: 

1, het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteren, zulks te beoordelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
bedrijfsmiddelen, benodigd voor het opzetten 
van de inrichting, ten minste de helft contant 
te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden, bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregis
treerde overeenkomst van geldlening, waar
uit blijkt, dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na dagtekening van het in artikel 7. 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 
worden opgeëist. 

Art. 4. De minimum-eisen van handels
kennis, bedoeld in, artikel 3 der wet, omvat
ten: 

I. voor het brood-banketbaklcersbedrijf: 
1. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

.· en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming, alsmede van de daar
bij in toepassing komende algemene regelen 
van de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde; 

2, boekhouden: 
· vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratieve volgens de methode 
van het· z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen.: ' 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en het 
beheer van een middenstandsonderneming 
voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte-
restberekeningen; 

b. berekeningen in de goederenhandel 
b. berekeningen in de goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen 
4, handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organisatie 

van de handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkopen en het 
'ver-kopen van goederen en bij het · verlenen 
van diensten; 

b. kennis van het binnenlandse betalings
verkeer; 

c. enige kennis omtrent het bank- en het 
credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
,:niddenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandse transport
en verkeerswezen; 
l •· kennis van het verzekeringswezen, 

. #OOI' zover voor een middenstandsonder
neming van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en•instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

S, rechts- en wetskennis: 
a. enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent de 
meest voorkomende overeenkomsten in het 
bijzonder; · 
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b. enige kennis omtrent de vennootschaps- • b, enige kennis omtrent het binnenlandse 
vormen en omtrent het wezen van coöpera- talingsverkeer; 
1:ieve en andere verenigingen; c. enige kennis omtrent het binnenlandse 

c. enige kennis omtrent het eigendoms- transport- en verkeers-wezen; 
recht en omtrent pand, hypotheek, prefe- 5. rechts- en wetskennis: 
:rentie en het recht van terugvordering; · k · h be 

d. enige kennis omtrent de wettel1J··ke be- a. enige enn1s omtrent et ar idsrecht; 
b. enige kennis omtrent de voor de mid

palingen inzake faillissement en surséance denstandsondernemer van belang zijnde be
van betaling en omtrent de verschillende palingen in belastingwetten; 

· .soorten van handelspapier; c. enige kennis omtrent \ie voornaamste 
e. enige kennis omtrent de voor de mid- sociale wettelijke maatregelen, welke voor de 

<ienstandsondernemer van belang zijnde be- middenstandsondernemer van betekenis zijn; 
:Dalingen in belastingwetten; d. kennis. van de wettelijke maatregelen, 

/. enige kennis omtrent de voornaamste welke meer in het bijzonder betrekking heb
.sociale wettelijke maatregelen, welke voor ben op de detailhandel; 
de middenstandsondernemer van betekenis 
:zijn; 6. Nederlandse taal en correspondentie: 

g. kennis van de wéttelijke maatregelen, ~ a. enige vaardigheid in het stellen van 
·welke meer in het bijzonder betrekking heb- eenvoudige brieven, alsmede in het invullen 
ben op de detailhandel en het ambacht; van de in het winkelbedrijf meest voorko

mende formulieren; 
6. Nederlandse taal en correspondentie: b. kennis van de Nederlandse taal, blij
a. kennis van de Nederlandse taal, blij- kende uit het zonder grove fouten schrijven 

kende uit voldoende vaardigheid om zich d" d" f 
zonder grove taal- of spelfouten schr,iftelijk van een eenvou ig ictee O een eenvoudige 
<iaarin uit te drukken; taaloefening. 

b. enige vaardigheid in het stellen van Art. S. 1. Het voldoen aan de in het 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige vorige artikel, onder I, bedoelde eisen kan 
:handelsuitdrukkingen kan worden geëist. blijken uit het bezit van: 

a, hetzij het middenstandsdiploma "Al
ii. ooor het brood-banketoerkopersbedrijf: gemene Handelskennis", ingesteld door de 
1. bedrijfsleer: Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 
a. kennis van de organisatie van het de Nederlandse Rooms-Katholieke Midden-

-filiaalbedrijf; standsbond en de Christelijke Middenstands-
b. kennis van het begrip omzetsnelheid bond in Nederland, voor zover dit de hand-

en van hetgeen daarmede verband houdt ; tekening draagt van de gecommitteerde van 
c. kennis van winkelinrichting en van Onze Minister; 

magazijnbeheer; b. hetzij een ander door Onze Minister 
d. enige kennis omtrent de statistiek; aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
e. kennis van de algemene beginselen deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 

van de reclame en van de verkoopkunde; de handtekening van zijn gecommitteerde 
/, enig begrip van etaleren en van de moet dragen; 

eisen, die aan een etalage moeten worden ge- c, lietzij een door Onze Minister ter zake 
steld; afgegeven verklaring. 

2. winkeladministratie: 2. Het voldoen aan de in het vorige arti-
vaardigheid in het voeren van de winkel- kei, onder II, bedoelde eisen kan blijken uit 

en voorraadadministratie, in het bijzonder: het bezit van: 
a. het kunnen verantwoorden van ont- a, hetzij het diploma inzake handels-

vangen en teruggezonden goederen; kennis voor de brood- en banketverkopers-
b. het kunnen opmaken van een inven- bedrijven, afgegeven door de Stichting voor 

taris; Vakopleiding en Examens in het Bakkers-
c. het kunnen administreren van ont- bedrijf, voor zover dit de handtekening 

vangsten en uitgaven; draagt van de gecommitteerde van Onze 
d. inzicht in de verhouding van de filiaal- MiniSter; 

administratie tot de hoofdadministratie; b. hetzij een ander door Onze Mini.ster 
e. het kunnen oJ;lmaken van de controle- aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 

rekening; . deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
/. kennis van het verband tussen de ad- de handtekening van zijn gecommitteerde 

ministratieve en de werkelijke voorraad; moet dragen; 
c, hetzij een door Onze Minister ter zake 

3, rekenen: afgegeven verklaring. 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 3. Van een aanwijzing, als in de beide 

berekeningen, te weten: vorige leden, onder b, bedoeld, geschiedt 
a. hoofdbewerkingen; mededeling in de Nederlandse Staatscourant. 
b. berekeningen in gewone en tiendelig&- Art. &. De minimum-eisen van vakbe-

breuken; 
c. percentberekeningen; kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
d. berekeningen met gewichten; omvatten: 
e. hoofdrekenen; 1. ooor het brood-banketbakkersbedrijf: 
4, ·handelskennis: A. praktijk: 
a. enige kennis omtrent de organisatie 1. het kunnen maken van degen, het 

van de handel in het algemeen, alsmede om,. nauwkeurig kunnen wegen en meten, en het 
trent de gebruiken bij het inkopen en het ver-- kunnen werken met thermometer en hygro-
kopen van goederen; meter; 
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2. het kunnen behandelen en bewerken 
van deeg, zoals doorslaan, afwegen, opbollen 
en opmaken, en het kunnen nagaan en ver
klaren van foutieve werkwijzen, blijkende 
uit te slappe of te stijve, te koude of te wanne 
degen; 

- 3. het kunnen maken van kleinbrood, 
melkbrood, waterbrood, ongebuild brood, 
roggebrood, beschuit en bovendien, zulks 
ter keuze van de candidaat, van twee speciale 
broodsoorten; 

4. het kunnen bereiden van de onder
scheidene soorten beslag en het kunnen ver
werken hiervan tot groot en klein gebak; 

5. het kunnen maken van bladerdeeg, 
zoete degen en gerezen degen en het kunnen 
verwerken hiervan tot koekjes en gebak; 

6. het kunnen werken met melk en melk
poeder, inzicht omtrent kortere en langere 
rijstijden, alsmede omtrent de invloed van 
veredelingsgrondstoffen; 

7. het kunnen maken van enkelvoudige 
en samengestelde koekjes van amandelwerk 
en van amandeldeeg; 

8. het kunnen maken van eenvoudig 
rituurwerk zoals appelflappen en appelbollen, 
het kunnen vervaardigen van soesgebak, 
zomede het kunnen maken van verschillende 
schuimsoorten en het kunnen verwerken 
hiervan tot koekjes en vulartikelen; · 

9. het kunnen verwerken van slagroom 
en het kunnen bereiden van de verschillende 
crème-soorten; 

10. het kunnen bereiden van marsepein 
en het kunnen verwerken hiervan tot een
voudige marsepeinartikelen, zomede het 
kunnen kleuren van de gevormde figuren met 
natte en droge kleurstoffen, welke in het ban
ketbakkersbedrijf worden gebruikt; 

II. kennis van glazuur, zomede het aan
brengen van eenvoudige versieringen en op
schriften op gebak; 

12. het kunnen gebruiken van bakkerij
gereedschappen en -machines en het kunnen 
schoonhouden en onderhouden daarvan; 

13. het kunnen bedienen van ovens; 
B. theorie: 
I. kennis ·van kwaliteit en indeling der 

bloemsoorten, enige kennis omtrent de samen
stelling van meel en bloem van tarwe en rogge, 
het kunnen beoordelen van bloem en meel 
naar kleur, kleefstof, enz.; 

2. kennis van lichte en zware degen, ken
nis van het ontstaan van luchtig en zwaar 
beslag; 

3. enige kennis omtrent het verloop van 
het gistingsproces; 

4. kennis van het luchtig kloppen van 
eiwit en van het ontstaan van schuim; 

5. het zich rekenschap kunnen geven van 
de betekenis van temperatuur en vochtig
heidstoestand in verband met het maken van 
brood en beschuit; 

6. kennis van de werking der diverse 
hulpgrondstoffen; 

7. het kunnen beoordelen van brood en 
beschuit en het kunnen aanwijzen en ver
klaren van fouten daarin; 

8. kennis van het bakproces van deeg en 
beslag; 

9. kennis van amandelgebak en van mar
sepeinbereiding, van vormen en kleuren en 
van crême-soorten; 
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10. kennis van het eenvoudige sierwerk 
in de banketbakkerij; 

II. warenkennis, voor zover betreft grond
stoffen en producten van het broodbanket
bakkersbedrijf; 

12. kennis van de verschillende ovens en. 
stookmethoden; 

C. algemeen: 
I. kennis van de administratie van het 

brood-banketbakkersbedrijf; 
2. kostprijsberekening met betrekking 

tot het brood-banketbakkersbedr,ijf, zomede 
het kunnen vaststellen van de bedrijfsresul
taten aan de hand van een eenvoudige boek-
houding; • 

3. enige kennis omtrent de specifieke be
drijfsleer van het brood-banket bakkersbedrijf~ 
zoals reclame, etaleerkunst en verkoopkunde; 

4. kennis van de wettelijke bepalingen~ 
welke van belang zijn voor het brood-banket
bakkersbedrijf, in het bijzonder van de Wa
renwet (Staatsblad 1935, No. 793); 

II. voor het brood-banlcetverkopersbedriif:
I. kennis van alsmede het kunnen be

. oordelen van de onderscheidene soorten. 
brood, beschuit en gebak; 

2. het kunnen beoordelen van suiker-~ 
chocolade- en marsepeinartikelen met be
trekking tot kwaliteit en samenstelling en het 
kunnen behandelen van die artikelen met het 
oog op de atmosferische invloeden daarop; 

3. het kunnen geven van deskundige voor
lichting in zake brood, beschuit en gebak aan 
het publiek; 

4. enige kennis omtrent de specifieke be
drijfsleer van het brood-banketverkopersbe-
drijf, zoals reclame, etaleerkunst en verkoop
kunde; 

5. kennis van de wettelijke bepalingen~ 
welke van belang zijn voor het brood-banket
verkopersbedrijf, in het bijzonder van de 

-Warenwet (Staatsblad 1935, No. 793). 
Art. 7. I. Het voldoen aan de in het 

vorige artikel, onder I, bedoelde eisen kan. 
< blijken uit het bezit van: 

a. hetzij het diploma in zake vakbekwaam
heid voor het brood-banketbakkersbedrijf, 
afgegeven door de exàrnencommissie uit de 
Stichting voor Vakopleiding en Examens in. 
het Bakkersbedrijf en de Vereniging tot Be
vordering van Vakopleiding in het Banket
bakkersbedrijf, voor zover dit de handteke

·ning draagt van de gecommitteerde van Onze 
Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecomi-tteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
· afgegeven verklaring. 

2. Het voldoen aan de in het vorige arti
kel, onder II, bedoelde eisen kan blijken uit 
het bezit van: • 

a. hetzij het diploma in zake vakbe
kwaamheid voor het brood-banketverkopers
bedrijf, afgegeven door de examencommissie 
JJit de Stichting voor Vakopleiding en Exa-

tens in het Bakkersbedrijf en de Vereniging 
ot Bevordering van Vakopleiding in het 
anketbakkersbedrijf, voor zover dit de 

handtekening draagt van de gecommitteerde 
van Onze Minister; 
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b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

3. Van een aanwijzing, als in de beide 
vorige leden, onder b, bedoeld, geschiedt 
mededeling in de Nederlandse Staatscourant. 

Art, 8. Het krachtens het eerste lid van 
artike1 1· der wet bepaalde vindt geen toe
passing in de gemeente Baarle-Nassau. 

Art. 9. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk ingevolge het bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

Art. 10. I. Het Vestigingsbesluit Brood
Banketbedrijven 1942, zoals dit is gewijzigd 
laatstelijk bij Koninklijk besluit van 5 Octo
ber 1946 (Staatsblad No. G 275) vervalt. 

2. De navolgende besluiten van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheep-vaart vervallen: 

a. het besluit van s Juli 1943, No. 36684 
M.O., Afdeling Middenstand, tot wijziging 
van het Vestigingsbesluit Brood-Banketbe
drijven 1942 (Nederlandse Staatscourant 1943, 
No. 127); 

b. het besluit van 20 Juni 1944, No. 6o987 
M.O., Directie van Handel en Nijverheid, tot 
wijziging van het Vestigingsbesluit Brood
Banketbedrijven 1942 (Neürlandse Staats
courant 1944, No. 120). 

Art. ll. Dit besluit kan worden aange
haald als: ,.Vestigingsbesluit Brood-Banket
bedrijven 1949". 

Art. 12. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Soestdijk, 24 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Economische Zahn, 
VAN DEN BRINK. 

(Uitgeg. 18 Februari 1949). 

s. J 50 
25 Januari 1949. BESLUIT tot nadere . 

wijziging van het Meelbesluit (Staats
blad 1924, No. 313). 

Wij ]ULIAJfA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 9 December 1948, No. 
937 D/dossier 25, Afdeling Volksgezondheid: 

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

Gezien het advies van de ·Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, No. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
4 Januari 1949, No. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis• 
ter van Sociale Zaken van 19 Januari 1949, 

s. 1949, J 49--50 

No. 12 D/dossier 25, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Meelbesluit (Staatsblad 1924, No. 

313), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van I0 Juli 1947 (Staatsblad No. H 236), 
de volgende wijzigingen aan te brengen: 

I 
In artikel 1, tweede lid, wordt het woord 

,.en" tussen "bloem" en "gemengde" ver
vangen door een komma en wordt tussen de 
woorden "vlokken" en "mengsels" ingevoegd : 

· .,gemengde mout,", terwijl aan het slot van 
dit lid de woorden "of vlokken" worden 
vervangen door "vlokken of mout". 

Il 
In artikel 7, oruhr I, tweede alinea, wordt 

het woord "custard" vervangen door de 
woorden "custardpoeder of custard". 

111 
Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
,.De waren, in een der vorige artikelen be

doeld, die in een verpakking, waarin zij aan 
de verbruikers kunnen worden verkocht, in 
de handel worden gebracht, moeten aan de 
buitenzijde der verpakking zijn voorzien van 
één, en niet meer dan één, der naamsaan
duidingen, die de waar volgens een der vorige 
artikelen van dit besluit moet dragen. Deze 
aanduiding moet bestaan uit letters van ten 
minste 4 mm grootte, welke van niet minder 
in het oog vallend type en kleur zijn en wat 
hoogte en lijndikte betreft niet kleiner zijn, 
dan die van één der andere woorden of na
men op de verpakking aanwezig, met dien 
verstande, dat eigen-, firma-, handels- en 
merknamen, voor zover deze, naar het oor
deel van de directeur van de keuringsdienst 
van waren van het gebied, waarin de ver
pakkingsplaats der waar is gelegen, geen 
aanleiding tot verwarring of misvatting 
omtrent de in de verpakking aanwezige waar 
kunnen geven, buiten beschouwing worden 
gelaten. 

Onverminderd het bepaalde in artikel IO 
is het gebruik van andere soortnamen, geen 

· aanduidingen volgens dit besluit zijnde, of 
van fantasienamen slechts geoorloofd voor 
zover deze namen onmiddellijk worden voor
af gegaan, of onmiddellijk worden gevolgd 
door de verplichte aanduiding; een uitzonde
ring is hier toegestaan voor het gebruik van 
het woord "pudding", in zoverre dat dit 
woord niet steeds behoeft te zijn vergezeld 
van het woord "puddingpoeder" , indien dit 
laatste woord ten minste éénmaal overeen
komstig het bepaalde in de eerste alinea, op 
de verpakking voorkomt. 

Het gebruik van fantasienamen of afbeel
dingen, die naar het oordeel van de directeur 
van de keuringsdienst van waren bovenbe
doeld, aanleiding tot verwarring of misvat
ting omtrent de in de verpakking aanwezige 
waar kunnen geven, is niet toegestaan.". 

IV 
In artikel 11 bis, eerste lid, worden vóór de 

woorden "zijn voorzien" ingevoegd de woor
den "ten minste eenmaal". 

In het tweede lid wordt in plaats van "op 
hetzelfde vlak" gelezen "op eenzelfde vlak". 
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Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden ceplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 25 Januari 1949. 

De Minister van Sociale Zahn, 
A. M. J omms. 

JULIANA. 

(Ui,.._. I$ Februari 1949.) 

S. ;J 51 

a7 Januari :r949. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de datum als bedoeld 
in artikel 5, derde lid, van het Besluit 
Buitengewone Rechtspleging. 

Wij JULIANA, enz. 
Qp de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van ao Januari 1949" Bureau Bij
zondere Rechtsple&ing, No. a364; 
· Overwegende, dat de ■tand van werk
zaamheden der Bijzondere rechtspleging 
niet meer vordert, dat het behandelen door 
een bijzonder gerechtshof van een beklag, 
al■ bedoeld in artikel u, eente lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, wordt uitge
steld en dat uit dien hoofde een datum, als 
bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Be-
1luit Buitengewone Rechtspleging, dient te 
worden bepaald; 

Gelet op artikel 5, derde lid, van het Be-
1luit Buitengewone Rechtspleging (Staats
blad No. D 63), zoal■ dit be■luit gewijzigd 
is bij Koninklijke besluiten van a6 October 
1945 (Staatsblad No. F a44) en van u No
vember 1945 (Staat■blad No. F a59) en bij 
de wetten van 18 Septer:nber 1946 (Staats
blad No. G a58) van a7 JUIIÎ 1947 (Staats
blad No. H ao6) en van 3 Juli :1947 (Staats-
blad No. H aaa); 

Hebben goedgevonden en venitaan: 
Art. 1. De datum, als bedoeld in artikel 

5, derde lid, van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging, wordt bepaald op de dag van 
het inwerkingtreden van dit besluit. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de dag volgende op die van si.,n afkondi
ging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Justitie is bei.ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, a 7 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJBRS. 
(Uitgc,,. :n Februari z949). 

S. ;J 52 

29 Januari 1949. BESLUIT, houdende ver
lenging van de tijdelijke opschorting van 
de heffing van het invoerrecht op onge-
brande cacaobonen . 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de door Onze Minister van Financiën 

in overleg met Onze Ministers van Buiten
landse Zaken, van Economische Zaken en 

48 

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning gedane voordnicht van 26 Januari 1949, 
no. 331, afdeling Invoerrechten; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
van het Rijk het naar Ons oordeel wenselijk 
maakt met betrekking tot ongebrande cacao
bonen, ten aanzien waarvan ingevolge artikel 
2 van het "Besluit opschorting invoerrechten 
I94'7" en artikel. I, eerste lid, onderdeel III, 
van Ons besluit van 23 December 1948, 
Staatsblad no. I 5'76, de heffing van het invoer
recht is opgeacbort, de termijn, gedurende 
welke het invoerrecht niet wordt geheven, 
wederom te verlengen; 

Gelet op artikel 3 van het "Besluit op.. 
schorting invoerrechten 194'7", alsmede op 
de wet van 30 Juni 1948, Staatsblad no. I a'73; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art.1. Artikel I, eerste lid, onderdeel III, 

van Ons besluit van 23 December 1948, 
Staatsblad no. I 5'76, wordt gelezen als volirt;: 

III. ten aanzien van cacaobonen, onge
brand, het in post 12'7a van het tarief ver
melde invoerrecht niet geheven gedurende 
het tijdvak van I Januari 1949 tot en met 
31 Januari 1949, alsmede gedurende het 
tijdvak van IS Februari 1949 tot en met 
31 December 1949; 

Art. z. Dit besluit treedt in werking met 
incang van de dag volgende op die van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

On:se Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 29 Januari 1949. 

De Minister van Financiën, 
P. Lntn'INCK. 

JULIANA, 

(Ui",,r. 4 Februari 1949.) 

S. ;J 53 
29 Januari 1949. WET houdende Afwik. 

keling van de geldzuivering. 
Bijl. Hand. 11 4'7/48, 83'7; 
Bijl. Hand. 11 48/49, 83'7; 
Hand 11 48/49, bladz. 538-566, 568-5'7'7; 
Bijl. Hand. I 48/49, 83'7; 
Hand. 1 48/49, bladz. 103-121. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze · zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is regelen te stellen ter
zake van definitieve afsluiting der geldzuive
ring; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. I) Voor de toepassing van dezè 
.ei en van de krachtens deze wet te geven 
nadere regelen en voorschriften wordt ver
staan -onder: 

Onze Minister: 
Onze Minister van Financiën; 
binnenland: 
het Rijk in Europa; 
buitenland: 
het gebied, niet vallende onder de omschrij

ving "binnenland"; 
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ingezetenen: 
a) natuurlijke personen, die hun woon

plaats in het binnenland hebben dan wel ge-
• woonlijk aldaar verblijven; 

b) rechtspersonen en vennootschappen, 
die in het binnenland gevestigd zijn, of wor
den bestuurd dan wel aldaar kantoor houden; 

c) filialen, bijkantoren en bedrijven in het 
binnenland van een niet-ingezetene, onge
acht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezitten; 

niet-ingezetenen: 
a) natuurlijke personen, rechtspersonen 

en vennootschappen, niet vallende onder 
de omschrijving "ingezetenen"; 

b) filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het buitenland van een ingezetene, ongeacht 
of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zitten, tenzij zij in het binnenland worden 
bestuurd; 

betaalmiddelen: 
munten, bankbiljetten in omloop gebracht 

door of vanwege De Nederlandsche Bank en 
muntbiljetten, uitgegeven door of vanwege 
de Nederlandse Regering, een en ander voor
zover zij op grond van de geldende wettelijke 
bepalingen de hoed~gheid van wettig be
taalmiddel bezitten; 

bank: 
De Nederlandsche Bank, alsmede"~e leden 

der bedrijfsgroepen Effectenhandel, ttandels
banken, Landbouwcredietbanken of Spaar
banken; 

geblokkeerde rekening: 
een credit . staande rekening bij een bank, 

waarover zonder vrijstelling krachtens be
schikking van Onze Minister of zonder ver
gunning van De Nederlandsche Bank noch 
door overschrijving, noch door uitbetaling 
van betaalmiddelen mag worden beschikt; 

overgangsrekening: · 
een speciale geblokkeerde rekening, waar

van het tegoed naar vrije rekening wordt 
overgebracht overeedkomstig door Onze 
Minister gestelde regelen; 

hetstelrekening: 
een credit staande rekening bij de Maat

schappij tot Financiering van het Nationaal 
Herstel, waarover mag worden beschikt op 
de voet van de Beschikking Molestverzeke
ringsuitkeringen 1945 (Staatsblad no. H 380) 
en de op grond daarvan uitgevaardigde be
schikkingen; 

lossingsrekening: 
een credit staande rekening bij een bank; 

waarop tegoedschri,iving alleen kan plaats
vinden krachtens beschikking van Onze 
Minister en waarover, onverminderd de daar
toe vereiste vergunning van de afdeling 
Effectenregistratie van de Raad voor het 
Rechtsherstel, zonder vrijstelling krachtens 
beschikking van Onze Minister niet mag wor-
den beschikt; • 

optierekening: 
een speciale geblokkeerde rekening, ontstaan 

door omzetting van een geblokkeerde reke
ning overeenkomstig de bepalingen van de 
Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 377) of van deze wet en 
overeenkomstig door Onze Minister terzake 
van deze omzetting gestelde en te stellell 
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regelen, en waarover slechts met inachtne
ming van de bepalingen dezer wet en van de 
daartoe door Onze Minister gestelde en te 
stellen regelen kan worden beschikt ; 

bedrijf, dienst of lichaam: 
ieder bedrijf, iedere dienst of ieder lichaam, 

niet zijnde een bank in de zin van deze wet; 
toevertrouwde gelden: 
vóór 3 October 1945 aan een bedrijf, dienst 

of lichaam op rekening toevertrouwde gelden, 
voor zover zij niet na 2 October 1945 in over
eenstemming met de geldende voorschriften 
op het stuk van de geldzuivering naar girale • 
dan wel vrije rekening zijn overgebracht; 

Agentschap: ' 
het Agentschap van het Ministerie van 

Financiën te Amsterdam; 
Agent; 
de Agent van het Ministerie van Financiën 

te Amsterdam; 
Machtigingsbesluit geldzuivering: 
het Machtigingsbesluit geldzuivering, 

(Staatsblad no. F 133), zoals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 24 Juli 1948 (Staats
blad no. I 339), houdende verlening van de 
machtiging als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, van het Machtigingsbesluit geldzuivering 
(Staatsblad no. F 133). 

Art. 2. (1) Een geblokkeerde rekening, 
toebehorend aan ·een ingezetene, op welke 
geblokkeerde rekening een saldo voorkomt 
van duizend gulden of minder of waarop het 
saldo ten gevolge van debiteringen daalt tot 
duizend gulden of minder, is door de bank 
omgezet in een optierekening. · 

(2) Omzetting van een niet onder de om
schrijving van het eerste lid vallende ge
blokkeerde rekening, geopend bij een bank, 
in een optierekening, mag door de bank 
slechts geschieden met machtiging van de 
ontvanger der directe belastingen, bedoeld 
in het derde lid van dit artikel. Onze Minis
ter geeft voorschriften omtrent het aanvra
gen en verlenen van deze machtiging. 

(3) a) De machtiging tot omzetting 
wordt verleend door de ontvanger der directe 
belastingen tot wiens ambtsgebied de ge
meente behoort, waarin degene te wiens 
name de geblokkeerde rekening is geopend, 
in de vermogensaanwasbelasting is of wordt 
angeslagen, of zou moeten worden aange
slagen, indien hij voor een ontslag in aanmer
king kwam. 

b) Ten aanzien van een niet-ingezetene, 
te wiens name een geblokkeerde rekening 
is geopend l!n die hier te lande belastingplich
tig is voor de inkomstenbelasting of de ven
nootschapsbelasting, is bevoegd tot het ver
lenen van de machtiging tot omzetting de 
ontvanger der directe belastingen, tot wiens 
ambtsgebied de gemeente behoort, waarin 
de niet-ingezetene, te wiens name de geblok
kee.rde rekening is geopend, in de inkomsten
belasting of de vennootschapsbelasting is o.f 
wordt aangeslagen of zou moeten worden 
aangeslagen, indien hij voor een aanslag in 
aanmerking kwam. 

c) Ten aanzien van andere niet-ingeze
tenen, die rechthebbende zijn op een geblok
keerde rekening, is bevoegd tot het verlenen 
van de machtiging tot omzetting de ontvan
ger der directe belastingen te 's-Gravenhage. 

4 



s. 1949, J 53 

d) Ten aanzien van geblokkeerde reke
ningen, behorende tot een boedel, is bevoegd 
tot het verlenen van de machtiging tot om
zetting de ontvanger der directe belastingen, 
binnen wiens ambtsgebied de erflater woonde 
ten tijde van zijn overlijden. 

e) In gevallen, waarin op grond van het 
in dit lid bepaalde geen ontvanger tot het ver
lenen van de machtiging tot omzetting be
voegd zou zijn, is bevoegd de ontvanger der 
directe belastingen te '-Gravenhage. 

(4) De ontvanger der directe belastingen, 
die op grond van het bepaalde in het derde 
lid bevoegd is ten aanzien van niet-ingezete
nen, die rechthebbende zijn op een geblok
keerde rekening, geeft ten aanzien van niet
ingezetenen e.en machtiging tot omzetting 
niet af, dan nadat hij van De Nederlandsche 
Bank, Kantoor Deviezenvergunningen, een 
door de rechthebbende op de geblokkeerde 
rekening aan te vragen verklaring van geen 
bezwaar tot het afgeven van een machtiging 
tot omzetting heeft ontvangen. De Neder
landsche Bank, Kantoor Deviezenvergun
ningen, kan op grond van het Deviezenbe
sluit 1945 voorwaarden stellen en aanwijzin
gen geven nopens de bestemming van het 
tegoed op optierekening van niet-ingezetenen. 

(S) Indien en voor zover ten aanzien van 
een geblokkeerde rekening een aanwijziging 
is gegeven, bepalende dat vrijstellingen van 
Onze Minister en vergunningen van De Neder
landsche Bank, strekkende tot uitbetaling 
in betaalmiddelen, overdracht door over
schrijving, dan wel overboeking van een zo
danige rekening op een bestaande of nieuw 
te openen rekening ten name van dezelfde 
rekeninghouder, geen kracht hebben, geldt 
de in het tweede lid bedoelde machtiging 
niet. 

(6) De ontvanger zendt de machtiging 
aan de bank, in wier boeken de om te zetten 
geblokkeerde rekening wordt gehouden. 

(7) Het is een bank niet toegestaan ten 
behoeve van een rechthebbende de in het 
tweede lid bedoelde omzetting tot stand te 
brengen, dan nadat zij ,ran de bevoegde ont
vanger rechtstreeks daartoe machtiging heeft 
ontvangen en niet dan tot het gehele bedrag 
der geblokkeerde rekening, waarop de mach
tiging betrekking heeft. Op omzettingen, niet 
vallende onder het bepaalde in het eerste lid, 
op andere wijze of in strijd met de machtiging 
van de ontvanger verricht, kan de bank tegen 
over 's Rijks schatkist geen beroep doen. 

(8) De omzetting van een geblokkeerde 
rekening in een optierekening in de boeken 
van dezelfde bank als die, in wier boeken de 
geblokkeerde rekening is geopend, kan ge
schieden door het plaatsen van een aanteke
ning of een stempelafdruk in het hoofd van 
de rekening. 

(9) Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is niet van toepassing op geblokkeerde 
rekeningen van een lid van e.en der bedrijfs
groepen Effectenhandel, Handelsbanken, 
Landbouwcredietbanken of Spaarbanken bij 
De N ederlandsche Bank of bij en ander lid 
van een der genoemde bedrijfsgroepen. 

(10) Omzettingen, niet vallende onder 
het bepaalde in het eerste lid, zonder machti
ging dan wel in strijd met de machtiging, be
doeld in het tweede lid, tot stand gebracht, 
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worden beschouwd als misdrijven. Het on
juist, onvolledig of misleidend verstrekken 
van inlichtingen aan een inspecteur of een 
ontvanger der belastingen ter verkrijging van , 
een machtiging, bedoeld in het tweede lid, 
wordt beschouwd als een misdrijf. Machti
gingen,· bedoeld in het tweede lid, gegeven op 
grond van onjuiste, onvolledige of Inisleidende 
inlichtingen, worden geacht niet te zijn ver
leend. 

Art. 3. (1) Tegoedschrijving op een op
tierekening of beschikking over een optie
rekening anders dan overeenkomstig het 
bepaalde bij of krachtens deze wet is verbo
den. 

(z) De in het eerste lid bedoelde hande
lingen, hetzij verricht door de bank, in wier 
boeken de optierekening wordt gehouden, 
hetzij verricht door degene, te wiens name 
de optierekening staat, hetzij verricht door 
een andere persoon of door een ander lichaam. 
worden beschouwd als misdrijven. 

(3) Indien ten gunste van een optiereke
ning een bedrag wordt overgeschreven, dient 
op alle bescheiden, houdende omschrijving 
van het over te schrijven bedrag, te worden 
vermeld: 

a. dat de overschrijving geschiedt ten 
gunste van een optierekening: 

b. de naam van de houder van de optie-
- rekening, ten gunste waarvan de overschrij

ving geschiedt. 
(4) Indien een bedrag ten laste van een 

optierekening wordt overgeschreven, dient 
op alle bescheiden, houdende omschrijving 
van het over te schrijven bedrag, te worden 
vermeld: 

a. dat de overschrijving geschiedt ten 
laste van een optierekening; 

b. de naam van de houder van de optie
rekening, ten laste waarvan de overschrijving 
geschiedt; 

c. de ·bestemming, die overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet of op grond van na
dere door Onze Minister gestelde of te stellen 
regelen aan het tegoed op optierekening 
wordt gegeven; 

d. de vergunning van De Nederlandsche 
Bank, als bedoeld is in artikel 17, indien de 
overschrijving op grond van een zodanige 
vergunning geschiedt. 

(S) Handelingen in strijd met het be
paalde in het derde en vierde lid worden aan
gemerkt als overtredingen. 

(6) De bank, die opdracht ontvangt een 
tegoedschrijving te doen geschieden ten gun
ste van een geblokkeerde rekening, niet zijn
de een opdracht tot overboeking van het ge
hele saldo ener geblokkeerde rekening dan 
wel een deel van zulk een saldo, naar een bij 
een andere bank gevoerde of te openen geblok
keerde rekening ten name van dezelfde 
rekeninghouder, mag, indien zij in haar 
boeken overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet ten name van de begunstigde een op
tierekening heeft geopend, in afwijk_ing van 
hetgeen op grond van het Machtigingsbesluit 
geldzuivering mocht zijn bepaald, de bedoelde 
tegoedschrijving ten gunste van een optie
rekening uitvoeren. 

{7) Het bepaalde in het zesde lid is niet 
van toepassing op tegoedschrijvingen. welke 
betrekking hebben op: 
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a. betalingen uit hoofde van reis- en ande
re ch~ues, incasso- en andere wissels, post
wissels tot een bedrag van f 50,- of meer, 
welke zijn uitgeschreven vóór 26 September 
1945; 

b. betalingsopdrachten, gegeven vóór 26 
September 1945, welke vóór die datum nog 
niet werden uitgevoerd; ' 

c. de voldoening van bepaalde verplichtin
gen aan een persoon die, of een lichaam dat, 
in strijd met enige bepaling, vastgesteld op 
grond van het Machtigingsbesluit geldzuive
ring, heeft beschikt over tegoed op geblok
keerde rekening ofwel betaling op vrije reke
ning of in betaalmiddelen heeft aangenomen, 
met betrekking tot welke voldoening door of 
namens Onze Minister bij beschikking op 
grond van het Machtigingsbesluit geldzuive
ring is bepaald, dat deze slechts mag worden 
aangenomen en door de hierbij betrokken 
debiteur slechts mag worden verricht door 
tussenkomst van een bank ter goedschrijving 
op geblokkeerde rekening van de begunstigde; 

d. door of namens Onze Minister gelaste 
overboekingen op geblokkeerde rekening van 
het geheel of van een deel van het tegoed 
op vrije rekening, lossingsrekening, over
gangsrekening of herstelrekening, staande ten 
name van een persoon die, of een lichaam dat, 
in strijd met enige bepaling, vastgesteld op 
grond van het Machtigingsbesluit geldzuive
ring, heeft beschikt over tegoed op vrije reke
ning ofwel betaling op vrije rekening of in 
betaalmiddelen heeft aangenomen. 

Art. 4. (1) Ten laste van elke optiereke
ning, voorzover de rekeninghouder niet is 
een vennootschap onder firma, een comman
ditaire vennootschap, een naamloze vennoot
schap of een coöperatieve vereniging, kan 
eenmaal een bedrag van ten hoogste vijfen- . 
dertighonderd gulden, afgerond op honderd 
culden of een veelvoud daarvan, worden 
overgeboekt naar een speciale rentedragende 
geblokkeerde rekening, beleggingsrekening 
genaamd, ten name van dezelfde rekening
houder, met dien verstande, dat het aldus 
over te boeken bedrag nimmer groter mag 
zijn dan het bedrag van het tegoed, dat de des
betreffende optierekening aanwees op het 
ogenblik, waarop zij krachtens het bepaalde 
in artikel 2 werd geopend. Beleggingsreke
ningen worden geopend door leden van de 
bedrijfsgroepen Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken, alsmede door die leden van 
de bedrijfsgroepen Effectenhandelen Handels
banken, die bereid zijn daartoe hun mede
werking te verlenen. 

(2) In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid mag een minder dan vijfhonderd 
gulden bedragend tegoed op een optiereke• 
ning, staande ten name van een vennootschap 
onder firma, een commanditaire vennoot
schap, een naamloze vennootschap of een 
coöperatieve vereniging, na afronding op een 

• veelvoud van honderd gulden, worden over• 
geboekt naar een beleggingsrekening als be
doeld in het eerste lid, staande ten name van 
dezelfde rekeninghouder. 

(3) De Nederlandsche Bank is bevoegd, 
overeenkomstig door Onze Minister te stellen 
regelen, al dan niet onder het stellen van voor• 
waarden, ten behoeve van in het eerste lid 
bedoelde houders van een optierekening ver-
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gunning te verlenen tot het overboeken op 
beleggingsrekening van een bedrag, dat het 
in het eerste lid bedoelde maxmum van vijf
endertighonderd culden , te .boven gaat. De 
vergunning vermeldt het bedrag, waartoe 
overboeking op beleggingsrekening wordt 
toegestaan. Met betrekking tot deze vergun
ning is het in artikel 17 bepaalde van toepas
sing. 

(4) De bank, in wier boeken een optie
rekening wordt gehouden en de bank, in wier 
boeken een beleggingsrekening wordt ge
opend, mogen slechts gevolg geven aan op
drachten tot overboeking op een beleggings
rekening van een bedrag, groter dan vijfen
dertighonderd gulden, indien de in het derde 
lid bedoelde vergunning is verleend, en tot 
geen groter bedrag dan in de vergunning is· 
vermeld. 

(S) Tegoeden op een beleggingsrekening 
worden, indien zij een bedrag van vijfender
tighonderd gulden overtreffen, zonder dat 
een vergunning als bedoeld in het derde lid 
werd verleend, dan wel het bedrag, vermeld 
in de in het derde lid bedoelde vercunning 
overtreffen, op aanwijzing van de inspecteur 
van 's Rijks belastingen, gedetacheerd bij 
De Nederlandsche Bank, geheel overgeboekt 
naar een ten name van de houder der beleg
gingsrekening te openen renteloze rekening 
bij De Nederlandsche Bank, waarover ge
durende vijf jaren na de datum van de over
boeking niet kan worden beschikt. 

(6) Het tegoed op een beleggingsrekening 
wordt overgeboekt naar een vrije rekening, 

. zulks in vijf jaarlijkse gedeelten van elk 
twintig procent, met een minimum van drie
ho',lderd gulden per jaar. Het eerste gedeelte 
wordt overgeboekt op I Juni 1948, het tweede 
gedeelte op 1 Juni 1949 en zo vervolgens. 

(7) De overboeking van het gehele saldo 
op een optierekening naar een beleggings
rekening in de boeken van dezelfde bank als 
die, in wier boeken de optierekening is ge
opend, kan geschieden door het plaatsen van 
een aantekening of een stempelafdruk in het 
hoofd van de rekening. , 

(8) Beschikking over een beleggingsreke
ning anders dan overeenkomstig het bepaalde 
bij of krachtens deze wet is verboden, Arti
kel 3, tweede lid, is hierbij van overeenko
stige toepassing. 

Art. 5. (1) Met vergunning van De 
Nederländsche Bank, op welke vergunning 
het bepaalde in artikel 17 van toepassing is, 
kunnen ten laste van een optierekening over
schrijvingen worden verricht ter gehele of 
gedeeltelijke voldoening van de koopsom van 
aan de rechthebbende op de optierekening 
over te dragen onroerende goederen, schepen 
of andere door Onze Minister aan te wijzen 
vermogensobjecten, waarbij in ieder geval 
door De Nederlandsche Bank als voorwaarden 
worden gesteld; 

a. dat degene, die het vermogensobject 
overdraagt, aantoont dat hem een aanslag is 
opgelegd ter voldoening van zekerheidstelling 
of belastingen, die krachtens artikel 15 ten 
laste van een optierekening kunnen worden 
voldaan, tot tenminste het ten laste der op. 
tierekening te betalen bedrag van de verkoop. 
prijs van het over te dragen vermogensob
ject; 
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. b. · dat de bank, in wier boeken de optie
rekening ten name van hem, die het vermo
gensobject verwerft, wordt gehouden, gevolg 
gevend aan diens daartoe strekkende op
dracht, het ten laste der optierekening te be-
1:alen bedrag van de verkoopprijs van het over 
te dragen vermogensobject rechtstreeks over
schrijft naar de bevoegde ontvanger der di
recte belastingen ter voldoening van de door 
hem, die het vermogensobject overdraagt, 
verschuldigde sub a bedoelde zekerheidstel
ling of belastingen; 

c:. dat de verkrijger het verworven ver
mogensobject binnen drie jaren na de ver
werving niet zal vervreemden; 

d. dat de verkrijger het verworven ver
mogensobject binnen drie jaren na de ver
werving niet zal bezwaren tot een bedrag 
groter dan het niet ten laste van een of meer 
optierekeningen betaalde deel van de koop
som; 

e. dat het onder c en d gestelde in de 
koopacte wordt vastgelegd en· wordt over
geschreven in de openbare registers ten hypo
theekkantore. 

(z) Met vergunning van De Nederland
sche Bank, op welke vergunning het bepaalde 
in artikel 17 van toepassing is, kunnen ten 
laste van een optierekening overschrijvingen 
worden verricht, waartegenover de recht
hebbende op de optierekening een door hypo
theek gedekte vordering verkrijgt op de debi
teur te wiens behoeve de overschrijving wordt 
verricht, waarbij in ieder geval door De 
Nederlandsche Bank als voorwaarden wor
den gesteld: 

a. dat de debiteur aantoont dat hem een 
aanslag is opgelegd ter voldoening van zeker
heidstelling of belastingen, die krachtens 
artikel IS ten laste van een optierekening 
kunnen worden voldaan, tot ten minste 
het beloop van het hem ten laste der 
optierekening te verstrekken door hypotheek 
gedekte crediet; 

b. dat de bank, in wier boeken de optie
rekening ten name van de crediteur wordt ge
houden, gevolg gevend aan diens daartoe 
strekkende opdracht, ten laste van die optie
rekening tot het bedrag van het ten laste der 
optierekening te verstrekken door hypotheek 
gedekte crediet rechtstreeks een overschrij
ving verricht naar de bevoegde ontvanger der 
directe belastingen ter voldoening van de 
door de debiteur verschuldigde, sub a be
doelde zekerheidstelling of belastingen; 

c. dat de vordering gedurende drie jaren 
na de datum, waarop zij werd verkregen, 
niet opeisbaar, overdraagbaar, beleenbaar of 
aflosbaar is, behoudens in geval van faillisse
ment of gerechtelijke uitwinning; 

d. dat het onder c gestelde in de hypo
theekacte wordt vasgelegd en overgeschreven 
in de openbare registers ten hypotheekkanto
re. 

(3) Onze Minister kan voorschriften ge
ven inzake de door De Nedrlandsche Bank 
te stellen nadere voorwaarden, waaronder de 
in het eerste en tweede lid bedoelde over
dracht van het tegoed ener optierekening kan 
worden toegestaan. Ook kan Onze Minister 
De N ederlandsche Bank dispensatie verlenen 
van het stellen van een of meer der in het 
eerste en tweede lid genoemde voorwaarden. 
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Art. 6. (1) Met vergunning van De Ne
derlandsche Bank, op welke vergunning het 
bepaalde in artikel 17 van toepassing is, kan 
ten laste van een optierekening worden vol
daan de koopsom van effecten, welke door de 
houder van de optierekening voor eigen reke
ning worden verworven, waarbij in ieder ge
val door De Nederlandsche Bank als voor
waarden worden gesteld: 

a) dat degene, die de effecten overdraagt, 
aantoont dat hem een aanslag is opgelegd ter 
voldoening van zekerheidstelling of belas
tingen, die krachtens artikel IS ten laste van 
een optierekening kunnen worden voldaan, 
tot tenminste het ten laste der optierekening 
te betalen bedrag van de verkoopprijs der 
over te dragen effecten. 

b) dat de bank, in wier boeken de optie
rekening ten name van hem, die de effecten 
verwerft, wordt gehouden, gevolg; gevend aan 
diens daartoe strekkende opdracht, het ten 
laste der optierekening te betalen bedrag van 
de verkoopprijs der over te dragen effecten 
rechtstreeks overschrijft naar de bevoegde 
ontvanger der directe belastu.gen ter vol
doening van de door hem, die de effecten 
overdraagt, verschuldigde sub a bedoelde 
zekerheidstelling of belastingen. 

(z) Het lid van de Vereniging voor de Ef
fectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel), 
dat bij de verwerving, bedoeld in het eerste 
lid, zijn medewerking verleent, is gehouden 
de door zijn bemiddeling verworven effecten • 
ten name en voor rekening van de koper in 
bewaring te geven bij een inleveringskantoor 
in de zin van artikel 39, sub II van het Be
sluit Herstel Rechtsverkeer (Koninklijk be
sluit no. E 100, zoals dit is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit no. z7z), welk inleverings
kantoor de bewaarneming aanvaardt over
eenkomstig de in dit artikel gestelde regelen. 
Het is de eigenaar van zulk een effect ver
boden daarover op enigerlei wijze te beschik
ken of het te bezwaren, anders dan op de voet 
van het bepaalde in dit artikel. Het is het 
inleveringskantoor verboden de eigenaar der 
effecten daarover op enigerlei wijze de be
schikking te verlenen, anders dan op de voet 
van het bepaalde in dit artikel. 

(3) Het lid van de Vereniging voor de Ef
fectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel), 
dat bij de in het eerste lid bedoelde verwer
ving zijn bemiddeling verleent en dat zelf 
een inleveringskantóor in de zin van artikel 
39, sub II van het Besluit Herstel Rechts
verkeer (koninklijk besluit no. E 100, zoals dit 
is gewiiziga bij Koninklijk beslult no. F 272) 
is, wordt geacht aan de in het tweede lid ge
stelde eis, de door zijn bemiddeling op de 
voet van het eerste lid verworven effecten in 
bewaring te geven, te hebben voldaan, indien 
het in zijn kwaliteit van inleveringskantoor 
de effecten in bewaring neemt op de voet van 
het bepaalde in dit artikel. 

(4) De bewaarneming bedoeld in het 
tweede lid zal door het aldaar bedoelde inle
veringskantoor worden opgeheven: 

a. voor die effecten, ter vervanging waar
van de eigenaar andere effecten tot een ten
minste gelijke koerswaarde bij het inleverings
kantoor op de voet van het tweede lid in be
waring heeft gegeven. 

b. voor die effecten, welke door het inle-
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veringskantoor in opdracht van de eigenaar 
worden verkocht of verzilverd, mits de tegen
waarde door dit inleveringskantoor in zijn 
boeken aan de eigenaar wordt tegoedgeschre
ven op een speciale geblokkeerde rekening, 
herbeleggingsrekening genaamd. Het is de 
eigenaar verboden de tegenwaarde op een 
andere wijze te aanvaarden. 

(5) Het tegoed op een herbeleggingsreke
ning moet uiterlijk binnen een maand na de 
dag van het ontstaan van bet tegoed door de 
rechthebbende op de herbeleggingsrekening 
voor de wederaankoop van effecten of voor 
de storting op nieuw uit te geven effecten 
worden aangewend. Aan de verkoper, res
pectievelijk de emittent, wordt de opbrengst 
op vrije rekening tegoedgeschreven, De ten 
laste ener herbeleggingsrekening verworven 
effecten worden op de voet van het bepaalde 
in het tweede lid in bewaring gegeven en ge
nomen. 

(6) Indien of voorzover een rechthebbende 
op een herbeleggingsrekening verzuimt, bin
nen de in het vijfde lid genoemde termijn tot 
aanwending van het tegoed op herbeleggings
rekening opdracht te verstrekken, is het in
leveringskantoor, waar de herbeleggings
rekening wordt gehouden, verplicht het saldo 
van de herbeleggingsrekening op de dag na 
die waarop de in het vijfde lid bedoelde ter
mijn is verstreken, of bij gebreke van note
ring op die dag, op de eerstvolgende dag, 
waarop notering tot stand komt, zoveel moge
lijk aan te wenden voor de aankoop van schuld
bewijzen of certificaten van schuldbewijzen 
van Nederlandse Staatsleningen, die op de 
voet van het bepaalde in het tweede lid in 
bewaring worden genomen. Indien op een der 
vorenbedoelde dagen onvoldoende schuldbe
wijzen of certificaten van schuldbewijzen 
van Nederlandse Staatsleningen ten verkoop 
worden aangeboden om het gehele saldo op 
herbeleggingsrekening te kunnen beleggen, 
dienen de door het inleveringskantoor te ver
richten aankopen op de daaropvolgende 
beursdagen zo spoedig mogelijk te geschieden. 
Aankopen van effecten, bedoeld in dit lid 
worden geacht te zijn geschied in opdracht 
van de rechthebbende op de herbeleggings-
rekening. · 

(7) De plicht tot aanwending van het 
tegoed op een herbeleggingsrekening op de 
wijze als is bedoeld in het vijfde lid, ver
valt voorzover het saldo ingevolge het be
paalde in artikel 15 tussentijds is aangewend 
voor belastingbetaling. 

(8) De effecten, die zich op 1 Januari 1951 
op de voet van het tweede lid bij inleverings
kantoren in bewaring bevinden, worden op 
die datum door de inleveringskantoren aan 
de eigenaren teruggegeven. Eveneens op 
1 Januari 1951 worden tegoeden op herbe
leggingsrekening overgeboèkt op vrije reke
ningen van de rechthebbende. 

(9) Aan de verplichting tot bewaargeving 
en bewaarneming bedoeld in het tweede, der
de, vierde, vijfde en zesde lid, wordt voldaan 
door bewaargeving en bewaarneming van 
het couponblad of dividenblad van het effect. 
Indien bij enig effect geen couponblad of di
videnblad behoort, dan wel het couponblad 
of dividendblad niet van effect kan worden 
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gescheiden, wordt aan de bedoelde verplich
ting voldaan door bewaargeving en bewaar
neming van het gehele effect. 

(10) Handelingen, verricht in strijd met 
het bepaalde in het tweede, vierde, vijfde en 
zesde lid van dit artikel, worden beschouwd 
als misdrijven. 

Art. 7. (1) Ten laste van een optiereke
ning kan overschrijving geschieden ten gunste 
van de vrije rekening van de Rijksverzeke
ringbank of van een onderneming, in het 
bezit van een verklaring, bedoeld in de arti
kelen 18 en 19 van de Wet op het levensver
zekeringbedrijf 1922 (Staatsblad no. 716), ten
einde de betaling te doen plaatsvinden van: 

a. koopsommen, niet zijnde gedeeltelijke
premie-afbetalingen ineens, terzake van over-· 
eenkomsten van levensverzekering en spaar
verzekering met uitzondering van overeen
komsten van lijfrente (daaronder niet begrepen 
overeenkomsten van overlevings- en inva
liditeitsrente), onder de voorwaarden, dat de 
overeengekomen uitkeringen welke niet een 
gevolg zijn van het overlijden of de invalidi
teit van de verzekerde, niet zullen geschieden 
of aanvangen vóór 1 Januari 1951 en dat de 
overeenkomsten vóór 1 Januari 1951 niet be
leenbaar en, behoudens in geval van faillisse
ment van de verzekeringnemer en beslag door 
of vanwege 's Rijks belastingdienst, niet af
koopbaar zijn; 

b. koopsommen, niet zijnde gedeeltelijke 
premie-afbetalingen ineens, terzake van over
eenkomsten van lijfrente (daaronder niet be
grepen overeenkomsten van overlevings- en 
invaliditeitsrente), onder de voorwaarden, dat 
de overeengekomen uitkeringen niet zullen 
aanvangen vóór 1 Januari 1951 of vóór de op 
een vroegere datum vallende 55e verjaardag 
van de begunstigde, dat zij tenminste zullen 
voortduren tot het overlijden van de begun
stigde en dat de overeenkomsten vóór 1 Ja
nuari 1951 niet beleenbaar en, behoudens in 
geval van faillissement van de verzekering
nemer en beslag door of vanwege 's Rijks 
belastingdienst, niet afkoopbaar zullen zijn. 

(2) De betaling van koopsommen, be
doeld in het eerste lid, mag slechts geschieden 
ten laste van een optierekening van degene, 
die in de stukken, welke ten bewijze van 
de desbetreffende verzekeringsovereenkomst 
zijn opgemaakt, vermeld staat als verzeke
ringnemer. 

(3) De bank, in wier boeken de ten name 
van de in het tweede lid bedoelde verzeke
ringnemer staande optierekening wordt ge
houden, mag de in het eerste lid bedoelde 
overschrijving ten laste van deze optiereke
ning slechts verrichten, indien zij in het bezit 
is van een schriftelijke ve"rklaring van de 
Rijksverzekeringbank of een onderneming. 
als bedoeld in het eerste lid, waarin deze na
drukkelijk verklaart, dat de overschrijving te 
haren gunste zal plaats vinden ter betaling 
van een koopsom met inachtneming van het 
gestelde in het eerste en het tweede lid van dit 
artikel. De verklaring dient te zijn gesteld op 
een daartoe bij De Nederlandsche Bank ver
krijgbaar formulier. 

(4) Van de voorwaarden, vermeld in het 
eerste lid onder a en b, moet blijken in de 
stukken, welke ten bewijze van de desbetref-
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fende verzekeringsovereenkomst zijn opge
maakt. 

(S) Voor de toepassing van het eerste en 
het derde lid kunnen, na verkregen toestem
ming. van Onze Minister en eventueel onder 
door Onze Minister te stellen voorwaarden, 
met de in het eerste lid bedoelde onderne
mingen worden gelijkgesteld pensioenfondsen 
en fondsen tot het treffen van voorzieningen, 
welke naar haar haard met pensioenen op 
één lijn kunnen worden gesteld. 

(6) Voor de toepassing van het tweede 
lid worden als verzekeringnemer mede aan
gemerkt pensioenfondsen, fondsen tot het 
treffen van voorzieningen, welke naar haar 
aard met pensioenen op een lijn kunnen wor
den gesteld, en ondernemingen en instellin
gen, indien en voor zover deze fondsen, onder
nemingen en instellingen blijkens de over
eenkomst van levensverzekering koopsommen 
als bedoeld in het eerste lid betalen voor het 
treffen van pensioenvoorzieningen ten be
hoeve van werknelners, wier belangen door 
deze fondsen worden behartigd, dan wel van 
werknemers, die bij deze onderneming en 
instellingen in dienst zijn. 

(7) Handelingen in strijd met het be
paalde in het tweede, derde en vierde lid 
worden beschouwd als misdrijven. Het valse
lijk afleggen van een verklaring, als is be
doeld in het derde lid, wordt beschouwd als 
misdrijf. 

Art. 7a. Ten laste van een optierekening 
kan overschrijving geschieden ten gunste van 
een debetrekening bij een bank, staande ten 
name van de houder der optierekening, ter 
aflossing van een aan die houder door de des
betreffende bank verstrekt crediet tot ten 
hoogste het bedrag, waarvoor de houder in 
de periode I Augustus 1947 tot I Augustus 
1948 bij de desbetreffende bank gemiddeld 
debet heeft gestaan. · 

Art. 8. Ten laste van een optierekening 
kunnen worden verworven 3°/o Investerings
certificaten, dan wel 3¼0

/ 0 Beleggingscerti
ficaten, zijnde bewijzen van inschrijving in 
rentedragende Nederlandse staatsschuld, een 
en' ander tot nominale bedragen, afgerond 
op vijfhonderd gulden of veelvouden van 
vijfhonderd gulden. Deze certificaten worden 
uitgegeven onder door Onze Minister vastge
stelde voorwaarden en worden volgens door 
Onze Minister gestelde richtlijnen geleidelijk 
binnen een termijn van ten hoogste vier jaren 
verhandelbaar gesteld, De 3% Investerings
certificaten en de 3¼% Beleggingscertifica
ten kunnen in betaling worden gegeven ter 
voldoening van zekerheidsstellingen en aan
slagen in belastingen, bedoeld in artikel IS, 
eerste lid. 

Art. 9. (1) Terzake van de verlening van 
de in dit artikel bedoelde machtiging tot over
dracht van een inschrijving in het Grootboek 
1946 is het bepaalde in artikel 2, derde lid van 
overeenkomstige toepassing. 

(2) De rechthebbende op een inschrijving 
in het Grootboek 1946, waarvan het saldo 
duizend gulden of minder bedraagt, is, indien 
hij ingezetene is, bevoegd de te zijnen name 
staande inschrijving zonder machtiging van 
de in artikel 2, derde lid, bedoelde ont
vanger der directe belastingen over te 
dragen, zulks met inachtneming van het 
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bepaalde in de artikelen 10 en II. De 
directeur van het Grootboek 1946 is bevoegd 
aan die overdracht zonder machtiging van 
de in artikel 2, derde lid, bedoelde ontvanger 
der directe belastingen zijn medewerking 
te verlenen. 

(3) Overeenkomstig regelen, door Onze 
Minister te stellen, is de in artikel 2, derde 
lid, bedoelde ontvanger der directe belastin
gen bevoegd de rechthebbende op een in
schrijving in het Grootboek 1946, niet val
lende onder het tweede lid, machtiging te ver
lenen om de te zijnen name staande inschrij
ving in het Grootboek 1946 over te dragen, 
zulks met inachtneming van het bepa;ilde in 
de artikelen 10 en II 

(4) De ontvanger der directe belastingen, 
die op grond van het bepaalde in artikel 2, 
derde lid, bevoegd is ten aanzien van niet 
ingezetenen, die rechthebbende zijn op een 
inschrijving in het Grootboek 1946, geeft ten 
aanzien van niet-ingezetenen een machtiging 
tot overdracht niet af, dan nadat hij van De 
Nederlandsche Bank, Kantoor Deviezenver
gunningen een door de rechthebbende op de 
inschrijving aan te vragen verklaring van 
geen bezwaar tot het afgeven van een mach
tiging tot overdracht heeft ontvangen. De 
Nederlandsche Bank, Kantoor Deviezenver
gunningen, kan op grond van het Deviezen
besl uit 1945 voorwaarden stellen en aanwij
zingen geven. 

(S) De ontvanger zendt de machtiging, 
als is bedoeld in het derde lid, aan de recht
hebbende op de inschrijving. 

(6) De Directeur van het Grootboek 1946 
mag, behoudens het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel, aan een overdracht o_p de 
voet van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 
geen medewerking verlenen dan nadat hij met 
betrekking tot de geheel of gedeeltelijk over 
te dragen inschrijving de machtiging, be
doeld in het derde lid, heeft ontvangen. 

Art. 10. (1) Overeenkomstig regelen, 
door Oaze Minister te stellen, kan een inschrij
ving in het Grootboek 1946, welke krachtens 
het bepaalde in artikel 9 voor overdracht vat
baar is geworden, geheel of gedeeltelijk wor
den overgedragen aan een derde, onder voor
waarde, dat de Directeur van het Grootboek 
1946 het bedrag van die inschrijving of van 
het over te dragen deel van een inschrijving 
rechtstreeks overboekt naar de bevoegde 
ontvanger der directe belastingen, ter vol
doenfng van een door die derde verschuldigde 
zekerheidstelling of aanslag in de vermogens
aanwasbelasting of in de vermogensheffing 
ineens. 

(2) De koper van de overgedragen groot
boekinschrijvingen zal de verkoper de koop
som op vrije rekening doen tegoedschrijven 
of in betaalmiddelen voldoen. · 

Art. 11. Met vergunning van De Neder
landsche Bank, op welke vergunning het be
paalde in artikel 17 van toepassing is, kan een 
inschrijving in het Grootboek 1946, welke 
krachtens het bepaalde in artikel 9 voor over
dracht vatbaar is geworden, geheel of ten 
dele worden overgedragen in ruil voor aan 
de rechthebbende op de inschrijving over te 
dragen onroerende goederen, schepen of 
andere door Onze Minister aan te wijzen ver
mogensobjecten. 
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(2) Met betrekking tot de in het eerste 
lid bedoelde vergunning is ten aanzien van de 
voorwaarden, waaronder zij wordt verleend, 
het bepaalde in artikel 5, eerste lid, sub a en b, 
van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat de overschrijving naar de ont
vanger der directe belastingen betrekking 
moet hebben op de voldoening van zekerheid
stelling of aanslagen in de vermogensaanwas
belasting of in de vermogensheffing ineens. 

(3) Met vergunning van De Nederlandsche 
Bank, op welke vergunning het bepaalde in 
artikel 17 van toepassing is, kan een inschrij
ving in het Grootboek 1946 welke krachtens 
het bepaalde in Artikel 9 voor overdracht 
vatbaar is geworden, geheel of gedeeltelijk 
worden overgedragen, tegenover welke over
dracht degene, die de grootboekinschrijving 
geheel of gedeeltelijk overdraagt een door 
hypotheek gedekte vordering verkrijgt op 
degene, die de grootboekinschrijving geheel 
of gedeeltelijk verwerft. 

(4) Met betrekking tot de in het derde 
lid bedoelde vergunning is ten aanzien van 
de voorwaarden, waaronder zij wordt ver
leend, het bepaalde in artikel 5, tweede lid 
sub n en b, van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat de overschrijving 
naar de ontvanger der directe belastingen 
betrekking moet hebben op de voldoening 
van zekerheidstelling of aanslagen in de ver
mogensaanwasbelasting of in de vermogens
heffing ineens. 

(5) Onze Minister kan voorschriften ge
ven nopens de door De Nederlandsche Bank 
te stellen nadere voorwaarden, waaronder 
de in het eerste en derde lid bedoelde over
dracht ener inschrijving in het Grootboek 
1946 kan worden toegestaan. 

Art. 12. (1) Bedrijven, diensten en licha
men mogen voor I Januari 1951 over toever
trouwde gelden ten gunste van de rechtheb
bende op deze gelden slechts beschikken met 
vergunning van De Nederlandsche Bank. 
Met betrekking tot deze vergunning, die ver
leend kan worden overeenkomstig door Onze 
Minister te stellen regelen, is het bepaalde in 
artikel 17 van toepa~sing. 

(2) In afwijking van het gestelde in het 
eerste Jid mogen bedrijven, diensten en licha
men zonder vergunning van De Nederland
sche Bank over toevertrouwde gelden ten 
gunste van de rechthebbende op deze gelden 
beschikken ter voldoening van aan de recht
hebbende opgelegde zekerheidstellingen of 
belastingen, die krachtens artikel 15 dezer 
wet betaald mogen worden ten laste van een 
optierekening, mits de toevertrouwde gelden 
door het bedrijf, de dienst of het lichaam 
rechtstreeks naar de ontvanger der di
r.~cte belastingen worden overgeboekt. Deze 
overboeking mag door het bedrijf, de dienst 
of het lichaam geschieden ten laste van een 
te zi.inen name staande geblokkeerde reke
ning of optierekening. 

(3) De Nederlandsche Bank kan in haar 
in het eerste lid bedoelde vergunning bepalen, 
dat het beschikken over toevertrouwde gel
den door een bedrijf, een dienst of een li
chaam ten gunste van de rechthebbende op 
deze gelden mag geschieden ten laste van 
een te zijnen name staande optierekening. 

Art. 13. Het saldo van een optierekening 
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dat minder dan honderd gulden bedraagt, of 
dat ten gevolge van debiteringen op de voet 
van deze wet tot minder dan honderd gulden 
daalt, wordt doof- de bank, in wier boeken de 
optierekening wordt gehouden, overgeboekt 
naar een vrije rekening van degene te wiens 
name de optierekening staat. 

Art. 14. (1) Het gehele saldo van een 
optierekening mag worden overgeboekt ten 
gunste van een andere optierekening, reeds 
staande ten name van dezelfde rechtheb
bende. 

(2) Niet onder het bepaalde in het eerste 
lid vallende overboekingen ten laste van een 
optierekening naar een optierekening, staan
de of te openen ten name van dezelfde recht
hebbende, zijn niet toegelaten dan met ver
gunning van De Nederlandsche Bank, waar
op het bepaalde in artikel 17 van toepassing 
is. 

(3) Met vergunning van De Nerderland
sche Bank, op welke vergunning het bepaalde 
in artikel 17 van toepassing is, mag het ge
hele saldo van een beleggingsrekening worden 
overgeboekt ten gunste van een bij een andere 
bank reeds geopende of te openen beleg
gingsrekening ten name van dezelfde Fecht
hebbende. Met betrekking tot een zodanige 
overboeking is het bepaalde in artikel 3, 
derde, vierde en vijfde lid, van overeen
komstige toepassing. 

(4) In geval een boedelscheiding, een 
verdeling ener wettelijke gemeenschap of een 
scheiding van goederen overboeking van een 
deel of het geheel van een saldo op optiere
kening of op beleggingsrekening ten gunste 
van een andere, reeds bestaande of nog te 
openen optierekening, respectievelijk be
leggingsrekening noodzakelijk maakt, kan 
een dergelijke overboeking plaats vinden met 
vergunning van De Nederlandsche Bank, op 
welke vergunning het bepaalde in artikel 17 
van toepassing is. 

(5) Een vergunning als bedoeld in het 
vierde lid kan slechts worden verleend, in
dien de boedelscheiding, de verdeling der 
wettelijke · gemeenschao of de scheiding van 
goederen plaats vindt bij notariële akte of 
krachtens rechterlijke beslissing. 

(6) Handelingen in strijd met het bepaal
de in het tweede lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 15. (1) Ten laste van de in artikel 2 
bedoelde optierekeningen, van de in artikel 4 
bedoelde beleggingsrekeningen en van de in 
artikel 6 bedoelde herbeleggingsrekeningen, 
mogen overschrijvingen geschieden van de 
ten laste van de rekeninghouder of zijn echt
genote, dan wel van de rekeninghoudster of 
haar echtgenoot komende: 

a) ondernemingsbelasting . voor het be
lastingjaar 1946; 

b) vennootschapsbelasting over de boek
jaren, welke voor I Januari 1946 zijn geëin
digd; 

c) personele belasting, inkomstenbelas
ting, grondbelasting en. de beide vermogens
belastingen over de belastingjaren, welke 
vóór I Januari 1946 zijn aangevangen alsmede 
plaatselijke belastingen, welke volgens ko
hieren worden geheven over de belastingjaren, 
welke vóór I Januari 1946 zijn geëindigd; 
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d) vermogensaanwasbelasting en ver
mogensheffing ineens; 

e) overigens alle belastingen, alsmede 
retributies, een en ander voor zover zij vóór 
5 December 1945 materieel verschuldigd zijn; 

/) belastingen verschuldigd over inkom
sten, betrekking hebbende op een periode 
van voor 31 December 1945, voorzover deze 
in geblokkeerd geld zijn uitbetaald; 

g) zekerheidsstellingen, voorzover zij 
dienen tot dekking van de onder a, b, c end 
bedoelde belastingen; 

h) rente en kosten, voorzover zij vóór 
5 December 1945 materieel verschuldigd 
waren terzake van de in dit artikel bedoelde 
belastingen. 

(2) Door of namens Onze Minister kan, 
al dan niet onder het stellen van voorwaar
den, in bijzondere gevallen worden toege
staan, dat ten laste van een optierekening 
een overschrijving plaats vindt naar een 
ontvanger der directe belastingen ter beta
ling van ten laste van een derde komende 
belastingen, zekerheidstellingen, rente en 
kosten, bedoeld in het eerste lid. Een ver
zoek tot toepassing van deze bepaling, onder
tekend door beide partijen, moet worden 
ingediend bij de ontvanger der directe be
lastingen, te wiens kantore de belasting of 
zekerheidstelling verschuldigd is. 

(3) Door of namens Onze Minister kan, 
al dan niet onder het stellen van voorwaar
den, in bijzondere gevallen worden toegestaan, 
dat een inschrijving in het Grootboèk 1946, 
welke krachtens het bepaalde in artikel 9 
voor overdracht vatbaar is geworden, geheel 
of ten dele wordt overgeschreven naar een 
ontvanger der directe belastingen ter betaling 
van ten laste van een derde komende zeker
heidstellingen of aanslagen in de vermogens
aanwasbelasting of in de vermogensheffing 
ineens. Een verzoek tot toepassing van deze 
bepaling, ondertekend door beide partijen, 
moet worden ingediend bij de ontvanger der 
directe belastingen, te wiens kantore de be
lasting of zekerheidstelling verschuldigd is. 

Art. 16. (1) Het is, behoudens toestem
ming van Onze Minister of vergunning van 
De Nederlandsche Bank, op welke vergun
ning het bepaalde in artikel 17 van toepassing 
is, degene, te wiens name een in artikel 2 be
doelde optierekening, een in artikel 4 be
doelde beleggingsrekening of een in artikel 6 
bedoelde herbeleggingsrekening staat, ver
boden, krachtens overeenkomst rechten met 
betrekking tot deze rekeningen toe te kennen 
aan derden. 

(2) Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art.17. (1) De vergunningen van De Neder
landsche Bank, bedoeld in artikel 4, derde lid, 
artikel 5, eerste lid en tweede lid, arti
kel 6, eerste lid, artikel 14, tweede en derde 
lid, en artikel 16, eerste lid, moeten door tus
senkomst van de bank, in wier boeken de 
rekening van de belanghebbende is geopend, 
worden aangevraagd bij de Hoofdbank, de 
Bijbank of het Agentschap van De Nederland
sche Bank, afdeling Deblokkering, in het 
ressort waarvan de aanvrager is gevestigd. 

(2) De vergunningen van De Nederland
sche Bank, bedoeld in artikel 11, eerste en 
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derde lid, moeten door tussenkomst van de 
Directeur van het Grootboek 1946 worden 
aangevraagd bij de Hoofdbank van De N e
derlandsche Bank, afdeling Deblokkering. 

(3) De vergunningen van De Nederland
sche Bank, bedoeld in artikel 12, eerste lid, 
moeten door het bedrijf, de dienst of het 
lichaam aldaar bedoeld worden aangevraagd 
bij de Hoofdbank, de Bijbank of het Agent
schap van De N ederlandsche Bank, afdeling 
Deblokkering, in het ressort waarvan de aan
vrager is gevestigd. 

(4) De Nederlandsche Bank beslist op de 
aanvrage tot vergunning, bedoeld in het eer
ste, tweede en derde lid volgens algemene 
regelen, te stellen door Onze Minister. 

(5) Een vergunning kan onder voorwaar
den worden verleend. Indien een voorwaar
de niet wordt vervuld, wordt de vergunning 
geacht niet te zijn verleend. 

(6) Provisie of kosten, in welke vorm ook, 
worden voor het verlenen van vergunningen 
door De N ederlandsche Bank niet in reke
ning gebracht. 

(7) Een ieder is verplicht, aan De Neder
landsche Bank op haar verzoek de inlich
tingen te verstrekken, die zij meent nodig 
te hebben ter beoordeling van de vraag of een 
op grond van deze beschikking aangevraagde 
vergunning zal worden verleend. 

(8) Banken zijn bevoegd, voor haar tus
senkomst, bedoeld in het eerst lid, de voor 
een dergelijke handeling gebruikelijke pro
visie aan de aanvrager in rekening te brengen. 

(9) Het onjuist, misleidend of onvolledig 
verstrekken van inlichtingen, als zijn bedoeld 
in het zevende lid, wordt aangemerkt als mis
drijf. Handelingen in strijd met een voor
waarde als bedoeld in het vijfde lid, dan wel 
het niet nakomen van zulk een voorwaarde 
worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 18. (1) Tegoeden, die op een nader 
door Onze Minister vast te stellen, tenminste 
drie maanden tevoren door Onze Minister 
aan te kondigen datum nog op geblokkeerde 
rekening geboekt staan, worden volgens door 
Onze Minister te stellen regelen door de bank, 
in wier boeken de geblokkeerde rekening is 
geopend, ten name van degene, te wiens name 
de geblokkeerde rekening staat, naar een 
renteloze rekening bij het Agentschap over
geboekt. 

(2) Tegelijkertijd met een overboeking 
als bedoeld in het eerste lid eindigt de aan
sprakelijkheid van de deze overboeking ver
richtende bank uit hoofde van de geblokkeer
de rekening zowel tegenover degene te wiens 
name de geblokkeerde rekening stond als 
tegenover derden, die op deze rekening rech
ten konden doen gelden. 

(3) Alle rechten welke derden, waaronder 
begrepen de Staat, konden doen gelden op 
een geblokkeerde rekening, welke overeen
komstig het gestelde in het eerste lid is over
geboekt naar een renteloze rekening bij het 
Agentschap·, gaan op deze renteloze rekening 
over. De bank, die de overboeking verricht 
is gehouden van haar bekende rechten van 
derden met betrekking tot het over te boeken 
geblokkeerde tegoed schriftelijk mededeling 
te doen aan de Agent. 

(4) Over het tegoed op renteloze rekening 
bij het Agentschap kan slechts worden be-
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schikt op de wijze bij of krachtens deze wet 
bepaald. 

(5) De ingezetene, te wiens name een 
renteloze rekening bij het Agentschap staat, 
is bevoegd tot de Inspecteur der belastingen 
over zijn woonplaats op 31 December 1945 
het verzoek te richten over zijn tegoed op 
renteloze rekening bij het Agentschap te 
mogen beschikken op de wijze, bij of krach
tens deze wet bepaald. 

(6) Was degene, te wiens name een rente
loze rekening bij het Agentschap staat, op 
31 December 1945 niet-ingezetene, dan dient 
een verzoek als bedoeld in het vijfde lid, te 
worden gericht tot de Inspecteur der belas
tingen te 's-Gravenhage, Ie Afdeling. 

(7) Een derde als bedoeld in het derde lid,_ 
die rechten kan doen gelden op een renteloze 
rekening bij het Agentschap, kan van degene 
te wiens name de renteloze rekening staat 
vorderen, dat hij een verzoek indient als be
doeld in het vijfde of zesde lid. Indien drie 
maanden na het stellen van zulk een vorde
ring degene, te wiens name de renteloze reke
ning staat nog geen verzoek als bedoeld in 
het vijfde of zesde lid heeft ingediend, kan hij, 
die rechten kan doen gelden op de renteloze 
rekening, namens degene, te wiens name de 
renteloze rekening staat, een verzoek als be
doeld in het vijfde of zesde lid indienen. 

(8) Op het overeenkomstig het vijfde, 
zesde of zevende lid ingediende verzoekschrift 
wordt beschikt door de bevoegde Inspecteur 
der belastingen. Het verzoek wordt inge
willigd indien en voorzover de verzoeker aan
nemelijk maakt, dat hij, of degene namens 
wie hij het verzoekschrift heeft ingediend, 
rechthebbende is op de renteloze rekening 
bij het Agentschap, waarop het verzoek be
trekking heeft en dat de geblokkeerde reke
ning, die in de renteloze rekening bij het 
Agentschap is omgezet, is geopend in over
eenstemming met de te dien aanzien vastge
stelde bepalingen. De beschikking is met rede
nen omkleed, voorzover het verzoek wordt 
afgewezen. Afschrift van de beschikking 
wordt aan degene, te wiens name de rente
loze rekening is geopend, en aan de derde, die 
namens hem overeenkomstig het bepaalde in 
het zevende lid het verzoek heeft ingediend 
en aan de Agent, gezonden bij aangetekende 
brief of hun uitgereilRt tegen gedagtekend 
ontvangsttewijs. 

(9) Indien de verzoeker het verlangen 
daartoe heeft te kennen gegeven, wordt hij 
vooraf door of vanwege de bevoegde Inspec
teur gehoord. Degene, te wiens name de rente
loze rekening is geopend en derden, die op 
deze rekening rechten kunnen doen gelden, · 
kunnen ambtshalve worden opgeroepen tot 
het verstrekken van inlichtingen. 

(zo) Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste lid worden beschouwd 
als misdrijven. Het indienen overeenkomstig 
het gestelde in het vijfde, zesde of zevende 
lid van een verzoekschrift, bevattende mis
leidende of in strijd met de waarheid zijnde 
gegevens of verklaringen, en het onjuist, mis
leidend of onvolledig verstrekken van inlich
tingen, als bedoeld zijn in het achtste lid, 
worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 19. (I) Hij die bezwaar heeft tegen 
de beschikking op zijn verzoekschrift. kan 
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binnen een maand, nadat het afschrift inge
volge artikel 18, achtste lid ter post is. be-

. zorgd of tegen ontvangstbewijs is uitgereikt, 
in beroep komen bij de raad van beroep voor 
de directe belastingen tot wiens rechtsgebied 
de gemeente behoort, waarin hij op31 Decem
ber 1945 woonachtig was. 

(z) Ten aanzien van een niet-ingezetene 
als is bedoeld in artikel 18, zesde lid, is be
voegd de raad van beroep te 's-Gravenhage. 

(3) Het beroep wordt ingesteld door in
diening van een met redenen omkleed be
roepschrift. Een afschrift der beschikking, 
waartegen het beroep is gericht, wordt daar
bij gevoegd. . . , 

(4) Hoofdstuk II van de wet van I9 De
cember 1914 (Staatsblad no. 564) vindt ten 
deze overeenkomstige toepassing. · 
· (5) De raad van beroep beslist in hoogste 
instantie. 

Art. 20. (I) Het tegoed bp een renteloze 
rekening bij het Agentschap, met betrekking 
tot hetwelk een verzoek op de voet van ar
tikel 18, vijfde, zesde of zevende lid, is inge
willigd, wordt volgens door Onze Minister te 
stellen regelen door de Agent aan 's Riiks 
Schatkist overgedragen. 

(z) Aan degene, te wiens name de in het 
eerste lid bedoelde renteloze rekening heeft 
gestaan, worden tot het naar beneden op 
honderd gulden of een veelvoud daarvan af
geronde bedrag van het overgedragen tegoed, 
nadat de tegenwaarde van dit tegoed voor 
zover nodig is aangewend tot delging van zijn 
belastingschulden, volgens door Onze Minis
ter te stellen regelen te zijber keuze 3% In
vesteringscertificaten dan wel 3¼% Beleg
gingscertificaten, als zijn bedoeld in artikel 8, 
ter beschikking gesteld. Voor zover daarna 
nog een gedeelte van de tegenwaarde van het 
overgedragen tegoed overblijft wordt hem 
dit op vrije rekening of in betaalmiddelen ter 
beschikking gesteld. 

(3) De rente op overeenkomstig het 
tweede lid ter beschikking gestelde certifi
caten gaat in op de dag, waarop een tegoed 
op renteloze rekening bij het Agentschap op 
de wijze, bedoeld in het eerste lid aan 's Rijks 
Schatkist wordt overgedragen. 

(.4) De tegoeden op renteloze rekening bij 
het Agentschap, met betrekking tot welke 
vijf jaren na de in artikel 18, eerste lid, be
doelde datum geen verzoek op de voet van 
artikel 18, vijfde, zesde of zevende lid is ge
daan, dan wel een zodanig verzoek is gedaan, 
doch niet is ingewilligd, worden door de Agent 
aan 's Rijks Schatkist overgedragen en ver
vallen aan de Staat. 

(5) Hij die beweert rechthebbende te zijn 
op een tegoed, hetwelk op renteloze rekening 
bij het Agentschap heeft gestaan en hetwelk 
ingevolge het bepaalde in het vierde lid aan 
de Staat is vervallen, kan aan Ons bij een met 
redenen omkleed beroepschrift alsnog toe
passing van het tweede en derde lid van dit 
artikel verzoeken. Door Ons wordt beslist, 
de Raad van State, afdeling voor de geschil
len van bestuur, gehoord, bij een met redenen 
omkleed besluit. 

Art. 21 Het bepaalde in de artikelen 18, 
19 en zo is niet van toepassing op geblok
keerde r~eningen van een lid van een der 
bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handels-
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banken, Landbouwcredietbanken of Spaar
banken bij De Nederlandsche Bank of bij een 
ander lid van een der genoemde bedrijfs
groepen. 

Art. 22 (I) Tegoeden, die op een nader 
dopr Onze Minister vast te stellen, tenminste 
drie maanden tevoren door Onze Minister aan 
te kondigen datum nog op optierekening ge
boekt staan, worden volgens door Onze Mi
nister te stellen regelen door de bank in wier 
boeken de optierekening is geopend, aan 
•a Rijks Schatkist overgedragen. 

(2) Aan degene, te wiens name het in het 
eerste lid bedoelde tegoed op optierekening 
.heeft gestaan, wordt op zijn tot de Agent 
gericht schriftelijk verzoek, tot het naar be
neden op honderd gulden of een veelvoud 
daarvan afgeronde bedrag van het overge
dragen tegoed, volgens door Onze Minister 
te stellen regelen te zijner keuze 3% Inves
teringscertificaten dan wel 3¼% Beleggings
certificaten, als zijn bedoeld in artikel 8 ter 
beschikking gesteld. Voorzover daarna nog 
een gedeelte van het overgedragen tegoed 
overblijft, wordt hem dit op vrije rekening of 
in betaalmiddelen ter beschikking gesteld. 

(3) De rente op overeenkomstig het tweede 
lid ter beschikking gestelde certificaten gaat 
in op de dag waarop tegoeden op optiereke
ning op de wijze bedoeld in het eerste lid aan 
's Rijks Schatkist worden overgedragen. 

(4) Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 23 (1) Onze Minister is gemachtid 
de bepalingen, vastgesteld óp grond van het 
Machtigingsbesluit geldzuivering, te wijzigen, 
aan te vullen en in te trekken. 

(2) Wijzigingen, aanvullingen en intrek
kingen als zijn bedoeld in het eerste lid zullen 
niet mogen strekken tot beperking van de 
mogelijkheden tot beschikking over krachtens 
de in het eerste lid genoemde bepalingen ge
blokkeerde vermogensbestandmiddelen of 
tot belemmering van de toepassing van het 
bepaalde in deze wet. 

Art. 24 (I) Overtreding van bij of krach
tens deze wet vastgestelde bepalingen wordt 
gestraft: 

a. ingeval het feit in die bepalingen als 
misdrijf is aangemerkt en het opzettelijk is 
begaan, met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren en met geldboete van ten hoogste 
vijfhonderdduizend gulden of met een van 
deze beide straffen; 

b. ingeval het feit in die bepalingen als 
misdrijf is aangemerkt en het door schuld is 
begaan met hechtenis van ten hoogste een 
jaar en met geldboete van ten hoogste hon
derdduizend gulden of met een van dèze beide 
straffen; 

c, ingeval het feit in die bepalingen als 
overtreding is aangemerkt met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden en met geld
boete van ten hoogste vijftig duizend gulden 
of met een van deze beide si.Taffen. 

(2) De voorwerpen, waarmede of ten aan
zien waarvan het strafbare feit is gepleegd, 
zomede de voorwerpen welke door het straf
bare feit zijn verkregen, kunnen worden ver
beurd verklaard, ook indien zij niet aan de 
veroordeelde toebehoren. In de gevallen, be
doeld in het eerste lid onder a en b, kan naast 
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de daargenoemde straffen de betaling van een 
geldbedrag worden opgelegd ter ontneming 
aan de veroordeelde van voordeel, door het 
begaan van het strafbare feit behaald. De 
tenuitvoering van de rechterlijke uitspraak 
ten aanzien van dit geldbedrag geschiedt op 
dezelfde wijze als ten aanzien van opgelegde 
geldboeten is bepaald. 

(3) Indien het strafbare feit wordt be
gaan of vanwege een rechtspersoon, kan een 
strafvervolging worden ingesteld en straf 
worden uitgesproken zowel tegen de rechts
persoon als tegen de bestuurders. Geen straf 
wordt uitgesproken tegen de bestuurder, van 
wie blijkt, dat het feit buiten zijn toedoen is 
begaan. • 

Art. 25 Met het opsporen van de bij of 
krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten 
en met de zorg voor en het toezicht op de 
uitvoering en de naleving van de bij ofkrach
tens deze wet vastgestelde bepalingen • zijn 
behalve de bij of krachtens artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
perso·nen belast: 

a. de door Onze Minister daartoe aange
wezen personen; 

b. de ambtenaren van de Rijksbelasting
dienst; 

c. de overige ambtenaren van Rijks- en 
Gemeentepolitie. 

Art. 26 Het recht tot strafvordering ter.
zake van een bij of krachtens deze wet straf
baar gesteld feit vervalt door vrijwillige vol
doening aan de voorwaarden, welke door ot 
vanwege Onze Minister aan de verdachte ter 
voorkoming van strafvervolging mochten zijn 
gesteld. 

Art. 27 Van de in artikel 24, eerste lid, 
onder c, strafbaar gestelde feiten wordt, in 
afwijking van het bepaalde in artikel 44 van 
de Wet op de Rechterlijke Organisatie, ken
nis genomen door de arrondissementsrecht
banken. De terzake van die feiten door de 
rechtbank.en gewezen vonnissen zijn aan 
hoger beroep onderworpen, met uitzondering 
van die, welke zijn gewezen ten aanzien van 
een persoon, die tijdens de uitspraak van het 
eindvonnis in eerste aanleg de leeftijd van 
achttien jaren had bereikt. 

Art, 28 (1) De Beschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsblad no. H . 377) is 
ingetrokken, met die!} verstande, dat de straf
bepalingen van het Machtigingsbesluit geld
zuivering van toepassing blijven ten aanzien 
van de strafbare feiten als bedoeld zijn in 
voornoemde beschikking, begaan voor het in 
werking treden van deze wet. 

(2) De Eerste Aavullingsbeschikking Af
wikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad no. 
H 378), de Beschikking van 30 December 1947 
(Staatsblad no. H 458), de Beschikking van 
15 Mei 1948 (Staatsblad no. I 192), de Beschik
king van 7 Juni 1948 (Staatsblad no. I 232) en 
de Beschikking van 10 Juli 1948 (Staatsblad 
no. I 287) zijn ingetrokken. 

(3) De Tweede Aanvullingsbeschikking Af
wikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad no. 
H 379), de Derde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
no. H 457), de vierde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
no. I 158), de Vijfde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
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no. I 193), en de Zesde Aanvullingsbeschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staats
blad no. I 237) worden geacht te zijn gegeven 
krachtens deze wet. In de genoemde beschik
kingen worden de woorden "wet van 4 Au
custus 1947 (Staatsblad no. H 287), houdende 
verlenging van de machtiging, als bedoeld 
ln artikel 1, eerste lid, van het Machtigings
besluit geldzuivering (Staatsblad no. H 133)' ', 
.alsmede de woorden "Beschikking Afwikke
ling Geldzuivering 1947 (Staatsblad no. H 
377)" vervangen door de woorden: Wet Af. 
wikkeling Geldzuivering. 

Art. 29 (I) Deze wet, die kan worden 
aangehaald als "Wet Afwikkeling Geldzui
vering", treedt in werking met ingang van de 
dag, volgende op die harer afkondiging. 

(2) In afwijking van het bepaalde in de 
wet van 24 J,uli 1948 (Staatsblad no. I 
339), eindigt de termijn, voor welke Onze 
Minister krachtens het Machtigingsbesluit 
geldzuivering bevoegd is tot het vaststellen 
van de door hem nodig geachte bepalingen 
met betrekking tot de afwikkeling der geld
zuivering, met ingang van de datum waarop 
deze wet in werking treedt. 

(3) De artikelen 9, 10, II, IS, derde lid, 
en 17, tweede lid, treden met ingang van 
I Maart 1949 buiten werking. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Sta~ 
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriEle Departementen, ~utoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Jan. 1949 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Justitie, 
WIJBRS. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 8 Februari 1949.) 

s. J 54 
:i: Februari 1949. BESLUIT bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
Verdrag nopens de samenvoeging van 
douanebehandeling aan de Nederlands
Belgische grens, gesloten te 's-Graven
hage op 13 April 1948. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van I Mei 1948 (Staatsblad 

I 169), houdende goedkeuring van het op 
13 April 1948 te 's-Gravenhage tussen Neder
land en België gesloten verdrag nopens sa
menvoeging van douanebehandeling aan de 
Nederlands-Belgische grens, van welk ver
drag een afdruk bij dit besluit is gevoegd: 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemd verdrag op 8 Mei 1948 te 
Brussel zijn uitgewisseld; · 

Overwegende mede, dat het verdrag zelve 
op 8 Mei 1948, ingevolge het in artikel XV 
bepaalde, in werking is getreden: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 25 Januari 1949, 
Kabinet en Protocol, No. 8427; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

3 De Franse tekst is niet opgenomen. 

s. 1949, J 53-54 

meergenoemd verdrag te doen bekend
@aken door plaatsing van dit Besluit in het 
l>taatsblad. 
. Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, I Februari 1949 · 
JULIANA . 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

(Uitre,. 2s Februari 1949.) 

Verdrag nopens samenvoeging van douane
behandeling aan de Nederlands-Belgische 

grens. 

De Nederlandse en Belgische Regeringen, 
verlangend de formaliteiten, welke gepaard 

gaan met overschrijding van de gemeenschap
pelijke grens tussen beide landen, zoveel 
doenlijk te vereenvoudigen en te bespoedigen; 

van mening, dat de bevoegdheid om de ge
vallen aan te wijzen, waar,in daartoe strek
kende maatregelen genomen moeten worden 
in beide landen behoort te worden toegekend 
aan de bevoegde Ministers; 

hebben, om dit doel te bereken, behoorlijk 
gevolmachtigde vertegenwoordigers aange
wezen, dewelke het hieronder volgende zijn 
overeengekomen: 

Art. I Ter bespoediging van het interna
tionaal personen- en goederenverkeer tussen 
Nederland en België kunnen de bevoegde 
Ministers van elk van beide landen in onder
ling overleg op Nederlands of op Belgisch 
grondgebied gelegen spoorwegstations en 
posten aan water- of landwegen, hierna ge
noemd "internationale douanekantoren", als
mede naar deze kantoren leidende gedeelten 
van spoor-, water-, of landwegen, hierna ge
noemd "internationale douanewegen", aan
wijzen, alwaar vanwege het land van uitgang 
en vanwege het land van binnenkomst met 
betrekking tot he1i overschrijden van de grens 
door personen of goederen, daaronder begre
pen deviezen en andere waarden, douanabe
handeling kan geschieden. 

Onder douanebehandeling is passencon
tröle begrepen. 

Art. II Op de internationale douanekan
toren en de internationale douanewegen zijn 
met ,betrekking tot de in artikel I bedoelde 
douanebehandeling vanwege elk van beide 
landen van kracht de wettelijke bepalingen 
en voorschriften van het desbetreffende land, 
zulks zowel wat de verplichtincen van de aan 
die behandeling onderworpen personen als 
wat de bevoegdheden en rechten van de amb
tenaren en beambten betreft. 

Voor de toepassing van de in het voor
gaande lid bedoelde wettelijke bepalingen en 
voorschriften van het ene land op het grond
gebied van het andere land worden de inter
nationale douanekantoren en de internatio
nale douanewegen geacht te zijn gelegen op 
het grondgebied van het eerstbedoelde land. 

Art. lil De uitoefening van de aan de 
ambtenaren en beambten van elk van beide 
landen toekomende bevoegheden geschiedt 
bij voorrang door de ambtenaren en beamb
ten van het land van uitgang, 
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Art. IV Voor de bevoegdheid tot vervol
ging en berechting worden overtredingen van 
de artikel Il bedoelde wettelijke bepalingen 
en voorschriften van het ene land, welke in 
het andere land op een intern.ationaal douane
kantoor of op een internationale douaneweg 
zijn begaan, geacht te zijn begaan in het rechts
gebied, binnen hetwelk het aan de internatio
nale douaneweg liggende grenskantoor van 
het eerstbedoelde land is gelegen. 

Art. V Ter zake van overtredingen van 
de in artikel Il bedoelde wettelijke bepalingen 
en voorschriften, welke zijn begaan op een 
internationaal douanekantoor of op een inter
nationale douaneweg, zullen de bevoegde 
autoriteiten van het ene land op rechtstreeks 
verzoek van die van het andere land en over
eenkomstig de wettelijke bepalingen van het 
eerstbedoelde land, 

a. getuigen en deskundigen horen; 
b. ambtelijk onderzoek instellen; 
c. aan veroordeelden of verdachten zowel 

gerechtelijke stukken als rechterlijke en ad
ministratieve beslissingen doen uitreiken. De 
uitreiking wordt als rechtsgeldig beschouwd, 
indien daarbij de vormen zijn in acht genomen, 
welke voor overeenkomstige uitreikingen ge
bruikelijk zijn in het land, tot hetwelk het 
verzoek is gericht. 

De uit het verrichten van deze handelingen 
ontstaande- verschotten vergoedt de auto
riteit, die het verzoek doet, rechtstreeks aan 
de andere. 

Art. VI De ambtenaren en beambten van 
het ene land, die ter uitvoering van dit ver
drag voor dienst op het grondgebied van het 
andere land worden aangewezen, alsmede 
de met het toezicht op de dienst belaste amb
tenaren zijn bevoegd onder vrijstelling van 
pas- en viswnformaliteiten in de uitoefening 
van hun dienst de grens te overschrijden en 
op het grondgebied van het andere land te 
verblijven, zolang het hun door hun adminis
tratie verstrekte, volgens een bijzonder model 
opgemaakte, bewijs noch door tijdsverloop 
noch door een behoorlijk ter kennis van de 
bevoegde autoriteit van het andere land ge
brachte herroeping zijn geldigheid heeft ver
loren. 

Aan de in het voorgaande lid bedoelde 
ambtenaren en beambten, die hun dienst 
uitoefenen op een intern.ationaal douane
kantoor gelegen aan een spoorweg of op een 
baanvak van een internationale douaneweg, 
worden vanwege de spoorwegen van het land, 
op welks grondgebied zij dienst doen, koste
loze kaarten voo.r reizen op het in dat land 
gelegen gedeelte van het baanvak verstrekt. 

Art. VII De ambtenaren en beambten 
van het ene land, die ter uitvoering van dit 
verdrag op het grondgebied van het andere 
land dienst doen, zijn verplicht hun dienst in 
dienstuniform of voorzien van een uiterlijk 
waarneembaar onderscheidingsteken uit te 
oefenen en zijn bevoegd hun dienstwapens 
te dragen. 

De in het voorgaande lid vermelde ver
plichting geldt niet ten aanzien van de met 
het toezicht op de dienst belaste ambtenaren. 

Art. VIII De ambtenaren en beambten 
van het ene land, die ter uitvoering van dit 
verdrag op het grondgebied van het andere 
land dienst doen, zijn aldaar vrijgest~d van 
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persoonlijke diensten en directe belastingen. 
De vrijstelling van die belastingen is beperkt 
tot die, welke de diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigers van het ene land in het 
andere land genieten. 

Motorrijtuigen, rijwielen en andere voer
tuigen, welke zij voor hun dienst gebruiken, 
zijn vrij van belastingen en andere heffingen, 
welke zijn verschuldigd ter zake van het ge
bruik op het grondgebied van het andere land. 

Art. IX Zaken, welke aan ter uitvoering 
van dit verdrag op het grondgebied van het 
ene land dienstdoende ambtenaren en beamb
ten van het andere land tot gebruik bij hun 
dienst strekken, worden vrij van elke heffing 
en zonder formaliteiten ten invoer en ten 
uitvoer toegelaten. 

Art. X De administratie van het ene land 
is bevoegd binnen de ruimten, welke haar op 
het grondgebied van het andere land tot haar 
uitsluitend gebruik zijn toegewezen, de orde 
te handhaven en personen, die de orde ver•. 
storen, te verwijderen. 

De in het voorgaande lid bedoelde ruimten 
mogen door borden met het rijkswapen wor
den kenbaar gemaakt. 

Art. XI De ambtenaren en beambten van 
beide landen, die op de internationale dou• 
anekantoren en op de in~emationale douane
wegen dienst doen, zullen zowel ter voorko• 
ming als ter opsporing van overtredingen van 
de in artikel II bedoelde wettelijke bepalingen 
en voorschriften zoveel mogelijk samenwerken 
en elkander bijstaan. Zij mogen elkander de 
inlichtingen verstrekken, ·welke voor de uit• 
oefening van de dienst van belang kunnen 
zijn .. 

Art. XII De ambtenaren en beambten 
van het ene Janet genieten bij de uitoefening 
van hun dienst in het andere land dezelfde 
bescherming en bijstand als de ambtenaren en 
beambten van het laatstbedoelde land. 

Art. XIII De bevoegde Ministers van 
beide landen kunnen in onderling overleg 
voorschriften vaststellen ter uitvoering van 
dit verdrag. 

Art. XIV De bevoegde Ministers van het 
ene land kunnen de douanebehandeling ten 
aanzien van een internationaal douanekan
toor en een internationale douaneweg op een 
termijn van tenminste een jaar na opzegging 
aan de bevoegde Ministers van het andere 
land doen eindigen. 

Art. XV Her verdrag zal in werking tre
den onmiddelijk na de uitwisseling der akten 
van bekrachtiging; het is ontbonden een jaar 
na opzeccing door een der Verdragsluitende 
Partijen. 

Ter bevestiging waarvan de wederzijdse 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben gete
kend en daaraan hun zegels hebben gehecht. 

Gedaan in dubbel, in de Franse en in de 
Nederlandse taal, welke beide teksten gelijke
lijk authentiek zijn, te 's-Gravenhage, de x3de 
April 1948. 

Voor de Nederlandse Regering , 
W. VAN BoETZELAER. 
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s. J 56 
-4 Februari z949. BESLUIT, houdende in

trekking van de tijdelijke opschorting 
van de heffing van invoerrechten op 
ruw spiegelglas, draadglas en _venster
glas. 

Wij JULIANA, eru;,; 
Op de door Onze Minister van Financiën 

in overleg met Onze Ministen van Buiten
landse Zaken, van Economi11che Zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning gedane voordracht van 3 Februari 1949, 
no. 184, afdeling Invoerrechten: 

Overwegende, dat het algemeen belang 
van het Rijk het naar Ona oordeel wenselijk 
maakt de ingevolge art. a van het ,,Besluit 
opschorting invoerrechten 1947" en artikel 
:t, eente lid, onderdeel I, van Ons besluit 
van a3 December 1948, Staatsblad no. I 
576, bestaande tijdelijke opschorting van de 
heffing van enige invoerrechten met be
trekking tot ruw spiegelglas, draadglas en 
vensterglas te doen eindigen; 

Gelet op artikd 3 van het ,,Besluit op
schorting invoerrechten 1947", alsmede op 
de wet van 30 Juni 19481 Staatsblad no. I 
273; 

Hebben goedgevonden en ventaan: 
Art. 1. :i:) In de in onderdeel Ivan het 

eerste lid van artikel I van Ons besluit van 
~3 December :i:948, Staatsblad no. I 576, 
opgenomen lijst vervalt met ingang van :15 
Februari 1949 de vermelding van: 

a. Ruw spiegelglas 6 t.h. 
666-a en b Glas in bladen, getrokken 

of geblazen, onbewerkt (venster-
glal) . .. ... · · · 3 t.h. 

a)In de in het vorig lid bedodde lijst ver
valt met ingang van I Juli 1949 de vermel
ding van: 
665 Gegoten Qf gewalst glas, in 

bladen of platen. onbewerkt: 
c. Draadglas . • • • . . 6 t.h. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

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

Soe1tdijk, 4 Februari 19.i.9. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK, 
(Uit,ei. 8 Februari z949). 

S. J 5T 

4 Februari 1949. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 26 Juli 1939 te Istanbul tussen 
Nederland en Afghanistan gesloten ver
drag van vriendschap. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van 13 Mei 1948 (Staatsblad 

no. I 191), houdende goedkeuring van het op 
26 Juli 1939 te Istanbul tussen Nederland en 
Afghanistan gesloten verdrag van vriend
schap, van welk verdrag een afdruk en een 
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vertaling bij dit besluit zijn gevoegd 1 ; 

Overwegende, dat de bekrachtigingsoor
konden van genoemd verdrag op 27 Novem
ber 1948 te Ankara zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 4, op 27 November 1948 
is inwerkinggetreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 29 Januari 1949, 
Kabinet en Protocol No. 9615 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van meergenoemd verdrag, alsmede 
de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen de dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 4 Februari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

( Uitgeg. 1 Maart 1949). 

VERTALING. 

Verdrag van vriendschap tussen het Ko• 
nlnkr\lk der Nederlanden en het Koninkrijk 

Afghanistan. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen enerzijds 

en 
Zijne Majl'Steit de Koning van Afghanistan 

anderzijds, 
gelijkelijk geleid door de wens, de betrek

kingen van vriendschap tussen de beide 
Staten nauwer aan te halen, hebben besloten, 
een verdrag van vriendschap te sluiten en 
hebben te dien einde tot Hunne gevolmach
tigden· benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Zijne Excellentie Dr. PHILIP CHRISTIAAN 
VISSER, Hoogstderzelver Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister te Ankara; 

Zijne Majesteit de Koning van Afghanistan: 
Zijne Excellentie FAIZ MOHAMED ICH.ui', 

Hoogstdeszelfs Buitengewoon en Gevolmach-
tigd Ambassadeur te Ankara, • 

welke, na elkander mededeling te hebben 
gedaan van hun volmachten, welke in goede 
en behoorlijke vorm werden bevonden, over 
de volgende bepalingen tot overeenstemming 
zijn gekomen: 

Art. 1. Er zal onschendbare vrede en op
rechte en bestendige vriendschap bestaan 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Koninkrijk Afghanistan alsmede tussen 
de onderdanen der beide Staten. 

Art. 2. De Hoge Verdragsluitende Par
tijen zullen wederkerig het recht hebben, be
hoorlijk geaccrediteerd diplomatieke ver-
tegeqwoordigers uif te zenden welke, op voor
waarde van wederkerigheid, in het land 
hunner vestiging de behandeling zullen ge
nieten erkend door de beginselen en de prac
tijk van het algemene internationale recht. 

Art. 3. De Hoge Verdragsluitende Par• 
tijen zijn overeengekomen de handelsbetrek• 
kingen tussen de beide landen zoveel moge-

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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lijk te bevorderen en zullen een onderzoek 
instellen naar de wijze, waarop deze betrek
kingen nader zouden kunnen worden gere
geld. 

Art. 4. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
zo spoedig mogelijk te Ankara worden uit-
gewisseld. · 

Het zal in werking treden onmiddelijk na 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden. 

Ten blijke waarvan de wederzijdse gevol
machtigden dit Verdrag hebben ondertekend 
en het van hun zegels hebben voorzien. 

Gedaan in tweevoud te lstanbul, den 26 
Juli 1939/2 Assed 1318. 

(L.S.) VISSER. 

(L.S.) FAIZ Mo. 

s. J 58 
5 Februari z949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit 
van z5 September z928, Staatsblad No. 
3 73, houdende instelling van raden 
van beroep voor de directe belastingen 
en vaststelling van bepalingen nopens 
die Colleges. 

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

Justitie van 7 Januari z949, Be Afdeling, 
Bureau B, Kabinet No. 5750 B 4; 

Gezien artikel 8 der wet van zg Decem
ber zgz4, Staatsblad No. 564, gelijk deze 
wet sindsdien is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 3 van het Korunklijk be

sluit van z5 September z928, Staatsblad 
No. 373, houdende instelling van raden van 
beroep voor de directe belastingen en vast
stelling van bepalingen nopens die Colleges 
gelijk dit besluit sindsdien is gewijzigd; 
wordt nader vastgesteld als volgt: 
• ,,Artikel 3. De voorzitters van de raden 
van beroep en de leden, die in een enkel
voudige kamer optreden, alsmede hun 
plaatsvervangers. gemeten een vacatiegdd 
van f 30 en de overige leden van die raden, 
alsmede hun plaatsvervangers, gemeten een 
vacatiegeld van f 20 voor elke dag, waarop 
zij een vergadering bijwonen." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van :i: Februari :i:949. 

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

's-Gravenhage, 5 Februari · z949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJER&. 

(Uitgeg. z5 Februari z949). 
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8 Februari 1949. BESCHIKKING van de 

Minister van Financiën houdende her
nieuwde vaststelling van de Beschikking 
Deblokkering 1945, Staatsblad No. F 196. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen terzake van de 
geldzuivering; 

Gelet op artikel 23 van de Wet Afwikkeling 
Geldzuivering (Staatsblad no. J. 53); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. I. De Beschikking Deblokkering 194.S 

wordt gewijzigd vastgesteld als volgt: 
Art. 1 (1) Voor de toepassing van deze 

beschikking en van de krachtens deze be
schikking te geven nadere regelen en voor-
schriften wordt verstaan onder: · 

binnenland: 
het Rijk in Europa; 
buitenland: 
het gebied niet vallende onder de omschrij

ving "binnenland"; 
ingezetenen: 
a) natuurlijke personen, die hun woon

plaats in het binnenland hebben dan wel ge
woonlijk aldaar verblijven; 

• b)_ rechtspersonen en vennootschappen, 
die m het binnenland gevestigd zijn, of wor
den bestuurd dan wel aldaar kantoor houden; 

c) filialen, bijkantoren en bedrijven in het 
binnenland van een niet-ingezetene, ongeacht 
of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit
ten; 

niet-ingezetenen: 
a) natuurlijke personen, rechtspersonen 

· en vennootschappen, niet vallende onder de 
omschrijving "ingezetenen" ; 

b) filialen, bijkantoren en bedrijven in het 
buitenland van een ingezetene, ongeacht of 
zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten. 
. tenzij zij in het binnenland worden bestuurd; 

betaalmiddelen: 
munten, bankbiljetten in omloop gebracht 

door of vanwege De Nederlandsche Bank en 
muntbiljetten, uitgegeven door of vanwege de 
Staat der Nederlanden, een en ander voorzo
ver zij op grond van de geldende wettelijke 
bepalingen de hoedanigheid van wettig be
taalmiddel bezitten. 

bank: 
De Nederlandsche Bank, alsmede de leden 

der bedrijfsgroepen Effectenkandel, Handels
. banken, Landbouwcredietbanken of Spaar 
banken; . 

geblokkeerde rekeninc: 
een crediet staande rekening bij een bank, 

waarover zonder vrijstelling krachtens be
schikking van de Minister van Financiën of 
;,;onder vergunning van De Nederlandsche 
Bank noch door overschrijving noch door uit
betaling van betaalmiddelen mag worden be
schikt; 

herstelrekening: 
een crediet staande rekening bij de Maat

ii(:happij tot Financiering van het Nationäal 
Jierstel N.V., waarover mag worden beschikt 
op de voet van de Beschikking Molestver-
2:ekeringsuitkeringen 1945 (Staatsblad no. 
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H 380) en de op grond daarvan uitgevaardig
de beschikkingen; 

overgangsrekening: 
een speciale geblokkeerde rekening waar

van het tegoed naar vrije rekening kan wor
den overgeboekt overeenkomstig door de 
Minister van Financiën gestelde regelen; 

lossingsrekening: 
een credit staande rekening bij een bank 

waarop tegoedschrijving alleen kan plaats-'. 
vinden krachtens beschikking van de Minis
ter van Financiën en waarover, onvermin
derd de daartoe verêiste vergunning van 
de afdeling Effectenregistratie van de Raad 
voor het Rechtsherstel, zonder vrijstelling 
krachtens beschikking van de Minister van 
Financiën niet mag worden beschikt; 
vrije rekening: 

een credit staande rekening bij een bank 
niet vallende onder een der vorenstaand; 
omschrijvingen, waarover zowel door middel 
van ove~chrijving, als door uitbetaling van 
betaalmiddelen mag worden beschikt; 

effecten: 
aandelen, obligatiën, pandbrieven depot

fractiebewijzen, winst- en oprichtersb~wijzen 
~ptie~w:ijzen e_n soortgelijke waardepapieren: 
mschr1Jvmgen m schuld- en andere registers 
en soortgelijke rechten; · • 

certificaten van waarden als hiervoor zijn 
genoemd; 

recepissen van hiervoor genoemde waarden 
uitgegeven ter latere verwisseHng tegen defi~ 
nitieve stukken. 

An. 2 (1) Het verrichten ener debite
ring ten laste van een geblokkeerde rekening 
zonder dat uit de opdracht blijkt, dat deze 
op een geblokkeerde rekening betrekking 
heeft, is verboden. 

(2) Opdrachten, vermeldende de tegoed
schrijving moet geschieden ten gunste van 
een geblokkeerde rekening, mogen uitsluitend 
ten gunste van een geblokkeerde rekening 
worden uitgevoerd. 

(3) Bij overschrijvingen ten laste van 
een geblokkeerde rekening moet op alle be
scheiden houdende omschrijving van het over 
te schrijven bedrag worden vermeld: 

a) dat de overschrijving geschiedt ten 
laste van een geblokkeerde rekening; 

b) de naam van de houder van de geblok
keerde rekening, ten laste waarvan de over
schrijving geschiedt; 

c) de algemene of bijzondere vergunning 
van De Nederlandsche Bank als is bedoeld 
in artikel 18, indien de overschrijving op 
grond van een zodanige vergunning geschiedt. 

(4) Bij overschrijvingen ten gunste van 
een geblokkeerde rekening en bij storting in 
betaalmiddelen op een geblokkeerde rekening 
moet op alle bescheiden houdende omschrij
ving van het over te schrijven of te storten 
bedrag worden vermeld: 

a) dat de overschrijving of storting ge
schiedt ten gunste van een geblokkeerde 
rekening; 

b) de naam van de houder van de ge
blokkeerde rekening, ten gunste waarvan 
de overschrijving of storting geschiedt. 

(sl Het bepaalde in het derde en vierde 
lid is niet van toepassing op de geblokkeerde 
rekeningen, bedoeld in artikel 21. 
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(6) Handelingen in strijd met het bepaal
de in dit artikel worden aangemerkt als mis
drij~n. De overschrijvingen of stortingen ten 
aanzien waar.van het bepaalde in het eerste 
en tweede lid van dit artikel niet is in acht 
genomen, zijn van rechtwege nietig. 

An. 3. Ingetrokken 
An. 3a. (1) Opdrachten, vermeldende 

dat tegoedschrijving moet geschieden ten 
gu~ste van een lossingsrekening, mogen uit
sluitend ten gunste van een lossingsrekening 
worden uitgevoerd. 

(2) Ingeval van opdracht tot een betaling 
w~lke op een lossingsrekening van de begun~ 
stigde moet worden tegoedgeschreven, dient 
de opdrachtgever bij het geven van de op
dracht uitdrukkelijk te vermelden, dat het te 
betalen bedrag de begunstigde op een los
singsrekening moet worden gecrediteerd. 

(3) Het bepaalde in artikel 4d dezer be
schikking is van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van lossingsrekeningen. 

(4) Over tegoed op lossingsrekening kan 
worden beschikt voorzover voldaan is aan de 
daartoe door de afdeling Effectenregistratie 
van de Raad voor het Rechtsherstel gestelde 
of nader te stellen voorwaarden en voorzover 
de inspecteur der belastingen op het tijdstip, 
waarop over het tegoed wordt beschikt, geen 
gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, 
hem toegekend in het derde lid van dit artikel. 

(S) Handelingen in strijd met het eerste 
lid van dit artikel worden beschouwd als mis
drijven. Handelingen in strijd met het tweede 
lid van dit artikel worden beschouwd als over
tredingen. 

An. 4. Ingetrokken 
An. 4a. Ingetrokken 
An, 4b. Ingetrokken 
Art, 4c. Ingetrokken 
Art. 4d (1) De inspecteur der belastin

gen is bevoegd te bepalen, dat ten aanzien 
van de geblokkeerde rekeningen van door 
hem aan te wijzen personen of lichamen, vrij
stellingen krachtens beschikking van de Mi
nister van Financiën en vergunningen van 
De Nederlandsche Bank, strekkende tot uit
betaling in betaalmiddelen, overdracht door 
overschrijving, dan wel overboeking van een 
zodanige rekening op een bestaande of een 
nieuw te openen rekening ten name van de
zelfde rekeninghouder, geen kracht hebben. 

(2) De aanwijzing door de inspecteur geldt 
zowel voor het saldo dat op het tijdstip van 
zijn besluit aanwezig is, alsvoor hetgeen daar
na op een rekening bij degene die de reke
ning voert, geblokkeerd ten be'hoeve van de 
rekeninghouder wordt overgeschreven of ge
stort. 

(3) De inspecteur is bevoegd de aan
wijzing te beperken tot een door hem vast 
te stellen bedrag. Hij kan voorschrijven dat 
de aanwijzing niet geldt in door hem t~ be
palen gevallen. 

(4) De inspecteur is eveneens bevoegd 
te bepalen, dat ten aanzien van de rekening, 
van- bepaalde personen of lichamen het op 
vrije rekening aanwezige tegoed wordt ge
blokkeerd tot ·een bedrag, dat ten behoeve 
van de rekeninghouder op of na 3 October 
1945 in totaal van deze geblokkeerde reke
ning is afgezonderd. 

(S) Op het volgens het vierde lid geblok-
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keerde is het in eerste en het derde lid be
paalde van overeenkomstige toepassing. 

(6) De inspecteur doet van zijn besluit, 
als is bedoeld in het eerste en vierde lid mede
deling aan degene, die de rekening voert, 
zomede aan degene, te wiens name de reke
ning staat. Op overschrijvingen en uitbeta-
1ingen, verricht in strijd met het besluit van 
dè inspecteur, kan degene, die de rekening 
voert, tegenover 's Rijks Schatkist geen be
roep doen. 

(7) De bij dit artikel verleende bevoegd
heden gelden mede ten aanzien van de in
specteur van 's Rijks Belastingen, gedeta
cheerd bij De Nederlandsche Bank. 

(8) Handelingen in strijd met een besluit, 
als is bedoeld in het zesde lid, genomen 
door de inspecteur der belastingen, dan, dan 
wel door de inspecteur van 's Rijks Belas
tingen gedetacheerd bij De Nederlandsche 
Bank, worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 5. Ingetrokken 
Art. 6 (1) De opbrengst bij overdracht 

of verval van schatkistpapier wordt, behou
dens het bepaalde in het zesde lid, tegoed
geschreven op de geblokkeerde rekening van 
de rechthebbende. 

(2) De hoofdsom van door andere dan 
banken, hetzij voor 26 September 1945, het
zij ten laste van een geblokkeerde rekening, 
verstrekte kasgeldleningen wordt de geld
gever na het verloop van de leningtermijn, · 
behoudens ingeval van verlenging als be
doeld in het derde lid, op geblokkeerde reke
ning tegoedgeschreven. 

(3) Kasgeldleningen, bedoeld in het 
tweede lid, op de dag van de inwerkingtre
ding dezer beschikking reeds verstrekt aan 
publiekrechtelijke lichamen mogen worden 
verlengd door verstrekking van een lening 
aan dezelfde of aan een andere geldnemer, 
mits de vervaldatum wordt gesteld op een 
na I Januari 1951 gelegen tijdstip. De hoofd
som van aldus verlengde kasgeldleningen 
wordt de geldgever na verloop van de lening
termijn op vrije rekening tegoed geschreven. 
De in dit lid bedoelde leningen zijn tot I Janu
ari 1951 niet overdraagbaar, niet aflosbaar 
en niet vatbaar voor verpanding. 

(4) Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste, tweede en derde lid 
worden beschouwd als misdrijven. 

(5) Banken kunnen hun tegoeden op ge
blokkeerde rekening aanwenden voor beleg
ging in schatkistpapier en verstrekking van 
kasgeldleningen. In bijzondere gevallen kan 
de Minister van Financiën al dan niet onder 
het stellen van voorwaarden, aan anderen 
dan banken toestemmi_pg verlenen, tegoe
den op geblokkeerde rekening aan te wenden 
voor belegging in schatkistpapier. 

(6) De opbrengst bij overdracht of verval 
van schatkistpapier wordt tegoedgeschreven 
op de vrije rekening van de rechthebbende, 
die aantoont het desbetreffende papier na 
26 September 1945 ten laste van zijn vrije 
rekening te hebben verkregen. De banken 
zullen tot tegoedschrijving op vrije rekening 
van zulke opbrengsten niet overgaan, tenzij 
de rechthebbende overlegt een verklaring, 
ondertekend door een bank, ten blijke dat 
de aanbieder het verschuldigde wegens de 
verkrijging van hetzelfde papier ten laste van 
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zijn vrije rekening heeft betaald. Het model 
dezer verklaring wordt door de Minister van 
Financiën vastgesteld en in de Staatscourant 
bekend gemaakt. Het afleggen van een in 
strijd met de waarheid opgemaakte verkla
ring, wordt beschouwd als misdrijf. 

(7) De Nederlandsche Bank -is bevoegd 
terzake van de in het zesde lid bedoelde han
delingen nadere voorschriften te geven. 

Art 6a (1) Betalingen uit hoofde van 
reis- en andere cheques, incasso- en andere 
wissels, postwissels tot een bedrag van f 50-
of meer, welke zijn ujtgeschreven voor 26 
September 1945, mogen aan de rechtheb
bende slechts worden verricht door een ,bank 
of door tussenkomst van een bank. De bank, 
welke de betaling verricht, is gehouden de 
tegenwaarde op geblokkeerde rekening van 
de rechthebbende tegoed te schrijven. De 
debiteur mag de tegenwaarde slechts voldoen 
en de rechthebbende mag de tegenwaarde 
slechts aanvaarden overeenkomstig de in dit 
artikel gestelde regelen. 

(2) Het gestelde in het eerste lid van dit 
artikel is van overeenkomstige toepassing 
met betrekking tot betalingsopdrachten, ge
geven voor 26 September 1945, welke voor 
die datum nog niet werden uitgevoerd. 

(3) Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste en tweede lid worden be
schouwd als misdrijven. 

Art. 6b ingetrokken. 
Art. · 6c. (1) Voldoening van verplich

tingen uit hoofde: 
a) van binnenlandse dividendbewijzen, 

die betrekking hebben op een boekjaar, dat 
voor of op 31 Juli 1944 is geëindigd; 

b) van binnenlandse coupons, die ver
vallen zijn voor of op 31 December 1944. 

en die ap of na 15 November 1945 zijn be
taalbaar gesteld, alsmede van coupons en 
dividendbewijzen, die voor 26 September 
1945 betaalbaar zijn gesteld, mag door de 
debiteur slechts worden verricht en mag door 
de crediteur slechts worden aangenomen door 
tussenkomst van een bank. Deze is gehouden 
de tegenwaarde op lossingsrekening ten name 
van de begunstigde tegoed te schrijven. 

(2) Gehele of gedeeltelijke aflossingen of 
terugbetalingen op al dan niet door hypo
thèke gedekte leningen, welke zijn aangegaan 
tegen uitgifte van effecten, mogen door de 
debiteur slechts worden verricht en mogen 
door de crediteur slechts worden aangenomen 
door tussenkomst van een bank. Deze is ge
houden de tegenwaarde op lossingsrekening 
ten name van de begunstigde tegoed te schrij
ven. 

(3) Ten aanzien van gehele of gedeelte
lijke liquidatieuitkeringen op aandelen is het 
bepaalde in het tweede lid van overeenkom
stige toepassing. 

(4) Handelingen in strijd met het eerste, 
tweede en derde lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 6d. (1) Onverminderd het bepaalde 
bij of krachtens het Deviezenbesluit 1945 
(Staatsblad no. F 222), geschiedt de afreke
ning in guldens ter zake van: 

a) vorderingen in de zin van het Devie
zenbesluit 1945 op nietingezetenen, onver
schillig in welke geldsoort deze luiden; 

b) vorderingen in buitenlandse geldsoort 
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op in het binnenland gevestigde banken, ban
kiers en andere ssoortgelijke lichamen en 
personen, die in de uitoefening van hun be
roep of bedrijf voor rekening van derden op 
eigen naam gelden in het buitenland uit
zetten; 

c) de overdracht van goud in de zin van 
het Deviezenbesluit 1945; 

d) de overdracht van edele metalen in de 
zin van het Deviezenbesluit 1945; 

e) de overdracht van buitenlandse gelds
waardige papieren in de zin van het Devie
zenbesluit 1945; 

f) de overdracht van vermogensbestand
delen, andere dan onder a, b, c, dof e bedoeld, 
welke zich in het buitenland bevinden 'of aan 
welke een ingezetene jegens een nietingeze
tene rechten kan ontlenen; 

aan de rechthebbende door tegoedschrij
ving op vrije rekening of door uitbetaling in 
betaalmiddelen. 

(2) In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid dient de afrekening in guldens ter 
zake van: 

a) de overdracht van vorderingen en 
waarden, als bedoeld zijn in "het eerste lid, 
onder a, b, c, den e, welke na 26 September 
1945 zijn verkregen door aflossing of terugbe
taling op buitenlandse effecten in de zin van 
het Deviezenbesluit 1945; 

b) inkomsten uit hoofde van buitenlandse 
effecten in de zin van het Deviezenbesluit 
1945, voorzover deze door de debiteur voor 
1 Juli 1946 betaalbaar werden gesteld; 

aan de rechthebbende te geschieden door 
tegoedschrijving op een te zijnen name staan
de lossingsrekening. 

(3) De Minister van Financiën kan voor 
bepaalde vorderingen, waarden en vermoeens
bestanddelen, als bedoeld zijn in de vooraf
gaande leden van dit artikel, nader afwijkende 
regelen stellen. 

(4) Hij, die de afrekening verricht, is ge
houden · zich te overtuigen van de aard, de 
wijze en de datum van verkrijging van de 
door hem overeenkomstige het bepaalde in 
dit artikel af te rekenen vorderingen, waar
den en vermogensbestanddelen. Wanneer 
aan de hand van de door de rechthebbende 
verstrekte gegevens de aard, de wijze en de 
datum van verkrijging van de vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddelen niet 
kunnen worden bepaald, is de rechthebbende 
verplicht op verlangen van hem, die de af
rekening verricht, de daartoe door deze nodig 
geachte nadere gegevens te verstrekken. Bij 
gebreke van voldoende gegevens dienen de 
af te rekenen vorderingen, waarden en ver
mogensbestanddelen door hem, die de afre
kening verricht, geheel op een lossingsreke
ning van de rechthebbende te worden goed
geschreven. 

(5) Rechthebbende op vorderingen, waar
den en vermogensbestanddelen, als bedoeld 
zijn in het tweede lid van dit artikel, zijn ge
houden de afrekening in guldens niet anders 
te aanvaarden dan op de voet en de wijze, 
zoals in het tweede lid is voorgei;chreven. · 

(6) Het onjuist, misleidend of onvolledig 
verstrekken van gegevens, als bedoeld zijn 
in het vierde lid van dit artikel, alsmede 
handelingen in strijd met het tweede, vierde 
en vijfde lid, worden beschouwd als misdrij
ven. 

L. & s. 1.94.9 

s. 1949, 160 

Art. Se. (I) Door of namens de Minister 
van Financiën of door De Ned"rlandsche 
Bank kan worden bepaald, dat de voldoening 
van bepaalde verplichtingen aan een persoon 
die of een lichaam, dat in strijd met enige be
paling vastgesteld op grond van het Machti
gingsbesluit geldzuivering heeft beschikt over 
tegoed op geblokkeerde rekening ofwel be
taling op vrije rekening of in betaalmiddelen 
heeft aangenomen, door deze slechts mag 
worden aangenomen en door de hierbij be
trokken debiteur slechts mag worden ver
richt door tussenkomst van een bank, ter 
goedschrijving op geblokkeerde rekening van 
de begunstigde. 

(2) Door of namens de Minister van Fi
nanciën of door De Nederlandsche Bank kan 
worden bepaald, dat het tegoed op vrije reke
ning, lossingsrekening, overgangsrekening 
of herstelrekening bij een bank of bij de 
Maatschappij tot Financiering van het Natio
naal Herstel N.V., staande ten name van een 
persoon die, of een lichaam dat in strijd met 
enige bepaling vastgesteld op grond van het 
Machtigingsbesluit geldzuivering heeft be
schikt over tegoed op geblokkeerde rekening 
ofwel betaling op vrije rekening of in betaal
middelen heeft aangenomen, geheel of tot een 
vast te stellen bedrag op geblokkeerde reke
ning moet worden geboekt. 
moet worden geboekt. 

(3) Handelingen in strijd met een aanwij
ziging door of namens de Minister van Finan
ciën of door De Nederlandsche Bank gegeven 
op grond van het bepaalde iri het eerste en 
tweede lid, worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 7 (1) Het is verboden zonder vrij
stelling krachtens beschikking van de Minis
ter van Financiën, of zonder vergunning van 
De Nederlandsche Bank tegoeden op geblok
keerde rekening op enigerlei wijze: 

(a) geheel of gedeeltelijk naar ,1een vrije 
rekening over te boeken of te doen overboe
ken, dan wel in betaalmiddelen ulit te be
talen of op te nemen; 

(b) geheel of gedeeltelijk aan derden over 
te dragen of te doen overdragen. 

(2) Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste lid worden beschouwd 
als misdrijven. 

Art. 7a. (1) • Overboeking van het gehele 
saldo van een geblokkeerde rekening naar een 
bij een andere bank gevoerde, of te openen 
geblokkeerde rekening ten name van dezelfde 
rekeninghouder is toegestaan. ' 

(2) Overboeking van gedeelten van ge
blokkeerde tegoeden naar een bij een andere 
bank gevoerde, of te openen geblokkeerde 
rekening ten name van dezelfde rekening
houder, zonder toestemming van De Neder-
landsche Bank, is verboden. . 

(3) Overboekingen in strijd met het be
paalde in het tweede lid, verrii::ht na 6 Janu
ari 1946, zijn van rechtswege nietig. 

(4) Handelingen, in strijd met het be
paalde in het tweede lid, worden beschouwd 
als misdrijven. 

Art. 8. (1) Als vrije rekening worden 
aangemerkt de rekeningen van: 

a) Rijks-, provinciale- en gemeentecomp
tabelen, alsmede van comptabelen van wa
terschappen, veenschappen en veenpolders 
als zodanig; 

b. De Nederlandsche Bank; 
5 
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c. Ambassades, Gezantschappen en Con
sulaten van hier te lande geaccrediteerde 
vreemde mogendheden, alsmede van de leden 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie en van het Hof van Arbitrage, be
nevens van het buitenlandse personeel dat 
in hun werkelijke dienst is; 

d, de landelijke bureauz van de Stich
tingen Volksherstel, 1940---1945, Herstel
lingsoorden voor Oud-Illegale werkers, Natio
nale Hulpactie Rode Rruis, Het Nederlandse 
Rode kruis en het Nationaal Steunfonds, als
mede van nader .door de Minister van Fi
nanciën aancewezen stichtingen en instel
lingen met charitatief doel. 

(2) De tegoeden van niet in-gezetenen, 
· waarover ingevolge een monetair accoord, 

waarbij de Nederlandse Regf:ring partij is, 
door belanghebbenden krachtens algemene 
vergunning van De Nederlandsche Bank kan 
worden beschikt, worden aangemerkt als te
goeden op vrije rekening. 

(3) Op vrije rekening wordt mede ge
boekt het tegoed, dat krachtens de beschik
king van de Minister van Financiën tot boe
king op vrije rekening wordt toegelaten, 
alsmede stortingen in betaalmiddelen. 

Art. 9. (1) Houders van eenvrijerekening, 
bedoeld in artikel 8, eerste lid sub a, die een 
terugbetaling moeten verrichten van het
geen zij na 2 October 1945 ten laste van een 
geblokkeerde rekening door overschrijving 
hebben ontvangen, zijn gehouden uitdruk
kelijk opdracht te verstrekken, dat het te 
betalen bedrag ten behoeve van de begun
stigde op geblokkeerde rekening worde te
goedgeschreven. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid vindt 
geen toepassing op terugbetalingen van na 
2 October 1945 ten laste van een geblokkeerde 
rekening verstrekte al dan niet door hypo
theek gedekte leningen, niet zijnde kasgeld
leningen bedoeld in artikel 6, tweede lid, als
mede in alle gevallen waarin de Minister van 
Financiën vrijstelling heeft verleend tot te
goedschrijving op vrije rekening of betaling 
in betaalmiddelen. 

(3) De Minister van Financiën kan be
palen, dat nader aan te wijzen betalingen, te 
verrichten door houders van een vrije reke
ning, bedoeld in artike 18, eerste lid, sub a en 
b slechts mogen geschieden, dan wel ten dele 
dienen te geschieden ten gunste van een ge
blokkeerde rekening of een herstelrekening 
ten name ván de begunstigde. 

(4) Houders van een vrije rekening, be
doeld in artikel 8, eerste lid, sub a, die een 
betaling moeten verrichten op grond van het 
Besluit op de Materiële Oorlogsschade 1945 
(Staatsblad no. F 255), zijn gehouden uitdruk
kelijk opdracht te verstrekken, dat het te be
talen bedrag ten behoeve van de begunstigde 
op geblokkeerde rekening wonle tegoedge
schreven, tenzij bij beschikking van of met 
toestemming van de Minister van Financiën 
een andere betalingswijze is voorgeschreven 
of toegelaten. 

(5) Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste of vierde lid of met een 
op grond van het derde lid van dit artikel 
gegeven bepaling worden beschouwd als mis
drijven. 

Art. 10. (1) De vergunningen, uitgege-

66 

ven door of vanwege de Minister van Finan
ciën, strekkende tot gehele of gedeeltelijke 
deblokkering van rekeningen, ontstaan inge
volge het bepaalde bij het Koninklijk be
sluit van 5 Juli 1945 (Staatsblad no. F IIS), 
voorzover deze vergunningen zijn verstrekt 
voor of op 25 September 1945, verliezen met 
ingang van 26 September 1945 haar geldig
heid. 

(2) Ingetrokken. 
Art. 11. Ingetrokken 
Art. 12. Ingetrokken 
Art. 13. Ingetrokken 
Art. 14. Het in artikel 7 gestelde verbod 

geldt niet: 
voot de betaling van de ten laste van de 

rekeninghouder of zijn P.chtgenote, dan wel 
van de rekeninghoudster en haar echtgenoot 
komende: 

a) ondernemingsbelasting voor het be
lastingjaar 1946; 

b) vennootschapsbelasting over de boek
jaren, welke voor I Januari 1946 zijn geëin
digd; 

c) personele belasting, inkomstenbelas
ting, grondbelasting en de beide vermogens
belastingen over de belastingjaren, welke 
voor I Januari 1946 zijn aangevangen als
mede plaatselijke belastingen, welke volgens 
kohieren worden geheven over de belasting
jaren, welke voor 1 Januari 1946 zijn geëin
digd; 

d) vermogensaanwasbelasting en ver
mogensheffing ineens; 

•· overigens alle belastineen, alsmede 
retributies, een en ander voor zover zij voor 
5 December 1945 materieel verschuldigd zijn; 

/. zekerheidstellingen, voorzover zij die
nen tot dekking van de onder a, b, c en d be
doelde belastingen; 

g. rente en kosten, voorzover zij voor 
5 December 1945 materieel verschuldigd 
waren terzake van de in dit artikel bedoelde 
belastingen. 

Art. 15. Ingetrokken 
Art. 16. Ingetrokken 
Art. 17. Ingetrokken 
Art. 18. (1) Vergunningen, zowel bij

zondere als algemene, tot het verrichten van 
overschrijvingen in afwijking van het ver
bod, gesteld iin artikel 7, eerste lid, moeten 
door tussenkomst van de bank, in welker 
boeken de geblokkeerde rekening van de be
langhebbende geopend is, worden aange
vraagd bij de Hoofdbank, de Bijbank of het 
Agenstschap van De Nederlandsche Bank, 
afdeling Deblokkering, in het ressort, waar
van de aanvrager is gevestigd. 

(2) De Nederlandsche Bank beslist op 
de aanvrage tot vergunning bedoeld in het. 
eerste lid, volgens algemene regelen, te stel
len door de Minister van Financiën. 

(3) Een vergunning kan onder voor
waarden worden verleend. Indien een voor
waarde niet wordt vervuld, wordt de ver
gunning geacht niet te zijn verleend. Het ver
richten van handelingen in strijd met een aan 
een vergunning verbonden voorwaarde is 
verboden. 

(4) Provisie of kosten. in welke vorm ook, 
worden voor het vèrlenen van vergunningen 
door De Nederlandsche Bank niet in rekening 
gebracht. 



67 

(S) Alvorens te beslissen op bij haar inge
diende aanvragen om vergunning overeen
komstig deze beschikking pleegt De Neder
landsche Bank in alle daartoe in aanmerking 
komende gevallen overleg met de bij haar 
gedetacheerde inspecteur van 's Rijks be
lastingen. De Nederlandsche Bank weigert 
de vergunning, indien deze inspecteur haar 
te kennen geeft tegen het verlenen daarvan 
bezwaar te hebben. 

(6) Geblokkeerd tegoed, ten aanzien waar
van vergunning, als bedoeld in het eerste lid, 
is verleend, geldt tot het bedrag, waarop de 
vergunning betrekking heeft, als tegoed op 
vrije rekening, tenzij de vergunning anders 
bepaalt. 

(7) Een ieder is verplicht aan De Neder• 
landsche Bank op haar verzoek de inlich
tingen te verstrekken, die zij meent nodig te 
hebben ter beoordeling van de vraag of een 
op grond van deze beschikking aange
vraagde vergunning zal worden verleend. 

(8) Banken zijn bevoegd voor hun tus
senkomst, bedoeld in het eèrste lid, de voor 
een dergelijke handeling gebruikelijke pro
visie aan de aanvrager in rekening te bregen. 

(9) Het onjuist, misleidend of onvolledig 
verstrekken van inlichtingen, als bedoeld in 
het zevende lid, wordt aangemerkt als mis
drijf. Handelingen in strijd met een voor
waarde, als bedoeld in het derde lid, dan wel 
het niet nakomen van zulk een voorwaarde, 
worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 18a. Ingetrokken 
Art. 19. (I) Het verrichten van over

schrijvingen of uitbetalingen, waarmede 
credietverlening of het beschikken over open
staand crediet gepaard gaat, is verboden, 
tenzij met inachtneming van door de Minister 
van Financiën of namens deze door De Neder
landsche Bank te stellen regelen. 

(2) Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste lid worden beschouwd 
als misdriiwn. . 

(3) Op overschrijvingen of betalingen, 
verricht in strijd met het bepaalde in het 
eerste lid, kan degene, die de rekening voert, 
tegenover 's Rijks Schatkist geen beroep doen. 

Art. 20 Overdracht van tegoed bij een 
bank op een vrije rekening van de begun
stigde bij een bank, geldt als aanbod van be
taling in wettig betaalmiddel. 

Art. 20a. (I) Voorzover in de krachtens 
het Machtigingsbesluit geldzuivering uitge
vaardigde beschikkingen en in de krachtens 
bedoelde beschikkingen gegeven uitvoerinp
beschikkingen wordt voorgeschreven, dat 
betaling moet geschieden op de geblokkeerde 
rekening, de lossingsrekening of de over
gangsrekening van de crediteur, dient de 
debiteur deze betaling te verrichten uit te 
zijner beschikking staande betaalmiddelen 
of ten laste van zijn vrije rekeningen, tenzij 
afwijkend is bepaald. 

(2) In die gevallen, waarin betaling aan 
de crediteur op grond van het bepaalde in de 
krachtens het Machtigingsbesluit geldzuive
ring uitgevaardigde beschikkingen en in de 
krachtens bedoelde beschikkingen gegeven 
uitvoeringsbeschikkingen niet anders dan op 
geblokkeerde rekening, op lossingsrekening 
of op overgangsrekening, kan geschieden, is 
de debiteur door storting of overschrijving 
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op een bestaande of, indien een dergelijke 
rekening niet bestaat, dan wel storting of 
overschrijving daarop niet mogelijk is, op een 
daartoe bij De Nederlandsche Bank te Am
sterdam te openen geblokkeerde rekening, 
lossingsrekening of overgangsrekening ten 
name van de crediteur, rechtsgeldig gekwe
ten tot het beloop van het aldus gestorte of . 
of overgeschreven bedrag. 

Art. 21, (I) De rekeningen van een lid 
der bedrijfsgroepen Effectenhandel Handels
banken, Landbouwcredietbanken of Spaar
banken bij De Nederlandsche Bank en bij een 
ander lid der genoemde bedrijfsgroepen zijn 
ge blokkeerde rekeningen. 

(2) De rekeningen, bedoeld in het eerste 
lid, worden vrijgesteld van de verbodsbe
palingen, vervat in artikel 7, voor de uitvoe
ring van alle boekingen, die krachtens het 
bepaalde in deze beschikking alsmede op 
grond van bij of krachten deze beschikking 
verleende vrijstellingen en vergunningen zijn 
toegelaten. 

Art. 22. Ingetrokken 
Art 23. (I) Ingetrokken. 
(2) De Minister van Financiën, De Neder

landsche Bank gehoord, stelt regelen vast 
volgens welke door de banken periodieke op
gave moet worden verstrekt inzake het ver
loop van de afwikkeling der geldzuivering. 

(3) De Nederlandsche Bank is bevoegd 
van geval tot geval een termijn te bepalen 
waarbinnen de opgaven, bedoeld in het 
tweede lid, uiterlijk moeten zijn verstrekt. 

(4) Nalatigheid in het verstrekken van 
de opgaven binnen de termijn, bedoeld in 
het derde lid, wordt beschouwd als overtre
ding. 

Art. 24. Ingetrokken 
Art. 25, Alle stukken, opgemaakt ter uit• 

voering van deze beschikking, zijn vrij van 
zegel. 

Art. 26. De Minister van Financiën regelt 
alle gevallen, waarin deze beschikking niet 
voorziet. 

Art. 27, Deze beschikking wordt aange
haald als: .,Beschikking Deblokkering 1945", 
onder vermelding van letter en nummer van 
het Staatsblad, waarin zij geplaatst is. 

Art. II De Achttiende Aanvullingsbe
schikking Deblokkering 1945 (Staatsblad no. 
H 428) is ingetrokken, met dien verstande, 
dat de strafbepalingen van het Machtigings
besluit geldzuivering van toepassing blijven 
ten aanzien van de strafbare feiten als be
doeld zijn in voornoemde beschikking, be
gaan voor het in werking treden van deze 
beschikking. 

Art. IU Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking op de dag, volgende op die harer af
kondiging. 

's-Gravenhage, 8 Februari 1949. 
De Minister van Financiën, 

P. LIEPTINCK. 

( Uitgeg 11 Februari 1949). 
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s. J 61 
8 Februari 1949. BESLUIT, houdend♦ 

wijziging van artikel IS, eerste lid, van 
het Koninklijk besluit van II Juli 1922 
(Staatsblad No. 444), tot vaststelling van 
een Algemene Maatregel van Bestuur, 
bedoeld in artikel 181 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad No. 240). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 12 November 1948, No. 10627, Afdeling 
Pensioenen en Wachtgelden; 

Overwegende , dat het wenselijk is artikel 
15, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 
II Juli 1922 (Staatsblad No. 444), tot vast
stelling van een Algemene Maatregel van 
Bestuur, bedoeld in artikel 181 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad No. 240) laatstelijk ge. 
wijzigd bij Koninklijk besluit van 21 April 
1948 (Staatsblad No. I 159) te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 Januari 1949, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van I Februari 1949, No. 
1551, Afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

In artikel IS, eerste lid, van het Koninklijk 
besluit van II Juli 1922 (Staatsblad No. 444), 
tot vaststelling van een Algemene Maatregel 
van Bestuur, bedoeld in artikel 181 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 April 
1948 (Staatsblad No. I 159), worden de woor
den "vóór I December" vervangen door de 
woorden "zo spoedig mogelijk na I Januari en 
in elk geval voor de 1ste Mei" en wordt in 
plaats van "IS Maart en IS September" ge
lezen: I Januari. 

Onze voornoemde Ministers, zijn ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 8 Februari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J.H. VAN MAI.RSEVEBN. 

De Minister van Onderwijs, Kun.sten, 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uitgeg. II Maart 1949.) 

s. J 62 
9 Februari 1949. Wet, houdende wijziging 

van de Wet afwikkeling Geldzuivering, 
Staatsblad No. J 53. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1131 ; 
Hand. II 48/49, bladz. 1194; 
Bijl. Hand. I 48/49, II3I: 
Hand. I 48/49, bladz . ••• 
Wij JULIANA,enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het gewenst is een wijziging aan te bren-
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gen in artikel 7a van de Wet Afwikkeling 
Geldzuivering; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
• Art. 1. Artikel 7a van de Wet Afwikke• 

ling Geldzuivering wordt gelezen als volgt: 
Ten laste van een optierekening kan over

schrijving geschieden ten gunste van een 
vrije rekening bij een bank, staande ten name 
van de houder der optierekening, ter aflos
sing van een door die houder bij de des
betreffende bank per 31 Augustus 1948 op
genomen crediet. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag, waarop de Wet Afwikke
ling Geldzuivering in werking treedt. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis• 
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Febru
ari 1949. 

De Mtnister van Financiln, 
P. LIBPTINCK. 

JUUANA. 

( UitgSB. 9 Februari 1949.) 

s. J 63 
9 Februari 1949. BESCHIKKING van de 

Minister van Financiën tot wijziging van 
de Vierde en Zesde Aanvullingsbeschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsbladen Nos. I 158 en I 237). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het gewenst is het tarief 

der periodieke kosten voor de inschrijvingen 
in de schuldregisters der Nederlandse Staats
leningen te herzien en daartoe de Vierde en 
Zesde Aanvullingsbeschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsbladen nos I 158 en 
I 237) te wijzigen en aan te vullen; 

Gezien artikel 8 van de Wet Afwikkeling 
Geldzuivering (Staatsblad no. J 53); . 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. I Artikel 2, achtste lid, van de Vierde 

Aanvullingsbeschikking Afwikkeling geld
zuivering 1947, onderscheidenlijk artikel 3, 
achtste lid, van de Zesde Aanvullingsbe
schikking Afwikkeling Geldzuivering 1947, 
wordt gelezen als volgt: 

(8) De bedragen uitstaande op een reke• 
ning B zijn verhandelbaar en beleenbaar. 
Verhandeling kan uitsluitend geschieden voor 
het gehele saldo der rekening of in bedragen 
van ten minste f 100 000,-, afgerond op een 
veelvoud van f 1000,-. Alle andere hande
lingen moeten f 1000,- of een veelvoud daar
van belopen. Verkochte bedragen worden 
overgeboekt op een bestaande of te openen 
rekening B ten name van de koper. De ver
handeling is onderworpen aan de voor ver
handeling van effecten geldende voorschriften. • 

Art, II Artikel 2, tiende lid, van de Vierde 
Aanvullingsbeschikking Afwikkeling Geldzui
vering 1947, onderscheidelijk artikel 3, tiende 
lid, van de zesde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947, wordt ge
lezen als volgt: 
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(10) Met ingang van de datum van in
stelling van dit schuldregister zijn over elke 
rekening aan het Agentschap de volgende 
periodieke kosten verschuldigd: 

a. indien het op een rekening uitstaande 
bedrag niet hoger is dan honderduizend 
gulden: 

0,12°/00 per jaar, berekend als I cent per 
duizend gulden per kalendermaand of ge
deelte daarvan, over het in iedere kalender
maand of gedeelte daarvan hoogst uitstaande 
bedrag; 

b. indien het op een rekening uitstaande 
bedrag hoger is dan honderdduizend gulden: 

0,12% per jaar over de eerste honderd
duizend gulden, berekend als een culden per 
kalendermaand of gedeelte daarvan en ver
volgens 0,012¾0 per jaar over het meerdere 
bedrag, berekend als een cent per tienduizend 
gulden of gedeelte daarvan per kalender
maand of gedeelte daarvan, over het in iedere 
kalendermaand of gedeelte daarvan hoogst 
uitstaande meerdere bedrag. 

Voor de berekening van deze kosten wor
den de ten name van dezelfde rekeninghouder 
geopende rekeningen A en B als één rekening 
aangemerkt. Gedurende de tijd dat tweeërlei 
rekeningen in het Schuldregister worden aan
gehouden, worden deze kosten in mindering 
gebracht op het bedrag van de rentebetaling, 
welke in de eerste helft van elk jaar plaats 
vindt. Daarna geschiedt zulke verrekening 
met elke rentebetaling. Indien verrekening 
niet mogelijk blijkt, zullen de ingeschrevenen 
de kosten rechtstreeks voldoen. 

Art, III Na artikel 4 van de Vierde Aan
vullingsbeschikkingGeldzuivering 1947 wordt 
een nieuw artikel 4a ingevoegd, luidende: 

Art. 4a. 3% Investeringscertificaten, 
waaronder begrepen de recepissen van deze 
certificaten, afgegeven door het Agentschap 
van· het Ministerie van Financiën vóór de 
inwerkingtreding van deze beschikking, kun
nen, in afwijking van de bepalingen terzake 
gesteld, door de houders die deze certificaten 
rechtstreeks uit inschrijving hebben ver
kregen, kosteloos worden omgezet in een in• 
schrijving in het Schuldregister Investe
ringscertificaten, mits de aanbieding daartoe 
geschiedt vóór of op 31 Maart 1949. 

Art, IV Na artikel 4 van de Zesde Aan
vullingsbeschikking Geldzuivering 1947 
wordt een nieuw artikel 4a ingevoegd lui-
dende: . 

Art. 4a. 3¼ % Beleggingscertificaten, 
waaronder begrepen de recepissen van deze 
certificaten, afgegeven door het Agenstschap 
van het Ministerie van Financiën vóór de 
inwerkingtreding van deze beschikking, kun
nen, in •afwijking van de bepalingen terzake 
cesteld, door de houders die deze certificaten 
rechtstreeks uit inschrijving hebben ver
kregen, kosteloos worden omgezet in een in
schrijving in het Schuldregister Beleggings
certificaten, mits de aanbieding daartoe ge
schiedt vóór of op 31 Maart 1949. 

Art. V Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 9 Februari 1949. 
De Minister van Financiln, P. LlEJl'TlNCK. 

(Uitgeg. II F-1,ruari 1949). 
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· 9 Februari z949. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk be
sluit van 8 Januari 1946 (Staatsblad 
No. G 9), houdende regelen nopens het 
beheer van het Grootboek 1946. 

Wij JULIANA, ens.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën, dd. a9 Januari 1949, no. 156, 
Generale Thesaurie, Bureau Nationale 
Schuld; 

Overwegende, dat uiterlijk 1 Maart 1949 
· de beperkingen ten aanzien van de over

draagbaarheid van de 3 % Grootboekschuld 
1946 vervallen; 

Overwegende, dat het gewenst is het Ko
ninklijk besluit van 8 Januari 1946 (Staats
blad no. G 9), houdende regelen nopens het 
beheer van het Grootboek 1946. te wijzigen 
en aan te vullen; 

Gelet op artikel 3, lid 3, van het Ko
ninklijk besluit van 14 November 1945 
(Staatsblad no. F a68); 

De Raad van State Jehoord (advies van 
1 Februari 1949, no. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Financiën, d.d. 8 Februari 1949, 
no. 355, Generale Thesaurie, Bureau Natio
nale Schuld; 

Hebben goedievonden en verstaan: 
Art. I. Aan artikel a van het Koninklijk 

besluit van 8 Januari 1946 (Staatsblad no. 
G 9) wordt toegevoegd een tweede lid. lui- _ 
dende als volgt: 

Onder voorwaarden door Onze Minister 
van Financiën te stellen worden inschrij
vingen of gedeelten van inschrijvingen om
gezet in schuldbewijzen aan toonder en kun
nen achuldbewijzen aan toonder worden om
gezet in inschrijvingen. 

Art. II. Artikel 4 wordt gelezen als 
volgt: . 

Hij, te wiens name in het Grootboek :i:946 
een rekening ia geopend, wordt aangemerkt 
ala eigenaar der op die rekening geboekte 
inschrijving. 

Opening van een nieuwe rekening, als
mede inschrijving op een bestaande reke
ning tengevolge van eigendomsovergang 
ener inschrijving ia toegestaan met inacht
neming van de door Onze Minister van Fi
nanciën te stellen voorwaarden. 

De Directeur is bevoegd misstellingen op 
de door hem te bepalen wijze te doen her
stellen. 

Art. III. Tussen de artikelen 4 en 5 
wordt ingevoegd art. 48, luidende als volgt: 

Verhandeling van inechrijvingen is on
derworpen aan de voor verhandeling van 
effecten geldende bepalingen. 

Art. IV. Aan artikel s wordt toegevoegd 
een tweede lid, luidende als volgt: 

Voor de ontvanpt van rente kan slechts 
één persoon voor elke rekening worden aan. 
gewezen. 

Art. V. Aan artikel 8 wordt toegevoegd 
een tweede lid, luidende als volgt: 

°Deze termijn kan door Onze Minister van 
Financiën worden verkort. 



S. 1949, I 64~6 

Art. VI. Tussen de artikelen 8 en g 
wordt ingevoegd artikel Sa, luidende als 
volgt: 

Op de rekeningen met een saldo van ten
minste f :100.000, zomede de speciale ten 
behoeve van leden van de Verceniging voor 
den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effec
tenhandel) geopende· commissionnairsreke_ 
ningen, geschieden de jaarlijkse aflossingen 
naar evenredigheid van het op ieder dezer 
rekeningen ingeschreven bedrag. De reke
ningen met een saldo van minder dan 
f 100.000, alsmede de schuldbewijzen aan 
toonder, worden door loting aflosbaar ge
steld. 

Onze Minister van Financiën stelt ter 
zake nadere regelen vast. 

Ten aanzien van aflosbaar gestelde in
schrijvingen of aflosbaar gestelde gedeelten 
van inschrijvingen zullen gedurende de ka
lendermaand voorafgaande aan de aflos
singsdatum geen bijschrijvingen, overschrij
vingen of afschrijvingen worden tot stand 
gebracht. 

Deze termijn kan door Onze Minister van 
Financiën worden verkort. 

Art. VII. Tussen de artikelen g en 10 
wordt ingevoegd artikel ga, luidende: 

Formulieren, waarvan het gebruik door 
de Directeur van het Grootboek 1946 is 
voorgeachreven. zijn vrijgesteld van het 
zegelrecht naar de oppervlakte van het pa
pier. 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van I Maart 1949. 

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

Soestdijk, 9 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Financiin, P. LJEFTINCK. 

(Uitgeg. zr Februari z949). 
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9 Februari 1949. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de Kamers van Koophandel 
en van organisaties op het gebied van 
landbouw, handel en nijverheid, waar
mede ingevolge artikel 4 van de wet van 
28 Juni 1935 (Staatsblad No. 381) voor 
het benoemen van buitengewone leden 
der Tariefcommissie overleg moet wor
den gepleegd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de door Onze Minister van Financiën, 

in overleg met Onze Ministers van Econo
mische Zaken en van Landbouw, Visserij en 
Voeselvoorziening, gedane voordracht van 
8 Januari 1949, no. 47, Afdeling Invoerrech
ten; 

Gelet op artikel 4, derde lid, van de wet van 
28 Juni 1935 (Staatsblad no. 381); 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 Januari 1949, no. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis-

70 

ter van Financiën van 4 Februari 1949, no. 
197, Afdeling Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor het plegen van overleg als 

bedoeld is bij artikel 4, derde lid, van de wet 
van 28 Juni 1935 (Staatsblad no. 381), ter be
noeming van de buitengewone leden der 
Tariefcommissie worden, ieder voor het daar
bij vermelde aantal, aangewezen: 

1. de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Noord-Holland, een lid; 

2. de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Zuid-Holland, een lid; 

3, de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken voor Overijssel, een lid; 

4. de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken voor Noord-Brabant, een lid; 

5. de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken- voor Groningen, een lid; 

6. de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken voor Limnurg, een lid; 

7, het Hoofdbedrijfschap voor Zuivel, 
Margarine, Vetten en Oliën, een lid; 

8. het Bedrijfschap voor Vee en Vlees, 
een lid; 

9, het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw
producten, een lid; 

10. het Hoofdbedrijfschap voor Tuin
bouwproducten, een lid; 

II. de Stichting voor de Landbouw, twee 
leden; 

12. de Hoofdgroep Handel, vier leden; 
13. de Hoofdgroep Industrie, drie leden: 
14. de Hoofdgroep Ambacht, een lid. 
Art. z. Het besluit van de Secretarissen-

Generaal van de Departementen van Finan
ciën, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Landbouw en Visserij van 16/22 De
cember 1943, no. 60 (Nederlandse Staatscou
rant van 29 Februari 1944, no. 42), vervalt. 

Art, 3, Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die van -zijn 
plaatsing in het Staatsblad. 

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

Soestdijk, 9 Februari 1949. 

De Minister van Financiën, 
P, LIBFTJNCK. 

JULIANA. 

(Uitgeg, 25 Februari 1949), 

S. J 66 
10 Februari 1949. EERSTE UITVOE

RINGSBESCHIKKING Wet afwikke
ling Geldzuivering van de Mini~ter van 
Financiën. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende dat het noodzakelijk is, 

nadere voorzieningen te treffen terzake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de artikelen 10, 28, derde lid en 29, 
derde ,Jid, van de Wet Afwikkeling Geld
zuivering (Staatsblad no. J 53); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. De Tweede Aanvullingsbeschik

king Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staats
blad no. H 379) is ingetrokken, met dien ver
stande, dat de strafbepalingen van de Wet 
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Afwikkeling Geldzuivering van toepassing 
blijven ten aanzien van de strafbare feiten 
als bedoeld zijn in de voornoemde beschik
king, begaan voor het inwerking treden 
dezer beschikking. 

Art. 2. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van 1 Maart 1949. 

's-Gravenhage, 10 Februari 1949. 
De Minister van Financiën, 

P. LIEFTIHCK. 

( Uitgeg. 15 Februari 1949.} 

s. J 67 
II Februari 1949. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staastblad van het 
op 21 November 1947 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
goedgekeurde Verdrag nopens de voor
rechten en immuniteiten van de ge
specialiseerde organisaties. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien het op 21 November 1947 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties goedgekeurde Verdrag nopens de voor
rechten en immuniteiten van de gespeciali
seerde organisaties, van welk verdrag een af
druk en een vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd;* 

Gelet op artikel 3 van de Wet van 24 De
cember 1947 (Staatsblad No. H 452), hou
dende goedkeuring van de toetreding tot het 
door de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties op 13 Februari 1946 aange
nomen Verdrac nopens de voorrechten en 

• immuniteiten van de Verenigde Naties, in 
welk artikel Wij Ons hebben voorbehouden 
verdragen te bekrachtigen en andere maat
regelen te nemen teneinde aan andere inter
nationale organisaties overeenkomstige voor
rechten en immuniteiten toe te kennen als 
in evengenoemd Verdrag worden· toegekend 
aan de Verenigde Naties: 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach
tiging van eerstgenoemd Verdrag op 2 Decem
ber 1948 bij de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties te New-York is nederge
legd, waarbij Wij_Ons hebben verbonden, de 
bepalingen van dit Verdrag toe te passen op 
de Wereldgezondheidsorganisatie, de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaartorganisa
tie en de Internationale Arbeidsorganisatie; 

Overwegende mede, dat bedoeld Verdrag 
op 2 December 1948 voor Nederland is in 
werking getreden met betrekking tot de drie 
evengenoemde organisaties; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van S Februari 1949, 
Kabinet en Protocol No. 144041: 

. Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van meergenoemd Verdrag van 21 
November 1947, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 

* De Engelse en de Franse tekst zijn niet 
opgenomen. 
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aanpat, belast met de uitvoering van het
geen de dezen wordt vereist. 

Soestdijk, II Februari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

( Uitgeg. 4 Maart 1949), 

VERTALING 

VERDRAG NOPENS DE VOORRECHTEN 
EN IMMUNITEITEN VAN DE GESPE• 

CIALISEERDE ORGANISATIES 

Aangezien de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties op 13 Februari 1946 eea 
resolutie aannam, strekkende tot zo ver mo
gelijke unificatie van de voorrechten en 
immuniteiten, welke de Verenigde Naties en 
de verschillende gespecialiseerse organisaties 
genieten; 

Aangezien besprekingen betreffende de ten 
uitvoerlegging van voornoemde resolutie 
plaats gehad hebben tussen de Verenigde 
Naties en de gespecialiseerde organisaties; 

Heeft de Algemene Vergadering derhalve 
in een resolutie, aangenomen op 21 Novem
ber 1947, het volgende verdrag goedgekeurd, 
hetwelk aan de gespecialiseerde organisaties 
ter aanvaarding en aan ieder Lid van de 
Verenigde Naties en iedere andere Staat, 
welke lid is van een of meer gespecialiseerde 
organisaties, ter toetreding wordt overgelegd. 

Definities en omvang 
Art'. I. § 1. In dit Verdrag: 
I. Verwijzen de woorden "Standaard be

palingen" naar de bepalingen van de artike
len Il tot IX. 

II. Betekenen de woorden "gespeciali
seerde organisaties": 

a. De Internationale Arbeidsorganisatie; 
b. De Voedsel- en Landbouworganisatie 

der Verenigde Naties; 
c. De Organisatie der Vernigde Naties 

voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur: 
d. De Internationale Burgerlijke Lucht

vaartorganisatie; 
e. Het Internationale Monetaire Fonds 
f. De Internationale Bank voor Herstel 

en Ontwikkeling; 
g. De Wereldgezondheidsorganisatie; 
h. De A'1gemene Post-Unie; 
i. De Internationale Vereniging voor 

Verre berichtgeving; 
j. Elke andere organisatie, verband hou

dende met de Verenigde Naties overeen
komstig de artikelen 57 en 63 van het Hand
vest. 

111. Het woord "Verdrag" betekent, met 
betrekking tot elke afzonderlijke gespeciali
seerde organisatie, de standaardbepalingen, 
zoals zij gewijzigd zijn krachtens de uiteinde
lijke of herziene tekst van het aanhangsel, 
hetwelk door die organisatie overeenkomstig 
de paragrafen 36 en 38 is overlegd. 

IV. Ter fine van artikel 111 houden de 
woorden "eigendommen en bezittingen" 
eveneens in de eigendommen en fondsen, 
welke door de gespecialiseerde organisatie in 
de uitoefening van haar constitutionele 
functies worden behee-rd. 
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V. Ter fine van de artikelen V en VII 
wordt de uitdrukking "vertegenwoordigers 
van leden" geacht te omvatten alle vertegen• 
woordigers, plaatsvervangers, adviseurs, 
technische deskundigen en secretarissen van 
delegaties. 

VI. In de paragrafen 13, 14, IS en 25 
betekent de uitdrukking "vergaderingen, die 
door een gespecialiseerde organisatie zijn bij
eengeroepen" vergaderingen: 

1. van haar vergadering of van haar uit
voerend orgaan (hoe deze ook genoemd 
worden}; 

2. van elke commissie, waarin in haar 
Statuut voorzien is; 

3. van elke internationale conferentie, 
welke door haar bijeengeroepen is; en 

4. van elk comité van een van deze orga
nen. 

VII. De term "uitvoerend hoofd" bete
kent de belangrijkste uitvoerende ambtenaar 
van de gespecialiseerde o>rganisatie in kwes
tie aangeduid als "Directeur-Generaal" of 
anderszins. 

§ 2. Elke Staat, partij bij dit Verdrag, past 
met betrekking tot elke gespecialiseerde or
ganisatie, waarop dit Verdrag van toepassing 
is overeenkomstig paragraaf 37, de voorrech
ten en immuniteiten toe, welke in de stan
daardbepalingen zijn voorzien, op de voor
waarden, zoals die daarin zijn gespecificeerd, 
behoudens de in die bepalingen aangebrachte 
wijzigingen, welke vervat zijn in de definitieve 
(of herziene) tekst van het aanhangsel, dat 
op die organisatie betrekking heeft en inge
volge de paragrafen 36 en 38 is overgelegd. 

Rechtspersoonlijkheid 
Art. ll. § 3. De gespecialiseerde organi

saties bezitten rechtspersoonlijkheid. 
Zij hebben de bevoegdheid: 

a. overeenkomsten aan te gaan; 
b. onroerend en roerend goed te verwer-, 

ven en hierover te beschikken; 
c. in rechte te verschijnen. 

Eigendommen, fondsen en bezittingen 
Art. III. § 4. De gespecialiseerde orga

nisaties, haar eigendommen en bezittingen, 
waar deze ook gelegen zijn en wie deze ook 
onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechts
vervolging, behoudens wanneer zij in een 
bijzonder geval uitdrukkelijk afstand hebben 
gedaan van haar immuniteit. Het is echter 
wel verstaan, dat afstand van immuniteit 
zich niet uitstrekt tot enige maatregel van 
tenuitvoerlegging. 

§ 5. De gebouwen en de terreinen van de 
Verenigde Naties zijn onschendbaar. De ei
gendommen en bezittingen van de gespeciali
seerde organisaties, waar deze ook gelegen 
zijn en wie deze ook onder zich heeft, zijn 
vrijgesteld van onderzoek, vordering, confis
cate, onteigening of van iedere andere vorm 
van ingrijpen, hetzij door optreden van uit
voerende, administratieve, rechterlijke of 
wetgevende aard. 

§ 6. De archieven van de gespecialiseerde 
organisaties en in het algemeen alle stukken, 
die aan haar behoren of die zij ook onder zich 
hebben, zijn onschendbaar, waar deze zich 
ook bevinden. 

§ 7. Zonder beperkt te worden door finan-
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ciële voorschriften, regelingen of moratoria 
van enigerlei aard, 

a. kunnen de gespecialiseerde organi
saties, fondsen, goud of valuta's van enigerlei 
aard bezitten en rekeningen hebben in iedere 
geldsoort; 

b. kunnen de gespecialiseerde organisa
ties vrij haar fondsen, goud of valuta van 
het ene land naar het andere land of binnen 
een land vervoeren en een valuta, die zij be
zitten, omzetten in enige andere valuta. 

§ 8. Bij de uitoefening van de rechten, die 
haar zijn verleend krachtens Par. 7 hierboven, 
zullen de gespecialiseerde organisaties de 
nodige aandacht schenken aan vertogen 
van de Regering van een Staat, Partij bij dit 
Verdrag, voor zover geoordeeld wordt, dat 
aan zodanig vertoog gevolg kan worden ge
geven zonder de belangen van- de organisatie 
te schaden. 

§ 9. De gespecialiseerde organisaties, haar 
bezittingen, inkomen en ve1dere eigendom
men zijn: 

a. vrijgesteld van alle directe belastingen; 
het is echter wel verstaan, dat de gespeciali
seerde organisaties geen vrijstelling zullen op
eisen van belastingen, die in feite niet anders 
zijn dan retributies voor algemene overheids-
diensten; . 

b. vrijgesteld van douanerechten, alsme
de van verboden en beperkingen van invoer 
en uitvoer met betrekking tot artikelen, die 
door de gespecialiseerde organisaties worden 
ingevoerd of uitgevoerd voor haar officieel 
gebruik. Het is echter wel verstaan, dat de 
artikelen, die met zodanige vrijstelling zijn 
ingevoerd, in het land, waarin zij werden in
gevoerd, niet zullen worden verkocht anders 
dan op voorwaarden, waaromtrent met de 
Regering van dat land overeenstemming zal 
zijn bereikt; 

c. vrijgesteld van douanerechten, als
mede van verboden en beperkingen van in• 
voer en uitvoer met betrekking tot haar 
publicaties. 

§ 10. T-erwijl de gespecialiseerde organi
saties in principe geen vrijstelling zullen op. 
eisen van accijnzen en van belastingen op de 
verkoop van roerend en onroerend goed, welk 
een deel vormen van de te betalen prijs, zullen. 
niettemin, wanneer de gespecialiseerde orga-. 
nisaties voor officieel gebruik belangrijke in
kopen doen van goederen, waarop zodanige 
rechten en belastingen gelegd zijn of gelegd 
kunnen worden. de Staten, Partij bij dit Ver~ 
drag, telkens wanneer dit mogelijk is, de no
dige administratieve regelingen treffen voor 
de kwijtschelding of teruggave van het be
drag van zodanige rechten of belastingen. 

Faciliteiten met betrekking tot 
communicatiemiddelen 

, Art. IV. § II, Elke gespecialiseerde or
ganisatie geniet op het grondgebied van iede
re Staat, Partij bij dit Verdrag voor haar 
officiële mededelingen een bekandeling, die 
niet minder gunstig zal zijn dan die, welke 
door de Regering van die Staat wordt toe
gestaan aan enige andere Regering met inbe

• "p van haar diplomatieke misSie, wat be
treft prioriteiten, tarieven en belastingen op 
post, kabeltelegrammen, radiogrammen, 
telefoto's, telefoon en andere communicatie-
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middelen, alsmede perstarieven voor mede
delingen aan pers of radio. 

§ 12. Op de officiële correspondentie en 
andere officiële mededelingen van de ge-
1pecialiseerde organisaties wordt geen cen
suur toegepast. 

De gespecialiseerde organisaties hebben 
het recht codes te gebruiken en haar corres
pondentie te verzenden en te ontvangen per 
koerier of in verzegelde zakken, welke de
zelfde immuniteiten en voorrechten hebben 
als diplomatieke koeriers en zakken. 

Niets in deze paragraaf verbiedt het nemen 
van geschikte veiligheidsmaatregelen, welke 
bij een overeenkomst tussen een Staat, Partij 
bij dit Verdrag en een gespecialiseerde orga
nisatie vastgesteld moeten worden. 

Vertegenwoordigers van leden 
Art. V. § 13. De vertegenwoordigers 

van leden op vergaderingen, die door een ge
specialiseerde organisatie zijn bijeengeroepen, 
genieten gedurende de uitoefening van hun 
functies en gedurende hun reis naar en van 
de plaats van samenkomst de volgende voor
rechten en immuniteiten: 

a. immuniteit van persoonlijke arrestatie 
of gevangenhouding en van inbeslagneming 
van hun persoonlijke bagage, alsmede met 
betrekking tot in hun officiële hoedanigheid 
door hen gesproken of geschreven woorden en 
alle door hen verrichte handelingen, vrijstel
line van rechtsvervolging; 

b. onschendbaarheid van alle papieren en 
stukken; 

c. het recht codes te gebruiken en papie
ren of correspondentie te ontvangen per 
koerier of in verzegelde zakken; 

d. vrijstelling met betrekking tot hen zelf 
en hun echtgenoten van immigratiebeper
kingen, vreemdelingenregistratie of nationale 
dienstplicht in de landen, die zij bezoeken of 
waar zij doorreizen in de uitoefening van hun 
functies; 

•· dezelfde faciliteiten met betrekking tot 
beperkingen of het wisselen van geld als wor
den toegestaan aan vertegenwoordigers van 
vreemde Regeringen, die · met een tijdelijk
officiële zending zijn belast: 

f. dezelfde immuniteiteiten en faciliteiten 
met betrekking tot hun persoonlijke bagage 
als worden toegestaan aan leden van diploma
tieke zendingen, die een vergelijkbare rang 
hebben. 

§ 14. Teneinde de vertegenwoordigers van 
leden van de gespecialiseerde organisaties op 
conferenties, die door haar zijn bijeenge
roepen, volledige vrijheid van het woord en 
onafhankelijkheid bij de uitoefening van hun 
taak te verzekeren, blijft de immuniteit van 
rechtsvervolging met betrekking tot door 
hen gesproken of geschreven woorden en alle 
door hen in de uitoefening van hun taak ver
richte handelingen toegekend, ook wanneer 
het mandaat van de betrokken personen be· 
ëindigd is. . 

§ 15. In die gevallen, waarin de verschul
digdheid tot enige vorm van belasting afhangt 
van verblijf, worden de perioden, gedurende 
welke de vertegenwoordigers van de leden 
van de gespecialiseerde organisaties op ver• 
gaderingen, die door haar zijn bijeengeroepen, 
in een Staat aanwezig zijn voor de uitoefening 
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van hun taak niet geacht perioden van ver
blijf te aijn. 

§ 16. Voorrechten en immuniteiten wor
den aan de vertegenwoordigers van leden niet 
J:oegekend voor het persoonllike voordeel van 
cleze individuële vertegenwoordigers, doch 
teneinde de onafhankelijke uitoefening van 
hun functies in verband met de gespeciali
seerde organisaties te verzekeren. Derhalve 
heeft een lid niet alleen het recht, maar is het 
verplicht de immuniteit van zijn vertegen
woordiger op te heffen, telkens wanneer naar 
het oordeel van dit lid de immuniteit aan de 
loop van de gerechtigheid in de weg zou staan 
en van de immuniteit afstand kan worden 
gedaan, zonder dat inbreuk wordt gemaakt 
op het doel, waarvoor de immuniteit wordt 
toegekend. 

§ 17. De bepalingen van§ 13, 14 en IS zijn 
niet van toepassing op de autoriteiten van 
de Staat, waarvan de persoon een onderdaan 

· is of waarvan hij een yertegenwoordiger is 
of is geweest. 

Functionarissen 

Art, VI. § 18, Elke gespecialiseerde 
organisatie geeft aan, op welk categorieën 
van functionarissen de bepalingen van dit 
artikel en artikel VIII van toepassing zijn. 
Zij doet met betrekking tot die organisatie 
daarvan mededeling aan de Regering van elke 
Staat, Partij bij dit Verdrag, alsmede aan de 
Secretaris-Generaal der Verenigde Naties. 
De namen van de functionarissen, die in deze 
categorieën begrepen zijn, worden van -tijd 
tot tijd ter kennis van voornoemde Regerin• 
gen gebracht. 

§ I9, De functionarissen der gespeciali
. seerde organisaties: 

a. zijn vrijgesteld van rechtsvervolging 
. met betrekking tot woorden door hen ge

sproken of geschreven, en alle handelingen 
door hen verricht in hun officiële hoedanig
heid; 

b. genieten dezelfde vrijstellinc van be
lasting op de salarissen en emolumenten, 
welke door de gespecialiseerde organisatie 
en op dezelfde voorwaarden worden uitbe
taald als door de functionarissen van de Ver
enigde Naties genoten worden; 

c. zijn tezamen met hun echtgenoten en 
van hen afhankelijke verwanten vrijgesteld 
van immigratiebeperkingen en vreemdelin
genregistratie: 

d. ontvancên dezelfde voorrechten met 
betrekking tot faciliteiten nopens het wisse
len van geld als verleend worden aan ambte
naren van vergelijkbare rang, van diploma
tieke zendingen; 

e. ontvangen, tezamen met hun echtge
noten en van hen afhankelijke verwanten 
dezelfde repatril!ringsfaciliteiten, in tijden 
van internationale crisis, als ambtenaren van 
vergelijkbare rang van diplomatieke zen-
dïn&en · 

/. h~bben het recht hun huisraad en goe
deren vrij van rechten in te voeren de eerste 
maal, dat zij hun post in het betreffende 
land aanvaarden. 

§ 20. De functionarissen van de gespeciali
seerde organisaties zijn vrijgesteld van natio
nale dienstplicht, behoudens dat, met be
trekking tot de Staten, welker nationaliteit 
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zij hebben, die vrijstelling beperkt is tot 
functionarissen van de gespecialiseerde orga• 
nisaties, wier namen, uit hoofde van hun 
functies, op een lijst geplaatst zijn, welke 
door het uitvoer~nde hoofd van de gespecia,. 
liseerde organisatie is opgesteld en door de 
betrokken Staat is goedgekeurd. 

In het geval, dat andere functionaris
sen van gespecialiseerde organisaties voor 
nationale dienstplicht worden opgeroepen, 
verleent de betrokken Staat, op verzoek vaa 
de gespecialiseerde organisatie, aan dergelijke 
functionarissen zoda,nig uitstel als vereist 
wordt om onderbreking van volstrekt nood
zakelijk werk te vermijden. 

§ 21. Behalve de immuniteiten en voor
rechten, die aangegeven zijn in § 19 en 20, 
wordt aan het uitvoerend hoofd, van een 
gespecialiseerde organisatie, de functionaris, 
die tijdens afwezigheid namens het uit, 
voerend hoofd optreedt, met betrekking tot 
hem zelf, zijn echtgenote en minderjarige · 

. kinderen, de voorrechten en immuniteiten, 
vrijstellingen en faciliteiten toegestaan, welke 
overeenkomstig het internationale recht wor• 
den toegestaan aan hen, die met een diplo
matieke zending belast zijn. 

§ 22. Voorrechten en immuniteiten wor
den aan de functionarissen slechts verleend 
in het belang van de gespecialiseerde organi
saties en niet voor het persoonlijke van deze 
individuële functionarissen. Iedere gespeciali
seerde organisatie heeft het recht en de plicht 
afstand te · doen van de immW11teit van een 
functionaris, telkens wanneer naar haar oor
deel de immuniteit aan de loop van de ge
rechtigheid in de weg zou staan en afstand 
van de immuniteit kan worden gedaan, zon
der dat inbreuk wordt gemaakt op de be
lana:en van de, gespecialiseerde organisaties. 

§ 23. Iedere gespecialiseerde organisatie 
dient te allen tijde met de daarvoor aange
wezen autoriteiten van de Statenleden samen 
te werken om de juiste rèchtbedeling te be
vorderen, het nakomen van politievoorschrif
ten te verzekeren en te voorkomen, dat mis
bruik optreedt in verband met de voorrech
ten, immuniteiten en faciliteiten, bedoeld in 
dit artikel. 

Misbruik van voorrechten 
Art. VII. § 24. Wanneer een Staat, 

Partij van dit Verdrag, van mening is, dat 
zich een misbruik heeft voorgedaan van een 
bij dit Verdrag verleend vobrrecht of ver
leende immuniteit, wordt tussen die Staat 
en de betrokken gespecialiseerde organisatie 
overleg gepleegd teneinde vast te stellen, of 
zulk een misbruik heeft plaats gehad en in
dien dit het geval blijkt te zijn, teneinde te 
trachten een herhaling er van te voorkomen. 
Indien, tengevolge van dit overleg, niet een 
resultaat wordt bereikt, dat die Staat en de 
gespecialiseerde organisatie bevredigt, wordt 
de vraag, of er misbruik van éen voorrecht of 
immuniteit heeft plaats gehad, overeenkom
stig § 32 voorgelegd aan het Internationale 
Gerechtshof. Indien het Internationale Ge
rechtshof beslist, dat een dergelijk misbruik 
heeft plaats gehad, heeft de Staat, Partij bij 
dit Verdrag, die dit misbruik heeft onder
vonden, het recht, na kennisgeving aan de 
gespecialiseerde organisatie, de voordelen van 
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het voorrecht of de immuniteit, waarvan mis
bruik is gemaakt, aan de betrokken gespecia
liseerde organisatie te onthouden. 

§ 25. I. De vertegenwoordigers der 
leden op de door de gespecialiseerde organi
saties bijeengeroepen vergaderingen, tijdens 
de uitoefening van hun functies en hun reizen 
naar en van de plaats der vergadering, even
als de in § 18 bedoelde functionarissen, kun
nen niet door de plaatselijke autoriteiten ver
plicht worden het land, waarin zij hun func
ties uitoefenen, te verlaten uit hoofde van 
de door hen in hun officiële hoedanigheid ver
richte werkzaamheden. In het geval echter 
van misbruik van verblijf, door een persoon, 
die zich in dat land bezig houdt met zaken, . 
die buiten zijn officiële functies vallen, kan 
deze door de Regering van dat land ver
plicht worden het land te verlaten, onder 
voorbehoud dat: 

2. I. Vertegenwoordigers van leden, of 
personen, die krachtens § 21 diplomatieke 
immuniteit genieten, niet verplicht kunnen 
worden het land te verlaten, tenzij zulks ge
schiedt overeenkomstig de diplomatieke 
handelwijze, welke van toepassing is op de 
diplomatieke vertegenwoordigers, die in dat 
land geaccrediteerd zijn. 

II. In geval van een functionaris, op 
wien § 21 niet van toepassing is, geen besluit 
tot uitwijzing uit het land wordt uitgevaar
digd, tenzij met goedkeuring van de Minister 
van Buitenlandse Zaken van het betrokken 
land, en een dergelijke goedkeuring wordt 
slechts verleend na overleg met het uitvoe
rende hoofd van de betrokken gespeciali
seerde organisatie; en, indien tegen een func
tionaris een bevel tot uitwijzing wordt uitge
vaardigd, heeft het uitvoerende hoofd van 
een gespecialiseerde organisatie het recht voor 
de penoon, tegen wie dit bevel is uitgevaar
digd, in rechte te verschijnen. 

Laissez-passer 
Art. VIII. § 26. De functionarissen van 

de a:especialiseerde organisaties zijn gerech
tigd de laissez-passer van de Verenigde Naties 
te gebruiken overeenkomstig de te treffen 
administratieve regelingen tussen de Secre
taris-Generaal van de Verenigde Naties en de 
bevoegde autoriteiten van de gespecialiseerde 
organisaties, aan welke organisaties speciale 
bevoegdheden om de laisser-passer uit te 
geven zijn verleend. De Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties stelt iedere Staat, 
Partij van dit Verdrag, in kennis van de aldus 
getroffen administratieve regelingen. 

§ 27. De Staten, Partij bij dit Verdrag, 
erkennen en aanvaarden de laissez-passer van 
de Verenigde Naties, die aan de functionaris• 
sen van de gespecialiseerde organisaties als 
celdige reispapieren zijn uitgereikt. 
. § 28. Aanvragen om visa, indien deze 
11.odig zijn, ingediend door functionarissen 
van gespecialiseerde organisaties, die een 
laissez-passer bezitten, wo,:den, indien zij 
vergezeld zijn van een certificaat, dat de 
houders reizen voor zaken van een gespeci• 

"1!liseerde organisatie, met zo groot mogelijke 
apoed behandeld. Bovendien worden aan deze 
,personen faciliteiten voor snel reizen ver
leend. 

§ 29. Gelijksoortige faciliteiten, als be-
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doeld in § 28, worden toegekend aan deskun
digen en andere personen, die, hoewel zij geen 
bouders van een laissez-passer van de Ver
eenigde Naties zijn, een certificaat hebben, 
dat zij reizen voor zaken van een gespeciali
-seerde organisatie. 

§ 30. De uitvoerende hoofden, adjunct
uitvoerende hoofden, hoofden van afdelingen 
,en andere functionarissen van een niet lagere 
rang dan die van hoofd van een afdeling van 
de gespecialiseerde organisaties, die op een 
1aissez-passer reizen voor zaken van de ge
-specialiseerde organisaties, genieten dezelfde 
-reis-faciliteiten als die, welke worden toege-
·staan aan ambtenaren van vergelijkbare 
-rang, die deel uitmaken van diplomatieke 
:zendingen. 

Beslechting van geschillen 
Art. IX. § 31. De gespecialiseerde or

,canisaties treffen regelingen voor passende 
wijzen van beslechting van: 

a. geschillen, die voortvloeien uit over
,eenkomsten of anderé geschillen van privaat
-rechtelijke aard, waarbij de gespecialiseerde 
organisatie partij is: 

b. geschillen, waarbij een functionaris van 
-een gespecialiseerde organisatie betrokken is, 
die krachtens zijn officiële positie immuniteit 
geniet, indien van de immuniteit niet volgens 
de bepalingen van § 22 is afstand gedaan, 

§ 32. Alle geschillen, welke voortkomen 
uit de uitlegging of toepassing van dit Ver
drag, worden gebracht voor het Internatio
nale Gerechtshof, tenzij in een bepaald geval 
tussen de partijen is overeengekomen, dat 
2ij zullen overgaan tot een andere wijze van 
beslechting. Indien een geschil ontstaat tus
sen een gespecialiseerde organisatie enerzijds 
en een lid anderzijds, wordt een advies ver-
2ocht omtrent de hierbij betrokken rechts
quaesties overeenkomdig artikel 96 van het 
Handvest en artikel 65 van het Statuut van 
het Hof, alsmede overeenkomstig de des
betreffende bepalingen van de tussen de Ver
enigde Naties en de betrokken gespeciali
seerde organisatie getroffen overeenkomsten. 
Het door het Hof gegeven advies wordt 
door de partijen als beslissend aanvaard. 

Aanhangsels en toepassing op elke 
gespecialiseerde organisatie 

Art. X. § 33. Bij haar toepassing op elke 
gespecialiseerde organisatie gelden de stan
daardbepalingen, behoudens de wijzigingen 
voorkomende in de definitieve (of herziene) 
tekst van het op die organisatie betrekking 
hebbende aanhangsel, zoals in de § 36 en 38 
bepaald is. 

§ 34. De bepalingen van het Verdrag 
moeten, met betrekking tot de gespeciali
seerde organisaties, worden uitgelegd in het 
licht van de functies, welke aan die organi
satie in haar Statuut zijn toevertrouwd. 

§ 35. De ontwerp-aanhangsels l tot 9 
aan de daarin genoemde gespecialiseerde 
organisaties aanbevelen. In het geval van een 
gespecialiseerde organisatie, welke niet in § 1 
met name genoemd is, doet de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties aan die 
organisatie een ontwerp.aanhangsel toeko
men, welke door de Economische en Sociale 
Raad wordt aanbevolen. 
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§ 36. De definitieve tekst van elk aan
hangsel is die, welke door de betro~en ge
specialiseerde organisatie overeenkomstig 
haar constitutionele procedure is goedge• 
keurd. Een afschrift van het aanl1angsel, zo
als dat door elke gespecialiseerde organisatie 
is goedgekeurd, wordt door de betrokken 
organisatie aan de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties gezonden en vervangt 
vervolgens het in § 35 bedoelde ontwerp. 

§ 37. Dit Verdrag wordt van toepassing 
op elke gespecialiseerde organisatie, wanneer 
de organisatie de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties de definitieve tekst van het 
betreffende aanhangsel heeft doen toekomen 
en hem er van in kennis gesteld heeft, dat zij 
de standaard-clausules aanvaardt, zoals die 
in dat aanhangsel zijn gewijzigd en zich ver
bindt de bepalingen van §§ 8, 18, 22, 23, 24, 
31, 32, 42 en 45 (behoudens die wijzigingen 
van § 32, welke nodig mochten zijn om de 
definitieve tekst van het aanhangsel in over
eenstemming te brengen met het Statuut der 
organisatie) uit te voeren, evenals die bepa
lingen van het aanhangsel, welke de organi

. satie verplichtingen opleggen, De Secretaris-
Generaal doet aan alle Leden van de Ver
enigde Naties en aan andere Staten, leden 
van een gespecialiseerde organisatie, ge
waarmerkte afschriften toekomen van alle 
aanhangsels, welke hem ingevolge deze para
graaf werden toegezonden, alsmede van de 
gewijzigde aanhanr;sels, welke hem ingevolge 
§ 30 werden overgelegd. 

§ 38, Wanneer een gespecialiseerde organi
satie, na overlegging van het in § 36 bedoelde 
definitieve aanhangsel, daarin overeenkom
stig haar constitutionele procedure wijzigin
gen goedkeurt, wordt het gewijzigde aan
hangsel door haar aan de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties overgelegd. 

§ 39, De bepalingen van dit Verdrag be
perken of verkorten geenszins de voorrechten 
en immuniteiten, welke door een Staat aan 
een gespecialiceerde organisatie, of hierna 
zullen worden verleend op grond van de aan
wezigheid van haar hoofdzetel of regionale 
bureaux in het gebied van die Staat. Dit ver
drag wordt niet geacht het sluiten te verhinde
ren tussen een Staat, partij bij het Verdrag en 
een gespecialiseerde organisatie, van verdere 
overeenkomsten tot wijzigingen van de be
palingen van dit Verdrag, of tot uitbreiding 
of vermindering van de daarbij verleende 
voorrechten en immuniteiten. 

§ 40. Het is wel verstaan, dat de stand
aardbepalingen, zoals deze gewijzigd zijn door 
de definitieve tekst van een door een gespeci
aliseerde organisatie krachtens § 36 aan. de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
toegezonden aanhangsel (of een krachtens 
§ 38 toegezonden gewijzigd aanhangsel) moe
ten overeenstemmen met de bepalingen van 
het alsdan van kracht zijnde Statuut van de 
betrokken organisatie en dat, indien een 
wijziging van dat Statuut om het met die 
bepalingen in overeenstemming te brengen, 
d'e wijziging, overeenkomstig de constitutio
nele procedure van die organisatie van kracht 
dient te worden, alvorens het definitieve( of 
gewijzigde) aanhangsel wordt toegezonden. 

Geen enkele bepaling van het Statuut van 
een gespecialiseerde organisatie, noch een 
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recht en verplichting, welke de organisatie 
overigens mocht bezitten, verkrijgen of op 
zich nemen, kunnen alleen door de werking 
van dit Verdrag worden tenietgedaan of 
verminderd. 

Slotbepalingen 

Art. XI. § 41. Toetreding tot dit Ver
drag door een lid van de Verenigde Naties en 
(behoudens § 42) door een Staat lid van een 
gespecialiseerde organisatie geschiedt door 
het nederleggen van een akte van toetreding 
bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties. welke in werking treedt op de datum 
van zijn nederlegging. 

§ 42. Iedere betrokken gespecialiseerde 
organisatie zendt de tekst van dit Verdrag 
tezamen met de betreffende aanhangsels aan 
die van haar leden, welke niet lid van de Ver
enigde Naties zijn, en verzoekt hen tot het 
Verdrag toe te treden met betrekking tot die 
organisatie door de akte van toetreding neder 
te leggen, hetzij bij de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties, hetzij bij het uitvoerend 
hoofd van de gespecialiseerde organisatie. 

§ 43. Iedere Staat, Partij bij dit Verdrag, 
doet in haar akte van toetreding opgave van 
de gespecialiseerde organisatie of organisaties, 
jegens welke hij zich verbindt de bepalingen 
van dit Verdrag toe te passen. Iedere Staat, 
Partij van dit Verdrag, kan zich vervolgens, 
door middel van een schriftelijke kennisge
ving aan de Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties, verbinden de bepalingen van 
dit Verdrag toe te passen op een of meer 
andere gespecialiseerde organisaties. Deze 
kennisgeving treedt in werking op de datum, 
waarop zij door de Secretaris-Generaal ont
vangen wordt. 

§ 44. Dit Verdrag treedt voor iedere Staat, 
Partij bij dit Verdrag, met betrekking tot een 
gespecialiseerde organisatie in werking, wan
neer het overeenkomstig § 37 op die organi
satie van toepassing is geworden en de Staat, 
Partij bij dit Verdrag, zich verbonden heeft 
de bepalingen van dit Verdrag overeenkom
stig § 43 op die organisatie toe te passen. 

§ 45. De Secretaris-Generaal van de Ver• 
enigde Naties geeft aan alle Leden van de 
Verenigde Naties en alle Leden van de ge
specialiseerde organisaties, zowel als aan 
de uitvoerende hoofden dier organisaties, 
kennis van het nederleggen van elke akte van 
toetreding, welke krachtens § 41 is ontvangen 
en van alle verdere schriftelijke kennisgevin
gen, welke krachtens § 43 ontvangen zijn. 
Het uitvoerende hoofd van een gespecialiseer
de organisatie geeft de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties en de leden van de 
betrokken organisaties kennis van de bij hem 
krachtentens § 42 nedergelegde akten van 
toetreding. 

§ 46. f!et is wel verstaan, dat, wanneer 
een akte van toetreding of een verdere kennis
geving vanwege een Staat nedergeiegd is, die 
Staat krachtens zijn eigen recht uitvoering 
kan geven aan de bepalingen van dit Verdrag, 
zoals die gewijzigd zijn door de definitieve 
tekst van de Aanhangsels betreffende die 
organisaties bedoeld in de akten van toetre
ding of verdere kennisgevingen. 

§ 47. 1. Behoudens de bepalingen van 
de leden 2 en 3 van deze paragraaf verbindt 
iedere Staat, Partij bij dit Verdrag, zich dit 
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Verdrag toe te passen op elke in de akte van 
toetreding of verdere kennisgeving bedoelde
gespecialiseerde organisatie, tot wanneer een 
gewijzigd verdrag of aanhangsel op die orga
nisatie van toepassing is geworden en de be
trokken Staat het gewijzigde Verdrag of aan
hangsel aanvaard heeft. In het geval van een 
gewijzigd aanhangsel wordt de aanvaardin
gen door de Staten tot stand gebracht door 
een kennisgeving, gezonden aan de Se.cretaris
Generaal van de Verenigde Naties (schrifte
lijke verbintenis), welke in werking treedt 
op de datum, waarop zij door de Secretaris
Generaal ontvangen wordt. 

2. Iedere Staat, Partij bij dit Verdrag, 
welke geen Jlid is, of opgehouden heeft lid te 
zijn van een gespecialiseerde organisatie, kan. 
evenwel de Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties, en het uitvoerend hoofd van 
de betrokken organisatie, een schriftelijke 
kennisgeving doen toekomen, dat hij van 
plan is die organisatie de voordelen van dit 
Verdrag te ontzeggen met ingang van een 
bepaalde datum, welke niet vroeger mag 
vallen dan drie maanden na de datum van 
ontvangst der kennisgeving. 

3. Iedere Staat, Partij bij dit Verdrag, kan 
de voordelen van dit Verdrag onthouden aan 
elke gespecialiseerde organisatie, die haar be
trekkingen met de Verenigde Naties ver
broken heeft. 

4. De Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties doet aan alle Staten, Leden, 
Partij bij dit Verdrag, mededeling van elke
kennisgeving, welke hem krachtens de be
palingen van deze paragraaf zijn toegezonden. 

§ 48. Op verzoek van een derde Staat, 
Partij bij dit Verdrag, roept de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties een confe
rentie bijeçn, teneinde het Verdrag te wijzigen 

§ 49. De Secretaris-Generaal van de Ver• 
enigde Naties zendt afschrift van dit Verdrag 
aan de gespecialiseerde organisaties en aan de 
Leden van de Verenigde Naties. 

S. J 68 

7 Februari 1949. BESLUIT, houdende toe-
• kenning van een vergoeding aan de 

Ministers ter tegemoetkoming in de re
presentatiekosten. 

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

President, Minister van Algemene Zaken van 
Juli 1948, nr. 22136; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan 
Onze Ministers een vergoeding toe te kennen 
ter tegemoetkoming in de representatiekos
ten· 

· De Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1948, nr. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter-President, Minister van Algemene Zaken 
van 1 Februari 1949, nr. 22138; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Te rekenen van 1 Augustus 1948 

genieten Onze Ministers ter tegemoetkoming 
in de algemene kosten, voortvloeiende uit het 
representatief karakter van het door hen ver
vulde ambt, een vergoeding naar reden van 
J 1800,- per jaar, met dien verstande, dat 
deze vergoeding voor Onze Minister van 
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Buitenlandse Zaken met het oog op de hogere 
kosten, welke in dit opzicht aan zijn ambt 
:zijn verbonden, wordt vastgesteld naar reden 
van f 20 000,- per jaar. 

De uitbetaling van deze vergoeding ge
schiedt in maandelijkse termijnen. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagteke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers, Hoofden van de Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden opgenomen en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en de Algemene Reken
kamer. 

Soestdijk, 7 Februari 1949. 
JULIANA. 

De Minister-President, 
Minister uan Algemene ZakN&, W. DREES. 

De Minister van Financiën, P. LJEPTJNCK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 4 Maart 1949). 

s. J 69 
:14 Fdlruari 1949, BESLUIT tot wijziging 

van het Bierbesluit (Staatsblad 1926 
No. 280). 

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

Sociale Zaken van 21 December 1948, No. 
:i:007 D/dossier 37, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de arti~len 14 en IS der Waren-
wet (Staatsblad 1935, No. 793); 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
.1935, No. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
:i:8 Januari 1949, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Sociale Zaken van 9 Februari 1949, 
No. 50 D/dossier 37, Afdeling Volksgezond
heid: 

Hebben goedgevonden en wrstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 10 Maart 1941, tot afwijking van 
het bepaalde in artikel 2, onder 3, van het 
Bierbesluit (Staatsblad 1926, No. 280) (Neder
lantf.se Staatscourant van 1941, No. 62), waar
vandevoorlopigeschorsing, bedoeld in artikel 
15, eerste lid, van het besluit Bezettings
maatregelen is opgeheven bij Koninklijk be
sluit van 27 December 1945 (Staatsblad No. 
F 326), vervalt. 

Art. 2. In artikel a, onder 3, van het Bier
besluit (Staatsblad 1936, No. 280) wordt in 
plaats van "9%" gelezen: ,,8%". 

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

Soestdijk, 14 Februari 1949, 
JULIANA. 

De Minister u. Sociale Zaksn, A.M. JoEKES. 
(Uitgeg. 4 Maart 1949). 

S. 1949, I 68-70 

S. l '10 

16 Februari 1949. WET, houdende wijzi
ging van de kieswet. de gemeentewet 
en de wet van x Maart x946 (Staats
blad No. G 4:1:), alsmede een bijzondere 
voorziening met het oog op de in een 
tweetal gemeenten in x949 te houden 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Bijl, Hsnl. 11 ..,,s/49, 1o8a; 
Hand. II 48/49, blads. 1193-1194; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1o8a; 
Hand. 1 48/49, blads .. ... . 

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

dat het wenselijk is in de kieswet. de ge
meentewet en de wet van x Maart :1:946 
(Staatsblad no. G 4x) enige wijzigingen aan 
te brengen, alsmede een bijzondere voorzie
ning te treffen met het oog op de in een 
tweetal gemeenten in 1949 te houden ge
meenteraadsverkiezingen; 

Zo ia het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

AFDELING I 
A.. 

De kieswet wordt als volgt gewijzigd: 
Art. I. De derde en vierde volzin van 

het eerste lid van artikel 3x worden vervan
gen door het volgende: 

,,De raad van zulk een gemeente kan 
evenwel besluiten onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten deze verdeling op te 
heffen of niet tot stand te doen komen, dan 
wel de gemeente in twee kieskringen te ver
delen. Gedeputeerde Staten. de raad ge
hoord, brengen de verdeling in kieskringen 
tot stand." 

Art. II. Aan het eerste lid van artikel 
50 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

.,Is gebruik gemaakt van de bevoegdheid, 
bedoeld in de derde volzin van het derde 
lid, dan dient deze verbinding binnen twee 
dagen na de kennisgeving, bedoeld in. arti
kel 4ga, te geschieden." 

Art, 111. Aan het derde lid van artikel 
50 wordt het volgende toegevoegd: 

,,Ia echter een gemeente van meer dan 
ao.ooo zielen niet in kieskringen verdeeld, 
dan kan een lijst, welke is ingediend met 
het hoogst toelaatbaar aantal candidaten, 
bij de verkiezing van de leden van de ge
meenteraad met één andere lijst worden 
verbonden, indien eerstgenoemde lijst over
eenkomstig _de bepalingen van het vijfde lid 
door ten minste tien leden van de gemeen
teraad voor een voorkeurnummer wordt 
aanbevolen en de andere lijst niet voor een 
voorkeurnummer wordt aanbevolen." 

Art. IV. In de eerste volzin van het 
vijfde lid van artikel 50 wordt in plaats van 
,,in het eerste lid" gelezen: ,.in de eerste 
volzin van het eerste lid". 
• Art. V. In artikel soa wordt in het twee
de lid na de tweede volzin een volzin inge
voegd, luidende als volgt: 

,,Is gebruik gemaakt van de bevoegdheid, 
vermeld in de derde volzin van het derde 
lid van artikel 50, dan wordt het nummer, 
dat aan de voor het voorkeurnummer aan-
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bevolen lijst ie toegekend, eveneens toege
kend aan de daarmede verbonden lijst met 
toevoeging van de letter A." 

Art. VI. In artikel soa wordt in de laat. 
ste volzin van het tweede lid in plaats van 
de woorden ,,krachtens de vorige zinsnede" 
gelezen: ,,krachtens de tweede volzin van 
dit lid". 

B 

De gemeentewet wordt als volgt gewij
zigd: 

Art. VII. Artikel 10 wordt gelezen: 
»In afwijking van het bepaalde in artikel 

37 der kieswet, mogen op één lijst ten hoog
ste vijf candidaten meer worden geplaatst 
dan het aantal te vervullen plaatsen be
draagt; is de gemeente in drie, onderschei
denlijk twee kieskringen verdeeld, dan ten 
hoogste vijf candidaten meer dan een derde, 
onderscheidenlijk dan de helft van het aan
tal te vervullen plaatsen. met verwaarlo
zing van een eventuele breuk, in alle ge
vallen echter met dien verstande, dat het 
aantal van ao niet wordt overschreden. 

C 
De wet van 1 Maart 1946 (Staatsblad no. 

G 41) wordt als volgt gewijzigd: 
Art. VIII. Artikel 75 wordt gelezen : 
"De leden van de raden der gemeenten 

treden af met ingang van de eerste Dinsdag 
van September van het jaar 1949." 

AFDELING II 
Met het oog op de in de gemeenten Arn

hem en Rozendaal (Gld.) in 1949 te houden 
verkiezingen voor de raden dier gemeenten 
gelden de volgende bepalingen: 

Art. IX. 1. Zij, die in het bevolkings
register der gemeente Rozendaal (Gld.) zijn 
opgenomen en tevens werkelijke woonplaats 
hebben binnen het gebied dier gemeente, om
grensd door de Rijksweg no. u, de Dennen
weg_ de Grensweg en de A_rnhemse . Allee, · 
worden - voorzover het de 1n 1949 te hou
den gemeenteraadsverkiezingen betreft -
geacht ingezetenen der gemeente Arnhe{Il 
te zijn. 

a. De in het vorig lid bedoelde personen 
zijn niet bevoegd in 1949 deel te nemen aan 
de verkiezing voor de leden van de raad der 
gemeente Rozendaal (Gld.). 

3. De in het eerste lid bedoelde perso
nen worden voor de toepassing van artikel 
a 1, juncto 4, der gemeentewet als ingezete
nen van de gemeente Arnhem beschouwd, 
voorzover zij gedurende de laatste twaalf 
maanden hun werkelijke woonplaats binnen 
de gemeente Arnhem en/of het in lid 1 om
schreven gebied der gemeente Rozendaal 
(Gld.) hebben gehad. 

4. Het gemeentebestuur van Rozendaal 
(Gld.) maakt een afzonderlijke lijst op, de 
in het eerste lid bedoelde inwonet8 aanwij
zende, die tot het kiezen van de leden van 
de gemeenteraad van Arnhem bevoegd zijn. 
Deze lijst wordt v66r u Februari van het 
jaar 1949 aan het gemeentebestuur van 
Arnhem overgedragen. De op de lijst ge-
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plaatste personen worden geacht voor te 
komen op de ingevolge artikel 7 der kies
wet door het gemeentebestuur van Arnhem 
opgemaakte kiezerslijst. 

Slotbepaling 
Art. X. Deze wet treedt in werking met 

ingang van de dag na haar afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Fe

bruari 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Binn. Z., J. H. V. MAARSEVEEN

(Uitgei. z7 Februari z949). 

s. J 71 
16 Februari 1949. WET, houdende vast

stelling van de heffing van een retributie 
over de vorderingen en aanspraken in de 
zin van het Koninklijk besluit van 6 
Maart 1942 (Staatsblad No. C 18). 

Bijl. Hand. 11 1948, 927; 
Bijl. Hand. 11 48/49, 927; 
Hand. 11 48/49, bladz. us2; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 927; 
Hand. 1 48/49, bladz. 136. 

Wij JULIANA, enz •.•• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebbenr 

dat het noodzakelijk is zowel de reeds ge
dane als de toekomstige buitengewone uit
gaven, samenhangend met de uitvoering van 
Ons besluit van 6 Maart 194:a (Staatsblatf 
No. C 18), te bestrijden door middel van 
een retributie, te heffen over de vorderin
gen en aanspraken in de zin van dat be
sluit; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.: 
A.rt. 1. Overeenkomstig de in de volgen

de artikelen te stellen regelen wordt een
maal ten bate van 's Rijks schatkist een 
retributie geheven over de vorderingen en 
aanspraken, welke krachtens Ons besluit 
van 6 Maart 194a (Staatsblad No. C 18) op 
de Staat der Nederlanden in eigendom zijn 
overgegaan. 

Art. 2. 1. Aan de in artikel 1 bedoelde 
heffing zijn onderworpen de natuurlijke en 
rechtsper11onen, aan wie de in genoemd ar
tikel bedoelde vorderingen en aanspraken 
in eigendom toebehoorden ten tijde dat Ons 
l:,ealuit van 6 Maart x942 (Staatsblad No. 
C 18) op genoemde personen, vorderingen 
of aanspraken toepasselük werd. 

2. De in het eerste lid bedoelde personen 
zijn na voldoening van de door hen verschul
digde retributie gerechtigd dezelve te ver
halen op degene, voor wiens rekening de vor
deringen en aanspraken bij derden berusten. 

3. Indien op het tijdstip van terue:gave, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 4 van 
Ons besluit van 6 Maart 1942 (Staatsblad 
No. C 18), de voormalige rechthebbende over
JJden is, zijn diens erfgenamen voor de te 
lieffen retributie hoofdelijk aansprakelijk. 

4. Indien sinds het tijdstip ener vervroeg
cfe teruggave, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 4 van Ons besluit van 6 Maart 194z 
(Staatsblad No. C 18), en vóór de inwerking-
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treding ·van deze wet de voormalige recht
hebbende overleden is, zijn diens erfgenamen 
voor de te heffen retributie hoofdelijk aan
sprakelijk. 

5; 's Rijks schatkist heeft het recht van 
voorrang op alle vorderinge11, en aanspraken, 
welke krachtens artikel 4 van Ons besluit van 
6 Maart 1942 (Staatsblad No. C 18) aan de 
voormalige rechthebbende of diens erfgena
men zijn teruggegeven. Dit recht van voor
rang gaat boven alle andere, met uitzonde
ring van de bevoorrechte schulden, bedoeld 
in de artikelen u85 onder 1° en II95 onder 1° 
van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1139 
onder 10 en 1149 onder 1° van het Burgerlijk 
Wetboek vooc Indonesië). 

Art. 3. De retributie bedraagt ¼ %, be
rekend over het totaal van alle in artikel 1 
bedoelde vorderingen en aanspraken, die vóór 
het in het eerste lid van artikel 2 bedoelde 
tijdstip aan een bepaalde natuurlijke of 
rechtspersoon in eigendom toebehoorden, 
zulks met een minimum van f 2,50 (twee 
gulden vijftig centen) Indonesisch courant in 
totaal. Bedoelde vorderingen en aanspraken 
voorzover uitgedrukt in vreemde valuta, 
worden ter berekening van de verschuldigde 
retributie herleid in Indonesisch wettig be
taalmiddel. 

Art. 4. 1. De waarde der afzonderlijke 
bestanddelen, welke tezamen het in het vo
rige artikel bedoelde totale individuele bezit 
vormen, wordt naar de door of vanwege Onze 
Ministers van Financiën en van Overzeese 
Gebiedsdelen tezamen vast te stellen tijd
stippen berekend naar de maatstaven, be
doeld in artikel 9 van de ordonnantie op de 
vermogensbelasting 1932. 

2. Indien bedoelde waarde niet bepaal
baar is naar de maatstaven, genoemd in het 
vorige lid, wordt door of vanwege Onze Minis
ters van Financiën en van Overzeese Gebieds
delen tezamen beslist naar welke maatstaf de 
waarde zal worden bepaald. 

Art. 5. Onder de in artikel 1 bedoelde 
vorderingen en aanspraken worden begrepen : 

a. de vorderingen en aanspraken, waar
van het bestaan of het bedrag op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze wet aan de 
Regering onbekend zijn; 

b. de vorderingen en aanspraken, die in
gevolge het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 4 van Ons besluit van 6 Maart 1942 
(Staatsblad No. C 18) aan de voormalige recht
hebbenden vervroegd zijn teruggegeven; 

c. buitenlandse effecten op naam, ook 
wanneer zij zich tijdens de bezetting van 
Indonesië aldaar bevonden; 
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ters van Financiën en van Overzeese Gebieds
delen worden bepaald, dat geen retributie 
wordt geheven. 

Art. 8. Indien door een buitenlandse Be
waarder van Eigendommen retributie wordt 
geheven over vorderingen en aanspraken, als 
bedoeld in artikel 1, wordt dezelve in aftrek 
gebracht van de retributie, welke ingevolge 
deze wet verschuldigd is. 

Art. 9. Door of vanwege Onze Ministers 
van Financiën en van Overzeese Gebieds
delen tezamen worden met betrekking tot de 
opeisbaarheid en de invordering van de inge
volge deze wet verschuldigde retributie rege
len gesteld en wordt het lichaam aangewezen, 
dat met de invordering is belast. 

Art. 10. Deze w11t is mede toepasselijk op 
diegenen der in het eerste lid van artikel z 
bedoelde personen, die buiten Indonesië ver
blijf houden. 

Art. ll. Deze wet is niet toepasselijk op 
de in artikel 1 bedoelde vorderingen en aan
spraken, welke krachtens opdracht van de 
Nederlandse Regering in beheer zijn gegeven 
aan de Nederlandse Scheepvaart- en Handels
commissie. 

Art.12. 1. Deze wet is mede verbindend 
voor Indonesië. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
de dag, volgende -op die harer afkondiging, 
met dien verstande, dat zij in Indonesië in 
werking treedt met ingang van de dag, vol
gende op die harer afkondiging in het Staats
blad van Indonesië. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Febru

ari 1949. 

De Minister van Financiën, 
P. LlEFTlNCK. 

JULIANA 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a. i., 
] . H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg. 4 Maart 1949). 

s. J 72 
16 Februari 1949 WET tot nadere wijziging 

van het Eerste Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1086; 
Hand. Il 48/49, bladz. II52; 
Bijl.Hand. I 48/49, 1086; 
Hand I 48/49, bladz. 136. 

d. buitenlandse effecten aan toonder, • 
doch alleen indien zij zich tijdens die bezet
ting buiten vijandelijk, door de vijand bezet s. J 73 
of daarmede op één lijn gesteld gebied be
vonden. 

Art. 6. Geen retributie wordt geheven 
over de vorderingen en aanspraken, die in 
eigendom -toebehoren aan rechtspersonen, 
bedoeld in artikel 2 van Ons besluit van 
6 Maart 1942 (Staatsblad No. C 18). 

Art. 7. Ingeval de Staat der Nederlanden 
met een vordering of aanspraak of met be
paalde categorieën van vorderingen of aan
spraken geen of nagenoeg geen bemoeienis 
heeft gehad, kan door of vanwege Onze Minis-

16 Februari 1949. WET, houdende vast
stellini; rentepercentage over gedurende 
de jaren 1934 tot en met 1938 door het 
Rijk aan Staatsbedrijven verstrekte ka
pitalen en wijziging van artikel 9, tweede 
lid, der Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad 
No.249). 

Bijl. Httnd. Il 48/49, 1096; 
Hand. II 48/49, bladz. n52; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1096; 
Hand. I 48/49, bladz 136. 
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Wij JULIANA, enz •.•. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, een wettelijke voorzie
ning te treffen ten aanzien van de vaststelling 
van het rentepercentage over :gedurende de 
jaren 1934 tot en met 1938 door het Rijk aan 
Staatsbedrijven verstrekte kapitalen en voorts 
een wijziging aan te brengen in artikel 9, 
tweede lid, der Bedrijvenwet 1928; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het percentage van de rente over 

de gedurende de jaren 1934 tot en met 1938 
door het Rijk aan Staatsbedrijven verstrekte 
k_apitalen, als bedoeld in artikel 1, onder Zo, a, 
van de Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad no. 
249), en, voor zoveel betreft de Staatsmijnen 
in Limburg, als bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, van de wet van 29 December 1928 (Staats
blad no. 516), zoals deze wet is gewijzigd bij de 
wet van 18 Maart 1931 (Staatsblad no. 109), 
wordt vastgesteld op 4. 

Art. 2. Het tweede lid van artikel 9 van 
de Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad no. 249) 
wordt gelezen als volct: 

,.2. De ingevolge artikel 6, eerste lid, 
onder e, voor aflossing bestemde bedragen 
worden in mindering gebracht op dat deel van 
het kapitaal, als bedoeld in artikel 1, onder 
Zo., a, hetwelk is opgenomen in het jaar, waar
in de uitgaven voor de bezittingen, waarop 
de afschrijving, vervreemding, overdracht of 
terugstorting betrekking hebben, in de tweede 
afdeling van de begrotingsrekening van het 
bedrijf zijn opgenomen". 

Art. 3. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 20 Septem
ber 1944. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Febru

ari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiin, p. LlBFTlNCK. 

( Uitgf16, 5 April 1949. 

s. J 74 
16 Februari 1949. WET, houdende over

neming in beheer en onderhoud bij het 
Rijk van havens en havenwecken in de 
gemeente Medemblik. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1094; 
Hand. II 48/49, bladz. 1038; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1094; 
Hand. I 48/49, bladz. 136. 
Wij J,?.LIANA, enz • •• • doen te weten: 
Alzo wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de havenwerken te 
Medemblik en hetgeen daartoe behoort, thans 
in beheer, en onderhoud bij de gemeente 
Medemblik, bij het Ambacht van West-Fries
land genaamd De Vier Noorder Koggen en 
bij het Hoogheemraadschap N oodhollands 
Noorderkwartier, in beheer en onderhoud te 
nemen bij het Rijk, en dat zulks ingevolge 
artikel I, tweede lid, der Waterstaatswet 1900 
krachtens een wet moet geschieden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Bij het Rijk worden in beheer 

en onderhoud genomen de volgende in de 
gemeente Medemblik gelegen havens en ter
reinen: 
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a. de Buitenhaven, de Oosterhaven met 
het Oudevaartsgat, de Middenhaven en de 
Westerhaven, omvattende de kadastrale per
celen gemeente Medemblik, sectie A nos. 3435 
en 1824; 

b. de tetteinen langs de onder a genoemde 
havens, omvattende de kadastrale percelen 
gemeente Medemblik sectie A nos. 34Ü (ge
deeltelijk), 3348 (gedeeltelijk), 2584, 791 3204, 
3390 (gedeeltelijk), 3338 en 790. • 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde havens en terreinen zijn met zwarte 
arcering aangegeven op de bij deze wet be
horende tekening A. * 

3. In de overneming zijn begrepen de 
volgende in of op de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde havens en terreinen aanwe
zige en mede voor zoveel mogelijk op voor
noemde tekening aangegeven opjecten: 

dé Kwikkelsbrug, de landhoofden van de 
voormalige Rolbrug of Oudevaartsbrug, het 
havenlicht op het terrein langs de Noordzijdl! 
van de Buitenhaven met de daarbij behorendl! 
gasleiding, de kademuur langs de Noordzijde 
van de Oosterhaven, het basaltmuurtje met 
het daarlangs gelegen voetpad langs het Oude
vaartsgat, de steenglooiingen langs de Zuid• 
zijde van de Oosterhaven, de remmingwerken, 
de meerpalen, de verhardingen en de bomen, 

4. Tevens zijn in de overneming begre
pen de beide havenlichten en de daarbij be
horende gasleidingen, welke lichten en lei
dingen zich buiten de in het eerste lid van 
dit artikel genoemde havens en terreinen op 
en in de havenhoofden bevinden. Deze lichten 
en leidingen zijn eveneens op de tekening 
aangeduid. 

5. Het beheer en onderhoud van al het
geen in dit artikel is omschreven wordt bij 
het Rijk genomen voorzoveel dit bij de ge
meente Medemblik berust. 

Art. 2. De in of op de in artikel 1 om
schreven havens en terreinen aanwezige aan 
de gemeente Medemblik in eigendom be
horende werken en opjecten, welke niet in de 
overneming in beheer en onderhoud zijn be
grepen, mogen, voorzoveel de gemeente daar
op prijs stelt, aanwezig blijven, behoudens het 
door de gemeente aanvaarden van de voor het 
hebben en behouden van die werken en op
jecten vereiste publiekrechtelijke vergunnin
gen. 

Art. 3. De gemeente-loswal langs de 
Noordzijde van de Oosterhaven op het in 
artikel 1 genoemde perceel sectie A no. 2584 
behoudt de bestemming van los- en laad
plaats. 

Art. 4. De gemeente Medemblik wordt 
ontheven van de verplichting tot het betalen 
van de helft van de kosten van het periodiek 
in de Buitenhaven te verrichten onderhouds
baggerwerk, welke verplichting op haar rust 
ingevolge artikel 1 der overeenkomst tussen 
het Rijk en de gemeente van 13/15 Juli 1891, 
geregistreerd te Haarlem den achtsten Sep-
tember 1891 deel 101 folio 18. . 

Art. S. Door het in beheer en onderhoud 
nemen van de in artikel 1 bedoelde havens, 
terreinen en verdere opjecten treedt het Rijk 
tegenover derden in de rechten en verplich-

* Deze tekening is niet . opgenomen. 
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tingen van de gemeente Medemblik 'te dezer 
zake. 

Art. 6, I. Bij het Rijk wordt in beheer 
en onderhoud genomen het gedeelte bestra
ting, aansluitende aan de Noordzijde van de 
Kwikkelsbrug, omvattende het kadastrale 
perceel gemeente Medemblik sectie A no. 
3348 (gedeeltelijk). 

2. Het in het eerste lid van dit artikel be
doelde gedeelte bestrating is met een zwarte 
arcering aangegeven op de bij deze wet be
horende tekening B. * 

3, Het beheer en onderhoud van de in 
dit artikel omschreven bestrating wordt bij 
het Rijk ger.omen voorzoveel dit bij het Am
bacht van West-Friesland genaamd De Vier 
Noorder Koggen berust. 

Art. 7. Door het in beheer en onderhoud 
nemen van de in artikel 6 bedoelde bestrating 
treedt het Rijk tegenover derden in de rech• 
ten en verplichtingen van het Ambacht van 
West-Friesland genaamd De Vier Noorder 
Koggen te dezer zake. 

Art. 8. I. Bij het Rijk worden in beheer 
en onderhoud genomen de volgende in de 
gemeente Medemblik gelegen waterstaats
werken: 

a. de beide havenhoofden met de daarbij 
aansluitende en langs de Buitenhaven ge
legen gedeelten van de l]sselmeerdijk, om
vattende de kadastrale percelen gemeente 
Medemblik sectie A nos. 3434 (gedeeltelijk) 
en 3436 (gedeeltelijk); 

b. de kaaimuur aan de Noordzijde van de 
Oosterhaven nabij de Buitenhaven, gelegen 
op het kadastrale perceel gemeente Medem
blik sectie A. no. 3348; 

c. de waterkerende werken langs de Noord
zijde van de Oosterhaven, de Noordzijde van 
de Middenhaven en de Noord- en Westzijde 
van de Westerhaven, met inbegrip van de 
schotbalken, behorende tot de in genoemde 
werken aanwezige coupures, op en in de ka
dastrale percelen gemeente Medemblik sectie 
A nos. 3348, 2584, 791 en 3204 en sectie C 
no. 840. 

2. De in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde beide havenhoofden zijn met zwarte 
arcering en de kaaimuur, alsmede de muur 
met coupures van de waterkerende werken, 
met een bloklijn aangegevep op de bij deze 
wet behorende tekening C. * 

3, Het beheer en onderhoud van de in 
lid I omschreven werken wordt bij het RiJk 
genomen voorzoveel dit bij het Hoogheem
raadschap N oordhollands Noorderkwartier 
berust. 

Art. 9. Door het in beheer en onderhoud 
nemen van de in artikel 8 bedoelde werken 
treedt het Rijk tegenover derden in de rech
ten en verplichtingen van het Hoogheem
raadschap N oordhollands Noorderkwartier 
te dezer zake. 

Art. 10. Wegens het door het Rijk in be
heer en onderhoud overnemen van de in arti• 
kel 8 genoemde werken betaalt het Hoog
heemraadschap Noordhollands Noorder
kwartier aan het Rijk een bedrag ineens van 
tweeduizend (f. 2000,-), te voldoen door 
overschrijving op postrekening no. 1 ten na
me van 's Rijks schatkist te 's-Gravenhage, 

* Deze tekeningen zijn niet opgenomen. 

L. & S. i:949 
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uiterlijk twee maanden na de inwerking- • 
treding van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Febru

ari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uit,c. 29 Maart 1949. 

s. J 75 
16 Februari 1949. WET houdende verlen

ging van de geldigheidsduur van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

Bijl. Hand. Il 48/49, IIOI; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1038; 
Bijl. Hand. I 48/49, IIOl; 
Hand. I 48/49, bladz. 136. 
Wij JULIANA, enz .••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

datOnsbesluitvan 17 December 1948 (Staats
blad I 558), betreffende het weder in werkinc 
treden van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939 incevolce artikel 8 dier wet bekrachti
ging bij de wet behoeft; · 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Enic artikel 

Ons besluit van 17 December 1948 (Staats
blad I 558), waarbij is bepaald, dat de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939 met ingang 
van 1 Januari 1949 weder in werking treedt, 
wordt bekrachticd met dien verstande dat 
die wet ten hoopte vo.or de tijdsduur eindi
cende op 31 December 1949 in werking zal 
zijn. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soëstdijk, 16 Febr. 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Verkaer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van 0orl0fl, 
SCHOKKlNG. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKlNG, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

(Uit,e,, II Maart 1949). ,, 

s. J 38 

17 Januari 1949, BESLUIT, houdende ver
vanging van enige wijzigingen, welke 
tijdens de bezetting in het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement en het Ar
beidsovereenkomstenbesluit werden aan
gebracht, door een op het Nederlandse 
recht gebaseerde voorziening. 

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

Binnenlandse Zaken van 13 December 1948, 
N°. 15193/R, Afdeling Ambtenarenzaken, 
bureau I; 

Gelet op de artikelen IS en 28 van het 
besluit Bezettincsmaatregelen; 

Overwegende, dat het wenselijk is de be-

6 
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zettingsregelingen tot wijziging van het Al• 
gemeen Rijksambtenarenreglement en van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit te doen 
vervallen en nader in de daarin geregelde 
materie te voorzien; 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 December 1948, N°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 10 Ja
nuari 1949, N°. 15252/R, Afdeling Ambte
narenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Algemeen Rijksambtenaren- . 

reglement wordt gewijzigd als volgt: 
A. Na artikel 15 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel 15a, luidende: 

"Artikel 15a 
Bij de uitbetaling van de bezoldiging, toe

komende aan de ambtenaar in tijdelijke ' 
dienst, die na I September 1943 als zodanig 
aangesteld is, wordt 4 pct. van de bruto
bezoldiging (tijdelijke toelagen niet inbegre
pen) ingehouden tot het tijdstip, waarop hij 
ambtenaar wordt in de zin van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad N°. 240), dan wel zijn 
dienstverband eindigt. Het ingehoudene 
wordt op een van bedoelde tijdstippen aan 
de ambtenaar in tijdelijke dienst uitgekeerd, 
zulks met inachtneming van en behoudens 
het bepaalde in artikel 95a". 

B. Aan het vierde lid van artikel 35 wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende : 

"Indien de ziekte of het ongeval, bedoeld 
in de vorige volzin, ook na het ontslag van 
de ambtenaar nog gedeeltelijke of gehele 
ongeschiktheid tot werken ten gevolge heeft, 
ontvangt hij, wanneer hij te dier zake geen 
aanspraak heeft op een uitkering krachtens 
een wettelijke ziekte- of oncevallenverzeke
ring of op een pensioen krachtens de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240), gedurende 
de tijd van zijn gedeeltelijke of gehele on
geschiktheid tot werken een uitkering tot 
zodanig bedrag, als hem krachtens de Onge
vallenwet 1921 zou toekomen, fodien hij 
daaraan recht op uitkering kon ontlenen". 

C. Aan artikel 35.wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

"6. Indien de ambtenaar ten gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het vierde 
lid, overlijdt, ontvangen zijn .oagelaten be
trekkin&en, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkering krachtens een 
der Ongevallenwetten of op een pensioen 
krachtens de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
No. 240) hebben, een uitkering tot zodanig 
bedrag en tot zodanig tijdstip, als hun krach
tens de Onsevallenwet 1921 zou toekomen, 
indien zij daaraan recht op uitkering konden 
ontlenen". 

D. In artikel 39 wordt na het tweede lid 
een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,.3. De ambtenaar, aan wie een uitkering, 
als in het eerste lid bedoeld, is toegekend, is 
verplicht de reserve, welke hij bij zijn pen
sionnering overeenkomstig artikel 12 van het 
Koninklijk besluit van 22 December 1922 
(Staatsblad N°. 684) ontvangt, terug te be
talen aan het lichaam, dat in de bijdrage 
aan het algemeen burgerlijk pensioenfonds, 
bedoeld in het eerste lid, voorzien heeft". 

E. Lid 3 van artikel 39 wordt lid. 4, met 
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dien verstande, dat de woorden: .,De ambte
naar, aan wie een uitkering, als in het eerste 
Jid bedoeld, is toegekend, is" worden ver
vangen door: .,Hij is voorts". 

F. Lid 4 van artikel 39 wordt lid 5. 
G. Na artikel 95 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel 95a, luidende: 

"Artikel 95a 
I. Op de tijdstippen, genoemd in artikel 

15a, wordt het krachtens dat artikel inge
houdene aan de ambtenaar in tijdelijke dienst 
of diens rechtverkrijgenden uitgekeerd, ver
meerderd met rente, overeenkomstig het be
paalde in de volgende leden, met dien ver
stande, dat, indien tot inkoop van diensttijd 
wordt overgegaan, dit bedrag, alsmede her 
bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende lidt 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, voo, 
zoveel nodig, wordt aangewend voor de be
taling van de door de ambtenaar verschul
digde inkoopsom. 

2. Aan het van de ambtenaar in tijdelijke 
dienst in de loop van het kalenderjaar inge
houden bedrag wordt op 31 December van 
dat jaar of op een der tijdstippen, in het eerste 
lid bedoeld, 2 pct. toegevoegd als rentever
goeding. 

3. Het totaal bedrag, dat op 31 December 
van enig jaar ingevolge artikel 1~ op de be
zoldiging van de ambtenaar in tijdelijke 
dienst ingehouden is, vermeerderd met het 
bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende lid, 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, en 
met de daaraan toegevoegde rente, draagt 
over het volgende kalenderjaar een rente van 
4 pct. In geval van uitkering in de loop van 
dat kalenderjaar wordt deze rente berekend 
tot en met de maand, waarin een der tijd
stippen, bedoeld in artikel ISa, valt". 

Art. II. Het Arbeidsovereenkomstenbe
sluit wordt gewijzigd als volgt: 

A. Aan het eerste 'lid van artikel 33 wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

"Indien de arbeider na afloop van de in de 
eerste volzin bedoelde 26 weken, dan wel na 
zijn ontslag, na afloop van die termijn, ter 
zake van de ziekte of het ongeval gedeeltelijk 
of geheel ongeschikt is tot werken, ontvangt 
hij, wanneer hij te dier zake geen aanspraak 
op een uitkering krachtens een wettelijke 
ziekte- of ongevallenverzekering heeft, ge
durende de tijd van zijn gedeeltelijke of ge
hele ongeschiktheid tot werken, een uitke
ring tot zodanig bedrag, als hem krachtens 
de Ongevallenwet 1921 zou toekomen, indien 
hij daaraan recht op uitkering kon ontlenen". 

B. Aan artikel 33 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

"3. Indien de arbeider tengevolge van de 
ziekte of het ongeval, bedoeld in het eerste 
lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten be
trekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkering krachtens een 
wettelijke ongevallenverzekering hebben, een 
uitkering tot zodanig bedrag en tot zodanig 
tijdstip, als hun krachtens de Ongevallenwet 
1921 zou toekomen, indien zij daaraan recht 
op uitkering konden ontlenen". 

C. De leden 7 en 8 van artikel 63 worden 
gelezen als volgt: 

"7. Indien een arbeider aangesteld wordt 
als ambtenaar in tijdelijke dienst. wordt op 
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31 December van het jaar, waarin die. aan
stelling plaats vindt het ingehoudene, ver
meerderd met de rente tot genoemde datum, 
gevoegd bij de in artikel 95a, tweede lid, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
bedoelde som. 

8. Indien hij, die tot ambtenaar in vaste 
of tijdelijke dienst aangesteld is, ontslagen 
wordt of overlijdt vöor de aanvang van de 
termijn, binnen welke inkoop van diensttijd 
mogelijk is, wordt de bijslag, bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel, aan hem of aan 
zijn rechtverkrijgenden alsnog uitgekeerd"._ 

D. Aan artikel 63 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd: 

9. De arbeider, die op of na l Maart 1942 
tot ambtenaar aangesteld is, heeft bij inkoop 
voor pensioen van op arbeidsovereenkomst 
doorgebrachte diensttijd aanspraak op de in 
de vorige leden bedoelde bijslag. Voor de 
arbeider, op wie gedurende de periode van 
inhouding of een gedeelte daarvan de Inva
liditeitswet van toepassing geweest is, wordt 
bij inkoop voor pensioen van op arbeids
overeenkomst doorgebrachte diensttijd de 
bijslag op 100 pct. bepaald. 

10. Van de v~~r I Maart 1942 aangestelde 
ambtenaar die, op grond van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad N°. 240), diensttijd als 
arbeider doorgebracht, voor pensioen inkoopt, 
wordt de ingevolge dit artikel uitgekeerde 
bijslag teruggevorderd". 

Art. IJl. De Koninklijke besluiten van 
20 Augustus 1945 (Staatsblad N°. F 142) eri 
van 21 Augustus 1945 (Staatsblad N°. F 150) 
worden ingetrokken. 

Art. IV. · De volgende beschikkingen van 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandse Zaken vervallen: 

a. van 6 Juli 1943, strekkende tot wijzi
ging van artikel 39 van het Algemeen Rijks
ambtenareareglement (opgenomen in de N• 
derlandse Staatscourant van 7 Juli 1943, 
N°. 129, en wegens misstelling herplaatst in 
de Nederlandse Staatscourant van 3 Septem
ber 1943, N°. 171); 

b. van 19 Augustus 1943, strek.kende tot 
aanvulling van het Algemeen Rijksambte
narenreglement met de artikelen 15a en 95a 
(opgenomen in de Nerhrlandse Staatscourant 
van 24 Aucustus 1943, N°. 163, en wegens 

. misstelling herplaatst in de Ned.rlandse 
Staatscourant van 3 September 1943, N°. 
171); 

c. van 19 Augustus 1943, strekkende tot 
wijziging en aanvulling van artikel 63 van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit (opgeno
men in de Nederlandse Staatscourant van 24 
Aucustus 1943, N°. 163); 

d. van 22 Mei .1944, B.Z. N°. 4 A.Z., strek
kende tot wijziging van artikel 35 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement (opge
nomen in de Nederlandse Staatscourant van 
5 Juni 1944, N°. 107); _ 

e. van 22 Mei 1944, B.Z. N°. 6 A.Z., strek
kende tot wijziging van artikel 33 van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit (opgenomen 
in de Nederlandse Staatscourant van 5 Juni 
1944, N°. 107). 

Onze Ministers, zijn, ieder voorzoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 

s. 1949, J 38, 55 

gepl:iatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en de Al
gemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 17 Januari 1949. 
JULIANA. 

De Minister 11an Binnenlandse Zalum, 
J. H. VAN MI.ARSEVEEN, 

(Uitgegeven I April 1949.) 

s. J 55 
1 Februari 1949, BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 2 October 1947 te Atlantic City 
gesloten internationaal Verdrag betref
fende de Verreberichtgeving, met bij
lagen. 

Wij JULIANA, enz. · 
Gezien het op 2 October 1947 te Atlantic 

City gesloten internationaal Verdrag betref
fende de Verreberichtgeving, met bijlagen, 
waarvan een afdruk bij dit besluit is gevoegd 
en dat vanwege Ons op .grond van artikel 16, 
lid 2, van de Telegraaf- en Telefoonwet van 
II Januari 1904 (Staatsblad N°. 7) is onder
tekend; 

Overwegende, dat Wij bedoeld Verdrag 
zowel voor het Rijk in Europa, als voor 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen hebben bekrachtigd en dat Onze 
akte van bekrachtiging op 31 December 1948 
bij het secretariaat-generaal van de Inter
nationale Unie van Verreberichtgeving te 
Genève is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat genoemd Verdrag 
op I Januari 1949 is in werking getreden voor 
de navolgendë Staten: Canada, Denemarken, 
de Verenigde Staten van Amerika, Finland, · 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, IJsland, 
Ierland, Libanon, Monaco, Noorwegen, 
Nieuw-Z~eland, Nederland, Zweden, Zwitser
land en Tsjechoslowakije; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 26 Januari 1949, 
Kabinet en·Protocol, N°. 8151; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd Verdrag, met bijlagen, te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit 
besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
i:itvoering van hetgeen te dezen wordt 
vereist. 

Soestdijk, 1 Februari 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Buitenlanthe Z""-a, 
STIKKER. 

(Uitgeg. 4 Maart 1949.) 

CONVENT'ION INTERNATIONALE DES 
TELECOMMUNICATIONS 

Préambule 

En reconnaissant pleinement à chaque 
pays Ie droit souverain de réglementer ses 
télécommunications, les plénipotentiaires des 
Gouvernements contractan ts ont, d'un com-
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mun accord, arr~té la Convention suivante, 
en vue d'assurer le bon fonctionnement des 
t élécommunications. 

CHAPITRE I 

ComposltJon, obJet et strncture de l'Unlon 

Composition de l' Union 

Art. 1. I. L'Union internationale des 
télécommunications comprend des Membres 
et des Membres associés. 

2. Est Membre de l'Union: 
a) tout pays ou groupe de territoires 

énuméré dans !'annexe I, après signature 
et ratification de la Convention, ou adhés1on 
à eet Acte par le pays ou groupe de territoires, 
ou pour son compte; 

b) tout pays non muméré dans !'annexe 1, 
q,ui devient Membre des Nations Unies et 
adhère à la présente Convention, conformé
ment aux dispositions de l'article 17; 

c:) tout pays souverain, non énuméré dans 
!'annexe x et non Membre des Nations Unies, 
qui adh ère à la Convention conforméme,1t 
aux dispositions de l'article 17, après que 
sa demande d'admissi.on en qualité de 
Membre de l'Union a été agréée par les deux
tiers des Membres de l'Union. 

3. (1) Tous les Membres tint Ie droit 
de participer aux conférences de l'Union et 
soot éligibles à tous ses organismes. 

(2) Cbaque Membre a droit à une voix 
à toutes ll!s conférences de l'Union et à toutes 
les réunions des organismes de l'Union dont 
il est membre. 

4. Est Membre associé de l'Union: 
a) tout pays non Membre de l'Union aux 

termes du paragraphe 2 ci-dessus, dont la 
demande d'admission à l'Union en qualité de 
Membre associé est acceptée par la majorité 
des Membres de l'Union et qui adhère à la 
~nvention conformément • aux dispositions 
de l'article 17; 

b) tout territoire ou groupe de territoires, 
n'ayant pas l'entière responsabilité de ses 
relations intemationales, pour le compte 
duquel un Membre de l'Union a signé et 
ratifié la présente Convention ou y a adhéré 
conformément aux dispositions des articles 17 
ou 18, lok'sque sa demande d'admission en 
qualité de Membre associé, présentée par 
le Membre de l'Union responsable, a été 
approuvée par la majorité des Membres 
de l'Union; 

c:) tout territoire sous tutelle dont la 
demande d'admission en qualité de Membre 
associé a été présentée par les Nations Unies 
et au nom duquel les Nations Unies ont 
adhéré à la Convention conformément aux 
dispositions de l'article I9, 

5. Les Membres associés ont les mêmes 
droits et obligations que les Membres de 
l'Union. Toutefois, ils n'ont pas Ie droit de 
vote dans les conférences ou autres orga
nismes de l'Union. Ils ne sont pas élicibles 
dans les organismes de l'Union dont les 
Membres sont désignés par les conférences 
de plénipotentiaires ou les conférences 
administratives. 

6. En application des dispositions des 
paragraphes 2, litt. c:) et 4, litt. a) et b) 
ci-dessus, si une demande d'adhésion en 
qualité de Membre· ou de Membre associé est 
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présentée dans l'intervalle de deux confé
rences de plénipotentiaires, le secrétaire 
gméral consulte les Membres de l'Union 
et un Membre sera considéré comme s'étant 
abstenu s'il n'a pas répondu dans Ie délai 
de quatre mois à compter du jour ou il a 
été consulté. 

Siige de l' Union 

Art. 2. Le ai~ge de l'Union et de ses or
ganismes permanents· est fixé à Gen~e. 

Obj&t de l'Union 

• Art. 3. I. L'Union a pour objet: 
. a) _de mai~tenir et d'étendre la coopéra

bon mtemat1onale pour l'amélioration et 
l'emploi rationnel des télécommunications 
de toutes sortes; 

b) de favoriser Ie développement de 
moyens techniques et leur exploitation la 
plus efficace, en vue d'augmenter le rende
ment des services de télécommunication 
d'accroître leur emploi et de généraliser' 
le plus possible, leur utilisation par le public! 

c:) d'hannoniser les efforts des nation~ 
vers ces fins communes. 

2. A eet effet et plus particulièrement, 
l'Union: 

a) effectue l'attribution des fréquences du 
spectre et l'enrecistrement des assignations 
de fréquences, de façon à éviter les brouillaces 
nuisibles entre les stations de radiocommu
nication des différents pays; 

b) favorise la collaboration entre ses 
Membres et Membres associés en vue de 
l'établissement de tarifs à des niveawc aussi 
bas que possible, compatibles avec un 
service de bonne qualité et une gestion 
financière saine et indépendaote des télé
communications; 

c:) provoQ.ue l'adoption de mesures per
mettant d'assurer la sécurité de la vie 
humaine par la coopération des services de 
télécommunication; 

d) procède à des études, élabore des 
recommandations, recueille et publie des 
informations concernant les télécommuni
cations, au bénéfice de tous les Membres et 
Membres associés. 

Structure de r Union 

Art. 4. L'organisation de l'Union repose 
sur: 

1° la Conférence de plénipotentiaires, 
orcane supr~e de l'Union; . 

:zo les conférences adrninistratives; 
3" les organismes permanents déaicnés 

ei-après: 
a) le Conseil d'administration, 
b) le Secrétariat général, 
c;) Ie Comité international d'enregistre

ment des fréquences (I.F.R.B.), 
d) Ie Comité consultatif international 

télégraphique (C.C.I.T.), 
e) le Comité consultatif international 

téléphonique (C.C.I.F.), 
/) Ie Comité consultatif international des 

radiocommunications (C.C.I.R.). 
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Le Conseil d'administration 
A, Organisation et fonctionnement 

Art. 5, I. (I) Le Conseil d'administra
tion est composé de dix-huit Membres de 
l'Union élus par la Conférence de pléni
potentiaires, en tenant compte de la néces
sité d'une représentation équitable de toutes 
les parties du monde. Les Membres du 
Conseil remplissent leurs fonctions jusqu'à 
l'élection de leurs successeurs. Us sont 
rééligibles. 

(2) Si, entre deux conférences _de plén},
potentiaires, une vacance se prodwt au sem 
du Conseil d'administration, Ie siège revient 
de droit au Membre de l'Union ayant obtenu, 
lors du dernier scrutin, Ie plus grand nombre 
de suffrages parmi les Membres appartenant 
à la même région et dont la candidature 
n'a pas été retenue. 

2. Chacun des Membres du Conseil 
d 'administration désigne pour siéger au 
Conseil une persconne q_ualifiée en raison de 
son expérience des services de télécommu
nication. 

3, (I) Chaque Membre du Conseil dispose 
d'une voix. 

(2) Les décisions du Conseild'administra
tion son prises en suivant la procédure 
prévue au Règlement général en vigueur. 
Dans les cas non prévus par Ie Règlement 
général, il établit lui-m&me son propre 
règlement intérieur. 

4. Le Conseil d'administration élit cinq 
de ses Membres pour assurer la présidence 
et les vice-présidences pendant la période ei.ui 
s'écoule normalement entre deux conférences 
de plénipotentiaires. La présidence est 
confiée successivement à chacun de ces cinq 
Membres pour une année seulement,. y 
compris la totalité de la dernière réunion 
convoquée pendant cette année. La prési
dence est attribuée chaque année par accord 
entre ces cinq Membres ou par tirage au sort. 

5. Le Conseil d'administration se réunit 
normalement au siège de l'Union une fois 
par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, 
ou à la demande de six de ses Membres. 

6. Le président du Comité international 
d'enregistrement des fréquences, les direc
teurs des Comités consultatifs internationaux 
et Ie vice-directeur du Comité consultatif 
international des radiocommunications parti
cipent de plein droit aux délibérations du 
Conseil d'administration mais sans prendre 
part aux votes. Toutefois, Ie Conseil peut 
tenir des séances exceptionnellement réser
vées à ses seuls Membres. 

7. Le secrétaire général de l'Union assure 
les fonctions de secrétaire du Conseil d'admi-
nistration. . 

8. Dans l'intervalle des conférences de 
plénipotentiaires, Ie Conseil d'administration 
agit en tant que mandataire de la Conférence 
de plénipotentiaires dans les limites des 
pouvoirs délégués par celle-ci. 
• 9. Seuls les frais de déplacement et d~ 

séjour engagés par les Membres du Consed 
d'administration pour remplir leurs fonctions 
sont à la charge de l'Union. 

B. Attributions 
10. (I) Le Conseil d'administration est 

chargé de prendre toutes mesures pour 

s. 1949, J 55 

faciliter la mise à exécution, par les Membres 
et les Membres associés, des dispositions de 
la Convention, des Règlements , ~t des 
décisions de la Conférence de plempoten
tiaires. 

(2) Il assure une coordination efficace des 
activités de l'Union. 

II. En particulier, Ie Conseil d'admi-
nistration: . 

a) accomplit toutes les tlches qui lu1 so~t 
assignées par les conférences de pléni-
potentiaires; -

b) est chargé dans l'intervalle qui sépare 
les conférences de plénipotentiaires, d'.ass~rer 
la coordination avec toutes les orgamsabons 
internationales visées aux articles 26 et 27 
de la présente Convention; à eet efft;t, il 
désigne, au nom de l'Uni~n, un ou plus1ew;s 
représentants pour · part1c1per aux confe
rences de ces organisations · et, lorsque 
cela est nécessaire, aux conférences de 
coordination réunies en accord avec ces 
organisations; 

c) nomme Ie secrétaire général et les deux 
secrétaires généraux adjoints de l'Union; 

d) controle Ie fonctionnement administra
tif de l'Union ;' 
. e) examine et arr~e Ie budget annuel de 
l'Union· 

/) p:end tous arrangements nécessaires 
en vue de la vérification annuelle des comptes 
de l'Union établis par Ie secrétaire général et 
les arrête pour les soumettre à la conférence 
de plénipotentiaires suivante; 

g) prend les dispositions nécessaires po~r 
la convocation des conférences de plém
potentiaires et administratives de l'Union en 
application des articles 10 et II; 

h) coordonne les activités de tous les 
autres organismes de l'Union, examine et 
prend les dispositions opportunes pour 
donner suite aux demandes ou recomman
dations soumises par ces organismes, et, 
conformément aux dispositions des Rècle
ments, procède àla désîcnation d'intérimaires 
aux sièges devenus vacants dans ces orga
nismes; 

i) remplit les autres fonctions prévues dans 
la présente Conv.ention et, dans Ie cadre 
de celle-ci et des Règelements, toutes les 
fonctions jugées nécessaires à la bonne 
administration de l'Union. 

Le Comite international d'enregistrement des 
fréq_uences 

Art. 6. I. Les tAches essentielles du 
Comité international d'enregistrement des 
fréquences consistent: 

a) à effecbler une inscription 1!1-éthodique 
des assignations de fréquences fa.ites par les 
différents pays, de manière à fixer, conf~r
mément à la procédure prévue dans Ie 
Règlement des radiocommunications, la date, 
Je but et les caractéristiques techniques de 
chacune de ces assignations, afin d'en assurer 
reconnaissance internationale officielle; 

b) à fournir <!es avis aux Membres et 
Membres associés, en vue de _l'exploitation 
d'un nombre aussi grand que possible de 
voies radioélectriques dans les régions du 
spectre des fréquences ou des brouillages 
nuisibles peuvent se produire. . 

2. Le Comité international d'enreg1stre-
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ment des fr~uences est composé de membres 
indépendants, tous ressortissants de pays 
diflérents, Membres de l'Union. A chacune 
de ses réunions, la conférence ordinaire des 
radiocommunications fixe Ie nombre des 
membres du Comité international d'enre
gistrement des fré<1.uences et la p,rocédure 
pour leur élection, de manière à assurer une 
répartition ~uitable des membres entre les 
différentes régions du monde. 

3. Les membres du Comité sont élus par 
la conférence administrative normale des 
radiocommunications suivant une procédure 
arr~tée par cette conférence. 

4. Les méthodes de travail ·du Comité 
sont définies dans Ie Réclement des radio
communications. 

5. (1) Les membres du Comité s'acQ.uit
tent de leur tàche, non comme des représen
tants de leurs pays respectifs, ou d'une région, 
mais comme des acents impartiaux investis 
d'un mandat international. 

(2) Aucun membre du Comité ne doit, 
relativement à l'exercice de ses fonctions, 
demander ni recevoir d'instructions d'aucun 
gouvernement, ni d 'aucun membre d'un 
gouvernement <1.uelcon<1.ue, ni d'aucune orga
nisation ou personne publiQ.ue ou privée. 
De plus, chaque Membre ou Membre associé 
doit respecter le caractère international du 
Comité et des fonctions de ses membres, et il 
ne doit, en aucun cas, essayer d'influencer 
l'un <1.uelcon<1.ue d'entre eux dans l'exercice 
de ses fonctions. 

(3) En dehors de ses fonctions, aucun 
membre du Comité ou du personnel du 
Comité ne doit exercer d'activité ni avoir 
d'intérêts financiers de <1.uel<1.ue nature 
<1.ue ce soit dans une entreprise <1.uelcon<1.ue 
s'occupant de télécommunications. 

Condition d rmtplir POUT si'1lu au Conseil 
d'administration et au Comit4 international 

d'enregistrement du fr,qu,nces 

Art. 7. I. Toute personne désignée par 
un Membre élu pour siécer au Conseil 
d'administration ou au Comité international 
d'enregistrement des fr~uences ne peut 
prendre ses fonctions avant Ie dépot de 
l'instrument de ratification ou d'adhésion 
par ce Membre ou pour son compte. 

2. Tout pays <1.ui cesse d'être Membre 
de l'Union pour une raison quelcon<1.ue ne 
peut être représenté ni au Conseil d'admi
nistration ni au Comité international 
d'enregistrement des fréQ.uences. 

Les comitu consultatifs internationaux 

Art. 8. I. (1) Le Comité consultatif 
international télégraphiQ.ue (C.C.I.T.) est 
chargé d'effectuer des études et d'émettre 
des avis sur des Q.Uestions techni<1.ues, 
d'exploitation et de tarification concemant 
la télégraphie et les fac-similés. 

(2) Le Comité consultatîf international 
téléphoni<1.ue (C.C.I.F.) est chargé d'effectuer 
des études et d'émettre des avis sur des 
Q.uestions tecliniQ.ues, d'exploitation et de 
tarification concemant la téléphonie. 

(3) Le Comité consultatif international 
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des radiocommunications (C.C.I.R.) est 
chargé d'effectuer des études et d'émettre des 
avi!I sur des Q.uestions techniQ.ues relatives 
aux radiocommunications ainsi Q.Ue sur des 
<1.uestions d'exploitation dont la solution 
dépeod principalement de considérations 
liées à la techniQ.ue radioélectri<1.ue. 

2. Les Q.uestions étudiées par cha<1.ue 
comité consultatif international, et sur 
lesQ.uelles il est chargé d'émettre des avis, 
lui sont soumises par la Conférence de 
plénipotentiaires, par une conférence admi
nistrative, par le Conseil d 'administration, 
par un autre comité consultatif ou par Ie 
Comité international d'enregistrement des 
fré<1.uences. ChaQ.ue comité consultatif donne 
égaiement son avis sur les <1.uestions dont la 
mise 'à l'étude a été décidée par son assemblée 
plénière et celles présentées, dans l'intervalle 
de deux réunions de cette assemblée, par au 
moins douze Membres ou Membres associés. 

3. Les comités consultatifs internatio
naus ont pour membres: 

a) les administrations des Membres et 
Membres associés de l'Union; 

b) les exploitations privées reconnues Q.Ui 
ont déclaré vouloir faire participer leurs 
u:perts aux travaux de ces comités. 

4. Le fonctionnement de cha<1.ue comité 
consultatif international est assuré par: 

a) l 'assemblée plénière, réunie normale-
. ment tous les deux ans, une réunion devant • 

avoir lieu environ un an avant la conférence 
administrative correspondante; chaQ.ue ré
union de l'assemblée plénière se tient nor
malement au lieu fixé par la réunion pré-
cédente, · 

b) les ccmmissions d'études constituées 
par l'assemblée plénière pour traiter les 
Q.uestions à étudiec; 

c) un directeur nommé par l'assemblée 
plénière, pour une durée indéfinie, avec 
faculté réciprOQ.Ue de r.ésiliation; le directeur 
du Comité consultatif des radiocommuni
cations est assisté d'un vicë-directeur spé
cialiste des <1.uestions de radiodiffusion, 
nomrM dans les m~es conditions; 

d) un secrétariat spécialisé, <1.ui assiste Ie 
directeur; 

•> des laboratoires ou installations tech
niQ.ues créés par l'Union. 

$, (I) Lea comités consultatifs doivent 
suivre les rècles de procédure du Règlement 
général annexé à la présente Convention. 

(2) L'assemblée plénière d'un comité 
consultatif peut adopter des règles addition
nelles de proc~dure pour faciliter les travaux 
de ce comité si elles ne sont pas incompatibles 
avec celles du Règlement général. 

6A Les méthodes de travail des comités 
consultatifs sont définies dans la deuxième 
partie du Règlement général anne:cé à la 
présente Convention. 

IA SIICl'Mariat g,nral 

Art. 9, 1. Le Secrétariat général de 
l'Union est dirigé par un secrétaire général 
responsable de l'accomplissement de ses 
fonctions envers le Conseil d'administration. 

2. Le secrétaire général: 
· a) · nomme le personnel du Secrétariat 

général, conformément aux directives don
nées par la Conférence de plénipotentiaires 
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et au règlement établi par Ie Conseil d'ad
ministration; 

b) organise Ie travail du Secrétariat 
g6néral et prend les mesures relatives à la 
constitution des sections spécialisées des 
organismes permanents. Ces sections, placées 
sous les ordres du secrétaire gméral, à des 
fins administratives exclusivement, travail
lent directement sous les ordres des directeurs 
des comités. Les nominations du personnel 
technique et administratif de ces sections 
sont prononcées par Ie Secrétariat gméral 
selon les décisions du comité intéressé et en 
accord avec son directeur; 

c) assure Ie travail de secrétaire qui 
précàde et qui suit les conférences de l'Union; 

d) assure, s'il y a lieu en coopération avec 
Ie gouvernement invitant, Ie secrétariat de 
toutes les conférences de l'Union · et, sur 
demande ou lorsque les Règlements ci
annexés Ie prévoient, Ie secrétariat des 
réunions des organismes permanents de 
l'Union ou des réunions placées sous son 
égide; 

e) tient à jour les nomenclatures officielles 
établies d'après les renseignements foumis 
à eet effet par les organismes permanents de 
l'Union ou par les administrations: 

/) publie les avis et les rapports principallll: 
des organismes permanents de l'Union; 

g) publie les accords intemationaux et 
régionaux concernant les télécommunications 
qui lui sont communiqués per les parties et 
tient à jour les documents qui s'y rapportent; 

h) prépare, publie et tient à jour: 
1° une documentation indiquant la com

position et la structure de l'Union; 
2" les statistiques gmérales et les docu

ments officiels de service de l'Union 
prévus dans les Règlements ci-annexés: 

3° tous autres documents dont l'établisse
ment est prescrit par les conférences et . 
Ie Conseil d'administration; 

1) distribue les documents publiés; 
J) rassemble et publie, sous la forme 

appropriée, les renseignements nationaux et 
intemationaux concemant les télécommuni
cations dans Ie monde entier; 

k) rassemble et publie tous les renseigne
ments susceptibles d'être utiles aux Membres 
et Membres associés concemant la mise en 
oeuvre de moyens techniques afin d'obtenir 
Ie meilleur rendement des services te télé
communication et, notamment, Ie meilleur 
emploi possible der fréquences radioélectri
ques en vue de deminuer les brouillages; 

1) publie périodiquement, à l'aide des 
renseignementa réunis ou mis à sa disposi
tion, y compris ceux qu'il pourrait re
c:ueiller aupr~ d'autrea organisations inter
nationales, un journal d'information et de 
documentation gmérales sur les télécom
munications; 

m) prépare et soumet au Conseil d'ad
ministration un budget annuel lequel, apm 
approbation par ce Conseil, est transinis, à 
titre d'information, à tous les Membres et 
Membres associés; 

n) établit un rapport de gestion finan
cière soumis chaque année au Conaeil d'ad
ministration et un rapport récapitulatif à la 
veille chaque conférence de plénipotentiai-
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res; ces rapports, apr~ verification et ap
probation par Ie Conaeil d'administration, 
sont communiq11m aux Membres et Mem
bres associés et soumis à la confrérence de· 
plénipotentiaires suivante pour examen et 
appsobation définitive; 

o) établit, sur son activité officielle, un 
rapport annuel transmis, ap~ approbation 
du Conseil d'administration à tous les 
Membres et Membres asaociés; 

p) aaure toutes les autrea fonctiona de 
secrétariat de l'Union. 

3. Le secrétaire général ou l'un des deux 
secrétaires généraux adjoints assiate, à titre 
conaultatif, aux réunions des coinités con
sultatifs intemationaux. 

4. Le secrétaire général, les secrétaires 
généraux adjoints et les membres du Secré
tariat général reçoivent des traitements dont 
les bases sont arrêtées par la Conférence de 
plénipotentiaires. 

5. La considération dominante dans Ie 
recrutement et la fixation des conditions 
d'emploi du personnel doit être la nécesaité 
d'assurer à l'Union les services de personnes 
possédant les plus hautes qualit:és d'efficien. 
ce, de compétence et d'intégrité. L'impor
tance d'un recrutement effectué sur une 
base géographique aussi ·large que possible 
doit dument être prise en considération. 

6. (1),Dans l'accomplissement de leurs 
fonctions, Ie secrétaire général, les secr6tai
res généraux adjointa et Ie personnel ne 
doivent soUiciter ni accepter d'instructions 
d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité 
extérieure à l'Union. lis doivent s'abstenir 
de tout acte incompatible avec leur situation 
de fonctionnaires intemationaux et ne sont 
responsables qu'envers l'Union. 

(a) Chaque Membre et Membre as
socié s'engage à respecter Ie caractère ex
clusivement international dès fonctiona du 
secrétaire général, des secrétaires généraux 
adjoints et du personnel, et à ne pas cher
cher à les influcncer dans d'eii:écution de leur 
täche. 

Conférence de plánipotentlaires 

Art. 10. 1. La Conférence de plénipo
tentiaires: 

a) examine Ie rapport du Conseil d'ad
ministratiön sur les activités de ll'Union; 

b) établit les bases du budget de l'Union 
pour les cinq années suivantes; · 

c) approuve définitivement les c'omptes 
de l'Union; -

d) Sit les Membrea de l'Union qui font 
partie du Conseil d'administration; 

e) revise la Convention si elle Ie juge 
ná:essaire; 

f) conclut, Ie tas échéant, les accords de 
base entre l'Union et les autres organismes 
intemationaux et revise les accords en1-
tants • 

g) • traite toutes les questions de télécom. 
munications jugées nécessaires. 

a. La Conférence de plénipotentiaires se 
réunit normalement tous les cidq ans, au 
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lieu et à l'époque fixés par la conférence de 
plénipotentiaires pr6:édente. 

3. L'époque et Ie lieu ou l'un des deux 
• ■eulement de la prochaine conférence de • 
plénipotentiaires peuvent être changés: 

a) sur la demande de vingt Membres 
de l'Unioo, au moins. adressée au Conseil 
d'administration; 

b) sur la proposition du Conseil d'ad
ministration. 

Dans les deux cas, Ie Conseil d'adminis
tration, avec l'accord de la majorité des 
Membres de l'Union, fixe une nouvelle épo
que et un nouveau lieu ou l'un des deux 
seulement, et indique, s'il y a lieu, IIOJ1 ordre 
du jour. · 

Conlérences administratives 
Art. 11, 1, (1) Les conférences admi

niatratives: 
a) revisent, chacune dans son domaine 

respectif, les Règlements pr&ua à l'article 
13, paragraphe 2 de la Convention; 

b) traitent, dans les ·Jimites de la Con
vention et du Règlement général et des di
rectives données par la Conférence de plé
nipotentiaires, toutes les autres questions 
jugées nécessairea. 

(2) La conférence administrative des ra
diocomli11mication■: 

a) élit les membres du Comité interna
tional d'enregistrenient des fr6iuences, et 

b) apprécie ses activités. 
a. Les conférences administratives sont 

réunies au même endroit et en même temps 
que la conférence de plénipotentiaires, et, 
d'une façon générale, tous les cinq ans. 

3. (1) Une conférence administrative 
extraordinaire peut être convoquée: 

a) sur <16:ision de la Conférence de plé
nipotentiaires qui fixe son ordre du jour ain.. 
ai que }'époque et Ie lieu de sa réunion; 

b) lorsque vingt Membres de l'Union au 
moins ont fait connaître au Conseil d'ad
ministration leur désir de voir ~r une 
te11e conférence pour examiner un ordre du 
jour. proposé par eux; 

c) sur proposition du Comeil d'adminis
tration. 

(a) Dans les cas prévus sou■ b) et c), 
de l'alinéa (1), Ie Conseil d'administration, 
avec Ie consentement de la majorité des 
Membres de l'Union. fixe l'époque et Ie lieu 
de la conférence ainsi que son ordre du jour. 

Règlement intérieur des conlérenoes 
ArL 12. 1. Avant de commencer ses dé.. 

libérations, cheque conférence adopte Ie re
glement intérieur suivant lequel des débats 
et ses travaux seront organisés et conduits. 

a. A eet effet, la conférence prend com
me base les dispositions du Règlement gé
néral annexé à lll présente Convention. et y 
apporte les modifications qu'elle estime 
utiles. 

Les RègJemenis 
Art. 13. 1. Le Règlement général con

tenu dans l'annexe 4 a la même portée et la 
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même durée que la Convention, sous ré
serve des dispositions de l'article u de la 
Convention. 

a. Les dispositions de la présente Con
vention sont complétées par les Règlements 
administratifs suivants: 

Ie Règlement télégraphique, 
Ie Règlement téléphonique, 
Ie Règlement des radiocommunications, 
Ie Règlement additionnel des radiocom-

munications. 
3. Ces Règlements lient tous les Mem

bres et Membres associés. Cependant, les 
Membres et Membres associés doivent in
former Ie secrétaire g&iéral de leur appro
bation de toute revision de l'un quelconque 
des Règlements administratifs par une con
férence administrative réunie dans l'inter
valle de deux conférences de plénipoten
tiaires. Le secrétaire général notifie ces ap
probations aux Membres et Membres asso
cié■, au fur et à mesure de leur r6ception. 

4. En cas de divergence entre une dispo
sition de la Convention et une disposition 
d'un Règlement, la Convention prévaudra. 

Finances de l'Union 
ArL U. 1. Les dépenses de l'Union se 

répartissent en dépenses ordinaires et dé
penses extraordinaires. 

2 . Les · dépenses ordinaires de l'Union 
sont maintenues dans les limites établies par 
la Conférence de plénipotentiaires. Elles 
comprennent, en particulier, les frais affé
rents aux réunions du Conseil d'administra
tion, les salaires du personnel et les autres 
dépenses du Secrétariat g&iéral de l'Union. 
du Comtié international d'enregistrement 
des fréquences, des comités consultatifs in
ternationaux, des laboratoires et installa
tions techniques créés par l'Union. Elles 
sont supportées par tous les Membres et 
Membres associés. 

3. (1) Les dépenses extraordinaires 
comprennent toutes les dépenses relatives 
aux conférences de plénipotentiaires, aux 
conférences administratives et aux réunions 
des comités consultatifs intemationnaux. EL 
les sont supportées par les Membres et 
Membres associés qui ont accepté de parti
ciper à ces conférences et réunions. 

(2) Les exploitations privées et les or
ganismes intemationaux contribuent aux 
dépenaes extreordinaires des conférences acL 
ministratives et des réunions des comités 
consultatifs intemationaux auxquelles ils 
participent, dans la proportion du nombre 
d'unités correspondent à la classe choisie par 
eux parmi les classes prévues au paragraphe 
4 du présent article. Toutefois, Ie Conseil 
d'administration peut exonérer certains or
ganismes intemationaux de toute contribu
tion aux dépenses. 

(3) Les dépenses occasionnées aux labo
ratoires et installations techniques de 
l'Union par des mesures, des essais ou des 
recherches spéciales pour le compte de cer
tains Membres ou Membres associés, grou
pes de Membres, organisations régionales ou 
autres, sont supportées par ces Membres ou 
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Membres allSOciés, grouper organisations ou 
autres, 

4. Les Membres et Membres associés se 
répartissent en huit classes; ils contribuent 
chacun aux dépenses proportionnellement au 
nombre d'unités de l'une des classes ci
après: 

xère classe: 30 unités, se classe: xo unités, 
2e classe: as unités, 6e classe: s unités, 
3e classe: ao unités, 7e classe: 3 unités, 
4C classe: 15 unités, 8eclasse: x unité. 

5. Cheque Membre ou Membre associé 
fait connaitre au secrétaire général la classe 
qu'il a choisie. Cette décision est communi
quée aux autres Membres et Membres as
sociés par le secrétaire général; elle ne peut 
être modifiée entre la date d'entrée en vi
gueur de la présente Convention et !'ou
verture de la prochaine çonférence de plé
nipotentiaires. 

6. Les Membres et Membres associ& 
payent à l'avance leur part contributive 
annuelle calculée d'après les prévisions bud.. 
gétaires. 

7. Les sommes dues sont productives 
d'intéret à partir du début de cheque année 
financière de l'Union en ce qui concerne les 
dépenses ordinaires, et, à partir de la date 
à laquelle les comptes sont envoyés aux 
Membres et Membres associés, pour les dé
penses extraordinaires et la foumiture des 
documents. Cet intéret est fixé au tam: de 
3 % (trois pour cent) par an pendant les 
■ix premiers mois à partir de la date à la
quelle les sommes sont dues, et au tam: de 
6 % (six pour cent) par an à partir du 
septième mois. 

L~ 
Art. 15, x. (x) L'Union a pour lan

gues officielles: l'anglais, le chinois, l'es
pagnol, le français et le rosse. 

(2) En cas de contestation le tezte fran
çais fait foi. 

2. Les documents définitifs des confé
rences de plénipotentiaires et des conféren
ces administratives, les actes finaux: et les 
p~ot~les. sont établ~ dans les langues in
d1quees c1-dessus, d après des rédactions 
équivalentes aussi bien dans la forme que 
dans Ie fond. 

3. (x) Tous les autres documents des 
conférences sont rédigés en anglais, en es
pagnol et en français. 

(a) Tous les documents de service de 
l'Union sont publiés dans les cinq langues 
officielles. 

fa) Tous les autres documents dont le 
BeCRtaire général doit, conformément à see 
attributions, assurer la distribution générale 
sont établis en anglais, en espagnol et en 
françaia. 

4• (1:) Dana les débats des conférences 
et des organ!smes permanents de l'Union, un 
système _eff1cace de traduction réciproque 
en ang~11, en espagnol et en français doit 
être utibsé. 

(a) D'autres langues parlées peuvent 
être employées au cours des débats, sous 
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r&erve que les délégations qui désirent les. 
utiliser pourvoient elles-mêmes à la tra
duction orale dans l'une quelconque des 
langues énumérées au premier alinéa ci-des
sus. De même, les délégués peuvent, s'ils Ie 
désirent, prendre des dispositions pour que 
les interventions faites dans une de ces lan
gues soient traduites oralement dans leur 
propre langue. 

5. Cheque Membre ou Membre associf 
participe am: dépenses occasionnées par 
l'usage des langues autoriaées, pour une de 
ces langues seulement. Pour les langues par
lées et les documents de travail des con
férences et des réuniona des organismes de 
l'Union, le Conseil d'administration établit 
les règles suivant lesquelles Ie secrétaire. 
général calcule la part de cheque Membre 
ou Membre associé d'après Ie nombre d'uni
tés pour lequel il est inscrit conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 de l'arti
cle 24. Pour les autres documents, le se
crétaire gméral calcule cette part d'après. 
le ,prix de revient des ex:emplaires achetés. 

CHAPITRE II 
Applleatlon de la ConTIJntlon et des 

Règlements 

Ratilication de la Convention 
Art. 16. x. La présente Convention sera 

ratifiée par chacun des gouvernements sig
nataires. Les instruments de ratification se
ront adresaés, dans Ie plus bref d~lai poasi
ble, par la voie diplomatique et par l'en
tremise du gouvernement du pays siège de 
l'Union, au secrétaire gén~ral qui procédera 
à leur notification aux Membres et Mem
bres associés. 

2. Apm l'entrée en vigueur de cette 
Convention, conformément à l'article 49. 
cheque instrument de ratification prendra 
effet à la date de dépot au Secrétariat gé
néral. 

3 .. Dans le cas ou. un ou pluaieurs des 
gouvernements signataires ne ratifieraient 
pas la Convcntion, celle-ci n'en sera pas. 
moins valable pour les gouvemements qui 
l'auront ratifiée. 

Adhéllion à la Convention 
Art. 17. :i:. Le gouvernement d'un pays. 

qui n'a paa signé le présente Convention 
peut y adhérer en tout temps en se confor
mant am: dispositions de l'article :i:. 

2. L'instrument d'adhéaion est adress~ 
par la voie diplomatique et par l'entremise 
du gouvernement du pays siège de l'Union. 
au secr~taire gén~ral, qui notifie l'adhésion 
aux Membres et Membres aesociés et trans
met à chacun d'em: une copie authentifiée 
de l'Acte. L'adhésion prend effet du jour de 
son dep6t, à moins qu'il n'en soit stipul~ 
autrement. 

Application de la Convention aux. paya ou 
territoires dont les relations ex.térieures &0nt 

asa,rées par . des Membres de l'Union. 
Art. 18. :i:. Les Membres de l'Union 

peuvent en tout temps déclarer que la pré-
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sente Convention est applicable à l'ensem
ble, à un groupe, ou à un aeul des pays ou 
territoires dont ils assurent les relations ex_ 
téricures. 

a. Toutc d6:laration faite conformément 
aux dispositions du paragraphc I du pr&ent 
article est adrcsséc au secátairc général de 
l'Union qui la notifie aux Membres et aux 
Membres associés. 

3, Les dispositions des paragraphes I et 
a du présent article ne sont pas obligatoires 
pour les pays, territoires ou groupes de ter
ritoires énumérés dans l'annexe I à la pré
sente Convention. 

Application de la Convention aux territoires 
sous tutelle des Natio11B Unies 

Art. 19. Les Nations Unies peuvent adhL 
rer à la présentc Convention au nom d'un 
tcrritoire ou groupe de territoirca confiés à 
leur adminiatration et faisant l'objet d'un 
accord da tutclle conformément à l'article 
75 de la Chartc des Nationa Unies. 

E:,.écution de la Convention et des 
RèAlements 

Art. 20. 1. Les Membres et Membres 
associés sont tenus de se conformer aur 
diapositions de la présentc Convention et 
des .Règlements y annexés dans tous les bu- . 
reaux et dans toutes les stations de télé
communication établia ou exoloités par eux 
et qui assurent des services internationaux 
ou qui pcuvent provoqucr des brouillages 
nuisibles aux services de radiocommunica
tion d'autree paya. sauf en ce qui concemc 
les services qui échappent à ces obligations 
en vertu des dispositions de l'article 47 de 
la pr&entc Convention. 

a. Ils doivent, en outrc, prendre les mc
sures nécessaires pour impoaer l'obscrvation 
des dispositions de la présente Convention 
et des Règlements y annexés aux exploita
tions privées reconnues et aux autres ex
ploitations autorisées à établir et à exploitcr 
des télécommunications, qui assurent des 
services intcrnationaux ou qui exploitent 
des stations pouvant provoquer des brouil
lages nuisibles aux services de radiocommu
nication d'autres pays, 

Dénonciation de la Convention 

Art. 21. 1. Tout Membre ou Membre 
associé ayant ratifié la Convention, ou y 
ayant adhéré, a Ic droit de la dénonccr par 
une notification adressée au sccrétaire gé
néral de l'Union par la voie diplomatique 
et par l'entremise du gouvernement du pays 
siège de l'Union. Le secrétaire général en 
avise les autres Membres et Membres as
sociés. 

a. Cette dénonciation produit sort effet 
à l'expiration d'une période d'µne annéc à 
partir du jour de réception de la notifica
tion par Ie secrétaire général. 
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Dénonciation de la Convention par des pays 
ou territoires dont les relatiollB extérieures 
sont assurées par des Membre& de l'Union 

Art. 22. 1. Lorsque la présente Conven
tion a été rendue applicable à un pays, à 
un territoire ou à un groupe de u;rritoires 
conformément aux dispositiona de l'article 
18, il peut être mis fin, à tout moment, à 
cette situation. Si ce pays, tcrritoire, ou 
groupe de territoires, est Membre associé, il 
perd cette qualité au même moment. 

a, Les dénonciations prévues au para
graphe précédcnt sont notifiées dans les 
conditions fixées au paragraphe I de l'ar
ticle a 1; elles prennent effet dans les con
ditions prévues au paragraphe a du même 
article •• 

Abro4ation des Corwentions et des Règle
menta antérieurs à la présente Convention • 

Art. 23. Le présente Convention et les 
Règlements y annexés abrogent et rempla
cent, dans les relations entre les Gouveme
ments contractants, les Conventions télé
graphiques intemationales de Paris (1865), 
de Vienne (1868), de Rome (187a), de St.
Pietersbourg (1875) et les Règlements y 
annexés, ainai que les Conventions. radio
télégraphiques intcmationales de Berlin 
(1!)06), de Londres (191a), et de Washing
ton (1937). et les Règlements y annexés, de 
même que la Convention internationale des 
télécommunications de Madrid (193a), Ie 
Règlement et Ie Règlcment additionnel des 
radiocommunications du Caire (1938). . 

Relations avec des Etats non contract,mts 

Art. 24. :1. 7ous les Membres et Mem
bres associés se réservent pour eux-mêmes 
et pour les exploitations privées reconnues, 
la faculté de fixer les conditions dans les
qudles ils admettent les télécommunica
tiona échangées avec un Etat qui n'est pas 
partie à la présentc Convention. 

a, Si une télécommunication originaire 
d'un Etat non contractant est accept&: par 
un Membre ou Membre associé, elle doit 
être transmise et, pour autant qu'elle em
prunte les voies d'un Membre ou Membre 
associé, les dispositions obligatoires de la 
Convention et des Règlements ainsi que les 
taxes normales lui sont appliquées. 

RèAlement des différends 
Art. 25. 1. Les Membres et les Mem

bres associés peuvent régler lcurs différends 
sur les questions relatives à l'application de 
la práente Convention ou des Règlements 
prévus à l'article 13 par la voie diploma
tique. ou suivant les procédures établies par 
les traités bilatéraux oo multilatéraux con
dus entre eu:a:: pour le règlement des diffé
rends intemationaux, ou par toute autre 
méthode dont ils pourraient décider de 
commun accord. 

a. Au cas d'aucun de ces moyens de 
règlement ne ■erait adopté, tout Membre 
ou Membre a■socié, -partie dans un diffé-
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-rend, peut avoir recours à l'arbitrage, con. 
formément à la procédure définie à l'an
nexé 3, 

CHAPITRE 111 

Relations avec les Natlons Unies et Jes 
organlsatlons Internationale!' 

Relations avec les Nations Unies 
Art. 26. I. Les relations entre les Na

tions Unies et l'Union internationale des té.. 
1écommunications sont définies dans l'accord ' 
dont le texte figure dans l'annexe s à la 
présente Convention. 

a. Conformément aux dispositions de 
1'8.(ticle XV de l'accord ci-dessus mentionné, 
les services d'exploitation des télécommuni
cations des Nations Unies jouissent des 
droits et sont soumis aux obligations prévus 
par cette Convention et les Règlements y 
annexés. Ils ont, en conséquence, le droit 
d'assister, à titre consultatif, à toutes les 

. conférences de l'Union, y compris les réu
nions des comités consultatifs intema
tionaux. Il ne peuvent faire partie d'aucun 
organisme de l'Union dons les Membres 
sont désignés par une conférence de pléni
potentiaires ou administrative. 

Relations avec des or,msations Inter
nationales 

Art. 21. Afin d'aider à la réalisation 
d'une entière coordination internationale 
dans le domaine des télécommunications, 
l'Union collabore avec les organisations in
temationales ayant des intérêts et des acti
vités connexes. 

CHAPITRE IV 

DJ11posltlons générales relatlves anx 
télécommnnlcatlons 

Droit du public à utilisar Ie lllfltVice inter
national des télécommrmications 

Art. 28. Les Membres et les Membres 
associés reconnaissent au public le droit de 
correspondre au moyen du service inter
national de la correspondance publique. Le 
service, les taxes, les garantiee, sont les 
mêmes pour tous les usagers, dans cheque 
catégorie de correspondance, sans priorité 
ni préférence quelconque. 
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communication télégraphique ou téléphoni
que privée qui peut paraître dangereuse 
pour la sureté de l'Etat ou contraire à ses 
lois. à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. 

Suspension du service 
Art. 30. Cheque Membre ou Membre 

associé se réserve Ie droit de suspendre Ie 
service des télécommunications intematio
na1es pour un temp& indéterminé, soit d'une 
manière générale, soit seulemeilt pour cer
taines relations et/ou pour certaines natures 
de correspondances de départ, d'arrivée ou 
de transit, à charge pour lui d'en aviser 
immédiatement chacun des autres Membres 
et Membres associés par l'intermédiaire du 
Secrét~riat général. 

Responsabilité 
Art. 31, Les Membres et lès Membres 

associés n'accep'tent aucune r-esponsabilité à 
l'égard des usagers des services intematio
naux de télécommunication, notamment en 
ce qui conceme lee réclamations visant à 
obtenir des dommages et intérêts. 

Secr.et des téléoommunications 
Art. 32. I. Les Membres et les Mem

bres associés s'engagent à prendre toutes les 
mesures possibles, compatibles avec le sy
stème de téll!tommunication employé, en 
vue d'assurer le secret de correspondances 
intemationales. 

2. Toutefois, ils se réserent le droit de 
communiquer ces correspondances aux au
torités compétentes afin d'assurer l'applica. 
tion de leur législation intérieure ou l'exé
cution des conventions intemationales aux
quelles ils sont partiea. 

EtabliS91!1ment. e1tploitation et Blf!.IVe,larde 
des installationa et des voies de 

télécommunication 
Art. 33, I. Les Membres et les Membres 

associés prennent les mesures utiles en vue 
d'établir, dans les meilleures conditions 
techniques, les voice et installations néces
saires pour assurer l'échange rapide et in
interrompu des télécommunications inter. 
nationales. . 

2. Autant que possible, ces voies et in
stallations doivent @tre exploitées selon les 
méthodes et procédés les meilleurs adoptés 

Arrêt des télécommunications à la suite d'expériences acquises par la pra
tique, entretenues en bon état d'utilisation 

Art. 29. I. Les Membres et les Mem- et maintenues au niveau des progrès scien
bres associés se réservent le droit d'arrêter tifiques et techniquea. 
la transmission de tout télégramme privé 3. Les Membres et les Membres associés 
qui paraîtrait dangereux pour la sO.reté de assurent la sauvegarde de ces voies et in
l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre pu- stallations dans les limites de leur juridic-
blic ou aux bonnes moeurs, à charge d'avi- tion. 
ser immediatement le bureau d'origine de 4. A moins d'arrangements particuliers 
l'arrêt total du télégramme ou d'une partie fixant d'autres conditions, tous les Membres 
quelconque de celui-ci, sauf dans le ces ou et Membres associés prennent les mesures 
cette notification paraîtrait dangereuse pout utiles pour assurer la maintenance des sec
la sO.reté de l'Etat. · tions de circuits des télécommunications in. 

a. Les Membres et les Membres associés temationales comprises dans les limites de 
se réservent aussi Ie droit de couper toute • leur contr81e. 
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Notilication des contraventions 

Art. 34. Afin de faciliter l'application 
des dispositions de l'article :ao, les Membres 
et les Membres associés s'engagent à se ren
seigner mutuellement au auiet des contra
ventions aux dispositions de la présente 
Convention et des Règlements y annexés. 

Taxes et franchise 
Art. 35. Les dispositions relatives aux 

taxes des tél.écomm1D1ications et les divers 
cas dans lesquel la franchise est accoi:_dée 
sont fixés dans les Règlementa annexés a la 
présente Convention. 

Priorité des télégrammes d' Etat, des appels 
et des conver11Btiot1t11 téléphoniques à' Etat 

ArL 36. Sous réserve des dispositions de 
l'article 45, les télégrammes d'Etat jouiss~t 
d'un droit de priorité sur les autres téle
grammes lorsque l'expéditdir en fait la de
mande. Les appels et les conversations télé
phoniques d'Etat peuvent également, sur 
demande expresse et dans la mesure du pos
sible bénéficier d'un droit de priorité sur 
les ;;utres appels et conversations télépho
niques. 

Langa'9 secret 
Art. 37. r. Les télégrammes d'Etat, 

ainsi que les télégrammes de service, peu
vent être rédigés en langage secret dans 
toutes les relations. 

:a. Les télégrammes privés en langage 
secret peuvent être admis entre tous les 
pays à l'exception de ceux ayant préalable
ment notifié, par l'intermédiaire du Secré
tariat général, qu'ils n'admettent pas ce 
langage pour ces catégories de correspon
dances. 

3. Les Membres et les Membres asso~~ 
qui n'admettent pas les télégrllJJUJles pnves 
en langage secret, en provenance ou. à desti_ 
nation de leur propre territoire, doivent les 
accepter en transit, sauf dans Ie cas de sus
pension de service prévu à l'article 30. 

1 

Etablissement et reddition des comptes 
Art. · 38. r. Les administrations des 

Membres et Membres associés et les exploi
tations privées reconnues, qui exploitent 
des services intemationaux de télécommuni
cation, doivent se mettre d'accord sur Ie 
montant de leurs créances et de leurs dettes. 

:a. Les comptes afférents aux débits et 
crédita visés au paragraphe précédent sont 
établis conformément aux dispositions 
des Règlements annexés à la présente Con
vention. à moins d'arrangementa particuliers 
entre les parties intéressées. 

3. Les règlements de comptes internatio
naux sont considérés comme transactions 
courantes et effectués en accord avec les 
obligations intemationales courantes des 
pays intéressés, lorsque les gouvernements 
ont conclu des accords à ce sujet. En !'ab
sence d'accords de ce genre ou d'arrange
ments particuliers conclus dans les condi-
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tions prévues à l'article 40 de la présente 
Convention, ces règlements de comptes sont 
effectués conformément aux Règlements. 

Unité monétaire 

Art. 39. L'Unité monétaire employée à 
la composition des tarils des télécommuni
cations intemationales et à l'établissement 
des comptes intemationaux est Ie franç-or à 
roo centimes, d'un poids de ro{3r de gram
me et d 'un titre de 0,900. 

ArranlZ,ements particuliers 

Art. 40. Les Membres et les Membres 
associés se reservent. pour euxmêmes, pour 

les exploitations privées reconnues par eux et 
pour d'autres exploitations dûment auto
risées à eet effet, la faculté de conclure des 
arrangement& particuliers sur des questions 
de télécommunications qui n'intéressent pas 
la généralité des Membres et Membres as
sociés. Toutefois, ces arrangements ne doi
vent pas aller à l'encontre des dispositions 
de la Convention ou des Règlementa y an
nexés, en ce qui concerne les brouillages 
nuisibles que leur mise à exécution serait 
susceptible de causer aux services de radio
communications des autres pays. 

Canlérences régionales, accords regionau.x, 
organisations régionales 

Art. 41. Les Membres et Membres as
sociés se réservent Ie droit de tenir des con
férences régionales, de conclure des accords 
régionaux et de créer des organisations ré
gionales, en vue de régler des questions de 
télécommunication susceptibles d'être trai
tées sur un plan régional. Toutefois, les ac
cords régionaux ne doivent pas être en con
tradiction avec la présente Convention. 

CHAPITRE V 

Dlsposltloos spéclales aux radlo
commonlcatlons 

Utilisation rationelle des lréquences et de 
l'espace du spectre 

Art. 42, Les Membres et les Membres 
associés reconnaissent souhaitable que Ie 
nombre de fréquences et l'espace du spectre 
utilisés soient limités au minimum indispen.. 
sable pour assurer de manière satisfaisante 
Ie fonctionnement des services nécessaires. 

1 ntercom:munication 

Art. 43, :i:. Les stations assurant les ra
diocommunications dans Ie service mobile 
sont tenues, dans les limites de leur affec
tation normale, d'échanger réciproquement 
les radiocommunications sans distinction du 
système radioélectrique adopté par elles. 

:a, Toutefois, afin de ne pas entraver les 
progrès scientifiques, les dispositions du pa
ragraphe précédent n'empêchent pas l'em
ploi d'un système radioélectrique incapable 
de communiquer avec d'autres systèmes, 

. pourvu que cette incapacité soit due á la 
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nature spécifique de ce système et qu'elle 
ne soit pas l'effet de dispositifs adoptá uni
quement en vue d'empêcher l'intueommunL 
cation. 

3. Nonobstant les dispositions 4u para
graphe 1, une station peut etre affectée à 
un service international · restreint de t6é
communication, d~erminé par Ie but de 
cette t6écommunication ou par d'autres 
circonstances indépendantes du ay9t~me em
ployé. 

Brouillages nuisibles 
Art. ''- 1. Toutes les station,, quel que 

soit leur objet, doivent être établies et ex
ploit6es de manière à ne pas cauaer de 
brouillages nuisibles aux communicationa ou 
eervicea radioélectriques des autres Mem
bres ou Membres associés, des exploitations 
privéea reconnues et des autres exploitationa 
diunent autorisées à assurer un service de 
radiocommunication et qui fonctionnent en 
se conformant aux dispositiona du Règle
ment des radiocommunications. 

a. Chaque Membre ou Membre ueocié 
e'engage à enger des exploitationa privéea 
reconnues par lui et des autres exploitationa 
diunent autorisées à eet effet l'obaervation 
des prac:ription du paragnaphe pr6:édent. 

3. De pi~ les Membres et les Membres 
aasociéa reconnaissent déairable de prendre 
les mesures pratiquement posaibles pour em.. 
p&:her que Ie fonctionnement des appareils 
et inatallations électriques de toutes sortes 
ne cauaent des brouillages nuisibles aux 
communications ou services radioélectriques 
viséa au pragraphe I du présent article. 

Appels et ~ de détr-
Art. ,15. 1. Les stations de radiocommu.. 

nicatiom sont obligéea d'accepter par prio
riû absolue les appels et measages · de dé
treue quelle qu'en soit la provenance, de 
répondre de même à ces measages et d'y 
donner immédiatement la suite qu'ill com
portent. 

•• Les ■ervices télégraphiques et télé
phoniquès intemationaux doivent accorder 
la prioriû absolue ,aux communications re
latives à la sécurité de la vie humaine dans 
la navigation maritime ou aérienne. 

Si,lnauz de détr- ou de sécurité faux ou 
trompeurs. Usa/je irrégulier d'indicati/11 

d'appel 

Art. 46. Les Mcmbres et les Membrea 
anociéa e'engagent à prendre les mesures 
utiles pour réprimer la ttansmisaion ou la 
mi■e en circulation de signau.& de détreaae 
ou de sécurité faux ou trompeun et l'usace, 
par une etation, d'indicatifs d'appel qui ne 
lui ont pas été régulièrement attribuéa. 

lnstallatlon des services de défenae nationale 
Art. 47. 1. Les Membres et les Mem

bres anociés conservent leur entière liberté 
relativcment aux installations radioélectri
ques militaires de leurs arméea, de leun 
forces navales et aériennes. 
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:1. Toutefois, ces installations doivent, 
autant que posaible, observer les dispositions 
réglementaires relatives aux secoUIS à prêter 
en cas de détresae, aux mesures à prendre 
pour empêcher les brouillages nuisibles, et 
les prescriptions des Règlements concemant 
les types d'émi&1ion et les fréquences à uti
liser, aelon la nature du eervice qu'elles aa
surent. 

3. En outre, loreque ces installations 
participent au service de la correspondance 
publique ou auz autres ■ervices régis par 
les R~ements annexéa à la presente Con
vention, elles doivent se conformer, en g6-
néral, aux prescriptions réglementaires pour 
l'exécution de ces services. 

CHAPITRE VI 

Déflnltlons 

Définition11 

Art. 48. A moina de contradiction avec 
Ie contezte: 

a) les termes qui 1ont définis en annexe 
a ont Ie sens qui leur est asaigné; 

b) les autres termes définis dana les 
Règlements viaés à l'article 13 ont Ie sens 
qui leur est aseigné dans ces Règlcments. 

CHAPITRE VII 

Dl~posltlon finale 

Mise en vigueur de la Convention 

Art. 49. La présente Convention entrera 
en vigueur Ie premier janvier mil neuf cent 
quarante-neuf entre les pays, territoires ou 
groupes de territoires pour lesquela les ra
tifications ou les adhésions auront tté d6-
posées avant cette date. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires 
respectifs o,nt sipé la Convention en un 
ezemplaire dans chacuue des langues an
glaisc et françaiae, Ie tcxte français faisant 
toi en cas de contestation; eet ezemplaire 
restera déposé aux archives du Gouverne
ment des l!:tats-Uriis d'Amérique et une co
pie en sera remise à chacun des gouveme

, ments signatairea. 
Fait à Adantic City, le :1 octobre z947. 

Zie voor de ondertekenitJ4en het olliciële 
Staatsblad. 

ANNEXE 1 

(Voir article :i:, parqraphe a, a}} 

x. A:f~atan, a .. Albanie (R6publique 
populaire d } , 3. Arab1e Saoudite (Royaume 
de l'}, + Argcntine (R6publique}, 5. Auatra.. 
li~ (F&lér9:tion de, l'}, 6. Autriche, 7. Bel
g,que, 8. B1élorU111e (République Socialiste 
Soviétique de), 9. Birmanie, 10. Bolivie, 
u . . :8résil, 1_a. Bulgarie, 13. Canada, 14. 
Chih, z5. Chme, 16. Cité du Vatican (Etat 
.de la), 17, Colombie (République de} 18: 
Colonies portugaises, 19. Colonies; Prot~to
Tats, Territoires d'Outre-mer et Territoires 
sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de 
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la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, 
ao. Colonies, Protectoratll et · Territoires 
d'Outre-mer sous mandat français, n. Con
go Belge et Territoires du Ruanda-Urundi, 
aa. Costa Rica, a3. Cuba, a4. Danemark, 
a5. Dominicaine (République), a6. Egypte, 
a7. El Salvador (l-tépublique de), a8. Equa
teur, ag. Etats-Unis d'Amérique, 30. Ethio
pie, 3:i:. Finlande, 3a. France, 33. Grèce, 34• 
l.iuatemala. 35. Haïti (République d'), 36. 
Honduras (l<épublique de), 37. Hongrie, 
38. Inde, 3g. Indes néerlandaises, 40. Iran, 
4:i:. Iraq, 43. Irlande, 43. Islande, 44. !talie, 
45. Liban, 46. Libéria, 47. Luxembourg, 48. 
Mexique, 49. Monaco, 50. Nicaragua, 5:i:. 
Norvège, 5a. Nouv.elle-Zélande, 53. Pakis
tan. 54- Panama, 55. Paraguay, 56. Paye
Bas, l.:uraçao et :Surinam, 57. P&ou, 58. 
Philippmes tRépublique des), 5g. Pologne 
(République de), 6o. Portugal, 6:i:. Prptec
torats français du Maroc et de la Tunieie, 
6a. République fédérative populaire de YoU
goslavie, 63. République Socialiste Soviéti
que de l'Uli::raine, 64 . .t{hodesia du Sud, 65. 
l<oumanie, 6ö. Royaume-üni de la Grande
Bretagne et de l'lr1ande du Nord, 67. Siam, 
68. Suède, 6g. Suisse ·(Conf&i&ation), 70. 
Syrie, 7:i:. Tchécoslovaquie, 7a. Temtoires 
des ,b;tats-Unis d'Amérique, 73. Turquie, 74. 
Vmo.:i de l'Atrique du :Sud et Territoire du 
Sud-lJuest Arricain sous nmndat, 75. Union 
des 1:<.épubliques Socialistes Soviétiques, 76. 
Uruguay (1:<.épublique orientaJe de l'), 77 •. 
Vénè%Ué1a (l!:tata-Unis de), 78. Yémen. 

ANNEXE!! 

(Voir article 48) 
DéfinltJon de t.ermes employés dans la Con, 

Ytmtlon internauonaie des t.élecommunJ
cauo1111 

Administration: Tout service ou départe
ment gouvememental responeable des me
aures à prendre pour ex.écuter les obhga
tions de 1a l.:onvention intemabonate l1e8 
télécommunications et des Règ1ements y 
annexés. 

Exploitation privée: Tout particulier ou • 
eociere, autre qu'UDe insntution ou agence 
gouvemementale, qui CllpJoite UDC mscaila
tion <le télécommunicanon <leltJDée à as
surer un service <1e télécommumcauon in
tellllltional ou qw est suscepao1e ae pro
duire aes browllages nwsibles à wi t:e1 ser
vice. 

Axploitation privée reconnua: Toute ex
ploitauon pnvée répon<lant a la <1en011:1on 
a-aessus, qui expl01ce wi service ae cones
ponaance puollque ou ae ra<110<11nusion et 
a 1aque.ue 1e11 0011gauons prévuea a l'aruCle 
ao sont imposees par 1e J.\1.1.emure ou le 
Memore associé sur le territoue uuquel est 
instailé le s1ege social de cette exp,oitauon. 

Délégué: hnvoyé d'un gouveu,cuacut à 
une comerence de plénipotentuures, ou wie 
personne représentant UD gouvecuemcut ou 
UDe aannmscraoon à une conie.-cnce ad-

11 
ministrative ou à wie réunion <l'UD comité 
consultatif international 

Délégation: Ensemble des délégués, re
présentants, et éventuellement (:J[pertll, d'un. 
même pays; toute délégation peut com
prendre UD ou plusieurs attachés, et UD ou 
plusieurs interprhes. Chaque Membre et. 
Membre associé est libre de composer sa 
délégation à sa convénance, En particulier, 
il peut inclure dans sa délégation, en qualité 
de délégués ou d'experts, des représentants 
des exploitation privées de télécommuni-

, cations reconnues par lui et d'autres ex
ploitations privées qui s'int&essent au do
maine des télécommunications et qui re

'connues comme telles par leurs gouveme
ments respectifs. 

Représentant: Envoyé d'une exploitation 
privée reconnue à UDe conférence admini
strative ou a une réunion d'un comité con
sultatif international. 

Expert: Envoyé d'un organisme national 
scientifique ou industrie! autoriaé par le 
gouvernement de eon pays à assist.er à UDe 
conférence administrative ou à une réunion 
d'un comité consultatif international. 

Observateur: Envoyé d'UD gouvernement 
ou d'UD organisme international avec lequel 
l'Union internationale des télécommunica
tions a intérêt à coopérer. 

Service international: Un service de télé
communication entre bureaux ou stations de 
différents pays ou entre stations mobiles qui 
ne sont pas dans Ie même ou appartiennent 
à des pays différents. . 

Service mobile: Un eervice de radiocom
munication entre stations mobiles et sta
tions terrestres, ou entre stations mobiles. 

Service de radiodiifusion: Un service de 
radiocommunication effectuant des émis
sions destinées à être reçues directement 
par Ie public en gén&al. 1) 

Télécommunication: Toute transmission. 
émission ou réception de signes, de signaux, 
d'écritll, d'images, de sons ou de renseigne
ments de toute natûre, par fil, radioélectri
cité, optique ou autres syati)mes électro
magnétiques. 

Télégraphie: Un système de télécommuni_ 
cation assurant la transmission des écrits 
par l'utilisation d'UD code de aigpaWL 

Téléphonie: Un aysti)me de télécommuni
cation établi en vue de la transmission de la 
parole ou, <lans certaina cas, d'autres sons. 

Télégramme: Ecrit destiné à être trans
mis par télégraphie; ce terme comprend 
aussi le ra<lio~èlegramme sauf spécification 
contraire. 
· Télégrammes, appels et oorrversations té
léphoruques d'Etat: Ce sont les télégram
mes et les appels et conversations télépho
niques émanant de l'une des autorit& ci
après: 

aJ chef d'un Etat; 
b) chef du gouvernement et membres 

d'un gouvernement; 
cJ Chef de colonie, protectorat, tJerritoire 

1 ) Le service peut comprendre soit des 
émiBB1ons sonores, soit des émissions de télé.. 
vision, de fac-similé ou d'autres genres 
d'emissions. 
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d'outre-mer ou territoire sous 10uveraineté, 
autorité, tutelle ou mandat d'un Membre 
ou Membre associé ou des Nations Unies; 

d) commandants en chef des forces mi
Iitaires terrestrell, navales ou ahienoes; 

e) agents diplomatiques ou consulaires; 
I) Secrétaire général des Nations Unies 

et chefs des organes subsidiaires des Na
tions Unies; 

g) Cour internationale de Juatice de La 
Haye. 

Les réponses aux télqrammes d'Etat dé
finis ci-dessus sont ~alement considérées 
comme des télégrainmes d'Etat. 

Télégrammes de aervice: Ceux qui mia
nent des administrations de télécommunica
tion des Membres et Membres associ& des 
exploitations privées reconnues ou du se
crétaire général de l'Union, et qui sont rela
tifs aux tél6:ommunications intcrnationales 
ou à des objeta d'intérêt public déterminés 
de concert entre ces administrations et les 
exploitations privées considérées. 

Télég,.aamies privés: Les tél~rammes au.. 
tres que les télégrammes de service ou 
d'Etat. 

Radiocommunication: Toute télécommu
nication à l'aide des ondes hertziennes. 

Ondes hertsief'U1Bs: Ondes électromagnétL 
ques dont Ie fréquence est comprise entre 
zo kc/1 et 3.000.000 Mc/s. 

Radioélectricité: Terme général s'appli
quant à l'emploi des ondes hertziennes. 
(L'adjectif correspondent est "radioélectri
que"). 

Brouillqe nuisible: Tout rayonnement ou 
toute induction qui compromet Ie fonction
nement d'un service de radionavigation ou 
d'un service de sécurité 1), ou qui gêne ou 
interrompt de façon répétée un service de 
radiocommunication fonctionnant conformé
ment au Règlement des radiocommunica
tions. 

ANNEXE S 

(Voir article :is) 
Arbitrage 

z. La partie qui fait appel entame la 
procédure en transmettant à l'autre partie 
une notification de demande d'arbitrage. 

:i. Les parties décident de commun ac
cord si l'arbitrage doit être èonfié à des 
personnes, à des administrations ou à des 
gouvemementa. Au cas ou, dans Ie délai 
d'un mois à compter du jour de la notifica
tion de la demande d'arbitrage, les parties 
n'ont paa pu tomber d'accord aur ce point, 
l'arbitrage est confié à des gouvemementa. 

3. Si l'arbitrage est confié à des person
nes, les arbitres ne doivent être ni des res
sortissants d'un pays partie dans Ie diffé-

1) On considère comme service de sécu
rité tout service de radiocommunication 
dont Ie fonctionnement intéresse directe
ment, de façon permanente ou temporaire, 
la sécurité de la vie humaine ou la sauve
garde des biens. 
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rend, ni avoir leur domicile dans un de ces 
pays, ni être à leur service. 

4. Si l'arbitrage est confié à des gou
vemements ou à des admiriistrations de ces 
gouvemements, ceux-oi doivent être choisis 
parmi les Membres ou Membres associés 
qui ne sont pas impliqués dans Ie différend 
mais qui sont parties à l'accord dont l'applL 
cation a provoqué Ie différend. 

5. Dans Ie délai de trois mois à compter 
de la date de réception de la notification de 
la demande d'arbitrage chacune des deux 
parties en cause désigne un arbitre. 

6. Si plus de deux parties sant impli
quées dans Ie différend, chacun des deux 
groupes de parties ayant des intétêts com
mune dans Ie différend désigne un arbitre 
conformément à la procédure prévue aux 
paragraphes 4 et 5. 

7. Les deux arbitres ainsi d&ignés s'en
tendent pour nommer un troisième arbitre 
qui, si les deux premiers sant des personnes 
et non des gouvemements ou des admini'
strations, doit répondre aux conditions fixées 
au paragtaphes 3 ci-desaus et qui de plua 
doit être d'une nationalité différente de 
celles des deux autres. A défaut d'accord 
entre les deux arbitrea sur Ie choix du troi
sième arbitre, cheque arbitre propose un 
troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans 
Ie différend. Le secrétaire général de 
l'Union procède alors à un tirage au sort. 
pour d&igner Ie troisième arbitre. 

8. Les parties en désaccord peuvent ■'en.. 
tendre pour faire r~ler leur différend par 
un arbitre unique d&igné de commun ac
cord; elles peuvent auasi désigner chacune 
un arbitre et demander au secrétaire géné
ral de l'Union de procéder à un tirage au 
sart pour désigner l'arbitre unique. 

g. Le ou les arbitres décident librement 
de la procédure à suivre. 

zo. La décision de l'arbitre unique est· 
définitive et lie les parties au différend. Si 
l'ar~i.trag~ est confié à pluaieura arbitres, la 
déc1s1on uitervenue à. la majorité des votes 
des arbitres est définitive et lie les parties. 

u. Chaque partie ■upporte les dépenses 
qu'elle a exposées à l'occasion de l'instruc
tion et de l'instruction de !'arbitrage, Les. 
frais d'arbitrage, autres que ·ceux exposés. 
par les parties ellesmêmes sont répartis 
d'une manière égale entre les parties en 
litige. 

u. L'Union fournira tous les renseigne
ments se rapportant au différend dont Ie ou 
les arbitres pourraient avoir besoin. 

ANNEXE 4 
~ Bèglement général 

annexé à 1a Convent.Ion 
Internationale des téléoommunlcatlons 

Ière PARTIE 
Dlsposftlons générales ooneernant les 

conférenees 

CHAPITRE I 

Invltatfon et admlsslon aux confé:rences de 
pltinlpoten tlalres 
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1. Le gouvernement invitant, en acoord 
.avec Ie Conseil d'administration, fixe la date 
définitive et Ie lieu exact de la conférence. 

2. Un an avant cette date, Ie gouverne
ment invitant adresse des invitations aux 
Membres et aux Membres associés. 

3. Les réponses des Membres et Mem
bres associés doivent parvenir au gouverne
ment invitant au plus tard un mois avant 
la date d'ouverture de la conférence. 

4- Immédiatement après que Ie gouver
nement invitant a envoyé les invitations, Ie 
,secrétaire général demande à toutes les ad
ministrations des Membres et des Membres 
•sociés de lui faire parvenir dans un délai. 
de quatre mois, leurs propositions relatives 
.aux travaux de la conférence. Le secrétaire 
général les réunit et les communique, dam 
le plus bref délai possible, à tous les Mem
bres et Membres associés. 

5. Le Conseil d'adminiatration notifie 
aux Nations Unies Ie lieu et la date de la 
,conférence, afin que cette Organisation 
puisse, conformément à l'artide 26 de la 
Convention, y assister si elle Ie juge à pro
pos. 

6. Tout organisme permanent de l'Union 
est admis de droit à la conférence et prend 
part à ses travau:x à titre CODSultatif. 

7. Le gouvernement invitant, en accord 
.avec Ie Conseil d'administration, peut in
viter des gouvernements non coritractants à 
envoyer des observateun pour prendre part. 
avec voix consultative, à la conférence. 

8. Les délégations telles qu'elles sont dé
finies dans l'annexe 2 à la Convention et 
éventuellement les observateurs prévus au 
paragraphe 7 sont admis aux conférences. 

g. Les clispoaitions des paragraphes pré
-cédents s'appliquent, autant que pouible, 
aux conférences extraordinaires de -plénipo
tentiaires. 

r.HAPITRE 2 

Invltatlon et admlsslon anx conférences 
admlnlstratlves 

I. Le gouvernement invitant, en accord 
avec Ie Conseil d'administration fixe la date 
définitive et Ie lieu exact de la conférence. 

2. Un an avant cette date, s'il s'agit 
d'une conférence ordinaire et au moins six 
niois avant, s'il s'agit d'une conf&ence ex
traordinaire Ie gouvernement invitant adres. 
-se les invitations au:x Membres et au:x Mem. 
1!~es _as9?ciés, lesquels _pe~vent communiquer 
11nV1tation aux explo1tations privées recon. 
nues par eux. Le gouvernem~t invitant, en 
accord avec Ie Conseil d'administration 
.a~~se lu_imême ~e notification aux orga: 
msattons mternationales pouvant é!tre inté
ressées par la réunion de cette conférence. 

3• Les réponses des Membres et Mem
~res associés invités, concernant les déléga. 
tions des gouvemements et les représentants 
des exploitations privées reconnues doivent 
parvenir au gouvernement invitant au plus 
tard un mois avant la date d'ouverture de 
Ja conférence. 
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4. (1) Les demandes d'admission aux 
conférences des organisations internationa
les doivent é!tre envoyées au gouvernement 
invitant dans un délai de deux mois à partir 
de la date de la notification prévue au pa
ragraphe 2. . 

(2) Quatre mois avant la réunion de la 
conférence, Ie gouvernement invitant com
munique aux Membres et aux Membres às
sociés la liste des organisations internatio
nales qui ont demandé à prendre part à la 
conférence, en les invitant à se prononcer 
dans un délai de deux mois sur l'acceptation 
ou Ie rejct de ces demandes. 

s. Sont admis au:x conférences adminis
tratives: 

a) les délégations définies dans l'annexe 
2 à la Convention; 

b) les représentants des exploitations 
privées reconnues; 

c) les observateurs des organisations in.. 
ternationales si la moitié au moins des 
Membres a fait parvenir une réponse fa
vorable dans Ie délai fixé au paragraphe 4. 

6. Pour les autres organisations inter
nationales la décision d'admission est prise 
par la conférence elle-même au cours de la 
première séance de l'assemblée plénière. 

7. Les dispositions des paragraphes 4 5 
6 et 7 du chapitre I du Règlement génirai 
s~nt applicables aux conférences administra. 
tives. 

CHAPITRE 3 

Vote anx conférences 

1. Chaque Membre de l'Union a droit 
à un vote conformément à l'artide I de la 
Convention. 

2 (:i:) Chaque délégation remet des 
pou~_irs. Pour les conférences de plénipo
ten~&res ces pouvoin sont des Jettres de 
pleins pouvoin signées par Ie chef du gou
vernement ou par Ie ministre des affaires 
ftrangères du Membre de l'Union en ques
tion. 

(2) Une comxnission spéciale vérifie les 
pouvoirs de chaque délégation au cours de 
le première semaine de la conférence. . 

(3) Aucune délégation n'est autorisé à 
vote,r tant que ses pouvoin ne sont pas dé
clares en bonne forme par la commission 
spéciale. 

3. Une dQqation dument accr~t4!e 
peut donner mandat à une autre délégation 
dfiment accréditée d'exercer son droit de 
vote au cours d'une ou de plusieurs séances 
auxquelles il ne lui est pas possible d'assis
ter. En aucun cas, une délégation ne pou1Ta 
exercer plus d'un vote par procuration. 

CHAPITRE 4 

Procédure ponr la convocatlon de conféreu
ees admlnlstratlves extraordlnaires on ponr 
Je changement de. la date on du llen d'nne 

eonférence 

z. Lorsqu'un Membre ou un Membre as 
socié de l'Union fait savoir au président d~ 
Conseil d'administration qu'il désire, a) la 
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reunion d'une conférence administrative e,;_ 
traordinaire ou b) Ie changement du licu 
ou de la date de la prochaine conf&ence de 
pll!nipotentiaires ou administrative, il pro
pose une date et un lieu. 

2. Le Conseil d'administration, au reçu 
de vingt requêtes ou plus de ce genre, en 
informe tous les Membres et Membres as
sociés et, en leur donnant les renseigne
ments nécessaires, fixe un délai de six se
maines pour recevoir leurs observations. 
S'il y a unanimité parmi les Membres quant 
à la date et au lieu, Ie Conseil s'informe 
aupres du gouvernement du pays dans le
quel est situé Ie lieu de réunion proposé, 
pour lui demander s'il consent à devenir 
gouvernement invitant. Si ·la réponse est af_ 
firmative, Ie Conseil et Ie gouvernement in
téressé s'entendent pour prendre des dispo
sitions nécessaires. Si la réponse est néga
tive, Ie Conseil en informe les Membres et 
les Membres associés qui ont demandé la 
convocation de la oonférence en les invitant 
à formuler d'autres propositions. Au reçu de 
ces propositions, Ie Conseil agit, Ie cas 
échéant, conformément à la procédure de 
consultation visée au paragraphe 3 ei-des
sous. 

3. Lonique plusieurs dates et lieux aont 
proposés pour la conférence, Ie Conseil con
suite Ie gouvernement de chacun des pays 
dans lesquela se trouvent les lieux propo
sés. Loniqu'il a pris connaissance des avis 
de ces gouvernements, Ie Conseil invite tous 
les Membres et Membres associés à choisir 
l'un des lieux et/ou l'une des dates dispo
nibles. Il organise alors la conférence en 
collaboration avec Ie gouvernement invitant, 
conformément aux désini de la majorité 
des Membres. 

4- Tous les Membres et Membres as
:sociés envoient en temps voulu, leurs répon.. 
ses à une communication du Conseil .d'ad
ministration concemant la date et Ie lieu 
de réunion d'une conférence, de telle sorte 
que ces réponses parviennent au Conseil 
dans les six semaines qui suivent la date de 
cette communication. 

CHAPITRE s 
M.odalltés de pré11entailon des proposltlons 

destlnées aux eonférenees 

Pour être mise en discussion, toute pro
position dont l'adoption entraîne la revision 
du texte de la Convention ou des Règle
menta, doit contenir des référe.nces permet
tant d'identifier par numéro de chapitre, 
d'article ou de paragraphe les parties du 
texte qui appellent cette revision. 

CHAPITRE 6 

Règlement lntérleur des eonférences 
Ordre des place■ 

.A.rt. 1. Aux séances d'assemblée pll!nïère, 
les délégués, représentants, expert& et atta- · 
chés sont groupés par dB.qation et lee dé
Jégations sont rangées dans l'ordre alphabé-
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~ des noms en français des pays repré-~-
PfflalÏère séance de l'assemblée pléniàre 

A.rt. 2. La première séance de l'assem
blée pll!nière est ouverte -par une penionna

. lité désignée par Ie gouvernement invitant. 

Election du préeident et des vice-président■ 
Art. 3. Le président et les vice-pr-ési

dent de la conférence sont élus a la pre
mitte séance de l'assemblée pll!nitte de la 
conférence. 

Pouvoir■ du président 
.A.rt. 4. :1. Le préside.nt ouvre et clat 

les séances de l'assemblée p]l!nière, dirige 
les dBibérations et proclame Ie résultat des 
votes. 

2. Il a, en outre, la direction générale 
de tous les travaux de la conférence. 

Secrétariat de la c:on/érence 
Art. 5. A la première séance de l'assem

bléc plénière, il est constitué un secrétariat 
de la conférence, composé de penionnel du 
Secrétariat de l'Union et, en ces de besoin, 
de penionnel de l'administration du gou
vernement invitant. 

Institution des c:ommissions 
Art. 6. L'assemblée plenière peut insti

tuer des commissions pour examiner des 
questions soumises aux délibérations de la 
CODférence. Ces commissions peuvent in
stituer des sous-commisaions qui, à leur 
tour, peuvent instituer des sous-sous-com
misaions. 

Compoaition des c:ommissions 
.A.rt. 7. :1. Dans les conférènces de plé

nipotentiaires les commissions sont compo
sées des délégués des Membres ou Membres 
usociés qui en ont fait la demande ou qui 
ont été désignés par l'assemblée plénière. 

2. (:1) Dans les conférences administra_ 
tives, les commissions peuvent aussi com
pnmdre des représentants des exploitations 
privfes reconnues. 

(2) Les experts des organismes scienti
fiques ou industriels des tBécommunica
tions, les observateuni des organisations in
ternationales et les porte-parole des socié
tés, asaociations ou parti.culien peuvent as
sistei-, sans droit de vote, aux commissions, 
10us-commissions et ·sous-sous-Q:>mmiseions 
des conférences administratives, confonné
ment au chapitre 2 et au chapitre 6, article 
9 du Règlement général. 

Présidents, vie&-préeidents et rapporteurs 
des commissions 

. Art. 8. :1. Le président de la oonf&ence 
soumet à l'approbation de l'assemblée plé
nière Ie choix du président et du ou des 
vice-présidents de cheque commission. 

2. Le président de cheque commission pro
poae à sa commission la nomination des rap-

7 
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porteurs et Ie choix des présidents, vice-pré• 
sidents et rapporteurs des sous-commiasio~ 
de cette commission. 

Participation dN goupemtmts privés aux 
oonlérencBB adminilltratives 

A.rt. 9. Les sociét:&, associations ou par
ticulien peuvent être autorisés par !'assem.. 
blée plénière ou par les rommiasions à pd
senter des pttîtions ou à soumettre dea d
solutions à condition que ces ~titions ou 
résolutions soient contresignffl ou appu~ 
par Ie président de la d8égation du pays 
intéreasé. Ces sociét:&, associations ou par
ticuliers peuvent auasi assiater à certai.nea 
séances de ces rommissiom mais les porte
parole iie prennent part aux discussions que 
dans Ie mesure ou Ie président de la com
mission, en accord avec Ie chef de la délé
gation du pays, intéressé, l'estime utile. 

Convocation aux séances 
A.rt. 10. · Les 11éances de l'assemblée plé

nière et les séances des commissions et des 
soWH:Ommissions sont BDDOndes soit par 
lettre, soit par affichage au lieu de la réu-. 
nion de la conférence. 

Ordre de di11CUsaion 

Art. 11. I, Les personnes désirant pren
dre la parole ne peuvent Ie faire qu'aprês 
avoir obtenu Ie consentement du président. 
En règle générale, elles commencent par in
diquer Ie nom de leur société et du pays ou 
celui de leur compagnie et du paya oü celle.. -
ei a son siège. 

a. Toute penionne ayant la parole doit 
s'exprimer lentement et distinctement, en 
séparant bien les mots et en marquant des 
temps d'arrêt fdqucnts afin de permettre à 
tous ses collègues de bien comprendre sa 
pensée. 

Propositions soumises avant l'ouverture 
de la oonlérence 

Art. 12. Les propoaitions soumises avant 
!'ouverture de la conférance sont réparties · 
par l'assemblée plénière entre les commis- · 
sions compétentes conformément aux dispo
sitions du cbapitre 61 article 6 du Règle
ment a;énéraL 

Propositiona présentéee au oour11 d'une 
oonlér~nce 

Art. 13. \. Aucune proposition ou amen
dement ne peut être préscnté s'il n'est 
oontresigné ou appuyé par Ie chef de la dé
légation du paya intéresaé ou par son sup
pléant. 

a. Le président de la conférence est juge 
des conditions dans lesquelles une proposi
tion ou un amendement doit être présenté: 
soit par distribution du texte à toutes les 
délégations, soit seulement par communica
tion verbale. 

3. Aux séances d'assemblées plénières, 
t.oute personne aut.orisée peut lire ou de-
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mander qu'il 1oit donné lecture de toute 
propoeition ou amendement pdsenté par 
elle au cours de la conférence, et peut atre 
admiae à en exposer les motifL 

Propoaitions préaentées aux oommissions au 
cours cl'une OOTJférenoe 

Art. U. 1. Les propositions ou amende.. 
ments présentés après !'ouverture de la con
férence doivent être remis au pr&ident de 
la commission compétente, ou, en ces de 
doute au · sujet de la commission compé
tente, au président de la conférence. 

a. Toute proposition ou amendement vi
sant à modifier la Convention ou les Règle
ments doit atre présenté dans la forme dé
finitive du texte à introduirc dans ces do
cuments. 

3. Le president de la commission saisie 
est juge des conditions dans lesquelles la 
proposition ou !'amendement doit être an
noncé: soit par distribution du texte à tous 
les membres de la commi1Bion, soit 11eule
ment par communication verbale. 

Proposition.s ajouméN 

Art. 15. Quand une proposition ou un 
amendement a été réaervé ou quand son 
examen a ét.é différé, la délégation sous les 
auspices de laquelle il a été présenté doit 
veiller à ce que cette proposition ou eet 
amendement nc soit pa1 perdu de vue par 
la suite. 

Procádure de vote en aéance p/énlère 

Art. 16, 1. Au cours des 11éances d'u
semblée plénière, cbaque proposition ou 
amendement doit faire l'objet d'un vote 
après d8ibération. 

2. Pour qu'un vote valable soit pris au 
cours d'une aéance d'assemblée plénière, la 
moitié au moins des délégations accréditées 
à la conférence et ayant Ie droit de vote 
doivent atre présentées ou représentées à la 
séance au cours de laquelle Ie vote est eit
primé. 

3. La vote a lieu à mains levées. Si une 
majorité n'apparaît pas clairement mé!me 
après qu'il a 6té procédé à un nouveau <16-
compte dea voix, ou ai un décompte indivi
duel des voix est demandé, on procèdc à 
un vote par appel nominal dans l'ordrc al
phabétique des noma en français des Mem
bres.. 

4. Au cours des séances de l'assemblée 
plénière, aucune proposition ou amendement 
n'est adopté 11'il n'est appuy6 par la majo
rité des daégations présentes et votant. Lea. 
abstentiona ne sont pas prises en comidéra
tion dans Ie d6compte du nombre des votes 
necesaairea pour constituer la majorit6. En 
cas de partage des voix, la mesure est con
sid6rée comme rejetée. 

5. Des exceptions sont faites à la règle 
ci-dessus en ce qui concerne l'admission dea 
Membrea de l'Union. Dans ce ces la proc6-
dure applicable est celle qui est pr~e à 
l'article :i: de la Convention. 

6. Au cas ou Ie nombre des ·abstentions 
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dépasse la moitié du nombre des délégationa 
présentes et votant, la mesure sera ren
voyée à l'examen d'une séance ultérieure au 
cours de laquelle les abstentions n'entreront 
plus en ligne de compte. 

7. Si, au moment oii un vote est décidé, 
cinq au moins des délégations présentes et 
ayant qualité pour voter, demandent que Ie 
scrutin soit secret, il est procédé à un tel 
scrutin et les dispositions nécessaires sont 
prises pour en assurer Ie secret. 

Droit de vote et procédure de vote dans les 
commissions 

Art. 17, :1. Le droit de vote dans les 
commissions est défini au chapitre 3 du 
Règlement général. 

.a. La procédure de vote dans les com
missions est définie par les dispositions des 
paragraphes :1, 3, 4 et 6 de l'article :16, eb~ 
pitre 6 du Règlement général. 

Adoption de nouvelles dispositions 
Art. 18. :1. En règle générale, les délé

gations qui ne peuvent faire prévaloir leur 
avis sur une proposition acceptée par les 
autres dQ~ations doivent s'efforcer de se 
rallier à l'opinion de la majorité. 

.a. Toutefois, s'il apparaît à une déléga
tion que la mesure envisagée est de nature à 
empScher son gouvernement de ratifier la 
Convention ou d'approuver les Règlements, 
cette délégation peut faire des réserves à 
titre provisoire ou définitif au 1ujet de cette 
mesure. 

Procès-verbauz des séances de I'assernblée 
plénière 

Art. 19, :1. Les procès-verbaux des séan
ces de l'asaemblée plénière sont rédigés par 
Ie secrétariat de la conférence. 

.a. (:1) En règle générale, les procès
verbaux ne contiennent que les propositiona 
et les concluaions, avec les motifs princi
paux y relatifa en termes concis. 

(.a) Toutefois, chaque délégué, représen. 
tant ou observateur a Ie droit de demandet 
l'insertion, analtique ou in-extenso, au pro
cès-verbal de toute déclaration qu'il a faite. 
Dans ce cas, il doit en fournir lui-même de 
texte au secrétariat de la conférence dans 
les deux heures qui suivent la fin de la 
séance. Il est recommandé de n'uaer de cette 
faculté• qu'avec discrétion. 

RBIJPorts des commisaions 
Art. 20, :1. (:1) Les débats des commis

sions et soua-commissiona 11ont réaumés, 
séance par séance, dans des rapport& ou se 
trouvent mis en relief les points essentiels 
des discUSBions, les diveases opiniona ezpri
mées qu'il ·est utile que l'assemblée plénière 
connaisse, et enfin les propositions et les 
conclusions qui se d~gent de l'ensemble. 

(.a) Toutefois, chaque délégué. représen_ 
tant ou observateur a Ie droit de demand11r 
l'insertion, analytique ou in-eztenso, au rap
port de toute déclaration qu'il a faite. Dans 
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ce cas, il doit en fournir lui-même Ie tezte 
au rapporteur dans les deux heures qui sui
vent la fin de la séance. Il est recommandé 
de n'uaer de cette faculté qu'avec discrétion. 

.a. Eventuellement, les commissions ou 
les sous-commissions établissent à la fi,n de 
leurs travaux un rapport final dans lequel 
elles récapitulent, sous une forme concise, 
les propositions et les conclusiona qui résul
tent des études qui leur ont été confiées. 

Adoption des procès-verbauz et des rapports 

Art. 21. :1. (:1) En règle générale, au 
commencement de chaque séance d'assem
blée plénière, ou de chaque séance de com
mission ou de sous-commission, il est donné 
lecture du procès-verbal ou du rapport de 
la séance précédente. 

(.a) Toutefoia, Ie préaident peut, lors
qu'il estime cette manière de procéder sa
tisfaisante, et si aucune opposition ne se 
manifeste, se bomer à demander si des mem.. 
bres de l'assemblée plénière, ou de la com
mission ou de la soua-commission, ont des 
observations à présenter sur la teneur du 
procès-verbal ou du rapport. 

.a. Ensuite, Ie procès-verbal ou Ie rap
port est adopté ou amendé suivant les ob
acrvations faites et qui ont été approuvées 
par l'assemblée plénière ou par la commis
sion ou la soua-commission. 

3. Tout rapport final doit être approuvé 
par la comm,saion ou la sous-commission 
intéressée. 

(.a) Le rapport de la demière séance 
cl6ture de l'assemblée pl&iière est ezaminé 
et approuvé par Ie président de la confé
rence. 

(a) Le rapport de la demire séance 
d'une commission ou d'une sous-commission 
est examiné et approuvé par Ie président de 
cette commission ou de cette sous-commis
sion. 

Commission de rédaction 

Art. 22. :1. Les tezt:es de la Convention 
ou des Règlements établis autant que pos
sible dans leur forme définitive par les di
verses commissiona, en tenant compte des 
avis exprimés, eont soumis à une commis
sion de rédaction chargée d'en pedectionner 
la forme sans modifier Ie sens, et de les as
sembler avec les teztes anciens non amen
dés. 

a. Les textes d'ensemble mis au point 
aont aoumis à l'approbation de l'assemblée 
plénière de la conférence, qui prend une 
décision à leur sujet, ou les renvoie pour 
nouvel ezamen à la commission compé
tente. 

Numérota'9 

Art. 23, :1. Les num~s des chapitres, 
articles et paragraphes des tex:tes soumis à 
revision sont conaervés jusqu'à la première 
lecture en séance d'assemblée pl&iière. Les 
textes ajoutés prennent provisoirement des 
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numéros bis, ter, etc., et les numéros des 
textes supprii:nés ne sont pas utilisés. 

a. Le numérotage définitif des chapitres, 
articles et paragraphes est confié à la com
mission de rédaction ap~ leur adoption en 
première lecture. 

Approbation délinitive 
Art.. 24. Les textes de la Convention et 

des Règlements ne sont définitifs qu'après 
une seconde lecture, suivie d'approbation. 

Siinsture 
Art.. 25. Les textes définitivement ap

prouvés par la conférence sont soumis à la 
signature des délégués munis des pouvoirs 
nécessaires, en suivant l'ordre alphabétique 
des noms en français des pays. 

Communiqués de prease 

Art.. 26. Des communiqués officiels sur 
les travaux de la conférence ne peuvent être 
transmis à la presse qu'avec l'autorisation 
du président ou de l'un des vice-présidents 
de la conférence. 

Franchise 

Art.. 27. Au cours des conférences et des 
réunions prévues par la Convention, les dé
légués et les repréaentants, le secrétaire gé
néral, les secrétaires généraux adjoints, le 
personnel des cadres du Secrétariat de 
l'Union et les membres du Conseil d'admi
nistration ont droit à la franchise postale, 
tBégraphique et tBéphonique dans la me
sure ou le gouvernement invitant a pu le 
décider en accord avec les autres gouverne
ments et les exploitatiODB privées intéres
sées. 

ae PARTJE 
Comités consultatlfs lnternatlonaux 

CHAPITRE 7 

Dlsl)(lsltlons générales 

1. Les dispositiona de la deuxième partie 
du Règlement général complètent l'article 
8 de la Convention ou sont définies les at
tributions et la structure des comités con
sultatifs intemationaux. 

2. Les comitéa consultatifs doivent éga
lement observer dans la mesure ou elles 
leurs sont applicables, les règles de procé-
dure des conférences contenues dans la pre
mière partie du Règlement général. 

CHAPITRE 8 
Condltlons de participation 

1. (1) Les comités consultatifs intema
tionaux ont pour membres, 

a) de droit: les administrations des 
Membres et Membres a880CÎés; 

b) sur leur demande et, sous réserve de 
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l'application de la procédure ei-dessous, ceL 
les des exploitations privées reconnues qui 
ont déclaré vouloir faire participer leurs 
experts au travaux de ces comités. 

(~) Le première demande de participa
tion aux travaux des comités consultatifs 
émanant d'une exploitation privée réconnue 
doit etre adressée au secretaire général qui 
la fait porter à la connaissance de tous les 
Membres et Membres associés et du direc
teur du comité consultatif intéressé. La 
demande émanant d'une exploitation privée 
doit être approuvée par l'administration du 
gouvernement qui la reconnaît. 

(3) Toute exploitation privée membre 
d'un comité consultatif a le droit de cesser 
sa participation aux travaux de ce comité 
consultatif lorsqu'elle le désire en notifiant 
ce désir au directeur du comité. Cette dé
cision ne prend effet qu'à l'expiration d'un 
délai d'un an à partir de la date de cette 
notification. 

a. (1) Les organisations internationales 
qui coordonnent leurs travaux avec ceux de 
l'Union internationale des téléccmmuoica
tions, et qui ont des activités connexes, peu
vent être admises à participer, à titre con
sultatif, aux travaux des comités cons,dta
tifs. 

(a) La première demande de participa., 
tion aux travaux d'un comité consultatif 
émanant d'une organisation internationale 
doit @tre adressée au secrétaire général qui 
invite, par la voie télégraphique, tous les 
Membf'C!I et Membres associés à se pronon
cer sur l'acceptation de cette demande; la 
demande est acceptée si la majorité des r~ 
ponses des Membres parvenues dans le délai 
d'un mois est favorable. Le secrétaire g~ 
néral porte Ie résultat de cette consultation 
à la connaissance de tous les Membres et 
Membres associéa et du directeur du co
mité consultatif intéressé. 

3. (1) Les organismes scientifiques ou 
industriels qui se consacrent à l'étude de 
problèmes de télécommunication ou à l'étu
de ou à la fabrication de matériels destinés 
aux services des télécommunications peu
vent être admis à participer, à titre con
sultatif, aux réunions des commissions d'étu
des des comités consultatifs sous réserve de 
l'approbation des administrations des pays 
intéressés. 

(i,) La première demande d'admission 
aux séances des commissions d'études d'un 
comité consultatif &nanant d'un organisme 
scientifique ou industrie! doit être adressée 
au directeur de ce comité consultatif. Cette 
demande doit @tre approuvée par l'admini
stration du pays intéressé. 

CHAPITRE 9 
Röle de l'assemblée plénlère 

Le r61e de l'assemblée plénière' est d'ap
prouver, de modifier ou de rejeter les pro
jets d'avis qui lui sont soumis par les com
missions d'études, et d'arrêter les listes des 
questions nouvelles à étudier conformé
ment au paragraphe 2 de l'article 8 de la 
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Convention. Elle adresse au Conseil d'ad
ministration un rapport sur la situation fi
nancière do comité consultatif intéressé. 

CHAPITRE 10 

Réunions de l'assemblée plénlère 

1. L'assemblée plénière se réunit nor
malement tous les deux ans, étant entendu 
qu'une réunion a lieu environ un an avant 
la réunion de la conférence administrative 
correspondante. 

a. La date d'une réunion de l'assemblée 
plénière peut être avancée ou retardée avec 
l'approbation d'au moins dow:e des pays 
participants, suivant l'état d'avancement des 
travaux des commissions d'études. 

3. Chaque réunion de l'assemblée plé
nière a lieu dans un endroit fixé par la réu
nion pr&&lente de l'assemblée plénière. 

4- A chacune de ses réunions, l'assem
blée plénière d'un comité consultatif est 
présidée par le chef de la délégation du pays 
dans lequel la réunion a lieu; le président 
est assisté de vice-présidents élus par l'as
semblée plénière. 

5. Le secrétariat de l'assemblée plénière 
d'un comité consultatif est aasuré par le 
secrétariat spécialisé de ce comité, avec, si 
cela est nécessaire, le concours de l'admini
stration du gouvernement invitant et du 
personnei du Secrétariat &énéral. 

CHAPITRE II 
Laogues et mode de votatlon aux séances 

des assembleés plénlères 

1. Les langues utilisées au cours des 
séances des assemblées plénières et dans les 
documents officiels des comités consultatifs 
sont celles prévues à l'article 15 de la Con- . 
vention. 

a. Les pays qui sont auto1'isés à voter 
aux séances des assemblées plénières des 
comités consultatifs sont mentionnés dans 
l'article i, paragraphe 3 (a) de la Conven
tion. Toutefois, lorsqu'un pays membre n'est 
paa représenté par une administration, les 
représentants de ses exploitations privées 
reconnues ont, ensemble et quel que soit 
leur nombre, droit• à une seule voix. 

CHAPITRE xa 
Ceastltutlon des oommlsslons d'études 

L'assemblée pléoière constitue les com
missions d'études nécessaires pour traiter les 
questions qu'elle a mises à l'étude; elle d~ 
aigne les administrations, les exploitations 
privée■, les organisations internationales et 
les organismes scientifiques et industriels 
qui doivent prendre part aux travaux de ces 
commissions d'études; -elle nomme le rap
porteur principal qui doit présider chacUJ!.e 
de ces commissions d'études. 

CHAPITRE 13 
Traltement des affaires 

1. Si une qu-:stion confiée à une com
mission d'études ne peut pae être r~h1e 
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par correspondance, le rapporteur principal 
peut, avec l'autorisation de son administra
tion proposer une réunion à un endroit con.. 
ven~ble, afin de pouvoir discuter verbale
ment cette question. 

:i. Toutefois, pour éviter des voyages 
inutiles et des absences prolongéea, le direc_ 
teur d'un comité consultatif, d'accord avec 
les rapporteurs principawi:, présidents des 
diverses commissions d'études intéressées, 
établit le plan général des réunions du 
groupe des commisaions d'études qui doi
vent siéger en un même lieu, pendant la 
même période. 

3. Les rapport& résultant de correspon
dances ou établis au cours de réunions de 
commissions d'études sont envoyés par Ie 
directeur aux administrations participantes 
et aux exploitations privées membres du 
comité consultatif aussitot que possible et, 
en tout cas, assez tat pour qu'ils leur par
viennent au moins un mois avant la date de 
la prochaine réunion de l'assemblée plénière; 
les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un 
rapport parvenu dans les conditions ci-des
sus ne peuvent t!tre inscrites à l'ordre du 
jour de l'assemblée plénière. 

CHAPITRE 14 

Funetlons dn dlreeteur. Secrétarlat 
spéelallsé 

i:, (x) Le directeur d'un comité consul
tatif coordonne les travaux des commissions 
d'études, de l'assemblée plénière et du CO• 
mité consultatif. 
· (a) Il a la garde des archives du comité. 

fa) Le directeur est assisté par un se
crétariat fonné de persormel spécialisé qui 
travaille sous son autorité directe à l'organi
eation des travaux du comité. 

(4) Le directeur du Comité consultatif 
international des radiocommunications est 
également assisté d'un vice-directeur, con
fonnément à l'article 8 de la Convention. 

2. Le directeur choisit le personnel tech
nique et administratif de ce secrétariat dans 
le cadre du budget approuvé par la conf~ 
rence de plénipotentiaires ou par le Con
seil d'adminiatration. La nomination de ce 
personnel technique et administratif est 
arrêtée par le secrétaire général, en accord 
avec le directeur. 

3. Le directeur participe de plein droit 
à titre consultatif aux délibérations de l'as
semblée plénière et des commissions d'étu
des. Il prend toutes mesures concernant la 
préparation des réunions de l'assemblée plé
nière et des commissions d'études. 

4. Le vice-directeur du Comité consul
tatif international des radiocommunications 
participe de plein droit à titre conswtatif 
aux délibérations de l'assemblée plénière et 
des commissions d'études lorsque des ques
tions à l'ordre du jour intéressant son ac
tivité. 

5. Le directeur rend compte, dans un 
rapport présentl! à l'aasemblée plénière, de 
Pactivité du comité consultatif depuis la 
dernière réunion de l'assemblée plénière; ce 
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rapport, aprb approbation, est transmia av 
1ecrétaire gén&al. 

6. Le directeur aoumet à l'approbation 
de l'asaemblée plénière les projets de dé
penses pour chacune des deux années à · 
venir; aprês leur approbation par l'assem
blée plénière, Ie directeur transmet ces pro
jets au secrétaire général, pour qu'ils soient 
incorporés dans les projets des budgets an
nuels de l'Union. 

CHAPITRE :15 

Préparatlon dAls proposltlons pour les 
contérences admlnlstratJves 

Un an avant la conférence adminiatrative. . 
compétente, des représentants des commis
sions d'études intéressées de chaque comi~ 
consultatif entrent en correspondance ou se 
réunissent avec des représentants du Se
crétariat général pour extraire des avis émiJ 
par ce comité (jepuis la conférence admini
strative précédente, les propoaitions de mo
difications au Règlement y relatif. 

CHAPITRE I6 

Rt>latlons des comités consultatlfs entre eux 
et avec d'autres organlsatlons 

lnt.ernatlonals 

:i. Les comités consultatifs intematio
naux peuvent farmer des commissions mix
tes pour effectuer des études et émettre dea 
avis sur des questions d'intérêt commun. 

a. Tout comité consultatif peut désigner 
un représentant pour asaister, à titre consul. 
tatif, aux réunions des autres comités de 
l'Union ou aux réunions d'autres organisa
tions intemationales auxquelles ce comité 
consultatif a été invité. 

3. Le secrétaire général de l'Union ou un 
des deux secrétaires généraux adjoints, les 
représentants du Comité international d'en
registrement des fréquences, les directeurs 
des autres comités consultatifs de l'Union 
ou leurs représentants, peuvent assister à 
titre consultatif aux réunions d'un comité 
consultatif international. 

CHAPITRE :17 

Flnances des comités consultatJts 

I, Les traitements des directeurs des co
mités consultatifs internationaux, y compris 
Ie traitement du vice-directeur du Comité 
consultatif international des radiocommuni~ · 
cations, et les dépenses ordinaires des se
crétariats apécialisés sont inclus dans les 
dépenses ordinaires de l'Union, conformé
ment aux dispositions de l'article :14 de la 
Convention, 

a. Les dépenses occasionnées par les réu
nions des assemblées plénières et des com
missions d'études, y compris les dépenses 
extraordinaires des directeurs, du vice
directeur du Comité consultatif intematio-

]02 

na! des radiocommunications ainsi que cel
les de la totalité du secrétariat employé 
dans ces réunions sont imputés, conformé
ment à la répartition indiquée ei-dessous, 
aux administrations, aux exploitations pri
vées et aux organismes scientifiques ou in
dustriels qui participent à ces réunions. 

3. Une administration qui désire prendre 
part aux travaux d'un comité consultatif 
adresse une déclaration à eet effet au se
crétaire général. Cette déclaration comporte 
!'engagement de contribuer aux dépenses 
extraordinaires de ce comité, comme stipulé 
dans Ie paragraphe précédent, et de rem
bourses Ie prix de tous les documents four
nia. Cet engagement prend effet à dater de 
la cloture de la réunion de l'assemblée plé
nière qui précède la date de la déclaration 
et demeure valable jusqu'à dénonciation par 
l'adminiatration intéressée. Toute notifica
tion de dénonciation prend effet à dater de 
la cloture de la réunion de l'assemblée plé
nière qui suit la date de réception de cette 
notification. 

Une administration qui notifie cette dé
nonciation doit, toutefois, recevoir les do
cuments concemant la demière réunion de 
l'assemblée plénière tenue pendant la durée 
de validité dudit engagement. 

4. (:i) Toute exploitation privée, mem.. 
bre d'un comité consultatif, doit contribuer 
aux dépenses mentionnées dans Ie paragra
phe a ci-dessus. Elle doit rembourser Ie prix 
des documents qui lui sont foumis depuis la 
cloture de la réunion de l'assemblée plé
nière, qui précède immédiatement la date de 
la demande de participation prévue au 
chapitre 8, 1 (a) du Règlement général. 
Cette obligation reste en vigueur jusqu'à la 
date à laquelle prend effet la notification 
,de cessation de participation confonnément 
au chapitre 8, 1 (3) du Règlement général. 

(a) Les dispositions du paragraphe 4 (1) 
ci-dessUII sont applicables aux organisations 
acientifiques ou industrielles ainsi qu'awc 
organisations intemationales, à moins que Ie 
Conseil d'administration n'ait expressément 
dispensé ces demières de contribuer aux dé
penses du comité, conformément à l'article 
:14 de la Convention. 

5. Les dépenses des comités consultatifs 
définies au paragraphe 2 ci-dessus sont ré
parties entre les administrations, qui se sont 
engagées à y contribuer, proportionnelle
ment au nombre d'unités que les gouveme
ments respectifs ont pris comme base de 
contribution aux dépenses ordinaires de 
l'Union, conformément à l'article 14 de la 
-COnvention. Les exploitations privées, les 
organisations intemationales et les organi
sations scientifiques ou industrielles qui se 
10nt engagées à contribuer aux dépenses 
d'un comité indiquent la classe dans laquelle 
ciles désin:nt être placées à ces fins. 

6. Chaque administration, exploitation 
privée, organisation internationale ou orga
nisation acientifique ou industrielle supporte 
la charge des dépenses personnelles de ses 
représentants. 
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ANNEXE ö 

At>cord entre I'OrganlsatJon des Natlons 
Unies et l'Unlon lnternatJonaJe des 

téléoommnRleatlons 

Préambnle 

En raison des dispositions de l'article 57 
de la Charte dea Nations Unies et de l'ar
ticle 26 de la Convention de l'Union inter
nationale des télécommunications conclue à 
Atlantic City en I947, les Nations Unies et 
l'Union internationale des télécommunica
tiona conviennent de ce qui auit: 

Art. I. Les Nations Unies reconnaissent 
l'Union internationale des télécommunica
tions, appelée ei-après ,,l'Union," comme 
l'institution spécialisée chargée de prendre 
toutes les mesures appropriées conformes à 
son Acte constitutif pour atteindre les buts 
qu'elle s'est fixés dans eet Acte. 

Représentation réciproque 

Art. II. I, L'Organisation des Nations 
Unies sera invitée a envoyer des représen
tants pour participer, sans droit de vote, 
aux délibérations de toutes les conférences 
plénipotentiaires et administratives de 
l'Union; elle sera également invitée, après 
s'être cfüment concertée avec l'Union, à en
voyer des représentants pour assister à des 
réunions de comités internationaux consul
tatifs ou à toutes autres réunions convo
quées par l'Union, avec Ie droit de partici
per, sans vote, à la discussion de questions 
int&essant les Nations Unies, 

2. L'Union sera invitée à envoyer des 
représentants pour assister aux séances de 
l' Assemblée générale des N ations Unies aux 
fins de consultationa sur les questions de té_ 
lécommunications. 

3. L'Union sera invitée à envoyer des 
représentants pour assister aux séances du 
Conseil économique et social des Nations 
Unies et du Conseil de tutelle,. de leurs 
commiilsions et comités et à participer, sans 
droit de vote, à leurs délibérations quand il 
sera traité de points de l'ordre du jour aux
quels l'Union serait intéressée. 

4, L'Union sera invitée à envoyer des 
représentants pour assister aux séances des 
commissions principales de l'Assemblée gé
nérale au cours desquelles doivent être dis
cutées des questions relevant de la com~ 
tence de l'Union, et à participer, sans droit 
de vote, à ces discussions. 

5. Le Secrétariat des Nations Unies ef
fectuera la distribution de tous exposés 
c!crits pmentc!s par l'Union aux Membres 
de l' Assemblée générale, du Conseil écono
mique et social et de ses commissions, et du 
Conseil de tutelle, selon Ie ces. De même, les 
exposés écrits présentés par les Nationa 
Unies seront diatribués par l'Union à ses 
Membres. 

Jnscription de questions à l'ordre du jour 
Art. III. Aprêa les consultations préli

minaires qui pourraient être nécessairea, 
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fUnion inscrira à l'ordre du jour des con
ili!rences pláûpotentiaires ou adminiatrati
yea, ou des réunions d'autres organes de 
l'Union, les questions qui lui seront propo
RCS par les Nations Unies. Le Conseil éco
twmique et social et ses commissiona, ainsi 
que Ie Conseil de tutelle inscriront pareille
ment à leur ordre du jour les questions pro
posées par les conférences ou les autres or
ganes de l'Union, 

Recommandations des NafiOlll!l Unies 

Art. IV. I, L'Union, tenant compte du 
fait que les Nations Unies sont tenues de 
favoriser la réalisation des objectifs prévus 
à l'article 55 de la Charte, et d'aider Ie Con
seil économique et social à exercer la fonc
tion et Ie pouvoir que lui confêre l'article 62 
de la Charte de faire ou provoquer des étu
des et des rapports sur des questions inter
nationales dans les domaines économiques, 
eociaux, de la culture intellectuelle et de 
l'éducation, de la santé publique et autres 
domaines connexes, et d'adresser des recom
mandations sur toutes ces questions aux in
stitutions spécialisées int~ressées; tenant 
compte également du fait que les articles 58 
et 63 de la Charte disposent que l'Organi
sation des Nations Unies doit faire des re
commandations pour coordonner les acti
vités de ces institutions spécialisées et les 
principes généraux dont elles s'inspirent, 
convient de prendre les mesures nécessaires 
pour soumettre Ie plus tot possible, à son 
organe approprié, à toutes fins utiles, tou
tes recommandations officielles que l'Orga
niaation des Nations Unies pourra lui adres
ser. 

2. L'Union convient d'entrer en consul
tation avec· l'Organisation des Nations 
Unies, à la demande de celle-ci, au sujet de 
ces recommandations, et de faire connaitre, 
en temps voulu, à l'Organisation des Na
tions Unies, les mesures qu'auront prises 
l'Union ou ses Membres, pour donner effet 
à ces recommandations ou sur tout autre 
résultat de ces mesures. 

3. L'Union coopérera à toute autre me
sure que pourrait être nécessaire pour as
surer la coordination pleinement effective 
des activit:61 des institutions spécialisées et 
de celles des Nationa Unies. Elle convient 
notamment de collaborer avec tout organe 
ou à tous organes que Ie Conseil économique 
et social pourrait ~tablir pour faciliter cette 
coordination et de foumir tous remeigne
ments qui po1;1rraient être nécessaires pour 
atteindre ces fins, 

EchanAe de rensei~nements et de 
documents 

Art. V. I. Sous réserve des mesures qui 
pourraient être nécessaires pour sauvegarder 
Ie caractère confidentie! de cettaina docu
ment&, les Nations Unies et l'Union prod
deront à !'échange Ie plus complet et Ie plua 
rapide possible de renseignements et de 
document&, pour satisfaire aux besoins de 
chacune d'ellea. 



s. 1949, J 55 

:i. Sans pdjudice du caract~re général 
des dispositions du paragraphe pr~édent: 

a) l'Union présentera aux Nations Unies 
un rapport annuel sur son activité; 

b) l'Union donnera suite, dans toute la 
mesure du possible, à toute demande de 
rapports ap&:iaux, d'~des ou de renseigne-
ments que les Nations Unies pourraient lui 
adresser; 

c) Ie Secdtaire général des Nations 
Unies procédera à des €changes de vues 
avec l'autorité compétente de l'Union, à la 
demande de cell~ci, pour foumir à l'Union 
les renseignements qui pdsenteraient pour 
elle un intérêt particulier. 

Assistance aux Nations Unies 

Art. VI. L'Union convient de coopéret 
avec les Nations Unies, leurs organism~ 
principaux et subsidiaires, et de leur four'f-i 
nir toute l'assistance qu'il lui sera possibl1:;r 
conforrnément à la Charte des Nations 
Unies et à la Convention internationale de,' 
télécommunications, en tenant pleinement 
compte de la situation particulière de ceux 
des Membres de l'Union qui ne sont pu 
Membres des Nations Unies. 

Relation11 avpc la Cour internationale 
de Juetice 

Art. VII. x. L'Union convient de four
nir à la Cour internationale de Justice tous 
renseignements que celle-ci peut lui de
mander en application de l'article 34 de 
son Statut. 

:i. L'Assemblée générale des Nations 
Unies autorise l'Union à demander à la 
Cour internationale de Juatice des avis con
sqltatifa sur les questions juridiques qui se 
posent dans Ie domaine de sa compétence 
autres que les questions concemant les re
lations mutuelles de l'Union avec l'Organi
sation des Nations Unies ou les autres in
stitutions spécialisées. · 

3. Une requête de ce genre peut être 
adreeaée à la Cour par la Conférence plé
nipotentiaire ou par Ie Conseil administra
tif agi111ant en vertu d'une autorisation de 
la Conférence plénipotentiaire. 

4- Quand elle demande un avis consul
tatif à la Cour internationale de Justice, 
l'Union inforrne de cette requête Ie Conseil 
économique et social. 

Dispoaition11 ooncernant Ie per_,,,,,1 

Art. VIII. x. L'Organisation des Na
tions Unies et l'Union conviennent d'établir 
pour Ie penónnel, dans toute la mesure du 
possible, des normes, méthodes et disposi
tions communes destinées à éviter des con
tradictions graves dans les termes et condi
tions d'emploi, ainsi que la concurrence dans 
Ie recrutement du personnel et à faciliter 
les échanges de penonnel qui paraîtraient 
souhaitables de patt et d'autre pour utiliser 
au mieux les services de ce penonnel. 

:i. L'Orgánisation des Nations Unies et 
l'Union conviennent de coopérer, dans toute 
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la mesure du po111ible, en vue d'atteindre 
les fins ci-dessus. 

Services statistiques 
Art. IX. x. L'Organisátion des Nations 

Unies e.t l'Union conviennent de s'efforcer 
de daliaer une collaboration aussi étroite 
que possible, l'Bimination de tout double 
emploi dans leur activité et l'utilisation la 
plus efficace possible de leur personnel 
technique dans Ie rassemblement, l'analyse, 
la publication, la normalisation, l'amBiora
tion et la diffusion de renseignements sta
tistiques. Elles conviennent d'unir leurs el
forts pour tirer Ie meilleur parti po111ible des 
renseignements statistiques et pour alléger 
la täche des gouvemements et des autres 
organismes appel& à fournir ces renseign~ 
ments. 

:i. L'Union reconnaît que l'Organisation 
des Nations Unies est l'organisme centra! 
chargé de recueiller, analyser, publier, nor
maliser. perfectionner et répandre les sta
tistiques servant aux buts généraux des or
ganisations intemationales. 

3. L'Organisation des Nations Unies re
connalt que l'Union est !'organisme centra! 
charg~ de recueiDer. analyser, publier, nor
maliser. perfectionner et répandre les sta
tistiques dans Ie domaine qui lui est propre, 
sans préjudice des droits de l'Organisation 
des Nations Unies de s'int~resser à de telles 
statistiques, dans la mesure oà elles peuvent 
€tre nécessaires à la réalisation de ses pro
pres objectifs ou au perfectionnement des 
atatistiques du monde entier. n appartiendra 
à l'Union de prendre toutes décisions con
cemant la forme sous laquelle ses docu
ments de service seront éi:ablis. 

4- En vue de constituer un centre de ren
seignements 1tatistiques destin~ à l'usage 
général, il est convenu que les données four
nies à l'Union aux fins d'incorporation à 
ses séries statitstiques de base ou à ses rap. 
ports sp&:iaux seront, dans toute la mesure 
du possible, accessibles à l'Organisation des 
Nations Unies, sur sa demande. 

5. Il est convenu que les données four
nies à l'Organisation des Nations Unies aux 
fins d'incorporation à ses séries 1tatistigues 
de base ou à ses rapports spéciaux seront 
accessibles à l'Union sur sa demande, dans 
toute la mesure oà cela sera possible et 
opportun. 

Services administratifs ~ techniques 
Art. X. x. L'Organisation des Nations 

Unies et l'Union reconnaissent qu'il est sou
-haitable. pour utiliser de la manière la plus 
efficace Ie personnel et les ressources dispo
nibles, d'éviter, cheque fois que cela sera 
possible. la cdation de services dont les 

avaux se font concurrence ou chevauchent. 
, en cas de besoin, de se consulter à cette 

fin. 
:i. L'Organisation des Nations Unies et 

, l'Union prendront ensemble des dispositions 
en cc qui conceme l'enregistrement et le 
dipot des documents officiels. 
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Dispositions budgétaires et financières 

Art. XI. 1. Le budget ou Ie projet de 
budget de l'Union sera transmis à l'Organi
sation des Nations Unies en même temps 
qu'il sera transmis aux Membres de l'Union; 
1' Assemblée générale pourra faire des re
commandations à l'Union à ce sujet. 

2. L'Union aura Ie droit d'envoyer des 
rep,ésentants pour participer, sans droit de 
vote, aux délibérations de 1' Assemblée gé
nérale ou de toutes commissions de cette 
Assemblée à tout moment ou Ie budget de 
l'Union sera en discussion. 

Financement des services spéciaux 
Art. XII. 1. Si l'Union se trouve con

trainte, à la suit,e d'une demande d'assis
tance, de rapports spéciaux ou d'études, pré_ 
sentée par l'Organisation des Nations Unies 
confonnément à l'article VI ou à d'autres 
dispositions du présent accord, de faire face 
à d'importantes dépenses supplémentaires, 
les parties se consulteront pour déterminer 
comment faire face à ces dépenses de la 
manière la plus équitable possible. 

2. L'Organisation des Nations Unies et 
l'Union se consulteront également pour pren.. 
dre les dispositions qu'ell~ jugeront équi
tables pour couvrir les frais des services 
centraux administratifs, techniques ou fis
caux et de toutes facilités ou assistance spé
ciales accordées par l'Organisation des Na
tions Unies à la demande de l'Union. 

Accords entre institutions 
Art. ·xIII. 1. L'Union convient d'infor

mer Ie Conseil économique et social de la 
nature et de la portée de tout accord offi
cie} envisagé entre l'Union et toute autre 
institution spécialisée ou toute autre orga
nisation intergouvernementale ou toute or
ganisation internationale non gouvememen.. 
tale, et infonnera en outre Ie Conseil éco
nomique et social des détails de eet ac
cord quand il sera conclu. 

2. L'Organisation des Nations Unies con.. 
vient d'infonner l'Union de la nature et de 
la portée de tout accord officiet envisagé 
par toutes autres institutions spécialisées 
sur des questions qui peuvent intéresser 
l'Union et, en outre, fera part à l'Union des 
détails de eet accord quand il sera conclu. 

Liaison 
Art. XIV. 1. L'organisation des Nations 

Unies et l'Union conviennent des disposi
tions ci-dessus dans la conviction qu'elles 
contribueront à maintenir une liaison effec
tive entre les deux organisations. Elles af
finnent leur intention de prendre les me
sures qui pourraient être nécessaires à cette 
fin. 

2. Les dispositions concemant la liaison 
prévue par Ie présent accord s'appliqueront, 
dans toute la mesure appropriée, aux rela
tions entre l'Union et l'Organisation des 
Nations Unies, y compris ses bureaux régio
naux ou auxiliaires. , 
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Servioe de télécommunication des 
Nations Unies 

Art. XV. 1. L'Union reconnaît qu'il est 
important pour I'Organisation des Nations 
Unies de bénéficier des mêmes droits que 
les Membres de l'Union dans l'exploitation 
des services de télécommunication. 

2. L'Organisation des Nations Unies 
s'engage à exploiter les services de télécom
munication qui dépendent d'elle confonné
ment aux tennes de la Convention int.ema
tionale des télécommunications et du Règle
ment annexé à cette Convention. 

3. Les modalités précises d'application 
de eet article feront l'objet d'arrangements 
distincts. 

Exécution de l'accord 

Art. XVI. Le Secrétaire général des Na
tions Unies et l'autorité compétente de 
l'Union pourront conclure tous arrangements 
complémentaires qui paraîtront souhaitables 
en vue de l'application du présent accord. · 

Revision 

Art. XVII. Cet accord sera sujet à re
vision par entente entre les Nations Unies 
et l'Union sous réserve d'un préavis de six 
mois de la part de l'une ou de l'autre partie. 

Entrée en villfleur 
Art. XVIII. 1. Le présent accord entre

ra provisoirement en vigueur après appro
bation par l' AssembMe général,e des Na
tions Unies et la Conférence plénipoten.
tiaire des télécommunications tenue à At
lantic City en 1947, 

2. Sous réserve de l'approbation men
tionnée au paragraphe I, Ie présent accord 
entrera officiellement en vigueur en même 
temps que la Convention internationale des 
téléoommunications conclue à Atlantic City 
en 1947 ou à une date antérieure selon la 
décision de l'Union. 

Lake Success, aofit :1947 

WAL TER KOTSCHNIG 

Président par intérim du Comité du Con
seil économique et social chargé des 
négociations avec les institutions spé
cialisées. 

SIR HAROLD SHOOBERT 

Président de la commission des négocia
tions de l'Union internationale des té
lécommunications. 

PRO'l'OCOLE FIN AL 

à la 

Conventlon Internationale des télé• 
communlcatlons 

(Atlantic City, 1947) 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention internationale des télécom-
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munications d'Atlantic City, les plénipoten
tiaires soussignés prennent acte des décla
rations suivantes: 

I 
Pour Ie Canada: 

En signant la présente Convention, Ie 
Canada se rése!Ve de ne pas accepter Ie pa
ragraphe 3 de l'article x3 de la Convention 
d'Atlantic City. Le Canada reconnaît les 
obligations du Règlement des radiocommu
nications annexé à cette Convention, mais 
il n'accepte pas d'être lié actuellement par 
le Règlement additionnel des radiocommu
nications, ni par les Règlements télégraphi
que ou téléphonique. 

II 

Pour la Répu.blique du Chili: 
En signant Ie Règlement des radiocom

munications d'Atlantic City, Ie président de 
la délégation du Chili fait une réserve pro
visoire quant aux dispositions visées sous 
chiffres 990, 99x, 992, 994, 995, 996 et 997 
de la section II de l'article 4x dudit Règle
ment. 

En signant la Convention internationale 
des télécommunications d'Atlantic City, Ie 
-président de la délégation du Chili fait une 
réserve provisoire quant aux dispositions 
contenues dans l'article 39 de la Conven
tion d' Atlantic City. 
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Pour la République de Colombie: 
La République de Colombie déclare for

mellement qu'en signant la présente Con
vention elle n'accepte aucune obligation 
concemant Ie Règlement téléphonique visé 
à l'article x3 de la Convention d' Atlantic 
City. 

IV 
Pour la République de l'Equateur: 

La République de l'Equateur déclare for
mellement que la signature de la présente 
Convention n'implique pas pour elle l'accep
tation d'une quelconque des obligations con_ 
cement Ie Règlement télégraphique Ie 
Règlement téléphonique, ou Ie Règle~ent 
additionnel des radiocommunications, aux
quels se réfère l'article x3 de la Convention 
d'Atlantic City. 

V 
Pour Jes Etats-Unis d'Amérique: 

La signature de cette Convention pour et 
au nom des Etats-Unis d'Amérique vaut 
aussi, conformément à la procédure consti
tutionnelle, pour tous les Territoires des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Les Etats-Unis d'Am&ique déclarent for
mellement que par la signe.ture de la pré
sente Convention en leur nom les Etats
{!nis d'Amérique n'acceptent au~une oblige_ 
t,on concemant Ie Règlement télégraphique 
le Règlement téléphonique 01,1 le Règlement 
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additionnel des radiocommunications, visés 
à l'article x3 de la Convention d'Atlantic 
City. 

VI 

Pour l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques: 
Au moment de procéder à la signature de 

la Convention internationale des télécom
munications, la délégation de l'U.R.S.S. dé
clare formellement qu'elle n'est pas d'ac
cord avec Ie paragraphe 2 de l'article x de 
la Convention qu'elle considère comme étant 
sans fondement du point de vue juridique 
et en contradiction avec les autres articles 
de la Convention et avec la résolution de la 
Conférence des télécommunications de Ma
drid. 

En outre, la délégation de l'U.R.S.S. es
time qu'il est injustifié que, sans la moindre 
raison juridique, les Républiques Socialistes 
Soviétiques de Lettonie, de Lithuanie, 
d'Esthonie et la République Populaire de 
Mongolie, Etats souverains, - participant 
avec tous les droits à la Convention de 
Madrid - n'aient pas été compris dans la 
liste des Membres de l'Union (annexe x). 

La délégation de l'U.R.S.S. estime que 
tout Ie atatut, attaché à la qualité de Mem
bre de l'Union ihtemationale des télécom
munications, devrait faire l'objet d'une re
vision lors de la prochaine conférence de 
plénipotentiaires. 

VII 
Pour la République de Chine: 

La République de Chine déclare formel
lement qu'en signant la présente Conven
tion elle n'accepte aucune obligation con
cemant Ie Règlement téléphonique visé à 
l'article x3. 

VIII 

Pour la République des Philippines: 
En signant la Convention d'Atlantic City, 

la République des Philippines déclare qu'elle 
ne peut actuellement accepter d'être liée par 
les Règlement téléphonique et télégraphique 
visés au paragraphe 3 de l'article x3 de la
dite Convention. 

IX 
Pour Ie Pakistan: 

La délégation du Pakistan déclare for
mellement qu'en signant la présente Con
vention elle n'accepte aucune obligation 
concemant Ie Règlement téléphonique visé 
à l'article x3. 

X 
Pour la République du Pér~u: 

En signant la Convention d' Atlantic City, 
Ie président de la délégation du Pérou fait 
une réserve provisoire quant aux obliga
tions prévues à l'article x3, relatives au 
Règlement télégraphique, au Règlement té
léphonique et au Règlement additionnel des 
radiocommunications. 
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XI 
Pour Ja République de Cuba: 

La signature de la présente Convention, 
pour et au nom de Cuba, est donnée sous 
1a réserve que Cuba n'accepte pas les dis
positions du paragraphe 3 de l'article 13 en 
ce qui concerne Ie Règlement téléphonique. 

XII 
Pour /es Etats-Unis de Vénézuéla: 

En signant la présente Convention, les 
Etatll-Unis de Vénézuéla déclarent formel
lement qu'ils n'acceptent aucune obligation 
concemant Ie Règlement télégraphique, Ie 
Règlement téléphonique et Ie Règlement 
additionnel des fQdiocommunications visés 
à l'article 13 (Règlements). 

XIII 
Pour la République Orientale de /'Uruguay: 

En signant la présente Convention, la dé
légation de la République Orientale de 
l'Uruguay déclare qu'elle n'accepte aucune 
obligation concernant Ie Règlement télégra
phique, Ie Règlement téléphonique ou Ie 
Règlement additionnel des radiocommuni
cations visés à l'article 13. 

XIV 
Pour Je Royaume de r Arabie Saoudite: 

En aignant la présente Convention, la dé
légation de l'Arabie Saoudite réserve, pour 
son gouvernement, Ie droit d'accepter ou de 
ne pas accepter toute obligation relative au 
Règlement télégraphique, au Règlement té
léph<inique, au Règlement des radiocommu.. 
nications ou au Règlement additionnel des 
radiocommunications visés à l'article 13. 

XV 
Pour Ja Répub/ique de Panama: 

En signant la Convention d' Atlantic City 
de 1947, la République de Panama déclare 
qu'elle n'accepte aucune obligation en ce qui 
conceme Ie Règlement télégraphique, Ie Rè
glement téléphonique ou Ie Règlement ad
ditionnel des radiocommunications visés à 
l'article 13 de èette Convention. 

XVI 
Pour /e Mexique: 

En signant la Convention internationale 
des télécommunications d'Atlantic City, la 
d<!!légation mexicaine déclare qu'elle n'enga
ge pas par cette signature Ie Gouvernement 
du Mexique à accepter Ie Règlement télé
graphique, Ie Règlement téléphonique ou Ie 
Règlement additionnel des radiocommunica.. 
tions visés à l'article 13 de cette Conven
tion. 

XVII 
Pour r Ethiopie: 

La délégation de l'Ethiopie déclare for
mellement qu'elle fait une réserve provisoire 
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au sujet du Protocole I concemant les ar
rangements transitoires, ses pouvoirs étant 
expressément accordés à la condition que 
toutes ses signatures sont sujettes à ratifi
cation. 

XVIII 
Pour l'lraq: 

En signant la présente Convention, l'Iraq 
se réserve Ie droit d'accepter ou de ne pas 
accepter Ie Règlement téléphonique et Ie 
Règlement télégraphique visés à l'article 13. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires 
respectifs ont signé ce Protocole final en un 
exemplaire et en chacune des langues an
glaise et françaiae. Ce Protocole restera dé
posé aux archives du Gouvemementll des 
Etats-Unis d'Amérique et une copie en sera 
remise à cheque gouvernement signataire. 

Fait à Atlantic City, Ie a octobre 1947. 

Suivent Jes dmes si.Znatures que 
pour /a Convention. 

PROTOCOLES ADDITIONNELS 

à la 
Conventlon lntematlonale des télé• 

oommunlcatlons 

(Atlantic City, 1947) 
Au moment de proc&ler à la signature de 

la Convention internationale des télécom
munications d'Atlantic City, les plénipoten
tiaires aoussignés ont aigné les Protocoles 
additionnels suivantll: 

I 

PROTOCOLE 
conoornant les arrangements transltolres 

En vue d'assurer Ie fonctionnement satis
faisant de l'Union et de faciliter l'applica
tion de la Convention internationale des té
lécommunications d' Atlantic City, dès sa 
mise en vigueur Ie 1er janvier 1949, la Con
férence internationale des télécommunica
tions d'Atlantic City a convenu des disposi
tions suivantes: 

1. (1) Le Conseil d'administration sera 
d&igné immédiatement dans les conditions 
prévues à l'article s de la Convention d' At
lantic City et exercera dès maintenant et à 
titre provisoire jusqu'au moment de la mise 
en vigueur de la Convention, les fonctions 
qui lui sont divolues par cette Convention. 
Il tiendra une première session à Atlantic 
City. 

(a) Au cours de cette session, Ie Con
seil d 'administration élira son président et 
ses vice-présidents; il établira Ie plan de 
ses travaux pour la période transitoire se 
terminant Ie 31 décembre 1948, en vue d'as
surer, Ie 1er janvier 1949, ses fonctions per
manente&. 

a. (1) Le Comité international d'enre
gistrement des lréquences sera immédiate
ment nommé dans les conditions prévues• à 
l'article 6 de la Convention d'Atlantic City; 
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il restera en fonctions, à titre provisoire, 
jusqu'à la date de mise en vigueur de la 
Convention. 

(2) Il tiendra sa première session à At
lantic City. Les membres du Comité pour
ront désigner, à titre provisoire, pour par
ticiper- à cette session. des personnes d_?nt 
la qualification teclmique pourra, à titre 
exceptionnel. ne pas ~ndre complètement 
aux exigences stipulées à l'article 6 de la 
Convention. Les personnes ainsi désignées 
ne percevront aucun traitement de l'Union. 

(3) Au coun de cette session, Ie Comité 
procédera à son organisation, établira son 
plan de travail pour la ~riode transitoire 
comprise entre Ie 1er janvier 1948 et Ie 31 
décembre 1948, en se conformant aux dé
cisions de la Conférence internationale des 
radiocommunications d'Atlantic City, et cela 
en vue de son établissement sur une base 
permanente ainsi qu'il est prévu dans la 
Convention d'Atlantic City. 

3. (1) Le Secntariat général sera con.. 
stitué immédiatement, conformément aux 
dispositions de l'article 9 de la Convention 
d'Atlantic City et, jusqu'à la mise en vi
gueur de cette Convention, il exercera ses 
fonctions à titre provisoire. En accord avec 
Ie Gouvernement suisse, les emplois seront 

_pourvus. autant que possible, par les fonc
tionnaires actuels du Bureau, de manière à 
faciliter Ie transfert des attributions à la 
date d'entrée en vigueur de la Convention 
d'Atlantic City. 

(::i) Dérogeant aux dispositions de cette 
Convention, la Conférence internationale des 
télécommunicationa d'Atlantic City a dé
cidé de désigner, à titre provisoire, Ie se
crétaire général et les deux secrétaires gé
néraux adjoints de l'Union. 

Confonnément au présent protX>cole, Mr. 
F. v. Emst, directeur actuel du Bureau de 
l'Union, est désigné pour remplir des fonc
tions de secrétaire général et M.M. Léon 
Mulatier et Gerald C. Gross, vice-directeun 
actuels du Bureau de l'Union, sont désignés 
pour remplir les fonctions de secrétaires gé
néraux adjoints. Ces fonctionnaires devront 
exercer leun fonctions dans les conditions 
prévues par la Convention. 

4. Pendant la ~riode transitoire, Ie se
cretaire général notifiera aux Membres de 
l'Union les ratifications et les adhésions, se
Ion les modalités prévues aux articles 16 et 
17 de la Convention. 

II 

PROTOCOLE 

eoncemant l' Allemagne et Ie Japon 

Il est convenu par les présentes que l'Al
lemagne et Ie Japon pourront adhérer à la 
Convention internationale des télécommunL 
cations d'Atlantic City en se conformant aux 
dispositions de l'article 17, dès que les au
torités qualifiées estimeront cette adhésion 
opportune. Les fonnalités prévues à l'article 
1 de la Convention ne seront pas appli
cables à ces deux pays. 
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eoneemant l'Espagne, la Zone espagnole du 
Maroc et !'ensemble des possesslons 

espagnoles · 

Il est convenu par les présentes que l'E&
pagne, d'une part, la ?one espagnole du 
Maroc et !'ensemble des possess1ons espag
noles, d'autre part,, pourront adhérer à la 
Convention internationale des télécommuni
cationa d'Atlantic City, en qualité de Mem
bres ayant droit "devote, en se conformant 
aux dispositions de l'article 17, dès que la 
résolution de l' Assemblée générale des Na
tions Unies du 12 décembre 1946 aura été 
abrogée ou sera sans objet. 

Les formalités prévues à l'article 1 de la 
Convention ne seront pas applicables à l'Es
pagne, d'une part, la Zone espagnole du 
Maroc et !'ensemble des possessions espag
noles, d'autre part. 

IV 
PROTOCOLE 

eoncemant les Règlements t.élégraphlque 
et t.éléphonlque 

Les dispositions du paragraphe 3 de l'ar
ticle 13 de la Convention deviendront obli
gatoires, pour les Membres qui n'ont pas 
encore approuvé les Règlements télégraphi
que et/ou téléphonique, à la date de la 
signature de ces Règlements, après leur re
vision par la prochaine conférence adminis
trative télégraphipue et téléphonique. 

V 

PROTOCOLE 
concemant les dépenses ordlnalres de 

• l'Unlon pont l'année 1948 

Conformément à la résolution de la Con
ference internationale des télécommunica
tions d'Atlantic City, Ie Conseil d'adminis
tration, ou, à défaut, Ie secrétaire général de 
l'Union après approbation du Conseil d'ad
ministration, sont autorisés à demander au 
Gouvernement de la Confédération suisse 
d'avancer à l'Union une somme ne devant 
pas excéder 1.500.000 francs · suisses pour 
couvrir les dépenses ordinàires de l'Union 
pour l'année 1948. 

Le Secrétaire général de l'Union est auto
risé à engager, après autorisation du Conseil 
d'administration, des dépences ordinaires 
n'excédant pas, pour l'année 1948, :1.000.000 

de francs suisses pour la division des radio
communications, et 500.000 francs suisses 
pour la division téléphonique et télégra
phique. 

VI 

PROTOCOLE 
concemant les déP'!lnses ordlnalres de 

l'Unlon pour la pérlode 1949 à 1062 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, se référant 
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à la résolution prise à. eet effet, autorise Ie 
Conseil d'administration, à prévoir, si Ie 
fonctionnement de. l'Union l'exige et après 
approbation par la majorité des Membres et 
Membres associés de l'Union, des dépenses 
ordinaires annuelles supérieures à 4 millions 
de franc suisses, somme correspondent à 
l'évaluation des dépenses ordinaires de 
l'Union pour la période 1949 à 1952. 

VII 

PROTOCOLE 

aut.orlsant leM dépenses extraordlnalres 
néeessltées par Ie fonetlonnement pro

visoire du Comité International 
d'enreglstrement des fréquenees 

Co"rifonnément à la résolution prise à eet 
effet par la Conférence internationale des 
télécommunications d'Atlantic City, Ie se
crétaire général de l'Union est autorisé à 
engager les dépenses extraordinaires desti
nées à couvrir les frais de fonctionnement 
du Comité international d'enregistrement 
des fréquences et Ie paiement des tra,ite
ments et des frais supportés par ses mem
bres jusqu'à la date d'entrée en vigueur de 
la Convention d' Atlantic City. 

VIII 

PROTOCOLE 

aut.orlsant les dépenses à engager pour 
assurer Ie fonetlonnement provisoire du 

Consell d'admlnlstratfon 

Conformément à la résolution prisé à eet 
effet par la Conférence internationale des 
télécommunications d'Atlantic City, Ie se
crétaire général de l'Union est autorisé à 
payer les dépenses résultant du fonctionne
ment du Conseil d'administration, pendant 
la période précédant l'entrée en vigueur de 
la Convention d'Atlantic City, y compris les 
frais de voyage officiels et les frais de sé
jour accasion nés aux membres de ce Con
seil. 

IX 

PROTOCOLE 

aut.orlsant les dépenses extraordlnalres de 
l'Unlon néeessltées par Ie fonetlonnement 

du Comité provisoire des fréquenees 

Confonnément à la résolution prise à eet 
effet par la Conférence internationale des 
télécommunications d' Atlantic City Ie se
crétaire général de l'Union est autorisé à 
engager les dépenses extraordinaires en
traînées par Ie fonctionnement du Comité 
provisoire des fréquences. Cependant, cha
que pays assumera les dépenses afférentes 
au traitement et aux frais de son représen
tant, qui fonctionnera comme membre na
tional du Comité et de ses conseillers. Che
que organisation régionale internationale · 
assumera les dépenses afférentes au traite
ment et aux frais de son représentant. 
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X 

PROTOCOLE 

eoneernant la procédure à sulvre par les 
pays déslreux de modlfler leur elasse de 

contrlbutlon aux dépense~ de I'Unlon 

La Conférence internationale des télécom
munications d'Atlantic City, 
décide: 

1. En dérogation aux dispositions de la 
Convention de Madrid, les classes de con
tribution prévues à l'article 14, paragraphe 
4, de la Convention internationale des té
lécommunications d' Atlantic City seront ap
publiques à partir 1er janvier 1948. 

2. Cheque Membre devra, avant Ie 1er 
septembre 1948, .notifier au secrétaire géné
ral de l'Union la classe de contribution qu'il 
a choisie dans l'échelle indiquée à l'article 
14, paragraphe 4, de la Convention inter
nationale des télécommunications d' Atlantic 
City. En ce qui concerne les dépenses de 
l'année financière de 1948, cette notifica
tion peut indiquer une classe de contribu
tion pour Ie service des radiocommunica
tions et une classe différente pour Ie service 
télégraphique et téléphonique. En ce qui 
concerne les dépenses de l'année financière 
de 1949, et les dépenses des années suivantes 
cette notification devra indiquer une seule 
classe pour l'ensemble des dépenses du ser
vice des radiocommunications et des ser
vices télégraphique et téléphonique. 

3. Les Membres qui ne feraient pas 
avant Ie 1er septembre 1948 la notification 
prévue au paragraphe précédent devront 
contribuer suivant Ie nombre d'unités auquel 
ils ont souscrit sous Ie régime de la Con
vention de Madrid, sous réserve, toutefois, 
que si, sous Ie régime de la Convention de 
Madrid, ils ont souscrit à des classes dif
férentes pour Ie service des radiocommuni
cations et les services télégraphique et té
léphonique, ils devront, pour l'année 1949 
et les années suivantes, contribuer suivant 
la plus élevée de ces deux classes. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires res
pectifs ont signé ces Protoooles addition
nels en langues anglaise et française, en un 
exemplaire qui restera déposé aux archives 
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique, et dont une copie sera ·remise à che
que gouvernement signataire. 

Fait à Atlantic City, Ie 2 octobre 1947. 

Suivent les mêmes signatures que pour 
Ia Convention. 

RESOLUTIONS, 
RECOMMANDATIONS ET VOEUX 

RESOLUTION 

eoneernant I'Espagne, la Zone espagnole du 
Maroe et )'ensemble des possesslons 

espagnoles 

En raison de la résolution prise par l' As
semblée générale des Nations Unies Ie u 
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décembre 1946 1), la Conférence interna
tionale des télécommunications d' Atlantic 
City reconnaît que l'Espagne, d'une part, la 
Zone espagnole du Maroc et !'ensemble des 
possessions .espagnoles, d'autre part, sont, 
pour Ie moment, empêchées d'être Parties à 
la Convention internationale des télécom
munications d' Atlantic City. 

Cependant, la Conférence admet que l'Es
pagne, d'une part, la Zone espagnole du 
Maroc et !'ensemble des possessions es
pagnoles, d'autre part, pourront, dès que la 
résolution de l'Assemblée générale des Na
tions Unies sera révoquée ou devenue sans 
objet, adhérer à la Convention internatio
nale des télécommunications d' Atlantic City 
en se conformant aux dispositions de l'ar
ticle 1 7 de cette Convention, sans avoir à 

1 ) L' Assemblée générale, 
convaincue que Ie Gouvernement fasciste 

de Franco en Espagne, qui a été imposé par 
la force au peuple espagnol, avec l'appui 
des Puissances de l'Axe, et qui a fourni une 
aide matérielle aux Puissances de l' Axe 
dans la guerre, ne représente pas Ie peuple 
espagnol et rend impossi.ble, tan qu'il reste
ra au pouvoir en Espagne, la participation 
du peuple espagnol aux affaires internatio
nales avec les autres peuples des Nations 
Unies; 

recommande que l'on empêche Ie Gou
vernement espagnol franquiste d'adhérer à 
des institutions internationales établies par 
les Nations Unies ou reliées à l'Organisation 
et de participi:r aux conférences ou autres 
activités qui peuvent être organisées par les 
Nations Unies ou par les institutions pré
citées, jusqu'à la · formation, en Espagne, 
d'un gouvernement nouveau et acceptable. 

L' Assemblée générale, 
désirant en outre, que tous les peuples pa_ 

cifiques, y compris Ie peuple espagnol, par
ticipent à la communauté des nations, 

recommande que, si dans un délai raison
nable, il n'est pas établi un gouv.ernement 
tenant son autorité du consentement des 
citoyens, qui s'engage à respecter la liberté 
de parole, de culte et de réunion, et à orga
niser sans délai des élections par lesquelles 
Ie peuple espagnol, libéré de toute con
trainte ou intimidation, et sans considéra
tion de partis, puisse exprimer sa volonté, Ie 
Conseil de sécurité étudie les mesures adé
quates à prendre pour remédier à cette si
tuation; 

recommande, dès maintenant, à tous les 
Membres des Nations Unies de rappeler de 
Madrid les ambassadeurs et ministres plé
nipotentiaires qu'ils y ont accrédités. 

L' Assemblée générale recommande en 
outre aux Etats Membres de faire rapport 
au Secrétaire général et à la prochaine As
semblée sur les mesures qu'ils auront prises 
en exécution de la présente recommanda
tion. 

Cinquante-neuvième séance plénière, 

Ie 12 décembre 1946. 
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satisfaire aux dispositions de l'article 1 de· 
cette même Convention. 

En conséquence, la Conférence internatio
nale des télécommunications d'Atlantic City 
décide que l'Espagne, d'une part, la Zone 
espagnole du Maroc et !'ensemble des pos
sessions espagnoles, d'autre part, dès qu'ils 
auront adhéré à la Convention d' Atlantic 
City dans les conditions prévues au précé
dent paragraphe, seront considérés comme 
inscrits dans la liste des Membres de 
l'Union internationale des télécommunica
tions, ayant droit de vote et énumérés dans 
!'annexe 1 de cette Convention. 

RESOLUTION 
exonérant la Pologne de ses oontrlbutlons 
à l'Unlon pour les années 1940 à 1944 lnclus 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
décide: 

pour répondre à la demande de la délé
gation de la Pologne, d'exonérer ce pays de 
ses contributions dues à l'Union pour les 
années 1940 à 1944 inclus; 
invite: 

Ie secrétaire général de l'Union à porter 
au compte profits et pertes du budget de 
l'Union, pour l'année 1947, la somme de 
60.005 francs suisses correspondent aux 
contributions dont il a été fait remise à la 
Pologne. 

RESOLUTION 
relatlve à l'lndemnlté journallère des mem

bres du Oonsell d'admlnlstratlon 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
décide: 

les indemnités journalières payables par 
l'Union aux Membres du Conseil d'admini
stration pour couvrir les frais de subsistan
ce, nécessairement encourus par suite du 
travail du Conseil par les personnes dé
signées pour y siéger conformément aux 
dispositions de l'article 5 de la Convention 
d'Atlantic City, sont fixées à 80 francs suis
ses par jour et réduites à 30 francs suisses 
par jour pendant les vciyages par air ou par 
mer. 

RESOLUTION 
aut.orlsant les dépenses à engager pour 
assurer Ie fonctlonnement provisoire du 

Consell d'admhilstratlon 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 

ayant adopté un Protocole prévoyant Ie 
fonctionnement du Conseil d'administration 
sur une base provisoire, en attendant l'en
trée en vigueur de la Convention interna
tionale des télécommunications d' Atlantic 
City et décidé d'engager les dépenses cor
respondentes; 

autorise Ie secrétaire général de l'Union 
à payer les dépenses résultant du fonc
tionnement du Conseil d'administration, 
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pendant la période précédant l'entrée en 
vigueur de la Convention d'Atlantic City, 
y compris les frais de voyages officiels et 
les frais de séjour occasionnés aux Membres 
de ce Conseil. 

RESOLUTION 
autorlsant les dépenses extraordlnalres 

nécessltées par Ie fonctlonnement provisoire 
du Comité international d'enreglstrem-ent 

des fréquences 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
consiclér~t: 

que la Conférence a adopté un Protocole 
prévoyant Ie fonctionnement d'un Comité 
international d'enregistrement des fréquen
ces sur une base temporaire, avant la date 
d'entrée en vigueur de la Convention inter
nationale des télécommunications d' Atlantic 
City et que Ie secrétaire général de l'Union 
devrait être autorisé à engager les dépenses 
·correspondantes; 
décide: . 

d'autoriser les dépenses extraordinaires 
destinées à couvrir les frais de fonctionne
ment du Comité international d'enregistre
ment des fréquences et Ie paiement des trai
tements et des frais supportés par ses mem
bres entre Ie zer janvier zg48 et la date 
d'entrée en vigueur de la Convention d' At
lantic City, 

RESOLUTION 

ooncernant les accords entre I'Unlon inter
nationale des télécommunlcatlons et divers 

gouvemements 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
considéra:nt que: 

la Convention internationale des télé
communications d'Atlantic City entraîne di
verses modifications dans l'organisation et 
l'administration de l'Union qui nécessite
ront des arrangements avec Ie Gouverne
ment de la Confédération suisse et les gou
vernements d'autres pays dans lesquels 
l'Union sera appelée à exercer son activité; 
décide que: 

Ie Conseil d'administrations est autorisé 
et habilité à faire, pour Ie compte de 
l'Union, tous les accords nécessaires avec 
Ie Gouvernement de la Confédération suisse 
et avec d'autres autorités gouveme mentales 
en ce qui concerne les relations entre 
l'Union, ses organismes et son personnel, 
d'une part, et la Confédération suisse ou 
toute autre autorité gouvernementale des 
pays ou l'Union est appelée à exercer son 
activité, d'autre part. 

RESOLUTION 

relative aux tr·altements et aux lndemnltés 
d'expatrlatlon 

La Conférence internationale des télé
communications · d' Atlantic City, 
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décide: 
Les employés de l'Union seront payés 

conformément à l'échelle de traitements sui
vante qui entrera en vigueur Ie zer janvier 
zg48: 

Classe 
. Classe 
Classe 
Classe 

zère 
2e 
3e 
4e 
se 
6e 
7e 
8e 

A 
B 
C 
D 
classe -
classe -
classe -
classe -
classe -
classe -
classe -
classe -

Francs suisses par ari. 
5z.600 
45.z50 
38.000 
3:1.000 

z7.ooo à :15.Boo. 
u.600 à :iz.500 
U,400 à Z 7,llOO 
zo.zoo à z4.goo 
8.700 à z3.500 
7.400 à u.:ioo 
6.500 à xo.800 
4.500 à 8.500 

décide en outre: 
En plus de ces traitements, une indemni

té d'expatriation, basée sur les dispositions 
de l'article :io du "Règlement concernant 
l'organisation des Bureaux internationaux 
placés sous la surveillance du Gouverne
ment de la Confédération suisse" sera payée, 
sous réserve de modifications que Ie Con
seil d'administration pourra ordonner, à 
cheque personne non ressortissante du pays 
ou elle réside pour l'exercice de ses fonc
tions et employée à titre permanent par 
l'Union. 

RESOLUTION 
au sujet de la partlclpatlon des services 

d'exploltation des télécommunlcatlons de11 
NatJons Unies aux travall.X du Comité 

provisoire des rréquences 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, s'inspirant 
des dispositions de l'article :16, paragraphe 
:i, de la Convention internationale des télé
communications d'Atlantic City, estime que 
les services d'exploitation des télécommu
nications des Nations Unies ont Ie droit 
d'assister, à titre consultatif, aux travaux 
du Comité provisoire des fréquences. 

RESOLUTION 
au sujet des Membl"ell et Membres assoclés. 

quine paleront pas leurs ootlsatlons 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
considérani: 

que Ie rapport annuel de gestion publié 
par Ie Bureau de l'Union devrait donner 
davantage de détails sur les comptes arrié
rés; 
décide: 

que Ie secrétaire général devra faire fi
gurer dans Ie rapport de gestion, à partir 
de l'année zg47, la liste des pays débiteurs, 
en précisant les sommes dues. 

RESOLUTION 
sur l'lnte1·prétatlon slmultanée 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlanti~ City, 
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-conaidérant: 
que l'expérience acquise · aux Conférences 

d'At!antic City d~ontrc que Ic ll)'lltème de 
rînterprétation simul~ée. eaiployé à ces 
conférences a contribué de façon remar
,quable à l'~fficacit~ des travaux en facili
tant les échanges de vues entre délégations; 
et 

qu'il est désirable d'assurcr aux futures 
conférenccs de plénipotentiaires et confé
rences administrativcs de l'Union, ainsi 
qu'am autres réunions importante& tenues 
sous ses auspices, les avantages de ce 
11ystème; 
décide: 

de charger Ie aecrétaire général de 
l'Union, de prendre les diapositions néces-
11aires, partout ou cela sera possiblc, pour 
assurcr un service d'interprétation aimulta
née dans les conférences et réunions impor
tantes de l'Union. 

RESOLUTION 

<ioncernant Ie fonds de prévoyance du per
sonnel actuel du Bureau de l'Unlon 

La Conférènce internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
-considérant: 

qu'il incombe à l'Union internationale 
des télécommunications de placer, aussit8t 
que possiblc, sur unc base financière sainc, 
Je fonds qui garantit Ie paiement au per
sonnel actuel du Bureau de l'Union des pen
sions auxquelles il peut prétcndre au mo
ment de sa mise à la retraite; 
invii.,: 

Ie secretaire général à pr&enter, après 
approbation du Conseil d'administration des 
'.llommes à prévoir, les propositions néces
:saires dans lea budgets annuels de l'Union 
des exercices xg.S à xg5:a inclus. 

RESOLUTION 

DU s.11Jet des lanpes 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
comidéranJ: 

qu'il est souhaitablc qu'au CotUS de la 1)6-
riode qui s'écoulera avant l'entrEe en vi
gueur de la Convention d'Atlantic City, Ie 
Ier janvicr xg49, l'Union puissc bénéficier 
des avantages de l'usage de plusieurs 
langues officiclles comme il a été pratiqué 
à la Conférence d'Atlantic Cicy; 
décide: 

de déroger aux dispositions de la Conven
-tion internationale des télécommunicatiom 
de Madrid, et de mettrc immédiatement en 
application les dispositions de l'article IS de 
la Convention d'Atlantic City, rclatives aux 
langues parlécs et aux document& des con
iérences et des réunions. 
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RESOLUTION 
concerant les dépenses ordlnalres de l'Unlon 

pour la pérlode 1949 à 19ó2 

La Conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
co.nsidérant: 

qu'ayant étudié les· prévisions de dépen
ses annuellcs ordinaires pour la période- x94g_ 
x95:a, nécessaires au fonctionnement de 
l'Union internationale des télécommunica
tions, tel qu'il est défini dans la Convention 
internationale des télécommunications d' At
lantic City dans Ie cadre de l'organisation 
créée à eet effet; . 
. que même si ces estimations indiquent 
une limite maximum de dépenses ordinaires 
annuelles de l'ordre de 4.000.000 francs suis
ses, pour la période x949-x95:a, en réalité Ie 
montant des dépenses "à prévoir pendant 
cette période peut être fortement influencé 
par certains facteurs, tels que les variations 
des prix et des salaires, que l'Uniön inter
nationale des télécommunications ne peut 
ni modifier ni prévoir; 
décide: 

Le Conseil d'administration de l'Union 
est autorisé à approuver les prévisions an
nuelles des dépenses ordinaires, pour la pé
riode x949-xg5:a inclusivement, dans la li
mite de 4.000.000 francs suisses par an. 

Dans Ie cas ou Ie Conseil d'administration 
prendrait une résolution aux termes de la
quelle Ie fonctionnement de l'Union exige
rait des dépenses annuelles plus importan
te& que cellcs mentionnées ci-dessus pour 
l'un quelconque des exercices, il pourrait 
autoriser eet excédent de dépenses après 
avoir rccueilli l'approbation de la majorité 
des Membres et Membres associés de 
l'Union. En vue d'obtenir cette approba
tion, Ie Conaeil d'administration chargera 
Ie sccrétaire général de communiquer aux 
Mcmbres et Membres associé■ la résolution 
qu'il aurait prise en même temps que tou1 
renseignements justificatif1 qu'il serait en 
mesure de fournir. 

La limite des dépenses ci-dessus est ba
sée sur l'évaluation de dépenses maxima an
nuelles, et Ie Conscil d'administration a 
pour mission de réaliser les économies pos
sibles de façon à ramener les dépenscs 
réellea au niveau Ic plus faible. 

RESOLUTION 
autorlsant une avance de fonds pour cou

vrlr les dépenses ordlnafres de l'Unlon 
en 1948 

La tonférence internationale des télé
communications d'Atlantic City, 
comti.dérant: 

que la Convention internationale des té
lécommunications de Madrid (x93:a) et les 
Règlemenbl du Caire _(x938) y annexés, en 
vigueur pendant l'année x948, prévoient que 
les dépenses ordinaires annuelles de l'Union 
ne doivent pas excédcr :aoo,ooo francs-or 

, poür la division des radiocommunications et 
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200.000 fnmcs-or pour la diviaion télEpho
nique et tBégraphique, et 

qu'il est nécessaire d'augmenter ces som
mes pour faire face aux besoins de l'Union 
fCn~ant l'année 1948; 
1nv1te: . 

Ie Conaeil d'administration, ou, à dEfaut, 
Ie secrétaire général de l'Union apm auto
risation du Conseil d'administration, à de
mander au Gouvernement de la ConfédEra
tion suiue d'avancer à l'Union une somme 
n'excédant pas 1.500.000 francs suisses pour 
couvrir les dépenses ordinaires _ de l'annEe 
:194,8; 
autorise: 

Ie secrétaire généraf de l'Union à engager, 
aprà approbation du Conseil d'administra
tion des dépenses ordinaires n'excédant pas, 
pou; l'année 1948, 1.000.000 de francs suis
ses pour la division des radiocommunica
tions, et 500.000 francs suiues pour la di
vision téléphonique et tBégraphique. ~ 

La Conférence internationale dei télé
communications d'Atlantic City, 
considérant que: 

les limites ci-dessus sont basées sur l'éva
luation de dépenses maxima annuelles pour 
l'année budgétaire :1948, 
recoaunande: 

au Conaeil d'administration de faire tout 
son possible pour eider Ie Gouvernement de 
la Confédération suisse à réaliser les écono
mies possibles de façon à ramener les dé
penses réelles au niveau Ie plus bas. 

RESOLUTION 
ooncemant Ia répartltlon des dépenses 
occaslonnées par l'usage des dlfférentes 
Jangues des document& et des langues 

parlées 

La Conférence internationale · des télé
communications d'Atlantic City, 
recornaiande: 

que, pour la répartition des frais occa
sionnés par l'usage des différentes languea 
des documents et des différentes langues 
parlées, Ie Conseil d'administration soit in
vité à sui~, dans toute la mesure pouible, 
les conclusions de la sous-commission C I 

(doe. 4!;6 TR) et, en ce qui conceme spé
cialement les documents publiés, à prendre 
en considération Ia proposition des Etats
Unis (doe. 494 TR); et 
recommande: 

que cheque Membre ou Membre auocié 
fasse connaître au secrétaire général la 
langue qu'il a choisie. 

RESOLUTION 

antorlsant les dépenses e:draordlnalrM de 
l'Unlon nécessltées par Ie fonctJoonement 

du Comité provisoire des fréquences 

La Conférence internationale des télé
communica tions d'Atlantic City, 
considérant: , 

que la Conférence internationale des ra
diocommunications d'Atlantic City a adopté 

L. & S. 1949 
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une résolution concemant Ie Comité provi
soire des fréquences et atipulant notamment 
que: 

"Cheque pays assumera les dépenses af
férentes au traitement et aux frais de aon 
représentant, qui fonctionnera comme mem
bre national du Comité, et de ses comeil
lers. Cheque organisation régionale interna
tionale assumera les dépenses afférentes au 
traitement et aux frais de son représentant. 
Toutes les autres dépenaes du Comité pro
visoire des fréquences aeront assumées par 
l'Union.": 
décide: 

d'autoriaer les dq,enaea extraordinairea de 
l'Union occasionnées par Ie fonctionnement 
du Comité provisoire des fréquences. 

RECOMMANDATIONS 
oonoornant la radlodlffuslon 

La Conférence des plénipotentiaires re
commande: 

1. au Comité consultaijf international 
des radiocommunicationa (et si nécea1aire 
aux autres comités conaultatifs), de créer 
un ou plusieurs groupes d'étude spécialiséa 
dans les problèmea techniques de la radio
diffusion relatifs aux queations traitées par 
Ie Comité conaultatif international dea ra
diocommunications. Cea groupes d'étude 
devront comprendre Ie plus grand nombre 
possible de techniciens de la radiodiffusion, 
en plus du vice-directeur du Comité con
sultatif international des radiocommunica
tions spécialisé dans les problèmes techni
ques de la radiodif.fusion; 

2. · que l'étude et la préparation des di
verses propositions d'attribution de fré
quencea à la radiodiffusion à hautes fré
quences, qui doivent être examinées par la 
conférence administrative, soient entrepri
ses en conaultation avec Ie Comité interna
tional d'enregistrement des fréquences; 

3. à la Conférence de radiodiffusion à 
hautes fréquences, d'étudier les moyens 
d'asaurer Ia coordination, .à une échelle 
mondiale, des questi01111 techniques et d'au
tres questions reliées à la solution des pro
blèmes techniques, relatives aux hautes fré
quencea qui sont du domaine de l'Union in
ternationale des télécommunications., 

4- La Conférence de plénipotentiairea 
est d'avia qu'une organisation spéciale de la 
radiodiffusion, dans Ie cadre de l'Union in
ternatiQnale des télécommunicationa, ne 
s'avère pas nécessaire à l'heure actuelle, et 
que la Conférence administrative de la ra
diodiffusion à hautes fréquences de Mexico 
peut faire toute recommandation jugée dé
sirable sur ce point à la prochaine Conlé
rence de plénipotentiaires. 

VOEU 

La conférence internationale des télé
communications d'Atlantic City reconnaît la 
nécessité d'apporter une aide immédiate aux 
pays Membrea de l'Union qui ont été dé
vastés au cours de la deuxième guerre mon
diale, en vue de Ia remise en état des 

8 
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systèmes de télécommunications, et émet Ie 
voeu que les Nations Unies attirent l'atten
tion de leurs organes compétents sur l'im
portance et sur l'urgence de cc problème qui 
fait partie du problème général de la re
construction. 

VOEU 

Les Membres et les Membres associés 
reconnaissent qu'il est souhaitable d'éviter 
l'imposition de taxes fiscales sur les télé
communications intemationales. 

s. J 59 
7 Februari 1949. BESLUIT bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 19 November 1921 te Genève aan
genomen ontwerp-verdrag betreffende 
het gebruik van loodwit in verfstoffen. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de Wet van 10 Juni 1926 (Staats

blad No. 187), betreffende voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetreding tot het op 19 No
vember 1921 te Genève aangenomen ont
werp-verdrag betreffende het gebruik van 
loodwit in verfstoffen, van welk verdrag een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd;* 

Overwegende, dat de Nederlandse akte 
van bekrachtiging van dat ontwerp-verdrag 
door de Secretaris-Generaal van de Volken
bond op IS December 1939 is ingeschreven; 

Overwegende mede, dat het verdrag over
eenkomstig artikel 9 op IS December 1939 
voor het Rijk in i:.uropa 1s m werking getre
den, en dat het op Suriname wel, doch op 
Indonesië en de Nederlandse Antillen voor
lopig niet zal worden toegepast; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van I Februari 1949, 
Kabinet en Protocol No. 3890; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 
daarvan, te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Een opgave van de Staten, die dit verdrag 
hebben bekrachtigd, is mede bij dit Besluit 
gevoegd. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met"de uitvoering van hetgeen 
te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 7 Februari 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. • 

(Uitgeg, I Maart 1949). 

VERTALING 

INTERN AT ION ALE ARBEIDS
CON1''ERENTIE 

Verdrag betreffende het gebruik yan 
loodwit In verfstoffen 

De ~gemene Conferentie van d_e Interna
tionale Organisatie van de Arbeid van de 

* De Franse en Engelse tekst zijn niet 
opgenomen. 
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Volkenbond, door de Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeenge
roepen te Genève en aldaar bijeengekomen 
op 25 October 1921, in haar derde zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstel
len aan te nemen betreffende "het verbod van 
het gebruik van loodwit in verfstoffen", welk 
onderwerp het 6de punt vormt van de agen
da der zitting en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen de 
vorm zullen aannemen van een ontwerp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt het volgende ontwerp-verdrag aan, 
ter bekrachtiging door de leden van de Inter
nationale Organisatie van de Arbeid, zulks 
overeenkomstig de bepalingen van deel XIII 
van het Verdrag van -Ver!jailles en van de 
overeenkomstige delen der andere Vredes
verdragen: 

Art. 1. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van de Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich, behoudens de 
afwijkingen voorzien in artikel 2, het gebruik 
van loQdwit, loodsulfaat en alle andere pro
ducten, die deze stoffen bevatten, te ver
bieden bij het schilderen van binnenwerk van 
gebouwen, met uitzondering van spoorweg
stations en industrie-gebouwen, voor welke het 
gebruik van loodwit, loodsulfaat en alle andere 
producten, die deze stoffen bevatten, door 
de bevoegde overheid na raadpleging van ·de 
organisaties van werkgevers en arbeiders ver
klaard is geworden noodzakelijk te zijn. 

Het gebruik van witte verfstoffen, welke 
ten hoogste 2 pct. lood bevatten, uitgedrukt 
in lood-metaal, blijft evenwel geoorloofd. 

Art. 2. De bepalingen van artikel I zijn 
niet toepasselijk op decoratieschilderen, noch 
op aflijnen en bijwerken. 

Iedere regering zal de scheidingslijn tussen 
de verschillende soorten van schilderwerk 
vaststellen en het gebruik van loodwit, lood
sulfaat en van andere producten, die deze 
stoffen bevatten, voor deze soorten schilder
werk regelen overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 5, 6 en 7 van dit verdrag. 

Art. 3. Het is verboden jeugdige personen 
beneden 18 jaren en vrouwen te werk te stel
len bij werkzaamheden in het schildersbe
drijf, waarbij loodwit. loodsulfaat of andere 
producten, welke deze stoffen bevatten, ge
bruikt worden. 

De bevoegde overheid heeft het recht, na 
raadpleging van de organisaties van werk
gevers en arbeiders, toe te staan dat de leer
lingschilders ten behoeve van hun vakop
leiding werkzaamheden verrichten, in het 
vorige lid verboden. 

Art. 4. De verbodsbepalingen genoemd in 
de artikelen I en 3 treden in werking 6 jaar 
na de sluiting van de derde zitting van de 
Internationale Arbeidsconferentie. 

Art. 5. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van de Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich op de grondslag 
van de volgende beginselen bepalingen vast 
te stellen betreffende het gebruik van loodwit, 
loodsulfaat en alle andere producten, die 
deze stoffen bevatten, voor werken, waarvoor 
het gebruik daarvan niet verboden is. 

I. a. Loodwit, loodsulfaat of andere pro
ducten, die deze stoffen bevatten, mogen bij 
het schilderen niet gebruikt worden dan in de 
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vorm van pasta of van verf, gereed voor het 
gebruik; 

b. maatregelen zullen worden genomen 
ter vermijding van het gevaar voortsprui
tende uit het aanbrengen van verf door spui
ten; 

c. maatregelen zullen worden genomen, 
telkens wanneer zulks mogelijk is, met het 
oog op het afwenden van het gevaar van stof, 
veroorzaakt door droog puimen en afkrabben. 

II. a. Maatregelen zullen worden ge
nomen, opdat schildersgezellen de nodige 
zorg kunnen besteden voor de zindelijkheid 
gedurende en bij het einde van het werk; 

b. gedurende de gehele werktijd moeten 
door de schildersgezellen werkpakken ge
dragen worden; 

c. passende maatregelen zullen worden· 
getroffen om te voorkomen, dat de kleren, 
die gedurende het werk uitgedaan worden, 
verontreinigd worden door verfstof. 

III. a. De gevallen van loodvergiftiging 
en die, waarbij loodvergiftiging verondersteld 
wordt, zullen moeten worden aangegeven en 
onderzocht worden door een door de be
voegde overheid aangewezen ~neesheer; 

b. de bevoegde overheid zal een genees
kundig onderzoek van de arbeiders kunnen 
eisen, indien zij zulks nodig acht. 

IV. Aanwijzingen betreffende bijzondere 
hygiënische voorzorgsmaatregelen in hun 
bedrijf zullen worden verspreid onder de 
schildersgezellen. 

Art. 6. Ten einde de naleving van de in de 
voorgaande artikelen bedoelde regelingen te 
verzekeren, zal de bevoegde overheid alle 
maatregelen nemen die zij nodig acht, na 
raadpleging van de betrokken organisaties 
van werkgevers en arbeiders. 

Art. 7. Statistieken zullen worden inge
richt betreffende loodvergiftiging bij schil
dersgezellen: 

a. voor de ziektegevallen door middel van 
aangifte en onderzoek van alle gevallen van 
loodvergiftiging, 

b. voor de sterfgevallen volgens een door 
de officiële dienst voor de statistiek van elk 
land goedgekeurde methode. 
· Art. 8. De officiële bekrachtgingen van 
dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Versailles en · 
de overeenkomstige delen van de andere 
Vredesverdragen, zullen worden medege
deeld aan de Secretaris-Generaal van de 
Volkenbond en door hem worden ingeschre
ven. 

Art. 9. Dit verdrag zal van kracht worden 
zodra de bekrachtigingen van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van de Arbeid 
door de Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de 
leden, die hun bekrachtiging door de Secre
taris-Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder ,der-
andere leden in werking treden op de datum 
waarop de bekrachtiging van dat lid· door 
het Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 10. Zodra de bekrachtigingen van 
2 leden der Internationale Organisatie van de 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschre
ven, zal de Secretaris-Generaal van de Volken
bond van dit feit mededeling doen aan alle 
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4eden van de Internationale Organisatie van 
pe Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis 
t;tellen met de inschrijvingen van bekrachti

, gingen, die hem later door andere leden der 
Organisatie zullen worden medegedeeld. 

1 Art. 11. Ieder lid, dat dit verdrag be-
, krachtigt, verbindt zich de bepalingen van ' 

de artikelen 1-7 uiterlijk op I Januari 1924 
toe te passen en zodanige maatregelen te 
nemen als nodig zullen zijn om deze bepalin
gen doeltreffend te doen zijn. 

Art. 12. Ieder lid van de Internationale 
van de Arbeid, dat dit verdrag bekrachtigt, 
verbindt zich om het toe te passen ten aan- , 
zien van zijn koloniën, bezittingen en protec-

, toraten, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 421 van het Vredesverdrag van Ver
sailles en de overeenkomstige artikelen der 
ander!! Vredesverdragen. 

Art. 13. Ieder lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop 
van een termijn van tien jaren na de datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te 
worden, zulks bij een verklaring toegezonden 
aan de Secretaris-Generaal van de Volken
bond en door deze in te schrijven. De opzeg
ging wordt eerst van kracht een jaar nadat 
zij door het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 14. De Raad van Beheer van het ln
temationaal Arbeidsbureau moet tenminste 
eenmaal in de 10 jaren, aan de Algemene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de 
toepassing van dit verdrag en zal vaststellen, 
of het wenselijk is de herziening of wijziging 
van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te plaatsen. 

Art. 15. Zowel de Franse als de Engelse 
tekst van dit verdrag is authentiek. 

Opgaven van de data waarop de bekrach• 
tlglngen van het ontwerp-verdrag van 
Genève betreffende het gebruik van loodwit 
In verfstoffen zijn Ingeschreven en van de 

b\l die bekrachtJglngen gemaakte 
voorbehouden 

Afghanistan (12 Juni 1939). 
, Argentinië (26 Mei 1936). 

België (19 Juli 1926). 
Onder voorbehoud van latere beslis

singen voor wat betreft de toepassing van 
het verdrag op de Belgische Congo en de 
landen onder Belgisch mandaat gesteld. 

Bulgarije (6 Maart 1925). 
Chili (IS September 1925). 
Columbia (20 Juni 1933). 
Cuba (7 Juli 1928). 
Estland (8 September 1922). 
Finland (S April 1929). 

Met ingang van I October 1929. 
Frankrijk (19 Februari 1926). 
Griekenland (22 December 1926). 
Hongarije (4 Januari 1928). 

· Voor wat Hongarije betreft, zal het 
verdrag slechts in werking treden, wan
neer Frankrijk, Groot-Brittannië en Duits- . 
land het zullen hebben bekrachtigd. 

Letland (9 September 1924). 
Luxemburg (16 April 1928). 
Mexico (7 Januari 1938). 
Nederland (IS December -1939). 
Nicaragua (12 April 1934). 
Noorwegen (II Juni 1929). 

,. 
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Polen (21 Juni 1924). 
Roemenië (4 December 1925), 
Spanje (20 Juni 1924). 
Tsjecho-Slowakije (31 Aucustus 1923), 
Uruguay (6 Juni 1933). 
Venezuela (28 April 1933). 
Zuidslavië (30 September 1929), 
Zweden (27 November 1923). 

s. J 76 

16 Februari 1949, WET, houdende intrek
king van de Wet van 19 Maart 1921 
(StaatsbladNo. ,631), tot beschikbaarstel
ling van een renteloos voorschot uit 
's Rijks kas ten behoeve van de N. V. 
Waterleidingmaatschappij "N oord-Y., est
Brabant" te Oudenbosch. 

Bijl. Hand Il 48/49, 1083; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1152; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1083; 
Hand. 1 48/49, bladz. 136. 
Wij JULIANA enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de Wet van 19 Maart 1921 
(Staatsblad no. 631), houdende beschikbaar
stelling van een renteloos voorschot uit 
's Rijkskas ten behoeve van de N.V. Water
leidingmaatschappij "Noord-West-Brabant'' 
te Oudenbosch in te trekken: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Enig artikel. 
De Wet van 19 Maart 1921 (Staatsblad No. 

631), tot beschikbaarstelling van ee.n rente
loos voorschot Lit 's Rijks kas ten behoeve 
van de N.V. Waterleidingmaatschappij 
,,Noord-West-Brabant", gevestigd te Ouden
bosch, wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. . 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Febr. 

1949. . ,uLIANA. 
De Minister 11an Sociale Zaken, 

A. M. J OEKBS, 

(Uitge,i. II Maart 1949), 

s. J 77 
16 Februari 1949. WET, houdende ver

klaring van het algemeen nut van de ont
eigening van percelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, nodig 
voor de bouw van een inrichting voor de 
winning en zuivering van water uit de 
rivier de Lek te Bergambacht ten behoeve 
van de watervoorziening van 's-Grauen
hage, zomede erkenning van het alge
meen nut van de werken nodig voor de 
bouw van die inrichting en voor het ver
voer van het uit de Lek gewonnen water 
naar 's-Gra11enhage, voor de tQepassing 
van de Belemmerintenwet Verordenin
gen en van de Belemmeringenwet Pri
vaatrecht. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1103; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1152; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1103; 
Hand. 1 48/49, bladz. 136, 
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Wij JULIANA enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het belang van de gemeente 
's-Gravenhage nodig is te Bergambacht een 
inrichting voor de winning en zuivering van 
water uit de rivier de Lek te bouwen en dat 
daartoe de Onteigeningswet dient te worden 
toeeepast, terwijl het voor de toepassing van 
de Belemmeringenwet Verordeningen nodig 
is, dat het algemeen nl!t van deze werken bij 
de Wet wordt erkend; 

Dat het tevens nodig is het uit voornoemde 
inrichting afkomstige water door buislei
dingen naar het waterwingebied van het 
waterleidingbedrijf der gemeente 's-Graven
hage te Scheveningen te vervoeren en het 
voor de toepassing van de Belemmeringen
wet Verordeninge.n en van de Belemmerin
genwet Privaatrecht nodig is, dat het alee
meen nut van de daarvoor nodige werken 
bij de wet wordt erkend; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1, Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert ten name van de 
gemeente 's-Gravenhage van percelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten 
in de gemeent~ Bergambacht, nodig voor e.en 
inrichting voor de winning en de zuivering 
van water uit de rivier de Lek in de gemeente 
Bergambacht, gelegen in de nabijheid van die 
rivier ten Westen van de bebouwde kom dier 
gemeente. 

Art. 2. Wij erkennen het algemeen nut . 
van de werken, die nodig zijn voor het tot 
stand brengen van een inrichting voor de 
winning en zuivering van water uit de rivier 
de Lek in de gemeente Bergambacht en voor 
het vervoer van water door middel van buis
leidingen van die winnings- eri zuiverings
inrichting naar het waterwingebied van het 
waterleidingbedrijf der gemeente 's-Graven
hage te Scheveningen. 

Art. 3. Artikel I dezer wet vervalt, voor 
zoveel de onteigening van hetgeen niet in der 
minne is verkregen, bij de rechter niet is aan
gevraagd binnen één jaar na de dagtekening 
van de Staatscourant, waarin Ons besluit, 
bedoeld in artikel 14 der Onteigeningswet, 
is openbaar gemaakt. Die termijn kan door 
Ons bij een in de Staatscourant te plaatsen 
besluit met ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Febru

ari 1949. 

D• Minist• uan Sociale Zaken, 
A. M. J OEKES. 

JULIANA. 

(Uitgeg. II Maart 1949.) 

S.J. 78 
16 Februari 1949. WET, houdende intrek

king van het besluit tot instelling van het 
Luchtbeschermingsongevallenfonds. 

Bijl. Hand. 1148/49, 1088; Hand. 1148/49, 
bladz. 1152; 

Bijl. Hand. 1 48/49, 1088; Hand. 1 48/49, 
bladz. 136. 
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Wij JULIANA, enz ••••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het Luchtbeschermings
oneevallenfonds op te heffen door vervallen
verklaring van de desbetreffende bezettings
regelincen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art 1. De volgende bezettingsregelingen 

vervallen: 
a. het besluit van de Secretarissen-Gene

raai van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandse Zaken van 3 Ja
nuari 1941, betreffende de instelling van een 
L uchtbeschenningsongevallenfonds ( Veror
deningenblad 1941, N°. 13); 

b. artikel 3 van het besluit van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen van 
Sociale Zaken en van Binnenlandse Zaken 
van 18 Augustus 1941 tot wijziging der On
gevallenwet 1921 en der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, alsmede van het besluit 
N°. 13/1941, betreffende de instelling van een 
Luchtbeschermingsongeva:llenfonds (Ver-or
deningenblad 1941, N°. 173); 

c. het Eerste Uitvoeringsbesluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Binnenlandse 
Zaken van IS September 1941 ingevolge hun 
besluit N°. 13/1941 betrefferlde de instelling 
van een Luchtbeschermingsongevallenfonds 
(Nederlandse Staatscourant 1941, N°. 201). 

Art. 2. Onze Ministers van Sociale Zaken 
en van Binnenlandse Zaken kunnen nadere 
voorschriften geven tot uitvoering van deze 
wet. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking op de 
dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Februari 

1949. . 
JULIANA. 

De Minister uan Sociale Zakm, A.M. JoEKES. 
De Mini.ter 'uan Binnenlandse Zalum, 

J, H. VAN MAJ.RSEVEEN, 

(Uitgeg. 18 Maart 1949.) 

s. J 79 
16 Febr!lari 1949. BESLUIT tot aanwij

zing ovèreenkomstig artikel 157 van de 
hoger-onderwijswet van de afdeling gym
nasium van het Christelijk Lyceum te 
Stadskanaal. 

Wij JULIANA enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 September 1948, No. II99I II, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 van de Hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 Januari 1949, No. 19); 

Gezien het nader rapport vari Onze voor
noemde Minister van 10 Februari 1949, 
No. 2293, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I Januari 1948 de afdeling 
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gymnasium van het Christelijk Lyceum te 
Stadskanaal, uitgaande van de "Vereniging 
voor Christelijk Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs in de Veenkoloniën", 
gevestigd aldaar, voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming van de desbetreffende wette
lijke voorschriften, aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën a.f te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 1 1 van 
de hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk 
gesteld. 

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

Soestdijk, 16 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister uan OnderlDijs, K!lnsten 

en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. II Maart 1949.) 

s. J 80 
17 FebrllOri 1949. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 29 April 1948 te Washington tussen 
Nederland en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting. 

Wij JULIANA enz.; 
Gezien de wet van 29 October 1948 (Staats

blad No. I 464), tot goedkeuring van het op 
29 April 1948 te Washington tussen Neder
land en de Verenigde Staten van Amerika ge
sloten verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting en ter vermijding van het ontgaan 
van belasting met betrekking tot belastingen 
van inkomsten en bepaalde andere belastin
gen, benevens het treffen van enige voorzie
ningen in verband met genoemd verdrag, 
van welk verdrag een afdruk bij dit besluit 1s 
gevoegd; 1 

Overwegende; dat de akten van bekrachti.
ging van gen'?emd v.~dr~g "'11'. 1 De~ember 
1948 te Washington ZIJP uttgewisselti ;· 

Overwegende mede, dat op I December 
1948 te Washington tevens is ondertekend 
een protocol van uitwisseling van de bekrach
tigingsoorkonden, waarvan een afdruk mede 
bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende wijders, ,dat genoemd .v~
drag, overeenkomstig artikel XXVIII, 1s •~ 
werking getreden te rekenen van I J anuan 
1947 af; .. 

Op de voordracht van Onze M1mster van 
Buitenlandse Zaken van 10 Februari 1949, 
Kabinet en Protocol, No. 13589; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemd verdrag en pro
tocol te doen bekenr.maken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

1 De Engel~e tekst is niet opgenomen. 

• 
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Onze Ministers zijn, ieder voorzoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 17 Februari 1949. 

JULIANA 
De Minister 11an Buitenlandse Zaken, 

STIKKER. 
(Uitgeg. II Maart 1949.) 

VERDRAG TUSSEN HET KONINKRIJK 
DER NEDERLANDEN EN DE VER
ENIGDE S'l'ATEN VAN AMERIKA MET , 
BETREKKING TOT BELASTINGEN 

VAN INICOMSTEN EN BEPAALDE 
ANDERE BELASTINGEN. 

De Regerinc van het Koninkrijk der Neder
lan :ien en de Regering van de Verenigde 
Staten van Amerika, de wens koesterende 
een verdrag te sluiten ter voorkoming van 
dubbele belasting en ter vermijding van het 
ontgaan van belasting met betrekking tot 
belastingen van inkomsten en bep.:alde an
dere belastingen, hebben te dien emde tot 
hun Gevolmachtigden benoemd : 

De Regerinc van het Koninkrijk der Ne
derlanden: de Heer E. N. van Kleffens, Bui
tengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 
van het Koninkrijk der Nederlanden, en 

De Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika: de heer George C. Marshall, Secre
taris van Staat, 

die, na elkander mededeling te hebben ge
daan van hun volmachten, welke in behoor
lijke vorm werden bevonden, over de volgen
de artikelen tot overeenstemming zijn ge
komen: 

Art. I. ( 1) De belastingen welke het onder
werp van dit Verdrag vormen zijn: 

(a) Voor zoveel de Verenigde Staten be
treft: de Federal income ta:z:es (de inkomsten
belao;tingen van de Federatie) . 

(b) Voor zoveel Nederland betreft. 
(i) voor de toepassing van de bepalingen 

van het Verdrag met uitzondering van Artikel 
XX:, de inkomstenbelasting met inbegrip van 
de voorheffincen, de vennootschapsbelasting 
met inbegrip van de voorheffingen, de ver
mogensbelasting en de commissarissenbe
lasting, en 

(ii) voor de toepa'ising van de Artikelen 
XX tot en met XXVIII (met uitzondering 
van de Artikelen XXIV en XXVII), de ver
mogensaanwasbelasting en de vermogens
heffing ineens. 

(2) Dit Verdrac zal ook vaif toepassing 
zijn op elke andere belasting van in wezen 
gelijksoortige aard, door een der Verdrag
sluitende Staten geheven na de dagtekening 
van ondertekening van dit Verdrag of 
(voor zoveel Nederland betreft) door de 
Regering van enig overzees deel van het 
Koninkrijk of (voor zoveel de Verenigde 
Staten betreft) enig overzees gebiedsdeel 
waartoe dit Verdrag volgens Artikel XXVII 
is uitgebreid na de dagtekening van de kennis
geving van deze uitbreiding. 

(3) In geval van belancrijke veranderin
gen in de belastingwetten van een der Ver
dragsluitende Staten zullen de bevoegde 
autoriteiten van de Verdragsluitende Staten 
met elkander in overleg treden. 
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Art. II. (r) In dit Verdrag betekent, ten
zij het zinsverband iets anders vereift: 

(a) De uitdrukking "Verenigde Staten": 
de Verenigde Staten van Amerika, en wan
neer deze uitdrutking in aardrijkskundige zin 
wordt gebezigd: de Staten, de Gebiedsdelen 
Alaska en Hawaii en het District Columbia. 

(b) De uitdrukking "Nederland": alleen 
het Rijk in Europa. 

(c) De uitdrukking "een lichaam der Ver
enigde Staten": een vennootschap, vereni
ging of andere organisatie of rechtskundige 
eenheid - al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende - opgericht in de Verenigde 
Staten of naar het recht van de Verenigde 
Staten of van een Staat of gebiedsdeel van de 
Verenigde Staten. 

(d) De uitdrukking "Nederlands lichaam": 
een vennootschap, vereniging of andere or
ganisatie of rechtskundige eenheid - al dan 
niet rechtspersoonlijkheid bezittende - opge
richt in Nederland of naar Nederlands recht. 

(e) De uitdrukking "lichaam van een Ver
dragsluitende Staat" en "lichaam van de 
andere Verdragsluitende Staat": een lichaam 
der Verenigde Staten of een Ne:ierlands li
chaam, al naar het zinsverband vereist. 

(fl De uitdrukking "onderneming der Ver
enigde Staten"! een onderneming op het ge
bied van nijverheid of handel, gedreven in 
de Verenigde Staten door een burger of in
woner van de Verenigde Staten·of door een 
lichaam der Verenigde Staten. 

(g) De uitdrukking "Nederlandse onder
neming": een onderneming op het gebied 
van nijverheid of handel, gedreven in Neder
land door een burger of inwoner van Neder
land of door een Nederlands lichaam. 

(h) De uitdrukking "onderneming van 
een der Verdragsluitende Staten" en "onder
neminc van de andere Verdragsluitende 
Staat": een on1erneming der Verenigde Sta
ten of een Nederlan:ise onderneming al naar 
het zinsverband vereist. 

(i) De uitdrukking "vaste inrichting", 
ingeval deze uitdrukking wordt gebezigd met 
betrekking tot een onderneming van een der 
Verdragsluitende Staten: een filiaal, fabriek 
of andere vaste bedrijfs-inrichting, daaronder 
niet begrepen een vertegenwoordiging, tenzij 
de vertegenwoordiger een algemene machti
ging heeft om te onderhandelen en overeen
komsten af te sluiten ten behoeve van een 
onderneming als boven bedoeld en deze dit 
recht gewoonlijk uitoefent, dan wel een goe
derenvoorraad heeft waaruit hij regelmatig 
bestellingen uitvoert ten behoeve van be
doelde onderneming. Een onderneming van 
een van de Verdragsluitende Staten zal niet 
geacht worden een vaste inrichting in de 
andere Verdragsluitende Staat te hebben 
enkel op grond, dat zij zakenrelaties onder
houdt in die andere Verdragsluitende Staat 
door een bona /ide commissionnair, makelaar 
of beheerder, handelende in de normale uit
oefening van zijn bedrijf als zodanig. Het feit, 
dat een onderneming van een van de Ver
dragsluitende Staten in de andere Verdrag
sluitende Staat een vaste bedrijfsinrichting 
aanhoudt uitsluitend voor het aankopen van 
waren of andere koopmansgoederen, zal op 
zich zelf zulk een vaste bedrijfsinrichting niet 
stempelen tot een vaste inrichting van zulk 
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een onderneming. Indien een lichaam van een 
der Verdragsluitende Staten een dochter
onderneming heeft, welke een lichaam van de 
an:lere Verdragsluitende Staat is, of welke 
haar be:lrijf iq bedoelde andere Verdrag
sluitende Staat uitoefent, zal een dergelijke 
dochteron:lerneming niet enkel op grond van 
dat feit geacht worden een vaste inrichting 
van het a,1.n :leelhoudende licflaam te zijn. 

U) De uitdrukking "bevoegde autoriteit" 
of "bevoeg:le autoriteiten", voor zoveel be
treft de Verenigde Staten, de "Commi;sioner 
of Internal Revenue" of zijn bevoegde ver
tegenwoordiger en voor zoveel Nederland be
treft: de Directeur-Generaal der Belastingen 
of zijn bevoegde vertegenwoordiger; en met 
betrekking tot enig (gebieds) deel, waartoe be
palingen van dit Verdrag zijn uitgebreid inge
volge Ai-tik el X:X:VII, de bevoegde autoriteit 
voor de uitvoering in zulk (gebieds) deel van 

de belastingen, waarop de bedoelde bepa
lingen van toepassing zijn. 

(2) Voor de toepas3ing van de bepalingen 
van dit Verdrag door ieder van de Verdrag
sluitende Staten zal elke niet nader in dit Ver
drag omschreven uitdrukking, tenzij het zins
verband iets anders vereist, de betekenis 
hebben, welke die uitdrukking heeft volgens 
de wetten van die Verdragsluitende Staat 
met betrekking tot de belastingen, welke 
het onderwerp zijn van dit Verdrag. 

Art. III. (1) Een onderneming van een 
der Verdragsluitende Staten zal niet aan be
lastingheffing door de andere Verdragslui
tende Staat met betrekking tot haar nijver
heids- of handelsvoordelen onderworpen zijn, 
tenzij zii in de andere Verdragsluitende Staat 
haar bedrijf uitoefent door een aldaar geves
tigde vaste inrichting. Indien uitoefening al
dus plaats vindt mag de andere Verdrag
sluitende Staat de belasting slechts leggen op 
de inkomsten van zulk een onderneming uit 
bronnen in die andere Staat. 

(2) In1ien een onderneming van een der 
Verdragsluitende Staten in de andere Verdrag
sluitende Staat haar bedrijf uitoefent door 
middel van een aldaar gevestigde vaste in
richting, zullen aan zo:1artige vaste inrichting 
worden toegerekend de nijverheids-of handels
voordelen, die zij geacht zou kunnen worden 
te behalen, indien zij een onafhankelijke 
onderneming ware, die dezelfde of soortge
lijke werkzaamheden uitoefende onder dezelf
d.e of soortgelijke omstandigheden, en die als 
willekeurig derde transacties aanging met de 
on:lernemi~ waarvan zij een vaste inrichting 
is. De aldus toegerekende voordelen zullen, 
met inachtneming van de wetgeving van die 
an:lere Verdragsluitende Staat, geacht wor
den inkomsten te zijn uit bronnen in die an
dere Verdragsluitende Staat. 

(3) Bij het bepalen van de nijverheids
of handelsvoordelen uit bronnen in een van de 
Verdragsluitende Staten, van een onderne
ming van de andere Verdragsluitende Staat 
zullen geen voordelen geacht worden op te 
komen uit de enkele aankoop door die onder
neming van waren of andere koopmansgoe
deren in de ee.rstbedoelde Verdragsluitende 
Staat. 

(4) De bevoegde ad.toriteiten van de Ver
dragsluitende Statenkunnen bij overeenkomst J 
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:;,1egelen vaststell~n voor de verdeling van 
, fi]verheids- en handelsvoordelen. 

Art. IV. Indien een onderneming van een 
der Verdragsluitende Staten, uit hoofde van 
haar deelneming in de leiding van, of in het 
toezicht op, dan wel in het kapitaal van een 
onderneming van de andere Verdragsluitende 
Staàt, met de laatstbedoelde onderneming 
in hare handels- of financiële relaties voor
waarden maakt, of aan laatstbedoelde onder
neming voorwaarden oplegt, afwijkend van 
die, welke zouden zijn gemaakt met een onaf-

- hankelijke onderneming, mogen voordelen 
welke zonder deze voorwaarden zouden 

. zijn opgekomen aan een van de ondernemin
gen, begrepen worden in de belastbare voor
delen van die onderneming. 

Art. V. Inkomsten van welke aard ook, 
verkregen uit onroerende zaken, en interest 
van vorderingen, verzekerd door hypotheek 
op onroerende zaken, zullen uitsluitend be
lastbaar zijn in de Verdragsluitende Staat 
waar de onroerende zaken zijn gelegen of ge
vestigd. 

Art. VI. (I) Inkomsten welke een onder
neming van een der Verdragsluitende Staten 
verwerft met de exploitatie van schepen of 
luchtvaartuigen, welke in die Staat zijn inge
schreven, zijn slechts belastbaar in de Stal!.t 
waar zodanige schepen of luchtvaartuigen 
zijn ingeschreven. Inkomsten welke een de~
gelijke onderneming verwerft met de exploi
tatie van niet aldus ingeschreven schepen of 
luchtvaartuigen zullen vallen onder de bepa
lingen van Artikel III. 

' (2) Zolang dit Verdrag van kracht is tus
sen de partijen waarop dit Artikel van toe
passing i~, zal het geacht worden de bepa
lingen van de regeling op te schorten, welke 
getroffen is door uitwi,seling van nota's tus
sen Nederland en de Verenigde Staten, ge
dagtekend I3 September, 19 October en 27 
November 1926, houdende een voorziening 
tot voorkoming van dubbele inkomstenbe
lasting op scheepvaartwinsten. 

(:d Ingeval de toepasselijkheid van dit 
Artikel is uitgebreid tot Nederlandsch-Indië 
overeenkomstig Artikel X:XVII, zal de uit
wisseling van nota's tussen Nederland en 
de Verenigde Staten, gedagtekend 8 Maart 
23 Mei en 8 November I939, betreffende de 
toepasselijkheid van de in het tweede lid van 
dit Artikel bedoelde regeling op Neder
landsch-Indië, geacht worden te zijn opge
schort voor zolang als dit Artikel van toe
passing blijft met · betrekking tot Neder
landsch-Indië. 

Art. VII. (I) Het tarief van de belasting 
van de Verenigde Staten op dividenden, 
verkregen van een lichaam der Verenigde 
Staten door een inwoner van Nederland of 
een Nederlands lichaam, in de Verenigde 
Staten geen bedrijf uitoefenende door middel 
van een vaste inrichting, zal niet meer be
dragen dan 15 percent; behoudens dat be
doeld tarief 5 percent niet zal te boven gaan, 
indien zulk een Nederlandslichaam middellijk 
of onmiddellijk tenminste 95 percent beheerst 
van het gehele stemrecht in het lichaam dat 
het dividend betàalt, mits bovendien niet meer 
dan 25 percent van de bruto inkomsten van 
dat betalende. lichaam is verworven in de 
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vorm van interest en dividenden, niet afkom
stig van zijn eigen onderhorige lichamen. Be
doelde tariefvermindering tot 5 percent zal 
niet gelden ingeval de verhouding tussen de 
twee lichamen in het leven is geroepen of 
wordt gehandhaafd in de eerste plaats met 
het doel, het bedoelde verlaagde tarief deel-
achtig te worden. · 

(2) Dividenden uit Nederlandse bronnen 
verkregen door een inwoner of een lichaam 
der Verenigde Staten, in Nederland geen be
drijf uitoefenende door middel van een vaste 
inrkhting, zullen v,rijgesteld aijn van Neder
landse belasting. 

(3) Elk van de Verdragsluitende Staten 
is bevoegd dit Artikel op te zeggen door een 
schriftelijke kennisgeving van opzegging 
langs diplomatieke weg tot de andere Ver
dragsluitende Staat te richten voor of op de 
dertigste Juni van enig jaar, volgende op het 
eerste jaar waarvoor dit Verdrag van kracht • 
wordt. In dat geval zal dit Artikel ophouden 
van kracht te zijn met ingang van de eerste 
Januari van het jaar na dat, waarindekennis
geving is verstrekt. 

Art. VIII. (1) Interest ' (op obligaties, 
pandbrieven, schuldbewijzen of terzake van 
enige andere vorm van schuldenaarschap), 

· andere dan interest, waarop Artikel V van dit 
Verdrag betrekking heeft, verkregen uit bron
nen in de Verenigde Staten door een inwoner 
van Nederland of een Nederlands lichaam, 
in de Verenigde Staten geen bedrijf uitoefenen
de door middel van een vaste inrichting, zal 
zijn vrijgesteld van belasting in de Verenigae 
Staten; deze vrijstelling zal echter niet gelden 
voor de interest, welke door een liçhaam der 
Verenigde Staten wordt betaald aan een Ne
derlands lichaam, dat, middellijk of onmiddel
lijk, meer dan 50 percent beheerst van het 
gehele stemrecht in het lichaam dat de be
taling doet. 

(2) Interest (op obligaties, pandbrieven, 
schuldbewijzen of terzake van enige andere 
vorm van schuldenaarschap), andere dan inte
rest, waarop Artikel V van dit Verdrag be
trekking heeft, verkregen dt in Nederland 
celegen bronnen door een inwoner of een 
lichaam der Verenigde Staten, in Nederland 
&een bedrijf uitoefenende door middel van 
eeD vaste inrichting, zal zijn vrijgesteld van 
belastin& in Nederland; deze vnjstellinc zal 
echter niet gelden voor de interest, welke 
door een Nederlands lichaam wordt betaald 
aan een lichaam der Verenicde Staten dat, 
middellijk of onmiddellijk, meer dan 50 per
cent beheerst van het cehele stemrecht in het 
lichaam dat de betaling doet. 

Art. XI. Royalties voor het recht tot het 
gebruikmaken van auteursrechten, octrooien, 
modellen, · geheime procedé's en recepten, 
handelsmerken en andere soortgelijke zaken, 
alsmede royalties, daaronder begrepen huren, 
met betrekking tot films of ter zake van het 
gebn;ik van nijverheids-, handels- of weten
schappelijke installaties of uitrusting, ver
kregen uit bronnen in een van de Verdrag
sluitende Staten door een inwoner of een 
lichaam van de andere Verdragsluitende 
Staat, in de eerstbedoelde staat geen bedrijf 
uitoefenende door middel van een vaste in
richting, zullen zijn vrijgesteld van belasting, 
geheven door de eerstbedoelde Staat. 
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Art, X. Een Inwoner of een lichaam van 
een van de Verdragsluitende Staten, uit bron
nen in de andere Verdragsluitende Staat 
royalties genietende terzake van de exploi
tatie van mijnen, steengroeven of natuurlijke 
hulpbronnen, of huren van onroerend goed, 
is bevoegd te verkiezen voor enig belasting
jaar aan de belasting van die andere Staat te 
worden ondeiworpen naar de zuivere op
brengst alsof zulk een inwoner of lichaam in 
de andere Verdragsluitende Staat geduren
de het bedoelde belastingjaar een bedrijf 
door middel van een vaste inrichting uit
oefende. 

Art, XI. Een inwoner of een lichaam van 
een der Verdragsluitende Staten, in de andere 
Verdragsluitende Staat geen bedrijf uitoefe
nende, zal in die andere Verdragsluitende 
Staat zijn vrijgesteld van belasting op winsten 
voortspruitende uit de verkoop of verwisseling 
van vermogensbestanddelen. 

Art. XII. Dividenden en interest, welke 
betaald worden door een Nederlands lichaam 
zullen zijn vrijgesteld van belasting van de 
Verenigde Staten, behalve indien de genieter 
is een burger, een inwoner of een Hchaam der 
Verenigde Staten. 

Art. XIII. Een Nederlands lichaam zal 
zijn vrijgesteld van belasting van de Ver
enigde Staten op zijn oriverdeelde of niet uit
gekeerde verdiensten, winsten, inkomsten of 
Rserves, indien het ten genoegen van de be
voegde autoriteiten der Verenigde Staten 
kan aantonen, dat natuurlijke personen 
(anderen dan burgers van de Verenigde Sta
ten) die inwoner van Nederland zijn, gedu
rende de laatste helft van het belastingjaar, 
middellijk of onmiddellijk, onafgebroken meer 
dan 50 percent van het gehele stemrecht in 
bedoeld lichaam hebben beheerst. 

Art. XIV. (1) De inkomstenbelasting 
over een belastingjaar aangevangen vóór 
1 Januari 1936, aan de Verenigde Staten ver• 
schuldigd door een natuurlijk persoon (niet 
zijnde ~n burger der Verenigde Staten) wo
nende in Nederland of door een Nederlands 
lichaam, welke onbetaald is gebleven op het 
tijdstip van het in werking treden van dit 
Verdrag, kan worden geregeld naar een grond
slag ten genoegen van de Commi~sioner of 
Internal Revenue der Verenicde Staten; be· 
houdens dat het ter afdoening van de bedoel
de verplichting te betalen bedrag niet te bo
ven zal gaan het bedrag van de verplichting 
dat zou zijn vastgesteld indien: 

(a) de Revenue Act van 1936 der Ver
enigde Staten (behalve in het geval van een 
Nederlands lichaam waarvan meer dan 50 
percent van het gehele stemrecht, gedurende 
de laatste helft van hét belastingjaar, mid
dellijk of onmiddellijk, onafgebroken werd 
beheerst door burgers of inwoners der Ver
enigde Staten), en 

(b) de Artikelen XII en XIII van dit 
Verdrag 
voor bedoeld jaar van kracht waren geweest. 

.lndien de belastingplichtige niet in de zin der 
l,edoelde Revenue Act, een bedrijf in de Ver• 
~nigde Staten uitoefende en aldaar gedurende 
het belastingjaar geen kantoor of bedrijfsin
richting heeft gehad, zal het bedrag van inte
rest en boeten niet meer belopen dan 50 pro
cent van het belasting~edrag ten aanzien 
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waarvan bedoelde interest en boeten zijn be
rekend. 

(2) De inkomstenbelasting der Verenigde 
Staten over enig belastingjaar, aangevangen 
na 31 December 1935 en voor het tijdstip van 
het in werking treden van dit Verdrag, welke 
onbetaald is gebleven op het tijdstip van het 
in werking treden van ait Verdrag en welke 
betrekking had op een natuurlijk persoon, 
inwoner van Nederland (niet zijnde een bur
ger der Verenigde Staten) dan wel betrekking 
had op een Nederlands lichaam, zal worden 
vastgesteld alsof de bepalingen van de Arti
kelen X:11 en X:111 van dit Verdrag voor dat 
belastingjaar reeds gegolden hadden. 

(3) De bepalingen van het eerste lid van 
dit Artikel zullen niet van toepassing zijn: 

(a) tenzij de belastingplichtige bij de 
Commissioner of Internal Revenue binnen 
twee jaar na de datum van het in, werking 
treden v-an dit Verdrag schriftelijk het ver
zoek indient, dat zijn belastingverplichting 
in vorenbedoelde zin zal worden vastgesteld, 
en hij daarbij zodanige inlichtingen verstrekt 
als de Commissioner nodig oordeelt, of 

(b) in elk geval, waarin de Commissioner 
de zekerheid heeft, dat enig verzuim inzake 
belasting is te wijten aan bedrog met het oog
merk de belasting te ontduiken. 

Art. XV. (I) Lonen, salarhsen en soort
gelijke beloningen, alsmede pensioenen en 
lijfrenten, welke hetzij rechtstreeks door een 
van de Verdragsluitende Staten, hetzij door 
instellingen in het leven geroepen door een 
van de Verdragsluitende Staten of door de 
staatkundige onderdelen of gebieden daar
van, betaald worden aan natuurlijke perso
nen in de andere Verdragsluitende Staat, 
zullen zijn vrijgesteld van belasting in c!e 
laatstbedoelde Staat. 

(2) Particuliere pensioenen en lijfrenten, 
genoten uit een der Verdragsluitende Staten 
en betaald aan natuurlijke personen in de 
andere Verdragsluitende Staat zullen zijn 
vrijgesteld van belasting in de eerstbedoelde 
Staat. 

(3) De uitdrukking ,pensioenen" in dit 
Artikel betekent periodieke betalingen ge
daan ter zake van bewezen diensten of , als 
vergoeding voor bekomen letsel. 

(4) De uitdrukking "lijfrente" in dit Arti
kel betekent een vaste som, periodiek betaal
baar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende 
het leven, hetzij gedurende een bepaald aan
tal jaren, ingevolge een verbintenis tot het 
doen van betalingen, welke staat tegenover 
een voldoende en volledige tegenprestatie in 
geld of geldswaarde. 

Art. X:VI. (I) Een inwoner van Neder
land zal zijn vrijgesteld van belasting van de 
Verenigde Staten op beloning voor arbeid of 
persoonlijke diensten, in de Verenigde Sta
ten verricht, indien hij tijdelijk in de Verenig
de Staten verblijf houdt voor een tijdvak 
of tijdvakken, welke in het· belastingjaar 
een totaal van honderd drie en tachtig dagen 
niet te boven gaan, mits die beloning wordt 
ontvangen voor arbeid of 11ersoonlijke drens· 
sten, verricht als werknemer van of krach
tens een overeenkomst met een inwoner van 
Nederland ten laste van wie, of een Neder
lands lichaam ten laste van hetwelk de be
loning werkelijk komt. 

, 
s. 1949, J 80 

(2) De bepalingen van het eerste lid van 
dit Artikel zullen mutatis mutandis van toe.
passing zijn op een inwoner van de Verenigde 
Staten die een beloninggenietvoorwerkzaam
heden of persoonlijke diensten, verricht in 
Nederland. 

Art. X:VII. Hoogleraren en andere do
centen, die, inwoner zijnde van een van de 
Verdragsluitende Staten, overeenkomstig 
tussen de Verdragsluitende Staten of tussen 
onderwijsin5tellingen in de Verdragslui
tende Staten bestaande regelingen inzake de 
uitwisseling van hoogleraren en andere do
centen, de andere Verdragsluitende Staat 
bezoeken voor het geven van onderwijs ge
durende ten hoogste twee jaren aan een uni
versiteit, hogeschool of andere onderwijsin
stelling in de andere Verdragsluitende ·Staat, 
zullen door die Staat niet belast worden ter
zake van de beloning welke zij voor dat onder
wijs ontvangen. 

Art. X:VIII. Studenten of voor het be
drijfsleven opgeleid wordende perrnnen (vo
lontairs) van de ene VerdragEirlitende Staat, 
die in de andere Verdragsluitende Staat ver
blijven uitsluitend voor studiedoeleinden of 
tot het verkrijgen van bedrijfservaring, zul
len in laatstgenoemde Staat niet belastbaar 
zijn ter zake van door hen uit het buiten
land ontvangen uitkeringen ten dienste van 
hun onderhoud of hun studie. 

Art. X:IX:. (I) Niettegenstaande epige 
bepaling van dit Verdrag) afgezien van Arti
kel X:V, eerste lid, wanneer het toepasselijk 
is in het geval van een natuurlijk persoon die 
door beide Verdragsluitende Staten als Staats
burger wordt beschouwd), is elk der beide 
Verdragsluitende Staten bevoegd, bij het 
vaststellen van de belastingen - opcenten 
en andere verhogingen daaronder begrepen 
-van zijn Staatsburgers, inwoners of licha
men in de grondslag waarnaar deze belastin
gen worden geheven, alle bestanddelen van 
het inkomen te begrijpen, welke belastbaar 
zijn volgens zijn eigen belastingwetgeving, 
als ware dit Verdrag niet in werking getreden. 

(2) Voorzover zulks in overeenstemming 
is met de bepalingen van de Internal Reve
nue Code der Verenigde Staten, stemmen de 
Verenigde Staten er mede in als een ver
mindering van de door de Verenigde Staten 
geheven income taxes toe te staan het daar
voor in aanmerking komende bedrag aan 
belastingen aan Nederland betaald, hetzij 
rechtstreeks door de belastingplichtige, hetziJ 
door inhouding bij de bron. 

(3) Voorzover zulks in overeenstemming 
is met de bepalingen van de Nederlandse be
lastingwetgeving, stemt Nederland er mede 
in een vermindering van de Nederlandse be
lasting foe te staan met betrekking tot in
komsten uit bronnen in de Verenigde Staten, 
teneinde rekening te houden met de Federal 
income taxes aan de Verenigde Staten be
taald, hetzij rechtstreeks door de belMting
pliChtige, hetzij door inhouding bij de bron. 

Art. X:X:. (I) Alle personen (behalve 
dezulken, die burger van de-Verenigde Staten 
waren op het tijdstip van hun vertrek uit 
Nederland alsmede de Nederlanders, die uit 
hoofde van hun dienstbetrekking als rijks
ambtenaar in vaste dienst buiten het Konink
rijk verblijf houden en de bij hen inwonende 
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leden van hun gezin) die Nederland hebben 
verlaten tussen 30 April 1939 en 3r Decem
ber 1945 (deze dag inbegrepen), en die be
schouwd worden belastingplichtig te zijn 
volgens de bepalingen van de Nederlandse 
wet betreffende de vermogensaanwasbelas
ting of betreffende de vermogensheffing in
eem, en die tijdens dat tijdvak inwoner wer
den van de Verenigde Staten (overeenkom
stig de wet op de inkomstenbelasting der Ver
enigde Staten) en die niet v.>6r of op 31 
December 1945 naar Nederland terugkeer
den om hun woonplaats in Nederland, in 
de zin van de wetgeving op de inkomsten
belasting te herkrijgen, zullen in Nederland 
belastbaar zijn: 

(a) ingevolge de wet op de vermogens
aanw .1sbelasting uitsluitend voor de ver
mog~nsaanwas, voortvloeiende uit hun in 
Nederland gelegen vermogen (als omschre
ven in deze wet in het geval van niet-inwoners) 
en uit hun werkzaamheden in Nederland; 

(b) inge"l{olge de wet op de vermogens
heffing ineens uitsluitend voor hun in Neder
land gelegen vermogen (als omschreven in 
deze wet in het geval van niet-inwoners). 

(2) Alle personen die Nederland verlieten 
tussen 30 April 1939 en 31 December 1945 
(deze dag inbegrepen) en die ten tijde van 
hun vertrek uit Nederland burger van de Ver
enigde Staten waren, en die beschouwd wor
den belastingplichtig te zijn volgens de be
palingen van de Nederlandse wet betreffende 
de vermogensaanwasbelasting of betreffende 
de vermogensheffing ineens, en die inwoner 
van de Verenigde Staten werden (overeen
komstig de wet op de inkomstenbelasting der 
Verenigde Staten) v66r of op 31 Dec«;!llber 
1945, zullen in Nederlan:l belastbaar z11n: 

(a) ingevolge de wet op de vermogens
aanwasbelasting uitsluitend voor de vermo
gensaanwas, voortvloeiende uit hun in Neder
land gelegen vermogen (als omschreven in 
deze wet in het geval van niet-inwoners) en 
ait hun werkzaamheden in Nederland; 

{b) ingevo~ de wet op de vermogens
heffing ineens uitsluitend van hun in Neder
land gelegen v~rmogen (als omschreven in 
deze wet in het geval van niet-inwoners). 

(3) De bepalingen van dit Artikel zullen 
gerekend worden v:an kracht te zijn alsof dit 
Verdrag in werking was getreden op de da
tum van in werking treden van de Neder
landse wet betreffende de vermogensaanwas
belasting, of vermogensheffing ineens, al naar 
gelang van het geval. 

Art. XX:I. De bevoegde autoriteiten van 
de Verdragsluitende Staten zullen zodanige 
inlichtingen uitwÎ ' selen (zijnde inlichtingen 
welke deze autoriteiten geordend voorhanden 
hebben) als nodig is om aan de bepalingen 
van dit Verdrag uitvoering te geven of om 
fraude te voorkomen of om uitvoering te 
geven aan wetteljjke voorzieningen tegen 
wetsontduiking met betrekking tot de belas
tingen welke het onderwerp van dit Verdrag 
uitmaken. Elke aldus uitgewisselde inlich
ting zal als geheim behandeld worden en zal 
niet ter kennis worden gebracht van enig 
persoon, an:lers dan die belast met de aan
slagregeling en de inning van de belastingen, 
welke het onderwerp van dit Verdrag uit-

• maken. Generlei inlichting als hiervoor is 
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bedoeld, welke een handels-, bedrijfs-, nijver
heids- of beroepsgeheim of een handwerks
of handelswerkwijze zou onthullen, zal wor
den uitgewi •seld. 

Art. XXII. (1) De Verdragsluitende 
Staten nemen op zich elkander hulp en bij
stand te verlenen bij de inning van de be
lastingen welke het onderwerp van dit Ver
drag zijn, met inbegrip van interest, van 
kosten, van verhogingen van belasting en 
van boeten van niet-strafrechtelijke aard. 

(2) In geval van verzoeken tot invorde
ring van belastingen kunnen onherroepelijk 
vastgestelde belastingvorderingen van een 
der Verdragsluitende Staten door de andere 
Verdragsluitende Staat ter invordering wor
den aanvaard en in die Staat worden geind 
overeenkomstig de wetten welke van toepas• 
sing zijn voor de invordering en inning van 
zijn eigen belastingen. De aangezochte Staat 
zal niet gehouden zijn over te gaan tot maat
regelen van executie waarvoor de wet van de 
verzoekende Staat geen voorziening inhoudt. 

(3) Elk verzoek zal vergezeld gaan van 
bescheiden waaruit blijkt dat volgens de 
wetten van de verzoekende Staat de belas
tingen onherroepelijk zijn komen vast te 
staan. 

(4) De hulp, bedoeld in dit Artikel zal 
niet ' verleend worden ten aanzien van de 
burgers, lichamen of andere eenheden van de 
aangezochte Staat, behalve voor zover zij 
nodig is om te verzekeren, dat de. vrijstelling 
of het verlaagde tarief van de belasting vol
gens dit Verdrag aan zodanige burgers, licha
men en aandere eenheden toegekend, niet zal 
worden genoten door personen die niet tot 
zodanige gunsten gerechtigd zijn. 

Art. XXIII. (1) In geen geval zullen de 
bepalingen van de Artikelen XXI en XXII 
dusdanig worden uitgelegd, dat zij een der 
Verdragsluitende Staten de verplichting op
leggen 

(a) administratieve maatregelen te nemen, 
welke in strijd zijn met de voorschriften en 
het gebruik van een van beide der Verdrag
sluitende Staten, of 

(b) bijzonderheden te verstrekken, welke 
niet verkrijgbaar zijn volgens zijn eigen wet
geving of die van de verzoekende Staat. 

(2) De Staat aan welke een verzoek om 
inlichtingen of'bijstand is gedaan zal zo spoe
dig mogelijk aan het gedane verzoek gevolg . 
geven. Nochtans kan de bedoelde Staat wei• 
geren aan een dergelijk verzoek te voldoen 
om redenen van openbaar beleid of indien 
inwilliging zou medebrengen de schending 
van een handels-, be:lrijfsnijverheids- of be
roepsgeheim of van een handwerks- of han
delswerkwijze. In een dergelijk geval zal deze 
Staat de verzoekende Staat zo spoedig moge
lijk inlichten. 

Art. XXIV. Ingeval de handeling van de 
belastingautoriteiten van de Verdragsluitende 
Staten heeft geleid of zal leiden tot dubbele 
belastingheffing in strijd met de bepalingen 
van dit Verdrag, zal de belastingplichtige het 
recht hebben een klacht in te dienen bij de 
Staat waarvan hij Staatsburger of onderdaan 
is, of indien hij niet Staatsburger of onder
daan van een van de beide Verdragsluitende 
Staten is, tot de Staat waar hij zijn woon
plaats heeft, of, in:lien de belastingplichtige 
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een lichaam is, tot de Staat waar dit is opge~ idrag zijn, dat de werking van dit Verdrag, 
richt of georganiseerd. Zou de klacht gecrond 'hetzij in zijn geheel, hetzij ten aanzien van 
worden geacht, dan zal de bevoegde autori- zodanige bepalingen als geacht kunnen wor
teit van die Staat er naar streven met de den in het bijzonder van toepassing te zijn 
bevoegde autoriteit van de andere Staat tot · uitgebreid zal worden tot een (gebieds) deel 
overeenstemming te komen teneinde tot een als even bedoeld. 
billijke vermijding van de bedoelde dubbele (2) Ingeval een kennisgeving door een 
belastingheffing te geraken. ·van de Verdragsluitende Staten is verstrekt 

Art. XXV. (I) Aan de bepalingen van overeenkomstig het eerste lid van dit Artikel , 
dit Verdrag zal geen uitleg worden gegeven ,zullen dit Verdrag, of die bepalingen daarvan, 
welke op enigerlei wijze beperkt enice vrijstel- welke in de kennisgeving mochten zijn ver
ling, aftrek, verminderingofanderetegemoet- meld, toepasselijk zijn op elk in de bedoelde 
koming, door de wetten van een der Verdrag- kennisgeving genoemd (gebieds) deel, zulks 
sluitende Staten toegekend, met betrekking met ingang van de eerste Januari volgende 
tot het vaststellen van de door die Staat ge- op de dagtekening van een schriftelijke 
beven bela~ting. · mededeling langs diplomatieke weg, gericht 

(2) Ingeval enige moeilijkheid of twijfel tot de bedoelde Verdragsluitende Staat door 
rijst met betrekking tot de uitlegcing of de de andere Verdragsluitende Staat inhou
toepa"sing van dit Verdrag, zullen de be- dende, dat na zodanige handeling door de 
voegde autoriteiten van de Verdracsluitende laatstbedoelde Staat als vereist wordt door 
Staten er naar streven de aancelegenheid in zijn eigen voorschriften, de bedoelde kennis
onderling overleg te regelen. geving met betrekking tot het onderw~rpe-

(3) De burgers of onderdanen van een der lijke (gebieds) deel wordt aanvaard. B11 ge
Verdracsluitende Staten zullen, zolang zij breke van zulk een aanvaarding zullen geen 
inwoner van de andere Verdragsluitende van de bepalincen van dit Verdrag toepasse
Staat zijn, daarin niet . onderworpen zijn aan lijk zijn op dat (gebieds) deel. 
andere of aan drukkender belastincen dan die (3) Te allen tijde na verloop van een jaar 
waaraan de burgers of onderdanen van die sinds het t ijdstip van in werking treden van 
andere Verdragsluitende Staat on:ierworpen ·een uitbreio.ng, tot stand gebracht krachtens 
zijn, die in zijn gebied wonen. De uitdruk- het eerste en het tweede lid van dit Artikel , 
klng "burgers" of "onderdanen" gebezigd is elk der Verdragsluitende Staten bevoegd, 
in dit Artikel omvat mede alle rechtsperso- om, door een schriftelijke, aan de andere 
nen, vennootschappen en verenigingen die Staat langs diplomatieke weg verstrekte ken• 
haar rechtspositie ontlenen aan of opgericht nisgeving van opzecging, een einde te maken· 
zijn volgen,; de wet van kracht in de onder- aan de toepasselijkheid van dit Verdrag ten 
scheidene Verdragsluitende Staten. In dit • aanzien van elk deel of gebied, waartoe het 
Artikel betekent het woord "belastingen" ·verdrag, of welke zijner bepalingen ook, was 
elke belasting van elke soort of benaming, uitgebrei1. In dat geval zullen dit Verdrac of 
ongeacht of het een Rijksbelasting, een fede- zodanige bepalingen daarvan als in de kennis
rale belasting, een staatsbelasting, een pro- geving van opzegging mochten zijn vermeld, 
vinciale of een gemeentelijke belasting be- voor het deel of gebied in bedoelde kennis
treft. · geving .van opzegging vermeld, ophouden 

Art. XXVI. (1) De autoriteiten van elk van toepassing te zijn met ingang van de 
der Verdragsluitende Staten kunnen in over- eerste Januari na het verstrijken van een 
eenstemming met het gebruik in die Staat, termijn van zes maanden na de aagtekening 
uitvoeringsbepalingen vaststellen, nodig om der kennisgeving ; met dien verstande echter! 
de bepalingen van dit Verdrag uit te voeren. dat dit niet de voortdurende toepassing za 

(2) Ten aanzien van de bepalingen van aantasten van het Verdrag of van welke van 
dit Verdrag met betrekking tot de uitwisse- zijn bepalingen ook, op de Verenigde Staten, 
line van inlichtingen en de wederkerice bij- op Nederland, of op welk deel of gebied ook 
stand bij de inning der belastingen, kunnen (niet vermeld in de kenni ~geving van opzec
de bevoegde ;,.utoriteiten in gemeenschappe- ging) waarvoor het Verdrag of bedoelde be
lijk overleg regelen vaststellen betreffende de paling daarvan celdt. 
te volgen gedragslijn, de formulieren voor (4) Voor de toepassing van dit Verdrag 
aanvragen en voor antwoorden daarop, de ten aanzien van een deel of gebied, waartoe 
herleiding van de munt, de beschikkinc over het is uitcebreid ingevolge een kenni~geving 
de geïnde bedngen, de minima der voor in- door de Verenicde Staten of Nederland, zal 
vordering in aanmerking komende bedragen, aan verwijzingel" naar de "Verenigde Staten" 
en dergelijke zaken. of naar "Nederland", of naar de ene of de 

Art. XXVII {I) Elk der Verdragslui- · andere Verdragsluitende Staat, al naar ce
tende Staten is bevoegd, ten tijde van de uit- - lang van het geval, de uitleg worden gegeven, 
wisseling van de bekrachtigingsoorkonden · dat zij betrekking hebben op zulk een deel 
of daarna tijdens de geldigheidsduur van dit · of gebied. 
Verdrag, door middel van een schriftelijke Art. XXVIII . (r) Dit Verdrag zal wor
kennisgeving van uitbreitl.ing aan de andere den bekrachtigd en de bekrachtigingsoor
Verdragsluitende Staat, verstrekt langs diplo- konden zullen zo spoedig mogelijk worden 
matieke weg, de wens kenbaar te maken van uitgewisseld te Washington. 
de Regering van een overzees deel van het {2) Dit Verdrag treedt in werking de 
Koninkrijk (ingeval het Nederland betreft) eerste Januari voorafgaande aan het jaar 
of van een overzees gebiedsdeel (ingeval het waarin de uitwi,seling van de bekrachtigincs
de Verenigde Staten betreft) hetwelk belas- oorkonden plaats vindt. Het blijft van kracht 
tingen van in wezen gelijksoortige aard heft gedurende een tijdvak van vijf jaren, te be
ats die, welke het onderwerp van dit Ver- ginnen met gemelde datum en voor onbepaal-
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de tijd daarna, doch kan door elke Verdrag
sluitende Staat worden opgezegd aan het 
einde van het tijdvak van vijf jaren of op 
ieder tijdstip daarna, mits tenminste zes 
maanden eerder een kennisgeving van OP• 
zegging is afgegeven, tredende de gevolgen 
der opzegging in werking op de eerste Janu~ 
ari na het verstrijken van het tijdvak van 
zes maanden. 

Gedaan te Washington, in tweevoud, in de 
Nederlandse en in de Engelse taal , hebbende · 
beide teksten gelijke rechtskracht, op heden 
de 29e April 1948. 

Voor de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden: (get.) E. N. VAN KLBFFBNS. 

Voor de Regering van de Verenigde 
Staten van Amerika: (get.) G. C. MARSHALL. 

PROTOCOL VAN UITWISSELING VAN 
BE:KRACHTIGINGSOORKONDEN 

Nadat de ondergefekenden, E . N. van 
Kleffens, Buitengewoon en Gevolmachtigd 
Ambassadeur van het Koninkrijk der Neder
landen bij de Verenigde Staten van Amerika, 
en Robert A. Lovett, Waarnemend Secretaris 
van Staat van de Verenigde Staten van Ame
rika, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun 
onderscheiden Regeringen, waren bijeenge
komen tot het uitwisselen van de oorkonden 
van bekrachtiging door hun onderscheiden 
Regeringen van het verdrag tussen het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Staten van Amerika ter voorkoming van 
dubbele belasting en ter vermijding van het 
ontgaan van belasting met betrekking tot be
lastingen van inkomsten en bepaalde andere 
belastingen, getekend te Washington op 29 
April 1948, en nadat de onderscheiden be
krachtigingsoorkonden van het bovenge
noemd verdrag nauwgezet waren vergeleken 
en in behoorlijke vorm waren bevonden, heeft 
de uitwisseling heden plaats gehad. 

De bekrachtiging door de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika van het boven
genoemd verdrag somt in hun geheel op de 
voorbehouden vervat in het besluit van 17 · 
Juni 1948 van de Senaat van de Verenigde 
Staten van Amerika waarin wordt aange
raden en toegestemd het bovengenoemd ver
drag te bekrachtigen, zijnde de teksten van 
deze voorbehouden door de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika medegedeeld 
aan de Regering van . het Koninkrijk . der 
Nederlanden. De Regennc van het Konink
rijk der Nederlanden heeft de bovena-enoem
de voorbehouden aanvaard. Dienovereen
komstig zijn belde Regeringen tot overeen
stemming gekomen dat Artikel XI en Artikel 
XIII van het bovengenoemd verdrag geacht 
zullen worden geschrapt en niet van kracht 
te zijn en verder dat, met betrekking tot 
Artikel XIV, geacht zullen worden daaruit 
geschrapt en niet van kracht te zijn (a) alle 
verwijzingen daarin naar Artikel XIII efi (b) 
elke bewoording welke de . belastingheffing 
zou kunnen verhinderen- v1111 eventuele ver
mogenswinsten welke belastbaar zijn krach
tens de wetten op de inkomstenbelasting van 
een van beide Regeringen voor de onder
scheiden jaren waarin zodanige winsten wer
den behaald. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheiden 

'/ 
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Gevolmachtigden dit Protocol van Uitwisse
ling van Bekrachtigingsoorkonden hebben 
getekend. 

Gedaan in tweevoud, in de Nederlandse en 
de Engelse taal, te Washington de eerste 
dag van December 1948. 

Voor de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden : E. N. VAN KLEFFENS. 
Voor de Rcering van de Verenigde Staten 
van Amerika: ROBERT A. LoVETT. 

S. J 81 
. 18 Februari 1949. BESLUIT, houdende 

voorlopige inwerkingstelling van enige 
wijzigingen en aanvullingen in het tarief 
van invoerrechten. . 

Wij JULIANA, enz. 
Op de door Onze Minister van Financiën 

in overleg met Onze Ministers van Buiten
landse Zaken, van Economische Zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ninc gedane voordracht van 16 Februari 
1949, n°. 246, afdeling Invoerrechten; 

Overwecende, dat Nederland, België en 
Luxemburg, enerzijds, en Zwitserland, an
derzijds, zich krachtens artikel 5 van de tus
sen genoemde landen op 12 Februari 1949 
te Brussel ondertekende tariefovereenkomst 
hebben verbonden deze overeenkomst uiter
lijk met ingang van I Maart 1949 voorlopig 
toe te passen; 

Overwegende, dat het tot nakoming van de 
aanvaarde verplichtingen noodzakelijk is, 
enige wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen m het tarief, hetwelk deel uitmaakt 
van de bij de wet van I Augustus 1947, 
Staatsblad n°. H 282, goedgekeurde Neder
lands-Belgisch-LW[emburgse douane-over
eenkomst, en deze wijzigingen en aanvullin• 
een met ingang van I Maart 1949 voorlopig 
in werking te stellen; 

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de wet 
van I Augustus 1947, Staatsblad n°. H 282; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. t. Het tarief van invoerrechten, het

welk deel uitmaakt van de bij de wet van 
1 Augustus 1947, Staatsblad n°. H 282 goed
&ekeurde Nederlands-Belgisch-Luxemburgse 
douane-overeenkomst, wordt gewijzigd en 
aangevuld zoals in onderstaande lijst is ver• 
meld. De in de eerste kolom van de lijst op
eenomen posten worden geacht in hun ge
wijzigde of aangevulde vorm in voormeld 
tarief te zijn opgenomen. 

Nr. j Omschrijving Tarief 

292 Bereide of gedo&eerde geneumid-1 
delen en andere pharmaceu
tische preparaten : 
a. onveranderd. . • . . • . onveranderd 

1 • 

b. onveranderd. . onveranderd 
~ 1 

Verwijzing• wordt gelezen als volgt: 
• Voor producten gereed voor de verkoop in 

het klein, wordt het invoerrecht berekend over 
de kleinhandelsprijs verminderd met IS ten 
honderd. 

Verwijzing•: onveranderd. 
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Nr. 1 Omschrijving 

446 [Garens van zijde, van vlokzijde of 
van bourette, ook indien ver
mengd, gereed voor de verkoop 
in het klein : . 
a. van zijde. . . . . . . . . 
b. van vlokzijde of van bou-

rette . . . . . . . . . . 
458 Borduurwerk (A. 11 I) : 

a. Etskant en borduurwerk 
zorlder zichtbaar grond-
weefsel ........• 

b. ander ......... . 
487 Passementwerk (B. V) : 

a. Vlechten, stroken en fanta
sie-artikelen van dergelijke 
aard, uitsluitend bestemd 
voor de vervaardiging van 
hoeden ........ . 

b. ander ......... . 
488 Borduurwerk (B. V): 

a. Etskant en borduurwerk 
· zonder zichtbaar grond-

weefsel •........ 
b. ander ......... . 

523 Katoenen garens, getwijnd 
526 Garens van katoen, gereed voor de 

verkoop in het klein : 
a. onveranderd. . 
b. andere .... 

527 Weefsels van katoen, niet opge
maakt: 

a. ongebleekt: 
1. Voile . 
2. andere. 

b. gebleekt: 
1. Voile . 
2. andere. 

c. geverfd: 
1. roomkleurige voile 

(crémé). . . . . . . 
· 2. Voile anders geverfd. 

3. andere ... 
d. en e. onveranderd 
f. gemerceriseerd: 

Tarief 

12 t.h. 

12 t.h. 

IS t.h. 
IS t.h. 

6 t.h. 
18 t.h. 

15 t.h. 
15 t.h. 
4 t.h. 

onveranderd 
12 t.h. 

12 t.h. 
14 t.h. 

15 t.h. 
18 t.h. 

12 t.h. 
15 t.h. 
17 t.h. 

onveranderd 

1. Voile .. . 15 t.h. 
2. andere .. 

g. onveranderd .. 

Aantekeningen. 

. , 18 t.h. 

. onveranderd 

1. Met niet opgemaakte weefsels worden hier 
bedoeld weefsels met op alle zijden één en de
zelfde hoofdbinding, d.w.z. weefsels met effen
of linnenbinding, met keperbinding, met satijn
binding. 

2. Met voile worden hier bedoeld weefsels met 
effen- of linnenbinding, vervaardigd van één
draads- of van tweedraadsgarens, per 100 vier
kante meter wegende van 4 tot en met 6 kg, 
welke, in een vierkant met een zijde van 5 mm, 
onderscheidenlijk van 20 tot en met 27 of van 
40 tot en met 54 enkelvoudige draden (ketting 
en inslag samen) bevatten. 

De noot 1 op post 527 komt te vervallen. 
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Nr.j Omschrijving Tarief 

528 

531 

Weefsels van katoen, opgemaakt: 
a. gebrocheerd: 
1. Plumetis •..... 
2. andere •...... 
b. onveranderd. . . . . 

Weefsels met gaasbinding, van 
katoen: 
a. niet opgemaakt: 
1. ongebleekt: 

A. Marquisette 
B. andere ... 

2. gebleekt: 
A. Marquisette 
B. andere ... • . 

3. geverfd, bedrukt of gewe
ven van verschillend ge
kleurd garen: 
A. Marquisette •• 
B. andere .•. 

4. gemerceriseerd: 
A. Marquisette 
B. andere ....... . 

b. gebrocheerd of anderszins 
opgemaakt: 
A. Marquisette 
B. andere. 

Aantekeningen. 

12 t.h. 
18 t.h. 

onveranderd 

12 t.h. 
18 t.h. 

12 t.h. 
18 t.h. 

I2 t.h. 
18 t.h. 

12 t.h. 
18 t.h.. 

12 t.h. 
18 t.h. 

1. Met niet opgemaakt wordt hier bedoeld 
effen gaasweefsel, d.w.z. geheel uit gaassteken 
samengesteld, niet gebrocheerd noch gefatsoe
neerd weefsel. 

2. Met marquisette worden hier bedoeld weef
sels geheel uit gaassteken samengesteld, ver
vaardigd van één draads- of van tweedraads
garens, per 100 vierkante meter wegende van 
4 tot en met 7 kg, welke, in een vierkant met een 
zijde van 5 mm, onderscheidenlijk van 20 tot 
en met 27 of van 36 tot en met 54 enkelvoudige 
draden (ketting en inslag samen) bevatten. 

De noot 1 op post 531 komt te vervallen. 

Nr,I Omschrijving Tarief 

540 Katoenen borduurwerk : 
a. Etskant en borduurwerk 

zonder zichtbaar grond
. weefsel . • ..... 

b. op een grondweefsel van 
tule of van kant . 

c, op een ander grondweefsel, 
558 Passementwerk 

a. van vlas, van hennep of van 
rameh: 

1. Vlechten, stroken en fanta
sie-artikelen van dergelijke 
aard, uitsluitend bestemd 
voor de vervaardiging van 
hoeden. • 

2. ander ..... . 
b. van andere textielstoffen 

van hoofdstuk 49: 
I. Vlechten, stroken en fan-

12 t,h. 

12 t.h. 
12 t.h. 

8 t.h. 
18 t.h .. 
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Nr. j Omschrijvïne 

s8z 

590 

591 

602 

tasie-artikelen van derge
lijke aard, uitsluitend be
stemd voor de vervaardi- · 
ging van hoeden • 

:r. ander. 
Breiwerk van al dan niet ver-· 

mengde wol : 
a. van onvermengde wol: 
I. onveranderd. 
2. onveranderd. • • 
3. onveranderd. . • 
4. Onderkleding: 
A. Hemden en broeken, voor 

vrouwen, van Nederlandse 
maten 38 en hoger, dan wel 
van Belgische maten 40 en 
hoger, wegende ten hoogste 
1800 gram per dozijn stuks. 

B. andere • •.••••.. 
5. overig: 
A. Japonnen en complete cos
, turnen, voor vrouwen, van 

Nederlandse maten 38 en 
hoger, dan wel van Belgi
sche maten 40 en hoger, 
wegende ten hoogste 1200 
gram. • • • 

B. ander. 
b. van vermengde wol: 
I. onveranderd. 
2. onveranderd. 
3. onveranderd. 
4, Onderkleding: 
A. Hemden en broeken, voor 

vrouwen, van Nederlandse 
maten 38 en hoger, dan wel 
van Belgische maten 40 en 
hoger, wegende ten hoogste 
1800 gram per dozijn stuks 

B. andere • •. , 
5. onveranderd. 

Zakdoeken: 
a. onveranderd. 

;._ b. onveranderd. . . . . . . 
c. van vlas, van hennep of van 

rameh: 
I. geborduurd, mits niet uit

sluitend van ongeborduur
de zoom voorzien, van vlas, 
onvermengd of vermengd 
met katoen . • • 

2. andere • 
d. van katoen en van andere 
stoffen: 

1.. geborduurd, mits niet uit
sluitend van omgeborduur
de zoom voorzien, van ka
toen. 

2. andere . , . . . . . 
Sjaals, sjerpen, halsdoeken en 

foulards: 
a. van zijde: 
1, van bedrukte zijde, vier-

kant. 
2. andere • • • 
b. onveranderd. 
c. van wol. 
d. onveranderd. . . . • . . 

Ander lederen schoeisel met lede
ren zolen of met rubberzolen: 

a. onveranderd. 

Tarief 

8 t.h. 
18 t.h. 

onveranderd 
onveranderd 
onveranderd 

18 t.h. 
24 t.h. 

20 t.h. 
. 24 t.h. 

onveranderd 
onveranderd 
onveranderd 

III t .h. 
24 t .h. 

onver;anderd 

onveranderd 
onveranderd 

IS t:h. 
20 t.h. 

IS t.h. 
20 t.h. 

18 t .h. 
24 t.h. 

onveranderd 
20 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 

Nr. 1 Omschrijving 

854 

926 

928 

b. Schoeisel met een zoolleng
te van 23 cm of meer • 

Machinu, zomede mechanische 
toestellen en werktuigen, elders 
genoemd noch elders onder be
grepen : 
a. onveranderd. 
b, andere: 
I. Materiaal beproevingstoe

stellen wegende 250 kg 
of meer. • • 

2. overige. • . . . , . . . 
Electrische starttoestellen, -verlich

tingstoute1'en en eledrische 
signaal- en waarschuwingstoe
stellen voor motorrijtuigen, voor 
motorrijwielen en voor rijwielen 
a. onveranderd. • . . . 
b. Verlichtingstoestellen: 
I. onveranderd. 
2. Verlichtingstoestellen, dy

namo's daaronder begre
pen, voor rijwielen • • 

3, andere •. •. .. , 
c. onveranderd. . . . . . , 

Instrumenten en toutellen voor de 
natuurkunde en de scheikunde 
en precisie-instrumenten en 
-toestellen, elders genoemd noch 
elders onder begrepen : 
a. Materiaalbeproevingstoe

stellen, wegende minder 
dan 250 kg •• . .. . . 

b. onveranderd. • • 
c. onveranderd. . . . . • . 

Zakhorlogu, armbandhorlogu en 
dergelijke : 
a. met gouden kasten of met 

platinakastep. • 
b. met zilveren kasten 
c. met kasten van onedel me

taàl, ook indien verguld of 
verzilverd of opgelegd (ge
platteerd) met goud of met 
zilver, of met kasten van 
andere stoffen • • • 
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Tarief 

24 t.h. of, 
naar keuze 
van de im
porteur: per 
paar fr. 76 

off 4,60 

onveranderd 

6 t.h. 
6 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 

18 t.h. 
20 t.h. 

onveranderd 

IO t.h. 
onveranderd 
onveranderd 

10,t.h. 
IO t.h. 

IO t.h. 

Behoud van de bestaande Aantekening. 

929 

930 

Andere u,,ura,erken met horloge
uurwerk : 
a. Sèheepschronometers • 
b. voor automobielen, voor 

vaartuigen en voor vlieg-
tuigen . . •• ...•. 

c. Klokjes en alle andere ar-
tikelen • . . . . . • . . 

Horlogekasten en delen daarvan : 
a. van goud of van platina • 
b. van zilver. . . . . . . . 
c. van onedele metalen, ook 

indien verguld of verzilverd 
of opgelegd (geplatteerd) 
met goud of zilver . 

IO t.h. 

IO t.h. 

IO t.h. 

IO t.h. 
IO t.h. 

IO t.h. 
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Art. 2. Dit oesluit treedt in werking met 
• ingang van I Maart 1949. 

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

Soestdijk, 18 Februari 1949. 
. . JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 25 Febr. 1949.) 

s. J 82 
22 Februari 1949. BESLUIT houdende 

goedkeuring en publicatie van diverse 
wijzigingen van het Internationaal Tele
graafreglement (Herziening van Caïro, 
1938), goedgekeurd bij Koninklijk Be
sluit van 19 November 1938, nummer 
79. 

Wij JULIANA em:. ; 
Gezien de tijdens de 3e zitting van de Raad 

van Bestuur van de Internationale Unie voor 
de Verreberichtgeving aangenomén Reso
lutie nummer 78, tot het vaststellen van de 
wijzigingen, welke in verband met het in 
werking treden van het Internationaal Ver
drag betreffende de Verreberichtgeving van 
Atlantic City, 1947, in het Internationaal 
Telegraafreglement (Herziening van Caïro, 
1938) moeten worden aangebracht en van 
welke wijzigingen een afdruk en een Neder
landse vertaling bij dit besluit zijn gevoegd ;l 

' Gelet op Artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nummer 7) en 
op artikel 2 van het Organiek Besluit PTT 
1946; 

Overwegende, dat genoemde wijzigingen 
op I Januari 1949 in werking zijn getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 17 Februari 1949 
nr 2, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemde wijzigingen goed te keuren 

en te bepalen, dat dit besluit met de vorenbe-
doelde wijzigingen en de Nederlandse ver
taling daarvan in het Staatsblad zullen wor
den geplaatst. 

Sankt Anton, 22 Februari 1949. 
JULIANA 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 5 April 1949-) 

Resolutie nummer 78 

Toepassing van de nlenwe bepalingen van 
het Verdrag, betrekking hebbende op 
Regerlngstelegrammen (cf PV CA/3-32) 
De Raad van Bestuur, 

Overwegende 
t 0 • dat het bepaalde in artikel 36 van hetf· 

Internationaal Verdrag betreffende de Verre
berichtgeving van Atlantic City, 1947, met 

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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ingang van I Januari 1949 wijziging brengt 
in de voorschriften aangaande de behande
ling van regeringstelegrammen, vervat in het 
Internationaal Telegraafreglement (Herzie-
ning van Caïro, 1938); 

2°. dat hij, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5 , paragraaf I o ( I) van het Verdrag,_ 
met name is aaiigewezen om de tenuitvoer-
legging van de bepalingen van het Verdrag en. 
van het Internationaal Telegraafreglement 
door de Leden van de Unie te vergemakke--
lijken; · 

Besluit 
dat van I Januari 1949 af, tot aan de· 

datum, waarop het door de conferentie van. 
Parijs, 1949, samen te stellen· Telegraafre
glement in werking zal treden, de volgende 
wijzigingen in het Internationaal Telegraaf
reglement (Herziening van Cairo, 1938) zul-
len worden aangebracht : 

Artikel 14, paragraaf 1 (nummer 62). 
Doorhalen "Telegram van of voor den_ 

Volkenbond (nummers 781 en 782 = Priorité 
Nations =". 

Artikel 36, paragraaf 1, sub b) en h) (num-
mer 271). 

De tegenwootdige tekst vervangen door 
het volgende: 

"b) Regeringstelegrammen, waarvoor de 
afzender voorrang bij de overseining heeft_ 
gevraagd; 

h) Andere regeringstelegrammen dan die,. 
bedoeld onder b), gewone particuliere tele-. 
grammen en gewone perstelegrammen". 

Artikel 41, lett. c) (nummer 341). 
De aanwijzingen, welke betrekking hebben 

op regeringstelegrammen, vervangen door 
het- volgende : 

,,S Regeringstelegram, waarvoor -.de . .af-. 
zender voorrang bij de overseining heeft ge-. 
vraagd. 
SCDE CDE-regeringstelêgram, waarvoor de, 
afzender voorrang bij de overseining heeft_ 
gevraagd. · 
F Regeringstelegram, waarvoor geen voor-
rang bij de overseining werd gevraagd. 
FCDE CDE-regeringstelegram, waarvoor· 
geen voorrang bij de overseining werd ge-. 
vraagd". 
Artikel 52, paragraaf 3 (2) (nummer 426). 
De tegenwoordige tekst vervangen door het: 
volgende: 
,,426 (2) De administraties zijn gehouden. 
telegrammen betreffende de beveiliging van . 
mensenlevens bij de zee- en luchtvaart, alsme
de regeringstelegrammen, waarvoor de af-. 
zender voorrang bij de- overseining heeft . 
gevraagd, onmiddellijk te doen bestellen". 
Artikel 87, paragraaf 4 (nummers 781 en 782). 
Deze twee alinea's vervallen. 
Artikel 87, paragraaf 5, 6 en 8 (nummers 783, 
784, 786, en 787). 
De tegenwoordige tekst vervangen door het 
volgende: 
,,783 Paragraaf 5. Om voorrang bij de over
seining te verkrijgen, moet de afzender van 
een regeringstelegram op de minuut van het 
telegram de aanwijzing "Met voorrang" 
schrijven. Het telegram wordt dan, wat de 
volgorde van overseining betreft onmiddel
lijk behandeld na de telegrammen

1

betreffende 
de beveiliging van mensenlevens bij de zee-• 
en luchtvaart. 
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Indien een regeringstelegram niet is voor
zien van de aanwijzing "Met voorrang", 
wordt het, wat de volgorde van overseining 
betreft, behandeld als een gewoon telegram 
(Artikel 36, paragraaf I h). 
784 Paragraaf 6. CDE-regeringstelegrammen 
zijn tegen het verlaagde tarief toegelaten en 
zij genieten voorrang, indien zij van de aan
wijzing "Met voorrang'' zijn voorzien. 
786 Paragraaf 8 (I). Regeringstelegrammen, 
waarvoor de afzender voorrang bij de over
seining heeft gevraagd, dragen aan het be
gin van de ambtelijke inleiding de afkorting 
"S"; indien geen voorrang bij de overseining 
wordt gevraagd, wordt in plaats van de af
korting "S" de afkorting "F" gebezigd. In 
beide gevallen dragen de telegrammen aan 
het einde van ·de ambtelijke inleiding de 
dienstaanwijzing "Etat". Deze aanwijzingen 
worden ambtshalve door het kantoor van 
afzending opgenomen. 
787 (2). De afkortingen "SCDE" en "FCDE", 
welke respectievelijk de afkortingen "S" en 

aF" vervangen, worden eveneens ambtshalve 
oor het kantoor van afzending aan het be

gin der ambtelijke inleiding opgenomen". 
Artikel 90, paragraaf I sub d) (3) (nummer 

850). 
De tegenwoordige tekst vervangen door het 
volgende: , 
,,850 (3). De in de nummers 847 en 848 ver
melde tennijnen worden voor regeringstele- · 
grammen met voorrang (nummer 786), als
mede voor dringende telegrammen en betaal
de nota's, tot de helft teruggebracht". 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 22 Fe
bruari 1949, Staatsblad No. J 82. 

Mij bellend, 
De Minister rian Ver~ en Wat•naat, 

D. G. W. SPITZEN. 

s. J 83 

22 F•bruari 1949. BESLUIT. houdende wij- · 
ziging van het Koninklijk besluit van 
6 Juli 1937, Staatsblad no. 852. tot vast
stelling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 6, lid 5, 
en artikel I45 der Ziektewet, ten aanzien 
van de verzekerden, werkzaam in de 
diamantindustrie. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van · 

Sociale Zaken van 10 Januari 1949, N°. 6942, 
.afdeling Sociale -Verzekering; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid. en 145 
der Ziektewet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1949, N°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 18 Februari 1949, No. 
900, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artilrsL 
In artikel I van het Koninklijk besluit van 

ó Juli I937, Staatsblad n°. 852, tot vaststel
ling ten aanzien van de verzekerden, werk
zaam in de diamantindustrie, van een alge
mene maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
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artikel 6, lid 5, en artikel 145 der Ziektewet, 
wordt in plaats van "zes en twintig" gelezen: 
.,twee en vijftig". 

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

"'!mnkt Anton, 22 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zalun, A.M. JoBKBS. 

(Uitg1111. II Maart 1949.) 

s. J 84 
25 Februari 1949. WET, houdende wijziging 

van het Derde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1038; 
Hand. 11 48L49, bladz. I 192: 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1038: 
Hand. I 48/49, bladz. 138. 

s. J 85 
25 Februari 1949. WET, houdende wijziging 

van het Elfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 48/491 1064; 
Hand. Il 48/49, lilaaz. II58; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1064; 
Hand. I 48/49, bladz. 138. 

s. J 86 
25 Februari 1949. WET, houdende natu

ralisatie van Ludwig Glaser en 19 ande
ren. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1068; 
Hand. Il 48/49, bladz. u58; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1068; 
Hand. I 48/49, bladz. 138. 
Wij JULIANA, enz.; doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ludwig Glaser en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overleg-ging - wat betreft de in artikel 2 
genoeirden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend un: 
1°. Ludwig Glaser, geboren te Krotoschin 

(Polen) 8 Maart 1889, advocaat en procureur, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

2°. Karl Friedrich Mannheimer, geboren 
te Maagdenburg (Duitsland) II Ju,li 1896, 
advocaat en procureur, wonende te Anuter
dam, provincie Noordholland; 
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30. Jose/ Sax, geboren te Aschendorf/Erru 
(Duitsland) 18 Februari 1902, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

40. Elisabeth Scharinger, geboren te Bain
burg aan de Donau (Oostenrijk) I7 April 
1906, kantoorbediende, wonende te Vught, 
provincie Noordbrabant; 

50. Benedict Silberman, geboren te Hel
sinki (Finland) s December 1901, musicus, 
wonende te Hilversum, provincie Noordhol
land; 

60. Abraham Smoiro, geboren te Jaroslav 
(Rusland) 2!j_Maart 1908, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

70. Josef Maria Sokol geboren te Riga 
(Letland) IS Maart 1900, koopman, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht; . 

80. Maria Franziska Stowasser, geboren 
te Wenen (Oostenrijk) 25 December 1897, 
huishoudster, wonende te Hilversum, provin
cie Noordholland; 

90. Emil Maximilian Stuhlmacher, ge
boren te Hamburg (Duitsland) 25 Juni 1893, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

100. Juliette Thérjse Hubertine Weise, ge
boren te Maastricht (Limburg) 22 Augustus 
18971 modiste, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg; 

uo. Marie Josephine Weise, geboren te 
Maastricht (Limburg) 21 October 1898, 
modiste, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg. · 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder zo. en 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

10. Henri Herman Beer, geboren te Soera
baja (Indon~ië) 10 Maart 1915, employé bij 
een luchtvaartmaatschappij, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 
• Zo. Franciscus Cornelis Bovers, geboren 
te Woensel, thans gemeente Eindhoven (Noord
brabant) 20 September 1897, fabrieksarbeider, 
wonende te Eindhooen, provincie Noord
brabant; 

30. Joseph Aurele Fournier, geboren te 
Bonaventure (Canada) 30 Juni 1911, fabrieks
arbeider, wonende te Vroomshoop, gemeente 
den Ham, provincie Overijssel.; 

40. Gerardus Willem Hüfken, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 9 Maart 1913, ser
geant-machinist, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

50. Johan Carl Lenke, geboren te 's-Gra. 
venhage, (Zuidholland) 31 Januari 1925, 
militair, verblijvende in Indonesië; 

60. Carl Gerhardus Morlang, geboren. te 
Amsterdam (Noordholland) 7 April 1894, 
kassier, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland; 

70. Antonius Martinus Paulij, geboren te 
Wehl (Gelderland) 3 November 1905, stoker, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord-
brabant; l 50. Leonard Joseph Rocks, geboren te Kohl-
.scheid (Duitsland) 3 Juli 1891, landbouwer~ 
en vrachtrijder, wonende te Kerkrttde, pro
vincie Limburg: 

L. & S. :194f; 
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9°. Jacobus Slegers, geboren te Woen.sel, 
,thans gemeente Eindhoven (Noordbrabant) 
26 Juni 1915, machine-bankwerker, wonende 
te Eindhoven, provincie Noordbrabant. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die-van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie WIJERS. 

(Uitgeg. 8 Maart 1949.) 

s. J 8'1 
25 Februari 1949. WET, houdende wijziging 

van tarieven van gerechtskosten. 

Bijl. Hand. II 1948, 936; , 
Bijl. Hand. II 48/49, 936; Hand. II 48/49, 

bladz. u57; 
Bijl. Hand. I 48/49, 936; Hand. I 48/49, 

bladz. 138. 
Wij JULIANA, enz .••.. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is wijziging te brengen in 
het tarief van justitrekosten en salarissen in 
burgerlijke zaken, vastgesteld bij de wetten 
van 28 Augustus en 29 December 1843 
(Staatsbladen nos. 37, 38, 39, 40, 41, 66 en 67) 
en sedertdien herhaaldelijk gewijzigd en in 
het tarief van gerechtskosten in strafzaken, 
waarvan de gewone rechter kennis neemt, 
vastgesteld bij de wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 66) en sedertdien herhaaldelijk 
-gewijzigd, alsmede in enkele andere tarieven 
van gerechtskosten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. I. De geldsbedragen, vermeld in 

de tweede titel van het tarief van justitie
kosten en salarissen in burgerlijke zaken, 
vastgesteld. bij de wet van 28 Augustus i:843 
(Staatsblad n°. 38), zoals deze wet ,nadien is 
gewijzigd en aangevuld en ingevolge het 
bepaalde in artikel 2 der wet van 28 Augus
tus 1843 (Staatsblad n°. 41) in een doorlopende 
reeks van artikelen in dat tarief is vervat, 
worden met 50 % verhoogd, zulks afgerond 
naar boven tot een veelvoud van 5 cent. 

2. In artikel 65 van het tarief van justitie
kosten en salarissen in burgerlijke zaken 
wordt in plaats van "f 9.00" gelezen: ,.f 12" 
en in plaats van "f 6": .,f 8". 

Art. 2. In de wet van 18 April 1874 
(Staatsblad n"'. 66), tot vaststelling der tarie
ven van gerechtskosten in strafzaken, waar
van de gewone rechter kennis neemt, zoals 
deze wet nader is gewijzigd en aangevuld, 
worden de navolgende wijzigingen·gebracht: 

a. ia artikel II, onder 3°, wordt in plaats 
van "f 25" gelezen "f 35" en onder 5° in 
plaats van "f 40" ,.f 50"; 

b. in artikel 15, tweede lid, wordt gelezen 
in plaats van "f 1": ,.f 2"; 

c. in artikel 19, eerste lid, wordt gelezen 
in plaats van "f 1 .50": ,,f 3" ; 

d. in artikel 24. wordt gelezen in plaats 
van "f. 3''': .,f 8"; 

e. aan artikel 24 worden drie leden toe
gevoegd, luidende: 

,.Aan getuigen, die door ziekte of lichaams-
9 
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gebreken zich noodzakelijk door een ander 
moesten doen vergezellen, kan wegens tijd
verzuim van de geleider bovendien ten hoog
ste f 8 per etmaal of gedeelte daarvan worden 
toegeschat. 

Deze bepaling is ook toepasselijk op kinde
ren beneden zestien jaren, indien zij op reis 
vergezeld worden van een hunner ouders of 
een andere daartoe aangewezen geleider. 

De rechter, met de toeschatting belast, be
oordeelt of het geleide noodzakelijk was."; 

/. in artikel 30 wordt gelezen in plaats van 
,J o,as": .,f 0,40"; 

•· artikel 54 wordt gelezen als volgt: 
.,Door de deskundigen en andere personen, 

die ten dienste der justitie werkzaam zijn, 
kan, indien zij voor de uitvoering van de hun 
opgedragen verrichting buiten de woonplaats 
moeten verblijven, een vergoeding voor ver
blijfkosten worden in rekening gebracht van 
ten hoogste f 12 per etmaal, gedeelten van 
etmalen, twaalf uren of meer bedragende, 
voor een geheel, kleinere voor een half etmaal 
gerekend."; 

h. artikel 55 wordt gelezen als volgt: 
,,Aan getuigen, voor de rechter verschenen 

tot het afleggen van getuigenis of tot het 
geven van inlichtingen, en aan de deskundi
gen, bedoeld bij artikel a1, kan door de 
rechter wegens verblijfkosten een door hem 
toe te schatten vergoeding ten bedrage der 
geleden of te lijden schade worden toegekend, 
doch ten hoogste van f u per etmaal, ge
deelten van etmalen, twaalf uren of meer 
bedragende, voor een geheel, kleinere voor 
een half etmaal gerekend."; 

i. in artikel 56 wordt gelezen in plaats van 
,.15" .,zestien,,; 

j, artikel 64 wordt gelezen als volgt: 
"De dringende kosten worden voldaan 

door de griffier van het gerecht, waartoe de 
rechter behoort, die het betalingsstuk heeft 
afgegeven, tegen kwitantie of een geldig 
bewijs van uitbetaling van de rechthebben-

. den~'': 
k. artikel 70, derde lid vervalt ; 
l. artikel 78 sub m vervalt. 
Art. 3. Aan artikel 7, eerste lid, van de wet 

van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 67) tot 
vaststelling van een tarief van gerechtskos
ten in strafzaken, waarvan de militaire 
rechter kennis neemt, zoals deze sedertdien 
is gewijzigd en aangevuld, wordt een zin
snede to.egevoegd, luidende: 

.,De dringende kosten worden tegen kwi
tantie of een geldig bewijs van uitbetaling 
van de rechthebbende voldaan door de grif
fier van het Hoog Militair Gerechtshof, indien j 
dit hof het betalingsstuk heeft afgegeven, of, 
indien dit stuk door een krijgsraad is afge
geven, door de secretaris van die krijgsraad.". 

Art. 4. In artikel 29 van de wet van 19 De
cember 1914 (Staatsblad n°. 564) zoals d'!Ze 
is gewijzigd bij de wetten van 23 Maart 1918 
(Staatsblad n°. 172), 7 Februari 1929 (Staats
blad n°. 38) en 29 November 1935 (Staatsblad 
n°. 685), houdende instelling van Raden van 
Beroep voor de directe belastingen en vast
stelling van algemene bepalingen betreffende 
het beroep op die colleges, wordt in plaats 
van "f 2,50" gelezen: f "3,75". 

Art. 5. In artikel 57 van de Ambtenaren
wet 1929 wordt in plaats van "f s.-" ge-
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lezen: ,.f 7,.50" en in plaats van "f 10.-": 
.,f 15,-". 

Art. 1. In artikel 4 van de Crisishypo
theekaftossingswet 1936 wordt in plaats van 
.,f 10" gelezen: .,f 15". 

Art. 7. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Miniater van Jwtitie, W1JERS. 

De Minilter van Financiln, P. L1EFT1NCK. 

De Minilter van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MàARSEVEEN. 

De Minister van Sociale Zaken, . 
A. M. J OBKBS. 

De Minilter van Economische Zaksn, 
VAN DBN BRINK. 

De Minilter van Oorlog, SceoKKING. 

De Mln. van Marine a.i., SCHOKKlNG. 

(Uitgeg. 8 Maart 1949.) 

s. J 88 
25 Februari 1949. WET, houdende verval

lenverklaring van de bezettingsregelin
gen ten aanzien van de bescherming van 
schuldenaren, van de burgerlijke en 
strafrechtspleging, alsmede van het 
administratieve recht met het oog op 
de sinds 10 Mei 1940 ingetreden bij
zondere omstandigheden. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1034; Hand. Il 
48/49, bladz. 1158; 

Bijl. Hand. 1 48/49, 1034; Hand. 1 48/49, 
bladz. 138. 

Wij JULIANA, enz ••••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de bezettingsregelingen, 
houdende maatregelen ten aanzien van de 
bescherming van schuldenarer., van de 
burgerlijke en strafrechtspleging, alsmede 
van het administratieve recht met het oog 
op de sinds 10 Mei 1940 ingetreden bijzondere 
omstandigheden, vervallen te :verklaren; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
ArL 1. De volgende bezettingsregelingen 

vervallen: 
a. het Eerste Uitvoeringsbesluit (Veror

deningenblad 1940, N°. 14) en het Tweede 
Uitvoeringsbesluit (Verordeningenblad 1941, 
N°. 15) van de secretaris-generaal van het 
departement van Justitie, ingevolge de ver
ordening N°. 13/1940 betreffende maatregelen 
ten aanzien van de bescherming van schul
denaren, van de burgerlijke en strafrechts
pleging, alsmede van het administratieve 
recht met het oog op de sinds 10 Mei 1940 
ingetreden bijzondere omstandigheden; 

b. het besluit van de secretaris-generaal 
van het departement van Justitie betreffende 
enkele griffierechten (Verordeningenblad 1940, 
N°. 56). 

ArL 2. Rechtsgedingen, daaronder be- • 
grepen · gedingen van administratief recht, 
welke vóór de inwerkingtreding dezer wet 
aanhangig zijn gemaakt, worden afgedaan 
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met inachtneming van § 2 van het Eerste 
Uitvoeringsbesluit. 

Art. 3. Stukken, welke vóór de inwerking
treding dezer wet gevraagd zijn, worden af
gegeven met inachtneming van de §§ 2-4 
van het besluit van de secretaris-generaal 
van het departement van Justitie betreffende 
enkele griffierechten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJl!RS. 

(Uitgeg. 8 Maart 1949.) 

s. J 89 

25 Februari 1949. WET, houdende natu
ralisatie van Johann Kurt Albrecht en 
19 anderen. · 

Bijl. Hand. II 48/ 49, 1066; • 
Hand. II 48/49, bladz. 1157-1158; 
Bijl. Hand. I 48f49, 1066; 
Hand. I 48/49, ~ladz. 138. 
Wij JULIANA, enz.; doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johann Kurt Albrecht en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 

genoemden voor zoveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingeze. 
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Johann Kurt Albrecht, geboren te 

Plauen (Duitsland) 5 November 1910, ·be
drijfsleider, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

20. Johan Abel Buter, geboren teSchoone-
beek (Drenthe) 27 Juli 1911, landbouwer, 
wonende te Nieuw-Schoonebeek, gemeente 
Schoonebeek, provincie Drenthe; • . . 

3°. Kurt Ehrenfreund, geboren te Berl11n 
(Duitsland) 31 Maart 1907, confectiefabri
kant, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordlaolland; 

4°. Anneliese Ida Ehrlich, geboren te 
Hannouer (Duitsland) 19 Juli 1924, studente, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

50. Anna Maria Erkens, geboren te Baes
weiler (Duitsland) II Mei 1896, dienstbode, 
wonende te 's-Grar,enhage, provincie Zuid-
holland; . 

6°. Gertrud Erkens, geboren te Baesweiler 
(Duitsland) 17 Februari 1904, dienstbode, 
wonende te 's-Grauenhage, provincie Zuid
holland; 

7°. Johanna Hilferink, geboren te Doe
tinchem (Gelderland) 9 Augustus 1876, zonder 
beroep, weduwe van Arnoldus Jebbink, wo
nende te Groenlo, provfacie Gelderland; 

8°. Jaçob Hirschhorn, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) 27 Juli 1921, kantoorbe-
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-.i,iende, wonende te Rotterdam, provincie 
(Zuidholland; . 

90. Adalbert Jamry, geboren te Gladbeck 
{Duitsland) 20 December 1~14, horlogemaker 
en juwelier, wonende te Coeuorden, pravincie 
Drenthe; 

100. Walter Leuis, geboren te Euin6 
(Duitsland) 3 Juli 1904, fabrikant, wonende 
te Roosendaal en Nispen, provincie Noord• 
brabant; 

uo. Jan Mendelewski, geboren te Hoens
broek (Limburg) 25 Februari 1920, huismees
ter, wonende te Geleen, provincie Limburg; 

120. Jacobus Pieter Franz Rudolf Pesch, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 2 Juni 
1908, assurantiebezorger en boekhouder, 
wonende te Zandvoort, provincie Noordhol
land; 

13°. Otto Karl Roosen, geboren te Krefeld 
(Duitsland) 23 Maart 1917, koopman, wo
nende te Bussum, provincie Noordholland. 

Art. 2, Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232) wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

10. Hans Johannes Hansen, geboren te 
's-Grauenhage (Zuidholland) 17 April 1900, 
grondwerker en chauffeur, wonende te 's-Gra
uenhage, provincie Zuidholland; 

'i'. Wilhelmus Gerardus Hulken, geboren 
te Dordrecht (Zuidholland) 6 October 1897, 
houtbewerker, wonende te Dordrecht, pro
vincie Zuidholland; 

30. Kazimiersz Kaczmarek, geboren te 
Domachowo (Polen) 7 Februari 1913, electro
monteur, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; · 

40. Henri Joseph Lausberg, geboren te 
Bnusel (België) 27 April 1890, radio-tech.ni
cus, wonende te 's-Grauenhage, provincie 
Zuidholland; 

50. Jan Mathijs Steijuers, geboren te 
Stramproy (Limburg) 1 Februari 1905, fa
brieksarbeider, wonende te Weert, provincie 
Limburg; 

60. Heinrich Tancius, geboren te Bottrop 
(Duitsland) 28 September 1914, landarbeider, 
wonende te Sleen, provincie Drenthe; 

7°. Hermann Tancius, geboren te Sleen 
(Drenthe) 25 Januari 1916, landarbeider, 
wonende te Borger, provincie Drenthe. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.;. 

Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 

De Minister uan Justitie, W1JERS. 

(Uitgeg. 8 Maart 1949). 
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8. J 90 

25 Februari 1949. WET, houdende natu-
ralisatie van Camill Beek en 21 anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/491 1067; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1157-1158; 
Bijl. Hand. 1 48/49 1067; 
Hand. 1 48/49, bladr. 138. 
Wij JULIANA, enz.; doen te weten: 
Alzo Wij in overwecinc cenomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Camill Beek en 21 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben &edaan, met over
lecging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld In artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Camill Beek, ceboren te Praag (T:ije

chJr Slowakije) 4 Maart 18941 directeur van 
een tricotagefabriek, wonende te Diemen, 
provincie Noordholland; 

2°. Johann Joseph Bruch, geboren te 
Gangelt (Duitsland) 28 November 19041 mijn
werker, wonende te Sittard, provincie Lim
burg; 

3°. Johann Ernst, ceboren te Rotterdam 
(Zuidhollancl) 26 Februari 19181 werktuic

bouwkundige, wonende te Gouda, provincie 
Zuidholland; 

4°. Wiebe de Graaf, geboren te Enkhuizen 
(Noordhollancl) 12 Augustus 1886, crossier in 
vleeswaren, wonende te Zaandam, provincie 

. Noordholland; 
5°. Max Hw, ceboren te Pirmasens 

(Duitsland) 21 Juni 19081 speelcoedfabri
kant, wonende te Tilbllr6, provincie Noord
brabant; 

60. Israel Jainowitsch, ceboren te WilchJr 
w.tz (Rusland) 12/24 October 1892, fabrikant 
van koffers en lederwaren, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

,0. Pieter Johannes Janssens, ceboren te 
Goes (Zeeland) 5 September 1901 1 grossier in 
suikerwerken, wonende te Gou, provincie 
Zeeland; 

8°. Heinrich Gustav August Jochums, ge
boren te Meiderich (Duit•lancl) 1 Mei 1893, 
oberkellner, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

9°. Sdndor Ldszló, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 20 Juni 1908, handelsvertegen
woordiger, wonende te Bandoeng (Indonesië); 

10°. Jeannette Gurtruida Maria Quist, 
geboren te Middäburg (Zuland) 4 Juli 1886, 
distributieambtenares, weduwe van Hans 
Heinrich de Greiff, wonende te Rijsa,ijlc, pro
vincie Zuidholland; 

u 0 • leek Rafalowicz, geboren tè Rad
ziejow (Rusland) 11/23 April 18991 electro
technicus, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

12°. Röschen Resa Roos, ceboren te Frank
fort aan de Main (Duitsland) 8 Maart 19091 
kantoorbediende en journaliste, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

13. Maria Töscher, geboren te Bruck a/d 
Mur (Oostenrijk) II Januari 1918, werkzaam 
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in een confectiebedrijf, wonende te Oiuûr
Amstel, provincie Noordholland; 

14°. Zita Maria Gusta Anna Trenwl ce
boren te Bad-Reichenhall (Duitsland) 7' De
cember 19231 binnenhuis-architecte, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland· 

15°. Erne,tine Edmonde Marie Hube;tine 
Vera,in.,, ceboren te Luik (België) 11 Septem
ber 1897, winkelierster, wonende te Amsten-
rade, provincie Limburg. . 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodic 
van het bepaalde bij artikel 31 tweede en vier! 
de lid; aanhef, en onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad No. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap laat
stelijk gewijzicd bij de wet van 10 Jul'i 1947 
(Staatsblad No. H 232), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Pieter Adriaan Hendrik Brackx, ge
boren te Vlissingen (Zeeland) 21 Augustus 
1899, zeeman, wonende te Schiedam, provin-
cie Zuidholland; . 

2°. Petrus Ludouicus Helsens, ceboren 
te Gent (B,lgii) 2 December 1871, zonder 
beroep, wonende te 's-Grauenhage, pro
vincie Zuidholland; 

3°. Nathan Leer,enson, geboren te Olden
zaal (Overijssel) 7 Maart 1985, fabrieksarbei
der, wonende te Dordredat, provincie Zuid
holland; 

4°. Joseph Otto Neumann, geboren te 
Schaerbeek (B,(gii) 25 Juni 18971 kleermaker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 
· 5°. Engelbertus Hubertus George Ohtus, 

geboren te Amsterdam (Noordholland) 20 Au
gustus 18941 kopersmid, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het incezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Harrv Beek, geboren te Chemnitz 
(Duitsland) 13 April 1924, werkzaam in een 
tricotagefabriek, wonende te Diem.n, pro
vincie Noordholland; 

ao. Wiebe de Graaf, geboren te Muiden 
(Noordholland) 10 Maart 19261 stuurman, 
wonende te Zaandam, provincie Noordhol
land. 

Art. C. Deze wet treedt in werking met 
inganc van de dag na die van haar afkond!
ring. 

Lasten en bevelen, enz. . 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1941>. 

JULIANA. 

De Mini,t,r van Jrutitie, Wr.J]UUI. 

(Uitge,r. 8 Maart 1949.) 
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s. J 91 
25 Februari 1949. WET, houdende natu

ralisatie van Angela Drapal en 19 ande
ren. 

Bijl. Hand. II 48/49 1073; 
Hand. II 48/49, bladz. 1158; 
Bijl. Hand. I 48/49, ·1073; 
Hand. I 48/49, bladz. 138. 
Wij JULIANA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

, dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Angela Drapt;il en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van I2 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Angela Drapal, geboren te Wenen 

(Oostenrijk) 20 Mei 1898, serveerster in een 
lunchroom, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

Zo. Richard Frisch, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 24 Januari 1894, procuratiehou
der, wonende te Bata11ia (Indonesië); 

3°. Maria Clementine Hachmann, geboren 
te Ibbenburen (Duitsland) 23 Maart 1889, 
huishoudster, wonende te Haarlemmermeer, 
provincie Noordholland; 

4°. Pdl Kosik, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 18 Augustus 1920, landarbeider, 
wonende te Wonseradeel, provincie Friesland; 

5°. Meta Ottilie Emma Lauffs, geboren te 
Elberfeld (Duitsland) 9 Mei 1884, zonder be
roep, wonende te Kampen, provincie Over
ijssel; 

6°. Adolf Leske, geboren te Berlijn (Duits
land) 12 Februari 1900, directeur van een 
damesconfectiefabriek, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

7°. Ernst Marx, geboren te Kessenich 
(Duitsland) 30 Mei 1893, fabrikant van poets
middelen, wonende te Echt, provincie Lim
burg; 

8'!. Johann, Pderrine Wishotfiene Mt;tler, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 28 Juli 
1893, linnenjuffrouw, wonende-te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

9°. Karl Arthur Perleberg, geboren te Ber
lijn (Duitsland) s October 1876, componist en 
musicus, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; • 

10°. Ole Andreas Iversen Reistad, geboren 
te Os (Noorwegen) 13 Maart 1680, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, proviacie 
Noordholland; 

11°. Arnhold Salomon, geboren te Lands
berg (Duitsland) 4 Mei 1903, chemicus, wonen
de te Oss, provincie Noordbrabant; 

1:z<>. Johannes Franciscus Josephus de 
Schutter, geboren te Dinteloord (Noordbra
bant) 3 Maart 1913, landbouwer, wonende te 
Made en Drimmelen, provincie Noordbrabant; 

13°. Arpá-f T.:zrcsafalvi, geboren te Kis
pest (Hongarije) .5 October 1917, kantoorbe
diende, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 
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14°. Károlu Tinkóczu, geboren te Boeda
pest (Hongarije) 15 November 1914, firmant 
van een detailhandel in confectie- en huis
houdelijke artikelen, wonende te Leek, pro
vincie Groningen; 

Art. Z. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder Zo. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 {Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 {Staatsblad No. H 232), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver• 
leend aan: 

1°. Johan Pdrr Brrikoven, geboren te 
Kerkrade (Limburg) 14 April 1919, analist, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

ZO. Tadeusz Bogdanowicz, geboren te 
Srednia Wies (Polen) 20 October 1915, auto
monteur, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

3°, Antoine Charbonnel, geboren te Roo
sendaal en Nispen (Noordbrabant) 25Mei 1896, 
rijwielhandelaar, wonende te Roosendaal en 
Nispen, provincie Noordbrabant; 

4°, Lambertus Johannes Gerhard1, gebo
ren te Nijmegen (Gelderland) 3 Juli 1893, 
hotel-, café- en restauranthouder, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland; 

s0
• Anthonius Franciscus Maria Her

scheit, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 
17 April 1888, olieman ter koopvaardij 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhollan"f. 

Art. 3. Met afwijlcing van het bepaalde 
bij artikel 5, derde Jid der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad No. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
Hik gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 
Margot Edith Schart!, geboren te Mannheim 
(Duitsland) 3 April 1909, eigenares van een 
damesconfectiefabriek, echtgenote van Carel 
Hendrik Frederik de Greet, wonende te Am• 
sterdam, provincie Noordholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949, 

JULIANA. 

De Minister van Justitie. WIJERS. 
(Uitgeg 8 Maart 1949), 

S. J 92 
25 Februari 1949, WET, houdende wijziging 

van het Vierde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948. (Aan
koop van "Huize Katwijk".) 

Bijl.Hand. II 48/49, 1085; 
Hand. II 48/49, bladz. 1158; 
B1ïI. Hand. I 48/49, 1085; 
Hand. I 48/49, bladz. 138. 
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zs Februari :1949. WET, houdende goed
keuring van het Verdrag nopens de 
Intergouvernementele Maritieme Con
sultatieve Organisatie, ondertekend te 
Genève op 6 Maart x948. 

Bijl. Hand. Il 48/49, :1075; 
Hand." Il 48/49. bladz. :1037; 
Bijl. Hand. 1 48/49, :1075; 
Hand. 1 48/49, bladz. :138-:140. 

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

dat het vanwege Ons te Genève op 6 Maart 
x948 ondertekende Verdrag nopens de In
tergouvernementele Maritieme Consulta
tieve Organisatie, alvorens te kunnen wor
den bekrachtigd. ingevolge artikel 60, lid a, 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het op 6 Maart x948 vanwege 

Ons ondertekende Verdrag nopens de Inter
gouvernementele Maritieme Consultatieve 
Organisatie, welk Verdrag in de Franse en 
Engelse tekst nevens deze Wet is gevoegd, • 
wordt goedgekeurd. 
· .A.rt. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 
x949. 

JULIANA. 
De Min. v. Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 

De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 

(Uit/lea. :16 Maart :1949.) 

Franse tekst. 

C0NVEN'l'I0N REL.A.TIVE .A. L.A. 
CREATION D'UNE 0RG.A.NISATION 

MARITIME C0NSULTATIVE INTER
G0UVERNEMENTALE 

Les Etats parties à la présente Convention 
décident de créer l'Organisation maritime 
consultative intergouvernementale (ei-après 
dénommée "l'Organisation"). 

Ière PARTJE 

Buts de l'Oraarusazion 

Art. z. Les buts de l'Organisation sont: 
( a) d'instituer un système de collabora

tion entre les gouvernements dans Ie do
inaine de la réglementation et des usages 
gouvernementaux ayant trait aux questions 
techniques de toutes sortes qui intéressent 
la navigation commerciale internationale, et 
d'encourager l'adoption générale de normes 
aussi élevées que possible en ce qui con
cerne la sécurité maritime et l'efficacité de 
la navigation; 

• De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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(b) d'encourager !'abandon des mesures 
discriminatoires et des restrictions non in
dispensables appliquées par les Gouverne
ments à la navigation commerciale inter
nationale, en vue de mettre les ressources 
des services maritimes à la disposition du 
commerce mondial • sans discrimination; 
l'aide et l'encouragement donnés par un 
gouvernement en vue du développement de 
sa marine marchande nationale et pour des 
fins de skurité ne constituent pas en eux
mêmes une discrimination, à condition que 
cette aide et eet encouragement ne soient 
pas fondés sur des mesures conçues en vue 
de restreindre la liberté, pour les navires de 
tous pavillons, de participer au commerce 
international; 

( c) d'examiner conformément à la Ilème 
Partie les questions relatives au.x pratiques 
restrictives déloyales d'entreprises de navi
gation maritime; 

( d) d'examiner toutes questions relati
ves à la navigation maritime dont elle pour
ra être saisie par tout organe ou toute in
stitution spécialisée de l'Organisation des 
Nations Unies; 

( e) de permettre !'échange de renseigne
ments entre gouvernements sur les ques
tions étudiées par l'Organisation. 

Ilème PARTIE 

Fonctions 

Art. ll. L'Organisation a pour fonction 
d'examiner les questions sur lesquelles elle 
est consultée et d'émettre des avis. 

Art. 3. Pour atteindre les buts exposés à 
la Ière Partie, les fonctions suivantes sont 
confiées à l'Organisation: . 

( a) sous réserve des dispositions de l'ar
ticle 4, exBininer les questions figurant au.x 
alinéas (a), (b) et (c) de l'Article I, que 
pourra lui soumettre tout Membre, tout or
gane, toute Institution spécialisée des Na
tions Unies ou toute autre organisation in
tergouvernementale, ainsi que les questions 
qui lui seront soumises aux termes de 
l'alinea d) de l'Article I et de faire des 
recommandations à leur sujet. . 

(b) élaborer des projets de conv:entions, 
d'accords et d'autres instruments appropriés, 
les recommander aux Gouvernements et aux 
organisations intergouvernementales et con
voquer les conférences qu'elle pourra juger 
nécesaaires; 

( c) instituer un système de consultations 
entre les Membres et d'échange de ren
seignements entre les Gouvernements, 

Art. 4. Pour les qilestions qu'elle estime 
susceptibles de règlement par les méthodes 
commerciales habituelles en matière de 
transports maritimes internationau.x, l'Or
ganisation recommande ce mode de règle
ment. Si elle est d'avis qu'une question con
cernant les pratiques restrictives déloyales 
des entreprises de navigation maritime n'est 
pas susceptible de règlement par les mé
thodes commerciales habituelles en matière 
de transports maritimes internationaux ou 
si, à l'épreuve, il n'a pas été possible de la 



r&oudre par ces ~éthodes, l'Organisation, 
sous r&erve que la question ait d'abord fait 
l'objet de négociations directes entre les 
Membres intéressés, examine la question, à 
la demande de l'un d'entre eux. 

Illème PARTIE 

Membres 

Art. 5. Tous les Etats peuvent devenir 
Membrea de l'Organisation, aux conditions 
prévues à la Illème Partie. 

Art. 6. Les Membres des Nations Unies 
peuvent devenir Membres de l'Organisation 
en adhérant à la convention conformément 
aux dispositions de l'Article 57. 

Art. 7. Les Etats non Membres des Na
tions Unies qui ont été invités à envoyer 
des représentants à la Conférence maritime 
des Nations Unies convoqués à Genève le 
:i:9 février· :i:948 peuvent devenir membres 
en adhérant à la oonvention conformément 
aux dispositions de l'Article 57. 

Art. 8. Tout Etat qui n'a pas qualité 
pour devenir Membre en vertu de PArticle 
6 ou de l'Article 7 peut demander, par l'in
termédiaire du Secrétaire général de l'Or
ganisation à devenir Membre; il sera admis 
comme M~mbre quand il aura adhéré à la 
convention conformément aux dispositions 
de l'Article 57, à condition que sur la re
commandation du C011Seil, sa demande d'ad
mission ait été agréée par les deux tiers des 
Membres de l'Organisation autres que les 
Membres associés. 

Art. 9. . Tout territoire ou groupe de ter
ritoires auquel la convention a été rendue 
applicable, en vertu de l' Article 58 par le 
Membre qui aussure ses relations intema
tionales ou par les Nations Unies, peut de
venir Membre associé de l'Organisation par 
notification écrite donnée au Secrétaire gé
néral de l'Organisation des Nations Unies 
par le Membre responsable, ou, Ie cas 
échéant, par l'Organisation des Nations 
Unies. 

Art. :i:o. Un Membre Associé a les droits 
et obligations reconnus à tout Membre par 
la Convention. Il ne peut toutefois, ni pren
dre part ·au vote de l'Assemblée, ni faire 
partie du Conseil ou du Comité de sécurité 
maritime. Sous cette r&erve, le mot "Mem
bre", dans la présente Convention, est con
sidéré, sauf indication contraire du con
texte, comme désignant également les Mem
bres associés. 

Art. n. Aucun Etat ou territoire ne 
. peut devenir ou rcster Membre de 1:orga
nisation contrairement à une résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

IVème PARTIE 

Ori!lanes 

Art. u. L'Organisation éomprend une 
Assemblée, un Conseil, un Comité de la sé
curité maritime et tels organes awáliaires 
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que l'Organisation estimeraif à tout mom~nt 
nécessaire de créer, ainsi qu'IDl Secrétariat. 

Vème PARTIE 

L' Assemblée 

Art. 13. L' Assemblée se compose de tous 
les Membres. 

Art. 14. L'Assemblée se réunit en session 
ordinaire une fois par période de deux ans. 
Une session extraordinaire devra être tenue, 
après un préavis de soixante jours, chaq~e 
fois qu'un tiers des Memb~es en aura noti:
fié la demande au Secrétaire général, ou a 
un moment quelconque si Ie Conseil l'estime 
nécessaire, après un préavis de soixante 
jours également. 

Art, 15. La majorité des Membr1;9 autres 
que les Membres associés est requ1se pour 
constituer le quorum, lors des réunions de 
l' Assemblée. 

Art. :i:6. Les fonctions de l' Assemblée 
sont les suivantes: 

(a) élire à chaque session ordinaire par
mi ses Membres autres que les Membres 
associés un Pr&ident et deux Vice-Prési
dents qui resteront en fonctions jusqu'à la 
session ordinaire suivante; 

(b) établir son règlement intérie~r, sauf 
dis~sitions contraires de la convention; 

( c) établir, si elle le juge nécessaire, 
tous organes auxiliair.es temporaires ou, sur 
recommandation du Conseil, permanent!!; 

( d) élire les Membres qui seront repré
sentés au Conseil, conformément à l'Article. 
:i:7, et au Comité de la sécurité maritime, 
conformément à l'Article 28; 

(e) recevoir et examiner les rapports _du 
Conseil et se prononcer sur toute quest1on 
dont elle est saisie par lui; 

(f) voter le budget et déterminer le 
fonctionnement financier de l'Organisation, 
conformément à la- IXème Partie; 

( i!I) examiner les dépenses et approuver 
les comptes de l'Organisation; 

(h) remplir les fonctions d~olues à 
l'Organisation, sous la réserve que 1:Asse~
blée renverra au Conseil les questions vi

sées aux paragraphes (a) et (b) de l'article 
3 pour qu'il formule, à leur sujet, des re
commandations ou propose des instrum.ents 
appropriés; soua r&erve en ou!J:"e que to~ 
instruments ou recommandations soum1s 
par Ie Conseil à l' Assemblée et que celle-ci 
n'aura pas accept& seront renvoyés au Con
seil pour nouvel examen, accompagnés 
éventuellement des observations de l' Assem
blée · 

(i) recommande~ a~ Membr1:;1 l'ad~
tion de règles relatives a la sécunté man
time ou d'amendements à ces règles que 
lui soumettra Ie Comité de la sécurité ma
ritime par l'intermédiaire ~u Conseil; 

(j) renvoyer au C~nseil, pour examen 
ou décision, toute affaire de la oompéten~e 
de l'Organisation; étant entendu, toutefois, 
que la charge de faire des recommand_ations, 
prévue à !'alinea (i) du pr&ent article ne 
doit pas être déléguée. 
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Vlme PARTIE 

Le Conl!leil 
Art. 17. Le Conseil comprend seize Mem

bres, ré,:,artis comme suit: 
(a) six sont les gouvemements des pays 

qui aont Ie plus intéressés à fournir des ser
vices intemationaux de navigation mari
time; 

(b) six sont les gouvemements d'autres 
pays qui sont Ie plus intéressés dans Ie conL 
merce international maritime; 

(c) deux sont élus par l'Assemblée par
mi les gouvernements des pays qui ont un 
intér@t notable à foumir des services inter
nationaux de navigation maritime; 

(tl) et deux sont élus par l'Assemblée 
parmi les gouvemements d'autres pays qui 
ont un intérêt notable d(llls Ie commerce in
ternational maritime. 

En application des principes énoncés dans 
Ie présent article, Ie premier Conseil sera 
composé comme p~ à l' Annexe I de la 
présente Conveation. 

Art. 18. Sauf dans Ie cas p~ à ''An
nexe I à la présente Convention, Ie Conseil 
détermine, aux fins d'application de l'alinéa 
(a) de l'article 17. les Membres, gouveme
ments des pays qui sont Ie plus intéressés à 
foumir des services internationaux de na
vigation maritime; il détermine également, 
aux fins d'application de l'alinéa {c) de 
l'article 1 7, les Membres, gouvemements 
des pays qui ont un intérêt notable à four
nir de tels services. Ces déterminations sont 
faites à la majorité des voix du Conseil, 
celli-ci devant comprendre la majorité des 
voix des Membres représentés au Conseil 
en vertu des alinéas (a) et {c) de l'article 
17. Le Conseil détermine ellSuite, aux fins 
d'application de l'alinéa {b) de l'article 17, 
les Membres, gouvememerlts des pays qui 
sont Ie plus intéressés dans Ie commerce 
maritime international. Chaque Conseil éta
blit ces déterminations dans un délai rai10n
nable avant chacune des sessions ordinaires 
de l' Assemblée. 

Art. 19. LCI Membres représentés au 
Conseil, en vertu de l'article 17 restent en 
fonctions jusqu'à la clêture de la session 
ordinaire suivante de l' Assemblée. Les 
Membres sortants aont rééligibles. 

Art. ao. (a) Le Conseil nomme son 
Pr&ident et établit ses propres ~les de 
procédure, sauf dispositions contraire■ de la 
présente Convention. 

(b) Douze membres du Conseil consti
tuent un quorum. 

(n) Le Conseil se réunit, après pffllvis 
d'un mois sur convocation de son président 
ou à la demande d'au moins quatre de ses 
membres, aussi souvent qu'il peut être né
cessaire à la bonne exéeution de sa mission. 
Il se réunit à tous endroits qu'il juge ap
propriés. 

Art. u. Le Conseil, s'il examine une 
question qui intéresse particulièrement un 
Membre de l'Organisation, invite celui-ci 
à participer, sans droit de vote, à ses déli
bérations. 

Art. aa. {a) Le Conseil reçoit les re
commandations et les rapports du Comité 
de la Sécurité maritime. Il les transmet à 
l'Assemblée et, si l'Assemblée ne si~ge pas, 
aux Membres, pour information, ,,en les ac
compagnant de ses 'observations et de ses 
recommandations. 

{b) Les questions relevant de l'article 
ag ne seront examinées par Ie Conseil qu
aprè étude du Comité de la Séeurité ma
ritime. 

Art a3. Le Conseil, avec l'approbation 
de l'Assemblée, nomme le Secrétaire géné
ral. Le Conseil prend toutes dispositions 
utiles en vue de recruter le personnel né
cessaire. Il fixe les conditions d'emploi du 
Secrétaire général et du personnel en s'in
spirant le plus possible des dispositions 
prises par l'Organisatioq des Nations Unies 
et par ses institutions spécialisées. 

Art. a4. A chaque session ordinaire, le 
Conseil fait rapport à l' Assemblée sur les 
travaux de l'Organisation depuis la précé
dente session ordinaire. 

Art. 25. Le Conseil soumet ·à l'Assemblée 
les prévisions de dépenses et les comptes de 
l'Organisation, accompagnés de ses obser
vations et de ses recommandations. 

Art. a6. Le Conseil peut conclure des 
accords ou prendre des dispositions concer
nant les relations avec les autres organisa
tions, conformément aux dispositions de la 
Xllème Partie. Ces accords et ces dispo
sitions seront soumis à l'approbation de 
l' Assemblée. 

Art. a7. Entre les sessions de l'Assemblée 
le Conseil exerce toutes les fonctions dé
volues à l'Organisation, à l'exception de la 
charge de faire des recommandations qµi 
résulte de l'alinéa {i) de l'article 16. 

Vllème PARTIE 

Comité cle la Sécurité maritime 
Art. a8. (a) Le Comité de la Sécurité 

maritime se compose de quatorze Membres 
élus par 1' Assemblée parmi les Membres, 
gouvememc;nts des ~ qui ont un intérêt 
important dans les questions de sécurité 
maritime. Huit au moins de ces pays doi
vent être ceux qui poss~dent les fiottes de 
commerce les plus importantes; l'élection 
des autres doit assurer une représentation 
ad'4uat.e d'une par aux Membrea, gouver
nements des autres pays qui ont un intérêt 
important dans les questions de sécurité ma
ritime, tels que les pays dont les ressortis
sants entrent, en grand nombre, dans la 
composition des équipages oÎl qui aont in
téressés au transport d'un grand nombre 
de passagers de cabine et de pont et, d'autre 
part aux principales régions géographiques. 

(b) Les membres du Comité de la Sé
curité maritime sont élus pour une prériode 
de quatre ans et sont rééligibles. 

Art. ag. (a) Le Comité de la Sécurité 
maritime doit exatniner toutes les questions 
qui relèvent ck la compétence de l'Organi
sation, telles que les aides à la navigation 
maritime, la construction et l'équipement 
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des navires, les questions d'équipage dans la 
mesure ou elles intéressent la sécurité, les 
reglements destinés à prévenir les aborda
ges, la manipulation des cargaisons dange
reuses. la réglementation de la sécurité en 
mer. les renseignements hydrographiques, 
les ioumaux de bord et les documents inté
ressant la navigation maritime, les enquêtes 
su-r les accidents en mer, Ie sauvetage des 
biens et des personnes· ainsi que toutes 
autres questions ayant un rapport direct 
avtse la sécurité maritime. 

(b) Le Comité de la Sécurité maritime 
prend toutes les mesures nécessaires pour 
mener à bien les missions que lui assigne la 
convention ou l' Assemblée ou qui pourront 
lui être confiées dans · ie cadre du présent 
article par tout autre instrument intergou
vememental. 

(c) Compte tenu des dispositions de la 
XIIème Partie, Ie Comité de la Sécurité 
maritime doit maintenir des rapports étroits 
avec les autres organismes intergouveme
mentaux qui s'occupent de transpotts et de 
communications, susceptibles d'aider 1'0r
ganisation à atteindre son hut en augmen
tant la ~curité en mer et en facilitant du 
point de vue de la sécurité et du sauvetage, 
la coordination des activités dans les do
maines de la navigation maritime, de l'avia
tion, des télécommunications et de la mé
téorologie. 

Art. 30. Le Comité de la Sécurité mari-
time, par l'intermédiaire du Conseil, • 

(a) 10umet à l'Assemblée, Ion de ses 
sessions ordinaires, les propositions de rè
glements de sécurité ou d'amendements aux 
règlements de sécurité existants qui ont été 
présentés par les Membres, en même temps 
que ses commentaires ou recommandations; 

(b) fait rapport à l'Assemblée sur les 
travaux depuis la derfiière session ordinaire 
de l' Assemblée. 

Art. 31. Le Comité.de la Sécurité mari
ti.me se réunit une fois par an et en d'autres 
occasions, si cinq membres du Comité Ie 
demandent. Il élit son Bureau à chaque 
session annuelle et adopte son reglement 
intérieur. La majorité du Comité constitue 
un quorum. 

Art. 3.1. Le Comité de la Sécurité mari
tirne, lorsqu'il examine une question qui in
téresse particulièrement un Membre de l'Or
ganisation, invite celui-ci à participer, sans 
droit de vote, à ses délibérations. 

VIIIème PARTIE 

Secrétariat 

Art. 33. Le Secrétariat comprend Ie Se
crétaire général, Ie Secrétaire du Comité de 
la Sécurité maritime et Ie personnel que 
peut exi1er l'Organisation. Le Secrétaire 
général est Ie plU8 haut fonctionnaire de 
l'Organisation et, sous réserve des diaposi
tions de l'article .13, il nomme Ie personnel 
mentionné ci-dessus. 

Art. 34. Le Secrétariat est chargé de 
tenir à jour toutes les archives nécessaires à 
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l'accomplissement des tiches de l'Organisa-· 
tion, et de préparer, centraliser et distri
buer les notes, documents, ordres du jour,. 
procès-verbaux et renseignements utiles au 
travail de l'Assemblée, du Conseil, du Co
mité de la Sécurité maritime et des organes, 
subsidiaires que l'Organisation peut créer. 

Art. 35. Le Secrétaire général établit et 
soumet au Conseil les comptes annuels ainsi 
qu'un budget biennal indiquant séparémeJ}t 
les prévisions correspondant à chaque an
née. 

Art. :16. Le Secrétaire général est chargé 
de tenir les Membres au courant de l'acti
vité de l'Organisation. Tout Membre peut 
accréditer un ou plusieura représentants qui 
se tiendront en rapport avec 1e Secrétaire 
général. 

Art. 37. Dans l'accomplissement de leura 
devoin,- le Secrétaire général et le person
nel ne sollicitent ou n'acceptent d'instruc
tions d'aucun gouvernement ni d'aucune· 
autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'ab_ 
stiennent de tout acte incompatible avec 
leur situation de fonctionnaires interna
tionaux et ne sont reponsables qu'envers 
l'Organisation. Chaque membre de l'Orga
nisation s'engage à respecter le caractère 
exclusivement international des fonctiomt 
du Secrétaire général et du personnel et à 
ne pas chercher à les influencer dans l'exé
cutïon de leur tiche. 

· Art. 38. Le Secrétaire général assume 
toutes les autres fonctions qui peuvent lui 
être assignées par la Convention, l'Assem
blée, le Conseil et Ie Comité de la Sécurité· 
maritime. 

IXème PARTIE 

Finanoes 
Art. 39. Chaq• Membre prend à sa 

charge les appointements, les frais de dé
placement ,et les autres dépenses de sa dé
légation à 1' Assemblée et de sea représen
tants au Conseil, au Comité de la Sécurité 
maritime, ainsi qu'aux autres comités et aux 
organes auxiliaire&, 

Art, 40. Le Conseil examine les comptes 
et les prévisions budgétaires établis par le 
Secrétaire général et les soumet à 1' Assem
blée, accompagnés de ses observations et de 
ses recommandations. 

Art. 41. ( a) Sous réserve de tout ac
oord pouvant être conclu entre l'Organisa
tion et l'Organisation des Nations Unies. 
l'Assemblée examine et approuve les prévi
sions budgétaires. 

(b) L'Assemblée répartit Ie montant des 
dépensea entre tous les Membres selon un 
barème établi par elle, compte tenu des 
propositions du Conseil à ce sujet. 

Art. 4:.i, Tout Membre qui ne remplit 
pas ses obligations finandères vis-à-vis de 
l'Organisation dans un délai d'un an à 
compter de la date de leur échéance n'a 
droit de vote ni à 1' Assemblée, ni au Con
seil, ni au Comité de- la Sécurité maritime;. 
l' Assemblée peut toutefois, si elle Ie désire, 
déroger à ces dispositions. 
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Xème PARTIE 

Vote 
Art. 43. Le vote à l'Assemblée, au Con-

11eil et au Comité de la Sécurité maritime 
est dgi par les dispositions suivantes: 

( a)' · cheque Membre dispose d'une voix; 
(b) si la Convention ou un accord inter

national conférant des attributions à l'As
îi~blée, au Conseil ou au Comité de la 
sécurité maritime n'en dispose pas autre
ment, les décisions de ces organes sont pri
t1es à la majorité des Membres présents et 
votant; et, lorsqu'une majorité des deux 
tiers est requise, à une majorité des deux 
tien des Membres présents. 

( c) Aux fim de la présente Convention, 
l'expression "Membres présents et votant" 
.signifie "Membres présents et exprimant un 
vote affirmatif ou négatif." Il.es Membres 
qui s'abstiennent sont considérés comme ne 
votant pas. 

Xlème PARTIE 

Siè,ze de ror~sation 
Art. 44. ( a) Le siège de l'Organisation 

est établi à Londres. 
(b) S'il est nécessaire, l'Assemblée peut, 

à la majorité des deux tiers, établir Ie siège 
de l'Organisation dans un autre lieu. 

(c) Si Ie Conseil Ie juge nécessaire, l'As
semblée peut se réunir en tout lieu autre 
que Ie siège. 

Xllème PARTIE 

Relations avec les Natirma Unies et les 
autres or'8nisa.tions 

Art. 45- Conformément à l'article 57 de 
la Charte, l'Organisation.,1era reliée à l'Or
ganisation des Nationa Ullies au titre d'in
t1titution spécialisée dans Ie domaine de la 
navigation maritime. Les relations seront 
établies par un accord conclu avec l'Orga
nisation des Nations -Unies, en vertu de 
l'article 63 de la Charte et selon les dispo
sitiona de l'article 26 de la Convention. 

Art. 46. S'il se présente des questions 
d'intérêt commun pour l'Organisaiion et 
une inatitution des Nations Unies, l'Organi
-sation oollaborera avec c:ette institution; 
elle procédera à l'examen de ces questions et 
prendra des meeures à leur •ujet: de concert 
avec cette institution. · 

Art. 47. Pour toute question relevant de 
sa compétence, l'Organisation peut colla
borer avec d'aJJtres organisationa intergou
vernementales qui, sans être des institutions 
apécialisées des Nations Unies, ont des inté
rêts et des activités apparentés aux buts 
qu'elle poursuit. 

Art. 4,8. L'Organisation peut faire tous 
arrangements utiles en vue de conférer et 
de eollaborer avec les organisations interna
tionales non gouvernementales sur toutes les 
questions qui relèvent de sa compétence. 

Art. 49. Sous réscrve d'approbation par 
l'Assemblée, à la majorité des deux tien des 
voix, l'Organisation est autorisée à repren-
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die de toutes autres organisations interna
tionalee gouvemementales ou non, les attri
butions, les ressources et les obligations de 
sa compétence qui lui seraient transférées 
en vertu d'accords intemationaux ou en
tentes mutuellement satisfaisantes, conclus 
par les autorités compétentes des organisa
tiona intéresséea. L'Ora:anisation pourra 
également uaumer tx>utea les fonctions ad
ministratives de sa compétence, qui ont été 
confiées à un Gouvernement en vertu d'un 
instrument international. 

Xlllème PARTIE 

Capacités juridiquett, Privilèges et 
lmawnités 

Art. 50. La capecité juridique ainsi que 
les privilèges et immunités qui seront re
connua à l'Organisation ou qui seront ac
cordés en raison de son existence, sant dé
finis dans la Convention générale sur les 
privilèges et immunités des institutions spé
cialiséea, approuvés par l'Assemblée géné
rale des Nations Unies Ie :n novembre 1947, 
et sant régis par elle. Réseive est faite des 
modifications qui peuvent être apportées 
par Ie texte final (ou revisé) de l'Annexe 
approuvée par l'Organisation, oonformfment 
aux sections 36 et 38 de la susdite Conven
tion générale. 

Art. 5:i:. Chaque Membre s'engage à ap
pliquer les dispositions Ie l' Annexe II de la 
présente Convention, tant qu'il n'a pas 
adhéré à ladite convention générale en ce 
qui concerne l'Organisation. 

XIVème PARTIE 

Amendements 

Art. sa. Les textes des projets d'amen
dements à la convention sont communiqués 
aux Membres par Ie Secrétaire général aix 
mois au moins avant qu'ils ne aoient sou
mis à l'examen de l'Assemblée, Les amen
dements sont adoptés par l' Assemblée à la 
majoritié des deux tiers des voÎ.ll:, y oom
pris celles de la majorité des Membrea re
présentés au sein du Conseil. Douze mois 
après son approbation par les deux tiers des 
Membres de l'Organisation, non compris les . 
Membres associés, cheque amendement en
tre en vigueur pour tous les Membres à 
l'èxception de ceux qui, avant son entrée 
en viaueur, ont fait une déèlaration aux 
termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit 
amendement. L' Assemblée peut spécifier à 
la majorité des deux tiers, au moment de 
l'adoption d'un amendement, que celui-ci 
Cltt d 'une nature telle que tout Membre qui 
aura fait une semblable déclamtion et qui 
n'aura pas accepté l'amendement dans un 
délai de douze mois à dater de son entree 
en vigueur, ceasem, à l'expiration de ce dé
lai, d'@tre partie à la Convention. 

Art. 53. Tout amendement adopté dans 
les conditions prévues à l'article sa est dé
posé auprès du Secrétaire général des Na
tions Unies, qui en communique sans délai 
Ie texte à tous les Membres. 



139 

Art. 54. Les déclarations ou accepta
tions pr6rues par l'article 52 sont signifiéeil 
par la communication d'un instrument au 
Secrétaire général, en vue du dépot auprès 
du Secrétaire général des Nations Unies. 
Le Secrétaire général informe les Membres 
de la réception dudit instrument et de la 
date à laquelle !'amendement entrera en 
vigueur. 

XVème PARTIE 

1 nterprétation 

Art. 55. Tout différend ou toute ques
tion surgissant à propos de l'interprétation 
ou de l'application de la Convention, est 
soumis à l' Assemblée pour règlement ou 
réglé de toute autre manière dont les par
ties au différend seraient convenues. Au
cune disposition du présent article ne porte 
atteinte au droit, pour Ie Conseil ou Ie Co
mité de Sécurité maritime, de régler un teel 
différend ou une telle question qui surgirait 
pendant la durée de leur mandat. 

Art. 56. Toute question de droit qui ne 
peut être réglée par les moyens indiqués à 
l'article 55, est portée, par l'Organisation, 
devant la Cour internationale de Justice, 
pour avis consultatif, conformément à l'Ar
ticle 96 de la Charte des Nations Unies. 

XVIème PARTIE 

Dispositions diverses 

Signature et acceptation 

Art. 57. Sous réserve des dispositions de 
la Illème Partie, la présente Convention 
restera ouverte pour la signature ou l'ac
ceptation et les Etats pourront devenir par-• 
ties à la Convention par: 

( a) la signature sans réserve quant à 
l'acceptation; 

(b) lá signature, sous réserve d'accepta
tion. suivie d'acceptation; ou 

( c) l'acceptation. 
L'acceptation s'effectue par Ie dépot d'un 

instrument entre les mains du Secrétaire 
général des Nations Unies. 

Territoires 

Art. 58. ( a) Les Meinbres peuvent à 
tout moment déclarer que leur participa
tion à la convention entraîne celle de !'en
semble, d'un groupe ou d'un seul des terri
toires dont _ils assurent les relations inter
nationales. 

(b) La présente convention ne s'appli
que aux territoires <tont les Membres assu
rent les relations intemationales que si une 
déclaration à eet effet a été feite en leur 
nom conformément aux dispositions du pa
ragraphe (a) du présent article. 

( c) Toute déclaration faite conformé
ment au paragraphe ( a) du présent article 
est communiquée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, lequel en 
envoie copie à tous les Etats invités à la 
Conférence maritime des Nations Unies 
ainsi qu'à tous autres Etats qui seront de
venus Membres. 
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( d) Dans les cas ou, en vertu d'un ac
cord de tutelle, l'Organisation des Nations 
Unies est l'autorité chargée de l'administra
·tion de certains territoires, l'Organisation 
des Nations Unies peut accepter la conven
tion au nom de l'un de plusieurs ou de la 
totalité de ses territoires sous tutelle, con
formément à la procédure indiquée à l'ar
ticle 57. 

Retrait 
Art. 59. ( a) Les Membres peuvent se 

retirer de l'Orgaqisation après notification 
écrite au Secrétaire général des Nations 
Unies. Celui-ci en avise aussitöt les autres 
Membres et Ie Secrétaire général de l'Or
ganisation. La notification de retrait peut 
intervenir à tout moment après l'expiration 
d'une période de douze mois à compter de la 
date d'entrée en vigueur de la convention. 
Le retrait prend ·effet douze mois après la 
date à laquelle la notification écrite par
vient au Secrétaire général des Nations 
Unies. 

(b) L'application de la convention aux 
territoires ou groupes de territoires visés à 
l'article 58 peut prendre fin à tout moment 
par notification écrite adressée au Secré
taire général des Nations Unies par Ie Mem_ 
bre chargé de leurs relations extérieures ou 
par les Nations Unies, s'il s'àgit d'un terri.
toire sous tutelle doht l'administration 
relève des Nations Unies. Le Secrétaire gé
néral des Nations Unies en avise aussitot 
tous les Membres et Ie Secrétaire général de 
l'Organisation. La notification prend .effet 
douze mois après la date à laquelle elle par
vient au Secrétaire gértéral des Nations 
Unies. 

XVIIème PARTIE 

Entrée en vigueur 
Art. 60. ~ La présente convention entrera 

en vigueur lorsque vingt et une nations, 
dont sept devront posséder chacune un ton
nage global au moins égal à un million de 
tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, 
conformément aux dispositions de l'article 
57. ' 
. Art. 6x. Tous les Etats invités à la Con

férence maritime des Nations Unies et tous 
les autres Etats qui seront devenus Mem
bres seront informés par Ie Secrétaire gé
néral des Nations Unies de la date à la
quelle chaque Etat deviendra partie à la 
convention, ainsi que de la date à laquelle 
la convention entrera en vigueur. 

Art. 62. La présente convention, dont 
les textes anglais, français et espagnol font 
également foi, sera déposée auprès du Se
crétaire général des Nations Unies qui en 
fera parvenir des copies certifiées confor
mes à chacun des Etats invités à la Confé
rence maritime des Nations Unies, ainsi 
qu'à tous les autres Etats qui seront deve
nus Membres. 

Art. 63. L'Organisation des Nations 
Unies est autorisée à enregistrer la Conven
tion dès qu'elle entrera en vigueur. 
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En foi de quoi les sou1111ign6s, dûment 
autorisés à eet effet pllr leura gouveme
ments respectifs, ont signé la convention. 

Fait à Genève, Ie 6 mars 1948. 

Pour l'Argentine: 
BENITO P. LLAMBI, 
BERNARDO MAYANTZ. 
JUAN EUGENIO PEFFABET. 
GUILLERMO MONTENEGRO. 
ALFREDO CAPAGLI LANUSSE. 
CARLOS ALBERTO PARDO. 
ATILIO MALVAONI, 

Pour l'Australie: 
J. A. BEASLEY. 

Pour la Belgique: 
H. DE VOS. 
J. A. T. J. DENOEL. 

Pour Ie Chili: 
CARLOS V ALENZUELA. 

Pour la Colombie: 
GABRIEL GIRALDO-JARAMILLO. 
ERNESTO OAVIRIA. 

Pour l'Egypte: 
MAHMOUD HAMDY. 
AHMED ABDEL HADY. 

Pour la Finlande: 
SVANTE A. SUNDMAN. 

Pour la France: 
OUSTAVE ANDUZE-FARIS. 

Pour la Grèce: 
ATHANASIOS TSEMBEROPOULOS. 
A. BACHAS. 

Pour l'Inde: 
RAMASWAMI MUDALIAR. 

Pour d'Irlande: 
THEEKLA J. BEERE. 

Pour l'Italie: 
GIULIO INGIANNA. 

Pour Ie Liban: 
JAMIL MIKAOUI. 

Pour les Pays-Bas: 
J. J. OYEVAAR. 

Pour la Pqlogne: 
STANISLAW DARSKI. 

Pour Ie Portugal: 
CESAR DE SOUSA MENDES. 
EDUARDO PEREIRA VIANA. 

Pour la Suisse: 
JEAN MERMINOD. 
MAX CUSTER. 

Pour- JII. Turquie: 
HASAN NURELGIN. 

Pour ·te Royaume-Uni ~ O,rande Bretagne 
et d'Irlande du Nord: 

WILLIAM G. WESTON. 
Pour lès Etats-Unis d'Amérique: 

GARRISON NORTON. 
HUNTINGTON T. MORSE. 

ANNEXE I 

(Mentionnée à l' Article 17) 

Composition du premier conseil 

En application des principes énoncés à 
l'article 17, Ie premier Conseil sera com
posé comme suit: 
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( a) les six Membres visés à l'alinéa ( a) 
de l'article 17 sont: 
les Etats-Unis les Pays-Bas 
la Or&:e Ie Royaume-Uni 
la Norvège la Suède 

(b) les six Membres visés à l'alinéa (b) 
de l'article 17 sont: 
l' Argentine Ie Canada 
l'Australie la France 
la Belgique l'Inde 

( c) deux Membres élus par l' Assemblée 
conformément à l'alinéa (c) de l'article 17, 
sur une liste proposée par les six Membres 
d&ign& dans l'alimfa ( a) de la présente 
annexe; \ 

(d) deux Membres élus par l'As~emblée 
conformément à l'alinéa ( d) de l'article 17 
parmi les Membres qui ont un intérêt no
table dans Ie commerce international ma
ritime. 

ANNEXE II 

(Mentionnée à l'Article 51) 

Capacité juridique, Privilèges et Imrnunités 
Tent qu'ila n'auront pas adhéré à la Con

vention g~rale sur les privilèges et immu
nités des institutions spécialisées, en ce qui 
conceme l'Organisation, les Membres aP
pliqueront à l 'Organisation ou à l'égard de 
celle-ci les dispositions suivantes relatives 
à la capacité juridique, aux privilèges et 
aux immunit&. 
Sectlon ·r. L'Organisation jouit, sur Ie terri

toire de chacun de ses Membres 
de la capacité juridique néces~ 
saire à la réalisation de ses buts 

, et à l'exercice de ses fonctiOJlll. 
Section a. ( a) L'Organisation jouit, sur Ie 

territoire de chacun de ses Mem
bres, des privilèges et immunités 
nécessaires à la réalisation de ses 
buts et à l'exercice de ses fonc
tions. 
(b) Les représentants des Mem
bres, y compris les suppléants, 
les conseillers, les fonctionnaires 
et les employés de l'Organisation 
jouissent également des privilè
ges et immunités nécessaires à 
l'exercice, en toute indépendan
ce, des fonctions qu'ils assument 
au sein de l'Organisation. 

Section 3, Pour l'application des dispoei
tions des sections I et 2 de la 
présente Annexe, les Membres se 
conformeront, dans la mesure du 
posaible, aux clauses type de la 
Convention générale sut les pri
vi}ages et immunités des institu.
tions spécialisées. 
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s. J 94 
25 Februari 1949. WET houdende ver

lenging van de geldigheidsduur der Bui
tengewone havenwet 1946, 

Bijl. Hand. II 48/49, 1081; 
Hand. II 48/49, bladz. 1233; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1081; 
Hand. I 48/49, bladz. 140. , 
Wij JULIANA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de termijn, gedurende 
welke de Buitengewone havenwet 1946 van 
kracht is, te verlengen tot I Januari 1950; 

Zo is het, dat Wij, de Raad vAn State, enz. 
Art. I. In het bij de wet van 12 Februari 

1948 (Staatsblad no. I 54) gewijzigd artikel 7 
van de Buitengewone havenwet 1946 wordt 
,,I Januari 1949" vervangen door: ,,I Janu
ari 1950". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 

(Uitgeg. 29 April 1949). 

s. J 95 
25 Februari 1949. WET, tot wijziging van 

de "Zeebrievenwet 1926". 
Bijl. Hand. II 48/49, 1104; Hand. II 

48149, bladz. 1233; 
Bijl. Hand. I 48/49, ,1104; Hand. I 48/491 

bladz. 140. -
Wij JULIANA, enz .• • •• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is de "Zeebnevenwet 1926" 
te wijzigen, teneinde belanghebbenden te 
doen bijdragen in de door het Rijk bij de uit
reiking van zeebrieven gemaakte kosten en 
voorts enige voorzieningen van onderge
schikte aard te treffen ten aanzien van de 
afgifte van zeebrieven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel. 
De v~eebrievenwet 1926" wordt gewijzigd 

als VOJgt: 
I. aan artikel 6 wordt een derde lid toe

gevoegd, luidende: 
,.3. De uitreiking van een zeebrief, als be

doeld in artikel 4, eerste lid, alsmede van een 
voorlopige zeebrief, als bedoeld in artikel u, 
eerste en vierde lid, geschiedt tegen betaling 
van een retributie van ten hoogste vijftig 
gulden per zeebrief, berekend volgens een 
door de met de uitvoering van deze wet be
laste Minister vast te stellen tarief." 

2. In artikel 9, eerste lid, wordt in plaats 
van "artt: u. laatste lid," gelezen: artt. u, 
derde lid,. 
· 3. In artikel II, derde lid, wordt na de 
woorden "voorlopige zeebrief" ingevoegd: 
, als bedoeld in het eerste lid,. 

4, Aan artikel II worden een vierde en 
een vijfde lid toegévoegd, luidende: 

s. 1949, J 94-96, 98 

"4. Door de met de uitvoering van deze 
wet belaste Minister kan voor een schip, 
dat beantwoordt aan de vereisten in artikel 
311 van het Wetboek van Koophandel voor 
Nederlandse schepen gesteld, op grond van 
bijzondere omstandigheden eveneens een 
voorlopige zeebrief worden uitgereikt in 
andere dan de in het eerste lid genoemde ge
vallen. 

5. Een voorlopige zeebrief, uitgereikt op 
grond van het vorige lid, vermeldt de naam 
van het schip, de inhoud van het schip naar 
de Nederlandse dan wel een buitenlandse 
meting, de soort en andere kenmerken van 
het schip en de naam van de natuurlijke per
soon, de rechtspersoon, de rederij of de ven
nootschap, waaraan het schip toebehoort, 
Zodanige voorlopige zeebrief is geldig voor 
de daarin uitgedrukte termijn, welke de tijd 
van zes maanden niet mag overschrijden." 

5. In artikel 16 wordt na de woorden "ar
tikel 4, eerste lid" ingevoegd: artikel JI, 
vierde lid,. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minist, van Verluer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 18 Maart 1949.) 

s. J 96 

25 Februari 1949, WET, houdende wijzigin:8 
van de begroting van het Staatsvissers
havenbedrijf te IJ muiden,voor het dienst
jaar 1947, 

Bijl. Hand. II 48/49, 1109; 
Hand. II 48/49, bladz. 1233; 
Bijl. Hand. I 48/49, uo9; 
Hand. I 48/49, blatá. 140. 

s. J 98 
25 Februari 1949, WET, tot WJJz1gmg der 

Ongevallenwet 1921 en der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

JJijl. Hand. II 47/48, 832; 
Biil. Hand. II 48/49, 832; Hand. II 48/49, 

bladz. u50-us2; 
Bijl. Hand. I 48/49, 832; Hand. I 48/49, 

bladz. 140. 
Wij JULIANA, enz •.••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is gebleken enige aanvul
lingen en wijzigingen aan te brengen in de 
regeling in zake de beroepsziekten, neergelegd 
in de Ongevallenwet 1921 en de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet I 922; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 87a der Ongevallenwet 1921 

wordt gelezen als volgt: 

"Artikel 87a 
I. Voor de toepassing van deze wet worden 

met ongevallen, overkomen in verband met 
de dienstbetrekking, gelijkgesteld de in arti
kel 87b aangewezen ziekten, wanneer deze 
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zich openbaren bij werklieden, die werkzaam 
zijn of werkzaam geweest zijn in bedrijven, 
waarin de in dat artikel bij die ziekten aange
wezen werkzaamheden worden verricht en 
zij verband "houden met de dienstbetrekking 
in die bedrijven. 

2. De ziekte wordt, tenzij het tegendeel 
blijkt, geacht verband te houden met de 
dienstbetrekking in een bedrijf, als bedoeld 
in het eerste lid, indien zij zich gedurende die 
dienstbetrekking of binnen de bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen termijn 
na het beëindigen der dienstbetrekking open
baart. 

3. De werkman heeft, onderscheidenlijk 
zijn nagelaten betrekkingen hebben de be
voegdheid te bewijzen, dat een na de in het 
tweede lid bedoelde termijn geopenbaarde 
beroepsziekte verband houdt met de dienst
betrekking in een bedrijf, als bedoeld in het 
eerste lid. 

4. Indien de werkman binnen de termijn, 
bedoeld in het tweede lid, achtereenvolgens 
is werkzaam geweest in meer dan één onder
neming, waarin de in artikel 87b aangewezen 
werkzaamheden worden verricht, wordt de 
ziekte geacht in verband te staan met de 
laatst aangegane dienstbetrekking. De ziekte 
wordt evenwel geacht in verband te staan 
met de voorlaatste dienstbetrekking, indien 
zij zich openbaart binnen een bij algemene 
maatregel van bestuur te bepalen termijn na 
de aanvang der laatste dienstbetrekking.". 

Art. ll. Artikel 87b der Ongevallenwet 
1921 wordt gelezen als volgt: 

"Artikel 87b 
1. Als ziekten, bedoeld in artikel 87a, 

eerste lid, gelden: 
a. aandoeningen door lood of loodhouden

de stoffen, wanneer deze zich openbaren bij 
werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt om
gegaan met lood of loodhoudende stoffen; 

b. aandoeningen door kwik of kwikhou
dende stoffen, wanneer deze zich openbaren 
bij werklieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met kwik of kwikhoudende stof
fen; 

c. miltvuur, wanneer dit zich openbaart . 
bij werk.lieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met aan miltvuur lijdende dierèn 
of met van die dieren afkomstige bestand
delen of met goederen, besmet door die 
dieren of door van die dieren afkomstige be
standdelen; 

d. mijnwormziekte, wanneer deze zich 
openbaart bij werklieden in bedrijven, waarin 
ondergrondse werkzaamheden in mijnen of 
werkzaamheden in steenfabrieken- worden 
verri-cht; . 

e. silicose met of zonder longtuberculose, 
voor zover die silicose een beslissende oorzaak 
is van de ongeschiktheid tot werken of van 
de dood, wanneer de silicose zich openbaart 
bij werklieden in bedrijven, waarin werk
záá~eden worden verricht, waarbij de 
werklieden aan de schadelijke inwerking van 
kwarts (siliciumdioxyde) houdend stof zijn 
blootgesteld; 

/. aandoeningen door phosphor of zijn 
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verbindingen, wanneer deze zich operibaren. 
bij werklieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met phosphor of zijn verbindin
gen; 

g. aandoeningen door arsenicum of zijn 
verbindingen, wanneer deze zich openbaren 
bij werklieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met arsenicum of zijn verbindin
gen; 

h. aandoeningen door: 
i. benzol of zijn homologen; 
2. de nitro- en amidoverbindingen daar

van; 
wanneer deze zich openbaren bij werk

lieden in bedrijven, waarin werkzaamheden 
worden verricht, waarbij wordt omgegaan 
met benzol of zijn homologen of de nitro- en 
amidoverbindingen daarvan; 

i. aandoeningen door de halogeenderi
vaten van koolwaterstoffen, wanneer deze 
zich openbaren bij werk.lieden in bedrijven, 
waarin werkzaamheden worden verricht, 
waarbij wordt omgegaan met halogeenver
bindingen van koolwaterstoffen; 

j . pathologische aandoeningen tengevolge 
van: 

1. radium en andere radio-actieve stoffen; 
2. x-stralen; 
wanneer die aandoeningen zich openbaren 

bij werklieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, die aan de wer
king .van radium, radio-actieve stoffen of 
x-stralen blootstellen; 

k. huidaandoeningen, wanneer deze zich 
openbaren bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waarbij 
wordt omgegaan met teer, bitumen, roet, 
pek, mineraaloliën, paraffine of met ver
bindingen, producten of overblijfsels van die 
stoffen en die aandoeningen het gevolg zijn 
van die werkzaamheden; 

Z. bakkerseczeem, wanneer die zich open
baart bij werklieden in bakkerijen of meel
fabrieken; 

m. aandoeningen door chroomverbin
dingen, wanneer deze zich openbaren bij 
werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt om
gegaan• met chroomzuur, chromaten of bi
chromaten; 

n. aandoeningen door mangaan-verbin
dingen, wanneer deze zich openbaren bij 
werklieden in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt . om
gegaan met mangaan of zijn verbindingen; 

o. aandoeningen door koolmonoxyde; 
wanneer deze zich openbaren bij werklieden 
in bedrijven, waarin werkzaamheden worden 
verricht, waarbij zich koolmonoxyde in 
schadelijke hoeveelheden kan ontwikkelen; 

p. aandoeningen door nicotine of nicotine
houdende stoffen, wanneer deze zich open
baren bij werklieden in . bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waarbij 
-wordt omgegaan met nicotine of nicotine-

oudende stoffen; 
q. asbestose met of zonder longtubercu

ose, voor zover die asbestose een beslissende 
oorzaak is van de ongeschiktheid tot werken 

:,:,f van de dood, wanneer de asbestose zich 
openbaart bij werklieden iR bedrijven, waarin 
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werkzaamheden worden verricht, waarbij de 
werklieden aan de schadelijke inwerking van 
asbeststof %i.in blootgesteld: 

r. tuberculose, wanneer deze zich open
baart bij werklieden in bedrijven, waarin 
werkzaamheden -worden verricht, verbonden 
aan: wijkverpleging; 

het houden of eJCploiteren van ziekenhuizen, 
nazorginrichtingen, klinieken, poliklinieken, 
medische consultatie- en keuringsbureaUlt, 
inrichtingen, waar geestelijk gestoorden of 
ouden van dagen worden verpleegd, sana
toria en geneeskundige bacteriologische la
boratoria; 

het enquêteren voor gezondheids- en ande
re sociale organisaties: 

indien zij bij hun indiensttreding met gun
stige uitslag onderworpen zijn geworden aan 
een geneeskundig onderzoek, waaromtrent 
bij algemene maatregel van bestuur regelen 
worden gesteld en waarvan de kosten voor 
rekening van de werkgever komen; 

s. uitslag tengevolge van de inwerking 
van kininestof, wanneer deze zich openbaart 
bij werklieden in bedrijven, waarin werk
zaamheden worden verricht, waarbij wordt 
omgegaan met kinine. 

2. Werkgevers, die een bedrijf, genoemd 
in het eerste lid onder r, uitoefenen, zijn 
verplicht ten aanzien van de werkman, die 
bij hen in dienst treedt, een geneeskundig 
onderzoek, als in dat lid onder r bedoeld, te 
doen instellen.".· 

Art. IIL Na artikel 87b der Ongevallenwet 
1921 wordt ingevoegd een nieuw artikel 87c, 
luidende: 

"Artikel 87c 

1 . Wanneer het bestuur der Bank van 
oordeel is, dat bij een werkman, die werk
zaam is in een van de bedrijven of onderne
mingen, als aangewezen in artikel 87b, een 
ziekte als in dat artikel bij die bedrijven of 
ondernemingen genoemd, ontstaan, voort
bestaan, opnieuw ontstaan of verergeren zal, 
indien de werkman zijn werkzaamheden in 
die bedrijven of ondernemingen blijft ver
richten of weder gaat verrichten, is het be
voegd hem een toelage te verlenen, teneinde 
hem in staat te stellen te trachten andere 
werkzaamheden te verkrijgen, respectievelijk 
deze te verrichten. De toelage wordt niet ver
leend, voor zover geen loonschade wordt ge
leden. 

2. De toelage wordt verleend voor de tijd, 
gedurende welke het verrichten van de voor
laatstbedoelde werkzaamheden wordt nage
laten. Zij wordt, behoudens in bijzondere, 
door het bestuur der Bank te beoordelen 
gevallen, slechts voor éénmaal en ten hoogste 
voor zes maanden verleend en mag het be
drag van zeven gulden per dag niet over
schrijden. 

3. Indien ten aanzien van een werkman 
omstandigheden, als bedoeld in het eerste 
lid, door het bestuur der Bank aanwezig 
worden geacht, is het bevoegd de werkman 
op diens verzoek of op verzoek van zijn wette
lijke vertegenwoordiger een opleiding over
eenkomstig de bepalingen van artikel 25 te 
geven.". 

Art. IV. De.artikelen 87c en 87d van de 
Ongevallenwet 1921 worden onderscheiden
lijk genummerd: B.7d en 87•• 

s. 1949, J 98 

Art.. V. Artikel 95a van de Land- en , 
Tuinbouwongevallenwet 19aa wo.rdt gelezen 
als volgt: 

"Artikel 95a 
1. Voor de toepassing van deze wet wor

den met ongevallen, overkomen in verband 
met de dienstbetrekking, gelijkgesteld de in 
artikel 95b aangewezen ziekten, wanneer 
deze zich openbaren bij arbeiders, die werk
zaam zijn of werkzaam geweest zijn in be
drijven, waarin de in dat artikel bij die ziekte 
aangewezen werkzaamheden worden ver
richt en zij verband houden met de dienst
betrekking in die bedrijven. 

2. De ziekte wordt, tenzij het tegendeel 
blijkt, geacht verband te houden met de 
dienstbetrekking in een bedrijf, als bedoeld 
in het eerste lid, indien zij zich gedurende 
de dienstbetrekking of binnen de bij alge
mene maatregel van bestuur vast te stellen 
termijn na het beëindigen der dienstbetrek
king openbaart. 

2. De arbeider heeft, onderscheidenlijk 
zijn nagelaten betrekkingen hebben de be
voegdheid te bewijzen, dat een na de in het 
tweede lid bedoelde termijn geopenbaarde 
beroepsziekte verband houdt met de dienst
betrekking in een bedrijf als bedoeld in het 
eerste lid. 

4. Indien de arbeider binnen de termijn. 
bedoeld in het tweede lid, achtereenvolgen& 
is werkzaam geweest in meer dan één onder
neming, waarin de in artikel 95b aangewezen 
werkzaamheden worden verricht, wordt de 
ziekte pacht in verband te staan met de: 
laatst aangegane dienstbetrekking. De ziekte 
wordt evenwel geacht in verband te staan 
met de vöorlaatste dienstbetrekking, indien 
zij zich openbaart binnen een bij algemene 
maatregel van bestuur te bepalen termijn na 
de aanvang der laatste dienstbetrekking.". 

Art. Vl. Artikel 95b van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 wordt gelezen. 

• als volgt: · 

"Artikel 95b 
Als ziekten, bedoeld in artikel 95a, eerste

lid, gelden: 
a. aandoeningen, ontstaan door inwerking_ 

van kunstmeststoffen en van middelen tot 
bestrijding van de verwekkers van planten
ziekten, tot bestrijding van onkruiden of tot 
bestrijding en afweer van schadelijk gedierte, 
indien deze aandoeningen zich openbaren bij 
arbeiders in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij met die stof
fen of middelen wordt omgegaan: 

b. miltvuur, wanneer dit zich openbaart 
bij arbeiders in bedrijven, waarin werkzaam
heden worden verricht, waarbij wordt omge
gaan met aan miltvuur lijdende dieren of met 
van die dieren afkomstige bestanddelen of 
met goederen, besmet door die dieren of door 
van die dieren afkomstige bestanddelen; 

c. trichophytie, wanneer de ziekte zich 
openbaart bij arbeiders in bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden verricht, waarbij 
wordt omgegaan met aan trichophytie lii
dende dieren of met goederen, besmet door 
die dieren : 

d. ziekte van Bang; wanneer deze zich 
openbaart bij arbeiders in bedrijven, waarbij 
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wordt omgegaan met aan besmettelijke 
• .abortus Bang lijdende dieren of met van die 

dieren afkomstige stoffen of met goederen, 
besmet door die dieren of door van die dieren 

.afkomstige stoffen; 
e. sarcoptes-schurft, wanneer de ziekte 

.zich openbaart bij arbeiders in bedrijven, 
·waarbij wordt omgegaan met aan sarcoptes
_schurft lijdende dieren of met goederen, be
.smet door die dieren; 

/. silicose, met of zonder longtuberculose, 
voor zover die silicose een beslissende oorzaak 

.is van de ongeschiktheid tot werken of van 
de dood, wanneer de silicose zich openbaart 
bij arbeiders in bedrijven, waarin werkzaam

.heden worden verricht, waarbij de arbeiders 

.aan de schadelijke inwerking van kwarts 
(siliciumdioxyde) houdend stof zijn bloot

_gesteld.". 
Art. VII. Na artikel 95b der Land- en 

Tuinbouwongevallenwet 19zz wordt inge
voegd een nieuw artikel 95,, luidende: 

,,Artikel 95C 

1. Wanneer het bestuur der Bank, onder
scheidenlijk der betrokken bedrijfsvereniging 
van oordeel is, dat bij een arbeider, die werk
zaam is in een van de bedrijven of onderne
mingen, als aangewezen in artikel 95b, een 

.ziekte, als in dat artikel bij die bedrijven of 
ondernemingen genoemd, ontstaan, voort
bestaan, opnieuw ontstaan of verergeren zal, 
indien de arbeider zijn werkzaamheden in die 

· bedrijven of ondernemingen blijft verrichten 
of weder gaat verrichten, is het bevoegd hem 
een toelage te verlenen, ten einde hem in 
staat te stellen te trachten andere werkzaam
heden te verkrijgen, respectievelijk deze te 
verrichten. De toelage wordt niet verleend, 

· voor zover geen loonschade wordt geleden. 
z. De toelage wordt verleend voor de tijd, 

gedurende welke het verrichten van de voor
laatstbedoelde werkzaamheden wordt nage

_laten. Zij wordt, behoudens in bijzondere, 
. door het bestuur der Bank of het bestuur der 
betrokken bedrijfsvereniging te beoordelen 
gevallen, slechts voor éénmaal en ten hoogste 
voor zes maanden verleend en mag het bedrag 
van zeven gulden per dag niet overschrijden. 

3. Indien ten aanzien van een arbeider 
omstandigheden, als bedoeld in het eerste 
lid, door het bestuur der Bank of van de be-

~ trokken bedrijfsvereniging aanwezig worden 
geacht, is het bevoegd de arbeider op diens 
verzoek of op verzoek van zijn wettelijke ver
tegenwoordiger een opleiding overeenkomstig 

• de bepalingen van artikel 48 te geven.". 
Art. VIII. De artikelen 95c en 95d der 

. Land- en Tuinbouwongevallenwet 19zz 
· worden onderscheidenlijk genummerd: 95d 
en 95e. 

Art. IX. 1. Ten aanzien van de werklie
' den, die bij het in werking treden van artikel 
II reeds drie maanden of langer onafgebroken 

· werkzaam zijn in de in artikel 87b, eerste lid, 
onder letter r, van de Ongevallenwet 19z1 
genoemde bedrijven, wordt, tenzij het tegen
deel blijkt, tuberculose, indien zij zich bij 
hen openbaart, geacht een ziekte te zijn als 
bedoeld in artikel 87a, eerste lid, der Onge
vallenwet 19z1, ook zonder dat zij bij hun 

.. indiensttreding onderworpen zijn geworden 

. aan een geneeskundig onden:oek, als bedoeld 
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in artikel 87b, eerste lid, onder letter r van 
de Ongevallenwet 19z1. 

z. ·ren aanzien van de werklieden, die 
bij het in werking treden van artikel II 
korter dan drie maanden werkzaam zijn in 
de in artikel 87b, eerste lid, onder letter r, 
der Ongevallenwet 19z1 genoemde bedrijven, 
wordt, tenzij het tegendeel blijkt, tubercu
lose, indien zij zich btj hen openbaart, geacht 
een ziekte te zijn als bedoeld in artikel 87a, 
eerste lid, der Ongevallenwet 1921, indien 
zij binnen een maand na het in werking 
treden van deze wet met gunstige uitslag 
onderworpen zijn geworden aan het genees
kundig onderzoek, als bedoeld in artikel 87b, 
eerste Jid, onder letter r, der Ongevallenwet 
19z1. De kosten van dit onderzoek komen 
voor re.1teneing van de werkgever. 

Art, X. In net eerste lid van artikel 99 der 
Ongevallenwet 19z1 wordt na "8oe" inge
voegd: ,. , 87b, tweede lid," en worden de 
woorden "en het vijfde lid van artikel 66" 
vervangen door: ,. , het vijfde lid van arti
kel 66 en het eerste lid, onder r, van artikel 
87b". 

Art. XI. De besluiten van de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 

a. 10 April 1941 (Nederlandse Staatscou
ranl 1941, n°. 71), houdende wijziging van 
artikel 87b van de Ongevallenwet 19z1 en 
van het Koninklijk besluit van zo Augustus 
19z8, Staatsblad n°. 336, en 

b. 5 Augustus 1942 (Nederlandse Staatscou
rant 1942, n°. 178), houdende wijziging van 
artikel 87b van de Ongevallenwet 19z1 en 
van het Koninklijk besluit van zo Augustus 
19z8, Staatsblad n°. 336, vervallen. 

Art. XIJ. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
verschillende artikelen verschillend kan 
worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te Sankt Anton, z5 Februari 1949. 

JULIANA . 
De Minister van Sociale ZakRn. A.M. JoaKES. 

(Uitgeg. zz Maart 1949.) 

s. J 99 

z5 Februari 1949. WET, tot nadere wijzi
ging van het Twaalfde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. 11 48/49, u16; 
Hand. II 48/49, bladz. u33; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1u6; 
Hand. 1 48/49, bladz. 140. 

s. J 100 
z5 Februai 1949. BESLUIT tot nadere wij

zieing van het Jam-limonadebeslwt 
(Staatsblad 1937, n°. 854). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van On:11e Minister van 

Sociale Zaken van z1 Januari 1949, N°. z7 
D/dossier z9, Afdeling Volksgezondheitl • 
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Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); ' 

De .Raad van State gehoord (advies van 
8 Februari 1949, N°. 30); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Sociale Zaken van 21 Februari 1949, 
N°. III D/dossier 29, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art J. In het Jam-limonadebesluit (Staats

blad 1937, N°. 854), laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van 13 Augustus 1948 (Staatsblad N°. 
I 369) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

I. Aan artikel 2, derde lid, wordt aan het 
slot een nieuwe alinea toegevoegd luidende: 

In afwijking van het in de derde alinea 
bepaalde - mede in afwijking van artikel 6, 
eerste lid, voor zover daarin de plaatsing van 
de aanduidingen van de namen der vruchten 
is voorgeschreven - mogen bij de waren, 
bedoeld in het eerste lid onder o, de namen 
der vruchten naar keuze zijn aangebracht op 
het etiket, op het bovenvlak van de afsluit
dop {-stop), of op beide. 

2. Aan artikel 3, derde lid, wordt een nieuwe 
alinea toegevoegd, luidende: 

Voor de waren, bedoeld in het eerste lid, 
onder /, is de bepaling van artikel 2, derde 
lid, laatste alinea, van toepassing. 

Het vijfde lid van artikel 3 vervalt. 
3. Aan artikel 5 wordt een derde lid toege-

voegd, luidende: · 
3. Op of aan de verpakkingen of.omhulsels 

van de waren in de beide vorige leden van dit 
artikel bedoeld, of op daarin of daarbij aan
wezig drukwerk of schriftuur mogen noch 
de woorden "eerste soort", ,,eerste kwa
liteit", ;,Prima", ,,edel" of andere aandui
dingen, welke een eerste kwaliteit kunnen 
doen veronderstellen, noch de woorden 
,,.echt'', ,,natuur'', ,,zuiver'', ,,vrucht'', 
"fruit", ,,ooft" of samenstellingen daarvan 
voorkomen, noch aanduidingen in woord of 
beeld, welke betrekking hebben op vruchten, 
vruchtdragende gewassen, vruchtenteelt of 
verwerking van vruchten, tenzij met Onze 
toestemming en onder door Ons te stellen 
voorwaarden. 

4, Aan artikel 6 wordt een vierde lid toe-
gevoegd, luidende: • , 

4. Aanduidingen die onjuist zijn, of die tot 
misvatting aanleiding kunnen geven, mogen 
op de waren in dit besluit bedoeld, noch bij 
noch op haar verpakkingen voorkomen. 

5. In artikel 24, ta,eede lid, wordt achter 
het woord "Netto" toegevoegd: ,,eventueel 
afgekort tot inh. of net.". • • • 

Art. II. In de Methoden uan Onderzoek.,.be
horende bij het Jam-limonadebesluit (Staats
blad 1937, N°. 854) wordt het volgende ge
wijzigd. Bij 20. Gistingsproef wordt in het op
schrift het getal 20 gewijzigd in 21 en-in de 
beschrijving van deze proef wordt in de 
tweede alinea het woord "openstaande" ver
vangen door de woorden "opstaande, . ge
sloten". 

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

L. & S. 1949 

s. 1949, J 100-101 

!llfschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Sociale Zaken, A.M. JoBKEs. 

(Uitgeg. 22 Maart 1949.). 

s. J 101 
25 Februai 1949. BESLUIT, houdende na-

dere vaststelling van de tijdstippen, tot 
welke van Rijkswege kraam.gelden en 
bijzondere toeslagen op bepaalde sociale· 
verzekeringsrenten worden verstrekt. 

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

Sociale Zaken en van Financiën van 9 Fe
. bruari 1949, N°. 672, Afdeling Sociale Ver
zekering, en van 21 Februari 1949, N°. 247, 
Generale Thesaurie, Afdeling Economische 
en Sociale Zaken; 

Gelet op het besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Financiën van 25 September 

. 1943, Staatsblad N°. S 807, het Koninklijk 
besluit van 30 November 1945, Staatsblad 
F 304, de Wet van 28 December 1946, Staats
blad N°. G 420, het Koninklijk besluit van 
21 Januari 1947, Staatsblad N°. H.30, en het 
Koninklijk besluit van 7 Januari 1948, Staats
blad N°. I 7 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 
Het tijdstip, bedoeld in artikel II van het 

Koninklijk besluit van 30 November 1945, 
houdende tijdelijke verlenging van de rege
ling in zake het van Rijkswege verstrekken 
van bijzondere toeslagen op bepaalde sociale 
verzekeringsrenten en van kraamgelden, 
Staatsblad N°. F 304, zoals dat besluit is ge
wijzigd bij de Wet van 28 December 1946, 
Staatsblad N°. G 420, tot bekrac,htiging van 
dat besluit, wordt nader bepaald op I Ja
nuari 1950. 

Artikel 2. 
Het tijdstip, bedoeld in artikel 7 van het 

besluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Sociale Zaken en van 
Financiën van 25 September 1943, betreffen
de uitkering van kraamgeld in gevallen, waar
in daarop krachtens de Ziektewet geen aan
spraak bestaat, Staatsblad N°. S 807, zoals 
dat besluit sindsdien is gewijzigd, wordt 
nader bepaald op I Januari 1950. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat In het 
Staatsblad zal worden gepl~atst. 

Sankt Antón,' 2s Februari 1949 . • 

JULIANA.; 
D11 Min. van Sociale Zaksn, A. M. JOBJUUI. 
De Minister van Financiën, P. LIBFTINCK. 

(Uitgea •.. 18 Maart · 1949.) 

10 



s. 1949, J 102 

s. J 102 

28 Februari 1949. WET tot samenvoeging 
van de gemeenten Maarsseveen. 

Bijl. Hand. II 48/49, uo5; 
Hand. II 48/49, bladz. 1233; 
Bijl. Hand. I 48/49, nos; 
Hand. I 48/49, bladz. 138. 

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

dat het wenselijk is, de gemeenten Maarssen 
en Maarsseveen samen te voegen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad v~ State enz. 
Art.-1. Met ingang van 1 Juh 1949 wor

den de gemeenten Maarssen en Maarsseveen. 
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, wel
ke de naam Maarssen draagt. 

Art. 2. 1. Te rekenen van 1 J_uli 1949 
caan alle rechten, lasten , verplichtingen. eQ 
bezittingen der samen te voecen gemeeQten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt cevorderd. 

2. Voor zover wettelijke bepalingen voor 
overdracht van de in het eerste lid bedoelde 
rechten en bezittingen overschrijving in open
bare registers eisen, zal die door de_ zorg van 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente kosteloos geschieden krachtens deze 
wet. 

Art. 3. 1. De bevoegdheden van . de 
machten en ambtenaren der samen te voegen 
gemeenten gaan met inganc van I Juli 1949 
over op de machten en ambtenaren der 
nieuwe gemeente. 

2. De door of vanwece het bevoegd gezag 
in dienst der samen te voecen gemeenten 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
de personen, in dienst van die gem~~nten op 
arbeidsovereenkomst naar burgerhJk recht 
werkzaam - worden van I Juli 1949 af ge
acht in dezelfde rang en op dezelfde voet in 
dienst te zijn van de nieuwe gemeente, met 
dien verstande, dat het bevoegd gezag ver
plicht is, vóór 1 October 1949 te bepalen, of 
en zo ja in welke rang en op welke voet de 
hier bedoelde personen in dienst _van de 
nieuwe gemeente werkzaam zullen blijven. 

Voor blijvende werkzaamheid komt slechts 
in aanmerking een financieel celijkwaardige 
betrekking, waaronder verstaan wordt een 
betrekking of verenicing van betrekkingen 
die de ambtenaar ten minste een inkomen op. 
levert, als aan zijn betrekking laatstelijk vó~r 
1 Juli 1949 was verbonden, voor zover d1t 
inkomen als wedde in de zin der Pensioenwet . 
1922 (Staatsblad no. 240) is of, ware hetinpen
sioengerechtigde dienst genoten, zou zijn aan 
te merken, vermeerderd met de kindertoe
lage, indien die toelage niet reeds in die wedde 
is begrepen, welke te ambtenaar cenoot of, 
bij wijziging van het aantal kint'eren, zou 
hebben genoten. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen ge
meenten werkzaam waren, worden ten minste 
de. diensttijd en de salarisregeling in aanmer
king genomen, welke in de betrokken gemeen
te voor de berekening van hun wedden zou
den hebben gegolden. 

3. De op 30 Juni 1949 in of voor elk der 
samen te voegen gemeenten geldende rechtt
voorschriften behouden hun recht~kracht, 
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totdat het bevoegd gezag anders zal hebben 
bepaald. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht vóór 1 Juli 1951 te bepalen, welke 
gemeentelijke besluiten in het gebied der 
nieuwe gemeente zullen gelden. . 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente is 
verplicht vóór I October 1949 ten aanzien 
van de rechtstoestand van de in dienst der 
nieuwe gemeentee werkzame personen een 
nadere regeling te treffen. 

De instructies voor de secretaris en de ont
vanger der op te heften gemeente Maarssen 
gelden voor de secretari :, resp. de ontvanger 
van de nieuwe gemeente, totdat zij door an
dere zijn vervangen. 

4. Indien de burgemeester der ramen te 
voegen gemeenten wordt benoemd tot burge
meester der nieuwe gemeente, geniet hij bo
ven zijn overeenkomstig de voor de bezoldi
ging van de burgemeesters geldende regelen 
vast te stellen bezoldiging een persoonlijke 
toelage uit de gemeentekas, gelijk aan het 
verschil tussen rle bezoldiging welke door hem 
op 30 Juni 1949 als burgemeester der samen 
te voegen gemeenten werd genoten, en 'het 
bedrag zijner bezoldiging als burgemeester 
der nieuwe gemeente. Deze toelage wordt in 
zijn pensioenscrondslac opgenomen. 

5. Gedurende de tijd, dat de burgemees
ter de in het vorige lid bedoelde persoonlijke 
toelage geniet, zal <!e nieuwe gemeente van 
het Rijk jaarlijks een bijdrage in die toelage 
ontvangen ten belope van 75 ten honderd. 

6. De jaarwedden van de secretari~, de 
ontvanger en de ambtenaren van de burger
lijke stand der nieuwe cemeente worden zo 
nodig opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde 

· Staten van Utrecht. 
Art. 4. 1. De candidaatstellir.g krach• 

tens artikel 7 gemeentewet op de tweede 
Dinsdag der maand Mei 1949 in de op te 
heften gemeenten Maarssen en ~seveen 
blijft achterwege. 

2 . De candidaatstellinc en de eventuele 
stemmmg voor de verkiezing van de leden 
van de raad der nieuwe gemeente geschieden 
op de dagen, door Gedeputeerëe Staten van 
Utrecht te bepalen. 

3. Tot deelneming aan dez!! verkiezinc 
zijn bevoegd de personen, voorkomende op 
de volgens artikel 6 geldende lijsten van 
kiezers voor de gemeenteraad. 

4. Het indelen van de nieuwe gemeente in 
stemdistricten overeenkomstig artikel 31 der 
kieswet en het benoemen van -rle leden en 
plaatsvervancende leden van het hoofdstes;n
bureau en de stembureaux voor deze verkie
zing geschiec:l.en door burgemeester en wethou
ders der op te heffen gemeente Maar.csen. 

·s. De raad der op te heffen gemeente 
Maarssen onderzoekt <'.e geloofsbrieven der 
leden van de raad der nieuwe gemee-nte. 

6. Voor de toepasdng van artikel S en 
artikel 86 der gemeentewet wordt de bevol
png der nieuwe gemeente geacht te bestaan 
uit de som Vllfi het aantal inwoners van de 
-samen te voegen gemeenten volgens êe laat-

elijk cl.oor het Centraal Bureau voor de 
• tatistiek openbaar gemaakte bevolkîngs
-èijfers. 

7. De dag der eerste vergadering van de 
flaad der nieuwe gemeente wordt bepaald 
"oor Gedeputeerde Staten van Utrecht. 
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8. De leden van de nieuw gekozen raad 
der nieuwe gemeente en de door die raad ge
kozen wethouders hebben zitting tot de eerste 
Dinsdag van September 1953. 

9. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van de raad en het college van 
burgemeester en wethouders der op te heften 
gemeente Maarssen gelden voor de nieuwe 
gemeente, totdat zij door andere zijn vervan
gen. 

Art. 5. 1. Met afwijking van het bepaal
de in artikel 4, tweede lid, der gemeentewet 
worden zij, die gedurende de laal.ste twaalf 
maanden hun werkelijke woonplaats hadden 
in het gebied der samen te voegen gemeenten, 
van I Juh 1949 af als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd. 

2. Zij, die zich in de loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied der ~amen te voegen gemeenten, worden 
geacht van d.e datum van vestiging af hun 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in de 
nieuwe gemeente. 

Art. 6. Van I Juli 1949 af vormen de 
kiezerslijsten der op te heffen gemeenten 
samengevoegd de kiezerslijst der nieuwe ge
meente, totdat zij overeenkomstig de kieswet 
door een nieuwe lijst is vervangen. 

Art. 7. I. Aan de vaste ambtenaren, die 
tengevolge van deze samenvoeging worden 
ontslagen, wordt, voor zover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240), te genieten, met 
ingang van de dag van ontslag, ten · laste 
der nieuwe gemeente, een wachtgeld ver
leend. 

Als ambtenaren in vaste dienst worden 
mede aangemerkt de ambtenaren in tijdelijke 
dienst, die een niet wezenlijk onderbroken 
diensttijd van ten minste vijf jaren als amb
tenaar in vaste of tijdelijke dienst bij een 
publiekrechtelijk lichaam hebben vervuld, 
tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, met in
achtneming van de volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 1 Juli 1949 een diensttijd 
van ten minste 10 jaren hebben volbracht en 
het aantal jaren van die diensttijd, tezamen 
met het aantal jaren van de leeftijd, die zij 
ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het hieronder bepaalde het wacht
geld eindigt; 

b. voor de overigen gedurencle een tijd
vak, gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonclerd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240) - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in de vorige 
zin, vervalt het wachtgeld, zodra het gelijk 
is aan of minder bedraagt dan dat pensioen en 
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anders bij het bereiken van de 65-jarige leef
tijd. 

Onder "diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pensi
oen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts éénmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die be
trekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in de zin der Pensi
oenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk vóór I Juli 1949 was ver
bonden, vermeerderd met kindertoelage, . 
indien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering of vermeerdering ondergaat, 
welke de kindertoelage tengevolge van de 
wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien de belanghebbende in dienst zou 
zijn gebleven. Het wachtgeld is gedurende de 
eerste drie maanden gelijk aan de wedde of 
de som van wedde en kindertoelage en be
draagt daarna gedurende drie maanden 85 

. en vervolgens 70 ten honderd van die wed
de of mm. 

4. Indien op of na c1e datum van het in
werkingtreden van deze wet in de regeling 
van de wedden of kindertoelagen van de 
ambtenaren der nieuwe gemeente een wijzi
ging wordt gebracht, welke geen verband 
houdt met de samenvoeging, wordt de in het 
derde lid bedoelde wedde of de som van wed
de en kindertoelage voor de toepassing van 
dit artikel en het volgende op overeenkom
stige wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Juh 1949 inkomsten geniet of gaat genieten, 
welke hij drie maanden voor de datum van 
ingang van deze samenvoeging niet genoot, 
wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in diens 
van één der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240), uit het bekleden van een 
wethouderschap of van een lidmaatschap van 
Gedeputeerde Staten of van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, zodra en zolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zover zij als wedde in de zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoelage, 
de in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage zou overschrij
den, het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor de duur van die inkomsten met een be
drag, gelijk aan de helft daarvar.1 verminderd, 
met dien verstande, dat van aie inkom~ten 
buiten aanmerking blijft een bedrag, gelijk 
aan het verschil tussen het wachtgeld en de 
in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bec!oeld onder a en b, het wachtgeld ver-
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minderd met het eventuele gedeelte der in
komsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende inkom
sten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming in een pas
sende betrekking, al wordt deze benoeming 
niet aangenomen, tenzij dit laatste geschiedt 
op grond van bezwaren, welke door Gedepu
teerde Staten van Utrecht, de belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, althans bè
hoorlijk opgeroepen, deugdelijk worden ver
klaard. 

Onder "passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of 'llereniging van 
betrekkingen, welke de betrokken ambte
naar in verband met zijn persoonlijkheid en 
omstandigheden redelijkerwijze kunnen wor
den opgedragen. 

, • 7. Voor de toepassing van het vijfde en 
·ksde lid van dit artikel worden in de geval
len waarin de belangh~bende tengevolge 
va~ de samenvoeging uit meer dan één be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
gelden en de verschillende wedden in het der
de lid bedoeld, tot één wachtgeld en één wed
de verenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het. gevolg is, vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders der nieuwe gemeente, het gevolg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek, 
en daarvoor geen deugdelijke gronden aan
wezig worden geacht. 

9, Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
de duur van haar huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbre
king opnieuw wordt genoten, wordt voor de 
bepaling van de duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zo spoedig mogelijk mededeling aan 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
mèente. De op wachtgeld gestelde is gehou
den ten aanzien van die inkomsten alle door 
burgemeester en wethouders en door Gedepu
teerde Staten van Utrecht verlangde inlich
tingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeling aan burgemeester 
en wethouders der nieuwe gemeente. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders der nieuwe gemeente 
een aanvrage in te dienen tot het verkrijgen 
van invaliditeitspensioen en zich te onder
werpen aan het in verband daarmede te 
verrichten geneeskundig onderzoek, als be
doeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922 
(Staaublad nr. 240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
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lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente benevens de belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, het wachtgeld geheel of gedeelte
lijk vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van 
dit artikel worden, burgemeester en wethou
ders der nieuwe gemeente benevens de belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

Art. 8. 1. De tijd, krachtens deze wet 
op wachtgeld doorgebracht, wordt, tenzij 
aan de ontslagene een vervroegd ouderdoms
pensioen, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 48 onder b der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240), wordt toegekend uit 
hoofde van de betrekking, waaraan hij het 
wachtgeld ontleent, als diensttijd in de zin 
van laatstgenoemde wet aangemerkt, indien 
de ontslagene in de betrekking, welke hij met 
wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk vóór 
zijn ontslag ambtenaar in de zin dier wet 
was en voor zover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar in een be
trekking of in betrekkingen, waarin voren
bedoelde hoedanigheid na dat ontslag werd 
verkregen. 

2. Als wedde, onderscheidenlijk pensi
oensgrondslag, dan wel als som der wedden 
onderscheidenlijk som der pensioensgrond
slagen, geldt, uitsluitend voor de berekening 
van het ambtenaarspensioen volgens de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240): 

a. gedurende de volgens het vorige lid 
voor pensioen geldige tijd het bedrag, dat 
als wedde of als pensioensgrondslag, onder
scheidenlijk als som der wedden of als som 
der pensioensgrondslagen zou hebben ge
golden, indien de ontslagene de in het derde 
lid van het vorige artikel bedoelde wedde 
gedurende die tijd als ambtenaar in de zin 
dier wet zou hebben genoten; 
- b. gedurende de volgens het vorige lid 
in verband met parallel lopende diensttijd 
niet voor pensioen geldige tijd, voor zover 
de wedde of som van wedden in de betrekking 
of in de betrekkingen, waarin de hoedanig
heid van ambtenaar in de zin der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad nr. 240), na het ontslag 
werd verkregen, lager is dan de in het derde 
lid van het vorige artikel bedoelde wedde, 
het bedrag, dat als wedde of als pensioens
grondslag, onderscheidenlijk als som van 
wedden of als som van pensioensgrondslagen 
zou hebben gegolden, wanneer de ontslagene 
laatstbedoelde betrekking of betrekkingen 
niet zou hebben bekleed. 

Wanneer hij, die op wachtgeld gesteld is, 
na zijn ontslag meer dan één betrekking ge
lijktijdig bekleedt, wordt het in de vorige 
zin bedoelde bedrag geacht over deze be
verhouding van de werkelijke aan die be
trekkingen verdeeld in de verhouding van 
de werkelijke aan die betrekkingen verbon
den wedden. 

3. De nieuwe gemeente is voor de ont
slagene jaarlijks een bijdrage aan het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds verschuldigd, 
te berekenen met overeenkomstige toepas
sing van artikel 36, eerste lid, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad nr. 240), op het daar 
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sub a genoemde percentage van het bedrag, 
dat volgens het vorige lid als pensioensgrond
slag of als som van pensioensgrondslagen 
voor de berekening van het ambtenaarspen
sioen geldt, eventueel verminderd met de 
pensioensgrondslag of de som van pensioens
grondslagen in na het ontslag aangehouden 
betrekkingen of in betrekkingen, waarin de 
hoedanigheid van ambtenaar in de zin van 
evengenoemde wet na het ontslag werd ver
kregen. 

4. Het vierde en vijfde lid van artikel 36 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), 
zijn ten aanzien van de nieuwe gemeente van 
overeenkomstige toepassing op de in het 
vorige lid bedoelde bijdrage. 

5. Voorts vinden voor de toepassing van 
de eerste drie leden van dit artikel overeen
komstige toepassing de artikelen 125 en 12'7 
tot en met 129a der PensioenV7et 1922 (Staats
blad nr. 240). 

Art. 9. Gedeputeerde Staten van Utrecht 
kunnen, burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente gehoord, bepalen, dat aan 
één of meer ambtenaren in tijdelijke dienst, 
die niet worden aangemerkt als vaste ambte
naren, of aan personen, in dienst op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht, die ten
gevolge van deze samenvoeging worden ont
slagen en geen aanspraak kunnen maken op 
wachtgeld, ten laste van de nieuwe gemeente 
een uitkering wordt gedaan. 

Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaalfde lid. van artikel '7 vindt overeen
komstige toepassing, 

Ten aanzien van de hierbedoelde func
tionarissen wordt onder diensttijd verstaan 
de aan het ontslag voorafgaande tijd, in 
dienst der betreffende gemeente doorge
bracht. 

Art. 10. 1. Het geldelijk beheer over het 
op I Juli 1949 nog niet verstreken gedeelte 
van de dienst 1949 wordt door de nieuwe ge
meente afzonderlijk voor de samen te voegen 
gemeenten Maarssen en Maarsseveen voort
gezet aan de hand van de begrotingen van 
elk dier gemeenten voor het dienstjaar 1949. 

2. De rekeningen over de dienstjaren 1948 
en 1949 van de samen te voegen gemeenten 
Maarssen en Maarsseveen worden afzonder
lijk opgemaakt door de ontvanger der nieuwe 
gemeente. • 

3, De voor- of nadelige saldi dezer reke
ningen en de bij het sluiten der rekeningen 
te ontvangen achterstallige inkomsten of te 
betalen achterstallige uitgaven dezer ge
meenten komen onderscheidenlijk ten bate 
of ten laste van de nieuwe gemeente. 

4. Gedeputeerde Staten van Utrecht kun
nen zo nodig nadere aanwijzingen geven om
trent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

Art. 11. 1. Voor de vaststelling en ver
rekening van de uitkeringen uit het gemeen
tefonds ingevolge artikel 2, onder b, c en d 
van de wet van 15 Juli 1939 (Staatsblad nr. 
388), sedert gewijzigd, wordt deze wet ge
acht in werking tè treden met ingang van 
1 Januari 1950. 

2. De met toepassing van het bepaalde 
in het eerste 'id voor de gemeenten Maarssen 

• en Maar. seveen voor het uitkeringsjaar 1949 
vast te stellen uitkeringen, voorlopige uitke
ringen daaronder begrepen, worden, voor 
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zover zij op of na I Juli 1949 vervallen, uit
betaald aan de nieuwe gemeente. 

3. De uitkeringen uit het gemeentefonds, 
als bedoeld in artikel 2, onder a, der wet van 
15 Juli 1939 (Staatsblad nr. 388), sedertge. 
wijzigd, voor de gemeenten Maarssen en 
Maarsseveen over het uitkeringsjaar 1949 
worden vastgesteld op de helft van het bedrag, 
waarop de gemeenten volgens de terzake 
geldende regelen aanspraak kunnen maken. 

4, De in het vorige lid bedoelde uitkering 
wordt over het uitkeringsjaar 1949 voor de 
nieuwe gemeente vastgesteld op f 2250,-. 

Art. 1Z. Voor de berekening van de uit
kering uit het gemeentefonds ingevolge arti
kel 2, onder b, van de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad nr. 388), sedert gewijzigd, over 
het jaar 1950 wordt het in dat artikel be
doelde gemiddelde voor de nieuwe gemeente 
verkregen, door de volgens de gemeentereke
ningen van Maarssen en Maarsseveen be
treffende elk der jaren 1939, 1940 en 1941 ten 
laste van die gemeenten gebleven gewone 
uitgaven voor lager onderwijs, voor zover 
deze als verplichte uitgaven door de Lager
onderwijswet 1920 op de gemeenten wordtm 
gelegd, middelbaar, voorbereidend hoger, 
hoger en nijverheidsonderwijs, alsmede armen
zorg voor ieder jaar afzonderlijk samen te 
tellen, de aldus verkregen totalen te delen 
door het gezamenlijk aantal inwoners van 
genoemde gemeenten op I Januari van elk 
der jaren 1939, 1940 en 1941, en de som van 
verkregen Quotiënten te delen door 3. 

Art. 13, Van I Juli 1949 af vormen de 
bevolkingsregisters der op te heffen gemeen
ten samengevoegd het bevolkingsregister der 
nieuwe gemeente, 

Art. 14. 1. Totdat op een door de raad 
der nieuwe gemeente te doen voorstel, als 
bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 40, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
nr. 4'76) zal zijn beslist, bedragen in die ge
meente het maximum aantal vergunningen 
en het maximum aantal verloven A onder
scheidenlijk 8 en 16. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede JJd, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
nr. 4'76) van elk der samen te voegen gemeen
ten, worden overgeschreven op de overeen
komstige lijsten van de nieuwe gemeente. 

3. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschieden, 
wordt bepaald naar de dagen, waarop de ver
zoeken om vergunning, onderscheidenlijk 
verlof A, bij het bestuur van één der samen 
te voegen gemeenten inkwamen, met dien 
verstande, dat voor zover verzoeken op de
zelfde dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijke 
ouderdom het lot beslist. 

Art, 15. Geschillen omtrent de toepassing 
van deze wet worden, voor zover deze wet 
niet anders bepaalt, door Ons beslist. 

Art. 16. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na haarJafkondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven t e Sankt Anton, 28 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H. VAN MA.ARSKVUN, 
(Uitgc. 11 Maart 1949). 
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2 Maart 1949. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement· 
Dienst. 

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

Verkeer en Waterstaat van 31 December 1948, 
No. 58086/26871, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

8 Februari 1949, no. 27); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 23 Februari 1949, No. 
62895/26871, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer, Afdeling V ervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan~ 
Het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad No. 277), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 October 1948 
(Staatsblad No. I. 449) te wijzigen als volgt: 

1. Het bepaalde in artikel 86, onder b en 
ç wordt gelezen: 

"b. de ambtenaren, te wier aanzien de 
Minister, bestuurders van de spoorwegdienst 
gehoord, verklaart, dat aan toepassing van · 
deze afdeling geen behoefte bestaat;". 

Il. Het bepaalde in artikel 86, onder d 
réspectievelijk e, wordt geletterd c respectie
velijk d. 

111. Opgenomen wordt een nieuw artikel 
94bis, luidende: 

Art. 94bis. Diensttijd van personeel, dat 
afwisselend dienst doet in vroege, late en nacht
diensten 

Ten aanzien van personeel, werkzaam op 
stations en posten, in krachtvoertuigloodsen 
of in de daarbij behorende werkplaatsen, voor 
zover het afwisselend dienst doet in vroege, 
late en nachtdiensten, mag de gezamenlijke 
duur van de diensttijden en gedeelten van 
diensttijden in een tijdsverloop van drie (3) 
achtereenvolgende weken drie (3) malen de 
helft van de per tijdvak van twee (2) weken 
toegestane diensttijd bedragen.". 

IV. In artikel 98 (r) worden de woorden · 
,,Het personeel, benevens de personen, ge
noemd onder b en c van artikel 86, g'enieten" 
vervangen door: ,.het personeel geniet". 

V. In artikel 101 wordt achter 94 inge
voegd: ,.94bis". 

VI. Artikel 102 wordt gelezen als volgt: 

Dienstroosters en dienstregisters 
Art. 102. (r) De dienst- en rusttijden 

en de rustpozen van het personeel, behalve 
van het locomotief- en treinpersoneel en van 
de voertuigbestuurders, worden - voor zover 
zij niet bij algemene aanschrijving zijn gere
geld - vermeld in de dienstroostecs; daar
bij worden achter de naam van diegenen, die 
zij betreffen, strekking, dagtekening en num
mer van door de Minister krachtens deze 
afdeling genomen beschikkingen vermeld. 

(2) Aan elk station, elke halte, elke post, 
elk kantoor, elke loods of werkplaats, worden 
dienstroosters betreffende het aldaar inge
deelde personeel, voor zover die krachtens 
het bepaalde in het eerste lid worden vereist, 
binnen vier (4) weken na het in werking tre
den van de roosters op een zichtbare plaats 
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opgehangen. De Inspecteur-Generaal kan 
van deze bepaling ontheffing verlenen. 

(3) a. De dienst- en rusttijden van het 
reservepersoneel, zomede van hen, belast met 
de aflossing bij ziekte en verlof, worden, voor 
zover de dienstindeling niet volledig op dienst
roosters is opgenomen, aangetekend op daar
voor door de Inspecteur-Generaal vast te 
stellen formulieren. 

b. Het onder a bedoelde personeel is ver
plicht op deze formulieren aan te tekenen: 

1°. bij de aanvang van een diensttijd, het 
tijdstip daarvan; 

2°. bij het begin en het einde van een 
rusttijd, de tijdstippen van dat begin en dat 
einde; 

3°. bij het einde van een diensttijd, het 
tijdstip daarvan. 

c. Alle gevorderde aantekeningen moeten 
duidelijk leesbaar met inkt of inktpotlood 
worden geschrev@n. Het onder a bedoelde per
soneel is verplicht het bedoelde formulier 
naar waarheid in te vullen en direct na afloop 
van de dienst in te leveren bij zijn onmiddel
lijke chef. 

d. Aan de Inspecteur-Generaal en de 
ambtenaren, onder hem met het dagelijks 
toezicht belast, wordt te allen tijde op hun 
verlangen inzage van de in het eerste lid be
doelde formulieren verstrekt. 

(4) Door of vanwege bestuurders van de 
spoorwegdiensten worden registers aangelegd, 
welke door de door hen aangewezen beambte 
dagelijks worden bijgehouden, ter plaatse 
door de Inspecteur-Generaal te bepalen. In 

• deze registers worden voor elke . persoon, 
werkzaam op treinen, locomotieven of motor
voertuigen, de feitelijke dienst- en rusttijden 
aangetekeed. De registers worden ingericht 
naar een model, dat door de Inspecteur-Gene
raal, bestuurders van de spoorwegdienst ge
hoord, wordt vastgesteld. Aan deze en de 
ambtenaren onder hem met het dagelijks 
toezicht belast, wordt te allen tijde op hun 
verlangen inzage van die registers verstrekt. 
De aantekeningen dienen met inkt of inkt
potlood te geschieden.". 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan de Raad van State medegedeeld zal wor
den. 

Sankt Anton, 2 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Water.staat, 
D. G. W. SPITZEN. 

· (Uitgeg. r April 1949). 

s. J 104 

7 Maart 1949. TWEEDE UITVOERINGS
BESCHIKKING Wet Afwikkeling 
Geldzuivering van de Minister van Fi
nanciën van 7 Maart 1949. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen terzake van de 
afwikkeling der geldzuivering; 

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet 
Afwikkeling Geldzuivering (Staatsblad no. 
J 53); 
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Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. In deze beschikking wordt -ver• 

staan onder : ' 
.,spaarrekening'': 
een sedert 30 Juni 1939 onafgebroken ten 

name van de houder staande rekening bij een 
lid van de bedrijfsgroep Spaarbanken, als
mede een sedert 30 Juni 1939 onafgebroken 
ten name van de houder staande, afzonder
lijk geadministreerde rekening bij een afzon
derlijke spaarafdeling van een lid van de.be
drijfsgroep Landbouwcredietbanken of bij 
een afzonderlijke spaarafdeling van een giro
instelling, waarover de gebruikelijke spaar
bankrente wordt vergoed; 

,,depositorekening": 
een sedert 30 Juni 1939 onafgebroken ten 

name van de houder' staande, afzonderlijk 
geadministreerde rekening bij een lid van de 
bedrijfsgroepen Effectenhandel en Handels
banken, waarover slechts kan worden be
schikt een jaar of langer na storting of met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 
een jaar of langer en waarover een rente 
wordt vergoed tot het percentage hetwelk 
voor een zodanige termijn van uitzetting ge
bruikelijk is. 

Art. 2. (I) De vergunning bedoeld in 
artikel 4, derde lid, van de Wet Afwikkl'ling 
Geldzuivering, kan door De Nederlandsche 
Bank worden verleend ten behoeve van de 
in artikel 4, eerste lid, bedoelde houders van 
een optierekening, met betrekking tot te
goeden op optierekening, welke uitstaan op 
spaarrekening of depositorekening, tot het 
bedrag van het tegoed op dezelfde spaar
rekening of depositorekening op 30 Juni 
1939, dan wel, indien dit minder beloopt, tot 
het bedrag van het geblokkeerde tegoed op 
dezelfde spaarrekening of depositorekening, 
hetwelk overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2 van de Wet Afwikkeling Geldzuive
ring werd omgezet in een tegoed op optie
rekening, met dien verstande, dat de ver
gunning nimmer wordt verleend tot een gro
ter bedrag dan tienduizend gulden, een en 
ander onder aftrek van het bedrag, hetwelk 
reeds overeenkomstig het bepaalde in artikel 
4, eerste lid, van de Wet Afwikkeling Geld
zuivering ten laste van dezelfde optiereke
ning naar beleggingsrekening is overgeboekt. 

(2) Indien overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 4, eerste lid, van de Wet Afwikke
ling Geldzuivering, ten laste van een optie
rekening, bedoeld in het eerste lid, reeds een
maal een bedrag naar beleggingsrekening is 
overgeboekt, mag in afwijking van het aldaar 
bepaalde, op grond van een vergunning, be
doeld in het eerste lid, tot een bedrag, vast
gesteld overeenkomstig het eerste lid, nog
maals ten laste van dezelfde optierekening 
een overboeking naar de reeds ten name van 
de houder geopende beleggingsrekening 
plaats vinden. 

Art. 3. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking op de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Maart 1949. 
De Minister van Financiln, 

P. LIEFTINCK. 
(Uitgeg. 15 Maart 1949). 
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7 Maart 1949. WET, tot vaststelling van 

het Zevende Hoofdstuk B der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1949 (Depar
tement van Financiën). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1000; 
Hand. Il 48/49, bladz. 488-524; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 182-225. 

GEHELE DIENST ••. •• f 536 205 755 
TITEL A. GEWONE 
DIENST 123 472 175. 
TITEL B. BUITEN-
GEWONE DIENST 412 733 040 

s. J 106 
7 Maart 1949. BESLUIT tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel IS? van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymnasi
um van het "Utrechts Lyceum" te De 
Bilt. 

Wij JULIANA enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 October 1948, No. 7299 111, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; · 

Gelet op de artikelen 157 en 1S8bis van de 
hoger-onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
18 Januari 1949, no. 19); 

Gezien het nader rapport van de voornoem
de Minister van 28 Februari 1949, no. 1918, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I Juni 1948 de afdeling gym
nasium van het Utrechts Lyceum te De Bilt, 
uitgaande van de Stichting "Utrechts Lyce
eum, gegrondvest op de Methode Montes
sori", gevestigd te Utrecht, voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming van de desbetreffende 
wettelijke voorschriften aan haar leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 van 
de hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk 
gesteld en tevens aan deze afdeling voor dit 
tijdvak afwijking toe te staan van het be
paalde in artikel 1s8, derde lid, onder 1°, 2°, 
3°. en 4° van de hoger-onderwijswet, .met dien 
verstande dat het onderwijs wel omvat de 
vakken bedoeld in dat lid onder 3°. 

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

Sankt Anton, 7 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs Kunsten 
en Wetenschappen, 

Te. RuTTBN. 
(Uitgq. 1 April Î949). 
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s. J 10'7 
7 Maart 1949. BESLUIT bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 17 April 1947 te Athene tussen Neder
land en Griekenland gesloten luchtvaart
overeenkomst. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de op 17 April 1947 te Athene tus

sen Nederland en Griekenland gesloten lucht
vaartovereenkomst, waarvan een afdruk en 
een vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat deze overeenkomst op 
22 December 1948 door het Griekse Parlement 
is bekrachtigd, weshalve zij van die datum 
af, overeenkomstig artikel 13, als definitief 
wordt beschouwd; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van I Maart 1949, 
Kabinet en Protocol No. 21280; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde overeenkomst, 

alsmede de vertaling * daarvan, te doen be
kendmaken door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Minister.. zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Sankt Anton, 7 Maart 1949, 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKICBR. 

(Uitg111. 19 April 1949). 

VERTALING 

Overeenkomst tussen de Konlnk)Uke Ne- · 
derlandse Regering en de Konlnk)Uke 
Griekse Regering Inzake luchtvervoer tus-

. sen haar ondenehelden grondgebieden. 
De Koninklijke Nederlandse Regering en 

de Koninklijke Griekse Regering, geleid door 
de wens een overeenkomst te sluiten betref
fende de instelling van luchtverbindingen 
tussen Nederland en Griekenland, hebben 
tot dit doel haar gevolmachtigden benoemd, 
die omtrent de volgende bepalingen tot over
eenstemming zijn gekomen. 

Art. 1. De overeenkomstsluitende Par
tijen verlenen elkaar we4erzijds de rechten, 
opgesomd in de hieraan gehechte bijlage, ten 
aanzien van de instelling van de internatio
nale burgerlijke luchtlijnen en van de dien
sten, vermeld in deze bijlage. 

Genoemde diensten kunnen onmiddellijk 
dan wel op een later tijdstip, naar verkiezing 
van de Overeenkomstsluitende Partij, aan 
welke die rechten worden verleend, worden 
geopend. 

Art. 2, 1) Elk van de luchtdiensten, 
genoemd in de hieraan gehechte bijlage, zal 
in exploitatie worden genomen zodra de 
Overeenkomstsluitende Partij, welke krach
tens artikel I het recht heeft gekregen één of 
meer ondernemingen aan te wijzen om de be
treffende lijnen te exploiteren, die aanwijzing 
zal hebben gedaan. 

De Overeenkomstsluitende Partij, welke 
dat recht zal hebben toegekend, zal, behou
dens de bepalingen van par. 2 van dit artikel 
en die van het hiernavolgende artikel 6, aan 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 
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de belanchebbende onderneming of onder
nemingen de benodigde exploitatievergun
nill&' onverwi.!1d moeten verlenen. 

2) a) De aldus door een van de Over
eenkomstsluitende Partijen aangewezen on
derneming of ondernemingen zullen kunnen 
worden uitgenodigd, alvorens de door deze 
overeenkomst vastgestelde diensten aan te 
vangen, ten oven.taan van de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van de andere Over
eenkomst sluitende Partij haar bevoegd
heid te bewijzen, zulks overeenkomstig de 
wetten en voor..chriften, welke in dat land 
van kracht zijn, voor wat betreft de ex
ploitatie van internationale burgerlijke lijnen 
door commerciële luchtvervoer..ondernemin
gen. 

b) In de gebieden,, welke militair bezet 
zijn of in de gebieden, welke bij militaire 
bezetting betrokken zijn, zal de opening van 
luchtdiensten onderworpen zijn aan de goed
keuring van de bevoegde militaire autori
teiten. 

Art. 3- Ten einde elke bevoorrechting te 
voorkomen en geliJkheid van behandeling te 
verzekeren, wordt overeengekomen dat: 

a) elk van de Overeenkomstsluitende 
Partijen kan opleggen of doen opleggen bil-

. lijke en redelijke tarieven voor het gebruik 
van luchthavens en andere installaties. Elk 
van de Overeenkomstsluitende Partijen 
neemt echter op zich, dat deze tarieven niet 
hoger zullen zijn dan die, welke zouden wor
den betaald voor het gebruik van bedoelde 
luchthavens en installaties door haar eigen 
luchtvaartuigen, gebezigd op soortgelijke 
internationale diensten. 

b) De motorbrandstoffen, smeeroliën en 
reservedelen, ingevoerd in het grondgebied 
van een Overeenkomstsluitende Partij door 
een luchtvervoersonderneming, aangewezen 
door de andere Overeenkomstsluitende Par
tij of voor rekening van een zodanige onder
neming, en uitsluitend bestemd voor ge
bruik door luchtvaartuigen van deze laatste, 
zullen voor wat betreft het heffen van dou
anerechten, inspectiekosten en andere natio
nale rechten en tarieven, geheven door de 
Overeenkomstsluitende Partij, op wier grond
gebied de invoer zal zijn geschied, gelijke be
handeling genieten als die, welke wordt toe
gepast op de nationale onderneming of op de 
meest begunstigde Staat. . 

3) Elk luchtvaartuig van de Overeen
komstsluitende Partijen, hetwelk gebruikt 
wordt op de in deze Overeenkomst genoemde 
lijnen, alsme<le motorbrandstoffen, smeer
oliën, reservedelen, gewone uitrustingsstuk-

. ken en proviand, welke aan boord blijven van 
burgerlijke luchtvaartuigen van de luchtver
voersondernem ingen van de Overeenkomst
sluitende Partijen, welke gerechtigd zijn de 

. luchtlijnen en diensten, omschreven in de 
bijlage, te onderhouden, zullen bij hun 
aankomst op het grondgebied van de andere 
Overeenkomstsluitende Partij of bij hun 
vertrek daaruit, vrijstelling genieten van 
douanerechten, inspectiekosten of andere 
soortgelijke rechten en tarieven, zelfs wanneer 
zulke voorraden zouden worden gebruikt of 
verbruikt door deze luchtvaartuigen bij 
vluchten boven dat grondgebied. 

4) De in par. 3 van dit artikel opgesomde 
voorraden welke de hierboven genoemde vrij-
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stelling genieten, mogen slechts worden gelost 
met goedkeuring van de douane-autoriteiten 
van de andere Overeenkomstsluitende Partij, 
Deze voorraden zullen, indien zij weer moe
ten worden uitgevoerd, tot wederuitvoer 
onder toezicht van de douane van de andere 
Overeenkomstsluitende Partij blijven. 

Art. 4, De bewijzen van luchtwaardigheid, 
de bewijzen van geschiktheid en de vergun
ningen, uitgereikt of geldig verklaard door 
elk van de Overeenkomstsluitende Partijen, 
en welke niet verlopen zijn, zullen door de 
andere Overeenkomstsluitende Partij als 
geldig worden erkend voot de exploitatie van 
luchtlijnen en diensten, opgesomd in de Bij
lage. 

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

Art. 5, I) De wetten en voorschriften 
van elke Overeenkomstsluitende Partij be
treffende het binnenkomen in en het vertrek 
uit haar grondgebied, voor wat betreft lucht
vaartuigen, gebezigd in de inter.oationale 
luchtvaart of betreffende de exploitatie van 
en het vliegen met die luchtvaartuigen ge
durende hun aanwezigheid binnen haar 
grondgebit:d, zullen van toepassing zijn op 
de luchtvaartuigen van de onderneming of 
ondernemingen van de andere Overeenkomst
sluitende Partij en bedoelde luchtvaartuigen 
zullen deze moeten nakomen bij aankomst, 
bij vertrek en gedurende hun aanwezigheid 
binnen het grondgebied van die Overeen
komstsluitende Partij. 

2) De wetten en voorschriften, welke op 
het grondgebied van de Overeenkomstslui
tende Partijen het binnenkomen, het ver
b]ijf en het vertrek van de passagiers, be
manningen of goederen, vervoerd aan boord 
van de luchtvaartuigen, regelen, zoals die, 
welke van toepassing zijn op het binnenko
men, op de formaliteiten voor in• en uitkla
ring, op de immigratie, op de paspoorten, op 
de douane en op de quarantaine, zullen bij 
het binnenkomen, het vertrek en gedurende 
het verblijf op het grondgebied van die Over
eenkomstsluitende Partij van toepassinc 
zijn op passaciers, bemanningen en goederen, 
hetzij op hen persoonlijk, hetzij op een derde, 
die in hun naam optreedt. 

Art. 6. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij behoudt zich de bevoegdheid voor, 
aan een Iuchtvervoersondernemlng, aange
wezen door de andere Overeenkomstsluitende 
Partij, de rechten, opgesomd in de hieraan 
gehechte bijlage, te onthouden of deze te 
herroepen, wanneer zij niet het bewijs heeft, 
dat een belangrijk deel van het eigendom en 
het daadwerkelijk toezicht van die onder
neming berust bij onderdanen van de laatste 
Overeenkomstsluitende Partij, dan wel inge
val deze luchtvervoersonderneming de wet
ten en voorschriften van de Staat, waarover 
gevlogen wordt, zoals die, bedoeld inArtikels 
hierboven, niet in acht neemt of niet voldoet 
aan de verplichtingen, welke deze overeen-
komst haar oplegt. · . 

Art. 7. Deze overeenkomst en alle daar
mede in verband staande contracten zullen 
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worden geregistreerd bij de Voorlopige Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart Organisa
tie, opgericht ingevolge de Tijdelijke Over
eenkomst inzake de Internationale Burger-· 
]ijke Luchtvaart, gesloten op 7 December 
1944 te Chicago, of bij de Organisatie, welke
deze zal opvolgen. 

Art. 8. In een geest van nauwe samen
werking zullen de Luchtvaartautoriteiten van. 
de beide Overeenkomstsluitende Partijen, 
wanneer hiertoe aanleiding bestaat, van tijcl 
tot tijd overleg plegen, teneinde de toepas
sing van het beginsel neergelegd in deze over
eenkomst en haar bijlage en de bevredigende
naleving daarvan te ven;ekeren. 

Art. 9. Wanneer een van de Overeen-
komstsluitende Partijen het wenseli.ik acht 
enige bepaling van de biJlage van deze over
eenkomst te wijzigen, kunnen de bevoegde
Luchtvaartautoriteiten van beide Overeen
komstsluitende Partijen door rechtstreeks. 
tot overeenstemming leidend overleg een zo
danige w.ijziging aanbrensen. 

Art. 10. Alle geschillen tussen de Over
eenkomstsluitende Partijen -betreffende de
uitlegging en de toepassing van deze overeen
komst of van haar bijlage, ~lke niet door 
rechtstreekse onderhandelingen kunnen wor
den geregeld, zullen worden voorgelegd aan 
de Tijde]ijke Raad van de Voorlopige Inter-· 
nationale Burgerlijke Luchtvaart Organisa
tie, overeenkomstig de bepalingen van Arti
kel 111, Sectie 6 (8) van de Tijdelijke Over
eenkomst inzake de Internationale Burger
lijke Luchtvaart, ondertekend te Chicago op, 
7 December 1944, of aan de Organisatier 
welke deze zal opvolgen. 

De overeenkomstsluitende Partijen kunnea 
echter in onderling overleg het geschil rege
len door het voor te leggen, hetzij aan een 
Scheidsgerecht, hetzij aan een ander door hen 
aangewezen persoon of lichaam. 

De Overeenkomstsluitende Partijen ver
binden zich, zich te houden aan de gegeven 
beslissing. 

Art. u. Voor het geval een multilateraal 
verdrag betreffende de Internationale Burger
lijke Luchtvaart voor beide Overeenkomst
sluitende Partijen van kracht zou worden, 
zullen deze overeenkomst en haar bijlage
aldus gewijzigd worden, dat zij met de be
palingen van genoemd verdrag in overeen
stemming komen. 

Art. 12. Elk der Overeenkomstsluitende 
Partijen kan te allen tijde aan de andere 
Overeenkomstsluitende Partij haar wens te 
kennen geven, deze overeenkomst op te zeg
gen. Een zodanige opzegging zal 12 maanden 
na het tijdstip, waarop de mededeling door 
de andere overeenkomstsluitende Partij werd 
ontvangen, van kracht worden, tenzij deze 
mededeling in onderling overleg wordt inge
trokken voordat die termijn is verstreken. 

Art. 13. De bepalingen van deze overeen
komst zullen in werking treden op de dag 
van haar ondertekening. De Koninklijke 
Griekse Regering zal aan de Koninklijke
Nederlandse Regering mededeling doen van 
de bekrachtiging van deze overeenkomst 
door het Grieksè Parlement, en de Neder
landse Regering zal deze overeenkomst als. 
definitief beschouwen van de datum af van 
de mededeling van de Koninklijke Griekse 
Regering. 
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Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden, 

,daartoe behoorlijk gemachtigd door hun ' 
onderscheidene Regeringen, deze everel!n

· komst hebben ondertekend en van hun zegels 
hebben voorzien. 

Gedaan te Mhene, de 17e April 1947, in 
·tweevoud in de Franse taal. 

Voor de Koninklij/u Nederlandse Regering: 
L. P. J. DE DECKER. 

Voor de Koninklijke Griekse Regering: 
C. TSAI.DARIS. 

BIJLAGE. 
I. 

De luchtvervoersonderneming of onder
· nemingen van de Koninklijke Griekse Rege
ring, waaraan op grond van deze overeen
komst vergunning is verleend, genieten het 

·recht over Nederlands grondgebied te vlie
gen zonder te landen en er te landen voor 
niet-commerciële doeleinden, alsook het 
recht- om in internationaal verkeer passagiers, 

.goederen en post op te nemen of af te zetten 
·op nader te bepalen lijnen. 

II. 
De luchtvervoersondememing of onder

nemingen van de· Koninklijke Nederlandse 
:Regering, waaraan op grond van deze over
·eenkomst vergunning is verleend, genieten 
het recht over Grieks grondgebied te vliegen 
zonder te landen en er te landen voor niet-
• commerciële doeleinden, alsook het recht om 
in internationaal verkeer passagiers, goederen 
en post op te nemen of af te zetten op de 
volgende lijnen: 

1. Nederland-Rome-Athene en/of 
·Rhodos--Ankara-Irak, via tussenliggende 
punten of rechtstreeks en naar vetder ge
legen punten, in beide richtingen. 

3. Nederland-Rome-Athene en/of 
:Rhodos--Lydda en/of Caïro, via tussenlig
.gende punten en naar verder gelegen P\Jil· 
·ten, in beide richtingen. 

2. Nederland via Athene en/of Rhodos 
naar Nederlands-Indië, via tussenliggende 
punten en naar verder gelegen punten, in 

·beide richtingen. 
4. Nederland-Midden-Oosten, vliegend 

·over Grieks grondgebied, via tussenliggende 
punten of rechtstreeks en naar verder ge

·1egen punten. in beide richtingen. 

III. 
Met het oog op de instelling en exploitatie 

van de Luchtlijnen, genoemd in deze Over
•eenkomst en haar bijlage, wordt door de 
·OWl'eenkomstsluitende Partijen overeen
gekomen: 

1) Dat het wenselijk is de grootst moge
lijke verSPreiding aan te moedigen en te be
vorderen van de voordelen, welke het lucht
vervoer biedt voor het algemeen welzijn van 
de mensheid, tegen de laagste tarieven welke 
verenigbaar zijn met gezonde economische 
beginselen, en het internationale luchtver
·voer te stimuleren als middel tot het be
-vorderen van een vriendschappelijke ver-
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standhouding en een gemeenschappelijke 
goede wil tussen de volkeren, en te zelfder 
tijd de talrijke indirecte voordelen van dit 
nieuwe middel van vervoer voor het weder
zijdse welzijn vran beide landen te verzekeren. 

2) Dat de luchtdiensten, · welke ter be
schikking van het Publiek worden gesteld 
zullen moeten beantwoorden aan de behoef
ten van het Publiek op het gebied van lucht
vervoer. 

3) Dat er een eerlijke en gelijke gelegen
heid moet bestaan voor de Ondernemingen 
van beide staten om tussen hun onderschei
den grondgebieden elke lijn of alle lijnen 
te bedienen welke het onderwerp van deze 
overeenkomst en haar bijlage vormen. 

4) Dat echter bij de exploitatie door de 
luchtvaartondernemingen van elk der beide 
Overeenkomstsluitende Partijen van de 
hoofdlijnen, vermeld in de bijlage van deze 
overeenkomst, de belangen van de Onder
nemingen van de andere Overeenkomstslui
tende Partij in acht zullen worden genomen, 
opdat de diensten, welke deze laatsten op het 
geheel of een gedeelte van dezelfdi: lijnen 
zouden uitoefenen, niet onredelijk worden 
getroffen. 

5) Dat de diensten, geboden door de 
luchtvaartonderneming (en) krachtens deze 
overeenkomst en haar bijlage, aangewezen, 
als voornaamste doel zullen hebben het ver
schaffen van een vervoer-scapaciteit welke 
beantwoordt aan de vraag naar vervoer tus
sen het Land van herkomst van de onderne
ming of ondernemingen en het Land van 
de uiteindelijke bestemming van het verkeer. 

IV 
Het recht om op de in deze bijlage genoem

de lijnen internationaal vervoer op te nemen 
of af te zetten, bestemd voor of afkomstig uit 
derde landen, zal worden uitgeoefend over
eenkomstig de algemene beginselen van een 
geordende ontwikkeling, bevestigd door de 
beide Overeenkomstsluitende Partijen en 
op de voorwaarde dat de capaciteit wordt 
aangepast: 

I) aan de vraag naar vervoer tussen het 
land van herkomst en het land van bestem
ming; 

2) aan de eisen voor de economische 
exploitatie van hoofdlijnen; 

3)) aan de vraag naar vervoer, welke 
bestaat in de gebieden, waarover gevlogen 
wordt, rekening houdende met locale en 
regionale diensten. 

4) In het geval de Onderneming of Onder
nemingen van een van de Overeenkomst
sluitende Partijen voorlopig verhinderd zou 
(den) zijn, wegens moeilijkheden door oorlog 
veroorzaakt, onmiddellijk profijt te trekken 
van de voordelen, geboden door Artikel 3 
van deze bii!age, zal de toestand opnieuw 
door beide Overeenkomstsluitende Partijen 
worden onderzocht zodra de Onderneming 
of Ondernemingen van de Eerste Overeen
komstsluitende Partij in staat zullen zijn 
geleidelijk haar bijdrage in de exploitatie van 
de luchtdiensten te leveren. 
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10 Maart 1949, BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Octrooiredement (Staats
blaá 1921, N°. 1083). 

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

Economische Zaken en van Overzeese Ge
biedsdelen, alsmede van Onze Minister zonder 
Portefeuille, van 30 December 1948, N°. 
99855 W., Directie voor Wetgeving en andere 
Juridische Aangelegenheden; 

Overwegende: 
dat het gewenst is wijziging te brengen 

in het Octrooireglement (Staatsblad 1921, 
N°. 1083, Staatsblad van Nederlandsch-Indië 
1922, N°. 25, Gouvernementsblad van Surina
ms 1921, N°. II4, Publicatieblad van Curaçao 
I92I, N°. 85); 

Gelet op de artikelen 15, 21 en 25 van de 
Octrooiwet (Staatsblad ,1910, N°. 313, Staats
blad van Nederlandsch-Indië I9II, N°. 136, 
Gouvernementsblad van Suriname I9II, N°. 
24, Publicatieblad van Curaçao 19u, N°. 9); 

De Staten van Suriname en de Staten van 
de Nederlandse Antillen gehoord; 

De Raad van State gehoord (advies van 
I Februari 1949, N°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Februari 1949, 
N°. 8341 W., Directie voor Wetgeving en 
andere Juridische Aangelegenheden, en van 
3 Maart 1949, 1ste Afdeling A, N°. 15; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 

Art. 1. Het Octrooireglement (Staatsblad 
1921, N°. 1083), zoals dat is gewijzigd, laat
stelijk bij Koninklijk besluit van 16 Mei 1936 
(Staatsblad 1936, N°. 643, Staatsblad van 
Nederlandsch-Indië 1936, N°. 380, Gouverne-
mentsblad van Suriname 1936, N°. 99, Pu
blicatieblad van Curaçao 1936, N°, 77), wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

I. Artikel 17 wordt gelezen: 
"De bedragen, bedoeld in artikel :.u en in 

artikel 25, eerste lid, van de Octrooiwet, ____ _ 
worden vastgesteld op f 50," 

II. In artikel 18, eerste lid, wordt in plaats 
van: ,.f 30" gelezen:· ,.f 50" en in plaats van: 
.,f 20" (tweemaal) : .,f 30", 

III. Artikel 18, tweede lid, wordt gelezen: 
"2. Voor de inschrijving van de volgende 

stukken, welke ingeschreven moeten worden, 
is het daarbij vermelde loon verschuldigd: 

a. een verzoek tot verkrijging van een 
verklaring van voorgebruik, als bedoeld in 
artikel 32, derde lid, dier wet: f 50. ; 

b. een verklaring van voorgebruik, als 
bedoeld in artikel 32, tweede lid, dier wet: 
f IO; 

c. een verzoek tot verkrijging van een 
licentie, als bedoeld in artikel 34, vierde lid, . 
dier wet: f 50; 

d. een actie van pandrecht op een octrooi, 
als bedoeld in artikel 40, eerste lid, dier wet: 
f IO' 

e. • het proces-verbaal van inbeslagneming 
van een octrooi, als bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, dier wet: f 10; 

/. de dagvaarding tot nietigverklaring van 
een octrooi, als bedoeld in artikel 5 I dier wet: 
f IO; 

g. de dagvaarding tot opeising van een 
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1 
octrooi, als bedoeld in artikel 53, derde lid, 
dier wet: f 10; 

h. alle andere stukken, behoudens het in 
het derde lid bepaalde: f 10. . 

Indien de onder d, e, /, g en h bedoelde 
. stukken bettekking hebben op meer dan één 

octrooi of octrooiaanvrage, behoeft voor het 
tweede en ieder volgend octrooi of de tweede 
en ieder volgende octrooiaanvrage boven het 
in die punten genoemde bedrag van f xo 
slechts een bedrag van f 5 te worden be
taald, met dien verstande, dat voor de in
schrijving van één stuk hoogstens f 100 ver
schuldigd is." 

IV. In artikel 43, eerste lid, en in artikel 45 
wordt in plaats van: .,f 40" gelezen: .,f 50". 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging, met dien verstande, dat het voor 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse An
tillen in werking treedt met ,ingang van de 
dag volgende op die zijner afkondiging onder
scheidenlijk in het Staatsblad van Indonesië, 
het Gouvernementsblad van Suriname en het 
Publicatieblad van de Nederlandse Antillen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
van Overzeese Gebiedsdelen, alsmede Onze 
Minister zonder Portefeuille, zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad, het 
Staatsblad van Indonesië, het Gouvernements
blad van Suriname en het Publicatieblad van 
de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Sankt Anton, 10 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Econo~ische Zaksn, 
VAN DEN BRINK, 

De Min. van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
J.H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister zonder Porte/euillre, GöTZEN. 

(Uitg1111. 8 April 1949.) 

S. J 109 
10 Maart 1949. BESLUIT houdende reor

ganisatie van het Krankzinnigengesticht 
,.Licht en Kracht" te Assen. 

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

Sociale Zaken van 3 Maart 1949, No. 259 
· C/Port. 34, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zoals deze ·wèt laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
Art. 1. Aan de Vereniging "Nederlandse 

Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken••, gevestigd te Amersfoort, 
wordt vergunning verleend op een terrein 
gelegen in de gemeente Assen de voor de 
verpleging van zodanige lijders bestemde 
paviljoenen "Jabbok" eu ,,Zoar" voor man
nen en "Nebo" err "Meriba" voor vrouwen in 
te richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 
Zowel voor het gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2, gelden de voorheen 
en thans overgelegde tekeningen en de daar
bij gegeven beschrijving. 
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Art. 2. De villa "Zonlicht" te Wester
bork wordt onder de voorwaarden, vermeld 
in artikel 12 aangewezen als een inrichting, 
welke niet als gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd, 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken 
bepaalt voor elk gebouw, dienende tot huis
vesting van verpleegden, het maximum van 
het aantal verpleegden, dat daarin mag wor
den opgenomen. 

Art. 4. In het gesticht mogen niet meer 
dan 396 patiënten, namelijk 193 mannen.en 
203 vrouwen worden verpleegd. 

Art. 5. In de inrichting, bedoeld in artikel 
2 mogen niet meer dan 10 mannelijke patiën• 
ten worden verpleegd. 

Art. 6. Zonder toestemming van Onze 
Minister van Sociale Zaken mogen op de 
terreinen geen opstallen, tenzij overeenkom
stig de tekeningen en beschrijving, bedoeld 
in artikel 1, worden opgericht en mag niet 
aan derden de beschikking over enig deel van 
die terreinen worden gegeven. 
· Art. 7. Zonder toestemming van Onze 

Minister van Sociale Zaken mag in de ge
bouwen, de riolering en verdere inrichtingen 
op de terreinen, zomede in de omheining van 
de tuinen, geen verandering worden aange
bracht, welke tengevolge zou hebben, dat zij 
niet meer geheel overeenstemmen met de 
tekeningen en beschrijving, bedoeld in arti
kel 1. 

Art. 8. In elk voor meer dan één ver
pleegde bestemd slaapvertrek wordt op een 
duidelijk zichtbare plaats aangegeven het 
aantal personen, waarvoor het vertrek is 
bestemd. 

Art. 9. De geneeskundige behandeling 
der verpleegden wordt opgedragen aan ten 
minste drie _geneeskundigen, die gevestigd 
moeten zijn in woningen op of nabij de ter
reinen van de verplegingsgebouwen, be
houdens door Onze Minister van Sociale 
Zaken te verlenen ontheffing. Zij mogen 
buiten die terreinen geen praktijk uitoefenen. 

Art. 10. Van elke opneming, ontslag of 
overlijden van een verpleegde wordt binnen 
twee weken een schriftelijke kennisgeving 
gezonden aan de Inspecteur, die belast is met 
het toezicht op het gesticht. 

Art. 11. Aan de Inspecteur, bedoeld in 
artikel 10, wordt te allen l;ijde vrije toegang 
verleend tot de dienstgebouwen. 

Art. 12. De voorwaarden, bedoeld in 
artikel 2, luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting en terreinen wordtte 
allen tijde vrije toegang verleend aan de 
inspecteur, belast met het toezicht op de 
inrichting. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overi• 
ge, aldaar werkzame personeel geven aan de 
inspecteur de door hem verlangde inlichtin
gen. 

3. De geneeskundigen, ·verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien 
van de verpleegden, aan hun behandeling 
toevertrouwd, nauwkeurige aantekeningen, 
welke een duidelijk beeld geven van de voor
geschiedenis, zomede van de toestand der 
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verpleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan: uit deze aantekenin
genmoet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting 
nog noodzakelijk of wenselijk is. Zij worden 
na het ontslag of het overlijden van de ver
pleegde zorgvuldig bewaard gedurende vijf 
en twintig jaren. Van deze aantekeningen 
wordt aan de inspecteur op zijn verlangen 
inzage gegeven. 

4, De verpleegden worden niet belemmerd 
zicb schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
de Inspecteur en tot de Officier van Justitie, 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

<tuders of van de voogd, ingeval de verpleegde 
staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van de eerste 
geneeskundige, dat zijn verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wense
lijk is: 

c. . op verlangen van de inspecteur. 
6. In acht genomen worden de nadere 

voorschriften, welke door Onze Minister van 
Sociale Zaken ten aanzien van het bepaalde 
in dit artikel mochten worden gegeven. 

Art. 13. Het Bestuur draagt zorg. dat 
een afschrift van dit besluit en van de beschik
kingen, bedoeld in de artikelen 3, 6, 7 en u, 
zomede een copie van de tekeningen en be
schrijving, bedoeld in artikel 1, aanwezig 
zijn in de inrichting en aan de Inspecteur, zo
mede aan de Officier van Justitie, te allen 
tijde op verlangen ter inzage worden voorge
legd. 

Art. 14. Ingetrokken wordt het Konink
lijk besluit van 22 October 1948 (Staatsblad 
No. I 454). 

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

Sankt Anton, 10 Maart 1949, 

De Minister van Sociale Zalu,n, 
A. M. JOEKES. 

JULIANA. 

(Uitgeg.' 1 April 1949), 

s. J 110 
11 Maart 1949. WET houdende vaststelling 

van het Tweede Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949. (De
partement van Algemene Zaken.) 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000; 
Hand. 11 48/49, bbldz. 401-403; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 227-230. 

GEHELE DIENST • • • . / 2,675 350 
TITEL A. GEWONE 
DIENST, .....• 
'TITEL B. BUITEN-! GEWONE DIENST . • 

2 675 350 

•. Nihil 

Î 
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s. J 111 
II Maart 1949. WET houdende vaststelling 

voor het Elfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar -1949. (De
partement van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening.) · 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1000; 
Ha.nd. 1148/49, bladz. 257-294, 296--320: 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 230-a46. 

GEHELE DIENST • • • f 125 682 636 
TITEL A. GEWONE 
DIENST . . • . . . 87 465 836 
TITEL B. BUITEN-
GEWONE DIENST • 38 316 800 

s. J 112 
II Maart 1949. WET houdende vaststelling 

van het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1949 (De
partement van Binnenlandse Zaken). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1000; 
Hand. Il 48/49, bladz. 338-382, 384-400; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 247-278. 

GEHELE DIENST •.• f 123307920 
TITEL A. GEWONE ---
DIENST • . • . • . • • • • f 117 988 220 
TITEL B. BUITEN-
GEWONE Dl'.aNST . •• • • . 5319700 

s. J 113 
i1 Maart 1949, BESLUIT, houdende wijzi

ging van het Koninklijk besluit van 30 
Juni 19331 Staatsblad N°. 343, tot rege
ling van ae toekenning van vacatiegeld 
aan de voorzitters, de leden, de secreta
rissen en hun plaatsvervangers van com
missiën als bedoeld in de artikelen 85 
tot en met 89 van het Algemeen Rijks
ambtenaremegl~ment. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken, daartoe gemachtigd 
door de Raad van Ministers, van I Februari 
1949, · N°. 15371/R, afdeling Ambtenaren
zaken, Bureau I; . 

Overwegende, dat het wenselijk is wijziging 
te brengen in het Koninklijk Besluit van 30 
Juni 1933 (Staatsblad N°. 343); 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1949, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Binnenlandse Zaken van 3 Maart 
1949, N°. 15475/R afdeling Ambtenarenza
ken, Bureau I; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het tweede lid van artikel 2 van 

het Koninklijk Besluit van 30 Juni 1933 
(Staatsblad N°. 343) wordt in plaats van 
,,f 6,5o" gelezen: f 10,-. 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I April 1949, 

Onze Ministers, Hoofden der Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor-
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zoveel hen aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschtift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk; 11 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Binnenl. z:, J. H. v. MAARSBVEBN, 

(Uitg-,i. 30 Maart 1949). 

s. J 114 
II Maart 1949. BESLUIT, tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 157 van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymnasium 
van het "Christelijk Lyceum" te Dord
recht. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 September 1948, N°. 13555 111, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 8 
Februari 1949, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Maart 1949, N°. 2885, 
afdeling Voorbereidend Hoeer en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September ; 948 de "fde

ling gymnasium van het , Christelijk Lyce-
. urn" te Dordrecht, uitgaande van de "Vereni
ging voor Christelijk Middelbaar en Hoger 
Onderwijs te Dordrecht", gevestigd aldaar, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming van de 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot ur,iver.;itaire studiën 
af te geven, dat met het getwcschrift, in 
artikel II van de hocer-onderwijswet ver
meld, wordt gelijk gesteld. 

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

Soestdijk, 11 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W. , TB. RUTTEN. 

(Uitgeg. I April 1949). 

s. J 115 

12 Maart 1949. BESLUIT, houdende her
nieuwde vaststelling van nadere voor
schriften, als bedoeld in artikel 39, 
vierde lid, der Armenwet. 

WIJ JULIANA, enz; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandse Zaken en van .Justitie van 7 
Janueri 1949, N°. U. 11191-Sch, Afdeling 
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Maatschappelijke Zorg I (Bureau Algemene 
en Juridische Zaken); 

Gele1: op artikel 39, vierde lid, der Armen• 
wet, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947, StaaJsblad N°. H 2321 

Overwegende, dat het wenselijk is de nade• 
re voorschriften, krachtens voornoemd arti• 
kei 39 vastgesteld bij Koninklijk besluit vaii 
9 April 1930, Staatsblad N°. 136, in te trekken 
en opnieuw vast te stellen; 

De Raad van State gehoord (Advies van 
1 Februari 1949, N°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor• 
noemde Ministers respectievelijk van 24 
Februari 1949, N°. 12653-S, Afdeling Maat
schappelijke Zorg I (Bureau Algemene en 
Juridische Zaken) en van 7 Maart I949, 6_8 

Afdeling N°. 2219 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. l. 1. Onze Mini&ter van Binnenlan,;lse 

Zaken maakt een lij~t op van de aangewezen 
inrichtingen in de zin van artikel 7 der wet 
tot regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen, welke als geschikt voor de psychia
trische behandeling en bijzondere verpleging 
van armen, als bedoeld in artikel 39, vierde 
lid, der Armenwet, bij de toepassing van 
laatstgenoemde wetsbepaling in aanmerking 
komen. 

2. Op verzoek van het bestuur der inrich
ting of op andere gronden kan de inrichting 
van de lijst worden afgevoerd. 

3. Dé lijst wordt door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken in de Nederlandse Staats
courant bekend gemaakt. Gelijke bekend
making geschiedt ten aanzien van wijziging 
der lijst. 

Art. 2. 1. De geneeskundigen, verbonden 
aan de inrichting, ma1'en regelmatig ten aan
zien van de verpleegden, opgenomen op 
grond van een verklaring ,als bedoeld in 
artikel 39, vierde lid, van de Armenwet, en 
aan hun behandeling toevertrouwd, nauw
keurige aantekeningen, welke een duidelijk 
beeld geven van dé voorgeschiedenis, zomede 
van de toestand van de verpleegden in licha
melijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht, 
van de wijzigingen, welke deze toestand on
dergaat, van bijzondere voorvallen en van 
hetgeen in het belang van de verpleegden 
wordt gedaan; uit deze aantekeningen moet 
voorts nu en dan blijken, of voortzetting van 
de verpleging in de inrichting nog noodzake
lijk of wenselijk is. 

Zij worden na het ontslag of overlijden van 
de verpleegde zorgvuldig bewaard gedurende 
vijf en twintig jaren. 

2. Van deze aantekeningen wordt aan de 
Inspecteur van het staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten, belast 
met het toezicht op de inrichting, op zijn 
verlangen inzage gegeven. 

Art. 3. 1. De aanwijzing door Ons van 
deskundigen bevoegd tot het afgeven van 
een verklaring, als bedoeld in artikel 39, 
vierde lid, van de Armenwet kan voor een 
bepaalde termijn geschieden. Zij kan door 
Ons op verzoek, of wanneer daartoe naar Ons 
oordeel dringende redenen bestaan, tussen
tijds worden ingetrokken. 

2. Onze_ Minister van Binnenlandse Zak«,n 
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kan in de Nederlandse Staatscourant bekend 
maken de namen en adressen van de aan
gewezen deskundigen, de termijnen waarvoor 
hun aanwijzing geldt, zomede het intrekken 
van een aanwijzing. · 

3. De taak van de deskundige wordt door 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken nader 
geregeld. 

Art, 4. 1. De deskundige is slechts dan 
bevoegd tot het opmaken en afgeven van 
een verklaring, indien het verzoek daartoe is 
gedaan door: 

a. de burgemeester of het hoofd van de 
gemeentelijke geneeskundige en gezondheids
dienst in de woon- of verblijfplaats van de 
persoon, te wiens aanzien een verklaring 
wordt verlangd; 

b. één der inspecteurs voor het Staatstoe
zicht op krankzinnigen en krànkzinnigen
gestichten. 

2. Betreft het een patiënt die 1.1t een 
krankzinnigengesticht is of zal worden over
geplaatst naar een inrichting als bedoeld in 
artikel 1, dan is de deskundige alleen be
voegd tot het opmaken en afgeven der ver
klaring, indien het verzoek daartoe is gedaan 
door een der inspecteurs, bedoeld in het 
voorgaande lid, sub b. 

3. De verklaring houdt in: 
a. op wiens verzoek zij is opgemaakt; 
b. naam, woonplaats en adres van de 

deskundige ; 
c. voor zoveel mogelijk, naam, voornamen, 

geslacht, leeftijd of datum van geboorte en 
verblijfplaats van de persoon, wie zij geldt; 

d. dat de verpleging van de sub c bedoelde 
persoon in een krankzinnigengesticht nodig 
of wenselijk zou zijn, indien deze niet zou 
kunnen worden verpleegd in een der inrich
tingen,· venneld op de-lijst, bedoeld in arti
kel r. 

4. De verklaring wordt gedagtekend op de 
dag, waarop zij is opgemaakt. 
. s. De verklaring wordt opgemaakt vóór 
of bij of zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen veertien dagen na de opneming van 
de persoon in een inrichting, als bedoeld in 
artikel 1, en daar bewaard, tenzij de persoon 
wordt overgebracht naar een andere derge
lijke inrichting, in welk geval de verklaring 
bij de opneming aldaar wordt overgelegd en 
aldaar wordt bewaard. 

6. Van de verklaring wordt binnen veer
tien dagen na de opneming van de persoon, 
door of namens het bestuur der inrichting 
ee.n afschrift gezonden aan de Inspecteur van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten belast met het toe
zicht op de inrichting. 

7. Ten aanzien van zijn verklaring ver
strekt de deskundige de inlichtingen, welke 
vèrlangd mochten worden door voormelde 
inspecteur. 

8. De verklaring van een deskundige is 
niet geldig: 

a. indien zij niet voldoet aan de eisen, 
vermeld in het eerste tot en met het vijfde 
{id van dit artikel; 

b. wanneer niet binnen 14 dagen na haar 
dagtekening de persoon, wie de verklaring 
t;eldt, is opgenomen in een inrichting als 
bedoeld in artikel r. · 

Art. 5. 1. De door de deskundige eventueel 
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te maken reis- en wrblijfkosten worden ver
goed volgens de regelen, gesteld bij het Reis
besluit 1916. 

2. Aan de deskundigen kan wegens hun 
verrichtingen een vergoeding worden toege
kend, welke door Onze Minister van Binnen
landse Zaken wordt geregeld. 

3. De vergoeding wordt, bij gebreke van 
tijdige betaling op andere wijze, door de 
Staat bij voorschot voldaan. Zij wordt terug
gevorderd van degene, te wiens laste de 
kosten van verpleging in de inrichting komen. 

4. Blijft opneming in een inrichting achter
wege, dan kan de vergoeding worden terug
gevorderd van degene, op wiens verzoek een 
deskundige zijn verklaring heeft opgemaakt. 

Blijkt die terugvordering niet mogelijk of 
niet wenselijk, dan komt de vergoeding ten 
laste ·van de Staat. 

Art.&. 1. Een arme, wiens verpleging niet 
door een gemeente of een instelling voor haar 
rekening is genomen, wordt geplaatst in een 
inrichting, waar de kosten van zijn verpleging 
niet hoger zijn dan volgens een tarief, vast
gesteld door Onze Minister van Binnenlanru:e 
Zaken. Voor zoveel mogelijk wordt daarbij 
rekening gehouden met de wensen van de 
arme of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

2. De overbrenging van een arme naar een 
inrichting, als bedoeld in artikel 1, op grond 
van een 'Verklaring, als bedoeld in artikel 39, 
vierde lid, van de Armenwet, geschiedt op 
passende wijze met vermijding van onnodige 
uitgaven. 

Art. 7. Een persoon, die in een inrichting, 
als bedoeld in artikel 1, verpleegd wordt op 
grond van een verklarirg, als bedoeld in arti
kel 39, vierde lid, van de Armenwet, wordt 
ontslagen: 

a. op eigen verzoek of op dat van een der 
ouders of van de voogd, naar gelang de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of 
voogdij : 

b. op schriftelijke verklaring van de genees
kundige, of., zo er meer zijn, van de eerste 
geneeskt,ndige der inrichting, dat verpleging 
in de inrichting n•et langer noodzakelijk of 
wenselijk is ; . 

c. op verlangen van de Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krank
zinnigengestichten, . belast met het toezicht 
op de inrichting. 

Art. 8. Onze Minister kan nadere voor
schriften vaststellen ten aanzien van de in de 
vorige artikelen vermelde onderwerpen. 

Art. 9. Het Koninklijk besluit van 9 April 
1930, Staatsblad N°. 136, wordt ingetrokken. 

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 
Juli 1949. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Onze Minister van Justitie zijn ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 12 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Binnen[. Z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Minister van Junitie, W1JBRS-
( Uitgeg. 12 April 1949.) 

S. 1949, J 115-11T 

S, J ll6 

12 Maart 1949. BESLUIT, houdende nadere • 
wijziging van het Verplaatsingskosten
besluit (Staatsblad N°. G 371). 

WIJ JULIANA, ENZ.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 31 Januari 1949, n°. 130, 
Generale Thesaurie, Afdeling Economische en. 
Sociale Zaken; 

De Raad van State &ehoord (advies van. 
22 Februari 1949 n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-. 
noemde Minister van 7 Maart 1949, n°. 180, , 
Generale The!öaurie, Afdeling Economische , 
en Sociale Zaken; . 

Hebben goedgevonden en verdaan: 
Het besluit van 18 December 1946, tot·: 

regeling van vergoeding van verplaatsings-
kosten (Staatsblad n°. G 371), gewijzigd bij 
besluit van 3 Februari 1948 (Staatsblad no •. 
I 35), wordt gewijzigd als volgt: 

Art. 1. Artikel 3, 2 • lid, vervalt. 
Het 38 lid wordt 2 8 lid en wordt gelezen als; 

volgt: 
Indien belanghebbende geen eigen huis-

houden heeft of dit niet naar de nieuwe stand
plaats wordt overgebracht, zal voor kosten. 
van overbrenging van de inboedel in geen. 
geval meer in rekening mogen worden ge
bracht dan 3 % van de jaarwedde, welke • 
belanghebbende laatstelijk in zijn betrekking · 
vóór zijn verplaatsing genoot of, in geval van. 
in dienst treden, 3 % van de toegekende jaar
wedde. Toelagen en vergoedingen blijven . 
hierbij buiten aanmerking. 

De leden 4, S, 6 en 7 worden onderscheiden-
lijk genummerd 3, 4, s en 6. · 

Art. 2. In artikel 4, 3• lid, vervalt het. 
woord "zeer". 

Art. 3. In artikel 7 worden de woorden. 
"twee maanden" telkens gewijzigd in: zes 
maanden. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem. 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge-. 
zonden aan de Raad van State en aan de, 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 12 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Financiln, P. LIBl'TINCK. 
(Uitgeg. 12 April 1949). 

S.J ll'7 
14 Maart 1949. BESLUIT, bepalende de• 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 17 Januari 1949 te 's-Gravenhage 
tussen de Nederlandse en Amerikaanse 
Regeringen gewisselde nota's betreffende 
re lief zendingen. 

Wij JULIANA, BNZ.; 
Gezien de op 17 Januari 1949 te 's-Gra,ven- • 

hage tussen de Nederlandse en Amerikaanse · 
Regeringen gewfrselde nota's betreffende re- · 
liefzendingen, waarvan een afdruk •en een. 
vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onze Minister van. 
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Buitenlandse Zaken van 9 Maa.Ft: I949, Kabi
:net en Protocol n°. 22177; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de tekst van bovengenoemde nota's, als

mede de vertaling* daarvan, te doen be
kendmaken door de plaatsing van dit besluit 
:in het Staatsblad. . 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 14 Maart 1949,. 
JULIANA. 

;l)eMinisteruan Buitenlandse Zwn, STIKKER• 

(Uitge,r, 10 April 1949). 

VERTALING. 
De Ambassade van de Verenigde Staten 

van Amerika biedt aan het Koninklijk Neder• 
Jan:ls Ministerievan Buitenlan:ise Zaken haar 
complimenten aan en heeft de eer, met ver
·wijzing naar Art. VI, lid 2, en art. IV, lid 5 
van de Overeenkomst tot Economische Sa
menwerking gesloten tussen Nederland en de 
Verenigde Staten van Amerika, een Over
eenkomst voor te stellen tussen beide Rege
ringen, welke luidt als volgt: 

I. De Nederlandse Regering verleent vrij
stelling van rechten bij de invoer in Neder
]and van: 

a. voorraden relief-goederen of standaard 
pakketten geschonken aan of gekocht door 
Amerikaanse vrijwillige niet op winstbasis 
werkende steuncomité's, welke als zodanig 
erkend zijn bij de bepalingen van de Econo
mie Cooperation Admini, tration (hierna te 
noemen E. C. A.), en geadresseerd aan instel
lingen van welda-digheid met inbegrip van 
Nederlandse filialen van deze instellingen 
welke reeds zijn of hierna zullen worden goed• 
gekeurd door de Nederlandse Regering; 

b. relief-zendingen, afkomstig uit de Vec
•enigde Staten van Amerika, verzonden per 
pakketpost of door een transportbedrijf, ge
adresseerd aan iemand, die in Nederland 

·woonachtig is, onverschillig of deze zending 
door een particulier of in opdracht door een 
'firma is verzorgd; 

c. standaard pakketten, samengesteld door 
Amerikaanse vrijwillige niet op winstbasis 

·werkende steuncomité's of door hun agenten, 
welke erkend zijn bij de bepalingen van de 
E. C. A., op bestelling van personen in de 
Verenicde Staten en gezonden ter aflevering 
aan personen, in Nederland woonachtig. 

II. De N ederlaQd.se Regerhtg behoQdt alle 
rechten van onderzoek en douane formalitei
ten met öetrekking tot die pakketten en zen• 
dingen, met inbegrip van het recht invoer
rechten te heffen van pakketten en zendingen 
welke niet voldoen aan de bepalingen van de 
·E.C. A. en aan de bepaJingen van deze 
·Overeenkomst. 

111. Ter fine van de bepálingen van deze 
Overeenkomst zullen: 

a. relief-goederen niet mogen bevatten: 
·tabak, sigaren, sigaretten of alcoholhoudende 
dranken of goederen welke niet zij" levens
middelen, kleding, schoenen, huishoudelijke 
-goederen en artikelen, beddegoed, me~ische 

·* De Engelse tekst is niet opgeQomen. 
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en de gezondheid bevorderende artikelen en 
artikelen welke erkend zijn bij de bepalingen 
van de E. C. A. en goedgekeurd door de 
Nederlandse Regering; 

b. relief-pakketten geen andere goederen 
mogen bevatten dan levensmiddelen, ge
dragen kleding, gedragen schoenen, medische 
en de gezondheid bevorderende artikelen; 
zij mogen een bruto gewicht van 20 kg. niet 
te boven gaan. De gezamenlijke kleinhandel
waarde in de Verenigde Staten van Amerika 
van de hoeveelheid streptomycine, kinine 
sulfaat en kinine hydrochloride, hetwelk een 
relief pakket bevat ,mag niet meer bedragen 
van$ s.-; 

c. standaard pakketten slechts de artikelen 
mogen bevatten welke erkend zijn bij de be
palingen van de E. C. A. en goedgekeurd door 
de Nederlandse Regering; 

d. gewicht, afmeting en andere in dit arti
kel niet nader aangeduide beperkingen moe
ten voltloen aan de bepalingen van de E.C.A.; 

e. relief pakketten en standaard pakketten 
alle het stempel "U. S. A. gift parcels" moe
ten dragen. 

IV. De kosten van vervoer (als bedoeld in 
art. IV, lid 5 van de Overeenkomst tot Eco
nomische Samenwerking) i1:1 Nederland voor 
relief-goederen, relief-pakketten en stan
daard-pakketten welke voldoen aan de bepa
lingen als hierboven onschreven onder I en 
111, worden bestreden als vo)gt: 

a, Het bedrag van de vervoerkosten tot 
het punt van bestemming van zendingen per 
Amerikaanse pakketpost verzonden aan ge
adresseerden in Nederland wordt door de 
Nederlan:lse Posterijen berekend op de wijze 
als nu of later vastgesteld bij daarop toepas
selijke Overeenkomsten. Deze posten worden 
aan de Nederlandse Posterijen terugbetaald 
uit het saldo van de Speciale Rekening als 
bepaald in art. IV van de Overeenkomst tot 
Economische Samenwerking (hierna te noe
men Speciale Rekening) ; de Verenigde 5taten 
kunnen voor deze kosten niet worden aange
sproken. 

b. Met betrekking tot zendingen welke 
aanvankelijk uit de Verenigde Staten zijn 
verzonden door middel van een gevestigde 
beroeps-transportonderneming en in Neder
land door bemiddeling van een erkend agent 
van de exporteur verder zijn vervoerd naar 
de gea1re~seerde door een Nederlandse trans
portonderneming of door de Nederlandse 
Pakketpostdienst, vergoedt Nederland de 
onkosten aan deze agent of Nederlandse 
transportonderneming of de Nederlamlse 
Pakketpostdiemt, al naar de omstandighe
den, uit het saldo van de Speciale Rekenin11: 

· op vertoon van daartoe strekkende bewijs
stukken. 

c, Met betrekking tot bijkomstige vervoer
kosten, met inbegrip van pakhuis-, opslag
en dokkosten, waarin de agent van een ex
porteur als bedoeld onder b van dit artikel 
mocht zijn vervallen en welke niet zijn kosten 
van pakketpost en transporto"derneming 

ntvangt deze erkende agent op vertoon van 
-daartoe strekkende bewijsstukken vergoeding 
van de Nederlandse Regering uit het slado 
van de Speciale Rekening. . 

V, De Nederlandse Regering doet beta
lingen voor de hier voor in art. IV genoemde 
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doeleinden uit het saldo van de Speciale 
Rekening en legt aan de E. C. A.-missie in 
Nederland, onder bijvoeging van een afschrift 
bestemd voor de administrateur van de 
E. C. A. te Washington, maandstaten over 
vin het aldus uitgegeven bedrag, welke sta
ten zullen zijn opgesteld in de vorm welke de 
Nederlandse Regering en de Mhsie voor
noemd goeddunkt, met dien verstande, dat 
elke staat ten minste het totale gewicht. van 
hetgeen venroerd is en de koste-n daarvan 
vermeldt: deze kosten worden vereffeqd met 
de Speciale Rekening, indien zulks na verifi
catie door de E. C.A. wordt nodig geacht. 

VI. Voorzover doenlijk wordt uitvoering 
gegeven aan de art. IV en V als waren zij op 
3 April 1948 van kracht geworden. 

VII. a. Deze Overeenkomst treedt onmid
dellijk in werking. Behoudens het bij b van 
<'it artikel bepaalde en de wijzigingen welke 
de bevoegde instanties van de Regeringen 
van Nederland en van de Verenigde Staten 
mochten overeenkomen aan te brengen zal 
zij van kracht blijven gedurende dezelfde tijd 
als de Overeenkomst tot Economische Sa
menwerking. 

b. Deze Overeenkomst wordt beëindigd 
door een schriftelijke kennisceving met een 
opzeggingstermijn van zes maanden welke te 
allen tijde door een van beide Partijen kan 
worden gedaan. 

In:iien bovengenoemd voorstel aanvaard
baar is voor de Nederlandse Regering, heeft 
de Ambassade van de Verenigde Staten van 
Amerika de eer wijders voor te stellen, dat 
deze Nota en het Antwoord daarop van het 
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken zal zijn een Overeenkomst op boven
genoemde voorwaarden tussen beide Rege
ringen. 

's-Gravenhage, de 17 Januari 1949. 

VERTALING 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
biedt aan de Ambassade van de-Verenigde 
Staten van Amerika zijn complimenten aan 
en heeft de eer de ontvangst te berichten van 
haar Nota van heden, welke als volgt luidt: 

De Ambassade van de Verenigde Staten 
van Amerika biedt aan het Koninklijk Neder
lands Ministerie van Buitenlandse Zaken haar 
complimenten aan en heeft de eer, met ver• 
wijzing naar Art. VI, lid 2, en art. IV, lid 5 
van de Overeenkomst tot Economische Sa
menwerking gesloten tussen Nedêrland en de 
Verenigde Staten van Amerika, een Overeen
komst voor te stellen tussen beide Regerin
gen, welke luidt als volgt: 

I. De Nederlandse Regering verleent vrij
stelling van rechten bij de invoer in Neder-
land van: _ 

a. voorraden relief-goederen of standaard 
pakketten geschonken aan of gekocht door 

~ Amerikaanse vrijwillige niet op winstbasis 
werkende steuncomité's, welke als zodanig er
kend zijn bij de bepalingen van de Economie 
Cooperation Administration (h;ema te noe
men E. C. A.), en geadresseerd aan instel
lingen van weldadigheid met inbegrip van 
Nederlandse filialen van deze instellingen 
welke reeds zijn of hierna zullen worden goed
gekeurd door de Nederlandse Regering; 

b. relief-zendingen, afkomstig uit de Ver-
L. & S. 1949 
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enigde Staten van Amerika, verzonden per 
pakketpost of door een transportbedrijf, ge
adresseerd aan iemand, die in Nederland 
woonachtig is, onverschillig of deze zending 
door een particulier of in opdracht door een 
firma is verzorgd: 

c. standaard pakketten, samengesteld door 
Amerikaanse vrijwillige niet oi, winstbasis 
werkende steuncomité's of door hun agenten, 
welke erkend zijn bij de bepalingen . van de 
E. C. A., op bestelling van personen in de 
Verenigde Staten en gezonden ter- aflevering 
aan personen, in Nederland woonachtig. 

II. De Nederlandse Regering behoudt alle 
rechten van onderzoek en douane formalitei
ten met betrekking tot die pakketten en 
zendingen, met inbegrip var. het recht ÎL• 
voerrechten te heffen van pakketten en zen
dingen welke niet voldoen aan de bepalingen 
van de E. C. A. en aan de bepalingen van 
deze Overeenkomst. 

111. Ter fine van de bepalingen van deze 
Overeenkomst zullen: 

a. relief-goederen niet mogen bevatten: 
tabak, sigaren, sigaretten of alcoholhoudende 
dranken of goederen welke niet zijn levens- • 
middelen, kleding, schoenen, huishoudelijke 
goederen en artikelen, beddegoed, medische 
en de gezondheid bevorderende artikelen en 
artikelen welke erkend zijn bij de bepalingen 
van de E. C. A. en goedgekeurd door de 
Nederlandse Regering; 

b. relief-pakketten geen andere goederen 
. mogen bevatten dan levensmiddelen, gedra

gen kleding, gedragen schoenen, medische en 
de gezondheid bevorderende artikelen; zij 
mogen een bruto gewicht van 20 kg. niet ,te 
boven gaan. De gezamenlijke ikleinhandel
waarde in de Verenigde Staten van Amerika 
van de hoeveelheid streptomycine, kinine
sulfaat en kinine hydrochloride, hetwelk een 
relief-pakket bevat, mag niet meer bedragen 
dan S 5.-; . 

c. standaard pakketten slechts de artikelen 
mogen bevatten welke erkend zijn bij de be
palingen van de E. C. A. en goedgekeurd door 
de Nederlandse Regering; 

d. gewicht, afmeting en andere in dit arti
kel niet nader aangeduide beperkingen moe
ten voldoen aan de bepalingen van de E.C.A.: 

e. relief pakketten en standaard pakketten 
alle het stempel "U.S. A. gift parcels" moe
ten dragen. 

IV. De kosten van vervoer (als bedoeld in 
art. IV, lid 5 van de Overeenkomst tot Eco
nomische Samenwerking) in Nederland voor 
relief-goederen, relief-pakketten en stan
daard-pakketten welke voldoen aan de bepa
lingen als hierboven omschreven onder I en 
111, worden bestreden als volgt: 

a. Het bedrag van de vervoerkosten tot 
het punt van bestemming van zendingen per 
Amerikaanse pakketpost verzonden aan ge
adresseerden in Nederland wordt door de 
Nederlandse Posterijen berekend op de wijze 
als nu of later vastgesteld bij daarop toe
passelijke Overeenkomsten. Deze posten wor
den aan de Nederlandse Posterijen terugbe
taald uit het saldo van de Speciale Rekening 
als bepaald in art. IV van de Overeenkomst 
tot Economische Samenwerking (hierna te 
noemen Speciale Rekening); de Verenigde 
Staten kunnen voor deze kosten niet worden 
aangesproken 

11 
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· b. Met betrekking tot zendincen welke 
aanvankelijk uit de Verenigde Staten zijn 
verzonden door middel van een gevestigde 
beroeps-transportonderneming en in Neder
land door bemiddeling van een erkend agent 
van de exporteur verder zijn vervoerd naar 
de geadresseerde door een Nederlandse trans
portonderneming of door de Nederlandse 
Pakketpostdienst, vergoedt Nederland de on
kosten aan deze agent of Nederlandse trans
portonderneming of de Nederlandse Pakket
postdienst, al naar de omstandigheden, uit 
het saldo van de Speciale Rekening op ver
toon van daartoe strekkende bewijsstukken. 

c. Met betrekking tot bijkomstige vervoer
kosten, met inbegrip van pakhuis-, opslag
en dokkosten, waarin de agent van een ex
porteur als bedoeld onder b va!l dit artikel 
mocht zijn vervallen en welke niet zijn kosten 
van pakketpost en transportonderneming 
ontvangt deze erkende agent op vertoon van 
daartoe strekkende bewijsstukken vergoeding 
van de Nederlandse Regering uit het saldo 
van de Speciale Rekening. 

V. De Nederlandse Regering doet beta-
• lingen voor de hier voor in art. IV genoemde 

doeleinden uit het saldo van de Speciale 
Rekening en leet aan de E. C. A.-Missie in 
Nederland, onder bijvoeging van een afschrift 
bestemd voor de administrateur van deE.C.A. 
te Washington, maandstaten over van het 
aldus uitgegeven bedrag, welke staten zullen 
zijn opgesteld in de vorm welke de Neder
landse Regering en de Missie voornoemd 
goeddunkt, met dien verstande, dat elke staat 
ten minste het totale gewicht van hetgeen 
vervoerd is en de kosten daarvan vermeldt; 
deze kosten worden vereffend met de Speci
ale Rekening, indien zulks na verificatie door 
de E. C. A. wordt nodig geacht. 

VI. Voorzover doenlijk wordt uitvoering 
gegeven aan de art. IV en V als waren zij op 
3. April 1948 van kracht geworden. 

Vil. a. Deze Overeenkomst treedt onmid
dellijk in werking. Behoudens het bij b van 
dit artikel bepaalde en de wijzigingen welke 
de bevoegde instanties van de Regeringen 
van Nederland en van de Verenigde Staten 
mochten overeenkomen aan te brengen zal 
zij van kracht blijven gedurende dezelfde tijd 
als de Overeenkomst tot Economische Sa- • 
menwerking. 

b. Deze Overeenkomst wordt beëindigd 
door een schriftelijke kennisgeving met een 
opzeggingstermijn van zes maanden welke te 
allen tijde door een van beide Partijen kan 
worden gedaan. 

Indien bovengenoemd voorstel aanvaard
baar is voor de Nederlandse Regering, heeft 
de Ambassade van de Verenigde Staten van 
Amerika de eer wijders voor te stellen, dat 
deze Nota en het Antwoord daarop van het 
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken zal zijn een Overeenkomst op boven
genoemde voorwaarden tussen beide Rege
ringen. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
heeft de eer de Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika mede te delen, dat de 
Nederlandse Regering accoord gaat met de 
inhoud van bovengenoemde Nota. 

's-Gravenhage de 17de Januari 1949. 
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S, JUS 

14 Maart 1949. BESLUIT bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van.het 
op 30 Maart 1946 te Rome ondertekende 
Protocol inzake de opheffing van het 
internationaal Landbouwinsti tuut. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien het op 30 Maart 1946 te Rome 

ondertekende Protocol inzake de opheffing 
van het Internationaal Landbouwinstituut 
en de overdracht van zijn werkzaamheden en 
eigendommen aan de Voedsel-en Landbouw
organisatie van de Verenigde Naties, waar
van een afdruk en een vertaling bij dit be
sluit zijn gevoegd; * 

Overwegende, dat genoemd Protocol op 
28 Januari 1948 mede voor Nederland is 
inwerking getreden en dat de in artikel 111 
bedoelde kennisgeving op 27 Februari 1948 
heeft plaats gehad; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 7 Maart 1949, Kabi
net en Protocol, No. 22178; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
de tekst van meergenoemd Protocol, alsmede 
de vertaling daaryan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 14 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaksn, 
STIKKER. 

(Uitgeg. 29 April 1949). 

VERTALING. 

Protocol lnzà.ke de opheffing van het Inter
nationaal Landbouw Instituut en de over
dracht van zUn werkuamheden en eigen
dommen aan de Voed!lel- en Landbouw-

organisatie van de Verenigde Naties 

De Regeringen welke dit Protocol onder
tekenen, 

Partij zijnde bij de Conventie, ondertekend 
te Rome, de zevende Juni 1905, waarbij het 
Internationaal Landbouw Instituut (hierna 
te noemen het Instituut) werd opgericht, 

Overwegende, dat het wenselijk ware het 
Instituut (met inbegrip van het Internatio
naal Bosbouw Centrum, hierna te noemèn 
het Centrum) op te heffen en zijn werkzaam
heden en eigendommen over te dragen aan 
de Voesel en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties (hiema te noemen de Orga
nisatie), en 

Kennisgenomen hebbende van het besluit 
van het Bestuur van het Instituut, 

Zijn als vol~ overeengekomen: 
Art. 1. Met ingang van de datum. over

eenkomstig artikel 111 van dit Protocol door 
het Bestuur van het Instituut bekend te ma
ken, zal de te Rome op 7 Juni 1905 onder
tekende Conventie. waarbij het Instituut 
werd opgericht, niet langer van kracht zijn 
tussen Partijen bij dit Protocol en zal diens-

* De franse tekst is niet opgenomen. 
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volgens het Instituut (met inbegrip van het 
Centrum) ophouden te bestaan. 

Art. II. Het Bestuur van het Instituut 
zal, overeenkomstig dt> aanwijzingen van de 
Bestuursraad van het Instituut, de werk
zaamheden van het Instituut (met inbegrip 
van het Centrum) afwikkelen en zal te dien 
einde: ' 

a) alle eigendommen van het Instituut 
(met inbegrip van het Centrum) tot zich 
nemen en verzamelen en bezit nemen van de 
bibliotheken, archieven, dossiers en ander 
roerend goed: 

b) alle uitstaande schulden en vorderin
gen waarvoor het Instituut aansprakelijk is, 
te betalen en voldoen: 

c) allen, die bij het Instituut werkzaam 
zijn, ontslaan en alle dossiers en dienststaten 
van het personeel aan de Organisatie over
dragen; 

d) het genot en de volle eigendom van de 
bibliotheken, archieven, dossiers en alle ove
rige aan het Instituut (met inbegrip van het 
Centrum) toebehorend goed aan de Organi
satie overdragen. 

Art. 111. Wanneer het Bestuur van het 
Instituut de taak, hem krachtens artikel II 
van dit Protocol opgedragen, heeft volbracht, 
zal het Bestuur van het Instituut de Leden 
van het Instituut onverwijld per circulaire in 
kennis stellen van de opheffing van het Insti
tuut (met inbegrip van het Centrum) en van 
de overdracht van de werkzaamheden en 
eigendommen aan de Organisatie. De datum 
van deze kennisgeving zal geacht worden de 
datum te zijn waarop de Conventie van 7 Ju
ni 1905 wordt beëindigd en eveneens de da
tum van de opheffing van het Instituut (met 
inbegrip van het Centrum). 

Art. IV. Nadat de werkzaamheden van 
het Instituut (met inbegrip van het Centrum) 
zullen zijn afgewikkeld, zullen de bevoegd
heden, rechten · en verplichtingen _welke, 
krachtens de bepalingen van de in de Bijlage 
van dit Protocol genoemde Internationale 
Conventies, aan het Instituut waren toege
kend en opgelegd, overgaan op de Organjsa
tie; en Partijen bij dit Protocol welke Par
tijen zijn bij genoemde Conventies moeten 
bovengenoemde bepalingen, voorzover deze 
van kracht blijven, in alle opzichten ten uit
voer leggen als hadden zij betrekking op de 
Organisatie in stede van op h.et Instituut. 

Art. V. De Leden van het Instituut welke 
het Protocol niet hebben ondertekend kun
nen te allen tijde tot dit Protocol toetreden 
door schriftelijk van deze toetreding kennis 
te geven aan de Directeur-Generaal van de 
Organisatie, die alle Regeringen welke dit 
Protocol hebben ondertekend of welke tot dit 
Protocol zijn toegetreden, van deze toetre
ding in kennis zal stellen. 

Art. VI. 1. Dit Protocol is niet onder
worpen aan bekrachtiging, tenzij dit uitdruk
kelijk wordt voorbehouden ten tijde van de 
ondertekening. 

2) Dit Protocol treedt in werking, zodra 
het door ten minste vijf en derti& Regeringen
Leden van het Instituut is aanvaard. Aan
vaarding geschiedt door: 

a) ondertekening zonder voorbehoud van 
bekrachtiging; 

b) het nederleggen van een akte van be-
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krachtiging in het archief. van de Organisatie 
door de Regeringen namens welke dit Proto
col wordt ondertekend onder voorbehoud 
van bekrachtiltïlrl; 

c) bericht van toetreding overeenkomstig 
het bij artikel V bepaalde. 

3) Nadat dit Protocol, overeenkomstig 
het bij lid 2 van dit artikel bepaalde, in wer
king getreden is, wordt het voor elke andere 
Regering~Lid van het Instituut van kracht 

a) op de dag van ondertekening namens 
deze Regering, tenzij dit geschiedde onder 
voorbehoud van bekrachtiging, in welk geval· 
het voor deze Regering in werking treedt op 
de dag waarop door deze de akte van be,; 
krachtiging is nedergelegd, of 

b) op de dag van ontvangst van de 
kennisgeving van de toetreding waar het 
betreft een Regering welke het Protocol 
niet heeft ondertekend en welke toetreedt 
overeenkomstig het bij artikel V bepaalde. 

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers 
van de onderscheidene Regeringen, te dien 
einde behoorlijk gemachtigd, heden zijn bij
eengekomen en dit Protocol hebben onder
tekend, hetwelk is opgesteld in de Franse 
en de Engelse taal, waarvan beide teksten 
gelijkelijk authentiek zijn, in een enkel exem
plaar hetwelk wordt nedergelegd in het 
archief van de Organisatie. Gewaarmerkte 
afschriften worden door de Organisatie toe
gezonden aan elke Regering welke dit Pro
tocol heeft ondertekend of welke tot dit 
Protocol is toegetreden en aan elke andere 
Regering, welke ten tijde van de onder
tekening van dit Protocol Lid is van het 
Instituut. 

Gedaan te Rome, de 3oste Maart 1946. 

(Voor ä otuürtllkeni11But, zie de Frame en 
E11Belse tekst.) 

BIJLAGE. 

Lijst 11an conu.ntiu aü bedoeld in Artikel IV 
uan het Protocol. 

Internationale Conventie voor de Sprink
haanbestrijding gedateerd te Rome, 31 Octo
ber, 1920. 

Internationale Conventie voor Plantenbe
scherming, gedateerd te Rome, 16 April, 1929, 

Internationale Conventie betreffende het 
merken van eieren in de internationale han
del, gedateerd te Brussel, II December, 1931. 

Internationale Conventie voor het stand
. aardiseren van de methodes toegepast bij de 
kaasanalyse, gedateerd te Rome, 26 April, 
1934. 

Internationale Conventie voor het stand
aardiseren van de methodes toegepast bij de 
wijnanalyse, gedateerd te Rome, 5 Juni, 1935. 

Internationale Conventie voor het stand
aardiseren van de methodes toegepast bij het 
aanleggen en het gebruik van stamboeken, 
gedateerd te Rome, 14 October, 1936. 
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IS Maart 1949. BESLUIT, houdende wijzi

ging van het Rijkstelegraafreglement 
1939. 

WIJ JULIANA, BNz.; 
Overwegende, dat het wenselijk is wijziging 

te brengen in het Rijkstelegraafreg]ement 
1939, laatstelijk vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 17 December 1938 (Staatsblad 
n°. 358); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
'Verkeer en Waterstaat van 24 December 
1948 N°. 7, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

De Raad van State gehoord (advies van 
18 Januari 1949, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 7 Maart 1949, n°. 1, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. Artikel IS, eerste lid, van het 
Rijkstelegraafreglement tussen "Dringend" 
en "Antwoord betaald z" wordt opgenomen: 
"Bus bij geen gehoor ••••• = Bbgg =". De 
aanwijzingen "Telegram van of voor den 
Volkenbond (art. 62, zesde lid) •••• = Voor
rang Volkenbond =" en "Nationaal tele
gram • • • • • = Nat =" komen te vervallen. 

In punt 3 wordt na "uitgesteld meervoudig 
telegram" opgenomen: ,,een meervoudig 
brieftelegram". 

Art. II. Artikel 26, tweede lid, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt gewijzigd als 
volgt: 

2. Door rekeninghouders bij de Post
chèq_ue- én Girodienst kunnen echter aan het 
Rijkskantoor in hun woonplaats of op andere 
Rijkskantoren telegrammen zonder dadelijke 
betaling worden aangeboden, voor zover 
hiertegen naar het oordeel van de Directeur
Generaal geen bezwaar bestaat. 

De voor de telegrammen verschuldigde 
kosten worden, tenzij de rekeninghouder 
daartegen bezwaar maakt, ambtshalve van 
diens _ postrekening afgeschreven. Deze af
schrijving geschiedt kosteloos. 

Art. 111. Artikel 27, eerste lid, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt vervangen 
door: 

1. Door rekeninghouders bij de Post
chèq_ue- en Girodienst kunnen telegrammen 
per telefoon, zowel als per telez worden aan
geboden aan een door de Directeur-Generaal 
daarvoor aangewezen Rijkskantoor, voor 
zover naar het oordeel van de Directeur
Generaal tegen aanbieding zonder dadelijke 
betaling geen bezwaar bestaat. De voor de 
telegrammen verschuldigde kosten worden, 
tenzij de rekeninghouder hiertegen bezwaar 
maakt, ambtshalve van diens postrekening 
afgeschreven. Deze afschrijving geschiedt 
kosteloos. 

Art. IV. Artikel 33, eerste lid, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt vervangen 
door: 

z. De overseining van telegrammen ge
schiedt in het binnenlandse verkeer in de 
hierna genoemde volgorde : 

a. noodseinen, alsmede telegrammen, wel
ke in verband daarmede, of in verband met 
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de beveiliging van mensenlevens bij de zee
en luchtvaart, worden gewisseld; 

b. regeringstelegrammen, waarvoor de 
afzender voorrang bij de overseining heeft 
gevraagd, verzonden door: 

1°. de Koningin en de leden van het Ko
ninklijk Huis; · 

2°. de Ministers; 
3°. de Vice-President van de Raad van 

State; 
4°. de Staatssecretarissen; 
5°. de Chef van de Generale Staf, de Chef 

van de Marinestaf,de Chef van de Luchtmacht
staf, de Kwartiermeester-Generaal der Ko
ninklijke Landmacht, de Bevelhebbers in de 
Militaire afdelingen en de Commandanten 
(c.q. Ondercommandanten) der Marine; 

6°. de Nederlandse en vreemde diploma
tieke of consulaire ambtenaren; 

1°- de Commissarissen der Koningin in de 
Provinciën; 

8°. de Directeur van het Kabinet der Ko
ningin; 

9°. de instanties, bedoeld in artikel 62, 
onder 1; 

zoo. de Inspecteur-Generaal van het verkeer; 
c. overige regeringstelegranimen, waarvoor 

de afzender voorrang bij de overseining heeft 
gevraagd; 

d. weerberichten; 
e. diensttelegrammen en nota's, betrekking 

hebbende op storing van verkeerswegen; 
f. dringende diensttelegrammen en nota's 

en betaalde nota's; 
g. dringende particuliere telegrammen en 

dringende perstelegrammen; 
h. niet-dringende diensttelegrammen en 

nota's en kennisgevingen v.an ontvangst per 
telegraaf; • 

i. regeringstelegrammen, waarvoor de 
afzender geen voorrang bij de overseining 
heeft gevraagd, gewone particuliere tele
grammen en gewone perstelegrammen; 

i. uitgestelde telegrammen en andere soor
ten telegrammen ttigen verlaagd tarief. 

In artikel 33, derde lid, van het Rijkstele
graafreglement wordt gewijzigd "eerste lid, 
sub c" in "eerste lid, sub b, onder 2". 

Artikel 33, vierde lid, sub b, van het Rijks
telegraafreglement wordt gewijzigd in "rege
ringstelegrammen, waarvoor de afzender 
voorrang bij de overseining heeft gevraagd". 

Artikel 33, vierde lid, sub h, van het Rijks
telegraafreglement, wordt gewijzigd in: ,,re
geringstelegrammen niet vallende onder die, 
bedoeld sub b, gewone particuliere telegram
men en gewone perstelegrammen; 

Art. V. Artikel 40, vijfde lid, van het Riiks
telegraafreglement wordt vervangen door: 

5. Indien aan het aangegeven adres niet 
wordt opengedaan of de besteller niemand 
vindt, die het telegram voor de geadresseerde 
wenst aan te nemen, wordt een kennisgeving 
aan het aangegeven adres achtergelaten en 
het telegram naar het kantoor teruggebracht, 
teneinde het aan de geadresseerde of zijn 
gemachtigde op aanvraag van een van beiden 
te kunnen afleveren, tenzij de afzender van 
een binnenlands telegram, door de aanwij
zing "bbgg" boven het adres te plaatsen, 
heeft verzocht het telegram in de brievenbus 
van de geadresseerde te werpen. 

Telegrammen waarbij geen bijzondere 
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voorzorgen in zake de aflevering behoeven 
in acht te worden genomen, worden echter in 
de brievenbus van de geadressseerde gewor
pen, wanneer overigens geen twijfel omtrent 
de woonplaats van deze bestaat. 

In artikel 40, zevende lid, regel 1, van het 
Rijkstelegraafregiement na "Regeringstele
grammen'', wordt opgenomen: .,waarvoor de 
afzender voorrang bij de overseining heeft 
gevraagd", 

Art. VI. In artikel 44, eerste lid, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt het bedrag 
van "gl 0,50" gewijzigd in "f o,88" en in het 
derde lid het bedrag van "1 gulden" in 
.,f I,75"• 

Art. VU. Het twintigste lid, van artikel 
48 van het Rijkstelegraafreglement wordt 
vervangen door: 

20. Voor naseining als gewoon telegram 
zijn in het binnenlandse verkeer geen kosten 
verschuldigd. Bij naseining in het binnenland 
als dringend telegram moet het verschil tus
sen de kosten van een gewoon en een dringend 
telegram worden bijbetaald. 

Art. VIII. De bedragen van "15 cent" 
genoemd in artikel 49, vijfde lid, van het 
Rijkstelegraafreglement worden gewijzigd in 
,,f 0,25". 

Art. IX. In artikel 50, punt 5, laatste zin 
van het Rijkstelegraafreglement wordt "Bo
de" gewijzigd in "Exprès (Bode)". 

Art. X. Artikel 55, vierde lid, van het 
Rijkstelegraafreglement het onder letter b 
gestelde wordt vervangen door: 

b. de naam van het scheepsstation of, in 
geval van een luchtvaartuigstation, de roep
naam, zoals deze in de betrekkelijke naamliist 
voorkomen; 

In artikel 55, vijfde lid, van het Rijkstele
graafreglement wordt na "havens" opgeno
men: .,of luchthavens"; 

In artikel 55, tiende lid, laatste alinea, van 
het Rijkstelegraafreglement, wordt na de 
voorlaatste zin als nieuwe alinea opgenomen: 

Indien het kuststation dat een radiotele
gram naar een ander kuststation heeft nage
seind, naderhand, binnen de voorgeschreven 
termijnen gedurende welke de radiotele
grammen op de kuststations ter beschikking 
worden gehouden, in staat is het rechtstreeks 
aan het mobiele station van bestemming 
over te brengen, gaat het hiertoe over en 
laat aan de inleiding de dienstaanwijzing 
.,duplicaat" voorafgaan. 

Het seint vervolgens aan het kuststation 
waarnaar het radio-telegram was nageseind 
een nota waarbij dit laatste omtrent de over
seining van dat radiotelegram wordt inge
licht; 

In artikel 55, tiende üd, van het Rijks
telegraafreglement, wordt de laatste zin als 
afzonderlijke alinea opgenomen met wijziging 
van de punt aan het slot in een kommapunt 
en met toevoeging van: 

"het geeft dan van deze aflevering kennis 
aan het kantoor van afzending"; 

In artikel 55, elfde lid, van het Riikstele
graafreglement, wordt overal het woord 
.,luchtvaartstation" vervangen door "land
station"; in de laatste alinea wordt na het 
woord "zorgd ~ap;-en'' ingelast "eventueel" en 
aan het slot van Je laatste alinea wordt opge
nomen: 

"In dit geval stelt laatstgenoemd $tation 
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het kantoor van afzending van deze afleve • 
ring in kennis"; 

In artikel 55, twaalfde lid, onder 5° van 
het Rijkstelegraafreglement, wordt na "drin
gende" ingelast "en uitgestelde"; 

In artikel 55, twaalfde lid, onder 8 van 
het Rijkstelegraafreglement, wordt na "ont
vangst" ingelast: .,bestemd voor mobiele 
stations"; 

In artikel 55, dertiende lid, eerste zin, van 
het Rijkstelegraafreglement, worden de woor
den "van radioberichten" vervangen door: 
,;der berichten"; 

In artikel 55, dertiende lid, van het Rijks
telegraafreglement worden 5° t/m 9° ver
vangen door: 

5°. radiotelegrammen betreffende de navi
gatie en de veiligheid van de bewegingen van 
luchtvaartuigen; 

6°. radiotelegrammen betreffende de navi• 
gatie, de bewegingen en de behoeften van 
schepen, en berichten die weerkundige waar
nemingen bevatten bestemd voor een oftici
ele meteorologische dienst; 

7°. regeringsradiotelegrammen waarvoor 
het recht van voorrang is gevraagd; 

8°. dienstradiotelegrammen betreffende de 
werking van de dienst der radioberichtgeving 
of tevoren geseinde radiotelegrammen: 

9°. alle andere berichten. 
Art. XI. Artikel 56, lid 5, van het Rijks

telegraafreglement wordt vervangen door: 
5. Radiobrieftelegrammen in de richting 

wal/schip kunnen worden verzonden miar 
Nederlandse schepen op zee en naar Neder
landse oorlogsschepen op zee. Op het adres 
dezer telegrammen is het in artikel 55, vierde 
lid, c bepaalde , van toepassing. 

Art. XII. Artikel 59, derde lid, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt vervangen 
door: 

3. Kustseintelegrammen worden niet als 
uitgestelde telegrammen toegelaten. 

Art. XIII. De tweede alinea van het eerste 
lid van artikel 60 van het Rijkstelegraafregle
ment komt te vervallen. 

In artikel 60,-tiende lid, regel 2, van het 
Riikstelegraafreglement, wordt "3de" gewij-
zigd in "2de". . 

Art. XIV. Artikel 62, eerste lid, sub b, van 
het Rijkstelegraafreglement wordt vervangen 
door: 

b. telegrammen van: 
de Ministers; 
de Vice-President van de Raad van State; 
de Staatssecretarissen; 
de Commissarissen der Koningin in de 

Provinciën; 
Artikel 62, eerste lid, sub d, van het Rijks

telegraafreglement, wordt vervangen door: 
d. indien bij de aanbieding het verlangen 

tot behandeling als regeringstelegram wordt 
te kennen gegeven, telegrammen over dienst
zaken van: 

de Chef van het Kabinet van de Minister 
van Oorlog; 

de Inspecteur-Generaal der . Koninklijke 
Landmacht; 

de Chef van de Generale Staf; 
de Kwartiermeester-Generaal. der Konink
lijke Landmacht; 
de Adjudant-Generaal der Koninklijke 

Landmacht; 
de Territoriale Bevelhebber in Nederland ; 
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de Commandant van het Veldleger; 
de Legerkorps- en Divisiecommandanten; 
de Chef van de Luchtmachtstaf; 
de Commandant van de Legerluchtmacht 

in Nederland; 
de Commandant der Koninklijke Mare

chaussee; 
de Bevelhebbers der Militaire Gewesten; 
de Officieren en Onderofficieren der Ko-

ninklijke Marechaussee; 
de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten; 
de Chef van de Marinestaf; 
de Commandant van de Zeemacht in 

Nederland; 
de Maritiem Commandant in Zeeland; 
de Commandant der Marine c q Oudst

Aanwezende Zee-officieren; 
· de Commandant van het Korps Mariniers; 

de Bevelvoerende Officieren van Harer 
Majesteits schepen en vaartuigen van oorlog 
aan de Minister van Marine, de Commandant 
Zeemacht Nederland, de Chef van de Marine
staf, de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
en aan Commandanten der Marine c q Oudst
Aanwezende Zee-officieren. 

Artikel 62, eerste lid, sub •• van het Rijks
telegraafreglement wordt vervangen door: 

•· telegrammen van Garnizoenscomman
danten, betrekking hebbende op het verlenen 
van militaire bijstand; 

telegrammen van het Hoofd van de Dienst 
der Genie, de Commandanten in de Genie
commandementen, de Eerstaanwezend Inge
nieurs der Genie, de buiten de standplaats 
van hun chef geplaatste Officieren der Genie 
en de hoofdopzichters en opzichters van forti
ficatiën, betrekking hebbende op dringende 
legerings- en herstelwerkzaamheden; 

telegrammen betrekking hebbende op 
dringende bouw- en herstelwerkzaamheden 
van het Hoofd van hét "Bureau Aanleg, 
Beheer en Onderhoud Vliegvelden (.,Babov"), 
van de Districtshoofden van "Babov" en van 
de hoofdopzichters en opzichters van Ba x x 
de hoofdopzichters en opzichters van "Ba
bov". 

Artikel 62, eerste lid, sub;, van het Rijks
telegraafreglement wordt vervangen door: 

j. indien bij de aanbieding het verlangen 
tot behandelinc als regerincsteJegrarn wordt 
te kennen gegeven, telegrammen over dienst
zaken van: 

de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 
der Nederlanden; 

de Procureurs-Generaal bij de Gerechts
hoven; 

de Procureurs-Generaal, fgd Directeuren 
van Politie; 

de Officieren van Justitie bij de Arrondis
sements-Rechtbanken; 

de Rechters-Commissarissen, belast met 
de behandeling van strafzaken; 

de Kantonrechters en hun plaatsvervan
gers; 

de Advocaat-Fiscaal voor de Zee- en Land
macht of van het Hoog Militair Gerechtshof; 

de Auditeurs-Militair van de Krijgsraden; 
de Fiscaal bij de Kr,ijgsraad voor de Zee

macht binnen het Rijk in Europa; 
de Directeur-Generaal van Politie; 
het Hoofd van het Bureau Criminele Voor

lichting van de Afdeling Politie van het Mini
sterie van Justitie; 

lti6 

de Algemeen Inspecteur van de Rijks
politie; 

het Hoofd van de Rijksidentificatiedienst; 
het Hoofd van de Rijksvreemdelingen

dienst; tevens Hoofd van de Visadienst; 
de Commissarissen van de Rijkspolitie; 

· de Commandanten van de Gewesten der 
Rijkspolitie. 

Artikel 62, tweede lid, sub b, van het Rijks
telegraafreglement wordt vervangen door: 

"telegrammen van het hoofd en de leden 
van een regering"; 

In artikel 62, tweede lid, sub c, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt na "autori
teit" opgenomen "voogdij". 

Artikel 62, tweede lid, sub d, van het Rijks
telegraafreglement, wordt vervangen door: 

d. telegrammen van de Opperbevelhebber 
der Land-, Zee- en Luchtmachten; 

de Chef van de Generale Staf; 
de Chef van de Marinestaf; 
de Chef van de Luchtmachtstaf; 
de Kwartiermeester-Generaal der Konink

lijke Landmacht. 
Artikel 62, tweede lid, sub /, van het Rijks

telegraafreglement wordt gewijzigd in: 
f.. telegrammen van de Secretaris-Gene

raal van de Verenigde Naties en van de 
hoofden van de hulporganen der Verenigde 
Naties; 

Artikel 62, zesde lid, van het Rijkstele-
graafreglement, komt te vervallen. · 

Artikel 62, zevende lid, van het Rijkstele
graafreglement wordt vervangen door: 

Om de bij artikel 33 van dit reglement 
vastgestelde voorrang bij de overseining te 
verkrijgen, moet door de afzender van een 
regeringstelegram of diens vervanger op de 
minuut van het telegram de aanwijzing "met 
voorrang" worden gesteld. 

Het telegram wordt dan, wat de volgorde 
van overseining betreft, behandeld onmiddel• 
lijk na de telegrammen, welke verband hou

. den met de beveiliging van mensenlevens bij 
de zee- en luchtvaart. 

Indien een regeringstelegram niet is voor
zien van de aanwijzing "met voorrang", 
wordt het bij de overseining behandeld als 
een gewoon particulier telegram. (art. 33) 

Artikel 62, achtste lid, van het Rijkstele
graafreglement wordt vervangen door: 

Code-Regeringstelegrammen zijn tegen het 
verlaagde tarief toegelaten en zij genieten 
voorrang indien zij de aanwijzing "met voor
ruc" dragen. 

Art. XV. Artikel 64, eerste lid, onder I, 
sub c (3), van het Rijkstelegraafreglement 
wordt vervangen door: • 

de hierboven sub 2 en 3 vermelde termijnen 
worden voor regeaingstelegrammen, waar
voor de afzender voorrang bij de overseining 
heeft gevraagd, alsmede voor dringende tele
grammen en betaalde nota's tot de helft 
teruggebracht; 

In artikel 64, eerste lid, onder I, sub den f, 
van het Rijkstelegraafreglement wordt het 
bedrag van "1 gulden" gewijzigd in "f 1,7511

• 

In artikel 64, onder II, sub a, van het 
Rijkstelegraafreglement, wordt de eerste zin• 
snede vervangen door: 

"de landstations- en boordtaks, geheven 
voor radiotelegrammen gericht aan een mo
biel station, welke door het landstation niet 
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naar het station van bestemming kunnen 
worden overgebracht, met dien verstande, 
dat, wat radio-brieftelegrammen (Slt-tele
crammen) betreft, een bedrac van f 0,50 
wordt ingehouden". 

Art. XVI. In artikel 67, vi,ifde 1id, eerste 
zinsnede, van het Rijkstelecraafreglement 
vervallen de woorden "of per telex". 

Aan het slot van punt 5 wordt toegevoegd: 
.,extra-afschriften kunnen desgewenst wor

den verstrekt tegen een tarief van f 0,10 per 
50 woorden". 

Art. XVII. Artikel 68 van het Rijkstele
craafreglement wordt vervangen door: 

1. Het Rijkskantoor te IJmuiden geeft 
van de langs radiotelegrafische wee verkregen 
meldingen. van schepen en ontvangen nood
seinen per telegraaf bericht aan hen, die zich 
daartoe hebben aangemeld, tegen heffing van 
de geadresseerde, onverminderd het bepaalde 
in het tweede lid van dit artikel, van f 2,50 
voor elke tijding, benevens, naar omstandig
heden, het tarief voor gewone of dringende 
telecrammen. · 

2. Indien de geadresseerde de ontvangen 
berichten als vorenbedoeld tegen betaling 
aan derden doorgeeft, is door hem boven
dien per tijding voor elk adres waaraan door
gifte plaats vindt noc f 1,50 verschuldigd. 

3. In afwijking van hetgeen in de eerste 
twee leden van dit artikel is bepaald, kunnen 
de in het eerste lid bedoelde telecrafische 
berichten aan de in het tweede lid bedoelde 
geadresseerden, die zulks wensen, worden 
verstrekt tegen betaling van een door de 
Directeur-Generaal vast te stellen bedrag 
per jaar, dat tenminste duizend gulden zal 
bedracen. 

Art. XVIII. In artikel 69, eerste lid, sub a, 
van het Rijkstelegraafreglement, wordt in 
regel 7 het bedrag van "10 cent" gewijzigd 
in "15 cent". 

Art. XIX. Dit Besluit wordt geacht te 
z.ijn in werking getreden met incanc van 1 
Januari 1949. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit Besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan de ~aad van State medegedeeld zal 
worden. 

Soestdijk, 15 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitger. 12 April 1949). 

S. J 121 
17 Maart 1949. WET, houdende vaststelling 

van een regeling betreffende verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfon~s. 

Bijl. Hand. II, 47/48, 785; 
Bijl. Hand. II 48/49, '7,8s; 
Hand. II 48/49, bladz. 1038-1051, 1093-

.1106, II29-II50, 1155-115'1: 
Bijl. Hand. I 48/49, 785; 
Hand. I 48/49, bladz. 279/306. 

WIJ JULIANA, enz .••• doen te weten: 
.Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

s. 1949, J 119, 121 

d~t het wenselijk is een wettelijke regeling 
vast te stellen betreffende verplichte deelne
ming in een bedrijfspensioenfonds; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. pensioen: zowel ouderdoms- en invali• 

diteits- als weduwe- en wezenpensioen; 
b •. een bedrijfspensioenfonds: een in een 

bedrijfstak werkend fonds, waarin hetzij al
leen ten bate van personen, die als werkne
mer, hetzij mede ten bate van personen, die 
in andere hoedanigheid in die · bedrijfstak 
werkzaam zijn, gelden voor pensioenen wor
den bijeengebracht; 

c. een bedrijfsgenoot : ieder, die in de be
trokken bedrijfstak werkzaam is; 

d. een deelnemer in een bedrijfspensioen• 
fonds: ieder, ten bate van wie gelden als 
onder b bedoeld worden bijeengebracht. 

2. Onder bedrijfstak kan voor de toepas
sing van deze wet eveneens woeden begrepen 
een croep van instellingen, die niet, of niet 
alle, onder:nemincen zijn. 

Art. 2. De werking van een bedrijfspen
sioenfonds kan beperkt zijn tot een deel van 
een bedrijfstak en een deel van het land. 

Art. 3. 1. Onze Minister van Sociale Zaken 
kan, op verzoek van een naar zijn oordeel 
voldoende representatieve vertegenwoordi
ging van het georcaniseerde bedrijfsleven in 
een bedrijfstak, na overleg met het hoofd van 
het Departement van Algemeen Bestuur tot 
welks bemoeiingen de aangelegenheden van 
de betrokken bedrijfstak behoren en na de 
Stichting van de Arbeid en de Verzekerings
kamer gehoord te hebben, het deelnemen in 
het bedrijfspensioenfonds voor alle of bepaal
de croepen van bedrijfsgenoten verplicht
stellen. 

2. In het geval, in het vorige lid bedoeld, 
zijn alle tot de ingevolge dat lid aangewezen 
groepen behorende personen alsmede, voor
zover zulks werknemers betreft, hun werk
gevers verplicht tot naleving van het bij of 
krachtens de statuten en reglementen van 
het bedrijfspensioenfonds te hunnen aanzien 
bepaalde. Deze naleving kan, ook wat de 
betaling van de premie betreft, in rechte~ 
vorderd worden. 

3. Van de in het tweede lid opgelegde ver
plichting zijn uitgesloten de bepalingen van 
de statuten en reglementen, welke ten doel 
hebben de beslissing van de rechter omtrent 
twistgedingen uit te sluiten. 

4. De verplichting tot het deelnemen in 
het fonds kan door Onze Minister van Sociale 
Zaken worden ingetrokken bij een beschik
king, welke de cronden der intrekking ver
meldt. Alvorens een zodanige beschikking te 
nemen, hoort Onze genoemde Minister de 
S_tichtinc van de Arbeid en de V erzekerincs-
kamer. • 

5. De verplichting tot het deelnemen in 
het fonds wordt ingetrokken, indien de finan• 
ciële opzet van het fonds en de grondslagen, 
waarop het rust, blijkende uit de in artikel 5, 
tweede lid, onder 1, genoemde actuariële nota, 
of indien de statuten en reglementen van het 
fonds gewijzigd worden, tenzij Onze Minister 
van Sociale Zaken, gehoord de Stichting van 
de Arbeid, heeft verklaard tegen die wijzicin• 
gen geen bezwaar te hebben. 

Art. 4, Onze Minister van Sociale Zaken 
doet V!Ul de indiening van een verzoek als in 
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het eerste lid van artikel 3 bedoeld medede
ling in de NetkrlJJndse Staatscourant, waarbij 
tevens de termijn vermeld wordt, waarbin
nen bezwaren schriftelijk bij hem kunnen 
worden ingebracht. 

Art. 5. 1. Een verzoek als in artikel 3, 
eerste lid, bedoeld kan onder andere worden 
geweigerd, indien Onze Minister van Sociale 
Zaken, gehoord de Stichting van de Arbeid, 
van oordeel is, dat het verplicht stellen van 
het deelnemen in het fonds niet beperkt be
hoort te blijven tot de in het verzoek aan
gegeven groepen, hetzij van werknemers, het
zij van werknemers en andere bedrijfsge
noten. 

2. In geen geval zal een verzoek als in 
artikel 3, eerste lid, bedoeld worden inge
willigd, indien: 

I. de Minister van Sociale Zaken bezwaar 
heeft tegen de financiële opzet van het fonds 
en de grondslagen, waarop het rust, zoals deze 
blijken uit een bij het verzoek te voegen ge
motiveerde actuariële nota; 

II. de statuten en reglementen van het 
fonds geen bepalingen inhouden betreffende: 

a. de bestemming van het fonds; 
l,, de bedrijfstak of het deel van de bedrijfs

tak, en eventueel het deel van het land, 
waarvoor het fonds geldt; 

c. het beheer van het fonds; 
d. de soorten van deelnemers; 
e. de inkomsten van het fonds; 
f. de belegging van de gelden; 
•· de aanspraken, welke de deelneming 

geeft; 
h. de wijze, waarop de bestuursleden wor

den aangewezen; 
i. de wijziging van de statuten en regle

menten; 
j. de rechten en verplichtingen der deel

nemers voor het geval hun verplichting tot 
deelneming ingevol~ het bepaalde in artikel 
3, vierde lid, wordt ingetrokken; 

k. de wijze, waarop tegemoet gekomen 
wordt ten aanzien van personen, die ge
moedsbezwaren hebben tegen· iedere vorm 
van verzekering; 

l. de gevallen, waarin en de voorwaarden, 
waaronder bedrijfsgenoten aan het bedrijfs
pensioenfonds niet behoeven deel te nemen, 
dan wel van bepaalde verplichtingen ten 
opzichte van het bedrijfspensioenfonds kun
nen worden vrijgesteld; 

m. de bestemming van de bezittingen van 
het fonds bij liquidatie; 

UI. de belangen der deelnemers niet vol
doende gewaarborgd zijn in de statuten en 
reglementen; 

IV. vertegenwoordigers van werkgevers
en van werknemersvakverenigingen in de 
betrokken bedr·ijfstak in het bestuur van het 
fonds niet in gelijken getale zitting hebben; 

V, het fonds geen rechtspersoonlijkheid 
bezit. 

3. Onze Minister van Sociale Zaken stelt, 
gehoord de Verzekeringskamer en de Stich
ting van de Arbeid, met betrekking tot het 
bepaalde in het tweede lid, onder II, letter l, 
richtlijnen vast. Bij de vaststelling van deze 
richtlijnen zal moeten worden uitgegaan van 
het standpunt, dat bedrijfsgenoten, die reeds 
tenminste zes maanden voor de indiening van 
een verzoek als in artikel 3, eerste lid, be
doeld, deelnamen in een ondernemingspe n. 
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sioenfonds, of zich bij een levensverzeke
ringmaatschappij hadden verzekerd, niet 
aan het bedrijfspensioenfonds behoeven deel 
te nemen, dan wel van de verplichting tot 
premiebetaling aan dat fonds geheel of voor 
een redelijk deel zijn vrijgesteld; een en ander 
indien en zolang zij kunnen aantonen, dat 
hun daaruit voortvloeiend uitzicht op pensi
oen tenminste gelijkwaardig is aan de uit
keringen van het bedrijfspensioenfonds. Met 
betrekking tot de andere onderdelen van het 
tweede lid kan Onze genoemde Minister even
eens richtlijnen vaststellen. 

Art. 6. Met betrekking tot een bedrijfs
pensioenfonds, ten aanzien waarvan artikel 
3, eerste lid, toepassing heeft gevonden, geldt 
gedurende de tijd dat de verplichting tot het 
deelnemen in het fonds bestaat, het bepaalde 
bij of krachtens de a,rtikelen 7 tot en met 18. 

Art, 7, I. Indien hoofden van onderne
mingen, die geen werknemers in hun dienst 
hebben, deelnemen in het fonds, kan Onze 
Minister van Sociale Zaken, indien de grootte 
van hun aantal hem daartoe aanleiding geeft 
en niet reeds uit anderen hoofde, naar het 
oordeel van die Minister, in hun vertegen
woordiging in het bestuur in voldoende mate 
is voorzien, voorschrijven, dat ook zij op 
billijke wijze in het bestuur van het fonds 
vertegenwoordigd moeten zijn. 

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
is het bestuur van het fonds verplicht al 
datgene te doen, wat nodig is om tot uitvoe
ring van het daar bepaalde te geraken. 

Art. 8. I. Het bestuur van het fonds legt 
aan Onze Minister van Sociale Zaken eenmaal 
in de vijf jaren - of, zo deze zulks nodig acht, 
binnen kortere termijn - een wetenschap
pelijke balans en verlies- en winstrekening 
alsmede een actuarieel verslag betreffende 
het fonds over en eenmaal per jaar een door 
een accountant gecontroleerd verslag, waar
uit ten genoegen van Onze genoemde Minis
ter, de Verzekeringskamer gehoord, blijkt, 
dat ten aanzien van het fonds wordt voldaan 
aan de bij of krachtens deze wet gegeven 
voorschriften. 

2. Het bestuur van het fonds is verplicht, 
aan Onze Minister van Sociale Zaken mede
deling te doen van alle door hetzelve genomen 
besluiten van algemene strekking. 

3, Het bestuur van het fonds is steeds 
verplicht aan de Verzekeringskamer alle in
lichtingen te verstrekken, welke deze ver
langt. Het bepaalde in de artikelen 30 en 31 
der wet op het Levensverzekeringsbedrijf 
1022 (Staatsblad no. 716) is van overeenkom
stige toepassing. 

Art. 9. Het bestuur van het fonds zorgt, 
dat de deelnemers op gemakkelijke wijze van 
de statuten en reglementen van het fonds 
kunnen kennis nemen. 

An. 10. Ieder der bestuurders van het 
fonds zorgt, voor zover zulks van hem af
hangt, dat het bepaalde bij of krachtens deze 
wet alsmede de bepalingen der statuten en 
reglementen van het fonds worden nageleefd 
en dat het beleid van het fonds gevoerd wordt 
overeenkomstig de in artikel 5, tweede lid, 
onder I, bedoelde actuariële nota. 

Art. ll. 1. Indien de gang van zaken bij 
het fonds de Verzekeringskamer op actuariële 
of sociaal-economische gronden, hetzij in zijn 
geheel, hetzij op bepaalde onderdelen, onbe-
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vredigend voorkomt, brengt zij haar opmer
kingen daarover ter kennis van het fonds
bestuur. 

2. De Verzekeringskamer kan, indien het 
fondsbestuur in gebreke blijft aan deze op
merkingen gevolg te geven, tot openbaar
making van haar opmerkingen in de pers, 
of anderszins, op kosten van het fonds over-
gaan. · 

3. Voordat de Verzekeringskamer tot 
openbaarmaking van haar opmerkingen over
gaat, geeft zij van haar besluit daartoe bij 
aangetekend schrijven kennis aan het fonds
bestuur, hetwelk binnen een maand na ont
vangst van de kennisgeving bij Onze Minister 
van Sociale Zaken in beroep kan komen door 
middel van een geschrift, waarvan gelijktijdig 
.een afschrift aan de Verzekeringskamer wordt 
toegezonden. Na ontvangst van dit afschrift 
wordt de openbaarmaking opgeschort. 

4. Nadat het fondsbestuur in de gelegen
heid is gesteld om gehoord te worden, beslist 
Onze Minister van Sociale Zaken op het be
roep bij een met redenen omklede beschik
king, welke in de Nederlandse Staatscourant 
wordt bekend gemaakt. 

Art. 12. De bedrijfspensioenfondsen, ten 
aanzien waarvan artikel 3, eerste lid, toe
passing heeft gevonden, zijn gedurende de 
tijd dat de verplichting tot het deelnemen in 
het fonds bestaat, verplicht tot vergoeding 
van de kosten, welke aan de uitvoering van 
deze wet verbonden zijn. Onze Minister van 
Sociale Zaken, gehoord de Stichting van de 
Arbeid, stelt hiervoor nadere rege)eh vast. 

Art. 13. Gedurende de tijd dat de verplich
ting tot het deelnemen in het fonds bestaat.is: 

a. op een bedrijfspensioenfonds, ten aan
zien waarvan artikel 3, eerste lid, toepassing 
heeft gevonden, de wet op het Levensverze
keringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716) niet 
van toepassing, tenzij het fonds de mogelijk
heid biedt naast de verbintenissen ingevolge 
de verplichte deelneming, overeenkomsten 
van levensverzekering te sluiten voor per
sonen, die niet als werknemer in de desbe
treffende bedrijfstak werkzaam zijn; 

b. op een beding, waarbij een arbeider 
deelneemt in een bedrijfspensioenfonds als 
bedoeld onder a, het bepaalde in artikel 1637s, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet 
van toepassing. 

Art. 14. I. Voor de uitvoering van de 
taken, bij of krachtens deze wet aan de Ver
zekeringskamer opgelegd, kunnen Onze Mi
nisters van Justitie en van Sociale Zaken bij 
gemeenschappelijke beschikking telkens voor 
een bepaalde tijd aan die kamer personen 
toevoegen, die bekend zijn op sociaal gebied 
dan wel op het gebied van de bedrijfstak, 
waarvoor een bedrijfspensioenfonds geldt. 
Zodanlge personen maken overigens geen 
deel van de Verzekeringskamer uit. Terzake 
van hun taak en de daarvoor eventueel toe 
te kennen vergoeding kunnen door Onze ge
noemde Ministers regelen worden vastgesteld. 

2. Ten aanzien van de leden der Verzeke
ringskamer en de in het vorige lid bedoelde 
aan die kamer toegevoegde personen vindt 
het bepaalde in artikel 32, tweede lid, der 
wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716) overeenkomstige toe
passing nopens aangelegenheden van bedrijfs
pensioenfondsen. 
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Art. 15. Wij behouden Ons voor, bij alge
mene maatregel van bestuur nadere regelen 
tot uitvoering van deze wet te geven. 

Art. 16. Door of vanwege Onze Minister 
van Sociale Zaken kan, de Verzekeringskamer 
gehoord, in bijzondere gevallen voorwaarde
lijk of onvoorwaardelijk en al of niet voor 
een bepaalde tijd vri.ietelling worden ver
leend van het bepaalde bij de artikelen 3, 
eerste en tweede lid, 5, tweede lid, en 8, 
eerste lid. 

Art. 1 7. I. Overtreding van het bepaalde 
bij de artikelen 3, tweede lid, 10 en 14, tweede 
lid, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft over
treding van voorschriften, krachtens artikel 
IS of 16 van deze wet gegeven, voor zover 
uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van 
dit artikel aangeduid. 

3. De bij of krachtens d.eze wet strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als over
tredingen. 

Art. 18. I. Burgerlijke rechtsvorderingen 
terzake van deelneming in en uitkering uit 
een bedrijfspensioenfonds, ten aanzien waar
van artikel 3, eerste lid, toepassing heeft ge
vonden, worden geacht betrekkelijk te zijn 
tot een arbeidsovereenkomst. 

2. Indien na aanmaning bij aangetekende 
brief een terzake van achterstallige premies 
vastgestelde schuld niet wordt voldaan, kun
nen de voorzitter en de secretaris van het 
bedrijfspensioenfonds aan de rechter van het 
kanton, waarin de nalatige een bekende 
woon- of verblijfplaats heeft, verzoeken, dat 
hij een dwangbevel uitvaardige. Het daartoe 
strekkende verzoekschrift moet door voor
noemde voorzitter en secretaris worden on
dertekend. 

3. De in het vorige lid bedoelde aanmaning 
vermeldt de tekst van het tweede, achtste 
en negende lid van dit artikel en van het 
tweede lid van artikel 3. 

4. Het in het tweede lid bedoelde ver
zoekschrift kan meerdere schuldenaren bin
nen eenzelfde kanton betreffen, en kan mede 
strekken tot uitvaardiging van een dwang
bevel voor premies, die in het eerstvolgende 
jaar na dagtekening van het dwangbevel op
eisbaar zullen zijn geworden. 

5. Het in het tweede lid bedoelde ver
zoekschrift houdt in: 

a. de naam en de zetel van het bedrijfs
pensioenfonds; 

b. de naam van de voorzitter en van de 
secretaris van het fonds; 

c. de naam, het beroep, de woonplaats en 
het adres van de schuldenaar of van de schul-: 
denaren; 

d. het bedrag der achterstallige premies 
en dat van de rente, voorzover hierop aan
spraak wordt gemaakt ; 

e. voorzover het verzoek mede betrekking 
heeft op premies als bedoeld in het vierde lid, 
het bedrag der periodieke premie; 

f. de gronden, waarop de vordering berust. 
6. Afschrift van de aanmaning zomede 

bewijs van de aangetekende verzending wor-
den overgelegd. • 

7. Tenzij het verzoek de kantonrechter 
onrechtmatig of ongegrond voorkomt, vaar
digt hij een dwangbevel uit. 

8. Het dwangbevel heeft de kracht van 
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-een verstekvonnis, Voor wat de tenuitvoer
:Jegging betreft, staat het gelijk met de grosse 
van een vonnis. Tegen het dwangbevel staat 
-slechts verzet open. 

9. Pe schuldenaar kan tegen het dwang
·bevel gedurende 30 dagen na de betekening 
in verzet komen bij de kantonrechter, die 
·het heeft uitgevaardigd, door middel van een 
dagvaarding. Het verzet stuit de ~enuitvoer-
1egging; een aangevangen tenuitvoerleg-
:ging wordt geschorst.. :. 

10. Het recht tot invorderen bu het dwang
.bevel strekt zich uit tot de kosten van ver
·volging, 

11. Het griffierecht, door de verzoeker bij 
vooruitbetaling te voldoen voor de behande
·ling van een verzoekschrift als bedoeld i_n het 
-tweede lid bedraact, indien het bedrag der 
gevorderde hoofdsom hoger dan vijf en twin-
1ig gulden is, vijf gulden. Door de betaling 
van dit recht zijn voldaan de griffierechten 
van de indiening van het verzoekschrift af 
-tot en met de afgifte van het dwangbevel. 

Art. 19. Deze wet kan worden aangehaald 
-onder de titel "Wet betreffende verplichte 
-deelneming in een bedrijfspensioenfonds". 

Art. 20. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die der dagtekening van 
het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. • 

Lasten en pevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 17 Maart 

"1949. 
JULIANA. 

.De Minister u. Sociale Zaken, A.M. Joa1ms. 

.De Minister uan Jwtiti•, WIJRRS. 
(Uitgeg, 25 Maart 1949). 

:s. J 122 
17 Maart 1949. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad van de op 
2 Juni 1948 te Ottawa tussen Nederland 
en Canada gesloten luchtvaartovereen
komst. 

WIJ JULIANA, RMZ.; 
Gezien de op 2 Juni 1948 te Ottawa tussen 

Nederland en Canada cesloten luchtvaart
ilvereenkomst, waarvan een afdruk en een 
-vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; • . 

Overwegende, dat deze overeenkomst op 
.2 Juni 1948 is inwerking getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
·Buitenlandse Zaken van 11 Maart 1948, 
:Kabinet en Protocol. No. 24070: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde overeen

'komst, alsmede de vertaling daarvan, te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit be
.sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
.aangaat, belast met de uitvoering van het
-'{een te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 17 Maart 1949. 
JULIANA. 

.De Min. u. Buitenl. Zaken, ~TIKKRR. 

(Uitgc. 19 April 1949). 

• De Engelse tekst Is niet opgenomen. 
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l VERTALING 

Oven>enkomst tussen Canada en Nederland 
voor luchtdiensten tussen de twee landen 

Ondertekend te Ottawa, 2 Juni 1948 

De Regering van Canada en de Nederland
se Regering (hierna te noemen de overeen
!tomstsluitende partijen), welke· het Verdrag 
inzake de Internationale Burgerlijke Lucht
lvaart, getekend te Chicago op 7 December 
1944 hebben bekrachtigd en welke wensen 
rechtstreekse luchtverbindingen tussen Cana• 
pa en Nederland in te stellen, komen het 
!volgende overeen: 

Art. I. Elke overeenkomstsluitende partij 
verleent aan de andere de rechten omschre
Fen in de bij deze Overeenkomst behorende 
J3ijlace, met het doel de daarin omschreven 
luchtdiensten (hierna te noemen de overeen-

f 
ekomen diensten) in te stellen. Zulke dien
ten kunnen onmiddellijk dan wel op een 
ater tijdstip, naar verkiezing van de over
enkomstsluitende partij, waaraan de rech

ten zijn verleend, worden geopend. 
1 Art. II. Met inachtneming van de artike
len 111, V en YI van deze Over~nkomst kan 
elk van de overeengekomen diensten in ex-

i
loi tatie worden genomen zodra de overeen~ 
omstsluitende partij, waaraan de rechten 
ijn verleend, een luchtvaartmaatschappij of 
uchtvaartmaatschappijen (hierna te noemen 
e aangewezen luchtvaartmaatschappij) zal 
ebben aangewezen om de overeencekomen 
iensten te exploiteren. 
De overeenkomstsluitende partij, welke de 

rechten verleent, is, behoudens het gestelde 
(n de artikelen 111, V en VI van deze over
eenkomst verplicht onverwijld de passende 
rxploitatievergunning aan de betreffende · 
\uchtvaartmaatschappij te verlenen. 
, Art. 111. Van elk van de aangewezen lucht
yaartmaatschappijen kan worden verlancd, 
i(at deze ten genoegen van de bevoegde lucht
yaartautoriteiten van de andere oven!en
komstsluitende ·partij aantoont, dat zij in 
!ftaat is de bepalingen na te komen, welke 
worden gesteld op grond van de wetten en 

Ioorschriften, welke gewoonlijk door die 
utoriteîten met betrekking tot de exploitatie 

,:an internationale commercil!le luchtdien
sten worden toegepast. 

Art. 1v; Elk van de overeehkomstsluiten
qe paqjjen zal met ,betrekking tot de toepas
~ing van douane:, immigratie-, quarantaine
«in soortcelijke bepalingen de aangewezen 
luchtvaartmaatschappijen en van de andere 
overeenkomstsluitende partij een behande
ling toestaan, welke niet ongunstiger is dan 
<Jie, welke wordt toegepast op de eigen inter• 
nationale luchtvaartmaatschappijen. 

Art. V. Wanneer één van de overeenkomst
sluitende partijen er niet van overtuigd is, 
<Jat het ov1:~egen~e eigendomsrecht 'en het 
ciaadwerkeluk toezicht van een aangewezen 
1 htvaartmaatschappij berusten bij ond.er-

en van de anaere overeenkomstsluitende 
ij, kan zulk een overeenkomstsluitende 
ij, niettegenstaande de andere bepalingen 
deze Overeenkomst, de uit deze Overeen-

1\:omst voortvloeiende rechten niet verlenen 
qf intrekken. · 

Art. VI. Elke overeenkomstsluitende par
tlii behoudt zich het recht voor de uit deze 



171 

Overeenkomst voortvloeiende rechten voor 
de exploitatie van de overeengekomen dien
sten door een aangewezen luchtvaartmaat
schappij van de andere overeenkomstsluiten
de partij, niet te verlenen of in te trekken, 
wanneer zulk een luchtvaartmaatschappij in 
gebreke blijft de wetten en voorschriften van 
de eerste overeenkomstsluitende partij na te 
komen of anderszins aan de voorwaarden, 
waaronder de rechten ingevolge deze Over
eenkomst zijn verleend, te voldoen. 

Art. VII. Indien een van overeenkomst
sluitende partijen het wenselijk acht enige 
bepaling van deze Overeenkomst of haar 
Bijlage te wijzigen, zal deze de andere over
eenkomstsluitende partij in kennis stellen 
van de gewenste wijziging; een zodanige 
wijziging kan door rechtstreeks tot overeen
stemming leidend overleg tussen de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van beide overeen
komstsluitende partijen worden aangebracht 
en zal worden bevestigd door een notawisse
ling tussen de overeenkomstsluitende par
tijen. 

Art. VIII. a. Indien ·tussen de overeen
komstsluitende partijen enig geschil rijst met 
betrekking tot de uitlegging of toepassing 
van deze Overeenkomst of haar Bijlage, zul
len de overeenkomstsluitende partijen in de 
eerste plaats trachten dit geschil door onder
ling overleg op te lossen. 

b. Indien de overeenkomstsluitende pat
tijen er niet in slagen door overleg tot een 
oplossing te geraken 

I. kunnen zij het geschil ter beslissing 
voorleggen aan een in onderling overleg 
samengesteld scheidsgerecht of aan enig 
ander persoon of orgaan, of 

2. indien zij zo niet tot overeenstemming 
komen of indien zij, na besloten te hebben 
het geschil aan een scheidsgerecht voor te 
leggen, niet tot overeenstemming kunnen 
komen omtrent de samenstelling daarvan, 
kan elk der overeenkomstsluitende. partijen 
het geschil ter beslissing voorleggen aan enige 
tot beslissing bevoegde rechtbank, welke 
hierna binnen de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie zou kunnen zijn 
opgericht, of, indien zulk een rechtbank niet 
bestaat, aan de Raad van genoemde Organi
satie. 

c. De overeenkomstsluitende partijen ne
men op zich, zich te houden aan de ingevolge 
lid (b) hierboven gegeven beslissing. 

Art. IX. In geval enig algemeen multilate
raal verdrag betreffende luchtvervoer wordt 
gesloten, waartoe beide partijen toetreden, 
zal de Overeenkomst met inachtneming van 
de bepalingen van zulk een verdrag worden 
herzien. 

Art: X. Elke overeenkomstsluitende partij 
kan te allen tijde aan de andere mededeling 
doen van haar wens deze overeenkomst te 
beëindigen. · 

Een zodanige mededeling zal tegelijkertijd 
worden gezonden aan de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie. Indien een 
zodanige mededeling wordt gedaan, zal de 
overeenkomst ophouden te bestaan twaalf 
(12) maanden na het tijdstip, waarop de 
mededeling door de andere overeenkomst
sluitende partij werd ontvangen, tenzij de 
mededeling van opzegging in onderling over
leg wordt ingetrokken voordat die termijn is 
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verstreken. · Bij gebreke van een ontvangst 
bevestiging van de mededeling, door de an
dere overeenkomstsluitende partij, wordt de 
mededeling geacht te zijn ontvangen veertien 
(14) dagen na de ontvangst van de medede
ling door de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie. 

Art. XI. Deze overeenkomst en alle daar
mede in verband staande contracten zullen 
worden geregistreerd bij de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Art. XII. Deze overeenkomst zal in wer
king treden op de dag van ondertekening. 
Ter oorkonde waarvan de ondergetekenden 
daartoe gemachtigd deze overeenkomst in 
tweevoud hebben ondertekend te Ottawa, 
de 2• dag van Juni 1948. 
Voor de Regering van Canada, 

LIONEL CHEVRIER. 

Voor de Regering van Nederland, 
J. H. VAN ROVEN. 

BIJLAGE 

1. Aan de aangewezen luchtvaartmaat
schappij van de Canadese Regering worden 
de rechten verleend om over Nederlands 
grondgebied te vliegen zonder landing, om 
in Nederland voor niet-verkeers doeleinden 
te landen en om passagiers, post en vracht 
op enig luchtvaartterrein op het grondgebied 
van Nederland in Europa ·af te zetten en op te 
nemen. · 

2. De door de aangewezen luchtvaart
maatschappij van Canada te exploiteren rou
te zal zijn Canada via tussenliggende punten 
naar enig voor internationaal verkeer open
gesteld luchtvaartterrein op het grondgebied 
van Nederland in Europa. 

3. Trans Canada Airlines Ltd zal voor de 
exploitatie van die diensten bevoegd worden 
geacht, de bepalingen, waarnaar verwezen 
wordt in Artikel 111 van deze Overeenkomst, 
na te komen. 

4. Aan de aangewezen luchtvaartmaat
schappij van de Nederlandse Regering wor
den de rechten verleend om over Canadees 
grondgebied te vliegen, zonder landing, om 
in Canada voor niet-verkeers doeleinden te 
landen en om te Montreal of zodanig ander 
luchtvaartterrein als de Canadese Regering 
kan aanwijzen passagiers, post en vracht af 
te zetten en op te nemen. 

5. De door de aangewezen luchtvaartmaat
schappij van Nederland te exploiteren routes 
zullen zijn: 

1°. Curaçao naar Mexico City via tussen
liggende punten naar Montreal of zodanig 
ander luchtvaartterrein als de Canadese Re
gering kan aanwijzen, naar punten in verder 
gelegen landen in beide richtingen. 

2°. Nederland .via tussenliggende punten 
naar Montreal, of zodanig ander luchtvaart
terrein als de Canadese Regering kan aan
wijzen en naar punten in verder gelegen lan
den in beide richtingen. 

6. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
N.V. zal voor de exploitatie van die diensten 
bevoegd worden geacht de bepalingen, waar
naar verwezen wordt in Artikel 111 van deze 
Overeenkomst, na te komen. 

7. a. De vervoers-capaciteit, welke wordt 
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verse-haft door de aangewezen luchtvaart
maatschappijen ener partij bij deze Overeen
komst, tezamen met de vervoers-capaciteit, 
welke wordt verschaft door de aangewezen 
luchtvaartmaatschappijen van de andere 
partij zal redelijk verband moeten houden 
met de behoeften van het publiek aan lucht
vervoer op de overeengekomen routes. 

b. Bij de toepassing van het in bovenstaan
de lid a genoemde beginsel: 

i. zullen de diensten, welke worden ver
schaft door een krachtens deze Overeenkomst 
aangewezen luchtvaartmaatschappij in de 
eerste plaats ten doel hebben de verschaffing, 
met een redelijke bezettingsgraad, van een 
vervoers-capaciteit, welke voldoende is voor 
de op dat ogenblik bestaande en redelijker
wijze te verwachten behoeften van die lucht
vaartmaatschappijen voor het vervoer van 
internationaal luchtverkeer afkomstig uit en 
bestemd voor het grondgebied van de partij, 
welke de luchtvaartmaatschappij heeft aan
gewezen; 

ii. zal de vervoers-capaciteit, welke krach
tens punt i wordt verschaft, kunnen worden 
vergroot met een aanvullende vervoers-capa
citeit, welke voldoende is voor het vervoer 
van internationaal luchtverkeer, dat zowel 
afkomstig is uit als bestemd voor punten, op 
de overeengekomen routes gelegen in de 
grondgebieden van andere Staten dan die, 
welke de luchtvaartmaatschappij heeft aan
gewezen. Een zodanige bijkomende aanvul
lende vervoers-capaciteit zal verband houden 
met de behoeften aan vervoer van de gebie
den, waarover de luchtlijn voert, nadat reke
ning is gehouden met de bijzondere positie 
van andere luchtdiensten, ingesteld door 
luchtvaartmaatschappijen van de hierboven 
genoemde Staten voor zover deze op het ge
heel of een gedeelte van de overeengekomen 
routes internationaal luchtverkeer, afkom
stig uit of bestemd voor hun grondgebied 
bewerkstelligen. 

c. Dit artikel zal niet mogen worden uitge
legd als veelvuldiger veranderingen te eisen 
in vervoers-capaciteit, noch uit een oogpunt 
van tijd, noch op een groter aantal plaatsen 
langs de route, dan verenigbaar is met een 
deugdelijke exploitatiewijze van internatio
nale luchtdiensten. 

8. Tarieven, te heffen door de aangewezen 
luchtvaartmaatschappijen, zullen in de eerste 
plaats door de maatschappijen in onderling 
overleg worden vastgesteld, waarbij behoor
lijk rekening zal worden gehouden met de 
tarièVen, vastgesteld door enige tarief Con
ferentie van luchtvaartmaatschappijen, wel
ke in het gebied diensten exploiteren. 

Een op zodanige wijze vastgesteld tarief 
zal onderworpen zijn aan de goedkeuring van 
de bevoegde luchtvaartautoriteiten van de 
overeenkomstsluitende partijen. In geval van 
onenigheid tussen de aangewezen luchtvaart
maatschappijen zullen de bevoegde lucht
vaartautoriteiten van de overeenkomstslui
tende partijen trachten tot overeenstemming 
te geraken. Indien de bevoegde luchtvaart
autoriteiten, of nadien, de overeenkomst
sluitende partijen zelve geen overeenstem
ming bereiken, zal het punt van geschil ter 
arbitrage worden voocgelegd als voorzien in 
Artikel VIII van deze Overeenkomst. 
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NOTA WISSELING 
I 

De Staatssecretaris voor Buitenlandse Za
ken aan de Ambassadeur van Nederland. 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Ottawa, 2 Juni 1948. 
Excellentie. 

Ik heb de eer te verwijzen naar de Over
eenkomst inzake Luchtdiensten tussen Cana
da en Nederland, ondertekend te Ottawa op 
2 Juni 1948. 

In verband met de Bijlage bij deze Over
eenkomst, wordt door mijn Regering ver
staan, dat het recht om passagiers, post en 
vracht, afkomstig uit of bestemd voor derde 
landen af te zetten en op te nemen niet zal 
worden uitgeoefend totdat met betrekking 
tot iedere route een notawisseling tussen de 
overeenkomstsluitende partijen, aangevende 
de datum, vanaf welke die rechten zullen 
gelden, plaats gehad zal hebben. 

Indien deze opvatting voor Uw Regering 
aannemelijk is, zal deze nota en Uw ant
woord daarop beschouwd worden als een 
overeenkomst te vormen tussen beide Rege
ringen betreffende deze aangelegenheid. 

Ontvang, Excellentie, de hernieuwde ver
zekering van mijn meeste hoogachting. 

LIONEL CHEVRIER, 
Voor de Staatssecretaris voor 

Buitenlansde Zaken. 

Il 
De Ambassadeur van Nederland aan de 

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 
NEDERLANDSE AMBASSADE. 

N°. 2109. 

Ottawa, 2 Juni 1948. 
Mijnheer, 

Ik heb de eer hierbij ontvangst te beves
tigen van Uw nota van heden, luidende als 
volgt: 

.,In verband met de Bijlage bij deze Over
eenkomst wordt door mijn Regering ver
staan, dat het recht om passagiers, post en 
vracht, afkomstig uit of bestemd voor derde 
landen af te zetten en op te nemen niet zal 
worden uitgeoefend totdat met betrelming 
tot iedere route een notawisseling tussen de 
overeenkomstsluitende partijen, aangevende 
de datum, vanaf welke die rechten zullen 
gelden, plaats gehad zal hebben. • 

Indien deze opvatting voor Uw Regering 
aannemelijk is, zal deze nota en Uw antwoord 
daarop beschouwd worden als een overeen
komst te vormen tussen beide Regeringen 
betreffende deze aangelegenheid". 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
opvatting uiteengezet in vorenstaande nota 
aannemelijk is voor mijn Regering. 

Ontvang, Mijnheer, de hernieuwde ver
zekering van mijn meeste hoogachting, 

J. H. VAN ROIJEN. 
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S. J 123 
17 Maart 1949. DERDE UITVOERINGS

BESCHIKKING Wet Afwikkeling 
Geldzuivering van de Minister van· 
Financiën. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is de 

Derde, de Vierde, de Vijfde en de Zesde Aan
vullingsbeschikking Afwikkeling Geldzuive
ring 1947 (Staatsbladen nos. H 457, I 158, 
I 193 en I 237) te wijzigen in overeenstem
ming met artikel 8 van de Wet Afwikkeling 
Geldzuivering; 

Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de 
Wet Afwikkeling Geldzuivering (Staatsblad 
n°. J 53); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 

Art. I. De Derde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staatablad 
n°. H 457) wordt gewijzigd als volgt: 

a. De laatste volzin van artikel 1, sub 2, 
wordt vervangen door: 

De recepissen en verhandelbare schuldbe
wijzen kunnen a pari worden aangewend voor 
betaling van zekerheidstellingen en aanslagen 
in belastingen bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
van de Wet Afwikkeling Geldzuivering opge
legd aan de eigenaar of diens echtgenote. 

b. de eerste 3 volzinnen van artikel 1, 
sub 4, worden gelezen: · 

De schuld heeft een looptijd van ten hoog
ste 20 jaren, gerekend van I Januari 1948. 
Met ingang van I Januari 1959 wordt jaarlijks 
op de eerste Januari een gedeelte van het 
telkens op de aflossingsdatum uitstaande be
drag a pari aflosbaar gesteld en wel per 1 
Januari 

1959: 1/10 
1960: 1/9 
1961: 1/8 
1962: I/7 
1963: 1/6 

1964: 1/5 
1965: 1/4 
1966: 1/3 
1967: 1/2 
1968: het restant, 

of zoveel meer of minder als uit het systeem 
van uitloting op eindcijfers van de nummers 
der schuldbewijzen en aflossing op de sub 14 
bedoelde inschrijvingen in het schuldregister 
zal voortvloeien. 

c. Aan artikel 1, sub 12, wordt in de voor
laatste volzin achter de woorden "tot het 
tijdstip van verwisseling (resp. het tijdstip 
van verschijnen der coupons)" toegevoegd: 

"of het tijdstip waarop de recepissen op 
de voet van het bepaalde sub 2 in betaling 
worden gegeven". 

d. De datums genoemd in artikel 1, sub 13, 
worden gelezen: 

Recepis soort I, 1 Juni 1948 
Recepis soort II, I April 1949 
Recepis soort 111, 1 December 1949 
Recepis soort IV, 1 September 1950 
Recepis soort V, 1 Juni 1951. 

Art. II. De Vierde Aanvullingsbeschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staats
blad n°. I 158) wordt gewijzigd als volgt: 

a. In artikel I vervallen de woorden "He
rengracht 344". 

b. De datums genoemd in artikel 2, sub 6, 
worden gelezen: 
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per I Juni 1948 het saldo van sub-rek. I 
per I April 1949 het saldo van sub-rek. II 
per I Dec. 1949 het saldo van sub-rek. 111 
per I Sept. 1950 het saldo van sub-rek. IV 
per I Juni 1951 het saldo van sub-rek. V· 

c. Na art. 2 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel genummerd 2a en luidende: 

De inschrijvingen, zowel die geboekt op 
een rekening A als op een rekening B kunnen 
in sommen van f 1000,- of een veelvoud 
daarvan a pari worden aangewend voor de 
betaling van zekerheidstellingen en aansla
gen in belastingen bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, van de Wet Afwikkeling Geldzuivering 
opgelegd aan de eigenaar of diens echtgenote. 

Art. 111. De Vijfde Aanvullingsbeschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staata
blad n°. I 193) wordt gewijzigd als volgt: 

a. De laatste volzin van artikel I, sub 2, 
wordt vervangen door: 

De recepissen en verhandelbare schuldbe
wijzen kunnen a pari worden aangewend voor 
betaling van zekerheidstellingen en aanslagen 
in belastingen bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, van de Wet Afwikkeling Geldzuivering 
opgelegd aan de eigenaar of diens echtgenote. 

b. De eerste 2 volzinnen van artikel 1, sub 
4, worden gelezen: 

De schuld heeft een looptijd van ten hoog
ste 50 jaren, gerekend van I April 1948. Met 
ingang van I April 1959 wordt jaarlijks op 
de 1e April een gedeelte van het telkens op de 
aflossingsdatum uitstaande bedrag a pari 
aflosbaar gesteld en wel op I April 

1959: 1/100 1979: 3/70 
1960: 1/99 1980: 3/67 
1961: 1/98 1981: 3/64 
1962: 1/97 1982: 3/61 
1963: 1/96 1983: 3/58 
1964: 1/95 1984: 3/55 
1965: 1/94 1985: 3/52 
1966: I/93 . 1986: 3/49 
1967: 1/92 1987: 3/46 
·1968: 1/91 1988: 3/43 
1969: 1/45 1989: 1/10 
1970: 1/44 1990: 1/9 
1971: 1/43 1991: 1/8 
1972: 1/42 1992: 1/7 
1973: 1/41 1993: 1/6 
1974: 1/40 1994: 1/5 
1975: 1/39 1995: 1/4 
1976: 1/38 1996: 1/3 
1977: 1/37 1997: 1/2 
1978: r/36 1998: het restant 

of zoveel meer of minder als uit het systeem 
van uitloting op eindcijfers van de nummers 
der schuldbewijzen en aflossing op de sub 14 
bedoelde inschrijvingen in het schuldregister 
zal voortvloeien. 

c. In artikel 1, sub 11, wordt gelezen: 
in pl~ts van: 

.,recepis soort I": ,.recepis soort 1" 

.,recepis soort 11": .,recepis soort 2" 

.,recepis soort 111": .,recepis soort 3" 
,.recepis soort IV": ,.recepis soort 4". 

d. In art. 1, sub 12, eerste volzin wordt in 
plaats van "en door zijn bemiddeling" gele
zen "de door zijn bemiddeling" en voorts 
wordt in de voorlaatste volzin achter de 
woorden "tot het tijdstip van verwisseling 
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(resp. het tijdstip van verschijnen der cou
pons)" toegevoegd: 

"of het tijdstip waarop de recepissen op de 
voet van het bepaalde sub 2 in betaling wor
den gegeven". 

e. De datums genoemd in artikel I, sub 13, 
worden gelezen: 

Recepis soort I, I April 1949 
Recepis soort 2, I December 1949 
Recepis soort 3, I September 1950 
Recepis soort 4, I Juni 1951 

Art. IV. De zesde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
n°. I .237) wordt gewijzigd als volrrt: 

a. De datums genoemd in artikel 3, sub 
6a worden gelezen: 
per I April 1949 het saldo van sub-rek. I 
per I Dec. 1949 het saldo van sub-rek. II 
per I Sept. 1950 het saldo van sub-rek. 111 
per I Juni 1951 het ~do van sub-rek. IV. 

b. Na art. 3 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel genummerd 3a en luidende als volgt: 

De inschrijvingen zowel die geboekt op een 
rekening A als op een rekening B kunnen, in 
sommen van f 1000,-, of een veelvoud daar
van a pari worden aangewend voor de beta
ling van zekerheidstellingen en aanslagen in 
belastingen bedoeld in art. 15, eerste lid, van 
de Wet Afwikkeling Geldzuivering opgelegd . 
aan de eigenaar of diens echtgenote. 

Art. V. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, I7 Maart 1949. 

De Minister v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 Maart 1949.) 

s. J 124 
17 Maart 1949. BESCHIKKING, van de 

Minister van Financiën ,houdende wijzi
ging van de beschikking Beursverkeer 
1947 (Staatsblad N°. H 105). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het gewenst is een wijzi

ging aan te brengen in de Beschikking Beurs
verkeer 1947 (Staatsblad n°. H 105); 

Gelet op het bepaalde in artikel 23 van de 
Wet Afwikkeling Geldzuivering (Staatsblad 
n°. J 53); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Artikel 2 van de Beschikking 

Beursverkeer 1947 (Staatsblad n°. H 105) 
wordt gewijzigd vastgesteld als volgt: 

1. De aankoop en de verkoop van effecten 
is, onverminderd de daartoe vereiste ver
gunning van de Afdeling Effectenregistratie 
van de Raad voor het Rechtsherstel, niet 
toegestaan anders dan door tussenkomst van 
een lid van de Vereeniging voor den Effecten
handel (Bedrijfsgroep Effectenhandel), tenzij · 
met toestemming van de Minister van Finan
ciën. Deze toestemming kan betrekking heb
ben op bepaalde gevallen of op groepen van 
gevallen. 

2. De aankoop en de verkoop van effecten 
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. door tussenkomst van een lid van de Vereeni
ging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep 
Effectenhandel) geschieden, voor zover de 
handel ter beurze in de verschillende fondsen 
door het Dagelijks Bestuur der in het eerste 
lid genoemde Bedrijfsgroep zal zijn openge
steld, overeenkomstig de door dit Bestuur te 
geven voorschriften en met inachtneming van 
het bij of krachtens deze beschikking be
paalde. 

Art. 2. Deze beschikking zal in het Staats
blad worden geplaatst en treedt in werking 
met ingang van de dag, volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 ~aart 1949. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

( Uitgeg. 29 Maart 1949). 

s. J 125 
22 Maart 1949. BESLUIT, houdende na

dere voorziening omtrent de intrekking 
der Gemeente-borgtochtenwet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 12 Maart 1949, No. 
24235, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën; 

Gelet op artikel XCVII der wet van 22 
April 1937, Staatsblad 1937, N°. JII; 

Gezien het besluit van de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenlandse 
Zaken van 13 Juni 1944, Nederlandse Staats
courant 1944, N°. 123, gehandhaafd bij Ko
ninklijk Besluit van II Juni 1945, Staatsblad 
No. F 102; 

Overwegende, dat deze handhaving dient 
te worden beëindigd en dat door Ons alsnog 
moet worden voorzien in hetgeen bij de ge
handhaafde bezettingsregeling bepaald werd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk Besluit van 11 Juni 

1945, Staatsblad N°. F 102, wordt ingetrok
ken. 

Art. 2. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landse Zaken van 13 Juni 1944, Nederlandse 
Staatscourant 1944, N°. 123, vervalt. 

Art. 3. De datum, met ingang waarvan 
overeenkomstig artikel XCVII der wet van 
22 April 1937 (Staatsblad N°. JII) de Ge
meente-borgtochtenwet vervalt, blijft be
paald op IS Juni 1944. 

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

Soestdijk, 22 Maart 1949. 

. JULIANA. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 5 April 1949.) 
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S, J 126 
22 Maart 1949. BESLUIT, tot vernietiging 

van het besluit van de facWteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Groningen om doctorale 
examens in de algemene oudheidkunde 
af te nemen. 

WIJ JULIANA, ENZ.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Maart 1949, n°. 100220, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat tegen het besluit van de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen tot afneming 
van doctorale examens in de algemene oud
heidkunde (prae- en protohistorie) tijdig be
roep is ingesteld door de faculteiten der lette
ren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht en aan de Gemeentelijke Universi
teit te Amsterdam; , 

Gelet op artikel 4, § 56 van het academisch 
statuut; 

Gezien het advies van de Eerste Afdeling 
van de Onderwijsraad van l t Maart 1949, 
N°. 45 H. 0.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te vernietigen het besluit van de faculteit 

der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Groningen tot afneming van 
doctorale examens in de algemene oudheid
kunde (prae- en protohistorie), van welk be
sluit aan Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen mededeling is gedaan 
op 30 September 1948. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 22 Maart 1949. 
JULIANA. 

D~ Minister uan 0., Ken ~w., TH. RuTTEN. 

(Uitg1111. 8 April 1949).~ 

s. J 12'7 
23 Maart 1949. BESLUIT, houdende in

trekking van de tijdelijke opschorting 
van de heffing van invoerrechten op 
zout, petten, mutsen en baretten. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de door Onze Minister van Financiën, in 

overlec met Onze Ministers van Buitenlandse 
Zaken en van Economische Zaken gedane 
voordracht van 21 Maart 1949, n°. 117, af
deling Invoerrechten; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
van het Rijk het naar Ons oordeel wenselijk 
maakt enige bij artikel 2 van het "Besluit 
opschorting invoerrechten 1947" ingestelde, 
bij artikel 1, eerste lid, onderdeel I, van Ons 
besluit van 23 December 1948, Staatsblad 
n°. I 576, bestendigde, opschortingen van de 
heffing van invoerrechten te doen eindigen; 

Gelet op artikel 3 van het "Besluit invoer
rechten 1947" en op de wet van 30 Juni 1948, 
Staatsblad n°. I 273; 

s. 1949, J 126-128: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In de in onderdeel I van het eerste, 

lid van artikel 1 van Ons besluit vari 23 De
cember 1948, Staatsblad n°. I 576, opgenomen: 
lijst vervalt met ingang van 1 !\pril 1949 
de vermelding van: 

173--a Zout geschikt voor menselijke
consumptie, ook indien gemalen. 

616--a Petten, mutsen en baretten van 
weefsel, van vilt of van gevold 
breiwerk. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die van zijn. 
afkondiging in het Staatsblad. 

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

Soestdijk, 23 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Financién, P. LlEPTlNCK. 

(Uitgfltl. 29 Maart 1949.) 

s. J 128 
24 Maart 1949. WET. houdende naturalisatie

van Louise Franziska Marie Boerboom en. 
19 anderen. 

Bijl. Hand. II 48/49. u12; 
Hand. II 48/49, bladz. 1273; 
Bijl. Hand. I 48(49, u12; 
Hand. I 48/49, bladz. :¼32. 
WrJ JULIANA, enz ..•• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Louise Franziska Marie Boerboom, en 19-
anderen, die aan Ons verzoek daartoe hebben. 
gedaan, met overlegging van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 

· December 1892 (Staatsblad N<>. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad N<>. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Louise Franziska Marie Boerboom, ge

boren te Emmerik (Duitsland) 14 Januari 
1904, verpleegster, wonende te Amsterdam. 
provincie Noordholland; 

2°. Eugene Florimond François, geboren. 
te Vlissingen (Zeeland) 20 September 1913,. 
kantoorbediende, wonende te Vlissingen, pro
vincie Zeeland; 

3°. Fritz Ernst August Hehne, geboren te
Lühsdorf, Buchholtz (Duitsland) 31 Maart 
1909, musicus, wonende te Arnhem, provincie, 
Gelderland; 

4°. Arthur Marcelin uan Hove, geboren te, 
Amsterdam (Noordholland) 18 October 1901. 
controleur, wonende te Amsterdam, provincie
Noordholland; 

5°. Elisabetft Hub, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 22 Januari 1894, bedrijfsleidster, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

6°. Henricus Adrianus Marie Huttner, ge•• 
boren te Bëuningen (Gelderland) 16 November 
1910, melkventes-, wonende te Ewijk, pro-
vincie Gelderland; 

7°. Fritz Kamp, geboren te Dortmuná 
· (Duitsland) 27 AultllSWS 1915, rijwielhande-
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laar, wonende te 's-Gravenhaa,, provincie 
Zuidholland; 

80. Karl Franz Paul Knoblich, a:eboren te 
.Amsterdam (Noordholland) 16 December 1902, 
correspondent in vreemde talen, wonende te 
.Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, provincie 
Noordholland; 

9". Adam Hubert Kreme, geboren te Le
miers, Laurensberg (Duitsland) 13 Augustus 
1897, landbouwer, wonende te Vaals, pro
vincie Limburg; 

100. Lajos Luby, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 8 October 1914, kruidenier, wo
nende te Rijssen, provincie Over1ïssel; 

uo, Maria Elisabeth Mashernk4, geboren te 
Rieste (Duitsland) 30 Januari 1909, religieuse
lerares, wonende te Tubbergen, provincie 
Overii ssel; 

120. Eisig Mener, geboren te Nowy-Sacz 
(Polen) 22 October l9II, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; . 

130. Uonard Joseph Radermacher, geboren 
te Welkenraedt (België) 16 Mei 1908, mijn
werker, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg; 

14°. Lipót Schwarzkächel, geboren te Boeda
_pest (Hongarije) u Juni 19u, etaleur, wonen
de te Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

15°. Rudolf Teller, geboren te Zerawitz 
(Tsjecho-Slowakije) 18 April 1878, zonder be
roep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
ZuidhoUand; 

16°. Casimirus Josephus Tkaczijk, geboren 
te Bustenari (Roemenië) 11./24 Februari 1907, 
smid, wonende op Curaçao; 

178. Edmund Travnicek, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 2 April 1914, machinebankwer
ker, wonende te Castricum, provincie Noord

Jaolland; 
18°. Herta Eise Martha Wegrnrr, a:eboren te 

Berlijn-Schöneberg (Duitsland) 29 Juni 1918, 
.kantoorbediende, wonende te Huissen, pro
vincie Gelderland; 

19°. Kurt Otto Ernst Wegner, geboren te 
.Berlijn-Schöneberg (Duitsland) 23 Februari 
1917, kantoorbediende, wonende te Huissen, 
provincie Gelderland; 

20". Maria Magdalena Jo,epha Wilberding, 
.ceboren te Rü.schendorf (Duitsland) 24 Octo
ber 1894, zonder beroep, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met in
.gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Maart 

.1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJBRS. 

(Uitgeg. 1 April 1949). 

.S. l 129 
.24 Mt14rt 1949. WET houdende naturalisatie 

van Regina Breuer en 24 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/49, II13; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1273; 
Bijl. Hand. I 48/49, III3 
Hand. I 48/49, bladz. 332. 
WIJ JULIANA, enz .••• doen te weten: 
.Alzo wij in overweging genomen hebben, 
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dat er aanleid,ng is tot naturalisatie van 
Regina Breuer en 24 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor zoveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzicd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad N°. H 232); • 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Regina Breuer, geboren te Nuitra 

(TsjechoSlowakije) 22 October 1892, huid
specialiste, weduwe van Geza Stern, wonende 
te Soerabaja (Indonesië); 

20. Augustinus Ludovicus Josephus Cattoir, 
geboren te Hulst (Zeeland) 7 Februari 1904, 
caféhouder en bioscoopexploitant, wonende 
te Hulst, provincie Zeeland; 

30. Arthur Chajet, geboren te Wenen (Oos
tenrijk) 22 October 1890, kantoorbediende, 
wonende te Bandoeng (Indonesië); 

4°. Geert Dams, geboren te Gölenkamp 
Uelsen, (Duitsland) 13 Februari 1880, land
bouwer, wonende te Tubbergen provincie 
Overijssel; 

50. Leo Jacobus Joseph Galdermans, ge
boren te Tongerloo (België) 7 Maart 1888, 
zaadhandelaar, wonende te Sappemeer, pro
vincie Groningen; 

60. Franz Albin Golob, geboren te Buer 
(Duitsland) 21 Februari l9II, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

,o. Wilhelmus Josephus ·Kerstholt, geboren 
te Groningen (Groningen) 26 November 1895, 
bedrijfsleider, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

8°. Markus Klinger, geboren te Radymno 
(Polen) 2 Februari 1906, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

90. Angèle Celestine Livoreil, geboren te 
Ding4 (Frankrijk) 2Ó Mei 1903,kloosterzuster
fröbelonderwijzeres, wonende te Schaesberg, 
provincie Limburi; 

1oO. Silvio Molin, geboren te Walsum 
(Duitsland) 24 Augustus 1920, caféhouder, 
wonende te Arnhem, provincie Gelbrland; 

no. Wilhelm Adalbert Pfeiffer, geboren te 
Dusseldorp (Duitsland) 26 Januari 1901, 
boekhouder, wonende te Soerabaja (lndir 
nesil); 

128. Theodor Henri Barthelemi RebaUu, 
geboren te Berlijn (Duitsland} 21 Mei 1876, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

130. Kurt Rothschild, geboren te Herne 
(Duitsland) 26 Mei I9II, röntgenoloog, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

140. Maria Seidel, geboren te Wenen (Oos
tenrijk) 18 Maart 1914, fröbelonderwijzeres, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

150. Albert Spiegel, geboren te Wenen (Oos
tenrijk) 17 Augustus 1889, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

160. Hedwig Friederike Tillmann, geboren 
te Calbe aan de Saai• (Duitsland) 8 November 
1890, kloosterzuster-onderwijzeres, wonende 
te Tegelen, provincie Limburg; 

178. Rudolf Aloilsius Videc, geboren te 
Gelsenkirchen (Duitsland) 19 September 1915, 
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reiziger, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

18°. Eljie Mejlach Wajnkranc, geboren te 
Popowo Kostelno (Rusland) 2 October 1896, 
kunstschilder, wonende te 's-Grauenhage, 
provincie Zuidholland; 

19°. Fedó.e Wilken, geboren te Ditzum 
(Duitsland) 7 December 1877, nachtwaker, 
wonende te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, 
provincie Groningen. 

Art. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij _de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. 
H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

:,.o, Catharina Maria Galdermans, geboren 
te Sappemeer (Groningen) 10 Augustus 1923, 
verpleegster, wonende te Sappemeer, pro
vincie Groningen; 

:zo. Gezina Lenonie Galdermans, geboren te 
Sappemeer (Groningen) 13 Februari 1926, 
kinderjuffrouw, wonende te Helmond, pro
vincie Noordbrabant; 

3°. Maria Victoria Galdermans, geboren 
te Sappemeer (Groningen) 24 Mei 1919, zonder 
beroep, wonende te Sappemeer, provincie 
Groningen; 

4°. Pitrus Hubertus Galdermans, .geboren 
te Sappemeer (Groningen) 9 Februari 1917, 
kweker, wonende te Sappemeer, provincie 
Groningen; 

!?, Susanna Agnes Galdermans, geboren te 
SappemtMr (Groningen) 5 Juni 1918, verpleeg
ster, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

6°. Victoria Catharina Galdermans, geboren 
te Sappemeer (Groningen) 1 Juli 1922, ver• 
pleegster, wonende te Sappemeer, provincie 
Groningen. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in• 
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Maart 

;1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Justitie, W1JERS. 

(Uitaet1, 1 April 1949). 

s. J 130 
24 Maart 1949. WET, houdende naturalisatie 

van Felix Baehr en 25 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/49, 1121; 
Hand. II 48/49, bladz. 1273; 
Bijl. Hand. I 48/49, n21; 
Hand, I 48/49, bladz. 332. 
WIJ JULIANA, enz .•.• doen te weten: 
Alzo Wij in overweg1ng genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Felix 
Baehr en 25 anderen, die aan Ons een verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging -
-wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoem• 
den voor zoveel doenlijk - van de bewijs
.stukken, bedoeld in artikel 3 der Wet van 12 
.December 1892 (Staatsblad N°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
]aatstelijk gewijzigd_ bü de wet van 10 Juli 
.1947 (Staatsblad N°. H 232); 

L. & S. :1949 

s. 1949, J 129-130 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Felix Baehr, geboren te Berlijn (Duits• 

land) 8 Juli 1905, fotograaf, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

Zo. Joseph Beister, geboren te Heerlen 
(Limburg) 8 Maart 1914, kantoorbediende, 
wonende te Kerlaade, provincie Limburg; 

3°. Bruno Braun, geboren te Miloslaw 
(Polen) II Juli 1896, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Diederik Büsselmann, geboren te Nij
megen (Gelderland) 5 Juni 1925, arbeider, 
wonende te Arnhem, provincie Gelde/and: 

5°. Heinz Friedrich Cohn, geboren te 
Schöneberg (Duitsland) 25 Januari 1912, in• 
koper, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

60. Wilhelm Joseph Cordowiner, geboren te 
Prummern (Duitsland) 3 Juni 1918, magazijn
meester, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

7°. Paul August Emald Höke, geboren te 
Dortmund (Duitsland) 2 Augustus 1893, R.K. 
priester, wonende te Rijuen, provincie Ouer
ijssel; 

8°. Antoon Houben, geboren te Roosteren 
(Limburg) 6 Februari 1895, mijnwerker, wo
nende te Susteren, provincie Limburg; 

9°. Charlotte Katharina Johnen, geboren te 
Werun, Essen-Werden (Duitsland) 16 Mei 
1894, huishoudster, wonende te 's-Grauen
hage, provincie Zuidholland; 

1o". Anna Engelina Margar,tha Käller, 
geboren te Leeuwarden (Friesland) 2 N ovem• 
ber 1922, verpleegster, wonende te Meerueld
houen, gemeente Veldhouen, provincie Noord
brabant; 

11°. Gertruda Joze/ina Maria Lemaire, ge
boren te Heerlen (Limburg) 14 Juni 1922, 
fröbelonderwijzeres, wonende te NederuJt#rt, 
provincie Limburg; 

12°. Paula Leybold, geboren te Hamburg 
(Duitsland) 30 Juni 1898, weduwe van Karl 
Benno Brodnitz, pensionhoudster, wonende te 
Deuenter, provincie Oueriissel; 

13°. Marie Lambert Leo Petit, geboren te 
Meerssen (Limburg) 28 Juli 1915, landbouwer, 
wonende te Ulestraten, provincie Limburg; 

14°. Maria Hubertina Remarque, geboren 
te Vaals (Limburg) 18 Juni 1895, costuum
naaister, wonende te Vaals, provincie Lim• 
burg; 

15°. Franz Wilhelm Rocks, geboren te 
Kohlscheid (Duitsland) 1 Augustus 1890, 
landbouwer, wonente de Heerlen, provincie 
Limburg; 

160. Wilhelm Erich Schmidt, geboren te 
Elberfeld (Duit,tand) 20 Mei 1904, brood- en 
banketbakker, wonende te Roosendaal, ge
meente Roosendaal en Nispen , provincie 
Noordbrabant; 

170. Johannes Franciscus Vermeer, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) 12 Augustus 
19o6, los arbeider, wonende te Eindhouen, 
provincie Noordbrabant. 

Art, 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid aanhef, en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. K 

12 
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232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Hein RinLje van Arkens, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 19 Januari 1901, 
schilder, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Te~mis Blok, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 29 Se1>tember 1916, winkelier, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

3". Pieter Cornelis Maliepaard, geboren te 
Capelle (NoordbrabanJ) II November 1908, 
leider van een noodtehuis van een evacuatie
bureau, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232) wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan: 

1°. Eva Helene Brodnitz, geboren te Char
lottenburg, Berliin-Charlottenburg (Duitsland) 
19 Juli 1924, kantoorbediende, wonende te 
D.venler, provincie Ooerijssel; 

2°. Felomena Hendrica Houben, geboren te 
Susteren (Limburg) 19 Januari 1927, zonder 
beroep, wonende te Susteren, provincie Lim
burg; 

3°. Hendrik Houben, geboren te Susteren 
(Limbu'Jl) 30 September 1922, mijnwerker, 
wonende te Susteren, provincie Limburg; 

4°. Maria Gertruda Hendrika Houben, ge
boren te Susteren (Limburg) 5 November 
1923, zonder beroep, wonende te Susteren, 
provincie Limburt1; · 

5°. Theodorus Anlonius Houben , geboren 
te Susteren (Limburg) 2 Juni 1921 , mijnwer
ker, wonende te Susteren, provincie LimbU'Jl; 

6°. Wilhelmus Hubertiu Houb.n , geboren 
te Susteren (Limburg) 6 Januari 1926, dak
dekker, wonende te Susteren, provincie Lim
bu'Jl. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Maart 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, Wl]BRS. 

(Uit6eg. 5 April 1949). 

8. ;J 131 

24 Maart 1949. WET, tot wijziging van het 
Dertiende Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1087; 
Hand. II 48/49, bladz. 1314 ; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1087 ; 
Hand. I 48/49, bladz. 332. 
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8. l 132 

24 Maart 1949. WET houdende vaststel
ling van het Tiende Hoofdstuk - der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 
(Departement van Economische Zaken). 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000; 
Hand. II 48/49, bladz. 421-476, 478--.J85; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 306-330, 332-338. 
GEHELE DIENST .. f 131 371 750. 

TITEL A. GEWONE 
DIENST • 38 848 870. 
TITEL B. BUITEN-.. 
GEWONE DIENST • . 92 522 88o. 

s. J 133 

25 Maart 1949. WET houdende vaststelling 
van de begroting van de Staatsmijnen 
in Limburg voor het dienstjaar 1949. 

Bi.il. Hand. II 48/49, 1000 J: 
Hand. II 48/49, bladz. 478--485; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000 J; 
Hand. I 48/49, bladz 338-355. 

8. l 134 

25 Maart 1949. BESLUIT. houdende nadere 
aanwijzing van de gemeente Hoogezand
Sappemeer als gemeente met gemeente
politie. 

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

Justitie en van Binnenlandse Zaken van 
24 Maart 1949/za Februari 1949, afdeling 
Politie, Bureau Kabinet, N°. 306o, en af
deling Openbare Orde en Veiligheid, Bureau 
Algemene en Juridische Zaken, N°. U 4074; 

Gezien de wet van 5 Januari 1949 (Staats
blad N°. Ju) tot samenvoeging van de ge
meenten Hoogezand en Sappemeer; 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, onder b 
van het Politiebesluit 1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Koninklijk Besluit van 
9 April 1947 (Staaublad N°. H 112) in dier 
voege wordt gewijzigd, dat met ingang van 
1 April 1949 voor de onder de provincie 
Groningen genoemde gemeente "Hoogezand" 
wordt gelezen: ,.Hoogezand-Sappemeer" . 

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

Soestdijk, 25 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Juditie, WIJERS. 

De Minister uan Binnenlandse Zahn 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uit6eg. 29 Maart 1949.) 
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S. J 135 
25 Maart 1949. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 Maart 1922 (Staatsblad 1939, N°. 442) 
tot uitvoering van enkele bepalingen 
van de Tabakswet (Staatsblad 1921, 
N°. 712). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 15 Februari 1949, n°. 359, 
Afdeling Accijnzen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 16 Maart 
1922 (Staatsblad 1939, n°. 442), zoals dit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 23 De
cember 1948 (Staatsblad n°. I 579); 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1949, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Financiën van 23 Maart 1949, n°. 247, 
Afdeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk bèsruit van 16 

Maart 1922 (Staatsblad 1939, n°. 442) wotdt 
nader gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
De zegels, bedoeld in artikel 8 der Ta

bakswet (Staatsblad 1921, n°. 712) worden 
onderscheiden in de volgende soorten: 

a. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van sigaren; 

b. zegels, bestemd voor het stuksgewijs 
zegelen van sigaren, 

c. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van sigaretten; 

d. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van rooktabak, 
niet natte pruimtabak en snuif; 

e. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van natte pruim
tabak; 

/. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in het geval, bedoeld in artikel 22 van 
dit besluit; 

g. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in gevallen, waarin hiervoor niet is 
voorzien. 

De zegels hebben de vorm van een recht
hoek; hun beeldgrootte bedraagt voor de 
zegels onder: 

a. 1,3 X 18 cm. en 1,3 X 25 cm.; 
b. 1 X 7,2 cm.; 
c. 1 X 17 cm.; 
d. 2 X 17 cm. en 2 X 26 cm.; 
•· 2 x 26cm. 
De zegels onder a, c en d vertonen vier 

vakken, waarvan drie bestemd zijn voor de 
vermelding van hoeveelheid (nettogewicht 
of aantal stuks) en soort van het tabaks
fabrikaat, van de kleinhandelsprijs en van de 
naam van de fabrikant öf van de importeur. 
die de zegels van de administratie der accijn
zen betrekt. Het linkervak wordt niet ge. 
bruikt. 

De zegels onder b vertonen twee vakken, 
waarvan het rechtetvak bestemd is voor de 
vermelding van de kleinhandelsprijs: op de 
rugzijde wordt de naam van de fabrikant 
of van de importeur vermeld. Het linkervak 
wordt niet gebruikt. De zegels onder e ver
tonen eveneens twee vakken, bestemd voor 
de vermelding van hoeveelheid (nettogewicht 
en soort van het tabaksfabrikaat en van de 
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naam van de fabrikant of van de importeur. 
Onder de voorwaarden, door Onze Mi

nister van FinancU!n te stellen, kan d.e naam 
van de fabrikant of van de importeur worden 
vervangen door een fabrieks- of handelsmerk 
of door een met de administratie der accijn
zen overeengekomen nummer. 

De zegels worden afgeleverd zonder ver
melding van de naam van de fabrikant of 
van de importeur en zonder vermelding van 
het hiervoor bedoelde fa brieks- of handels
merk of nummer. Deze bijzonderheden wor
den door hem, die de zegels betrekt, daarop in 
duidelijke druk of gestempeld aangebracht. 

Het beeld van de zegels bestaat uit een 
versieringsmotief waarin van links naar 
rechts de Belgische, de Nederlandse en de 
Luxemburgse leeuw voorkomen. Bovendien 
zijn in de zegels tweemaal de letters B, N 
en L in monogramvorm opgenomen, behalve 
in het zegel onder b. 

De 2egels worden als volgt gedrukt: 
die onder a, voor zover zij zullen dienen 

voor sigaren belast met een accijns van 27 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een zegelbeeld in havanabruin en een indruk, 
vermeldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs eveneens in 
havanabruin; 

die onder b, voor zover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 27 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs 
en een zegelbeeld met kleinhandelsprijs in 
havanabruin; 

die onder a, voor zover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 33 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een zegelbeeld in terracotta en een indruk, 
vermeldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs eveneens in 
terracotta; 

die onder b, voor zover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 33 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs en 
een zegt-lbeeld met kleinhandelsprijs in terra
cotta; 

die onder c, een ondergrond in bruingrijs, 
een zegelbeeld in roodbruin en een indruk, 
vermeldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs eveneens in 
roodbruin; 

die onder d, een ondergrond in bruingrijs, 
een zegelbeeld in blauw en een indruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid en kleinhandelsprijs eveneens in 
blauw; 

die onder e, een ondergrond in bruingrijs, 
een zegelbeeld in rood en een indruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat en 
'hoeveelheid eveneens in rood, 

De vöàr het in werking treden van de wet 
van %5 December %948 (St~atsblad n°. I 546) 
uitgegeven zegels behouden hun geldigheid 
voor zover ze zijn aangebracht op verpak
kingen van tabaksfabrikaten of om sigaren, 
welke in het vrije verkeer voorhanden zijn. 

De sedert het in werking treden van de 
in het vorige lid genoemde wet uitgegeven 
zegels behouden hun geldigheid tot een door 
Onze Minister van Financiën nader t e be
palen tijdstip, tenzij het zegels betreft welke 
zijn aangebracht op verpakkingen van ta.. 
baksfabrikaten of om sigaren, Wt'lke in h~ 
vrije verkeer voorhanden zijn; de geldigheid 
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van laatstgenoemde zegels in aan geen be
perlcing van tijd gebonden. 

B. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
De zegels worden niet verkrijgbaar gesteld 

dan bij hoeveelheden van ten minste één vel 
van dezelfde soort. 

Van de zegels, bedoeld in artikel 2, onder 
letters a, b, c, d en e zijn op één vel respec
tievelijk IS, 75, 60, 30 en 30 zegels gedrukt. 

Indien overeenkomstig het slot van het 
vorig artikel de zegels te Haarlem in ont
vangst worden genomen, geschiedt de afleve
ring in vellen, bevattende voor de zegels 
bedoeld in artikel 2, onder letters a, b, c en e, 
respectievelijk 30, 300, 180 en 60 stuks en 
voor de zegels bedoeld in letter d van dat 
artikel, 90 stuks ter grootte van 2 x I7 
cm. of 60 stuks ter grootte van 2 x 26 cm. 
en worden niet minder dan 10 vellen met 
zegels van dezelfde soort tegelijk afgeleverd. 

C. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
Onze Minister van Financiën bepaalt met 

betrekking tot de zegels bedoeld onder letters 
f en g van artikel 2, de vorm, het beeld, de 
beeldgrootte, de waarde, de kleur, de wijze 
van verkrijgbaarstelling en aflevering, het 
kleinste bedrag, dat wordt verkrijgbaar ge
steld, alsmede de wijze, waarop de zegels 
worden gebruikt. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I April 1949. 

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

Soestdijk, 25 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIBFTINCK. 

(Uitgeg. 29 Maart 1949.) 

s. J 137 
26 Maart 1949. WET, houdende naturalisatie · 

van Ja/rob Borg en 23 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/49, 1035; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1331; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1035; 
Hand. I 48/49, bladz. 365. 
WIJ JULIANA, enz ..•. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jakob Borg en 23 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jakob Borg, geboren te Waldniel 

(Duitsland) 3 Februari 1888, landbouwer en 
los arbeider, wonende te Vlodrop, provincie 
Limburg; 

2°. Betje van Gelder, geboren t e Amsterdam 
(Noordholland) 29 Juni 1900, weduwe van 
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Hartog Zadick, koopvrouw, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

3°. Walther Heynemann, geboren te Göttin
gen (Duitsland) 9 Augustus 1901, fabrikant, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

4°. Lászlo Kellermann, geboren teSzokolya 
(Hongarije) 15 April 1902, constructeur, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

5°. Marta Magdolua Nagy, geboren te 
Boedapest (Hongarije) 17 Februari 1914, on
derwijzeres, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

6°. Leopoldine Klara Auguste Antonia 
Niuch, geboren te Graz (Oostenrijk) 4 April 
1905, zonder beroep, wonende te Apeldoorn 
provincie Gelderland; 

7°. Ferenc Novdk, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 18 December 1910, manufactu
rier, wonende te Anna Paulowna, provincie 
Noordholland; 

8°. Kurt PIJJut, geboren te Kassei (Duits
. IJJnd) 25 Juli 1905, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

9°. Anna Rosalina L' Ortye, geboren te 
Hoensbroek (Limburg) 25 September 1883, 
weduwe van Wilhelm Hubert Pau[s, zonder 
beroep, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

100. Gabriëla Gisela Schmidt, geboren te 
Ebergassing (Oostenrijk) 24 December 1910, 
hulp in de huishouding, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

11°. Otto Sechterberger~ geboren te Gollrad, 
gemeente Gusswerk (Oostenrijk) 9 September 
1908, boekhouder, wonend«: op Curaçao; 

12°. Anna Margit Seidl, geboren te Boeda
pest (Hongarije) 8 Februari 1895, pianolera
res, wonende te Deventer, provincie Overijssel; 

13°. Ewald Reinhard Sieper, geboren te 
Keulen-Bayenthal (Duitsland) S Maart 1909, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhol!JJnd; 

14°. Richard Heinrich Stern, geboren te 
Charlottenburg (Duitsland) 27 Juli 1910, koop
man, wonende te Loosdrecht, provincie 
Utrecht. . 

Art. 2. Met afwijking voor zoveel nodig 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 30., der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
Io Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Johann Wilhelm Gerhnrds, geboren te 
Bruxgen, GangeU (Duitsland) 4 Mei 1892, 
landbouwer, wonende te Groenlo, provincie 
Gelderland; 

2°. Walenty Kalkowski, geboren te Staro
gard (Polen) 30 Januari 1920, metaalslijper, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

3°. Andreas Bernhard Kresmer, geboren te 
Hamborn, thans Duisburg-Hamborn (Duits
land) 30 Augustus 1914, wachtmeester der 
artillerie bij het Koninklijk Nederlandsch
Indische Leger, verblijvende in Nederlandsch
Indië; 

4°. Antonius Josephus Georgius Ludovicus 
Schram, geboren te Kapellen (België) 2 Mei 
1921, student, wonende te Spanbroek, pro
vincie Noordholland; 

5°. Jan Jozef Arthur Maria Schram, ge-
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boren te Kapellen (Belgii) 8 Juli 1923, stu
dent, wonende te Spanbroek, provincie 
Noordholland; 

6°. Lodemijk Pieter Fran.s Jozef Schram, 
geboren te Kapellen · (Belgil) 8 Juli 1922, 
student, wonende te Spanbroek, provincie 
Noordholland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Joanna Hubertus Borg, geboren te 
Vlodrop (Limburg) 21 November 1919, mijn
werker, wonende te Maasniel, provincie 
Limburg; 

2". Leonard Borg, geboren te Vlodrop (Lim
burg) 27 Mei 1925, militair, wonende te Vlo
drop, provincie Limburg; 

~. Wilhelmus Johannes Borg, geboren te 
Vlodrop (Limburg) 29 Januari 1922, los arbei
der, wonende te Vloddrop, provincie Limburg; 

4°. Liesel Heynemann, geboren te Dort
mund (Duitsland) 13 November 1926, studen
te, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJBRS. 

( Uitgeg. 8 April 1949). 

S. J 138 
26 Maart 1949. WET, houdende naturalisatie 

van Fernand Auguste Baucq en 21 ande
ren, 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1040; 
Hand. II 48/49, bladz. 1331; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1040; 
Hand. 1 48/49, bladz. 365. 
Wu JULIANA, enz . ... doen te weten: 
Alzo Wij in ·overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Fernand Auguste Baucq en 21 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met over! egging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken,, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad N°, 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Fernand Auguste Baucq, geboren te 

Ecaussinnes d' Enghien (België) 27 Juli 1892, 
steenhouwer, wonende te Akkrum, gemeente 
Utingeradeel, provincie Friesland; 

ao. Franz Bernhard Hubert Bernefeld, ge
boren te Wesd (Duiuland) 27 Februari 1876, 
zonder beroep, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

3°. Martin Burger, geboren te Berlijn 
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(Duitsland) 8 Januari 1914, koopman, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°, Heinz Martin Kaempfer. geboren te 
Posen (Duitsland) 20 April 1904, procuratie
houder, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Z uidh.olland; 

5°. Jakob Fritz Marcan, geboren te Keulen 
(Duitsland) 14 Maart 1898, koopman, wonen
de te Naarden, provincie Noordholland; 

60. Theodor 1feinrich Netekr, geboren te 
Münster (Duitsland) 30 Juli 19o6, schipper, 
gedomicilieerd te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

7", loan Emile Felix Poswick, geboren te 
Valkenburg (Limburg) 15 October 1917, mijn
beambte, wonende te Valkenburg-Houthem, 
provincie Limburg; 

8°. Guula Lajos van Royen, geboren te 
Temetvar (Hongarije) 2 Februari 1895, zonder 
beroep, wonende te Boedapest (Hongarije); 

9°. Frans Antoon Hubert Steinmetz, geboren 
te Heerlen (Limburg) 17 Januari 1906, mijn
opzichter, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

1o". Elisabeth Stroba, geboren te Scltwien
tochlowitz, Duisburg-Hamborn (Duitsland) 31 
Mei 1914, kloosterzuster, wonende te Waal
wijk, provincie Noordbrabant; 

11°. Ludmilla Maria Zeman, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 8 September 1913, huis
houdster, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°,, der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Jan Franciscus van Crombruggen, ge
boren te Breda (Noordbrabant) 17 Februari 
1905, chauffeur, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

2°. Stephanie Anna Kolar, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 24 November 1904, chef
verkoopster, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland; 

3°. Rud-Olf Bruno Krones, geboren te 
Salatiga (Nethrlandsch-lndië) 2 November 
1919, korporaal bij het Koninklijk Neder
landsch-Indische Leger, wonende te Tand
jong-Batoe, (Nethrlandsch-lndië); 

4°. Jan Pedriwiat·ii, geboren te Siemkowic 
(Polen) 12 April 1926, broodbezorger, wonen
de te Geleen, provincie Limburg; 

5°. Jean Paul Perez, geboren te Elsene 
(België) I Juni 1917, procuratiehouder, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

6°. Slavko Rebersek, geboren te Podmilj, 
St. Ozbalt (Joego-Slavië) 22 Augustus 1922, 
sergeant-oorlogsvrüwilliger, verblijvende in 
Nederlandsch-lndië; 

7°. Samuel Stiel, geboren te Neuroth 
(Duitsland) 23 Januari 1913, kantoorbedien
de, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

8°. Cornelis Hubertus Theisen, geboren te 
Roermond (Limburg) 13 Februari 1903, huis
schilder, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel; 

9°. Jean Joseph Hubert Zengers, geboren te 
Elsloo (Limburg) 21 September 1900, portier, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg. 



s. 1949, J 138-139 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Cornelis Hubertus Theisen, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) 4 December 1926, 
schilder, wonende te Eruchetk, provincie 
Overijssel; 

2°, Maria Sibilla Zengers, geboren te 
Maastricht (Limburg) 21 Juni 1925, dienst
bode, wonende te Maastricht, provincie Lim
burg. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949, 
JULIANA. 

De Minister van J,utitie, W1JBRS. 
(Uitgeg. 8 April 1949). 

s. J 139 
26 Maart 1949. WET, houdende naturalisatie 

van Marianne Friedländer en 19 anderen. 
Bijl. Hand. II 48/49, 1072; 
Hand. II 48/49, bladz. 1331; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1072; 
Hand. I 48/49, bladz. 365. 
Wu JULIANA, enz ...• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Marianne Friedländer en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben .gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Marianne Friedländer, geboren te 

Wenen (Oostenrijk) 10 Juli 1899, onderwijze
res, wonende te Soerabaja (Indonesië); 

'i'. Marie Henriette d'Artillact Brill, ge
boren te Semarang (Indonesië) 2 December 
1874, zonder beroep, gescheiden echtgenote 
van Johan Carel van Aalderen, wonende te 
Groningen, provincie Groningen; 

3°, Karoline Fritsch, geboren te Wa.sselonne 
(Frankrijk) 2 Januari 1895, pensionhoudster, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

40. Pauline Furtner, geboren te München 
(Duitsland) 21 Juli 1898, huishoudster, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

5". Hubert Jozef Groten, geboren te Kerk
rade (Limburg) 10 Juni 1915, houder van een 
autorijschool, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

60. Johan Gijsbers, geboren te Tubbergen 
(Overijssel) 29 April 1916, landbouwer, wo
nende te Tubbergen, provincie Overijssel; 
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7". Ernst Keiler, geboren te Krefeld (Duits
land) 30 Juni 1903, bedrijfsleider, wonende te 
Batavia (Indonesië); 

8°. Ber Könipberg, geboren te Jaroslaw 
(Pollln) 9 Juni 1895, portier, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

9°. Jacob Ferdinand Kovac, geboren te 
Heerlen (Limburg) 6 Januari 1912, electri
cien, wonende te Nij~en. provincie Gelder
land; 

100. Cornelis Menges, geboren te Utrecht 
(Utrecht) 18 Februari 1894, arbeider, wonende 
te Zuilen, provincie Utrecht; 

u 0. Benno Sonn, geboren te Marktbreit 
(Duitsland) 18 October 1898, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

1'2!'. József György Zabilanski, geboren te 
Pestszenterzsébet (Hongarije) 23 Augustus 
19n, vertegenwoordiger, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Herman Herbert Justus, geboren te 
Nieder-Ohmen (Duitsland) 1 Juli 1908, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Johannes Antonius Langkamp, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) 29 Maart 1908, 
stucadoor, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

3°. Jaroslaw Moslaviak, geboren te Duna
jow (Polen) 8 April 1915, monteur, wonende 
te Breda, provincie Noordbrabant; 

4°. Raymond Henri Nizel, geboren te 
Brussel (België) 5 Aucustus 1908, kantoor
bediende, wonende te 's-Gravenhage, provin-
cie Zuidholland; · 

5°. Otto Karl Reinsdorf, geboren te Arnhem 
(Gelderland) 1 Augustus 1896, winkelier, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland; 

6°. Engelbert Rohring, geboren te Bentheim 
(Duitsland) 9 October 1884, concierge, wo
nende te Losser, provincie Overijssel; 

7", Martin Ulaga, geboren te Duisburg
Hamborn (Duitsland) 29 September 1915, 
chauffeur-monteur, wonende te Hoensbroek, 
provincie Limburg; 

80. Richard Wolf, geboren te Wenen (Oos
tenrijk) 2 October 1927, korporaal bij de 
Koninklijke landmacht, verblijvende in Indo
nesil. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkundiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, W1JERS. 
(Uitgeg. 8 April 1949). 
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s. J 140 
26 Maart 1949. WET, houdende naturalisatie 

van Caret Frederik Budding en 19 an
deren. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1108; 
Hand. II 48/49, bladz. 1331; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1108; 
Hand. I 48/49, bladz. 365. 

WIJ JULIANA, enz .••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Carel Frederik Budding en 19 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, ,laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Caret Frederik Budding, geboren te 

Rietfontein (Zuid-Afrika) 23 Mei 19o6, buffet
chef, wonende te · Amsterdan, provincie 
Noordhölland; 

Zo. Walter Johannes Burmann, geboren te 
Rostow (Rusland) 25 Augustus/6 September 
1878, wolhandelaar, wonende te Oegngeut, 
provincie Zuidholland; 

30. Henricus Franciscus ~eo Van Deuren, 
geboren te Arendonk (België) 28 December 
1894, sigarensorteerder, wonende te Eindho
ven, provincie Noordbrabant; 

40. Margareta Maria Droste, geboren te 
'Oberhausen (Duitsland) 2 Februari 1910, soci
aal werkster, wonende te Breda, provincie 
N oordbrabant; 

!{'. Gyula Fisch, geboren te Delta (Roeme
nië) 2 April 1899, chemicus, wonende te Oss, 
provincie Noordbrabant; 

6°. Paul Haas, geboren te Stuttgart (Duit~ 
land) 25 Juni 1894, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noardholland; 

7°. József Nacinovic, geboren te Tatabanua 
(Hongarije) 21 April 1909, weger in een kolen
mijn, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

30, Frederik Nagels, geboren te Arcen en 
Velden (Limburg) 2 October 1909, monteur, 
wonende te Arcen en Velden, provincie Lim
burg; 

90. Stephanie Bronislarva Pegel, geboren te 
Herten (Duitsland) 27 December 1901, huis
houdster, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

IOo. Johanna Rachel, geboren te Mühlhau
sen (Duitsland) 27 Maart 1912, lerares aan een 
modevaksdtool, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

no. Louise Anna Schmetz, geboren te 
/ssum (Duitsland) 22 Juli 1893, religieuze
onderwijzeres, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

12°. Fritz Arthur Straus, geboren te Frank
fort aan de Main (Duitsland) 11 December 
19o6, importeur, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

130. Otto Heinrich Treumann, geboren te 
Filrth (Duitsland) 28 Maart 1919, tekenaar, . 
wonende te Amsterdam, provincie Noord,. 
holland; 
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14°. Vita Petrus Joseph Troiano, geboren 
I! Constantinopel (Turkije) 30 Juni 1899, 
-..erkt~igkundige, wonende te Bandoeng (/n
.4onare); 

15°. Geertruida van Wilpen, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 29 November 
1879, weduwe van Hendrik Kamphuis, pen
aionhoudster. wonende te Amsterdam, pro
yincie Noordholland; 

160. Friedrich Zötsch, geboren te Gratwein 
(Oostenrijk) 27 Juni 1912, winkelier, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

Art. 2. Met afwijking ,voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef, en onder 2°. en~ .• der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezi;ten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Tadeusz Blotnicki, geboren te Przemusl 
(Polen) n Maart 1906, lederbewerker, wo
nende te Breda, provincie Noordbrabant; 

:a<>. Francis Burbo, geboren te Liepaja 
(Rusland) 6 Juni 1908, scheepsschilder, wo
.-iende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

3°. Emanuel Sankalla, geboren te Pszow 
(Polen) 16 Januari 1925, fabrieksarbeider, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

4° Paul Günter Schwarzsc~ild, geboren te 
Essen (Duitsland) 9 Juli 1920, leerling-goud
smid, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging, 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949. 
JULIÁNA. 

De Minister van Junitie, W1JERS. 

(Uitg111. 8 April 1949). 

s. J 141 
26 Maart 1949. WET, houdende naturalisatie 

van Ernst Gustav Büchler en 20 anderen, 
Bijl. Han4. II 48/49, 1111; 
Hand. II 48/49, bladz. 1331; 
Bijl. Hand. 1 48/49, nu; 
Hand. I 48/49, bladz. 365. 
WIJ JULIANA, enz., •. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ernst Gustav Büchler en 20 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in <ie artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 18!)2 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Ernst Gustav Büchler, geboren te 

Budiholz (Duitsland) 17 Februari 1907, koop
man, wonende te Amersfoort, provincie 
Utrecht; 
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2°. Maria lr,n Joldn Bon, geboren te 
Kaua (Ho1111arije) 21 Januari 1906, zonder 
beroep, weduwe van .uuzlo Eroin Dénes, 
wonende te Wassenaar, provincie Zuidhol
land; 

3". Hildegard Hirschkr6, geboren te Dort
mund (Duitsland) 12 December 1902, secre
taresse, gescheiden echtgenote van .Alfred 
WaUer Köllen, wonende te ,u Bilt, provincie · 
Utrechl; 

4°. .Abraham Horodisch, geboren te Lodz 
(Polen) 3 Februari 1898, boekhandelaar, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

5°. Cornelia Anna van der Linden, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) 16 Augustus 1895, 
hulp in de huishouding, weduwe van Karl 
M~ August Heinrich Beeck, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/JJnd; 

6'>. Isabella Leopoldine Machowec, geboren 
te Wenen (Oostenrijk) 26 October 1909, hulp 
in de huishouding, wonende te Vlissi1111en, 
provincie Zee/JJnd; 

7". Edmondus N11s, geboren te Scherpen
heuvel (België) 9 November 1892, accountant, 
wonende te 's-Hert0flenb01ch, provincie Noord
brabant; 

8°. Johanna Christina Santbulte, geboren 
te Gendringen (Gelderland) 13 December 1879, 
zonder beroep, weduwe van Ernst Mülthr, 
wonende te Zelhem, provincie Gelderland· 

9°. Francies Johan van Schoonacker, • ge
boren te IJzendijke (Zeeland) 27 October 
_1911, chauffeur-monteur, wonende te Vlis
singen, provincie Zeeland; 

1o". Paulus J01eph VantÜr{eaten, geboren 
te Wurt (Limburg) 1 Maart 1916, drukker, 
wonende te Weert, provincie Limburg; 

11°. Günter Maximilian Weil, geboren te 
Heidelberg (Duitsland) 15 October 1913, tech
nisch bedrijfsleider, wonende te Oisterwijk, 
provincie Noordbrabant; • 

1zo. Moritz Wildstrom, geboren te Keulen 
(Duits/JJnd) 19 September 1904, vertegen
woordiger, wonende te MidJhlburg, provincie 
Zeeland; 

13". Juliana Winkler, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 1 November 1913, zonder beroep, 
wonende te Kesteren, provincie Geltkrland; 

14". Jdn01 Zelenak, geboren te Esztergom 
(Hon,arije) 4 November 1916, administratief 
beambte op arbeidsovereenkomst, wonende 
te Menaldumadeel, provincie Friesland; 

15°. Adolf Frans Jozef Camillus Zillikens, 
geboren te Heerlen (Limburg) 24 April 1919 
bedrijfsjurist, wonende te Arnhem provinci; 
Gelderland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vier
de lid, aanhef en onder zo. en 3"., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad N°. H 232), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

I". Johan Brinkman, geboren te Geleen 
(Limbu'll) 6 Januari 1919, fabrieksarbeider, 
wonende te Oss, provincie Noordbrabant; 

zo. Tathusz Froduma, geboren te Koniao 
(Polen) 28 December 1923, chauffeur-mon
teur, wonende te Drunen, provincie Noord
brabant; 

3°. Edmund Giera, geboren te Stnr,zoruiec 
(Polen) 15 December 1917, bankwerker, wo
nende te Breda, provincie Noordbrabant; 
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4°. Reinhold l1natz Georg Kommann, ge
boren te Wilhelmsburg (Duitsland) 24 Mei 
1904, monteur, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

5°. Gerhard Rotering, geboren te Winters
mijk (Gelthrland) 13 December 1925, militair, 
verblijvende in Indonesië. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Gommarus Edmon
dus Jacobus Nijs, geboren te Tilburg (Noord
brabant) 6 Januari 1923, zonder beroep, wo
nende te 's-Hertogenb01ch, provincie Noord
brabant. 

Art. 4. Deze wet treedt in werkinc met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949. 
JULIANA. 

De Mi.nimr van Justitie, WJJBRS. 

(Uit1,g. 8 April 1949). 

S. J 142 
26 Maart 1949. WET, houdende wijziging 

van de Kinderbijslagwet voor invalidi
teits-, ouderdoms- en wezenrentetrek
kers. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1077; Hand. Il 48/49, 
bladz. 1319; · 

Bijl. Hand. I 48/49, 1077; Hand. I 48/49, 
bladz. 365. . 

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

dat het wenselijk is de Kinderbijslagwet voor 
invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente
trekkers te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel S, eerste lid, der Kinder

bijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en 
wezenrentetrekkers wordt "f 10.-" vervan
gen door: .,f 11.-" en nf 12.50" door : 
,,f 13.50". 

Art. 2. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getredeo op I October 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Geceven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949. 
JULIANA. · 

De Minister van Sociale Zaken, A. M. J oaKBS. 

De Minister van Financiin, P. LIBPTINCK. 

(Uitgq. 14 April 1949.) 
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s. J 143 

26 Maart 1949. WET tot het verlenen van 
een tijdelijke bijslag op de uitkeringen 
ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoor
ziening. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1077; Hand. II 
48/49, bladz. 1319; 

Bijl. Hand. 1 48/49, 1077: Hand. I 48J49, 
bladz. 365. 

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

dat het wenselijk is de uitkeringen ingevol~ 
de Noodwet Ouderdomsvoorziening tijdelijk 
met een bijslag te verhogen; 

Zo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De krachtens de Noodwet Ouder

domsvoorziening toegekende en toe te ken
nen ouderdomsuitkeringen worden tijdelijk 
verhoogd met een bijslag, welke voor ge
huwden f 2.50 per maand en voor onge
huwden f 1.50 per maand bedraagt. 

Art. 2. Het bepaalde in de artikelen 2, 11, 
vierde lid, 13, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 
21 en 34 der Noodwet Ouderdomsvoorzie
ning vindt overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van de in artikel I bedoelde bijslag. 

Art. ~- 1. Bij toepassing van artikel .141 

eerste bd, der Noodwet Ouderdomsvoorzie
ning bedraagt de bijslag, bedoeld in artikel 1 
voor ieder der echtgenoten f 1.50 per maand'. 

2. Bij toepassing van artikel 15 der Nood
wet Ouderdomsvoorziening wordt de bijslag 
bedoeld in artikel 1, uitbetaald aan het de~ 
betreffende orgaan. Indien de belanghebben
de is gehuwd en óf alleen hij 3f al)een zijn 
echtgenote een verzorging of verpleging als 
bedoeld in vorengenoemd artikel geniet be
draagt de bijslag, bedoeld in artikel 1, z~wel 
voor de belanghebbende als voor het des
betreffend.e orgaan f 1.50 per maand. 

Art. 4. 1. De in artikel I bedoelde bijslag 
en de aan de uitvoering van deze wet ver
bonden administratiekosten komen ten laste 
van het Rijk. 

2. Het Rijk schiet aan de Rijksverzeke
ringsbank celden voor ter financiering van 
de door haar ingevolge deze wet te verrichten 
betalingen. 

3. Door Onze Minister van Sociale Zaken 
kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere 
regelen worden gesteld. 

Art 5. Hetgeen nog ter uitvoering van 
deze wet nodig is, wordt geregeld door Onze 
Minister van Sociale Zaken. 

Art. 6. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden op I November 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 Maart 

1949, 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A.M. JoEKES, 

De Min. van Financiln, P. LIEFTINCK. 

(Uitgq. 14 April 1949.) 

s. 1949, J 143-146 

s. J 144 
26 Maart 1949. WET, tot vaststelling van 

het Twaalfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1949 (Depar
tement van Sociale Zaken). 

Bijl, Hand. 11 48/49, 1000; 
Hand. 11 48/49, bladz. 730-753, 804-843; 
Bijl, Hand. I 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 355-391. 

Gehele dienst f 248 031 523 

Titel A. Gewone dienst f 246 917 710 
Titel B. Buitengewone dienst 1 113 813 

s. J 145 
26 Maart 1949. BESLUIT, tot verlenging 

van de schorsing van het besluit van 
de raad der gemeente Noordgouwe van 
16 November 1948, strekkende tot uit
breiding van het hoofdbuizennet der 
N.V. Waterleiding Maatschappij 
.,Schouwen-Duiveland". 

WIJ JULIANA, enz. ; 
Op voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 17 Maart 1948, 
N°. U 24797, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
bureau Financiën, tot verlenging van de 
schorsing van het besluit van de raad der 
gemeente Noordgouwe van 16 November 
1948, strekkende tot uitbreiding van het 
hoofdbuizennet der N.V. Waterleiding
Maatschappij "Schouwen-Duiveland''; 

Gezien Ons besluit van 16 December 1948, 
N°. 5, waarbij voornoemd raadsbesluit tot 1 
April 1949 is geschorst; 

Overwegende, dat het wenselijk is om, zo
lang het onderzoek naar de vraag of dat be
sluit in strijd is met de wet of met het alge
meen belang niet beëindigd is, het in werking 
treden daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de schorsing van bovenvermeld besluit van 

de raad der gemeente Noordgouwe tot I Au
gustus 1949 te verlengen. 

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

Soestdijk, 26 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Binnenl. Z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitallf. 14 April 1949). 

s. J 146 
28 Maart 1949. BESLUIT tot verdeling 

over de betrokken gemeenten van het 
subsidie, dat zich in de ontbonden 
werklozenkassen bevond, op een van 
artikel 16, lid 1, van het Werkloosheids
besluit 1917 afwijkende wijze. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de _voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 21 Januari 1949, No. 
44523, afdeling Werkloosheidsverzekering; 



s. 1949, J 1~147, 149 

Gelet op artikel 16, lid 1, van het Werkloos
neidsbesluit 1917; 

Overwegende, dat de toepassing van artikel 
16, lid 1, van het Werkloosheidsbesluit 1917 
ten aanzien van de teruggave aan de ge
meenten van het subsidie, dat zich in de op 
28 Juni 1942 ontbonden werklozenkassen 
bevond, in de gegeven omstandigheden tot 
-onbillijkheden zou leiden; 

De Raad van State gehoord (advies van 
-i Maart 1949, N°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 22 Maart 1949, 
No. ?II, afdeling Werkloosheidsverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met afwijking van het bepaalde in artikel 

16, lid 1, van het Werkloosheidsbesluit 1917 
-zal dat deel van het subsidie, dat op 28,Juni 
I 942 aanwezig was in de toen ontbonden 
werklozenkassen en dat moet worden terug
gegeven aan de daarvoor in aanmerking 
komende gemeenten, onder dezen laatste 
worden verdeeld naar verhouding van het 
bedrag, dat elk dier gemeenten over het jaar 
1939 wegens subsidie aan alle gesubsidieerde 
verenigingen tezamen heeft betaald. 

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

Soestdijk, 28 Maart 1949. 
JULIANA. 

L'e Minister van Sociale Zaken, A. M. J OEKES. 
(Uitg1111. 12 April 1049.) 

'S. J 147 
"28 Maart 1949. BESLUIT, houdende na

dere voorziening betreffende de vlees
keuring. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

'Sociale Zaken van 27 Januari 1949, N°. 62 
E/dossier 10, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikelen 27, 28 en 29 der Vlees-
:keuringswet (Staatsblad 1919, N°. 524) : 

De Raad van State gehoord (advies van 
"I Maart 1949, N°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Sociale Zaken van 22 Maart 1949, 
n°. 300 E/dossier 10, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 30 September 1942 (Nederlandse 
Staatscourant van 26 October 1942, N°. 208), 
betreffende de invoer van afgekeurd vlees, 
waarvan de voorlopige schorsing, bedoeld in 
artikel IS van het Besluit Bezettingsmaat
regelen (Staanblad N°. E 93), is opgeheven 
bij artikel 1, sub 7°, van het Konink)jjk be
sluit van 25 Maart 1946 (Staatsblad N°. 
G 70), vervalt. 

Art. 2. In artikel 3a van het Koninklijk 
besluit van 26 April 1922 (Staatsblad H0 • 225) 
tot uitvoering van de artikelen 27, 28 en 29 
der Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, N°. 

186 

524) wordt het tweede lid vervangen door 
een tweede, derde en vierde lid, luidende als 
volgt: 

Uit landen, of delen of gemeenten van 
landen_ met welker regering regelingen, als 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, zijn getroffen, 
mo&:en bovendien worden ingevoerd be
vroren levers, afgekeurd wegens nader door 
de Minister te noemen afwijkingen en be
stemd voor bereiding van orgaanpreparaten 
op wetenschappelijke grondslag in de in het 
eerste lid bedoelde fabrieken, mits deze or
ganen vergezeld zijn van een geleidebiljet af.
gegeven en ondertekend door de veeartsen
directeur van de daartoe, overeenkomstig 
een met de regering van het land van her
komst getroffen regeling, aangewezen open
bare slachthuizen, in welk geleidebiljet be
doelde veearts-directeur verklaart, dat de 
levers niet afkomstig zijn van slachtdieren, 
welke in hun geheel zijn afgekeurd, noch 
bestemd waren voor sterilisatie, doch dat de 
levers zijn afgekeurd wegens één of meer der 
door de Minister nader te noemen afwijkingen. 

De Minister geeft nadere voorschriften be
treffende de verpakking, waarin de in het 
vorige lid bedoelde organen moeten worden 
verzonden. 

Het bepaalde in de artikelen 4, S en 6 is 
op de in de vorige leden bedoelde organen 
niet van toepassing, 

Art. 3. Artikel I van het Koninklijk be
sluit van 25 Maart 1946 Staatsblad N°. G ?o) 
wordt ingetrokken. 

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

Soestdijk, 28 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Social11 Zaken, A. M. JoEKES, 

(Uitgeg. 14 April 1949.) 

s. J 149 
30 Maart 1949. BESLUIT, houdende her

ziening van de salarissen van de leraren 
aan het Koninklijk Instituut voor de 
Marine, Opleidingen van de Zeemacht, 
de Koninklijke Militaire Academie, 
verdere inrichtingen van militair onder
wijs en de Hogere Krijgsschool. 

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

Oorlog, van Marine a.i., van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën van 9 December 
1948, Directie Administratieve Diensten, 
Afd. B 3, Bureau I, nr. 252; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
salarissen van de leraren aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine, Opleidingen van 
de Zeemacht, de Koninklijke Militaire Aca
demie, verdere inrichtingen van militair 
onderwijs en de Hogere Krijgsschool, zoals 
geregeld in bijlage C, hoofdstuk VIII, van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, te herzien; 

De Salariscommissie ad hoc, ingesteld bij 
Beschikking van de Minister van Binnen-
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landse Zaken van Î3 Oct. 1945, n°. 5336/R, 
Afdeling Ambtenarenzaken, gehoord; 

De Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1948, nr. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 Maart 1949, Directie 
Administratieve Diensten, Afdeling B 3, 
Bureau I, Nr. 262; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. In bijlage C van het Bezoldigings
besluit Burgerlijk_e Rijksambtenaren 1934 
(laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 3 Maart 1948, Staatsblad N°. I 84) 
wordt gerekend van I September 1947 
hoofdstuk VIII als volgt gelezen: 

HOOFDSTUK VIII 

INRICHTINGEN VOOR MILITAIR 
ONDERWIJS 

§ t. Koninklijk Instituut voor de Marine 

Art. t. Waar in de artikelen van par. 1 
van dit Hoofdstuk wordt gesproken van 
"Onze Minister", wordt daaronder verstaan 
Onze Minister van Marine. 

Art. 2. De jaarwedde van het hoofd van 
het theoretisch onderwijs wordt vastgesteld 
volgens de bij dit hoofdstuk behorende 
tabel A. 

Art. 3. De betrekkingen van leraar worden 
onderscheiden in volledige en niet-volledige 
betrekkingen. 

Art. 4. Onze Minister bepaalt of een be
trekking een volledige betrekking of een niet
volledige betrekking is. 

Art. 5. De wedde van de leraren, aange
steld in een volledige betrekking, wordt met 
in achtneming van de bepalingen, vervat in 
hoofdstuk I van het Koninklijk Besluit van 
9 Juli 1948, Staatsblad N°. I 286, en dit 
hoofdstuk van deze bijlage, vastgesteld op 
een bedrag per maand volgens de bij dit 
hoofdstuk behorende tabel B. 

Art. 6. De wedde van de leraren, aange
steld in een niet-volledige betrekking, wordt 
met in achtneming van de bepalingen, vervat 
in hoofdstuk I van het Koninklijk Besluit 
van 9 Juli 1948, Staatsblad N°. I 286, en dit 
hoofdstuk van deze bijlage, vastgesteld op 
een bedrag per maand volgens de bij dit 
hoofdstuk behorende tabel C. 

Art. 7. Lessen boven 22 per week, op
gedragen in een volledige betrekking worden 
tot een maximum van 6 vergoed met f 10,
per maand per les. 

Art. 8. In geval van vermindering op 
eigen verzoek van het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking, wordt deze, tenzij Onze 
Minister anders bepaalt, beschouwd niet 
langer in een zodanige betrekking werkzaam 
te zijn en treden voor hem de bepalingen, 
geldend voor leraren, in een niet-volledige be
trekking aangesteld, in werking, zulks met 
ingang van de eerste dag van de maand, 
volgende op die, waarin de vermindering is 
ingegaan. 

Art. 9, Voor de leraar, die in vaste dienst 
in een niet-volledige betrekking wordt aan
gesteld, wordt bij de aanstelling een aantal 
lessen vastgesteld, dat voor de berekening 
van zijn wedde als minimum zal gelden, voor 

s. 1949, J 149 

zolang en voor zoveel hij een garantie, als 
bedoeld in artikel 10, nog niet heeft ver• 
kregen en behoudens latere vermindering 
van dat aantal lessen op eigen verzoek. 

Art. 10. 1°. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast 
aangesteld leraar in aanmerking komt, d;ialt 
- tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
eigen verzoek verminderd is - zonder zijn 
toestemming niet beneden het hoogste mi
nimum getal lessen, door hem gegeven in 
enige, vier achtereenvolgende cursusjaren 
na I September 1924 omvattende, periode 
van zijn diensttijd ~n de school, waarvoor 
de wedde wordt berekend, met dien ver
stande, dat krachtens deze bepaling niet meer 
dan 28 wekelijkse lessen worden vergoed. 

2°. Indien een leraar, aangesteld in een 
volledige betrekking, gedurende enig volgend 
tijdvak van vier achtereenvolgende cursus
jaren is belast geweest met minder van 2/3 
gedeelte van het aantal lessen per week hem 
bij zijn aanstelling in de volledige betrekking 
opgedragen, wordt zijn wedde met ingang 
van het daarop volgende cursusjaar berekend 
volgens de bij deze bijlage behorende tabel C 
en naar een aantal lessen gelijk aan anderhalf 
maal het werkelijk gegeven aantal lessen 
per week, zonodig tot het naastliggende ge
hele getal naar boven afgerond, met dien 
verstande, dat de wedde niet op een hoger • 
bedrag mag worden vastgesteld dan dat, 
waarop de leraar op grond vaq de aanstel
ling in een volledige betrekking en van zijn 
diensttijd aanspraak zou kunnen maken. 

3°. Is een leraar, aangesteld in een volle
dige betrekking, ten aanzien van wie het be
paalde in het tweede lid is toegepast, gedu
rende een tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren wederom belast geweest met ten 
minste het aantal wekelijkse lessen, dat hem 
bij zijn aanstelling in de volledige betrekking 
werd opgedragen, met een maximum van 
22 wekelijkse lessen, dan wordt de in dat lid 
bedoelde berekening eerst dan opnieuw toe
gepast, wanneer hij andermaal gedurende 
vier achtereenvolgende cursusjaren is belast 
geweest met minder dan 2/3 gedeelte van het 
aantal lessen per week hem bij zijn aanstel
ling in de volledige betrekking opgedragen. 

4°. Indien een leraar, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking gedurende enig 
volgend tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren is belast geweest met minder 
dan 3/4 gedeelte van het hoogste minimum 
aantal lessen per week, als bedoeld in het 1• 
lid van dit artikel, c.q. van het minimum 
bedoeld in artikel 9, wordt zijn wedde met 
ingang van het daarop volgende cursusjaar 
berekend naar een aantal lessen, gelijk aan 
vier-derde maal het werkelijk gegeven aantal 
lessen per week - zonodig tot het naast• 
liggende gehele getal naar boven afgerond -
doch naar ten hoogste zijn aanvankelijk ver• 
worven hoogste minimum aantal lessen. 

5°. Indien een leraar, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, één of meer neven
betrekkingen bekleedt en een garantie als 
bedoeld in dit artikel, heeft verkregen, wordt 
indien het gegarandeerd aantal lessen, ver
meerderd met het aantal lessen in de neven
betrekking(en), 28 overschrijdt, voor de be
rekening van ziJn wedde het gegarandeerde 
aantal lessen verminderd in dier voege, dat 
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het aantal dear lessen en dat in de neven
betrekking(en) tezamen 28 bedraagt, met 
dien verstande, dat zijn wedde naar niet 
minder dan het totale aantal werkelijk ge
geven lessen mag worden berekend. 

Indien aan een leraar in meer dan één 
betrekking lessen worden gegarandeerd op 
de voet van het bepaalde in het vierde lid en 
het totaal van de gegarandeerde lessen, even
tueel vermeerderd met het aantal lessen in 
elke betrekking, waarin hij geen garantie be
zit, 28 overschrijdt, wordt voor de berekening 
van zijn wedde het getal der gegarandeerde 
lessen in iedere betrekking verminderd in 
evenredigheid met het werkelijk gegeven 
getal lessen in elk dier betrekkingen in dier 
voege, dat de aldus teruggebrachte garantie, 
eventueel vermeerderd met het aantal lessen 
in elke betrekking, waarin de leraar geen ga
rantie bezit, tezamen 28 niet overschrijden, 
met dien verstande, dat zijn wedde naar niet 
minder dan het totale aantal werkelijk gege
ven lessen mag worden berekend. 

6°. Indien de vaste aanstelling van een 
leraar, als in het Ie lid bedoeld, aansluit bij 
een tijdelijke aanstelling of tewerkstelling op 
arbeidsovereenkomst aan deze inrichtingen 
voor militair onderwijs, kunnen de 4 jaar 
in dat lid bedoeld geacht worden te zijn in
gegaan op een tijdstip vallende vóór de datum 
van aanstelling inde vaste dienst, indien en 
voor zoveel naar de mening van Onze Minister 
daartoe aanleiding bestaat. 

Art. ll. Indien het aantal wekelijkse les
sen van een leraar, aangesteld in vaste dienst 
in een niet-volledige betrekking, waarin hij 
een garantie ingevolge artikel 9 of artikel 10 
heeft verkregen, op eigen verzoek wordt 
verminderd, wordt, tenzij Onze Minister 
anders bepaalt, voor zoveel zijn aldus ver
minderde aantal werkelijk gegeven wekelijkse 
lessen minder bedraagt dan zijn laatstelijk 
geldende garantie, voor hem terstond een 
nieuwe garantie vastgesteld ten bedrage van 
het aldus verminderde aantal werkelijk ge
geven wekelijkse lessen. 

Art. 12. Indien op een leraar het bepaalde 
in artikel 8 wordt toegepast, wordt voor hem 
terstond een garantie vastgesteld ten bedrage 
van het aldus verminderde aantal werkelijk 
gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 13. Ten aanzien van de diensttijd en 
bevoegdheid en waarneming van lessen zijn 
de artikelen 18, I9, 20 en 37 (18 lid) van het 
Koninklijk Besluit van 9 Juli 1948, Staats
blad N°. 1 286, tenzij Onze Minister t.a.v. de 
bevoegdheid anders bepaalt, van overeen
komstige toepassing, met dien verstande dat 
voor de berekening van de diensttijd ook ten 
volle medetelt de tijd äls officier-leraar aan 
enige inrichting tot opleiding van officieren 
doorgebracht. 

Art. 14. Het aantal wekelijkse lessen door 
de leraren in vaste dienst aangesteld in een 
volledige betrekking gegeven aan twee of 
meer samengevoegde klassen wordt berekend 
naar ~n aantal lessen gelijk aan het werkelijk 
gegeven aantal vermeerderd met de helft 
v-an het aantal lessen dat door deze samen
voeging is komen te vervallen, met dien 
verstande, dat krachtens deze bepaling niet 
meer dan 28 wekelijkse les,;en worden ver
goed. 
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§ 2. Opleidingen ua:Z dtJ Zesmacht. 
Art. 15. De wedde van de burgeronder

wijzers wordt berekend op dezelfde voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon Lager en 
uitgebreid lager onderwijs, met dien ver
stande, dat het aldus berekende bedrag wordt 
vermeerderd met een som van f 240,-per 
jaar. · 

§ 3. Koninklijk. Militaire .A&tuümie ; 
HOflere Krijgsschool 

Art. 1. Waar in de artikelen van par. 3 
en par. 4 van dit Hoofdstuk wordt gesproken 
van "Onze Minister", wordt daaronder ver
staan Onze Minister van Oorlog. 

Art. 2. De wedde van Hoogleraren, bui
tengewoon hoogleraren en lectores, werk
zaam aan de Koninklijke Militaire Academie, 
c.q. Hogere Krijgsschool wordt vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen, geldende voor 
Hoogleraren, buitengewoon hoogleraren en 
lectores werkzaam aan een Nederlandse 
Universiteit of Technische Hogeschool. 

Art. 3. Ten aanzien van de bezoldiging 
worden de betrekkingen van leraar onder
scheiden in volledige en niet-volledige be
trekkingen. 

Art. 4. De volledige betrekking wordt 
. vastgesteld door Onze Minister. 

Art. 5. De wedde van de leraren, aange
steld in een volledige betrekking, wordt met 
inachtneming van de bepalingen, vervat in 
Hoofdstuk I van het Koninklijk Besluit van 
9 Juli 1948, Staatsblad N°. 1 286, en in dit 
hoofdstuk van deze bijlage, vastgesteld op 
een bedrag per maand volgens de bij dit 
hoofdstuk behorende tabel B. 

Art 6 De wedde van de leraren, aange
steld in een niet-volledige betrekking, wordt 
met inachtneming van de bepalingen, vervat 
in hoofdstuk I van het Koninklijk Besluit 
van 9 Juli 1948, Staat1blad N°. 1 286, en in 
dit hoofdstuk van deze bijlage, vastgesteld 
op een bedrag per maand volgens de bij dit 
hoofdstuk behorende tabel C. 

Art. 7. De leraar, bevoegd tot het geven 
van onderwijs in enige taal aan een Inrich
ting voor Militair Onderwijs, waaraan hij 
werkzaam is, die met gunstig gevolg een 
aanvullend examen in de handelsbrief
wisseling in die taal heeft afgelegd, ontvangt 
deswege, voor zoveel en voor zolang hij in 
die taal aan die Inrichting onderwijs geeft, 
boven zijn wedde een beloning van f 20,
per maand, met dien verstande, dat de som 
van de wedde en beloni~ de voor hem gel
dende max.imumwedde niet mag overschrij
den. 

Art. 8. Lessen boven 22 per week, opge
dragen in een volledige betrekking worden 
tot een mazimum van 6 vergoed met f 10,
per maand per les. 

Art. 9. In geval van vermindering op 
eigen verzoek van het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking, wordt deze, tenzij Onze 
Minister anders bepaalt, beschouwd niet 
langer in een zodanige betrekking werkzaam 
te zijn en treden voor hem de bepalingen, 
geldend voor leraren, in een niet-volledige 
betrekking aangesteld, in werking, zulks met 
ingang van de eerste van de maand, volgende 
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op die, waa.rm de vermindering is ingegaan. 
Art. te. Voor de leraar, die in vaste dienst 

in een niet-volledige betrekking wordt aan
gesteld, wordt bij de aanstelling een aantal 
lessen vastgesteld, dat voor de berekening 
van zijn wedde als minimum zal gelden, voor 
zolang en voor zoveel hij een garantie, als be
doeld in artikel 11, noc niet heeft verkregen en 
behoudens latere vermindering van dat aantal 
lessen op eigen verzoek. 

Art. 11. 1°. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast 
aangesteld leraar in aanmerking komt, daalt 
- tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
eigen verzoek verminderd is - zonder zijn · 
toestemming niet beneden het hoogste mi
nimum getal lessen, door hem gegeven in 
enige vier achtereenvolgende cursusjaren na 
1 September 1948 omvattende, periode van 
zijn diensttijd aan de school, waarvoor de 
wedde wordt berekend, met dien verstande, 
dat krachtens deze bepaling niet meer dan 
28 wekelijkse lessen worden vergoed. 

2°. Indien een leraar, aangesteld in een 
volledige betrekking, gedurende enig volgend 
tijdvak van vier achtereenvolgende cutSus
jaren is belast geweest met minder !fan 2/3 
gedeelte van het aantal lessen per week hem 
bij zijn aanstelling in de volledige betrekking 
opgedragen, wordt zijn wedde met ingang van 
het daarop volgende cursusjaac berekend 
volgens de bij deze bijlage behorende tabel C 
en naar een aantal lessen, gelijk aan ander
half maal het werkelijk gegeven aantal lessen 
per week, zonodig tot het naastliggende ge
hele getal naar boven afgerond, met dien 
verstande, dat de wedde niet op een hoger 
bedrag mag worden vastgesteld dan dat, waar
op de leraar op grond van de aanstelling in een 
volledige betrekking en,. van zijn diensttijd 
aanspraak zou kunnen maken. 

J". Is een leraar, aangesteld in een volle
di,;'.e betrexking, ten aanzien van wie het be
paalde in het tweede Jid is toegepast, gedu
rende een tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusju,m wederom belast geweest met ten 
minste het aantal wekelijkse lessen, dat hem 
bij zijn aanstelling in de volledige betrekking 
werd opgedragen, met een maximum van 
22 wekelijkse lessen, dan wordt de in dat Jid 
bedoelde berekening eerst dan opnieuw toe
gepast, wanneer hij andermaal gedurende 
vier achtereenvolgende cursusjaren is belast 
geweest met minder dan 2/3 gedeelte van het 
aantal lessen per week hem bij zijn aanstelling 
in de volledige betrekking opgedragen. 

4°. Indien een leraar, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking gedurende enig 
volgend tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren is belast geweest met minder dan 
3/4 gedeelte van het hoogste minimum aan
tal lessen per week als bedoeld in het 1• lid 
van dit artikel c.q. artikel 10 wordt zijn 
wedde met ingang van het daarop volgende 
cursusjaar berekend naar een aantal lessen, 
gelijk aan vier-derde maal het werkelijk ge
geven aantal lessen per week - zo nodig 
tot het naastliggende gehele getal naar boven 
afgerond - doch naar ten hoogste zijn aan
vankelijk verworven hoogste minimum aan
tal lessen. 

5°. · Indien een leraar, aangestel<I in een 
niet volledige betrekking, één of meer neven
betrekkingen bekleedt en een garantie, als 
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bedoeld in dit artikel heeft verkregen, wordt, 
indien het gegarandee.ci aantal lessen, ver
meerderd met het aantal lessen in de neven
betrekking(en), 28 overschrijdt, voor de be
rekening van zijn wedde het gegarandeerde 
aantal lessen verminderll in dier voege, dat 
het aantal dezer lessen en dat in de neven
betrekking(en) tezamen 28 bedraagt, met 
dien verstande, dat zijn wedde naar niet 
minder dan het totale aantal werkelijk ge
geven lessen mag worden berekend. 

Indien aan een leraar in meer dan één 
betrekking lessen word~n gegarandeerd op 
de voet van het bepaalde in het vierde lid 
en het totaal van de gegarandeerde lessen, 
eventueel vermeerderd met het aantal lessen 
in elke betrekking, waarin hij geen garantie 
bezit, 28 overschrijdt, wordt voor de bereke
ning van zijn wedde het getal der gegaran
deerde lessen in iedere betrekking verminderd 
in evenredigheid met het werkelijk gegeven 
getal lessen in elk dier betrekkingen in dier 
voege, dat de aldus teruggebrachte garan
ties, eventueel vermeerderd met het aantal 
lessen in elke betrekking, waarin de leraar 
geen garantie bezit, tezamen 28 niet over
schrijden, met dien verstande, dat zijn wedde 
naar niet minder dan het totale aantal wer
kelijk gegeven lessen mag worden berekend. 

6°. Indien de vaste aanstelling van een 
leraar als in het eerste lid bedoeld, aansluit 
bij een tijdelijke aanstelling c.q. tewerkstel
ling op arbeidsovereenkomst aan deze In
richting voor Militair Onderwijs, kunnen de 
vier jaren, in dat lid bedoeld, geacht worden 
te zijn ingegaan op een tijdstip, vallende voor 
de datum van ingang van zijn vaste aan
stelling, indien en voor zoveel naar de me
ning van Onze Minister daartoe aanleiding 
bestaat. 

Art. 12. Indien het aantal wekelijkse lessen 
van een leraar, aangesteld in vaste dinst in 
een niet-volledige betrekking, waarin hij een 
garantie ingevolge artikel 10 of artikel 11 
heeft verkregen, op eigen vefZoek wordt ver
minderd, wordt, tenzij Onze Minister anders 
bepaalt, voor zoveel zijn aldus verminderde 
aantal werkelijk gegeven wekelijkse lessen 
minder bedraagt dan zijn laatstelijk geldende 
garantie, voor hem terstond een nieuwe ga
rantie vastgesteld ten bedrage van het aldus 
verminderde aantal werkelijk gegeven we
kelijkse lessen. 

Art. 13. Indien op een leraar het bepaalde 
in artikel 9 wordt toegepast, wordt voor hem 
terstond een garantie, vastgesteld ten bedra
ge van het aldus verminderde aantal werke
lijk gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 14. Een garantie, als bedoeld in ar
tikel 10 en in artikel II, kan, tenzij Onze Mi
nister anders bepaalt, niet worden verkregen 
voor de lessen, waarvoor de leraar de ver
eiste bevoegdheid niet bezit. 

Art. 15. Ten aanzien van de diensttijd, be
voegdheid en waarneming van lessen zijn 
de artikelen 18, 19, 20 en 37 (I• Jid) van 
Hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit 
van 9 Juli 1948, Staatsblad N°. I 286, van 

, overeenkomstige toepassing met dien ver
stande, dat ten aanzien van de diensttijd, 
de tijd als officier-leraar aan enige inrichting 
tot opleiding van officieren doorgebracht, 
ten volle medetelt. 

Art. 16. Het aantal wekelijkse lessen door 



s. 1949, J 149 

de leraren, in vaste dienst aangesteld in een 
volledige betrekking, gegeven aan twee of 
meer samengevoegde klassen wordt bere
kend naar een aantal lessen gelijk aan het 
werkelijk gegeven tantal vermeerderd met 
de helft van het aantal lessen, dat door deze 
samenvoeging is komen te vervallen, met 
dien verstande, dat krachtens deze bepaling 
niet meer dan 28 wekelijkse lessen worden 
vergoed. 

§ 4. Verdere inrichtingen van militair 
onderwijs 

Art. 17. De burgerleraren aan deze in
richtingen van onderwijs worden bezoldigd 
overeenkomstig de bepalingen voor de hogere 
burgerscholen met vijfjarige cursus, met 
dien verstande, dat ook diensttijd, doorge
bracht als officier-leraar aan enige inrichting 
tot opleiding van officieren, ten volle mede
telt. 

Art. 18. De wedde van de burgeronderwij
zers wordt berekend op dezelfde voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon Jager en 
uitgebreid Jager onderwijs, met dien ver
stande, dat het aldus berekende bedrag 
wordt vermeerderd met een som van f 240,
per jaar. 

Art. 19. De burgeronderwijzers aan de 
scholen tot opleiding van het kader bij het 
depot Pioniers genieten drie-vierde gedeelte 
van de in artikel 17 aangegeven wedde, ver
meerderd ter zake van de in de eventuele 
zomercursus te geven lessen met een bedrag, 
hetwelk op de grondslag van 1/26 van de 
evenbedoelde wedde per wekelijkse les per 
maand wordt berekend naar het aantal 
weken, hetwelk die cursus duurt, en met het 
aantal door hen daarin te geven wekelijkse 
lessen, zulks met dien verstande, dat in to
taal niet meer dan de in artikel 17 bedoelde 
wedde per maand kan worden genoten. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag volgende op die van de dag
tekening van het Staatsblad, waarin het zal 
worden geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 30 Maart 1949. 

JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., ScHOKKING. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
]. H. VAN MAARsEVEEN. 

De Minister van Financiën, P. LntPTINCK. 

(Uitgeg. 29 April 1949.) 
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Ie 2e 3e 

"- ········· 1. ••••• • ••••• 
2. • • • . • . • • • • • 
3 ••••••••••••• 
4 , . .......... . 
5 •••••••••••••• 

0 1 0 

600 570 
6~ 593 
655 622 
685 630 
710 674 
740 707 

0 • ,chuwd 

TABEL B 

0 - oaphuwd 

0 0 0 1 0 

576 547 552 
600 570 575 
629 597 603 
658 6~ 631 
682 647 654 
711 675 6111 

524 
546 
572 
599 
621 
646 

Klauc der Gemeente 

Aantal diemtjaren 

""""-i . . . . . . . • . 
2 ........... . 
4 • ••••••••••• 
6 . •••.••••••• ............ 

10 ••••• • ,,, • ., 
12 •• , ••••••• , 
14 ........... . 

Alleen.-.-.. 
16 •••••• , ••••• 

Ie 

0 1 0 

435 413 
450 427 
480 456 
510 484 
540 513 
570 541 
600 570 
630 598 

655 622 

TABEL C 

2e 3e 

0 1 0 0 1 0 

418 397 401 380 
432 410 414 193 
461 437 442 411> 
490 465 470 446 
519 493 497 "72 
548 520 5~ 498 
576 547 552 524 
605 574 5SO 551 

629 597 603 m 

o- .. buwd o - Ollllbuwd e - 11enq,1 N.a - niotbe.._i 

Aamanp-

K.laue der Gcmccntc 
·o,1a1 Ie 2e 3e 1 ... n 

B. N.a B. N.B. B. N.a 

oj o 0 0 o j o 0 0 01 0 ojo 

1 58 " 50 47 56 53 48 45 54 51 46 43 
2 n 73 66 62 74 70 64 60 71 67 61 SI 
3 95 90 81 76 92 87 78 74 88 83 75 71 
4 114 108 97 92 110 104 94 89 105 99 90 8S 
5 133 126 114 108 128 121 110 104 123 116 I05 99 
6 151 143 129 122 145 137 124 117 139 132 119 lil 
7 170 161 145 137 164 155 140 IJl 157 149 134 127 
8 189 179 161 152 182 172 155 147 174 165 149 141 
9 207 196 176 167 199 189 169 160 191 181 162 153 

10 226 214 193 183 217 206 186 176 208 197 178 IB 
Il 245 232 209 198 236 224 201 190 226 214 193 10 
12 263 2A9 22A 212 2'3 240 216 20.S 2A2 229 "107 196 
Il 282 267 2AO 228 271 ~7 231 219 260 247 221 209 
14 301 285 256 243 289 274 246 233 m 263 236 224 
15 319 303 272 ~8 l07 291 262 248 294 279 251 231 
16 338 321 288 273 325 308 2n 263 lil 295 265 ~1 
17 357 339 304 288 343 325 292 277 329 312 280 266 
18 375 356 319 301 360 342 307 291 145 327 294 279 
19 394 374 335 318 379 360 322 305 363 344 309 293 
20 413 392 352 334 397 377 338 321 380 361 324 l07 
21 431 409 367 348 414 393 3S3 335 :197 Jn 338 321 
22 450 427 383 363 432 410 '3611 349 414 393 3S3 335 
Z3 460 437 391 371 442 419 376 3S7 424 402 360 342 
J4. 470 446 -380 452 429 384 364 4D 411 3611 349 
2S 480 456 4111 317 461 411 392 372 442 419 376 351 
Jli 490 465 411 3M 471 447 -401 380 451 428 384 3'4 
'Z1 ,ao 475 4~ 403 480 456 -317 460 437 391 371 
21 510 484 434 412 490 465 417 396 470 446 400 ,., 
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Na 2 jaar dimlt Na 6 jaar diemt 

Klasse der Oanoente Klaae der 0-.te 
Getal Ie 2e 3e 
lessen 

Getal Ie 2e 3e ....... 
B. N.B. B. 1 N.B. B. 1 N.B. B. N.B. B. N.B. B. N,B. 

Gj 0 G 0 ajojoj 0 GI 0 GJ ·O G 0 Gj 0 Gj 0 G 0 Gj 0 G 0 

I 61 !7 !2 49 !9 56, SO· 47 S7 S4 48 45 1 67 6] 57 S4 6S 61 ss S2 62 58 53 50' 
2 BI 76 69 6S 78 74 67 63 75 71 64 liO 2 89 84 76 72 86 81 7] 69 82 77 70 66-
3 100 95 BS 80 96 91 82 77 92 87 79 75 3 110 104 94 89 106 100 91 86 102 96 87 82 
4 120 114 102 96 116 110 98 93 lil JOS 94 89 4 132 125 113 107 127 120 109 103 122 115 104 n 
s 140 133 119 113 135 128 llS 109 129 122 110 104 5 154 U6 131 1.24 148 140 126 119 142 134 121 114-
6 159 151 136 129 153 14! 131 124 147 139 126 119 6 175 166 149 141 168 159 144 136 161 152 138 131 
7 179 170 153 145 172 163 147 139 16! 1!6 141 133 7 197 187 168 159 190 180 162 153 182 172 ISS 14T 
B 199 189 170 161 192 182 164 m 184 174 -157 149 8 219 208 187 177 211 200 180 171 202 191 173 164-
9 218 1117 186 176 210 199 179 170 201 190 172 163 9 240 228 204 193 231 219 196 186 221 209 188 178 

10 238 226 203 192 229 217 195 IBS 219 208 187 177 10 262 248 223 211 252 239 215 204 242 229 206 l')j 
Il 258 245 220 209 248 23S 212 201 238 226 203 192 Il 284 269 242 229 273 2!9 233 221 262 248 223 211 
12 277 263 236 224 266 252 227 21S 25S 242 218 207 12 JOS 289 260 247 293 278 250 237 281 266 240 228 
Il 'J!T1 282 253 240 286 271 243 230 274 260 233 221 13 327 ]10 278 264 ]14 298 267 2S3 301 285 2S6 243 
14 317 301 270 2S6 305 289 2li0 247 292 m 249 236 
IS 3:,6 319 286 271 323 306 275 261 310 294 264 250 

14 349 331 297 282 336 319 286 271 322 30S 274 260-
IS 370 ·351 315 299 356 338 303 287 341 323 290 275 

16 356 338 303 287 342 324 291 276 328 311 279 265 16 392 372 334 317 377 358 321 304 361 342 308 292' 
17 376 357 320 304 361 342 308 292 346 328 295 280 17 414 393 352 334 398 378 338 321 381 361 324 30T 
18 39S 375 336 319 380 361 323 306 364 345 310 294 18 435 413 370 351 418 397 356 338 401 380 341 323 
19 415 394 353 33S 399 379 339 322 382 362 32S 308 19 457 434 389 369 439 417 374 lSS 421 399 358 -20 ·435 413 170 lSI 418 397 3S6 338 401 380 341 323 
21 4S4 431 386 366 436 414 371 352 418 397 356 3]8 

20 479 4SS 408 387 460 437 392 372 441 418 376 JST 
21 soo 475 425 403 480 456 408 387 460 437 391 371 

22 474 450 404 383 4S6 433 388 368 437 41S 372 3S3 22 522 495 444 421 S02 476 427 40S 481 4S6 409 388: 
23 484 459 412, 391 46S 441 396 376 446 423 380 361 23 SJ2 ,os 4S3 430 SI! 485 435 413 490 465 417 396-
24 494 469 420 399 47S 4SI 404 383 4SS 432 387 367 24 !42 514 461 437 S21 494 443 420 499 474 425 403-
2S S04 478 429 407 484 4S9 412 391 464 440 39S 375 25 SS2 524 470 446 !30 503 452 4'29 S08 482 433 411 
26 514 488 437 415 494 469 420 399 473. 449 403 382 26 562 533 478 4S4 S40 513 4S9 436 518 492 440 418; 
27 ,:u ffl 446 423 S04 478 429 407 483 4!8 411 390 27 572 S43 487 462 sso 522 468 444 527 soo 449 426-
28 !34 507 454 431 !13 487 436 414 492 467 418 397 28 582 SS2 495 470 SS9 531 476 452 536 S09 456 43]. 

Na 4 jur dienst Na8jurdielut 

IClassc der GemcenlC K1asoe der Oemecate 
Getal 

Ie 2e 3e ...... ûetal 
Ie 2e Je lessen 

B, N.B. B. N.B. B. N.B. B. 1 N.B. D. N.B. B. N.B. 

GI 0 GI 0 GI 0 01 0 GI 0 GI 0 01 0 GI 0 Gj 0 Gj 0 GI 0 G 0 

1 64 60 " 52 62 !8 53 so S9 !6 SI 48 
2 8! 80 73 69 82 77 71 67 79 7! 68 64 
3 10, 99 90 B! 101 ,, 87 82 97 92 83 71 
4 126 119 108 102 121 114 104 98 116 110 100 95 

' 147 139 12S 118 142 134 120 114 136 129 IIS Hili 
6 167 158 142 134 161 IS2 137 130 IS4 146 131 124 
7 188 178 160 152 181 171 154 146 173 164 148 140 
8 209 198 178 169 201 190 171 162 193 183 164 ISS 
9 229 217 195 IBS 220 209 188 178 211 200 180 171 

10 2SO 237 213 202 240 228 205 194 230 218 196 186 
Il 271 257 231 219 261 247 222 210 2SO ,237 213 202 
12 291 276 248 23! 280 266 239 227 268 2S4 229 217 
13 312 296 266 2S2 300 28! 256 243 288 273 24! 232 
14 333 316 284 269 320 304 273 259 307 291 262 248 

1 70 66 60 57 68 64 SB ss 6! 61 56 53 
2 93 88 80 76 90 BS 77 73 86 81 74 70-
3 115 109 98 93 lil IOS 95 90 106 100 91 116-
4 138 131 118 112 133 126 114 108 127 ·120 109 103· 
s 161 152 137 130 ISS 147 132 12S 149 141 127 llO• 
6 183 173 156 148 176 167 ISO 142 169 160 144 136-
7 206 195 176 167 198 188 169 160 190 180 162 153. 
8 229 217 · 19S IBS 220 209 188 178 211 200 180 171 
9 251 238 214 203 241 228 206 19S 231 219 197- 187" 

10 274 260 233· 221 264 250 224 212 2S3 240 215 204 
Il 297 282 253 240 286 271 243 230 274 260 233 221 
12 319 303 272 258 307 291 262 248 294 279 2Sl 238 
13 342 324 291 276 329 312 280 266 315 299 268 254-
14 365 346 311 295 351 333 299 284 336 319 287 272· 

IS 3!3 335 301 285 339 322 289 274 325 308 277 26] 
16 374 lSS 318 302 360 342 306 290 34! 327 293 271 

IS 387 367 329 312 372 353 316 300 3S7 339 303 287· 
16 410 389 349 331 394 374 336 319 378 3S9 322 JO! . 

17 39! 37! 336 319 380 361 323 306 364 34S 310 294 
18 415 394 353 33! 399 379 339 322 382 362 32S 308 

17 433 411 369 350 416 395 3SS 337 399 379 340 323' 
18 4SS 432 387 367 437 415 372 353 419 398 357 339' 

19 436 414 371 352 419 398 357 339 402 381 342 324 
20 4S7 434 389 369 439 417 374 3SS 421 399 358 340 
21 477 453 406 38S 4S8 43S 390 370 439 417 374 35! 

19 478 454 407 386 4S9 436 391 371 440 418 ]75 356-
20 SOi 475 426 404 481 456 409 388 461 437 392 372 
21 S23 496 44S 422 503 477 428 406 482 4S7 410 389• 

22 498 473 424 402 479 455 408 387 459 436 391 371 
23 508 482 432 410 488 463 41! 394 468 444 398 378 
24 SIS 492 441 418 498 473 424 402 477 453 406 385 
2S S28 SOi 449 426 507 481 432 410 486 461 414 lll3 

22 546 518 465 441 525 498 447 424 503 477 428 406 
23 SS6 528 47) 449 534 507 4,S 4)2 512 486 436 414 
24 566 537 481 456 S44 516 462 438 S21 494, 443 420-
2S 576 S47 490 465 SS3 525 471 447 530 S03 451 428· 

26 538 SII 451 435 517 491 440 418 495 470 422 400 
27 S4B 520 466 442 527 SOi) 448 42S SO! 479 429 l/lt1 
28 SSI 530 475 451 536 5CIII 456 433 514 488 437 415 

211 586 556 499 474 563 534 480 456 S40 513 460 437 
27 596 566 507 481 S73 S44 487 462 S49 5.21 467 443-
28 606 575 516 490 SB2 552 496 471 558 SJO 475 451 

--
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NIIOjoor----<letal Ie 2a 3e - B. N.B. B. N.B. B. N.B. 

01 0 01 0 01 0 oJ 0 01 0 01 0 

1 73 69 63 5!) 71 d7 61 57 68 64 S8 55 
2 91 92 83 78 94 89 IIO 76 llO 8S 77 73 
3 llO 114 102 96 116' 110 98 93 lil 105 94 19 
4 144 136 123 116 139 132 119 113 IJl 126 114 108 
s 168 159 143 m 162 153 138 131 155 147 132 125 
6 191 181 163 154 184 174 157 149 176 167 150 142 
7 215 204 183 173 207 196 176 167 1911 188 169 160. 
8 239 227 204 193 230 218 196 186 220 11)9 1sa 178 , 262 248 223 211 252 239 2l5 204 242 229 206 195 

10 286 271 244 231 275 161 235 223 264 250 225 2ll 
11 310 294 264 2lO 298 283 254 241 286 271 243 230 
12 333 316 284 269 320 304 273 259 307 291 262 248 
13 357. 339 304 288 343 325 292 277 329 312 280 266 
14 381 361 324 307 366 347 312 296 351 333 299 214 
JS 404 383 344 326 388 368 331 314 372 353 317 301 
lfi 428 406 364 345 411 390 350 332 394 374 llS 311 
17 452 429 385 l6S 434 412 370 351 416 395 355 337 

'18 475 4SI 404 l&l 456 433 388 368 437 415 372 lfi 
19 499 474 425 403 480 4S6 408 387 460 437 391 371 

21 S23 496 44S 422 503 477 428 406 482 457 410 389 
.Zl 546 518 465 441 S25 498 447 424 503 477 428 406 
.22 510 541 485 460 548 S20 466 442 w 498 447 424 
23 580 551 493 468 557 529 474 450 534 507 454 431 
:24 590 560 502 476 567 538 482 457 543 515 462 438 
.25 600 570 510 -576 547 4ll0 465 552 524 470 446 
JIII _610 579 Sl9 493 586 556 499 474 562 533 478 454 
Z7 6211 519 527 500 596 '66 506 480 571 542 48S 460 
l8 fi30 5911 536 509 605 574 51S -sso 551 494 ., 

Na 12jurdicmt 

Klane der Gemeente 
-Oetal f----

10
- ------

21
--- ~---Jc---

-1-~-----1----- - --J---- - -
o Î o I oNÎo o Î o oNÎB.o o Î o ] oNjB.o 

1 
.l 76 
2 101 
3 125 
4 150 
'S 175 
6 199 
·7 224 
.a .2,49 
9 273 

10 298 
1·1 323 
f2 347 
11 372 
14 397 
IS 421 
16 446 
17 471 
•18 495 
-19 520 
20 -'45 
21 S69 
22 S94 
23 604 
.24 614 
:Z, 624 
26 634 
:27 644 
:28 654 

92 ., 
118 
142 
1'66 
189 
212 
236 
259 
283 
306 
329 
353 
377 
399 
423 
447 
470 
.94 
517 
540 
564 
573 
583 
592 
602 
611 
'21 

.65 61 73 
86 Il 97 

187 IOI 120 
128 121 144 
149 1111 168 
170 161 192 
191 181 216 
212 201 l40 
233 221 ·m 
254 241 287 
275 261 lil 
295 280 334 
317 301 358 
338 321 382 
lSB 340 405 
380 361 429 
401 380 453 
421 ,99 476 
442' 419 500 
464 440 S24 
484 ,i59 547 
SM "79 571 
514 418 580 
.522 495 590 
SJJ 504 t.00 
539 512 609 
548 S20 619 
556 S28 628 

<19 
92 

114 
136 
159 
182 
205 
228 
249 
272 
295 
317 
340 
362 
384 
407 
430 
4S2 
475 
497 
519 
542 
551 
560 
570 
578 
588 
596 

63 
83 

103 
123 
144 
164 
184 
204 
224 
244 
264 
284 
JO, 
325 
344 
365 
385 
405 
425 
446 
46S 
485 
494 
502 
SIO 
518 
527 
534 

59 10 
78 93 
97 115 

116 138 
136 161 
155 184 
174 207 
193 230 
212 252 
231 275 
250 298 
269 ·320 
289 343 
308 366 
32' 388 
34<1 411 
36S 434 
384 456 
403 479 
423 502 
441 524 
460 547 
469 556 
476 565 
484 57S 
492 S84 
500 593 
507 602 

66 60 57 
88 80 76 

109 99 94 
131 118 112 
152 138 131 
174 1'.7 149 
196 176 167 
218 196 186 
239 2J5 204 
2'1 234 222 
283 253 240 
304 272 258 
325 292 277 
347 lil 295 
368 330 313 
lllO 350 312 
412 369 3.50 
433 388 368 
455 407 186 
476 427 405 
49T 446 423 
519 465 441 
528 473 "9 
536 481 456 

546 489 -
5st 496, 47J 
Sl5l 505 479 
571 512 486 
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Na 14 jar dienn 

Klaue ckr Gemeente 
Getal Ie 2e Je 
lesson 

B. N.B. B. N.B. B. N.B. 

010 01 0 01 0 oio 01 0 01 0 

1 80 76 68 64 77 73 66 62 74 70. 63 59 
2 106 100 91 86 102 96 88 83 98 93 84 79 
l 132 125 lil 107 127 120· 109 103 122 115 104 98 
4 ISB 150 m 128 152 144 130 123 146 138 125 118 
5 184 174 157 149 177 168 151 143 170 161 145 137 
6 211 200 180 171 203 192 173 164 195 185 166 157 
7 237 22S ]02 191 228 216 194 184' 219 208 186 176 

• 263 249 224 212 253 240 216 205 242 129 207 196-
9 289 274 246 233 Z78 264 237 22S 266 m 227 215 

10 315 299 268 254 303 287 258 245 2llO 275 :147 ~ 
Il 342 324 291 276 329 312 280 266 315 299 :168 254 
12 368 349 lil 297 354 ll6 301 285 339 ·322 288 273 
Il 394 374 335 318 379 360 322 305 363 344 309 293 
14 420 399 357 339 404 383 343 325 387 367 ll9 312 
IS 446 423 l80 361 429 407 365 346 411 l'lO 350 lll 
16 473 449 403 382 455 432 387 367 436 414 371 352 
17 499 474 425 403 480 456 408 387 460 437 391 371 
18 525 498 447 424 505 479 430 408 483 458 412 391 
19 551 523 469 445 529 502 451 428 507 481 432 410 
20 m 548 491 466 554 526 472 · 448 5ll 504 452 429 
21 604 S7l 514 4ll8 580 551 494 469 556 528 473 449 
22 630 598 536 S09 60S 574 515 489 580 551 494 469 
23 640 608 544 516 615 S84 52l 496 589 559 501 475 
24 650 617 553 525 624 592 531 504 598 568 509 483 
25 660 627 561 532 634 602 539 512 ·608 577 517 lllll 
26 610 fiJ6 570 541 644 611 548 S20 617 686 525 498 
27 680 646 578 549 Ml 6211 "' 527 626 594 532 505 
28 690 655 587 557 663 '629 564 S35 635 603 541 5tl 

Na 16 jaar_, (alleen._ -..1 

Klaue dor 0...-te 
Getal 1----1.-- - -,-----2e---~---3-.---
-f---~---l--- ~---l--- -~--

1 
2 
l 
4 
5 
6 
7 • 9 

IO 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lil 
21 

•22 
23 
:M 
21 
26 
27 
21 

1-G-B.~I -0-+-G-N~r-~-+-G-B.~o-+-G-N~j-o-+--G~~·- o_l--iîo 

82 
109 
136 
163 
191 
218 
245 
273 
300 
327 
354 
382 
409 
436 
464 
491 
SIS 
S4.S 
573 
600 
627 
65' 
665 
67' 
685 
'95 
105 
715 

77 
103 
129 
154 
181 
207 
232 
2S9 
285 
310 
336 
362 
388 
414 
4tO 
466 
492 
517 
544 
S70 
595 
622 
631 
641 
650 
l!60 
669 
679 

70 
93 

116 
139 
163 
186 
209 
233 
255 
278 
301 
325 
3411 
371 
395 
418 
441 
464 
488 
510 
533 
557 
566 
'74 
S8l 
591 
600 
608 

66 
88 

110 
132 
154 
176 
198 
Z21 
242 
264 
285 
308 
330 
352 
375 
397 
418 
440 
463 -506 
529 
537 .. , 
553 
561 
510 
S77 

79 
IOS 
131 
157 
184 
210 
2l6 
263 
288 
314 
340 
367 
393 
419 
446 
472 
498 
524 
551 
576 
60~ 
629 
639 
648 
658 
668 
677 
687 

75 
99 

1:14 
149 
174 
199 
224 
249 
273 
2911 
323 
348 
373 
398 
423 
448 
473 
497 
523 
547 
S71 
597 
607 
615 
625 
634 
643 
652 

68 
llO 

112 
134 
157 
179 
201 
224 
245 
2fi7 
289 
312 
335 
357 
380 
402 
424 
446 
469 
4ll0 
51~ 
535 
544 
»2 
560 
568 
576 
584 

64 
85 

106 
127 
149 
170 
190 
212 
232 
253 ' 

~ 
318 
339 
361 
381 
402 
423 
44,S 

-165 
486 
.508 
516 
524 
532 
539 
547 
554 

76 
101 
12' 
150 
176 
201 
226 
252 
276 
301 
326 
352 
377 
402 
427 
452 
477 
502 
528 
552 
m 
603 
612 
621 
631 
640 
649 
658 

72 65 61 
95 86 81 

119 107 l01 
142 128 121 
167 150 142 
190 172 163 
214 193 183 
239 215 204 
262 235 223 
285 256 243 
l09 277 263 
334 299 284 
JSB 321 304 
381 342 324 
405 364 345 
429 385 365 
453 006 l8S 
476 427 40S 
501 449 426 
524 470 446 
548 491 466 
sn , Sll ' 487 
.S8J 521 494 
589 529 502 
599 537 510 
608 544 516 
616 552 524 
625 560 532 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 30 Maart 1949 no. 14 (Staar,. 
blad- No. J 149). 

Ons hetend, 
Dt Minister WIIJ Oorlng, 

SCHOK KING. 

D1 Minister WIO Marine o.i •• 
SCHOKKING. 

Dt Minister van Binnenlands, Zabn, 
J, H. VAN MAARSBVBEN. 

IN Minü~r Yan FitllllfC~n. 
P. UEFflNCK. 
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s. J 136 
25 Maart 1949. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van het Girobesluit 1934 (Staatsblad 
No. 493). 

Wij JULIANA enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van S Februari 1949, 
Nr. 2, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Overwegende, dat het wenselijk is artikel 
35, Ie lid, onder g van het Girobesluit 1934 
(Staatsblad No 493) te wijzigen; 

Gelet op de artikelen S en 19 van de op 
25 /31 Maart 1947 tussen de Nederlandse en 
Belgische Postadministratiën gesloten post
overeenkomst; 

De Raad van State gehoord (advies van 
I Maart 1949 No 28); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Verkeer en Waterstaat van 16 Maart 
1949, nr. I; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 35, 1• lid onder g van het 

Girobesluit 1934 (Staatsblad No. 493), wordt 
gewijzigd vastgesteld als volgt: 

g. voor elke overschrijving op een reke
ning-courant bij een buitenlandse postchèque
en girodienst, bij bedragen niet hoger dan 
f 2000.- f 0.05 voor elke f 100.- of gedeelte 
van f 100.- met een minimum van f 0.10 en 
bij grotere bedragen f 1.- vermeerderd met 
f o.os voor elke f 500.- of gedeelte van 
f 500.- boven f 2000.-. 

De Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie is, na verkregen over
eenstemming met de betrokken Postadmi
nistratiën, bevoegd te bepalen dat het bierbe
doelde recht geheel of ten dele niet verschul
digd zal zijn. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

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

Soestdijk, 25 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 29 April 1949). 

s. J 150 
April 1949. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk besluit van 9 Augustus 
1922, Staatsblad N°. 490, betreffende de 
wijze van afsluiting der spoorwegen. 

Wij JULIANA, enz. , 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 4 Maart 1949, 
N°. 63918/25492, Afdeling Vervoerwezen, 
Bureau Spoor- en Tramwegen; 

Gelet op artikel 33 der Spoorwegwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

IS Maart 1949, N°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 28 Maart 1949, N°. 
65853/25492, Afdeling Vervoerwezen, Bureau 
Spoor- en Tramwegen; 

L. & S. 1949 

s. 1949, J 136, 150-151 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 3, eerste lid van het Koninklijk 

besluit van 9 Augustus 1922, Staatsblad N°. 
490, betreffende de wijze van afsluiten der 
spoorwegen wordt vervangen door het vol
de voorschrift: 

3. I. Ten aanzien van openbare overwe
gen kan door Onze Minister van Verkeer 
en Waterstaat voorwaardelijk of onvoor
waardelijk ontheffing van de verplichting tot 
afsluiting worden verleend, indien naar zijn 
oordeel hetzij voldoende beveiligingsmidde
len zijn aangebracht, hetzij het verkeer over 
de overweg niet druk is en van de kruisende 
weg af naar weerszijden een voldoende uit
zicht over de spoorweg bestaat. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift aan de Raad van 
State zal worden medegedeeld. 

Soestdijk, I April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 29 April 1949.) 

s. J 151 
I April •1949. WET tot verlenging van de 
geldingsduur der bepalingen van artikel 30 

der Woonruimtewet 1947. 
Bijl. Hand. Il 48/49, 1093; Hand. Il 48/49, 

bladz. I320--I32I; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1093; Hand. 1 48/49, 

bladz. 394. 
Wij JULIANA, enz ....• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, in afwachting van een meer om
vattende herziening van de Woonruimtewet 
1947, noodzakelijk is de geldingsduur van 
de in artikel 30 dier wet vervatte bepalingen 
te verlengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In de aanheft van artikel 30 der 

Woonruimtewet 1947 wordt in plaats van 
,,I Januari 1949" gelezen: I Juli 1950. 

Art. 2. In artikel 30 der Woonruimtewet 
1947 wordt voor: ,,directeur van het pro
vinciaal bureau voor de verzorging van oor-
1ogsslachtoffers" gelezen: provinciaal in
specteur van de Dienst voor Maatschappe
lijke Zorg van het Ministerie van Binnen
landse Zaken, en wordt overigens in plaats 
van "directeur" gelezen: inspecteur. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, I. April 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 14 April 1949.) 
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s. J 152 
I April 1949. WET tot nadere W1Jz1gmg 

van de begroting van het Staatsbedrijf 
der Algemene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1947, 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1135; Hand. 11 48/49, 
bladz. 1320: 

Bijl. Hand. 1 48/49, n35; Hand. /•48/49, 
bladz. 394. 

s. J 153 
I April 1949. WET tot nadere W1Jz1gmg 

van het Tweede Hoofdstuk. der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. 11 48/49, n38; Hand. 11 48/49, 
bladz. 1320; 

Bijl. Hand. I 48/49, u38; Hand. I 48/49, 
bladz. 394. 

s. J 154 
I April 1949. WET tot goedkeuring van 

de verkoop van enige tot het Kroon
domein behorende percelen grond onder 
Geertruidenberg. 

Bijl. Hand. 1148/49, 1092; Hand.// 48/49, 
bladz. 1320; 

Bijl. Hand. I 48/49, 1092; Hand" I 48/ 49, 
bladz. 394. 

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

dat het wenselijk is om enige tot het Kroon
domein behorende percelen grond gelegen 
onder dé gemeente Geertruidenberg te ver
kopen aan de naamloze vennootschap Pro
vinciale Noordbrabantse Electriciteits Maat
schappij gevestigd te 's-Hertogenbosch: 

Zo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Enig artibl. 

De verkoop van de percelen kadastraal 
bekend gemeente Geertruidenberg sectie A 
nwnmers 17, 18, I9, 20, 21, 22, 24, 27, 86, 
533, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 
1014, zomede van gedeelten van de nummers 
545 en 894 dier gemeente en sectie, ter ge
zamenlijke grootte van ongeveer 15.09.75 
hectaren, welke percelen en perceelsgedeelten 
behoren tot de gronden van het Kroondo
mein, aan de naamloze vennootschap Pro
vinciale Noordbrabantse Electriciteits-Maat
schappij, gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
tegen een koopprijs van f 34 545,48, zomede 
vergoedingen voor het cemis van uitweg
gelden van f 234,12 en f 2n3,27, geconsta
teerd bij de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte van 28 Augustus/8 September 
1948, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, I April 
1949. 

JULIANA. 
De Minister van Financiln, P. LIEPTINCK. 

( Uitgeg. 6 Mei 1949.) 
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AFSCHRIFT. 

Akte van verkoop van onroerend goed, 

De ondergetekenden: 
Ia. Hendrik Willem Michel, fd. Inspecteur 

der domeinen te 's-Hertogenbosch, hande
lende namens de Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat, hiertoe 
gemachtigd bij onderschrift van de Directeur 
van 's Rijks belastingen en domeinen te 
Breda dd. I2 Juli 1948 n°. D 3087/357, ge
grond op de missive van de Minister van Fi
nanciën dd. 5 Juli 1948 n°. 67 afdeling Do
meinen; 

Ib. Louis van Lennep, l.i., Rentmeester 
van het Kroondomein in het rentambt 
"Werkendam-Dordrecht-Oosterhout,'' te 
Dubbeldam, handelende namens de Kroon, 
hiertoe gemachtigd bij brief van de Admi
nistrateur van het Kroondomein dd. 7 Juli 
1948, n•. 879/519;· 

2. Johannes Paulus Aloysius Marie Petit 
c.i., Directeur der naamloze vennootschap 
Provinciale Noordbrabantse Electriciteits
Maatschappij, gevestigd te 's-Hertogenbosch, 
als zodanig deze naamloze vennootschap in
gevolge art. 8 der statuten vertegenwoordi
gende en ingevolge artikel 19 der statuten 
handelende met toestemming van de raad 
van commissarissen verleend bij besluit dd. 
I2 Juli I947, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat, met medewerking van de Kroon, 

verkoopt en draagt in eigendom over, onder 
voorbehoud van goedkeuring bij de wet, aan 
aan de naamloze vennootschap Provinciale 
N oordbrabantse Electriciteits-Maatschappij, 
gevestigd te 's-Hertogenbosch (hierna aan te 
duiden als de koper), die in koop en in eigen
dom aanneemt: 

enige percelen grond, gelegen onder de ge
meente Geertruidenberg en kadastraal be
kend gemeente Geertruidenberg sectie A 
nwnmers 17, 18, 19, 20, 2r, 22, 24, 27, 86, 
533, 536, 537, 538, 539, 540, 54I, 542, 543, 
1014, zomede gedeelten van de nwnmers 545 
en 894 dier gemeente en sectie ter gezamen
lijke grootte van ongeveer 15.09.75 hectaren, 
zoals een en ander op het terrein is afgepaald 
en in groene kleur is aangegeven op de door 
partijen gewaannerkte, aan deze akte ge
hechte tekening. Na de toepassing van deze 
akte bij het kadaster treedt de uitkomst der 
eventuele meting, zoals die uit de kadastrale 
stuk.ken zal blijken, in de plaats van de bo
venstaande omschrijving van het verkochte 
goed en de tekening en zijn de kadastrale ge
gevens beslissend ten aanzien van de vraag 
naar hetgeen ver- en gekocht is. Deze ver
koop en ,koop geschiedt voor de som van 
vier en dertig duizend vijfhonderd vijf en 
veertig - gulden en acht en veertig cent 
(f 34 545,48) en onder de volgende bepalin
gen: 

Art. I. I. Het verkochte wordt overgedra
gen in de staat, waarin het zich thans be
vindt, met alle daaraan verbonden lusten en 
laten, heersende en lijdende erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat-Kroondomein is tot generlei 
vrijwaring gehouden, behoudens dat hij in
staat voor de eigendom. 
• 3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur, onder het genot 
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van de lopende pachtovereenkomsten. 
Art. 2. Verschil tussen de werkelijke en. 

de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering 
of vermindering van de overeengekomen 
koopsom, noch tot ontbinding van deze 
overeenkomst. 

Art. 3. De koper kan het gekochte in bezit 
en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor wettelijke goedkeuring is verkregen 
en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte ge
heven wordende, zijn van één Januari 1948 
af voor rekening van de koper, onverschillig 
te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. s. 1. · De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kan
tore van de Rentmeester, in het hoofd dezer 
akte onder Ib genoemd, of door overschrij
ving of storting op diens postgirorekening 
n°. 61936, (in welk geval de oorzaak der be
taling op . het overschrijvings- of stortings
biljet moet worden vermeld), binnen een 
maand na dagtekening dezer akte. 

2. Indien de koopsom niet binnen de 
voorgeschreven termijn is betaald, verbeurt 
de koper een boete van f 300,- voor 'iedere 
ingegane maand verzuim, en heeft de Staat
Kroondomein het recht deze koopovereen
komst onmiddellijk te ontbinden, zonder 
enige rechterlijke tussenkomst en zonder 
dat in beide gevallen enige inverzuimstelling 
nodig is. 

Art. 6. I. Met betrekking tot de bij deze 
akte verkochte gronden werden uitweggelden 
genoten. 

2. Wegens het gemis van deze uitweg
gelden over de jaren 1943 tot en met 1947 
en in de toekomst, zal de koper tegelijk met 
de voormelde koopsom moeten betalen be
dragen van respectievelijk f 234112 en 
f 2113,27. 

3. Bij te late betaling van de hiervoor 
vermelde bedragen, verbeurt de koper een 
boete van f IS,- voor elke ingegane maand 
verzuim. 

Art. 7. I. De koper verleent ten behoeve 
van de hierna sub a, ben c aangeduide per
celen, zomede ten behoeve van verdere 
eigendommen, welke de Staat-Kroondomein 
ter plaatse nog mocht verwerven, het recht 
van uitweg over, vanwege en voor rekening 
van de koper in behoorlijk berijdbare staat 
aan te leggen en te onderhouden wegen, in 
de richtingen als voor die percelen aange
geven, en wel: 
· a. ten behoeve van de percelen, kadastraal 

bekend gemeente Geertruidenberg sectie A 
nummers 36 tot en met 39, 75, 78 en 1007 
over het gedeelte van de Standhazensedijk 
kadastraal bekend alsvoor nos. 1014 en 878 
in oostelijke richting en vervolgens over het 
perceel thans kadastraal bekend alsvoor 
nummer 879 naar de openbare weg, bekend 
als Stad-g; 

b. ten behoeve van de percelen, kadastraal 
bekend gemeente Geertruidenberg sectie A 
nummers 443 tot en met 447 en het bij deze 
akte niet verkochte gedeelte van het perceel, 
kadastraal bekend alsvoor nummer 545, van
af de zuidelijke punt van het voornoemd per
ceel nummer 443 over de percelen, kadastraal 
bekend alsvoor nummers 545 en 543 in zuid-
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westelijke richting naar de Standhazense
dijk en vervolgens overeenkomstig de sub a 
omschreven uitweg; 

c. ten behoeve van de percelen, kadastraal 
bekend gemeente Geertruidenberg sectie A 
nummers 491, '492 en 984 en gemeente Made 
en Drimmelen sectie F nummers 442, 443, 
444, 447 en 666 over de percelen, thans 
kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg 
sectie A nummers 532 en 87 in de richting 
van de openbare weg, bekend als Vondel
wegje. 

Dit recht wordt gevestigd als erfdienst
baarheid ten behoeve van de voormelde per
celen van de Staat-Kroondomein en ten laste 
van de genoemde percelen van de koper en 
zowel voor de tegenwoordige als de toekom
stige bestemming van eerstgenoemde per
celen. 

2. De bestaande uitwegen zullen zoveel 
mogelijk worden behouden; evenwel kan een 
uitweg door een andere worden vervan
gen, doch slechts in gemeen overleg met het 
Kroondomein. 

Art. 8. De koper is verplicht op de grens 
van het niet verkochte gedeelte van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Geer
truidenberg sectie A nummer 545, een af. 
heining met draaibaar hek te plaatsen en in 
de toekomst te onderhouden, een en ander 
volgens de eisen te stellen door de Rent
meester van het Kroondomein. 

Art. 9, I. De overschrijving vap deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van de genoemde Inspecteur. Deze over
schrijving kan door de koper niet worden 
gevorderd voordat de koopsom, de eventueel 
overeenkomstig artikel S lid 2 verschuldigde 
boete, de in artikel 6 lid 2 genoemde bedragen 
wegens 1let gemis van uitweggelden en de 
eventueel overeenkomstig lid 3 van artikel 6 
verschuldigde boete, geheel zijn betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
tekening, alsmede die op haar uitvoering 
vallende, komen ten laste van de koper en 
moeten door hem binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald aan voornoemde In
specteur. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de koper 
één· gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door de koper zijn betaald, wordt 
een exemplaar daarvan door de Inspecteur 
aan de koper uitgereikt. 

Art. 10. Voor de tenuitvoerlegging van 
deze overeenkomst wordt domicilie gekozen 
ten kantore van de voornoemde Inspecteur. 

Aldus in drievoud opgesnaakt en getekend 
te 's-Hertogenbosch/Dubbeldam de 28 Au
gustus/8·September 1948. 
N.V. Provinciale Noordbrabanuclu, Eledrici

teiu-Maatschappü, 
De Directeur, (get.) J. P. A. M. PBTIT. 

De Rentmeester, (get.) L. VAN LENNEP. 
De Inspecteur der domeinen, (get.) MICHEL. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secr.-Gen. o/la Min. oon Financiën, 

S' JACOB. 



s. 1949, J 155-157, 161-162 

s. J 155 
I April 1949. WET, tot vaststelling van het 

Zevende Hoofdstuk A 2 der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1130; 
Hand. II 48/49, bladz. 1320; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1130; 
Hand. I 48/49,_ bladz. 394. 

Titel A. Gewone dienst Nihil 
Titel B. Buitengewone dienst f 98 966 ooo 

Gehele dienst f 98 966 000 

s. J 156 
I April 1949. WET, houdende nadere wij

ziging van de Wet van 14 Juni 1918 
(Staatsblad N°. 354) tot afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderzee. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1046; Hand. II 48/49, 
bladz. 1319; 

Bijl. Hand. I 48/49, 1046; Hand. I 48/49, 
bladz. 394. 

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

dat de verdere plannen voor de droogmaking 
van de thans afgesloten Zuiderzee, voor zover 
van invloed op de landsverdediging, nog niet 
een zodanig vaste vorm hebben aangenomen, 
dat reeds nu een deugdelijke grondlag aan
wezig is voor het vaststellen van de in ver
band daarmede nodige maatregelen en 
werken in het belang van de landsverdedi
ging, en uit dien hoofde de termijn van dertig 
jaren, vastgesteld in het tweede lid van 
artikel 2 der Wet van de 14de Juni 1918 
(Staatsblad nr. 354). laatstelijk gewijzigd bij 
de Wet van de 24ste Maart 1938 (Staats
blad nr. 503), behoort te worden verlengd; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. In het 2• lid van artikel 2 van de 
Wet van de 14de Juni 1918 (Staatsblad nr. 
354), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van de 
24ste Maart 1938 (Staatsblad nr. 503), wordt 
de in de laatste zinsnede genoemde termijn 
van "dertig jaar" gewijzigd in "veertig jaar". 

In verband daarmede wordt in het 2• lid 
van artikel 6 dier Wet, gewijzigd als voren, 
het jaartal "1949" gewijzigd in "1959". 

Art. 2. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden op 24 Juli 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, I April 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 29 April 1949.) 
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s. J 15'7 

z April z949. WET, houdende nadere wij
ziging van de wet van as December 
1878 (Staatsblad No. aaa) houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrij
ging der bevoegdheid van arts, tand
arts, apotheker, vroedvrouw en apo
thekersbediende. 

Bijl. Hand. 11 ,41J/49, z z:13, Hand. II 48/49, 
bladz. z3z9; 

Bijl. Hand. I 48/49, zz:13; Hand. I 48/49, 
bladz. 394. 

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

dat het wenselijk is, artikel ao van de Wet 
van de asste December 1878 (Staatsblad 
No. aaa) houdende regeling der voorwaar
den tot verkrijging der bevoegdheid van 
arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en 
apothekersbediende, zoals deze wet laatste
lijk is gewijzigd bij de wet van 4 Augustus 
1947 (Staatsblad No. H a89), nader te wij
zigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State 
enz.: 

Art. 1. In artikel ao, vierde lid, van de 
Wet van de asste December 1878 (Staats
blad No. aaa) houdende regeling der voor
waarden tot verkrijging der bevoegdheid 
van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw 
en apothekersbediende, wordt in plaats van 
de zinsnede: ,,dat de daarvoor verschuldig
de som van vijf gulden bij het examen, 
6edoeld in artikel 16, en van tien gulden 
bij het examen, bedoeld in artikel 1 7" ge
lezen: dat het daarvoor verschuldigde en 
door Ons vast te stellen examengeld. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een nader door Ons te bepale~ 
tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 April 

1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitt;eg. 6 Mei z949.) 

s. J 161 
I April 1949. WET, houdende wijziging van 

het Vierde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1117; 
Hand. II 48/49, bladz. 1360; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1117; 
Hand. I 48/49, bladz. 394, 

s. J 162 
2 April 1949. BESLUIT tot nadere wijzi-

- ziging van het Koninklijk besluit van 
13 Juni 1931, Staatsblad N°. 249, hou
dende uitvoering van artikel 125 van 
de hoger-onderwijswet. 
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Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister v'an 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 December 1948, N°. 89.692 III, afdeling 
Hoger Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het in verband met het 
Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord wen
selijk is Belgische getuigschriften op grond 
van artikel u5 van de hoger-onderwijswet 
aan te wijzen; 

Gezien het advies van de Senaat der Tech
nische Hogeschool te Delft van 19 November 
1948, N°. 257; 

De Raad van State gehoord (advies van 
18 Januari 1949, N°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 Maart 1949, N°. 
96675, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 13 Juni 

1931, Staatsblad 249, zoals dit besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
10 Februari 1948, Staatsblad I 50, wordt zo
danig gewijzigd, dat in artikel 2 na het be
paalde achter ten 9° de punt wordt vervangen 
door een puntkomma en dat wordt toege
voegd: 

10°. de volgende Belgische getuigschriften : 
a. het gehomologeerd getuigschrift van 

latijns-wetenschappelijke hurnani\:>ra of het 
daarmede overeenkomend getuigschrift van 
voorbereidende proef (Ie certificat homo
logué d'humanités latines-mathématiques, 
ou Ie certificat correspondant d'épreuve 
préparatoire), mits de candidaat is toege
laten tot de studie der technische weten
schappen in België; 

b. het gehomologeerd getuigschrift van 
moderne humaniora (wetenschappelijke af
deling), of het daarmede overeenkomend ge
tuigschrift van voorbereidende proef (Ie 
certificat hómologué d 'humanités modemes 
(section scientifique), ou Ie certificat cor
respondant d'épreuve prépraratoire), mits 
de candidaat is toegelaten tot de studie der 
technische wetenschappen in België. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, 2 April 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Onderw., Kunsten en Wetensch., 
TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 6 Mei 1949,) 

s. J 163 
5 April 1949. BESLUIT, houdende wij

ziging van artikel 3, lid 2 van het Ko
ninklijk besluit van 12 Juni 1945, 
Staatsblad N°. F 91, betreffende in
stelling van Bijzondere Gerechtshoven 
en een Bijzondere Raad van Cassatie. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

s. 1949, J 162-164 

Justitie van 31 Maart 1949, se Afdeling B, 
Kabinet Nr. 6000 J 2. 

Gelet op artikel 14, juncto artikel II, van 
het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven 
(Staatsblad N°. D 62); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 3, ze lid, van het Koninklijk 

besluit van 12 Juni 1945 (Staatsblad N°. 
· F 91) wordt gelezen als volgt: .,De Bijzondere 

Raad van Cassatie is verdeeld in drie 
kamers." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
1 Mei 1949. 

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

Soestdijk, s April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, W1JBRS. 

(Uitgeg. 19 April 1949.) 

s. J 164 
6 April 1949. BESLUIT, houdende reorga

nisatie van de Stichting "Rosenburg" te 
's-Gravenhage-Loosduinen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 31 Maart 1949, N°. 533 
C/Port. 28, Afdeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96), zoals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het Koninklijk besluit van 10 No

vember 1939 (Staatsblad N°. 1386) wordt in-
getrokken. • . 

Art. II. De artikelen 3, 3, 5 en 6 van het 
Koninklijk besluit van 13 November 1934 
(Staatsblad N°. 579) worden gelezen als volgt: 

"Artikel 2. Aan Regenten van de Stichting 
"Rosenburg" wordt vergunning verleend om 
van het gesticht "Oud Rosenburg" , gelegen 
in de gemeente 's-Gravenhage, de gebouwen, 
tot dusver bestemd en gebezigd voor de ver
pleging van lijders, met uitzondering evenwel 
van het herenpaviljoen, het damespaviljoen 
en de op de thans overgelegde tekening van 
het mannenpaviljoen en het vrouwenpavil
joen door rode omlijning aangegeven gedeel
ten, in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen. 

Zowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 3, zullen gelden de 
voorheen en tahns overgelegde tekeningen 
en de daarbij gegeven beschrijving. 

Art. 3. Het herenpaviljoen, het dames
paviljoen en de op de thans overgelegde te
keningen van het mannenpaviljoen en het 
vrouwenpaviljoen door rode omlijning aan
gegeven gedeelten worden onder de naam 
van Sanatorium Loosduinen en onder de 
voorwaarden, vermeld in artiluil 12, geza
menlijk aangewezen als een inrichting, welke 
niet als gesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 
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Art. s. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 333 krankzinnigen, 109 
mannen en 224 vrouwen worden verpleegd. 

Art. 6. In de inrichting, bedoeld in artikel 
3 mogen niet meer dan 82 mannen en 86 
vrouwen worden verpleegd, met dien ver
stande, dat in de op de thans overgelegde 
tekening van het herenpaviljoen door rode 
omlijning aangegeven slaapzalen, inplaats 
van 16 mannen 16 vrouwen mogen worden 
verpleegd, zolang dit naar het inzicht van 
Onze Minister van Sociale Zaken noodzake
lijk wordt geacht. 

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

Soestdijk, 6 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A.M. JoEKES. 
( Uitgeg. 29 April 1949.) 
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6 April 1949. BESLUIT, houdende nadere 

bepalingen omtrent vervoer en neder
lage van suiker. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 10 Maart 1949, n°. 292, afd. 
Accijnzen ; 

Gelet op artikel 87 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425), alsmede op de Koninklij
ke besluiten van 4 November 1922, Staatsblad 
n°. 593, 30 Juli 1927, Staatsblad n°. 283, 10 
November 1928, Staatsblad n°. 416, 22 April 
1933, Staatsblad n°. 225, 23 Februari 1934, 
Staatsblad n°. 74, 23 Juni 1934, Staatsblad n°. 
333 en 23 October 1935, Staatsblad n°. 619; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1949, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 1 April 1949, n°. 228, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Koninklijke besluiten van 30 

Juli 1927, Staatsblad n°. 283, 10 November 
1928, Staatsbladn°. 416, 22 April 1933, Staats
blad n°. 225, 23 Februari 1934, Staatsblad n°. 
74, 23 Juni 1934, Staatsblad n°. 333 en 23 
October 1935, Staatsblad n°. 619, zijn inge
trokken. 

Art. 2. In het enig artikel van het Konink
lijk besluit van 4 November 1922, Staats
blad n°. 593, vervalt hetgeen volgt na de 
komma achter het woord "gesteld" en wordt 
die komma vervangen door een punt. 

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

Soestdijk, 6 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LlEPTINCK. 
(Uitgeg. 19 April 1949). 
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6 April z949. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
Vredesverdrag tussen de Geallieerde eri 
Geassocieerde Mogendheden en Italië, 
ondertekend te Parijs op zo Februari 
z947. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de . wet van z5 December z948 

(Staatsblad No. I 547), houdende goedkeu
ring van het Vredesverdrag tussen de Ge
allieerde en Geassocieerde Mogendheden en 
Italië, ondertekend te Parijs op IO Februari 
z947, van welk verdrag de Franse tekst,• 
alsmede een vertaling daarvan, bij dit be
sluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach_ 
tiging van genoemd verdrag op z 7 Februari 
x949 bij_ de Franse Regering is nedergelegd, 
weshalve het verdrag op die datum, over
eenkomstig artikel 90, voor Nederland is in 
werking getreden; 

Overwegende mede, dat meergenoemd 
verdrag op x5 September x947 is in wer
king getreden voor de Verenigde Staten van 
Amerika, Frankrijk_ Groot-Britannië en 
Noord-Ierland. de Unie van Socialistische 
Sowjet-Republieken en Italië, terwijl het
zelve op x7 Februari x949 reeds was be
krachtigd door en in werking getreden voor 
de navolgende Staten: 

Albanië (door toetreding), Australië, Bel
gië, Canada, China, Ethiopië, Griekenland, 
India. Joegoslavië, ;Mexico (door toetre
ding), Nieuw-Zeeland, Polen, Tsjechoslo
wakiie, Tunis (door toetreding), en de Unie 
van Zuid-Afrika; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 30 Maart x949, 
Kabinet en Protocol, No. 33606; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Franse tekst van meergenoemd ver

drag, alsmede de vertaling daarvan, te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 6 April x949. 
JULIANA. 

De Min. v. Buiten]. Zaken a.i., W. DREES. 

(UitgeA. z3 Mei z949). 

Ve rt a I ing. 

De Verenigde Staten van Amerika, China, 
Frankrijk, het Vet'enigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, de Unie 
van Socialistische Sowjet-Republieken, Au
stralië, België, de Wit-Russische Socialisti
sche Sowjet-Republiek, Brazilië, Canada, 
Ethiopië, Griekenland, India, Nieuw-Zee
land. Nederland, Polen, Tsjechoslowakije, de 
Socialistische Sowjet Republiek Oekraïne, 
de Unie van Zuid-Afrika, de Federatieve 

• De Franse tekst is niet opgenomen. 
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Volksrepubliek Zuidslavië, hieronder aange
duid als "de Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheden", enerzijds en Italië ander
zijds; 

Overwegende, dat Italië, onder het fas
cistische regime, partij is geworden bij het· 
driemogendhedenverdrag met Duitsland en 
Japan, dat het een aanvalsoorlog heeft ont
ketend en dientengevolge de oorlogstoestand 
in het leven heeft geroepen met alle Ge
allieerde en Geassocieerde Mogendheden en 
met andere Verenigde Naties, en dat het 
zijn deel draagt in de verantwoordelijkheid 
voor de oorlog; 

Overwegende, dat tengevolge van de 
overwirmingen der Geallieerde strijdkrach
ten en met bijstand van de democratische 
elementen uit het Italiaanse volk, het fas
cistische regime in Italië op as Juli 1943 
omvergeworpen is, en dat Italië, nadat het 
onvoorwaardelijk gecapituleerd had, op 3 en 
29 September van hetzelfde jaar wapenstil
standsvoorwaarden heeft ondertekend; 

Overwegende, dat na voornoemde wapen
stilstand Italiaanse strijdkrachten, zowel van 
de Regering als van het verzet, een werk
zaam aandeel hebben genomen in de oorlog 
tegen Duitsland, en Italië op 13 October 
1943 aan Duitsland de oorlog heeft ver
klaard en aldus mede-oorlogvoerende is ge
worden in de oorlog tegen Duitsland; 

Overwegende, dat de Geallieerde en Ge
associeerde Mogendheden en Italië een vre
desverdrag wensen te sluiten, dat in over
eenstemming met de beginselen van het 
recht kwesties zal regelen, die nog hangende 
zijn tengevolge van de hierboven vermelde 
feiten en de basis zal vormen van onder
linge vriendschappelijke betrekkingen, aldus 
de Geallieerde en Geassocieerde Mogend
heden in staat stellende het verzoek van 
Italië te ondersteunen om lid te worden van 
de Verenigde Naties en tevens toe te treden 
tot ieder verdrag, dat gesloten is onder de 
auspiciën van de Verenigde Naties; 

Zijn mitsdien overeengekomen de oorlogs
toestand voor geëindigd te verklaren en met 
dit doel het onderhavige Vredesverdrag te 
sluiten, en hebben derhalve de Ondergete
kende Gevolmachtigden aangewezen, die, na 
overlegging van hun volmachten, in juiste 
en behoorlijke vorm bevonden, de volgende 
voorwaarden hebben aangenomen: 

DEEL I 

TERRITORIALE BEPALINGEN 

PARAGRAAF 1. GRENZEN 

Art. 1. Behoudens de wijzigingen, vervat 
in de artikelen a, 3, 4, II en aa, blijven de 
grenzen van Italië zoals die waren op 1 
Januari 1938. Het verloop van deze grenzen 
is aangegeven op de kaarten, gevoegd bij dit 
Verdrag (bijlage 1). In geval van afwijking 
tussen de beschrijvende tekst en de kaarten, 
is de tekst beslissend. 

Art. a. De op x Januari 1938 bestaande 
grens tussen Italië en Frankrijk wordt ge
wijzigd als volgt: 

s. 1949, J 166 

1. Kleine St. Bernard Pas. 
De nieuwe grens volgt de waterscheiding, 

afwijkende van de bestaande grens op een 
punt ongeveer a km ten Noord-Westen van 
het Hospitium, kruist de weg ongeveer 1 km 
ten Noord-Oosten van het Hospitium en 
verenigt zich ongeveer a km ten Zuid-Oos
ten van het Hospitium met de bestaande 
grens. 

"· Mont Cenis Plateau. 
De nieuwe grenslijn verlaat de bestaande 

grens ongeveer 3 km ten Noord-Westen van 
de Rochemelon bergtop, kruist de weg on
geveer 4 km ten Z\lid-Oosten van tiet Hos
pitium en verenigt zich ongeveer 4 km ten 
Noord-Oosten van de Mont d' Ambin met de 
bestaande grens. 

3. Mont Thabor-Chaberton. 
a. In het Mont Thabor gebied verlaat 

de nieuwe grenslijn de bestaande grens 
ongeveer s km ten Oosten van Mont Tha
bor, loopt dan in Zuid-Oostelijke richting 
om zich ongeveer 3 km ten Westen van de 
Pointe de Charra met de bestaande grens te 
verenigen. 

b. In het Chabcrton gebied verlaat de 
grenslijn de bestaande grens ongeveer 3 km 
ten Noord-Noordwesten van Chaberton, 
trekt hier Oostelijk omheen, kruist vervol
gens de weg op ongeveer 1 km van de be
staande grens, waarbij zij zich weder aan
sluit op een punt ongeveer a km ten Zuid
Oosten van het dorp Montgenèvre. 

4. Boven-dalen van de Tinée, de Vésube 
en de Roya. 

De bestaande grens bij Colla Langa ver
latend, volgt de nieuwe grens de waterschei
ding langs de Mont Clapier, Col de Tenda, 
de Mont Marguareis, vanwaar zij naar het 
Zuiden afbuigt langs de Mont Saccarello, de 
Mont Vacchi, de Mont Pietravecchia, de 
Mont Lege tot aan een punt ongeveer 100 m 
van de bestaande grens bij Colla Pegairolle, 
ongeveer 5 km ten Noord-Oosten van Breil; 
vervolgens loopt zij in Zuid-Westelijke rich_ 
ting en verenigt zich ongeveer xoo m ten 
Zuid-Westen van de Mont Mergo met de 
bestaande grens. 

5. De gedetailleerde beschrijving van 
deze grensgedeelten, waarop de wijzigingen, 
vervat in lid 1, a, 3 en 4 van dit artikel, 
van toepassing zijn, is neergelegd in bijlage 
II van dit Verdrag, en de kaarten, waarop 
deze beschrijving betrekking heeft, maken 
deel uit van bijlage I. 

Art. 3. De grens tussen Italië en Zuid-
slavië wordt vastgesteld als volgt: . 

1. De nieuwe grens volgt een lijn, die 
begint bij het punt, waar de op x Januari 
1938 bestaande grenzen van Oostenrijk, Ita
lië en Zuidslavië samenkomen en in Zuide
lijke richting loopt langs de Zuidslavisch
ltaliaanse grens van x938 tot aan het punt, 
waar die grens zich verenigt met de be
stuursgrens tussen de Italiaanse provincies 
Friuli (Udine) en Gorizia; 

a. Van dit punt valt de grenslijn samen 
met voornoemde proyinciale grens tot een 
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punt ongeveer 0.5 km ten Noorden van het 
dorp Mernico in de Iudrio vallei; 

3. Van dit punt op de grens t1,JSSen de 
Italiaanse provincies Friuli en Gorizia loopt 
de lijn in Oostelijke richting tot een punt op 
ongeveer 0,5 km ten Westen van het dorp 
Vercoglia di Cosbana en vervolgens in Zui
delijke richting tussen het Quarnizzo dal en 
het Cosbana dal tot een punt op ongeveer x 
km ten Zuid-Westen van het dorp Fleana, 
nadat de grenslijn een zodanige bocht heeft 
gemaakt, dat zij de Reces kruist op een 
punt ongeveer x,5 km ten Oosten van de 
Iudrio, waarbij zij de weg van Cosbana via 
Nebola naar Castel Dobra Oostelijk laat 
liggen; 

4. De grens zet zich dan voort naar het 
Zuid-Oosten onmiddellijk ten Zuiden van de 
weg tussen de punten xn en 172, vervolgens 
langs de punten 57 en 122 ten Zuiden van 
de weg van Vipulzano naar Uclanzi om on
geveer xoo m t. Oosten van punt 122 die weg 
te kruisen en naar het Noorden om te bui
gen in de richting van een punt op 350 m 
ten Zuid-Oosten van punt 266 gelegen;; 

5. Ongeveer 0,5 km ten Noorden van het 
dorp San Floriano lopend, zet de grens zich 
voort in Oostelijke richting tot Mont Sabo
tino (punt 6xo) en laat het dorp Poggio San 
Valentino Noordelijk liggen; 

6. Van Mont Sabotino loopt de grens in 
Zuidelijke richting, kruist de Isonzo (Soca) 
bij de stad Salcano, die op Zuidslavisch ge
bied blijft, vanwaar zij vlak langs de West
zijde van de spoorweg van Canale d'Isonzo 
naar Montespino loopt tot een punt onge
veer 750 m ten Zuiden van de weg van 
0-orizia naar Aisovizza gelegen; 

7. Van de spoorweg buigt de grens naar 
het Zuid-Westen, laat de stad San Pietro op 
Zuidslavisch gebied en het Hospitium en de 
daaraan grenzende weg op Italiaans grond
gebied liggen en kruist op ongeveer 700 m 
van het station Gorizia S. Marco de spoor
weglijn, die bovengenoemde spoorweg met 
die van Sagrado naar Cormons verbindt; 
zij looPt vervolgens langs het kerkhof te 
Gorizia, hetwelk op Italiaans gebied blijft, 
loopt tussen de grote weg No. 55 van Go
rizia naar Triëst, welke weg Italiaans blijft, 
en het kruispunt bij punt 54, terwijl de ste
den Vertoiba en Merna op Zuidslavisch ge
bied blijven en bereikt een punt ongeveer 
bij punt 49 gelegen; 

8. Van hier gaat de grens in Zuidelijke 
richting over het Karstplateau ongeveer x 
km ten Oosten van de grote weg No. SS en 
laat het dorp Opacchi!lsella Oostelijk en het 
dorp Iamiano Wèstelijk liggen; 

9. Van een ongeveer x km ten Oosten 
van Iamiano gelegen punt volgt de nieuwe 
lijn de grens tussen de provincies Gorizia 
en Triëst tot aan een punt ongeveer 2 km 
ten Noord-Oosten van het dorp San Gio
vanni en ongeveer 0,5 km ten Noord-Westen 
van punt 208, waar de grenzen van Zuid
slavië, Italië en het Vrije Gebied van Triëst 
samenkomen. 

De kaart, waarop deze beschrijving be
trekking heeft, maakt deel l.lit van bijlage I. 
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Art. 4. De grens tussen Italië en het 
Vriie Gebied van Triëst wordt vastgesteld 
als volgt: 

x. Zij begint bij een punt, gelegen aan 
de grens tussen de provincies Gorizia ~n 
Triëst, ongeveer ll km ten Noord-Oosten 
van het dorp San Giovanni en ongeveer 
0,5 km ten Noord-Westen van punt l108, 
waar de grenzen van Zuidslavië, Italië en 
het Vrije Gebied van Triëst samenkomen; 
zij loopt dan in Zuid-Westelijke richting tot 
een punt aan de grote weg No. 14 en onge
veer x km ten Noord-Oosten van de plaats, 
waar de grote wegen No. 55 en No. 14 sa
menkomen, welke wegen onderscheidenlijk 
van Gorizia en Monfalcone naar Triëst lo
pen; 

ll. De grens gaat dan in Zuidelijke 
richting tot een punt in de Golf van Pan
zano, op gelijke afstand van Punts Sdobba 
aan de mond van de Isonzo (Soca) en van 
Castello Vecchio in Duino, ongeveer 3,3 km 
ten Zuiden van het punt, waar zij de kust 
verlaat, dat ongeveer ll km ten Noord-Wes
ten van de stad Duino gelegen is; 

3. Van hier naar de volle zee lopend, 
volgt de grens een lijn getrokken op gelijke 
afstand van de Italiaanse kust en die van 
het Vrije Gebied van Triëst. . 

De kaart, waarop deze beschrijving be
trekking heeft, maakt deel 'llit van bijlage I. 

Art. 5. x. Het juiste beloop van de in 
de artikelen ll, 3, 4 en 22 van dit Verdrag 
bepaalde nieuwe grenzen zal ter plaatse de
finitief worden vastgesteld door Grens-Com
missies, samengesteld uit vertegenwoordi
gers der twee betrokken Regeringen. 

ll. Deze Commissies zullen, onmiddellijk 
na het van kracht worden van dit Verdrag, 
hun werkzaamheden beginnen en deze zo 
spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een 
tijdsverloop van zes maanden, voltooien. 

3. Alle aangelegenheden, waaromtrent 
deze Commissies het niet eens kunnen wor
den, zullen worden voorgelegd aan de Am
bassadeurs te Rome van de Verenigde Sta
ten van Amerika, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de Sowjet-Unie, die, overeen
komstig de procedure in artikel 86 bepaald, 
op een wijze te hunner keuze een defini
tieve regeling zullen treffen, zo nodig door 
het benoemen van een onpartijdige derde 
Commissaris. 

4. De kosten van de Grenscommissies 
worden gelijkelijk door de twee betrokken 
Regeringen gedragen. 

5. Voor de definitieve vaststelling ter 
plaatse van de·in de artikelen 3, 4 en ll2 be
paalde grenzen zijn de Commissarissen ge
machtigd 0,5 km af te wijken van de in dit 
Verdrag aangewezen lijn, teneinde de grens 
aan plaatselijke geographische en economi
sche. toestanden aan te passen, op voor
waarde evenwel, dat geen dorp of stad van 
meer dan 500 inwoners, noch een belang
rijke spoorweg of grote weg, noch. een voor
name bron van water- of electriciteitsvoor
ziening geplaatst wordt onder een ander 
gezag dan dat, hetwelk het gevolg is van de 
in dit Verdrag be..,aalde grensregelingen. 
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PARÀGRAAF II. FRANKRIJK 
(Bijzondere bepalingen) 

Art. 6. Het vroegere Italiaanse gebied, 
gelegen aan de Franse zijde van de Frans
Italiaanse grens, zoals deze wordt omachre-
ven in artikel 2, wordt door Italië afge
staan aan Frankrijk, dat hierover de volle
dige souvereiniteit verkrijgt. 

Art. 7. Door de Italiaanse Regering 
worden aan de Franse Regering overgedra
gen alle historische zowel als bestuurs-ar
chieven, welke, daterend uit de tijd vóór 
1860, betrekking hebben op het gebied, het
welk bij het Verdrag van a4 Maart 1860 en 
de Conventie van a3 Augustus 1860 aan 
Frankrijk werden afgestaan. 

Art. 8. I. De Italiaanse Regering zal 
aan de Franse Regering haar medewerking 
verlenen tot de eventuele totstandkoming 
van een spoorwegverbinding tussen Briançon 
en Modane, via Bardonnèche. 

a. De Italiaanse Regering zal, vrij van 
douanerechten, zonder visitatie, paspoorten
contröle of enige andere formaliteit. het 
spoorwegvervoer in beide ~chtingen toe
staan van passagiers en goederen welke, om 
van het ene ount in Frankrijk naar het an
dere te gaan, op Italiaans gebied van deze 
verbindingslijn gebruik maken; zij zal de 
nodige maatregelen treffen om het passeren 
van de Franse treinen, welke van die ver
bindingslijn gebruik maken, op de voor
noemde voorwaarden van vrijdom en zon
der ongemotiveerde vertraging te verzeke
ren. 

3. De beide Regeringen zullen te gele
genertijd de nodige overeenkomsten treffen. 

I. Plateau van de Mont Cenis. 
Art. 9. Ten einde Italië inzake de hydro

electrische energie- en watervoorziening uit 
het meer van de Mont Cenis dezelfde faci
liteiten te verschaffen, als waarover het be
schikte vóór de afstand van deze streek aan 
Frankrijk, zal 'Italië van Frankrijk door 
middel van een bilateraal verdrag de tech
nische garanties ontvangen, welke in bijlage 
111 zijn aangegeven. 

a. De streek Tenda--Bri,la. , 
Om te voorkomen, dat Italië een vermin

derde levering van electrische energie ver
krijgt, vergeleken bij die, welke voortkwam 
uit bronnen in de streek Tenda-Briga vóór 

· de afstand van deze streek aan Frankrijk, 
zal Italië van Frankrijk door middel van 
een bilateraal verdrag de technische garan
ties ontvangen, welke in bijlage 111 zijn 
aangegeven. 

PARAGRAAF 111. OOSTENRIJK 
(Bijzondere bepalingen) 

Art. 10. I. Italië zal met Oostenrijk 
regelingen treffen om het vrije pasaagien
en goederenverkeer tussen Noord- en Oost
Tirol te verzekeren, of zal bestaande rege
lingen op dit gebied bevestigen. 

a. De Geallieerde en Geasaocieerde Mo
gendheden hebben nota genomen van de re
gelingen (waarvan de tekst in bijlage IV is 
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vervat), waarover de Oostenrijkse en Ita
liaanse Regeringen op s September 1946 
overeenstemming hebben verkregen. 

PARAGRAAF IV.FEDERATIEVE 
VOLKSREPUBLIEK ZUIDSLA VIE 

(Bijzondere bepalingen) 

Art. ·u. I. Italië staat af aan Zuid
slavië in volle souvereiniteit het gebied, ge_ 
legen tussen de in de artikelen 3 en aa om
schreven nieuwe grenzen van Zuidslavië en 
de op I Januari 1938 bestaande ltaliaans
Zuidslavische grens, alsmede de gemeente 
Zara en alle eilanden en naburige eilandjes 
in de hieronder omschreven gebieden. 

a. Het gebied begrensd: 
in het Noorden door de breedte-cirkel 4a 0 

50' noorderbreedte: 
in het Zuiden door de breedte-cirkel 4a 0 

43' noorderbreedte; 
in het Oosten door de meridiaan 17° 10' 

oosterlengte; 
in het Westen door de meridiaan 16° as' 

oosterlengte. 
b. Het gebied begrensd: 
in het Noorden door een lijn, die loopt 

door Porto del Quieto op gelijke afatand 
van de kustlijn van het Vrije Gebied van 
Triëst en van Zuidslavië en vandaar naar 
het punt 45° 15' noorderbreedte 13° 24' 
oosterlengte; 

in het Zuiden door de breedte-cirkel 44° 
23' noorderbreedte; 

in het Westen door een lijn, die de vol
gende punten verbindt: 

{1) 45° 15' noorderbreedte 13° 24' 
oosterlengte; 

(2) 44° 51' noorderbreedte 13° 37' 
oosterl~e; 

(3) 44° 23' noorderbreedte 14° 18' 
30" oos~rlengte; 

in het Oosten door de westkust van Istrië. 
de eilanifen en het vaste land van Zuid
slavië. 

Een k1tart van deze gebieden maakt deel 
uit van bijlage I. 

a. Italië staat af aan Zuidslavië in volle 
souvereiniteit het eiland Pelagosa met de 
omliggende eilandjes. Het eiland Pelagosa 
zal gedemilitariseerd blijven. 

Italiaanse vissers zullen op Pelagosa en 
in de naburige wateren dezelfde rechten ge
nieten als die, welke de Zuidslavische vis
sers genoten vóór 6 April 1941. 

Art. u. I. Italië zal aan Zuidslavië te
ruggeven alle voorwerpen van artistieke, 
historische, wetenschappelijke, opvoedkun
diee of godsdienstige aard (met inbegrip van 
alle akten, handschriften, documenten en 
bibliografisch materiaal), alsmede bestuurs
archieven ( dossiers, registers, plannen en 
documenten van welke aard ook), welke 
tussen 4 November 1918 en 2 Maart 19a4 
als gevolg van de Italiaanse bezetting wer
den weggevoerd uit de gebieden welke door 
de op u November 1920 te Rappallo en a7 
Januari 19a4 te Rome getekende Verdragen 
aan Zuidslavië werden afgestaan. Italië zal 
eveneens alle voorwerpen teruggeven, val-
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lende onder voornoemde categorieën, welke 
uit die gebieden werden verwijderd door de 
Italiaanse Wapenstilstandscommi111ie, die na 
de Eerste Wereldoorlog in Wenen zetelde. 

a. Italië zal aan Zuidslavië teruggeven 
alle voorwerpen, welke onder de in lid :i: 
van dit artikel genoemde categorieën vallen, 
juridisch als publiek eigendom zijn te be
schouwen en na 4 November 1918 zijn weg
gevoerd uit het gebied, dat krachtens dit 
Verdrag aan Zuidslavië is afgestaan, als
mede de voorwerpen, betrekking hebbende 
op voornoemd gebied, welke Italië van Oos
tenrijk of Hongarije verkreeg bij de Vredes
verdragen. :ro September :19:19 te St. Ger
main en 4 Juni :i:qao te Trianon getekend en 
krachtens de Conventie tu1111en Oostenrijk en 
Italië, die op 4 Mei 19ao te Wenen gete
kend werd. 

3. Mocht Italië in bijzondere gevallen 
niet in staat zijn de in lid :i: en a van dit 
artikel omschreven voorwerpen aan Zuid
slavië terug te geven, dan zal het aan Zuid
slavië voorwerpen van dezelfde aard en van 
ongeveer dezelfde waarde leveren, voor zo
ver zulke voorwerpen in Italië verkrijgbaar 
zijn. 

Art. 13. De watervoorziening van de ge
meente Gorizia en omgeving wordt gere
geld in overeenstemming met de bepalingen 
vervat in bijlage V. 

PARAGRAAF V. GRIEKENLAND 
(Bijzondere bepalingen) 

Art. 14. 1, Italië staat de volgende ei
landen van de Dodekanesos in volle souve
reiniteit aan Griekenland af, te weten: 

Astropalia, Rhodos, Kharki, Scarpanto, 
C8180, Tilos, N"1Suros, Kalymnos, Leros, 
PatJn011_ Lipso, Symi, K011 en Castellorizo, 
alsmede de omliggende eilandjes. 

a. Deze eilanden worden en blijven ge
demilitariseerd. 

3. De procedure en technische voor
waarden betreffende de overdracht van deze 
eilanden aan Griekenland zullen worden be
paald bij overeenkomst tussen de Regerin
gen van het Verenigd Koninkrijk en Grie
kenland, terwijl een regeling zal worden ge. 
troffen, welke voorziet in het terugtrekken 
van vreemde troepen binnen 90 dagen na 
het van kracht worden van dit Verdrag. 

DEEL II 

POLITIEKE BEPALINGEN. 

PARAGRAAF I. ALGEMENE 
BEPALINGEN 

Art. :i:5. Italië zal alle nodige maatrege
len treffen om aan alle aan het Italiaanse 
Ge%ag onderworpen personen, ongeacht hun 
ras, geslacht, taal of godsdienst het genot te 
verzekeren van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, met inbegrip 
van de vrijheid van meningauiting,. van 
drukpers en publicatie, van godsdienst, van 
politieke overtuiging en van vereniging. 

Art. 16. Italië zal zich er van onthouden 
Italiaanse burgers met inbegrip van leden 
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der Italiaanse strijdkrachten te vervolgen of 
te molesteren alleen op grond van het feit, 
dat zij gedurende het tijdvak van 10 Juni 
1940 tot aan de inwerkingt:Ieding van dit 
Verdrag hun sympathie hebben betuigd met, 
of handelingen hebben verricht ter onder
steuning van, de zaak der Geallieerde en 
Geassocieerde Mogendheden. 

Art. 17. Italië, dat over:eenkomstig ar
tikel 30 van de Wapenstilstandsovereen
komst maatregelen heeft genomen om de 
fascistische organisaties in Italië te ont
binden, verbindt zich de wederoprichting 
van dergelijke politieke, militaire of semi
militaire organisaties, welke ten doel heb
ben het volk zijn democratische rechten te 
ontnemen, op Italiaans gebied niet toe te 
laten. 

Art. 18. Italië verbindt zich de volle 
waarde te erkennen van de Vredesverdragen 
met Roemenië, Bulgarije, Hongàrije en Fin
land, alsmede van andere overeenkomsten 
of regelingen, welke door de Geallieerde en 
Geassocieerde Mogendheden ten opzichte 
van Duitsland, Japan en Oostenrijk zijn 
aangegaan of zullen worden aangegaan voor 
het herstel van de vrede. 

PARAGRAAF II. NATIONALITEIT 
(Burgerlijke en staatkundige rechten) 

Art. :i:9. :i:. Italiaanse burgers, die op :i:o 
Juni 1940 hun woonplaats hadden in een ge
bied, hetwelk krachtens dit Verdrag door 
Italië aan een andere Staat ia afgestaan, 
alsmede hun kinderen, die na die datum 
geboren zijn, worden, behoudens hetgeen in 
het volgend lid bepaald is, burgen van de 
Staat, waaraan het gebied ia overgegaan, 
met het volle genot van de burgerlijke en 
staatkundige rechten van die Staat, over
eenkomstig de wetgeving, die binnen drie 
maanden na het van kracht worden van dit 
Verdrag door die Staat te dien einde zal 
worden afgekondigd. Nadat zij burgers ·van 
die Staat zijn geworden, verliezen zij hun 
Italiaanse nationaliteit. 

a. De Regering van de Staat, waaraan 
het gebied is overgegaan, zal binnen drie 
maanden na liet van kracht worden van dit 
Verdrag de nodige wettelijke maatregelen 
nemen, ten einde alle in het eerste Hd ge
noemde personen boven de leeftijd van acht. 
tien jaar ( of gehuwde personen, die al of 
niet die leeftijd bereikt hebben), wier ge
wone spreektaal Italiaans ia, het recht toe 
te kennen binnen de tijd van een jaar na 
het van kracht worden van dit Verdrag de 
Italiaanse nationaliteit te kiezen. Een ieder, 
die aldus gekozen heeft, zal de Italiaanse 
nationaliteit behouden en niet beschouwd 
worden de nationaliteit te hebben verwor
ven van de Staat, waaraan het gebied is 
overgegaan. De keuze van de man houdt 
niet in de keuze van de echtgenote. De 
keuze van alle ongehuwde kinderen bene
den de leeftijd van achttien jaar wordt auto
matisch bepaald door de .keuze van de va
der of, indien de vader overleden ia, door 
die van de moeder. 
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3, De Staat, waaraan het gebied i1 over
gegaan, kan ei■en, dat zij, die van het recht 
van keuze gebruik maken, zich binnen een 
jaar na de dag, waarop zij deze keuze heb
ben gedaan, in Italil! vestigen. 

4. De Staat, waaraan het gebied i1 over
gegaan, zal overeenkomstig zijn fundamen
tele wetten aan alle binnen dit gebied ver
blijvende personen, ongeacht hun ra11, ge
slacht, taal of godsdienst, het genot ver
zekeren van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, met inbegrip van 
de vrijheid van meningsuiting, van druk
pers en publicatie, van godldienst, van po
litieke overtuiging eu van vereniging. 

Art. ao. 1. Binnen de tijd van een jaar 
na het van kracht worden van dit Verdrag 
kunnen Italiaanse burgers boven de leeftijd 
van achttien jaar (of gehuwde personen, die 
al of niet van die leeftijd zijn), van wie een 
der Zuidslavische talen (Servisch, Kroa
tisch of Sloweens) de gewone spreektaal is 
en die hun woonplaats op Italiaans grond
gebied hebben, na indiening van een ver
zoek bi.i de Zuidslavische diplomatieke of 
consulaire vertegenwoordiger in Italië, de 
Zuidslavische nationaliteit verkrijgen, wan
nee'" de Zuidslavische autoriteiten hun ver
zoek inwilligen. 

a. In die gevallen zal de Zuidslavische 
Regering langs diplomatieke weg aan de 
Italiaanse Regering . de lijsten doen toeko
men van de personen, die op die wijze de 
Zuidllavische nationaliteit hebben verwor
ven. Op de dag, waarop deze lijsten officieel 
worden medegedeeld, verliezen de daarop 
genoemde personen h1D1 Italiaanse nationa
liteit. 

3. De Italiaanse Regering kan eiaen, dat 
die personen zich binnen ~ jaar na de 
dag. waarop voornoemde lijst officieel is 
medegedeeld, in Zuidslavië vestigen. 

4. De regeling in lid a van artikel 19, 
betreffende de gevolgen, welke de nationali
teitskeuze voor echtgenoten en kinderen 
heeft, is eveneens van toepusing op de in 
dit artikel bedoelde personen. 

5. De bepalingen. vervat in lid 10 van 
bijlage XIV van dit Verdrag met betrek
king tot de overdracht van de bezittingen 
van personen, die de Italiaanse nationaliteit 
hebben gekozen, zijn eveneens van toepas
sing op de overdracht van bezittingen van 
personen, die ingevolge de bepalingen van 
dit artikel de Zuidslavische nationaliteit kie_ 
zen. 

PARAGRAAF 111. HET VRIJE GEBIED 
VAN TRIEST 

Art. ax. :i:. Ingevolge dit artikel wordt 
ingesteld het Vrije Gebied van Tril!st, ge
vormd door het gebied tussen de Adriati
sche Zee en de grenzen, die in de artikelen 
4 en 22 van dit Verdrag omschreven zijn. 
Het Vrije Gebied van Triëst wordt erkend 
door de Geallieerde en Geassocieerde Mo
gendheden, alsmede door ltalil!, welke over
eenkomen,.dat de onaantastbaarheid en on
afhankelijkheid van dit gebied door de Vèi-
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ligheidsraad der Verenigde Naties gewaar
borgd zullen worden. 

a. De Italiaanse souvereiniteit over het 
gebied, dat het in lid I van dit artikel om
sclireven Vrije Gebied van Triëst vormt, 
zal bij het van kracht worden van dit Ver
drag ophouden te bestaan. 

3. Na de beëindiging van de Italiaanse 
souvereiniteit over het betrokken gebied zal 
het Vrije Gebied van Triëst bestuurd wor
den volgens de bepalingen van een Rege
ling voor het voorlopip;e bewind, vastgesteld 
door de· Raad van Ministers van Buiten
landse Zakr.n en goedp;ekeurd door de Vei
ligheidsraad. Die Regelin11; blijft van kracht 
tot de datum, wèlke de Veiligheidsraad zal 
bepalen voor de in werking treding van het 
Permanente Statuut, dat door de Veilig
heidsraad zal moeten worden goedgekeurd. 
Vanaf die datum zullen voor het Vrije Ge
bied de bepalingen van dit Permanente Sta
tuut gelden. De tekst van het Permanente 
Statuut. zowel als van de Regeling voor het 
voorlooig bewind, zijn opgenomen in bij
lage VI en VII. 

4. Het Vrije Gebied van Triëst wordt 
niet beschouwd als afgestaan gebied in de 
zin van artikel :i:9 en van bijlage XIV van 
dit Verdrag. 

5. Italië en Zuidslavië verbinden zich 
aan het Vrije Gebied van Tri&it de in bij
lage IX omschreven garanties te geven. 

Art. aa. De grens tussen Zuidslavië en 
het Vrije Gebied van Triëst wordt vastge
steld als volgt: 

:i:. De nieuwe grenslijn begint bij een 
punt aan de grens tussen de provincies Go
rizia en Triëst, ongeveer 2 km ten Noord
Oosten van het dorp San Giovanni en on
geveer 0,5 km ten Noord-Westen van punt 
ao8, waar de p;renzen van Zuidslavië, Italië 
en het Vrije Gebied van Trii:;st samen ko
men, en volgt de provinciale grens tot de 
l.\l[ont Lanaro (p1D1t 546) en van hier in 
Zuid-Oostelijke richting tot de Mont Co
cusao (punt 67a), via punt 46z, Meducia 
(punt 475), Monte dei Pini (p1D1t 476) en 
punt 407, vervolgens kruist zij de grote weg 
No. 58 van Tri&!t naar Sesana op ongeveer 
3,3 km ten Zuid-Westen van deze laatste 
stad, terwijl zij de dorpen Vogliano en Orle 
Ooeteliik en het dorp Zolla ongeveer 0,4 km 
Westeli,jk laat liggen. 

a. Van de Mont Cocusso loopt de lijn 
d66r in Zuid-Oostelijke richting, terwijl zij 
het dorp Grozzana in het Westen laat lig
gen, tot aan de Mont Goli (punt 62z), loopt 
dan in Zuid-Westelijke richting, kruist bij 
punt 455 de we,: van Triëst naar Cosina en 
bij punt 485 de spoorweg, loopt langs de 
punten 416 en 326, laat de ~rpen Beca en 
Castel op Zuidslavisch gebied liggen en 
kruist op ongeveer 100 m ten Zuid-Oosten 

• van ()pao de weg van Opso naar Gabro-
vizza d'll!ltria; vervolgens kruist zij de ri
vier de Risana en de weg van Villa Decani 
naar Risano op een punt ongeveer 350 m 
ten Westen van laatstgenoemd dorp, terwijl 
zij het dDr-p Rosario en de weg van Risano 
naar San Sergio op Zuidslavisch gebied 
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laat; van hier loopt de lijn langs de punten 
285 en 354 tot het kruispunt op ongeveer 
1 km ten Noord-Oosten van punt 362. 

3. Ven hier loopt de lijn tot een punt 
ongeveer 0,5 km ten Oosten van het dorp 
Cemova, kruist de rivier de Dragogna on
geveer I km ten Noorden van dit dorp, tef'
wijl zij de dorpen Bucciai en Truscolo WetJ
telijk en het dorp Tenecco Oostelijk laat 
liggen; vervolgens loopt zij in Zuid-Weste
lijke richting naar de Zuid-Oostkant van de 
weg, die de dorpen Cernova en Chervoi ver
bindt, verlaat deze weg ongeveer o,8 km ten 
Ooaten van het dorp Cucciani, vanwaar .zij 
in een hoofdzakelijk Zuid-Zuid-Westelijke 
richting lopend, de Mont Braico op onge
veer 0,4 km ten Posten en het dorp Sterna 
Filaria ongeveer 0,4 km ten Westen pas
seert, en de weg van dit laatste dorp naar 
Piemont Ooste,\ijk laat liggen; vervolgens 
passeert ~j de stad Piemont ongeveer 0,4 
km ten Westen daarvan en de stad Castagna 
ongeveer 0,5 km ten Oosten en bereikt de 
rivier Quieto op een punt ongeveer 1,6 km 
ten Zuid-Westen van de stad Castagna. 

4. Van hier volgt de grens de verbeterde 
voornaamste vaargeul ven de .Quieto tot aan 
haar monding en loopt door Porto del 
Quieto naar de volle zee, waarbij zij een lijn 
volgt, die op gelijke afstand is getrokken 
ven de kustlijn van het Vrije Gebied van 
Triëst en die van Zuidslavië. 

De kaart, waarop deze bCIIChrijving be
trekking heeft, maakt deel • uit van bij
lage I. 

PARAGRAAF IV. ITALIAANSE 
KOLONIEN 

Art. 23. 1. Italië .ziet af van alle rech
ten en aanspraken op de Italiaanse grond
gebieden in Afrika, te weten Libië, Eritrea 
en Italiaans Somaliland. 

2 . In afwachting van de definitieve be
stemming ial het tegenwoordig bestuur over 
deze gebieden gehandhaafd blijven. 

3. De difinitieve bestemming van deze 
gebieden zal binnen een jaar na het van 
kracht worden van dit Verdrag gemeen
schappelijk door de Regeringen van de Ver
enigde Staten van Amerika, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie ge
regeld worden volgens de aanwijzingen, ver
vat in de gemeenschappelijke verklaring, 
welke deze Regeringen op 10 Februari 1947 
hebben afgelegd en welke is opgenomen in 
bijlage XI. 

PARAGRAAF V. BIJZONDERE 
BELANGEN VAN CHINA 

Art. 24. Italië doet ten gunste van China 
afstand van alle voorrechten en voordelen, 
welke voortvloeien uit de bepalingen van 
het Slotprotocol, hetwelk 7 September 1901 
te Peking getekend werd, met inbegrip van 
alle aanhangsels, nota's en documenten ter 
aanvulling daarvan, en aanvaardt de annu
lering, ten opzichte van Italië, van voor
noemd protocol, aanhangsels, nota's en do-
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cumenten. Italië ziet ·tevens af ven elke 
aanspraak op schadevergoeding op grond 
daarvan. 

Art. 25. Italië aanvaardt de vernietiging 
van de overeenkomst, afgesloten met de 
Chinese lRegering, krachtens hetwelk de Ita
liaanse Concessie van Tientsin werd ver
kregen, en verbindt zich aan de Chinese 
Regering alle eigendommen en archieven, 
welke aan het bestuur van genoemde con
cessie behoren, over te dragen. 

Art. 26. Italië doet ten gunste van 
China afstand van alle rechten, welke aan 
Italië verleend waren met betrekking tot de 
Internationale Concessies van Shanghai en 
Amoy, en verbindt zich de administratie en 
de controle van die Concessies aan China 
over te dragen. 

PARAGRAAF VI. ALBANIE 

Art. 27. Italië erkent de souvereiniteit 
en onafhankelijkheid van de Staat Albanië 
en verbindt zich die te eerbiedigen. 

Art. :.i8. Italië erkent, dat het eiland 
Saseno deel uitmaakt van het grondgebied 
van Albanië en doet afstand van alle aan
spraken daarop. 

Art. 29. Italië doet ten gunste van Al
banië officieel afstand van alle eigendom
men (met uitzondering van de gebouwen, 
waarin de diplomatieke en consulaire mis
sies gewoonlijk verblijven), rechten, conces
sietJ. belangen en voordelen van welke aard 
ook in Albanië, welke aan de Italiaanse 
Staat of aan Italiaanse semi-officiële in
stellingen behoren. Italië doet eveneens af
stand van alle aanspraken op bijzondere be
langen of invloed in Albanië, welke inge
volge de aanval van 7 April 1939 of krach~ 
tens vóór die datum gesloten verdragen of 
overeenkomsten verkregen werden. 

De economische bepalingen van dit Ver
drag, welke de Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheden kunnen doen gelden, ,zijn van 
toepassing op de andere Italiaanse eigen
dommen en de andere economische betrek
kingen tussen Albanië en Italië. 

Art. 30. Italiaanse onderdanen in Al
banië zullen dezelfde rechtspositie hebben 
als de onderdanen van andere landen; Italië 
erkent evenwel de rechtsgeldigheid van alle 
maatregelen, welke door Albanië getroffen 
worden om de aan Italiaanse onderdanen 
verleende concessies en bijzondere rechten 
teniet te doen of te wijzigen, mits die maat.. 
regelen binnen een jaar na het van kracht 
worden van dit Verdrag genomen worden. 

Art. 31. Italië erkent, dat alle overeen
komsten en regelingen, welke het getroffen 
heeft met de door Italië tuasen 7 April x939 
en " September 1943 in Albanië benoemde 
autoriteiten, van nul en generlei waarde zijn. 

Art. 32. Italië erkent de rechtsgeldig
heid van alle maatregelen, welke Albanië 
nodig mocht achten te treffen ter bevesti
ging of uitvoering der bovenstaande bepa
lingen. 
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PARAGRAAF VII . . ETHIOPIE 

Art. 33. Italië erkent de souvereiniteit 
en onafhankelijkheid van de Staat Ethiopië 
en verbindt .zich die te eerbiedigen. 

Art. 34- Italië doet ten gunste van Ethi
opië officieel afstand van alle eigendommen 
(met uitzondering van gebouwen, waarin de 
diplomatieke en consulaire missies gewoon
lijk verblijven), rechten, concessies, belan
gen en voordelen_ van welke aard ook, 
welke te eniger tijd door Italië in Ethiopië 
verkregen .zijn, alsmede van"alle semi-offici
ele eigendommen, omschreven in lid I van 
bijlage XIV van dit Verdrag. 

Italië doet eveneens afstand van alle aan
spraken op bijzondere belangen of invloed 
in Ethiopië. 

Art. 35. Italië erkent de rechtsgeldigheid 
van alle maatregelen, welke de Regering van 
Ethiopië heeft genomen of .zal nemen, ten
einde de maatregelen, welke Italië ten op
zichte van Ethiopië na 3 October I935 ge
troffen heeft, alsmede de gevolgen van die 
maatregelen, teniet te doen. 

Art. 36. Italiaanse onderdanen in Ethi
opië .zullen de.zelfde rechtspositie hebben als 
de onderdanen van andere landen; Italië 
erkent evenwel de rechtgeldigheid van alle 
maatregelen, welke door de Regering van 
Ethiopië getroffen worden om de aan Itali
aanse onderdanen verleende concessies en 
bijzondere rechten teniet te doen of te wij
zigen, mits die maatregelen binnen een jaar 
na het van kracht worden van dit Verdrag 
genomen worden. 

Art. 37. Binnen achttien maanden na het 
van kracht worden van dit Verdrag .zullen 
alle kunstwerken, voorwerpen van gods
dienstige aard, archieven en voorwerpen van 
historische waarde, welke aan Ethiopië of 
.zijn burgers behoren en na 3 October I935 
uit Ethiopië naar ~talië .zijn weggevoerd, 
door Italië worden teruggegeven. 

Art. 38. Als datum, met ingang waarvan 
de bepalingen van dit Verdrag .zullen wor
den toegepast ten aan.zien vän alle maat
~elen en feiten, van welke aard ook, waar
bij de verantwoordelijkheid van Italië of 
van Italiaanse ·burgers ten opzichte van 
Ethiopië betrokken is, wordt bepaald 3 Oc
tober I935. 

PARAGRAAF VIII. INTERNATIONALE 
OVEREENKOMSTEN 

Art. 39. Italië verbindt .zich alle regelin
gen te aanva~rden, welke .zijn of .zullen wor
den overeengekomen voor de liquidatie van 
de Volkenbond, het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, alsmede voor de In.. 
temationale Financiële Commissie in Grie
kenland. 

Art. 40. Italië doet afstand van alle 
rechten, aanspraken en vorderingen, welke 
voortvloeien uit het mandatenstelsel of uit 
verbintenissen voortvloeiend uit dit stelsel) 
alsmede van alle bijzondere rechten van de 
Italiaanse Staat met betrekking tot enig 
mandaatgebied. 

Art. 4I. Italië aanvaardt de bepalingen 
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van de Slotacte van 3I Augustus I945 en 
van de Frans-Britse Overeenkomst van de
.zelfde datum, betreffende het Statuut van 
Tanger, alsmede alle bepalingen, welke door 
de Mogendheden, dit het Verdrag onder
tekenen, mochten worden getroffen, om aan 
deze Acten uitvoering te geven. 

Art. 42. Italië verbindt zich alle regelin
gen te aanvaarden, welke door de betrokken 
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden 
getroffen mochten worden tot wijziging van 
de Verdragen, betreffende het Congo-bek
ken, teneinde deze in overeenstemming te 
brengen met het Handvest der Verenigde 
Naties; het erkent de geldigheid dezer rege_ 
lingen. 

Art. 43. Italië doet afstand van alle 
rechten en belangen, welke het mocht heben 
krachtens artikel I6 van het op 24 Juli I923 
getekende Verdrag van Lausanne. 

PARAGRAAF IX. BILATERALE VER-
DRAGEN. 

Art. 44. I. Elk der Geallieerde en Ge
associeerde Mogendheden zal, binnen .zes 
maanden na het van kracht worden van dit 
Verdrag, Italië er van in kennis stellen 
welke van haar vóor-oorlogse bilaterale ver~ 
dragen met Italië zij wenst te bestendigen 
of te doen herleven. Alle bepalingen van 
genoemde verdragen, welke met dit Ver
drag niet in overeenstemming .zijn, zullen 
echter komen te vervallen. 

2. Al dergelijke verdragen, waarvan op 
deze wijze kennis is gegeven, worden over
eenkomstig artikel I02 van het Handvest 
der Verenigde Nafies op het Secretariaat 
van de Verenigde Naties ingeschreven. 

3. Al dergelijke verdragen, waarvan geen 
kennis is gegeven in bovengenoemde .zin, 
zullen worden beschouwd als te zijn ver
vallen. 

DEEL 111 

OORLOGSMISDADIGERS 

Art. 45. I. Italië zal de nodige maat
regelen treffen voor de aanhouding en uit
levering ter berechting van: 

a. personen, beschuldigd oorlogsmisda
den of misdaden tegen de VTede en de mens
heid te hebben bedreven, tot het bedrijven 
daarvan opdracht te hebben gegeven of 
daaraan medeplichtig te .zijn geweest; 

b. onderdanen van een Geallieerde of 
Geassocieerde Mogendheid, beschuldigd de 
wetten van hun land te hebben geschonden 
door het plegen van verraad of het verlenen 
van medewerking aan de vijand tijdens de 
oorlog. · 

.i. Op verzoek van de betrokken Rege
ring van een der Verenigde Naties zal Italië 
eveneens de verschijning als getuigen moe
ten waarborgen van binnen zijn rechtsgebied 
verblijvende personen, wier verklaringen 
nood.zakelijk .zijn voor de berechting van de 
in lid I van dit artikel bedoelde personen. 

3. Alle geschillen omtrent de toepassing 
van de bepalingen in lid I en ;i van dit ar
tikel zullen door ieder van de betrokken 
Regeringen worden voorgelegd aan de Am-
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bassadeu111 te Rome van de Sowjet-Unie, de 
Verenigde Staten van Amerika, het Ver
enigd Koninkrijk en Frankrijk, die omtrent 
de Rerezen moeilijkheden een accoord zullen 
treffen. 

DEEL IV 

MILITAIRE, MARINE- EN LUCHT
VAARTBEPALINGEN 

PARAGRAAF I. GELDIGHEIDSDUUR 

Art. 46. Alle militai~, marine- en 
luchtvaartbepalingen van dit Verdrag zul
len van kracht blijven, tot zij door een over
eenkomst tusaen de Geallieerde en Ocaaao
cieerde Mogendheden en Italië geheel of ge
deeltelijk gewijzigd zijn, of, nadat Italië Lid 
is geworden van de Verenigde Naties, door 
een overeenkomst tussen de Veiligheidsraad 
en Italië. 

PARAGRAAF II. ALGEMENE 
BEPALINGEN 

Art. 47. 1. a. Het stelsel van Italiaan
se vaste ve111terkingen en militaire instal
laties, alsmede hun bewapening, lanp de 
Frans-Italiaanse grens ·zal vernietigd of ver
wijden! worden. 

b. Onder dit stelsel zijn slechts te vèr
staan de abonderlijke of iiroepsgewijs ver
enigde artillerie- en infanterie-ve111terkinp
werken, alle soorten kazematten en bun
keIS, de ve111terkte onderkomens voor per
soneel, materiaal, voorraden zowel als de 
munitie, de waarnemingsposten en de mili
taire kabelbanen, ongeacht hun betekenis en 
hun staat van onderhoud of hun constructie.. 
stadium, en ongeacht of deze constructies 
van metaal, metselwerk of beton zijn, dan 
wel uit de rotsen zijn gehouwen. 

a. De in lid I bedoelde vernietiging of 
verwijdering strekt zich uit over een af
stand van niet meer dan ao km van de 
grenslijn, zoals die in dit Verdrag omschre
ven is en moet binnen een jaar na het van 
kracht wonlen van dit Verdrag voltooid zijn. 

3. De wederopbouw van deze versterkin
gen en installaties is v~boden. 

4. a. Ten Oosten van de Frans-Ita
liaanse grens is de constructie van de vol
gende werken verboden: vaste ve111terkin
gen, waar wapenen kunnen worden opge
steld, waarmede Frans grondgebied en Fran
se territoriale wateren kunnen worden be
schoten; vaste militaire installaties, welke 
gebruikt kwmen worden om het vuur te 
leiden of te richten op Frans grondgebied of 
Franse territoriale wateren; alsmede vaste 
aanvoer- en opalaginstallaties, uitsluitend 
opgericht ten gebruike van voornoemde ver
sterkingen en installaties. 

b. Dit verbod omvat niet de andere 
soorten van niet-vaste versterkingen of bo
vengrondse kazernes en installaties. welke 
slechts bestemd zijn gebruikt te worden, in
dien. binnenlandse aangelegenheden of de 
plaatselijke venlediging van de grenzen 
zulks vereisen. 

5. Het is Italië niet aeoorloofd in een 
kuststreek van 15 km diepte, zich uitstrek-
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kende van de Frans-Italiaanse grens tot de 
meridiaan van g 0 30' oosterlengte, nieuwe 
marine-bases of vaste marine-installaties 
op te richten, noch bestaande inrichtingen 
van die aard uit te breiden. Dit verbod 
vormt geen beletsel voor onbelangrijke wij
zigingen, of het onderhod van bestaande 
marine-installaties, mits de gezamenlijke 
capaciteit van die install.aties hierdoor geen 
uitbreiding ondergaat. , 

Art. ,.S. 1. a. Alle langs de Italiaans
Zuidslavische grens bestaande Italiaanse 
vaste ve111terkingen en militaire installaties, 
alsmede hun bewapening, moeten vernietigd 
of verwijderd worden. 

b. Onder deze versterkingen en instal
laties zijn slechts te ve111taan de afzonder
lijke of groepsiiewijs verenigde artillerie- en 
infanterie-ve111terkingswerken, alle soorten• 
kazematten en bunkers, de versterkte onder. 
komens voor personeel, materieel, voorraden 
munitie. de waarnemingsposten en de mili
taire kabelbanen, ongeacht hun betekenis en 
hun staat van onderhoud of hun constructie
atadium. en ongeacht of deze constructies 
van metaal, metselwerk of beton zijn, dan 
wel uit de rotsen zijn gehouwen. ' 

a. De in lid :a bedoelde vernietiging of 
verwijdering strekt zich uit over een af-
1tand van niet meer dan :ao km van de 
grens, zoals die in dit Venlrag omschreven 
is, en moet binnen een jaar na het van 
kracht worden van dit Venlrag voltooid 
zijn. 

3. De wederopbouw van deze verster
kingen en installaties is verboden. 

4- a. Ten Westen van de Italiaans
Zuidslavi11ehe grens is de constructie van de 
volgende werken verboden: vaste verster
kingen, waar wapenen kunnen worden op
gesteld. waarmede Zuidslavisch grondgebied 
of Zuidslavische territoriale wateren kunnen 
wonlen beschoten; vaste militaire installa
ties, welke gebruikt kunnen worden om het 
vuur te leiden of te richten op Zuidsla
vi11eh grondgebied of Zuidslavische territo
riale wateren; alsmede vaste aanvoer- en op_ 
slaginstallaties, uitsluitend opgericht • ten 
gebruike van voornoemde versterkingen en 
installaties. 

b. Dit verbod omvat niet de andere soor_ 
ten van niet-vaste versterkingen of boven
grondse kazernes en . installaties, welke 
slechts bestemd zijn gebruikt te wonlen, in
dien binnenlandse aangelegenheden of de 
plaatselijke verdediging van de grenzen zulks 
vereisen. 

5. Het is Italië niet geoorloofd in een 
kuststrook van x5 bn diepte, zich uitstrek
kende van de Italiaans-Zuidslavische grens 
en die tussen Italië en het Vrije Gebied van 
Triëst tot op 44° 50' noonlerbreedte, noch 
op de voor deze kust:atrook gelegen eilanden. 
nieuwe marine-bases of vaste marine-in
stallaties op te richten of bestaande inrich
tingen van die aard uit te breiden. Dit ver
bod vormt iieen beletsel voor onbelangrijke 
wijzigingen of het onderhoud van bestaande 
marine-installaties en bases, mits de geza
menlijke capaciteit van die installaties en 
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bases hierdoor geen uitbreiding ondergaat. 
6. Het is Italië niet geoorloofd op het 

schiereiland Apulië ten Oosten van 17° 45' 
oosterlengte nieuwe vaste militaire land-, 
zee- of luchtrnachtinstallties op te richten 
of bestaande installaties van die aard uit te 
breiden. Dit verbod vormt geen beletsel 
voor onbelangrijke wijzigingen of het on
derhoud van bestaande installaties, mits hun 
gezamenlijke capaciteit hierdoor geen uit
breiding ondergaat. Het bouwen van ka
zernes voor de veiligheidstroepen voor zo
ver deze nodig zijn met betrekking tot bin
nenlandse aangelegenheden en de plaatse
lijke verdediging van de grenzen is echter 
geoorloofd. 

Art. 49. 1. Pantellaria, de Pelagese eilan
den (Lampedusa. Lampione en Linosa), als
mede Pianosa (in de Adriatische Zee) wor
den en blijven gedemilitariseerd. 

:a. Deze demilitarisatie moet binnen een 
jaar na het van kracht worden van dit Ver
dag voltooid zijn. 

Art. 50. 1. Alle vaste kustverdediging&
artillerie-stellingen en haar bewapening op 
Sardinië, alsmede alle marine-installaties op 
dit eiland, welke zich binnen de afstand van 
30 km van de Franse .territoriale wateren 
bevinden, moeten binnen een jaar na het 
van kracht worden van dit Verdrag naar het 
vasteland van Italië overgebracht of ver
nietigd worden. 

:a. Alle vaste installaties en materiaal 
ten dienste van het onderhoud en berging 
van torpedo's, zeemijnen en bommen, gele
gen op Sicilië en Sardinië, moeten binnen 
een jaar na het van kracht worden van dit 
Verdrag vernietigd of naar het vaste land 
van Italië overgebracht worden. 

3. Verbeteringen aan, verbouwing of uit
breiding van bestaande installaties of vaste 
versterkingen op Sicilië en Sardinië zijn 
verboden; evenwel kan behoudens in de in 
lid I hierboven omschreven gedeelten van 
Noord-Sardinië een normaal onderhoud van 
aldaar ree& bestaande installaties of vaste 
versterkingen en hun bewapening plaats 
vinden. 

4. Het is Italië niet geoorloofd op Sicilië 
en Sardinië militaire land-, zee- en lucht
machtinstallaties of versterkingen te bou
wen, met uitondering van kazernes voor vei
ligheidstroepen, voorzover deze nodig zijn 
met betrekking tot binnenlandse aangele
genheden. 

Art. 51. Het is Italië niet geoorloofd de 
volgende bewapeningen te bezitten, te ver
vaardigen of daarmede proeven te nemen: 

1. atoomwapenen; 
a. -"ch zelf voortbewegende of bestuurde 

projectielen, alsmede de installaties otn deze 
af te achieten (behalve torpedo's en tor
pedo-lanceerinrichtingen, die de normale 
bewapening vormen van oorlogsschepen, 
welke bij dit Verdrag zijn toegestaan); 

3. kanonnen met een draagwijdte van 
meer dan 30 km; 

4. zeemijnen en torpedo's, welke niet 
door contact, doch door invloeden van bui
ten. af tot ontploffing komen; 
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5. torpedo's, die bemand kunnen worden 
Art. 5:i. De aanschaffing in of buiten 

Italië van oorlogsmateriaal van Duitse of 
Japanse oorsprong, of naar Duitse of Ja
panse ontwerpen vervaardigd, zowel als de 
vervaardiging daarvan, zijn aan Italië ver
boden. 

Alt. 53. Het vervaardigen en het bezit 
van staatswege of door particulieren van 
oorlogsmateriaal van een verschillend type 
en boven de hoeveelheid van dat hetwelk 
benodigd is voor -de troepen, we'lke hier
onder in de paragrafen 111, IV en V worden 
toegestaan, is Italië verboden. 

Art. 54• Het totale aantal zware en mid
delzware tanks van het Italiaanse leger mag 
niet meer dan 200 be~agen. 

Art. 55. In geen geval mogén officieren 
of onderofficieren van de vroegere Fascisti
sche Militie of van het vioegere Fascisti
sche Republikeinse Leger de rang van offi
cier of onderofficier bekleden bij het Ita
liaanse Leger, de Italiaanse Marine, Lucht
macht of Carabinieri, met uitzondering van 
die penonen, die, overeenkomstig de Ita
liaanse wet, door het bevoegde orgaan ge
zuiverd zijn. 

PARAGRAAF 111. BEPERKINGEN VAN 
DE ITALIAANSE MARINE 

Art. 56. 1. De tegenwoordige Italiaanse 
vloot zal beperkt worden tot de in bijlage 
XII A opgesomde eenheden, 

2. Extra eenheden, welke niet in bijlage 
XII voorkomen en uitsluitend voor het ve
gen van mijnen gebruikt worden, mogen ook 
verder voor dit doel gebruikt worden tot de 
tijd van het mijnenvegen is afgelopen, welke 
door de Internationale Centrale Commissie 
voor de Mijnopruiming in de Europese Wa
teren bepaald zal worden. 

3. Binnen twee maanden na het einde 
van die tijd zullen de schepen. welke door 
andere Mogendheden aan de Italiaanse 
Marine zijn uitgeleend, aan die Mogend
heden worden terug gegeven, terwijl alle 
andere extra eenheden ontwapend en voor 
burgerlijk gebruik omgebouwd moeten wor- . 
den. 

Art, 57, 1. Met de in bijlage XII B 
nader omschreven eenheden der Italiaanse 
Marine zal Italië handelen als volgt: 

a. Deze eenheden zullen ter beschikking 
worden gesteld van de Regeringen van de 
Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie, 

b. Oorlogsschepen, welke ingevolge lid a 
hierboven moeten worden overgedragen, zul
len volledig uitgerust en gebruiksklaar 
moeten zijn, met alles, wat dient tot het 
gebruik der wapens, inclusief alle bijbe
horende reserve-onderdelen en alle vereiste 
technische gegevens. 

c. De overdracht van voornoemde oor
logsschepen zal _geschieden binnen drie 
maanden na het van kracht worden van dit 
Verdrag, behalve ten aanzien van ~e sche
pen, die niet binnen drie maanden in de 
vereiste staat kunnen worden gebracht en 
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waarvoor de opleveringstermijn door de vier 
Regeringen kan worden verlengd. 

d, Voor zover dat mogelijk is, zal een 
reservevoorraaad van onderdelen en bewa
peningsonderdelen voor genoemde schepen 
tegelijk met de schepen worden geleverd. 

Een aanvullende reservevoorraad van on
derdelen en bewapeningsonderdelen zal wor
den geleverd tot een hoeveelheid en op data 
door de vier Regeringen te bepalen, in ieder 
geval uiterlijk binnen een jaar na het van 
kracht worden van dit Verdrag. 

2. De wijze, waarop bovengenoemde 
overdracht en levering moet geschieden, zal 
geregeld worden door een CommiBBie van de 
Vier Mogendheden, welke door middel van 
een afzonderlijk P1"9tocol wordt ingeiteld 

3. In geval van verlies of beschadiging, 
door welke oorzaak ook, van één of meer
dere der in bijlage XII B voor overdracht 
aangewezen schepen, welke voor de overeen
gekomen datum niet hersteld kunnen wor- . 
den, verbindt Italië zich deze te vervangen 
door een schip of schepen van hetzelfde 
tonnage vermeld op de lijst in bijlage XII A. 
In dit laatste geval zullen de Ambassadeurs 
van de Verenigde Staten van Amerika, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de 
Sowjet-Unie te Rome het schip of de sche
pen ter vervanging uitkiezen. 

Art. 58. 1. Met onderzeeërs en onklare 
oorlogsschepen zal Italië als volgt handelen: 
de tijdslimiet, binnen welke de hierna te 
noemen handelingen moeten geschieden, 
wordt geacht te zijn ingegaan bij het van 
kracht worden van dit Verdrag. 

a. De niet in bijlage XII opgeaomde, 
vlot zijnde b__p\renwater oorlogsbodems, met 
inbegrip van in aanbouw zijnde te water 
gelaten oorlogsschepen, moeten binnen ne
gen maanden vernietigd of gesloopt worden. 

b. De in aanbouw zijnde oorloguchepen 
welke op de helling liggen, moeten binnen 
negen maanden vernietigd of gesloopt wor
den. 

c. De niet in bijlage XII B opgesomde 
vlot zijnde onderzeeërs moeten binnen drie 
maanden op een diepte van meer dan 600 

. voet in volle zee tot zinken worden ge
bracht, 

d. Oorlogsschepen, welke in Italiaanse 
havens of toegangswegen tot die havens tot 
zinken zijn gebracht en de normale scheep
vaart belemmeren, moeten binnen twee jaar 
ter plaatse worden vernietigd of wel gebor
gen en vervolgens vernietigd of gesloopt 
worden. 

e. Oorlogsschepen, welwke in ondiepe 
Italiaanse wateren tot zinken zijn gebracht, 
doch de normale scheepvaart niet belem
meren, moeten binnen een jaar in zodanige 
toestand worden gebracht, dat zij niet meer 
geborgen kunnen worden. 

f. De niet in bijlage XII voorkomende 
oorlogsschepen, welke omgebouwd kunnen 
worden en niet als oorlogsmaterieel zijn aan 
te merken, mogen voor burgerlijke doelein
den worden omgebouwd of moeten binnen 
twee jaar worden vernietigd 

2. Italië verbindt zich, alvorens over te 
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gaan tot het doen zinken of vernietigen van 
de in het vorig lid genoemde oorlogssche
pen en onderzeeërs, het materieel en de on
derdelen te bergen, welke kunnen dienen 
tot aanvulling van de materieel- en onder
delenvoorraden aan boord en de reserve
voorraden, welke ingevolge lid I van Artikel 
57 voor alle in bijlage XII B omschreven 
schepen geleverd moeten worden. 

3. Het materieel en de onderdelen, welke 
niet als oorlogsmaterieel zijn aan te merken 
en gemakkelijk geschikt zijn te maken ten 
gebruike van het Italiaanse bedrijfsleven, 
mogen door Italië geborgen worden onder 
toezicht van de Ambaasedeurs van de Ver
enigde Staten van Amerika, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie te 
Rome. · 

Art. 59. I. · Italië mag geen slagschip 
bouwen, aanschaffen of vervangen. 

2. Italië ~g geen vliegtuigmoederschip, 
geen onderzeeer of ander onderzeevaartuig, 
geen motor-torpedoboot en geen gespeciali
seerd type van aanvalsvaartuig bouwen 
verkrijgen, gebruiken of proeven daarmed~ 
nemen. 

3. De totale standaard-tonnage van de 
oorlogsschepen der Italiaanse Marine, uitge
zonderd slagschepen, met inbegrip van in 
aanbouw zijnde schepen, nadat zij te water 
zijn gelaten, mag niet meer dan 67.500 ton 
bedragen. 

4. Bij de vervanging van oorlog99Chepen 
zal Italië zich moeten houden aan de in lid 
3 genoemde tonnagelimiet. De vervanging 
van hulpschepen is niet aan een beperking 
onderworpen. 

5. Italië verbindt zich geen enkel oor
logsschip v66r I Januari 1950 aan te schaf
fen of op stapel te zetten, behalve wanneer 
h_~t nodig zou zijn een schip, geen slagschip 
ZlJnde, hetwelk door een ongeluk vergaan is, 
te vervangen, in welk geval de tonnage van 
het nieuwe schip ten hoogste tien percent 
meer mag bedragen dan de tonnage van het 
verloren schip. 

6. De in dit artikel gebezigde termen 
zijn, voor de toepassing van dit Verdrag, 
omschreven in bijlage XIII A. 

Art. 60. 1. De totale ensterkte van het 
Italiaans Marinepersoneel, met uitzondering 
van het Marine-luchtvaartpersoneel. mag 
het getal van 25.000 officieren en man
schappen niet overschrijden. 

2. Gedurende het tijdvak, dat voor het 
vegen van mijnen wordt vastgesteld door de 
Internationale Centrale Commissie voor de 
Mijnopruiming in de Europese Wateren, 
wordt Italië voor dit doel bovendien nog 
een aantal officieren en manschappen tot 
een gezamenlijk maximum van 2500 toege
staan. 

3 • . Het vaste personeel van de Marine, 
dat het in lid I toegestane totaal te boven 
gaat, zal geleidelijk tot onderstaande sterk
te verminderd worden; waarbij de onder
vermelde termijnen worden geacht te zijn 
ingegaan bij het van kracht worden van dit 
Verdrag: 

a. Tot 30,000 man binnen zes maanden; 
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b. Tot a5,ooo man binnen negen maan
den. 
Twee maanden nadat het vegen van mijnen 
door de Italiaanse Marine beëindigd al zijn, 
moet het krachtens lid a toegestane meer
dere personeel ontslagen of in bovenge
noemde sterkten worden opgenomen. 

4. Behalve het personeel, dat valt onder 
de krachtens lid x en 2 toegestane sterkte, 
of dat behoort tot de Marine-luchtvaart
dienst en waarvan de sterkte krachtena ar
tikel 65 wordt toegestaan, mag niemand in 
enigerlei vorm een marineopleiding in de 
zin van· bijlage XIII B ontvangen. 

PARAGRAAF IV, BEPERKINGEN VAN 
HET ITALIAANSE LEGER 

Art. fü. Het Italiaanse Leger. met in
begrip van de Grenswacht, moet beperkt 
worden tot een sterkte van x85.ooo man, 
met inbegrip van de staven, de gevechts
troepen en de verzorgingstroepen, alsmede 
65.000 Carabinieri. Beide categorieën mo
gen xo.ooo man verschillen, mits de totale 
sterkte van a50.ooo man niet overschreden 
wordt. De organisatie en bewapening. van 
de Italiaanse strijdkrachten te land, .zowel 
als haar verdeling over Italië, zullen uitslui
tend bestemd zijn voor binnenlandse aan
gelegenheden, de plaatselijke verdediging 
van de Italiaanse grenzen en de luchtverde
diging. 

Art. 6:11. Het Italiaanse Leger moet, in 
zover het de sterkte te boven gaat, toege
staan · krachtens art. 6x, binnen zes maan
den na het van kracht worden van dit Ver
drag ontbonden worden. 

Art. 63. Personen, die geen deel uitma
ken van het Italiaanse Leger of de Cara
binieri, mogen in generlei vorm een mili
taire opleiding in de zin van bijlage XIII 
B ontvangen. 

PARAGRAAF V. BEPERKING VAN DE 
ITALIAANSE LUCHTMACHT 

Art. 64. x. De Italiaanse Luchtmacht, 
met inbegrip van de Marine-luchtmacht, 
moet beperkt worden tot een sterkte van 
aoo gevechts- en verkenningsvliegtuigen, 
aJamede x50 transportvliegtuigen, vliegtui
gen voor redding ter zee, opleidingsvlieg- · 
tuigen (les-type) en verbindingsvliegtuigen. 
De re1erve-vliegtuigen zijn in deze totalen 
begrepen. Behalve de gevechts- en verlcen
ningsvliegtuigen, mogen de vliegtuigen niet 
bewapend zijn. De organisatie en bewape
ning van de Italiaanse Luchtmacht, zowel 
als haar verdeling over Italië;zullen uitslui
tend bestemd zijn voor binnenlandse aange
legenheden, de plaatselijke verdediging van 
de Italiaanse grenzen en de verdediging 
tegen luchtaanvallen. 

:i. Italië mag geen enkel vliegtuig be
zitten of verkrijgen, dat in de eerste plaats 
als bommenwerper is ontworpen en ,een in
wendige inrichting heeft voor het transport 
van bommen. 

Art. 65. x. De sterkte van het personeel 
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van de Italiaanse Luchtmacht met inbegrip 
van het Marine-luchtvaartpersoneel, moet 
beperkt, worden tot een totaal van :115.000, 
met inbegrip van de ■teven, de gevechts
troepen en verzorgingatroepen. 

:i. Personen, die geen deel uitmaken van 
de Italiaanse Luchtmacht, mogen in gener
lei vorm een militaire luchtvaartopleiding 
in de zin van bijlage XIII B ontvangen. 

Art. 66. De Italiaanse Luchtmacht moet, 
in zover .zij de sterkte, toegestaan krach
tens art. 65, te boven gaat, binnen zes 
maanden na het van kracht worden van dit 
Verdrag ontbonden worden. 

PARAGRAAF VI. BESTEMMING VAN 
HET OORLOGSMATERIAAL 

(Als omschreven in Bijlage XIII C) 

Art. 67. x. Al het Italiaanse oorlogs
materieel buiten hetgeen is toegestaan voor 
de strijdkrachten, gespecificeerd in de para
grafen 111, IV en V, moet ter beschikking 
worden gesteld van de Regeringen van de 
Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie, 
overeenkomstig de instructies, door haar 
aan Italië te geven. 

a. Al het oorlogsmaterieel van Ge
allieerde oorsprong, boven hetgeen voor de 
in de paragrafen 111, IV en V gespecificeer
de strijdkrachten is toegestaan, zal ter be
schikking worden gesteld van de betrokken 
Geallieerde of Geassocieerde Mogendheid, 
overeenkomstig de door haar aan Italië te 
geven instructies. 

3. Al het oorlogsmaterieel van Duitse of 
Japanse oorsprong boven hetgeen voor de 
in paragrafen 111, IV en V gespecificeerde 
strijdkrachten is toegestaan, alsmede alle 
Duitse en Japanse plannen, blauwdrukken, 
prototypen, proefmodellen en ontwerpen, 
moeten ter beschikking worden gesteld van 
de Vier Regeringen overeenkomstig de even. 
tueel door haar aan Italië te geven instruc
ties. 

4. Italië d0et afstand van alle rechten 
op bovengenoemd oorlogsmaterieel en moet 
binnen een jaar na het van kracht worden 
van dit Verdrag de. bepalingen van dit arti
kel uitvoeren, onder voorbehoud van het
geen bepaald is in de artt. 56-58. 

5. Italië moet binnen zes maanden na 
het van kracht .worden van dit Verdrag aan 
de Viex Regeringen lijsten verschaffen van 
het oorlogsmaterieel boven hetgeen is toege
staan. 

PARAGRAAF VII. VOORKOMING VAN 
DUITSE EN JAPANSE HERBE

WAPENING 

Art. 68. Italië verbindt zich aan de Ge
allieerde en Geassocieerde M~gendheden 
zijn volledige medewerking te verlenen, ten
einde Duitsland en Japen de mogelijkheid 
te ontnemen buiten Duits en Japana gebied 
pogingen tot hexbewapening in het werk te 
stellen. 

Art. 69, Italië verbindt zich geen toe-
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stemming te verlenen aan technici, met in
begrip van militair of burgerlijk luchtvaart 
personeel, die de Duitse of Japame nati 
naliteit be.zitten of be.zeten hebben om o 
Italiaans grondgebied tewerkgesteld, of op-:, 
geleid te worden. 

Art. 70. Italië verbindt zich geen enkel.. 
burgervliegtuig van Duits of Japans model 
of hetwelk belangrijke door Duitsland of 
Japan vervaardigde of ontworpen onderde
len bevat, aan te schaffen of te vervaardi- • 
gen. 

PARAGRAAF VIII. KRIJGS
GEVANGENEN 

Art. 71. r. De Italiaanse krijgsgevange
nen .zullen .zo spoedig mogelijk gerepa
trieerd worden overeenkomstig de regelin
gen, getroffen tussen elk der Mogendheden, 
die hen gevangen houdt, en Italië. 

a. Alle kosten, met inbegrip van onder
houdskosten, verbonden aan het vervoer van 
Italiaanse krijgsgevangenen van de vcn:a
melpunten, gekozen door de Regering van 
de betrokken Geallieerde of Geassocieerde 
Mogendheid, naar het punt, waar .zij het 
Italiaans grondgebied betreden, zullen door 
de Italiaanse Regering gedragen worden. 

PARAGRAAF IX. MIJNOPRUIMING 

Art. 7a. Bij het van kracht worden van 
dit Verdrag zal Italië worden uitgenodigd 
deel uit te maken van de Middellandse 
Zee-Commissie van de Internationale Orga- , 
nisatie voor Mijnopruiming in de Europese 
Wateren; het verbindt zich tot het einde 
van de na-oorlogsse periode, welke door de 
Centrale Commissie voor Mijnopruiming be
paald wordt, alle beschikbare middelen voor 
mijnopruiming ter beschikking van de Cen
trale Commissie te stellen. 

DEEL V 

TERUGTREKKING VAN DE 
GEALLIEERDE TROEPEN 

Art. 73. I . Alle strijdkrachten van de 
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden 
.zullen zo spoedig mogelijk uit Italië worden 
teruggetrokken; in ieder geval niet later dan 
go dagen na het van kracht worden van dit 
Verdrag. 

lil• Alle Italiaanse goederen, waarvoor 
geen vergoeding is gegeven en welke, bij 
het van kracht worden van dit Verdrag, in 
het be.zit .zijn van de Geallieerde en Ge
associeerde etrijdkrachten, zullen binnen de
zelfde termijn van 90 dagen aan de Itali
aanse Regering worden teruggegeven of wel 
ver&oed worden. . 

3. Alle bank- en ka111aldi, welke bij het 
van kracht worden van dit Verdrag iin han
den zijn van de Geallieerde en Geassocieer
de strijdkrachten en welke de Italiaanse 
Regering zonder vergoeding verechaft had, 

· zullen op overeenkomstige wijze worden ge. 
reatitueerd of de Italiaanse Regering zal 
daarvoor worden gecrediteerd. 

210 

DEEL VI 

OOORLOGSVORDERINGEN 
PARAGRAAF I. HERSTEL

BETALINGEN 

A. Rerstel'betalin~n aan de Unie van 
Socialistische Sowjet-R,epublielam. 

Art. 74. 1. Italië zal de Sowjet-Unie 
herstelbetalingen doen ten bedrage van 
$ 100 ooo ooo gedurende een periode van 
zeven jaar, te rekenen vanaf het van kracht 
worden van dit Verdrag. Lc:veringen · uit de 
lopende induatriële productie .zullen in de 

· eerste twee jaar niet geschieden. 
a. Herstelbetalingen zullen geschieden 

uit de volgende bronnen: 
a. een deel van de Italiaanse industriële 

installaties en uitrustingen voor het ver
vaardigen van oorlogsmateriaal, welke noch 
voor de behoeften van de toegestane mili
taire troepenmacht nodig zijn, noch onmid
dellijk voor burgerlijke doeleinden bruik
baar te maken zijn en ingevolge art. 67 van 
dit Verdrag uit Italië verwijderd zullen 
worden; 

b. • Het Italiaanse bezit in Roemenië, 
Bulgarije en Hongarije, behoudens de in lid 
6 van art. 79 genoemde uitzonderingen; 

c. De Italiaanse lopende industriële pro_ 
ductie met inbegrip van de productie der 
extractieve bedrijven. 

3. De hoeveelheden en soorten der te 
leveren goederen zullen geregeld worden 
door overeenkomsten tunen de Regeringen 
van de Sowet-Unie en Italië; de keuze de
zer goederen en het afleverinpproaramma 
mogen het economisch herstel van Italië 
niet belemmeren en de Geallieerde en Ge
associeerde Mogendheden geen extra lasten 
opleggen. De krachtens dit lid gesloten over
eenkomsten .zullen ~r kennis gebracht wor
den van de Ambassadeurs van de Verenigde 
Staten van Amerika, Frankrijk, het Ver
enigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie- te 
Rome. 

+ De Sowjet-Unie zal Italië op handels
voorwaarden de grondstoffen en producten 
leveren, welke Italië gewoon is in te voe-
ren en welke voor de productie van voor
noemde goederen nodig zijn. De betaling 
van de.ze grondstoffen en producten zal ver
rekend worden door hun waarde in minde
ring te brengen van die der aan de Sowjet
Unie geleverde goederen. 

5. De vier Ambassadeurs .zullen de waar
de bepalen van het aan de Sowjet-Unie over 
te dragen Italiaanse be.zit. 

6. Als berekeninga-baaie voor de beta
ling, welke in dit artikel is bepaald, geldt 
de Amerikaanse dollar met de goud-pariteit 
op I Juli :i:946, te weten $ 35 voor een one 
goud. 

B. Rerstel'betalinl,en aan Albanië, Ethio
p~ë, Griekenland en Zuidsl,wië. 

x. Italië zal herstelbetalingen doen aan 
de volgende Staten: 

Albanië tot een waarde van $ 5 ooo ooo; 
Ethiopië tot een waarde van $ as ooo ooo; 
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Griekenland tot een waarde v, $ 105 ooo ooo 
Zuidslavië tot een waarde v. $ u5 ooo ooo 

Deze betalingen zullen geschieden gedu
rende een periode van zeven jaar, te reke
nen vanaf het van kracht worden van dit 
Verdrag, Leveringen uit de lopende indu
striële productie zullen in de eerste twee 
jaar niet geschieden. 

a, Herstelbetalingen zullen geschieden 
uit de volgende bronnen: 

a. een deel van de Italiaanse industriële 
installaties en uitrustingen voor het maken 
van oorlogsmaterieel, welke noch voor de 
behoeften van de toegestane militaire troe
penmacht nodig zijn, noch onmiddellijk voor 
burgerlijke doeleinden bruikbaar zijn te ma
ken en ingevolge art. 67 van dit Verdrag 
uit Italië verwijderd zullen worden; 

b. De Italiaanse lopende industriële 
productie met inbegrip van de productie der 
extractieve bedrijven; 

c. Alle andere categorieën van kapitaal
goederen en diensten, met uitzondering van 
het Italiaanse bezit, hetwelk krachtens art. 
79 van dit Verdrag onder de rechtsbevoegd,. 
heid der in lid I voornoemde Staten valt. 
Tot de leveringen, welke krachtens dit- lid 
geschieden, zullen de passagiersschepen Sa
tumia en Vulcania behoren, of wel één daar
van, in het geval, dat die schepen, nadat 
hun waarde door de vier Ambassadeurs be
paald is, door een der in lid I genoemde 
Staten binnen 90 dagen worden gevorderd. 
Herstelleveringen kunnen ook geschieden in 
de vorm van zaden. 

3. De hoeveelheden en soorten van de te 
leveren goederen en te verrichten diensten 
zullen worden geregeld door overeenkomsten 
tussen de tot het ontvangen van herstelbeta.. 
lingen gerechtigde Regeringen en de Ita
liaanse Regering; de keuze dezer goederen 
en het afleveringsprogramma mogen het 
economische herstel van Italië niet belem
meren en de Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheden geen extra lasten opleggen. 

+ De Staten, die recht hebben op her
stelbetalingen uit de lopende productie, zul
len aan Italië op handelsvoorwaarden de 
grondstoffen of fabrikaten leveren, die Ita
lië .gewoonlijk importeert en die nodig zijn 
voor de productie van die waren, en beta
ling van deze grondstoffen of fabrikaten zal 
plaats vinden door hun waarden af te trek
ken van die van de geleverde waren. 

5. Als berekenings-basis voor de beta
ling, welke in dit artikel bepaald is, geldt de 
Amerikaanse dollar met de goudpariteit van 
1 Juli 1946, te weten $ 35 voor een ons 
goud. 

6. De vorderingen van de in lid :i:, deel 
B, van dit artikel genoemde Staten, welke 
de in dat lid gespecificeerde bedragen te 
boven gaan, zullen worden voldaan uit het 
Italiaanse bezit, hetwelk krachtens art. 79 
van dit Verdrag onder de rechtsbevoegdheid 
van de onderscheiden Staten valt, 

7, a, De vier Ambassadeurs zullen zich 
belasten met de coördinatie van en het; toe.. 
.zicht op de uitvoering van de bepalingen 
van deel B van dit artikel, Zij zullen over-
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leg plegen met de hoofden van de Diploma
tieke Missies te Rome van de in lid 1, deel 
B, genoemde Staten en, indien de omstan
digheden zulks vereisen, met de Italiaanse 
Regering en zij zullen de belanghebbende 
partijen van advies dien.en. De vier Am
bassadeurs zullen, voor de toepassing van 
dit artikel, die functies· blijven waarnemen, 
tot aan het einde van de in lid x, deel B, 
bepaalde periode voor de herstelleveringen. 

b. Teneinde te vermijden, dat zich tus
sen de verschillende Staten, welke krachtens 
deel B van dit artikel recht hebben op her
stelbetalingen, conflicten voordoen of wel 
dubbele tx>ewijzigen uit de Italiaanse pro
ductie en hulpbronnen geschieden zullen 
de onderscheiden Regeringen, welk~ krach
tens deel B van dit artikel tot het ontvan
gen van herstelbetalingen gerechtigd zijn, 
en de Italiaanse Regering de vier Ambas
sadeurs van het openen van onderhande
lingen voor een overeenkomst, als bedoeld 
in lid 3, alsmede van het verloop van die 
onderhandelingen in kennis stellen. Moch
ten· zich tijdens die onderhandelingen moei
lijkheden voordoen, dan zijn de vier Ambas. 
sadeurs bevoegd een beslissing te nemen ten 
aanzien van alle kwesties, die hun voorge
l~d worden door een der genoemde Rege
nngen of wel door een andere Regering, 
welke krachtens deel B van dit artikel tot 
het ontvangen van herstelbetalingen ge
rechtigd is. 

c, De vier Ambassadeurs zullen van het 
sluiten van overeenkomsten in kennis wor
den gesteld, De vier Ambassadeurs kunnen 
voorstellen, dat een overeenkomst, welke 
niet in overeenstemming is of heeft opge
houden in overeenstemming te zijn met de 
in lid 3 of 7, sub b, genoemde beginselen, 
dienovereenkomstig gewijzigd zal worden, 

C. Bijzo,ndere bepa]in,J voor vervroegde 
levering,«t. 

Ten aanzien van de leveringen uit de lo
pende industriële productie, bedoeld in sec
tie A, lid ac en sectie B, lid ab, zal niets in 
sectie A of B van dit artikel geacht worden 
leveringen gedurende de eerste twee jaar 
uit te sluiten, indien de -leveringen plaats 
hebben ter uitvoering van overeenkomsten 
tussen de tot het ontvangen van herstelbe
talingen gerechtigde Regering en de Ita
liaanse Regering, 

D. Herstelbetalingen aan andere Staten. 
x. Vorderingen van de andere Geallieer

de en Geassocieerde Mogendheden zullen 
voldaan worden uit het Italiaanse bezit, het. 
welk krachtens art. 79 van dit Verdrag on
der hun onderscheiden rechtsbevoegdheid 
valt. 

2. De vorderingen van de Staten, waar
aan krachtens dit Verdrag Italiaans grond
gebied is toegewezen en die niet in deel B 
van dit artikel vermeld zijn, zullen ook voL 
daan worden door de overdracht aan die 
Staten, zÓnder betaling hunnerzijds, van in
dustriële installaties en uitrustingen welke 
zich in de afgestane gebieden bevinden en 
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welke dienen voor de watervoorziening, de 
productie en voorziening van gas en elec
triciteit en die het eigendom zijn van een 
Italiaanse Maatschappij, welker zetel zich 
in Italië bevindt of naar Italië overgeplaatst 
wordt, voorts door de overdracht van alle 
andere eigendommen van dergelijke maat
schappijen in de afgestane gebieden. 

3. De verantwoordelijkheid voor finan
ciële verplichtingen, welke gedekt zijn door 
hypotheek, voorrechten en andere lasten, 
welke op die eigendommen drukken, wordt 
door de Italiaanse Regering overgenomen. 

E. Ver/lO«liff/l voor ei/lendomrnsn, in be
s/8' ~men voor herstelbetalingen. 

De Italiaanse Regering verbindt zich tot 
schadeloosstelling van alle natuurlijke of 
rechtspersonen, wier eigendommen, inge
volge dit artikel, in beslag genomen worden. 

PARAGRAAF II. TERUGGAVE 
DOOR ITALIE 

Art. 75. :r. Italië aanvaardt de begin
selen van de Verklaring der Verenigde Na
ties van 5 Januari :r943 en zal binnen de 
kortst mogelijke tijd de goederen, welke uit 
het gebied van enig Lid der Verenigde Na
ties zijn weggevoerd, teruggeven, 

a. Deze verplichting tot teruggave geldt 
voor alle zich thans in Italië bevindende 
herkenbare goederen, welke door een der 
As-Mogendheden met geweld of onder 
dwang uit het gebied van een der Verenigde 
Naties zijn weggevoerd, onverschillig op 
welke wijze deze goederen vervolgens in het 
bezit zijn gekomen van de tegenwoordige 
houder. 

3. De Italiaanse Regering moet de in 
dit artikel bedoelde goederen in goede staat 
teruggeven en zal alle daarmede verband 
houdende kosten dragen voor arbeidsloon, 
materiaal en transport in Italië. 

4, De Italiaanse Regering zal haar me
dewerking verlenen aan de Verenigde Naties 
bij de opsporing en teruggave van de goede
ren, welke ingevolge dit artikel teruggege
ven moeten worden, en zal te dien einde 
voor haar rekening alle mogelijke faciliteiten 
verlenen. 

5, De Italiaanse Regering zal de nodige 
maatregelen nemen 'V'OOr de teruggave van 
de in dit artikel bedoelde goederen, welke 
personen, die onder Italiaanse rechtsbe
voegdheid vallen, in andere landen onder 
zich hebben. 

6, Vorderingen tot teruggave van goede
ren zullen bij de Italiaanse Regering worden 
ingediend dooi- de Regering van het land, 
uit welks grondgebied de goederen werden 
weggevoerd, waarbij moet worden aangeno
men, dat rollend materiaal beschouwd moet 
worden als te zijn weggevoerd uit het land, 
waaraan het oorspronkelijk toebehoorde. 
Vorderingen tot teruggave moeten binnen 
zes maanden na het van kracht worden van 
dit Verdrag worden ingediençl. 

7. Op de Regering, die de vordering in
dient, rust de plicht de goederen te identi
ficeren en de eigendomsrechten te bewijzen, 
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terwijl de bewijslast, dat de goederen niet 
met geweld of onder dwang zijn wegge
voerd, op de Italiaanse Regering rust. 

8. De Italiaanse Regering moet aan de 
Regering van de betrokken Verenigde Na
tie al het gemunte goud teruggeven, het
welk door Italië geroofd werd of onrecht
matig naar Italië werd weggevoerd, of wel 
aan de Regering van de betrokken Verenig
de Natie een hoeveelheid goud leveren van 
hetzelfde gewicht en hetzelfde gehalte als 
het geroofde of onrechtmatig weggevoerde 
goud. De Italiaanse Regering erkent, dat 
aan deze verplichting niet wordt afgedaan 
door het feit van een eventuele overbren
ging of wegvoering van goud uit Italië ten 
gunste van een andere As-Mogendheid of 
een neutraal land. 

9, Mocht het Italië in bijzondere geval
len niet mogelijk zijn zorg te dragen voor 
de teruggave van voorwerpen van artistieke, 
historische of archaeologische waarde, welke 
behoren tot het culturele erfdeel der Ver
enigde Natie, uit welker gebied die voor
werpen door de Italiaanse onderdanen, au
toriteiten of strijdkrachten met geweld of 
onder dwang zijn weggevoerd, dan moet 
Italië aan de betrokken Verenigde Natie 
voorwerpen van dezelfde soort en ongeveer 
dezelfde waarde als van de weggevoerde 
voorwerpen doen toekomen, voor zover zul_ 
ke voorwerpen in Italië verkrijgbaar zijn. 

PARAGRAAF 111. AFSTAND VAN AAN-
SPRAKEN VAN ITALIE 

Art. 76. :r. Italië doet afstand van alle 
aanapralren van welke aard ook, welke de 
Italiaanae Regering of Italiaanse onder
danen tegenover de Geallieerde en Geassoci
eerde Mogendheden zouden kunnen doen 
gelden als een direct gevolg van de oorlog 
of van handelingen in verband met het be
staan van een staat van oorlog in Europa 
na :r September 1939, onverschillig of de 
Geallieerde of Geassocieerde Mogendheid 
alsdan al dan niet met Italië in oorlog was. 
Hieronder vallen: 

a. Aanspraken wegens verlies of schade 
geleden tengevolge van verrichtingen van 
de strijdkrachten of autoriteiten der Gealli
eerde of Geassocieerde Mogendheden; 

b. Aanspraken, voortspruitend uit de 
tegenwoordigheid. krijgsverrichtingen of 
handelingen van de strijdkrachten of auto
riteiten der Geallieerde of Geaaaocieerde 
Mogendheden op Italiaans grondgebied; 

c. Aanspraken, welke betrekking hebben 
op de besluiten of beschikkingen van de 
prijsgerechten van de Geallieerde en Ge
EillOcieerde Mogendheden; Italië verbindt 
zich alle besluiten en beschikkingen, welke 
die prijsgerechten op of na :r September 
1939 hebben uitgevaardigd, betreffende 
Italiaanse schepen en goederen of betaling 
van kosten, als geldig en bindend te erken
nen; 

d. Aanspraken, voortspruitend uit de uit
oefening van de rechten der oorlogvoeren
den of uit maatregelen, welke de uitoefe
ning van die rechten ten doel hebben. 
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2. De bepalingen van dit artikel zullen 
volledig en definitief alle daarin beoogde 
en diensvolgens vervallen aanspraken uit
sluiten, welke ook de partijen mogen zijn, 
welke daarbij zijn betrokken. De Italiaanse 
Regering verplicht zich een billijke schade.. 
vergoeding in lires te betalen aan hen, die, 
krachtens vordering, goederen hebben ver
schaft aan of diensten hebben verricht voor 
de strijdkrachten der Geallieerde of Geasso
cieerde Mogendheden op Italiaans gebied, 
alsmede aan hen, die vorderingen hebben op 
de strijdkrachten der Geallieerde en Geas
socieerde Mogendheden wegens op Italiaans 
gebied geleden schade, welke niet door oor
logshandelingen ontstaan ia. 

3. Italië doet eveneens in naam van de 
Italiaanse Regering en de Italiaanse onder-, 
danen afstand van alle aanspraken, als be
doeld in lid I van dit artikel, tegenover die 
Verenigde Natie, welke de diplomatieke be
trekkingen met Italië heeft verbroken en 
in samenwerking met de Geallieerde en Ge
associeerde Mogendheden maatregelen heeft 
genomen. 

4. De Italiaanse Regering zal volledige 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor alle 
Geallieerde militaire betaalmiddelen, welke 
door de Geallieerde militaire autoriteiten in 
Italië in omloop zijn gebracht, alsmede voor 
het militaire geld, dat bij het van kracht 
worden van dit Verdrag in omloop is. 

5. De aanspraken, waarvan Italië krach
tens lid I van dit artikel afstand doet, om
vatten al die aanspraken, welke voortsprui
ten uit de maatregelen, welke tussen I Sep
tember 1939 en het van kracht worden van 
dit Verdrag door een der Geallieerde of Ge.. 
associeerde Mogendheden ten opzichte van 
Italiaanse schepen genomen zijn, alsmede 
alle aanspraken en schuldvorderingen, voort_ 
vloeiende uit de Verdragen betreffende 
krijgsgevangenen, welke thans van kracht 
zijn. 

6. De bepalingen van dit artikel worden 
niet geacht de eigendomsrechten aan te 
tasten ten aanzien van de onderzeese kabels, 
welke bij het uitbreken van de oorlog het 
eigendom waren van de Italiaanse Regering 
of Italiaanse onderdanen. De toepassing van 
artikel 79 en bijlage · XIV op onderzeese 
kabels wordt door dit lid echter niet ver
hinderd. 

Art. 77, 1 , De eigendommen van Italië 
en Italiaanse onderdanen in Duitsland zullen 
vanaf het van kracht worden van dit Ver
drag niet langer als vijandelijk bezit be
schouwd worden, terwijl alle beperkingen, 
waaraan die eigendommen als zodanig on
derwOf'J)Cn waren, worden opgeheven. 

2. Herkenbare eigendommen van Italië 
of Italiaanse onderdanen, welke met geweld 

• of onder dwang door de Duitse strijdkrach
ten of autoriteiten uit ItaliaàDS gebied na · 
3 September 1943 naar Duitsland werden 
weggevoerd, komen in aanmerking • voor 
teruggave. 

3. Hentel van eigendomsrechten en te- . 
ruggave van Italiaanse eigendommen in 
Duitsland zullen plaats hebben overeenkom-
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• stig de maatregelen, door de Mogendheden, 
die Duitsland bezetten, te nemen. 

4, Behoudens deze maatregelen en alle 
andere te nemen door de Mogendheden, die 
Duitsland bezetten, ten gunste van Italië 
en Italiaanse onderdanen, doet Italië in 
naam van zich zelf en van de Italiaanse 
onderdanen afstand van alle op 8 Mei 1945 

· bestaande vorderingen op Duitsland en 
Duitse onderdanen, behalve van die, welke 
zijn ontstaan uit overeenkomsten en andere 
verbintenissen, alsmede rechten, welke v66r 
1 September 1939 waren aangegaan of ver
kregen, Deze afstand wordt geacht eveneens 
van toepassing te zijn op alle schuldvorde
ringen, alle inter-gouvernementele vorde
ringen, voortvloeiende uit overeenkomsten, 
gesloten tijdens de oorlog en alle vorderin
gen wegens verlies of schade gedurende de 
oorlog ontstaan. 

5. Italië verbindt zich alle nodige maat
regelen te treffen, teneinde de overdracht te 
vergemakkelijken van Duits bezit in Italië, 
welke mogelijkerwijs zullen worden voor
geschreven door die bezettende Mogend
heden in Duitsland, die de bevoegdheid 
hebben over dat bezit te beschikken. 

DEEL VII 

BEZITfINGEN, RECHTEN EN 
BELANGEN 

PARAGRAAF I. BEZITTINGEN DER 
VERENIGDE NATIES IN !TALIE 

Art,' 78. 1. Italië .zal, voor - zover het 
zulks nog niet gedaan heeft, alle wettige 
rechten en belangen in Italië van de Ver
enigde Naties en hun onderdanen, zoals die 
op 10 Juni 1940 bestonden, herstellen en zal 
alle .iich in Italië bevindende bezittingen 
van de Verenigde Naties en haar burgers
teruggeven in de toestand, waarin zij zich 
thans bevinden. 

2. De Italiaanse Regering verbindt zich 
tot de teruggave van alle in dit artikel be
doelde bezittingen, rechten en belangen, vrij 
van hypotheken of enigerlei lasten, waar
mede zij tengevolge van de oorlog bezwaard 
mochten zijn en zonder de berekening door 
de Italiaanse Regering van kosten in ver
band met de teruggave. De Italiaanse Rege
ring zal alle maatregelen annuleren, met 
inbegrip van maatregelen van beslaglegging, 
sequestratie of toezicht, welke tussen 10 

Juni 1940 en het van kracht worden van 
dit Verdrag ten aanzien van de bezittingen 
van de Verenigde Naties door haar geno
men zijn. Ingeval bezittingen niet binnen 
zes maanden na het van kracht worden van 
dit Verdrag zijn teruggegeven, moeten zij 
uiterlijk binnen twaalf maanden na het van 
kracht worden van dit Verdrag bij de Ita
liaanse autoriteiten worden opgevraagd, be
halve in die gevallen, waarin de aanvrager 
in staat is aan te tonen, dat de aánvrage 
niet binnen die termijn kon worden inge
diend. 

3. De Italiaanse Regering zal de over
dracht van alle bezittingen, rechten en be-
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langen van elke aard van onderdanen van 
de Verenigde Naties annuleren, wanneer die 
overdracht het gevolg was van geweld of 
dwang door de Regeringen der As-Mogend
heden of hun organen tijdens de oorlog uit
geoefend. 

4. a. De Italiaanse Regering is er voor 
verantwoordelijk, dat de bezittingen, welke 
krachtens lid I van dit artikel aan de on- · 
derdanen van de Verenigde Naties worden 
teruggegeven, in volledig goede staat wor
den gebracht. Wanneer enig bezit niet te
ruggegeven kan worden of wanneer een on
derdaan van de Verenigde Naties tengevolge 
van de oorlog nadeel sal hebben geleden 
tengevolge van een aantasting van of scha
de toegebracht aan een bezitting in Italië, 
dan zal hij van de Italiaanse Regering een 
■chadevergoeding in lires ontvangen ten be
drage van tweederde van het bedrag, het
welk op de datum van betaling nodig is om 
een gelijksoortig goed te kopen of om het 
verlies of de geleden schade goed te maken. 
In geen geval mogen onderdanen van de 
Verenigde Naties inzake IChadevergoeding 
minder gunstig behandeld worden dan Ita
liaanse onderdanen. 

b. Onderdanen van de Verenigde Naties, 
die direct of indirect deelgerechtigd zijn in 
maatschappijen of vereniging~, welke niet 
de nationaliteit bezitten van de Verenigde 
Naties in de zin van lid ga van dit artikel, 

• doch die verlies hebben geleden tengevolge 
van aantasting van of schade toegebracht 
aan hun bezittingen in Italië, zullen een 
schadevergoeding overeenkomstig lid 4B ont
vangen. Deze schadevergoeding zal bere
kend worden naar het totale verlies of de 
totale schade, welke door de maatschappij 
of vereniging geleden is en zal in dezelfde 
verhouding staan tot dat verlies of die 
schade als de belangen van die onderdanen 
zich verhouden tot het totale kapitaal van 
de maatschappij of vereniging. 

c. De schadevergoeding zal vrij van eni.. 
ge lieffing, belasting of andere lasten worden 
uitgekeerd. Zij kan vrijelijk in Italië ge
bruikt worden. doch zal onderworpen zijn 
aan de bepalingen. op vreemde deviezen, 
welke te eniger tijd in Italië van kiacht 
kunnen zijn. 

d. De Italiaanse Regering zal aan on
derdanen van de Verenigde Naties een scha
devergoeding in lires toekennen in dezelfde 
verhouding als die bedoeld sub a om hen 
schadeloos te stellen voor verlies of schade 
als gevolg van bijzondere, tijdens de oorlog 
op hun bezittingen toegepaste maatregelen, 
aan welke Italiaanse bezittingen niet on
derworpen waren. Dit' lid is niet van toe
passing op winstderving. 

5. Alle redelijke onkosten welke in Italië 
voortvloeien uit het vaststellen van vorde
ringen, het schatten van verlies of schade, 
daarbij inbegrepen, zullen door de Italiaanse 
Regering gedragen worden. 

6. Onderdanen van de Verenigde Naties, 
alsmede hun bezittingen zullen worden ont
heven van buitengewone belastingen, hef
fingen en rechten, welke door de Italiaanse 
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Regering of Italiaanse autoriteiten tussen 3 
September I943 en het van kracht worden 
van dit Verdrag hun vermogen in Italië be
last mochten hebben met het bijzondere 
doel om de oorlogskosten te bestrijden of 
wel om de kosten voor de bezetting■troepen 
of de herstelbetalingen aan een Lid der 
Verenigde Naties te dekken. Alle uit dien 
hoofde geïnde bedragen moeten worden te
rugbetaald. 

7. Niettegenstaande de in dit Verdrag 
bepaalde overdracht van gebiedsdelen, blijft 
Italië verantwoordelijk voor verlies of scha
de, welke gedurende de oorlog aan bezittin
gen. toebehorend aan onderdanen der Ver
enigde Naties, in afgestaan gebied of het 
Vrije Gebied van Triëst zijn toegebracht. 
De in lid 3, 4. s en 6 van dit artikel vervat
te verplichtingen zullen ook op de Italiaanse 
Regering rusten met betrekking tot bezit
tingen toebehorend aan onderdanen der Ver. 
enigde Naties in afgestane gebieden en in 
het Vrije Gebied van Triëst, doch slechts 
voor zover zulks niet in strijd zou zijn met 
de bepalingen vervat in lid i:4 van bijlage 
X en lid i:4 van bijlage XIV van dit Ver
drag. 

8. De eigenaar vari bedoelde bezittingen 
en de Italiaanse Regering kunnen een rege.. 
ling treffen ter vervanging van de bepalin
gen van dit Artikel. 

g. Voor de toepassing van dit Artikel 
geldt het volgende: 

a. De term "onderdanen van de Verenig. 
de Naties" is van toepassing op natuurlijke 
per110nen, die de nationaliteit van een der 
Verenigde Naties bezitten, rechtspersonen 
of verenigingen, die bij het van kracht wor
den van dit Verdrag krachtens de wetten 
van een der Verenigde Naties opgericht wa
ren, mits die natuurlijke personen, rechts
personen of verenigingen deze status reeds 
bezaten op 3 September i:943, de datum 
van de wapenstilstand met Italië. 

De term ,,onderdanen van de Verenigde 
Naties" omvat tevens alle personen, rechts. 
personen of verenigingen, die krachtens de 
in Italië tijdens de oorlog geldende wetten 
als vijanden behandeld werden. 

b. Met de term "eigenaar" is bedoeld de 
onderdaan van een der Verenigde Naties, in 
de sub a omschreven betekenis, die wettige 
aanspraak op de bezitting in kwestie kan 
doen gelden en sluit tevens in de opvolger 
van de eigenaar, mits de opvolger eveneens 
een onderdaan van de Verenigde Naties is 
in de zin van dit lid, sub a. Als de opvolger 
de bezitting heeft gekocht, toen zij reeds 
beschadigd was, zal de verkoper zijn aan dit 
artikel ontleende recht op schadevergoeding 
behouden. zonder dat de krachtens de in
terne wetgeving bestaande verplichtingen 
tussen koper en verkoper daardoor worden • 
beïnvloed. 

c. · Met de term "bezitting" zijn bedoeld 
alle roerende of onroerende goederen, al of 
niet stoffelijk, waaronder begrepen de rech
ten betreffende industriële, letterkundige of 
artistieke eigendom, alsmede alle mogelijke 
rechten en belangen illllake goederen. On-
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verminderd de bovenstaande algemene be
palingen, omvatten de bezittingen der Ver
enigde Naties en hun onderdanen alle zee
en binnenschepen met inbegrip ven hun 
tuigage en uitrusting. welke het eigendom 
weren ven de Verenigde Naties of hun on
derdanen, ofwel in een land ven de Ver
enigde Naties geregistreerd weren, ofwel de 
vlag ven een der Verenigde Naties voerden 
en welke na xo Juni x940, onverschillig of 
zij zich in de Italiaanse wateren bevonden 
of wel met geweld daarheen waren gevoerd, 
als vijandelijk bezit onder het toe.zicht der 
Italiaanse autoriteiten werden gesteld, of 
wel in Italië niet meer ter vrije beschikking 
stonden ven de Verenigde Naties of hun on
derdanen tengevolge ven controlemaatrege
len, welke, in verband met het bestaan van 
een staat van oorlog tussen enige leden ven 
de Verenigde Naties en Duitsland, door de 
Italiaanse autoriteiten genomen waren, 

PARAGRAAF II. ITALIAANSE BEZET
TINGEN OP HET GRONDGEBIED VAN 

DE GEALLIEERDE EN GEASSO
CIEERDE MOGENDHEDEN 

Art. 79. x. Ieder der Geallieerde en Ge-• 
associeerde Mogendheden heeft het recht 
over te gaan tot inbeslagneming, terughou
ding of liquidatie ven alle aan Italië of Ita
liaanse onderdanen toebehorende bezittin
gen, rechten en belangen, welke zich bij 
het van kracht worden ven dit Verdrag bin
nen haar gebied bevinden en· andere maat
regelen ten opzichte ven die bezittingen te 
treffen. Zij heeft voorts het recht elk dier 
bezittingen of de opbrengst daarvan voor de 
door haar gewenste doeleinden aan te wen
den tot het bedrag van haar vorderingen of 
die van heer onderdanen op Italië of Ita
liaanse onderdanen (met inbegrip ven 
schuldvorderingen), welke nog niet geheel 
voldaan zijn uit hoofde ven andere artikelen 
van dit Verdrag. Alle Italiaanse bezittingen, 
of de opbrengst daarvan, waarvan de waar
de die ven voornoemde vorderingen te bo
ven gaat, zullen worden teruggegeven. 

:;i. De liquidatie ven Italiaanse bezittin
gen en de maatregelen ter beschikking daar_ 
over worden uitgevoerd overeenkomstig de 
bij de betrokken Geallieerde of Geassocieer
de Mogendheid geldende wet. De aan die 
wet ontleende rechten zijn de enige, welke 
de Italiaanse eigenaar ten opzichte van be-
doelde bezittingen ken doen gelden. · 

3. De Italiaanse Regering verbindt zich 
de Italiaanse onderdanen, wier bezittingen 
krachtens de bepalingen van dit artikel in 
beslag zijn genomen en hun niet zijn terug
gegeven, schadeloos te stellen. 

4- Aan dit artikel kan geen verplichting . 
voor de Geallieerde of Geassocieerde Mo
gendheden worden ontleend om rechten be
treffende de industriële eigendom aan de 
Italiaanse Regering of aan Italiaanse on
derdanen terug te geven of wel die rechten 
mede te rekenen bij de vaststelling van de 
bedragen, welke krachtens lid :i: van dit ar
tikel kunnen worden teruggehouden. De Re
gering ven elke Geallieerde of Geassocieerde 
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Mogendheid heeft het recht -een de rechten 
en belangen, met betrekking tot de indu
striële eigendom op het gebied ven die Ge
allieerde of Geassocieerde Mogendheid, wcL 
ke voor het van kracht worden ven dit Ver
drag door de Italiaanse Regering of Ita
liaanse onderdanen zijn verkregen, zodanige 
voorwaarden en beperkingen te verbinden 
als de Regering van de betrokken Geallieer
de of Geassocieerde Mogendheid in het be
lang ven het land nodig zal achten. 

5. a. Italiaanse onderzeese kabels, wel
ke punten op Zuidslavisch gebied verbinden, 
worden, zelfs indien zij gedeeltelijk buiten 
de territoriale wateren van Zuidslevië lig
gen, els Italiaans bezit in Zuidslavië be
schouwd. 

b. Italiaanse onderzeese kabels, welke 
een punt binnen het gebied van een der Ge
allieerde of Geassocieerde Mogendheden met 
een punt binnen Italiaans gebied verbinden, 
worden in de zin ven dit artikel als Italiaans 
bezit beschouwd voor wat betreft de eind
installaties en de gedeelten ven de kabels, 
welke biJU1en de territoriale wateren van die 
Geallieerde of Geassocieerde Mogendheid 
liggen. 

6. De in lid x ven dit artikel voornoem
de bezittingen, worden geacht Italiaans be
zit te omvatten, dat onder toezicht heeft ge_ 
staan tengevolge van de staat ven oorlog 
tussen Italië en de Geallieerde of Geasso
cieerde Mogendheid, onder wier rechtsbe
voegdheid die bezittingen vallen. 

Daaronder zijn evenwel niet begrepen: 
a. De eigendommen van de Italiaanse 

Regering, gebruikt voor diplomatieke of 
consulaire doeleinden; 

b. De eigendommen ven godsdienstige 
instellingen of particuliere weldadigheids~ 
instellingen, welke uitsluitend voor go~
dienstige en weldadigheidsdoeleinden ge
bruikt worden; 

c. De bezittingen ven natuurlijke perso
nen, zijnde Italiaanse onderdanen, wien het 
veroorloofd is binnen het gebied te wonen 
van het land, waarin die bezittingen zich 
bevinden, of wel elders te wonen binnen het 
gebied ven de Verenigde Naties, behalve de 
Italiaanse bezittingen, welke op enigerlei 
tijdstip tijdens de oorlog onderworpen waren 
aan maatregelen. welke niet algemeen van 
toepassing waren op de bezittingen van 
Italiaanse onderdanen, die binnen dat ge
bied woonden; 

d. Eigendomsrechten, welke zijn ont
staan sedert de hervatting ven de commer
ciële en financiële betrekkingen tussen de 
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden 
en Italië, of wel na 3 September :i:943 zijn 
voortgesproten uit transacties tussen de Re. 
gering van een der Geallieerde of Geasso
cieerde Mogendheden en Italië. 

e. Rechten op letterkundige en artistieke 
eigendom; 

f. Aan Italiaanse onderdanen toebeho
rende bezittingen in afgestane gebiedsdelen, 
waarop de bepalingen ven bijlage XIV 
ven toepa19ing zijn; 

g. Met uitzondering ven het bezit be-
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doeld in artikel 74, deel A, lid 2 b en sectie 
D, lid I, de bezittingen van natuurlijke per
sonen, die wonen in de afgestane gebieds
delen of in het Vrije Gebied van Triëst en 
die geen gebruik hebben gemaakt van de 
bij dit Verdrag geboden gelegenheid om de 
Itaaliaanse nationaliteit te kiezen, alsmede 
de bezittingen van verenigingen of maat
schappijen, die hun zetel hebben in afge
stane gebieden of in het Vrije Gebied van 
Triëst, mits die verenigingen of maatschap- . 
pijen niet het eigendom zijn van of bestuurd 
worden door in Italië wonende personen. In 
de gevallen, bedoeld in artikel 74, deel A, 
lid 2 b en deel D, lid x wordt de kwestie 
van schadevergoeding geregeld door artikel 
74 deel E. 

PARAGRAAF 111. VERKLARING VAN 
DE GEALLIEERDE EN GEASSOCIEER
DE MOGENDHEDEN MET BETREK-

KING TOT HUN VORDERINGEN 

Art. 80. De Geallieerde en Geassocieer
de Mogendheden verklaren, dat in de hun 
bij artikel 74 en 79 van dit Verdrag toege
kende rechten alle vorderingen zijn begre
pen, welke zij of hun onderdanen kunnen 
doen gelden wegens verlies of schade ten
gevolge van oorlogshandelingen, met inbe
grip van de maatregelen, die het gevolg wa
ren van de bezetting van hun gebied, aan 
Italië te wijten zijn en buiten Italiaans ge
bied zijn toegebracht, met uitzondering van 
de vorderingen, welke gegrond zijn op de 
artikelen 75 en 78. 

PARAGRAAF IV. SCHULDEN 

Art. 81. Het bestaan van de staat van 
oorlog mag niet op zichzelf geacht worden 
iets af te doen aan de verplichting tot be
taling van schulden, voortvloeiende uit ver
plichtingen en overeenkomsten, welke reeds 
bestonden, en rechten, welke reeds verkre
gen waren vóór het bestaan van de staat 
van oorlog, welke schulden vóór het van 
kracht worden van dit Verdrag opeisbaar. 
werden en verschuldigd zijn door de Itali
aanse Regering of Italiaanse onderdanen 
aan de Regering of onderdanen van een der 
Geallieerde of Geassocieerde Mogendheden, 
of wel door de Regering of onderdanen van 
een der Geallieerde of Geassocieerde Mo
gendheden verschuldigd zijn aan de Itali- · 
aanse Regering of Italiaanse onderdanen. 

2. Behoudens in die gevallen, waarin dit 
Verdrag uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, 
mag geen enkele bepaling daarin worden 
uitgelegd als een aantasting van de betrek
kingen tussen debiteuren en crediteuren, 
welke ontstonden uit overeenkomsten, welke 
vóór de oorlog door de Italiaanse Regering 
of door Italiaanse onderdanen zijn afge
sloten. 

DEEL VIII 

ALGEMENE ECONOMISCHE 
BETREKKINGEN 

Art. 82. I, In afwachting van het af
sluiten van handelsverdragen of overeen-
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komsten tussen een der Verenigde Naties en 
Italië, moet de Italiaanse Regering gedu
rende de tijd van achttien maanden na het 
van kracht worden van dit Verdrag de vol
gende behandeling toestaan aan de Ver
enigde Naties, die in feite op voet van we
derkerigheid dezelfde behandeling op dit 
gebied aan Italië toekennen: 

a. In alle aangelegenheden betreffende 
in.. en uitvoerrechten en -heffingen, binnen
landse belastingen op ingevoerde goederen 
en desbetreffende regelingen zullen de Ver
enigde Naties onvoorwaardelijk meest be
gunstiging genieten; 

b. In geen ander opzicht mag Italië 
willekeurige discriminatie toepassen ten na
dele van goederen, afkomstig van of be
stemd voor een der Verenigde Naties of een 
ander vreemd land ten aanzien van over
eenkomstige goederen afkomstig van of be
stemd voor enige andere Verenigde Natie of 
enig ander vreemd land; 

c. Onderdanen der Verenigde Naties met 
inbegrip van rechtspersonen, moeten natio
nale behandeling en meestbegunstiging ge
nieten op het gebied van handel, nijverheid, 

~cheepvaart of enige andere vorm van com
merciële activiteit in Italië. Deze bepalin
gen zijn niet van toepassing op de commer-
ciële luchtvaart; · 

d. Italië mag geen enkel land exclusieve 
voorkeurrechten toestaan ten aanzien van 
de exploitatie van commerciële luchtlijnen 
in het internationale verkeer; het moet alle 
Verenigde Naties gelijke gelegenheid bieden 
om rechten te verkrijgen met betrekking tot 
het internationale commerciële luchtvaart
verkeer op Italiaans grondgebied, met inbe
grip van het recht om te landen met het 
doel om brandstof en proviand in te nemen 
of herstellingen uit te voeren; voorts moet 
het met betrekking tot de exploitatie van 
commerciële luchtlijnen in het internationale 
verkeer aan alle Verenigde Naties op voet 
van wederkerigheid en zonder discriminatie 
het recht toekennen om over Italiaans gebied 
te vliegen zonder te landen. Deze bepalin
gen mogen geen inbreuk maken op de be
langen van de nationale verdediging van 
Italië. 

2. Bovenstaande verplichtingen, waartoe 
Italië zich verbindt, moeten verstaan wor
den als te zijn onderworpen aan de gebrui
kelijke uitzónderingen, welke voorkomen in 
de door Italië voor de oorlog gesloten han
delsverdragen, en de bepalingen met betrek
king tot de door elk van de Verenigde Na
ties verleende wederkerigheid moeten ver
staan worden als te zijn onderworpen aan 
de gebruikelijke uitzonderingen, welke voor
komen in de door die Staat gesloten han
delsverdragen. 

DEEL IX 

REGELING VAN GESCHILLEN 

Art 83. I. Alle geschillen, welke bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van de 
artikelen 75 en 78 en de bijlagen XIV, XV, 
XVI en XVII, deel B van dit Verdrag 
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mochten rijzen, moeten worden voorgelegd 
aan een Verzoenings-Commiseie, bestaande 
uit een vertegenwoordiger van de Regering 
der betrokken Verenigde Natie en een ver
tegenwoordiger van de Italiaan1e Regering, 
die op voet van gelijkheid zullen staan. 
Mocht binnen drie maanden, nadat het ge
echil aan de Verzoenings-Commiaaie is voor
gelegd, geen overeenstemming zijn bereikt, 
dan kan ieder der beide Regeringen verzoe
ken om een derde lid, dat in onderling over
leg door de beide Regeringen uit onderda
nen van een ander land gekozen moet wor
den, aan de Commissie toe te voegen. Als 
de beide Regeringen binnen twee maanden 
geen overeenstemming bereiken omtrent de 
keuze van een derde lid der Commissie dan 
zullen de Regeringen zich wenden tot de 
Ambassadeuni te Rome van de Sow,jet-Unie, 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Sta
ten van Amerika en Frankrijk, die een der
de lid van de Commissie zullen benoemen. 
Mochten de Ambassadeurs er niet in slagen 
het binnen een maand eens te worden om
trent de benoeming van een derde lid, dan 
kunnen beide partijen de Secretaris-Gene
raal der Verenigde Naties verzoeken zich 
met die benoeming te belasten. 

a. Als een Venoenings-Commissie, in
gevolge lid x van dit artikel, ia ingesteld, is 
zij bevoegd alle geschillen te beslechten, 
welke daarna tussen de betrokken Verenig
de Naties en Italië zouden rijzen bij de toe
passing of de uitlegging van artikel 75 en 
78 en de annexen XIV,,XV, XVI en XVII, 
sectie B van dit Verdrag, en verricht zij de 
functies, welke haar krachtens die bepa
l~ngen zijn opgedragen. 

3. Iedere Verzoenings-Commissie be
paalt haar eigen werkwijze en stelt daarbij 
naar recht en billijkheid regelen. 

4- De beide Regeringen betalen elk het 
honorarium van het door haar benoemde 
Commissielid of de door haar aangewezen 
vertegenwoordiger in de Commiasie. Het ho
norarium van het derde lid wordt in onder
ling overleg vastgesteld door de betrokken 
Regeringen, die elk de helft van dit hono
rarium en van de gewone onkosten der Com
missie betalen. 

5. Beide partijen verplichten zich door 
hun autoriteiten direct aan de Verzoenings
Commissie de bijstand te doen verlenen 
waartoe zij in staat zijn. ' 

6. . De uitspraak van de meerderheid der 
leden van de Commissie wordt beschouwd 
als de uitspraak van de Commissie en wordt 
door beide partijen als beslissend en bin
dend ~uwd. 

DEEL X 

DIVERSE ECONOMISCHE 
BEPALINGEN . 

Art. 84. Artikel 75, 78 en 8a, alsmede 
annex XVII van dit Verdrag zijn van toe
pasaing op de Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheden en die leden der Verenigde 
Naties, die de diplomatieke betrekkingen 
met Italië hebben verbroken of waarmede 
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Italië de diplomatieke betrekkingen heeft 
verbroken. Deze artikelen en dit annex zijn 
eveneens van toepa1sing op Albanië en op 
Noorwegen. 

Art. 85. De bepalingen van de annexen 
VIII, X, XIV, XV, XVI en XVII, zowel als 
die der andere annexen worden geacht de
zelfde waarde en betekenis te hebben als 
dit Verdrag, waarvan, zij een onafscheide
lijk deel vormen. 

DEEL XI 

SLOTCLAUSULES 

Art. 86. I. Gedurende een periode van 
ten hoogste achttien maanden na het van 
kracht worden van dit Verdrag zullen de 
Ambassadeuni te Rome van de Sowjet-Unie, 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Sta
ten van Amerika en Frankrijk, gezamenlijk 
optredend, de Geallieerde Mogendheden 
vertegenwoordigen bij de behandeling met 
de Italiaanse Regering van alle aangelegen-

. heden betreffende de uitvoering en uitleg
ging van dit Verdrag. 

a. De Vier Ambassadeurs zullen de Ita
liaanse Regering de raad, het technisch ad
vies en de voorlichting verstrekken, welke 
nodig mochten zijn om de snelle en doel
matige ten uitvoerlegging van dit Verdrag, 
zowel naar de letter als naar de geest, te 
verzekeren. 

3. De Italiaanse Regering zal de Vier 
Ambassadeuni alle inlichtingen en bijstand 
venichaffen, welke zij bij de vervulling van 
de taak, die hun door dit Verdrag wordt 
opgelegd, kunnen nodig hebben. 

Art. 87. 1. Behalve in die gevallen, 
waarin door een of meer artikelen van dit 
Verdrag een andere procedure is voorge
schreven, zal elk geechil betreffende de uit
legging of uitvoering van dit Verdrag, dat 
niet door directe diplomatieke onderhande
lingen is opgelo1t, volgens artikel 86 aan de 
Vier Ambassadeuni worden voorgelegd, in 
welk geval de Ambassadeuni echter niet 

. aan de in dat artikel voorgeschreven tijds
limiet gebonden zullen zijn. Al dergelijke 
geschillen, welke zij niet binnen twee maan
den tijds hebben opgelost, worden, tenzij 
partijen onderling overeenkomen, het ge
schil op een andere wijze te regelen, op 
verzoek van een der bij het geschil betrok
ken partijen verwezen naai een Commissie, 
bestaande uit een vertegenwoordiger van 
elke partij en een derde lid, dat in onder
ling overleg door beide partijen uit de on
derdanen van een derde land gekozen 
wordt. Mochten de partijen er niet in sla
gen binnen een maand een derde lid te be
noemen, dan zal elk der partijen de Se
cretaris-Generaal der Verenigde Naties 
kunnen verzoeken zich met die benoeming 
te belasten. 

a. De uitspraak van de meerderheid der 
leden van de CommiHie wordt beschouwd 
als de uitspraak van de Commissie en 
wordt door beide partijen als beslissend en 
bindend aanvaard. 

Art. 88. x. De met Italië in oorlog 
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zijnde Leden van de Verenigde Naties, die
dit Verdrag niet ondertekend hebben, als
mede Albanië, kunnen tot dit Verdrag toe
treden en worden, voor de toepassing van 
dit Verdrag, na hun toetreding als een Ge
associeerde Mogendheid beschouwd. 

2. De akten van toetreding moeten bij 
de Regering van de Franse Republiek ne
dergelegd worden en zijn van kracht vanaf 
de nederlegging. 

Art. 89. Door de bepalingen van dit 
Verdrag worden aan geen der Staten. welke 
in de Preambule als een der Geallieerde en 
Geassocieerde Mogendheden zijn aangeduid, . 
of aan zijn onderdanen enige rechten of 
voordelen toegekend, alvorens die Staat 
door de nederlegging van de akte van be
krachtiging tot het Verdrag is toegetreden. 

Art. 90. Dit Verdrag, waarvan de Fran
se, Engelse en Russische tekst authentiek 
zijn, zal door de Geallieerde en Geassocieer
de Mogendheden bekrachtigd moeten wor
den. Het zal ook door Italië moeten wor
den bekrachtigd Onmiddellijk na de ne
derlegging van de akten van bekrachtiging 
door de Unie van Sowjet Socialistische Re
publieken, het Verenigd Koninkrijk . van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, de Ver
enigde Staten van Amerika en Frankrijk, 
treedt het in werking. De akten van be-
krachtiging moeten binnen de kortst moge-
lijke tijd bij de Regering van de Franse 
Republiek nedergelegd worden. 

Voor de Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheid, wier akte van bekrachtiging 
daarna nedergelegd is, wordt het Verdrag 
van kracht op de datum, waarop die akte 
nedergelegd is. Dit Verdrag zal worden ne
dergelegd in het archief der Regering van 
de Franse Republiek, die aan alle Staten 
ondertekenaars een gewaarmerkt afschrift 
zal doen toekomen. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende 
gevolmachtigden dit Verdrag ondertekend 
en daaraan hun zegel gehecht hebben. 

~aan in de Franse, Engelse, Russische 
en Italiaanse taal te Parijs op de tiende 
Februari negentienhonderdzevenenveertig. 

LIJST DER BIJLAGEN 

Biila/18 I - Kaarten (zie afzonderlijke at
las). 

Bii]age 11 - Frans-Italiaanse grens: gede
tailleerde beschrijving der grensgedeelten, 
waarop de wijzigingen, vervat in artikel 
2, van toepassing zijn. 

Bijlage 11 I - Garanties betreffende de 
Mont Cenis en de streek Tenda - Briga. 

Bijla.ge IV - Regelingen, waarover de Ita
liaanse en Oostenrijkse Regeringen op 5 
September z946 overeenstemming hebben 
verkregen. 

BijlatJ,e V - Watervoorziening van de ge
meente Gorizia en omgeving. 

Bijlage VI - Permanente Statuut ván het 
Vrije Gebied van Triëst. 
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Bijlage VII - Acte betreffende het voorlo
pige bewind van het Vrije Gebied van 
Triëst. 

Bijlage VIII - Acte betreffende de Vrijha
ven van Triëst. 

Bijlage IX - Technische regelingen betref
fende het Vrije Gebied van Triëst. 

Bijlage X - Economische en financiële re
gelingen betreffende het Vrije Gebied van 
Triëst. 

Bijlage XI - Gemeenschappelijke verkla
ring der Regeringen van de Verenigde 
Staten van Amerika, Frankrijk, het Ver
enigd Koninkrijk en de Sowjet-Unie, be
treffende de Italiaanse grondgebieden in 
Afrika. 

Bijlage XII - Lijst der oorlogsschepen. 
A. te behouden door Italië. 
B. over te dragen door Italië. 

Bijla,1e XIII - Definities. 
A. scheepstermen. 
B. opleiding voor land-, lucht- en zee

macht. 
C. omschrijving en opgave van het oor

logsmateriaal. 
D. omschrijving der termen "demilita

risatie" en ,,gedemilitariseerd". 
Bijlage XIV - Economische en financiële 

regelingen betreffende de afgestane ge
biedsdelen. 

Bijlage XV - Bijzondere regelingen betref
fende bepaalde categorieën bezittingen: 
x. Industriële, litteraire en artistieke 

eigendom. ' 
2. Verzekeringen. 

Bijlage XVI - Overeenkomsten, verjaring, 
wissels. · 

Bijlage XVII - Prijsgerechten en uitspra
ken. 

BIJLAGE I 

KAARTEN 

( zie afzonderlijke atlas) 

A - Grenzen van Italië (artikel x). 
B - Frans-Italiaanse grens (artikel 2). 
C - Italiaans-Zuidslavische grens (artikel 

3}. 
D - Grenzen van het Vrije Gebied van 

Triëst (artikel 4 en 22). 
E - Zeegebieden waarvan de begrenzing is 

aangegeven in artikel XII van dit Ver
drag. 

BIJLAGE Il 

FRANS-ITALIAANSE GRENS 

Gedetailleerde beschrijving der grens
gedeelten, waarop de wijzigingen, ver
vat in artikel 2, van toepassing zijn. 

Kleine St. Bernard Pas 

Verwijzing: Kaart op schaal van 
x : 20.000 - Ste Foy Tarentaise No. x-2 

De nieuwe grens begint bij de rotsachtige 
berggraat van Lancebranlette, daalt in Oos-
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telijke richting, volgt dan de watencheiding 
tot punt :n8o en loopt van hier naar Co
lonna Joux (punt :u88). Zij blijft de water
scheiding volgen om te stijgen naar de 
Costa del Belvedere, waarvan zij de rots
achtige oneffenheden volgt, loopt om de 
top heen, welke zij op Frans gebied laat 
liggen op uo meter van de grenslijn, zet 
zich dan voort langs de punten a570, a703, 
langs Belle Valetta en punt a746 om zich 
bij de Mont Valaisan met de oude grens te 
verenigen. 

Mont Cenis Plateau 
Verwijzing: Kaarten op schaal van 
x : ao.ooo van Lanslebourg No 5--6 
en 7-8 en van de Mont d' Ambin 

No. x-a 
De nieuwe grenslijn verlaat de oude grens 

bij de Mont Tour, loopt in Westelijke rich
ting samen met de bestuungrens, aangege
ven op de kaart, volgt de rivier T . Vitoun 
van het punt waar de lijn de Noordelijke 
zijtak van deze rivier ontmoet, en volgt de 
loop hiervan bergafwaarts tot de Rocca 
della Toretta. 

Vervolgens loopt de grens langs de lijn 
van rotsachtige oneffenheden om de berg
stroom komende van de Alp Lamet te be
reiken, en volgt dan bergafwaarts deze 
stroom tot aan de voet van de rotsachtige 
en steile h~lling, zet zich hierlangs voort 
over ongeveer 800 meter tot aan de thal
weg op een punt ongeveer aoo meter Noor
delijk van punt x805. 

Vervolgens loopt de grenslijn over de 
rand der aardverschuivingen die op onge
veer 300 meter boven Ferrera Ceniso lig
gen, zet zich dan voort in Westelijke rich
ting en sluit zich aan bij de weg die in 
Oostelijke richting om de Rue Paradiso 
trekt, op 400 meter Westelijk van de bocht 
(x854) om hiervan onmiddellijk weer af te 
wijken en in ZuideliJke richting af te bui
gen. 

De nieuwe grens kruist de weg van Bar 
Cennisia op een punt ongeveer xoo meter 
Zuid-Oostelijk van de berghut 5, kruist ver
volgens de thalweg in de richting van het 
meer S. Giorgio, volgt ongeveer de hoogte
lijn xgoo tot bij punt x907, loopt langs de 
Zuid-oever van het meer van Arpon en ver
enigt zich met de rotsige bergkam, die zij 
blijft volgen in Zuid-Westelijke richting tot 
de samenvloeiing der bergstrQ_men die haar 
oorsprong nemen in de gletscher van Bard 
(Chiaccajo di Bard), op een punt gelegen 
ongeveer x400 meter Zuid-Westelijk van 
het meer van Arpon. 

Vandaar uit buigt de grens naar het Zui
den, volgt ongeveer de hoogtelijn asoo, pas
seert het punt 2579, bereikt langs de hoog
telijn :a6oo het meer della Vecchia en ver
enigt zich, bij de bestuursgrens, aangege
ven op de kaart op ongeveer 700 meter ten 
Zuid-Oosten van het meer, met de weg 
naar Pso d' Avanza, die haar langs de rots
achtige en steile hellingen naar de vroegere 
grens leidt, halverwege· de Col de la V«.
chia en de Col de Clapier. 
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Mont-Thabor 
Verwijzing: Kaart op schaal van 
x : ao.ooo van Névache Nos. x-a, 

5--6 en ,-S 
Van de Cime de Ja Planette tot aan de 
Rocher de Guion (Cima des Sueur) 
De nieuwe grenslijn scheidt zich bij de 

Cime de la Planette van de vroegere grens 
af. loopt in Zuidelijke richting en volgt de 
bergkam langs de punten ag8o, 3x78, de 
Ria Bernaude (3aa8J. de punten a84a, a780, 
2877, langs Pso della Gallina (a67x), de 
punten 27ao, a8o6 en de Pta Quattre So
relle (2700). 

Vanaf dit punt de Oostelijke berghelling 
afdalend, laat de nieuwe grenslijn het punt, 
genummerd a4ao, op Frans grondgebied lig
gen, verenigt zich vandaar uit met de weg 
die zij aan de Oostzijde volgt en die heen
leidt naar de gebouwen, welke gelegen zijn 
op een afstand van ongeveer 200 meter van 
punt 2253, waarbij deze weg en deze ge
bouwen op Frans grondgebied blijven. De 
nieuwe grens volgt nu een thalweg, die on
geveer 300 meter ten Noord-Oosten van 
punt x9x5 loopt, vanwaar zij het Noord
Westelijk uiteinde van het bekken bereikt, 
dat in de Vallée Stroite (Valle Stretta), de 
hydro-electrische installaties van Sette Fon_ 
tane van water voorziet, waarbij het bek
ken en de installaties op Italiaans grond
gebied blijven. De nieuwe gFens trekt Zui
delijk hier omheen en bereikt het kruispunt 
van wegen bij punt x499. 

Vervolgens volgt de nieuwe grenslijn de 
weg die zich lbij de zoom van het woud bij 
de hoogtelijn x500 aansluit en die de grens 
leidt naar de Comba della Gorgia in de om.. 
geving van de hoogtelijn x580; daarna stijgt 
zij langs de thalweg naar punt x974, en 
sluit zich aan bij de rand van de steile hel
lingen van de rots la Sueur, die bepaald 
wordt door de punten a27a, aa68, a239, a266, 
aa67; zij blijft over deze rand lopen, totdat 
zij stuit op de vroegere grenslijn, waarbij de 
rotskam en de weg die hierlangs loopt, op 
Frans gebied blijven. 

Chaberton 
Verwijzing: Kaart op schaal van 
x : ao.ooo van Briançon. Nos. 3-4. 

De nieuwe grenslijn verlaat . de oude 
grens bij punt 304a (ten Noorden van punt 
3070 en ten Noorden van het punt Trois 
Scies) en volgt de rotskam tot aan de Croce 
del V allonetto. 

Vanaf de Croce del V allonetto buigt de 
nieuwe grens naar het Zuiden en de rots
kam volgend, verenigt zij zich met de weg 
naar de Chaberton, op het punt waar deze 
uitkomt op de met bergen omringde dal
kom van de Clot des Morts. 

De nieuwe grens steekt deze weg over, 
evenals de hierlangs lopende thalweg, volgt 
over ongeveer u 50 meter de hoogtelijn 
:1300, die in het terrein in Zuid-Oostelijke 
richting een reeks rotsige oneffenheden en 
ingestorte rotspartijen volgt, snijdt vervol-
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gens in rechte lijn de Oostelijke helling van 
de Mont Chaberton en bereikt een punt, 
ongeveer 400 meter ten Westen van punt 
2160, waarbij de tussenpijler van de lucht
kabelbaan, die zich op die plaats bevindt, 
op Frans gebied blijft. 

Van daaruit lon"t de grens in rechte lijn 
over een reeks rotswanden en diepe ravijnen 
naar de versterking, welke niet op de kaart 
van de Fontaine des Chamois aangegeven 
is en welke dicht bij punt 2:r28 gelegen is 
(ongeveer 1,4 km ten Noord-Oosten van 
Clavières); hier trekt zij Oostwaarts om
heen, volgt de tweede bocht van de weg, 
die deze versterking verbindt met de ver
sterkte kazerne van Chaberton (op de weg 
van Cézanne (Cesana) naar Clavières), 
waarbij de versterkingen van de Fontaine 
des Chamois op Frans grondgebied blijven. 

De nieuwe grenslijn blijft eerst in Zui
delijke richting de op de kaart aangegeven 
gemeentegrens volgen. loopt laarna langs 
de rotswand op ongeveer 400 meter ten 
Noorden van de weg Clavières-Cézanne 
(Cesana). buigt dan naar het Zuid-Westen, 
loopt onder langs de rotsen op voldoende 
afstand om de aanleg van een weg met 
tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. 

De grens trekt Noordwaarts om het dorp 
Clavières heen, dat op Italiaans grondge
bied blijft, en ontmoet de Rio Secco op 
ongeveer 200 meter stroomopwaarts van de 
brug van Clavières, volgt haar loop stroom
afwaarts en vervolgens die van de Doire 
Ripaire (Doria Riparia) tot aan de weg 
van Clavières naar de Val Gimont, dat 
Italiaans blijft, en volgt die weg tot aan de 
brug over de Gimont. · 

De grenslijn blijft ongeveer 300 meter 
stroomopwaarts de rivier volgen, verlaat 
deze en volgt het muildierenpad, dat leidt 
naar het hoogste pijler van de luchtkabel
baan van Clavières (Col du Mont Fort du 
Boeuf), dat op R'ans grondgebied blijft. 
Over de rotskam verenigt zij zich bij de 
Mont la Plane met de bestaande grens, bij 
grenspaal 251. De weg van het dal van 
Gimont blijft op Italiaans grondgebied. 

Bovendalen van de Tinée, de Vésubie en de 
Roya 

1°. Van de Cime de la Colla Longa tot 
aan de Cime di Mercantour. 
Verwijzingen: Kaart op schaal van 1 :20.000 

St. Etienne de Tinée nos. 3-4 en 7-8, 
Trois Ponts nos. 5---6. 

De nieuwe grenslijn scheidt .zich van de 
vroegere grens af bij de Cime de Colla 
Longe, loopt in Oostelijke richting langs de 
waterscheiding, volgt de rotskam via de 
punten 2719, 2562 en de Cle di Seccia. 
Bij punt 2760 bereikt zij de Testa dell' 
Autaret, loopt naar punt 2672 en Cle della 
Guercia (2456) en bereikt langs de punten 
2640, 2693, 2689, de Rocche di Saboulé, 
waarvan zij de Noordelijke kam volgt. 

De bergkam volgend, bereikt de grenslijn 
langs de punten ' 2537, 2513, de Pso del 
Lausfer (246I) en punt 2573, de Testa 
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Auta del Lausfer (2578), vanwaar zij naar 
het Zuiden buigt tot aan de Testa Costa 
Auta. terwijl zij de Cima del Lausfer (2544) 
passeert_ waarbij het laatstgenoemde punt 
op Italiaans grondgebied blijft. Vandaar uit, 
langs punt 2484 de weg op de bergkam, die 
op Frans grondgebied blijft, volgend en 
verder langs de punten 2240 en 2356, 
steekt de grens de Paso di S. Anna over t:n 
via de punten 2420 en 2407 bereikt zij een 
punt, gelegen op ongeveer 80 meter ten 
Zuiden van punt 2378 (Cima Moravac
ciera). 

De grens volgt de weg op de bergkam, 
die op Frans grondgebied blijft en trekt 
langs de Testa Ga del Caval en punt 2331, 
die eveneens op Frans grondgebied blijven, 
verlaat vervolgens de weg om de bergkam 
van de Testa dell' Adreck (2475) te blijven 
volgen totdat zij langs de Cle della Lom
barda een punt 2556, de Cima della Lom
barda (2801) bereikt. 

Zij buigt af naar het Zuid-Oosten, vér
enigt zich met de rotsige bergkam en be
reikt via de Pso di Peania, de Cima di 
Vermei!, punt 2720, dat op Frans grond
gebied blijft, de Testa Cba Grossa (2792), 
de Pso del Lupo (2730) en via punt 2936 
de Mt. Malinvem. 

· Vervolgens loopt zij in Zuidelijke richting 
langs de punten 2701, 2612 en de Cima di 
Tavels (2802), daarna in Oostelijke rich
ting langs punt 2823, tot aan de Testa del 
Claus (2889). 

De nieuwe grenslijn buigt vervolgens in 
hoofdzaak in Zuid-Oostelijke richting af, 
steekt de Passo della Portette over, passeert 
punt 2814, de Testa della Portette, punt 
2868, de Testa Margiola 2831). de Caïro 
di Prefouns (2840), de Passo del Prefouns 
(2620). de Testa di Tablasses (2851), de 
Passo di Bresses (2794), de Testa di Bres
ses (2830) en via de Cima di Fremamorta 
(2731), de Cle Fremamorta, de punten 
2625, 2675, 2539, de Cima di Pagrai (2686), 
de Cima di Naucetas (2706) de punten 
2660 en 2673 en de Cle di Ciriegia (2581), 
bereikt zij de Cima di Mercantour (2775). 

2°. van de Cima di Mercantour tot aan 
de Mt Clapier. 

Verwijzingen: Kaart op schaal van 1 : 

20.000: Trois Ponts nos. 5-6 en de Ita
liaanse kaart op schaal van 1 : ;io.ooo Ma
donna delle Finestre. 

Vanaf de Cima di Mercantour, langs punt 
2705, de Cle Mercantour (26n), de Cima 
Ghilie (2998), de punten 2939 en 2955, de 
Testa della Rovina (2981), de punten 2844 
en 2862, de Paso della Rovina, de Caire 
dell' Agnel (2935, 2867, 2784), de Cima del 
Caire Agnel (a&30), de Cima Mallariva 
(2860), de Cima Cairas (2831), de Cima 
Cougourda (2881, 2921), de Cima dei Gais
ses (2896), de punten 2766, 2824, de Cima 
del Lombard (2842), de punten 2831, 2717, 
259r, 2600 en 2582, de Boccia Fomo, de 
Cima delle Finestre (2657), de Col delle 
Finestre, de punten 2634, 2686 en 2917, be
reikt de grenslijn de Cima dei Gelas (3143), 
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vervolgens via punt 3070 de Cima della 
Maledia (3106), loopt zij langs het voet
pad van de Passo del Pagari (a819), daarna 
volgt zij de op de kaart aangegeven ge
meentegrens, bereikt de Passo di Mt. Cla
pier (a8a7) en trekt langs de Noord- en 
Oostkant van de Mt. Clapier (3045), terwijl 
zij de Ol) de kaart aangegeven bestuursgrens 
blijft volgen. 

3°. V'an de Mt Clapier tot aan de Col 
de Tende. 

Verwijzingen: Italiaanse kaart op schaal 
van 1 : 20.000 van Madonna delle 

Finestre en Colle di Tenda. 
Van de Mt Clapier volgt de grenslijn de 

op de kaart aangegeven bestuursgrens langs 
de punten a915, 2887 en 256a, de Passo 
dell' Agne} en punt a679, en bereikt de 
Cima dell' Agnel (a775). 

Daarna volgt zij in Oostelijke richting, 
de bestuursgrens op de kaart aangegeven 
met behulp van de punten a845 en a843 
van de Ree dell 'Agnel, en bereikt zij de 
Cima della Scandeiera (a706); zij trekt 
over de Colle del Sabbione (a33a) en pas
seert de punten 2373, 2aa6, 2303 en a313, 
de Cima del Sabbione (a610), punt a636, 
de Pta Peirafica, de punten a609, 2585, 
2572 en a550 tot aan de Rca dell' Abiso 
(2755). 
De grenslijn blijft de op de kaart aangege

ven bestuursgrens volgen tot Oostelijk van 
punt a360, daarna loopt zij langs de rand 
van de rotsachtige .oneffenheden ten Noor
den van de Rne Pian Misson, vanwaar zij 
de weg bereikt die de Mt Becco Rosso pas
seert en die zij Noordelijk van de punten 
288i:, an6 en 1915 blijft volgen. Bij de 
hoofdweg aangekomen, volgt zij deze over 
een lengte van ongeveer een kilometer in 
Noordelijke richting, waarna zij zich weer 
bij de hierboven gelegen weg aansluit tot 
aan de Colle di Tenda. Bovengenoemde we
gen, evenals het gedeelte van de grote weg, 
blijven op Frans grondgebied. 

4° van de Col de Tende tot aan de 
Cima Missun 

Verwijzingen: Italiaanse kaart op schaal 
1 : 20 ooo van Tenda Certosa di Pesio. 
De weg op Frans grondgebied latend, 

loopt de grenslijn van de col de Tende langs 
het punt 1887 en het punt 2206, verlaat 
hierop deze weg om langs de rand van de 
bergkam de op de kaart aangegeven be
stuursgrens te volgen en bereikt via het 
punt a262 de Cima del Becco (a300). 

Zij begeeft zich in Noordelijke richting, 
langs de op de kaart aangegeven bestuurs
grens, passeert de col della Perla (ao86) en 
volgt de weg langs de rotsgraat van de 
Cima del Cuni tot aan de col della Boaira, 
die zij verlaat om de bergkam in Noorde
lijke richting te volgen. Voornoemde weg 
laat zij op Frans grondgebied liggen. 

De rotskam volgend, loopt de grenslijn 
via het punt aa75, bereikt de Tests Ciau
don (a386), looPt langs de steile rotshellin
gen, trekt over de Colla Piana (aug) en 
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bereikt het punt a355 van de Mt delle Car
sene, welke aan Frankrijk blijft; daarna 
volgt zij de Noordelijke kam van deze berg 
langs de Pta Straldi (a375), de punten 
a321 en a305 toi: aan de Paso Scarason, 
waarna zij in Noordelijke richting een bocht 
beschrijft tot aan het punt 235a, waar zij 
zich met de op de kaart aangegeven be
stuursgrens verenigt en deze volgt langs de 
punten 2510 en 2532 tot aan de Pta Mar
guareis (a65i:). 

Vervolgens buigt de grenslijn naar het 
Zuiden, volgt de bergkam, loopt langs het 
punt a585 en de rotskam afdalend, bereikt 
zij de Colle del Lago dei Signori. 

Zij volgt de weg van de bergkam, die op 
Frans grondgebied is gebleven, en daarna de 
bergkam zelf volgend, bereikt zij de Cima 
di Pertega (240a), daalt af langs de rots
kam tot aan de Colle delle Vecchie (uo6), 
vanwaar zij tot aan de Mt Bertrand, langs 
de punten ugo, u62, de Cima del Vescove 
(aa57) en de Cima Di Velega (a366), de 
weg van de bergkam volgt, die zij op Frans . 
grondgebied laat liggen. Van de Mt Ber
trand (2481) volgt de grenslijn de op de 
kaart aangegeven bestuursgrens tot aan de 
Colla Rossa, waarop zij zich weer met de 
weg van de bergkam verenigt, die zij langs 
de punten a179 en aa5a blijft volgen tot 
aan de Cima Missun (a356). Zij trekt Oost.. 
waarts om de top heen en volgt dezelfde 
weg, terwijl deze op Frans grondgebied is 
gebleven. 

5° van de Cima Missun tot aan de Col 
de Pegairole 

Verwijzingen: kaart op schaal van 
1 : ao ooo van Point du Lugo nos. 1-a 

en · 5--6. 
Dezelfde weg van de bergkam volgend, 

trekt de grenslijn over de Colla Cravirora 
en komt Oostelijk van het punt aa65, langs 
de Pta Farenga. Zij verlaat de weg, trekt 
Oostwaarts om de Cima Ventosa heen, ver
enigt zich weer met de weg van de Passo 
di Tana,rello en laat de hierlangs liggende · 
bouwwerken aan Frankrijk; vervolgens loopt 
zij langs de Mt Tanarello, trekt over de 
Passo Basero (ao38) en om de Mt Sacca
rello heen, welke laatste zij ongeveer 300 
meter Westwaarts laat liggen, vervolgens 
de rotskam en daarna de weg tot aan de 
Passo di Collardente volgend, bereikt zij de 
bergkam, die naar de Mt Collardente leidt, 
terwijl zij het punt i:76a aan Frankrijk 
laat. Op deze hoogte volgt de grenslijn een 
op Italiaans grondgebied gebleven weg, be
reikt de Mt Collardente, terwijl zij aan 
Frankrijk de weg laat, die hier overheen 
leidt en die zij Oostelijk door de Bassa di 
Sanson en ten Zuiden van het punt 1769 
blijft volgen, tot aan de bouwwerken, die 
ongeveer 500 meter Oostelijk van de Testa 
della Nava (1934) gelegen zijn en op Frans 
grondgebied zijn gebleven. De grenslijn ver
laat de weg ter hoogte van deze bouwwer
ken en via de bergkam .verenigt zij zich 
weer met de weg van de bergkam van de 
Tests della Nava, welke weg op Frans 
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grondgebied ia gebleven en welke zij volgt 
tot aan de bouwwerken ten Zuid-Oosten 
van de Cima di Marta of Mt Vacche, waar · 
zij Oostwaarts omheen trekt. 

Van ~ruit, langs de weg van de berg
kam, die op Frans grondgebied blijft, trekt 
de grenslijn om de Mt Ceriana heen, ver
laat de weg om de Mt Grai (ao:14) te be
reiken en verenigt zich opnieuw met de weg 
bij de pas (1875) om gezamenlijk om de 
Cima della Valetta en de Mt Pietravecchia 
heen te trekken tot aan de rotskam. 

Hierop kruist de gren■lijn de Gola dell' 
lnciaa, blijft dan weer de bergkam volgen 
langs het punt :175g, de Mt Toraggio (1972), 
langs de Cima di Logambon en de Gola del 
Corvo, trekt om de Mt Bau■o en de Mt 
Lega (155a, 1563 en 1556) heen, en daalt 
vervolgens de bergkam af tot aan de Passo 
di Muratone. 

De weg van de bergkam volgend die op 
Frans grondgebied is gebleven l~opt de 
grenslijn langs de Mt Scarasaan • en Zuide
lijk langs de Mt Battalino en het punt 1358 
en bereikt de Cla Pegairole. 

6° Van de Cla Pe/lB!irole tot aan de 
Mont Mergo 

Verwijzingen: Kaarten op schaal 1 : ao ooo 
van Pointe de Lugo noa. s--6, San Remo 

Noa. 1- en Menton Nos. 3-4. 
Van de Cla Pegairole, volgt de grenslijn 

de op de kaart aangegeven be■tuuragrens, 
laat Cisterne op Frans gebied liggen klimt 
langs de Mt Simonasso omhoog ei:: daalt 
dan weer tot aan de bergpas, verenigt zich 
met de weg van Margheria-Suan, die zij 
op Frans grondgebied laat, terwijl de cha
lets op Italiaans grondgebied blijven. 

Deze weg steeds volgend, die op Frans 
grondgebied ia gebleven, loo_pt de gnmalijn 
Oostelijk van de Te■ta d' Alpe langs de Fan.. 
tana dei Draghi, langs de bronnen van het 
punt 1406 en langs het punt u97, loopt 
Oostelijk langs de Colla Sgora, komt langs 
de punten 1o88, 1016 en 1oa6, trekt over 
de rotskam van de Mt Colombin, yolgt de 
grens van het kanton, op de kaart aange
geven door de Cima di Reelie (146 en 858), 
verlaat vervolgens deze kantongrens en trekt 
in Zuid-Westelijke richting om de bergkam 
van de SerTa dell' Arpetta (543,474 en 416) 
af te dalen tot aan de thalweg van de · 
Roya, die zij ongeveer aoo meter Noord
Westelijk van de brug van Faughetto over
trekt. 

Vervolgens loopt de grenslijn langs de 
thalweg van de Roya omhoog, tot aan een 
punt, op ongeveer 350 meter van voor
noemde brug gelegen. De Roya bij dit punt 
verlatend, loopt zij in Zuid-We■telijke rich
ting tot aan het punt 566. Vanaf dit punt 
gaat zij Westwaarts tot aan het ravijn, welk 
afdaalt naar Olivetta; zij volgt het ravijn 
tot aan de weg, terwijl zij de woningen aan 
deze weg gelegen, op Ialiaans grondgebied 
laat liggen. Vervolgens klimt de grenslijn 
ongeveer aoo meter langs de V, di Trono 
omhoog, begeeft zich dan naar het punt 
410 tot aan de weg van Olivetta naar San 
Cirolamo. 
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Vandaar uit, na de weg ongeveer 100 me
ter in Zuid-Oostelijke richting te hebben 
gevol~d, hl;ffleemt ~e grenslijn een hoofd
zakeliJk Zwd..We■telijke richting tot aan het 
punt 403, terwijl zij, op ongeveer ao meter 
ten zuiden daarvan de op de kaart aange
g~en weg volgt. Van het punt 403 af, volgt 
ZIJ de bergkam van de Pta Becche tot aan 
het pu~t 37~. W!l[lrna zich opnieuw in Zuid
WestebJke nchting begevend, kruist zij de 
T. Bevera en volgt de thalweg naar de 
Mont Mergo, trekt ongeveer 50 meter 
Zuidwaarts om de top (686) heen die op 
Frans grondgebied blijft en verenigt zich 
met de bestaande grens op een punt, dat 
ongeveer 100 meter ten Zuid-We■ten van 
voornoemde top gelegen is. 

BIJLAGE III 

Garanties betrekking hebbende op de Mont 
Cenis en het gebied van Tende-la Brigue 

(zie artikel 9) 

A. Garanties die Frankrijk aan Italië Al 
moeten ~ven in /lBVal van overdracht 
van het Mont Cenia Plateau 

I. Garanties in verband met de leverini 
van water, onttrokken aan het meer van 
M a,,.t Cenia, voor het opwekken van 
hydro-electrillChe eneriie 

a) Frankrijk zal het watervolume van 
het meer van Mont Cenis, uitgestort in de 
ondergrondse pijpleidingen, die de hydro
electrische centrales van Gran Scala, van 
Venaus en van Mompantero van water 
voorzien, op zodanige wijze regelen dat het 
deze centrales die hoeveelheid w'ater zal 
verschaffen, waaraan Italië behoefte kan 
hebben, overeenkomstig het voor dit land 
benodigde verbruik. 

b) Frankrijk zal alle installaties, voor 
de watervoorziening van node, herstel
len, in goede bedrijfsstaat houden en zo no
dig vernieuwen en het verbruik van het 
water regelen, overeenkomstig paragraaf a), 
voor zover deze installaties zich op Frans 
grondgebied zullen bevinden. 

c) Frankrijk zal Italië op zijn verzoek 
inlichten omtrent de hoeveelheid water die 
zich in het meer van Mont Cenis bevindt, en 
zal alle andere, hiermee in verband ataande 
inlichtingen ver■trekken, ten einde Italië 
in staat te stellen te bepalen, welke hoe
veelheid en naar rato van welk verbruik 
het water in de voornoemde ondergrondse 
pijpleidingen moet worden gestort. , 

d) Frankrijk zal de hierboven genoem
de bepalingen toepassen, daarbij rekening 
houdend met een rechtvaardig beheer en het 
zal hierbij aan Italië de werkelijke kosten 
in rekening brengen. 

II. Garantie, betrelc1ciq hebbende op de 
electrieche enerllie, voort/lebracht door 
de hydr~electrische centrale van Gram 
Scala 

a) Frankrijk zal de hydro-electrische 
centrale van Gran Scala op zodanige wijze 
exploiteren (onder voorbehoud van de con-
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trole op de watervoorziening, zoals bepaald 
in Garantie 1), dat het . die hoeveelheden 
electriciteit zal opbrengen, die Italië voor 
zijn land nodig kan hebben, nadat zal zijn 
voldaan aan de plaatselijke behoefte (die 
de bestaande behoefte niet wezenlijk zal 
mogen overtreffen) van het gebied, dat 
grenst aan Gran Scala en Frankrijk toebe
hoort. 

b) Frankrijk zal het pompstation, gren
zend aan de centrale van Gran Scala op 
zodanige wijze exploiteren, dat het water 
in het meer van Mont Cenis teruptroomt, 
naar gelang en op het ogenblik, dat Italië 
hieraan behoefte zal hebben. 

c) Frankrijk zal alle installaties van de 
hydro-electrische centrale van Gran Scala 
en het pompstation herstellen, in goede be
drijfHtaat houden en zo nodig vernieuwen, 
evenals de electriache leiding en de instal
laties van het energietransport, die de cen
trale van Gran Scala met de Frans-Ita
liaanse grens verbinden. 

d) Frankrijk zal door middel van de 
electrische leiding, die Gran Scala met de 
Frans-Italiaanse grens verbindt, het ener
gie-transport verzekeren, naar gelang Italië, 
zoals reeds vermeld, hieraan behoefte heeft 
en het zal deze electrische stroom aan Ita
lië afleveren op het punt waar de leiding 
over de grens komt en Italiaans grondge
bied bereikt. 

e) Frankrijk zal de voltage en de wis
selstroomfrequentie, volgens bovengenoem
de bepalingen geleverd, op een peil houden, 
dat overeenkomt met de eisen, die Italië 
redelijkerwijs zal kunnen stellen. · 

f) Frankrijk zal met Italië regelingen 
treffen voor de aanleg van een telefoon
verbinding tussen Gran Scala en Italië en 
zal met Italië in verbinding blijven, ten 
einde de exploitatie te verzekeren van de 
centrale van Gran Scala, van het pomp
station en van de electrische leiding, over
eenkomstig de hierboven genoemde garan
ties. 

g) De prijs, die Frankrijk in rekening 
zal moeten brengen en Italië zal moeten 
betalen voor de-electriache stroom, voortge
bracht door de hydro-electrische centrale 
van Gran Scala en die ter beschikking van 
Italië gesteld zal worden (nadat aan de 
plaatselijke behoefte, hierboven vermeld, zal 
zijn voldaan), zal gelijk zijn aan de prijs, in 
Frankrijk in rekening gebracht voor de le
vering van dezelfde hoeveelheden hydro
electrische energie op Frans grondgebied, 
in de omgeving van Mont Cenis of in an
dere gebieden, waar de omstandigheden 
soortgelijk zijn. 

111. Duur van de toepassina df!lt' aarB!l'l
ties. 

Behoudens andere afspraken tussen 
Frankrijk en Italië, zullen deze garanties 
voortdurend van kracht blijven. 

IV. Technische Commissie van Toe.icht, 
Er zal een Frans-Italiaanse technische 

commissie van toezicht, bestaande uit een 
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gelijk aantal Franse en Italiaanse leden in
gesteld worden om toe te zien en te bevor
deren, dat de reeds genoemde garantie
clausules worden nagekomen, die ten doel 
hebben Italië dezelide faciliteiten te ver
zekeren, als waarover het beschikte in ver

. band met de levering van hydro-electriache 
energie en water uit het meer van Mont 
Cenis, v66r de overdracht van dit gebied 
aan Frankrijk. De technische commiasie 
van toezicht zal eveneens tot taak hebben 
om samen te werken met de bevoegde 
Franse technische diensten om er zich van 
te overtuigen, dat de veiligheid der be
neden-dalen niet in gevaar wordt gebracht. 

B. Garantiea die Franlcrijk aan Italië .al 
moeten ,even in ,Cval van overdracht 
aan Frankrijk van het l?;ebied van 
Tende-la Briaue. 

i:, Garantie, welke Italië verzekert van 
de electrische energie, opgewekt door de 
twee wisselstroomdynamo's van i:62/a pe-
rioden van de hydro-electriache centrale 
van San Dalmazzo en van de electrische 
energie van 50 perioden, opgewekt door de 
hydro-electrische centrales van Le Mesce, 
San Dalmazzo en Confinc, afgezien nog 
van de hoeveelheid electrische stroom uit 
deze fabrieken afkomstig, die Frankrijk no
dig zal kunnen hebben voor de gebieden 
van Soapel, Menton en Nice, totdat de bij 
Breil en Fontan vernietigde hydro-elec
trische centrales weer volledig opgebouwd 
zijn, met dien verstande, dat die hoeveel
heid zal afnemen, naar mate de wederop
bouw van deze centrales vordert, dat die 
hoeveelheid noch 5.000 kilowatt noch 
3.000.000 kilowatt uur per maand mag 
overschrijden en dat, indien men bij de we
deropbouw van deze centrales niet op bij
zondere moeilijkheden stuit, de werkzaam
heden uiterlijk eind i:g47 voltooid zouden 
moeten zijn. 

a) Frankrijk zal voornoemde fabrieken 
op zodanige wijze exploiteren, dat het (on
der voorbehoud van de eventuele beperkin
gen, door het beschikbare volume water 
opgelegd, en rekening houdend, voor zover 
dat redelijkeiwijs mogelijk is, met de be
hoefte van de stroomafwaarts gelegen fa
brieken), die hoeveelheid electriciteit zal 
voortbrengen, waaraan Italië behoefte heeft, 
ten eerste met een frequentie van i:62/a pe-
rioden voor de Italiaanse Spooiwegen van 
Ligurië en van Zuidelijk Piëmont, en ten 
tweede met een frequentie van 50 perioden 
voor algemeen gebruik, nadat voor Frank
rijk, zoals hierboven reeds vermeld, zal zijn 
voorzien in de behoefte van Sospel, Men
ton en Nice, evenals in de plaatselijke be
hoefte van het aan San Dalmazzo grenzen
de gebied; 

b) Frankrijk zal alle installaties van de 
hydro-electrische centrales van Le Meace, 
San Dalmazzo en Confine herstellen, in 
goede bedrijfsstaat houden en, zo nodig ver
nieuwen, evenals de electrische leidingen 
en de installaties van het energietransport, 
die de centrale van Le Mesce en van Con-
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fine enerzijds, met die van San Dalmazzo 
anderzijds, verbinden en ook de hoofdlei
dingen en installaties van de centrale naar 
de Frans-Italiaanse greoa; 

c) Frankrijk zal Italië, op sijn verzoek, 
op de hoogte houden van het waterverbruik 
te Le Mesce en Confine, evenals van het 
volume water, dat bij San Dalmazzo voor
radig is en het zal, in verband hiermede 
alle andere inlichtingen verstrekken, opdat 
Italië zal kwmen vaststellen hoeveel elec
trische stroom het nodig heeft, overeen
komstig de bepalingen van paragraaf a); 

d) Frankrijk zal door middel van de 
electrische hoofdleidingen die San Dalmaz
zo met de Frans-Italiaanse grens verbinden, 
het energietransport verzekeren, overeen
komstig de voor Italië reeds genoemde be
nodigde hoeveelheid en het zal Italië deze 
stroom leveren, op de punten waar ge
noemde leidingen de grens overschrijden en 
Italiaans grondgebied bereiken. 

e) Frankrijk zal het voltage en de wia
■elstroomfrequentie, volgens de hierboven 
genoemde bepalingen geleverd, op een peil 
houden, dat overeenkomt met de werkelijke 
behoefte van Italië. 

f) Frankrijk zal met Italië regelingen 
treffen met het oog op de aanleg van een 
telefoonverbinding tuuen San Dalmazzo en 
Italië en het zal met Italië in verbinding 
blijven. ten einde de ezploitatie van ge
noemde hydro-electrische centrales en ener
gietransportleidingen, overeenkomstig de 
hierboven vermelde garanties, te verzeke
ren. 

:.i. Garantie betrekking hebbende op de 
prijs, die Frankrijk aan Italië in rekening 
zal brengen voor de aan Italië beschikbaar 
gestelde electrische ■troom, overeenkomstig 
lid 1 (hiervoor vermeld), totdat deze leve
ringen ophouden, overeenkomstig lid 3 
(hierna vermeld). De prijs, welke Frankrijk 
in rekening zal moeten brengen en Italië 
lfal moeten betalen voor de electriciteit, 
voortgebracht door de hydro-dectrische 
centrales van Le Mesce, San Dalmazzo en 
Confine, en welke ter beschikking van Italië 
zal worden gesteld nadat in Frankrijks be
hoefte voor Sospel, Menton en Nice zal zijn 
voorzien, evenals in de plaatselijke behoef
ten van het aan Dalmazzo grenzende ge
bied, overeenkomstig de bepalingen van pa
ragraaf a van Garantie I, al gelijk zijn aan 
het bedrag, dat in Frankrijk in rekening 
wordt gebracht, voor de levering van de
zelfde hoeveelheid hydro-electrische stroom 
op Frans grondgebied in de omgeving van 
het bovendal van de Roya of in andere ge
bieden, waar de omstandigheden soortgelijk 
zijn. 

3. Garantie volgens welke Frankrijk 
electrische stroom aan Italië zal leveren 
voor een periode van redelijke duur. 

Behoudens andere afspraken tussen 
Frankrijk en Italië, zullen de garanties I en 
:.i tot 31 December 1961 van kracht blijven; 
zij zullen na die datum of na 31 December 
van de daarop volgende jaren niet meer 
van toepassing zijn, onder voorwaarde, dat 
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een der beide landen, minstens twee jaar 
tevoren, de ander schriftelijk bericht, dat 
het voornemens ia hieraan een einde te ma
ken. 

4. G•altie in verband met algehele en 
rechtvaardige gebruikmaking door Frank
rijk en Italië. van het water van de Roya 
en van de zijrivieren, met het oog op de 
exploitatie van hydro-electrische hulpbron
nen: 

_a) Frankrijk zal de hydro-electrische 
centrale■ van het Roya-dal, die zich op 
Frans grondgebied bevinden, exploiteren, 
terwijl het voor zover dat redelijkerwijs 
mogelijk ie. rekening zal houden met de be
hoefte van de stroomafwaarts gelegen cen
trales. Frankrijk zal Italië van te voren op 
de hoogte stellen van het volume water, dat 
naar schatting, iedere dag beschikbaar zal 
zijn en het zal alle andere inlichtingen ver
atrek:ken, die hiermee in verband staan. 

b) Frankrijk en Italië zullen door we
derzijdse onderhandelingen gezamenlijk een 
voor beide partijen aannemelijk plan uit
werken ter e:ii:ploitatie van de hydraulische 
hulpbronnen van de Roya. 

5. Er zal een commissie, of ander soort
gelijk lichaam, dat alsnog met gezamenlijke 
imtemming gevormd kan worden, ingesteld 
worden, om toezicht te houden op de uit
voering van het in paragraaf b genoemde 
plan van garantie 4 en om de nakoming 
der garantii!n 1-4 te vergemakkelijken. 

BIJLAGE IV 

Bepalingen waarover overeenstemming is 
bereikt op s September 1946 tussen de 

Italiaanse en Oostenrijkse Regeringen. 
(zie artikel 10) 

1. De Duits sprekende bewoners van de 
provincie Bolzano en die van de naburige 
tweetalige _gemeenten van de · provincie 
Trente, zullen ten opzichte van de Italiaans 
sprekende bewoners volkomen dezelfde 
rechten genieten, binnen het kader van bij
zondere beualingen, welke ten doel hebben, 
het volkskarakter en de culturele en econo
mische ontwikkeling van de Duits spreken
de bevolking te beschermen. 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 
die reeds uitgevaardigd zijn of nog uitge
vaardigd worden, zullen de Duits spreken
de onderdanen de volgende garanties krij
gen: 

a) lager en middelbaar onderwijs in hun 
moedertaal; 

b) gebruik van de Duitse en Italiaanse 
taal op voet van gelijkheid bij de openbare 
bestuunlichamen, in officiële stukken en in 
de tweetalige topografische index; 

c) het recht om Duitse familienamen 
weer aan te nemen, die in de loop der laat
ste jaren veritaliaanst waren; 

d) gelijke benoembaarheid tot open
bare ambten, ten einde een betere verhou
ding tussen de ambtenaren uit beide volks
groepen te bereiken. 

a. De wetgevende· en uitvoerende auto
riteiten van de hierboven aangeduide ge-
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bieden, zullen recht van zelfbestuur heb
ben, waarvan de grondbeginselen vastge
legd zullen worden in overleg met plaatse
lijke vertegenwoordigers van de Duits spre
kende bevolking. 

3. Teneinde een goede verstandhouding 
als buren tussen Italië en Oostenrijk tot 
stand te brengen, verbindt de Italiaanse 
Regering zich. na overleg te hebben ge
pleegd met de Oostenrijkse Regering en 
binnen een jaar na ondertekening van dit 
Verdrag: 

a) het stelsel van de nationaliteitskeuze, 
resultaat van de verdragen van 21 October 
1939, op onbekrompen en rechtvaardige 
wijze te herzien; 

b) op basis van wederkerigheid tot 
overeenstemming te komen, wat betreft de 
geldigheid van bepaalde universitaire titels 
en getuigschriften; 

c) een verdrag tot stand te brengen voor 
vrij vervoer van pa111agiere en goederen tuS
een Noord en Oost Tirol, zowel per spoor, 
ale voor zover mogelijk, langs de weg. 

d) bijzondere overeenkomsten te sluiten 
om een uitgebreider grensverkeer tussen 
Oostenrijk en Italië te bevorderen en om 
de plaatselijke ruilhandel van bepaalde hoe
veelheden gewestelijke goederen en produc
ten toe te staan. 

BIJLAGE V 

Watervoorziening van de gemeente Gorizia 
en omstreken 

(zie ar~kel 13) 

:i:. In de hoedanigheid van eigenaar, zal 
Zuidslavië het onderhoud en de exploitatie 
van de bronnen en de installaties voor de 
watervoorziening van Fonte Fredda en 
Moncorona verzekeren, evenals de water
voorziening van dat deel van de gemeente . 
Gorizia. dat luidens de bewoordingen van 
dit Verdrag, in Italië blijft. Italië zal het 
onderhoud en de exploitatie van het reser
voir en van het waterleidingstelsel die zich 
op Italiaans grondgebied bevinden en door 
de hierboven genoemde bronnen gevoed 
worden, blijven verzekeren; het zal even
eens water blijven leveren aan de gebieden 
in Zuidslavië die. luidens de bewoordingen 
van -dit Verdrag, aan dit land zullen zijn 
overgedragen en waarvan de watervoorzie:. 
ning van Italië uit wordt geregeld. 

2. Het zal dezelfde hoeveelheid water 
zijn die, op deze wijze verschaft, gewoon
lijk vroeger aan dit gebied geleverd werd. 
In het geval, dat de verbruikers van een 
der beide Staten een extra-hoeveelheid wa
ter nodig mochten hebben, zullen de beide 
Regeringen de kwestie gezamenlijk onder
zoeken om een overeenkomst tot stand te 
brengen in zake al die maatregelen, die re
delijkerwijs nodig zullen kunnen zijn om in 
deze behoefte te voorzien. Indien de be
schikbaar gestelde hoeveelheid water tijdelijk 
door een natuurlijke oorzaak zou vermin
deren, dan zal de hoeveelheid water, af
komstig van de hierboven genoemde bron-
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nen en bestemd voor verbruikers in Zuid
slavië en in Italië, voor beide landen ver
minderd worden, naar verhouding van hun 
vroegere verbruik. 

3. De prijs, welke de gemeente Gorizia 
aan Zuidalavië zal moeten betalen voor het 
beschikbaar gestelde water en de prijs, wel
ke de verbruikers op Zuidslaviech grondge
bied aan de gemeente Gorizia zullen moe
ten betalen. zal uitsluitend berekend wor
den op grond van exploitatiekosten en on
derhoud van het waterleidingstelsel, en op 
grond van de nieuwe installatiekosten, wel
ke nodig zullen kunnen zijn om de genoem
de bepalingen ten uitvoer te brengen. 

4- Zuidslavië en Italië zullen, binnen 
een maand na het van kracht worden van 
dit Verdrag, een overeenkomst sluiten om 
hun respectievelijke verantwoordelijkheden 
te regelen, die voortspruiten uit bovenge-

• noemde bepalingen en om het bedrag vast 
te stellen, dat zij krachtens die bepalingen, 
zullen moeten betalen. 

De twee Regeringen zullen een gemengde 
Commissie in het leven roepen teneinde 
tQezicht uit te oefenen op de uitvoering 
van bovengenoemde overeenkomst. 

5. Na verloop van een periode van tien 
jaar na het van kracht worden van het 
tegenwoordige Verdrag, zullen Zuidslavië en 
Italië, rekening houdend met de toestand 
die op dat ogenblik heerst, tot een her
nieuwd onderzoek van bovengenoemde be
palingen overgaan, ten einde vast te stel
len, of deze zouden moeten worden herzien 
en zij zullen al datgene wijzigen of toevoe
gen naar gelang zij hierover tat overeen
stemming zijn gekomen. Alle geschillen weL 
ke zouden kunnen rijzen ten gevolge van dit 
hernieuwde onderzoek. zullen geregeld wor
den, overeenkomstig de procedure, bedoeld 
in artikel 87 van dit Verdrag. 

BIJLAGE VI 

Permanent Statuut van het Vrije Gebied 
van Triëst 

(zie artikel u) 
Artikel :i:. Uitgefltrektheid van het Vrije 

Gebied 
Het vrije Gebied van Triëst zal bepaald 

worden door de grenzen, omschreven in 
artikel 4 en 22 van dit Verdrag en de grens
lijn hiervan, zal vastgesteld worden, over
eenkomstig artikel s van het Verdrag. 

Artikel 2. Onschendbaarheid en Onafhan-
kelijkhBid 

De Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties verzekert de onschendbaarheid en 
de onafhankelijkheid van het Vrije Gebied. 
Deze verantwoordelijkheid houdt in, dat de 
Raad er op zal toezien, dat: 

a) de bepalingen van het Permanente 
Statuut zullen worden nagekomen, in het 
bijzonder wat betreft de bescherming der 
fundamentele rechten van de mens; 

b) de orde en veiligheid van het Vrije 
Gebied gehandhaafd zullen worden. 

IS 
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Artikel 3. Demilitarisatie en Neutraliteit 
1. Hct Vrije Gebied zal gedemilitarieeerd 

en neutraal verklaard worden. 
a. Geen enkele gewapende macht zal, be

halve op voorschrift van de Veiligheids
raad, op het Vrije Gebied worden toege
staan. 

3. Oprichting, oefeningen en iedere acti
viteit van semi-militaire organisaties, zul
len binnen de grenzen van het Vrije Gebied 
worden verboden. 

4- De Regering van het Vrije Gebied 
zal met geen enkele Staat overeenkomsten 
of militaire verdragen sluiten, noch hier
over onderhandelen. 

Artikel 4- Rechten van de Mens en Fun
damentele Vrijheden 

De Grondwet van het Vrije Gebied zal 
aan alle personen, die onder de wetgeving 
van het Vrije Gebied vallen, ongeacht hun 
ras, geslacht, taal of godsdienst, het genot 
verzekeren van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, in het bijzonder 
de vrijheid van godsdienst, taal, menings
uiting in woord en geschrift, onderwijs en 
het recht van vereniging en vergadering. 
De onderdanen van het Vrije Gebied zal 
gelijke benoembaarheid tot openbare amb
ten verzekerd worden. 

Artikel 5. Bur/l«liike en Politieke Rechten 
De burgerlijke en politieke rechten .zullen 

aan geen enkel persoon, die het burgerrecht 
van het Vrije Gebied van Triëst verkregen 
heeft, ontnomen worden, tenzij bij rechter
lijke beslissing wegens inbreuk op de straf
wetten van het Vrije Gebied. 

Artikel 6. Bur~t 
1. De Italiaansee onderdanen. welke op 

10 Juni 1940 hun domicilie hadden binnen 
de grenzen van het Vrije Gebied, alsmede 
hun kinderen, die na die datum geboren 
zijn, zullen onderdanen van het Vrije Ge,. 
bied worden met het volle genot van de 
burgerlijke en politieke rechten. Nadat zij 
burgers van het Vrije Gebied geworden zijn, 
.zullen zij hun Italiaanse nationaliteit ver
liezen. 

a. De Regering van het Vrije Gebied 
zal er evenwel in voorzien, dat alle in lid 1 

genoemde personen, boven de leeftijd van 
18 jaar (en gehuwde personen, die al of 
niet die leeftijd hebben bereikt) en wier 
gewone spreektaal het Italiaans ia, het recht 
zullen verkrijgen om de Italiaanse nationa
liteit te kiezen, binnen een periode van zes 
maanden na het van kracht worden van de 
Grondwet, volgens de door haar bepaalde 
voorwaarden. Een ieder, die aldus gekozen 
heeft, zal beschouwd worden als hebbende 
opnieuw de Italiaanse nationaliteit verkre
gen. De keuze van de man houdt niet de 
keuze van de echtgenote in. De keuze van 
alle ongehuwde kinderen, beneden de leef
tijd van 18 jaar, .zal echter automatisch be
paald worden door de keuze van de vader, 
of indien de vader overleden is, door die 
van de moeder. 
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3. Het Vrije Gebied zal kunnen eisen, 
dat zij, die van het recht van keuze gebruik 
.zullen hebben gemaakt, zich binnen een 
jaar na de dag waarop zij dit recht hebben 
uitgesproken, in Italië zullen vestigen. 

4- De voorwaarden tot verkrijging van 
het burgerrecht (citoyenneté) door · per
sonen, die niet bevoegd zijn het oorspron
kelijk burgerrecht (citoyenneté d'origine) 
te verkrijgen, .zullen door de Constituerende 
Vergadering van het Vrije Gebied bepaald 
worden en in de Grondwet worden opge
nomen. Deze voorwaarden zullen echter de 
verkrijging tot burgerrecht aan die per
sonen moeten verbieden, welke tot de 
vroegere fascistiache politie (O.V.R.A.) be
hoord hebben en welke niet in hun vroegere 
rechten hersteld zijn door de bevoegde 
autoriteiten en in het bijzonder door de 
geallieerde militaire autoriteiten, aan wie 
het beheer van het betreffende grondgebied 
was opgedragen. 

Artikel 7. Officiële talBn 
De officiële talen van het Vrije Gebied 

.zullen het Italiaans en het Slovenisch zijn. 
De Grondwet zal bepalen in welke ge

vallen het Kroatisch als derde officiële 
taal gevoerd mag worden. 

Artikèl 8. Vla, en Wapenschild 
Het Vrije Gebied zal zijn eigen vlag en 

wapenachild hebben. De vlag zal de tradi
tionele vlag van de stad Triëst zijn en het 
wapen het historische wapen van de.ze stad. 

Artikel 9. Regeringsorganen 
Er .zal voor de regering van het Vrije 

Gebied een Gouverneur aangesteld worden, 
een Regeringsraad, een Volksvergadering, 
door het volle van het Vrije Gebied geko
zen, en een Rechtsprekend Lichaam. Hun 

· respectievelijke bevoegdheden zullen zij uit
oefenen, krachtens de bepalingen van dit 
Statuut en van de Grondwet van het Vrije 
Gebied. 

Artikel 10. Grondwet 
1. De Grondwet van het Vrije Gebied 

.zal op democratische grondbeginselen be
rusten en zal met een meerderheid van a/3 
van de uitgebrachte stemmen, door een 
Constituerende Vergadering worden aange
nomen. De Grondwet .zal in overeenstem
ming moeten zijn met de bepalingen van 
dit Statuut. Zij zal pas van kracht worden 
na de toepassing van het Statuut. 

a. Indien de Gouverneur een of andere 
bepaling van de Grondwet, door de Con
stituerende Vergadering voorgesteld, of een 
amendement dat later in de Grondwet zou 
zijn aangebracht, in tegenstelling acht met 
het Statuut, zal hij zich kunnen ver.zetten 
tegen het van kracht worden hiervan, onder 
voorbehoud, dat hij hierover verslag uit
brengt aan de Veiligheidsraad, voor het ge
val de Vergadering zijn meningen niet deelt 

. en zijn aanbevelingen niet aanvaardt. 

Artikel n. Benoemi~ van de Gouverneur 

1. De Gouverneur zal door de Veilig-
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heidsraad benoemd worden, na overleg met 
de Zuidslavische en Italiaanse Regering. Hij 
zal noch de Zuidslavische, noch de Italiaan
se nationaliteit mogen bezitten, noch bur
ger van het Vrije Gebied mogen zijn. Hij 
zal voor een periode van vijf jaar benoemd 
worden en zijn mandaat zal verlengd kwl
nen worden. Zijn tractement en toelage 
zullen door de Verenigde Naties bekostigd 
worden. 

a. De Gouverneur zal zelf iemand kun
nen uitkiezen, aan wie hij de bevoegdheid 
kan verlenen om zijn functie waar te ne
men in het geval dat hij gedurende enige 
tijd afwezig zou moeten zijn of tijdelijk niet 
in staat zou zijn zijn functie uit te oefenen. 

3. Indien de Veiligheidsraad van oor
deel is; dat de Gouverneur de verplichtin
gen van zijn ambt niet is nagekomen, kan 
hij hem schorsen, onder voorbehoud van 
behoorlijke garanties van onderzoek en de 
gelegenheid voor de Gouverneur, om zich te 
doen horen, en hem uit zijn ambt te ont
slaan. In geval van schorsing, ontBlag, on
bekwaamheid of overlijden van de Gouver
neur, zal de Veiligheidsraad een ander per
soon kunnen aanwijzen of benoemen, die de 
functie van Plaatsvervangend Gouverneur 
zal vervullen, totdat de Gouverneur weer in 
staat is zijn functie te hervatten of totdat 
een nieuwe Gouverneur zal zijn benoemd. 

Artikel n. Wetgevende Macht 
De wetgevende macht zal uitgeoefend 

worden door een Volksvergadering, die 
slechts uit een kamer bestaat en op basis 
van evenredige vertegenwoordiging, door de 
burgers van beide sexe van het Vrije Ge
bied gekozen is. De verkiezingen voor de 
Volksvergadering zullen volgens algemeen, 
voor allen gelijk, rechtstreeks en geheim 
stemrecht gehouden worden. 

Artikel r3. ReterinAsraad 
r. Onder voorbehoud van de verant

woordelijkheid, luidens de bewoordingen 
van dit Statuut aan de Gouverneur toege
kend, zal de uitvoerende macht in het Vrije 
Gebied uitgeoefend worden door een Re
geringsraad, die gevormd wordt door de 
Volksvergadering en aan haar verantwoor
ding verschuldigd is. 

a. De Gouverneur zal het recht hebben 
alle zittingen van de Regeringsraad bij te 
wonen. Hij zal zijn mening kunnen uiten 
over iedere kwestie die zijn verantwoorde-
lijkheid raakt. · 

3. Wanneer er door de Regeringsraad 
kwesties in behandeling zullen worden ge
nomen, die de ambtsverantwoordelijkheid 
van het Hoofd van de Openbare Veiligheid 
en de Directeur van de Vrijhaven raken, 
zullen deze laatsten uitgenodigd worden de 
zittingen van de Raad bij te wonen en hun 
meningen uiteen te zetten. 

Artikel r4, Uitoeleni~ van de Rechter
lijke Macht 

De rechterlijke macht in het Vrije Gebied 
zal uitgeoefend worden door tribunalen, die 
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ingesteld zijn overeenkomstig de Grondwet 
en de wetten van het Vrije Gebied. 

Artikel r5. Vrijheid en Onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht 

De Grondwet van het Vrije Gebied zal 
volledige vrijheid en onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht moeten garanderen 
en voorzien in een beroepsinstantie. 

Artikel r6. Benoeming der ledsn van de 
Rechterlijke Macht 

r. De Gouverneur zal de leden van de 
rechterlijke macht benoemen, na deze ge
kozen te hebben uit de door de Regerings
raad gestelde candidaten of uit een groep 
andere mensen, en na raadpleging van de 
Regeringsraad, tenzij de Grondwet op an
dere wijze in de benoeming tot de rechter
lijke functie voorziet; onder voorbehoud 
van de garanties, welke door de Grondwet 
zullen worden gegeven, zal de Gouverneur 
de leden van de rechterlijke macht kunnen 
ontslaan, indien hun gedrag onverenigbaar 
is met hun rechterlijke functie. 

a. De Volksvergadering kan bij een 
stemming met a'3 meerderheid van de uit
gebrachte stemmen, de Gouverneur uitno
digen, een onderzoek in te stellen naar iede
re beschuldiging, uitgebracht tegen een van 
de leden der rechterlijke macht. Indien deze 
beschuldiging gegrond blijkt te zijn, zal zij 
schorsing of ontslag van de betrokkene met 
zich mee kunnen brengen. 

Artikel r7. Verantwoordelijkheid van de 
Gouverneur teaenc,ver de Veili~heidsraad 

r. In zijn hoedanigheid van vertegen
woordiger van de Veiligheidsraad, zal de 
Gouverneur verantwoordelijk zijn voor de 
controle op de toepassing van dit Statuut, 
in het bijzonder wat betreft de bescherming 
van de fundamentele rechten van de mens, 
en hij zal moeten verzekeren, dat de open
bare orde en veiligheid door de Regering 
van het Vrije Gebied gehandhaafd blijven, 
overeenkomstig dit Statuut, de Grondwet 
en de wetten van het Vrije Gebied. 

a. De Gouverneur zal aan de Veilig
heidsraad jaarlijkse rapporten uitbrengen 
over de toepassing van het Statuut en over 
de uitoefening van zijn functie. 

Artikel r8. Rechten van de Volksver
~adering 

De Volksvergadering zal het recht heb
. ben over te gaan tot onderzoek of pespre
king van iedere aangelegenheid de belan
gen van het Vrije Gebied betreffende. 

Artikel r9. Wet@evi~ 
r. In zake de wetgeving behoort het 

recht van initiatief toe aan de leden van de 
Volksvergadering en de Regeringsraad, 
evenals aan de Gouverneur, voor die aan
gelegenheden, welke naar zijn mening de 
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad 
betreffen, zoals bepaald in artikel a van dit 
Statuut. 

a. Geen enkele wet zal van kracht kun, 
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nen worden, alvorens zij afgekondigd is. De 
afkondiging der wetten zal geschieden, over
eenkomstig de bepalingen van de Grondwet 
van het Vrije Gebied. 

3. V66r de afkondiging zal iedere door 
de Volksvergadering aangenomen wet aan 
de Gouverneur worden voorgelegd. 

4. Indien de Gouverneur deze wet in 
strijd acht met het tegenwoordige Statuut, 
zal hij binnen tien dagen nadat deze wet 
hem is voorgelegd, deze, vergezeld van zijn 
op- en aanmerkingen aan de Volksvertegen
woordiging terugsturen. Indien de Gouver
neur deze wet niet binnen de vastgestelde 
tien dagen terugstuurt, of indien hij, bin
nen hetzelfde tijdsbestek, de Volksvertegen.. 
woordiging bericht, dat deze wet geen en
kele op- of aanmerking zijnerzijds behoeft, 
zal deze onmiddellijk afgekondigd worden. 

5. Indien de Volksvergadering weigering 
te kennen geeft de door de Gouverneur te
ruggezonden wet in te trekken of deze te 
wijzigen, overeenkomstig de toelichtende en 
aanbevelende memorie van de Gouverneur, 
zal deze laatste, tenzij hij bereid mocht zijn 
zijn bezwaren in te trekken - en in dat ge
val zal de wet zonder uitstel afgekondigd 
worden - de aangelegenheid dadelijk aan 
de Veiligheidsraad voorleggen. De Gouver
neur zal eveneens zonder uitstel iedere me
dedeling aan de Veiligheidsraad overbren
gen, waarvan de Volksvergadering de Raad 
op de hoogte zou willen stellen. 

. De wetten, die aan de Veiligheidsraad 
zullen zijn voorgelegd, krachtens de bepa
lingen van de vorige paragraaf, zullen 
slechts op bevel van de Veiligheidsraad af
gekondigd worden. 

Artikel 20. Rechten van de Gouverneur 
in zake bestuursmaatregelen 

I, De Gouverneur kan de Regeringsraad 
verzoeken de toepassing van bestuursmaat
regelen te schorsen, welke naar zijn mening 
onverenigbaar zijn met zijn eigen verant
woordelijkheid, zoals deze bepaald is in het 
Statuut ( controle op de toepassing van het 
Statuut; handhaving van de openbare orde 
en veiligheid; eerbied voor de rechten van 
de mens). Voor het geval de Regeringsraad 
bezwaren opwerpt, kan de Gouverneur de 
toepassing van deze bestuursmaatregelen 
schorsen en de Gouverneur of de Rege
ringsraad kunnen de aangelegenheid in haar 
geheel aan de Veiligheidsraad voorleggen, 
opdat deze hierover een beslissing neme. 

2. Wanneer zijn verantwoordelijkheid 
hierbij betrokken is, zoals deze door het 
Statuut is bepaald, kan de Gouverneur de 
Regeringsraad voorstellen elke bestuurs
maatregel te nemen. Indien de Regerings
raad deze voorstellen niet aanvaardt, kan 
de Gouverneur, onverminderd de bepalin
gen van artikel 22 van dit Statuut, de aan
gelegenheid ter beslissing aan de Veilig-
heidsraad voorleggen. · 

Artikel 21. Begroting 
1. · De Regeringsraad zal belast zijn met 

de voorbereiding van het begrotingsontwerp 
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van het Vrije Gebied van de inkomsten en 
uitgaven en zal dit ontwerp aan de Volks
vergadering moeten voorleggen. 

2. In het geval dat men een begrotings
periode begint, zonder dat de begroting zo
als het behoort door de Volksvergadering is 
aangenomen, zullen de begrotingsbepalin
gen van de voorafgaande periode toegepast 
worden op de nieuwe begrotingsperiode, tot
dat de nieuwe begroting zal zijn aangeno
men. 

Artikel 22. Bijzondere bevoegdheden van 
de Gouverneur 

1. Ten einde in staat te zijn zich over
eenkomstig het Statuut te kwijten van zijn 
plichten tegenover de Veiligheidsraad, kan 
de Gouverneur in gevallen, die naar zijn 
mening uiterst dringend zijn en die de on
afhankelijkheid of onaantastbaarheid van 
het Vrije Gebied en de openbare orde of de 
eerbied voor de rechten van de mens bed-rei
gen, onmiddellijk daartoe geëigende maat
regelen afkondigen en ten uitvoer laten 
brengen, onder voorbehoud, hierover on
middellijk verslag uit te brengen aan de 
Veiligheidsraad. In een dergelijk geval, kan 
de Gouverneur, zo hij dit nodig acht, de 
leiding nemen van de Veiligheidsdiensten. 

2. De Volksvergadering kan een verzoek_ 
schrift indienen bij de Veiligheidsraad, ten 
aanzien van iedere handeling van de Gou
verneur bij de uitoefening van zijn rechten, 
bedoeld in lid I van dit artikel. 

Artikel 23. Recht van gratie ,en van 
vermindering van straf 

Het recht van gratie en van v~rmindering 
van straf, zal de Gouverneur toebehoren en 
zal door hem uitgeoefend worden, overeen
komstig de bepalingen, die in de Grondwet 
zullen worden opgenomen. 

Artikel 24. Buitenlandse betrekkingen 
1. De Gouverneur zal er zorg voor dragen, 

dat- de buitenlandse betrekkingen van het 
Vrije Gebied onderhouden zullen worden, 
overeenkomstig de bepalingen van het Sta
tuut, van de Grondwet en de wetten van 
het Vrije Gebied. De Gouverneur zal te 
dien einde het recht hebben zich te ver
zetten tegen het van kracht worden van 
verdragen of overeenkomsten, betreffende 
buitenlandse betrekkingen, die, naar zijn 
mening in strijd zijn met het Statuut, de 
Grondwet: of de wetten van het Vrije Ge
bied. 

2. De verdragen en overeenkomsten, 
evenals erkenningen van en benoemingen 
tot consuls zullen door de Gouverneur en 
door een vertegenwoordiger van de Rege
ringsraad gezamenlijk ondertekend worden. 

3. Het Vrije Gebied zal, partij kunnen 
zijn van internationale verdragen of kan lid 
worden van internationale organisaties, mits 
het doel van deze verdragen of organisa
ties zal zijn de economische, technische, 
culturele en sociale aangelegenheden te re
gelen, evenals die, welke betrekking hebben 
op de openbare gezondheid. 
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4. Elke economische unie of elk econo
misch :verbond, van exclusief karakter, met 
enige Staat, is onverenigbaar met het Sta
tuut van het Vrije Gebied. 

5. Het Vrije Gebied zal de volle waarde 
van het Vredesverdrag met Italië erkennen 
en zal uitvoering · geven aan die bepalingen 
van het Verdrag, welke voor dit Gebied van 
toepassing zijn. Het Vrije Gebied zal even
eens de volle waarde erkennen van andere 
overeenkomsten of regelingen, waartoe door 
de Geallieerde of Geassocieerde Mogend
heden besloten is of besloten zal worden 
tot herstel van de vrede. 

Artikel :15. Onalhankelijkheid van de 
Gouverneur en •iJn Stal 

In de uitoefening van hun functie, zullen 
de Gouverneur en zijn staf van geen enkele 
Regering of andere autoriteit, met uitzon
dering vs,n de Veiligheidsraad aanwijzingen 
vragen of aannemen. Zij zullen zich van 
iedere handeling, die onverenigbaar is met 
hun poaitie van internationaal ambtenaar, 
onthouden en zijn uitsluitend verantwoor
delijk aan de Veiligheidsraad. 

Artikel a6. Benoeming en ontslag van 
Bestuursanzbtenaren 

x. De benoeming tot openbare betrek
kingen in het Vrije Gebied zal uitsluitend 
geschieden op grond van bekwaamheid, be
voegdheid en onkreukbaarheid van de can
didaten. 

2. De ambtenaren van de bestuUJ'Slicha
men zullen slechts wegens onbevoegdheid 
of grove schuld ontslagen worden en dit 
ontslag zal. slechts gegeven worden, onder 
voorbehoud van behoorlijke garanties van 
onderzoek en de mogelijkheid van de be
trokkene om zich te doen horen, welke ga
ranties bij de wet worden vastgesteld. 

Artikel :17. Hoofd van de Veiligheid 

x. De Regeringsraad legt de Gouverneur 
een lijst voor van candidaten voor de betrek.. 
king van Hoofd van de Veiligheid. De be
noeming van Hoofd van de Veiligheid ge
schiedt door de Gouverneur die deze na 
raadpleging van de Regeringsraad kiest uit 
de hem voorgestelde candidaten of uit an
dere personen. Hij kan eveneens, na raad
pleging van de Regeringsraad, het Hoofd 
van de Veiligheid ontslaan. 

2. Het Hoofd van de Veiligheid zal noch 
de Zuidslavische, noch de Italiaanse natio
naliteit mogen bezitten. 

3. Het Hoofd van de Veiligheid staat 
gewoonlijk onder het onmiddellijk Gezag 
van de Regeringsraad, van wie hij aanwij
zingen krijgt voor de aangelegenheden, wel
ke· onder zijn bevoegdheid vallen. 

4. a. De Gouverneur moet geregeld 
rapporten van het Hoofd van de Veiligheid 
ontvangen en met hem die aangelegenheden 
bespreken, welke onder de bevoegdheid van 
genoemd Hoofd vallen. 

b. Hij moet door de Regeringsraad op 
de hoogte worden gesteld van de aanwij
zingen, welke deze aan het Hoofd van de 

s. 1949. J 166 

Veiligheid geeft en kan hierover zijn me
ning uiten. 

Artikel 28. Politiemacht 

x. Ter handhaving van de openbare or
de en veiligheid overeenkomstig het Sta
tuut, de Grondwet en de wetten van het 
Vrije Gebied, zal de Regering van het Vrije 
Gebied het recht hebben een politiemacl;it 
en Veiligheidsdiensten te onderhouden. 

2. De leden van de politie en van de 
Veiligheidsdiensten zullen door het Hoofd 
van de Veiligheid in dienst worden geno
men en •ullen door hem kunnen worden 
ontslagen. 

Artikel :19. Plaatselijke RetlJering 

De Grondwet van het Vrije Gebied zal, 
op basis van evenredige vertegenwoordi
ging, moeten voorzien in de oprichting :van 
plaatselijke regeringsorganen volgens demo
cratische beginselen, in het bijzonder die be
treffende het algemeen, voor allen gelijk, 
rechtstreeks en geheim stemrecht. 

Artikel 30. Muntstelsel 

Het Vrije Gebied zal zijn eigen munt
stelsel hebben. 

Artikel 3x. Spoorwegen 

Het Vrije Gebied zal, onverminderd zijn 
eigendomsrecht van de spoorwegen binnen 
zijn grenzen, en zijn contr6le op het beheer 
hiervan, met Zuidslavië en Italië overeen
komsten kunnen sluiten om een redelijke en 
economische exploitatie van zijn spoorwe
gen te verzekeren. Dergelijke overeenkoms
ten zullen de verantwoordelijkheid bepalen 
voor de exploitatie van de spoorlijnen, res
pectievelijk in de richting van Zuidslavië of 
van Italië, evenals voor de ell:ploitatie van 
het beginpunt van de spoorlijn van Triëst 
en voor de gemeenschappelijk in gebruik 
zijnde delen van de lijnen. In dat laatste 
geval, zal de exploitatie verzekerd kunnen 
worden door een bijzondere commissie, be
staande uit vertegenwoordigers van het Vrije 
Gebied, Zuidslavië en Italië, onder het 
voorzitterschap van de vertegenwoordiger 
van het Vrije Gebied. 

Artikel 3:1. Commerciële Luchtvaart 
x. De handelsvliegtuigen, ingescmeven 

op het grondgebied van een lid van de Ver
enigde Naties, die dezelfde rechten op haar 
grondgebied toekent aan de in het Vrije 
Gebied ingeschreven handelsvliegtuigen, 
zullen van die rechten genieten, welke aan 
de internationale commerciële luchtvaart 
zijn toegekend, in. het bijzonder van het 
recht om te landen voor het innemen van 
brandstof en proviand of voor herstellings
werkzaamheden, van het recht om, zonder 
tussenlanding, het Vrije Gebied over te vlie_ 
gen en om voor het luchtverkeer gebruik te 
maken van de vliegvelden, welke door de 
bevoegde autoriteiten van het Vrije Gebied 
zullen kunnen worden aangewezen. 

::i. Deze rechten zullen aan geen andere 
beperkingen onderworpen zijn dan aan die, 
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welke :zonder discriminatie door de van 
kracht :zijnde wetten en reglementen in het 
Vrije Gebied en in de betrokken landen 
:zijn opgelegd of die voortspruiten uit het 
bijzondere karakter van het Vrije Gebied, 
:zijnde neutraal en gedemilitariseerd. 

Artikel 33. Inschrijvin, der Schbpen 
:1. Het Vrije Gebied is bevoegd n:gister■ 

te· openen voor de in■chrijvmg van achepen 
en vaartuigen, die toebehoren aan de Re
gering van het Vrije Gebied of aan natuur
lijke personen of organisatie■ , die hun do
micilie in het Vrije Gebied hebbeJL 

a. Op verzoek van de regeringen van 
Tsjecho-Slowakije en Zwitserland, :zal het 
Vrije Gebied speciale scheepsregisters ope
nen voor Tsjechot1lowaakae en Zwitserse 
schepen en vaartuigen. Na de sluiting on
derscheidenlijk van het Vredesverdrag met 
Hongarije en het verdra& voor het herstel 
van Oostenrijks onafhankelijkheid, :zal het 
Vrije Gebied onder dezelfde voorwaarden 
■peciale scheep■regiatera openen voor Hon
gaarae en Ooatenrijbe ■chepen en vaartui
gen. De schepen en vaartuiKeD, in deze re
giatera ingeschreven :zullen de vlag van hun 
n:epectievelijke landen voeren. 

3. De Regering van het Vrije Gebied 
:zal, uitvoering gevend aan bovengenoemde 
bepalingen en onder voorbehoud van elk 
internationaal verdra&, dat dienaangaande 
en met haar deelname .zou worden gesloten, 
:zodanige voorwaarden kunnen stellen voor 
de inschrijving en handhaving in of de door
haling uit de register■, dat de.ze ieder mis
bruik, waartoe de aldua toegestane facili
teiten aanleiding mochten geven, .zullen ver_ 
hindereJL In het bijzonder wat betreft de 
■chepen en .vaartuigen, ingeschreven over
eenkomstig lid :i hierboven, :zal de imchrij
ving beperkt worden tot die schepen en 
vaartuigen, welke door het Vrije Gebied be
heerd worden en die gereceld diensten ver
richten in het belang van het Vrije Gebied. 
Voor de schepen en vaartuigen, die overeen.. 
komstig lid a :zijn ingeschreven, :zal de in
schrijving beperkt worden tot die schepen 
en vaartuigen, welke Triëst tot thuishaven 
hebben en die respectievelijk regelmatig en 
blijvend, diensten voor hun land verrichten 
door de· haven van Triëst. 

Artikel.34. Vrijhaven 
In het Vrije Gebied :zal een vrijhaven ge

■chapen worden, welke .zal worden beheerd 
ovet'Cellkomstig de bepalingen van een In
ternationale Regeling, welke opgemaakt is 
door de Raad van Minister■ van Buiten
landse Zaken en goedgekeurd door de Vei
ligheidsraad. De tekst van de.ze regeling 
komt als bijlage voor in dit Verdrag (Bij
lage VIII). De Regering van het Vrije Ge
bied :zal de daartoe gei!i1ende wei&eving in 
werking doen treden en .zal alle maatregelen 
treffen, nodig voor de tenuitvoerleggin& van 
deze regeling. 

Artikel 35. Vrijheid van Transito Vervoer 

Door het Vrije Gebied en de Staten door 
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wier 1ebied het vervoer plaats vindt, .zal, 
ovet'Cellkomsti1 de 1ebruikelijke internatio
nale bepalin&en, de vrijheid van transito
vervoer verzekerd wordefl van die 1oederen, 
welke per spoor tussen de Vrijhaven en de 
Staten, welke aan deze spoorlijn ligen, 
vervoerd worden, :zonder discriminatie, 
:zonder douanerechten of andere belastingen 
dan die welke voor verleende diensten ge
heven .zouden worden. 

Artikel 36. Uitlegging van hBt Statuut 
Behalve in die gevallen, waarin door een 

artikel van dit Statuut een andere proce
dure uitdrukkelijk ÛI voorzien, zal elk ge
schil betreffende de uitlegging of de uit
voering van het Statuut, dat niet door 
rechtstreekse · onderhandelingen is opgelost, 
tenzij de partijen onderling een andere wijze 
van regeling overeenkomen. op verzoek van 
een der partijen voorgelegd worden aan een 
oommi1Sie bestaande uit een vertegenwoor
diger van elite partij en een derde lid, dat 
in gemeenschappelijk overleg door beide 
partijen uit de onderdanen van een derde 
land gekozen wordt. Mochten de partijen er 
niet in alagen binnen · een maand een derde 
lid te benoemen, dan .zal elk der partijen de 
Secretaris-Generaal der Verenigde Naties 
kunnen ver.zoeken, zich met die benoelJlini 
te belasten. De uitspraak van de meerder
heid der leden van de Commissie :zal als de 
uitspraak van de Commissie worden be
schouwd en door beide partijen alii beslis
send en bindend worden geacht. 

Artikel 37. Wijsiging van het Statuut 
Dit Statuut houdt in het Permanente 

Statuut van het Vrije Gebied, onder voor
behoud van iedere wij.ziging, die de Veili&
heidsraad hier later in :zal kunnen aanbren
gen. De Volkaverradering :zal na een stem
ming met a /3 meerderheid van de ui~ 
brachte stemmen een verzoekschrift om 
wijziging van het Statuut bij de Veiligheids
raad kunnen indieneJL 

Artikel 38. Van kracht wordi,n van 
het Statuut 

Dit Statuut :zal van kracht worden op de 
datum, welke .zal worden vastgesteld door 
de Veili1heidsraad der Verenigde Naties, 

BIJLAGE VII 

Regeling betreffende het voorlopig bewind 
van het Vrije Gebied van Triëst 

(zie artikel u) 
De bepalingen van deze regeling :zullen 

van toepaaaing sijn op het beheer van het 
Vrije Gebied van Triëst, in afwachting van 
de inwerkiD(treding van het Permanente 
Statuut. 

Art. 1. De Gouverneur .zal, :zo 1poedi1 
mogelijk na het van kracht worden van het 
Vredesverdra&, in het Vrije Gebied in func
tie treden. Tot aan het in functie treden 
van de Gouverneur, :zal het Vrije Gebied 
bestuurd blijven door de Geallieerde mili
taire bevelhebbera, die ieder in hun res
pectievelijke sector optreden. 



231 

Art. ·a. Met het aanvaarden van zijn 
functie in het Vrije Gebied zal de Gou
verneur het recht hebben, uit door hem ge
kozen personen, die hun domicilie in het 
Vrije Gebied hebben, en na raadpleging van 
de Zuidslavische en Italiaanse Regeringen, 
een Voorlopige Regeringsraad samen te steL 
len. De Gouverneur zal zo dikwijls hij zulks 
nodig acht, gerechtigd zijn de samenstelling 
van de Voorlopige Regeringsraad te wijzi
gen. De Gouverneur en de Voorlopige Re
geringsraad zullen hun functie uitoefenen, 
overeenkomstig de bepalingen van het Per
manente Statuut, naar gelang deze van toe
passing blijken te zijn en voor zover zij 
niet door de bepalingen van deze regeling 
worden vervangen. Gelijkerwijs zullen alle 
andere bepalingen van het Permanente Sta
tuut voor de duur van het voorlopig be
wind van toepassing zijn, naar gelang zij 
toepasselijk blijken te zijn en voor zover 
de bepalingen van deze regeling hier niet 
in voorzien. De Gouverneur zal zich in zijn 
handelingen voornamelijk laten leiden door 
de zorg voor de behoeften en het welzijn 
van de bevolking. 

Art. 3. De zetel van de Regering zal in 
Triëst gevestigd zijn. 

De Gouverneur zal zijn rapporten recht
streeks uitbrengen aan de President van de 
Veiligheidsraad, en zal, door zijn bemidde
ling, de Raad alle nodige inlichtingen ver
schaffen over het bestuur van het Vrije Ge
bied. 

Art. 4. De eerste plicht van de Gouver
neur zal zijn zorg te dragen voor de hand
having van de openbare orde en veiligheid. 
Hij zal een voorlopig Hoofd van Politie 
benoemen, die de politiemacht en de Vei
ligheidsdiensten zal reorganiseren en leiden. 

Arti. s, a) Na het van kracht worden 
van dit Verdrag zal de sterkte van de ge
stationneerde troepen in het Vrije Gebied 
niet het getal van 5000 man voor het Ver
enigd Koninkrijk, 5000 man voor de Ver
enigde Staten van Amerika, en 5000 man 
voor Zuidslavië overschrijden. 

b) Deze troepen zullen ter beschikking 
van de Gouverneur worden gesteld voor een 
periode van negentig dagen, nadat hij in 
het Vrije Gebied in functie is getreden. Na 
verloop van die periode, zullen deze troe
pen niet langer ter beschikking van de Gou_ 
verneur staan, en zij zullen, binnen een 
daarbij aansluitende periode van vijf en 
veertig dagen. uit het Gebied teruggetrok
ken worden, tenzij de Gouverneur de Vei
ligheidsraad bericht, dat hij het in het beo 
lang van het Gebied nodig acht deze troe
pen geheel of gedeeltelijk aan te houden. 
In het laablte geval, zullen de door de Gou
verneur gevorderde troepen, gedurende ten 
hoogste vijf en veertig dagen aangehouden 
worden, na het tijdstip waarop de Gouver
neur de Veiligheidsraad zal hebben bericht, 
dat de Veiligheidsdiensten, zonder hulp 
van vreemde troepen de inwendige orde en 
rust van het Gebied kunnen verzekeren. 

c) Het terugtrekken van de troepen, 
.wals voorzien in lid b), zal op zodanige 
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wijze moeten geschieden, dat de verhouding 
tussen de troepen van de qrie betrokken 
Mogendheden, voorzien in lid a), zoveel 
mogelijk gehandhaafd blijft. 

Art. 6. De Gouverneur zal te allen tijde 
het recht hebben de hulp van de bevelheb
bers van deze contingenten in te roepen en 
die hulp zal hem onverwijld verleend wor
den. De Gouverneur zal, zo mogelijk voor 
ieder geval de betrokken militaire bevel
hebbers raadplegen, alvorens zelf aanwij
zingen te geven, maar in de uitvoering van 
die aanwijzingen zal hij zich niet bemoeien 
met de militaire maatregelen, die ten op
zichte van de gewapende macht genomen 
zijn. Iedere hoofdbevelhebber heeft het 
recht om aan zijn Regering rapport uit te 
brengen over de aanwijzingen die hij van 
de Gouverneur zal hebben ontvangën en hij 
zal de Gouverneur van de inhoud van deze 
rapporten op de hoogte stellen. De Rege
ring, die hierbij betrokken is, zal het recht 
hebben te weigeren, dat haar troepen deel
nemen aan de onderhavige operatie en zal 
de Veiligheidsraad van haar weigering op 
de hoogte stellen. 

Art. 7. Er zullen de nodige bepalingen 
vastgesteld worden wat betreft de garnizoe. 
nen, de administratie en voorziening van de 
militaire contingenten, na overeenstemming 
van de Gouverneur en de bevelhebbers van 
deze contingenten, die door het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten van Ame
rika en Zuidslavië beschikbaar zijn gesteld. 

Art. 8. De Gouverneur zal, in overleg 
met de Voorlopige Regeringsraad, belast 
zijn met de organisatie van de verkiezingen 
der leden van -de Constituerende Vergade
ring, overeenkomstig de voorwaarden, die 
voor de verkiezingen v'an de Volksvergade
ring door het Statuut zijn voorgeschreven. 

De verkiezingen zullen ten laatste vier 
maanden na het in functie treden van de 
Gouverneur plaatll · vinden. In het geval, 
dat het om technische redenen niet mogelijk 
zou zijn, de verkiezingen binnen dit tijds
bestek te houden, zal de Gouverneur hier
over verslag uitbrengen áan de Veiligheids
raad. 

Art. 9. De Gouverneur zal, in overleg 
met de Voorlopige Regeringsraad, de voor
lopige begroting vaststellen, evenals de 
voorlopige programma's voor de in,.. en uit
voer. en zal zich er van vergewissen, dat de 
nodige maatregelen betreffende het beheer 
der financiën van het Vrije Gebied, door 
de Voorlopige Regeringsraad genomen wor
den. 

Art. xo. De bestaande wetten en regle
menten zullen van kracht blijven, tenzij de
ze afgeschaft of door de Gouverneur ge
schorst worden. De Gouverneur zal het 
recht hebben de bestaande wetten en regle
menten te wijzigen, alsook nieuwe wetten 
en reglementen uit te vaardigen, in over
eenstemming met de meerderheid van de 
Voorlopige Regeringsraad. Deze gewijzigde 
wetten en reglementen, deze nieuwe wetten 
en reglementen, alsook de handelingen van 
de Gouverneur, die de wetten en reglemen-
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ten afschaft of schont, zullen geldig zijn, 
tenzij deze gewijzigd, ingetrokken of ver
vangen zijn, bij bcaluit van de Volksverga
dering of van de Regeringaraad, die ieder 
op eigen terrein optreden na het van kracht 
worden der Grondwet. 

"Art. u. In afwachting van de instelling 
van een afzonderlijk muntstelsel voor het 
Vrije Gebied, zal de Italiaanse lire het wet
tige betaalmiddel blijven in het Vrije Ge
bied. 

De Italiaanse Regering zal het Vrije Ge
bied van de nodige buitenlandse betaalmid
delen en deviezen voorsien, op voorwaar
den die niet minder gunstig zullen zijn dan 
die welke in Italië van kracht zijn. 

Italië en het Vrije Gebied zullen een 
overeenkomst sluiten om uitvoering te ge
ven aan• bovengenoemde bepalingen en om 
regelingen tussen beide Regeringen, die no
dig zouden kunnen zijn, te ontwerpen. 

BI,TLAGE VIII 

Regeling betreffende de Vrijhaven 
van Triëst 

(zie artikel ax) 

Art. x. x. Om de internationale handel 
en het gebruik van de haven en de facili
teiten voor het transitove1Voer van Triëst, 
overeenkomstig de gebruiken in andere vrij_ 
havens van de wereld, aan Zuidslavië, Italië 
en de Staten van Midden-Europa op voet 
van gelijkheid te verzekeren: 

a) zal er in het Vrije Gebied van Triëst 
~ douane-vrije haven worden opgericht, 
waa1Van de grenzen zijn of zullen worden 
vastgesteld door de bepalingen van artikel 
3 van deze regeling; 

· b) zullen de a;oederen, die door de Vrij
haven van Triëst komen, vrij transitover
voer genieten, volgens de voorwaarden, 
voorzien in artikel x6 van deze regeling. 

a. Het internationale bewind van de 
Vrijhaven zal vastgesteld worden door de 
bepalingen van deze regeling. 

Art. a. x. De Vrijhaven zal als open
bare instelling van het Vrije Gebied wor
den opgericht en els zodanig worden be
stuurd; zij zal volledige rechtspersoonlijk
heid hebben en dienst doen overeenkomstig 
de bepalingen van deze regeling. 

a. Alle Italiaanse staats- en semi-staats
eigendommen, welke zich binnen het gebied 
van de Vrijhaven bevinden en, luidens de 
bepalingen van dit Verdrag, door het Vrije 
Gebied zijn verkregen, zullen zonder beta
ling naar de Vrijhaven worden overgebracht. 

Art. 3. x. De Vrijhaven zal het gebied 
en de installaties omvatten van de vrije 
gebieden van de haven van Triëst binnen 
de grenzen van 1939. · 

2. Het instellen van bijzondere zones in 
de Vrijhaven, die uitsluitend vallen onder 
de rechtsbevoegdheid van welke Staat ook, 
ia onverenigbaar met het Statuut van het 
Vrije Gebied en dat van de Vrijhaven. 

3. Ten einde evenwel aan de bijzondere 
behoeften van de Z.uidslavische en Itali
aanse scheepvaart in de Adriatische Zee te 
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voldoen, zal de Directeur van de Vrijhaven, 
op verzoek van de Zuidslavische of Itali
aanse Regering en op gelijkluidend advies 
van de Internationale Commissie, bedoeld 
in artikel ax, het uitsluitend gebruik van 
ligplaatsen in bepaalde delen van het ge
bied der Vrijhaven, kunnen bestemmen 
voor de handelaschepen die de vlag van 
een dezer beide Staten voeren. 

4. In het geval dat het noodzakelijk 
mocht .njn het gebied van de Vrijhaven te 
vergroten, zal dit geschieden op voorstel 
van de Directeur der Vrijhaven, bij besluit 
van de Regeringsraad en met instemming 
van de Volksvertegenwoordiging. 

Art. 4. Behoudens strijdige bepalingen 
van deze regeling, zullen de in het Vrije 
Gebied van kracht zijnde wetten en regle
menten van toepaSBing zijn op personen en 
goederen binnen het genoemde gebied van 
de Vrijhaven, en de autoriteiten, belast met 
de toepaSBing hiervan, zullen hun fwu:tie 
binnen het genoemde gebied uitoefenen. 

Art. 5. x. Handelsschepen en goederen 
uit alle landen zullen onbelemmerde toe
gang hebben tot de Vrijhaven voor het la
den en los11e11, zowel wat betreft de transito
goederen, als de goederen met bestemming 
voor of afkomstig uit het Vrije Gebied. 

a. Met de in- en uitvoer of het transito
ve1Voer van goederen via de Vrijhaven, zuL 
len de autoriteiten van het Vrije Gebied 
noch douanerechten, noch andere belastin
gen heffen, dan die welke voor verleende 
diensten geheven worden. 

3. Op die goederen evenwel, welke door 
de Vrijhaven zijn ingevoerd voor verbruiks
doeleinden binnen het Vrije Gebied , of die 
van dit Gebied door de Vrijhaven zijn uit
gevoerd, zullen de desbetreffende wetten en 
reglementen, die in het Vrije Gebied van 
kracht .zijn, toegepast worden. 

Art. ~- Het opslaan van waren in entre
pat of•in pakhuizen, onderzoeken, sorteren, 
inpakken en alle soortgelijke werkzaam
heden, die gewoonlijk in de vrije zonee van 
de haven van Triëst worden uitgevoerd, 
zullen in de Vrijhaven worden toegestaan, 
overeenkomstig het algemene reglement, 
dat i1 vastgesteld door de Directeur der 
Vrijhaven. 

Art. 7. x. De Directeur van de Vrij
haven zal eveneens de eerste bewerking van 
goederen binnen het gebied der Vrijhaven 
kunnen toestaan. 

a. Andere industriële werkzaamheden 
zullen -binnen het gebied der Vrijhaven aan 
die ondernemingen worden toegestaan, wel
ke reeds voor het van kracht worden van 
deze Regeling in de Vrije Gebieden van de 
haven van Triëst bestonden. Op voontel 
van de Directeur der Vrijhaven, zal de Re
geringsraad de vestiging van nieuwe indu
striè1e ondernemingen binnen het gebied 
der Vrijhaven kunnen toestaan. 

Art. 8. De autoriteiten van het Vrije 
Gebied zullen het recht hebben in de Vrij
haven, voor zover dit nodig is, controle uit 
te oefenen, opdat de douane- of andere in 
het Vrije Gebied ingcatelde reglementen 
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worden nagekomen, ten einde de smokkel
handel te verhinderen. 

Art. 9. z. De autoriteiten van het Vrije 
Gebied zullen bevoegd zijn de havenrechten 
vast te stellen en te heffen. 

2. De Directeur van de Vrijhaven zal 
het bedrag van alle retributies vaststellen, 
voor het gebruik van de haveninstallaties 
en de diensten der Vrijhaven. Deze retri
buties zullen redelijk moeten zijn en moe
ten overeenkomen met de kosten voor de 
exploitatie, het beheer, onderhoud en de 
ontwikkeling van de Vrijhaven. 

Art. rn. Voor de vaststelling en heffing 
in de Vrijhaven van havenrechten en an
dere retributies bedoeld in artikel 9, als
mede voor het verlenen van diensten en 
het gebruik van de installaties der Vrijha
ven, zal er geen enkele discriminerende 
maatregel op grond van de nationaliteit der 
schepen, het eigendom der goederen, of om 
enige andere reden worden toegestaan. 

Art. u. Bij het binnenkomen en het 
verlaten van het gebied der Vrijhaven, zal 
al het passagiersverkeer zijn onderworpen 
aan een regeling, welke door de autoriteiten 
van het Vrije Gebied is vastgesteld. Deze 
regeling zal echter op zodanige wijze wor
den vastgesteld, dat het verkeer naar en 
van ·de Vrijhaven van personen van welke 
nationaliteit ook, die in het gebied der 
Vrijhaven wettelijk geoorloofde bezigheden 
uitoefenen, niet op onredelijke wijze be
lemmerd wordt. 

Art z2. De algemene en bijzondere re
glementen, die in de Vrijhaven gelden als
mede de tarieven van de te heffen retribu
ties, zullen gepubliceerd moeten worden. 

Art z3. De kustvaart en de binnenvaart 
binnen het Vrije Gebied, zal beheerst wor
den ~vereenkomstig de regelingen, uitge
vaardigd door de autoriteiten van het Vrije 
Gebied, terwijl de bepalingen van deze re
geling beschouwd zullen worden als aan 
deze autoriteiten in dit opzicht geen enkele 
beperking opleggend. 

Art z4. De maatregelen ter bescher
ming van de gezondheid, alsmede bepalin
gen ter bestrijding van dieren- en planten
zie~ten, met betrekking tot schepen en 
ladingen, zullen worden toegepast binnen 
de Vrijhaven door de autoriteiten van het 
Vrije Gebied. 

Ai:t. z5. De autoriteiten van het Vrije 
Gebied zullen gehouden zijn aan de Vrij
haven water, gas. licht en electriciteit aan
sluitingen en reinigingsinstallaties te' leve
ren, en andere openbare diensten te verle
nen, alsmede voor politie en brandweer tè 
zorgen. 

Art. z6. I. Het transitovervoer zal, over
eenkomstig de gebruikelijke internationale 
verdragen, door het Vrije Gebied en de 
S~aten, door wier gebied het vervoer plaats 
vindt, verzekerd worden aan die goederen 
welke per spoor tussen de Vrijhaven en d~ 
Staten. die daar aldus mee in verbinding 
s~n,_ vervoerd worden. zonder enige discri
minatie, zonder douanerechten of andere 
belastingen, dan die welke voor verleende 
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diensten geheven zouden worden. 
a. Het Vrije Gebied en de Staten, die 

de verplichtingen, voortvloeiende uit deze 
regeling op zich nemen en op wier gebied 
dit transitovervoer in beide richtingen 
plaats vindt, zullen al het mogelijke doen 
om in ieder opzicht de snelheid en de goede 
gang van zaken van dit verkeer tegen een 
redelijke prijs te bevorderen; aangaande het 
vervoer van goederen riaar of van de Vrij
haven, zullen zij geen enkele discrimineren
de maatregel nemen op het gebied van ta
rieven, of van diensten en reglementen de 
douane, gezondheidszorg, politie of derge
lijke betreffend. 

3. De Staten, die de verplichtingen, 
voortvloeiende uit deze regeling, op zich 
nemen, zullen geen enkele maatregel nemen, 
betreffende reglementen of tarieven, die het 
verkeer vao de Vrijhaven op kunstmatige 
wijze zou kunnen verleggen ten bate van 
andere zeehavens. De door de Zuidslavische 
Regering genomen maatregelen om het ver
keer naar de havens van Zuidelijk Zuid
Slavië te regelen, zullen niet als maatrege
len worden beschouwd, bedoeld om het ver
keer op kunstmatige wijze te verleggen. 

Art. z7. Het Vrije Gebied en de Staten, 
die de verplichtingen, voortvloeiende uit 
deze regeling op zich nemen, zullen in hun 
respectievelijke gebieden en zonder discri
minatie de vrijheid van post-, telegraaf- en 
telefoonverbindingen, overeenkomstig de 
gewone internationale verdragen, tussen het 
gebied van de Vrijhaven en elk ander land 
toestaan voor al het verkeer van of naar 
het gebied van de Vrijhaven. 

Art. z8, I. De Vrijhaven zal beheerd 
worden door de Directeur der Vrijhaven, 
die haar als rechtspenoon zal vertegen
woordigen. De Regeringsraad zal de Gou
verneur een lijst voorleggen van candidaten, 
die in aanmerking komen voor de betrek
king van Directeur der Vrijhaven. De: Gou
verneur zal de Directeur benoemen, na de
ze gekozen te hebben uit de aan hem voor
gestelde candidaten en na raadpleging van 
de Regeringsraad._ In geval van meningsver _ 
schil, zal de aangelegenheid aan de Veilig
heidsraad worden voorgelegd. De Gouver
neur zal eveneens, op aanbeveling van de 
Internationale Commissie of van de Rege
ringsraad, de Directeur kunnen ontslaan. 

2. De Directeur zal noch de Zuidslavi
sche, noch de Italiaanse nationaliteit mo
gen bezitten. 

3. Alle andere beambten van de Vrijha
ven zullen door de Directeur benoemd wor
den. Er zal voor alle benoemingen van per-. 
soneel voorkeur gegeven worden aan de on
derdanen van het Vrije Gebied. 

Art. zg. Onder voorbehoud ~an de be
palingen van deze regeling, zal de Direc
teur der Vrijhaven alle redelijke en nodige 
maatregelen nemen voor het beheer, de ex
ploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling 
van de Vrijhaven en er een goed fwa.ction
nerende haven van maken, die in staat is op 
snelle wijze al het verkeer te verwerken. 
Hij zal in het bijzonder verantwoordelijk 
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zijn voor de uitvoering in de Vrijhaven van 
havenwerken van allerlei 80ort, hij :zal de 
exploitatie van de haveninstallaties en d 
verdere havenuitrusting leiden; hij :zal, over_ 
eenkomstig de wetten van het Vrije Gebied, 
de arbeidsvoorwaarden in de Vrijhaven be
palen, en zal eveneens toezien op de uit
voering binnen de Vrijhaven van de beslui
ten en reglementen van de autoriteiten van 
het Vrije Gebied betreffende de scheep
vaart 

Art. :10. x. De Directeur van de Vrijha.. 
ven zal :zodanige algemene en bijzondere 
bepalingen uitvaardigen, welke hij nodig 

- acht bij de uitvoering van zijn functie, die 
hem is opgedragen luidens de bewoordingen 
van het vorige artikel. 

a. Hij zal de :zeUstandige begroting van 
de Vrijhaven vaststellen: deze begroting zal 
goedgekeurd en beheerd worden overeen
komstig de wetgeving, die wordt vastgesteld 
door de Volksvergadering van het Vrije Ge.. 
bièd. 

9. De Directeur van de Vrijhaven :zal 
a~ de Gouverneur en de Regeringaraad 
van het Vrije Gebied, een jaarlijks rapport 
uitbrengen over de functionnering van de 
haven. Er zal een afschrift van dit rapport 
aan de Internationale Commissie worden 
to~gezonden. 

Art. :1 . x. Er zal een Internationale 
Commissie voor de Vrijhaven opgericht 
wc,rden, hierna "de Internationale Commis
sie" genoemd, die bestaat uit een vertegen
woordiger van het Vrije Gebied en van elk 
dè.- volgende Staten: de Verenigde Staten 
van Amerika, Frankrijk, het Verenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland, de Unie van Socialistische Sowjet
Republieken, de Federale Volkarepubliek 
van Zuidslavië, Italië, Polen, Tsjecho-Slo
wakije, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, 
op voorwaarde, dat de betreffende Staat de 
verplichtingen, voortvloeiende uit deze re
geling, op :zich genomen heeft. 

:a. De vertegenwoordiger van het Vrije 
Gebied zal permanent voorzitter van de In
ternationale Commisie :zijn. In geval van 
verdeeldheid van stemmen, :zal de stem 
van de voorzitter beslissend zijn. 

Art. u. De Internationale Commissie 
zal haar zetel heHben binnen de grenzen 
van de Vrijhaven. Haar lokalen en werk
zaamheden zullen niet onder de rechtsbe
vQegdheid vallen van enige plaatselijke au
totiteit. 

De leden en ambtenaren van de Inter
nationale Commissie zullen in het Vrije 
Gebied van de voorrechten en immuniteiten 
genieten, welke nodig zijn voor de vrije 
uitoefening van hun functie. De Intematio
nale Commissie zal haar eigen secretariaat 
organiseren, de besliaaing hebben over haar 
procedure en haar begroting vaststellen. De 
gemeenschappelijke uitgaven van dé Inter
nationale Commissie zullen op billijke wijze 
verdeeld worden tussen de Staten die ver
tegenwoordigd zijn, volgens de verhoudin
gen, die :zij in de Internationale Commissie 
hebben aanvaard. 
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Art. :13. De Internationale Commissie 
zal gerechtigd :zijn om tot het onderzoek of • 
de bestudering over te gaan van alle aan
gelegenheden betreffende de exploitatie, 
het gebruik en het beheer van de Vrijhaven 
of van de technische aspecten van het tran
sito-vervoer tussen de Vrijhaven en de Sta
ten waarheen dit vervoer plaats vindt, 
~rbij inbegrepen de standaardisering van · 
voor het verkeer gebruikte methodes. 

De Internationale Commissie zal optre,
den hetzij ambtshalve, hetzij wanneer deze 
aangelegenheden onder haar aandacht zul
zijn gebracht door enige Staat, door het 
Vrije Gebied of door de Directeur van de 
Vrijhaven. De Intemationale Commissie zal 
haar gevoelen of aanbevelingen betreffende 
deze aangelegenheden aan de belangheb
bende Staat of Staten, aan het Vrije Ge
bied of aan de Directeur van de Vrijhaven 
te k~nnen geven. 

Deze aanbevelingen zullen in beschou
wing wprden genomen en de · nodige maat
regelen zullen worden getroffen. Indien 
evenwel het Vrije Gebied of de belangheb
bende Staat of Staten deze maatregelen on
verenigbaar achten met de bepalingen van 
deze regeling, zal de aangelegenheid, op 
verzoek van het Vrije Gebied of van een 
der belanghebbende Staten, geregeld kun
nen worden overeenkomstig de procedure, 
bepaald in artikel :14. 

Art a4. Elk geschil, betreffende de uit
leg of de uitvt>ering van deze regeling, dat 
niet door rechtstreekse onderhandelingen 
wordt opgelost, zal, temij de partijen on
derling een andere wijze van oplossing 
overeenkomen, op verzoek van een der bij 
het geschil betrokken partijen, verwezen 
worden naar een Commissie, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke partij en een 
derde lid, dat in gemee1111ehappelijk overleg 
door beide partijen uit de onderdanen van 
een derde land gekozen wordt. Mochten de 
partijen et niet in slagen binnen een maand 
een derde lid te benoemen, dan zal elk der 
partijen de Secretaris-Generaal der Verenig
de Naties kunnen verzoeken zich met die 
benoeming te belasten. De uitspraak v~ ~e 
meerderheid der leden van de Comm1ss1e 
zal beschouwd worden als de uitspraak van 
de Commiasie en zal door beide partijen be
slissend en bindend worden geacht. 

Art. :15. Voorstellen van wijziging van 
deze regeling zullen aan de Veiligheidsraad 
kunnen worden voorgelegd door de Rege
ringsraad van het Vrije Gebied of door 
minstens drie van de Staten, vertegenwoor
digd in de Internationale Commissie. Elke 
wijziging, die goedgekeurd is door de Vei
ligheidsraad, zal van kracht worden op de 
door de Veiligheidsraad vastgestelde datum. 

Art. :16. In de zin van deze regeling, zal 
een Staat beschouwd worden de verplich
tingen van genoemde regeling op zich te 
hebben genomen, als hij partij is bij het 
Vredesverdrag met Italië . of als bij de Re
gering der Franse Rèpubliek te kennen heeft 
gegeven deze verplichtingen op zich te ne
men. 
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BIJLAGE IX 

Technische Bepalingen betreffende het 
Vrije Gebied van Triëst 

(zie artikel u) 

A. Watervoor•iiening van het Noord
Westelijk gedeelte van Istrië 

Zuid-Slavië zal, door het water afkoms
tig van de bron van San Giovanni de Pin
guente ~n door middel van het watervoor
zieningsstelsel van Quieto, evenals door het 
water afkomstig van de bron van Santa 
Maria del Risano en door middel van het 
watervoorzieningsstelsel van Risano, het 
Noord-Westelijk gedeelte van Istrië, dat 
binnen de grenzen van het Vrije Gebied van 
Triëst gelegen is, van water blijven voor
zien, zonder dat de aldus geleverde hoe
veelheid water, ·op noemenswaardige wijze 
die hoeveelheid. welke gewoonlijk ter be
schikking van het gebied we~d gesteld, mag 
overschrijden; dit water zal geleverd wor
den, volgens het volume en verbruik, waar
om het Vrije Gebied zal vragen, doch dit 
zal binnen de grenzen moeten blijven, wel
ke door de natuurlijke omstandigheden wor
den gesteld. 

Zuid-Slavië zal het onderhoud verzekeren 
van de kanalen, reservoirs, pompen. zuive
ring&- en andere installaties, die zich op 

.Zuidslavisch grondgebied bevinden. voor zo
ver dit nodig is om aan die verplichting te 
voldoeIL Een tijdelijke afwijking van voor
noemde verplichtingen zal aan Zuid-Slavië 
moeten worden toegestaan, opdat de nodige 
herstellingswerkzaamheden, aan door de 
oorlog beschadigde watervoorzieningsinstaL 
laties zullen kunnen worden uitgevoerd. Het 
Vrije Gebied ,!:al voor het aldus geleverde 
water, een redelijke prijs betalen. die zijn 
aandeel, geschat naar verhouding van de 
hoeveelheid water, die gebruikt is in het 
Vrije Gebied, vertegenwoordigt in hèt to
tale bedrag van de exploitatiekosten en die 
van het onderhoud van de watervoorzie
ningsstelsels van Quieto en Risano. In het 
geval dat het Vrije Gebied in de toekomst 
een extra levering water nodig mocht heb
ben, verbindt Zuid-Slavië zich om deze 
kwestie met de autoriteiten van het Vrije 
Gebied te bestuderen .en om in gezamenlijk 
overleg die maatregelen te nemen, welke 
voor deze behoeften nodig zijn. 

B. LtwerJng van electrische stroom. 

1. Zuid-Slavië en Italië zullen de be
staande elctriciteitsvoorziening van het 
Vrije Gebied van Triëst onderhouden door 
aan dit gebied electriciteit te leveren in 
hoeveelheden en met een regelmaat. waar
aan het behoefte heeft De geleverde hoe
veelheid electrische stroom zal in het begin 
niet noodzakelijk op noemenswaardige wijze 
die hoeveelheid behoeven te overschrijden, 
welke gewoonlijk ter beschikking wordt ge
stel<l van de streek, omvat door het Vrije 
Gebied, maar Italië en Zuid-Slavië zullen, 
op verzoek van het Vrije Gebied, naar ge
lang de behoefte stijgt, een toenemende 
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hoeveelhei<l electriache stroom leveren. op 
voorwaarde. dat elk verzoek om een ver
meerdering van meer dan ao % boven de 
gewone hoeveelheid, door de verschillende 
voedingsbronnen aan het Vrije Gebied ge
leverd het onderwerp ui tinaakt van een 
overee~omst tussen de betrokken Regerin
gen. 

a. De prijs, die Zuid-Slavië of Italië in 
rekening zal brengen èn die het Vrije Ge
bied zal betalen voor de hem geleverde 
electrische stroom, zal niet hoger zijn dan 
de in Zuid-Slavië of Italië berekende prijs 
voor de levering van een even grote hoe
veelheid electriciteit van hydraulische oor
s promz, voortgebracht door dezelfde electri_ 
citeitsbronnen, die op Zuidslavisch of Ita
liaans grondgebied gelegen zijn. 

3. Zuid-Slavië, Italië en het Vrije Ge
bied zullen elkaar voortdurend op de hoog
te houden omtrent het verbruik van het 
water de grootte van de aanwezige voor
raad. 'evenals van de productie van electri
sche stroom, met betrekking tot de centra
les, die het vroegere Italiaanse Gebied van 
Vénétië Julienne van stroom voorzien, op
dat ieder der drie partijen in de gelegen
heid zal zijn zijn behoefte vast te stellen. 

4. Zuid-Slavië. Italië en het Vrije Ge
bied zullen alle electrische centrales, leidin-' 
gen. bijstations en andere installaties, die 
nodie: zijn om het vroegere Italiaanse ge
bied van Vénétië Julienne voortdurend van 
electrische stroom te voorzien, in goede be
drijfsstaat houden. 

5. Zuid-Slavië zal moeten garanderen, 
dat de bestaande en toekomstige installa
ties voor de voortbrenging van electrische 
stroom '!;an de Isonzo (Soca) op zodanige 
wijze zullen worden geëxploiteerd, dat de 
hoeveelheid water. waaraan Italië van tijd 
tot tijd behoefte zal kunnen hebben om het 
gebied, liggende tussen Gorizia en de Adria
tische kust, ten Zuid-Westen van deze stad 
te irrigeren, aan de Isonzo (Soca) onttrok
ken kan wordeIL Italië zal niet het recht 
kunnen opeisen om het water van de Isonzo 
(Soca) in grotere hoeveelheden of in gunsti_ 
ger omstandigheden te gebruiken, dan het 
vroeger gewoon was te dOCIL 

6. Zuid-Slavië, Italië en het Vrije Ge
bied zullen in gezamenlijk overleg een voor 
alle partijen aannnemelijk verdrag moeten 
sluiten overeenkomstig bovengenoemde be
paling~n. voor het onderhoud en de exploi
tatie van het elcctrische net, dat voorziet 
in de behoefte van het vroegere Italiaanse 
gebied van Vénétië Julienne. Er zal een ge
mengde commissie ingesteld worden waarin 
de drie Regeringen op voet van gelijkheid 
vertegenwoordigd zijn, om toe te zien dat 
de verPlichtingen, voortvloeiende uit de 
bepalingen van bovengenoemde leden r tot 
en met 5, worden nagekomen. 

7, Na verloop van een periode van tien 
jaar vanaf de datum van het van kracht 
worden van dit Verdrag, zullen Zuid-Slavië, 
Italië en het Vrije Gebied, rekening hou
dend me de op dat ogenblik heersende om
standigheden, voorgaande bepalingen her-
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zien, om vast te stellen, welke ·ven de voor
noemde verplichtingen bij geval niet meer 
nodig zouden zijn en om datgene te wijzi
gen, af te schaffen of toe te voegen, waartoe 
de betrokken partijen zouden kunnen be
sluiten. Elk geschil, dat ten gevolge van 
dit hernieuwde onderzoek zou kunnen rij
zen, zal geregeld worden volgens de proce-
dure, bepaald in artikel 87 van dit Verdrag. 
C. Bepalingen ter bevordering van het 

plaatselijk grensverkeer. 
Binnen een maand na het van kracht 

worden van dit Verdrag, zullen Zuid-Slavië 
en het Vrije Gebied van Triëst, evenals 
Italië en het Vrije Gebied van Triëst onder_ 
handelingen aanknopen om regelingen te 
treffen. die ten doel hebben om tussen het 
Vrije Gebied en de aangrenzende Zuid-Sla
vische en Italiaanse gebieden het weder
zijdse grensverkeer van etenswaren en an
dere soorten goederen te bevorderen, welke 
gewoonlijk tussen deze gebieden plaatselijk 
verhandeld werden, op voorwaarde. dat deze 
etenswaren of andere goederen in de onder
scheiden gebieden geoogst, voortgebracht of 
vervaardigd zijn. Deze handel zal bevorderd 
kunnen worden door daartoe geëigende 
maatregelen, met name door de betreffende 
producten van douanerechten en van alle 
in- en uitvoerbelastingen vrij te stellen, tot 
aan hoeveelheden of bedragen, welke bij 
overeenkomst worden vastgesteld, wanneer 
deze handel een plaatselijk karakter draagt. 

BIJLAGE X 
1 

Economische en Financiële Bepalingen 
betreffende het Vrije Gebied van Triëst 

t. Het Vrije Gebied van Triëst zal zon
der betaling de Italiaanse staats- of semi
staatseigendommen ontvangen, welke zich 
op het Vrije Gebied bevinden. 

In deze bijlage wordt onder staats- of 
semi-staatseigendommen verstaan: de roe
rende en onroerende goederen van de Ita
liaanse Staat_ van plaatselijke publiekrech
telijke lichamen, openbare instellingen, ver_ 
enigingen en maatschappijen, die publiek 
eigendom zijn, evenals de roerende en on
roerende goederen, die behoord hebben aan 
de fascistische partij of aan haar neven
organisaties. 

:,. Elke overdracht van Italiaanse staats_ 
of semi-staatseigendommen, zoals bedoeld 
in lid 1, die na 3 September 1943 heeft 
plaats gevonden. zal van nul en gener waar
de worden geacht. Deze bepaling zal echter 
niet van toepassing zijn op wettige hande
lingen, welke verband houden met de gang
bare werkzaamheden van staats- of semi
staatsorganen, voor zover hier sprake is van 
de verkoop, onder normale omstandigheden, 
van goederen, die deze organen gewoonlijk 
voortbrengen of verkopen bij de uitvoering 
van normale handelsovereenkomsten of in 
de normale loop van bestuurswerkzaamhe
den van openbaar karakter. 

3. De onderzeese kabels, welke toebeho
ren aan de Italiaanse Staat of aan Italiaan
se semi-staatsorganisaties, zullen onder de 

236 

bepalingen vallen van lid t. voor zover de 
eindpunten en kabelgedeelten in de terri
toriale wateren van het Vrije Gebied liggen. 

4. Italië zal het Vrije Gebied alle nodige 
archieven en documenten teruggeven, welke 
een administratief karakter dragen of van 
historisch belang zijn, en welke betrekking 
hebben op het Vrije Gebied of op goederen, 
die overgedragen zijn, overeenkomstig lid 1 

van deze bijlage. Het Vrije Gebied zal Zuid
Slavië alle documenten van hetzelfde ka
rakter of belang teruggeven, welke betrek
king hebben op het gebied, dat met dit 
Verdrag aan Zuid-Slavië is afgestaan, en het 
zal Italië alle documenten van hetzelfde 
karakter of belang teruggeven. welke be
trekking hebben op Italiaans grondgebied 
en welke zich in het Vrije Gebied bevinden. 

Zuid-Slavië verklaart zich bereid om het 
Vrije Gebied alle archieven en documenten 
van administratief karakter terug te geven, 
welke betrekking hebben op het beheer 
van het Vrije Gebied, waarvoor zij uitslui
tend benodigd zijn, en welke van dezelfde 
aard zijn als de documenten, die voor 3 
September 1943 gewoonlijk in handen wa
ren van de plaatselijke autoriteiten, onder 
wier rechtsbevoegdheid de streek valt, die 
thans deel uitmaakt van het Vrije Gebied. 

5. Het Vrije Gebied zal niet gehouden 
zijn enige bijdrage te leveren voor betaling 
van de Italiaanse staatsschuld, maar het zal 
de verplichtingen op zich moeten nemen 
van de Italiaanse staat tegenover de hou
ders van schuldbewijzen. hetzij deze natuur
lijke personen zijn, die blijven wonen in het 
Vrije Gebied, hetzij deze rechtspersonen 
zijn. die er hun zetel of hun hoofdkantoor 
aanhouden. voor zover deze verplichtingen 
overeenkomen met dat gedeelte van deze 
schuld, waarvan de effecten voor 10 Juni 
1940 zijn uitgegeven, en hetwelk bestemd 
kan worden voor openbare werken en bur
gerlijke bestuursdiensten. ten behoeve van 
genoemd Gebied, maar hetwelk niet direct 
of indirect voor militaire doeleinden be
stemd kan worden. Volledige bewijzen, be
treffende de herkomst dezer effecten. zullen 
aan de houders kunnen worden gevraagd. 

Italië en het Vrije Gebied zullen bij over
eenkomst het deel van de openbare Ita
liaanse schuld, bedoeld in dit lid, en de toe 
te passen methoden voor de uitvoering de
zer bepalingen vaststellen. 

6. De toekomstige regeling van de bui
tenlandse schulden verzekerd door de voor
rechten, drukkend op de eigendommen of 
op de inkomsten van het Vrije G ebied. zal 
bepaald worden door nieuwe overeenkoms-

. ten tussen de belanghebbende partijen. 
7. Italië en het Vrije Gebied zullen bij 

bijzondcte overeenkomst de voorwaarden 
regelen, waarop de veipl.ichtingcn van open_ 
bare of particuliere Italiaanse sociale-ver
zekeringsinstellingen ten opzichte van de 
bewoners van het Vrije Gebied, evenals een 
evenredig deel der gekweekte reserves van 

. genoemde instellingen, aan soortgelijke in
stellingen van het Vrije Gebied, zullen wor
den overgedragen. 
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Dergelijke overeenkomsten tussen h~t 
Vrije Gebied en Italië, en tussen het Vrije 
Gebied en Zuid-Slavië, zullen eveneens de 
verplichtingen regelen der openbare of par
ticuliere sociale verzekeringsinstellingen, 
wier zetel in het Vrije Gebied gevestigd is, 
ten opzichte van houders van polissen of 
van contribuerenden, die onderscheidenlijk 
wonen in Italië of in het bij de uitvoering 
van dit Verdrag, aan Zuid-Slavië afgestane 
gebied. Het Vrije Gebied en Zuid-Slavië zul
len eveneens bij soortgelijke overeenkomst 
de verplichtingen regelen der openbare of 
particuliere sociale verzekeringsinstellingen, 
wier zetel ligt in het, bij de uitvoering van 
dit Verdrag, aan Zuid-Slavië afgestane ge
bied, ten opzichte van houders van polissen 
of van contribuerenden, die wonen in het . 
Vrije Gebied. 

8. Italië zal gehouden zijn de uitbetaling 
te waarborgen van burgerlijke of militaire 
pensioenen_ ten tijde van de inwerkingtre
ding van dit Verdrag, in dienst van de Ita
liaanse staat of Italiaanse gemeentelijke of 
plaatselijke publiekrechtelijke lichamen, ver_ 
kregen door personen die, krachtens dit 
Verdrag het burgerrecht van het Vrije Ge
bied verkrijgen; deze verplichting sluit 
eveneens de nog niet vervallen pensioen
rechten in. Italië en het Vrije Gebied zul
len bij overeenkomst de voorwaarden rege
len, waaronder aan deze verplichting zal 
worden voldaan. 

9. Eigendommen, rechten en belangen 
van Italiaanse onderdanen, die zich na ro 
Juni 1940 in het Vrije Gebied hebben ge
vestigd en van personen, die de Italiaanse 
nationaliteit hebben gekozen krachtens de 
bepalingen van het Statuut van het Vrije 
Gebied zullen gedurende een periode van 
3 jaar van het in werking treden van dit 
Verdrag af, in dezelfde mate geëerbiedigd 
worden als de eigendommen, rechten en be
langen van onderdanen van het Vrije Ge
bied in het algemeen, mits zij wettig ver
kregen zijn. 

Eigendommen, rechten en belangen in het 
Vrije Gebied van andere Italiaanse onder
danen en van rechtspersonen van Italiaanse 
nationaliteit, zullen, mits zij wettig verkre
gen zijn, slechts aan die wettige bepalingen 
onderworpen zijn_ welke mogelijk, in het aL 
gemeen, knnen worden • toegepast op het 
eigendom van natuurlijke en rechtspersonen 
van vreemde nationaliteit. 

10. Personen, die de Italiaanse nationa
liteit kiezen en zich in Italië vestigen, zul
len. na afbetaling van aan het Vrije Gebied 
te betalen schulden of belastingen, gerech
tigd zijn hun roerende goederen mee te ne
men en de fondsen, die zij bezitten, over te 
maken_ mits die goederen en fondsen wettig 
verkregen zijn. Er zullen generlei uit- of 
invoerrechten geheven worden op de over
brenging van deze goederen. Deze personen 
zullen bovendien bevoegd zijn hun roerende 
en onroerende goederen onder dezelfde 
voorwaarden te verkopen, als de onder
danen van het Vrije Gebied. 

s. 1949, J 166 

De overbrenging van goederen in Italië, 
zal onder voorwaarden geschieden, welke 
niet in strijd zijn met de Grondwet van het 
Vrije Gebied en volgens een bij overeen
komst tussen Italië en het Vrije Gebied 
vastgestelde wijze. De voorwaarden en ter
mijnen voor de overbrenging van de fond
sen, met inbegrip van de opbrengst van de 
verkoop · der goederen, zullen bij overeen
komst worden bepaald. 

n. Eigendommen, rechten en belangen, 
welke in Italië bestaan bij het van kracht 
worden van dit Verdrag en toebehoorden 
aan vroegere Italiaanse onderdanen, die in 
het Vrije Gebied woonden en onderdanen 
van het Vrije Gebied zijn geworden, krach
tens dit Verdrag, zullen gedurende een perio_ 
de van 3 jaar van het van kracht worden 
van dit Verdrag af, in dezelfde mate door 
Italië geëerbiedigd worden als de eigendom
men, rechten en belangen van Italiaanse 
onderdanen in het algemeen. 

Deze personen zullen bevoegd zijn hun ei
gendommen, rechten en belangen over te 
dragen en te liquideren. onder de voor
waarden, voorzien in paragraaf 10 hierbo
ven vermeld-

12. De verenigingen, welke overeen
komstig de Italiaanse wetgeving zijn opge
richt, wier zetel in het Vrije Gebied ge
vestigd is, en die deze naar Italië of Zuid
Slavië wensen over te brengen, zullen even
eens behandeld moeten worden. overeen
komstig de bepalingen van lid IO van deze 
bijlage, mits meer dan vijftig percent van 
het kapitaal der vereniging aan personen 
toebehoort_ die gewoonlijk buiten het Vrije 
Gebied verblijf houden of aan personen, die 
zich in Italië of Zuid-Slavië vestigen. 

13. De schulden van personen, die wo
nen in Italië of in een aan Zuid-Slavië af
gestaan gebied, aan personen, die verblijf 
houden in het Vrije Gebied of schulden van 
personen, die verblijf. houden in het Vrije 
Gebied aan personen die verblijf houden in 
Italië of in een aan Zuid-Slavië afgestaan 
gebied_ zullen niet door de overdracht be
in'vloed worden. 

Italië, Zuid-Slavië en het Vrije Gebied 
nemen op zich om de regeling dezer ver
plichtingen te bevorderen. De term "per
sonen" in dit lid gebruikt, is van toepassing 
op rechtspersonen. 

14. De eigendommen in het Vrije Ge
bied, van enig Lid der Verenigde Naties of 
van hun onderdanen, welke niet vrij zijn ge
komen van het sequester of van de contrêle 
maatregelen, waaraan zij door Italië onder
worpen waren. en welke evenmin aan hun 
eigenaren zijn teruggegeven, zullen terug
gegeven worden in de toestand waarin zij 
zich thans bevinden. 

15. Italië zal de eigendommen terugge
ven, welke na 3 September 1943 op on
wettige wijze aan het Vrije Gebied ontno
men en naar Italië overgebracht zijn. 

De uitvoering dezer verplichting zal on
derworpen zijn aan het gestelde in de leden 
:.i, 3, 4, s en 6 van artikel 75, behalv~ wat 
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de eigendommen betreft, die onder andere 
bepalingen vallen van deze Bijlage. 

De bepalingen van de leden :1. a, 5 en 6 
van artikel 7S. zullen t:oepaaelijk zijn op 
de teruggave door het Vrije Gebied van 
gedurende de oorlog weggehaalde eieendom_ 
men uit het gebied van enig Lid der Ver
enigde Naties. 

:16. Italië zal, binnen de kortst mo&elijke 
tijd, alle schepen in het bezit van de Staat 
of van Italiaanse onderdanen aan het Vrije 
Gebied teruggeven, welke op 3 September 
:1043 hetnj aan naturlijke penol'len toebe
hoorden, die wonen in het Vrije Gebied en 
het burgerrecht van het Vrije Gebied ver
krij1en krachtens dit Verdra&, hetnj aan 
rechtaperaonen van Italiaanse nationaliteit, 
die hun zetel in het Vrije Gebied hebben 
en zullen behouden. uitgezonderd de eche
pen, welke te goeder trouw verkocht zijn. 

:17. Er zullen overeenkomsten worden 
gealoten tussen Italië. en het Vrije Gebied, 
evenals tussen Zuid-Slavië en het Vrije Ge
bied, om een juiste en billijke verdeling tot 
stand te brengen van de ei1endommen van 
elk bestaand plaataclijk publiekrechtelijk 
lichaam, welks gebied verdeeld is door een 
krachtens dit Verdrag vastgestelde grens en 
om ten gunste van de bewonen, de instand
houding te verzekeren van die gemeente
lijke diensten, waarvoor, in de andere be
paliOKen van dit Verdrag, geen bijzondere 
voorzieniOKen getroffen zijn. 

Soortgelijke overeenkomsten zullen wor
den &ealoten om op juiste en rechtmatige 
wijze het rollend en andere spoorwegmate
riaal, te verdelen, evenals de uitrusting van 
dokken en havens en de aldaar dienst doen
de schepen; eveneens zullen bij overeen
komst, alle andere hangende aangelegenhe
den van economische aard geregeld ·worden, 
waarin niet wordt voorsien door de bepa
liOKen van deze bijlage. 

:18. Ongeacht de overdracht van sou
vereinitei t en elke nationaliteitsverandering, 
welke hiervan het gevolg is, zullen de bur
gen van het Vrije Gebied alle industriële, 
letterkundige en artistieke eigendomsrech
ten in Italië blijven &enieten, waarop zij 
aanspraak konden maken onder de wetge
ving, welke tijdens de overdracht in Italië 
van kracht was. 

Het Vrije Gebied zal de industriële, let
terkundige en artistieke ei&endom.srechten 
erkennen, en uitvoering aan deze rechten 
geven, welke in het Vrije Gebied bestonden 
onder de. tijdens de overdracht geldende 
Italiaanse wetten, of welke opnieuw ge
vestigd of teruggegeven zullen worden, over_ 
eenkomstig deel A van Bijla1e XV van dit 
Verdra1. 

Genoemde rechten zullen in het Vrije 
Gebied van kracht blijven gedurende de
zelfde periode waarin zij onder de Italiaan
se wetgeving van kracht zouden zijn ge
bleven. 

xg. Elk geschil_ dat bij de uitvoering 
van de bepalingen van deze bijla1e mocht 
rijzen, zal geregeld worden op de in art. 83 
van dit Verdrag bepaalde wijze. 
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ao. De leden x, 3 en 5 van artikel 76, 
artikel 77, lid 3 van artikel 78, artikel 8:1, 
het deel A van bijlage XV, bijlage XVI en 
deel B van bijlage XVII zullen op dezelfde 
wijze toepasselijk zijn op het Vrije Gebied 
van Triëst. als op Italië. 

BULAGEXI 

Gemeenschappelijke verklaring van de Re
geringen van de Verenigde Staten van 
Amerika, Frankrijk, het Verenigd Konink
rijk en de Sovjet-Unie, betreffende de 
Italiaame territoriale bezittingen in Afrika 

(zie artikel a3) 

:1. De R~eringen van de Verenigde Sta
ten van Adl~rika, Frankrijk, het Vereni&d 

· Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland en de Unie van Socialistische 
Sovjet-Republieken komen overeen, om bij 
gezamenlijk besluit binnen een jaar na het 
van kracht worden van dit Vredesverdrag 
met Italië, dat dateert van :ro Februari 
:1947_ de definitieve bestemming te bepalen 
van Italië's .territoriale bezittingen in Afri
ka, ten, opzichte waarvan Italië, krac~tens 
artikel a3 van dit Verdrag, afstand doet 
van "1 zijn rechten en aanspraken. 

a. De Vier Mo1endheden zullen de de
finitieve bestemming van de betreffende 
gebieden bepalen en zullen overgaan tot 
het aanbrengen van 1ewenste veranderin
gen van hun grenzen, waarbij zij rekening 
zullen houden met cle wensen en het wel
zijn der bewoners, evenals met de eisen van 
vrede en veiligheid. terwijl zij de meniOKen 
van andere belanghebbende Regeringen in 
overweging zullen nemen. 

3· Indien de Vier Mogendheden, binnen 
een jaar na het van kracht worden van het 
Vredesverdrag met Italië, niet tot overeen
stemming kunnen komen over de bestem
mini van een dezer gebieden, zal de aange_ 
legenheid aan de Algemene Vergadering der 
Vernigde Naties voorgelegd worden, opdat 
deze hierover een aanbeveling zal geven en 
de Vier Mogendheden komen overeen deze 
aanbevelinc te aanvaa:tden en de benodig
de maatregelen te nemen om deze uit te 
voereil. . 

4- De plaatsverv&DKen van de Ministen 
van Buitenlandse Zaken zullen het onder
.zoek van de aangelegenheid van het lot van 
de vroegere Italiaanse koloniën voortzetten, 
om hun aanbevelingen aangaande deze 
kwestie aan de Raad van Ministen van 
Buitenland9C Zaken voor te leggen. Zij zul
len bovendien commissies van onderzoek 
uitzenden naar Eén of meer van de vroe
gere Italiaanse koloniën, opdat deze hun de 
nodige gegevens over de aangelegenheid zul
len verstrekken en tevens kunnen vaatatcl
len, welke meningen de bewoners zijn toe
gedaan. 
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BIJLAGE XII 
(zie artikel 56) 

De namen der schepen, die in deze bijlage 
voorkomen, zijn dezelfde die op :i: Juni :i:946, 
in de Italiaanse Marine gebruikt werden. 

A. Lijst van schepen die Italië zal kunnen 
behouden. Voornaamste oorlogsschepen. 

Slagechepen 
Adres, Doris, Caio Duilio. 

Kruisers 
Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, 

Giuseppe Garibaldi. Raimondo, Montecuc
coli, Luigi Cadorna. 
Tocpedobootjllllers 

Carabiniere, Granatiere, Grccale, Nico
loso da Recco. 
Torpedoboten 

Giuseppe Cesare Abba, Aretuaa, Calliope, 
Giacinto Carini_ Cassiopea, Clio, Nicole Fa.. 
brizi, Ernesto Giovannini, Libra, l\i'iomzam
bano, Antonio Mosto, Orione, Orsa, Rosa
lino Pilo. Sagittario, Sirio. 
Korvetten 

Ape, Baionetta, Chimera, Cormorano, Da_ 
naide, Driadc, Fenice, Flora, Folaga, Gab
biano, Gru, Ibis, Minerva, Pellicano, Po
mona, Scimittara, Sfinge, Sibillia. Urania. 

Alsmede een te lichten, te voltooien of te 
bouwen korvet 

Kleine oorlogsschepen 
Mijnenvegers R.D. 

Noa ao. 3a. 34. 38. 40. 4:i:. :i:oa. :i:03. :i:04-
:i:05. n3. n4. :i:a9. :i:3:i:. :i:3a :i:33 :i:34. :i:48. 
:i:49 evenals :i:6 schepen van het type YMS, 
door de Verenigde Staten van Amerika ge
leverd. 
Snelle Motorboten 

VAS Nos ao1. ao4. au. a:i:8. aaa. a33. 
a35. 

Hulpschepen 
Yloottankers 

Nettwio, Lete. 
Tankschepen 

Arno, Frigido. Mincio, Ofanto, Oristano, 
Pescara, Po, Sesia, Simeto, Stura, Trooto, 
Vipacco. 
Sleepbottm (grote) 

Abbazia. Asinara, Atlante, Capraia, 
Chioggia, Emilio, Gadliardo, Gorgona, Li
cosa, Lilebio, Linosa, Mestre. Piombino, 
Porto Empedocle, Porto Fossone, Porto Pi
sano, Posto Rose, Porto Recanati. San 
Pietro, San Vieto, Ventimiglia. 
Sleepboten (kleine) 

Argentario, Astico, Cordevole, Generale 
Pozzi, Irene. Passero, Porto Rosso, Porto 
Vecchio, San Bartolomco, San Benedetto, 
Tagliamento, N :i:. N 4. N 5. N 9. N a2. 
N 26. N a7. N 3a. N 47. N 5a. N 53. N 78. 
N 96. N 104- RLN :i:, RLN 3. RLN 9. RLN 
:i:o . . 
Opleidingsschip 

Amerigo Vespucci. 
Transportschepen 

Amalia Messina. Montegrappa, Tarantola. 

V oorraadachip 
Giuseppe Miraglia. 

Reparatieschip 
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Antonio Pacinotti (om te bouwen onder
zeeboot-moederschip). 
Opnemingsvaartuigen 

Azio (om te bouwen mijnenlegger), 
Cherso. 
Vaartuig voor de vuurtorendiemt 

Buffoluto. 
Kabellegger 

Rampino. 

B. Lijst van schepen ter bellchikk~ te 
stellen van de &aerinlJen der Verenigde 
Staten van Amerika, Frankrijk, het Ver-

enigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie 

Voornaamste oorlogsschepen 
Slagschepen 

Giulio Cesare, Italia, Vittorio Veneto. 
Kruisers 

Emmanuele Filiberto Duca d' Aosta, Pom.. 
peo Magno, Atillo Regolo, Eugeuio di Sa
voia, Scipione Africano. 
Flotiile Vaartuig 

Eritrea. 
Torpedobootjal}ers 
Artigliere, Fuciliere, Legionario, Mitraglie
re. Alfredo Oriani, Augusto Riboty, Velite. 
Torpedoboten 

Aliseo, Animoso, Ardimentoso, Ariete, 
Fortnunale, Indomito. 
Onderzeeboten 

Alagi, Atropo, Dandolo, Giada, Marea, 
Nichelio, Platina, Vortice. 

Klei111S oorlogsschepen 
Motar-tor~oboten 

Ms Nos n. a4. 3:i:. 5a. 53. 54. 55. 61. 65. 
7a. 73• 74• 75• 

MAS Nos 433. 434. sxo. 5:i:4. 5:i:(i. 5:i:9 
sao. sa:i:. 5a3. 538. 540. 543. 545. 547• 56a. 
ME Nos 38. 40. 4:i:. 
Mijnenvegers 

RD Nos 6. :i:6. a:i:. a5. :n. a8. a9. 
Kanonneerboot 

Illyria. 
Snelle Motorboten 

VAS Nos a37. a40. a4:i:. a45. a46. a48. 
· Landingsvaartuigen 

MZ Nos 7:i:3. 7:i:7. 7aa. 7a6. 7a8. 729. 737• 
744. 758. 776. 778. 780. 78x. 78+ 800. 83:i:. 

Hulpschepen 
Tankschepen 

Prometeo, Stige, Tarvisio, Urano. 
W a1ertankschepen 

Anapo Atemo, BasentfJ, Bisagno, Dalma
zia, Idria, Isarco, Istria, Liri, Metauro, Pol
cevera. Sprugola, Timavo, Tirso. 
Sleepboten ( grote) 

Arsachena, Builuzzo, Capo d'Istria, Car
bonara, Cefalu, Ercole, Gaeta. Lampedusa, 
Lipari, Liscanera, Marechiaro, Mesoo. Mo

·lara, Nereo, Porto Adriana, Porto Conte, 
Porto Quieto, Porto Torres, Porto Tricase, 
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Procida. Promontore, Rapallo, Salvore, San 
Angelo, San Antioco, San Remo, Talamone, 
Taormina, Teulada, Tifeo. Vado, Vigoroso. 
Sleepboten (kleine) 

Generale Valfre, Licata, Noli, Volosca, 
N a. N 3. N :13. N :14. Na8. N 35. N 36. 
N 37. N 80. N 94. 
Voorraadschip 

Anteo. 
OpleidilJllssclûp 

Christoforo Colombo. 
Hulprnijnenlegt;er 

Fasana. 
Transporlechepen 

Giuseppe Messina. Montecucco, Paniga
glia. 

BIJLAGE xm 
OMSCHRIJVINGEN 

A. Scheepstermen 
(zie artikel 59) 

Standaard-waterverplaatsinll ( tonna/le) 
De standaard-waterverplaatsing van een 

schip is de waterverplaatlling van het vol
ledige schip met zijn hele bemanning, met 
machines en ketels, zeeklaar, met volledige 
bewapening en munitie, met installaties. uit.. 
rusting, met proviand en drinkwater voor 
de bemanning_ diver.ie voorraden, gereed
schappen en reserve-onderdelen, welke in 
oorlogstijd medegevoerd moeten worden, 
maar zonder brandstof aan boord of reserve
voedingwater voor machines en ketels. 

De standaard-waterverplaatsing wordt in 
tonnen uitgedrukt van :i:.016 kg (:i.a40 Ibs.). 

Oorlo/lsschiP 
Ongeacht zijn waterverplaatsing is een 

oorlogsschip: 
:i:) Een echip, dat speciaal gebouwd of 

aangepast is als gevechtlleenheid voor mari
tieme, amphibische en maritiem-aeroplani
ache operaties. 

a) Een schip, dat een der volgende ei
genschappen bezit: 

a) bewapend met een kanon van een 
kaliber van meer dan 1:ao mm (4",7); 

b) bewapend met meer dan vier kanons 
van een kaliber van meer dan 76 mm (3"); 

c) ontworpen of van uitrusting voor
zien voor het lanceren van torpedo's of het 
leggen van mijnen; 

d) van uitrusting voorzien om bestuur
bare of zichzelf voortbewegende projectie
len af te schieten; 

e) ontworpen om beschermd te worden 
door pantllerplaten van meer dan as mm 
(x") dikte ; 

f) hoofdzakelij k ontworpen of ingericht 
voor het starten van luchtvaartuigen in vol
le zee; 

g) uitgerust met meer dan twee instal
laties voor het afschieten van luchtvaar
tuig_en; 

h) ontworpen om een grotere snelheid 
dan twintig knopen te bereiken, indien uit
gerust met een kanon van een kaliber van 
meer dan 76 mm (3") . 
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Een oorloguchip van bij-categorie :i:) 
wordt vanaf het twintigste jaar na zijn in

. dienststelling en op voorwaarde. dat het 
volledig ontwapend is, niet langer als zo
danig beschouwd. 

Sla/lschip 
Een slagschip is een oorlogsschip, geen 

vliegtuigmoederschip zijnde, wiens stan
daard-waterverplaatsing meer dan xo ooo 
ton bedraagt of hetwelk bewapend is met 
een kanon van een kaliber van meer dan 
203 mm (8"). 

Vlie(ltuiaa,oe,krschip 
Een vliegtuigmoederschip ia een oorloga

. schip, dat, ongeacht zijn waterverplaatsing, 
voornamelijk ontworpen of ingericht is om 
luchtvaartuigen te transporteren of te star
ten. 

Onder-boten 
Een onderzeeboot is een schip, ontworpen 

voor de vaart onder water. · 

Gespecialiseerde Typen va-n Aanvals
vaartuillen 

:i:) Alle typen van vaartuigen, speciaal 
ontworpen of aangepast voor amphibische 
krijgsoperaties; 

a) Alle typen van kleine vaartuigen, 
speciaal ontworpen of aangepast voor het 
vervoeren van ontplofbare of brandverwek
kende lading voor aanvallen op schepen of 
havens. 

Motor-Torpedoboten 
Een motor-torpedoboot is een boot van 

een waterverplaatsing van minder dan aoo 
· ton, die een snelheid heeft van meer dan 
as knopen en torpedo's kan afschieten. 

B. Militaire Opleidinll voor Land-, Lucht
en Zeemacht 

( zie artikelen 60, 63 en 65) 

:i: . De militaire opleiding wordt als volgt 
gedefiniëerd: de studie en de practijk van 
het gebruik van alle waoenen, welke spe
ciaal bestemd of aangepast zijn voor mili
taire doeleinden en daarmee in verband 
staande opleidingsinstallaties, de studie en 
het uitvoeren van alle oefeningen of ma
noeuvres toegepast in het onderwijs of de 
practijk v an door de strijdkrachten in de 
oorlog uitgevoerde beweging en de metho
dische bestudering van de tactiek, de krijgs
kunde en het stafwerk. 

a . De militaire luchtvaartopleiding 
wordt als volgt gedefiniëerd : de studie en 
de practijk van het gebruik van alle wape
nen. speciaal bestemd of aangepast voor 
militaire luchtvaartdoeleinden en daarmee 
in verband staande opleidingsinstallaties, de 
studie en practijk van alle speciale ma
noeuvres, met inbegrip van formatievluch
ten. door v liegtuigen uitgevoerd bij het ver
vullen van een militaire vliegopdracht, etr 
de methodische bestudering van de locht
vaarttactiek, de krijgskunde en ~et staf
werk. 

3. Onder maritieme opleiding wordt ver_ 
staan: de algemene organisatie, bestudering 
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en het practisch gebruik van oorlogsschepen 
of maritieme installaties, evenals de studie 
of het gebruik van alle, daarmee in ver
band staande opleidingsinstallaties en toe
stellen, die gebruikt worden voor de krijgs
verrichtingen op zee, met uitzondering van 
die. welke gewoonlijk ook voor burgerli~ke 
doeleinden worden aangewend; bovendien 
het onderwijs, de practijk en methodische 
bestudering van de marinetactiek, de krijgs
kunde en het stafwerk, waarbij inbegrepen 
de uitvoering van alle krijgsverrichtingen 
en manoeuvres, die niet nodig zijn bij een 
vreedzaam gebruik der schepen. 

C. Definitie en Lijst van het Oorlc,4.,. 
materieel 

(zie artikel 67) 

De term "oorlogamaterieel". zoals bedoeld 
in dit Verdrag, ia van toepassing op de wa
penen, de munitie en al het materieel, spe
ciaal ontworpen en aangepast voor oorlogs
doeleinden, die hieronder .zijn opgesomd. 

De Geallieerde en Geassocieerde Mogend
heden behouden zich het recht voor de lijst 
van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, 
met het oog op nieuwe feiten die .zich op 
het gebied van de wetenschap kunnen voor
doen. 

Categorie I 
1. Geweren. karabijnen, revolvers en 

pistolen van militair type; reservelopen 
voor deze wapens en andere losse onder
delen, die zich niet gemakkelijk lenen voor 
burgerlijk gebruik. 

2. Mitrailleun, automatische of zelf-la
dende militaire geweren en machinepisto
len; reservelopen voor deze wapenen en an.. 
dere losse onderdelen, die zich niet gemak
kelijk lenen voor burgerlijk gebruik; mi
trailleur affuiten. 

3. Kanonnen, .houwitsers, mortieren, 
speciaal geschut voor vliegtuigen, kanon
nen zonder kulaa of zonder terugloop en 
vlammenwerpers; reservelopen voor deze 
wapens en andere losse onderdelen. die zich 
niet gemakkelijk lenen voor burgerlijk ge
bruik; beweegbare affuiten en vaate opstel
lingen voor deze wapenen. 

4- Raketgeschut; inrichtingen voor het 
afschieten en de controle op zichzelf-voort
bewegende en bestuurbare projectiélen; op
stellingen voor deze toeatellen. 

5. Zichzelf voortbewegende en bestuur
bare projectielen, projectielen, raketten, pa
tronen en kardoezen, geladen of ongeladen, 
voor de wapenen in de bovenstaande para
grafen I tot 4 opgesomd, evenals ontste
kinpbuizen, lonten. of ·apparaten voor het 
doen ontploffen of het in werking stellen 
daarvan, de nodige ontstekingsinrichtingen 
voor burgerlijk gebruik niet inbegrepen. 

6. Granaten, bommen, torpedo's, mij
nen, .dieptebommen en brandverwekkend 
materiaal en ladingen, gevuld of leeg. alle 
middelen om ze te doen ontploffen of in 
werking te stellen, de nodige lonten voor 
burgerlijk gebruik niet inbegrepen. 

7. Bajonetten. 
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Categorie II 
1. Gepantserde gevechtswagens; gepant

serde treinen die technisch niet omgebouwd 
kunnen worden voor burgerlijk gebruik. 

a. Mechanische of zichzelf voortbewe
gende vervoermiddelen voor alle in cate
gorie I opgesomde wapenen; speciale typen 
militaire chassis of caroeserie, anders dan 
die, welke in paragraaf 1 hierboven opge
somd zijn. 

3. Pantiierplaten van meer dan drie 
duim dikte, voor bescherminpdoeleinden in 
de oorlog gebruikt. 

Categorie 111 
1. Richttoestellen en rekentoeatellen, 

waaronder begrepen berekeninstallaties en 
registreerapparaten ten behoeve van de 
vuurleiding; vuurleidingtoestellen; richt
middelen; bommenrichtkijkers; tempeertoe
stellen; toestellen voor het kalibreren van 
kanonnen en vuurleidinpinstrumenten. 

2. Pontonniersmaterieel, aanvals- en 
stoimboten. 

3. Middelen voor oorlogslisten. mislei
ding en valstrikken. 

4. Militaire uitrusting van de gewapen
de macht, van gespecialiseerde aard, zich 
niet gemakkelijk lenend vóor burgerlijk ge
bruik. · 

Categorie IV 
1. Oodogsachepen van alle klauen, met 

inbegrip van omgebouwde schepen en bo
ten, ontworpen of bedoeld voor hulpdoel
einden, of steun. welke technisch niet te 
veranderen zijn voor burgerlijk gebruik, 
evenals wapens_ pantseringen, munitie, 
vliegtuigen of verdere uitrusting, mateneel, 
machines en installaties, welke in vredestijd 
op geen andere schepen worden gebruikt 
dan op oorlogsschepen. 

a. Alle 100rten landi.ngaboten en amphi
bische voertuigen of materieel; alle soorten 
aanvalsschepen of -materieel, evenals cata
pulten of andere toestellen voor het te 
waterlaten of afschieten van vliegtuigen, 
reketten, zelfvoortstuwende of andere pro
jectielen, werktuigen of installatie bemand 
of onbemand bestuurd of niet. 

3. Schepen, vaartuigen, wapenen, inrich
tingen of toestellen van allerlei soort, hetzij 
onder of half onder water, met inbegrip 
van de versterkingen, speciaal ontworpen 
voor de verdediging der havens, uitgezon
derd het benodigde materieel voor berging, 
redding en materieel voor andere burger
lijke doeleinden, evenals de hele uitrusting, 
alle hulpwerlrtuigen, loese onderdelen, de 
proefnemings- of opleidingsinstallaties, de 
werktuigen of imtallaties, welke speciaal 
bestemd kunnen worden voor de bouw, het 
toezicht het onderhoud of de onderbren
ging van deze schepen, vaartuigen, wape
nen, inrichtingen of toestellen. 

Categorie V 
1. Gemonteerde of ongemonteerde lucht

vaartuigen, zwaarder of lichter dan de 
lucht, welke speciaal bestemd of aangepast 
.zijn voor luchtgevechten door gebruik van 
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machinegeweren, raketinstallaties en artil
lerie, voor tn11111port of voor bommenwer
pen_ of welke uitgerust sijn met een van d 
installaties, omschreven in lid a hieron 
vermpd, of welke vanwege hun ontwerp o 
bouw, gemakkelijk met een van deze in
stallaties uitgerust kunnen worden. 

a. Affuiten van vliegtuigkanonnen, bom
menrekken, torpedolanceerinrich~n, in
richtingen voor het afwerpen van bommen 
en torpedo's, geschutstorens en -koepel■• 

3. Speciaal bestemde uitrusting voor per 
lucht vervoerde troepen_ welke slechts door 
deze troepen gebruikt wordt. 

4. Catapulten of installaties voor het 
starten en te water laten van boord-, land
of watervliegtuigen; lanceerinrichtingen 
voor vliegende projectielen. 

5. Versperringsballonnen. 

Categorie VI 
Alle verstikkende middelen, dodelijke ver

giften of stoffen welke buiten gevecht stel
len, bestemd voor oorlogsdoeleinden of ver
vaardigd in hoeveelheden, welke de bur
gerlijke behoefte overschrijden. 

Categorie VII 
V oortlltuwende ladingen, ont:Plofbare stof_ 

fen, pyrotechnisch materiaal, of vloeibare 
gassen. bestemd voor de voortstuwing, ont
ploffing, de lading of vulling van het oor
logsmateriaal, dat in de voorgaande cate
gorieën is beschreven of bestemd voor elk 
gebruik in verband met het oorlogsmate
riaal, die niet voor burgerlijke doeleinden 
gebruikt kunnen worden of in zulke hoe
veelheden vervaardigd zijn, dat zij de bur
gerlijke behoefte te boven gaan. 

Categorie VIII 
De industriè1e installaties en uitrustingen 

speciaal ontworpen voor de productie en 
het behoud van het in de voorafgaande ca
tegorieën opgesomde materiaal, welke tech
nisch niet om te bouwen zijn voor burger
lijke doeleinden. 

D. Definitie van de terrntm ,,demilitsri
eatie" en ,,lledeznilitariseerd" 

(zie artikelen :n, 14, 49 en artikel 3 
van bijlage VI). 

In dit verdrag worden de termen "demi
litarisatie" en "gedemilitariseerd" aldus 
verstaan, dat sij op het betreffende grond
gebied en in de betreffende territoriale wa
teren verbieden: alle maritieme, militaire 
of militaire luchtvaartinstallaties e:n ver
sterkingen, en haar bewapening, haar kunsL 
matige, militaire, maritieme hindernissen of 
luchtvenperringen, het gebruik van bases 
door militaire. maritieme of luchtvaarteen
heden of de blijvende of tijdelijke station
nering van deze eenheden; de militaire op
leiding in al haar vormen en het vervaardi
gen van oorlogsmateriaal. Dit verbod is niet 
van toepassing op het binnenlandse veilig
heidspersoneel, dat voor het uitvoeren van 
opdrachten van binnenlands karakter, be
perkt van aantal is en van wapenen is voor-
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si.en, welke door een enkel persoon gedra
gen en bediend kunnen worden, en het is 
evenmin van toepassing op de militaire op
leiding, welke voor dergelijk personeel no
dig is. 

BIJLAGE XIV 
• Eoonomischs en Financiële BepalinilfJn, 

betreffende de Algestane Gebieden 
1. De Rechtsopvolgende Staat zal zon

der betaling de Italiaanse "Staats- of semi
Staatseigendommen ontvangen, welke zich 
op het krachtens dit Verdrag afgestane ge
bied bevinden, evenals alle archieven en 
documenten van adm.inistratief karakter of 
historische waarde, welke betiekking heb
ben op dit gebied of op de, bij de uitvoe
ring van dit lid, overgedragen eigendom
men. 

Onder Staats- en aemi-Staatseigendom
men wordt in deze bijlage ventaan, roeren
de en onroerende goederen yan de Italiaan
se Staat, van plaatselijke publiekrechtelijke 
lichamen, van openbare instellingen, ven
nootschappen en verenigingen, welke pu
bliek eigendom zijn, alsmede de roerende en 
onroerende Roederen, welke tot de Fascisti
sche Partij of haar nevenorgenisaties heb
ben behoord. 

:z. Elke overdracht van Italiaanse Staats
of semi-Staatseigendommen, zoals bedoeld 

,in lid I hierboven vermeld, welke na 3 Sep_ 
tember 1043 heeft plaats gevonden, zal als 
ven nul en gener weerde bescshouwd wor
den. Deze bepaling zal echter niet van toe
passing zijn op wettige handelingen, welke 
verband houden met de gangbare werk
zaamheden ven Staats- of semi-Staatsorga
nen, voor zover hier sprake is van de ver
koop_ onder normale omstandigheden, ven 
goederen, welke deze organen gewoonlijk 
voortbrengen of verkopen bij de tenuit
voerlegging van normale handelsovereen
komsten, of in de normale loop ven be
stuurawerkzaamheden ven openbare aard. 

3. De Italiaanse onderzeese kabels, wel
ke punten of welke een punt in het afge
stane gebied met een punt in een ander 
gebied van de Rechtsopvolgende Staat ver
bindt, zullen worden beschouwd als Ita
liaans bezit. dat gelegen is binnen het afge
stane gebied, ondanks het feit, dat bepaal
de delen van deze kabels zich buiten de 
territoriale wateren kunnen bevinden. De 
Italiaanse onderzeese kabels. welke een punt 
van het afgestane gebied verbinden met 
een punt, dat buiten de rechtsbevoegdheid 
ven de Rechtsopvolgende Staat valt, zullen 
worden beschouwd als Italiaans bezit, dat 
gelegen is binnen het afgestane gebied, wat 
betreft de eindinstallaties en die gedeelten 
van de kabels, welke binnen de territoriale 
wateren van het afgestane gebied liggen. 

4- De Italiaanse Regering zal aan de 
Rechtsopvolgende Staat alle voorwerpen 
ven artistieke, hiatorische of erchaeologische 
waarde teruggeven. welke tot het culturele 
erfdeel van het afgestane gebied behoren en 
welke. toen dit gebied zich onder Italiaanse 
overheersing bevond, zonder betaling zijn 
weggevoerd en door de Italiaanse Regering 
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of door Italiaanse openbare instellingen zijn 
vastgehouden. 

5. De Rechtsopvol.gende Staat zal over
gaan tot het wisselen tegen eigen geld, van 
Italiaanse betaalmiddelen, welke in het af
gestane gebied zijn behouden door natuur
lijke penonen, die daar woonachtig blijven 
of door rechtspenion,:;n, die er hun werk
zaamheden blijven uitoefenen. Volledige be
wijzen over de herkomst van de ter uitbe
taling aangeboden fondsen, zullen aan de 
houders gevraagd kunnen worden. 

6. De Regering van de Rechtsopvolgen
de Staat zal niet gehouden zijn enige bij
drage te leveren voor de betaling van de 
Italiaanse Staatsschuld., maar zij zal de ver
plichtingen op zich moeten nemen van de 
Italiaanse Staat tegenover houders van deze 
schuldbewijzen. hetzij dat het natuurlijke 
personen zijn, die blijven wonen in het af
gestane gebied, hetzij dat het rechtspersonen 
zijn, die er hun zetel of hun hoofdkantoor 
aanhouden, voor zover deze verplichtingen 
overeenkomen met dat gedeelte van deze 
Schuld, waarvan de effecten voor 10 Junt 
1940 zijn uitgegeven en dat bestemd: kan 
worden VOOI' openbare werken en burger
lijke bestuursdiensten, ten behoeve van. ge
noemd gebied, maar dat niet direct of indi
rect voor militaire doeleinden bestemd kan 
worden. . 

Volledige bewijzen. betreffende de her
komst dezer effecten, zullen aan de houders 
kunnen worden gevraagd. 

De Rechtsopvolgende Staat en Italië zul. 
len bij overeenkomst het deel vaststellen 
van de openbare Italiaanse schuld, bedoeld 

• in dit lid, en de toe te passen methoden 
voor de uitvoering dezer bepalingen. 

7. De Rechtsopvolgende Staat en Italië, 
zullen bij bijzondere overeenkomst de voor
waarden regelen, waaronder de verplichtin
gen van openbare of particuliere Italiaanse 
sociale verzekeringsinstellingen, ten opzich
te van de bewoners van het afgestane ge
bied, evenals een evenredig deel van de ge
kweekte reserves der genoemde instellingen, 
aan soortgelijke instellingen van de Rechts
opvolgende Staat zullen worden overgedra
gen. 

De Rechtaopvolgende Staat en Italië zul_ 
len bij soortgelijke overeenkomsten de ver
plichtingen regelen van de openbare of par
ticuliere Italiaanse sociale verzekerings
instellingen, wier zetel in het afgestane ge
bied ligt, ten opzichte van houders van po
lissen of van contribuerenden, die in Italië 
verblijf houden. 

8. Italië zal gehouden blijven de uitbe
taling van burgerlijke of militaire penaioe
nen, welke verkregen zijn op de datum van 
het van kracht worden van dit Verdrag, in 
dienst van de Italiaanse Staat of van open
bare, gemeentelijke of plaatselijke publiek
rechtelijke lichamen te verzekeren, door per
sonen. die krachtens dit Verdrag, de natio
naliteit van de Rechtaopvolgende Staat 
verkrijgen; deze verplichting sluit eveneens 
de nog niet vervallen pensioenrechten in. 
De Opvolgende Staat en Italië zullen bij 
overeenkomst de voorwaarden regelen, 
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waaronder Italië aan deze verplichting zal 
voldoen. 

9. De goederen, rechten en belangen van 
Italiaanse onderdanen, die hun vaste woon
plaats hebben in ·de bij het van kracht wor
den van dit Verdrag, afgestane gebieden, 
zullen in dezelfde mate geëerbiedigd wor
den. als die der onderdanen van de Rechts
opvolgende Staat, mits zij wettig verkregen 
zijn. 

De goederen, rechten en belangen van 
andere Italiaanse onderdanen en van rechts
personen van Italiaan.se nationaliteit, zullen, 
mits zij wettig verkregen zijn, slechts aan 
die wettelijke bepalingen onderworpen zijn, 
welke zo mogelijk, in het algemeen kunnen 
worden toegepast op het eigendom van na
tuurlijke en rechtspersonen van vreemde na
tionaliteit. 

Deze goederen, rechten en belangen zul
len noch aan retentie onderhevig zijn, noch 
geliquideerd worden, krachtens artikel 79 
van dit Verdrag; zij zullen aan de eigenaren 
teruggegeven worden, vrij van de gevolgen 
van alle maatregelen van die aard of van 
enige andere maatregel van overdracht. ge
dwongen beheer of sequestratie, welke ge. 
nomen zijn in de loop van het tijdvak van 
3 September 1943 tot de datum van het 
van kracht worden van dit Verdrag, 

10. Personen, die de Italiaanse nationa
liteit kiezen en zich in Italië vestigen, zul
len, na afbetaling van schulden of belastin
gen, welke zij in het Vrije Gebied verschul
digd zouden zijn, het recht hebben hun roe
rende goederen mee te nemen en de fondsen 
welke zij bezitten, over te dragen. mits deze 
goederen en fondsen wettig zijn verkregen. 
Er zullen generlei uit- of invoerrechten ge
heven worden op de overbrenging van deu 
goederen. Deze personen zullen bovendien 
bevoegd llijn hun roerende en onroerende 
goederen onder dezelfde voorwaarden te 
verkopen, als de onderdanen van de Rechts. 
opvolgende Staat. 

De overbrenging der goederen naar Italië 
zal geschieden op de voorwaarden en bin
nen de grenzen, welke bij overeenkomst tus.. 
sen de Rechtsopvolgende Staat en Italië 
zijn vastgesteld. 

De voorwaarden en andere detaila, be
treffende de overbrenging der fondsen, in
clusief de opbrengst van de verkoop der 
goederen, zullen eveneens bij overeenkomst 
worden vastgesteld 

n. De goederen, rechten en belangen, 
welke in Italië bestaan bij het van kracht 
worden van dit Verdrag, en toebehoren aan 
vroegere Italiaan.se onderdanen, die in de 
afgestane gebieden wonen en onderdanen 
van een ander land zijn geworden krachten.s 
dit Verdrag, zullen door Italië in dezelfde 
mate geëerbiedigd worden als de goederen, 
rechten en belangen van onderdanen der 
Verenigde Naties in het algemeen. 

Deze personen zullen bevoegd zijn hun 
goederen, rechten en belangen over te bren
gen en te liquideren, onder de voorwaarden, 
voorzien in lid 10, hierboven vermeld. 

u. De vennootschappen, opgericht on
der de Italiaanae wetgeving, die 1!un zetel 
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in het afgestane gebied hebben, en die deze 
naar Italië wensen over te brengen, zullen 
eveneens behandeld moeten worden. over
eenkomstig de bepalingen van lid xo van 
deze bijlage_ mits meer dan vijftig percent 
van het kapitaal van de vennootschap/ver
eniging aan personen toebehoort, die buiren 
het afgestane gebied wonen of aan perso
nen, die krachtens dit Verdrag de Italiaan
se nationaliteit kiezen en hun domicilie naar 
Italië verplaatsen, mits de vennootschap 
voor het grootste gedeelte buiten het afge
stane gebied werkzaam is. 

x3. De schulden van personen, die in 
Italië verblijf houden aan personen, die in 
het afgestane gebied wonen, of schulden 
van personen, die in het afgestane gebied 
wonen. zullen niet door de overdracht wor
den getroffen. 

De Rechtsopvolgende Staat en Italië ne
men op zich om de regeling dezer verplich
tingen te beyorderen. De term "personen", 
in dit lid gebruikt, is van toepassing op 
rechtspersonen. 

x4. De goederen in het afgestane gebied 
van enig· Lid der Verenigde Naties of van 
zijn onderdanen, welke niet vrij zijn geko
men van het sequester of van de controle
maatregelen, waaraan zij door Italië onder
worpen waren, en welke evenmin aan hun 
eigenaren ~jn teruggegeven. zullen, in de 
toestand waarin zij zich thans bevinden, 
teruggegeven worden. 

x5. De Italiaanse Regering erkent, dat 
de overeenkomst van Brionië van xo Au
gustus x942_ van nul en gener waarde is. Zij 
verbindt zich om met de andere onderteke
naars der overeenkomst van Rome van a9 
Mei x923, deel te nemen aan alle onder
handelingen, welke ten doel hebben in haar 
bepalingen de nodige wijzigingen aan te 
brengen ter verzekering van een billijke 
regeling der jaarlijkse uitkeringen, waarin 
zij voorziet. 

x6. Italië zal de goederen teruggeven, 
welke na 3 September x943 op onwettige 
wij.ze aan het afgestane gebied ontnomen 
en naar Italië overgebracht zijn. Behoudens 
wanneer deze bijlage een andere regeling 
voorschrijft. zal de toepassing van deze ver
plichting door de leden a, 3, 4, 5 en 6 van 
artikel 75 geregeld worden. 

x7. Italië zal, binnen de kortst mogelijke 
tijd, alle schepen in het bezit van de Staat 
of van Italiaanse onderdanen, aan de 
Rechtsopvolgende Staat teruggegeven, wel
ke op 3 September x943 toebehoorden. het
zij aan natuurlijke personen, die in het afge
stane gebied wonen en krachtens dit Ver
drag de nationaliteit van de Rechtsopvol
gende Staat verkrijgen, hetzij aan rechtsper
sonen van Italiaanse nationaliteit, die hun 
zetel in het afgestane gebied hebben en zul_ 
len behouden, uitgezonderd de schepen, wel
ke te goeder trouw verkocht zijn. 

x8. De Rechtsopvolgende Staten en Ita
lië zullen overeenkomsten sluiten, om op 
billijke en rechtmatige wijze de goederen te 
verdelen van elk bestaand, plaatselijk. pu
bliekrechtelijk lichaam, welks gebied ver
deeld is door een, krachtens dit Verdrag 
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vastgestelde grens, en om de instandhou
ding te verzekeren aan die gemeentelijke 
diensten, welke voor de bewoners benodigd 
zijn en waarvoor in de andere bepalingen 
van dit Verdrag geen bijzondere voorzie
ningen getroffen zijn. 

Soortgelijke overeenkomsten zullen wor
den gesloten om op juiste en rechtmatige 
wijze het rollend. en ander spoorwegmate
riaal te verdelen, evenals de uitrusting van 
dokken en havens en vaartuigen, die daar
bij dienst doen; en eveneens zullen bij over
eenkomst alle andere hangende kwesties 
van economische aard geregeld worden. wel
ke niet in deze bijlage zijn bedoeld. 

x9. De bepalingen van deze Bijlage zul
len niet van toepassing zijn op de vroegere 
Italiaanse koloniën. De economische en fi
nanciële bepalingen, welke op hen van toe
passing zijn, zullen deel uitmaken van de 
regelingen, welke luidens de bewoordingen 
van artikel a3 van dit Verdrag, over het lot 
van deze gebieden zullen beslissen. 

BIJLAGE XV 

J:3ijzondere Bepalingen betreffende bepaaldt. 
Categorieën van Eigendommen 

A. Industriële, Letterkundi~ en 
Artistieke Ei~ndoaunen 

x. a. Er zal een termijn van een jaar, te 
berekenen vanaf de datum van het van 
kracht worden van dit Verdrag, aan de Ge
allieerde en Geassocieerde Mogendheden en 
hn onderdanen worden toegestaan. zonder 
betaling van uitstelheffingen of enige an
dere sancties, ten einde hen in staat te stel
len, de nodige daden te verrichten ter ver
krijging of voor het behoud in Italië, van 
de industriële, letterkundige of artistieke 
eigendomsrechten, welke niet verricht heb
ben kunnen worden ten gevolge van de be
staande staat van oorlog. 

b. De Geallieerde en Geassocieerde Mo
gendheden of hun onderdanen, die op het 
gebied van enige Geallieerde of Geasso
cieerde Mogendheid een aanvraag hebben 
gedaan, hetzij ter verkrijging van een oc
trooi of een inschrijving van een gebruiks
model. op zijn vroegst twaalf maanden voor 
de opening der vijandelijkheden met Italië 
of gedurende deze, hetzij voor de inschrij
ving van een industriële tekening, model of 
fabrieksmerk, ten hoogste zes maanden voor 
de opening der vijandelijkheden met Italië, 
of gedurende deze, zullen gerechtigd zijn, 
voor de duur van een periode van twaalf 
maanden, vanaf de datum van het van 
kracht worden van dit Verdrag. de overeen
komstige rechten in Italië aan te vragen, 
met een recht van voorrang, gebaseerd op 
het feit, dat zij reeds vroeger een aanvraag 
hadden gedaan in het gebied van deze Ge-
allieerde of Geassocieerde Mogendheid. 

c. Elk der Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheden en haar onderdanen, zal gedu_ 
rende een periode van een jaar, vanaf de 
datum van het van kracht worden van dit 
Verdrag, vervolging kunnen instellen in Ita-

. lië tegen natuurlijke of rechtspersonen, die 
inbreuk hebben gemaakt op hun industriële, 
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letterkundige en artistieke eigendomsrech
ten tussen de datum van het uitbreken der 
vijándelijkheden en die van het van kracht 
worden van dit Verdrag. 

a. Bij het vasbtellen van de perio~ ge
durende welke een octrooirecht moet wor
den geëxploiteerd of een model of fabrieks
merk moet worden gebruikt, zal de periode 
vanaf het uitbreken der vijandelijkheden tot 
aan het einde van de achttiende maand na 
het van kracht worden van dit Verdrag, niet 
worden meegeteld. 

3. In de berekening van de normale 
geldigheidsduur van industriële, letterkun
dige en artistieke eigendomsrechten, welke 
in Italië golden bij het uitbreken der vijan
delijkheden, of welke erkend of gevestigd 
zullen worden onder de voorwaarden, be
doeld in deel A van deze bijlage, en welke 
toebehoren aan een van de Geallieerde of 
Geassocieerde Mogendheden of aan haar on.. 
derdanen. zal geen rekening worden gehou
den met de periode tussen het uitbreken 
der vijandelijkheden en de datum van het 
v!:ln kracht worden van dit Verdrag. De nor
male geldigheidsduur van deze rechten zal 
dientengevolge in Italië als automatisch 
verlengd beschouwd wmden, met een nieu
we periode, gelijk aan die, welke niet mee
geteld zal zijn. 

4. De voorafgaande bepalingen betref
fende de rechten in Italië van de Geallieer
de en Geassocieerde Mogendheden en hun 
onderdanen zullen eveneens moeten worden 
toegepast op de rechten van Italië en zijn 
onderdanen in de gebieden van de Geallieer
de en Geassocieerde Mogendheden. Geen 
enl«-le van deze bepalingen zal echter aan 
Italië of zijn onderdanen recht geven op een 
gunstiger behandeling in het gebied van een 
der Geallieerde of Geassocieerde Mogend- · 
heden, dan die, welke in hetzelfde geval 
door die Mogendheid aan enige andere der 
Verenigde Naties of haar onderdanen wordt 
toegestaan; evenmin zal Italië gehouden 
zijn, Jlrachtens deze bepalingen aan een ·van 
de Geallieerde of Geassocieerde Mogend
heden of haar onderdanen, een gunstiger 
behandeling te geven. dan die, welke Italië 
of zijn onderdanen genieten op het gebied 
van die Mogendheid, met betrekking tot de 
onderwerpen, waarop de voorafgaande be
palingen slaan. 

5. Derden, die wonen op het gebied van 
enige Geallieerde of Geassocieerde Mogend
heid of op Italiaans Gebied en die voor de 
datum van het van kracht worden van dit 
Verdrag te goeder trouw industriële, letter
kundige of artistieke eigendomsrechten ver
kregen hebben, welke indruisen tegen de 
rechten, hersteld krachtens deel A van deze 
Bijlage, of tegen rechten. welke verkregen 
zijn krachtens de op grond van deze bepa
lingen toegestane voorrangen, of welke te 
goeder trouw het voorwerp van deze rech
ten hebben vervaardigd, uitgegeven, gere
produceerd. gebruikt of verkocht, zullen 
toestemming krijgen deze rechaten, welke 
zij te goeder trouw verkregen hadden, te 
blijven uitoefenen, en om de vervaardiging, 
publicatie, reproductie, het geruik of de ver-
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koop, die zij te goeder trouw hadden onder
nomen, voort te zetten of te hervatten. zon
der zich bloot te stellen aan vervolgingen 
wegens inbreuk. 

Die toestemming zal in Italië gegeven 
worden in de vorm van een niet-exclusieve 
vergunning, toegewezen onder die voorwaar_ 
den, welke bij overeenkomst tussen de be
langhebbende partijen door hen moeten 
worden vastgesteld, of, bij gebreke van 
overeenkomst_ door de verzoeningscommis
sie; ingesteld krachtens artikel 83 van dit 
Verdrag. In de gebieden van elk der Ge
allieerde of Geassocieerde Mogendheden 
zullen echter de bona fide derden profiteren 
van de bescherming, welke in de overeen
komstige gevallen wordt gegeven aan bona 
fide derden, wier rechten indruisen tegen die 
van de onderdanen der andere Geallieerde 
en Geassocieerde Mogendheden. 

6. Geen enkele bepaling van deel A van 
deze bijlage mag in die zin uitgelegd wor
den, dat zij aan Italië of aan zijn onder
danen in het gebied van enige der Ge-
allieerde of Geassocieerde Mogendheden: 
recht zou geven op octrooi of gebruiksmo-
dellen voor uitvindingen betreffende enig 
artikel, hetwelk uitdrukkelijk aangeduid is 
in de omschrijving van het oorlogsmateriaal, 
opgesomd in bijlage XIII van dit Verdrag, 
welke uitvindingen gedaan zijn of waarvoor 
aanvragen ter inschrijving door Italië of 
een van zijn onderdanen zijn gedaan, in 
Italië of in het gebied van een andere As
Mogendheid of in een door de As-troepen 
bezet gebied, gedurende de tijd, dat dit ge
bied onder het toezicht van de troepen of 
autoriteiten der As-Mogendheden stond. 

7. Italië zal eveneens de voordelen der
voorafgaande bepalingen van deze bijlage 
toekennen aan de Verenigde Naties, geen 
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden. 
zijnde. wier diplomatieke betrekkingen met 
Italië gedurende de oorlog verbroken zijn 
geweest en die zich verbinden aan Italië de 
voordelen te verlenen, welke krachtens ge
noemde bepalingen aan dat land worden 
toegekend. 

8. Geen enkele bepaling ven deel A van 
deze bijlage mag uitgelegd worden als zijn
de in strijd met artikel 78, 79 en SI van dit 
Verdrag. 

B. Versekerin,gen 
I. Behoudens beperkingen_ opgelegd aan 

assuradeuren in het algemeen, zal er aan de 
assuradeuren, die onderdanen van de Ver
enigde Naties zijn, geen enkele hindernis in 
de weg gelegd worden voor het wederom 
verkrijgen van hun vroegere portefeuilles. 

a. Indien een assuradeur, die onderdaan 
is van één der Verenigde Naties, zijn be
roepswerkzaamheden in Italië wenst te her
vatten, en indien de waarde van de garan
tiedeposito's of van de reserves, welke in 
Italië vereist worden van de verzekerings
ondernemingen voor het uitoefenen van haar 
werkzaamheden, verminderd is door het 
verlies of de waardevermindering van de 
effecten, welke deze deposito's of reserves 
uitmaakten, dan verbindt de Italiaanse Re-
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gering zich om, voor de duur van achttien 
maanden. de overgebleven effecten aan te 
nemen, alsof zij volledig voldeden aan de 
wettelijke voorschriften betreffende de de
posito's en reserves. 

BIJLAGE XVI 

Overeenkomsten, Verjaringen. Wissels 

A. Overeenkomsten 

:i:. Behoudens de uitzonderingen in lid 
a en 3 hieronder vermeld, zal elke overeen
komst, voor welker uitvoering contact tus
sen de partijen; die vijanden .zijn in de nn 
van deel D van deze bijlage, als ontbonden 
worden beschouwd sedert het tijdstip, waar
op enige partij vijand ia geworden. Deze 
ontbinding zal echter geen inbreuk' maken 
op de bepalingen van artikel 81 van dit 
Verdrag· evenmin zal zij enige partij bij de 
overeenkomst van de verplichting onthef
fen tot terugbetaling der bedragen, welke 
op voorschot of op afbetaling zijn geïnd en 
waarvoor de betrokken partij geen tegen-

_prestatie heeft geleverd. . 
a. Niettegenstaande de bepalingen van 

lid 1 hierboven zullen niet vervallen die 
bedingen uit elke overeenkomst, die zullen 
kunnen worden afgescheiden, en voor wel
ker uitvoering geen contact tussen de par
tijen, die vijanden in de zin van deel D van 
deze Bijlage zijn geworden, nodig is, onver
minderd de rechten vermeld in artikel 79 
van dit Verdrag. Indien de bedingen van 
een overeenkomst niet aldus kunnen wor
den afgescheiden, zal de overeenkomst ge
acht worden in haar geheel te zijn ontbon
den. Het voorafgaande zal onderworpen 
.zijn aan de toepassing van nationale wetten, 
verordeningen en reglementen. uitgevaar
digd door die van de Geallieerde of Geasso
sieerde Mogendheden, die rccht&macht over 
de overeenkomst of een der partijen heeft, 
alsmede aan de bepalingen van de overeen
komst. 

3. Geen enkele bepaling van deel A van 
deze bijlage zal beschouwd worden als ver
nietigende de transacties, welke wettig uit
gevoerd zijn, overeenkomstig een tussen 
vijanden gesloten overeenkomst, indien deze 
transacties met toestemming van de Rege
ring van een der Geallieerde of Gcassocieer_ 
de Mogendheden hebben plaat& gevonden. 

4, Niettegenstaande de voorafgaande be
palingen, zullen de verzdcerings_ en herver
zekeringscontracten het onderwerp uitmaken 
van afzonderlijke overeenkomsten tussen de 
Regering van de betrokken Geallieerde of 
Geassocieerde Mogendheid en de Italiaanse 
Regering. 

B. "VerjBTi~ 

:i:. Alle termijnen van verjaring of verval 
van hct recht om een rcchtahandeling in ~e 
stellen of voort te zetten, of van het recht 
om conservatoire maatregelen te nemen in 
rechtsverhoudingen betreffende personen of 
goederen. waarbij onderdanen der Verenig
de Naties en Italiaanse onderdanen betrok
ken zijn, die vanwege de· staat van oorlog 
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geen rechtsvordering hebben kunnen instel
len of voortzetten, of de nodige formalitei
ten tot bewaring huwier rechten hebben 
kunnen verrichten, ongeacht of deze tcrmij_ 
nen v66r of na de opening der vijandelijk
heden zijn bego~. zullen beschouwd wor
den als zijnde geschorst voor de duur van 
de oorlog op Italiaans gebied enerzijds, en 
anderzijds op hct ge~ied van die V~ig~e 
Naties welke op basis van wederkenghe1d, . 
aan lbllië toestaan voordeel te hebben van 
de in dit lid genoemde bepalingen. Deze ter
mijnen zullen beginnen vanaf de datum van 
hct van kl'acht worden van dit Verdrag. De 
in dit lid genoemde bepalingen zullen van 
toepassing zijn op de termijnen. v~~esteld 
voor het indienen van coupons of diV1de_nd
bewijzen of, met het oog op de ~os~1ng, 
voor het indienen van stukken, die uitge
loot zijn, of die om welke andere reden dan 
ook moeten worden afgelost. 

a. Wanneer er gedurende de oorlog van
wege de onuitvoerbaarheid van een handc

"ling of het achterwege laten van de een of 
andere formaliteit executieve maatregelen 
.zijn genomen op Italiaans gebied, ten na
dele van een onderdaan van een der Ver
enigde Naties, zal de Italiaanse Regering de 
geschonden rechten herstellen. Indien het 
herstel van deze rechten niet mogelijk is 
of onbillijk zou .ijn, dan zal de Italiaanse 
Regering het nodige doen. opdat de belang
hebbende onderdaan een zodanige schade
loosstelling krijgt, welke in dit geval recht
vaardig en billijk ia. 

C. Wissels 
:i:. In de betrekkingen tussen vijanden 

zal geen enkele wissel, welke vóór de oorlog 
ondertekend ia, als niet meer geldig be-

. schouwd worden alleen op grond van het 
feit dat deze niet binnen de voorgeschre
ven' termijnen ter acceptie of incassering is 
ingediend of dat de trekker of endossant 
niet binn~ die termijnen in kennia is gc
stela, dat de betreffende wissel niet geac
cepteerd of betaald is, of dat deze binnen 
genoemde termijnen niet gecontesteerd is, 
of dat een of ander formaliteit gedurende 
de oorlog ia weggelaten. . . 

a. Indien gedurende de oorlog de term1Jn 
verstreken ia, waarbinnen een wissel ter ac
ceptatie of incassering aangeboden had moe
ten worden, of waarbinnen . een bericht van 
niet.. acceptatie of niet-betaling aan de 
trekker of endossant gegeven had moeten 
worden, of waarbinnen de wissel gecontes
teerd had moeten worden, en indien de par
tij die de wissel had moeten aanbieden af 
co~testen::n, of die kennis had moeten ge
ven bij gebreke van acceptatie of betaling, 
die niet gedurende de oorlog heeft gedaan, 
dan zal er een termijn worden toegestaan 
van minstens drie maanden, vanaf de da
tum van het; van kracht worden van dit 
Verdrag, waarbinnen genoemde wissel aan
geboden of gecontesteerd kan worden of 
kennis kan worden gegeven van zijn niet
acceptatie of niet-betaling. 

3. Indien een persoon, hetzij v66r, hetzij 
tijdens de oorl9g de verplichting tot beta-
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ling van een wissel op zich heeft genomen, 
ten gevolge van een overeenkomst, met 
hem aangegaan door een persoon, die ver
volgens een vijand is geworden. zal dcse 
laatste, ondanks de opening der vijandelijk
heden, gehouden zijn de eerste schadeloos 
te stellen voor de gevolgen, voortvloeiende 
uit zijn verplichting. 

D. Biiaondere bepalinAefl 
:i:. In de zin van deze bijlage zullen na

tuurlijke of rechtspersonen all vijanden 
worden beschouwd, vanaf de datum, dat alle 
handel tussen hen onwettig is geworden voL. 
gena de wetten, verordeningen of reglemen
ten, waaraan deze personen of de overeen
komst waren onderworpen. 

a. Gezien het juridische stelsel der Ver
enigde Staten van Amerika zullen de bepa
lingen van deze bijlage niet van toepassing 
.cijn op de betrekkingen tussen de Verenig
de Staten van Amerika en Italië. 

BIJLAGE XVII 

Prijzenhoven en uitllpraken 

A. Ptûsenhoven 
:i:. Elk der Geallieerde of Geaaaocicerde 

Mogendheden behoudt zich het recht voor 
om overeenkomstig een door haar vaat te 
stellen procedure. alle besluiten en beschik
kingen der Italiaanse Prijzcnhoven te on
derz.oeken, welke afgekondigd zijn ten ge
volge van elk proces, waarbij de eigendoms
rechten van haar onderdanen betrokken 
zijn, en om de Italiaanse Regering aan te 
raden over te gaan tot de herziening van 
die besluiten of verordeningen, welke niet 
met het internationale recht zouden over
eenkomen. 

a. De Italiaanse Regering verbindt zich 
om afschriften te verstrekken van alle do
cumenten en stukken van deze processen 
met inbegrip van de genomen besluiten en 
gegeven beschikkingen, om alle aanbevelin
gen aan te nemen, welke ten gevolge van 
het onderzoek van deze processen gegeven 
zijn, en om uitvoering te geven aan deze 
aabevelingen. 

B. Uitspraken 
De Italiaanse Regering zal de nodige 

maatregelen nemen om te allen tijde binnen 
een termijn van een jaar. te berekenen van
af de datum van het van kracht worden 
van dit Verdrag, aan onderdanen van een 
der Verenigde Naties toestemming te geven 
om voor de bevoegde Italiaanse autoriteiten 
een vordering tot revisie in te •tellen, van 
elke uitspraak, dat door een Italiaans ge
recht tussen 10 Juni 1940 en de datum van 
het van kracht worden van dit Vermag, in 
enig geding is gewezen, waarbij de onder
daan van een der Verenigde Naties, hetzij 
in de hoedanigheid van eiser, hetzij in de 
hoedanigheid van gedaagde. niet in staat is 
geweest zijn zaak op bevredigende wijze uit.. 
een te zetten. De l taliaanse Regering zal de 
nodige maatregelen nemen, opdat, wanneer 
een onderdaan van een der Verenigde Naties 
nadeel heeft ondervondeh van een derge-
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lijke uitspraak, deze onderdaan hersteld zal 
worden in de toestand. waarin hij zich be
vond voor het uitspreken hiervan, of een 
zodanige schadeloos■telling zal ontvangen 
als in de gegeven omstandigheden recht
vaardig en billijk kan worden geacht. On
der de uitdrukking, ,.onderdanen der Ver
enigde Naties" worden begrepen de ven
nootschappen of verenigingen, welke geor
ganiseerd of opgericht zijn volgena de wet
geving vari welke ook der Verenigde Naties. 

(Voor de onderMt~ ,de de FUUBB tebt.) 

s. J 167 
7 April 1949. WET, houdende W1Jz1gmg 

van het Tweede Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1n4; Hand. 11 
48/49, bladz. ,1261; 

Bijl. Hand. 1 48/49, u14; Hand. 1 48/49, 
bladz. 437. 

s. J 171 
9 April 1949. BESLUIT, houdende vast

stelling van regelen betreffende de ge
neeskundige verzorcinc van de politie 
(Besluit Geneeskundige Verzorging Po
litie). 

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

Justitie en van Binnenlandse Zaken van 
I Februari 1949, Afdeling Politie, Bureau 
Juridische Zaken, n°. 3034 en van 7 Januari 
1949, Afdeling Openbare Orde en Veiligheid, 
Bureau Algemene en Juridische Zaken, 
n°. U 3593; 

Overwegende, dat het wenselijk is regelen 
te stellen omtrent de geneeskundige verzor
ging van de politie ; 

Gelet op artikel 65, eerste lid, van de 
Grondwet alsmede op artikel 4, eerste lid, 
aanhef en onder f, van het Politiebesluit 
1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 Maart 1949, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 Maart 1949, Af
deling Politie, Bureau Juridische Zaken, n°. 
3034, en Afdeling Openba-re Orde en Veilig
heid, Bureau Algemene en Juridische Zaken, 
n°. 4167; 

Hebben goedgevonden -en verstaan: 

HOOF'DST UK I 

Redden en oerplidttingen van de ambtenaar. 
Art. 1. Te ·rekenen van I Januari 1949 

gelden met betrekking tot de geneeskundige 
verzorging van de politie de volgende bepa
lingen. 

Art. 2. 1. Ambtenaar in de 1zin van dit 
besluit is hij, die door het bevoegd gezag is 
aangesteld om hier te lande in bezoldigde 
burgerlijke openbare dienst werkzaam te 
zijn bij het Korps Rijkspolitie of bij de ge
meentepolitie, daaronder begrepen hij, die 
is aangesteld om uitsluitënd administratief 
of technisch werkzaam te zijn. 

2. Als ambtenaar in de zin van dit besluit 
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worden tevens aangemerkt de rijksrecher
cheurs 1e en 2e klasse, de inspecteurs-rijks
rechercheurs 1• en 2e klasse, alsmede de be
zoldigde commissarissen van rijkspolitie. 

3. Niet is ambtenaar in de zin van dit 
besluit hij, met wie een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht is gesloten. 

.Art. 3. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 46 van het Algemeen Rijksambte
narenreglement en in artikel 4 I van het 
Politieambtenarenreglement kent het Rijk, 
volgens nadere door Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken te stellen 
regelen, aan de ambtenaar vergoedingen toe 
ter zake van verrichtingen en leveringen ten 
behoeve van hem en zijn gezinsleden gedaan 
door artsen, apothekers, tandartsen, vroed
vrouwen, ziekenhuizen en sanatoria, beoefe- . 
naren van paramedische beroepen, onder
nemers van ziekenvervoer en leveranciers 
van medische artikelen. Deze uitkeringen 
worden ten behoeve van de gezinsleden 
voortgezet gedurende zes weken na het over
lijden van de ambtenaar. 

2. Onder gezinsleden wordt verstaan: de 
echtgenote en eigen kinderen, stief- en pleeg
kinderen, voor zover zij met de ambtenaar 
samenwonen, dan wel de wil hebben met hem 
samen te wonen. 

3. De vergoedingen worden slechts ver
leend voor kinderen, voor welke kindertoe
lage wordt genoten en voor gezinsleden, voor 
zover zij niet een betrekking bekleden, uit 
hoofde waarvan zij aanspraak kunnen maken 
op gehele of gedeeltelijke geneeskundige ver
zorging of op vergoeding van de kosten 
daarvan. 

4. De commissie, bedoeld in artikel 9 kan 
in bijzondere gevallen beslissen, dat, in af
wijking van het gestelde in het tweede lid, 
een persoon niet als gezinslid zal worden 
aangemerkt. · 

Art. 4. De uitkeringen, welke worden ge
noten ingevolge het bepaalde in artikel 3, 
houden op ten aanzien van hem, die een 
betrekking aanvaardt, uit hoofde waarvan 
hij aanspraak kan maken op gehele of ge
deeltelijke geneeskundige verzorging of op 
vergoeding van de kosten daarvan. 

Art. 5. I. Artikel 42 van het Politieamb
tenarenreglement vervalt. 

2. Het bepaalde in artikel 47 van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement vindt 
geen toepassing ten aanzien van de ambte
naar, die de in dit besluit bedoelde vergoe
dingen geniet. 

Art, 6. 1. Ten aanzien van ambtenaren, 
in de zin van dit besluit, worden door het 
lichaam, ten laste waarvan de bezoldiging 
komt, aan de Dienst, bedoeld in artikel 8, 
de volgende bedragen per ma;ind en per 
ambtenaar betaald: 

A. voor ambtenaren beneden de rang van 
adjudant, voor rijks-rechercheurs 1e en ze 
klasse alsmede voor ambtenaren in de door 
de commiss~. bedoeld in artikel 9, - voor 
zoveel gemeentelijk personeel betreft, de 
burgemeester gehoord , gelijkgestelde 
rangen, met een salaris per jaar 
'" t/m f 2000.- f 7 .40 

van f 2000.01 t/m 2475.- 8.80 
2475.01 t/m 2975.- 9.40 
2975,0l t/m 3475,- II.lO 

boven 3475.- u.70 
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B. voor ambtenaren in de rang van ad
judant en hoger, voor inspecteurs-rijks
rechercheurs 1• en ze klasse en voor bezol
digde commissarissen van ·rijkspolitie, als
mede voor ambtenaren in de door de com
missie, bedoeld in artikel 9, - voor zovee1 
gemeentelijk personeel betreft, de burge
meester gehoord -, gelijkgestelde rangen• 
met een salaris per jaar 

. t/m f 2750.- f 10.20 
van f 2750,01 t/m 3250.-· 10.20 

3250,0l t/m 4000.- 12.20 
4000.01 t/m 4800.- 14.20 
4800.01 t/m 6100.- 16.20 • 

boven 6100.- 18.20 
2. Onder bezoldiging wordt in dit artikel 

alsmede in artikel 7 verstaan de jaarwedde 
met inbegrip van persoonlijke toelagen, 
ambtstoelage en kindertoelage, alsmede toe
lagen, welke in verband staan tot de jaar
wedde. 

3. De kledingtoelage wordt hierbij niet in 
aanmerking genomen. 

Art. 7. Ter zake van het genot van de in 
dit besluit bedoelde vergoedingen worden 
op het salaris de volgende bedragen verhaald : 

Groep I 
Ambtenaren in een rang, welke ingevolge 

de bepalingen van artikel 6 is gerangschikt 
onder A van het eerste lid van dat artikel, 
met een salaris per jaar 

t/m f 2000.- p. maand f 3.50 
van f 2000.01 t/m 2475.- p. maand 4,20 

2475.01 t/m 2975.- p. maand 4.50 
2975,01 t/m 3475,- p. maand 5,35 

boven 3475.- p. maand 5,65 
Groep II 

Ambtenaren in een rang, welke ingevolge 
de bepalingen van artikel 6 is gerangschikt 
onder B van het eerste lid van dat artikel, 
met· een salaris per jaar 

t/m f 2750.- p. maand f 4.90 
van f 2750.01 t/m 3250.- p. maand 4,90 

3250.01 t/m 4000.- p. maand 5.90 
4000.01- t/m 4800.- p. maand 6.90 
4800.01 t/rri 6100.- p. maand 7,90 

boven 6100.- p. mP.and 8.90 

HOOFDSTUK Il 
De Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 
Art. 8. Er wordt ingesteld een Dienst voor 

de geneeskundige verzorging van de ambte
naren in de zin van dit besluit, aan te duiden 
als Dienst Geneeskundige Verzorging Po
litie, welke Dienst, Onze Ministers van Justi
tie en van Binnenlandse Zaken, volgens 
door hen te stellen regelen, bijstaat ten be
hoeve van de uitvoering van dit besluit. 
Deze Dienst ressorteert comptabel onder 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 

Art. 9. De leiding van de in artikel 8 be
doelde Dienst berust bij een daartoe in te 
stellen commissie, bestaande uit een voor
zitter en ten minste ze,; leden, die door Onze 
Ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken gezamenlijk worden benoemd. Deze 

· Ministers regelen de taak van de commissie 
in een instructie. 

Art. 10. De commissie wordt bijgestaan 
door een administrateur, een medisch ad
viseur en een tandheelkundig adviseur, die, 
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de commissie gehoord, door Onze Ministers 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken ge
zamenlijk worden benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

Art. 11. Het Nederlands Politiezieken
fonds is opgeheven te rekenen van I April 
1946 en het fonds Geneeskundige Verzorging 
Politie te rekenen van I Januari 1949. 

De afwikkeling geschiedt door de commis
sie, bedoeld in artikel 9. 

Een nadelig saldo van genoemde fondsen 
komt ten laste van de begroting van het Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken. Een batig 
saldo wordt geboekt op een daartoe te ope
nen rekening bij de Rijkshoofdboekhouding, 
ter dekking van eventuele toekomstige te
korten van de Dienst, bedoeld in artikel 8. 

Art. 12. Dit besluit, hetwelk kan worden 
aangehaald als Besluit Geneeskundige Ver
zorging Politie, treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk ln het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezo.~den aan de Raad van State en de Al
gemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 9 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, Wuaas. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 12 April 1949.) 

s. J 1'72 
9 April 1949. BESLUIT tot nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 
30 Maart 1935 (Staatsblad N°. 163), 
houdende vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, der Ziektewet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 20 Deçember 1948, No. 
6640, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, der Ziekte
wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
II Januari 1949, N°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van I April 1949, N°. 301, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 2 van het besluit van de 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 27 Mei 1941 (Neder
landse Staatscourant 1941, N°. 101), houdende 
wijziging van artikel 2 der Ziektewet, hou
dende uitbreiding van de bedrijven, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 4 der Ziektewet, 
houdende aanwijzing van de bedrijven, be
doeld in het eerste lid van artikel IC der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en houdende 
uitvoering van artikel 5, eerste lid, onder III, 
3°., en lid 2, der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922, vervalt. 

Art. 2. Artikel I van het Koninklijk besluit 
van 30 Maart 1935 (Staatsblad N°. 163), hou
dende vaststelling van een algemene maat-

s. 1949, J 171-173 . 

regel van bestuur, als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, der Ziektewet, zoals dat besluit is 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
27 November 1937 (Staatsblad N°. 861) en 
van 25 Februari 1939 (Staatsblad N°. 844), 
wordt als volgt gewijzigd: 

De punt, geplaatst aan het slot van artikel 
I, wordt vervangen door een kommapunt en 
aan dat artikel worden toegevoegd · de 
woorden: 

,.14°. het bedrijf van het schillen van hout; 
15". het bedrijf van het schoonmaken van 

groenten en fruit; 
16°. het bedrijf van het lezen van erwten 

en bonen; 
17°. het bedrijf van het vervu.rdigen en/of 

bewerken van knopen.". 
Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van I Juli 1949. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. · ' 

Soestdijk, 9 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A. M.JOBKES. 
(Uitgeg. 29 April 1949.) 

s. J l '73 
9 April 1949. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk besluit van 25 Februari 
1939 (Staatsblad N°. 843), houdende 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 2c, 
eerste lid, der Ongevallenwet 1921. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 20 December 1948, N°. 
6640, Afdeling Sociale Verze1'ering; 

'Gelet op artikel 2c, eerste lid, der Onge
vallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
II Januari 1949, N°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van I April 1949, N°. 301, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het enig artikel van het Koninklijk 

besluit van 25 Februari 1939 {Staatsblad 
N°. 843), houdende vaststelling van een 
algemene maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 2c, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921, wordt als volgt gewijzigd: , 

De punt, geplaatst aan het slot van dat 
artikel, wordt vervangen door een komma
punt en aan dat artikel worden toegevoegd 
de woorden: 

"13°. het bedrijf van het vervaardigen 
en/of bewerken van knopen.". 

Art. 2, Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Juli 1949. 

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

Soestdijk, 9 Aptil 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A. M. JoBKES. 

(Uitgeg. 29 April 1949.) 
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s. J 174 
9 April 1949, BESLUIT, houdende vast

stelling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel Ic, eerste 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 20 December 1948, N°. 
6640, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 1c, eerste lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922: 

De Raad van State phoord (advies van 
11 Januari 1949, N°. 20): 

Gezien het nader rapport van Onze 
voornoemde Minister van I April 1949, N°. 
301, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 3 van het besluit van de 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 27 Mei 1941 (Ned. 
Staatscourant 1941, N°. 101), houdende wij
ziging van artikel 2 der Ziektewet, houdende 
uitbreiding van de bedrijven, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 4 der Ziektewet, hou
dende aanwijzing van de bedrijven, bedoeld 
in het eerste lid van artikel Ic der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en houdende 
uitvoering van artikel S, eerste lid, onder III, 
3°., en lid 2, der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922; vervalt. 

Art. 2. Als bedrijven, bedoeld in het eerste 
lid van artikel Ic der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, worden aangewezen: 

1°. het vlasserijbedrijf; 
2°. het bedrijf van het schillen van hout: 
3°. het bedrijf van het schoonmaken van 

groenten en fruit, voorzover uitgeoefend als 
onderdeel van het land- en tuinbouwbedrijf; 

4°. het bedrijf van het lezen van erwten 
en bonen. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Juli 1949. 

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

Soestdijk, 9 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A. M. J OEKEs: 

(Uitgq. 29 April 1949.) 

s. J 175 
12 April 1949. BESLUIT tot aamn.,zmg 

overeenkomstig artikel 157 van de 
hoger-onderwijswet van de afdeling 
gymnasium van het "Huygens Lyceum" 
te Voorburg. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II September 1948, N°. 13994/III, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder-
wijswet; · 

De Raad van State gehoord (advies van 
iMaart 1949, N°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
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noemde Minister van 6 April 1949, n°. 4632, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1947 de afdeling 
gymnasium van het "Huygens Lyceum" te 
Voorburg, uitgaande van de Vereniging: 
.,Het Huygens Lyceum Voorburg", geves
tigd aldaar, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inacht
neming van de desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel II van de hoger
onderwijswet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

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

Soestdijk, 12 April 1949. 
JULIANA. 

De Min. van OntknD~. Kunsten en Wdensch., 
TB. RUTTEN. 

(Uitgq. 6 Mei 1949.) 

s. J 176 
14 April 1949. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
I0 November 1934, Staatsblad n°. 574, 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
32 der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, N°. 598. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 17 Februari 1949, N°. 670, 
Afdeling Sociale Verzekering: 

Gelet op artikel 32 der Wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, N°. 598; 

De Raad van State gehoord (advies van 
IS Maart I949, N°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 7 April I949, N°. IS88, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
Het Koninklijk besluit van 10 November 

1934, Staatsblad N°. 574, gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 19 Juni 1939, Staats
blad N°. 851, wordt gerekend van I Septem
ber 1948 nader gewijzigd als volgt: 

1e. In artikel I wordt in de plaats van 
.,vijf gulden" gelezen: .,acht gulden"; 

2•. In artikel 3 wordt in de plaats van 
.,65 gulden" en "80 gulden" gelezen, onder
scheidenlijk: .,104 gulden" en "u18 gulden". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking van de tweede 

dag, volgende op die van de dagtekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Soestdijk, 14 April 1949. 
JULiANA. 

De Minister van Sociale Zalc.n, A.M. JOBKES. 

(Uitgeg. 13 Mei 1949.) 

s. J 177 
19 April 1949. WET tot vaststelling van 

het Vierde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1949. (Depar
tement van Justitie.) 

Bijl. Hand. II 48/49, 1C100; Hand. II 48/49, 
bladz. 58~33 ; 

Bijl. Hand. I 48/49, 1000; Hand. I 48/49, 
bladz. 453-496. 

Gehele dienst f :i:37.8go.g:n 

Titel A. Gewone dienst . • • f 103.:13:1.921 
Titel B. Buitengewone dienst f 34.658.000 

S. J 180 
21 April 1949. WET, in zake bevoegdheid 

tot het treffen van voorlopige voorzie
ningen in verband met de verwezenlij
king van bepaalde correcties in de Ne
derlands-Duitse grens. 

Bijl. Hand. II 48/49, u76; 
Hand. II 48/49, bladz. 1392-1398, 1401-

1417; 
Bijl. Hand. I 48/49, II76; 
Hand. I 48/49, bladz. ·-···· · 
Wij JULIANA, enz ...• doen te weten: 

- Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het in verband met de toevoeging van 
enig Duits gebied aan het grondgebied van 
het Rijk, ter correctie van de Oostelijke grens 
daarvan, wenselijk is, zulks in afwachting van 
de beslissing over het geheel der door de 
Nederlandse Regering kenbaar gemaakte ver
langens, dat Wij te dien aanzien voorlopige 
voorzieningen kunnen treffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Wij kunnen, de Raad van State 

gehoord, bij in het Staatsblad te plaatsen be
sluit voorlopige voorzieningen treffen in ver
band met de toevoeging van enig Duits ge
bied aan het grondgebied van het Rijk, ter 
correctie van de Oostelijke grens daarvan. 

2. Een zodanig besluit heeft dezelfde 
kracht als een wet. 

Art. 2. Binnen zes maanden na de inwer
kingtreding van een besluit, als -in artikel I 
bedoeld, doen Wij aan de Staten-Generaal 
een voorstel van wet ter vervanging van dat 
besluit. 

Art. 3. Onze bevoegdheid tot het vaststel
len, wijzigen of aanvullen van besluiten, als 
in artikel I bedoeld, vervalt met ingang van 
I October 1949. 

Art, 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te nPaleize Soestdijk, 21 April 

1949. 
JULIANA. 

s. 1949, J 176-177, 180-181 

De Minister-Presitknt, Min. v. Algemene Z., 
W. DREES. 

De Vice-Minister-Presitknt, Min. z. Porte-
feuille, J. R. H. VAN SCHAis:. · 

De Min. v. Binnen(. Z., J. H. v. MAARsEVBBN. 

De Minister v. Buitenl. Zaken, STIKKER. 

De Minister van Jwtitie, WIJBRS. 

De Min. van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Min. van Financiln, P. LIEPTINCK. 

De Minister. van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Marin~ a.i., SCHOKKING. 

De l\(in. v. Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van 'L., v. en v., MANSHOLT. 

De Min. van S«iale Zaken, A. -M. JoBKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
J, H. VAN MAARSEVBBN. 

De Minister zontkr Portefeuille, GöTZEN. 
. (Uitgc. 22 April 1949). 

S. .J 181 
22 April 1949. BESLUIT, houdende voor

lopige voorzieningen in verband met de 
toevoeging van enig Duits gebied aan 
het grondgebied van het Rijk, ter cor
rectie van de Oostelijke grens daarvan 
(Grenscorrectiebesluit 1949). 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 5 April 1949, n°. 
672, afd. Binnenlands Bestuur, Kabinet (bu
reau Bestuurszaken), daartoe gemachtigd 
door de Raad van Ministers; 

Gelet op artikel I der wet van 2 I April 
1949 (Staatsblad n°. J 180); 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1949, n°. 34): 

Gezien het nadere rapport van Onze Minis
ters van Binnenlandse Zaken en van Justitie, 
namens de Raad van Ministers van 20 April 
1949, n°. 768, afd. Binnenlands Bestuur, 
Kabinet (bureau Bestuurszaken); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Naar aanleiding van het protocol, op 22 

Maart 1949 ondertekend door vertegenwoor
digers van de Verenigde Staten van Amerika, 
België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
Luxemburg en Nederland, vormende de 
commissie voor de Westelijke ..grenzen van 
Duitsland, ingesteld bij besluit van de confe
rentie, gehouden te Londen in de maanden 
Mei en Juni 1948, de volgende voorlopige 
voorzieningen te treffen in verband met de 
toevoeging van enig Duits gebied aan het 
grondgebied van het Rijk, ter correctie van 
de Oostelijke grens daarvan. 

HOOFDSTUK 1 
Art. 1. De gebieden, bedoeld in bovenver

meld protocol, zoals deze omschreven zijn 
in de bij dit besluit behorende bijlage, worden, 
te rekenen van 23 April 1949, te 6 uur voor-
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middag, geacht te behoren tot het grondge
bied van het Rijk. Deze gebieden worden 
verder in dit besluit aangeduid als het bij het 
Rijk gevoegde gebied. 

Art. 2. Te rekenen van het in artikel 1 
bedoelde tijdstip geldt in het bij het Rijk 
gevoegde gebi~d bij uitsluiting het Neder
landse recht, voorzover niet bij of krachtens 
dit besluit anders is bepaald. 

Art. 3. 1. Voor het gedeelte van het bij 
het Rijk gevoegde gebied, gelegen ten Zuid
Oosten van de gemeente Zevenaar, wordt 
ingesteld het drostambt Elten, hetwelk voor 
de toepassing van wettelijke voorschriften 
geacht wordt een Nederlandse gemeente te 
vormen.· 

2. Voor het gedeelte van het bij het Rijk 
gevoegde gebied, gelegen ten Oosten van de 
gemeenten Nieuwstadt en Sittard, wordt in
gesteld het drostambt Tüddern, hetwelk voor 
de toepassing van wettelijke voorschriften 
geacht wordt een Nederlandse gemeente te 
vormen. 

3. Het gedeelte van het bij het Rijk ge
voegde gebied, gelegen als hierna vermeld in 
kolom 1, wordt geacht deel uit te maken van 
het gebied van de daarachter in kolom 2 ge
noemde gemeente, met dien verstande, dat 
de grens tussen de gemeenten Denekamp en 
Losser, Ubach over Worms en Eijgelshoven, 
en Eijgelshoven en Kerkrade in het bij het 
Rijk gevoegde gebied geacht wordt te be
staan in een lijn, in Oostelijke richting ge- . 
trokken van het punt, waar de grens tussen 
die gemeenten met de bestaande Rijksgrens 
samenkomt. 

a. ten 0. en Z.O. van de grens tussen de 
gemeente Beerta en Duitsland, tussen de 
grenspalen 202E en 196 1n: Beerta; 

b. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Bellingwolde en Duitsland, tussen 
de grenspalen 187 en 183: Bellingwolde; 

c. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Vlagtwedde en Duitsland, tussen de 
grenspalen 181 en 171: Vlagtwedde; 

d. ten Oosten van de grens "'ussen de ge
meente Denekamp en Duitsland, tussen de 
grenspalen 41 en 31: Denekamp; 

e. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Losser en Duitsland, tussen de grens
palen 31 en 24, 15 en 5.: Losser; 

f. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Eibergen en Duitsland, tussen de 
grenspalen 831 en 830, 811 en 8ro: Eibergen; 

g. ten 0. en Z. van de grens tussen de ge
meente Dinxperlo en Duitsland, tussen de 
grenspalen 737 en 731: Dinxperlo; 

h. ten Z.-0. van de grens tussen de ge
meente Millingen en Duitsland, tussen de 
grenspalen 652 en 650: Millingen; 

i. ten Z.-0. van de grens tussen de ge
meente Ubbergen en Duitsland en ten Oosten 
van de grens tussen de gemeente Groesbeek 
en Duitsland, tussen de grenspalen 643 en 
627: Ubbergen; · 

j. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Ottersum en Duitsland, tussen de 
grenspalen 594 en 589: Ottersum; 

k. ten N.O. en 0. van de grens tussen de 
gemeente Bergen en Duitsland, tussen de 
grenspalen 561 en 555, 537 en 535, 532 en 
53 1 : Bergen; 

z. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Arcen en Velden en Duitsland, tussen 
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de grenspalen 499 en 488, 484 en 480: Arcen 
en Velden; 

m. ten N. en 0. van de grens tussen de ge
meente Ubach over Worms en Duitsland, 
tussen de grenspalen 257 en 256, 239 en 238: 
Ubach over Wonns; 

n. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Eijgelshoven en Duitsland, tussen de 
grenspalen 239 en 238: Eijgelshoven;. 

o. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Kerkrade en Duitsland, tussen de 
grenspalen 239 en 238, 237 en 234: Kerkrade; 

p. ten Oosten van de grens tussen de ge
meente Vaals en Duitsland, tussen de grens
palen 197 en 195: Vaals. 

4. Voor zover toepassing van wettelijke 
voorschriften geschiedt naar indeling van 
grondgebied, geldt voor het bij het Rijk ge
voegde gebied, zolang en voor zover door het 
tot indeling bevoegde gezag niet anders is 
bepaald, de volgende indeling: 

a. voor het drostambt Elten geldt dezelfde 
indeling als voor de gemeente Zevenaar: 

b. voor het drostambt Tüddem geldt de
zelfde indeling als voor de gemeente Sittard; 

c. voor het gedeelte van het bij het Rijk 
gevoegde gebied, gelegen als vermeld in lid 3, 
kolom 1, geldt dezelfde indeling als voor het 
gebied van de daarachter in kolom 2 genoem
de gemeente. 

Art. 4. Onze Minister, wie het aangaat, 
kan bij door hem in het Staatsblad bekend te 
maken besluit: 

a. met afwijking voor zoveel nodig van 
het Nederlandse recht algemeen verbindende 
voorschriften geven voor het bij het Rijk ge
voegde gebied; 

b. bepalen, dat voorschriften, welke krach
tens dit besluit niet gelden voor het bij het 
Rijk gevoegde gebied te rekenen van een 
door hem te bepalen tijdstip in dat gebied 
van toepassing zijn; 

c. bepalen, dat voorschriften, te rekenen 
van een door hem te bepalen tijdstip, voor 
het bij het Rijk gevoegde gebied geheel of 
gedeeltelijk niet meer van toepassing zijn; 

en bij door hem in de Nederlandse Staats• 
courant bekend te maken besluit: 

d. nadere voorschriften vaststellen ter uit
voering van dit besluit. 

Art: 5. 1. De in artikel 39, eerste lid, be
doelde Landdrost kan, voor zover naar zijn 
oordeel een onverwijlde voorziening geboden 
is, een voorlopige voorziening treffen, als in 
artikel 4 bedoeld. 

2. Een voorlopige voorziening, als in het 
vorige lid bedoeld, kan te allen tijde door Onze 
Minister, wie het aangaat, en door de Land
drost worden gewijzigd of buiten werking 
gesteld. 

3. De Landdrost brengt een voorlopige 
voorziening, als in het eerste lid bedoeld, als
mede besluiten tot wijziging of buitenwer
kingstelling daarvan, onverwijld ter algemene 
kennis en doet daarvan mededeling aan Onze 
Minister, wie het aangaat. 

Art. &. 1. Bedrijven en particuliere beroe
pen, op het in artikel I bedoelde tijdstip uit
geoefend, mogen op de bestaande wijze uit
geoefend blijven, totdat door het bevoegde 
gezag is bepaald, dat de uitoefening moet 
worden beëindigd, of de wijze van uitoefening 
moet worden gewijzigd, wegens strijd met 
het Nederlandse recht. 



2. Het in het eerste lid bedoelde gezag 
doet daarvan mededeling bij algemen be-e 
kendmaking of bij aanzegging. 

Art. 7. 1. Zolang en voor zover door Onze 
Minister, wie het aangaat, niet anders -is 
bepaald, blijven de in het oorspronkelijke 
grensgebied van toepassing zijnde Nederland
se wetten en wettelijke voorschriften betref
fende het verkeer en de aanwezigheid van 
personen en goederen - daaronder begrepen 
deviezen en andere waarden - voor dat ge
bied na het in artikel I bedoelde tijdstip 
van kracht. 

2. Onze Minister, wie het aangaat, kan 
bij door hem in de Nederlandse Staatscourant 
bekend te maken besluit regelen stellen ten 
aanzien van het verkeer van personen en 
goederen - daaronder begrepen deviezen en 
andere waarden - tussen het oorspronkelijke 
grondgebied des Rijks en het bij het Rijk 
gevoegde gebied. 

3. Zolang en voor zover de Landdrost niet 
anders bepaalt, is aan een ieder het verkeer 
tussen het oorspronkelijke grondgebied des 
Rijks en het bij het Rijk gevoegde gebied 
verboden, behalve aan degenen, die in het 
bezit zijn van een op het in artikel I bedoelde 
tijdstip geldige of van een na dat tijdstip 
afgegeven grenspas dan wel van een door de 
Koninklijke Marechaussee met toestemming 
van de Landdrost afgegeven toelatingsbewijs. 
Het bepaalde in de vorige zin is niet van toe
passing op het doorgaand verkeer van perso
nen tussen het oorspronkelijke grondgebied 
des Rijks en het Duitse gebied en omgekeerd. 

Art. 8. 1. Overtreding van een voorschrift, 
uitgevaardigd krachtens artikel 4, onder a 
of d, 5, eerste lid, of 7, tweede lid, en overtre
ding van het bepaalde bij artikel 7, derde lid, 
worden gestraft met hechtenis van ten hoog
ste een jaar of geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden. 

2. Indien de overtreding van een voor
schrift, uitgevaardigd krachtens artikel 4, 
onder a, of 7, tweede lid, of de overtreding 
van het bepaalde bij artikel 7, derde lid, 
opzettelijk is begaan, kan gevangenisstraf 
worden opgelegd van ten hoogste een jaar 
of geldboete van ten hoogste tien duizend 
gulden. 

3. Het feit, strafbaar gesteld in het eerste 
lid, wordt beschouwd als een overtreding. 
Het feit, strafbaar gesteld in het tweede lid, 
wordt beschouwd als een misdrijf. 

4. Indien een der feiten, strafbaar gesteld 
in het eerste en tweede lid, wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafveIVolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of nalaten. 

5. In het geval, bedoeld in het tweede lid, 
kan, in afwijking in zoverre van het bepaalde 
in de artikelen 64, tweede lid, 66 en 67, twee
de lid, van het Wetboek van Strafvordering, 

• een bevel tot voorlopige hechtenis of tot ver
lenging daarvan worden verleend. 

6. Met de opsporing van de in dit artikel 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
ambtenaren, genoemd iil artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de amb
tenaren van rijks- en gemeentepolitie alsmede 
de ambtenaren, die daartoe zijn aangewezen 
bij een voorschrift, uitgevaardigd krachtens 
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artikel 4, onder a of d, artikel 5, eerste lid, 
of artikel 7, tweede lid. 

HOOFDSTUK Il 
Art. 9. Voor het bij het Rijk gevoegde 

gebied gelden ten aanzien van de overgang 
van het voor het in artikel I bedoelde tijdstip 
geldende burgerlijk recht en burgerlijk pro
cesrecht naar het Nederlandse recht de be
palingen van de artikelen 10 tot en met 34. 

Art. lt. De invoering van het Nederlandse 
recht heeft geen invloed op de burgerlijke 
rechten welke onder vroeger recht zijn ver
kregen. 

Art. 11. De geldigheid van de burgerrech
telijke handelingen wat haar vorm betreft 
wordt bepaald door het recht geldende op 
het tijdstip, waarop de handelingen hebben 
plaats gehad . . 

Art. 12. De rechten uit overeenkomsten 
voortvloeiende worden geregeld door het 
recht geldende ten tijde van het sluiten der 
overeenkomsten. 

Art. 13. De op het in artikel I bedoelde 
tijdstip bestaande registers van de burgerlijke 
stand (Personenstandsbücher) worden be
waard door de door de Landdrost aangewezen 
ambtenaar van de burgerlijke stand. De 
registers worden verder beschouwd als regis• 
ters van de burgerlijke stand in de zin van 
het burgerlijk wetboek en worden onmid
dellijk afgesloten. Uittreksels uit akten wor
den afgegeven, hetzij in de Nederlandse, het
zij in de Duitse taal, zulks ter beoordeling 
van de bewaarder van het register. 

Art, 14. Wanneer de afkondiging van een 
voorgenomen huwelijk heeft plaats gehad of 
vrijstelling van die afkondiging verleend is 
voor het in artikel I bedoelde tijdstip en het 
huwelijk volgens het tevoren geldende recht 
zou kunnen worden voltrokken, kan het 
huwelijk worden voltrokken. In geval van 
twijfel is de ambtenaar van de burgerlijke 
stand bevoegd na machtiging van de Land
drost tot de voltrekking van het huwelijk 
over te gaan. 

Art. 15. De handelingsbekwaamheid wordt 
ten aanzien van na het in artikel I bedoelde 
tijdstip verrichte handelingen door het Neder
landse recht beheerst. 

Art. 16. De gehuwde vrouw behoudt ten 
aanzien van het haar voorbehouden goed 
(Vorbehaltsgut) het beheer en het vrije genot 
der inkomsten op de voet van artikel 195, 
tweede lid, van het burgerlijk wetboek. 

Art. 17. De rechten van echtgenoten, vöör 
het in artikel I bedoelde tijdstip getrouwd, 
worden ten opzichte van hun goederen gere
geld door het recht, dat op het ogenblik van 
het huwelijk geldt. Deze echtgenoten kunnen 
geen huwelijksvoorwaarden meer maken of 
wijzigen. 

Art. 18. Opheffing van de echtelijke ge
meenschap (Aufhebung der ehelichen Ge
meinschaft) geldt als scheiding van tafel en 
bed. 

Art. 19. Wettelijke onderhoudsplichten 
worden beheerst door het Nederlandse recht. 

Art. 20. Een familierechtelijke staat door 
een binnen of buiten echt geboren kind vóór 
het in artikel 1 bedoelde tijdstip verkregen, 
blijft gehandhaafd. De gevolgen van die 
staat worden door het Nederlandse recht 
beheerst. · 
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Art. 21. Adoptie, die bekrachtigd is vóór 
het in artikel I bedoelde tijdstip, wordt be
heerst door het tevoren geldende recht. 

Art. 22. Vormund en Gegenvormund tre
den, indien hun functie vóór het in artikel I 
bedoelde tijdstip begonnen is, op als voogd 
en toeziende voogd. Indien hun functie op 
dat tijdstip niet volgens het Nederlandse 
recht zou hebben kunnen aanvangen, kan 
de kantonrechter een nieuwe voogd of toe
ziende voogd benoemen. 

Art. 23. Pflegschaft, die begonnen is vóór 
het in het artikel I bedoelde tijdstip, wordt 
geregeld door het tevoren geldende recht. De 
arrondissementsrechtbank of de kantonrech
ter kan deze Pftegschaft beëindigen, zelfs 
ambtshalve. . , 

Art. 24. Meerderjarigheidsverklaring uit
gesproken vóór het in het artikel I bedoelde 
tijdstip, geldt als handlichting verkregen 
door brieven van meerderjarigverklaring. 

Art. 25. Voor rechtspersonen en vennoot
schappen van koophandel, bestaande op het 
in artikel I bedoelde tijdstip, blijft het tevo
ren geldende statuut van kracht. Dit statuut 
kan voorshands niet gewijzigd worden. 

Art. 26. I. De inschrijvingen en doorha
lingen, welke in het Grondboelé gedaan zijn 
vóór het in artikel I bedoelde tijdstip, worden 
geregeld door het tevoren geldende recht. 
Wijziging van het Grondboek na dat tijdstip 
is zonder rechtsgevolg. 

2. Voorshands kunnen op straffe van nie
tigheid ten aanzien van omoerend goed geen 
daden van beschikking verricht worden met 
uitzondering van testamentaire, en geen ge
rechtelijke maatregelen getroffen worden. 

Art. 27. De rechten van voorkoop, zake
ijke lasten (Reallasten), grondschulden en 
grondrenten, vóór het in artikel I bedoelde 
tijdstip verkregen overeenkomstig de para
grafen 1094, II05, II91 en II99 van het 
Duitse burgerlijk wetboek, worden geregeld 
door het tevoren geldende recht. 

Ar . 28. Een op het in artikel I bedoelde 
tijdstip bestaand zakelijk recht, ander dan 
voorrecht of hypotheek, gaat door vermen
ging teniet, indien het in dezelfde hand komt 
als de eigendom, behoudens de rechten van 
derden in geval van vermenging vóór dat 
tijdstip. 

Art. 29. 1. Nalatenschappen, die na het in 
art. 1 bedoelde tijdstip openvallen, vererven 
en worden vereffend naar Nederlands recht. 

2. Vóór dat tijdstip geldig gesloten erf
overeenkomsten blijven van kracht. 

3, Uiterste willen, welke vóór het in artikel 
1 bedoelde tijdstip overeenkomstig het tevo
ren geldende recht zijn gemaakt, doch niet 
zijn opgemaakt voor of door of in bewaring 
gegeven bij een openbaar ambtenaar, zijn 
ten aanzien van de vorm van kracht, indien 
de erflater binnen een jaar na dat tijdstip 
overlijdt. 
" 4. De erfstellingen over de hand, welke 
vóór het in artikel I bedoelde tijdstip tot 
uitvoering cekomen zijn of welke vervat zijn 
in tevoren gesloten erfovereenkomsten, die 
eerst na dat tijdstip tot uitvoering komen, 
worden geregeld door het tevoren geldende 
recht. 

Art. 30. Verplichtingen voortvloeiende uit 
een op het in artikel I bedoelde tijdstip be
staande rechtsverhouding en uitgedrukt in 
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marken, worden omgerekend naar de koers 
voor inwisseling van marken terstond na dat 
tijdstip. 

Art. 31. De uitvoering van op het in arti
kel I bedoelde tijdstip bestaande arbeids
overeenkomsten wordt door het Nederlandse 
recht beheerst. 

Art. 32. Getuigenbewijs en schriftelijk be
wijs zijn in burgerlijke zaken ten aanzien van 
een vóór het in artikel I bedoelde tijdstip 
ontstane rechtsbetrekking toegelaten, indien 
hetzij het vóór dat tijdstip geldende recht 
hetzij het Nederlandse recht het bewijsmiddel 
toelaten. 

Art. 33. I, Het Nederlandse recht is van 
toepassing ten aanzien van op het in artikel I 
bedoelde tijdstip lopende verjaring en ver
valtermijnen naar burgerlijk recht en burger
lijk procesrecht. 

2. De aanvang van verjaring en van ver
valtermijnen en de stuiting van verjaring, 
welke hebben plaats gevonden 'vóór dat tijd
stip, worden echter bepaald door het tevoren 
geldende recht. 

3. Indien de verjaring of vervaltermijn, 
welke volgens het Nederlandse recht toepas
selijk zou zijn, reeds verlopen is, wordt het 
tevoren geldende recht toegepast. 

4. Indien de volgens het Nederlandse recht 
geldende vèrjaring of vervaltermijn korter is 
dan de volgens het tevoren geldende recht 
resterende duur van een lopende termijn, 
wordt de volgens het Nederlandse recht gel
dende termijn geacht aan te vangen op het 
in artikel I bedoelde tijdstip. 

5. Ten aanzien van verjaring en verval
termijnen, die niet bekend zijn in het vóór 
het in artikel I bedoelde tijdstip geldende 
recht, vangt de verjaring of de vervaltermijn 
aan op dat tijdstip. 

Art. 34. I. Titels, die in burgerlijke zaken 
vatbaar zijn voor gerechtelijke tenuitvoer
legging en vóór het in artikel I bedoelde tijd
stip zijn verkregen, .zijn voor tenuitvoerleg
ging vatbaar na verkregen verlof overeen
komstig het derde en vierde lid van artikel 
431 van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering. 

2. Behoudens het geval, in het vorige lid 
voorzien, en de gevallen, elders bij de wet 
voorzien, kunnen uitspraken in burgerlijke 
zaken van Duitse gerechten niet ten uitvoer 
gelegd worden. 

3. Indien burgerlijke zaken, die voor een 
Duits· gerecht aanhangig gemaakt .zijn vóór 
het in artikel I bedoelde tijdstip en waarin 
niet vóór dat tijdstip een voor gerechtelijke 
tenuitvoerlegging vatbare titel is verkregen, 
binnen een jaar na dat tijdstip opnieuw voor 
een Nederlands gerecht aanhangig gemaakt 
.zijn, worden verjaring en vervaltermijnen ge
acht te .zijn geschorst sedert het aanhangig 
maken van de zaak voor het Duitse gerecht. 

Art. 35. I, De Nederlandse strafwet is toe
passelijk op ieder, die zich in het bij het Rijk 
gevoegde gebied vóór het in artikel I bedoelde • 
tijsdtip schuldig heelt gemaakt aan een feit, 
als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder 1° of Zo, 
van het wetboek van strafrecht. 

2. Uitspraken in strafzaken, door Duitse 
gerechten na het in artikel I bedoelde tijdstip 
gewezen ter zake van feiten, in het bij het 
Rijk gevoegde gebied vóór dat tijdstip ge
pleegd, worden niet als gewijsde erkend. 
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Art. 36. 1. Mannelijke en ongehuwde vrou
welijke vreemdelingen, die de Duitse natio
naliteit bezitten, meerderjarig zijn in de zin 
van het burgerlijk wetboek en behalve op het 
in artikel I bedoelde tijdstip ook op 23 Fe
bruari 1948 in de zin van het burgerlijk wet
boek woonplaats hadden in het bij het Rijk 
gevoegde gebied, worden, behoudens het be
paalde in het tweede Hd, vanaf het in artikel 
1 bedoelde tijdstip behandeld als waren zij 
Nederlanders, zonder de staat van Neder
lander te verkrijgen. 

2 Uitgewezen kunnen worden de in het 
vorige lid bedoelde personen, die tengevolge 
van het denazificatieprogranima of wegens 
het begaan van een oorlogsmisdrijf veroor
deeld of uit een functie verwijderd zijn, of die 
als smokkelaar bekend staan, of die tevoren 
uit Nederland uitgewezen zijn. 

3. Gehuwde vrouwen delen in de behande
ling van haar man en minderjarige kinderen 
in de· behandeling van hun vader of moeder. 

Art. 37. 1. Het Besluit Vijandelijk Ver
mogen is niet van toepassing ten aanzien van 
natuurlijke en rechtspersonen, gevestigd in 
het bij het Rijk gevoegde gebied. Niettemin 
zal, indien op het in artikel I bedoelde tijd
stip vermogen van zodanige personen van 
rechtswege onder beheer staat van het Neder
landse Beheersinstituut, het beheer daarover 
voorshands niet eindigen. 

2. Het Besluit Vijandelijk Vermogen i~ 
voorts niet van toepassing ten aanzien van 
een ieder met betrekking tot vermogen, dat 
zich bevindt binnen het bij het Rijk gevoegde 
gebied, behalve met betrekking tot niet tot 
het publiek domein behorend vermogen, dat 
toebehoort aan een in Duitsland gevestigd 
openbaar lichaam. Voor de toepassing van 
deze bepaling worden rechten en aanspra
ken, die binnen het oorspronkelijke grond
gebied des Rijks of de overzeese gebiedsdelen 
kunnen worden geldend gemaakt, geacht zich 
niet binnen het bij het Rijk gevoegde gebied 
te bevinden. 

3. De eigendom van tot het publiek do
mein behorend vermogen van de Duitse staat 
en van de ,;Länder" gaat over op het Rijk. 
Dit vermogen wordt beheerd door de in ver
band met deszelfs bestemming bevoegde Ne
derlandse organen. 

Art, 38. Van het Besluit herstel rechtsver
keer zijn voor het bij het Rijk gevoegde ge
bied uitsluitend de bepalingen over effecten 
van toepassing. 

HOOFDSTUK III 

Art. 39. I. De taak en de bevoegdheden, 
welke in een gemeente toekomen aan de raad, 
aan burgemeester en wethouders en aan de 
burgemeester, worden in het bij het Rijk ge
voegde gebied vervuld, onderscheidenlijk uit
geoefend, door een Landdrost. 

2. De Landdrosten van de drostambten 
Elten en Tüddern worden door Ons, voor het 
tijdvak van ten hoogste een jaar, benoemd. 
Deze termijn kan door Ons, telkens voor ten 
hoogste een jaar, worden verlengd. Zii .kun
nen te allen tijde door Ons worden geschorst 
en ontslagen. Hun bezoldiging wordt door 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken ge
regeld. Behalve die bezoldiging kunnen hun 
door Onze Minister van Binnenlandse Z~n 
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tegemoetkomingen in bijzondere kosten wor
den toegekend. 

3. In de gebieden, genoemd in artikel 3, 
derde lid, treedt aJs Landdrost op de burge
meester der gemeente, waarvan het betreffen
de gebied geacht wordt deel uit te maken. 

4. De besluiten van het bevoegde gemeen
telijke gezag, op het in artikel I bedoelde 
tijdstip geldende in de in het derde lid bedoel
de gemeente, worden op dat tijdstip van toe
passing op de daar bedoelde gebieden, welke 
geacht worden van de betreffende gemeente 
deel uit te maken, met dien verstande, dat, 
voor zoveel in die besluiten een taak wordt 
opgelegd of bevoegdheden worden toegekend 
aan de raad, aan burgemeester en wethou
ders of aan de burgemeester, daarvoor de 
Landdrost in de plaats treedt. . 

Art. 40. Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken kan bepalen, dat de Landdrost zich 
doet bijstaan door een commissie van advies 
en kan regelén geven omtrent de samenstel
ling, de bevoegdheid en de werkwijze van de 
commissie. 

Art. 41. I. De taak en de bevoegdheden, 
welke met betrekking tot het toezicht op een 
gemeente toekomen aan de Gedeputeerde 
Staten, worden ten aanzien van het bij het 
Rijk gevoegde gebied vervuld, onderschei
denlijk uitgeoefend, door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken. 

2. De terzake nodige besluiten worden, 
voor zover daarbij door andere Departemen
ten behartigde belangen zijn betrokken, ge
nomen na overleg met Onze Minister, Hoofd 
van het betreffende Departement. 

3. Voor zover besluiten van de Gedepu
teerde Staten ingevolge de geldende rechts
voorschriften aan hogere goedke1,1ring onder
worpen zijn, is deze niet vereist ten aanzien 
van de besluiten, welke Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken ingevolge het eerste lid 
neemt. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 
149 der gemeentewet houden de Landdrosten 
van de drostambten Elten en Tüddern Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken en Onze 
Commissaris in de provincie Gelderland, on
derscheidenlijk Limburg, regelmatig op de 
hoogte van alle zaken, hun drostambt be
treffende, en verstrekken hun te dien aanzien 
alle verlangde inlichtingen. 

Art. 42. Met afwijking voor zover nodig 
van het bepaalde in artikel 2 der gemeentewet 
en de titels V en VI van de eerste afdeling 
dier wet kan de Landdrost de ambtenaren en 
bedienden benoemen, die voor het gemeente
lijk bestuur nodig zijn. Zij worden eveneens 
door hem geschorst en ontslagen. 

Art. 43. I, Onze Ministers van Binnenland
se Zaken en van Financiën bepalen of, en zo 
ja, welke uitkeringen uit het gemeentefonds 
aan de drostambten Elten en Tüddern zullen 
worden verstrekt, en de wijze waarop deze 
uitkeringen zullen worden berekend. 

2. Indien het drostambt over enig dienst
jaar niet in staat is de uitgaven door de in
komsten te dekken, wordt aan het drostambt 
naar door Onze Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën te stellen regelen 
ten laste van Hoofdstuk V der Rijksbegroting 
een uitkering verstrekt. 

3. De inkomsten en uitgaven, welke uit 
dit besluit en de daarop berustende voor-
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schriften voor de gemeenten, genoemd in ar
tikel 3, derde lid, tweede kolom, voortvloeien, 
behoeven, vóór zij op de begroting der plaat
selijke inkomsten en uit&aven worden ge
bracht, de goedkeuring van Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

4. De in het vorige lid bedoelde uitgaven 
zijn uitgaven, als bedoeld in artikel 240, 
onder w, der gemeentewet. 

5. Indien over enig dienstjaar de in het 
derde lid bedoelde uitgaven de daar bedoelde 
inkomsten overtreffen, wordt aan de gemeen
te naar door Onze Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën te stellen regelen ten 
laste van Hoofdstuk V der Rijksbegroting 
een uitkering verstrekt. • 

Art. 44. 1. ,Voor zover door Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken niet anders wordt 
bepaald, gaan de rechten, lasten, verplichtin
gen en bezittingen van d·e Duitse gemeenten, 
welker gebied genoemd wordt in artikel 3, 
eerste en tweede lid, voor zover betrekking 
hebbende op of gelegen in het gebied van 
het drostambt Elten, onderscheidenlijk Tüd
dern, over op het drostambt Elten, onder
scheidenlijk Tüddern. 

2. Voor zover door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken niet anders wordt be
paald, gaan de rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de Duitse gemeenten, 
waarvan de gebieden, genoemd in artikel 3, 
derde lid, tot aan het in artikel I bedoelde 
tijdstip deel uitmaakten, betrekking hebben
de op of gelegen in die gebieden, over op de 
gemeenten, waarvan het betreffende ge
bied geacht wordt deel uit te maken. 

Art. 45. 1. Ieder, die in het bij het Rijk 
gevoegde gebied verblijft, is verplicht, op 
verzoek, door of vanwege de Landdrost ge-
daan, - · 

a. op een.door of vanwege deze te bepalen 
tijd en plaats te verschijnen en naar waarheid 
alle inlichtingen te verstrekken, welke in ver
band met de bevolkingsboekhouding omtrent 
hemzelf of omtrent de te zijnen huize ver
blijvende personen van hem worden verlangd 

b. de bescheiden over te leggen, waarvan 
overlegging in verband met de bevolkings
boekhouding wordt verlangd. 

2. Niet-nakoming van het gestelde in het 
eerste lid wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. Het straf
bare feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 

Art. 46. De kieswet blijft in het bij het 
, Rijk gevoegde gebied voorshands buiten toe

passing. 
Art. 47. 1. In het bij het Rijk gevoegde 

gebied werkzame ambtenaren staken op het 
in artikel I bedoelde tijdstip de uitoefening 
van hun functie in dat gebied. 

2. Onverminderd het bepaaide in artikel 
42 kan de Landdrost, voor zover nodig in 
afwachting van door Onze Minister, wie het 
aangaat, nader te treffen voorziening, bepa
len, dat in het eerste lid bedoelde ambtenaren 
de uitoefening van hun functie hervatten. 

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
kan overeenkomstig door hem te stellen re
gelen aan ambtenaren, als bedoeld in het 
eerste lid, voor zover zij op het in artikel 1 
bedoelde tijdstip niet de 65-jarige leeftijd 
hebben bereikt, wachtgeld, en voor zover zij 
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op dat tijdstip die leeftijd hebben bereikt, 
zomede bij het bereiken van die leeftijd na 
dat tijdstip of bij eerdere invaliditeit, pen
sioen verlenen. 

4 . De uitgaven, voortvloeiende uit het 
verlenen van wachtgeld, als bedoeld in het 
vorige lid, komen ten laste van het bij het 
Rijk gevoegde gebied. De verleende pen
sioenen komen ten laste van Hoofdstuk V der 
Rijksbegroting. 

HOOFDSTUK IV 
Art. 48. Zolang en voor zover door Onze 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen niet anders is bepaald, blijven de 
wetten en wettelijke voorschriften, waarvan 
de uitvoering aan hem is opgedragen, in het 
bij het Rijk gevoegde gebied buiten toepas
sing, en wordt het onderwijs op de bestaande 
voet voortgezet. 

HOOFDSTUK V 
Art. 49. Behoudens ten aanzien van de 

ingezetenen van het bij het Rijk gevoegde 
gebied, die Nederlanders zijn, blijft de Dienst
plichtwet in dat gebied voorshands buiten 
toepassing. Voor de toepassing van deze be
paling worden de in artikel 36 bedoelde per
sonen niet als Nederlanders behandeld. 

HOOFDSTUK VI 
Art. 50. Zolang en voor zover door Onze 

Minister van Sociale Zaken niet anders wordt 
bepaald, gelden ten aanzien van het bij het 
Rijk gevoegde ge bied de volgende bepalingen: 

A. Buiten toepassing blijven: 
1. Wet van I Juni 1865, Staatsblad 60, 

en van 2 Juli 1928, Staatsblad 222, betreffende 
de uitoefening der Geneeskunst ; 

2. Wet van 24 Juni 1876, Staatsblad 117 
(sedert gewijzigd), houdende regeling van 
voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke 
bevoegdheid tot uitoefening der tandheel
kunst en van de uitoefening dier kunst; 

3. Wet van 2 Mei 1921, Staatsblad 702 
(sedert gewijzigd), tot wettelijke bescherming 
van het diploma voor ziekenverpleging; 

4. Wet van I Juni 1865, Staatsblad 6I 
(sedert gewijzigd), regelende de uitoefening 
der artsenijbereidkunst; 

5. Wet van 2 November 1871, Staatsblad 
II8 (sedert gewijzigd), houdende bepalingen 
omtrent de invoering van de Nederlandse 
Pharmacopoea; 

6. De Warenwet (Staatsblad l935, .n°. 793), 
zoals deze is gewijzigd en aangevuld, en de 
daarop berustende wettelijke voorschriften, 
met uitzondering van: 

a. de artikelen 16 en 18 t/m 29 der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793); 

b. het Vlees- en Vleeswarenbesluit 1938, 
Staatsblad n°. 865. 

Overtreding of niet-nakoming van het on
der b genoemde besluit wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste twee duizend gul
den alsmede verbeurdverklaring van de wa
ren, met betrekking tot welke de overtreding 
is begaan. Het feit wordt beschouwd als een 
overtreding. De twee laatste volzinnen van 
het tweede lid alsmede het derde lid van 
artikel 6 der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 
793) j 0 • het Koninklijk besluit van 22 Febru-
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ari 1936 (Staatsblad n°. 841), en artikel 2 van 
het Koninklijk besluit van 22 Februari 1936, 
Staatsblad 881, zijn van overeenkomstige toe
passing. 

B Het is verboden eet- en drinkwaren 
and;rs dan vlees- en vleeswaren in de zin 
van het Vlees- en Vleeswarenbesluit 1938, 
Staatsblad 86S, uit het bij het Rijk gevoegde 
gebied in het oorspronkelijke grondgebied 
des Rijks in te voeren. . 

Overtreding wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. Het straf
bare feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 

HOOFDSTUK VII 
Art 51, In het bij het Rijk gevoegde ge

bied blijven buiten toepassing alle wettelijke 
bepalingen betreffende de landbouw en ~e 
voedselvoorziening, op grond waarvan uit
keringen ten laste van de Staat of andere 
_publiekrechtelijke lichamen aan natuurlijke 
of rechtspersonen dienen te geschieden, voor 
zover deze bepalingen een gevolg zijn van 
omstandigheden, bestaande vóór het in arti
kel 1 bedoelde tijdstip. 

Art. 52. Jachtakten gelden voorlopig niet. 
De Jachtwet 1923 is van toepassing, behou
dens de beslissing ten aanzien van de gerech
tigdheid tot het genot van de jacht. 

Art, 53, 1. Pachtovereenkomsten in de 
.zin van artikel I van het Pachtbesluit, gelden 
indien zij voor onbepaalde tijd zijn aange
gaan voor de wettelijke termijn van 12 en 6 
;aren', te rekenen vanaf het ogenblik, waarop 
zij zijn aangegaan; voor het bepalen van het 
einde van de wettelijke termijnen worden 
de jaren, gedurende 'V!'elke de pachtov_4:re~
.komst vóór het in artikel I bedoelde t1,1dst1p 
heeft bestaan, in aanmerking genomen tot 
.een maximum van 10, onderscheidenlijk 4 
jaren, met dien verstande, dat het laatste 
pachtjaar voortduurt tot het volgens plaat
.selijk gebruik voor ontruiming van het ge
pachte geldende tijdstip. -

2. Indien opzegging van een pachtover
eenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan op 
·ten tijde dier opzegging rechtsgeldige wijze 
plaats vond vóór het in artikel I bedoelde 
tijdstip, kan dezi: oyereenkomst vóór .. het 
verstrijken van de in hd I vermelde term1,1nen 
eindigen. Deze beëindiging wordt beheerst 
door het ten tijde der opzegging geldende 
recht. Het verzet tegen de opzegging wordt 
·binnen twee .maanden na de opzegging ge
daan bij de Pachtk:amer, met dien verstande, 
dat de. op het in artikel I bedoelde tijdstip 
nog niet verstreken termijnen worden ver
lengd tot z maanden na dat tijdstip. 

3. Pachtovereenkomsten voor bepaalde 
tiid. welke op het .i.n artikel I bedoelde tijd
stip van kracht z1,1n, gelden voor de duur, 
waarvoor zij zijn aangegaan. Voorzover op 
het in artikel I bedoelde tijdstip een verzoek 
·tot verlenging van een overee1_1komst volgens 
het tevoren geldende recht nog kon worden 
gedaan kan dit verzoek worden ingediend 
bij de Pachtkamer. Indien de evenb_edoelde 

.overeenkomst eindigt; binnen één Jaar en 
vier maanden na het in artikel I bedoelde 
tijdstip, kan het verzoek tot verlenging wo~
den ingediend binnen vier maanden na dit 

·tijdstip. 
L. & S. x949 
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4. Pachtovereenkomsten. welke vóór het 
• artikel I bedoelde tijdstip op rechtsgeldige 
1'1i,jze zijn goedgekeurd. behoeven niet aan 
• Grondkamer ter goedkeuring te worden 
10orgelegd. 

5. Andere pachtovereenkomsten, aange
pan vóór het in artikel I bedoelde tijdstip, 
moeten binnen een jaar na dat tijdstip ter 
coedkeuring aan de Grondkamer worden 
voorgelegd. 

6. Een beding, als bedoeld in artikel 12 
yan het Pachtbesluit 1941, blijft van kracht, 
indien het voorkomt in een vóór het in artikel 
i bedoelde tijdstip op rechtsgeldige wijze 
goedgekeurde pachtovereenkomst. 

7, Artikel 8, lid 1, van het.Pachtbesluit 
1941 blijft voorlopig buiten toepassing, zo
lang en voor zover door Onze Ministers, wie 
het aangaat, niet anders is bepaald. 

HOOFDSTUK VIII 
Art. 54. De taak en de bevoegdheden 

welke met betrekking tot de waterstaat, in
begrepen de verkeersregeling, t<,ekomen aan 
de Provinciale Staten, aan de Gedeputeerde 
Staten en aan Onze Commissaris in de pro
vincie, worden ten aanzien van het bij h«:t 
Rijk gevoegde gebied vervuld, onderschei
denlijk uitgeoefend, dooc de Landdrost. 

Art. 55. Zolang en voor zover door Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat niet 
anders is bepaald, blijven waterschappen ~f 
overeenkomstige instellingen, welker zetel 1s 
gelegen in het bij het Rijk gevoegde gebied, 
in stand. 

Art. 56, I. Zolang en voor zover door Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat niet 
anders is bepaald, blijven strafverordeningen 
terzake van waterstaatswerken in het bij het 
Rijk gevoegde gebied en voorschriften be
treffende de betaling van lasten inzake deze 
werken van kracht. 

z. Omtrent de ontvangst en besteding van 
de in het eerste lid bedoelde gelden geeft de 
Landdrost nadere voorschriften. 

3. Overtreding van de in het eerste lid 
bedoelde verordeningen wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geld
boete van ten hoogste vijftig gulden, alsmede 
verbeurdverklaring van de voorwerpen door 
middel van de overtreding verkregen of 
waarmede de overtreding is gepleegd, voor 
zover zij de veroordeelde toebehoren. Het 
strafbare feit wordt beschouwd als een over-
treding. . 

Art. 57. Waterstaatswerken in het bi., het 
Rijk gevoegde gebied komen in beheer en 
onderhoud bij de drostambten Elten en 
Tüddern en bij de gemeenten, waarvan ge
deelten van het bij het Rijk gevoegde gebied 
geacht worden deel uit te maken, met uit
zondering van: 

a. het in het bij het Rijk gevoegde gebied 
gelegen gedeelte van de weg Nijmegen-Kra
nenburg, welk gedeelte aanstonds in beheer 
en onderhoud komt bij het Rijk; 

b. werken in beheer en onderhoud bij wa
terschappen of overeenkomstige instellingen, 
als bedoeld in artikel SS, welke werken, zo
lang en voor zover door Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat niet anders wordt 
bepaald, in beheer en onderhoud bij die wa
terschappen of instellingen blijven. 

17 
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Indien particulieren zijn belast met de 
onderhoudsplicht van waterstaatswerken of 
daarin moeten bijdragen, blijft die plicht 
bestaan, zolang en voor zover door Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat niet 
anders wordt bepaald. 

Art. 58. Zolang en voor zover door Onze 
·Minister van Verkeer en Waterstaat niet 
anders is bepaald, zijn aan ingezetenen van 
het bij het Rijk gevoegde gebied afgegeven 
nummer- en rijbewijzen voor de geldigheids
duur dier bewijzen geldig voor het oorspron
kelijke grondgebied des Rijks en het bij het 
Rijk gevoegde gebied en blijven de in dit 
gebied in gebruik zijnde verkeerstekens in 
gebruik. 

Art. 59. Het in het bij het Rijk gevoegde 
gebied gelegen gedeelte van de spoorweg 
Arnhem-Zevenaar-Emmerik met de bijbe
horende voor de uitoefening van de spoorweg
dienst nodige zaken gaat in beheer over op 
de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 

Art. 60. De in het bij het Rijk gevoegde 
gebied gevestigde. inrichtingen voor de Post
dienst en de verrebe.richtgeving, alsmecJe de 
voor de uitoefening daarvan aanwezige hulp
middelen, gaan in bepeer over op het Staats
bedrijf der P. T.T. 

HOOFDSTUK IX 
Art. 61. 1 . Dit be.sluit treedt in werking 

op het in artikel I bedoelde tijdstip. 
2. Het kan worden aangehaald als "Grens

correctiebesluit 1949" . 
Onze Ministers, Hoofden van Departemen

ten van Algemeen Be.stuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst zal worden en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de beide Kamers der Staten-Gene.raai. 

Soestdijk, 22 April Ï949. 
JULIANA. 

De Minister-Pruident, Min. v. AZ.em. Zaken, 
W. DREES. 

De Vice-Minist.,-P,uitknt, Minister zona, 
Portefeuille, J. R. H. VAN SCRAIK. 

De Min. v. Binnenl. z .. J. H. v . MAARSEVEEN. 

De Min. v. Buitenl. Zalum, STIKKER. 

De Minister van Justitie, W1JBRS, 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTBN. 

De Minister van Financièn, P. LIBPTINCK. 

De Minister van Oorlog, SCHOKXING. 

De Minister van Marine a.i., SCHOKKING. 

De Min. v. Wederopbouw en Volluhuisvesting, 
J. IN 'T VELD, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZBN. 

De Min. v. Econ. Z ., VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., V . en V ., MANSROLT. 

De Min. v. Sociale Zalun, A.M. Joms. 
De Min. v. Overuue Gebiedstklen a.i., 

J, H. VAN MAARSEVEBN. 

De Min. zontkr Pork/euille, GöTZBN, 

(Uitaes. 23 April 1949). 
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BUlage. bedoeld In artikel 1 van het :Ko
nlnk)Uk besluit van 22 April 1949 (StbL ur. 

J 181) 
11-A-r Van grenspaal 202E tot grenspaal 

1961 volgt de grens de westelijke oever van 
het Wijmee.rste.rdiep, waarbij de weg, die 
Iancs deze oever loopt, in Duitsland blijft, 
met dien verstande, dat tegenover het gemaal 
op I km. ten Zuiden van Nieuwe Statenzijl de 
basis van de driehoek, door het Wijmeerster
diep gevormd, bij Nederland wordt gevoegd 
zó dat Nederland op dit punt een strook van 
± 100 M. op de oostelijke oever van de tegen
woordige loop van de We.sterwoldse A ont
vangt. 

II-A-2 Van grenspaal 187 tot grenspaal 
186 wordt een strook van ± 20 M. diepte bij 
Nederland gevoegd. 

Van grenspaal 186 tot ± 700 M. ten Noor
den van grenspaal 183, en tussen de grenspa
len 181 en 172 (uitgezonderd over een afstand 
van ± 180 M. ten Noorden van grenspaal 
176) loopt de grens langs de oostkant van 
de weg en de kade. 

II-A-1 Van een punt aan het Nordhom
Almelo-kanaal, even ten Noorden van grens
paal 41, tot aan grenspaal 33 volgt de grens 
de oostkant van de Duitse weg op ± 75 
M. van de bestaande grens, met dien ver
stande, dat de huizen aan de Duitse zijde 
van de weg niet naar Nederland overgaan. 
Van grenspaal 33 tot grenspaal 24 volgt de 
grens de oostkant van de Vrijedijk, 

II-A-4 Tussen de grenspalen 15 en 5 wordt 
de grens gelegd ongeveer langs een rechte lijn. 

11-A-6 Tussen de grenspalen 83r en 830 
wordt de weg langs de grens geheel bij Neder
land cevoegd. 

II-A-7 Tussen de grenspalen 8u en 810 
volgt_ de grens de oostelijke oever van de 
Ramsbeek. . 

11-A-8 Het gebied ten Z.O. van Dinxpedo 
tussen de grenspalen 737 en 731 ter diepte 
van ± 300 M. van de bestaande grens wordt 
aan Nederland toegevoegd. 

II-A-9 Tussen de grenspalen 702 en 660 
volgt de grens nagenoeg een rechte lijn. 

11-A-ro Van grenspaal 652 tot de weg
splitsing op 500 M. van grenspaal 650 wordt 
de weg geheel bij Nederland gevoegd. Van 
de wegsplitsing tot grenspaal 650 blijft de 
weg Duits. 

11-A-rr Van het noordelijk uiteinde van 
de Querdamm volgt de grens de Zuid-Ooste
lijke rand van de Querdamm en de zuidelijke 
oever van het Wijler Meer (waarbij de weg 
geheel bij Nederland wordt gevoegd) tot aan 
de splitsing van de weg naar Lagewald; van
daar volgt de grens de westkant van deze 
weg tot grenspaal 627. 

II-A-r2 De weg langs de grens tussen de 
grenspalen 594 en 589 wordt geheel bij Ne
derland gevoegd. 

II-A-r4 Van grenspaal 561 tot grenspaal 
560 volgt de grens de zuidkant van de Vee-
dijk, en vervolgens de oostkant van de weg, 
die tot grenspaal 558 langs de grens en ver
volgens in een rechte lijn naar grenspaal 555 
loopt. 

Tussen de grenspalen 537 en 535 wordt de• 
weg langs de grens geheel bij Nederland ge
voegd. 

II-A-r5 In de nabijheid van_grensp!U'i 531: 
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kruist de grens de weg rechthoekig op een 
punt tussen de twee wegsplitsingen. Vandaar 
volgt de grens de westkant van de weg tot 
aan grenspaal 532. 

• vestigen, onderscheidenlijk hun woonplaats 
4te verkrijgen, in Nederland. 

II-A-16 Tussen de grenspalen 499 en 488 
volgt de grens ongeveer een rechte lijn, waar
bij de weg Walbech-Lingsfort-Auwel Duits 
blijft. 

Tussen de grenspalen 484 en 480 volgt de 
grens de oostelijke oever van het Eugenia 
Kanaal tot aan de brug tegenover grenspaal 
481. Van deze brug volgt de grens een rechte 
lijn naar grenspaal 480. 

II-A-17 Ten Oosten van Sittard volgt de 
grens een nader vast te stellen lijn van grens
paal 324 tot aan de huidige grens ten Noor
den van Schinveld, waarbij de plaatsen 
Saeffelen, Hastenrath en Gangelt Duits blij-
ven. 

II-A-18 De weg ten Noord-Westen van 
grenspaal 256 wordt over een afstand van 
::1:: us M. bij Nederlànd gevoegd. 

II-A-19 Tussen de grenspalen 239 en 238 
volgt de grens de Westkant van de spoorlijn 
van grenspaal 239 tot een punt ten Noorden 
van grenspaal 238, waar een zijlijn de rivier 
de Wurm kruist; vandaar volgt de grens de 
oostelijke oever van de Wurm tot aan grens
paal 238. 

II-A-20 De weg en het pad langs de grens 
resp. tussen de grenspalen 237 en 236, en 
tussen de grenspalen 236 en 234 worden bij 
Nederland gevoegd. 

II-A-21 De weg langs de grens tussen de 
grenspalen 197 en 195 wordt bij Nederland 
gevo~d. 

s. J 182 
23 April 1949. GRENSCORRECTIEBE

SCHIKKING FINANCil!N I, van de 
Minister van Financiën. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat, in verband met de toe

voecing van de in artikel I van het Grens
correctiebesluit 1949 bedoelde gebieden aan 
het grondgebied van het Rijk, voorzieningen 
dienen te worden getroffen op het stuk van 
's Rijks belastii,gen; 

Gelet op de artikelen 4, 7 en 8 van genoemd 
besluit; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 

Algemene Bepalingen 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking wordt verstaan onder: 

het bij het Rijk gevoegde gebied: 
het bij het Rijk gevoegde gebied in de zin 

van artikel I van het Grenscorrectiebesluit 
1949; 

liet tijdstip van de toevoeging: 
het tijdstip, bedoeld in artikel 16, eerste lid, 

dezer beschikking. 
Art. 2. 1. De natuurlijke personen die, in 

de zin van Nederlandse belastingwetten, op 
het tijdstip van de toevoeging wonen of hun 
woonplaats hebben in het bij het Rijk ge
voegde gebied, worden geacht op dat tijdstip, 
in dl zin van die wetten, zich metterwoon ta.-

2. De lichamen die, in de zin van Neder
:!landse belastinrwetten, op het tijdstip van 
de toevoeging gevestigd zijn in het bij het 
Rijk gevoegde gebied, worden geacht op dat 
tijdstip, in de zin van die wetten, zich te 
vestigen in Nederland. 

HOOFDSTUK Il 

LoonbelasUng, CommJssarlssenbeJastlng, 
Vereveningsheffing 

Art. 3. 1. Loonbelasting en commissaris
senbelasting over een loontijdvak dat voor 
de toevoeging begint en na de toevoeging 
eindigt, worden geheven naar de Nederlandse 
wettelijke bepalingen, als ware het bij het 
Rijk gevoegde gebied gedurende het gehele 
loontijdvak Nederlands gebied geweest. Ver
eveningsheffing is over zulk een tijdvak niet 
verschuldigd. 

2. De Nederlandse loonbelasting en de 
Nederlandse vereveningsheffing zijn, als ware 
het bij het Rijk gevoegde gebied steeds Ne
derlands gebied geweest, verschuldigd over 
alle na de toevoeging genoten tantiêmes, gra
tificatiën en andere beloningen welke in de 
regel slechts éénmaal of éénmaal 's jaars 
worden toegekend. 

3. Met afwijking van het eerste lid wordt, 
indien het loontijdvak een week is, aangeno
men dat geen loon is genoten over de week 
waarin de toevoeging valt. 

4 , Over commissarisloon dat voor de toe
voeging in 1949 is genoten, wordt, voor de 
heffing van de Nederlandse commissarissen
belasting, deze belasting geacht terecht te 
zijn berekend, ingehouden en afgedragen vol
gens het Besluit op de Commissarissenbelas
ting 1941, 

s. Verplichting tot het inleveren van een 
werknemersverklaring naar de toestand bij 
de toevoeging en tot het aanleggen van een 
loonbelastingkaart (artikel II van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940) ontstaat bij de 
toevoeging. 

HOOFDSTUK III 

In ■, Uit- en Doorvoer 

EERSTE AFDELING 

Opheffing en insteltin1 van kantoren der 
invoerrechten 

Art. 4. De kantoren Babberik, Stadbroek, 
Broeluittard en Schinveld worden opgeheven. 

Art. 5. 1. De volgende kantoren worden 
ingesteld: 

a. Dinxperlo-Don, aan de weg naar 
Bocholt tussen Dinxperlo en Bocholt; 

b. Dinxperlo-West, aan de weg naar 
Anhalt tussen Dinxperlo en Anhalt; 

c. Eltm, aan de weg van Elten naar 
Emnurik; 

d. G.C. 1, ten Zuidwesten van Sad/elen, 
aan de weg van Tüddern naar Heimber,; 

e. G.C. 2, nabij Kleinwehrhagen, aan de weg 
van Hiin,en naar Hastenrath; 

f. G.C. 3, aan de weg van Süsterseel naar 
Gan,elt; 

g. G.C. 4, nabij Mindergangelt, aan de weg 
van Scltinveld naar Ganaelt. 
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z. Aan de in het eerste lid, onder de letter11 
a en b, bedoelde kantoren worden gelijke 
attributen toegekend als laatstelijk aan het 
kantoor Dinxperlo zijn toegekend, met uit
zondering van die der directe belastingen en 
accijnzen. Aan het in het eerste lid, onder 
letter c, bedoelde kantoor worden gelijke 
attributen toegekend als laatstelijk aan het 
kantoor Babberik waren toegekend. Aan de in 
het eerste lid, onder de letters d tot en met 11, 
bedoelde kantoren worden gelijke attributen 
toegekend als laatstelijk aan het kantoor 
Broeksittard waren toegekend. 

TWEEDE AFDELING 
Aanwijzing van heerbanen en wegen als zijn 
bedoeld in artilul 38 van de Algemene Wet 
Art. 6. De weg in het bij het Rijk gevoegde 

gebied, waaraan een kantoor is gelegen, wordt 
van de nieuwe Nederlands-Duitse grens tot 
aan een zodanig kantoor aangewezen als 
heerbaan of weg als is bedoeld in artikel 38, 
eerste, onderscheidenlijk tweede lid, van de 
Algemene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats• 
blad n°. 38). 

DERDE AFDELING 
Toezicht in het grenSflebied 

Art. 7. De wettelijke bepalingen welke 
gelden in het gebied, gelegen binnen de op 
de voet van artikel 177 van de Algemene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
aangewezen afstand van het vreemd grond
gebied aan de landzijde, zijn mede van toe
passing ten aanzien van het bij het Rijk ge
voegde gebied. 

Art. 8, Artikel 178 van de Algemene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
wordt ten aanzien van het bij het Rijk ge
voegde gebied voorlopig buiten werking ge. 
steld. 

Art. 9. Met afwijking van het bepaalde 
in artikel z, letter b, der gewijzigde beschik
king van de Minister van Financiën van zo 
Mei 1946, n°. 184 (Nederlandse Staatscourant 
van 21 Mei 1946, n°. 99) geldt in het oorspron- · 
kelijke grensgebied, voorzover dat grenst 
aan het bij het Rijk gevoegde gebied, het in 
artikel I van genoemde beschikking vervatte 
verbod niet ten aanzien van personen, aan
wezig op een der land-, spoor- of waterwegen, 
waaraan op 23 April 1949 in de zin van het 
Bewakingsvoorschrift 1946 een d11>orlaatpost 
was gevestigd, mits zij zich aldaar bevinden 
binnen de uren, waarop die doorlaatpost was 
opengesteld, en mits zij in het bezit zijn van 
geldige, in artikel 7, derde lid, van het Grens
correctiebesluit 1949 bedoelde, bescheiden. 
Het in de vorige zin vermelde verbod geldt 
evenmin ten aanzien van het doorgaan.de ver
keer van personen langs de in diei· bedoelde 
land-, spoor- of waterwegen tu het oor-
spronkelijke grondgebied des Rij en het 
Duitse gebied en omgekeerd. 

HOOFDSTUK IV 
AccUnzen 

EERSTE AFDELING 
Tabaksaccijns 

Art. 10. 1. De bepalingen van de Tabaks
wet (Staatsblad 1921, n°. 712) blijven gedu-
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rende dertig dagen, ingaande met de dag van 
de toevoeging, buiten toepassing ten aanzien 
van de aflevering van tabaksfabrikatendoor 
kleinhandelaren, mits zij zijn voorzien van 
de Duitse tabaksbanderolles, welke op het 
tijdstip van de toevoeging geldig waren. 

z. De in atrikel 14 van de Tabakswet 
(Staatsblad 1921, n°. 712) bedoelde bedrijfs
vergunningen moeten overeenkomstig artikel 
IS van die wet worden aangevraagd binnen 
dertig dagen na de dag van de toevoeging. 
Indien op het tijdstip van de toevoeging in 
gebruik zijnde lokalen, waarin aan de tabaks• 
accijns onderworpen artikelen in het klein 
worden verkocht, niet voldoen aan de eisen, 
gesteld bij of krachtens artikel 40, tweede lid, 
van de vorengenoemde wet, kan de ontvan
ger tot wederopzeggens ontheffing van die 
eisen verlenen, in welk geval een voorwaar
delijke bedrijfsvergunning wordt afgegeven. 

3. Het ingevolge hçt in het vorige lid ge
noemde artikel IS verschuldigde vergunnings
recht wordt in het bij het Rijk gevoegde ge
bied in 1949 niet geheven. 

TWEEDE AFDELING 

Distilleertoestellen 
Art. ll. Hij die in het bij het Rijk gevoegde 

gebied een distilleertoestel in de zin van arti
kel I van de wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad 
n°. 329) voorhanden heeft, . moet, binnen 
dertig dagen na de dag van de toevoeging, 
bij de desbetreffende directeur der accijnzen 
schriftelijk een machtiging tot het voorhan
den hebben van dat toestel aanvragen. 

HOOFDSTUK V 

OmzetbelastJng 
Art. 12. I. Voor de heffing van de omzet

belasting treedt het tijdstip van de toevo" 
ging in de plaats van het begin van het tijd
vak waarover aangifte en afdracht moeten 
geschieden. De volgens de Duitse wetgeving 
bij te houden bescheiden worden op het tijd
stip van de toevoeging afgesloten en vervol
gens op dezelfde voet verder bijgehouden 
totdat door of vanwege de bevoegde inspec
teur der accijnzen anders zal zijn bepaald. 

z. Het Besluit op de Omzetbelasting 1940 
en de-daarop gegronde uitvoéringsbepalingen 
zijn ook van toepassing op de door de onder
nemers in het bij het Rijk gevoegde gebied 
na het tijdstip van de inlijving ontvangen 
tegenwaarden en vergoedingen, welke be
trekking hebben op vóór dat tijdstip verrichte 
leveringen en diensten. 

HOOFDSTUK VI 

MotorrQtnlgenbelastJng 
Art. 13. I. Ten aanzien van in het bij het 

"Rijk gevoegde gebied thuis behorende motor
rijtuigen wordt gedurende ten hoogste def"tig 
dagen, ingaan.de met de dag van de toevoe
ging, voor de toepassing van artikel IS van 
de Motorrijtuigenbelastingwet de bij een mo
torrijtuig behorende "Steuerkarte", waaruit 
blijkt, dat de "Kraftfahrzeugsteuer" over een 
oog lopend tijdvak is voldaan of dat dàarvoor 

t ijstelling is verleend, gelijkgesteld met een 
lastingkaart als is bedoeld in genoemd arti

el. 
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2. Aan de houder van een motorrijtuig, die 
in het bij het Rijk gevoegde gebied woont of 
is gevestigd en die in het bezit is van een bij 
het motorrijtuig behorende geldige "Steuer
karte", wordt gedurende het in het vorige 
lid bedoelde tijdvak ontheffing verleend van 
de in artikel 7, eerste lid, van de Motorrijtui
gen belastingwet vermelde verplichting tot 
het doen van aangifte. 

3. Aan de in het vorige lid bedoelde hou
der, die, voordat het in het eerste lid om
schreven tijdvak is verlopen, onder overleg
ging van een bij het desbetreffende motor
rijtuig behorende "Steuerkarte" waarvan de 
geldigheidsduur nog niet geheel is verstreken, 
aangifte doet overeenkomstig artikel 7 van 
de Moterrijtuigenbelastingwet, wordt tegen 
intrekking van de "Steuerkarte", kosteloos 
een belastingkaart als is bedoeld in artikel 9 
dier wet afgegeven voor het nog niet ver
streken gedeelte van de geldigheidsduur van 
de "Steuerkarte''. 

HOOFDSTUK VII 
W aarborgbelastlng 

Art. 14. De bepalingen van de Waarborg
wet 1927 (Staatsblad n°. 48) blijven in het bij 
het Rijk gevoegde gebied tot I Jan11ari 1950 
buiten toepassing ten aanzien van gouden 
en zilveren werken, welke op het tijdstip van 
de toevoeging aldaar voorhanden zijn. 

HOOFDSTUK VIII 
Opsporing van strafbare feit.en 

Art. 15. Met de opsporing van overtreding 
van voorschriften ,door de Minister van Fi
nanciën uitgevaardigd krachtens artikel 40 

onder a of d, of artikel 7 van het Grenscorrec
tiebesluit 1949, zijn mede belast de ambte-
naren van 's Rijks belastingdienst. · 

HOOFDSTUK IX 
Slotbepalingen 

Art. 16. 1, Deze beschikking treedt in 
werking op 23 April 1949, te zes uur voor
middag. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Grens
correctiebeschikking Financiën I". 

's-Gravenhage, 23 April 1949. 
De Minister van Financiën, 

Voor de Minister, 
De waarnemend Secretaris-Generaal, 

M. SIIEBTS. 

(Uitgeg. 23 April 1949). 

s. J 183 

22 April 1949. DEVIEZENBESCHIKKING 
in verband met het Grenscorrectiebe
sluit 1949. 

Krachtens artikel 46 van het Deviezenbe
sluit 1945 en artikel 7, tweede lid van het 
Grenscorrectiebesluit 1949 wordt door de 
Ministers van Financiën, van Economische 
Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening en van 
Overzeese Gebiedsdelen bepaald: 

Definities 
Art, 1. In deze beschikking wordt verstaan 

onder: 
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1. bij het Rijk gBVoead gebied: gebied als 
bedoeld in artikel I van het Grenscorrectie
besluit 1949; 

2. ingezetene: een ingezetene in de zin van 
· het Deviezenbesluit 1945, wonende of ge
vestigd in bij het Rijk gevoegd gebied; 

3. gezinshoofd: een natuurlijk persoon die 
hoofd is van een gezin; 

4, gezinslid: de echtgenote van het gezins
hoofd en de minderjarige in gezinsverband 
met het gezinshoofd samenlevende personen; 

5. werkgever: een ingezetene, die in het 
bezit is van een vanwege de Minister van 
Sociale Zaken aan hem uitgereikt stuk, waar
uit blijkt dat hij tegen betaling van loon één 
of meer ingezetenen in dienst heeft; 

6. landdrost: de als zodanig op de voet van 
artikel 39 van het Grenscorrectiebesluit 1949 
voor een bij het Rijk gevoegd gebied benoem
de functionaris en voor de gebieden, voor 
welke geen landdrost is benoemd, de burge
meester der gemeente waar het betreffende 
gebied geacht wordt deel van uit te maken. 

Aanbieding en inwisseling van betaalmiddelen 
Art. 2. 1. Ingezetenen zijn verplicht op de 

daartoe door de landdrost aan te wijzen 
dagen en plaatsen, doch in ieder geval binnen 
vier dagen na het in werking treden van deze 
beschikking, alle in hun bezit zijnde Duitse 
betaalmiddelen aan te bieden aan De Neder
landsche Bank. 

2. De Duitse betaalmiddelen, welke de 
Nederlandsche Bank overneemt, worden in
gewisseld tegen de koers van f 80.- per 100 
Duitse marken. 

3. Duitse betaalmiddelen, welke op de dag 
van aanbieding niet meer gangbaar zijn wor
den niet overgenomen. 

4. De Nederlandsche Bank beslist zo nodig 
na onderzoek der herkomst van geval tot 
geval welke Duitse betaalmiddelen worden 
overgenomen. 

Art. 3. 1. Inwisseling der aangeboden 
Duitse betaalmiddelen, welke De Nederland
sche Bank overneemt, geschiedt in de ceval
len, op de tijdstippen en tot ten hoogste de 
bedragen aangegeven in de volgende leden 
van dit artikel. 

2. Voor gezinshoofden wordt ingewisseld: 
a. direct bij de aanbieding ten hoogste 

DM 100.- vermeerderd met DM 50.- voor 
elk gezinslid. 

b. op een nader door de landdrost te be
palen dag, maar in ieder geval binnen vijf 
dagen na de aanbieding ten hoogste DM 
500,-. 

3. Voor werkgevers wordt ingewisseld: 
a. direct bij de aanbieding ten hoogste 

DM 80.- voor ieder bij hen tegen loon in 
vaste dienstbetrekking zijnde ingezetene. 

b. op een nader door de landdrost te be
palen dag, maar in ieder geval binnen vijf 
dagen na de aanbieding ten hoogste DM 
500,-. 

4. Voor niet in gezinsverband levende 
natuurlijke personen en voor meerderjarige 
in gezinsverband levende natuurlijke i,l!rso
nen, die niet zijn het gezinshoofd of diens 
echtgenote wordt direct bij de aanbieding ten 
hoogste DM 100.- ingewisseld. 

5. De bedragen aan aangeboden Duitse 
betaalmiddelen, welke na de in het tweede 
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en derde lid vermelde inwisselingen nog res
teren, zullen op een later tijdstip worden 
ingewisseld indien De Nederlandsche Bank 
bereid is deze betaalmiddelen over te nemen. 

Aangi~e van uorderingen en effecten 
Art. 4. Ingezetenen zijn verplicht op de 

daartoe door de landdrost aan te wijzen da
gen en plaatsen, doch in ieder geval binnen 
negen dagen na het in werking treden van 
deze beschikking bij De Nederlandsche Bank 
aangifte te doen van 

a. de hun op 23 April 1949 toebehorende 
vorderingen, waarvan de schuldenaar woont 
of gevestigd is in het buitenland· 

b. de op 23 April 1949 op he~ rustende 
schuldverplichtingen, waarvan de schuldeiser 
woont of gevestigd is in het buitenland· 

c. de hun op 23 April 1949 toebehore~de 
effecten. 

2. De in het eerste lid bedoelde aangifte 
geschiedt door inlevering in tweevoud bij De 
Nederlandsche Bank van daartoe kosteloos 
verkrijgbaar gestelde formulieren, nadat deze 
te bestemder plaatse nauwkeurig zijn inge
vuld en door de betrokken ingezetene onder
tekend. 

Voorschotten op vorderingen 
Art, S. I. Gezinshoofden en werkgevers 

die een in Deutsche Marken uitgedrukte vor: 
dering hebben op een bankinstelling geves
tigd in bij het Rijk gevoegd gebied ontvangen 
op hun verzoek van De Nederlandsche Bank, 
een voorschot tot ten hoogste de tegenwaarde 
van DM 500.- verminderd met de voor hen 
op de voet van het bepaalde in artikel 3 lid 2 
letter b, of lid 3, letter b, ingewisselde bedra: 
gen tegen cessie van hun vorenbedoelde vor
dering tot een bedrag gelijk aan het verleende 
voorschot. 

2. Ingezetenen, die niet in aanmerking 
komen voor verstrekking van een voorschot 
op de voet van het eerste lid, kunnen bij wijze 
van uitzondering een voorschot ontvangen 
van De N ederlandsche Bank tot ten hoogste 
de tegenwaarde van DM 500.-, verminderd 
met het bedrag, hetwelk hun op de voet van 
het bepaalde in artikel 3, lid 2, letter b of 
lid 3, letter b, is verstrekt tegen cessie ~an 
vorderingen op een bankinstelling, gevestigd 
in de Amerikaanse, Engelse of Franse bezet
tingszone van Duitsland tot een bedrag gelijk 
aan het verleende voorschot. 

Vervoer van buitenlandse betaalmiddelen en van 
-t/«:ten 

Art. 6. Het is verboden tot een nader door 
de landdrost te bepalen dag Duitse betaal
middelen, buitenlandse effecten en binnen
landse effecten te vervoeren tussen het oor
spronkelijke grondgebied van Nederland en 
het bij het Rijk gevoegde gebied. 

Slotbepaling 
Art. 7. Deze beschikking treedt in werking 

op 23 April 1949 te zes uur voormiddag. 
's-Gravenhage, 22 April 1949. 

De Minister van Financiln, 
Voor de Minister, 

De Waarnemend S,cretaris-Generaal, 
M. S111B1m1. 
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De Minister van Economische Zalun, 
· Voor de Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
G. BROUWERS. 

De Minister van Buitenl. Z., STIKKER. 

De Minister van L., V. en V., MANSHOLT. 

De Minister van Overzeae Gebiedsdelen a.i., 
J. H. VAN MAAR5EVEEN. 

(Uitge,. 23 April 1949). 

s. J 184 
23 April 1949. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
12 Juni 1936 (Staatsblad N°. 173) tot 
instelling van een Rijksverkeersinspeo
tie. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 17 Maart 1949 
nr. 65109/63529, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bureau 
Juridische Zaken; 

Gelet op de artikelen 10, 16 en 27 der 
Spoorwegwet en op de artikelen 4 en 5 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 April 1949, nr. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 14 April 1949, nr. 
67791/63529, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bureau 
Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 12 Juni 

1936 (S. 573) tot instelling van een Rijks
verkeersinspectie, gewijzigd · bij Koninklijk 
besluit van 16 Februari 1940 (S. 564) wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

I. Vóór artikel I wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

Art. I. Onder »Onze Minister" wordt il\ 
dit besluit verstaan: Onze Minister met de 
uitvoering van dit besluit belast. 

Het bestaande artikel I wordt genummerd: 
Ibis. 

II. In artikel ibis 2, artikel 3, artikel 4, 
artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8 en 
artikel 9 wordt in plaats van "Minister van 
Waterstaat" telkens gelezen: Minister. 

III. In artikel 2, artikel 3, artikel 4, arti
kel S, artikel 7, artikel 8 en artikel 9 wordt 
in plaats van "Inspecteur-Generaal" telkens 

· gelezen: Directeur-Generaal. 
IV. Het tweede lid van artikel 2 vervalt. 

. Het derde lid van het artikel wordt ge
nummerd: (2). 

Het vierde lid van het artikel wordt ge
nummerd (3). 

V. In artikel 4 wordt na "Alvorens" in
gevoegd: als zodanig. 

VI. In artikel 5, eerste lid, wordt vóór 
.,Rijkscontroleurs" ingevoegd: Rijkshoofd
controleurs van het Verkeer. 

In het vijfde lid van het artikel vervallen 
de woorden: en behoeven· de goedkeuring 
van Onzen Minister van Waterstaat. 

VII. Aan artikel 6 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende: 

(3) Aan een Rijkshoofdinspecteur van het 
Verkeer, al dan niet hoofd van een district, 
kan de leiding worden opgedragen over een 



of meer RijksinspecteJ.Jrs van het Verkeer, 
hoofd van een district. 

VIII. In artikel 10 wor~t in plaats van 
,,Inspecteur-Generaal en" gelezen: Directeur
Generaal, de Rijkshoofdinspecteurs van het 
Verkeer, alsmede. 

IX. In artikel 1 l worden de woorden "be
palingen betreffende den Raad van Toezicht 
op de Spoorwegdiensten of leden van dien 
Raad, den Hoofdinspecteur-Generaal dan 
wel den Inspecteur-Generaal der Spoor- en 
Tramwegen worden geacht voortaan te be
treffen den Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer" vervangen door: bepalingen be
treffende de Raad van Toezicht op de Spoor
wegdiensten of leden van die Raad, de 
Hoofdinspecteur-Generaal of de Inspecteur
Generaal der Spoor- en Tramwegen, dan wel 
de Inspecteur-Generaal van het Verkeer 
worden geacht voortaan te betreffen de 
Directeur-Generaal van het Verkeer. 

Art. 2. Zolang in enige wettelijke bepa
lingen een bevoegdheid is toegekend of een 
taak is opgedragen aan de Inspecteur-Gene
raal van het Verkeer, zal aan de Rijksver
keersinspectie een Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer verbonden zijn. · 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1949. 

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

Soestdijk, 23 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterataat, 
D. G. w. SPITZEN. 

(Uitgflll. 29 April 1949.) 

S. J 185 
23 April 1949. BESLUIT, houdende aan

vulling van het Reglement van orde voor 
de Raad van Ministers, Staatsblad N°. 
F270. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van de Raad van Minis

ters van 20 April 1949 nr. 22098; 
Overwegende, dat het in verband met de 

artikelen 23, lid 1 en 26 leden 2 en 4 van de 
wet houdende nieuwe bepalingen nopens het 
Statuut van de Nederlandse Bank N.V. 
(Bankwet 1948) gewenst is een aanvulling 
op het Reglement van orde voor de Raad van 
Ministers (Staatsblad F 270) vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I 
aan artikel 2 lid 2 van het Reglement van 
orde voor de Raad van Ministers wordt aan 
het gestelde sub e toegevoegd: 

De president en de secretaris van de Ne
derlandse Bank N.V. 

II 
aan artikel 2 lid 2 van het Reglement van 
orde voor de Raad van Ministers wordt toe
gevoegd: 

g. over de voordrachten aan Ons te doen 
in verband met de door Ons krachtens artikel 
26 lid 2 en lid 4 van de Bankwet 1948 te 
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emen beslissingen over bedenkingen van 
e directie van de Nederlandse Bank H.V. 
egen aanwijzingen van Onze Minister van 
inanciën en over publicatie van die be-

îlenkingen en van Onze beslissingen in de 
Nederlandse Staatscourant. 

Onze Minister-President is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepl11&tst. 

Soestdijk, 23 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister-PraidBnt, W. DREES. 
(Uitaflll. 24 Mei 1949.) 

s. J 186 
28 April 1949. BESLUIT tot nadere wij. 

ziging van het Koninklijk besluit van 
22 December 1922 (Staatsblad N°. 684), 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in de ar
tikelen 15, 40, tweede lid, 42a, tweede 
lid, 42b, derde lid. 43, 47, 66, 102, 135 en 
148 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
N°. 240). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister :van 

Binnenlandse Zaken van 24 Maart 1949, N°. 
2806 I, Afdeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Overwegende, dat het wenselijk is bijlage 
A. I. van het Koninklijk besluit van 22 De
cember 1922 (Staatsblad N°. 684), tot vast
stelling van een algemene maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 15, 40, 
tweede lid, 42a, tweede lid, 42b, derde lid, 
43, 47., 66, 102, 135 en 148 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N°. 240), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 28 Juli 1947, 
(Staatsblad N°. H 275) te wijzigen in verband 
met de verhoging van het maximum voor 
eigen pensioen van f 4000.- tot f 4800.-; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1949, N°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 April 1949, N° . . 
2806 III, Afdeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het hoofd van bijlage A. I. van 

het Koninklijk besluit van 22 December 1922 
(Staatsblad N°. 684) wordt in plaats van 
f 200.- en f ,1129.- gelezen: f 240.- onder-

. scheidenlijk f 275.-. 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer, 

Soestdijk, 28 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zalun, 
J. H. VAN MAAR.SE.VEEN. 

(Uitaflll. 20 Mei 1949.) 
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s. J 97 
25 Februari 1949. WET, houdende over

brenging van twee tochten onder de 
gemeenten Capelle a/d IJssel en Nieuwer
kerk a/d IJssel in beheer en onderhoud 
bij de Polder "Prins Alexander". 

Bijl. Hand. II 48/49, n20; 
Hand. II 48/49, bladz. 1233; 
Bijl. Hand. I 49/48, n20; 
Hand. I 48/49, bladz. 140. 
Wij JULIANA, em • • • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenseli;k is twee hierna nader te om
schrijven tochten, in beheer en onderhoud 
zijnde bij het Rijk, in beheer en onderhoud 
over te brengen bij de Polder "Prins Alexan
der", en dat zulks ingevolge artikel 1, eerste 
lid, der Waterstaatswet 1900 krachtens een 
wet moet geschieden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. I. Bij de Polder "Prins Alexander" 

worden in beheer en onderhoud overgebracht : 
a. een tocht, gelegen in de gemeente 

Capelle a/d IJssel en kadastraal bekend ge
meente Cappelle a/d IJssel Sectie A No. 4150; 

b. een tocht, gelegen in de gemeente 
Nieuwerkerk a/d IJssel en kadastraal bekend 
gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel Sectie A 
No. 3270. 

2. De in lid I onder a en b omschreven 
tochten zijn met een zwarte arcering aange
duid op de bij deze wet behorende tekening.1 

3. De tochten worden bij de Polder 
"Prins Alexander" in beheer en onderhoud 
overgebracht, voor zoveel zij thans in beheer 
en onderhoud zijn bij het Rijk. 

Art. 2. De overbrenging in beheer en 
onderhoud geschiedt onder de volgende be
palingen: 

1°. De Polder "Prins Alezander" treedt 
door de overneming in beheer en onderhoud 
van de in artikel 1, lid I onder a en b om
schreven tochten tegenover derden in de 
rechten en verplichtmgen van het Rijk te 
dezer zake. 

Zo. Bij het verlenen van vergunningen 
voor het aanleggen van werken in, aan, op 
of over de tochten, waarbij Rijkseigendom is . 
betrokken, zal de Polder, zolang en voorzover 
daarbij Rijkseigendom betrokken is, de be
taling van een recognitie tot een bedrag van 
twee gulden en vijftig cent (f 2,50) ten bate 
van ~et Rijk voorschrijven als erkenning van 
het eigendomsrecht van het Rijk. 

Art. 3. A!le kosten, waartoe . de over
brenging aanleiding mocht geven, komen ten 
laste van het Riik. 

Lasten en bevelen, em. 
Gegeven te Sankt Anton, 25 Februari 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Verluer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

.(Uitgeg. 24 Juni 1949.) 

1 De tekening is niet opgenomen. 
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29 Maart 1949. BESLUIT, houdende vast

stelling van 1 "Voorschriften betreffende 
het verlenen van geldelijke steun van 
rijkswege aan studenten in de electro
techniek, die zich hebben verbonden 
om als officier van speciale diensten bij 
de zeemacht te dienen". 

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

Marine a.i. van 23 Maart 1949, no. 163067; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen onderstaande "Voorschrif

ten betreffende het verlenen van geldelijke 
steun van rijkswege aan studenten in de elec
trotechniek, die zich hebben verbonden om 
als officier van speciale doensten bij de zee
macht te dienen". 

Betekenis van uitdrukkingen 
Art. 1. Deze voorschriften verstaan on

der: 
de minister: de minister van marine, 
het ministerie : het ministerie van marine. 

Op ·wie de voorschriften van toepassing zijn 
Art. 2. Op de voorwaarden, in de vol

gende artikelen aangegeven, kunnen stu
denten in de electrotechniek en aanstaande 
studenten in die wetenschap, die in het be
zit zijn van een getuigschrift, dat ingevolge 
artikel 122 der Hogeronderwijswet toelating 
geeft tot het afleggen van examens aan de 
Technische Hogeschool, tot het aangaan van 
een verbintenis bij de zeemacht worden toege
laten, ten einde, na met geldelijke steun van 
rijkswege, aan de technische hogeschool te 
Delft hun studie voor electrotechnisch i11,ge
nieur te hebben volbracht, het rijk als officier 
van speciale diensten bij de zeemacht te die
nen. 

Openstelling plaatsen 
Art. 3. Jaarlijks stelt de · Minister vast: 

voor welke der categorieën van personen, be\ 
doeld in artikel 4, Ie lid, onder 2e, plaatsen 
worden opengesteld, zomede het aantal van 
die plaatsen. Hiervan geschiedt in de regel 
in de maand Augustus bekendmaking in de 
Nederlandse Staatscourant en zo nodig in 
vak- en andere bladen, met vermelding van 
de datum vóór welke de sollicitatiën bij het 
ministerie moeten zijn ontvangen. 

. Eisen van aanneming 
Art. 4. 1. Om te kunnen worden toege

laten tot het aangaan van de verbintenis 
bedoeld in artikel 2, moet de candidaat : ' 

Ie. Nederlander zijn krachtens de wet of 
wel hij moet zijn Nederlands onderdaan en 
behoren tot de !nheemse of daarmede gelijk
gestelde bevolking van Indonesië, Suriname 
of de Nederlandse Antillen~ 

2e. a. in het bezit zijn van een getuig
schrift, dat ingevolge artikel 122 der Hoger
onderwijswet toelating geeft tot het afleggen 
van examens aan de Technische Hogeschool 
óf ' ' 

b. hebben voldaan aan het eerste gedeelte 
van het propaedeutisch examen, bedoeld in 
artikel 12 j0 • artikel 07 van het Koninklijk 

• besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad no. 227), 
óf 
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c. hebben voldaan aan het tweede ge
deelte van dat examen, óf 

d. hebben voldaan aan het candidaats
examen, bedoeld in genoemd artikel 1 z : 

3e. van goed gedrag zijn: 
4e. bij militair geneeskundig onderzoek 

geschikt zijn bevonden voor de dienst bij de 
zeemacht; 

se. door de minister, na rapport van de 
na te noemen commissie van advies, geschikt 
worden geacht om na het behalen van de ver
eiste bevoegdheid de betrekking van officier 
van speciale diensten bij de zeemacht te 
bekleden. 

z. De minister kan vrijstelling verlenen 
van de eis, gesteld in het vorige lid, onder Ie 

Verzrnkschrift. Over te leggen bescheiden. 
Art. 5. 1, Het verzoek om tot het aan

gaan van een verbintenis te worden toegela
ten moet op ongezegeld papier vóór de datum, 
bedoeld in artikel 3, worden gedaan aan de 
minister. In het verzoekschrift moet worden 
vermeld: 

a. of tijdens de studie uitkering van pre
miën of van toelagen en premiën wordt ver
langd; 

b, of de candidaat reeds op enigerlei wijze 
geldelijke steun van rijkswege ontvangt of 
heeft ontvangen ten behoeve van zijn studiën 
en hoe groot het bedrag van die steun is: 

c. hoeveel malen en tot welk bedrag reeds 
inschrijvings-, studie- en examengelden voor 
of door de student zijn betaald; 

d. wanneer de candidaat zijn studie aan 
de Technische Hogeschool nog niet heeft 
aangevangen, van welke instellingen, voor
bereidend tot universitair onderwijs, of scho
len voor middelbaar onderwijs de candidaat 
leerling is geweest: 

e, of de candidaat: 
I, al dan niet is opgeroepen voor inlijving 

of opkomst in werkelijke dienst als dienst
plichtige en zo ja, bij welk onderdeel der 
krijgsmacht en op welke datum; 

Il. al dan niet behoort tot het · reserve
personeel van de zee- of landmacht en zo ja, 
waarbij. 

2 . Bij het verzoekschrift moeten worden 
overgelegd: 

a. een verklaring van de burgemeester, 
waaruit blijkt, dat de candidaat voldoet aan 
de•eis, gesteld in artikel 4, re lid, onder· re; 

b. het getuigschrift, eventueel met bijbe
horende cijferlijst, bedoeld in artikel 4, re lid, 
onder 2e, punt a, dan wel het getuigschrift 
van het examen, bedoeld in artikel 4, re lid, 
onder ze, punten b, c en d, hetwelk de candi
daat het laatst met gunstig gevolg heeft 
afgelegd; 

c. een uittreksel uit het geboorteregister 
betreffende de candidaat; 

d. een bewijs van goed gedrag en een be
wijs van politieke betrouwbaarheid, afge
geven door de burgemeester der gemeente of 
de burgemeesters der geJDeenten, waar de 
candidaat gedurende de laatste drie jaren 
heeft gewoond; 

e. een verklaring van de burgemeester 
van de gemeente, waar de candidaat in het 
bevolkingsregister staat ingeschreven, waar
uit zijn verhouding tot de dienstplicht blijkt; 

f, indien de candidaat minderjarig is, het 
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bewijs van toestemming van de vader, 
voogd of voogdes tot het aangaan van de 
verbintenis. 

3, Zij, die Nederlands onderdaan zijn en 
behoren tot de inheemse of de daarmede ge
lijkgestelde bevolking van Indonesië, Suri
name of de Nederlandse Antillen, moeten bij 
het verzoekschrift zoveel mogelijk overeen
komstige bewijsstukken overleggen. 

Geneeskundig onderzoek. Commissie van ad-
vies · 

Art. 6. I. Het geneeskundig onderzoek, 
bedoeld in artikel 4, re lid, onder 4e, geschiedt 
door de geneeskundige dienst der zeemacht, 

z. De commissie van advies, bedoeld in 
artikel 4, re lid, onder se, wordt gevormd 
door de inspecteur van onderwijs bij de zee
macht en twee officieren bij de zeemacht, van 
welke laatsten zo mogelijk één met de rang 
van hoofdofficier. 

3, De commissie vormt zich een oordeel 
omtrent de geschiktheid van de candidaat 
na zich zoveel mogeliik gegevens te hebben 
verschaft betreffende zijn karaktereigenschap
pen, aanleg, algemene ontwikkeling, bescha
ving en studieverloop, daarbij mede in aan
merking nemende zijn physieke geschiktheid, 

4. Van haar bevindingen maakt de com
missie een proces-verbaal op. Zij zendt dit 
aan de minister. 

Toelating tot verbintenis 
Art. 7. 1. Na ontvangst van het proces

verbaal, bedoeld in artikel 6, 4e lid, beslist de 
minister of de candidaat tot het aangaan van 
de verbintenis wordt toegelaten. 

2. De candidaat, die tot het aangaan van 
de verbintenis wordt toegelaten, kan zich 
vóór een door de minister te bepalen datum 
bij de zeemacht verbinden. 

Verbintenis 
Art. 8. 1. De candidaat verbindt zich: 
a. met ingang van de datum der beschik

king, waarbij de minister hem kennis geeft, 
dat hij militair is en hem tevens voor de wer
kelijke militaire dienst oproept, als militair 
in dienst te treden bij de zeemacht, in de 
kwaliteit en met de rang of stand, door de 
minister te bepalen : 

b, te dienen als officier van speciale dien
sten bij de zeemacht gedurende tien achter
eenvolgende jaren, ingaande op de dag, waar- · 
op de vereiste eed als zodanig is afgelegd. 

2, De minister kan hem, die de verbinte
nis, bedoeld in het vorige lid, heeft aange
gaan, voor de werkelijke dienst oproepen: 

a. ter verkrijging van militaire opleiding; 
b. wanneer dienstplichtigen buitengewoon 

onder de wapenen worden geroepen krachtens 
artikel 193 der Grondwet; 

c. wanneer, voor het geval zijn studiën 
aan de Technische Hogeschool nog moeten 
aanvangen, niet binnen drie maanden na het 
aangaan van de verbintenis, bij het ministe
rie is ontvangen een verklaring van de rector
magnificus van die hogeschool, waaruit blijkt, 
dat betrokkene aldaar is ingeschreven als 
student in de electrotechniek; 

d. wanneer hij niet voldoet aan een uit
nodiging van de minister om vóór of op een 
door de minister te bepalen datum: 
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I. zich te onderwerpen aan een militair 
geneeskundig onderzoek; 

II. een door hem verkregen getuigschrift 
aan het ministerie te zenden; 

II I. na zijn benoeming tot officier van 
speciale diensten bij de zeemacht, de vereiste 
eed als zodanig af te leggen; 

e. wanneer hij, na van de minister een 
waarschuwing te hebben ontvangen, enig 
door hem nog af te leggen, tot het verwerven 
van de hoedanigheid van electrotechnisch 
ingenieur vereist examen, niet vóór een door 
de minister vast te stellen tijdstip met gun
stig gevolg heeft afgelegd. 

3. De duur van de werkelijke militaire 
dienst wordt voor ieder in verband met de 
omstandigheden door de minister bepaald. 

4. De minister stelt het model van de 
akte van verbintenis vast. 

Zekerheidstelling 
Art. 9. 1. De candidaat, die toelagen en/ 

of premiën zal genieten vóór het tijdstip van 
beëdiging, is verplicht vóór het aangaan van 
de verbintenis zekerheid te stellen of te doen 
stellen als waarborg voor het nakomen van 
zijn verplichtingen. Deze zekerheid kan zijn 
een zakelijke of een persoonlijke, naar keuze 
van de candidaat. 

z. Zakelijke zekerheid wordt gesteld door 
ten behoeve van de staat der Nederlanden, 
hetzij een kapitaal te verpanden, ingeschre
ven op een van de grootboeken der nationale 

schuld, hetzij eerste hypotheek: te verlenen 
op hier te lande gelegen onroerende goederen, 
hetzij ten genoegen van de minister effecten 
in pand te geven, het een of ander tot een 
zodanig bedrag, dat waarborg wordt verkre
gen voor ten minste f 14 000,-. De minister 
stelt de modellen voor de akten van zakelijke 
zekerheidstelling vast. 

3. Persoonlijke zekerheid wordt gesteld 
door als borg te doen optreden een door de 
minister als borg aanvaarde instelling. 

4, Bij het stellen van persoonlijke zeker
heid door een meerderjarige candidaat wordt 

-daarvan opgemaakt een notariële akte, over
eenkomstig het bij deze voorschriften ge
voegde model A. 

5, Is de candidaat minderjarig, dan rusten 
bovemomschreven verplichtingen tot het 
stellen van zekerheid op hem of haar, die 
de ouderlijke macht of de voogdij over de 
candidaat uitoefent, als zijn wettelijke ver
tegenwoordiger(ster) en in zijn naam. Een 
notariële akte betreffende het stellen van 
persoonlijke zekerheid dient in dat geval te 
worden opgemaakt overeenkomstig het bij 
deze voorschriften gevoegde model B. 

6. Alle kosten, op de zekerheidstelling en 
op de opheffing daarvan vallende, komen voor 
rekening van de candidaat. 

7. Van de notariële akten, opgemaakt 
ingevolge vorenstaande bepalingen, moet 
een in executoriale vorm opgemaakte eerste 
grosse worden gezonden aan het ministerie. 

Verplichtingen van tü candidaat 
Art. 10. De candidaat, die een verbinte

nis heeft aangegaan, is verplicht: 
a. zijn studie voor electrotechnisch inge

nieur zodra mogelijk aan te vangen of voort 
te zetten en zo spoedig mogelijk te beëindi
gen; 
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b. binnen veertien dagen na elk door hem 
met gunstig gevolg afgelegd examen, het 
hem uitgereikte getuigschrift aan het mini
sterie te zenden, ter verkrijging van de pre
mie, bedoeld in artikel 11; 

c. telkens wanneer hem dit door of van
wege de minister wordt opgedragen, zich te 
onderwerpen aan een · geneeskundig onder
zoek door één of meer geneeskundigen, door 
de minister aan te wijzen, ter beoordeling van 
zijn geschiktheid voor de dienst bij de zee
macht. 

Dit onderzoek ;ordt ten minste eenmaal 
per jaar ingestel bij hen, die premiën en 
toelagen, bedoeld in artikel r r, genieten; 

d. onmiddellijk nadat hem het ingenieurs
diploma is uitgereikt, zich ter beschikking te .._ 
stellen van de minister om te worden benoemd 
tot officier van speciale diensten bij de zee
macht. 

Geldelijke steun 
Art. ll. 1. De candidaat, die een verbin

tenis heeft aangegaan, geniet geldelijke steun 
ten bedrage van f 10 000,- (tienduizend 
gulden) en wel in dier voege, dat : 

a. van rijkswege worden voldaan de na 
zijn verbintenis nog voor hem te betalen 
inschrijvincs-, studie en examengelden en, 
bij het stellen van persoonlijke zekerheid, de 
daarvoor te betalen vergoeding; 

b. hem of te zijnen behoeve worden uit
betaald öf premiën overeenkomstig het derde 
lid, öf toelagen en premiën overeenkomstig 
het 4e lid. 

z. Indien de candidaat reeds op enigerlei 
andere wijze geldelijke steun van rijkswege 
ontvangt of het ontvangen ten behoeve van 
zijn studiën, wordt het uit dien hoofde geno
ten bedrag, tenzij het vóór de toelating tot 
het aangaan van de verbintenis is terugge
stort, naar door de minister te stellen regel~ 
verrekend met de geldelijke steun, bedoel 
in het vorige lid. 

3, Worden alleen premiën genoten, dan 
geschieden de betalingen als volgt : 

Zie tabel op bladz. 267. 

5. De toelagen en premiën worden uitbe
taald aan de meerderjarige candidaat zelf, 
en voor de minderjarige aan hem of haar, die 
over de candidaat de ouderlijke macbt of de 
voogdij uitoefent. 

6. De toelagen worden jaarlijks uitl,e
taald in drie termijnen, vervallende op 15 
Februari, 15 Mei en 15 November van elk 
jaar. 

7. De uitbetaling van toelagen wordt ge
staakt: 

I. zodra in de vorm yan toelagen de 
volgende bedragen zijn genoten, namelijk: 

a. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid, rubriek I, 
f 7200; 

b. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid, rubriek II, 
f 6000; 

c. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid, rubriek III, 
f 4800; 

d. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid, rubriek IV, 
f 3600; 

II. wanneer de candidaat krachtens arti-



Aan of ten behoeve van de candidaat, 
die bij het aangaan der verbintenis 
laatstelijk met gunstige uitslag heeft 

voldaan aan: 

I het examen, waardoor betrokkene 
in het bezit is gesteld van een getuig
schrift, dat ingevolge artikel 122 der 
Hogeronderwijswet toelating geeft 
tot het afleggen van examens aan de 
Technische }iogeschool 

II het eerste gedeelte van het propae
deutisch examen, bedoeld in artikel 
12 j0 artikel 17 van het Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
no. 227) •••• , , • • , • • • 

III het tweede gedeelte van het examen, 
genoemd onder II . . . . . 

IV het candidaatsexamen, bedoeld in 
genoemd artikel 12 

Zo spoedig mogèl!Jk na 
het aangaan der verbin
tenis, doch niet alvorens 
de minister de gestelde 
zekerheid heeft aanvaard 

f 1000 

2000 

3000 

4500 

Nadat b. h. mln. is ontvangen het bewijs, dat de student: 

heeft voldaan aan het heeft voldaan heeft voldaan 
eerste gedeelte van het aan het aan het candi-
propaedeutisch examen, tweede daatsexamen, 
bedoeld in artikel u j0 gedeelte bedoeld in 
artikel I7 van het Kon. van dat genoemd 
besluit van 4 Juli z905 examen artikel z2 

{Staatsblad no. 227) 

f 1000 f 2000 

2000 

f 2000 

2000 

3000 

4. Worden toelagen en premiën genoten, dan geschieden de betalingen als volgt: 

Aan of ten behoeve van de candidaat, 
die bij het aangaan der verbintenis 
laatstelijk met gunstige uitslag heeft 

voldaan aan: 

I het examen, waardoor betrokkene 
in het bezit is gesteld van een 
getuigschrift, dat ingevolge artikel 
122 der Hogeronderwijswet toela-
ting geeft, tot het afleggen van exa-
mens a.d. Technische Hogeschool 

II het eerste gedeelte van het pro-
paedeutisch examen, bedoeld in 
artikel 12 j0 artikel 17 van het 
Koninklijk Besluit van 4 Juli 1905 

III 
(Staatsblad no. 227) • • • • 
het tweede gedeelte van het 
examen, genoemd onder II 

IV het candidaatsexamen, bedoeld in 
genoemd artikel 12 

De 
toelage 

bedraagt 
per jaar 

f 1200 

1300 

1200 

1200 

Zo spoedig moge
lijk na het aan
gaan der verbin
tenis, docll niet 

11,lvorens de 
minister de ge
stelde zekerheid 
heeft aanvaard 

f 300 

600 

1000 

2000 

De premiën bedragen: 

Nadat b. h min. is ontvangen het bewijs, dat de student: 
heeft voldaan aan het 
eerste gedeelte van het 
propaedeutisch examen, 
bedoeld in artikel 12 j0 

artikel I7 van het Kon. 
besluit van 4 Juli z905 

(Staatsblad no. 227) 

f 300 

heeft voldaan 
aan het 
tweede 

gedeelte 
van dat 
examen 

f 300 

600 

heeft voldaan 
aan het candi
daatsexamen, 

bedoeld in 
genoemd 
artikel 12 

f 300 

600 

1000 

Na de beëdiging als officier 
van speciale diensten: 

Hetgeen tezamen aan 
inschrijvings-, studie- en 
examengelden, vergoeding 
verschuldigd bij het stellen 
van persoonlijke zekerheid, 
alsmede premiën, in het 
geheel minder is betaald 
dan f 10 000, 

Na de beëdiging als officier 
van speciale diensten: 

Hetgeen tezamen aan 
inschrijvings-, studie- en 
examengelden, vergoeding 
verschuldigd bij het stellen 
van persoonlijke zekerheid, 
alsmede toelagen en pre
miën, in het geheel minder 
is betaald dan f 10 ooo. 

~ .... 
J 
c.i .... 
lt 
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kei 8, 2e lid, voor de werkelijke militaire 
dienst wordt opgeroepen. 

8. De premie wordt niet uitbetaald dan 
nadat door een militair geneeskundig onder
zoek is gebleken, dat de candidaat nog ge
schikt is voor de dienst bij de zeemacht. 

9. De uitbetaling van toelagen en premiën 
wordt gestaakt, zodra de candidaat van zijn 
verbintenis is ontheven. 

10. De loonbelasting over de toelagen en 
premiën komt tem laste van het Rijk. 

Genees- en tandheelkundige behandeling 
Art. 12. De candidaat, die de verbintenis 

heeft aangegaan, zal genees- en tandheelkun
dige behandeling genieten overeenkomstig de 
regelingen, geldende voor de militairen, die 
in werkelijke dienst zijn bij de zeemacht. 
Deze aanspraak houdt op biJ ontheffing van 
de verbintenis. 

Ontheffing van de .verbintenis 
Art. 13. 1. De candidaat wor'ti van zijn 

verbintenis ontheven: 
a. wanneer hij bij militair geneeskundig 

onderzoek ongeschikt wordt bevonden voor 
de dienst bij de zeemacht; , 

b. wanneer hij, na al of niet ingevolge 
artikel 8, 2e lid, in werkelijke militaire dienst 
te zijn geweest, naar het oordeel van de minis
ter ongeschikt of onwaardig is om tot officier 
van speciale diensten bij de zeemacht te 
worden benoemd. 

2. Op verzoek wordt de candidaat niet 
van zijn verbintenis ontheven, tenzij bijzon
dere omstandigheden, naar het oordeel van 
de minister, daartoe aanleiding mochten ge
ven en het bedrag der schadevergoeding, be
doeld in artikel 14, in de rijksschatkist is 
gestort. 

Verplichting tot betaling schadevergoeding 
Art. 14. In de volgende gevallen is de 

candidaat verplicht aan het rijk als schade
vergoeding te betalen alle van rijkswege voor 
en aan hem betaalde inschrijvings-, studie
en examengelden, vergoeding verschuldigd 
bij het stellen van persoonlijke zekerheid 
alsmede toelagen en premiën, alles vermeer
derd met vijf en twintig ten honderd: 

a. bij ontheffing van de verbintenis, ·be
houdens in het geval de ongeschiktheid voor 
de dienst bij de zeemacht niet het gevolg is 
van eigen moedwillige handelingen of van 
ongeregeld gedrag; 

b. indien hij binnen de termijn van tien 
jaren, bedoeld in artikel 8, Ie lid, onder b, 
hetzij op grond van artikel 27 der Bevorde
ringswet voor de zeemacht 1902 de rang van 
officier verliest, hetzij op grond van artikel 
28, ie lid, punt 6 of 10, dier wet of op eigen 
verzoek uit de zeedienst wordt ontslagen. 

Benoeming tot officier van speciale diensten 
Art. 15. De candidaat, die de verbintenis 

heeft aangegaan, wordt, nadat hij het inge
nieursdiploma aan het ministerie heeft ge
zonden en hij bij militair geneeskundig onder
zoek geschikt is bevonden voor de dienst bij 
de zeemacht, zodra mogelijk aan de Konin
gin voorgedragen voor benoeming tot officier 
van speciale diensten nij de zeemacht, met de 
rang, door de minister te bepalen, ook wan-
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neer er op dat ogenblik geen vacatures in die 
rang bestaan. 

Aanhaling van deze voorschriften 
Art. 16. Deze voorschriften kunnen wor

den aangehaald als "Voorschriften studenten 
electrotechniek a.s. officieren van speciale 
diensten zeemacht". 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

Soestdijk, 29 Maart 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Marine a.i., SCHOKKING. 

(Uitgeg. 17 Mei 1949.) 

Behoort bij Koninklijk Besluit 
van 29 Maart 1949, no. 23. 

N.B. De grosse moet zijn voorzien van een 
afschrift van de registratie. 

MODEL A 
(zie artikel 9, 4e lid) 

······························---- zijn verschenen: 
1. N.N., geboren te _ dt 

(aanstaand) student in de electrotechniek 
aan de Technische Hogeschool te Delft) 
wonende te... .. ... ........ ..... ........ , die verklaarde: 

a. volkomen bekend te zijn met de voor
schriften betreffende het verlenen van gelde
lijke steun van rijkswege aan studenten in 
de electrotechniek, die zich hebben verb~den 
om als officier van speciale diensten b~ de 
zeemacht te dienen; 

b. zich bij deze te verbinden om, bij aldien 
hij te eniger tijd, hetzij vóór of na zijn be
noeming tot officier van speciale diensten, 
op eigen verzoek of wel om andere reden di 
welbewezen gebreken, - niet het gevo 
van eigen moedwillige handelingen of ong 
regeld gedrag - van de verplichtingen, in 
gevolge genoemde voorschriften op hem 
rustende, mocht worden ontheven, of wel 
zich op enige wijze aan die verplichtingen 
mocht onttrekken, - binnen drie maanden, 
nadat hij daartoe door of vanwege de minis
ter van marine zal zijn aangeschreven - al 
de gelden, vermeerderd met vijf en twintig 
ten honderd, terug te betalen, die van rijks
wege aan hem of te zijnen behoeve ingevolge 
voornoemde voorschriften zijn voldaan en 
zulks zonder wettelijke ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst. 

2. P .P., wonende te ............................... _. van en 
als zodanig vertegenwoordigende de ............. , .... ,. ... . 
gevestigd te...... ......... .......... ..... ..... ... , opgericht bij 
akte, de ·-··-········--- voor de notaris_ ..... --·······•-.:,,_ 
te .......... --•·-------···· verleden, op wel-
ke akte de Koninklijke bewilliging is verleend 
bij besluit van ·····-·• 
die, gehoord de bovenomschreven verklaring 
van N.N., verklaarde volkomen bekend te 
zijn met voormelde voorschriften, en ge
noemde (naam van de instelling) bij deze 
jegens de staat der Nederlanden te stellen 
als borg voor meergenoemde N.N. en der
halve als zodanig met hem hoofdelijk voor 
het geheel en onder afstand van alle excep
tiën en voorrechten, door de wet aan borgen 
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in rechten toegekend, genoemde (naam van de 
instelling) te verbinden tot de voldoening, 
binnen drie maanden nadat zij daartoe door 
of namens de minister van marine is aange
schreven, van al hetgeen N.N. uit voormelden 
hoofde aan de staat der Nederlanden zal ver
schuldigd zijn; 

terwijl zij, zowel N.N. als P.P. namens ge
noemde (naam van de instelling) nu voor 
alsdan verklaren zich te zullen gedragen aan 
de opgaaf van het bedrag vanwege de Staat. 

Uitgegeven voor eerste grosse aan en ten 
verzoeke van de staat der Nederlanden 
enz. 

N.B. De grosse moet zijn voorzien van een 
afschrift van de registratie. 

MODEL B 
(zie artikel 9, se lid) 

~---------- zijn verschenen: 
1. R.R. ...... •···-······•···········--··-······(vader, voogd of 

voogdes) van N.N., geboren te _·•····----
de .__.. ........ - .... -................ ...,.. .... .....,.._. ...... - ... -.... -~---
((aanstaand) student in de electrotechniek 
aan de Technische Hogeschool te Delft) 
wonende te .................................. , die verklaarde: 

a. volkomen bekend te zijn met de "oor
schriften betreffende het verlenen van gelde
lijke steun van rijkswege aan studenten in de 
-electrotechniek, die zich hebben verbonden 
om als officier van speciale diensten bij de 
zeemacht te dienen; 

b. zkh als wettelijke vertegenwoordiger 
(ster) van bovengenoemde student en in diens 
naam te verbinden tot terugbetaling, binnen 
drie maanden na daartoe door of vanwege 
de minister van marine te zijn aangeschreven, 
en wel zonder wettelijke ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst, van al de gelden, 
vermeerderd met vijf en twintig ten honderd, 
van rijkswege, ingevolge voormelde voor
#chriften, ten behoeve van meergenoemde 
student, betaald, voor het geval deze te 
eniger tijd, op eigen verzoek of :wel om 
.andere redenen dan welbewezen gebreken -
niet het gevolg van eigen moedwillige hande
lingen of ongeregeld gedrag - van de ver
plichtingen, ingevolge genoemde voorschrif
ten op hem rustende, mocht worden onthe
ven, of wel zich op enige wijze aan die ver
plichtingen mocht onttrekken . . 

2. P.P., wonende te ............................ van en als 
.zodanig vertegenwoordigende de ·---·-----············· 
.gevestigd te .. . , opgericht bij akte, 
de ...... -•-···•··-· ... voor de notaris -·--············ 
te ....... , ........... ~ ................ _.verleden, op welke akte 
de Koninklijke bewilliging is verleend bij be-
·sluit van --· - ••.. --·---· ........ ~-·····--··--···--·· • 
die, gehoord de bovenomschreven verklaring 
van R.R., verklaarde volkomen bekend te. 
·zijn met voormelde voorschriften, en genoem
de (naam van instelling) bij deze jegens de 
staat der Nederlanden te stellen als borg voor 
·meergenoemde R.R. in zijn (haar) hoedanig
heid van wettelijke vertegenwoordiger(ster) 
van de minderjarige N.N. en mitsdien voor 
deze zelf en derhalve als zodanig met N.N. 
hoofdelijk voor het geheel en onder afstand 
van alle exceptiën en voorrechten, door de 
wet aan borgen in rechten toegekend, ge
noemde (naam van de instelling) te verbinden 
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tot de voldoening, binnen drie maanden na
dat zij daartoe door of namens de minister 
van marine is aangeschreven, van al hetgeen 
N.N. uit voonnelden hoofde aan de staat der 
Nederlanden zal verschuldigd zijn; 

terwijl zij, zowel R.R. in zijn (haar) hoe
danigheid van wettelijke vertegenwoordiger 
(ster) van N.N. en namens deze, als P.P. 
namens genoemde (naam vam de instelling), 
nu voor alsdan verklaren zich te zullen ge
dragen aan de opgaaf van het bedrag vanwege 
de Staat. 

Uitgegeven voor eerste grosse aan en ten 
verzoeke van de staat der Nederlanden 
enz. 

Mij bekend, 
De Minister van Marine a.i., ScHOKKING. 

s. J 158 

1 April 1949. WET, houdende vaststelling 
van de begroting van het Scheepvaart
fonds voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1000 E; 
Hand. Il 48/49, bladz. 989- 992; 1010-
1011: 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000 E; 
Hand. 1 48/49, 6ladz. 394. 

s. J 159 

I April 1949. WET, houdende w11z1gmg 
van het Negende Hoofdstuk B der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948. 
(Schadevergoedingen voortvloeiende uit 
de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 
1939.) 

Bijl. Hand. Il 48/49. 1055; 
Hand. Il 48/_49, bladz. 1333; 
Bijl. Hand. 1 48/49, IOSS; 
Hand. 1 48/49, bladz. 394. 

s. J 160 
1 April 1949. WET, houdende vaststelling 

van het Negende Hoofdstuk B der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949. 
(Departement van Verkeer en Water
staat.) 

Bijl. Hand. Il 48/49, IOoo; 
Hand. Il 48/49, bladz. 937-992, 1010-
1014; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49, 1000; 
Hand. _l 48/49, bladz. 394-413. 

Gehele dienst f 238 720 599 

Titel A. 
Titel B. 

S,J 168 

Gewone dienst 
Buitengewone dienst 

130 405 599 
I08 315 000 

7 April 1949. WET, houdende vaststelling 
van de begroting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1949. 
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Bijl. Hand. II 48/49 1000 G; 
Hand. II 48/49, bladz. 1014-1018; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000 G; 
Hand. I 48/49, bladz. 448-451. 

S. J 169 

7 April 1949. WET, houdende vaststelling 
van het Negende Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949. (De
partement van Wederopbouw en Volks
huisvesting.) 

Bijl. Hand. II 48/49 1000; 
Hand. II 48/49, bl;;;/z. 871-936; 
Bijl. Hand. I 48/49 1000; 
Hand. I 48/49, bladz. 413-436, 437-448. 

Gehele dienst f 172 910 068 

Titel A. Gewone dienst 64 830 590 
Titel B. Buitengewone dienst 108 079 478 

s. J 170 
8 April 1949. BESLUIT, houdende het van 

toepassing verklaren van de wet tot 
verhoging van pensioenen met een toe
slag op gepensionneerden van de voor
malige "Nederlandsche Rhijnspootweg
maatschappij''. 

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

Verkeer en Waterstaat en van Financiën 
van I Februari I949, Nr. 61004/13597, Direc
toraat-Generaal van het Verkeer, Afdeling 
Vervoerwezen en van 3 Februari 1949, no. 
203, Generale Thesaurie, afd. Economische 
en Sociale Zaken; 

Gelet op artikel 18 van de wet van 5 No
vember 1948 (Staatsblad No. I 498); 

De Raad van State cehoord (advies van 
Februari 1949, no. 52); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van IS Maart 1949, no. 
64791/14610, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer, Afd. Vervoerwezen en van 4 April 
1949, no. 128, Generale Thesaurie, afd. 
Economische en Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eni1 artikel 

De bepalingen vervat in de artikelen II, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de wet van 
5 November 1948, (Staatsblad No. I 498) zijn 
van overeenkomstige toepassing op de ge
pensionneerden, weleer in dienst bij de 
,,Nederlandsche Rhijnspoorwec Maatschap.. 
pij", die hun aanspraak op pensioen ontlenen 
aan de tussen de Staat der Nederlanden en de 
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen gesloten overeenkomsten 
van 20 November/18 October 1901, bekrach
tigd bij de wet van 13 Juni 1902 (Staatsblad 
No. 101) en van II .December/29 November 
1920, bekrachtigd bij de wet van II Juni 
1921 (Staatsblad No. 791), of hun aanspraak 
op een uitkering ontlenen aan de tussen 
laatstbedoelde partijen gesloten overeen
komst van 12 September 1914, waarvan het 
ontwerp was gevoegd bij de wet van 13 Juli 
1914 (Staatsblad No. 321), zoals die overeen-
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komst is gewijzigd bij artikel 3 der bovenge
noemde overeenkomst van II December/29 
November 1920. _ 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en aan de Algemene Re
kenkamer. 

Soestdijk, 8 April 1949. 
JULIANA. 

De Min. u. V. en W., D. G. W. SPITZEN. 
De Min. uan Financiën, P. LIEPTINCK. 

(Uit1e,. 13 Mei 1949.) 

s. J 178 
19 April 1949. BESLUIT tot vutstelling 

van de algemene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 128decies der Lager
onderwijswet 1920. (Bijdragenbesluit 
Lager-onderwijswet 1920). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Januari 1949, No. 52II0/I, afdelinc Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat, ingevolge het bepaalde 
in artikel 128decies der Lager-onderwijswet 
1920, bij algemene maatregel van bestuur 
voorschriften moeten worden gegeven tot 
uitvoering van de bepalingen in de artikelen 
128ter tot en met 128octies dier wet; 

De Raad van State gehoord (advie, van 
15 Maart 1949, no. 20); . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van u April 1949, No. 
34428/I, afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Inleidend artilul. 
Te rekenen van I Januari 1949 vindt c'r: 

verrekening der kosten, bedoeld in titel V~ 
der Lager-onderwijswet 1920 plaats overeen
komstig de verdere voorschriften van dit 
besluit. 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalin1en 
Art. l. 1. In dit besluit en in de daarbij 

behorende modellen wordt verstaan onder: 
,,de wet": de Lager-onderwijswet 1920; 
,,Onze Minister": Onze Minister van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
,,scholen", ,woongemeenten" en "school

gemeenten": hetzelfde als daaronder wordt 
verstaan volgens artikel 128bis der wet; 

"bijdrage": de bijdrage in de kosten der 
scholen welke voor rekening der schoolge
meenten komen, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 128ter der wet; 

"driejarig tijdvak": het tijdvak bedoeld 
in het derde lid van artikel 128ter der wet; 

"gemeente-rekening" : de rekening van 
inkomsten en uitgaven ener gemeente. 

2. Dit besluit is niet van toepassing ten 
aanzien van scholen, waarvan geen kosten 
voor rekening van de schoolgemeenten ko
men. 

Art, 2, 1. De hoofden van scholen voor 
openbaar onderwijs en de besturen van scho-
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len voor bijzonder onderwijs zenden vóór 
1 Maart van elk kalenderjaar aan burgemees
ter en wethouders der schoolgemeenten een 
opgaaf van de leerlingen dier scholen, die op 
16 Januari van dat jaar als zodanig waren 
ingeschreven en op die datum, ingevolge het 
bepaalde in artikel 128sexies der wet, geacht 
worden woonplaats te hebben in een andere 
gemeente of voor wie, ingevolge het bepaalde 
in artikel 128quinquies der wet, een bijdrage 
in de kosten der scholen door het Rijk is ver-
schuldigd. -

2. De opgaaf, in het eerste lid bedoeld, 
bevat de naam, voornamen en geboortedatum 
van de leerlingen, de namen en voorletters 
van degene der ouders, die de ouderlijke 
macht of voogdij uitoefent of het laatst heeft 
uitgeoefend en de naam der gemeente, met 
aanduiding van het juiste adres, waar deze 
ouder, dan wel de leerling zelf, in het bevol
kingsregister was opgenomen. 

3. Indien de opgaaf, in het eerste lid be
doeld, betrekking heeft op leerlingen ver
meld in artikel 128quinquies der wet, wordt 
in die opgaaf tevens aangegeven: 

a. tot welke categorie, als onder a tot 'en 
met d in dat artikel bepaald, die leerlingen 
behoren: 

b. ten aanzien van de leerlingen, bedoeld 
onder c van dat artikel, de naam der vereni
ging, stichting of instellinc van weldadigheid, 
welke de voogdij over deze leerlingen uitoe
fent, alsmede de naam der gemeente, waar 
deze vereniging, stichting of instelling is ge
vestigd. 

HOOFDSTUK II 
Van het vaststellen der gemiddelde netto-kosten 

per lnrling 
Art. 3. I. Vóór I Maart van het eerste 

jaar van elk drie-jarig tijdvak zenden burge
meester en wethouders van de schoolgemeen
ten aan Gedeputeerde Staten de gegevens, 
nodig voor het vaststellen van het bedrag 
der gemiddelde netto-kosten per leerling. 
Deze gegevens worden verstrekt in de vorm 
van de bij dit besluit behorende modellen 
A,BenC. 

2. De gegevens, in het vorig lid bedoeld, 
worden voor elke soort van scholen, naar de 
onderscheiding in artikel 128bis der wet, 
onder a, sub I tot en met ,5 genoemd, afzon
derlijk verstrekt. 

3. Het inzenden van de hiervoor bedoelde 
gegevens vóór de in het eerste lid genoemde 
datum blijft achterwege ten aanzien van een 
of meer der in het tweede lid bedoelde soorten 
van scholen, indien burgemeester en wethou
ders der schoolgemeenten van oordeel zijn, 
dat in het aangevangen driejarig tijdvak deze 
soort of soorten van scholen niet zullen wor
den bezocht door leerlingen, als in het eerste 
lid van artikel 2 van dit besluit bedoeld. 

Indien in de loop van dat driejarig-tijdvak 
uit de opgaaf, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 2 van dit besluit, blijkt, dat deze soort 
of soorten van scholen door zodanige leer
lingen worden bezocht, heeft inzending der 
hiervoor bedoelde gegevens plaats binnen 
twee maanden na ontvangst der hiervoor 
bedoelde opgaaf. · 

Art. C. 1. Voor elk driejarig tijdvak wor
den de gemiddelde netto-kosten per leerlinc 
voor elke soort van scholen, bedoeld in het 
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tweede lid van artikel 3 van dit besluit, vast
gesteld door toepassing van de volgende for
mule: 

a-b 
C 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: de in het eerste lid van artikel 

5 van dit besluit omschreven uitgaven ten 
behoeve van de betreffende soort van scholen, 
verantwoord in de laatste drie gemeente
rekeningen, welke op 31 December, onmid
dellijk voorafgaande aan elk driejarig tijdvak, 
door Gedeputeerde Staten zijn gesloten of 
door de gemeenteraad voorlopig zijn vastge
steld, alsmede de bedragen, omschreven in 
het tweede lid van artikel 5 van dit besluit: 

de letter 6: de in artikel 6 van dit besluit 
omschreven inkomsten, verantwoord in de 
hiervoor genoemde drie gemeente-rekeningen; · 

de letter c: het totaal van de gemiddelde 
aantallen leerlingen, welke in elk der drie 
voor de berekening der kosten in aanmerking 
komende jaren op de in het zesde lid van 
artikel 28 of - voor zover het cursussen voor 
vervolgonderwijs betreft - het tweede lid 
van artikel 102 der wet genoemde data als 
werkelijk schoolgaand bekend stonden. 

3. Het volgens het eerste lid berekend 
bedrag der gemiddelde netto-kosten per leer
ling wordt naar boven afgerond tot een volle 
gulden. 

4. Bij het toepassen van de bepalingen 
der voorgaande leden van dit artikel blijven 
buiten aanmerking gemeenschappelijke scho
len, als bedoeld in het vierde lid van artikel 
19 der wet. 

Art. S. I. Als uitgaven, bedoeld onder 
letter a van het tweede lid van artikel 4 van 
dit besluit, komen in aanmerking de hierna 
genoemde, ten laste van de gewol\.e dienst 
der gemeente-rekening koménde, uitgaven 
ten behoeve van de scholen voor openbaar 
en bijzonder onderwijs: 

a. de rente, aflossing of annuïteiten van 
geldleningen, andere kosten van geldleningen 
en bijdragen aan de kapitaaldienst, verband 
houdende met het stichten, uitbreiden, ver
bouwen, herstellen en veranderen van in
richting van schoolgebouwen en bijbehorende 
terreinen, het aanschaffen van schoolmeube
len, leer- en hulpmiddelen, het aankopen en 
inrichten van gebouwen en terreinen voor het 
onderwijs in lichamelijke oefening of het ver
strekken van uitkeringen ineens als in artikel 
2oster der wet bedoeld : . 

b. alle overige in de wet genoemde of met 
de uitvoering van de wet verband houdende 
uitgaven, welke ten laste van de schoolge
meente komen, met uitzondering van: 

I. de vergoedingen bedoeld in artikel 13 
der wet; 

It. de betaalde vergoedingen in verband 
met regelingen betreffende het toelaten van 
kinderen uit de gemeente op scholen geves
tigd in andere gemeenten, als bedoeld in het 
vierde lid van artikel 19 der wet: 

111. de betaalde bijdragen aan andere 
gemeenten als bedoeld in Titel Va der wet, 
alsmede de ingevolge de artikelen 86, 104, 205, 
zesde lid, en 205ter, vierde lid, (alle oud) der 
wet en artikel 25 van het Koninklijk besluit 
van 22 October 1923 (Staatsblad no. 489) be
taalde bijdragen aan andere gemeenten." 
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2. Als uitgaven, bedoeld onder letter a 
van het tweede lid van artikel 4 van dit be
sluit, komen over elk der drie jaren, waarop de 
uitgaven in het eerste lid omschreven betrek
king hebben, bovendien in aanmerking de 
nagenoemde bedragen : 

a. voor de krachtens het tweede lid van 
artikel Bo der wet in bruikleen gegev~n 
schoolgebouwen, waarvoor met betrekking 
tot de stichtingskosten geen rente, aflossing 
of annuïteiten van geldleningen of bijdragen 
aan de kapitaaldienst zijn begrepen in de uit
gaven genoemd onder a van het eerste lid 
van dit artikel, een bedrag gelijk aan vijf ten 
honderd van de ingevolge het eerste lid van 
artikel 79 der wet geschatte waarde van die 
.gebouwen; 

b. voor de bij het onderwijs in gebruik 
zijnde schoolgebouwen, waarvoor met be
trekking tot de stichtingskosten geen rente, 
aflossing of annuïteiten van geldleningen of 
bijdragen aan de kapitaalsdienst zijn begre
pen in de uitgaven, genoemd onder a van het 
eerste lid van dit artikel, omdat de stichtings
kosten van die gebouwen ten laste van de 
gewone dienst der gemeenterekening werden 
gebracht, een bedrag gelijk aan vijf ten hon
derd van die stichtingskosten; 
met dien verstande, dat de onder a en b ge
noemde bedragen niet langer dan gedurende 1 
veertig jaren, na het jaar, waarin deze school
gebouwen in gebruik werden gesteld, in aan
merking worden genomen. 

Art. 6. Als inkomsten, bedoeld onder 
letter b van het tweede lid van artikel 4 van 
dit besluit, komen in aanmerking de hierna 
.genoemde, ten bate van de gewone dienst 
der gemeente-rekening komende, inkomsten 
ten behoeve van de scholen voor openbaar 
en bijzonder onderwijs : 

a. de schoolgelden, waaronder tevens be
grepen de ontvangen bedragen wegens gemis 
-van schoolgeld; 

b. alle overige in de wet genoemde of met 
de uitvoering van de wet verbar>d houdende 
inkomsten, welke ten bate van de school

.gemeente komen, met uitzondering van : 
1, de ontvangen vergoedingen in ver

band met regelingen betreffende het toelaten 
van kinderen uit andere gemeenten op scho
len gevestigd in de schoolgemeente, als be
doeld in het vierde lid van artikel 19 der wet; 

2. de ontvangen bijdragen van andere 
gemeenten of van het Rijk als bedoeld in 
Titel Va der wet, alsmede de ingevolge de 
artikelen 86, 104, 205, zesde lid, en 205ter, 
vierde lid, (alle oud) der wet en artikel 25 
van het Koninklijk besluit van 22 October 
1923 (Staatsblad no. 489) ontvangen bijdragen 
van andere gemeenten. 

Art. 7. 1. Gedeputeerde Staten ' stellen 
het bedrag der gemiddelde netto-kosten per 
°leerling voor elke soort van scholen, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 3 van dit besluit, 
vast vóór I Juli van het eerste jaar van elk 
driejarig of, in het geval bedoeld in het derde 
lid van artikel 3 van dit besluit, binnen twee 
maanden na het ontvangen van de in dat lid 
bedoelde gegevens. 

2. Indien in de loop van een driejarig 
·tijdvak in een gemeente een school wordt 
opgericht, behorende tot een der soorten van 
.scholen, welke vóór de aanvang van het drie. 
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jarig tijdvak in die gemeente niet bestonden, 
stellen Gedeputeerde Staten, met toepassing 
van het vierde lid van artikel 128terder wet, 
het in die bepaling bedoeld bedrag vast bin
nen twee maanden nadat zij een desbetreffend 
verzoek van burgemeester en wethouders 
dier gemeente hebben ontvangen. 

HOOFDSTUK III 

Van u bijdragen in de ko,ten ur 1cholen, ver
schuldigd door woongemeenten 

Art. 8, 1. Vóór I Juli van elk kalender
jaar zenden burgemeester en wethouders der 
schoolgemeenten aan burgemeester en wet• 
houders der woongemeenten een lijst van de 
leerlingen, die op 16 Januari van dat jaar in 
eerstgenoemde gemeenten een school be
zochten en op die datum, ingevolge het be
paalde in artikel 128sexi1s der wet, in laatst
genoemde gemeenten geacht worden woon
plaats te hebben. Deze lijst vermeldt de ge
gevens genoemd in het tweede lid van artikel 
2 van dit besluit. 

2. Binnen drie maanden na ontvangst van 
dè in het vorig lid bedoelde lijst delen burge
meester en wethouders der woongemeenten 
aan burgemeester en wethouders der school
gemeenten mede tot welke opmerkingen deze 
lijst hun aanleiding geeft. 

Art. 9. 1. Vóór I December van elk kalen
derjaar zenden burgemeester en wethouders 
der schoolgemeenten aan burgemeester en 
wethouders der woongemeenten een opgaaf 
van de over dat kalenderjaar door laatstge
noemde gemeenten aan eerstgenoemde ge
meenten verschuldigde bijdrage. 

2. Deze opgaaf, welke een berekening van 
de verschuldigde bijdrage bevat, wordt voor 
elke soort van scholen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 3 van dit besluit, alsmede vOor 
het openbaar- en voor het bijzonder onderwi'p, 
afzonderlijk opgemaakt. 

3. De termijn, bedoeld in het derde li" 
van artikel 128septie, der wet, waarbinne . 
burgemeester en wethouders der woonge
meenten bij burgemeester en wethouders der 
schoolgemeenten bezwaren tegen de in het 
eerste lid bedoelde opgaaf kunnen inbrengen, 
wordt gesteld op een maand na ontvangst 
van die opgaaf. 

4. Indien geen beroep wordt ingei.teld als 
in het eerste lid van artikel 128septies der 
wet bedoeld, geschiedt betaling der verschul
digde bijdrage binnen twee maanden .nadat 
burgemeester en wethouders der woonge
meenten de opgaaf hebben ontvangen. 

s. Indien in beroep is beslist dat de woon
gemeente de bijdrage verschuldigd is, ge
schiedt betaling dezer bijdrage binnen een 
maand, nadat de in beroep genomen be
slissing ter kennis van burgemeester en wet• 
houders der woongemeente is gebracht. 

HOOFDSTUK IV 

Van u bij dragen in de kosten, verschuldigd 
door ut Rijk 

Art. 10. 1. Vóór I Juli van elk kalender
jaar zenden burgemeester en wethouders der 
schoolgemeenten aan Onze Minister een lijst 
van de leerlingen, die op 16 Januari van dat 
jaar in die gemeente een school bezochten en 
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op die datum behoorden tot een der cateco
rieën van leerlingen, bedoeld in artikel 128-
quinquia der wet. Deze lijst vermeldt de 
gecevens genoemd in het tweede en derde lid 
van artikel 2 van dit besluit. 

2. Binnen drie maanden na het ontvan
gen van de in het vorig lid bedoelde lijst deelt 
Onze Minister aan burcemeester en wethou
ders der schoolgemeenten mede tot welke 
opmerkincen deze lijst hem aanleiding geeft. 

Art. 11. 1. Vóór I December van elk ka
lenderjaar zenden burgemeester en wethou
ders der schoolgemeenten aan Onze Minister 
een opgaaf van de over dat kalenderjaar door 
het Rijk aan die gemeenten verschuldigde 
bijdrage. 

2. Deze opcaaf, welke een berekening 
van de verschuldigde bijdrage bevat, wordt 
voor elke soort van scholen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 3 van dit besluit, als
mede voot het openbaar- en voor het bij
zonder onderwijs, afzonderlijk opgemaakt. 

3, Indien Onze Minister tegen deze op
gaaf geen bezwaar heeft, geschiedt betalinc 
der verschuldigde bijdragen binnen twee 
maanden na het ontvangen der opcaaf. In
dien Onze Minister tegen deze opcaaf be
zwaar heeft geschiedt betaling der verschul
digde bijdrage zo spoedic mogelijk na ophef
fing van het bezwaar. 

HOOFDSTUK V 

Slot- en ou,rgangsbepalingen 
Art. 12, Indien burgemeester en wethou

ders van schoolgemeenten van oordeel zijn, 
dat de laatste drie gemeente-rekeningen, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 4 van 
dit besluit geen behoorlijke basis vormen voor 
het vaststellen van de gemiddelde netto-kos
ten per leerling, welke gedurende het eerste 
-driejarig tijdvak 1949, 1950 en 1951 als bij
dragen verschuldigd zijn, kunnen zij Gede
puteerde Staten verzoeken te beslissen, dat, 
in afwijking van het in het tweede lid van 
artikel 4 van dit besluit be1>aalde, uitsluitend 
rekening zal worden gehouden met de in 

L. & S. 1949 

s. 1949, J 178 

dat lid bedoelde uitgaven en inkomsten, ver
antwoord in de laatste gemeente-rekeninc, 
welke op 31 December 1948 door Gedepu
teerde Staten is ge~loten of door de gemeen
teraad voorlopig is vastgesteld, alsmede met 
het gemiddeld aantal leerlingen, hetwelk in 
het jaar, waarop deze gemeente-rekening 
betrekking heeft, als werkelijk schoolgaande 
bekend stond. 

Art. 13. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel "Bijdragenbesluit Lager
onderwijswet 1920". 

Art. 14. 1. Dit besluit treedt in werking 
op de tweede dag na die zijner afkondiginc. 

2. Te rekenen van I Januari I949 worden 
ceacht te zijn vervallen: 

a. artikel 8 van het Koninklijk besluit 
van 3I December 1920., Staatsblad No. 953, 
zoals dit besluit nader is gewijzigd, met het 
bij dat besluit behorend formulier; 

b. het vijfde lid van artikel 25 van het 
Koninklijk besluit van 22 October 1923, 
Staatsblad no. 489, zoals dit besluit nader is 
gewijzigd; 

c. het tweede lid van artikel 18 en artikel 
2I van het Koninklijk besluit van 26 Novem
ber I937, Staatsblad no. 375; 
met dien verstande, dat deze bepalingen van 
kracht blijven ten aanzien van de daarin 
bedoelde bijdragen in de kosten van het on
derwijs over de aan 1949 voorafgaande jaren. 

3. Met betrekkinc tot het eerste jaar van 
het eerste driejarig tijdvak worden de in dit 
besluit genoemde termijnen verlengd voor 
de duur van drie maanden. 

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

Soestdijk 19 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Onderwijs, Kunsten 
, 

en Wetenschappen, TB. RUTTBJr. 

(Uitge,. I3 Mei 1949. 
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De ,emiddelde netto-kosten per leerling van de scholen voor voortgezet gewoon laser onderwij1 bedragen derhalve: 
uilpbreid 

r_ (G)-r .-;.. ............ (6) r ~ dr 
____ (c:) - -····-······•·~ a geron ______ _ 

• de 

Burgemeesier en Wethouden van 

De Burgemeester, 

·Behoort bij Koninklijk besluit van 19 April 1949, Staatsblad no. J 178. 

De Secretaris, 

Mij bekend, 

De Minister van Onderw/11, 
K11111ten en Weten,chappen, 

TH. RUTTEN 
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MODEL B 

Cunaam - __ ... 

BEREKENING Ylll de pmlddolde nctio-kmcen per locrliq, inpvollC Koni■klijk llooluit vaa , , , ..•.... IM9, Staar. 
blad no. J .... waa"oor de aeaevon1 zijn ontleend un de acmccntc-rct.cnlnpn over de J■rn 19 •• , 19 •• on 19 .• 
welke op 31 December 19 •• door Oedeputoerdc Stalen zijo pslot~ or door do aemoentorud voorlopla: zUn vutpteld. 

UITGAVEN 

Verantwoord In de pmoente-rekeain1 over 

OmlcbJijviq der ukpvot1 19" 1 19" 19" 
1loP Hoofd- oP Hoofd-loP Hoofd- op Hoofd- op Hoorcl-/op Hoofd

■tuk I otuk VJU lluk I ltllk VIU lluk I j lluk VIU 
-- ------------------!f------1------l-----l----+----!---'-~-,., 

1. Kas,_, wrbuld ..,._ - hei -- uio
brcidea. vcrlKiuwcn. hentelln e.a werandcrcn van 
buichtins nn ,cbool1Cbouwtn en bijbehorenclo 
terrànen. Nt aaiuctiál'en ftll ~beien 
of leer· en hulpmiddelen. ■llfflldt het unkopen 
en inrichten van schouwen en terreinen Yo« het 
onderwijs in IK:h■melijt.e oeten.in1: 
o. Rente van pldlan1D.11D • • • • • ., • • • • 
b. Alloosln1 ••n "ldlcftl- , ••• , , •• 
c. · Annutteiten van ,eldlenlnpn , •••••• 
d. Aadcte ko...,, Ier zake van "Id~ : • 
,. Bijdra1Ca aao de kopiluldiomt , , 

2. Jlol9nin .. • van oodorwUan • • • • • , • • . 
3. Kosien van het inatandhouden van IIChoolatbou

wen en daarbij behorende tereinen allmede van 
•bouwen "'ea lm'eÎDIIII voor bel onderwijl UI 
licbamdijko odmial • • • • • • • • • • • • 

4. Hour - ochoolt,olloawen en dull>Ü boho,a,de 
ICrJl::inen • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 

5, ~~ YID arond Wll,rÓp OOII ~-
IS gcstidd: • • • • • • ... • • • • • • • • • • 

6. Huarm crfpodlt- .. bou-• ..,,J.,..,.. 
het ooderwijl 1n llcbamolija -.., . . . . . 

7. Kosten van prinp en daplijkle reparatien van 
gehuurde acboolpbouwen en daarbij behorende 
tetreinen. all bedoeld in artikel 1619 van het 
Burgerlijk Wotboet • . • • • • , , , • • • • 

8. KOSlc!D van het Ullldlafl'ea en onderhouden van 
scboobneubelen • • • • • • • , • • .. • • , • 

9. Kosten van het aan,çh1ff'en en o~derhouden van 
schoolboeken_, leermiddelen en achoolbehoef\n 

10. Kosten van _verllchtina, 'fll'Wannlna: en ICboon.
hoadtn van ~uwen en van ,....llveru'I 

ll. K- van ICboolbibliotl>okoQ • , , , • • • • 

11. Kos~ nn !tet wnebnn van ,choolpbouwm 
IIICl:mven&lrll • • • • • • • • • • • • • • • 

IJ. Kosten - ........,..,, ponsloaMriq, .,._, ..,_ 
mede t.Ollen van wrew:ninltbeflal • • • • • 

14. Wachflddco. uitpaerd ~ .,_. (IIIIODOII 
15. ,Dirl<· en Polde- en and-_...,.. , . 

' 

OmochrüwtD1 dor ullp""'I 19" 19" 19" 

op Hoord~op Hoofd-op Hoofd•1•P Hootcl-/op Hoofd- op Hoal'd
... k I j stuk VIU lluk I stuk Vlllj lllut I lllut VJIJ 

Tnmpon ... r r r r r 
H. Teru1111va or teruaboet.ina van intormten (te 

1pecUlcoron): 
Q O O O o o O o O o 1 •• 0 1 0 o o O o , • O 

b • • • 
t •••••• ' •• ' ' • .,. •••••••• 
d • • • , ......•.. , , .... •,• 

17, Andere in de wet pnoemde or met de uitvoerin1 
van de wet verband houdende uitpven tCr zake 
van het openbaar vervolaonderwija (te spccificerea): • ...................... 
b ; • • • •. • • • • • ••••..•.•• 
C , • • 1 • • , • , • , • • • • ••• • , • "· ....... ,, .•............ 

IL -.._ bedodd In bot Jo Ud - utiul 5 -
·-6 van bit K.a YIID •••••••••• IM9. Sla■tl
blad ao. J .••• (la-""-lalijb toclichtins Ie 
Ie bontemn) .••••••••• 

11. sq,,,,,.., """'"'"' 
1. K01ten verb.1nd houdende met het sfa:hten, uitbrci- · 

den, verbouwen, hcntellcn en veranderen van in• 
richtina van 1ehoolacbouwen en bijbehorende ter• 
rcinen, het aanschaffen van schoolmeubelen orlcer
en hulpmiddelen, het ■■at.open en inrichtcnvanp,o 

bouwen en terre.iaen voor het onderwijs in licba
melijt.e ocrenin1 or het vont.rekt.en vu uilkerin
ft" incen1 als in artikel 205ter der wet bedoeld: 
•· Renle nn aoldlonl- . . . . . . . . . . 
b. Alloailla - ... dlenlnam • , , ••• , , 
,. Amllllleilml Y111 pldlminFD , • • • • • • 
tl. Aaden k- temko van aok(lcnilllOD • , 
,. Bijd....,. aan do kapiluldioall • • • • • • 

1- llijdrqln, ui..,_ Ulllfflll" artitd tel2 der 

-···················· 
3. T,.,,...,.. or -booklna van inkoll1llell (ID 

1peclft<fl1D): .. 
b • 
r • • .... 
d , 

4. Andere ln de wet pnoemde of met de uitvoeriq 
va.n de wet verband houdende uitgaven term.te 
van het bijzonder vervol1onderwijs (te specificereo): 
0 • ..................... 

6 •••••••••••••••• •·• ••• 
r • • • •• .. • • • • • • • ., •••• • •• • 
d. • • • • • • • • '• '. • •••••• • 

S. Bed-llodoeldinhft2"UdvaoanikdS_ .. 
K.B. van • • ...... • • • . . 1949. scaalsblacl DO. J ••• , 
(in-~ IOC(ichlia, Ie t,c,.-), 

. 



00 

~ 

Omocb,ijvin1 der ul1p- 19 • 19" j 19 .• 

op Hoofd-lop Hoofd• op Hoord- op Hoofd- op Hoofd-1op Hoofd• 
atuk I atuk VIII ttuk 1 11uk VIII stuk l stuk VIII 

Transport ••• f f f ' f f f 

m. o,,..- .,. biJz.oodl, .-.,,,, 
(niet bepepen onder I ID Il) 

1. Ko:sten van hcc plaataellJk IChoollOIZicht • 

2. Kosten van belonfnaen en ereblijken • • 

J. Kosten van het pbruik van schoolbadc11 • 
4. Kosten van het wnt;ekken or doen ventl'flkken 

van voeding en kledin1 , , . • • • , • • 

5. Tcruaave ör toru1boekina: van inkomsten te 
specificeml): 

a • • ,. • • • .. • • • • • • • • • • • • 
b ••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
C • • • • • • " • • • • • • • • • " .... . . . . . ...... . 

6. All4oR in de -t ...,_ ol met l1e ultvoerin■ 
wan de - wrband boudendo ullp- r.rzabl 
wan bel opeobur en 1,ijzoncll!r """1'°"""rwijs 
(re apedfice1W1l: .. 
6 • . . 
". 

.... . . . . . 
Totaal •• 

Alp,,..n totaal f (a) 

INKOMSTEN 

Omochrijvin1 der lnkom■len 

J. o,,..,_ -,,,.,,,: 
1. Schoolldden • • , 
2. lnkOlllllal - .............. ~_,andere 

onroerende en roerende aoederen in pbrulk bij 
het openbaar w,rvoJaonderwija • , • , • • • • 

3. Verhul van penaioallbijdnpn, al■lllldo -al 
Y11D premifn inpYOfae de Ziektewet, het Ziekeft. 
rond■enbesfuit en het Bellult Verevmlnast,elllq 
11141 

4. Terusontvana,t or reru1boekln1 van uii,1n,n (te 
■pecificcren): . 
a 
b ••• . . 
tl. • . • 

Andere in de wet genoemde or met de· uitvoering 
wan de wet verband houdende lnkolllllen ter zake 
van het openbur vervolaonclerwü• (te apecifi• 
c:eren): 
a 
6 

• ' -. 

Verantwoord in de pmeento-rekeniq over 

19 .• 19 .• 19 •• 

op Hoofd- op Hoofd top Hoofd• op Hoofd-Jop Hoo(d- op Hoofd-
1tuk I stuk V111 ■tuk 1 ■tuk VIII stuk I stuk V111 

r r t t , 

19" 19.. 19,. 

op Hoofd- op Hool'<I op Hoord ioP Hoord opHoof6 op
ltllt l ltlltVQ llatl -vn -• ltlltVlll 

1. =- ol lffll&l,oetlna: van ui- (te 

.. ............. . . -..... t 
6 •••• •: ••••.•••• · ••••.•••• 
C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4 ..•••••.••......••••• 

2. Andere In do - pnocmdo of mot de ultvoorlna 
van de wet Yerband houdende inkomsrco. ter rake 
van bel bl)zonder w,rvolaondcrwüs (re ■poci
fk:enm): 
a • • • •• • •• • .••••• • • 
b • • •" • • ... : •••• • • 
C • • , , • , , • • • • • • .. , • , ' ................ . .... . . · .. 

m. o.,,._.'"' /,f,Jll,l,r --,., 
(niet ""■repen - 1 CD Il) 

., ::C'r' of' l<rlJlbookinll Yin ui ...... (Ie . .................... . 
6 •••••• ••••••••••••••• 
C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ..................... . 

2. "'1clore In do - pnoemdo al met da ulnoortn■ 
wn de· wet verband houdende inkornaten ter zake 

b • • • • .• • • • •• • • • •• • • • • • • 
C • • • • • • • ._. • • • • • • • • • • • • 

~~~~:~~~ ~~- ~~~ ~~I~~~~: 1 1 1 1 1 1 
" ........ ···-· ...... ... . 

t---t---i---+--f---1---
Totaal ••• f f f r f r 

Opmb■n- . • • 
BUzoacten, - • • ·, 

19 .• 

(/,) 

., .. 

Totul ••• f----t---+---

AlaemHn totaal 

Do pmiddelde aen~k.Ollen per Jecrliea van dl cunuuen voor YOl'YOIIC)Ddmwij1 bedragen derhaln: 
r~ '-> -.r.... C6> • 
~ ,., - ' -~--- llfprond f ------

Be"-! bij Koninklüll bc■luit •an 19 April 11119, Slulllllad J 178. 

• da 

Burpmcater co Wcthoudcn vm 
DoB.._ter. 
Do-., 

Mij bm:nd, 
D,Mf.i,,.,-0,,,,,,,,,., 
lrl,,uto,111Wet~ 

TIL Jt.UlTl!N . 

(<) 



MODELC 

Scholen voor bui........,.. ia.., ondenlijo. 

BEREKENl'NG van de acmiddelde nerto-1:ostsn per loerling. ingcvotae Koninklijk Bellult van , . , , , , , , , , 1949, StaaLl
blad no. J • • . ., .. rvoor de aepven1 zijn ontleend aan de aemcento-rckeninaen over de jaren H . ,, 19 •• en 19 .. 
welke op 31 Dc,ember 19 .. door (icdoputcerde Slaten zijn acslatcn or door do aemeenterud voorJopla zijn vutaacold. 

UITGAVEN 

Veranlwoord in de pmeente-rekenina over 

OmschrlMn1 der ultpven 19" 19" 19 .• 

op Hoofd• op Hoofd•jop Hoofd- op Hoord• op Hoofd• op Hoofd• 
stuk 1 sluk VIII stuk 1 11:uk VIII stuk I stuk VIII --------- ---y ---+---·'.---+--- +---+---+-...:...~ 

1. o,_,_, -..,., 
1. Kosten verband houdende met het 1tlchlffl. U. 

muien, ,crbouwcn, herstellen en vcrandcrat van 
inrichtiná van 11:hoolacbouwen en bijbehorende 
tcneinen, hel aan1ehatrcn va n 1Choohneubelen or 
leer· en hulpmiddelen, alsmede het aankopen en 
inrichten van aebou"-en en terreinen voor het 
onderwijs in lichamelijke oerenlna:, 

"· fl:cnll wn pldlenin,cn , • • , • ,. • • • • 
h. Aflouina v.:i.n pldleninpn , ~ • • , , • • 
r.' Ant1uUeiten v:in ,cldlenlnpn • • , , ••• 
J. Andere kosten terznl:e van pldlenlnaun •• 
e. Bijdra(IICn aan de kaV,ilaaldienst .' ••••• 

2. Jaurwc:dden en weddn v"n onderwijzel'I, voor 
zover doze niet voor Yerpdln1 door het Rijt 

In aa111ncdd111 k.OIDCD ..... ~ •••• • •• 

3. Kmlm van bol -- ftll ICboolFbou· 
wen en darbij blhoMldo 1erniMn alunedl ftll 

acbolM'ffl en 1llm:Ïlllee yoo, het onclcrwija in 
licharnelgl.c odalins . . , . , , , • •·· • • • 

4. Huur..,. ,eb..,....,_..,, m dllll,Q bebolmdo ---· ········ .. : ........ . 
5, l!rfpacht YUl an,ad wouop - ldloolt,obouw 

i,polidd •••••• .•••••••••• 

6. H~ en erf'paèbt van 1tbouW111 en llrnincn voor 
het onclcrwijs in licbamelUb ocr.n1n1 . . . . • 

7
• ~~u':'nseva:J:=bo~~':1nU~~:Ü,:,~~~;~: 

terreinen, ali bedoeld In 1nlkol 1619 YOD het Bur• 
l)Oriijk Wetboek •• , ,. ,. , .......... . 

8. Kotten van hel UJSbaff'en en onderhouden van 
ICboohneubclea. • • • •• • • • •• •• • ., ••• , • • 

9. K01ICD van het aamchaffen en onderhouden- van 
IChoolbocl<aJ, lcormiddelon on ,choolbobodlm . 

10. Kc.tm .an verlichtin,. \Jel'Warmkla en shooa
lloudm .an ICboolpbouwcn en ftll wacelWlll'UII 

Il, Kmla> wn ,cboolbibllotbekoa , , , • , • , .• 

12. K- Yin het -- ..., ■cboot,obouwoa 
111e1 inventaria • • • • · • ." • • , • • , • • • 

13. Kosten van YCn!Clcrina. penaionnerina. enz., ala
.-k- - ........inpheffl.._ -ipl 
TOOI' ha pcnoncel. wumm de jaarwdden. en 
weddenniel..,........,...Îlll-hctRijkina■a• 
mort.ia■ tmnen • • • • • • • • • • .. • • 

· OmlclarüYma dor uilpvm 

Vaantwoord in .de~ pmeen~-rekenina over 19. . 19,. 19 •• 

• op Hoont- op Hoofd- Hootd-jop Hoold- op H- Hoord-
stut I nut VIII nut I lluk VIII ,tut I IOUl VIII 

Truapart ,, . .. 

is. · nuk- ea_polclarluton •• andere bdastÎftl"D ••• 
16. Te"-vo ,;,t terulboekin, van inkomsten (te 

·•l'O<!flcenn:) · 1 

Il , , • 1 , , , • • , , • , • , , , , 

!' ·& •, . . . . • • ••. , ••• '. 
·e r • • ~• • •• •••••••• •••••. 
d •• • • • • • • • •·• • • •, • • • • • • • 

17. Andere in do Ml pnaen.ie ol - do uitvoori" 
,VID de wet wrbud houdende uitpven tel' zab 

... ~ ---~ ("! 1pecillcmn): 
a • • • • • •• •. • • • • • • • • • 
h • • • • • • '_. • • • • • • • • • • ··• . ,. ..................... .. 
4 •• " " ••••••••••• ·- ••••• 

ll. Bednaa. bedoeld in het 2c lid van ■rtitci !I onder 
a en 6 van het K.B. van ...... . ... 1949,-Staats-

• .. ,t no. J • •• , (in een 1fmnderlijke CGelicbtin1 
.w ~-cn:kcnen) ••• , • ·• • • • • · 

Il, BU..,,.,..Olllhrw(J,: 

1, Kmlcn verband houdende met het stichten, -uit
breiden. verbouwen, hen1tellcn en veranderen van 
mrichtiill1 v11n schoolpbouwen en bijbehoi-.ndc 

fffloolnea, het ~ll'en van ■choolm.aholcn or 
leer- en hulpmiddelen, het un.11:open ao. inrichten 
van pbou.wen en teneineo voor het onderwijl in 
licblmolijke oefenia■ or het ..,.tn:tken Yll1 uir,. 
~ ineem 111 In anibl :ZOSter dor - bo
-.i: 
&-van ■--- ,••••••••• 
6.Aa-iaa .... ~ . ... .. . . 
.. Aanalleiten - .........,_, •• •• ••• ~----~ -•• Bijdnam WI do bpltllldioml • •• • , • 

2. Vu1oedlnacn, uitaekecrd inscvolae artikel :2!5 l'an 
het K.B. van ll Octobcr ~23, Staatsblad no. 489 

3, Andere kosten en veqoedinaen verband houden
ae met pbouwen, terreinen co de inrichting daar
van, in pbruik bij acboJen voor bijzonder buitcn
aewoon lapr onderwijl ( in een afzonderlijke toe,. 
lichtina te 1pecificcren) • • , • , • • • • ; • 

4, Andere wraoec,:1inam ia de kosten van materiële 
e,iploitatle van ■cbolon voor bijr.onder bui
WOOll Japr ODdorwija (iD ..,,. ■fwadorlijto toe-
llchtln, Ie IPOdlk:eren) . . • • • • • • • • • 

S. Reate ..., wu~ alamede ltoaten van 
bdeain, YOQ waarborpo,11111 , • • • • l • 

6. =c.)~ ---■ - lnt-.o ('te . ..... ~ ........ ..... . . 
b , ...... . .. ..... .... . . ... . . . . . . . . . . . ... ... . 
d • • • • • • • • • • • -. • ~ . . . .... . 



0 
00 
l:'I 

Omlchri!vlnl UI' WlpWD 

"·· ., .. 19 .• 

op Hoo(d•10p Hoofd• op Hoofd• op Hoofd-,op Hoofd-,op Hoofd• 
1tuk I l&uk Vlll atu.k I atuk VUi stuk I ■luk VIII 

Transport • , , r 
7. Andere In de - -mde ol - do ui,-iq 

.. n do - -- lloudondo ulrp- ... -van het bijlOllder onderwijs (Ie .....-.,.1: ... ........ - , ......... . 
6 ••••• ~ •••••••••••• ~ •·• 
e O • 0 o o o M • • • • • o o • e • • o • o 

d •. •. , • , ••• • • •. • • •. • •, 

8. llednl1, bedoeld In loot 2" Ud - U11b1 5 ...... 
K.B. van , , ••• , • , , , 19491 Staat1bl1d no. J , ••• 
(In een aflonderlijko todlchdna 1e berekenen) , 

111. Op"baor •• bqr,, ... -•Ui: 
(Jliet bqrepon oudor I en Il) 

1. K- ... het plutoelijt ..-tooddlt •• , 
2. K01tcn van beloninpn en ereblijken , • • , • 

J. KOi,.. vu hot pbruik ... ochoolbadoa , • • 

4. KOIIIOn _, het Wffltrekao ol - ......,u., 
van voc,dlfta en k.ledina: • , .. • , · • , • • , • 

5. Te,-w ol lenlpOetÏIII - illkomllea (Ie 
1pec:ificenD): 
0 ••••••• ' •••••••••• 

b ,. • • • •,. • .. , •.,. • • 

• • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • • 1 
tl •••••••••••••••••••• ' 

6. A■- In do - p,_,,do ol - de uitvoorina 
van de WI wnllld houdlllde ultat.v.n Ier ukc 
wan hlll open.baar .n -Uzonder ondlrwija (te 
1poc:lllj:,irwn): .. , .............. " ..... . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Tocul r-
AI-IOtaalr 

7 
__ .,. 

Verutwoord 

--
1, Ope11boar ond,rw1J1: 

OIDICIÎrijviDJ der uUpvea 

19.. 1 "· · 19 •• 

op Hoofd-,op Hoofd-,op Hoofd• op Hoofd• op Hoord-,op Hoord
lluk 1 1tut VUi lluk I stuk VUi ~ I stut VIII 

1. l!cboolpldon • , .. • .. • • .. • : , • • t 
2. loll:oa111eo _. pbouwm, .....,._ en ancien, 

ooroenmdo en rouendo p,cdnn in pbruit bij bel 
open.baar buitenpwoon lalll' ondcnrija • • • • 

3. Verhul - llClllioemlB.idra- - -'-l 
... pn,miln i...,.0111 de Ziet-, bot Zicbn-
rondlcnbaluit en het Besluit Verevenia,pbc11ln 
19"11,-._ van het--•-... ·de 
Jouwoddon en 'M:ddeo niet,,_ waaoedina d
bet R.ijt 1n ■anmcrkins tomen. . . . . . . , 

4. ~~tor leqbooldna ... u11p- (to 

. ............ 
b • ......... " 
C • • • • • • • • • • • • 

1 •••••••• ... ·'· .... 
d • ••• •, •• • •• • •. • • • •• •. 

5. Andere In do - pooemdo or mot de uitvoertna 
... do-vorbondboudcndo_ler_ 
....... --ondnwijo (to~: .. 
b • .. 
d • 

D. Bf,,.,,., _,.,,._ 
1. Rente van belegde waarborpommen • 
2. Tmlptvanpt or teruaboeklna van ultpvcn (11 

apodftc:ono:) 
•••••••••••••••• t •••••• 

~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
2. !.-·hi•-..,;..;,..·.,;,;,.;cÎo~ 

"" do Ml wrbond boudmd<r inko-• ter ll)te 
... .... bij&oader ondorwijl (te speoiloorwo): • ..................... . ; ..... ' ............. . 
C ' • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • 
" ~ 1 ••• ,. •••• ,. •• ' • ,, •••• ,, 

111. 0,-1,aar •• bfzOlld., _,,, 
(niot besrepen onder I en Il) 

r. T•ruaontve""t or teruaboeklna van uitpveo (te 
~lla:ren): 

a • •• • • • ' • • • • • • • • • • • ' • • 
b • • • • • ' • • • ' • • • •• • • .•• • • 
C • • • • • .- • • • • ,. • • • , , • , • • o 
d ••• •, •• • •, •••••••• • •• 

2. Andere in de wet pnocmde or met de ultvoerins 
van de wel vsrband houdende inkOIIIIIN la' ake :;:.i=..:r,o-· .. ~ .-wiio ( .. 

a • • • • • •• • 
b ... • • •• • , .... . ' .... . 

TOIUI •• , ,.1~-....l-:..,._....L;:..._..L.::...-..J.:~-..:..:--
A.-, -.l f (6) 
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G,,nidd,fd.Olllllal ~Il 

19 • • 19 .• 19 .• 

Openbare scholen • • • 

Bijzondere ocholon • • 

Totaal • •• 

AJ..-IDtaal (c) 

De lltfflNldelde nct~kCJllen per leerliot "D de. scholen 'WOOC builellpWOoo lapr onderwijs IJcclraa,en derhalve: 

f {iJ"-r (M - r , &fllOrOD~ r . •, . .,, ' 

• de 

Bul'llffll=Ster en Wethouders van 

De BUf'Fmeesler, 

De Seaetaris, 

19 •• 

~ bij Koninklijk besluit van 19 April 1949, Staatsblad J 178 

s. J 1'79 
20 .April 1949. BESLUIT, houdende wijzi

ging van het Besluit op de Ziekenfonds
raad, Staatsblad No. I 32. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 2 Maart 1949, no. 101 
lqdossier 7 Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 3 lid 2, artikel 4, lid 3 en 
artikel 7, lid I van de Wet op de Ziekenfonds
raad (Staatsblad no. H 135); 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1949, No. 17); .. 

Gezien het nader rapport van Onze M1rus
ter van Sociale Zaken van 9 April 1949, No. 
166 K/dossier I, Afdeling Volkscezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

In artikel 131 2e lid van het Besluit op de 
Ziekenfondsraad (Staatsblad no. I 32) wordt 
het woord ,1negen" vervangen door het woord: 
dertien en net woord "twee" door het woord: 
drie. 

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

Soestdijk, 20 April 1949. 
JULIANA. 

De Min, 11an Soc. Zaken, A, M. Jo:aK:as. 
(Uitgeg, 13 Mei 1949.) 

s. J 18'7 
28 April 1949. BESLUIT, houdende nadere 

vaststelling van regelen omtrent het 
einde der internering. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Mij bekend, 

D, Ml11l.11t!r van Ondwwij,, 
X11111t•11 •n w,i,n,cltopp,11, 

TH. RUTTEN 

Justitie van 21 Februari 1949, Bureau Bij
zondere Rechtspleging, No. 2481; 

Overwegende, dat het wenselijk is de rege
len omtrent het einde der internering gewij
zigd vast te stellen en dat voor het overige 
de Interneringsregeling 1946 (Staatsblad No. 
G 310) kan worden ingetrokken, nu bij Ons 
besluit van 7 September 1948 (Staatsblad 
No. l 405) op grond van artikel 23 van de Wet 
overgang bijzondere rechtspleging is be
paald, dat de bijzondere maatregel van in
ternering met ingang van IS September 1948 
kan worden ten uitvoer gelegd als gevange
nisstraf, te ondergaan in een Rijkswerkin
richting; . 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 
derde lid, en 3 van het Tribunaalbesluit 
(Staatsblad No. E 101); 

De Raad van State gehoord (advies van 
IS Maart 1949, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 22 April 1949, Bureau 
Bijzondere Rechtspleging, No. 2751; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Indien de geïnterneerde gedurende 

de maximumtermijn) omschreven in artikel 2, 
tweede lid, van het Tribunaalbesluit, geïn
terneerd is geweest, wordt hij door het hoofd 
van het gesticht, waar hij is ingesloten, in 
vrijheid gesteld. 

Art. 2. 1. Het hoofd van het psticht 
stelt Onze Minister van Justitie tenminste 
een maand voordat de geïnterneerde de ge
h~le termijn, waartoe .het tri!Junaal bij :i;ijn 
uitspraak heeft geädv1seerd, in een gestu:ht 
heeft doorgebracht, van de datum van be
ëindiging van die termijn in kennis. 

2. Onze Minister van Justitie machtigt 
het hoofd van het gesticht tot invrijheidstel
ling van de betrokke-n geïnterneerde op deze 
datum. 

Hij brengt zijn beslissi.nc door tussenkomst 
van het hoofd van het gesticht ter kennis 
van de geïnterneerde. 
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Art. 3. 1. Telkens nadat een geïnterneerde 
gedurende een jaar geïnterneerd is geweest, 
zes weken voordat tweederden van de door 
he.~ tr!~unaal geadviseerde intemeringster
m11n ZIJD verstreken, en voorts als Onze Mi
nister van Justitie zulks verlangt of het hoofd 
van het gesticht dit gewenst oordeelt, brengt 
het hoofd van het gesticht aan Onze Minister 
van Justitie ~vies uit of de geïnterneerde 
voor ontslag uit de internering in aanmerking 
komt. 

.~· Hij grondt zijn advies uitsluitend op de 
W!Jze, waarop de geïnterneerde werk verricht, 
op zijn houding tegenover het personeel van 
het gesticht en tegenover zijn medegeïnter-
neerden. · · 

3. Onze Minister van Justitie beslist, 
gelet op dit advies en mede gelet op de ernst 
der gedraging of gedragingen, ter zake waar
van de internering is opgelegd, of de geïnter
neerde in vrijheid kan worden gesteld dan 
wel of de internering wordt voortgezet. Hij 
brengt zijn beslissing door tussenkomst van 
het hoofd van het° gesticht ter kennis van de 
geïnterneerde. 

Art. 4. 1. Onze Minister van Justitie kan 
aan een beslissing tot invrijheidstelling, als 
bedoeld in het vorige artikel, voorwaarden 
verbinden. 

2. Als voorwaarde wordt steeds gesteld, 
dat de invrijheidgestelde zich als een goed 
Nederlander zal gedragen. 

3. Als voorwaarde kan voorts worden op
gelegd, dat de invrijheidgestelde zich gedu
rende een proeftijd van ten hoogste een jaar 
langer dan de tijd, die hij volgens het advies 
van het tribunaal nog geînterneerd had moe
ten blijven, gedraagt naar de aanwijzigingen 
hem door of vanwege Onze Minister van 
Justitie of een door Onze Minister van Justitie 
aangewezen instelling of rechtspersoon te 
geven. 

4. Indien een voorwaarde gedurende de 
proeftijd niet is nagekomen kan Onze Minis
ter van Justitie, gehoord de betrokken pro
cureur-fiscaal bij een bijzonder gerechtshof 
of, indien dit is opgeheven de betrokke~ 
officier van justitie, mits niet meer dan drie 
maan~en na !'-floop van de. proeftijd verstre
ken z11n, beslissen, dat de internering hervat 
moet worden. 

Art.-~. Voor ~e toepassing van artikel 2, 
eerste hd, en artikel 4, derde lid, wordt met 
het tribunaal gelijk gesteld het kantongerecht 
aangewezen ingevolge artikel 17, tweede lid, 
van de Wet overgang bijzondere rechtsple
ging (Staatsblad No. I 186). 

Art. 6. De Interneringsregeling 1946 
(Staatsblad No. G 310) wordt ingetrokken. 
. Art. 7. Dit besluit treedt in werking met 
mgang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

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

So~stdijk, 28 April 1939. 
JULIANA. 

De Minister van Jiutitie, WIJER&. 

(Uitg,g. 10 Mei 1949.) 

2·82. 

S. l 188 
2 Mei 1949. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad van de op 
12 November 1947 te New York onder• 
te~e~~e Protocollen respectievelijk tot 
w.i1z1gmg van het :Verdrag ter bestrij
ding van de handel m vrouwen en kinde
deren, gesloten te Genève op 30 Septem
ber 1~2~ en van het Verdrag nopens de 
bestnJdmg van de handel in meerder
jarige vrouwen, gesloten te Genève op 
11 October 1933, alsmede tot wijziging 
van het Verdrag tot het tegengaan van 
de verspreiding van en de handel in 
ontuchtige uitgaven, gesloten te Genève 
op I2 September 1923. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de wet van 22 December 1948 

(Staatsblad No. I 572), houdende goedkeuring 
van de op 12 November 1947 te New York 
DJ?-!1~n;ekende Protocollen respectievelijk tot 
w11z1ging van het Verdrag ter bestrijding van 
de handel in vrouwen en kinderen, gesloten te 
Genève op 30 September 1921 en van het 
Verdrag nopens de bestrijding van de bande 
in meerderjarige vrouwen, gesloten te Genève 
op II October 1933, alsmede rot wijziging 
van het Verdrag tot het tegengaan van de 
verspreiding van en de handel in ontuchtige 
uitgaven, gesloten te Genève op 12 Septem
ber 1923, van welke Protocollen een afdruk 
in de Engelse en Franse taal,* alsmede een 
vertaling bij dit besluit _zijn gevoegd; 

Overwegende, dat beide Protocollen door 
Ons zijn bekrachtigd en Onze akten van ~e
krachtiging op 7 Maart 1949 bij de Secretaris• 
Generaal van de Verenigde Naties te New 
York zijn nedergelegd; 

Overwegende mede, dat genoemde Proto
collen op 12 November 1947, en voor Neder-
land op 7 Maart 1949 zijn in werking getreden; 

Overwegende wijders, dat op 7 Maart 1949 
partij waren : 

a) bij eerstgenoemd Protocol: 
Afghanista_n, Argentinië, A~tralië, België, 

Canada, Chma, Egypte, Finland, India, 
Italië, Libanon, Mexico, Nederland, Noor
wegen, Pakistan, Panama, de Sowjet-Unie 
Syrië, Tsjechoslowakije, Turkije, de Uni~ 
van Zuid-Afrika, Zuidslavië en Zweden· 

b) bij laatstgenoemd Protocol: ' 
. -~fghanistan, _Argentinië, Australië, Bel

g1e, _ Canada? China, Egypte, Finland, Haïti, 
India, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
No~rwegen, Pakistan, Panama, de Sowjet
Un,1e, Tsj_echoslow~l<ije, !urkije, de Unie van 
Zu1d-Afnka en Zwdslav1ë; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 25 April 1949, 
Kabinet en Protocol no. 33693; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Engelse en Franse tekst van meergenoem
de Protocollen, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers ztjn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het-
geen te dezen wordt vereist. · 

Soestdijk, 2 Mei 1949'. JULIANA. 
De Min. van Buiten[. Zaken, STIKKER. 

(Uitsea. 27 Mei 1949). 
* De Engelse en Franse tekst niet opgenomen. 
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VERTALING 
Protocol tot wijziging van het Verdrag ter 
bestrijding van de handel in vrouwen en 
kinderen, gesloten te Genève op 30 Sep
tember 1921, en van het Verdrar nopéns 
de bestrijdln&' van de handel In meerder
jarige vrouwen, gesloten te Genève op 

11 October 1933 

• De Partijen· bij dit Protocol, overwegende, 
dat krachtens het Verdrag ter bestrijding 
van de handel in vrouwen en kinderen, geslo
ten te Genève op 30 September 1921, en het 
Verdrag nopens de bestrijding van de handel 
in meerderjarige vrouwen, gesloten te Genève 
op II October 1933, de Volkenbond belast 
was .met zekere functies en bevoegdheden, 
voor de voortzetting waarvan het noodzake
lijk is geworden voorzieningen te treffen als 
gevolg van de ontbinding van de Volken
bond, en overwegende de wenselijkheid, dat 
deze functies en bevoegdheden in den ver
volge verricht worden door de Verenigde 
Naties, komen hierbij het volgende overeen: 

Art. I. De Partijen- bij dit Protocol ver
binden zich om ten opzichte van elkander, 
i~r V(!?~ zove~ betreft de Akten, waarbij 
h1J Part1J 1s, en m overeenstemming met ~ 
bepalingen van dit PrÓtocol, volledige rechts
kracht toe te kennen aan de wijzigingen van 
die Akten, welke in de Bijlage van dit Proto
col zijn vermeld, alsmede om ze in werking 
te doen treden en de toepassing ervan te 
ver:aekeren. 

Art. II. De Secretaris-Generaal stelt de 
tekst op van de Verdragen, zoals deze in over
eenstemming met dit Protocol gewijzigd zijn, 
en zendt afschriften daarvan ter kennisne
ming aan de Regering van elk Lid van de 
Verenigde Naties en van elke Staat, niet-Lid 
Yan de Verenigde Naties, door welke dit Pro
tocol ondertekend of aanvaard kan worden. 
Hij nodigt eveneens de Partijen bij de Akten, 
die ingevolge dit Protocol gewijzigd worden, 
uit om de gewijzigde tekst van die Akten 
toe te passen, zodra de wijzigingen van kracht 
zijn, zelfs indien zij nog niet in staat zijn ge
treest om Partij bij dit Protocol te worden. 

Art. III. Dit Protocol kan ondertekend 
of aanvaard worden door alle Partijen bij 
het Verdrag van 30 September 1921 ter be
strijding van de handel in vrouwen en kinde
ren, of bij het Verdrag van II October 1933 
nopens de bestrijding van de handel in meer
derjarige vrouwen, aan welke Partijen de 
Secretaris-Generaal een afschrift van dit 
Protocol heeft gezonden. 

Art. IV. Staten kunnen Partij worden bij 
dit Protocol door : 

a. ondertekening zonder voorbehoud van 
goedkeuring ; of 

b. ·aanvaarding, welke wordt bewer-k
ste11igd door het nederleggen van een officiële 
akte bij de Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties. 

Art. V. 1 . Dit Protocol wordt van kracht 
op de dag, waarop twee of meer Staten 
Partij bij dit Protocol zijn geworden. 

2. De wijzigingen, welke in de Bijlage van 
dit Protocol vermeld zijn, worden voor elk 
Verdrag van kracht, wanneer een meerder• 
heid der Partijen daarbij bij dit Protocol 
Partij is geworden, en· bij gevolg wordt elk• 
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Staat, welke Partij bij een der Verdragen 
-wordt, nadat de wijzigingen er van van 

. kracht zijn geworden, Partij bij het aldus ge-
wijzigde Verdrag. • 

Art. VI. Overeenkomstig lid I van arti~ 
kei 102 van het Handvest der Verenigde 
Naties en de krachtens dit artikel door de 
Algemene Vergadering aangenomen regelen 
is de Secretaris-Generaal van de Verenigde 

' Naties gemachtigd dit Protocol en de wijzi
gingen krachtens dit Protocol in elk Ver
drag aangebracht te registreren op de data, 
waarop zij van kracht zijn geworden, en het 
Protpcol en de gewijzigde Verdragen zo spoe
dig mogelijk na registratie bekend te maken; 

Art. VII. Dit Protocol, waarvan de Chi
nese, de Engelse, de Franse, de Russische en 
de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, 
wordt nedergelegd in het archief van het 
Secretariaat van de Verenigde N·aties. Ten 
aanzien van de Verdragen, welke overeenkom-

. stig de Bijlage worden gewijzigd, en welke 
slechts in de Engelse en Franse taal zijn opge
steld, zijn de Engelse en Franse tekst gelijke
lijk authentiek, terwijl de Chinese, de Rus
sische en de Spaanse tekst daarvan vertalin
gen .zijn. 

Een gewaarmerkt afschrift van het Pro
tocol met de Bijlage wordt door de Secretaris
Generaal gezonden aan de Partijen bij het 
Verdrag van 30 September 1921 ter bestrij-

. ding van de handel in vrouwen en kinderen 
en bij het Verdrag van II October 1933 ter 

: bestrijding van de handel in meerderjarige 
vrouwen, alsmede aan alle Leden van de 
Verenigde Naties. 

TEN BLIJKE WAARVAN de Onderge
tekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd 
door hun respectieve Regeringen, dit Proto• 
col ondertekenden op de data, welke naast 
hun respectieve handtekeningen staan. 

GEDAAN te Lake Success, New York, de 
twaalfde November van het jaar negentien 
honderd zeven en veertig. 

BIJLAGE 
L Internationaal Verdrag ter bestrijding 

. van de handel In vrouwen en kinderen, 
ter ondertekening nedergelegd te Genève 

op 30 September 19Zl 

Lid I van artilul 9 wordt gelezen als volgt : 
,,Dit Verdrag is onderworpen aan bekrach-

. tiging. Van I Januari 1948 af zullen de akten 
van bekrachtiging worden gezonden aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, 
die de ontvangst er van ter kennis zal bren
gen van de Leden van de Verenigde Naties 
en van de Staten, niet-Leden, aan welke de 
Secretatis-Generaal een afschrift van het 
Verdrag heeft gezonden. De akten van be
krachtiging zullen worden nedergelegd in 
het archief van het Secretariaat van de Ver
enigde Naties". 

Artikel 10 wordt gelezen als volgt : 
,,Leden v~ de Verenigde Naties kunnen 

tot dit Verdrag toetreden. 
Hetzelfde geldt voor Staten, niet-Leden, 

ten aanzien waarvan de Economische en 
Sociale Raad van de Verenigde Naties zal 
besluiten dit Verdrag officieel te hunner ken
nis te brengen. 
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De toetredingen zullen worden medege
deeld aan de Secretaris-Generaal van de Ver ... 
enigde Naties, die daarvan alle Leden van de; 
Verenigde Naties en de niet-Leden, aan welke, 
de Secretaris-Generaal een afschrift van het 
Verdrag heeft gezonden, in kennis zal st:ellen." 
. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 

"Dit Verdrag kan worden opgezegd door 
elke Staat, welke Partij is, met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van twaalf maan
den. 

Opzegging zal geschieden door schriftelijke 
kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties. Afschriften van zodani
ge kennisgeving zullen onmiddellijk door hem 
worden overgelegd aan alle Leden van de Ver
enigde Naties en aan de Staten, niet leden, 
aan welke de Secretaris-Generaal een af
schrift van het Verdrae- heeft gezonden. De 
opzegging zal van kracht worden één jaar 
na de datum, waarop deze aan de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties werd be
richt, en zal alleen gelden ten aanzien van 
de Mogendheid, welke de opzegging heeft 
medegedeeld." 

ArtffHI 13 wordt gelezen als volgt : 
"De Secretaris-Generaal van de Verenigde 

Naties zal een afzonderlijk register houden, 
waaruit zal blijken, wie van de Partijen dit 
Verdrag hebben ondertekend, bekrachtigd, 
tot dit Verdrag zijn toegetreden of het Ver
drag hebben opgezegd. Dit register zal te 
allen tijde door elk Lid van de Verenigde 
Naties, of elke Staat, niet-Lid, aan welke de 
Secretaris-Generaal een afschrift van het 
Verdrag heeft gezonden, kunnen worden 
geraadpleegd; het zal, overeenkomstig door 
de Economische en Sociale Raad van de Ver
enigde Naties te geven instructies, zo dikwijls 
mogelijk worden openbaar gemaakt." 

Artilal 14 vervalt. 

II. Internationaal Verdrag, nopens de 
bestrijding van de handel in meerderjarige 

vrouwen, gesloten te Genève op 11 
October 1933 

In artikel 4 komt "het Internationale 
Gerechtshof" in de plaats van het Perma
nente Hof van Internationale .fustitie" , en 
,,h~t Statuut van het Internationale Ge
rechtshof" in de plaats van "het Protocol 
van 16 December 1920 nopens het Statuut 
van dit Hof", of "dit Protocol" . 

Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,Dit Verdrag zal worden bekrachtigd. 

Van I Januari 1948 af zullen de oorkonden 
van bekrachtiging worden overgelegd aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, 
die van de nederlegging daarvan mededeling 
zal doen aan alle Leden van de Verenigde 
Naties en aan de Staten, niet-Leden, aan 
welke de Secretaris-Generaal .een afschrift 
van het Verdrag heeft gezonden." 

Arti/al '1 wordt gelezen als volgt: 
"Leden van de Verenigde Naties kWU1en 

tot dit Verdrag toetreden. Hetzelfde geldt 
voor Staten, niet-Leden, ten aanzien waar
van de Economische en Sociale Raad van de 
Verenigde Naties zal besluiten dit Verdrag 
officieel te hunner kennis te brengen. 

De oorkonden van toetreding zullen wor- 1 
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den overgelegd aan de Secretaris-Ger.eraal 
van de Verenigde Naties, die van de neder
legging daarvan mededeling zal doen aan 
alle Leden van de Verenigde Naties, en aan 
de Staten, niet-Leden, aan welke de Secre
tarisJGeneraal een afschrift van het Verdrag 
heeft gezonden." 

In arti/al 9 komt ude Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties" in de plaats van 
,,de Secretaris-Generaal van de Volkenbond". 

In artikel 10 vervallen de eerste drie leden 
en het vijfde lid, en het vierde lid wordt 
gelezen als volgt: 

"De Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties zal aan alle Leden van de Verenigde 
Naties en aan de Staten, niet-Leden, aan 
welke de Secretaris-Generaal een afschrift 
van het Verdrag heeft gezonden, de opzeg
gingen, voorzien in artikel 9, mededelen." 

(Voor ,u ondertekpii"6 zie #Ü Er,.else en 
Franse tekst). 

VERTALING. 
Protoeol tot wijziging van het Verdrag tot 
het tegengaan van de verspreiding van en 
4f handel in ontuchtige uitgaven, gellloten 

te Genève op 12 September 1921 

De Partijen bij dit Protocol, overweende, 
dat krachtens het Verdrag tot het tegencaan 
van de verspreiding van en de handel in 
ontuchtige uitgaven, gesloten te Genève op 
u September 1923, de Volkenbond belast 
was met zekere functies en bevoegdhei!,en, 
voor de voortzetting waarvan het noodzake
lijk is geworden voorzieningen te treffen als 
gevolg van de ontbinding van de Volkenbond, 
en overwegende de wenselijkheid, dat del!ll! 
functies en bevoegdheden in den vervolge 
verricht worden door de Verenigde Naties. 
komen hierbij het volgende overeen: 

Art. I. De Partijen bij dit Protocol ver
binden zich om ten opzichte van elkander, 
in overeenstemming met de bepalingen van 
dit Protocol, volledige rechtskracht toe te 
kennen aan de wijzigingen van de Akte, welke 
in de Bijlage van dit Protocol is vermeld, als
mede om ze in werking te doen treden en de 
toepassing er van te verzekeren. 

Art. II. De Secretaris-Generaal stelt de 
tekst op van het Verdrag van 12 September 
1923 tot het tegengaan van de verspreiding 
van en de handel in ontuchtige uitgaven, 
zoals die in overeenstemming met dit Proto
col gewijzigd is, en zendt afschriften daarvan 
ter kennisneming aan de Regering van elk 
Lid van de Verenigde Naties en van elite 
Staat, niet-Lid van de Verenigde Naties, 
door welke dit Protocol ondertekend of aan
vaard kan worden. Hij nodigt eveneens de 
Partijen bij genoemd Verdrag uit om de ge
wijzigde tekst van deze Akte toe te passen, 
zodra de wijzigingen van kracht zijn, zelfs 
indien zij nog niet in staat zijn geweest om 
Partij biJ dit Protocol te worden. 

Art. 111. Dit Protocol kan ondertekend 
of aanvaard yorden door alle Partijen bij 
het Verdrag van u September 1923 tot het 
tegengaan van de verspreiding van en de 
handel in ontuchtige uitgaven, aan wellte 
Partijen de Secretaris-Generaal een afschrift 
van dit Protocol heeft gezonden. • 
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Art. IV. Staten kunnen Partij worden 
bij dit Protocol door: 

a. ondertekening zonder voorbehoud van 
goedkeuring; of 

b. aanvaarding, welke wordt bewerkstel
ligd door het nederleggen van een officiële 
akte bij de Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties. 

Art. V. I. Dit Protocol wordt van kracht 
op de dag, waarop twee of meer Staten Partij 
bij dit Protocol zijn geworden. 

2. De wijzigingen, welke in de Bijlage van 
dit Protocol vermeld zijn, worden van kracht, 
wanneer een meerderheid van de Partijen 
bij het Verdrag van 12 September 1923 tot 
het tegengaan van de verspreiding van en de 
handel in ontuchtige uitgaven bij dit Proto
col Partij is geworden, en bij gevolc wordt 
elke Staat, welke Partij bij het Verdrag wor~_t, 
nadat de wijzigingen er van van kracht ZIJD 
geworden, Partij bij het aldus gewijzigde 
Verdrag. 

Art. VI. Overeenkomstic lid I van arti
kel 102 van het Handvest der Verenigde Na
ties en de krachtens dit artikel door de Alce
mene Vergadering aangenomen recelen is 
de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties gemachtigd dit Protocol en de wijzi
gingen krachtens dit Protocol in het Verdrag 
aangebracht te registreren op de data, waarop 
zij van kracht zijn geworden, en het Prot?'" 
col en het gewijzigde Verdrag zo spoedig 
mogelijk na registratie bekend te maken. . 

Art. VII. Dit Protocol, waarvan de Chi
nese, de Encelse, de Franse, de Russische 
en de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek 
zijn, wordt nedeFgelegd in het archief van 
het Secretariaat van de Verenigde Naties. 
Ten aam:ien van het Verdrac, dat overeen-

• komstig de Bijlage wordt gewijzigd en dat 
slechts in de Engelse en Franse taal is opge
steld, zijn de Engelse en Franse tekst gelijke
lijk authentiek, terwijl de Chinese, de R
s1sche en de- Spaanse tekst daarvan verta
lincen zijn. 

Een gewaarmerkt afschrift van het Pro
tocol met de Bijlage wordt door de __ Secri:: 
taris-Generaal gezonden aan de Partijen b1J 
het Verdrag van 12 September 1923 tot het 
tecengaan van de verspreidinc van en de 
handel in ontuchtige uitgaven, alsmede aan 
alle Leden van de Verenigde Naties. 

TEN BLIJKE WAARVAN de Onderge
tekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd 
door hun respectieve Regeringen, dit Proto
col ondertekenden op de data, welke naast 
hun respectieve handtekenincen staan. 

GEDAAN te Lake Success, New Y~rk, de 
twaalfde November van het jaar negentien 
honderd zeven en veertig. 

BIJLAGE 

Verdrag tot het tegengaan van de ver
spreiding vaii en de handel In ontuchtige 

aKgaven. gesloten te Genève op 
12 September 19ZS 

Lid I en, 2 van artilul V 111 worden gelezen 
als volgt: 

, Dit Verdrag is onderworpen aan bekrach
tiging. De bekrachtigingsoorkonden zullen 
worden overgelegd aan de Secretaris-Gene-
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raai van de Verenicde Naties die van de ont
vangst zal kennis geven aan de leden van de 
Verenigde Naties en aan de Staten, niet
Leden, aan welke de Secretaris-Generaal een 
afschrift van het Verdrag heeft gezonden. 

De Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties zal onmiddellijk een voor eensluidend 
getekend afschrift van elke akte, welke be
trekking heeft op dit Verdrag, doen toekomen 
aan de Regering van de Franse Republiek.'• 

Artilul IX wordt celezen als volgt: 
"Leden van de Verenigde Naties kunnen 

tot dit Verdrag toetreden. Hetzelfde geldt 
voor Staten, niet-Leden, ten aanzien waar
van de Economische en Sociale Raad zal 
besluiten dit Verdrag officieel te hunner ken
nis te brengen. 

Deze toetreding zal ceschieden door mid
del van een oorkonde, welke aan de Secreta
ris-Generaal van de Verenigde Naties wordt 
overgelegd, teneinde in het archief van het 
Secretariaat te worden nedergelegd. De 
Secretaris-Generaal zal van de nederlegging 
onmiddellijk kennis ceven aan de Leden van 
de Verenigde Naties en aan de Staten, niet
Leden, aan welke de Secretaris-Generaal een 
afschrift van het Verdrag heeft gezonden." 

In artilul X komt "Leden van de Verenigde 
Naties" in de plaats van "Lid van de Volken
bond". 

In lid I van artilul X 11 komt "de Secre
taris-Generaal van de Verenigde Naties" in 
de plaats van "de Secretaris-Generaal van de 
Volkenbond" en "Leden van de Verenigde 
Naties" in de plaats van "Leden van de 
Volkenbond", 

Lid 2 van artikel X 11 wordt gelezen als 
volgt: 

"De Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties zal iedere opzegging, welke hij ont
vangt, ter kennis brencen van alle Leden van 
de Verenigde Naties en van de Staten, niet
Leden, aan welke de Secretaris-Generaal een 
afschrift van het Verdrag heeft gezonden.'• 

Artilul XIII vervalt. 
Artikel XIV wordt gelezen als volgt: 
"Een bijzondere register . zal gehouden 

worden door de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties, aancevend, welke Partijen 
dit Verdrag hebben ondertekend of bekrach
tigd, tot het Verdrag zijn toegetreden of het 
hebben opgezegd. Dit register zal voortdu
rend ter inzace zijn voor de Leden van de 
Verenigde Naties of de Staten, niet-Leden, 
aan welke de Secretaris-Generaal een afschrift 
van het Verdrag heeft gezonden. 

Het zal zo dikwijls mogelijk békend worden 
gemaakt." 

In artikel XV komt "het Internationale 
Gerechtshof" in, de plaats van 

1
,het Perma

nente Hof van Internationale ustitie", en 
,,het Statuut van het Internationale Ge
rechtshof" in de plaats van "het Protocol 
van ondertekening van het Permanente Hof 
van Internationale Justitie." 

In artikel XVI komt ,de Economische en 
Sociale Raad van de Verenigde Naties" in 
de plaats van "de Raad van de Volkenbond". 

(Voor th ondfft•luning zi• tü Eng•lse en 
Fran,e telat.) 
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2 Mei 1949. BESLUIT, bepalende de bekend

making in het Staatsblad van de Over- , 
eenkomst betreffende de van Duitsland ' 
te ontvangen herstelbetalingen, de in
stelling van een In~ergeallieerde Orga-. 
nisatie voor Herstelbetalingen en de 
teruggave van monetair roud, door 
Nederland te Parijs ondertekend op 
14 Januari 1946, nader aangevuld bij 
Protocol door Nederland- te Brussel 
ondertekend op 15 Maart 1948, en van de 
Overeenkomst betreffende onderling 
strijdige aanspraken op buiten Duits
land gelegen Duitse bezittingen, door 
Nederland te Brussel ondertekend op S 
December 1947. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de wet van 24 Juli 1948 (Staatsblad 

N°. I 332), houdende goedkeuring van de 
Overeenkomst betreffende de van Duitsland 
te ontvangen herstelbetalingen, de instelling 
van een Intergeallieerde Organisatie voor 
Herstelbetalingen en de teruggave van mone
tair goud, door Nederland te Parijs onderte
kend op 14 Januari 1946, nader aangevuld 
bij Protocol door Nederland te Brussel onder
tekend op 15 Maart 1948, en van de Overeen
komst betreffende onderling strijdige aan
spraken op buiten Duitsland gelegen Duitse 
bezittingen, door Nederland te Brussel 
ondertekend op S December 1"947, van welke 
overeenkomsten en van welk protocol een 
afdruk en een vertaling* bij dit besluit zijri 
gevoegd; . 

Overwegende ten aanzien van deze over
eenkomsten: 

I) dat de vanwege Ons onder voorbehoud 
van goedkeuring door de Volksvertegen
woordiging ondertekende overeenkomst van 
Parijs van 14 Januari 1946 voor Nederland 
op 24 'Januari 1946 is in werking getreden, 
nu aan de Franse Regering is medegedeeld 
dat het gemaakte voorbehoud is komen te 
vervallen; • 

2) dat het vanwege Ons op 15 Maart 1948 
te Brussel ondertekende protocofvoor Neder
land op die dag is in werküic getreden; 

3) dat de vanwege Ons op S December 
1947 te Brussel ondertekende overeenkomst 
voor het Rijk in Europa is goedgekeurd,doch 
wegens een onvoldoend aantal deelnemende 
Staten nog niet is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 26 April 1949, Kabi-
net en Protocol No. 41247; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van beide overeenkomsten en van 
genoemd protocol, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist._ 

Soestdijk, 2 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Buitenlandse Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 27 Mei 1949.) 

~•· De Engelse en Franse tekst is niet op
genomen. 
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VERTALING 
Overeenkomst betreffende de van Duits
land te ontvangen herstelbetalingen, de 
Instelling van een lntergeallleerde organi
satie voor herstelbetalingen en de terug-

gave van monetair goud 
De Regeringen van Albanië, de Verenigde 

Staten van Amerika, Australië, België, 
Canada, Denemarken, Egypte, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk Groot Brittannië en 
Noord-Ierland, Griekenland, India, Luxem
burg, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, 
Tsjecho-Slowalkije, de Zuid-Afrikaanse Unie 
en Joego-Slavië, ten einde een billijke ver
deling te verkrijgen van het totaal der goede
ren, die overeenkomstig de bepalingen van 
deze overeenkomst en de voorzieningen, 
welke zijn getroffen te Potsdain, op I Augus
tus 1945, tussen de Regeringen van de Ver
enigde Staten van Amerika, het Verenigd 
Koninkrijk Groot Brittannië en Noord-Ier
land en de Unie der Socialistische Sowjet 
Republieken, worden of zullen worden ver
klaard beschikbaar te zijn als van Duitsland 
te ontvangen herstelbetalingen (verder ge
noemd "Duitse Herstelbetalingen"), met de 
bedoeling een Intergeallieerde Organisatie 
voor Herstelbetalingen in te stellen en een 
billijke procedure vast te stellen voor de 
teruggave van monetair goud, 

Zijn overeengekomen als volgt : 

'DEEL I 
Duitse herstelbetalingen 

Aandelen in de herstelbetalingen 
Art. 1. A. De D_uitse herstelbetalifllell 

(met uitzondering van de fonsden, die m~
ten worden toegewezen volgens de bèpalinP11 • 
van artikel 8 van Deel I van: deze overee11-
komst) worden op de volgende wijze in .catt!t, 
gorieën verdeeld: · 

Categorie A, omvattend alle vormen van 
Duitse herstelbetalingen, met uitzondering 
van die; welke begrepen zijn in categorie B, 

Categorie B, omvattend de gehele industri
ële outillage- en andere kapitaalgoederen, die 
uit Duitsland worden weggevoerd, zomede de 
koopvaardijschepen en de binnenschepen. 

B. · Iedere ondertekenende Regering heeft 
recht op een percentage van, de totale.waarde 
der goederen van categorie · A, alsook op een 
percentage van de totale waarde der goederen 
van categorie B, zoals voor ieder van deze 
categorieën is aangegeven in de correspon• 
derende kolommen van onderstaande tabel : 

Landen Categorie A "Categorie B 
Albanië . • . . . • o,os 
Ver. Staten v. Amerika 28,00 
Australië . . : '0:: .- 0;70 
België . • . 2, 70 
Canada 3,50 
Denemarken 0,25 
Egypte o,os 
Frankrijk . . 16,00 
Verenigd Koninkrijk 28,oo 
Griekenland • • • 2, 70 
India 2,00· 
Luxemburg 0,15 
Noorwegen 1,30 

0,35 
11,80 
0,95 
4,50 
1,50 
0,35 
0,20 

22,80 
27,80 

4,35 
2,90 
0,40 
1,90 
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Nieuw-Zeeland 
Nederland 
Tsjecho-Slowakije . . 
Zuid-Afrikaanse Unie 1 

Joego-Slavië •.••. 
Totaal 

0,40 
3,90 
3,00 
0,10 
6,60 

100,00 

o,6o 
s,6o 
4,30 
lt,10 
9,6o 

roo.oo 

C. Onder voorbehoud van het bepaalde 
in paragraaf D, hieronder vermeld, heeft 
iedere ondertekende Regering het recht, van 
de koopvaardijschepen een deel, vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 
van deel I van deze overeenkomst, te ont
vangen, op voorwaarde, dat de waarde van 
de koopvaardijschepen, die aan haar worden 
toegewezen, niet de waarde overtreft van 
het aandeel, waarop zij recht heeft in het 
totaal der goederen van categorie B. 

Onder voorbehoud van het bepaalde in · 
paragraaf D, hieronder vermeld, heeft iedere 
ondertekenende Regering insgelijks het recht 
een met haar rechten op het totaal der goede
ren van categorie A owreenkomend aandeel 
te ontvangen van · de Duitse bezittingen, 
welke zich bevinden in de landen die in de 
oorlog tegen Duitsland neutraal zijn ge
bleven. 

De verdeling onder de ondertekende Rege
ringen van de goederen die beschikbaar zijn 
voor Duitse herstelbetalingen, andere dan 
koopvaardijschepen, binnenschepen en Duitse 
be zittincen in de landen, die in de oorlog 
tegen Duitsland neutraal- zijn gebleven, zal 
geschieden overeenkomstig de beginselen, 
vermeld in artikel 4 van deel I van deze over-

n komst. 
Indien een ondertekenende Regering 

bepaalde soorten goederen, hetzij van 
categorie A, hetzij van categorie B, meer ont
vangt dan haar percentage, zullen haar rech• 
ten op andere soorten goederen van dezelfde 
categorie zodanig worden verminderd, dat 
deze Regering in totaal niet meer ontvangt 
dan haar aandeel in de betrokken categorie 
in haar geheel. ' · 

E. Geen ondertekenende Regering ~ 
meer ontvangen dan haar percentage, het
zij van categorie A, hetzij van categorie B 
in haar geheel, door afstand te doen van 
een gedeelte van haar percentage van de 
andere categorie; evenwel, wat de vijan
delijke Duitse bezittingen betreft, die zijn 
onderworpen aan de jurisdictie van een 
ondertekenende Regering, zal deze Regering 
het recht hebben, het meerdere van zodanige 
bezittingen boven haar aandeel in het totaal 
der vijandelijke Duitse bezittingen, die on
derworpen zijn aan de jurisdictie der onder
tekenende Regeringen, zoals dit is vastge
steld voor het totaal der goederen van cate-

1. De Regering der Zuid-Afrikaanse Unie 
heeft zich verbonden af te zien van haar 
rechten, voor zover nodig is om haar aan• 
deel in categorie Bop 0,1% te brengen, maar 
deze Regering zal het recht hebben, als zij 
zal beschikken over vijandelijk Duitse be
zittingen, welke zich bevinden op aan haar 
jurisdictie onderworpen grondgebied, het 
bedrag der netto waarde van die bezittingen 
te verrekenen met haar aandeel in de catego
rie A en met een aaandeel van 1% m catego-
rle B. . 
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gorie A, te verrekenen, hetzij met de te ont
vangen goederen van categorie A, hetzij met 
de te ontvangen goederen van categorie B, 
hetzij gedeeltelijk met de goederen der beide 
categorieën. 

F. De Intergeallieerde Organisatie voor · 
Herstelbetalingen, die moet worden inge
steld overeenkomstig deel II van deze over
eenkomst, zal de rekening der herstelbeta
lingen van elk der ondertekenende Rege
ringen debiteren voor de aan zijn jurisdictie 
onderworpen Duitse bezittingen door deze 
debetbedragen over een periode van 5 jaar te 
verdelen. De debetdragen, in rekening ge
bracht op de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst, mogen niet lager 
zijn dan zo% van de netto-waarde van die 
bezittingen (bepaald bij artikel 6 van deel I 
van deze overeenkomst) volgens de taxatie, 
die er op die datum van zal zijn gedaan; aan 
het begin van het tweede jaar zullen ze niet 
lager zijn dan zso/o van het saldo volgens- de 
schatting op die datum; aan het begin van 
het derde jaar zullen zij niet minder mogen · 
zijn dan 33 r/3% van het saldo volgens de 
schatting op die datum; aan het begin van 
het vierde jaar zullen ze niet lager mocen 
zijn dan so% van het saldo volgens de schat
ting op die datum; aan het begin van het 
vijfde jaar zullen %e niet lager mogen zijn dan 
90% van het saldo volgens schatting op die 
datum en aan het einde van het vijfde jaar 
zullen ze gelijk zijn aan het saldo van het 
totale bedrag, dat inderdaad is gerealiseerd. 

G. De volgende afwijkingen van de be
palingen van bovenstaande paragrafen D en 
E zijn toepasselijk ten aanzien van een onder
tekenende Regering, wier aandeel van c•te
gorie B lacer is, dan haar aandeel van catego
rie A. 

I. De toewijzing van koopvaardijschepen 
aan een zodanige Recering zal haar rechten 
op andere soorten goederen van categorie 
B niet verminderen, dan voor zover deze 
toewijzingen te boven gaan de waarde die 
verkregen wordt wanneer het aan die Rege
ring toegekende percentage van categorie A 
wordt toegepast op de totale waarde van de 
koopvaardijschepen. 

II. Indien de waarde der Duitse bezit• 
tingen, die onderworpen zijn aan de juris
dictie der ·ondertekenende Receringen zijn 
onderworpen, overschrijdt, blijkens het haar 
toegewezen percentage van categorie A, zal 
het verschil in de eerste plaats ten laste wor
den gebracht van het aanvullende gedeelte 
van het percentage, waarop äeze Recering 
recht zou hebben in categorie B, indien men 
het percentage, waarop zij recht heeft in 
categorie A zou toepassen op de vormen van 
herstelbetalingen van categorie B. · 

H. Indien een ondertekenende Regering 
geheel of gedeeltelijk afziet van haar aan
deel in de Duitse herstelbetalingen, zoals 
vermeld in bovenstaande "Tabel van Per
centaces", of zich uit de Intergeallieerde 
Organisatie voor Herstelbetalingen terug
trekt op een tijdstip, waarop aan het geheel 
of een gedeelte van haar rechten op de Duitse 
herstelbetalingen nog niet is voldaan, zal 
IJ.et aandeel of gedeeltelijk aandeel yvaa,rvan 
zij áfziet, of dat haat nog verschuldigd 1s ou 
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het ogenblik waarop zij zich terugtrekt, onder 
de andere ondertekenende Regeringen wor
den verdeeld naar rato van derzelver per
centages. 

Regeling der schuldvorderingen op Duitsland 
Àrt. 2. A. De ondertekenende Regerin

gen komen onderling overeen, dat haar on
derscheidene aandelen in de herstelbetalingen, 
zoals die door deze overeenkomst zijn vast
gesteld, door ieder van haar beschouwd moe- . 
ten worden als dekkende alle vorderingen 
van publiek en privaat karakter van haar 
en haar onderdanen op de Duitse Regering 
en de Duitse Regeringsinstanties, voortge
sproten uit de oorlog, voor zover niet uit
drukkelijk anders geregeld, met inbegrip 
van de kosten der Duitse bezetting, de tijdens 
de bezetting verkregen bedragen op rekening 
van de clearing en de schuldvorderingen op 
de Reichskreditkassen. 

B. De bepalingen van bovenstaande 
paragraaf A prejudiciëren niet ten aanzien 
van: 

I. Het te zijner tijd bepalen van de vor
men, de tijdsduur of het totale bedrag der 
herstelbetalingen, die Duitsland zal hebben 
te verrichten; 

II. Het recht, dat ieder der onderteke
nende Regeringen zal kwmen hebben, in
zake de definitieve regeling der Duitse her
stelbetalingen : 

111. Iedere politieke, territoriale of andere 
eis, die een ondertekenende Regering zal 
kunnen stellen met betrekking tot de rege
ling van de vrede met Duitsland, 

C. Niettegenstaande de bepalingen van 
bovenstaande paracraaf A. moet deze over
eenkomst beschouwd worden geen betrek
king te hebben op: 

I. De verplichting, die op de bevoegde 
autoriteiten in Duitsland rust om in de toe
komst de betaling te verzekeren der schul
den van Duitsland en zijn onderdanen, welke 
voortvloeien uit overeenkomsten en andere 
verplichtingen, die van kracht waren, even
als uit rechten, die reeds verkregen waren, 
voordat de staat van oorlog tussen Duits
land en de betrokken ondertekenende Rege
ring bestond of vóór de bezetting van het 
betrokken land door Duitsland, naar gelang 

• de eerste of de laatste gebeurtenis vroeger 
heeft plaatsgegrepen; 

ll. De schuldvorderingen van instellingen 
voor sociale verzekering van de onderteke
nende Regeringen of die van haar onderda
nen op de instellingen voor sociale verzeke
ring van de vroegere Duitse Regering; 

III. De bankbiljetten van Reichsbank 
en Rentenbank, met dien verstande, dat de 
besteding daarvan niet tot gevolg mag heb
ben, dat het bedrag der herstelbetalingen 
op ontoelaatbare wijze wordt verminderd, 
terwijl deze slechts mag plaats vinden met 
goedkeuring van de Bestuursraad in Duits
land. 

D. Niettegenstaande de bepalingen van 
paragraaf A van dit artikel, komen de onder
tekenende Regeringen overeen, voor zoveel 
haar aangaat, dat de Tsjecho-Slowaakse 
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Regering bevoegd zal zijn om te trekken op 
de Girorekening van de Nationale Bank van 
Tsjecho-Slowakije bij de Reichsbank, voor 
het geval tot een zodanige maatregel zou 
worden besloten door de Tsjecho-Slowaakse 
Regering en deze wordt goedgekeurd door de 
Bestuursraad in Duitsland in verband met 
de wegvoering uit Tsjecho-Slowakije naar 
Duitsland van vroegere Tsjecho-Slowaakse 
onderdanen. 

Afstand van vorderingen inzake goederen, toe
g11t11ezen bij mijze van herstelbetalingen 

Art. 3. leder der ondertekenende Rege
ringen verbindt zich niet op te komen voor, 
noch voor internationale rechtbanken te 
brengen, noch door diplomatieke actie te 
ondersteunen, vorderingen, die in haar naam 
of uit naam van personen, die recht hebben 
op haar bescherming, worden ingediend 
tegen enige andere ondertekenende Rege
ring of tegen haar onderdanen, met betrek
king tot goederen door die Regering ont
vangen als herstelbetaling, onder goedkeuring 
van de Bestuursraad in Duitsland. 

Algemene beginselen voor de verdeliu van 
indwtriële outillaae en van andere lciV>itaal-

goed,ren 
Art. 4. A. Geen ondertekenende Rege

ring mag toewijzing vragen, bij wijze van 
herstelbetaling, van industriële outillage 
of andere kapitaalgoederen, die uit Duitsland 
zijn weggevoerd, tenzij voor gebruik op ûen 
grondgebied of door eigen onderdanen buiten 

, haar grondgebied. 
B. Bij het voorleggen van haar aanvracen 

aan de Intergeallieerde Organisatie voor 
Herstelbetalingen zullen de ondertekenende 
Regeringen er naar streven veczamelopgavea 
in te dienen, die samenhangende groepen van 
goederen omvatten, liever dan aanvraaen te 
doen voor afzonderlijke goederen of voor 
kleine groepen goederen. Erkend wordt, dat 
de werkzaamheid van het secretariaat van 
de Organisatie doeltreffender zal zijn, naar
mate de door de bedoelde Regeringen aan
geboden aanvrägen meer omvattend zijn. 

C. Voor toewijzing van voor herstelbe
taling beschikbaar verklaarde soederen, 
andere dan koopvaardij~chepen, binnensche
pen, en Duitse bezlttingen in landen die tij
dens de oorlog tegen Duitsland neutraal zijn 
gebleven, zal de Intergeallieerde Organisatie 
voor Herstel~talingen uitgaan van de vol
cende al&emene becinselen: 

I. leder goed of iedere groep van met 
elkaar verband staande goederen, waarin 
een vragend la:nd aanzienlijke financiële be
langen heeft, daterend van vóór de oorlog, 
moet desverlangd aan dat land worden toe
gewezen. Voor het geval twee of meer vra
gen~e landen aanzienlijke belangen van dien 
aard hebben in een bepaald goed of een be
paalde groep van goederen, zal bij de toe
wijzing rekening worden gehouden met de 
hieronder vermelde creteria; 

ll. Indien de toewijzing tussen mede
dingende aanvragers niet geregeld is door 
paragraaf 1, zal, behalve aan andere ter zake 
dienende factoren, aandacht moeten worden 
geschonken aan de volgende overwegingen: 
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(a) De mate, waarin ieder vragend land 
behoefte heeft, om te beschikken over het 
goed of over de goederen om zijn economie 
te herstellen, weder op te bouwen, of weer 
op gang te brengen; 

(b) De mate, waarin het goed of de goede
ren in de plaats zouden treden van goederen, 
welke tijdens de oorlog zijn verwoest, b~
schadigd of geroofd, of van goederen, die 
moeten worden vervangen ten gevolge van 
abnormale slijtage, veroorzaakt door de 
productie tijdens de oorlog, en welke van be
lang zijn voor de economie van het vragende 
land; 

(c) De functies van het betreffende goed 
of de betreffende goederen in het algemene 
kader der voor-oorlogse economie van het 
vragende land en in de plannen, opgesteld 
met het doel zijn na-oorlogse economie aan te 
passen en te ontwikkelen; 

(d) De aanvragen van landen, wier aan
deel in de herstelbetalingen klein is, maar die 
behoefte hebben aan zekere· duidelijk om
schreven goederen of groepen van goederen. 

III. Bij de toewijzigingen zal een redelijk 
evenwicht moeten worden bewaard tussen 
de verschillende rechthebbenden wat betreft 
het reeds voldane gedeelte van hun onder
scheidene aandelen, onder voorbehoud van 
die tijdelijke uitzonderingen, die kunnen wor
den gerechtvaardigd door de overwegingen 
van bovenstaande paragraaf II (a). 

Algunene beginselen voor de toewijzing van 
koopvaardijschepen en binnenJchepen 

Art. 6. A. I. De Duitse koopvaar~iJ 
schepen die beschikbaar zijn voor verdeling 
bij wijz~ van herstelbetaling onder de onder
tekenende Regeringen, zullen tussen deze 
worden verdeeld in verhou~ing tot de gl_obale 
verliezen aan koopvaard11schepen, die de 
ondertekenende Regeringen en haar onder
danen door oorlogshandelingen hebben ge
leden berekend ·OP basis van de bruto ton
nenm'aat. Erkend wordt, dat de overd~acht 
van koopvaardijschepen door de Regeringen 
der Verenigde Staten van Amerika en van 
het Verenigd Koninkrijk aan andere Rege
ringen plaats heeft, onder voorbehoud van 
een definitieve goedkeuril).g door de wetge
vende organen dezer beide landen, indien 
een zodanige goedkeuring vereist mocht zijn. 

II. Een speciale commissie, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de onderteke
nende Regeringen, zal worden ingesteld door 
de Assemblée van de Intergeallieerde Orga
nisatie voor Herstelbetalingen teneinde ~
bevelingen te doen inzake het bepalen van die 
verliezen en de toewijzing der vo.or de verde
ling beschikbare Duitse koopvaardijschepen, 

III. De waarde der Duitse koopvaardij
schepen, die op de rekeningen der herstel
betalingen zal worden geboekt, zal worden 
vastgesteld door de uit drie leden bestaan~e 
Commissie van de Handelsvloot, op basis 
der prijzen in Duitsland van 1938, verhoogd 
met IS% en met toepassing van een afschrij
vingscoëfficiënt. 

B. Erkennende, dat sommige landen in 
het bijzonder behoefte hebben aan binnen
schepen, zal de verdeling van deze schepen 
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worden toevertrouwd aan een speciale com
missie, ingesteld door de Assemblée van de 
Intergeallieerde Organisatie voor Herstel
betalingen, voor het geval binnenschepen i.p. 
de toekomst als herstelbetaling voor de on
dertekenende Regeringen beschikbaar mocQ
ten komen. 

De binnenschepen zullen worden getaxeerd 
op de basis, aangenomen voor de koopvaardij
vloot of op een daarmee overeenkomende 
billijke basis. 

Buiten Duitsland gelegen Duitse bezittingen 
Art. 6. A. Iedere ondertekenende Rege

ring zal, volgens zelf te bepalen methode, de 
vijandelijke Duitse bezittingen, die zich op 
het onder haar jurisdictie staand grondge
bied bevinden, onder zich houden, of er over 
beschikken op een zodanige wijze, dat zij 
niet opnieuw Duits eigendom kunnen worden 
of weer onder Duitse zeggenschap kunnen 
komen, en zal deze bezittingen met haar aan
deel in de herstelbetalingen verrekenen (na 
aftrek van achterstallige belastingen, be
voorrechte schulden en kosten van beheer 
en vrij van alle andere zakelijke lasten, die 
op bepaalde goederen drukken, en vrij van 
alle wettelijke contractuele vorderingen op 
vroegere Duitse eigenaars dier bezittingen). 

B. De ondertekenende Regeringen zullen 
aan de Intergeallieerde Organisatie voor 
Herstelbetalingen alle inlichtingen verschaf
fen, welke deze zal vragen omtrent de waarde 

· van die bezittingen en omtrent de opbreng
sten, welke periodiek worden verkregen door 
de liquidatie van deze bezittingen. 

C. De eigendom van of de zeggenschap 
over Duitse bezittingen, welke zich bevinden 
in landen, die t~dens de oorlog tegen Duits
land neutraal zijn gebleven, zat aan Duits
land worden ontnomen. Deze bezittingen 
zullen worden geliquideerd of er zal over 
worden beschikt overeenkomstig de beschik
kingen, die de Verenigde Staten van Amerika, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen 
treffen, ter uitvoering van regelingen, waar
omtrent deze mogendheden zullen onderhan
delen met de neutrale landen; de netto op
brengst, voortvloeiende uit de liquidatie van 
of de beschikking over deze bezittingen, zal 
ter beschikking worden gesteld van de Inter
geallieerde Organisatie voor Herstelbetalin
gen, om als herstelbetaling te worden ver
deeld. 

D. Bij de toepassing van de bepalingen 
van bovenstaande paragraaf A zullen de be
zittingen, die het eigendom w:aren van een 
land, dat lid is der Verenigde Naties, of van 
een onderdaan van dat land en niet van Duits
land, op het ogenblik der annexatie of der 
bezetting van dat land door Duitsland of der 
deelname van dat land aan de oorlog, niet 
worden verrekend met zijn rekening der 
herstelbetalingen, met dien verstande, dat 
deze bepaling niet prejudiciëert ten aanzien 
van evenh:ele problemen met betrekking 
tot bezittingen, die niet het eigendom waren 
van een onderdaan van het bedoelde land op 
het ogenblik van de annexatie of bezetting 
van dat land door Duitsland of van zijn deel
name aan de oorlog. 

19 
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E. De vijandelijke Duitse bezittingen, die 
moeten worden verrekend met de aandelen 
in de herstelbetalingen, zullen alle bezittin
gen moeten omvatten, die in wezen Duitse 
bezittingen zijn, zelfs indien de schijnbare 
eigenaar van die goederen geen vijandelijke 
Duitser is. 

Elke ondertekenende Regering ·moet, in
dien zij daartoe niet reeds is overgegaan, 
alle wettelijke en andere maatregelen nemen, . 
welke nodig zijn om alle leveringen ongedaar, 
te maken, die plaats vonden na de bezetting 
van haar grondgebied of haar deelname aan 
de oorlog, met de bedoeling om de vijandelijke 
Duitse belangen op bedriegelijke wijze . te 
camoufleren en deze te onttrekken aan de 
controlemaatregelen ten aanzien van de vijan
delijke Duitse belangen. 

F. De Assemblée van de Intergeallieerde 
Organisatie voor Herstelbetalingen zal een 
commissie van deskundigen op het gebied 
van beheer van vijandelijk vermogen benoe-' 
men, teneiade de practische moeilijkheden 
op te lossen, die zich kunnen voordoen met 
betrekking tot het recht en de interpretatie 
daarvan. De commissie zal er met name op 
moeten toezien, dat alles vermeden wordt 
wat tot resultaat kan hebben het voortduren 
van fictieve of andere transacties, bestemd 
hetzij om de vijandelijke belangen te bevoor
delen, hetzij om onrechtmatig de hoeveel
heid der bezittingen te verkleinen, die onder 
de herstelbetalingen zouden kunnen vallen. 

Buitgemliakte uoorraden 
Art. 7. De waarde der voorraden en ander 

voor civiel gebruik geschikte materialen, 
welke buiten Duitsland op de Duitse Weer-

. macht zijn buitgemaakt en ter beschikking 
zijn gesteld van de ondertekenende Regerin
gen, zal worden verrekend met haar aande
len in de herstelbetalingen, voor zover deze 
voorraden en materialen niet zijn of zullen 
worden hetzij betaald, hetzij geleverd krach
tens regelingen, welke enige verrekening uit-
sluiten. • 

Erkend wordt, dat terbeschikkingstelling 
van zodanige voorraden en materialen door 
de Regeringen der Verenigde Staten van 
Amerika en van het Verenigd Koninkrijk aan. 
andere Regeringen onderworpen is aan de 
definitieve goedkeuring door de wetgevende 
organen dier beide landen, als deze vereist is. 

Toekenning uan een deel der herstelbetalingen 
aan slachtoffers der Duitse actie, die niet naar 

hun uaderland kunnen terugkeren 
Art. 8. Aangezien een groot aantal per

sonen zwaar door de gedragingen van de 
Nazi's heeft geleden, en thans dringend be
hoefte heeft aan hulp bij hun herstel en geen 
hulp kan vragen aan enige Regering, die 
herstelbetalingen ontvangt van Duitsland, 
zullen de Regeringen van de Verenigde Sta
ten van Amerika, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Tsjecho-Slowakije en Joego
Slavië, na raa:lpleging van de Intergoi.;.ver
nementale Vluchtelingen Commissie, zo 
spoedig mogelijk in onderling overleg een 
plan opmaken op grond van· de volgende 
algemene beginselen: 
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A. Een deel der henitelbetalingen, be
;,staande uit al het door de geanieerde troepen 
• in Duitsland gevonden niet-monetaire goud 
en uit een aanvullend bedrag, dat 25 millioen 
dollars niet zal te boven gaan, zal toegekend 
worden voor het herstel en de nieuwe vesti
ging van de slachtoffers der Duitse actie, 
die niet naar hun vaderland kunnen terug
keren. 

B. Deze som van 25 millioen dollars zal 
worden verkregen uit een deel van de op
brengst der liquidatie van de Duitse bezit
tingen in neutrale landen, welke beschikbaar 
is voor herstelbetalingen. 

C. Aan de ,Regeringen der neutrale landen 
zal worden verzocht v~or dat. doel (boven 

. de som van 25 millioen dollars) lle zich in 
genoemde landen bevindende bezittingen be
schikbaar te stellen, welke toebehoren aan 
slachtoffers van de actie der Nazi's, die sinds
dien zijn gestorven zonder erfgenam,n achter 
te laten. 

· D. Slechts de volgende categorieën van 
personen, die werkelijke slachtoffers zijn der 

, Nazi-vervolging, benevens hun naaste familie 
en personen te hunnen laste, komen in aan
merking voor hulp ingevolge het onderhavige 
plan; . 

I. Vluchtelingen uit Nazi Duitsltnd of 
: Oostenrijk, die hulp behoeven en die tien ge

volge van de bestaande omstandighed1111 niet 
binnen een redelijke tijd naar hun land kun
nen worden teruggezonden. 

II. Duitse en Oostenrijkse onderd~en, 
die thans in Duitsland of Oostenrijk wcaen, 
in de uitzonderlijke gevallen, dat het uit 
humanitaire overwegingen redelijk is hen 
te helpen emigreren, mits zij binnen een rétle
lijke termijn daadwerkelijk emigreren. 

. 111. ·onderdanen van voormalig door d.e 
Duitsers bezette landen, die niet gerepa
triëerd kunnen wo,rden of voor wie zulks 
binnen redelijke tijd onmogelijk is. Ten einde 
alle hulp te reserveren voor de meest behoef
tige en verdienstelijke vluchtelingen en per
sonen, wier trouw aan de zaak der Verenigde 
Naties twijfelachtig is of was, uit te sluiten 
zal de hulp slechts worden verleend aan onder
danen of voormalige onderdanen van voor
heen bezette landen, die slachtoffers waren 
van Nazi-concentratiekampen of van con
centratiekampen, opgericht door een onder 
Nazi-invloed staand régime, hieronder niet 
begrepen de personen, die ui :sluitend in 
krijgsgevangenenkampen zijn ceinterneerd 
geweest. 

E. De middelen, beschikbaar gesteld over
eenkomstig de bovenstaande paragrafen A en 
B, zullen worden beheerd door de lntergou
vemementale Vluchtelingen Commissie of 
door een organisatie van de Verenigde Naties, 
waaraan in de toekomst de functies, die de 
Intergouvemementale Commissie op dat 
gebied uit oefent, mochten worden overge
dragen. De overeenkomstig de bepalingen 
van bovenstaande paragraaf C beschikbaar 
komende middelen zullen worden beheerd 
voor de in dit artikel aangegeven algemene 
doeleinden, overeenkomstig een plan van 
.beheer, op te maken door de vijf bovenge
noemde Regeringen. 
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F. Het in Duitsland gevonden niet-mone
taire goud zal ter beschikking worden gesteld 
van de Intergouvernementale Vluchtelingen 
Commissie, zodra het plan zal zijn uitgewerkt. 

G. De Intergouvernementale Vluchte
lingen Commissie zal de bevoegdheid hebben 
de verwezenlijking der doeleinden, waarvoor 
het fonds is ingesteld, te verzekeren met be
hulp van deskundige openbare of particuliere 
organisaties. . 

H. De middelen zullen worden gebruikt, 
niet om individuele slachtoffers schadeloos te 
stellen, maar om het herstel en de nieuwe 
vestiging te bevorderen van personen, die 
behoren tot de voor hulp in aanmerking ko
mende categorieën. 

I. Geen enkele bepaling van dit artikel 
zal geacht worden te prejudiciëren ten aan
zien van de vorderingen, welke de vluchte
lingen individu~el kunnen hebben op een 
toekomstige Duitse Regerinç-, behoudens 
.voor de bedragen, welke deze vluchtelingen 
hebben ontvangen uit de in bovenstaande 
paragrafen A en C vermelde bronnen. 

DEEL 11 
Intergeallieerde Organisatie voor Herstel

' betalingen 
Instelling van de Organisatie 

Art. 1. De Regeringen, welke de onder
havige overeenkomst hebben getekend, stel
len een Intergeallieerde Organisatie voor 
Herstelbetalingen in (hierna genoemd "Or
ganisatie"). Ieder van hen benoemt een ge
delegeerde bij de Organisatie, en kan insge
lijks een plaatsvervangend gedelegeerde be
noemen, die, bij afwezigheid van de gedele
geerde, diens fucties en diens bevoegdheden 
uitoefent. 

Taak van de Organisatie 
Art. 2. A. De Organisatie verdeelt de 

Duitse herstelbetalingen onder de onderte
kenende Regeringen, volgens de bepalingen 
van deze overeenkomst en van alle andere 
overeenkomsten, die van kracht zijn of zul
len zijn tussen de ondertekenende Regeringen. 
Te dien einde is de Organisatie het orgaan, 
door welks tussenkomst de ondertekenende 
Regeringen inlichtingen ontvangen over de 
goederen, die voor herstelbetaling beschik
baar zijn en hieromtrent hun wensen kenbaar 
maken. 

B. De Organisatie behandelt alle kwesties 
met betrekking tot de restitutie aan een 
ondertekenende Regering van eigendommen, 
welke zich bevinden in een der Westelijke 
zones van Duitsland, haar toegewezen door 
de Opperbevelhebber van die zone (hande
lend namens zijn Regering), in overeenstem
ming met de vragende Regering (en), zonder 
evenwel te prejudiciëren ten aanzien van de 
regeling van zodanige kwesties tussen de be
trokken ondertekenende Regeringen, hetzij 
door overeenkomst, hetzij door arbitrage. 

Organen van de -Organisatie 
Art. 3. A. De organen van de Organisatie 

zijn de Assemblée en het Secretariaat. 
B. De Assemblée is samengesteld uit de 

gedelegeerden en wordt voorgezeten door de 
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President van de Organisatie .De President 
van de Organisatie is de gedelegeerde van de 
Franse Regerin~. 

C. Het Secretariaat staat onder l"iding 
van een Secretaris-Generaal, bijgestaan door 
twee Adjunct-Secretarissen-Generaal. De 
Secretaris-Generaal en de beide Adjunct-Se
cretarissen-Generaal worden benoemd door 
de Regeringen van de Verenigde Staten van 
Amerika, van Frankrijk en van het Verenigd 
Koninkrijk. Het Secretariaat heeft een inter
nationaal karakter. He handelt namens de 
Organisatie en niet namens de afzonderlijke 
ondertekenende Regeringen. 

Taak van het Secretariaat. 
Art. 4. Het Secretariaat heeft tot taak: 
A. Het voorbereiden van plannen voor de 

verdeling der Duitse herstelbetalingen en 
het voorleggen daarvan aan de Assemblée; 

B. Het bijhouden van een gedetailleerde 
boekhouding van de goederen, welke als 
Duitse herstelbetalingen beschikbaar zijn en 
van goederen, die uit dien hoofde zijn ver
deeld; 

C. Het voorbereiden van de begroting 
van de Organisatie en het voorleggen daar
van aan de -Assemblée; 

D. Het vervullen van andere noodzakelij
ke administratiev.e werkzaamheden. 

Taak van de Assemblée 
Art. 5. Ondervoorbehoud der bepalingen 

van art. 4 en 7 van Deel II van deze overeen
komst wijst de Assemblée de Duitse herstel
betalingen aan de ondertekenende Rege
ringen toe, overeenkomstig de bepalingen 
van deze overeenkomst en van alle andere 
overeenkomsten, die tussen bedoelde onder
tekenende Regeringen van kracht zijn .-of 
zullen zijn. Zij keurt insgelijks de begroting 
van de Organisatie goed en vervult alle 
andere functies, die verenigbaar zijn met de 
bepalingen van deze overeenkomst. 

Beroep tegen besluiten der, Assemblée 
"Art. 6. Tenzij anders bepaald bij deze 
overeenkomst, beschikt iedere gedelegeerde 
over één stem. De besluiten van de Assem
blée worden genomen bij meerderheid der 
uitgebrachte stemmen. 

Beroep tegen de besluiten der Assembléè 
Art. 7. A. Als de Assemblée niet voldaan 

heeft aan het verzoek van een gedelegeerde 
om een goed aan zijn Regering toe te wijzen, 
onderwerpt de Assemblée de kwestie aan 
arbitrage, indien de gedelegeerde, binnen de 
door de Assemblée vastgestelde termijn, 
hierom verzoekt. Hangende arbitrage wordt 
het betrokken besluit van de Assemblée 
geschorst. 

B. De gedelegeerden der Regeringen, die 
een goed vragen, waarvan de toewijzing 
krachtens de bovengenoemde paragraaf A 
aan arbitrage is onderworpen, wijzen een 
scheidsman aan, gekozen uit de andere gede
legeerden. Indien geen overeenstemming kan 
worden bereikt over de keuze van een scheids
man, neemt de gedelegeerde van de Verenigde 
Staten van Amerika de functie van scheids• 
man waar, of benoemt hij een scheidsman 
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uit de gedelegeerden, wier Regeringen het 
bedoelde goed niet vragen. Indien de Rege
ring der Verenigde Staten van Amerika een 
der Regeringen is, die het bedoelde goed 
vragen, wijst de President van de Organisatie 
als scheidsman een gedelegeerde aan, wiens 
Regering het goed niet vraagt. 

Bevoegdheden van de scheidsman 
Art. 8. Als de kwestie van de toewijzing van 

een goed aan arbitrage wordt onderworpen 
overeenkomstig artikel 7 van Deel II van deze 
overeenkomst, heeft de scheidsman in laatste 
instantie de bevoegdheid het bedoelde goed 
aan een der vragende Regeringen toe te -wij
zen. De scheidsman kan, te zijner beslissing, 
de toewijzing van het bedoelde goed weer 
naar het Secretariaat terugwijzen voor een 
aanvullend onderzoek. Hij kan ook, te zijner 
beslissing, het Secretariaat verzoeken de 
toewijzing van het goed in kwestie opnieuw 
aan de Assemblée voor te leggen. 

Uitgaven 
Art. 9. A. De salarissen en de kosten van 

de gedelegeerden en hun personeel worden 
door hun Regeringen betaald. 

B. De gewone uitgaven van de Organisa
tie worden betaald uit de geldmiddelen van 
de Organisatie. Deze geldmiddelen worden 
verschaft door iedere ondertekenende Rege
ring, voor de eerste twee jaren vanaf de in• 
stelling van de Assemblee, in verhouding tot 
haar aandeel in categorie B en vervolgens 
in verhouding tot haar aandeel in categorie 
A. 

C. Iedere ondertekenende Regering be
taalt haar aandeel in de begroting der Orga
nisatie voor iedere begrotingsperiode (zoals 
die door de Assemblée is vastgesteld) bij het 
begin van deze periode, met dien verstande, 
dat bij het tekenen van deze overeenkomst 
iedere Regering, op een totaal van so ooo 
pond sterling, ten minste een bijdrage ver
leent in verhouding tot haar aandeel in cate
gorie B en dat zij binnen de drie volgende 
maanden de rest van haar aandeel in de be
groting der Organisatie betaalt voor de be
grotingsperiode, in de loop waarvan zij deze 
overeenkomst tekent. 

D. Alle bedragen, welke door de onderte
kenende Regeringen zijn verschuldigd, wor• 
den betaald in Belgische francs of in een of 
meerdere amdere valuta's, welke de Orga
nisatie mocht bepalen. 

Stemmina over de bearotina 
Art. 10. Bij het onderzoek van de begro

ting van de Organisatie voor iedere begro
tingsperiode, heeft iedere gedelegeerde in de 
Assemblée een aantal stemmen, dat evenre
dig is met het aandeel, dat door zijn Rege
ring is verschuldigd voor de betreffende be
grotingsperiode. 

0/ficiile talen 
Art. 11. De officiële talen van de Organi• 

satie zijn Engels en Frans. 
Bureaux van de Organisatie 

Art. 12. De zetel van de Organisatie is 
gevestigd te Brussel. De Organisatie zal 
bijkantoren vestigen in iedere andere plaats, 
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welke de Assemblée mocht aanwijzen, nadat 
de nodige overeenstemming is verkregen. 

Terl.lfltrekhing 
Art. 13. Iedere ondertekenende Regering, 

met uitzondering van de Regeringen, welke 
verantwoordelijk zijn voor het bestuur over 
een gedeelte van het Duitse grondgebied, 
kan zich uit de Organisatie terugtrekken na 
schriftelijke kennisgeving aan het Secreta
riaat. 

Wijzigingen en ontbinding 
Art. 14. Deel II van deze overeenkomst 

kan worden gewijzigd, of de Organisatie 
worden ontbonden, door een besluit van de 
Assemblée, genomen met meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen, mits de gedele• 
geerden, die deze meerderheid vormen, Rege
ringen vertegenwoordigen, waarvan het ge
zamenlijke percentage in categorie A mins
tens 80 bedraagt. 

Juridische bevoegdheid. Onschendbaarheid 
en voorrechten ' 

Art. 15. De Organisatie heeft op het 
grondgebied van iedere ondertekenende 
Regering de juridische bevoegdheid, bene
vens de voorrechten, de onschendbaafheid en 
de faciliteiten, die zij nodig heeft om haar 
taak uit te oefenen en haar doel te b«eiken. 
De vertegenwoordigers der ondertekenende 
Regeringen en de beambten van de Organi
satie genieten insgelijks de voorrechten en de 
onschendbaarheid, die zij nodig hebben om 
hun taak in verband met de Organisatie in 
volle onafhankelijkheid te kunnen uitoefénen. 

DEEL 111 

R.es\ltutle van monetair coud · 

Enig artikel 
A. Al het monetaire goud, dat in Duits
land door de geallieerde strijdkrachten wordt 
gevonden en het goud bedoeld in onderstaan
de paragraaf G (met inbegrip van gouden 
munten, voorzover die geen numismatische. 
of historische waarde hebben, welke laatste 
onmiddellijk zullen worden teruggegeven, 
als ze kunnen worden •geïdentificeerd), zal 
worden samengebracht ter verdeling, bij 
wijze van restitutie, onder de hierbij toe-ge
laten landen, in verhouding tot het verlies 
aan goud, door elk hunner geleden ten gevol
ge van roof door of onrechtmatig wegvoeren 
naar Duitsland. 

B. Zonder te prejudiciëren ten aanzien 
van aanspraken op herstelbetaling ter ver
goeding van niet-gerestitueerd goud, zal de 
hoeveelheid monetair goud, die ,aldus toe
komt aan ieder der tot de verdeling toegela- · 
ten landen, door dit land worden aanvaard 
als volledige voldoening van alle vorderingen 
op Duitsland, met betrekking tot restitutie 
van monetair goud. 

C. Een evenredig deel van het goud zal 
worden toegewezen aan ieder betrokken land, 
dat deze regeling voor de restitutie van mone
tair goud aanneemt en dan kan aantonen, 
dat een bepaalde, hetn toebehorende, hoe
veelheid monetair goud door Duitsland is 
geroofd of op een datum na 12 Maart 1938 
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onrechtmatig is overgebracht naar Duits 
grondgebied. 

D. De kwestie van eventuele deelname 
van niet op de Conferentie vertegenwoor
digde landen (met uitzondering van Duits
land, maar met inbegrip van Oostenrijk en 
Italië) aan bovenvermelde verdeling blijft 
voorbehouden; het equivalent van wat het 
totaal zou vormen van de aandelen dier lan
den; indien ze werden toegelaten tot deze 
verdeling, zal gereserveerd blijven, opdat er 
nader over worde beschikt, volgens de be
slissing van de betrokken geallieerde Rege
ringen 

E. De onderscheidene tot de verdeling 
toegelaten landen zullen aan de Regeringen 
van de Verenigde Staten van Amerika, van 1 
Frankrijk en van het Verenigd Koninkrijk, 
in haar hoedanigheid van bezettende Mogend
heden, nauwkeurige en te verifiëren inlich
tingen ..-erschaffen nopens het goudverlies, 
dat zij hebben geleden ten gevolge van roof 
door of overbrenging naar Duitsland. 

F. De Regeringen van de Verenigde Sta
ten van Amerika, va.n Frankrijk en van het 
Verenicd Koninkrijk zullen in de onderschei
denlijk door haar bezette zónes van Duit s
land alle nodige maatregelen nemen ter uit
voeting van een verdeling, overeenkomstig 
de voorafgaande bepalingen. 

G. Al het monetaire goud, dat in een derde 
land, waarheen het vanuit Duitsland werd 
overgemaakt, kan worden achterhaald, zal 
worden verdeeld overeenkomstig deze rege
ling betreffende de teruggave van monetair 
goud. 

DEEL IV 1 
Inwerkin,t.reding en ondertekening 1 

I nwerkîngtreding 
Art. l. Deze overeenkomst zal kunnen 

worden getekend door iedere Regering, die 
vertegenwoordigd was op de Conferentie 
voor Herstelbetalingen te Parijs, · 

Zodra zij zal zijn getekend door Regeringen 
die gezamenlijk recht hebben op ten minste 
80°/o van het totaal der aandelen in categorie 
A der Duitse herstelbetalingen, zal zij tussen 
deze ondertekenende Regeringen in werking 
treden. . 

De overeenkomst zal vervolgens van 
kracht zijn tussen deze Regeringen en iedere 
Regering, die haar later zal tekenen. 

Ondertekening 
Art. 2. De ondertekening door iedere 

contracterende Regering zal geacht worden 
in te houden, dat deze overeenkomst tevens 
verbindend is voor haar koloniën, haar over
zese gebieden en gebieden onder haar pro
tectie of suzereiniteit staande of waarover 
zij thans een mandaat uitoefent. 
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ondertekenende Regeringen een gewaar
merkt afschrift hiervan zal doen toekomen. 

Parijs, 
14 Maart 1946: KAHREMAN YLLI 

voor Albanië; 
14 Januari 1946: JEFFERSON CAFFERY 

voor de Verenigde Staten van Amerika; 
25 Februari 1946: W. R. HODGSON 

voor Australii!; 
14 Januari 1946: GUILLAUME 

voor België; 
30 Januari 1946: GEORGE P. VANIER 

voor Canada; 
20 Februari 1946: J.C. W. KRUSE 

voor Denemarken; 
8 Maart 1946: FAHKRY-PACHA 

voor Egypte; 
14 Januari 1946: BIDAUL T 

voor Frankrijk ; 
14 Januari 1946: DUFF COOPER 

voor het Verenigd Koninkrijk van 
Groot Brittannië en Noord-Ierland; 

24 Januari 1946; P.A. ARGYROPOULO 
voor Griekenland; 

25 Februari 1946 : P. CHAUDHURI 
voor India; 

14 Januari 1946: A. FUNCK 
voor Luxemburg; 

6 Februari 1946: LUDWIG AUBERT 
voor Noorwegen; 

20 Februari 1946: W. CLINKARD 
voor Nieuw-Zeeland; 

14 Januari 1946: E. STAR BUSMANN 
voor Nederland; 

27 Februari 1946: JINDRICH NOSEK 
voor Tsjecho-Slowakije; 

28 Februari 1946; DUFF COOPER 
voor de Zuid-Afrikaanse Uq.ie; 

4 Februari 1946: MARKO RISTIC 
voor Joego-Slavië. 

België, Luxemburg en Nederland hebben 
getekend onder voorbehoud van goedkeuring 
door de Volksvertegenwoordiging. Deze 
reserves zijn gemaakt bij afzonderlijke acte. 

VERTALING 
Protocol 

De Regeringen van Albanië, de Verenigde 
· Staten van Amerika, Australië, België, 
Canada, Demenarken, Egypte, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk Groot Brittannië 
en Noord-Ierland, Griekenland, India, Lux
emburg, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Neder
land, Tsjecho Slowakije, de Zuid-Afrikaanse 
Unie en Joego-Slavië, kennis genomen heb
bende van de Overeenkomst van 22 Januari 
1948, waarbij de Regeringen van het Domi
nion India en het Dominion Pakistan over
eenstemming hebben bereikt inzake de ver
deling tussen hen, op de hiernavolgende wijze, 
van de percentages in de herstelbetalingen, 
toegekend aan de Regering van India onder 
artikel I B van de Parijs Overeenkomst van 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, 
daartoe door hun onderscheidene Regeringen 
behoorlijk gemachtigd, deze in de Engelse 
en de Franse taal opgestelde overeenkomst, 
waarvan beide teksten gelijkelijk rechts
geldig zijn, te Parijs hebben getekend in een 
enkel exemplaar, dat zal worden bewaard in 
de archieven van de Regering der Franse 
Republiek, welke Regering aan ieder der 

· 14 Januari 1946: 
Inçlia: Categorie A 1,65 

Categorie B 2,39 



s. 1949, J 189 

Pakistan: Categorie A 0,35 
Categorie B 0,51 

Er van kenni'l genomen hebbende, dat de 
Recerinc van het Dominion India en de 
Recerinc van het Dominion Pakistan zijn 
overeencekomen, dat de waarde der herstel
betalingsgoederen in Catecorie B, toegewezen 
aan de Regering van India tot en met 14 
Augustus 1947, en bedragende, behoudens 
zodanice wijzigingen in de berekening door 
de Intergeallieerde Organisatie voor Herstel
betalingen als noodzakelijk mocht blijken, 
RM 10.900.000, geacht zal worden op de vol
gende wijze te zijn toegedeeld: 

Dominion India : RM 8.983.000 
Dominion Pakistan: RM 1.917.000 

met dien verstande, dat de bovenstaande 
verdelinc door onderlinge overeenkomst tus
sen de Regeringen van de Dominions India 
en Pakistan kan worden gewijzicd; 

Er van kennis genomen hebbende, dat de 
Recerinc van het Dominion India en de Rege · 
rinc van het Domini1>n Pakistan zijn overeen
celt:omen, dat de waarde der herstelbeta
Jingscoederen in Categorie B, toecewezen 
aan de Regering van India tussen 15 Augus
tus 1947 en 22 Januari 1948, en bedracende, 
behoudens zodanige wijzigincen in de bere
kening door de Intergeallieerde Organisatie 
voor Herstelbetalingen als noodzakelijk 
mochten blijken, RM 1.068,000, geacht zal 
worden te zijn toecewezen aan de Receri.ng 
van het Dominion India, met dien verstande, 
dat de bovengenoemde toewijzing door onder
lince overeenkomst tussen de Regeringen van 
de Dominions India en Pakistan kan worden 
cewiizigd; 

Zijn het volcende overeengekomen: 
Na ondertekening van het onderhavige 

Protocol door de Receringen, welke de Parijse 
Overeenkomst hebben ondertekend, en door 
de Regerinc van het Dominion Pakistan, zal 
het Donimion Pakistan geacht worden een 
Regering, welke de P~rijse overeenkomst 
heeft ondertekend, te zijn geweest vanaf de 
datum van inwerkingtreding van genoemde 
overeenkomst, met alle daaraan verbonden 
rechten en verplichtingen, en de eenstemmige 
resoluties van de Parijse Conferen'.ie over 
Herstelbetalingen te hebben ondersteund. 
De Receringen van het Dominion India en 
het Dominion Pakistan zullen. onderschei
denlijk cerechtigd zijn de volgende aandelen 
in de herstelbetalingen te ontvangen: 

India Categorie A 1,65 
Categorie B a,39 

Pakistan: Categorie A 0,35 
Categorie B o,SI 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, 
door hun onderscheidene Regeringen behoor
lijk gemachtigd, het onderhavige iq de En
gelse en Franse taal opgesteld Protocol, 
waarvan beide teksten gelijkelijk rechtsgel
dic zijn, te Brussel hebben getekend in een 
enkel exemplaar, hetwelk toecevoegd zal 
worden aan de Parijse Overeenkomst en zal 
worden bewaard in de archieven van de Rege
ring der Franse Republiek, welke Regering 
aan iedere ondertekenende Regering een ge
waarmerkt afschrift hiervan zal doen toe
komen, benevens een cewaarmerkt afschrift 
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van de Parijse Overeenkomst aan de Rege
ring van het Dominion Pakistan. 

15 Maart 1948: L. JOANIDHI 
voor Albanië; 

IS Maart 1948: RUSSELL H. DORR 
voor de Ver. Staten van Amerika; .............. 
voor Australië; 

IS Maart 1948: RENE DIDIS!HEIM 
voor Belcit!; 

IS Maart 1948: VICTOR DORE 
voor Canada; 

15Maart '48: BENT F. FALKENSTJERNE 
voor Denemarken; 

voor Egypte; 
IS Maart 1948: JACQUES RUEFF 

voor Frankrijk; 
IS Maart 1948: DESMOND MORTON 

voor het Vereni&d Koninkrijk Groot Brit
tannië en Noord-Ierland: 

19_ Maart '48: M. T. TRIANTAFYLl.AKOS 
voor Griekenland; 

15 Maart 1948: R. S. MANI 
voor India; 

IS Maart 1948: N. HOMMEL 
voor Luxemburc; 

IS Maart 1948: THORE BOYE 
voor Noorwegen; 

15 Maart 1948: DESMOND MORTON 
voor Nieuw-Zeeland; 

15 Maart 1948: HABIB I. RAHIMTOOLA 
voor Pakistan; 

IS Maart 1948; E.A. LIEFRINCK 
voor Nederland; 

14 April 1948: C. SIMR 
voor Tsjecho-Slowakije; 

IS Maart 1948: J. CHRISTIE 
voor de Zuid-Afrikaanse Unie; 

IS Maart 1948: S. ORLIC 
voor J oeco-Slavië. 

VERTALING 

Overeenkom8' betreffende onderling 8'rU
dlge aanspraken op buiten Dultsl&nd ge

legen Dulue bezittingen 

De Regeringen, die Partij zijn in de onder-
havige Overeenkomst, . , 

Overwegende, dat het wenselijk is onder
ling strijdige aanspraken op vijandelijke 
Duitse bezittingen binnen jurisdictie tot een 
oplossing te brengen en de beschikking over 
zodanige bezittingen in het gemeenschappe
lijk belang te vergemakkelijken, 

Zijn het volgende overeengekomen: 
Art. 1. Bij de behandeling van vijandelijke 

Duitse bezittincen zullen de Partijen in de 
onderhavige Overeenkomst (hierna en in het 
daarbij behorende Aanhangsel "Partijen" 
te noemen) zich in hun betrekkingen tot 
elkaar zoveel mocelijk laten leiden door de 
bepalingen, neergelegd in de onderhavige 
Overeenkomst en in het daarbij behorende 
Aanhangsel (hierna en in het daarbij be
horende Aanhangsel ·tezamen de "Overeen
komst" te noemen) en zij zullen bij de toe-
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passing van de Overeenkomst zo handelen 
als noodzakelijk en passend zal zijn. 

Art. 2. De Overeenkomst zal geen voor
afgaande overeenkomsten, afgesloten tussen 
twee of meer Partijen of tussen een Partij en 
een andere Regering, niet-Partij, buiten 
werking stellen, met dien verstande dat een 
zodanige voorafgaande Overeenkomst, waar· 
bij een of meer der Partijen betrokken is, 
geen afbreuk doet aan de uit de Overeen
komst voortvloeiende rechten van een niet 
bij de voorafgaande overeenkomst betrokken 
Partij of aan die van haar onderdanen. 

Indien eeo voorafgaande overeenkomst 
tussen een Partij en een andere Regering 
door een niet bij de voorafgaande overeen
komst betrokken Partij wordt geacht af• 
breuk te doen aan haar uit de Overeenkomst 
voortvloeiende rechten of aan die van haar 
onderdanen, zal de Partij die ook bij de voor
afgaande overeenkomst is betrokken de 
andere Regering benaderen om, indien moge
lijk, de betreffende bepalingen in de vooraf
gaande overeenkomst zodanig te doen ver
anderen dat deze in overeenstemming met de 
Overeenkomst wordt gebracht. 

Art. 3. Geen bepaling van de Overeen
komst zal enige Partij of Partijen beletten 
in de toekomst enige afzonderlijke overeen
komst te sluiten met dien verstande, dat een 
zodanige later gesloten overeenkomst geen 
afbreuk doet aan de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende rechten van een andere Partij, 
niet-partij bij de later gesloten overeenkomst, 
of aan die van haar onderdanen. 

Art, 4. Indien tussen twee of meer Par
tijm een geschil rijst betreffende de uitleg, 
de uitvoering of de toepassing van de Over
eenkomst, zullen deze partijen een zodanig 
geschil met alle mogelijke middelen door 
onderlinge onderhandelingen pogen op te 
lossen, hetgeen kan omvatten de inschake
ling van een wederzijds aanvaardbare scheids
man met zodanige macht als kan worden 
overeengekomen tussen de Partijen bij het 
geschil. Indien het geschil niet binnen een 
redelijke tijd door zodanige onderhandelin
gen is opgelost, kan aan het geschil een einde 
worden gemaakt op de wijze als is bepaald 
in deel VI van het Aanhangsel. 

Art. 5. De Overeenkomst zal, ten opzichte 
van de Regeringen, die haar hebben gete
kend vóór zij in werking treedt, van kracht 
worden, zodra zij te eniger tijd voor I Septem
ber 1948 is ondertekend namens Regeringen, 
die op grond, van deel I , artikel 18 van de 
Parijse Overeenkomst inzake Herstelbeta
lingen van 24 Januari 1946 tezamen ge
rechtigd zijn tot niet minder.dan 35% van de 
gezamenlijke aandelen in cat egorie A der 
Duitse herstelbetalingen. 

De gelegenheid tot ondertekening van de 
Overeenkomst door andere Regeringen, leden 
van de Intergeallieerde Organisatie voor 
Herstelbetalingen, blijft bestaan gedurende 
een periode van zes maanden vanaf de datum 
waarop zij in werking treedt en zij zal ten 
opzichte van deze Regeringen terstond na 
ondertekening van kracht worden. 

Art. 6, Indien. enige Regering, die geen 
lid van de Intergeallieerde Organisatie voor 
Herstelbetalingen is, binnen negen maanden 
na de datum waarop de Overeenkomst van 
kracht wordt, schriftelijk aan de Belgische 

s. 1949, J 189 

Regering te kennen geeft dat zij als Partij tot 
de Overeenkomst of tot een gelijksoortige 
overeenkomst wenst toe te treden; zullen de 
Partijen in overleg met elkaar en met· deze 
Regering haar toetreding tot een zodanige 
overeenkomst overwegen, met dien verstan
de, dat de inhoud van dit artikel niet zal 
worden geacht enig recht van enige Partij, 
hierboven neergelegd in artikel 3, te beper• 
ken. 

Art. 7. Iedere Regering, waarvoor de 
mogelijkheid tot ondertekening van de Over
eenkomst openstaat, kan in plaats hiervan 
aan de Belgische Regering schriftelijk mede
deling van toetreding doen en eenJRegering, 
die een dergelijke mededeling van toetreding 
doet zal geacht worden de Ove,reenkomst 
ondertekend te hebben op de datum van ont
vangst van de mededeling door de Belgische 
Regering. . 

Art. 8. Iedere ondertekenende Regering 
kan bij de ondertekening of later, door mid
del van een schriftelijke kennisgeving aan de 
Bel;,:ische Regering mededelen, dat zij wenst 
dat de Overeenkomst betrekking zal hebben 
op alle of enige van haar overzeese gebiedsde
len of koloniën onder haar suzereiniteit of 
protectie, of gebieden waarover zij mandaat 
of beheer uitoefent, en de Overeenkomst zal 
betrekking hebben op de koloniën en gebie
den, in de kennisgeving genoemd, vanaf de 
datum van ontvangst door de Belgische 
Regering, of vanaf de datum waarop de 
Overeenkomst ten opzichte van de Regering, 
die de kennisgeving doet1 in werking treedt, 
met dien verstande dat ae laatste van dezen 
geldt. 

Ten bewijze waarvan de ondergetekenden, 
daartoe naar behoren door hun onderscheide
ne Regeringen gemachtigd, deze Overeen• . 
komst hebben getekend. 

Gedaan te Brussel op 5 December 1947 in 
de Engelse en Franse taal, de beide teksten 
gelijkelijk authentiek zijnde, in een ~nkel 
origineel dat zal worden gedeponeerd m de 
archieven van de Belgische Regering. 

De Belgische Regering zal gewaarmerkte 
afschriften van de Overeenkomst verstrekken 
aan iedere Regering, ondertekenaar van de 
Parijse Overeenkomst inzake Herstelbeta
lingen van 24 Januari 1946, en aan ieder 
andere Regering namens welke de Overeen• 
komst is getekend, en zij zal tevens de be
trokken Regeringen op de hoogte stellen van 
alle ondertekeningen van de Overeenkomst 
en van alle op grond van deze Overeenk!)mst 
ontvangen kennisgevingen. 

5 December 1947, 
Voor de Verenigde Staten van Amerika 

onder voorbehoud van goedkeuring en met 
het voorbehoud, dat de Overeenkomst niet 
toepasselijk ui zijn op . onderling strijdige 
aansprákefi van de Vererugde Staten en ande
ren inzake belangen in de General Aniline 
and Film Corporation of in de bezittingen, 
welke aan deze toebehoren of door dèze 
worden gehouden. 

ALEXANDER B. DASPIT. 
RUSSELL H. DORR. 1 

1 De heer Dorr heeft op 5 Januari 1948 
getekend. 
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5 December 1947. 
Voor Canada 

.G. W. Me. PHERSON. 
5 December 1947. 

Voor Nederland 
M.H. BREGSTEIN. 

onder voorbehoud van bekrachtiging. 
5 Januari 1948. 

Voor België 
G.· DUQUESNE DE LA VINELLE. 

AANHANGSEL 
DEEL I 

Vlll'mogensbatanddelen uan uijandelijke Duit
sers 

Art. 1. A. Voor de toepassing van dit 
artikel omvat de term "effecten": obligaties, 
aandelen en in het algemeen alle soortgelijke 
waarden, welke in het land van uitgifte met 
het woord "effecten' worden aangeduid. 

B. Indien een effect, dat aan een vijande
lijke Duitser in eigendom toebehoort, is uit
gegeven door een der Partijen of door een 
publiek- of privaatrechtelijk lichaam of 
persoon binnen haar grondgebied, terwijl het 
stuk zich op het grondgebied van een andere 
Partij bevindt, dient dit - onverschillig of 
dit aan toonder of op naam luidt - aan de 
eerstgenoemde Partij te worden afgegeven. 

C. Indien een vijandelijke Duitser eige
naar is van een certificaat dat is uitgegeven 
door een administratiekantoor, een stem
gerechtigde trustee of een lichaam of persoon 
met soortgelijke bevoegdheid en dat dient 
als bewijs van deelgerechtigdheid in een of 
meer specifiek aangeduide effecten, dan zal 
deze vijandelijke Duitser worden beschouwd 
als eigenaar van het bepaaldelijk vermelde 
bedrag aan effecten en zal paragraaf B van 
dit artikel op deze effecten van toepassing 
zijn. 

D. De Partij, die op grond van dit arti
kel verplicht is een stuk af te geven, zal niet 
worden verplicht tot afgifte van de opbrengst 
(in contanten of anderszins), welke vóór 
1 Juli 1947 binnen haar grondgebied is ont
vangen door de afgevende Partij of door een 
op haar gezag handelende persoon. De op
brengst, door een zodanige Partij of persoon 
op of na I Juli 1947 ontvangen, zal worden 
afgegeven aan de Partij, die gerechtigd is het 
stuk te ontvangen. 

E. De Partij, die op grond van dit arti
kel verplicht is een stuk af te geven, zal niet 
gehouden zijn tot afgifte van de opbrengst 
van liquidatie door verkoop, aflossing of 
anderszins, welke op 31 December 1946 aan
wezig was in de vorm van contanten of van 
effecten uitgegeven door die. Partij of· door 
een publiek- of privaatrechtelijk lichaam of 
persoon binnen haar grondgebied, ook in
dien na deze datum deze contanten werden 
herbelegd of deze effecten werden verkocht 
of verhandeld. Indien de opbrengst op 3:r 
December 1946 was belichaamd in effecten, 
uitgegeven door een andere Partij of door een 
publiek- of privaatrechtelijk lichaam of per
soon binnen haar grondgebied gevestigd, 
dienen deze effecten (of de opbrengst van 
hun liquidatie na genoemde datum) aan de 
laatstgenoemde Partij te worden afgegeven. 
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Art. 2. A. Voor de toepassing van dit 
artikel omvat de term "betaalmiddelen": 
bankpapier, munten en andere soortgelijke 
ruilmiddelen behalve degenen, welke numis
matische of historische waarde hebben. 

B. Indien betaalmiddelen zijn uitgegeven 
door een Partij of door een publiek- of pri
vaatrechtelijk lichaam dat op haar gezag 
handelt, terwijl de betaalmiddelen eigendom 
zijn van een vijandelijke Duitser en zich op 
het grondgebied van een andere Partij be
vinden, moeten zij aan de eerstgenoemde 
Partij worden afgegeven. 

C. Indien betaalmiddelen zijn verkocht 
vóór I Januari 1947 zal geen afgifte worden 
geëist; indien de verkoop heeft J;llaats ge
had op of na I Januari 1947 zal de Of>brengst 
echter moeten worden afgegeven. 

D. De inhoud van dit artikel ~l niet 
prejudiciëren ten aanzien van rechte of ver
plichtingen van Partijen op grond van eel II I 
van de Parijse Overeenkomst inzake erstel
betalingen. 

Art. 3. Indien een geldswaardig papier 
(wisrel, promesse, chèque of quitantie aan 
toonder), dat niet valt onder artikel 4 van 
dit Aanhangsel en dat aan een vijanil.elijke 
Duitser toebehoort, zich binnen het grondge
bied van een der Partijen bevindt, terwijl de 
hoofddebiteur binnen het grondgebied van 
een andere Partij gevestigd is, dient het gelds
waardige papier aan de laatstgenoemde 
Partij te worden afgegeven. 

Art. 4. Indien een connossement, ceel of 
ander soortgelijk al of niet verhandelbaar 
goederendocument, dat aan een vijandelijke 
Duitser in eigendom toebehoort, zich binnen 
het grondgebied van een der Partijen be
vindt, terwijl de goederen, waarop het ~ 
trekking heeft, zich binnen het grondgebied 
van een andere Partij bevinden, dien het 
document aan de laatstgenoemde Partij te 
worden afgegeven. 

Art. 5. A. Op een rekening in vreemde 
valuta (,,primaire rekeninc") ten gunste van 
een vijandelijke Duitser aangehouden door 
een bankinstelling gevestigd binnen het 
grondgebied van een Partij (,,primair land") 
en geheel of ten dele gedekt door een reke
ning (.,garantierekening") bij een bankin
stelling binnen het grondgebied van een 
andere Partij (.,secundair land") zullen de 
volgende bepalingen toepatselijk zijn: 

I) De garantierekening dient te worden 
vrijgegeven en het primaire land zal aan het 
secundaire land 50% van de garantiereke
ning, voorzover deze bean~oordt aan de 
primaire rekening, vergoeden. Deze vergoe
ding zal worden gedaan in overeenstemming 
met de bepalingen van· artikel 14 van dit 
Aanhangsel. 

II) Indien het secundaire land de inkom
sten uit vijandelijke Duitse vermogensbe
standdelen, welke zich in het secundaire land 
bevin~ .. n of de opbrengst van liquidatie van 
tot vijanrlelijk Duits ve1mogen behorende 
effecten, uitgegeven door het i;ecundaire 
land of door een publiek- of privaatrechte
lijk lichaam of persoon binnen haar grond
gebied, welke in bewaarneming lagen of ge
crediteerd waren op stukkenrekening, in 
beslag heeft genomen of op andere wijze 
onder beheer heeft gesteld, mogen deze in-
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komsten of deze opbrengst door het secun
daire land behouden worden en zal sub-para
graaf I van deze paragraaf hierop geen be
trekking hebben. 

B. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de term "rekeningen" zowel rekenin
gen of onderrekeningen op naam, of op num
mer of op andere wijze bepaaldelijk aange
duid, als rubriekrekeningen en -onderreke
ningen. 

Art. 6. A. Indien een onder dit deel 
vallend vermogensbestanddeel gedeeltelijk 
aan een vijandelijk Duitser en gedeeltelijk 
aan een niet-vijand in eigendom toebehoort, 
zullen de betrokken partijen bij onderlinge 
overeenkomst vaststellen, hoe de belangen 
der betrokkenen zullen worden gesplitst en 
hoe de vijandelijke belangen zullen worden 
vrijgegeven. Het vijandelijke Duitse aan
deel dient dan te worden vrijgegeven aan die 
Partij, die gerechtigd zou zijn geweest het 
goed te ontvangen, indien het volledig 
vijandelijk Duits eigendom was geweest. 

DEEL II 

Nalatenschappen, truts en andere soorten van 
fiduci,ire overeenkomsten, waarbij een vijan

delijk Duits belang is betrokken 
Art. 7. A. Indien een niet-vijand, die ten 

tijde van zijn overlijden zijn woonplaats had 
binnen het grondgebied van een Partij, een 
boedel nalaat, waarin binnen de jurisdictie 
van een andere Partij vallende vermogens
bestanddelen voorkomen en waarin een vijan
delijke Duitser een belang heeft als erfge
naam, legataris of crediteur, zullen deze 
vermogensbestanddelen - behoudens het
geen bepaald is in paragraaf B van dit arti
kel - worden vrijgemaakt van beheer door de 
lleheersinstanties van de laatstgenoemde 
Partij om een normale afwikkeling van de 
nalatenschap •binnen het grondgebied van de 
eerstgenoemde Partij te vergemakkelijken. 

• Op de op deze wijze vrijgemaakte vermogens
bestandè.elen blijven de erfrechtbepalingen 
van de vrijgevende Partij inzake het beheer 
en de verdeling toepasselijk. Indien inge
volge deze bepalingen de nalatenschap 
rechtstreeks tussen de gerechtigden wordt 
verdeeld, dient de vrijmakende Partij zo
danige maatregelen te nemen als passend zijn 

. om het erfdeel van iedere vijandelijke Duit
ser aan de andere Partij ter beschikking 
te stellen. 

B. Indien een niet-vijandelijke erflater, 
die zijn woonplaats had binnen het grondge
bied van een der Partijen, een onroerend 
goed binnen het grondgebied van een andere 
Partij nalaat, terwijl een aandeel in dit on
roerend ·goed op grond van het testament 
van de overledene of de toepasselijke erf
rechts bepalingen vervalt of moet worden 
toegedeeld aan een vijandelijke Duitser, 
mag - in afwijking van hetgeen in para
graaf A van dit artikel is bepaald - dit deel 
worden behouden door de laatstgenoemde 
Partij behoudens de rechten van niet-vijan
delijke crediteuren van de erflater of van 
niet-vijandelijke erfgenamen, aan wie op 
grond van de toepasselijke wetsbepalingen 
een deel van het onroerend goed toekomt. 

C. De bepalingen van dit artikel zijn niet 
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van toepassing op enig deel van een nalaten-• 
schap indien het beheer en de afwikkeling· 
hiervan heeft plaats gehad alvorens de Partij, 
binnen wier grondgebied het goed zich be-• 
vond, noodbepalingen voor oorlogstijd met. 
betrekking tot het beheer en de verdeling: 
van de eigendommen van de overledene· 
uitvaardigde. 

D. Voor de toepassing van dit artikel. 
wordt de woonplaats van een erflater be
paald in overeenstemming met de wet van. 
de Partij binnen wier jurisdictie het goed zicl_l. 
bevindt. . 

Art. 8. Vermogensbestanddelen, vallende· 
binnen de jurisdictie van een der Partijen, 
gehouden krachtens een bonafide trust of 
een andere bonafide fiduciaire overeenkomst,. 
waarbij belangen van een vijandelijke Duit-· 
ser als begunstigde of anderszins betrokken. 
zijn een welke trust of overeenkomst is aan
gegaan volgens de wetten van een Andere· 
Partij, moeten worden vrijgemaakt van het. 
beheer door de beheersinstanties van de· 
eerstgenoemde Partij; deze mag echter de· 
belangen van vijandelijke Duitrers bij binnen 
haar grondgebied gelegen onroerend goed. 
behouden. Het vrijgeven zal, op grond van 
dit deel van het Aanhangsel, niet verplicht 
zijn in de gevallen waarin de trust of andere· 
fiduciaire overeenkomst werd aangegaan 
door een Duits ingezetene, of een vijandelijke 
Duitser, of iemand die later een vijandelijke· 
Duitser is geworden. 

Art. 9. De Partij, die op grond van de be-• 
palingen van dit deel van dit Aanhangsel. 
gerechtigd is vermogensbestanddelen te ont-· 
vangen, is verplicht de rechten van niet-• 
vijanden in de nalatenschap, trust of andere 
fiduciaire overeenkomst te erkennen. 

Art. 10. De in deel I van dit Aanhangsel. 
neergelegde beginselen zijn niet van toepas
sing op vermogensbestanddelen, afgegeven 
op grond van de bepalingen van dit deel of 
overgedragen aan de beheersinstanties van 
een der Partijen uit een - onder de in dit 
deel neergelegde regels vallende - nalaten
schap, bonafide trust of andere bonafide 
fiduciaire overeenkomst. · 

DEEL 111 
Vermogensbestanddelen toebehorende aan on
dernemingen, opgericht volgens de wetten van. 

een d.r Partijen 
, Art. 11. A. Dit deel heeft betrekking 
op vermogensbestanddelen, vallend onder de 
jurisdictie van een der Partijen en in eigen
dom toebehorend aan een onderneming, 
opgericht volgens de wetten van een andere 
Partij en waarin op de peildatum een direct 
of indirect vijandelijk Duits belang bestond. 
De Partij, binnen wier jurisdictie het ver
mogensbestanddeel zich bevinclt, zal het 
secundaire land" worden genoemd met be
trekking tot dit vermogensbestanddeel. De 
onderneming aan wie het vermogensbe
standdeel in eigendom toebehoort zal "pri
maire vennootschap" worden genoemd met 
betrekking tot dit vermogensbestandc!eel. 

De Partij, volgens wier wetten de onder
neming is georgani~eerd. zal "primair land'" 
worden genoemd met betrekking tot dat 
vermogensbestanddeel. De termen "onder-

, 
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neming" en "vennootschap" zullen omvatten 
Iedere al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zittende firma of groep van personen. Ver
mogensbestanddelen van een in de vorm van 
een trust opgerichte onderneming en ver
mogensbestanddelen van een financiële- of 
bankinstelling, behalve de in vreemde valuta 
luidende garantierekeningen, waarop artikel 
S van dit Aanhangsel betrekking heeft, zul
len onder de bepalingen van dit deel vallen. 
Deze uitzondering met betrekking tot garan
tierekeningen mag echter niet zodanig wor
den uitgelegd, dat zij meebrengt, dat een 
garantierekening al dan niet aan die instel
ling in eigendom toebehoort. 

B. Een onderneming zal als door Duit
sers beheerst worden beschouwd, indien vij
andelijke Duitsers op de peildatum direct of 
indirect in bezit hadden: 

1) so% of meer van de uit te brengen 
stemmen van het geplaatste kapitaal of van 
andere eigendomsrechten, of 

II) in een maatschappij, opgericht t >t 
uitoefening van het stemrecht van die onder
neming, een deelneming, welke so% of meer 
vertegenwoordigt van de uit te brengen stem
men, van het g~plaat ,te kapitaal of van an
dere eigendomsrechten in die onderneming; 

of indien vijandelijke Duitsers op de peil
datum direct of indirect het beleid, de be
drijfsvoering, het stemrecht of de gang van 
zaken van de onderneming beheersten. De 
vermogensbestanddelen, welke zich binnen 
het grondgebied van het secundaire land be
vinden zullen als door Duitsers beheerst 
worden beschouwd indien vijandelijke Duit
sers op. de peildatum direct of indirect het 
beleid, de bedrijfsvoering, het gebruik of de 
gang van zaken met betrekking tot deze·ver
mogensbestanddelen beheersten. 

Art. 12. Behoudens de uitzonderingen, 
welke in de onderhavige Overeenkomst zijn 
voorzien, moeten alle vermogensbestandde
len, welke zich binnen het secundaire land 
bevinden en aan een primaire vennootschap 
worden vrijgegeven en het secundaire land 
zal het recht hebben van het primaire land 
als vergoeding een bedrag te ontvangen, dat 
het deel van de waarde van de zich in het 
secundiaire land bevindende vermogensbe
standdelen vertegenwoordigt, dat overeen• 
komt met het percentage van de directe of 
indirecte vijandelijke Duitse belangen in de 
primaire vennootschap op de peildatum. In 
ieder afzonderlijk geval zal de afgifte plaats
vinden, zodra de betrokken landen overeen
stemming hebben bereikt betreffende de 
vraag, of de zich binnen het secundaire land 
bevindende vermogensbestanddelen dan 
wel de primaire vennootschap zelf als door 
Duitsers beheerst dienen te worden be
schouwd, als ook ten aanzien van de be
grenzing en de methode van berekening van 
het percentage van het direct of indirect 
vijandelijk Duits belang in de primaire ven
nootschap op de peildatum. Indien de bin
nen een secundair land gelegen vermogens
bestanddelen en de primaire vennootschap 
zelf niet door Duitsers worden beheerst, 
zullen de vermogensbestanddelen onmiddel
lijk zonder vergoeding worden vrijgegeven. 

Art. 13. A. De vrijgave van vermogens
bestanddelen, die onder jurisdictie van een 
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-secundair land vallen, zal in natura plaats 
vinden, tenzij : · 

Il de vermogen.bestanddelen door het 
secundaire land zijn geliquideerd vóór de 
datum waarop de Overeenkomst ten opzichte 
van dat land van kracht werd, of 

II) de betrokken primaire en secundaire 
landen overeenkomen, dat afgifte in natura 
niet uitvoerbaar is of de primaire vennoot
schap toestemt in verkoop of liquidatie van 
het vermogensbestanddeel door het secun
daire land, of 

111) in het secundaire land gelegen ver
mogensbestanddelen bestaan uit een pro
ductieonderneming of een aanmerkelijk be
lang daarin, terwijl deze vermogembestand
delen of de betrokken primaire vennootschap 
door Duitsers worden beheerst en het secun
daire land, niettegenstaande nauwgezette 
overweging van de economische lielangen 
van het primaire land, in uitzondeijngsge
vallen beslist, dat zijn nationale veUigheid 
het behouden van de vermogensbestanddelen 
vordert en hiervan aan het primaire land 
kennis geeft. 

B. Indien geen vrijgave in natura plaats
vindt, moet in plaats daarvan door het se
cundaire land vrijgave plaatsvinden van de 
opbrengst van de verkoop of van de li(JJ.ida
tie der vermogensbestanddelen, welke a,ders 
in natura zouden zijn vrijgegeven. Indien 
zodanige vermogensbestanddelen niet zijn 
verkocht of op andere wijze geliquidterd 
binnen een jaar na een in subparagraaf II) 
van paragraaf A van dit artikel bedo de 
overeenkomst of overeenstemming of na de 
onder subparagraaf III) bedoelde kenrûs
geving, moet, behoudens een onderling over
eengekomen verlenging van deze termijn, de 
waarde van de behouden vermogensbestand, 
delen, vastgesteld volgens algemeen aanvaar• 
de beginselen van waardebepaling, worden 
vrijgegeven. 

Art. 14. De vergoeding moet door het 
primaire land aan het secundaire land bin- • 
nen twee jaar na de voor de vrijgave der ver
mogensbestanddelen vastgestelde datum 
worden betaald in de geldsoort van het 
secundaire land. Echter kan de betaling 
worden uitgesteld in verband met deviezen
restricties, welke van kracht zijn in. het pri
maire land en in het algemeen van toepassing 
zijn op kapitaalovermakingen, mits derge
lijke restricties in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van de Overeenkomst inzake 
het Internationaal Monetair Fonds en mits 
in ieder geval volledige betaling binnen zeven 
jaar na de voor de vrijgave der vermogens• 
bestanddelen vastgestelde datum zal plaats 
vinden. Het primaire land zal aan het secun
daire land een interest van 2% betalen over 
het saldo van de vergoeding, dat onbetaald 
blijft na de termijn van twee jaar. 

Art. 15. Indien administratieve moeilijk
heden in het secundaire land het vereisen 
of in andere speciale omstandigheden, kunnen 
de betrokken primaire en secundaire landev 
overeenkomen, dat het secundaire land het 
het gedeelte van de waarde van de in het 
secundaire land gelegen vermogensbestand• 
delen, waarop het recht heeft, op grond van 
artikel 12 van dit Aanhangsel zal behouden. 
In een zodanig geval zal het secundaire land 
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de vermocensbestanddelen, welke het deel, 
waartoe het cerechtigd is, overtreffen, vrij
geven en kan dit deel uitsluitend aan de niet
vijandelijke belangen in de primaire vennoot
schap ten coede komen. 

Art, 16. Indien de primaire vennoot• 
schap een schijnvennootschap is of indien zij 
een holdinc-maatschappij is, waarvan het 
geplaatste kapitaal zich in handen van een 
klein aantal aandeelhouders bevindt of niet 
recelmatic op een erkende beurs wordt ver
handeld, zal het secundaire land - niette
genstaande de bepalingen van artikel 12 van 
dit Aanhancsel - dat deel van de vermocens
bestanddeien in het secundaire land mocen 
behouden, dat overeenkomt met het percen
tage van het direct of indirect vijandelijk 
Duits belang in de schijnvennootschap of 
holding-maatschappij op de peildatum. In 
een zodanic geval zal het secundaire land 
de· vermogensbestatiddelen, welke het deel 
waartoe het gerechtigd is overtreffen, vrij
geven en kan dit deel uitsluitend aan de 
niet-vijandelijke belangen in de primaire 
vennootschap ten goede komen. 

Art. 17. Het is de bedoeling, dat dat deel 
van de waarde van de vermogensbestandde
len, welke zijn gelegen in het secundaire land, 
dat overeenkomt met het precentage van het 
direct of indirect niet-vijandelijk belang in 
de primaire vennootschap, aan deze niet• 
vijandelijke Belangen ten goede zal komen. 
In onderlinge regelingen inzake vrijgave 
en vergoedinc, door twee of meer Partijen op 
grond van dit deel tot stand te brengen, 
dienen deze Partijen redelijke voorzieningen 
te treffen ter voorkoming van schade aan be• 
langen in de primaire vennootschap van niet
~janden, d:e onderdaan van een derde Partij 
S!Jn, ,. . 

Art. 18, Bij de toepassing van de bepa
lincen van het onderhavige deel zal, wanneer 
het een keten van vennootschappen betreft, 
vrijcave van vermogensbestanddelen en be
taling van vercoeding plaats vinden tussen 
5ecundaire landen en met hen correspon• 
derende primaire vennootschappen en landen. 
Anderzijds zullen, bij de berekening van de 
percentaces van de directe of indirecte vijan
delijke Duitse belangen in elk der opeenvol
gende primaire vennootschappen, deze be
lancen In iedere schakel van de keten van 
vennootschappen worden nagegaan. 

Art. 19. Met betrekking tot de in de 
artikelen I tot en met 4 van dit Aanhancsel 
bedoelde categoriëen van vermogensbestand
delen, welke in eigendom toebehoren aan 
onder deel III van dit Aanhangsel vallende 
vennootschappen, zal dat land voor de toe
passinc van deel III als secundair land wor
den beschouwd, dat op jp'ond van genoemde 
artikelen gerechtigd zou zijn de vrijgave van 
de bedoelde vermogensbestanddelen te ver
krijcen. Wat betreft in vreemde geldsoorten 
luidende rekeningen, als bedoeld in artikel 
s van dit Aanhangsel, welke zijn geopend ten 
gunste van een door de bepalingen van deel 
III beheerste onderneming, zullen het land 
waar de primaire rekening uitstaat en het 
land waar de garantierekening uitstaat vol
eens de bepalingen van deel III elk als secun• 
dair land worden beschouwd, ieder voor 50% 
van het bedrag van de garantierekeninc in 
de vreemde geldsoort. 

s. 1949, J 189 

Art. 20. Voor de toepassing der bepa
lingen van dit deel zal een volgens de Duitse 
wet ingerichte onderneminc als volledig vijan
delijk Duits worden beschouwd, doch ver
mogensbestanddelen, welke op grond van 
dit deel als vergoeding worden ontvangen 
of door een land worden behouden, blijven 
beschikbaar voor de bescherming van niet
vijandelijke belangen in een zodanige onder
neming, in overeenstemming met de bepa
lingen van deel IV van dit Aanhancsel. 

DEEL IV 
V ermo,rensbestanddelen toebehorende aan r,ol. 
gens de Duitse met opgerichJe ondernemingen 

Art, 21. Dit deel is toepasselijk op ver
mogensbestanddelen binnen de jurisdictie 
van een Partij, welke toebehoren aan een 
volgens de Duitse wet opgerichte onderne
ming, waarin niet-vijandelijke onderdanen 
van Partijen een direct of indirect belang 
hebben en dit op I September 1939 hadden. 
De in dit deel bedoelde niet-vijandelijke on
derdanen van Partijen dienen deze hoedanig
heid echter op I September 1939 bezeten te 
hebben. • 

Art. 22. Met het ooc op de bescherming 
der belangen van de in artikel 21 van dit 
Aanhangsel bedoelde niet-vijandelijke onder
danen in de onderneminc, zal van de ver
mogensbestanddelen, waarop dit deel be
trekking heeft, met inachtneming van de 
artikelen 23 en 24 van dit Aanhangsel en 
overeenkomstic tussen de betrokken Par
tijen te treffen regelingen, een deel worden 
vrijgeceven, dat overeenkomt met de om
vang van die belange":.t. indien niet-vijande
lijke onderdanen van .t"artijen direct of in-
direct: • 

I) bezitten en op I September 1939 be
zaten 25% of meer van de aandelen in de 
onderneming; of 

II) de ondememinc beheersen en op I 
September 1939 beheersten. 

Art. 23. Geen Partij zal op grond van dit 
deel -verplicht zijn tot vrilcave van vermo
gensbestanddelen, ten aanzien waarvan geen · 
claim, ingediend door een andere Partij, door 
de eerste Partij is ontvangen binoen een j..,
na het van kracht worden van de Overeen
komst tussen de betrokken Partijen. Alvo
rens een op grond van dit deel in te dienen 
claim te ondersteunen, dient een Partij door 
haar onderdaan-eiser te doen bewijzen, dat 
artikel 22 van dit Aanhangsel van toepassing 
is. Indien een claim is incediend bij de Partij 
binnen wier jurisdictie de vermogensbestand
delen zijn gelegen en artikel 22 van dit Aan
hangsel van toepassing is, zal die Partij alle 
andere Partijen hiervan in kennis stellen en 
de claims van alle niet-vijandelijke onder
danen van deze Partijen, die voldoen aan 
artikel 21 van dit Aanhancsel, in aanmerking 
nemen. 

Art. 24. A. Dè vrijgave van vermogens
bestanddelen op grond van dit deel zal in 
natura plaats vinden, tenzij : 

I) de vermogensbestanddelen zijn geli
Quideerd vóór de datum, waarop overeenkom
stig artikel 23 van dit Aanhangsel terzake van 
deze vermogensbestanddelen een ontvan
kelijke en ondersteunde claim is ingediend; 
of 
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II) de betrokken Partijen overeenkomen 
dat teruggave in natura praktisch niet uit
voerbaar is; of 

111) de vermogensbestanddelen, welke 
moeten worden vrijgegeven, bestaan uit een 
productie-onderneming of een aanmerkelijk 
belang daarin en deze vermogensbestand
delen of de volgens de Duitse wet opgerichte 
onderneming door Duitsers is beheerst en de 
Partij binnen wier jurisdictie de vermogens
bestanddelen gelegen zijn, niettegenstaande 
nauwgezette overweging van de economische 
belangen van het betrokken land of de betrok
ken landen, in uitzonderingsgevallen beslist, 
dat zijn nationale veiligheid het behouden 
der vermogensbestanddelen vordert en hier
van aan de andere Partij of Partijen kennis 
geeft. 

B. Indien geen vrijgave plaats vindt, 
moet in de plaats daarvan vrijgave plaats 
vinden van de opbrengst van de verkoop of 
van de liquidatie der vermogensbestanddelen, 
welke anders in natura zouden zijn vrijge
geven. Indien deze vermogensbestanddelen 
niet zijn verkocht of geliquideerd binnen een 
jaar na_ een in subparagraaf II) van paragraaf 
A van dit artikel bedoelde overeenkomst of de 
in subparagraaf 111) van dezelfde paragraaf 
bedoelde kennisgeving, moet - behoudens 
een onderling overeengekomen verlenging 
van deze termijn - vrijgave plaats vinden 
van de waarde van deze vermogensbestand
delen, vastgesteld volgens algemeen erkende 
beginselen van waardebepaling. 

Art. 25. De vermogensbestanddelen, wel
ke worden bedoeld in de artikelen I tot en 
met 4 van dit Aanhangsel en welke toebe
horen aan een onderneming, welke door deel 
IV van dit Aanhangsel wordt beheerst, zul
len worden beschouwd als te zijn onder de 
jurisdictie van de Partij, die op grond van 
de genoemde artikelen gerechtigd zou zijn 
de vermogensbestanddelen te ontvangen. 
Wat betreft in vreemde geldsoorten luidende 
rekeningen als bedoeld in artikel s van dit 
Aanhangsel, welke zijn geopend ten gunste 
van een door de bepalingen van deel IV be
heerste onderneming, zullen het land, waar 
de primaire rekening uitstaat, en het land, 
waar de garantierekening uitstaat, worden 
beschouwd jurisdictie te hebben over de ver
mogensbestanddelen ieder voor 50% van de 
garantierekening in de vreemde geldsoort. 

DEEL V 

Interpretatie en toepassing 

Art. 26. A. Geen der Partijen zal ver
plicht zijn tot vrijgave van een vijandelijk 
belang in bepaalde vermogensbestanddelen 
aan een andere Partij of aan een onderne
ming, opgericht vol&ens de wetten van die 
andere Partij, behalve voor zover dit belang 
door de verkrijgende Partij direct of indirect 
als vijandelijk Duits zou worden beschouwd. 

B. Een Partij, die op grond van deze 
Overeenkomst verplicht is vermogensbe
standdelen vrij te- geven, zal niet gehouden 
zijn liquidat iemaatregelen in de vorm van 
verkoop, aflossing of anderszins ongedaan 
te maken. Voor de toepassing van deze be
palingen zullen naasting, onder beheerstel
ling of inbeslagneming niet als liquidatie 
worden beschouwd. 
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C. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende 
bepalingen in de Overeenkomst, dient de 
Partij, die gehouden is vermogensbestand
delen vrij te geven, indien deze geliquideerd 
zijn, de liquidatie-opbrengst af te geven. 

D. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende 
bepalingen in de Overeenkomst is de tot 
vrijgave van vermogensbestanddelen gehou
den Partij verplicht tot vrijgave van renten, 
dividenden of andere inkomsten (in geld of 
anderszins), welke zijn ontvangen door deze 
Partij of door personen, die binnen haar grond
gebied op haar gezag optraden met betrek
king tot die vermogensbestanddelen. 

E. De Partij, aan wie op grond van deze 
Overeenkomst vermogensbestanddelen .zijn 
vrijgegeven, is verplicht het bestaan te erken
nen van verbanden of pandrechten, welke 
daarop te goeder trouw binnen het grondge
bied van de vrijgevende Partij zijn verkregen 
en welke van kracht werden vóór de datum, 
waarop door de ontvangende Partij nood
maatregelen voor oorlogstijd werden uitge
vaardigd om het vestigen van verbanden of 
pandrechten op zodanige vermogensbe&tand
delen te verhinderen of de datum vm de 
Duitse inval op het grondgebied van de ont
vangende Partij, mits deze rechten onder de 
vóór zulk een datum binnen het grondgrbied 
van de ontvangende partij geldende wetten 
van kracht waren. De vrijgevende Partij zal 
op Grond van deze bepalingen niet gehouden 
zijn maatregelen te nemen tot betwisting 
van te goeder trouw gevestigde en op grond 
van haar wetten van kracht zijnde verb"1· 
den of pandrechten, die opkwamen of ge
vestigd werden a) vóór de datum, waarop 
door de vrijgevende Partij noodmaatregelen 
voor oorlogstijd werden uitgevaardigd om het 
vestigen van verbanden of pandrechten op 
de vermogensbestanddelen in quaestie te 
verhinderen, of b) na zulk een datum met 
vergunning of een ander soort machtiging 
van deze Partij. 

F. Administratiekosten en kosten ge
maakt tot behoud en liquidatie van vermo
gensbestanddelen, zullen worden gedragen 
door de ontvangende Partij, tenzij deze van 
de vrijgevende Partij vraagt hiervan een deel 
te dragen. In dit geval zal de verplichting 
van de afgevende Partij niet verder reiken, 
dan het bedrag van renten, dividenden of 
andere inkomsten, welke - naar de ontvan
gende Partij aantoont - op grond van deze 
Overeenkomst werden ontvangen en behou
den door de vrijgevende Partij of door per
sonen, die binnen haar grondgebied op haar 
gezag handelend optraden met betrekking 
tot de betreffende vrijgegeven vermogensbe
standdelen. 

G. Indien de bepalingen van deze Over
eenkomst de vrijgave van vermogensbe
standdelen voorschrijven, dienen de wijze 
van overdracht en de betaling van over
drachtkosten onderling door de betrokken 
Partijen geregeld te worden. 

H. 1) Geen der Partijen is op grond van 
de bepalingen van deze Overeenkomst ver
plicht tot vrijgave van vermogensbestand
delen ten aanzien waarvan een gerechtelijke 
of administratieve actie is aanhangig ge
maakt, zolang deze actie gaande is binnen 
het grondgebied van: 

a) de vrijgevende Partij, indien de pro-



301 

cedure het vasthouden van deze vermogens
bestanddelen door de Partij noodzakelijk 
maakt of kan eindigen met de beslissing, dat 
de vermogensbestanddelen niet direct of 
ndirect aan vijandelijke Duitsers toebehoor

den of door dezen werden beheerst; 
b) de verkrijgende Partij indien de pro

cedure kan eindigen met de beslissing, dat 
de vermogensbestanddelen niet direct of in
direct aan vijandelijke Duitse personen toe
behoorden of door dezen werden beheerst, 
welke beslissing zou beletten, dat de vrijge
geven vermogensbestanddelen door deze 
Partij als vijandelijk-Duits worden behandeld. 

II) Indien, na de afgifte van vermogens
bestanddelen op grond van de Overeenkomst: 

a) de ontvangende Partij als gevolg van 
een binnen haar grondgebied gevoerd rechts
geding verplicht is het beheer over vermogens
bestanddelen op te heffen, is het aan de vrij
gevende Partij toegestaan deze vermogens
bestanddelen opnieuw onder beheer te stel
len, teneinde het onderwerp van proces aan 
een zelfstandige beoordeling te onderwerpen; 

b) de vrijgevende Partij, als gevolg van 
een binnen haar grondgebied gevoerd rechts
geding verplicht is, op een bepaalde wijze 
over vermogensbestanddelen te beschikken, 
aan welke verplichting zij door het vrijgeven 
niet heeft kunnen voldoen, is het aan deze 
Partij toegestaan de betreffende vermogens
bestanddelen weder onder beheer te stellen, 
teneinde aan de uit het rechtsgeding Yoort
spruitende verplichting te ,oldoen. 

Inl;lien de vrijgevende Pactij op grond van 
deze subparagraaf het beheer over de be
trokken vermogensbestanddelen dient te 
herstellen, is de ontvangende Partij verplicht 
passende maatregelen te nemen, teneinde 
het herstel van het beheer te vergemakke
lijken. 

III) Voorafgaand aan de vrijgave van de 
vermogensbestanddelen en op verzoek van 
de v1ijgevende Partij zal de ontvangende 
Partij alle passende maatregelen treffen: 

a) teneinde aan de vrijgevende Partij de 
mogelijkheid te verzekeren van herstel van 
het beheer over de vermogensbestanddelen 
zelf, hun opbrengst uit verkoop of liquidatie 
of hun waarde, ingeval de bepalingen van 
bovenstaande subparagraaf II) dit nood
zakelijk maken; 

b) tot vergoeding van lasten en kosten, 
welke de afgevende Partij met betrekking 
tot vrijgegeven vermogensbestanddelen schul
dig wordt na de dag van afgifte. 

I. De vrijgave van vermogensbestandde
len op grond van de bepaliogen van deze 
Overeenkomst zal geen einde maken aan -
of op andere wijze van invloed zijn op - de 
beschikbaarstelling van octrooien aan het 
publiek, het plaatsen van octrooien in het 
publiek domein of het al of niet tegen ver
goeding verlenen van licentierechten op 
octrooien, overeenkomst ig de bepalingen 
van de artikelen I en 2 van de te Londen op 
27 Juli 1946 getekende Overeenkomst inzake 
Duitse octrooien of van een andere overeen
komst, indien deze maatregelen zijn geno
men vóór het tijdstip van de vrijgave der 
vermogensbestanddelen. 

J. Partijen behouden het recht om de aan
vaarding van op grond van de bepalingen 
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van deze · Overeenkomst vrijgegeven ver
mogensbestanddelen te weigeren. In dit ge
val zijn zij niet verplicht tot betaling van de 
lasten en kosten, genoemd in de paragrafen 
Fen Gen subparagraaf III) van paragraaf H 
van dit artikel. 

Art. 27. A. Geen der bepalingen van deze 
Overeenkomst zal een Partij verplichten tot 
erkenning van: 

I) een overdracht van of een andere 
transactie met betrekking tot een vijandelijk 
Duits belang, welke heeft plaats gevonden 
na het treffen van noodmaatregelen voor 
oorlogstijd door die Partij of na de Duitse 
inval op haar grondgebied; 

II) een overdracht van zich in Duitsland 
bevindende niet vijandelijke vermogensbe
standdelen aan vijandelijke Duitsers of een 
verkrijging van de zeggingschap door vijan
delijke Duitsers van niet-vijanden over zich 
in Duitsland bevindende vermogensbestand
delen, indien deze overdracht of verkrijging 
onder druk van de Duitse Regering zonder 
voldoende vergoeding vóór of na I Septem
ber 1939 heeft plaats gehad. De bepalingen 
van deze subparagraaf zullen alleen toepasse
lijk zijn op vermogensbestanddelen, toebe
horende aan - of beheerst door - niet
vijanden, die onderdanen van Partijen waren 
ten tijde van de overdracht der vermogens
bestanddelen of van de verkrijging van de 
zeggingschap daarover. 

B. Bij de beslissing of een vermogensbe
standdeel< toebehoort aan - of wordt be
heerst door - een vijandelijke Duitser, zal 
geen rekening worden gehouden met een 
overdracht aan of transacties met een vijan
delijke Duitser, welke volgens de bepalingen 
van de Inter-Geallieerde Verklaring inzake 
Berovingsdaden van 5 Januari 1943 het ka
rakter hebben van plundering of gedwongen 
eigendomsoverdracht. 

Art. 28. Vermogensbestanddelen, voor 
rekening van een vijandelijke Duitser ge
houden door een natuurlijk persoon of een 
al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend 
zedelijk lichaam als stroman, lasthebber, 
vertegenwoordiger, trustee of in een andere 
hoedanigheid, zullen worden beschouwd als 
rechtstreeks toebehorend aan If eze vijande
lijke Duitser. De vraag van erkenning van 
enig belang, dat de houder van deze vermo
gensbestanddelen ter zake van deze bestand
delen kan doen gelden, wordt door het voren
gaande niet geprejudicieerd, doch zal in 
ieder afzonderlijk geval door middel van 
onderhandelingen tussen de betrokken Par
tijen worden opgelost. 

Art. 29. Het onder beheer stellen door 
een der Partijen van vijandelijke Duitse 
belangen in vermogensbestanddelen, die zich 
op haar grondgebied bevinden, wordt niet 
geacht een einde gemaakt te hebben aan 
de vijandelijke Duitse belangen in vermogens
bestanddelen, die zich binnen het grondge
bied van een andere Partij bevinden. 

Art. 30. Een filiaal of ander soortgelijk 
lichaam, gevestigd binnen het grondgebied 
van een der Partijen, van een onderneming, 
opgericht volgens de wet van een ander land, 
zal worden beschouwd als een afzonderlijke 
eenheid, gevestigd binnen het grondgebied 
van genoemde Partij. Een vennootschap, die 
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zijn hoofdzetel binnen het grondgebied van 
een der Partijen heeft, zal worden beschouwd 
als een aldaar gevestigde onderneming, onge
acht de verblijf- of woonplaats der vennoten. 

Art. 31. Indien bij de toepassing der be
palingen van de Overeenkomst bijzondere 
moeilijkheden rijzen inzake een uit verschei
dene delen bestaande organisatie met onder
of dochterorganisaties met vermogensbe
standdelen binnen het grondgebied van ver
scheidene partijen, kan een commissie wor
den gevormd, bestaande uit afgevaardigden 
van de Partijen in kwestie, teneinde de ge
rezen moeilijkheden te bestuderen en advies 
inzake hun oplossing uit te brengen, 

Art. 32. Teneinde de uitvoering van de 
bepalingen der Overeenkomst te bevorderen. 
zullen Partijen inlichtingen uitwisselen en 
op andere wijze samenwerken; met dien ver
standt;, dat inlichtingen, welke op grond hier
van worden verstrekt, door de Partij, die ze 
ontvangt, als vertrouwelijk moeten worden 
beschouwd en uitsluitend mogen worden 
gebruikt voor de t.oepassing van de bepalin
gen van deze Overeenkomst en van de Over
eenkomst van Parijs inzake Herstelbetalingen 
van 24 Januari 1946. · 

Art. 33. Geen der bepalingen van deze 
Overeenkomst geeft aan een natuurlijke 
rechtspersoon of aan een al dan niet rechts
persoonlijkheid bezittend zedelijk lichaam 
het recht voor enig burgerlijk of administra
tiefrechtelijk gerecht een geding te voeren 
tegen zijn eigen Regering of enige andere 
Partij. 

Art. 34. Voor de toepassing van dit Aan
hancsel: 

I) omvat het begrip "vermogensbestand
delen" alle rechten, titels en belangen met 
betrekking tot vermogensbestanddelen: 

11) betekent de uitdrukking "noodmaat
regelen voor oorlogstijd" alle maatregelen, 
welke door een Partij op of vóór I September 
1939 zijn getroffen ter controle van aan vijan
delijke Duitsers toebehorende vermogensbe
standdelen of van transacties door of namens 
vijandelijke Duitsers tot stand gebracht, 
onverschillig of het treffen dezer maatregelen 
al of niet vóór de daadwerkelijke deelneming 
van deze Regering aan de oorlog plaats vond. 

III) betekent de uitdrukking "de peil
datum" de dag, waarop het secundaire land, 
omschreven in deel III van dit Aanhangsel, 
aan de oorlog deelnam of waarop het nood
maatregelen voor oorlogstijd uitvaardigde, 
indien deze datum aan de eerste voorafging. 

DEEL VI 
Arbitrage 

Art. 35. Teneinde de uitvoering der be
palingen van artikel 4 van de Overeenkomst, 
waaraan dit Aanhangsel is toegevoegd, te 
verzekeren, zal een uit zeven leden bestaand 
College -van Scheidslieden op de volgende 
wijze worden gevormd: 

I) Alle Partijen, welke de Overeenkomst 
hebben getekend vóór het verstrijken van 
zes maanden, nadat de overeenkomst van 
kracht is geworden; kunnen schriftelijk aan 
de Secretaris-Generaal van de Intergealli
eerde Organisatie voor Herstelbetalingen niet 
meer dan drie candidaten voordragen voor de 
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verkiezing der leden van dit College. Het is 
de Secretaris-Generaal niet toegestaan na 
verloop van deze termijn nog voordrachten 
in ontvangst te nemen. 

II) De Secretaris-Generaal zal bij geheime 
stemming een verkiezing van de leden van 
het College doen houden, waarbij slechts die 
Partijen stemrecht hebben, welke de Over
eenkomst hebben getekend vóór het ver
strijken van zes maanden nadat zij van kracht 
is geworden. 

III) Iedere Partij heeft het recht één stem 
uit te brengen ter aanvulling van iedere 
vacature in het College, maar zij mag op één 
candidaat niet meer dan één stem uitbrengen. 

IV) De zeven candidaten, die het hoogste 
aantal stemmen hebben behaald, zullen als 
in het College gekozen worden beschouwd, 
met dien verstande, dat iedere verkozen can
didaat ten minste twee derden der dl:r Par
tijen uitgebrachte stemmen moet ehalen 
en dat niet meer dan twee personen an de
zelfde nat ionaliteit worden gekozen. 

V) Uit de aldus gekozen zeven ledtn van 
het College zal door de stemgerechtigc\e Par
tijen, die ieder één stem uitbrengen, )>ij ge
heime stemming een Voorzitter -van het Col
lege worden gekozen, waarvoor een me"°der
heid van ten minste twee derden van d' uit
gebrachte stemmen vereist is. 

VI) Indien de Voorzitter of een ander lid 
van het college overlijdt of aftreedt, zal de 
vacature worden vervuld door stemming dpor 
de landen, die alsdan Partijen zijn. leder Par
tij heeft het recht één candidaat voor te 
dragen en de verkiezing dient te geschieden 
met een meerderheid van ten minste twee 
derden der uitgebrachte stemmen. 

Art. 36. Onmiddellijk na zijn verkiezinc 
zal het College de door hem noodzakelijk 
geachte grondregels voor zijn •interne orga
nisatie en zijn werkzaamheden opstellen. De 
leden van het College zullen, uit hoofde van 
hun lidmaatschap, van de in artikel 35 van 
subparagraaf Il) bedoelde Partijen. een hono
rarium ontvangen tot een bedrag, vastgesteld 
door d4! Secretaris-Generaal van de Inter
geallieerde Organisat ie voor Herstelbetalin
cen. 

Art. 37. A. Indien een geschil niet binnen 
een redelijke tijd is opgelost door middel van 
onderhandelingen als bedoeld in artikel 4 
van de Overeenkomst, waaraan dit Aanhang
sel is toegevoegd, kan een der Partijen de 
Voorzitter van het College van Scheidslieden, 
bedoeld in artikel 35 van dit Aanhangsel, 
verzoeken een onpartijdig Scheidsman uit 
het College IUln te wijzen, die de Partijen zal 
horen en kan verzoeken het geleverd bewijs 
aan te vullen. De Scheidsman zal de oplos
sing aangeven, die volgens zijn mening het 
meest strookt met de geest van de Overeen
komst en deze oplossing zal voor de betrok
ken Partijen bindend en onherroepelijk zijn. 

B. De Voorzitter zal op verzoek van ieder 
der bij het geschil betrokken Partijen beslis
sen of een redelijke tijd is verlopen, alvorens 
de aangelegenheid aan arbitrage wordt onder
worpen, krachtens paragraaf A van. dit arti-

. kei, met dien verstande, dat een periode van 
minder dan een jaar na het begin van de on
derhandelingen tussen de bij het geschil be
trokken Partijen voor de toepassing van deze 
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paragraaaf niet als een redelijke tijd zal wor
den aangemerkt. 

Art. 38, De vraag, of volgens de mening 
van het secundaire land zijn nationale veilig
heid het behouden van vermogensbestand• 
delen, als bedoeld in paragraaf A, 111) van 
artikel 13 en paragraaf A van artikel 24 vaa 
dit Aanhangsel, vereist, kan niet aan arbi
trage worden onderworpen. 

Art. 39. De Scheidsman heeft niet de be
voegdheid verandering te brengen in de op 
grond van artikel 14 van dit Aanhangsel be
staande verplichting tot volledige betaling 
in de geldsoort van het secundaire land bin
nen zeven jaar na de vrijgave der vermogens
bestanddelen. 

Art. 40. De bij het geschil betrokken Par
tijen zullen aan de Scheidsman het honora
rium en de gemaakte kosten, zoals door hem 
in rekening gebracht, betalen. De bij het 
geschil betrokken Partijen kunnen aan de 
Voorzitter van het College herziening vragen 
van het honorarium en de gemaakte kosten, 
zoals door de Scheidsman in rekening ge• 
bracht, of van de wijze van verdeling dezer 
bedrar:en over de bij het conflict betrokken 
Partijen. De do.or de Voorzitter terzake te 
nemen beslissing is onherroepelijk. 

s. J 190 

3 Mei 1949. BESl-UIT tot het in werking 
doen treden en ter uitvoering van de 
artikelen 48 en 49·van het Wetboek van 
Strafvordering, betreffende toekenning 
ener toelage aan toegevoegde raads• 
lieden. · 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van II Maart 1949, 6e Afdeling, 
No. 2335; 

Gelet op de artikelen I, tweede lid, van de 
Wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad no.· 308) 
tot invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering en 48 en 49 van het Wetboek 
van Strafvordering; 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 April 1949, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 25 April 1949, 6e Afde
ling, No. 2389; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De artikelen 48 en 49 van het 

Wetboek van Strafvordering treden in wer
king op I Januari 1950. 

Art. 2, Aan advocaten, ingevolge de be
palingen van het Wetboek van Strafvorde
ring aan verdachten als raadsman toege
voegd, wordt op de voet der navolgende 
regelen voor iedere verdachte, die zij ter 
terechtzi'ting hebben bijgestaan, een toelage 
toegekend, welke strekt tot beloning voor de 
verleende bijstand en tot vergoeding van de 
noodzakelijk gemaakte onkosten. 

Art. 3. Het bedrag van de toelage wordt 
voor elk geval bepaald door de voorzitter 
van het college, voor het welk de zaak dient, 
die zijn beslissing stelt op de door de raads
man in te dienen declaratie. 

Dit bedrag bedraagt ten hoogste vijftig 
gulden. 

s. 1949, J 189-191 

, Art. 4, De raadslieden kunnen ter zake 
van de hun verschuldigde toelagen op elke 
dag van de ma&J1.d, onmiddellijk volgende op 
die, waarin de zaak diende, hun declaraties 
over de voorafgegane maand volgens een 
door Onze Minister van Justitie vast te stel
len model indienen bij het Departement van 
Justitie. 

Art. S. Het verhaal van de aan een raads-
man toegekende toelage op de goederen van 
de verdachte geschiedt uit kracht van een. 
aan Onze Minister van Justitie door de voor
zitter van het college, voor hetwelk de zaak. 
heeft gediend, af te geven bevelschrift van. 
tenuitvoerlegging. 

Dit bevelschrift wordt slechts na machti-
ging van Onze Minister van Justitie in naam. 
van het. openbaar ministerie tbij het college~ 
welks voorzitter het bevelschrift heeft afge
geven, ten uitvoer gelegd op de wijze als voor 
vonnissen of arresten, houdende veroordeling: 
tot geldboete, is bepaald. 

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op. 
1 Januari 1950. 

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toe-. 
passing, indien bijstand is beëindigd op een. 
ter-..chtzitting, vóór deze datum gehouden •. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvo!!ring van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad. 
van State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 3 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Ju,titie, WIJERS. 

(Uitgeg. 13 Mei 1949.}, 

S. J 191 
27 April 1949. EERSTE UITVOERINGS

BESCHIKKING Molestverzekerings
uitkeringen 1945 van de Minister van. 
Financiën. 

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

nadere voorzieningen te treffen ter uitvoe-
ring van de Beschikking Molestverzekerings-
uitkeringen 1945 (Staatsblad no. H 380); 

Gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 5 
van de Beschikking Molestverzekeringsuit-. 
keringen 1945 (Staatsblad no. H 380), alsmede
op artikel 23 van de Wet Afwikkeling Geld-
zuivering (Staatsblad no. J 53); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. De Herstelbank is lbevoegd de be-

dragen, welke ingevolge artikel 2 van de
Beschikking Molestverzekeringsuitkeringen. 
1945 (Staatsblad no. H 380) op een herstel
rekening bij de Herstelbank zijn gestort, als. 
vrij . tegoed beschikbaar te stellen naarmate • 
de rekeninghouder ten genoege van de Her-• 
stelbank door middel van bewijsstukken aan- -
toont, dat de bedragen tot herstel vai11 de, 
schade of vervanging van vernietigde of ver-
dwenen goederen zijn besteed dan wel, dat bij 
de belanghebbende het voornemen bestaat : 
de genoemde bedragen daartoe te besteden .. 

Art. 2. De Herstelbank is, indien bijzon
dere omstandigheden daartoe naar haar oor- . 
deel aanleiding geven, bevoegd: 

a. het saldo der he~elrekening te harer-



is. 1949, J 191-192 

beoordeling, geheel of gedeeltelijk, al dan 
:niet onder het stellen van voorwaarden, ook 
voor andere dan in artikel I bedoelde doelein
,den als vrij tegoed beschikbaar te stellen; 

b. het saldo der herstelrekening, geheel 
•of gedeeltelijk, al dan niet onder het stellen 
·van voorwaarden, over te boeken naar De 
·Nederlandsche Bank of een lid van een der 
Bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handels
banken, Landbouwcredietbanken of Spaar
banken, mits De Nederlandsche Bank of dat 
lid bereid is de in artikel I bedoelde controle 
over te nemen en te verrichten op de door de 
Herstel bank aan te geven wijze; 
· c het saldo der herstelrekening te harer 
ibeo°ordeling, geheel of gedeeltelijk, al dan 
:niet onder het stellen van voorwaarden, be
·schikbaar te stellen, hetzij in betaalmiddelen, 
:hetzij op een vrije rekening, hetzij op een 
.:geblokkeerde rekening. 

Art. 3. Het opzettelijk doen van onjuiste 
-of onvolledige mededelingen aan de Herstel
oank of aan een bankinstelling, als bedoeld 
in artikel 2, onder b, ter gelegenheid van het 
.aantonen, bedoeld in artikel 1, alsmede het 
niet nakomen van een voorwaarde, als be
doeld in artikel 2, worden beschouwd als mis
-drijf. 

Art. 4. Deze beschikking kan worden aan-
1tehaald als "Eerste Uitvoeringsbeschikking 
Molestverzekeringsuitkeringen i:1945", onder 
-vermelding van letter en nummer van het 
.Staatsblad, waarin zij geplaatst is. 

Art. 5. Deze Beschikking die in het Staats
:blad wordt geplaatst, treedt in werking met 
:ingang van de dag na die harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 27 April 1949. 
De Minister van Financiën, LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 13 Mei 1949.) 

S.J 192 
3 Mei 1949. BESLUIT houdende toeken

ning van een tijdelijke bijslag en een 
tijdelijke kindertoeslag aan een deel van 
het personeel in Rijksdienst, van het 
politiepersoneel en van het personeel 
van inrichtingen voor onderwijs. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken, mede namens zijn 
Ambtgenoten, van 18 Maart 1949, Afdeling 
Ambtenarenzaken, Bureau II, No. 15488/R; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan een 
-deel van het personeel in rijksdienst, van het 
politie-personeel en van het personeel van 
inrichtingen voor onderwijs, op hetwelk een 
rijksbezoldigingsregeling wordt toegepast, 
.een tijdelijke bijslag boven de bezoldiging 
of het loon en een tijdelijke kindertoeslag 
boven de kindertoelage en kinderbijslag toe 
te kennen. als compensatie voor de stijging 
-van de kosten van levensonderhoud, voort
spruitende uit de verlaging van de Rijkssub
.sidiën op levensmiddelen en brandstoffen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1949, No. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
:noemde Minister van 26 April 1949, Afdeling 
.Ambtenarenzaken, Bureau II, No. 15672/R; 

Hebben goedgev<?nden en verstaan: 
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§ 1. T1ïdelijke bijslag 
Art. 1. 1. Boven de bezoldiging of het 

loon wordt een tijdelijke bijslag toegekend 
aan: 

a. de burgerlijke rijksambtenaren en het 
personeel op arbeidsovereenkomst in dienst 
van het rijk; 

b. de onderwijzers, bedoeld in artikel 32 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934; 

c. de niet in rijksdienst zijnde directeuren 
en leraren aan een inrichting voor onderwijs, 
op wie een rijksbezoldigingsregeling wordt 
totlgepast; 

d. hen, op wie de Salarisbesluiten L.N.O. 
en M.N.O. (Koninklijke besluite• van 30 
November 1948), Staatsbladen Nos~ I 518 en 
I 517) van toepassing zijn; 

e. de militairen der zeemacht en der 
Koninklijke landmacht, met uit~ndering 
van de gehuwden ter zake van wiet verblijf 
in werkelijke dienst kostwinnersvegoeding 
is toegekend; 

/. de ambtenaren van het korps rijkspoli
tie en van de gemeentepolitie, die zijn aan
gesteld in een rang, als genoemd in attikel 2 
van het Rangenbesluit Poli'iepersoneel. 

2. Het vorige lid wordt slechts toeJgepast 
op de belanghebbenden van 23 jaar of ouder 
en de gehuwde mannelijke belanghebbenden 
van 22 jaar of jonger, allen voor zover zij in 
het genot zijn van bezoldiging of loon e11; hier 
te lande verblijven, zonder vanwege de werk
gever of vanwege het rijk kost en inwoning 
of volle kost te genieten: indien zij niet hier 
te lande verblijven, dan wel vanwege de werk
gever of vanwege het rijk kost en inwoning 
of volle kost genieten, vindt het vorige lid 
eveneens toepassing indien hun gezin hier te 
lande verblijf houdt. 

3. Met gehuwde belanghebbenden, be-
doeld in het vorige lid, worden gelijkgesteld: 

a. ongehuwde belanghebbenden en ge
huwde vrouwelijke belanghebbenden van 
22 jaar en jonger, wier bezoldiging of loon 
ten minste 2/3 deel vormt van de totale in
komsten, waaronder begrepen uitkeringen 
ingevolge sociale verzekeringen, van het 
gezin, waartoe zij behoren; 

b. gehuwd geweest zijnde belanghebben
den, die een gezin hebben. 

4. Wanneer gedurende meer dan 30 dagen 
achtereen geen kost en inwoning of volle 
kost is genoten, bestaat voor die periode aan
spraak op toekenning van de bijslag. 

5. Het eerste lid wordt niet toegepast op 
de leraren, die minder dan 14 lesuren per 
week geven. 

Art. 2. De bijslag bedraagt voor hen, die 
in hun betrekking bij voortduring een vol
ledige dagtaak vinden, f 1,-per week, onder
scheidenlijk f 4,50 per maand, voor zover en 
voor zoveel de bezoldiging of het loon teza
zamen met de bijslag een bedrag van f 72,
per week dan wel f 312,50 per maand niec te 
boven gaat. 

Art. 3. 1. Voor hen, die in hun betrek
king niet bij voortduring een volledige dag
taak vinden, bedraagt de bijslag f 0,02 per 
werkuur. , 

z. De in het vorige lid bedoelde bijslag 
wordt niet toegekend aan hen, wier bezoldi
ging of loon. tezamen met inkomst-en uit 
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andere arbeid (met uitzondering van ·belo
ning voor overwerk, verricht buiten de nor• 
male arbeidstijd, de kindertoelage en/of 
kinderbijslag) een bedrag van f 71,- per 
week, onderscheidenlijk f 308,- per maand 
te boven gaat. 

Art. 4. De bijslag gaat·in voor hen, wier 
bezoldiging of loon per maand of over een 
langere tijdruimte wordt uitbetaald, op de 
eerste dag der maand, en voor hen, wier be
zoldiging of loon over een kortere tijdruimte 
dan een maand wordt uitbetaald op de eerste 
dag der loonweek of loonperiode, waarin aan 
de voorwaarden, ·gesteld in artikel 1, wordt 
voldaan, doch niet eerder dan het genot van 
bezoldiging of loon. 

Art. 5. De bijslag eindigt voor hen, wier 
bezoldi,ing of loon per maand of over een 
langere tijdruimte wordt betaald, met ingang 
van de eerste dag der maand, en voor hen, 
wier bezoldiging of loon over een kortere 
tijdruimte dan een maand wordt uitbetaald, 
met iagang van de eerste dag der loonweek 
of lo011periode, volgende op die, waarih niet 
langer aan de voorwaarden, gesteld in artikel 
1, werdt voldaan, doch niet later dan het 
genot van bezoldiging of loon. 

Ait. 6. Voor hen, wier bezoldiging of loon, 
onderscheidenlijk totale inkomsten uit ar
beid, met uitzondering van de kindertoelage 
en/of kinderbijslag, als gevolg van de tot 
stand te brengen technische herziening van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren of van de Salarisbesluiten Nij
verheidsonderwijs met terugwerkende kracht 
zal stijgen boven de in artikel 2, onderschei
denlijk artikel 3, .ze lid, genoemde grenzen, 
geldt de bijslag als voorschot op hetgeen hun 
als gevolg van die herziening zal toekomen 
over de tijd, dat dit besluit op hen is toege
past. 

§ 2. Tijdelijke kindertoulag 
Art. 7. Boven en behalve de kindertoelage 

of kinderbijslag toegekend ingevolge, res
pectievelijk op de voet van artikel 21 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 of daarmede overeenkomende 
bepalingen of regelingen, wordt een tijdelijke 
kindertoeslag toegekend aan degenen, die 
voor meer dan één kind bedoelde kindertoe
lage of kinderbijslag genieten, met uitzon• 
dering van het personeel op arbeidsovereen
komst in dienst van het rijk, dat kinderbij
slag geniet op de voet van de bepalingen van 
de Kinderbijslagwet, en van de leraren, die 
minder dan 14 lesuren per week geven. 

Art. 8. 1. De kindertoeslag l>ëdraagt voor 
hen, die in hun betrekking bij voortduring 
een volledige dagtaak vinden, f 0,25 per week, 
onderscheidenlijk f 1,10 per maand per kind 
voor het tweede en ieder volgende kind. 

2. Voor hen, die in hun betrekking niet 
bij voortduring een volledige dagtaak vinden, 
bedraagt de kindertoeslag f 0,01 per 2 werk
uren per kind voor het tweede en ieder v9l-
gende kind. · 

3. Onder kind wordt verstäan elk kind, 
waarvoor kindertoelage of kinderbijslag als 
bedoeld in artikel 7 wordt genoten. 

4. Wanneer in de betreffende regeling 
een garantiebepaling voorkomt, op grond 
waarvan de kindertoelage of kinderbijslag, 

• be.doeld in artikel 7, is vastgesteld op het 
L. & S. X949 
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bedrag, dat de belanghebbende zou ontvan
gen krachtens de Kinderbijslagwet, indien 
deze wet op hem van toepassing ware, wordt 
de kindertoeslag slechts toegekend tot het 
bedrag, dat deze tezamen met de kindertoe
lage of kinderbijslag, berekend zonder toe
passing van bedoelde garantiebepaling, het 
vastgestelde bedrag te boven gaat. 

Art. 9. Artikel 21, Se lid, van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, of daarmede overeenkomende bepa
lingen of regelingen blijven ten aanzien van 
de kindertoeslag buiten toepassing. 

§ 3. Uituoeringsbepalingen 
Art. 10. 1. In dit besluit wordt voor het 

burgerlijk rijkspersoneel en het personeel 
bij inrichtingen van onderwijs onder bezol
diging of loon verstaan de wedde volgens de 
geldende bezoldigingsregeling, of het loon, 
dat in de arbeidsovereenkomst is bepaald, 
vermeerderd met: 

a. de vaste en tijdelijke toelagen, bijsla
gen en toeslagen, welke niet zijn toegekend 
voor het gebruik van persoonlijke bezittingen 
ten behoeve van de rijksdienst; 

6. de geldswaarde van emolumenten, 
vastgesteld op de voet van artikel 6 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934; 

met uitzondering van: 
a. de kindertoelage en/of kinderbijslag; 
6, beloningen voor overwerk, verricht 

buiten de normale arbeidstijd; 
c. de bijslag, bedoeld in artikel 1; 
d. de kindertoeslag, bedoeld in artikel 7, 
2, Voor het militaire personeel der zee-

macht wordt in dit besluit onder bezoldiging 
verstaan de bezoldiging bij plaatsing in 
Nederland aan wal, vermeerderd, in voor
komende gevallen, met de toelagen, welke bij 
de vaststelling van de pensioensgrondslag in 
aanmerking zouden komen. 

3. Voor het personeel der Koninklijke 
landmacht wordt in dit besluit onder bezol
diging verstaan, de inkomsten, welke de be
langhebbenden in hun hoedanigheid van 
militair genieten, die bij vaststelling van een 
pensioensgrondslag in aanmerking zouden 
komen. 

4. Voor de politie-ambtenaren, bedoeld 
in rtikel I en voor 's rijks brandweerper
soneel wordt in dit besluit onder bezoldiging 
verstaan de bezoldiging in de zin van artikel 
1 van het Bezoldigingsreglement Politie 1948, 
onderscheidenlijk het Bezoldigingsreglement 
brandweerpersoneel 1948, 

met uitzondering van: 
a. de kindertoelage; 
6. de kledingtoelage; 
c. de bijslag, bedoeld in artikel I; 
d. de kindertoeslag, bedoeld in ar~ikel 7. 
Art. 11. De bijslag en de kindertoeslag 

·worden geacht -Wijziging te brengen in de 
laatstelijk genoten wedde of bezoldiging, 
onderscheidenlijk in de laatstelijk genoten 
beloning voor de toepaasing·van: 

a. artikel s van de Rijkswachtgeldrece
ling (Staatsblad 1922, No. 479); 

6. artikel 51, 12e lid, van de Lageronder
wijswet 1920; 

c. artikel 65, 3e lid ,van het Rechtspositie
' besluit Nijftl'heidsonderwijs 1935; 

20 
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d. artikel 4 van de Wachtgeldregeling 
voor het militaire personeel der zeemacht 
(Staatsblad 1935, No. 516); 
~ de Tijdelijke Uitkerincsrege]ing 1947 

(Staatsblad No. l 49); 
f. de Tijdelijke Uitkeringsregeling perso

neel bijzondere rechtspleging 1947 (Staats
blad I 3I); 

Il. artikel 64 van het Arbeidsowreen
komstenbesluit Voedselvoorziening; 

h. artikel 5 van de Wachtgeldregeling 
voor officieren, behorende tot de Koninklijke 
landmacht (Staatsblad 1935, No. 513); 

i. artikel 6 van de Wachtgeldregeling voor 
militairen der Koninklijke landmacht bene
den de rang van officier (Staatsblad 1935, 
No. 515). 

Art. IZ. I. De bijslag wordt als bezoldiging 
of loon beschouwd voor de toepassing van: 

a. de artikelen 17 tot en met 20, 35, 45, 
92, Ie lid, laatste volzin, 2e lid, laatste vol
zin, 3e en 4e lid, en 102, 2e lid, van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement; 

b. de artikelen 15 tot en met 19, 31, 2e lid, 
33, 58 en 60, 2e lid, van het Arbeidsovereen
komsten besluit; 

of daarmede overeenkomende bepalingen 
of regelingen. 

2. De bijslag wordt niet als bezoldiging 
of loon beschouwd voor de toepassing van: 

a. de artikelen II, I5a, 23 en 81 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

b. de artikelen 12, 14 en 22 van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit; 

of daarmede overeenkomende bepalingen 
of regelingen. 

3. Ten aanzien van de kindertoeslag zijn 
het eerste en tweede lid van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat de kin
dertoeslag voor de toepassing van artikel 
35 van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment en de artikelen 31, 2e lid, en 33 van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit of van daar
mede overeenkomende bepalingen of rege
lingen, niet als bezoldiging of loon wordt 
beschouwd. 

Art. 13. I. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst en heeft terugwerkende kracht, 
voor hen, wier bezoldiging of loon per- maand 
of over een langere tijdruimte wordt uitbe
taald, tot I November 1948, en voor hen, 
wier bezoldiging of loon over een kortere tijd
ruimte wordt uitbetaald, tot de eerste dag 
dei- looaweek, waarin I November 1948 viel. 

2. Voor zover dit besluit van toepassing 
is op de militairen der Koninklijke landmacht 
treedt het, in afwijking van het vorige lid, 
in werking op een nader door Onze Minister 
van Oorlog te bepalen dag. 

Onze Ministers, hoofden van de departe
menten van algemeen bestuur zijn ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemene Reken
kamer en de Raad van State. 

Soestdijk, 3 Mei 1949. JULIANA. 
De Minister uan Binnenlandse Zaken, 

J, H. VAN M.v.liSBVBBN. 

(Uit11e11. 27 Méi 1949.) 
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S. I 193 
_ S Mei.1949. BESLUIT t ~ nadere wijzi

gmg van het Koninklijk bésluit van 
2 September 1919, (Staatsblad N°. 551), 
regelende de benoembaarheid tot weten
schappelijk archieFambtenaar. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 ~anuari 1949, n°. 88.170 II, afdeling Oud
heidkunde en Natuurbescherming. 

.!)Y':rwegende, dat het wenselijk is enige 
woz1gmgen aan te brengen in het l+,>ninklijk 
besluit van 2 September 1919 (Staatsblad no. 
55I), vastgesteld ingevolge artikel J van de 
A~.c~iefwe~. 1918 (Sta!ltsb~!ld n°. 378j en ge
WQz1gd b1,1 de Komnkl1,1ke besluiten van 
9 November 1921 (Staatsbladn°. n61) en van 
IS December 1930 (Staatsblad n°. 474) rege
lende de benoembaarheid tot wetenschappe
lijk archiefambtenaar; 

De. Raad van State phoord (advil!s van 
22 Februari 1949, no. 45); \ -

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Weteruchap
pen v9:n 27 April 1949, n°. 99162, afleling 
Oudheidkunde en Natuurbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

In het Koninklijk besluit van 2 September 
I9I9 (Staatsblad n°. 551), vastgesteld ingevol
ge artikel 3 van de Archiefwet 1918 (Staats
blad n°. 378) en gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 9 November 1921 (Staatsblad 
n°. n61) en van IS December 1930 (Sta,.. 
blad n°. 474), regelende de benoembaarheid 
tot wetenschappelijk archiefambtenaar wor
den met ingang van 20 September 1944 de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Artikel 2 wordt gelezen: 
In_ de eerste klasse der wetenschappelijke 

archiefambtenaren zijn benoembaar zij die 
aan een Universiteit, als bedoeld in de 'arti
kelen 70 en 184 der hoger-onderwijswet in 
de faculteit der rechtsgeleerdheid in die 'der 
letteren en wijsbegeerte of in die der god
geleerdheid met goed gevolg doctaraal exa
men hebben afgelegd en het diploma hier
onder in artikel 4 vermeld, hebben ~rwor
ven. 

b. Artikel 3 wordt gelezen: 
In_ de tweede klasse der wetenschappelijke 

archiefambtenaren zijn benoembaar zij die 
het diploma, hieronder in artikel s ve~eld 
hebben verworven. ' 

c. In de artikelen 4 en s wordt tussen de 
-woorden "regelen" en ", gelegenheid" ge
lezen: en onder door hem te bepalen voor
waarden. 

d. Artikel 6 vervalt. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

WetenschaJ;>pen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State• en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 5 Mei 1949, 
JULIANA. 

De Min. uan Ondsrw., Kunsten en Wetensch., 
TH. RCTTBN. 

( Uitgeg. 24 Mei 1949,) 
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S.J 194 
5 Mei 1949. BESLUIT tot aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymna
sium van het R.K. Lyceum voor het 
Gooi te Hilversum. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Februari 1949, No. 1277, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1949, no. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 April 1949, no. 7044, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1947 de afdeling 
gymnasium van het R.K. Lyceum voor het 
Gooi, uitgaande van de Stichting "Rooms 
Katholiek Lyceum voor het Gooi", gevestigd 
te Hilversum voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inachtne
ming- van de desbetreffende wettelijke voor• 
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
veisitaire .studiën af te geven dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 van de hoger-onder· 
wüswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Soestdijk, 5 Mei 1949. 
JUI:IANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen , TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 31 Mei 1949.) 

s. J 195 

6 Mef z949. BESLUIT, houdende wijzi
ging van de voorschriften betreffende 
de inrichting van de begrotingen der 
gemeenten en nadere wijziging van de 
voorschriften betreffende de inrichting 
der rekeningen der gemeenten. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken vari 7 April 1949, N°. 
25407, Afdeling Binnenlands Bureau Fi-. 
nanciën; 

Gelet op de artikelen 123 en 241 van de 
gemeentewet; 

Gedeputeerde Staten der provincie ge
hoord; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 April 1949, N°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voo!"" 
noemde Minister van 27 April 1949, N°. 
25884, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

s. 1949, J 194-195 

Artikel I 
De Begrotingsvoorschriften 1931 worden 

als volgt gewijzigd: 
· Aan artikel I wordt een nieuw derde lid 

toegevoegd, luidende: 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

bevoegd, Gedeputeerde Staten der provinci
ën gehoord, in model A met handhaving 
van de daaraan en aan deze voorschriften 
ten grondslag liggende beginselen wijziging 
aan te brengen. 

Artikel 2 wordt vervangen door het vol
gende: 

Het model der begroting wordt gevolgd, 
zonder enige vermindering te brengen in het 
getal, of verandering in de omschrijving en 
in de volgorde der hoofdstukken, der para
grafen en der posten. 

De gemeentebesturen zijn, in afwijking in 
zoverre van het bepaalde in het vorige lid, 
bevoegd, posten, welke het model vermeldt, 
weg te laten, indien en zolang daaraan geen 
behoefte bestaat. 

Voor elk bedrijf in de zin van artikel 13 
wordt een afzonderlijke paragraaf aan hoofd
stuk XIII van de gewone dienst en van de 
kapitaaldienst toegevoegd. 

Artikel II 
. De Rekeningsvoorschriften 1931 worden 

als volgt gewijzigd: 
Artikel I wordt vervangen door het vol

gende: 
De rekening der plaatselijke inkomsten en 

uitgaven wordt ingericht volgens het bij deze 
vastgestelde model F. Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken is bevoegd, Gedepu
teerde Staten der provinciën gehoord, in 
model F met handhaving van de daaraan 
en aan deze voorschriften ten grondslag 
liggende beginselen, wijzigingen aan te 
brengen. 

De gemeentebesturen zijn, in afwijking in 
zoverre van het bepaalde in het vorige lid, 
bevoegd, posten, welke het model vermeldt, 
weg te laten indien en zolang daaraan geen 
behoefte bestaat. 

Na artikel 4 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 4a, luidende: 

Gedeputeerde Staten kunnen, indien Bur
gemeester en Wethouders ener gemeente 
zulks verzoeken, van de verplichting tot het 
opmaken van de verzamelstaten, bedoeld 
in de beide voorgaande artikelen, vrijstelling 
verlenen, indien zij genoegzame waarborgen 
aanwezig achten, dat de contröle van de 
rekening van hunnentwege zonder deze 
stukken behoorlijk kan geschieden. Zij kun
nen aan die vrijstelling voorwaarden ver
binden en vorderen, dat hun andere be
scheiden worden overgelegd. 

In artikel 8 vervalt het gestelde onder de 
nummers 3 en 4 en wordt het gestelde onder 
2 vervangen door: 

Uitkering van het Rijk wegens opbrengst 
der ondernemingsbelasting. 

In artikel 9 vervalt het gestelde onder de 
nummers 1, 2, 5 en 6. 

Artikel 10 wordt vervangen door het vol
gende: 

Op de"post: Opcenten op de hoofdsom der 
personele belasting, behoort op elk dienstjaar 
te worden verantwoord: 
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onder a (betreffende het in het dienstjaar 
aanvangende belastingjaar) hetgeen van het 
Rijk tot en met de maand Februari van het 
volgend kalenderjaar wordt ontvangen; 

onder b (betreffende het in het dienstjaar 
eindigende belastingjaar), het verschil tussen 
het door het Rijk in totaal uitgekeerde be
drag en het in het vorige dienstjaar onder a 
verantwoorde bedrag. 

Artiksl 11 wordt vervangen door het vol
~nde: 

Op de posten: .,Schoolgelden" behoort op 
elk dienstjaar te worden verantwoord : 

onder a (betreffende het in het dienstjaar 
aanvangende schoolgeldjaar) zoveel twaalfde 
gedeelten van het kohierbedrag (de kohier
bedragen) als het aantal in het dienstjaar 
vallende maanden bedraagt van het school
geldjaar, dat in dat dienstjaar aanvangt; 

onder b (betreffende het in het dienstjaar 
eindigende schoolgeldjaar) het verschil tussen 
de totale opbrengst van het schoolgeldjaar 
en het op het vorige dienstjaar onder a ver
antwoorde bedrag, dit laatste eventueel ver
minderd met de overboeking, bedoeld in het 
tweede lid. 

Voor zover gedurende het kalenderjaar ter
zake van een in dat jaar aangevangen school
geldjaar meer schoolgeld wordt ontvangen 
dan ingevolge het bepaalde in het vorige lid 
onder a mag worden verantwoord, mag dit 
meerdere eveneens onder a worden opgeno
men, doch behoort dit voor de sluiting van 
het dienstjaar naar de volcende dienst te 
worden overgeboekt. 

In artikel 14 wordt in plaats van "hoofd
stuk I" gelezen "hoofdstuk I paragraaf 2". 

Aan artikel 26a wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende : 

Voor het in het vorige lid bedoelde bevel
schrift mag gebruik gemaakt worden van 
een stempelafdruk, overeenkomstig het bij 
dit besluit behorende model H VI. 

Na artikel 43 wordt toegevoegd een nieuwe 
paragraaf, luidende: 

Paragraaf 4a. Van het •aldo der rekeni1111 
lffl van de overbre1111ing daarvan. 

Artiksl 43a. Het saldo, dat de rekening op 
de cewone dienst aanwijst wordt overge
bracht naar hoofdstuk I van de gewone 
dienst van het volgende dienstjaar. Dit saldo, , 
vermeerderd of verminderd met de geraamde 
nog te verwachten inkomsten van de gewone 
dienst van het afgesloten dienstjaar, als be
doeld in artikel 6, tweede lid, en de geraamde 
nog te verwachten uitgaven van de gewone 
dienst van dat dienstjaar, als bedoeld in 
artikel 18, tweede lid, wordt zo spoedig mo
gelijk overgebracht naar hoofdstuk I para
graaf I van de kapitaaldiênst. 

Indien het saldo, dat naar hoofdstuk I, 
paragraaf I van de kapitaaldienst is over
gebracht, nadelig is en aldaar niet of niet 
volledig kan worden gedekt door naar dat 
hoofdstuk overgebrachte harige saldi van • 
de gewone dienst van vroegel"ê dienstjaren, 
wordt uiterlijk bij de eerstvolgende begroting 
in de dekking van het nadelig, onderschei
denlijk restan~ nadelig saldo voorzie~. 

Artikel III 
Dit besluit treedt in werking op de tweede 

dag na die der dagtekening van het Staat•-
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blad, waarin het geplaatst is, met dien ver
stande dat: 

a. artikel 11 van de Rekeningsvoorschrif
ten 1931 voor het eerst toepassing vindt ten 
aanzien van na I Januari 1950 aanvam:ende 
schoolgeldjaren; 

b. artikel 43a van de Rekeningsvoorschrif
ten 1931 voor het eerst toepassing vindt met 
betrekking tot het saldo van de gewone dienst 
der rekening over het dienstjaar 1947. 

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

Soestdijk, 6 Mei 1949. 
JULIANA 

De Mini,t.,. van Binnenlan~\"alun, 
J, H. VAN MAARsB;;;.; 

(Üitgc. 24 Mei 1,9.) 

s. J 196 
23 April 1949. BESLUIT tot ophtffing 

van de schorsing van het besluit vt de 
t'aad der gemeente Voorhout d. 18 
Augustus 1948, in zake interpe tie 
over woningvordering. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze 'Minister X: 

Binnenlandse Zaken van II April 1949, o. 
U 25537, afdeling Binnenlands Bestu r, 
bureau Bestuurszaken, betreffende de \ij 
Ons Besluit van 13 September 1948, no. 14, 
bevolen schorsing van het besluit van de raad 
der gemeente Voorhout d.d. 18 Augustus 
1948, waarbij aan een raadslid is toegestaan, 
burgemeester en wethouders te interpelleren 
over het door dat college gevoerde beleid 
inzake de vordering van een woning krach
tens de Woonruimtewet 1947, Staatsblad 
nr. H 291; 

Overwegende, dat geen termen bestaan 
voor vernietiging van het geschorste besluit; 

Gelet op de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

vorenbedoelde schorsing op te heffen. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staat•blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 23 April 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zalun. 
], H. VAK MAARSEVEEN. 

(Uitg1111. 17 Mei 1949.) 

-·--
s. J 19'7 
9 Mei 1949. BESLUIT tot vernietiging 

van het besluit van burgemeester en 
wethouders der gemeente Molenaars
graaf van 17 Juni 1948, in zake terrein
afscheiding voor de Nederlandse Her
vormde Kerk aldaar. 

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

Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse 
Zaken van 10 Februari 1949, No. 713, Direc
t;e van de Waterstaat, Afdeling Waterstaats-
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recht en van I7 Februari 1949, No. 23785, 
B.B. Bureau Bestuurszaken, tot vernieti
ging van het besluit van burgemeester en 
wethouders van Molenaarsgraaf van 17 Juni 
1948, houdende inwilliging van het verzoek 
van de kerkvoogdij van de Nederlands Her
vormde cemeente aldaar van 14 Juni 1948 
om een gedeeltelijke terreinafscheiding t~ 
mogen plaatsen om het plein voor de Neder
lands Hervormde kerk aldoaar; 

Overwegende, dat genoemd besluit bij 
Koninklijk besluit van 16 Juli 1948 (Staot,
blad No. I 315) tot I Juli 1949 is reschorst· 

Overwegende, dat het plein voor de Neder: 
lands Hervormde kerk te Molenaarsgraaf 
met de daarlangs gelegen openbare rijweg is 
verheeld en sinds mensenheugenis voor een 
ieder hegankelijk is geweest en dat de aan
wezigh!id van een rij bomen, tussen het 
plein ai de rijweg, mede door hun onderlinge 
afstand, geen kenteken vormt, dat het plein 
~!echts ter bede voor een ieder toegankelijk 
1s: 

dat derhalve bedoeld plein is een openbare 
weg in de zin der Wegenwet; 

O~rwegende voorts, dat de bij genoemli 
besluit van burgemeester en wethouders 
verleende vergunning tot het plaatsen van 
een gedeeltelijke terreinafscheiding om het 
plei11 in wezen inhoudt een onttrekking van 
dat plein aan het openbaar verkeer, hetgeen 
in let onderhavige geval krachtens artikel 9 
der Wegenwet slechts kan geschieden bij een 
door Gedeputeerde Staten goed te keuren 
besluit van de raad der gemeente; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

:r2 Maart I949, No. 33); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Verkeer en Waterstaat en van Bin
nenlandse Zaken van 12 April 1949, No. 715, 
Directie van de Waterstaat, Afdeling Water
staatrecht en van 2 Mei I949, no. 25662 
Afdeling Binnenlands Bestuur Bureau ae,: 
stuurszaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van burgemeester en 

wethouders van Molenaarsgraaf te vernieti
gen wecens strijd met de wet. 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Binnenlandse Zaken zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State: 

Soestdijk, 9 Mei I949, 
JULIANA. 

D• Minist.,. van Verkffr en Water,taat, 
D. G. W. SPITZEK. 

De Minutn van Binnenlanth• Zalun, 
J. H. VAN MAARSEV.BBN. 

(Uitgeg. 3 Juni 1949.) 

8, I 198 
I2 Mei 1949. WET tot wijziging van het 

Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 48/49, IIZ9; 
Hand. II 48/49, bladz. 1401; 
Bill. Hand. 1 48/49, u29; 
Hand. 1 48/49, bladz. 530. 

s. 1949, J 197- 200 

s. J 199 
I2 Mei 1949. WET, houdende wijziging van 

de begroting van de ontvangsten en uit
g_aven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 48/49, n42; 
Hand. 11 48/49, bl.adz, I40I; 
Bijl. Hand. 1 48/49, n42; 
Hand. 1 48/49, bladz. 530. 

S. I 200 

I2 Mei 1949. WET tot instelling van een 
gemeente "Wieringermeer". 

Bijl. Hand. II 48/49, u52; 
Hand. II 48/49, bladz. I40I; 
Bijl. Harid. 1 48/49, n52; 
Hand. 1 48/49, bladz. 530. 
Wij JULIANA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met het bepaalde in arti 
kei IS van het Besluit beuttincsrnaatregelen, 
Staatsbl.ad No. E 93, en van het bepaalde in 
artikel Ivan de Wet bezettinèsmaatregelen 1 
Staatsbl.ad No. H 195, wenselijk is over te 
gaan tot instelling, te rekenen van 20 Septem
ber 1944, van een gemeente "Wieringermeer". 

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

. Generaal van de Departementen van Binnen
landse Zaken, van Waterstaat en van Finan• 

. cien van 4 Juni I9H, Nederlanthe Staatlcou
rant van 30 Juni 1941, No. 124, tot instelling 
van een cemeente Wieringermeer, wordt 
geacht tot 20 September · 1944 rechtsgeldig 
te zijn geweest. 

Art. 2. I. Met ineang van 20 September 
1944 wordt een gemeente, genaamd "Wierin
germeer", ingesteld. 

2. Het gebied der gemeente omvat het 
gebied omschreven in artikel 2 van de wet 
van 31 Mei I937, Staatsblad No. 521, tot in
stelling van een openbaar lichaam voor de 
ingepolderde Wieringermeer en nader aan te 
wijzen ingepolderde of in te polderen gedeel
ten van het IJsselmeer. 

De gemeente behoort tot de provincie 
Noordholland. 

3. In de wet van I7 November 1933, 
Staatsblad no. 604, houdende nieuwe vast
stelling van het rechtscebied en de zetels der 
rechtbanken en kantongerechten, behorende 
tot het Gerechtshof te Amsterdam, wordt 
met ingang van de in het eerste lid genoemde 
datum onder het hoofd "Kantongerecht dea 
Helder" toegevoegd: ,,Wieringermeer". • 

4. In tabel B, bedoeld in artikel 31, eerste 
lid. der kieswet. wordt met inganc van de in 
het eerste lid genoemde datum onder het 
hoofd "Noordholland" onder II, na "Wierin• 
gen", ingevoegd: ,,Wieringermeer". 

Art. 3. I. De plaatselijke verordeningen 
op 19 September 1944 geldende in het gebied 
der gemeente Wieringermeer zijn na deze 
datum van kracht gebleven en blijven van 
kracht, totdat zij door het bevoegd gezag 
zijn ingetrokken, Zij vervallen, voor zover 
zij op I December 1950 nog van kracht zijn, 
met die datum. 

2. Het derde lid van artikel II van het 
Besluit bezettingsmaatregelen, gelijk dit 
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ar,ikel is gewijzigd bij de wet van 27 Mei 1948, 
Staatsblad No. I 215, is óp deze verordenin
gen van toepassing. 

Art. 4. De bij besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Water
staat, van Binnenlandse Zaken en van Finan
ciën van 28/31 October 1941, Nederlandse 
Staatscourant van 5 November 1941, No. 216, 
in beheer en onderhoud aan de gemeente 
Wieringermeer overgedragen Rijkseigen
dommen zullen in eigendom aan de gemeente 
worden overgedragen. 

Art. 5. 1. De bezoldigingsregeJinc van 
de op 19 September 1944 in dienst der ge
meente Wieringermeer zijnde ambtenaren 
kan, behoudens het bepaalde in artikel 126 
van de Ambtenarenwet 1929, ten nadele van 
die ambtenaren niet worden gewijzigd. 

2. Voor de in het eerste lid bedoelde ambJ 
tenaren wordt ten aanzien van de regeling 
van de wedde in aanmerking genomen de 
diensttijd, in gelijke betrekking bij het "open
baar lichaam" en sedert I Juli 1941 in dienst 
der gemeente vervuld. 

Art. 6. Deze wet kan worden aangehaald 
als "wet gemeente Wieringermeer". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, I2 Mei 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minid•r van Verk#r en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 
(Uifgftl. 31 Mei 1949,) 

s. J 201 
12 Mei 1949. WET tot wijziging van het 

Eerste Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1164; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1401: 
Bijl. Hand. 1 48/49, n64; 
Hand. 1 48/49, bladz. 530. 

s. J 202 
12 Mei 1949. WET tot nadere w1,Jz1g111i: 

van het Eerste Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948. 

Wij JULIANA, enz. 
Bijl. Hand. 11 48/49, 1164; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1401; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1164; 
Hand. 1 48/49, bladz. 530. 

s. J 203 
12 Mei 1949. WET, houdende vaststelling 

van de begroting van inkomsten en uit
gaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1000 B; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1018-1030, 1032--

1037; 
Bijl. Hand~.l-48/40.-:s.ooo B; 
Hand. I 48/49, bladr._ 530-534. 

Gehele dienst 

· Titel A Gewone dienst 
Titel B Buitengewone dienst 

s. J 204 
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f 68 904 714 

I 035 644 
67 869 070 

13 Mei 1949. WET, houdende vaststelling 
van het Achtste Hoofdstuk B 4er Rijks
begroting voor het dienstjaJr 1949, 
(Departement van Marine.) 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1000; 
Hand. 11 48/49, bladz. 993-1008, 1052-
1088, 1090; 

Biil. Hand. 1 48/49, 1000; 
Hand. 1 48/49, bladz. 568-586. 

Gehele dienst f 322 987 120 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

s. J 205 

208 4'3 020 
114 494 100 

Ï3 Mei 1949. WET, houdendevastst;ing 
van het Achtste Hoofdstuk A der "ks
begroting voor het dienstjaar 949 
(Departement van Oorlog). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1000: 
Hand. 11 48/49, bladz. 993-1008, 105 

1090; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000; 

Hand. 1 48/49, bladz. 534-558, 560- S68. 
Gehele dienst f 540 212 092 

Titel A. Gewone dienst 344 923 502 
Titel B. Buitengewone dienst 195 288 590 

s.~ 20a 
BESLUIT van 13 Mei 1949 tot hernieuwde 

vaststellinc van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
9, lid 1, der Kinderbijslagwet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zakèn van 22 Maart 1949, N°. 5569, 
afdeling Arbeidsverhoudingen; 

Gelet op artikel 9, lid 1, der Kinderbijslag
wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
I2 April 1949, N°. 39): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 6 Mei 19491 N°. 5996, 
afdeling Arbeidsverhoudingen; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Als bedrijven, bedoeld in het eerste 

lid van artikel 9 der Kinderbijslagwet, wor
den aangewezen: 

1. het bedrijf van het vervaardigen, her
stellen en/of afwerken van onder- en/of 
bovenkleding; 

2. het behangers- en/of stoffeerdersbedrijf: 
3. het mattenmakers- en/of stoelenmat

tersbedrijf; 
4. het. meubelmakers- en/of biljartma.kers-

bedrijf; 
5. het rietmeubelmakersbedrijf; 
6. het stoelenmakersbedrijf; 
7. het mandenmakersbedrijf; 
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8. het hoepe!makersbedrijf; 
9. het k!ompenmakersbedrijf; 
10. het vlasserijbedrijf; 
II. het lederbedrijf; 
12. het sigarenmakersbedrijf; 
13. het bedrijf van het verduurzamen van 

levensmiddelen; 
14. het bedrijf van het schillen van hout; 
15. het bedrijf van het schoonmaken van 

groenten en fruit : 
15. het bedrijf van het lezen van erwten 

en bonen; 
17. het bedrijf van het vervaardigen en/of 

bewerken van knopen. 
Art. 2. 1. Ingetrokken wordt het Konink

lijk besluit van 25 April 1940 (Staatsblad 
N°. 846). 

2. Het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken van 
25 Juni 1941, N°. 2073, afdeling Arbeid 
(Nederlandse Staatscoutrant 1941, N°. 121) 
houdende wijziging van het Koninklijk be
sluit van 25 April 1940 (Staatsblad n°. 846), 
vervalt. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Juli 1949. 

Oaze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaublad zal worden geplaatst en waarvan 
afséhrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 13 Mei 1949. JULIANA. 
D, Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. 3 Juni 1949.) 

s. J 207 
9 Mei 1949. GRENSCORRECTIEBE

SCHIKKING Financiën II van de 
Minister van Financiën. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat, in verband met de 

toevoeging van de in artikel I van het 
Grenscorrectiebesluit 1949 bedoelde gebieden 
aan het grondgebied van het Rijk, nadere 
voorzieningen dienen te worden getroffen 
op het stuk van de aanwezigheid van perso
nen in het oorspronkelijke grensgebied; 

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Grens
correctiebesluit 1949; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In de Grenscorrectiebeschikk:ing 

Financiën I wordt de volgende wijziging 
aangebracht: 

Artikel 9 wordt gelezen: 
Het in artikel I der gewijzigde beschik

king van de Minister van Financiën van 20 
Mei 1946, no. 184 (Nederlandse Staatscourant 
van 21 Mei 1946, no. 99) vervatte verbod 
geldt niet in het oorspronkelijke grensgebied, 
voorzover dat gebied is gelegen op grotere 
atstand dan 500 metér van de nieuwe N~der
!ands-Duitse grens. 

Art. II. I. Deze beschikking wordt ge
acht in werking te zijn getreden met ingang · 
van 7 Mei 1949. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Grens
correctiebeschikking Financiën II". 

's-Gravenhage, 9 Mei 1949. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 Mei 1949.) 

s. 1949, J 206-209 

s. J 208 

17 Mei 1949. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hoger
onderwijswet van de Stichting tot op
richting en instandhouding van bijzon
dere leerstoelen voor Calvinistische wijs
begeerte en verwante vakken aan open
bare en andere universiteiten en hoge
scholen, gevestigd te Amsterdam, als 
bevoegd om bij de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte aan de Rijksuniversi
teit te Leiden een bijzondere leerstoel 
te vestigen in de Calvinistische wijsbe
geerte. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Maart 1949, No. 98907 II, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170--172 der Hoger-
onderwijswet; . 

De Raad van State gehoord, (advies van 
26 April 1949, No. 33); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor.: 
noemde Minister van 11 Mei 1949, no. 105882, 
afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting tot oprichting en instandhou

ding van bijzondere leerstoelen voor Calvi
nistische wijsbegeerte en verwante vakken 
aan openbare en andere universiteiten en 
h<>eescholen, gevestigd te Amsterdam, aan 
te- wijzen als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniver
siteit te Leiden een bijzondere leerstoel te 
vestigen, opdat door de daarvoor te benoe-

. men hoogleraar onderwijs zal worden gegeven 
in de Calvinistische wijsbegeerte. 

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

Soestdijk, 17 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. O., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 7 Juni 1949.) 

s. J 209 

18 Mei 1949. BESLUIT, betreffende nadere 
regelen in zake de uitbetaling van pen
sioenen, bedoeld in de Militaire Wedu
wenwet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van· 

Oorlog, van Marine a.i. en van Binnenlandse 
Zaken van 14 Februari 1949, Directie Admi
nistratieve Diensten, Afdeling B 4, Bureau Ia,. 
Nr. 101; 

Gelet op artikel 38 der Militaire Weduwen
wet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1949, nr. 48); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Mei 1949, Directie 
Administratieve Diensten, Afd. B 4, Bureau 
1a, Nr. 326; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Art. l. Het Koninklijk besluit van 8 
November 1947 (Staatsblad Nr. H 364) is te 
rekenen van 7 December 1947 van overee_n• 
komstige toepassing ten aanzien van de uit
betaling van pensioenen, bedoeld in de Mili• 
taire Weduwenwet 1922. 

Art. 2. Het Koninklijk besluit van 30 
December 1926 (Staatsblad Nr. 478) wordt 
geacht te rekenen van 7 December 1947 
buiten werking te ziin getreden. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine 
en van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en aan 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 18 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

D · Minister van Marine a.i., SceoKKING. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN M.\ARSEVEEN. 

(Uitgeg. 3 Ju.rii 1949.) 
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19 Mei 1949. BESLUIT, houdende be- j 
noeming van A. H. J. Lovink tot Ho~ 1 
Vertegenwoordiger van de Kroon m , 
Indonesië. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen a.i. van 18 Mei 1949, 
Kabinet Letter E 29; · 

Gezien Ons besluit van heden No. 9, hou
dende eervol ontslag, op verzoek, van Onze 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in 
Indonesië, Dr. L. J. M. Beel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· Art. l. Als Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon in Indonesië wordt benoemd Onze 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur A. H. J. Lovink, Secretaris-Generaal 
Vil.Il het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Art. 2. Onze benoemde Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon in Indonesië treedt 
op op het tijdstip waarop het bestuur van 
Indonesië aan hem. zal zijn overgegeven door 
Onze tegenwoordige Hoge Vertegenwoordi
ger van de Kroon of door de Autoriteit, die 
met de waarneming van de functie van Hoge -
Vertegenwoordiger van de Kroon tijdelijk is 
belast. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
· is belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsb'4d zal worden geplaatst 
en waarvan, ter kennisneming, afschriften 
zullen worden gezonden aan de Raad van 
Ministers en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 19 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 7 Ju.ni 1949.) 

s. J 211 
BESLUIT van 19 Mei 1949, houdende vast

stelling van bepalingen omtrent vrij
willige dienstneming bij het reserve
personeel der Koninklijke Landmacht 
en daaruit voortvloeiende bijzondere 
aanspraken. 

Wij JULIANA, enz. 
Ot;> de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Financiën, 
van Binnenlandse Zaken en van Sociale 
Zaken van 30 Maart 1949, Staf van de Adju
dant-generaal, Afdeling A. Il. B1.reau 2, 
n°. 526, van I2 April 1949, .111°. 1~630/R, 
Afdeling Ambtenarenzaken, Bureau I {Minis
terie van Binnenlandse Zaken); 

Gezien de Wet voor het reserve-pe~oneel 
der landmacht 1905; 

Overwegende, dat het noodzakelijk1·s, :bij 
de Koninklijke Landmacht, de besch 1ng 
te hebben over tot het reserve-pe neel 
behorend kader, dat vrijwillig mil taire 
dienst verricht. 

Hebben goedgevonden en verstaan\ 
Art. l. Dit besluit verstaat onder: 
a. ,,Ome Minister": Onze Minister van 

Oorlog; . 
b. ,,vrijwilliger": degene, die een verbiàte

nis heeft gesloten, als in dit besluit bedoeld; 
c. ,,verbintenis": een verbintenis als in dit 

besluit bedoeld. . 
Art. 2. I. Tot een verbintenis om bij het 

reserve-personeef der Koninklijke landmacht 
te dienen, overeenkomstig de bepalingen 
van dit besluit, kunnen - met uitzonderinc 
van hen, die tot het beroepspersoneel beho
ren - worden toegelaten mannelijke Neder
landers, verblijvende binnen het Rijk in 
Europa, die niet jcnger dan 18 en niet ouder 
dàn 35 jaar zijn en voldoen aan de door Onze 
Minister te stellen eisen van geneeskundige 
geschiktheid, alsmede aan andere door Onze 
Minister te stellen eisen. 

2. Tot een verbintenis kunnen niet worden 
· toegelaten: 

a. zij, wier gedrag of wijze van dienstver
vulling tijdens een vroeger verblijf in werke
lijke dienst niet doen verwachten, dat zij 
als vrijwilligers ten volle aan de hun te stellen 
eisen zullen voldoen; 

b. zij, die bij rechterlijke uitspraak zijn 
. veroordeeld tot één of meer onvoorwaarde

lijke vrijheidsstraffen, zwaarder of tezamen 
zwaarder dan Nederlandse gevangenisstraf 
van één maand; 

c. zij, die bij rechterlijke uitspraak in 
Nederland zijn veroordeeld tot een geheel 
of gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraf, 
zolang de bij die uitspraak bepaalde proeftijd 
niet is verstreken; 

• d. zij, die zijn ontzet van het recht om bij 
de gewapende macht te dienen dan wel op 
grond van politieke gedragingen, hetzij tij
delijk, hetzij voorgoed, zijn uitgedoten van 
het recht van het bekleden van openbare 
ambten. 

Art. 3. 1. De vrijwilliger verbindt zich 
van het tijdstip, te vermelden in de in artikel 
artikel 4 bedoelde akte, af voor een tijdvak 
van vier dan wel zes jaren. 

2. Hij verbindt zich om voor de duur van 
de in het voorgaande lid bedoelde verbintenis 

• onafgebroken in werkelijke dienst te blijven. 
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3. Het eerste jaar der verbintenis wordt 
als proefjaar beschouwd, gedurende hetwelk 
die verbintenis drie maanden na schrifte• 
lijke opzecging, hetzij door de Korpscom
mandant, c.q. door de autoriteit, die als 
zodanic is te besch9uwen, hetzij door de 
belanghebbende, een einde zal nemen. 

Art. 4. I. Voor het sluiten van de verbin
tenis wordt gebruik gemaakt van een akte, 
waarvan het model door Onze Minister wordt 
vastgestekl.. 

2. Onze Minister bepaalt wie bevoegd zijn 
om bij het voorlopig aangaan der verbinte
nissen het Rijk te vertegenwoordigen. 

3. De ondertekening der akte verbindt 
belanghebbende aanstonds, terwijl door 
het Rijk uit de verbintenis slechts dan ver..
plichtingen voortvloeien, indien de akte 
door df door Onze Mini,ter aan te wijzen" 
autoriteit wordt bekrachtigd. Vindt die 
bekrad.tiging niet plaats, dan behoudt 
betrokkene zijn oorspronkelijke positie. 

Art. 5. Aan hem, die niet in werkelijke 
militaire dienst is en tér indiensttreding 
als vnjwilliger ingevolge de bepalingen' van 
dit besluit door de Commandant van het 
onderdeel, waarbij hij, na toelating tot een 
verbi11tenis als vrijwilliger zal dienen, wordt 
opge1oepen, zal voor rijksrekening vervoer 
naar de standplaats van bedoeld onderdeel 
worden verleend, indien zijn woon- of ver• 
blijfplaats, mits in Nederland, ziel:. op een 
afstand van ten minste 10 km van die stand
plaats bevindt. Komt de verbintenis met 
de belanghebbende niet tot stand, dan zal 
hem vervoer voor rijksrekening naar zijn 
woon- of verblijfplaats in Nederland worden 
verstrekt. 

Art. 6. 1. Bij de indiensttreding als vrij
williger wordt de belanghebbende de positie 
ivan soldaat ve.rleend. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid verkrijgen zij, die vóór het sluiten 
der verbintenis in werkelijke dienst of met 
groot verlof zijn, c.q. eervol uit de militaire 
dienst zijn ontslagen de door hen laatstelijk 
beklede definitieve of tijdelijke rang, met 
dien verstande, dat zij bij het aangaan der 
verbintenis geen hogere rang dan die van 
sergeant of wachtmeester kunnen bekleden. 

3. Met afwijking van het bepaalde in dit 
artikel kan Onze Minister aan de vrijwilliger, 
die bestemd wordt voor de functie van admi- . 
nistrateur van een compagnie, een overeen~ 
komstig of hoger onderdeel, een hogere 
rang dan die van sergeant verlenen. 

Art. 7. Het bekrachtigen van de verbin
tenis heeft ten gevolge, dat elke andere over
eenkomst, krachtens welke de vrijwilliger 
reeds tot enigerlei militaire dienst bij de 
Koninklijke landmacht verplicht was, van 
rechtswege als ontbonden wordt beschouwd, 
te rekenen van de datum dier bekrachti&ing. 

Art. 8~ De tijd, · 
a. bedoeld in artikel 33 van het Wetboek 

van militair Strafrecht, 
b. bedoeld in artikel 19 van de Wet op 

de Krijcstucht, 
c. gedurende welke een vrijwilliger zich 

heeft schuldig gemaakt aan desertie of aan 
ongeoorloofde afwezigheid (met uitzonderi11g 
van die afwezigheid, welke krachtens artikel 
z, onder 2°, van de Wet op de Krijgstucht 
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krijgstuchtelijk is afgedaan), strekt niet in 
mindering van de tluur der verbintenis. 

Art. 9. Bij be!indiging van de verbintenis 
na resp. zes of vier jaren met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 8 van dit besluit,. 
heeft de vrijwilliger: 

I, uitzicht op het aangaan van een vrij
willige verbintenis bij de Koninklijke land
macht als bero.epsmilitair beneden de rang 
van tweede-luitenant voor zover er vacatures 
bestaan en op hem bij het beroepspersoneel 
wordt prijs gesteld. 

2. a. bij een zesjarige verbintenis aan
spraak op een uitkering ten bedrage van 
f 3750,- (drie duiund uuenhonderd en uijftig, 
gulden) 

b. bij een vierjarige verbintenis aanspraak. 
op een uitkering ten bedrage van f 2250,-
(twee duizend tweehonderd en uijftig gulden) 
dan wel 

3. uitzicht op medewerking van Onze· 
Ministers van Oorlog, van Binnenlandse 
Zaken en van Sociale Zaken ter verkrijging: 
van een burgerbetrekking, hetzij in over
heidsdienst, hetzij in semi-overheidsdienst. 

Art. 10. 1. De aanspraak op de, in artikel 
9 bedoelde, uitkeringen gaat voor belang
hebbenden verloren: 

a. door het aangaan of het weigeren van 
een hem aangeboden vrijwilrice verbintenis 
bij het beroepspersoneel der Koninklijke 
landmacht beneden de rang van tweede
luitenant; 

b. door het aanvaarden van een betrekking 
· in overheidsdienst, c.q. semi-overheidsdienst. 

welke belanghebb1mde in aansluiting .op de 
geëindigde - in dit besluit bedoelde - ver
bintenis verkrijgt met medewerking van 
één Onzer, in artikel 9, bedoelde Ministers. 

c. door het aanvaarden van een benoeming 
als officier tijdens dan wel in aansluiting 
op de geëindigde - in dit besluit bedoelde 
- verbintenis. 

z. Onze Minister is bevoegd om, bij het 
bestaan van zeer gewichtige redenen van 
persoonlijke of zakelijke aard van het be
paalde in het eerste lid sub a van dit artikel 
af te wijken. 

Art. 11. I. Indien de verbintenis als ge
. volc van omstandigheden, onafhankelijk 
van de wil of toedoen van de vrijwilliger, 
tussentijds is verbroken, heeft hij aanspraak 
op een uitkering naar de volgende maatstaf~ 

na een onafgebroken diensttijd overeen-
komstig dit besluit van: · 

twee jaren . . • • . • f 750,
drie jaren ••••••. f 1500,
vier jaren • • • • • . • f 2250,
vijf jaren • • · . • • • • f 3000,-

2. Voor niet volle jaren heeft de in het 
voorcaande lid bedoelde vrijwilli&er aan
spraak op de daar bedoelde uitkering naar 
reden van de verstreken volle .maanden·. 

3. Over het in artikel 3 bêdoelde proefjaar 
bestaat ceen aanspraak op een uitkering. 

Art. 12. De uitbetalingen der in de arti
"kelen 9 en II bedoelde uitkeringen geschiedt 
naar door Onze Minister te stellen regelen. 

Art. 13. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag na de .datum van uitgifte 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
Jandse Zaken en van Sociale Zaken zijn, 

• 



s. 1949, J 211-214 

'ieder voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
,blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

Soestdijk, 19 Mei 1949, 
JULIANA. 

De Minister van Dorl011, SCHOKKING. 

De Minister uan Financiën, P. L1EPTINCK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Ministu uan Sociale Zaken, A.M. JOEKES 

(Uit11e11. 7 Juni 1949.) 

.s. J 212 
:20 Mei 1949. BESLUIT tot intrekking van 

artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
23 Januari 1946, houdende vaststelling 
van een regeling betreffende de verbin• 
dende kracht van enige bezettingsrege• 
lingen liggende op het gebied der phar• 
maceutische inspectie van de Volksge• 
zondheid, (Staatsblad No. G 20). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordrácht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 1 April 1949, No. 835 P, 
Afdeling Volksgezondheid; 

Overwegend~ dat, nu de 111 artikel 2 van 
het Koninklijk besluit van 23 Januari 1946 
(Staat&blad No. G 20) genoemde bezettings
maatregelen vervallen zijn verklaard en door 
normaJe voorschriften zijn vervangen, dat 
.artikel behoort te worden ingetrokken; 

De Raad van State gehoord (advies van 
:26 April 1949, No. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis-
1:er van Sociale Zaken van 13 Mei 1949_. No. 
:1230 P, Afdeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
23 Januari 1946 (Staatsblad No. G 20) wordt 
ingetrokken. 

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

Soestdijk, 20 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Min. uan Soc. Zalum, A. M. JoEKES. 

(Uitg-,. 14 Juni 1949.) 

s. J 213 
25 Mei 1949. BESLUIT tot schorsing vag; 

een drietal besluiten van de raad der gfll' 
meente Finsterwolde, houdende benoe
ming onderscheidenlijk van J: ~al$, 
G. Kolthof en P. Molenkamp tot lid van_ 
de gemeentelijke instelling voor Socialè 
Zaken van de gemeente Finsterwolde. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister vaa 

Binnenlandse Zaken van 24 Mei 1949, Afde
ling-Binnenlands _Bestuur, Bureau Bestuurl!-

• 
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&aken, tot schorsing van de besluiten van de 
r~ der gemeente Finsterwolde van 23 
December 1946, No. 4, 22 December 1947, 
Jo. 3, en 10 December 1948, No. 13, tot be-

oeming onderscheidenlijk van J. Pais, 
G. Kolthof en P. Molenkamp tot lid van de 
cemeentelijke instelling voor Sociale Zaken 
'Van de gemeente Finsterwolde; 

Overwegende dat genoemde led~ hebben 
sestemd ten gunste van een besluit, krachtens 
hetwelk door deze instelling uitkeri~n wor
fen verstrekt, die niet geacht kunnep. worden 
fn overeenstemming te zijn met het bepaalde 
in artikel 29 der Armenwet; 

dat het wenselijk is, hangende het onder
soek naar de vraag of in verband dWmede 
moet worden overgegaan tot ve~!jging 
van de benoemingsbesluiten, deze ~uiten 
.te schorsen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der 8'IJ1een
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan! 
bovengenoemde besluiten van de r-.I der 
gemeente Finsterwolde te schorsen tot 1 
November 1949. 

Onze Minister van Binnenlandse Z~en is 
belast met de uitvoering van dit beslui\ het
welk in het Staatsblad zal worden gepl~tst. 

Soestdijk, 25 Mei 1949. 
JULIAm\. 

De Mini/lier' uan Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

(Uitgeg. 14 Juni 1949.) 

8. J 214 
s. J 214. 
25 Mei 1949. BESLUIT, houdende schor

sing van het besluit van de raad der ge
meente Stein, dd. 29 April 1949, betref
fende hondenbelasting. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 24 Mei 1949, Afde
ling Binnenlands Bestuur, Bureau Financiën, 
No. 14623, tot schorsing van het besluit van 
de raad der gemeente Stein, d.d. 29 April 
1949, strekkende tot vermindering van 48 
met het viervoud verhoogde aanslagen in de 
hondenbelasting; 

Overwegende, dat het wenselijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dat 
besluit in strijd is met de wet of met het alge
meen belang, de werking daarvan te voor
komen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van de raad der ge
meente Stein te schorsen tot I December 
1949. 

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

Soestdijk, 25 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Miniaur- uan Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitg1111. 14 Juni 1949.) 
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s. J 215 
25 Mei 1949, BESLUIT, houdende goed

keuring van de aanvullingsbegroting 
van Indonesië voor het dienstjaar 1947. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de wordracht van Onze Minister zon

der Portefeuille en van Onze Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen a.i. van 20 April 
1949, 2de Afdeling, No. 1; . 

Gelet op artikel 3, 3de lid, van het "Over
gangsbesluit Algemeen Bestuur Nederlandsch 
Indië" (Staatsblad no, D 65); 

De Raad van State gehoord (advies van 
10 Mei 1949, No. 23): 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter zonder Portefeuille, mede namens Onze 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
van 18 Mei 1949, 2de Afdeling, no.2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Goed te keuren de aanvullingsbegroting 

van Indonesië voor het dienstjaar 1947, vast
gestell bij de besluiten van de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon in Indonesië van 
29 Jaauari 1949, nos 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, '1, 
8 en 10. 

O11,1:e Minister zonder Portefeuille en Onze 
Minirter van Overzeese Gebiedsdelen zijn 
belart met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsbl. zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 25 Mei 1949, 
JULIANA. 

D• Min. zonder Portefeuille GöTZEN. 

D, Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
J, H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgtlfl, 21 Juni 1949.) 

s. J 216 
27 M•i 1949. WET tot vaststelling, van 

het Dertiende Hoofdstuk der Ri,lksbe• 
groting voor het dienstjaar 1949 (De
partement van Overzeese Gebiedsdelen). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1000; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1200-1231, 1234 
1245, 1249--1260, 1276---1313; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1000; 
Hand. I 48/49, bladz. 58~35. 

Gehele dienst 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

s. J 217 

f 21 345 126 

II 185 126 
10 160 000 

27 Mei 1949. WET, betreffende oprichting 
van de Nederlands-Indonesische Maat
schappij tot Financiëring van het Econo
misch Herstel van Indonesië N. V;~ en 
verlenging van garanties voor invèSte
rinJ in Indonesië. 

Bijl. Hand. 11 47/48, 833; 
Bijl. Hand. 11 48/49, 833; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1377-1391; 
Bijl. Hand. I 48/49, 833; 
Hand. I 48/49, bladz. 635-639; 
Wij JULIANA, enz .•.. doen te weten: 
Alzo Wij in overwecinc ·genomen-- hebben, 
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dat de financiering van het economisch her
stel van Indonesië van overheidswege onder
steuning behoeft zowel door oprichting van 
een herstelfinancieringsmaatschappij, die kan 
voorzien in credietbehoe!ten, welke de parti
culiere ban.kien en andere financiële instel
lingen niet kunnen bevredigen, als door het 
treffen van een regeling inzake de verlening 
van garanties voor risico's verbonden aan de 
financiering van in Indonesië uitgeoefende 
bedrijven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. De Minister van Financiën wordt 

gemachtigd om met inachtneming van de 
bepalingen van deze wet wor en namens de 
Staat der Nederlanden met de Regering van 
Indonesië een in Indonesië gevestigde naam
loze vennootschap met de als bijlage bij deze 
wet gevoegde statuten op te richten, genaamd 
Nederlands-Indonesische Maatschappij tot 
Financiering van het Economisch Herstel 
van Indonesië N.V., welker doel is: 

het financieren van bedrijven welke door 
in het Koninkrijk gevestigde natuurlijke- en 
rechtsperson,en in Indonesië worden uitge
oefend op het gebied van handel, nijverheid, 
ambacht, bodemcultuur, visserij, verkeer te 
land, te water en in de lucht, mijnbouw, 
woningbouw bf anderszins, zulks. onder meer 
door middel van het <,penen van credie~en, 
het verst"rekken van geldleningen, het stellen 
van borgtochten of garanties, het deelnemen 
in het kapitaal en het verlenen van bemid
deling bij een en ander, alles indien en voor 
zover dit d,ienstig kan worden geacht voor 
het herstel van de welvaart van Indonesië; 

deelneming in andere vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen met een gelijk 
of aanverwant doel; 

het beheren van gelden, welke door open
bare lichamen zijn of worden bestemd ter 
tegemoetkoming in geleden oorlogsschaden 
en 'het voeren van administraties betreffende 
zulke schaden; 

het uitoefenen van financieel toezicht; 
alles wat met het voorgaande in de ruimste 

zin verband houdt. 
In bijzondere omstandigheden kan de in 

het eerste lid van dit artikel bedoelde finan
ciering zich eveneens uitstrekken tot niet in 
het Koninkrijk gevestigde natuurlijke en 
rechtspersonen. 

Art. 2. Tot medewerking aan wijzigingen 
van de als bijlage bij deze wet gevoegde sta
tuten van de in artikel I genoemde vennoot
schap welke de financiële verplichtingen van 
de Staat der Nederlanden vergroten of •ijn 
zeggenschap in de bedoelde vennootschap 
verkleinen, behoeft de Minister van Finan• 
ciën wettelijke ma<:htiging; andere wijzi• 
gingen worden door hem onverwijld aan de 
Staten-'Generaal medegedeeld. 

Voorzover bepalingen van de als bijlage 
bij deze wet gevoegde statuten der in artikel. 
1 genoemde vennootschap afwijken van de 
bepalingen van het Wetboek van Koophan
del voor N ederlandsch-Indië, blijft dit Wet
boek buiten toepassing. 

Art. 3. De Minister van Financiën wordt 
gemachtigd om met inachtneming van de 
·bepalingen van deze wet voor en namens de 
Staat der Nederlanden aan houders van pre
ferente aandelen-C in -de in artikel I génoemde 



s. 1949, J 217 

vennootschap een dividendcarantie te ver
strekken, alsmede tecenover derden de beta
ling te garanderen van rente en aflossing op 
door de vennootschap te haren laste aange
cane geldleningen. 

Art. 4. Voorts wordt de Minister van 
Financiën gemachtigd om met inachtneming 
van de bepalingen van de:ze wet voor en 
namens de Staat der Nederlanden aan in het 
Koninkrijk gevestigde natuurlijke en rechts
personen, die in Indonesii! een bedrijf uit
oefenen, onder door hem te stellen voorwaar
den garanties te verlenen of te doen verlenen 
voor met de financiëring van bedoelde be
drijven verbonden risico 's. 

Art. 5. Het bedrag waarmede door de 
Staat der Nederlanden kan worden deelge
nomen in het maatschappelijk kapitaal van 
de in art. 1 genoemde vennootschap en het 
bedrag waarvoor garantiea als bedoeld in 
art. 4 kunnen worden verleend, zijn geza
menlijk en in totaal beperkt tot f 125 000 000 
(een honderd en vijf en twintig millioen 
gulden Nederlands courànt). 

Art. 6. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Mei 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Financiln, P. LIEPTINCK. 
De Minister zonder Portefeuille, GöTZRN. 

De Minister van Ouerzeue Gebiedsdelen a.i., 
J. H. VAN MAARsavBRN. 

(Uit1c, I Juni 1949.) 

BIJLAGE 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Neder

lands-Indonesische Maatschappij tot 
Financiering van het Economisch Her-• 
stel van Indonesië N.V., te Batavia. 

STATUTEN 

Naam en zetel 
Art. 1. (1) De vennootschap draagt de 

naam: Nederlands-Indonesische Maatschap
pij tot Financiering van het Economisch 
Herstel van lndonesii! N.V. 

(2) Zij is gevestigd te Batavia en kan bij
kantoren of vertegenwoordigingen instellen 
elders in Indonesië. 

Doel 
Alt. 2. (1) De vennootschap heeft ten 

doel: 
(a) het financieren van bedrijven welke 

door in het Koninkrijk gevestigde natuurlijke 
en rechtspersonen in Indonesië worden uitge
oefend op het gebied van handel, nijverheid, 
ambacht, bodemcultuur, visserij, verkeer te 
land, te water en in de lucht, mijnbouw, 
woningbouw of anderszins, 

zulks onder meer door middel van het 
openen van credîe~en, het vérstrekken van 
geldleningen, het stellen van borgtochten of 
garanties, het deelnemen in het kapitaal en 
het verlenen van bemiddeling bij een en ander, 

alles indien en voor zover dit dienstig kan 
worden geacht voor het herstel van de wel
vaart van lndone,ië; 
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(b) deelneming in andere vennootschap
pen, verenigincen en stichtingen met een 
gelijk of aanverwant doel; 

(c) het beheren van gelden, welke door 
openbare lichamen zijn of worden bestemd 
ter tegemol!tkominc in geleden oorlogsscha
den en het voeren van administraties be
treffende zulke schaden; 

. (d) het uitoefenen van financieel toezicht; 
(e) alles wat met het voorgaaade in de 

ruimste zin verband houdt. 
(2) In bijzondere omstandigh~en kan 

de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
financiering zich eveneens. uitstrelken tot 
niet in het Koninkrijk gevestigde na\uurlijke 
en rechtspersonen. 

Duur 
Art. 3. De vennootschap vangt aal op de 

dag van het verlijden de:zer akte en is aange
gaan voor de duur van dertig jaren. 

Kapitaal en aandelen. 
Art. 4. (1) Het maatschappelijk ka~~aal 

der vennootschap bedraagt drieho~erd 
rnillioen gulden Ind. crt. (f 300 ooo oOO)\ffl is 
verdeeld als volct: 

vijft ig duizend prioriteitsaandelen A, elk 
groot ~n duizend gulden nominaal, waaavan 
vijf en twintig duizend aandelen uitsluitend 
kunnen worden geplaatst bij en ten name ,:an 
de Staat der Nederlanden en vijf en twintig 
duizend aandelen uitsluitend bij en ten name 
van Indonesii!: deze aandelen zijn niet over
draagbaar, behalve aan de vennootschip 
zelf; 

twee honderdduizend gewone aandelen B, 
elk groot één duizend gulden nominaal: 

vijftig duizend preferente aandelen C, elk 
groot ~n duizend nominaal. 

(2) Van deze aandelen zijn bij het passe
ren duer akte geplaatst vijf en twintig dui
zend prioriteitsaandelen A bij de Staat der 
Nederlanden en vijf en twintig duizend pri
oriteitsaandelen A bij Indonesië; deze aan• 
delen zijn bij plaatsing volgestort. 

(3) De uitgifte van de gewone aandelen 
B en de preferente aandelen C zal geschieden 
door de Directie met goedkeuring van de 
Raad van Toezicht tegen een door de Raad 
van Toezicht vast te stellen koers, welke niet 
beneden pari mag zijn. De aandelen dienen 
bij uitgifte te worden volgestort. 

(4) De door de Staat der Nederlanden 
verrichte volstorting als bedoeld in lid 2 van 
dit artikêl is eeschied door crèditering van 
een ten gunste van de vennootschap bij de 
Schatkist geopende speciale rekening met de 
tegenwaarde in Nederlands courant van het 
bedrag der deelneming. 

Volstorting van door de Staat der Neder
landen te nemen gewone aandelen B zal op 
dezelfdl' wij:re k11r.nen geschieden. 

Art. S. De aandelen zijn onsplitsbaar. De 
vennootschap erkent van ieder aandeel 
slechts één eigenaar. Behoren aandelen tot 
een onverdeelde gemeenschap, zo zijn de 
gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening 
van hun rechten ten aanzien van de vennoo
schap verplicht zich door één persoon te 
doen vertegenwoordigen. 

Art. 6. (I) De prioriteitsaandelen A, als
mede de gewone aandelen B zijn gesteld 01> 



naam: elk dezer beide soorten van aandelen 
is doorlopend genummerd. Voor deze aan• 
delen worden geen aandeelbewijzenafpgeven. 

(2) De namen en zetels resp. woonplaat
sen van de houders dezer aandelen worden 
ingeschreven in een register van aandeel
houders der vennootschap, dat ten kantore 
der vennootschap regelmatig wordt bijge
houden en ter inzage ligt. Op verzoek van 
een houder dezer aandelen wordt hem door de 
vennootschap schriftelijk bevestigd hoeveel 
aandelen te zijnen name zijn ingeschreven. 

(3) De ui tbetaling van dividenden ge
schiedt aan degene die op het ogenblik, waar
op het dividend wordt gedeclareerd, als 
eigenaar van het aandeel in het aandeel
houdêrsregister t e boek staat. 

Art, 7 (I) De preferente aandelen C luiden 
aan toonder; zij zijndoorlopendgenummerd, 
De vo« deze aandelen af te geven aandeelbe
wijzen worden getekend door een lid van de 
Directie en een lid van de Raad van Toezicht. 
Eén van beide handtekeningen kan door mid
del van een facsimile-afdruk worden ge
plaatst. 

(2) Bij elk aandeelbewijs aan toonder 
wordt gevoegd een stel dividendbewijzen 
met talon, welke hetzelfde nummer dragen 
als !tet aandeelbewijs. 

(31 De uitbetaling van dividenden op deze 
aan•elen geschiedt tegen inlevering van de 
daarvoor aangewezen dividendbewijzen. De 
Directie is echter bevoegd om, wanneer zij 
de overtuiging heeft verkregen dat een divi
dendbewijs is verloren gegaan, de uitbeta
ling te doen aan degene die zich ten genoege 
van de Directie als aandeelhouder legiti
meert; door deze uitbetaling wordt het be
trokken dividendbewijs tegenover de ven
nootschap waardeloos. 

(4) Op verzoek van een houder van aan
delen C kwmen aandeelbewijzen, dividend
bewijzen en talons word.en uitgereikt welke 
betrekking hebben op meer dan één aandeel ; 
dergelijke stukken worden ten verzoeke en 
op kosten van de houder weder gesplitst in 
meerdere stukken, elk betrekking hebbende 
op één aandeel. 

Art. 8, De levering van aandelen op 
naam geschiedt hetzij door de betekening 
ener akte van overdracht aan de vennoot
schap, hetzij door een schriftelijke erkenning 
van de overdracht door de vennootschap. 
De vennootschap tekent de levering in haar 
aandeelhoudersregister aan en geeft de vroe
gere en de tegenwoordige houder van het aan
deel kennis dat deze aantekening heeft plaats 
gehad. 

Op de toebedeling van aandelen op naam 
bij scheiding van eni&e cemeenschap vindt 
het voorgaande overeenkomstige toepassing. 

Art. 9, (I) Voor aandeelbewijzen, divi
dendbladen en talons welke mochten zijn 
verloren gegaan, kunnen door de Directie 
op een daartoe strekkend schriftelijk ver
zoek van de belanghebbende, na vooraf
gaande aankondiging in één of meer door de 
Directie aan te wijzen nieuws- of financiële 
bladen en onder door haar voor ieder geval 
afzonderlijk t e bepalen waarborgen dupli
caatbewijzen worden .uitgereikt, welke het
zelfde nummer dragen als de verloren gegane 
stukken. 
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(2) Door de uitreiking van de duplicaat
bewijzen worden de oorspronkelijke stukken 
tegenover de vennootschap waardeloos. 

(3) Alle kosten op de uitreiking van du
plicaten vallende, zijn voor rekening van 
degene die deze uitreiking heeft verzocht. 

(4) Aandeelbewijzen, dividendbladen of 
talons welke voor de omloop onbruikbaar 
zijn geworden, kunnen op verzoek van de 
houder en op diens kosten worden vervangen 
door nieuwe stukken; de onbruikbaar ge
worden stukken worden door de Directie 
vernieticd. 

Art. 10. De vennootschap is gerechtigd 
voor eigen rekening onder bezwarende titel 
volgestorte aandelen in haar maatschappe
lijk kapitaal te verkrijgen tot een maximum 
van de helft van het geplaatste gedeelte van 
het maatschappelijk kapitaal. 

Overige geldmiddelen 

Art. 11. (I) In de behoefte der vennoot
schap aan geldmiddelen kan mede worden 
voorzien door al dan niet onder garantie van 
de Staat der Nederlanden en/of Indonesië 
te sluiten geldleningen. 

(2) Deze geldleningen worden gesloten 
door de Directie met goedkeuring van de 
Raad van Toezicht. 

(3) Het totale bedrac van aldus gesloten 
geldleningen zal nimmer meer mogen belopen 
dan het nominale bedrac van het geplaatste 
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. 

(4) Daarenboven zal de Directie met goed
keuring van de Raad van Toezicht in de be
hoefte van de vennootsch4p aan kasmiddelen 
kunnen voorzien door het opnemen van kas
voorschotten. 

Bestuur 
Art. 12. (I) De Dirêctie der vennootschap 

bestaat uit twee Directeuren, alsmede, indien 
de Koning daartoe besluit, een President
Directeur. 

De Directeuren worden benoemd door de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
en wel één uit een bindende voordracht van 
twee personen opgemaakt door de.. Neder
landse Minister van Financiën en één uit 
zulk een voordracht opgemaakt door de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon in Indone
sië. De President-Directeur wordt benoemd 
door de Koning. 

(2) Tot leden van de Directie kunnen uit
sluitend worden benoemd onderdanen van 
het Koninkrijk. Hun benoeming geschiedt 
voor de tijd van vijf jaar; zij kunnen echter 
te allen tijde worden geschorst en ontslagen 
door het orgaan dat hen heeft benoemd. 

(3) Leden van de Directie mogen, tenzij 
met toestemminc van de Raad van Toea:icht, 
naast hun functie bij de vennootschap geen 
andere functie in het bedrijfsleven bekleden, 
daaronder begrepen de functies van commis
saris en adviseur. Zij moeten binnen redelijke 
tijd na hun benoeming in 1.ndonesië woon
achtig zijn; van dit voorschrift kan voor een 
bepaald geval of voor een bepaalde duur met 
toestemming van de Raad van Toezicht 
worden afgeweken. 

(4) De bezoldiging van de leden van de 
Directie wordt vastcesteld door de Raad van 
Toezicht. 
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Art. 13. (1) De Directie is belast met het 
algehele bestuur van de zaken der vennoot
schap, met het beheer van haar vermogen, 
beschikkingshandelingen inbegrepen, als
mede met baar vertegenwoordiging in en 
buiten rechte. Zij is gerechtigd alle bevoegd
heid uit te oefenen haar bij de wet en deze 
statuten toegekend. 

(z) De Directie kan met goedkelb'ing van 
de Raad van Toezicht één of meer procuratie
houders aanstellen. 

(3) Om de vennnootschap tegenover der
den te verbinden is het handelen vereist, 
hetzij van twee leden der Directie, hetzij 
van één lid der Directie en één procuratie
houder, hetzij van twee procuratiehouders; 
wat de procuratiehouders betreft met in
achtneming van de hun toegekende bevoegd
heden. 

Art. 14. De Directie-vergaderingen wor
den voorgezeten door de President-Directeur 
en bij diens ontstentenis of belet, alsmede 
indien geen President-Directeur is benoemd, 
door de oudste in jaren der andere Directie
leden. Indien de stemmen staken, kan, in 
afwijking in zoverre van het bepaalde in 
artikel 25, lid 2, de betrokken aangelegen
heid ter beslissing worden voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht. 

Art. 15. (1) In geval van ontstentenis of 
belet van één of meer leden der Directie, 
doch niet van allen, zijn de overblijvende 
leden of is het overblijvende lid van de Direc
tie met het gehele bestuur en beheer en met 
de vertegenwoordiging der vennootschap be, 
last. 

(2) In geval van ontstentenis of belet van 
de gehele Direct ie is de Raad van Toezicht 
tijdelijk met het bestuur, het beheer en de 
vertegenwoordiging van de vennootschap 
belast. Deze heeft alsdan de bevoegdheid 
om aan één of meer personen, al dan niet uit 
zijn midden, tijdelijk het bestuur, het beheer 
en de vertegenwoordiging op te dragen. 

Art. 16. (1) De Directie verstrekt aan 
de Raad van Toezicht en de Commissie van 
Advies alle door deze verlangde inlichtingen 
omtrent de gang van zaken der vennootschap. 

(z) De Directie doet in de vergadering 
van de Raad van Toezicht geregeld medede
ling omtrent alles wat in het belang van de 
vennootschap door haar· dienstig wordt ge
acht. 

(3) Zij raadpleegt de Raad van Toezicht 
in alle belangrijke aangelegenheden welke 
het algemene beleid raken. 

Art. 17. Behalve in de gevallen bedoeld 
in de artikelen 4 (lid 3), 11 (,leden 2 en 4), 12 
(lid 3) en 13 (lid 2) behoeft de Directie nog de 
goedkeuring van de Raad van Toezicht voor: 

(a) het verwerven ten behoeve van de 
vennootschap van haar eigen aandelen en 
het vervreemden van verworven eigen aan
delen; • 

(b) het deelnemen in het kapitaal van 
andere vennootschappen, verenigingen en 
s~ichtingen, als bedoeld sub a) en b) van arti
kel 2 dezer statuten; 

(4 het beleggen van ere-beschikbare gel
den; 

(d) het eisend en verwerend optreden van 
de vennootschap in rechte en het berusten 
in rechtsgedingen tegen de vennootschap, 
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behoudens acties in kort geding en het treffen 
van conservatoire maatregelen; 

(e) het toekennen van pensioenrechten; 
(/) het verlenen van credieten c.c;i. garan

ties welke een door de Raad van Toezicht 
nader vast te stellen bedrag te boven gaan. 

Raad van Toezicht 
Art. 18. (1) De. Raad van Toezicht der 

vennootschap bestaat uit vijf leden; hiervan 
worden benoemd, geschorst en ontslagen: 

(a) de voorzitter door de Konin,; 
(b) twee leden door de Nederlanlse Minis

ter van Financiën; 
(c) twee leden door de Hoge ~rtegen• 

woordiger van de Kroon in Indones ··• 
(2) De voorzitter wijst aan welk I van de 

Raad van Toezicht in geval van ontstente
nis of belet van hemzelf als plaatsvertangend 
voorzitter zal fungeren; een dergelijf e aan
wijzing is te allen tijde herroepbaar. 

Indien door enige omstandigheid htt aan
tal leden van de Raad beneden vijf daalt, 
vormen de overblijvende leden of vomt het 
overblijvende lid de Raad, totdat in devaca
ture(s) is voorzien. 

(3) Tot lid van de Raad van Toezicht 
kunnen uitsluitend worden benoemd cmder
danen van het Koninkrijk. Hun benoeming 
geschiedt voor de tijd van drie jaar; zij kun
nen echter te allen tijde worden geschorst en 
ontslagen door het orgaan dat hen heeft be
noemd. 

(4) De Raad van Toezicht stelt, onder 
inachtneming van het in deze statuten met 
betrekking tot de bevoegdheden van de Di
rec' ie bepaalde, een instructie voor de Direc
tie vast, inhoudende richtlijnen voor het 
openen van credieten, het verstrekken van 
geldleningen en het stellen van borgtochten 
en garanties, alsmede voor het verlenen van 
royement voor hypotheken en het vrijgeven 
van andere ten behoeve van de vennootschap 
gestelde zekerheden; de Directie is gehouden 
deze richtlijnen te volgen. 

(S) De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen vergoeding van reis- en verblijf. 
kosten door hen met goedkeuring van de 
Raad van Toezicht ten behoeve van de ven
nootschap gemaakt. 

De algemene vergadering van aandeelhou
ders kan hun daarenboven een remuneratie 
toekennen. 
· Art. 19. (1) De Raad van Toezicht stelt 
bij reglement binnen de bepalingen van deze 
statutten regelen vast betreffende de taak 
van zijn leden en de onderlinge verdeling 
daarvan. 

(2) De Raad van Toezicht vergadert zo 
dikwijls als nodig is, doch ten minste eenmaal 
in de drie maanden. Van het in die vergade
ringen behandelde worden notulen gehouden. 

De Direc'. ie woont de vergaderingen van 
de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van 
Toezicht in bijzondere gevallen anders be
paalt. 

(3) De Raad van Toezicht kan ook buiten 
vergadering besluiten, mits alle leden tot het 
besluit medewerken en geen hunner zich 
tegen deze wijze van besluiten verzet. 

(4) Van een besluit van de Raad van Toe
zicht blijkt tegenover derden uit een uittrek
sel uit de notulen van zijn vergaderingen door 
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één van zijne leden voor copie conform ge
tekend, of, indien buiten vergadering is 
besloten, uit een verklaring van één der leden 
van de Raad. 

Art. 20. De leden van de Raad van Toe
zicht hebben te allen tijde toegang tot de 
gebouwen der vennootschap .en zijn bevoegd 
inzage en afschrift te nemen van alle papie
ren, boeken en bescheiden, de kas op te ne
men en zich de gelden en waarden der ven
nootschap te doen tonen. De Raad van Toe
zicht kan een deskundige benoemen om re
gelmatig toezicht op de boekhouding te hou
den en hem daaromtrent verslag uit te bren
gen; de bezoldiging van de deskundige komt 
ten laste van de vennootschap. 

Commissie van Advies 
Art. 21. (I) De Commissie van Advies 

heeft tot taak de Directie van advies te 
diene11 in . alle aangelegenheden waarin de 
Directie of zij zelve dit wenselijk acht. 

{2) De Commissie van Advies bestaat uit 
9 leden; indien door enige omstandigheid het 
aant&! leden beneden 9 daalt, vormen de 
overblijvende leden de Commissie, totdat in 
de vacature(s) is voorzien. 

(:i. De leden van de Raad van Toezicht 
zijn als zodanig tevens lid van de Commissie 
van Advies; de voorzitter resp. de plaats
vewangende voorzitter van de Raad van 
Toezicht is eveneens voorzhter resp. plaats
vervangend voorzitter van de Commissie 
van Advies. De overige vier leden van de 
Commissie van Advies worden benoemd, 
geschorst en ontslagen door de algemene ver
gadering_ van aandeelhouders. 

(4) De laatstbedoèlde vier leden die
nen te worden benoemd ui: vooraanstaande 
personen uit het bedrijfsleven; zij moeten 
t>t1derdanen van het Koninkrijk zijn. Hun 
benoeming geschiedt voor de tijd van drie 
jaar; -zij kunnen echter door de algemene ~~r
gadering van aandeelhouders tussent1Jds 
worden geschorst en ontslagen. In afwijking 
van het hiervoren bepaalde - wat de be
noeming betreft - worden voor de eerste 
maal benoemd als de in de tweede zin van 
lid (s) bedoelde vier leden van de Commissie 
van .Adv.ies: 

(S) Indien 25 ooo preferente aandelen C 
zijn geplaatst, is de vergadering van houders 
•dezer aandelen gerech:igd tot het opmaken 
van een uit twee personen bestaande bin
dende voordracht voor de benoeming van 
,één der Sllb (3) bedoelde vier leden van de 
•Commissie van Advies; zijn so ooo prefe
·rente aandelen C geplaatst, d_an is de verga
<dering van houders dezer aandelen gerech
tigd tot het opmaken van gelijke bindende 
voordrachten voor de benoeming van twee 
dier leden. 

(6) De leden van de Commissie van Advies 
ontvangen vergoeiijng van reis- en verblijf
-kosten, èioor hen me~ goedkeuring van de 
•Commissie 1\en behoe= van de vennootschap 
gemaakt. 

s. 1949, J 211 

Vergaderingen van aandeelhouders. 

Art. 22. (1) De algemene vergaderingen. 
van aandeelhouders worden gehouden te. 
Batavia. 

(2) De oproepingen daartoe geschieden_ 
namens ll.e Directie door middel van adver
tenties in ten minste één in Nederland en ten. 
minste één in Ip.donesië veel verspreid dag
blad, alsmede door middel van bij aangete-
kend schrijven te. verzenden kennisgevingen -
aan de adressen van alle aandeelhouders. 
ingeschreven in het aandeelhoudersregister 
der vennootschap. 

(3) De oproepingen geschieden ten minste. 
een maand voor het houden van de vergade
ring, de dag van publicatie en verzending van. 
de oproepingen en de dag der vergadering: 
niet medegerekend. Zij vermelden de plaats. 
de datum en het uur waarop de vergadering: 
zal worden gehouden, de te behandelen on-
derwerpen, de plaats of plaatsen voor het 
depot der aandelen, bedoeld in lid 7 van dit 
artikel, alsmede - ingeval van oproeping: 
tot de in lid 4 van dit artikel bedoelde ver
gadering - zo nodig de in de tweede alinea 
van artikel 26, lid 4, bedoelde mededeling. 

(4) Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand 
September, eep gewone algemene vergadering 
van aandeelhouders gehouden, waarin de 
Directie verslag ui( brengt omtrent de gang· 
van z~ van de vennootschap en het ge
voerde beheer en waarin de jaarstukken als. 
vermeld in artikel 26 worden behandeld. 

(S) Buitengewone algemene vergaderingen. 
worden gehouden zo dikwijls de Directie of de 
Raad van Toezicht dit nodig acht of de bij
eenroeping wordt verlangd door één of meer
aandeelhouders, tezamen tenminste een. 
twintigste gedeelte van het geplaatste ge
deelte van het maatschappelijk kapitaal ver
tegenwoordigend. 

(6) In het laatstbedoelde geval moeten. 
aandeelhouders tegelijk met het verzoek tot 
bijeenroeping van de vergadering ook hun. 
voorstellen schriftelijk indienen bij de Direc-
tie en de Raad van Toezicht, die in <iat geval. 
gelijkelijk bevoegd en gehouden zijn tot bij
eenroeping van de vergadering. De vergade
ring dient plaats te hebben binnen zes weken. 
nadat het verzoek daartoe de Directie en de 
Raad van Toezicht heeft bereikt. 

(7) Alle aandeelhouders zijn gerechtigd 
de gewone en buitengewone algemene ver
gaderingen bij te wonen en deel te nemen .i-an 
de beraadslagingen. De houders van prefe-
rente aandelen C dienen daartoe uiterlijk. 
zeven dagen vóór het houden van de verga
dering hun aandelen te hebben gedeponeerd, 
hetzij bij de vennootschap, hetzij bij één der 
daartoe in de oproepingen te vermelden ban
ken. Het depöt geschiedt tegen uitreiking 
van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs 
tot de vergadering strekt. De leden van de 
Directie wonen de vergaderingen bij tenzij 
aandeelhouders anders besluiten. 

(8) Aandeelhouders kunnen zich ter ver
gadering doen vertegenwoordigen door ge-• 
mach' igden. daartoe bij schriftelijke vol
macht aangewezen; de leden van de Com
missie van Advies en van de Directie, als
mede personen in dienst van de vennootschap 
mogen niet als gemach:igde optreden. 
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(9) De leiding van de algemene vergade
ring is opgedragen aan de VoorzLter of bij 

• diens ontstentenis of belet aan de plaats
-vervangende voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Indien noch de Voorzi;ter, noch 
de plaatsvervangende voorzitter van de Raad 
van Toezicht ter vergadering aanwezig is, 
voorziet de algemene vergadering zelf in het 
l)residium. Van het verhandelde in de alge
mene vergadering worden door een daartoe 
-door de Voorzitter aan te wijzen lid van de 
Directie notulen gehouden. welke door de 
Voorzitter, door het door hem aangewezen 
1 id van de Directie en door een door hem uit de 
aanwezigen aan te wijzen aandeelhouder of 
gemachtigde van een aandeelhouder worden 
vastgesteld en ondertekend. Indien een nota
rieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is 
ondertekening van het verbaal door de nota
i-is en de getuigen voldoende. 

Art. 23. In de algemene vergaderingen 
van aandeelhouders geeft ieder prioriteits
aandeel A recht op het uitbrengen van één 
stem. De houders van deze aandelen zijn be
voegd over alle aan de orde gestelde onder
werpen mede te-stemmen, ook al zou. het te 
nemen besluit aan hen uit anderen hoofde 
dan als aandeelhouders enig recht jegens de 
vennootschap toekennen of hen van enige 
verplichting jegens de vennootschap ont
slaan. De houdecs van preferente aandelen C 
kunnen uitsluitend stemmen over de benoe
ming van leden van de Commissie van Ad
vies, als vermeld in lid (3) van artikel 21; 
hierbij geeft ieder aandeel recht op het uit
brengen van één stem. Aan de gewone aan
delen B is geen stemrecht verbonden. 

Art. 24. (1) Vergaderingen van houders 
van prioriteitsaandelen A of van een der 
andere groepen van aandeelhouders worden 
gehouden zo dikwijls dit nodig is voor de 
uitoefening van enige aan die groep toeko
mende bevoegdheid. 

(2) Met betrekking tot deze vergaderingen 
vindt het bepaalde in artikel 22, lid 1, 2, 3, 7, 
8, eerste gedeelte, en 9, overeenkomstige 
toepassing; iedere aandeelhouder van de be
trokken groep heeft in deze vergaderingen 
-zoveel stemmen als het aantal zijner aande
l}en bedraagt. 

(3) Door een groep houders van aandelen 
op naam kan ook buiten vergadering worden 
besloten, mits geen der aandeelhouders van 
deze groep zich tegen deze wijze van besluiten 
verzet. Deze besluiten kunnen worden ge
nomen door middel van briefwisseling met 

. de Directie of de Raad van Toezicht of door 
middel van het ondertekenen van een schrif-
telijke verklaring. Een besluit is op deze wijze 
genomen indien alle betrokken aandeelhou
ders daartoe hebben medegewerkt en zich 
zovelen hunner voor het ·besluit hebben uit
,gesproken als nodig zou zijn in een vergade
ring waarin alle aandeelhouders van de be
trokken groep aanwezig zijn. Het besluit 
wordt, nadat het is genomen, door de zorg 
van de Raad van Toezicht ingeschreven in 
het notulenboek van de vergaderingen der 
betrokken groep en doGr de Voorzitter van 
de Raad van Toezicht en een lid van de Direc
tie g':!tekend; het wordt in ·de eerstvolgend·• 
vergadering van de betrokken groep voor
gelezen. 
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Stemmen 
Art. 25. (I) Besluiten worden genomen bij 

vol~rekte meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen. Blanco-stemmen worden 
niet als geldige stemmen beschouwd. 

(2) St!"mming over zaken geschiedt mon
deling. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel a!Ul het einde van de vergadering 
andermaal in stemming gebracht en wordt 
het, indien de stemmen ten tweeden male 
staken, geacht te zijn. verworpen. 

(3) Stemming over personen vi11dt plaats 
met gesloten briefjes. Bij benoemingen wordt 
als geen volstrekte meerderheid is ~rkregen' 
een tweede vrije stemming gehoudm. Geeft 
ook deze geen volstrekte meerderhtid dan 
heeft herstemming plaats tussen. ,e 'twee 
personen op wie de meeste stemmen ~ijn uit
gebracht. Bij staking van stemmen beslist 
alsdan het lot. 

Boekhouding, balan3 en winst- en ,erlies
rekening 

Art. 26. (1) De boeken der vennoo1-chap 
worden afgesloten op een en dertig °'cem
ber van elk jaar, zulks voor het eerst 01 een 
en dertig December negentienhonderd . 

(2) Na afloop van elk kalenderjaar ~~dt 
door de Directie een balans en een wtnst
en ver!ï,esrekening opgemaakt over het ~ge
lopen Jaar en een verslag opgesteld omtrent 
de gang van de zaken der vennootschap en 
!tet gevoerde beheer gedurende het afgelopen 
J~ar. De balans en de winst- en verliesreke
ning gaan vergezeld van een toelichting 
welke vermeldt naar welke maatstaf de 011~ 
roerende en roerende zaken der vennoot
schap zijn gewaardeerd. 

(3) De sub (2) genoemde stukken worden 
jaarlijks vóór t Mei overgelegd aan de Raad 
van Toezicht. Bij zijn onderzoek hiervan is 
de Raad van Toezicht bevoegd zich te doen 
voorlichten en terzijde staan door een ac
countant, aan wie de leden van de Directie 
verplicht zijn alle door hem gevraagde in
lichtingen te verstrekken; de bezoldiging 
van deze accountant komt ten laste van de 
vennootschap. 

(4) Van de dag van optoeping van de in 
artikel 22, lid 4, bedoelde algemene vergade
ring af tot de afloop van die vergadering 
liggen de sub (2) genoemde stukken verge
zeld van een prae-advies van de R~ad van 
Toezicht en eventueel van een verslag van 
de accountant, ten kantore van de vennoot
schap ter inzage van de aandeelhouders . 

De Raad van Toezicht kan ten gerieve van 
aandeelhouders de terinzagelegging ook op 
andere _plaatsen dan ten kantore van de ven
nootschap doen geschieden, waarvan alsdan 
in de oproeping tot de vergadering mede
deling wordt gedaan. 
·. (5) De balans, de winst- en verliesreke

ning en de toelich'ing van de Directie moeten 
worden ondertekend door alle leden van de 
D_irectie ~n van de Raad van Toezicht. In-

. dien een ondertekening ontbreekt, wordt de 
reden daarvan, voor zover aan de Directie 
bekend, op de stukken vermeld. 

(6) In de sub (4) bedoelde algemene ver
gadering van aandeelhouders worden de 
balans en de winst- en verliesrekening door 
aandeelhouders vastgesteld. 
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(7) De vaststelling van de balans eq de 
winst- en verliesrekeni~ strekt de Directie 
tot décharge voor alle handelingen, door haar 
gedurertde het afgelopen jaar verricht, en de 
Raad van Toezicht voor het gehouden toe
zicht. Desondanks kan, wanneer ingeval van 
faillissement der vennootschap de toestand 
der vennootschap geheel of gedeeltelijk te 
wijten is aan grove schuld of grove nalatigheid 
van de Directie of de Raad van Toezicht of 
één of meer van hunne leden, van dat lid of 
die leden door de curator ten behoeve van de 
boedel sclladevergoeding worden gevorderd, 
zonder dat echter uit dien hoofde aan aandeel
houders enige bate kan toekomen. 

Winstverdeling 
Art. 'll. Met het uit de vastgestelde ba

lans en winst- en verliesrekening blijkende 
winstsaldo wordt als volgt gehandeld: 

(a) In de eerste plaats worden eventuele 
nog niet gedekte verliessaldi van vorige ja
ren aan.gezuiverd en worden de ter zake van 
winst door de vennootschap verschuldigde 
belastingen betaald of wordt daartoe een 
reserve gevormd. 

(b) Van het daarna overblijvende bedrag 
kunnen door de Raad van Toezicht reserves 
wonën gevormd of versterkt. Ten minste 
zal telken jare 20% van bedoeld bedrag in 
een algemeen reservefonds worden gestort tot
dat dit reservefonds een vierde van het ge
plaatste gedeelte van het maatschappelijk 
kapitaal beloopt. 

(c) Uit het dan resterende gedeelte wordt 
voor zoveel mogelijk aan houders van prefe
rente aandelen C een dividend uitgekeerd 
ten belope van drie en een half procent van 
het nominale bedrag hunner aandelen. 

(d) Uit hetgeen daarna overblijft wo:dt 
voor zoveel mogelijk een gelijk dividend als 
vermeld sub (c) uitgekeerd aan houders van 
priori;eitsaandelen A en van gewone aande
len B. 

(e) Uit het hierna resterende worden aan 
de Staat der Nederlanden en/of aan Indonesië 
de bedragen uitgekeerd welke deze, hetzij 
gedurende, hetzij vóór het betrokken boek
jaar, mochten hebben betaald uit hoofde van 
door hen verstrekte garanties ter zake van 
rente en/of aflossing op geldleningen ten laste 
van de vennootschap of ter zake van divi
dend op preferente aandelen C, voor zover 
deze gelden niet reeds aan de Staat der Neder
landen en/of aan Indonesië mochten zijn te
rugbetaald. Mocht volledige uitkering van 
deze bedragen niet mogelijk zijn, dan vindt 
uitkering plaats in de verhoudin" van dP. 
door de Staat der Nederlanden resp. door 
Indonesië uit vorengenoemde hoofde in totaal 
betaalde en ttog niet terugontvangen bedra
gen. 

(J) Over de bestemming van een eventu
eel restant van het winstsaldo wordt door de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
beslist, met dien verstande dat dit restant 
niet zal kunnen worden bestemd voor uit
kering aan houders van preferente aandelen C. 

Art. 28. Het dividend wordt binnen 14 
dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, 
waarvan door de Directie aankondiging wordt 
gedaan in ten minste één in Nederland en 
één in Indonesië veel verspreid dagblad. 

L. & S. 1949 
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Statutenwijziging en ontbinding 
Art. 29. {I) De algemene vergadering van 

aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot 
wijziging van deze statuten en tot ontbin
ding der vennootschap. 

(2) Voorstellen tot statutenwijziging en 
tot ontbirtding der vennootschap dienen 
nauwkeurig geformuleerd van de dag der op
roeping tot de algemene w-ergadering af ten 
kantore van de vennootsQiap kosteloos voor 
aandeelhouders verkrijgbaar te worden ge
steld en aldaar voor aandeelhouders ter in
zage te worden gelegd, een en ander tot na 
afloop van de algemene vergadering. Zij kun
nen slechts in behandeling worden genomen 
in een vergadering van . aandeelhouders 
waarin het gehele prioriteitskapitaal is ver
tegenwoordigd. 

(3) Is in de vergadering welke is bijeen
geroepen ter behandeling van voorstellen 
als bedoeld sub (2) niet het gehele priori
teitskapitaal vertegenwoordigd, dan wordt 
'!en nieuwe vergadering bijeengeroepen. 
te houden binnen twee maanden, welke nieu
we vergadering omtrent de voorgestelde 
statutenwijziging of ontbinding zal kunnen 
besluiten, ongeacht het daarin vertegen
woordigde gedeelte van het prioriteitskapi
taal. 

(4) Indien een statutenwijziging verande
ring brengt in de rechten toegekend aan een 
der groepen aandeelhouders, is bovendie,, 
goedkeuring van die wijziging door een ver
gadering van de betrokken groep vereist. 

(5) Alles behoudens de bewiJliging van 
overheidswege voor zover deze volgens de 
Wet is vereist. 

Liquidatie 
Art. 30. (I) In geval van ontbinding van 

de vennootschap geschiedt de liquidatie door 
de Directie onder toezicht van de Raad van 
Toezicht, tenzij de algemene vergadering 
van aandeelhouders daaromtrent anders be
sluit. 

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de 
door de liquidateuren te genieten beloning 
worden bepaald. 

(2) De bepalingen dezer statuten blijven 
voor zover mogelijk gedurende de liquidatie 
van kracht. 

(3) Wanneer de liquidatie een batig saldo 
oplevert, wordt daaruit allereerst aan de 
houders van preferente aandelen C in verhou
ding tot ieders deelneming een uitkering ge
daan tot maximaal het nominaale bedrag 
hunner aandelen. 

(4) Uit hetgeen dan overblijft, worden 
aan de Staat der Nederlanden en/of aan 
Indonesië de bedragen uitgekeerd, welke deze 
mochten hebben betaald uit hoofde van door 
hen verstrekte garanties ter zake van rente 
en/of aflossing op geldleningen ten laste van 
de vennootschap, of terzake van dividend 
op preferente aandelen C. 

(5) ,Uit het dan resterende wordt aan de 
houders van prioriteitsaandelen A en van 
gewone aandelen B in de verhouding tot 
ieders deelneming een uitkering gedaan tot 
maximaal het nominale bedrag hunner aan
dele~. 

(6)1 Een eventueel restant wordt na aftrek 
van de daarover verschuldigde belasting uit-. 

21 
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gekeerd aan de houders van de prioriteits
aandelen A à pari passu. 

(7) Liquidateuren doen na afloop van de 
liquidatie rekening en verantwoording in een 
algemene vergadering van aandeelhouders. 
De goedkeuring van die rekening en verant
woording strekt tot décharge van de liquida
teuren en van de Raad van Toezicht zo de 
liquidatie onder ~n toezicht is geschied. 

s. J 218 

27 Mei 1949. WET, betreffende credietver-
strekk.ing aan Indonesië. 

Bijl. Hand. II 47/48, 776; 
Bijl. Hand. II 48/49, 776; 
Hand. II 48/49, bladz. 13~1360; 
Bijl. Hand. I 48/49, 776; 
Hand. I 48/49, bladz. 635-
Wij JULIANA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is ten behoeve van het her
stel en de wederopbouw van Indonesië ep 
daardoor tevens van Nederland, zomede ter 
bevordering van het daarvoor noodzakelijke 
betalingsverkeer tussen beide gebiedsdelen, 
geldleningen aan Indonesië te verstrekken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der: Staten
Generaal hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. Onze Minister van Financiën 
wordt gemachtigd aan Indonesië een crediet 
te verlenen, gcoot f 850 ooo ooo (achthonderd 
vijftig millioen gulden), nodig voor het ver
richten van betalingen in Nederland door 
onder het Indonesische rechtsgebied vallende 
natuurlijke en rechtspersonen en door de 
Indonesische Regering voorzover zodanige 
betalingen niet kunnen geschieden over de 
rekening van Indonesië bij de Schatkist. 

Art. 2. Onze Minister van Financiën is 
bevoegd met betrekking tot deze credietver-
1 ening in overleg met Onze Minister van Over
zeese Gebiedsdelen voorwaarden te stellen, 
~ede ten aanzien van rente eri aflossing. 

.Art. 3. Onze Minister van Financiën is 
bevoegd om in dit crediet te voorzien door 
uitgifte of belening van bewijzen van vlot
tende schuld, met inachtneming van de daar
omtrent bestaande of nader vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Mei 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P .• LIEFTINCK. 

De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

· (Uitgeg. 1 Juni 1949.) 
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28 Mei 1949. WET, l>etreffende machti

ging tot het verstrekken door het Rijk 
van geldleningen aan Indonesië, c.q. 
tot het garanderen door het Rijk van 
geldleningen aan Indonesië resp. tot 
het aangaan van geldleningen ten laste 
van Indonesië. 

Bijl. Hand. II 48/49, uoo; 
Hand. II 48/49, bladz. 1391-1~2; 
Bijl. Hand. I 48/49, uoo; 
Hand. I 48/49, bladz. 639. 

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

dat het wenselijk is, dat enerzijds ten behoeve 
van het herstel en de wederopbouw van 
Indonesië door het Rijk een of me~ geldle
ningen aan Indonesië worden verstrekt, 
onderscheidenlijk ten behoeve van Indonesië, 
worden gegarandeerd en dat anderzijds deze 
geldleningen ten laste van Indonesië worden 
aangegaan; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van Stal:e enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder 

"Indonesië" de rechtspersoon bedoijd in 
artikel I van de Indische Comptabilitei\swet. 

Art. 2. Onze Minister van Financiën .-ordt 
gemachtigd op door hem na overleg ~t de 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen telstel
len voorwaarden: 

a. namens het Rijk geldleningen in U ~.A. 
dollars aan Indonesië te verstrekken tot de 
bedragen, welke door hem krachtens de 
Leningwet 1946 (Staatsblad No. G 143), zo
als deze is gewijzigd bij de Wet van 23 Novem
ber 1946 (Staatsblad No. G 333), ten behoeve 
van het herstel van Indonesië zijn opgeno
men in het kader van het Europees Herstel 
Programma voor de periode van 3 April 1948 
tot en met 30 Juni 1949; 

b. de garantie van het Rijk te verlenen 
voor de nakoming van de verplich• ingen, 
voortvloeiende uit de ten laste van Indonesië • 
bij de Commodity Credit Corporation aan te 
gane geldleningen tot een gezamenlijk be
drag van ten hoogste vijf en twintig millioen 
dollars (U .S.A. S 25 ooo ooo); 

Art. 3. De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon wordt gemach'tigd de in Artikel 2, 
sub a en b bedoelde geldleningen ten laste 
van Indonesië aan te gaan. 

Art. 4. Deze wet treedt in Nederland en 
in Indonesië in werking onderscheidenlijk 
met ingang van de dag volgende op die van 
haar afkondiging te ener en te anderer plaatse. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk; 28 Mei 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 1 Juni 1949.) 
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s. J 220 
28 Mei 1949. BESLUIT, betreffende in

schrijving voor de dienstplicht voor de 
lichtingen 1950 en 1951. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog en Onze Minister van Marine a.i. van 
19 Mei 1949, Staf Adjudant-Generaal, afde- · 
ling A 3, nr. 1501; 

Gelet op artikel 6 van de Dienstplichtwet, 
zoals deze laatsteliik is gewijzigd bij de wet 
van 27 Mei 1948 (Staatsblad I 221) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de lichting 1950 wordt voor 

de diens1;plicht ingeschreven hij, op wie op 
1 Juli 1948 het bepaalde in artikel 6 van de 
Dienstplichtwet van toepassing was. 

Art, 2, Voor de lichting 1951 wordt voor 
de dienltplicht ingeschreven hij, op wie op 
1 Juni 1949 het bepaalde in artikel 6 van .de 
Dienst,lichtwet van toepassing is. 

Art. 3. Onze Minister van Oorlog en Onze 
Minister van Marine kunnen, voor zover zij 
dit nodig achten, met betrekkin& tot de in
schrij,ing voor de dienstplicht voorzieningen 
treffea, welke afwijken van de bepalingen van 
het Dienstplichtbesluit. 

Art. 4, Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijp getreden met ingang van I Juli 
194& · • .. 

Onze Ministers van Oorlog en Marine ZJJn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 28 Mei 1949. 
JULIANA. 

D, Minister van Oorlog, ScHOKKIHG. 

De Minister van Marine, ScHOKKIHG, 

(Uitg ... 21 Juni 1949.) 

s. J 221 
30 Mei 1949. BESLUIT tot intrekking van 

het Koninklijk besluit van 13 Juli 1934, 
Staatsblad N°. 368 (Arbeidsovereenkom
stenbesluit Raden van Arbeid) en vast- 
stelling van een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 47 
der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, N°. 598, ter vervanging van het 
Koninklijk besluit van 2 Januari 1925, 
Staatsblad n°. 1, tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 50, eerste lid, der 
Radenwet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van I April 1949, N°. 1611, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 47 der Wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, N°. 598; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1949, N°. 39); • 

Gezien het nader- rapport van Onze voor
noemde Minister van 21 Mei 1949, N°. 2251, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Het Koninklijk besluit van 13 
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Juli 1934, Staatsblad n°. 368, tot vaststelling 
van bepalingen betreffende indienstneming 
door de Raden van Arbeid van personeel op 
arbeidsovereenkomst (Arbeidsovereenkom
stenbesluit Raden van Arbeid) wordt inge
trokken. 

2. In verband met het bepaalde in het 
eerste lid vervallen de besluiten van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 8 September 1943 
(Nedelandse Staatscourant 1943, N°. 206) 
en van 17 Juni 1944 (Nedelandse Staats
courant 1944, N°. 166). 

Art. 2. Het Koninklijk besluit van 2 
Januari 1925, Staatsblad n°. 1, tot vaststél
ling van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 50, eerste lid, der Raden
wet, wordt ingetrokken. 

Art. 3. Een regeling, door de Raad, van 
Arbeid ingevolge artikel 47, eerste lid, der 
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, 
vastgesteld, mag voor het personeel van die 
Raad niet gunstiger zijn dan de dienover
eenkomstige regeling, geldende voor het 
personeel, werkzaam bij of onder het Depar
tement van Algemeen Bestuur, welks hoofd 
met de uit-roering van die wet is belast. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 
. 1 Juli 1949. 

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

Soestdijk, 30 Mei 1949, 
'JULIANA. 

De Minister v. Sociale Zalum, A. M. JoaKES. 
(Uitgeg. 24 Juni 1949.) 

s. J 222 
BESLUIT van 30 Mei 1949, houdende toe

passing van artikel 21 van de Bankwet 
1948, Staatsblad n°. 1 166. 

Wil" JULIANA, enz. 
Ge et op artikel 21 van de Bankwet 1948; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 23 Mei 1949, n°. 366, Directie 
Buitenlands Betalingsverkeer, afd. Over
zèese Gebiedsdelen (Geheim); 

De Bankraad gehoord (advies van 13 Mei 
1949); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Goed te keuren dat De Nederlandsche 

Bank N.V. optreedt als vertegenwoordigster 
voor Nederland als bedoeld in artikel 14 van 
de tin-overeenkomst tussen de Staat der 
Nederlanden en Indonesië, en alle werkzaam
heden verricht, aan die functie verbonden. 

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

Soestdijk, 30 Mei 1949, 
JULIANA. 

De Minister van Financiiin, P. LIRFTINCK, 

( Uitg ... 7 Juni 1949.) 
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31 Mei 1949, BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 4 December 1948 te Rome tussen 
Nederland en Italië gesloten overeen
komst betreffende de aanwerving van 
Italiaanse arbeiders voor de ondergrond
se bedrijven der Nederlandse steenkolen
mijnen. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de op 4 December 1948 te Rome 

tussen de Regeringen van het Koninkrijk 
der Nederlanden en van de Italiaanse Repu
bliek gesloten overeenkomst betreffende de 
aanwerving van Italiaanse arbeiders voor 
de ondergrondse bedrijven der Nederlandse 
steenkolenmijnen, waarvan een afdruk en 
een vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd 1 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 24 Mei 1949, Kabi
net en Protocol no. 53019; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van genoemde overeenkomst, als
mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. · 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 31 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Min. u. Buitenlandse Zaken, STIKKER, 

- (Uit.geg. 28 Juni 1949.) 

Itallaans--Nederlandse overeenkomst be
treffende de aanwervlnc van Italiaanse 
arbeiders voor de ondercrondse bedrijven 

der Nederlandse kolenmijnen 

Art. 1. De Italiaanse regering en de 
Koninklijke Nederlandse regering hebben 
terzake de aanwerving van Italiaanse werk
lieden als ondergrondse arbeiders in de Ne
derlandse Steenkolenmijnen de navolgende 
overeenkomst gesloten. 

Art. 2. De aanwerving zal geschieden 
door de Italiaanse recerinc door bemidde
ling van het Ministerie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, hetwelk hiertoe de provinciale 
bureaux zal inschakelen. 

Een Nederlandse Commissie zal over de 
definitieve aanname van de arbeiders in de 
selectiecentra beslissen. 

De Italiaanse regering zal zoveel mogelijk 
de taak van deze Commissie vergemakkelij
ken en haar middelen en uitrusting, welke 
zij voor de medische keuring nodig heeft, in 
de selectiecentra ter beschikking stellen. 

De Nederlandse autoriteiten zullen vooraf 
mededelen welke ziekten en gebreken de 
arbeiders ongeschikt maken voor het ver
richten van arbeid in de Nederlandse steen
kolenmijnen. . 

Art. 3. Voor elke geaccepteerde arbeider, 
die naar Nederland vertrekt, zullen de Neder
landse Steenkolenmijnen de reiskosten van 
de selectiecentra tot het centrum van ver
trek, n.l. Milaan en vandaar naar Nederland 
voor hun rekening ne~en. 

1 De Franse tekst is. niet opgenomen. 
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Alle andere kosten zijn voor rekening van 
de Italiaanse autoriteiten. 

Voor elke arbeider die naar Nederland 
is vertrokken zullen de Nederlandse Steen
kolenmiinen aan de Italiaanse autoriteiten 
een van te voren vastgesteld bedrag uitbe
talen. Dit bedrag wordt bepaald door een 
speciale overeenkomst tussen de Nederlandse 
mijnen en de Italiaanse autoriteiten. 

Art. 4, De Italiaanse arbeider verplicht 
zich tot het verrichten van ondergronds 
werk in de Nederlandse mijnen en hiertoe 
tekent hij een contract, waarvan de tekst in 
overeenstemming met de bepalingen van 
deze overeenkomst door de Italiaame autori• 
teiten en de Nederlandse mijnen la vastge
steld. 

Het contract is één jaar geldig, tl!lrekenen 
vanaf het tijdstip der ondertekeninf en kan 
in gemeenschappelijk overleg van jaar tot 
jaar verlengd worden met een opzaings
termijn van twee weken. In het cbntract 
zullen onder andere de oorzaken en het be
drag van eventuele inhoudingen op hit loon 
worden aangegeven. . 

Art. S. De Italiaanse arbeiders g~eten 
dezelfde bescherming en dezelfde be de
ling als de Nederlandse arbeiders. 

Alle beschikkingen betreffende Ion~ en 
andere arbeidsvoorwaarden welke vo• de 
Nederlandse arbeiders van kracht zijn gtJden 
ook voor de Italiaanse arbeiders. 

De Italiaanse arbeiders zullen, wat de toe
passing der belastingwet betreft, geheel met 
de Nederlandse arbeiders worden gelij)lge
steld. 

Indien eventueel gunstiger voorwaarden 
zouden worden verleend aan arbeiders van 
een andere vreemde nationaliteit, die in 4e 
Nederlandse mijnen werken, zullen de Nedet
landse mijnen deze ook toepassen op de 
Italiaanse arbeiders. De beginselen welke in 
dit artikel zijn vervat zullen ook toegepast 
worden op de sociale verzekeringen, met uit• 
zondering van die welke betrekking hebben 
op de medische en pharmaceutische hulp 
voor de gezinsleden welke in Italië zijn ge
bleven; hiervoor zal een speciale overeen
komst worden gesloten tussen de Italiaanse 
autoriteiten en de Nederlandse mijnen. 

De tekst van deze overeenkomst zal af-
zonderlijk worden vastgesteld. . 

Art. 6. De Nederlandse mijnen zullen de 
Italiaanse arbeiders huisvesten in geriefelijke 
verblijven. . 

De Italiaanse arbeiders zullen hierin afge
scheiden van de arbeiders van andere natio
naliteiten worden ondergebracht. 

Art. 7. Vanwege de huidige woningnood 
geven de Nederlandse mijnen er de voorkeur 
aan om ongehuwde arbeiders aan te werven. 

Het aannemen ·van gehuwde arbeiders 
kan alleen dan in overweging worden ge
nomen, wanneer er voldoende woningen be
schikbaar zijn. 

Art. 8. Gehuwde arbeiders kunnen 50°/0 
van het netto-loon naar Italië overmaken. 
Ongehuwde arbeiders, die kostwinner zijn, 
kunnen 25"/4 van het netto-loon overmaken. 

De administratie van de mijnen zal het 
totaal bedrag van gezins- en kindertoesla
gen .aan de rechthebbenden overmaken. 

Art. 9, Onder netto-loon wordt verstaan 
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het totaal verdiende loon verminderd met de 
belastinJ. 

Art. 10. De Koninklijke Nederlandse 
regering verplicht zich te zorgen voor een 
regelmatige overdracht van de spaargelden 
welke de Italiaanse arbeiders naar Itafü! 
kunnen zenden, zomede van gezins- en kin
dertoeslagen, van rente en vergoedingen voor 
arbeidsongevallen of beroepsziekten en van 
invaliditeits-, ouderdoms- en weduwen- en 
wezenpensioenen. Deze overdracht zal plaats 
hebben volgens artikel 4 van de voorlopige 
Italiaans-Jiederlandse overeenkomst betref
fende de 1'etalingsregeling d.d. 30 Juni 1948, 
ofwel op een andere wijze welke in gemeen
schappeli/k overleg tussen de Italiaanse rege
ring en de Koninklijke Nederlandse regering 
zal worden vastgesteld. 

In geval deze voorlopige overeenkomst 
komt u vervallen ofwel wordt gewijzigd, 
verplickt de Koninklijke Nederlandse rege
ring zich om onverwijld in cantact te treden 
met de Italiaanse autoriteiten ten einde een 
regelmatige overdracht van genoemde bedra
gen te ~rzekeren. 

Art, 11. De Italiaanse arbeiders kunnen 
alléén tijdens de geldigheidsduur van hun 
arbeiiscontract in Nederland verblijven. 
Indien dit contract, om welke reden ook, 
komt te vervallen, dan zijn de reiskosten 
van de plaats van tewerkstelling naar hun 
wooaplaats in Italië voor rekening van de 
Nederlandse werk&evers, die de arbeiders 
zo spoedig mogelijk zullen repatriëren. 

Art. 12. Aan de arbeiders, welke krach
tens de huidige overeenkomst in Nederland 
worden toegelaten, wordt slechts een arbeids
v.-gunning verstrekt voor het werk in de 
Nederlandse mijnen en voor de duur van hun 
persoonlijk contract. 

Art. 13. De beide regeringen zullen een 
gemengde commissie benoemen welke op 
verlangen van één der beide partijen ofwel 
in Den Haac ofwel in Rome zal bijeenkomen; 

Genoemde commissie zal tot taak hebben 
om alle vraagstukken van algemene aard 
met betrekking tot de bepalingen van deze 
overeenkomst te onderzoeken en te regelen. 

Zij zal bestaan uit ten hoogste drie ver
tegenwoordigers van de Koninklijke Neder
landse regering en drie vertegenwoordigers 
van de Italiaanse regering. Elke partij heeft 
het recht om zich door deskundigen te laten 
bijstaan. 

Art. 14. Deze overeenkomst treedt . in 
werking op de dag van de ondertekemng; 
zij heeft een geldigheidsduur van twee jaar 
en wordt geacht van jaar tot jaar stilzwijgend 
te zijn verlengd indien zij niet door een van 
beide partijen drie maanden vóór de verval
datum schriftelijk is opgezegd. Zij zal echter 
van kracht blijven voor de Italiaanse arbei
ders, welke krachtens deze overeenkomst 
zijn aangeworven. 

Rome, 4 December 1948. 
Voor de Koninklijke Nederlandse Rege

ring: W . VAM BYLAMDT. 

Voor de Italiaanse Regering: 
VIDAU. 
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BULAGE 
behorende bij de Italiaans-Nederlandse 
overeenkoms& betreffende aanwerving van 
Italiaanse arbeiden voor de ondergrondse 

bedrijven der Nederlandse 1&eenkolen
mijnen 

Art. 1. Het vertrek van de Italiaanse 
arbeiders en hun tewerkstelling in Neder
land zal zoveel mogelijk plaatsvinden in een 
geregeld tempo van 100 personen per maand. 

Art. 2. Men zal alleen arbeiders aanwer
ven, die tussen de 19 en 30 jaar oud zijn en 
de wens te kennen gegeven hebben om in 
de Nederlandse mijnen te werken. 

Ten aanzien van ervaren mijnwerkers kan 
de Nederlandse Commissie de leeftijd verho
gen tot 35 jaar. 

Art. 3. De volledige medische keuring 
zal in Italië geschieden door de medici van 
de Nederlandse Selectiecommissie. Dit onder
zoek is tevens beslissend voor het al dan niet 
toelaten van de candidaten tot het Algemeen 
Mijnwerkersfonds. 

De Commi&sie bestaat uit vertegenwoor
digers van de Nederlandse Autoriteiten, de 
Nederlandse Mijnen en uit tolken. Een ver
tegenwoordiger van het Italiaanse Arbeids
bureau zal bij de selectiewerkzaamheden 
tegenwoordig kunnen zijn. De Italiaanse 
Regering zal aan de Italiaanse arbeiders alle 
inlichtingen verstrekken welke door de 
Nederlandse mijnen omtrent de levens- en 
arbeidsvoorwaarden in die mijnen worden 
verschaft. 

De commissie is gemachtigd om bij de 
Arbeidsbureaux aan de Italiaanse arbeiders 
inlichtingen te verstrekken en om aan deze 
arbeidsbureaux Arbeiders voor te dragen, die 
in de Nederlandse mijnen wensen te gaan 
werken. 

Door bemiddeling van het Nederlandse 
Gezantschap in Rome zullen de Italiaanse 

1 autoriteiten de lijsten van de aangeworven 
candidaten aan de Commissie doen toekomen. 

De Italiaanse autoriteiten zullen de ar-
beiders, die zich voor selectie hebben aange
meld, oproepen op een datum welke in over
leg met de Commissie wordt vastgesteld. 

Vervolgens zal de Commissie zo spoedig 
mogelijk de arbeidsgeschiktheid van de 
candidaten onderzoeken. 

De Commissie zal aan de Italiaanse auto
riteiten de lijsten doen toekomen van de 
arbeiders welk zijn aangenomen voor t~ 
werkstelling in Nederland. 

Het model van deze lijsten wordt in ge
meenschappelijk overleg vastgesteld. 

De aangenomen arbeiders ondertekenen 
hun contract alvorens uit het selecti~ 
trum naar Nederland te vertrekken. 

De formulieren welke bij de aanwervins 
nodig zijn en die worden opgesteld in de 
Italiaanse en de Nederlandse taal zullen 
door de Nederlandse mijnen ter beschikking 
worden gesteld. 

In de gemeenten waar dit mogelijk is en 
waar de arbeidsbureaux zijn gevestigd, zul
len de Italiaanse autoriteiten zich ermede 
belasten om: 

1 - behoorlijke lokalen voor de medische 
keuring ter beschikking te stellen; 

a - er voor te zorgen, dat het bloedonder~ 
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zoek (reactie Meinicke of Citrocolreactie en 
bloedbezinkingssnelheid) kan plaats vinden; 

3. - te zorgen, dat de arbeider in tegen
woordigheid van de Nederlandse geneesheer 
röntgenologisch wordt onderzocht en dat 
eventueel een Röntgenphoto wordt genomen 
van de arbeiders, die zich voor selectie heb
ben aangemeld; 

4 - behoorlijke lokalen beschikbaar te 
stellen voor selectie op vakbekwaamheid der 
Italiaanse arbeiders. 

Ten einde de taak van de Selectiecommissie 
te vergemakkelijken zullen de Italiaanse 
autoriteiten haar een aanbevelingsbrief 
verstrekken voor de provinciale autoriteiten. 

Art. 4. De aangeworven arbeiders moeten 
in het bezit zijn van ten minste zes goedge
lijkende pasfoto's. 

Voor hun vertrek moeten de gehuwde 
arbeiders in het bezit zijn van een uittreksel 
uit het geboorteregister en een uittreksel uit 
het bevolkingsregister, waarin de namen en 
leeftijden van al de te hunnen laste komende 
gezinsleden vermeld staan. 

Dit uittreksel uit het bevolkingsregister 
moet ieder jaar worden vernieuwd. 

Ongehuwde arbeiders moeten in bezit zijn 
van een uittreksel uit het geboorteregister 
en, indien er personen te hunnen laste komen, 
van een overeenkomstige verklaring. 

De arbeiders moeten in het bezit zijn van 
een uittreksel van het strafregister en zij 
moeten schriftelijk het adres opgeven van een 
van hun familieleden. 

Bij hun aankomst in Nederland ontvangen 
de Italiaanse arbeiders voor hun eerste on
kosten een bedrag van 25 gulden als voor
schot op de premie van 35 gulden, welke hun 
na 25 werkdagen zal worden uitbetaald. 

Art. 5. Alle voorschriften betreffende lo
nen en arbeidsvoorwaarden zullen worden 
vastgesteld in overleg met de Vakbonden 
of door een vertegenwoordigende organisatie 
met publiekrechtelijke bevoegdheid. 

Evenals de Nederlandse arbeiders moeten 
· de Italiaanse arbeiders bereid zijn om alle 
ondergronds werk te verrichten volgens hun 
geschiktheid en de vakgroep waarvoor zij 
zijn aangeworven. 

Art. 6. De Nederlandse mijnen verplich
ten zich desgevraagd om de Italiaanse autori
teiten van alle veranderingen omtrent de 
lonen, toeslagen op de lonen, verlof, gezins
toeslagregeling, sociale verzekeringen, in
houdingen in kennis te stellen en andere 
inlichtingen betreffende de mijnwerkers te 
verschaffen. . 

Art. 7. De Nederlandse mijnen, waar de 
Italiaanse arbeiders worden tewerkgesteld, 
zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen 
om de aangeworven arbeiders te onderrichten. 
Men zal hun alle inlichtingen verstrekken, die 
nodig en nuttig zijn, omtrent de vaststelling 
en de betaling der lonen en omtrent de recla
mes. Daartoe zullen op elk bedrijf bekwame 
tolken ter beschikking staan. 

Bovendien worden de arbeidsvoorschriften 
in het Italiaans naast de Nederlandse tekst 
aangeplakt. 

Art. 8. De Italiaanse arbeiders, die hun 
verlof met behoud van loon in Italië willen 
doorbrengen, hebben recht op extra vèrlof 
zonder behoud van loon voor de duur van · 
hun reis. 
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Art. 9, De arbeider heeft het recht om het 
contract vöór de vervaldag op te zeggen, in
dien de Nederlandse mijn, waar hij is tewerk
gesteld de bepalingen van deze overeenkomst, 
van het arbeidscontract of de arbeidsvoor
schriften niet nakomt. 

Art. 10. De Nederlandse mijnen kunnen 
de Italiaanse arbeiders om de volrende rede
nen ontslaan: 

a. indien blijkt, dat zij opzettelijk schrifte
lijk onjuiste inlichtingen hebben verstrekt 
omtrent hun vakbekwaamheid, aezondheid 
en burgerlijke staat, ofwel indien zij opzette
lijk belangrijke inlichtingen omtrent deze 
punten hebben verzwegen. · 

b. Indien na hun tewerkstelling $ijkt, dat 
zij niet geschikt zijn voor het wel"k in de 
mijnen (angst, hysterie, psychopatià en val
lende ziekte). 

c. Indien zij na hun tewerkstelling niet 
geschikt blijken te zijn voor het werkom een 
andere ernstige reden dan ziekte. 

d. Indien zij ten gevolge van het onder
grondse werk niet meer geschikt zij• voor 
dat werk en geen bovengronds werk willen 
aanvaarden, hoewel zij daarvoor d~r de 
geneesheer zijn goedgekeurd. 

e. Indien zij lijden aan een chroüsche 
ziekte welke hen ongeschikt maakt voqr het 
werk en welke niet het gevolg is van. hun 
arbeid in de Nederlandse mijnen; noc)1tans 
zonder derving van de geldelijke en geaees
kundige voorzieningen waarop zij recht heb
ben. 

/. Indien zij zich opzettelijk ongeschikt 
maken voor bovengronds en ondergronds 
werk in de Nederlandse mijnen of indien zij 
weigeren om zich · te onderwerpen aan een 
behandeling, die door het A.M.F. wordt voor
geschreven ten einde hun invaliditeit te 
voorkomen. 

Art. 11. Voor volledig pension in de, 
gezellenhuizen betalen de arbeiders op dit 
ogenblik een bedrag van f I,40 per dag. 

De arbeiders, die gedurende ten minste 
3 maanden ondergronds werken in de Neder
landse mijnen, behoeven het voor de eerste 
maand verschuldigde kostgeld niet te betalen. 

Arbeiders, die in een particulier pension 
verblijven, ontvangen voor de eerste maand 
een vergoeding tot een bedrag van ten hoog
ste 48 gulden. 

De administrateur van elk gezellenhuis 
ontvangt voor iedere ondergrondse arbeider 
een levensmiddelentoeslag van ISO% boven 
het normale rantsoen. 

Gegeven te Rome, 4 December 1948. 
Voor de Koninklijke Nederlandse Rege

ring: W. VAN BYLANDT. 
Voor de Italiaanse Regering: VIDAU. 

Notawisseling 

Rome, 4 December 1948. 
Mijnheer de Gezant, 
Met verwijzing naar de overeenkomst 

tussen Italië en Nederland betreffende de 
a.aJ'werving van Italiaanse arbeiders voor de 
ondergrondse bedrijven der Nederlandse 
steenkolenmijnen, heb ik de eer ter kennis 
van Uwe Excellentie te brengen, dat de 
Italiaanse Regering gaarne zou vernemen, 
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of de volgende bepalingen de goedkeuring 
van de Koninklijke Nederlandse Regering 
kunnen wegdragen. 

In geval de toepassing van het voorlopig 
accoord van 30 Juni 1948, waarvan in boven
genoemde overeenkomst sprake is, vertra
cing van betaling of andere moeilijkheden, 
welke zich slecht verenicen met de urgentie 
van de betalingen, die als voorziening in 
het levensonderhoud gelden, ten cevolge zou
hebben, zal ten behoeve van de in Italië wo
nende rechthebbenden de betaling van ge
zinstoeslcen, kinderbijslag, renten en andere 
vergoediagen voor arbeidsoncevallen of be
roepsziekten, invaliditeitsrente en ouder
doms-, weduwen- en wezenpensioenen, op de 
volgendJ wijze worden ceregeld. 

1). De verzekerings- en administratieve 
organen, die zich verbonden hebben deze 
vercoe,ingen ten behoeve van d_e Italiaanse 
arbeiders of hun buiten Nederland verblijf
houdeo.d gezin, uit te betalen, zullen zich 
hiervm kunnen kwijten door de betreffende 
celdea per internationale postwissel recht
streeks over te maken aan de rechthebbenden. 

2). In geval de rechthebbenden in Italië 
verbiif houden, zullen de Nederlandse ver
zekerincs- en administratieve organen de 
Italilanse Instellingen voor Sociale verzeke
ring tot betaling van de genoemde bedragen 
kumen machtigen. 

Hiertoe kunnen de belanghebbende orga
nen vooraf schikkingen treffen, welke echter 
aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring 
dienen te worden voorgelegd. 

3). De betalingsplichtige verzekerings- en 
administratieve organen kunnen zich ter 
verkrijginc van de nodige verklaringen ten 
aanzien van burgerlijke staat of cezondheid 
(het in leven zijn, aantal personen ten Jaste 
van de arbeiders, veranderincen in de licha
melijke of geestelijke toestand van de recht
hebbenden, enz.) ·wenden hetzij tot de diplo
matieke of consulaire autoriteiten, hetzij tot 
de Italiaanse instellincen voor sociale ver
zekering met welke zij zich rechtstreeks in 
verbinding kunnen stellen, binnen de gren
zen gesteld in de sub 2 genoemde schikkingen. 

Ik zal het op prijs stellen van U te ver
nemen, of de Koninklijke Nederlandse 
Regering zich met het bovenstaande kan 
verenicen. 

Aanvaardt, mijnheer de Gezant, de ver
zek"ering van mijn hoogachtinc. 

VIDAU. 

Zii1111r Excellentie Graaf Willem van Bulandt, 
Gezant van Nederland, Rome. 

Rome, 4 December 1948. 
Mijnheer de Minister, 
Bij schrijven van heden hebt gij mij het 

volgende willen mededelen: 
"Met verwijzing naar de overeenkomst 

tussen Italië en Nederland betreffende de 
aanwerving van Italiaanse arbeiders voor de 
ondergrondse bedrijven der Nederlandse 
steenkolenmijnen, beb ik de eer ter kennis 
van Uwe Excellentie te brengen, dat de 
Italiaanse Regering gaarne zou vernemen, 
of de volgende bepalingen de goedkeuring 
van de Koninklijke N ederlandae Regering . 
kunnen wegdragen. 
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In geval de toepassing van het voorlopig 
accoord van 30 Juni 1948, waarvan in boven
genoemde overeenkomst sprake is, vertra• 
ging van betalinc of andere moeilijkheden, 
welke zich slecht verenigen met de urgentie 
van de betalingen, die als voorziening in het 
levensonderhoud gelden, ten gevolge zou 
hebben, zal ten behoeve van de in Italië wo• 
nende rechthebbenden de betaling van ge
zinstoelagen, kinderbijslag, renten en andere 
vergoedingen voor arbeidsongevallen of 
beroepsziekten, invaliditeitsrente en ouder• 
doms-, weduwen- en wezenpensioenen, op 
de volgende wijze worden geregeld. 

1). De verzekerings- en administratieve 
organen, die zich verbonden hebben deze 
vergoedingen ten behoeve van de Italiaanse 
arbeiders of hun buiten Nederland verblijf
houdend gezin, uit te betalen, zullen zich 
hiervan kunnne kwijten door de betreffende 
gelden per internationale postwissel recht
treeks over te maken aan de rechthebbenden. 

2). In geval de rechthebbenden in Italië 
verblijf houden, zullen de Nederlandse ver• 
zekerings- en administratieve organen de 
Italiaanse Instellingen voor Sociale verzeke
ring tot betaling van de genoemde bedragen 
kwmen machtigen. 

Hiertoe kunnen de belanghebbende orga
nen vooraf schikkingen treffen, welke echter 
aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring 
dienen te worden voorgelegd. . 

3). De betalingsplichtige verzekerings
eri administratieve organen kunnen zich ter 
verkrijging van de nodige verklaringen ten 
aanzien van burgerlijke staat of gezondheid 
(het in leven zijn, aantal personen ten laste 
van de arbeiders, veranderingen in de licha
melijke of geestelijke toestand van de recht• 
hebbenden, .enz.), wenden hetzij tot de diplo
matieke of consulaire autoriteiten, hetzij tot 
de Italiaanse instellingen voor sociale ver• 
zekering met welke zij zich rechtstreeks in . 
verbinding kunnen stellen, binnen de grenzen 
gesteld in de sub 2 cenoemde schikkingen." 

Ik heb de eer U mede te delen,. dat de 
Koninklijke Nederlandse Regering zich met 
het bovenstaande kan verenigen. 

Aanvaardt, mijnheer de Minister, de ver• 
zekering van mijn hoogachting. 

W. VAN BYLANDT, 

Zijner Excellentie Minister Luigi Vidau, 
Directeur-Generaal voor de Emigratie, 
Ministerie van BuitenlandseZ aken, Rome. 

s. J 224 
31 Mei 1949. BESLUIT, bepalende de be-

- kendmakinc in het Staatsblad van de op 
8 October 1948 te Madrid tussen Neder
land en Spanje gesloten luchtvaart
overeenkomst. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de op 8 October 1948 te Madrid 

gesloten overeenkomst tussen de Regeringen 
van het Koninkrijk der Nederlanden en van 
de Spaanse· Staat, recelende de burgerlijke 
luchtlijnen, waarvan een afdruk en een ver
ling bij dit Besluit zijn gevoegd 1 ; 

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 24 Mei 1949, 
Kabinet en Protocol, No. 53018: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van genoemde overeenkomst, als
mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 31 Mei 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Buitenlanme Zalun, STIKKER. 

(Uit1'6, 28 Juni 1949.) 

VERTALING. 
Overeenkomst tussen Nederland en Spanje 

regelende de burgerlijke l\)chtlijnen 

. De Nederlandse Regering en de Spaanse 
Regering, geleid door de wens het burgerlijk 
luchtvervoer tussen Nederland en Spanje te 
bevorderen, sluiten hierbij de navolgende 
Overeenkomst betreffende de exploitatie van 
ceregelde luchtvervoersdiensten tussen hare 
landen. 

Art. I. De Overeenkomstsluitende Par
tijen verlenen elkaar wederkerig de rechten, 
opgesomd in de hieraan gehechte Bijlage, 
welke vereist zijn om de in de Bijlage vervatte 
internationale burgerlijke luchtlijnen _en 

· diensten in te stellen, onverschillig of deze 
diensten onmiddellijk dan wel op een later 
tijdstip, naar verkiezing van de Overeen
komstsh.iitende Partij , aan welke de rechten 
worden verleend, zullen worden geopend. 

Art. II Elk van de luchtdiensten, ge
noemd in de Bijlage, heeft het recht in wer
king te treden, zodra de Overeenkomstslui
tende Partij, welke krachtens Artikel I het 
recht heeft gekregen Hn of meer onderne
mingen aan te wijzen om de betreffende lijn 
te exploiteren, die aanwijzing zal hebben 
gedaan, De Overeenkomstsluitende Partij, die 
dat recht zal hebben toegekend, zal, behou
dens het bepaalde in het hiernavolgende 
Artikel VII, aan de belanghebbende onder
neming of ondernemingen de benodigde 
exploitatievergunning moeten verlenen, het
geen zij zonder dralen zal doen. 

Art. III. Exploitatierechten, welke te
voren door een van de Overeenkomstslui
tende Partijen mochten zijn verleend aan een 
Staat, welke niet Partij is bij deze Overeen
komst of aan een luchtvaartmaatschappij, 
blijven volgens de overeenaekomen bepalin
gen van kracht. 

Art. IV. Tètteinde elke bevoorrechting 
t~ voorkomen en gelijkheid van behandeling 
te veri:ekeren, wordt overeengekomen dat : 

a. elk van de Overeenkomstsluitende 
Partijen kan voor het gebruik van lucht
havens en andere faciliteiten billijke en rede
ijke tarieven opleggen of toestemming geven 

tot het opleggen daarvan, Elk van de Over
eenkomstsluitende Partijen neemt echter op 
zich, dat deze tarieven niet hoger zullen zijn 
dan die, welke zouden worden betaald voor 
het gebruik van bedoelde luchthavens en fa- , 
ciliteiten door haar eigen luchtvaartuigen ge
bezi.~ C?P soortgelijke internationale diensten: 
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b. op motorbrandstoffen en smeerolii!n 
aan boord genomen van de luchtvaartuigen 
van een Overeenkomstsluitende Partij en op 
reservedelen, motoren, uitrustingsstukken 
en in het algemeen het materieel, ingevoerd 
in het grondgebied van een Overeenkomst
sluitende Partij of op dat grondgebied door de 
andere Overeenkomstsluitende Partij of haar 
onderdanen aan boord genomen van een 
luchtvaartuig en uitsluitend bestemd voor 
gebruik door luchtvaartuigen -.an deze 
laatste, zullen door de Overeen)4omstslui
tende Partij op wier grondgebied het lucht
vaartuig zal zijn binnengekomen, Ie natio• 
nale regeling betreffende het heffen an dou• 
anerechten, inspectiekosten en andete natio
nale rechten en tarieven worden tlepast; 

c. de luchtvaartuigen, welke bruikt 
worden op de overeengekomen die en, de 
voorraden van motorbrandstoffen, 11meer
oliën, reservedelen, gewone uitrustingsstuk• 
ken en proviand, welke aan boord blijvm van 
de burgerlijke luchtvaartuigen van de lucht• 
vaartonderneming van de Overeenkomst
sluitende Partijen, welke gemachtigd zijn 
de luchtlijnen en diensten, opgesomd In de 
Bijlage, te exploiteren, zullen bij aankomst 
op het grondgebied van de andere Oveieen
komstsluitende Partij of bij hun ve~rek 
daaruit, zijn vrijgesteld van douanereclten, 
inspectiekosten of soortgelijke rechten of 
tarieven, zelfs wanneer deze voorraden mu
den worden gebruikt of verbruikt door dtze 
luchtvaartuigen bij vluchten boven dat 
grondgebied: 

d. de aldus vrijgestelde goederen mogen 
slechts worden gelost met goedkeuring van 
de douanautoriteiten van de andere Over
eenkomstsluitende Partij. Deze goederen, 
die weer moeten worden uitgevoerd, zullen 
tot wederuitvoer onder toezicht van de douane 
blijven. 

Art. V. De bewijzen van luchtwaardig
heid, de bewijzen van geschiktheid en de 
vergunningen, uitgereikt of geldig verklaard 
door een van de Overeenkomstsluitende 
Partij, zullen door de andere Overeenkomst• 
sluitende Partij als geldig worden erkend 
voor de exploitatie van de luchtlijnen en 
diensten, opgesomd in de Bijlage. Elke Over
eenkomstsluitende Partij behoudt zich even
wel het recht voor, voor vluchten boven haar 
eigen grondgebied de erkenning van bewijzen 
van geschiktheid en vergunningen, door een 
andere· staat aan haar eigen onderdanen 
uitgereikt, t~ weigeren. 

Art. VI, a. De wetten en voorschriften 
van de ene Overeenkomstsluitende Partij 
betreffende het binnenkomen in en het ver
trek uit haar grondgebied van luchtvaartui
gen, gebezigd in de inLemationale luchtvaart 
of betreffende de exploitatie van en het vlie
gen met die luchtvaartuigen gedurende hun 
aan-...ezigheid binnen de grenzen van haar 
icrrndg<,bied, zullen 1mn 1 oep2.ssing zijn op 
de luchtvaartuigen van de andere Overeen
komstsluitende Partij zonder onderscheid 
van nationaliteit en bedoelde luchtvaartuigen 
zullen deze moeten nakomen bij aankomst, 

· bij vertrek en gedurende hun aanwezigheid 
binnen de grenzen van het grondgebied van 
die Overeenkomstsluitende Partij ; 

b. De passagiers, de bemanningen en de 
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verzenders van goederen zijn gehouden per
soonlijk dan wel door tussenkomst van een 
derde, die in hun naam en voor hun rekening 
optreedt, na te leven de wetten en voor
schriften, welke op het grondgebied van elk 
der Overeenkomstsluitende Partijen · het 
binnenkomen, het verblijf en het vertrek 
van de passagiers, bemanningen of goederen 
regelen, zoals die, welke van toepassing zijn 
op de bin11enkomst, op de fotmaliteiten voor 
in- en uitklaring, op de immigratie, op de 
paspoorten, op de douane en op de quaran
taine. 

Art. VII. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij behoudt zich het recht voor een lucht
vaartonderneming van een andere staat een 
bewijs tf een vergunning te onthouden of 
een zodanig bewijs of een zodanige vergunning 
te herrtepen, wanneer zij niet het bewijs heeft, 
dat die onderneming voor een belangrijk cleel 
het eigendom is van en het daadwerk:elijk 
toezicht van die onderneming berust ·bij 
ondenianen van een staat, partij bij·. deze 
Overeenkomst, dan wel in geval een lucht
vaar1onderneming de wetten van de staat, 
waatover gevlogen wordt, zoals die, bedoeld 
in Artikel VI hierboven, niet in acht neemt 
of niet voldoet aan de verplichtingen, welke 
deze Overeenkomst haar oplegt. 

Art. VIII. De Overeenkomstsluitende 
Paitijen -zullen vrijelijk haar onderscheiden 
ondernemingen, waaraan een vergunning 
voor het uitoefenen van luchtverkeer is 
verleend, kunnen vervangen na voorafgaande 
mededeling aan de andere Overeenkomst
sluitende Partij. De nieuw aangewezen on
derneming zal alle rechten en verplichtingen 
van de vorige onderneming hebben. Deze 
v-ervanging zal onder geen enkel voorwendsel 
enige aansprakelijkheid voor de staat, die 
de vergunning verleent, met zich mede bren
gen. 

Art. IX. De luchtvaartautoriteiten van 
de beide Overeenkomstsluitende Partijen 
zullen elkaar op de hoogte houden van in
breuken op haar onderscheiden grondgebie
den begaan door het personeel van de onder
nemingen, waaraan een vergunning voor het 
uitoefenen van luchtverkeer is verleend. In 
geval een als ernstig aan te merken vergrijp 
wordt geconstateerd, heeft de bevoegde 
luchtvaartautoriteit het recht de terugroe
ping van de verantwoordelijke beambte te 
verzoeken. Indien zich een herhaling van de 
gewraakte feiten mocht voordoen, zal men 
alsdan het recht hebben de nietigverklaring 
te vragen van de vergunning, welke ten gun
ste van de betreffende luchtvaartonderne
ming is verleend. 

Art. X. De luchtvaartautoriteiten van 
de twee Overeenkomstsluitende Partijen 
zullen zich met elkaar verstaan nopens de 
regeling van alle vraagstukken, betreffende 
tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst 
en haar Bijlage. 

Art. XI. Indien een van de Overeen
komstsluitende Partijen het wenselijk acht 
de luchtlijnen of voorwaarden, vermeld in 
de Bijlage van deze Overeenkomst, te wijzi• 
gen, zal zij kunnen verzoeken, dat de be
voegde luchtvaartautoriteiten van de twee 
Overeenkomstsluitende Partijen overleg ple
gen; een zodanig overleg zal moeten aanvan-
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gen binnen een termijn van zestig dagen van
af de datum van het verzoek. Wanneer deze 
autoriteiten wederzijds tot overeenstemming 
geraken omtrent nieuwe of herziene voor
waarden, welke de Bijlage raken, zullen haar 
aanbevelingen terzake van kracht worden 
nadat deze door een uitwisseling van diplo
matieke nota's zullen zijn bevestigd. 

Art. XII. Deze Overeenkomst zal van 
kracht worden op I November 1948. Van I 
November 1949 af kan elk der Overeenkomst
sluitende Partijen met een opzeggingstermijn 
van drie maanden de andere Partij haar op
zegging van de Overeenkomst aankondigen. 

Art. XIII. Alle geschillen tussen de Over
eenkomstsluitende Partijen betreffende de 
uitlegging of de toepassing van deze Over
eenkomst en haar Bijlage, die niet recht
streeks geregeld kunnen worden door mid
del van overleg, hetzij tussen de betrokken 
ondernemingen, hetzij tussen de luchtvaart
autoriteiten, hetzij tenslotte tussen de onder
scheiden Regeringen, zullen aan een scheids
rechterlijke beslissing worden onderworpen, 
hetzij van een Tribunaal, hetzij van ieder 
ander overeengekomen persoon of lichaam. 

De Overeenkomstsluitende Partijen ver
binden zich, zich te houden aan de voorlopige 
maatregelen, die tijdens het onderzoek uit
gevaardigd kunnen worden evenals aan de 
scheidsrechterlijke beslissing, welke laatste 
in ieder geval als definitief wordt beschouwd. 

Gedaan te Madrid, in tweevoud in de 
Franse taal; elk exemplaar rechtsgeldig zijn
de, de 8ste October 1948. • 
W. j, -G. GEVERS. A. MARTIN ARTAJO. 

Bijlage behorende . bij de Overeenkomst 
tussen Spanje en Nederland regelende de 

burgerlijke luchtlijnen. 

I. De Nederlandse luchtvaartondèrne
mirigen, waaraan op grond van deze Over
eenkomst vergunning is verleend, hebben 
het recht over Spaans grondgebied te vlie
gen, er technische landingen te maken en 
passagiers, goederen en post in internationaal 
verkeer aan boord te nemen en af te zetten 
op de volgende lijnen: 

Route I Amsterdam - Genève - Madrid 
- Lissabon - in beide richtingen. 

Route 11 Amsterdam - Madrid - Dakar 
- Recife - Rio de Janeiro (Sao Paula) -
Montevideo - in beide richtingen. 

Route II zal doorgetrokken kunnen wor
den tot Buenos Aires van het ogenblik af 
waarop de Nederlandse Regering de beno
digde vergunning van de zijde.der Argentijnse • 
Regering zal hebben verkregen: in dat geval 
zal Buenos Aires deel uit maken van de onder 
Route II genoemde reisroute. 

Route 111 Amsterdam - Madrid - Casa
blanca - in beide richtingen. 

Route IV Amsterdam - Madrid - (Lis
sabon) - Sal of Dakar - Suriname - Cara
cas - Curaçao - in beide richtingen. 

II. a. De Nederlandse luchtvervoerson
derneming of -ondernemingen aangewezen 
door de Regering zullen alleen passagebil• 
jetten kunnen verkopen van Madrid naar de 
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-plaatsen, welke in de reisroutes worden ge
noemd en met inachtneming van de terzake 
-dienende financiële bepalingen, welke door de 
'Spaanse Regering zijn uitgevaardigd. Het 
bovenstaande geldt mutatis mutandis voor 
,de goederen. 

b. Krachtens de Overeenkomst tussen de 
'Spaaanse Regering en de Portegese Regering 
van 31 Maart 1947 is wel te verstaan, dat de 
bepaling van Artikel I, p~a,pf I van de 
"Bijlage betreffende het recht passagiers, 
-goederen en post in internationaal verkeer 
:aan boord te nemen en af te zetten, niet van 
toepassing zal zijn op het traject tussen de 
·grondgebieden van het Spaanse en Portugese 
n1oederland. 

111. De Spaanse luchtvervoersonderne
ming of -ondernemingen, aangewezen door de 
'Spaanse Regering, behouden zich het recht 
voor op Nederlands gebied luchtdiensten te 
,exploiteren in strikte wederkerigheid met de 
diensten, genoemd in Artikel I van deze 
Bijlage en met commerciële rechten, overee~7 
komende met die, welke aan de andere PartJJ 
:zijn toegestaan. 

IV. De Overeenkomstsluitende Partijen 
zullen geregeld en tenmins~e tweemaal per 
jaar overleg plegen met het oogmerk na te 
gaan in welke mate de bepalingen van .deze 
Overeenkomst worden toegepast door. de 
aangewezen Nederlandse en Spaanse onder
nemingen' en zich er van te verzekeren, dat 
-de belangen van haar locale en regionale 
diensten evenals die van hun lange-afstand
·diensten niet worden geschaad. 

V. Tenminste acht dagen voordat daad
'Werkelijk van hun onderscheiden vergunnin
gen gebruik wordt gemaakt, zullen de lucht
vaartautoriteiten van de twee Overeenkomst
·sluitende Partijen elkaar wederkerig de vol
-gende gegevens verstrekken: dienstregelin
gen, tarieven, fr~uenties, en de typen van 
-de voor haar diensten gebruikte luchtvaar
tuigen. Elke verandering in de genoemde ge
,gevens zal eveneens worden medegedeeld. 

Vl. De Postadministraties van de twee 
Overeenkomstsluitende Partijen zullen zich 
binnen het kader van te dier zake van kracht 
·zijnde In~ernationale Verdragen verstaan 
inzake het vervoer van post door de lucht. 

VII. Elke onderneming, waaraan een ver
-gunning voor het uitoefenen van luchtver
lteer is verleend, zal, behoudens goedkeuring 
van de bevoegde luchtvaartautoriteit van 
bet betreffende grondgebied, op de luchtha
vens van de andere Overeenkomstsluitende 
Partij haar eigen technisch en administra
tief personeel mogen onderhouden, met dien 
verstande evenwel, dat deze machtiging het 
·minimum aan ·personeel betreft, dat onmis
baar is voor het normaal functionneren van 
de lijnen. 

VIII. Zolang visa zijn vereist voor de toe-
1ating van vreemdelingen in beide landen, 
·zullen de bemanningen, ingeschreven in het 
boordmanifest van de luchtvaartuigen van 
-de beide landen, welke de luchtverbindingen 
,onderhouden, vrijgesteld zijn van het ver-
11lichte visum. Zij dienen in het bezit te zijn . 
van een geldig paspoort en van een legitima
tiebewijs, afgegeven door de luchtvaartmaat
schappij waarbij zij in dienst zijn. Ingeval 
,een lid van de bemanning, tengevolge van 
bepaalde omstandigheden, moet achterblij-
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ven, zal de onderneming, waarbij hij in dienst 
is, maatregelen treffen, opdat hij kan terug
keren naar het land, waar de onderneming 
haar zetel heeft. 

s: J 225 
1 Juni 1949. BESLUIT, betreffende de 

uitgifte van bijzondere post~gels ten 
bate van "het Nederlandsche Roode 
Kruis", de "Stichting Nederla,nd helpt 
Indië" en het Centraal Bureau "Jfationa
le lnspanningWelzijnsverzorgint Indië". 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minis!;er van 

Verkeer en Waterstaat van 23 Mei 1949 Nr 2, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e lid 
der Postwet (Staatsblad 1919 nr 543) ea arti
kel 14, paragraaf I en paragraaf 2 vin het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad nr 396) zoals 
dit artikel laatstelijk is gewijzigd bij Konin
klijk besluit van 2 October 1947 (Staatrblad 
nr H 337); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Gedurende een door Onze ~nis

ter van Verkeer en Waterstaat te bepalen 
tijdvak worden van Rijkswege ten bate Win: 

a. .,het N ederlandsche Roode Kruis", 
b. de "Stichting Nederland helpt lnd~". 
c. het Centraal . Bureau "Nationale In

spanning Welzijnsverzondng Indië", 
bijzondere postzegels aan de kantoren der 
Posterijen verkrijgbaar gesteld. 

Art. II. 1. De in het vorige artikel be
doelde postzegels worden uitgegeven in de 
door Onze genoemde Minister aan te wijzen 
waarden. 

2. De zegels worden verkocht met een 
door Onze genoemde Minister vast te stel!en ' 
toeslag boven de frankeerwaarde. 

3. Zij dragen als voorstelling een afbeel
ding van een zonnebloem. 

Art. 111. De opbrengst van de zegels, na 
aftrek van de frankeerwaarde, de kosten van 
aanmaak en andere bijzondere kosten uit de 
uitgifte voortvloeiende, wordt ter · beschik
king gesteld van Onze Minister van Verkeer 
en Waterstaat, door wie nadere regelen om
trent de verdeling worden vastgesteld. 

Art. IV. Op de ingevolge dit besluit uit
gegeven postzegels zijn van toepassing de 
bepalingen, welke gelden voor de gewone 
postzegels, behoudens dat de geldigheids
duur voor het gebruik eindigt op 31 December 
1950. 

De exemplaren van de bierbedoelde bij
zondere postzegels, welke, nadat de termijn 
van verkrijgbaarstelling aan de kantoren der 
posterijen is verstreken, nog niet zijn ver
kocht, zullen worden vernietigd. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk" in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift aan de Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, 1 Juni 1949. JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

(Uiteeg. 28 Juni 1949.) 
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s. J 226 
1 Juni 1949. BESLUIT, bepalendP de 

bekendmaking in het Staat:sblad van de 
op 21 December 1948 te Dublin tussen 
Nederland en Ierland gewisselde nota's 
betreffende de op 10 Mei 194/: te Dublin 
gesloten luchtvaart'lvereenkomst (Staats
blad Nc. I 417). 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de op 21 December 1948 te Dublin 

tusser. Nederland en Ierland gewisselde 
nota's betreffende de op 10 Mei 1948 te 
Dublin gesloten luchtvaartovereenkomst 
(Staat.blad No. I 417), van welke nota's een 
afdruk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoed; 

Op de voordracht_ van Onze Minister van 
Buitelllandse Zaken van 27 Mei 1949, Kabi
net en Protocol No . 53509; 

He•ben goedgevonden en verstaan: 
de telst van bovengenoemde nota's alsmede 
de vlrtaling 1 daarvan, te doen beke~dmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
StaaJSblad. 

Oaze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aancaat, belast met de uitvoering van het
gee1 te dezen wordt vereist. 

!bestdijk, I Juni 1949. JULIANA. 
De Min. van Buitenland:se Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 28 Juni 1949.) 

VERTALING. 
Dublin, 21 December 1948. 

Excellentie, 
Ik heb de eer te verwijzen naar de bespre

kingen welke plaats gevonden hebben tussen 
de Ierse en Nederlandse afgevaardigden en 
te bevestigen, dat de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij N.V. (K.L.M.) in het voorjaar 
1949 diensten wenst te openen op de route 
Amsterdam-Shannon-Gander-New York- Cu
raçao. Ik moge verwijzen naar de Luchtvaart
overeenkomst welke op 10 Mei 1948 gesloten 
werd tussen onze beide Regeringen en hierbij 
mededelen, dat de Nederlandse Regering· 
een wijziging van de Bijlage voorstelt door 
daaraan het volgende toe te voegen: 

,,Aan Nederlandse luchtvaartmaatschap
pijen, aangewezen op grond van deze over
eenkomst, worden op Iers grondgebied, bij 
het uitvoeren van overeengekomen diensten 
op de route Amsterdam, Shannon, Gander, 
punten in Noord-Amerika en verder gelegen 
punten, in beide richtingen, verleend: 

a) het recht om op de Luchthaven Shan
non te landen en aldaar passagiers, goederen 
en post voor interhationaal verkeer af te 
zetten en aan boord te nemen en 

b) het recht om voor en na de landinc op 
de Luchthaven Shannon over Iers grondge
bied te vliegen, echter uitsluitend bij het uit
voeren van de overeengekomen diensten". 

Bij besprekingen. welke tussen onze onder
scheidenlijke luchtvaartautoritei~en hebben 
plaats gehad, is gebleken, dat U Uwerzijds 
aan § B van de Bijlage het volgende wenst 
te zien toegevoegd: 

"Shannon-Amsterdam en verder gelegen 
punten in beide richtingen". 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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De Nederlandse Regering stemt met dit 
voorstel in. 

Gaarne zal .ik van U vernemen of U met de 
hierboven genoemde aanvulling op de Bijlage 
van de Overeenkomst instemt en in het be
vestigende geval, moge ik voorstellen, deze 
nota en Uw antwoord daarop, tot dat doel 
als een aanvulling op de Bijlage van de Over: 
eenkomst te beschouwen. 

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verze
kering van mijn meeste hoogachting te aan
vaarden. 

W. VAN TETS. 

Zijner Excellentie Sean MacBride, 
Minister van Buitenland:se Zaken 
Dublin. ' 

VERTALING. 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

Dublin. 

Mijnheer, 
2_1 December 1948. 

Ik heb de eer te verwijzen naar Uw nota 
van 21 .. December 1948, waarin U zo goed 
was llllJ mede te delen, dat de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij N.V. {K.L.M.) 
in het voorjaar van 1949 diepsten wenst te 
openen op de routé Amsterdatn-Shannon
Gander-N ew-York-Curaçao · en dat dé Neder
landse Regering, in dit verba.tid, voorstelt 
dat de Bijlage van de Luchtvaartovereen: 
komst, welke op 10 Mei 1948 werd gesloten 
tussen onze beide Regeringen, aangevuld 

· wordt door hieraan de volgende bepaling 
toe te voegen: 

,,Aan · Nederlandse luchtvaartmaatschap. 
pijen, aangewezen op grond van deze over
eenkomst, worden op Iers grondgebied bij 
het uitvoeren van overeengekomen dien'sten 
op de route Amsterdam, Shannon Gahder 
punten in Noord-Amerika en verd~r gèlegeii 
punten, in beide richtingen, verleend: 

a) het recht om op de Luchthaven Shan
non te landen en aldaar passagiers, goederen 
en post voor internationaal verkeer af te 
zetten en aan boord te nemen en 

b) het recht om voor en na de landing 
op de Luchthaven Shannon over Iers grond
gebied te vliegen, echter uitsluitend bij het 
uitvoeren van de overeengekomen diensten". 

In dezelfde nota is U zo goed mede te de
len, dat de Nederlandse Regering instemt 
met de aanvulling van § B van de BiJlage 
der Overeenkomst van 10 Mei, door daaraan 
de volgende woorden toe te voegen: 

"Shannon-Amsterdam en verder gelegen 
punten in beide richtingen". , 

Ik heb hierbij de eer te bevestigen de aan
vaarding van deze wijziging door de Ierse 
Regering en haar instemming met Uw voor
stel, Uw nota en deze nota in antwoord 
daarop, te beschouwen als zijnde een over
eengekomen aanvulling op de Bijlage van de 
Luchtvaartovereenkomst inzake luchtver
voer van 10 Mei 1948. 

Gelief, Mijnheer, de hernieuwde verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te aan
vaarden. 

SEAN MACBRIDE, 

Minister van Buitenland:se Zalum, 
Willem van Tets, Esq., Zaakgelastigde, 
Nederland:s Gezantschap, · · 
Dublin. 
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s. J 227 
2 Juni 1949. WET, houdende voorzieningen 

betreffende opmaken van akten van 
overlijden van vermisten. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 495; 47/48, 495; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 495; Hand. Il 48/49, 
bladz. 1261-1273: 
Bijl. Hand. I 48/49, 495; Hand. I 48/49, 

bladz. ~46. 
'Wij JULIANA, enz •. •• doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat tengevolge van de oorlogsomstandighe
den nadere voorzieningen nodig zijn betref
fende het opmaken van akten van overlijden 
van vermisten; 

Zo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van deze wet 

en de daarop ·berustende bepalingen wordt 
verstaan onder: 

"vermiste": ieder die op enig tijdstip 
tussen 9 Mei 1940 en I Juni 1945 in Neder
land woonplaats heeft gehad, doch van wiens 
bestaan sedert laatstgenoemde datum niet 
meer is gebleken, terwijl er goede gronden 
bestaan om aan te nemen, dat hij is over
leden: 

"woonplaats" : de woonplaats in de zin 
van artikel 74 van het Burgerlijk Wetboek 
en, - voor zover het betreft personen, die 
ingevolge artikel 78 van het Burgerlijk Wet
boek woonplaats buiten Nederland hebben 
-, de verblijfplaats. 

Art. 2. Door of vanwege de Minister van 
Justitie kan bij de ambtenaar van de burger
lijke stand van de laatstbekende woonplaats 
in Nederland van een vermiste, van diens 
overlijden schriftelijk aangifte worden ge-
daan, . 

Art, 3. De aangifte vermeldt zo nauwkeu
rig mogelijk de naam, de voornamen, de 
plaats en het tijdstip der geboorte alsmede 
de laatstbekende woonplaats in Nederland 
van de vermiste, mitsgaders plaats en tijd
stip van het overlijden. 

De aangifte kan daarenboven gegevens 
bevatten omtrent het beroep, de echtgenoot 
en de ouders van de venniste. 

Indien het tijdstip van overlijden niet 
nauwkeurig kan worden vastgesteld wordt 
als zodanig aangemerkt en in de aangifte 
vermeld de dag, volgende op die, waarop het 
laats't van het bestaan van de vermiste is 
gebleken, tenzij er aanwijzingen zijn, welke 
het o'l{erlijden op een later tijdstip of in een 
later tijdvak waarschijnlijk maken, in welke 
gevallen het aan •de ,hand van deze aanwijzin
gen bel)aa!d'e tijd~tip, onderscheidenlijk de 
laatste 1lag van dit tijdvak, als tijdstip van 
overlijden wordt aancemerkt. 

Art. 4. Door de zorg van de Minister van 
Justitie wordt in de Neckrlandse Staats
courant en, -- indien hem zulks geraden 
voorkomt -, in een of meer door hem aan te 
wijzen nieuwsbladen bekend gemaakt, dat 
overeenkomstig artikel 2 aangifte is gedaan. 

De bekendmaking bevat de- gegevens, be
doeld in artikel 3, eerste lid. 

Zij kan voorts bevatten zodanige gegevens 
als de Minister van Justitie dienstig mocht 
achten. 

Art. 5. Behoudens het bepaalde in de 
artikelen 6 .en 7 maakt de ambtenaar van de 
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burgerlijke stand, bij wie aangifte is geda&llj 
daarvan een akte op, zodra drie maanden zijn 
verstreken na dagtekening van de Neder
landse Staatscourant, waarin werd bekend 
gemaakt, dat aangifte is gedaan. 

De akte wordt in de registers van overlij
den ingeschreven en alleen door de ambte
naar van de burgerlijke stand ondertekend. 

Art. 6. De rechtbank, binnea welker 
rechtsgebied de standplaats is gelegen van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, bij wie 
aangifte is gedaan, kan aanvulling of ver
betering der aangifte gelasten, du wel de 
aangifte vernietigen. 

De rechtbank beslist op verzoek van be
langhebbenden of op vordering·van hit open
baar ministerie, binnen de in het eeiste lid 
van artikel 5 bedoelde termijn i~diend 
onderscheidenlijk ingestedl, en be1ekend 
aan de ambtenaar van de burgerlijke 1tand, 
bij wie de aangifte is gedaan. 

De griffier zendt onverwijld afschrift van 
het verzoekschrift of de vordering aan de 
Minister van Justitie. 

Art. 7. Op de procedure, bedoeld in het 
voorgaande artikel, zijn de artikelen 71 
van het Burgerlijk Wetboek en 829, 83~en 
832 van het Wetboek van Burger "ke 
Regtsvordering van overeenkomstige oe
passing. 

Beveelt de rechter oproeping van belqg
hebbenden, dan geschiedt deze oproepag 
bij brief van de griffier, met vermelding van 
het doel der oproeping. Geen uitspraak 
wordt gedaan alvorens de termijn, bedoeld 
in artikel 5, eerste lid, is verstreken. 

Hoger beroep of beroep in cassatie kan 
slechts worden ingesteld binnen twee maan
den na de dagtekening der uitspraak. Van 
het ingestelde hoger beroep of beroep In 
cassatie wordt binnen de gestelde termijn ter 
griffie van het college, tegen welks uitspraak 
wordt opgekomen, een verklaring afgelegd, 
bij gebreke waarvan de voorziening tegen de 
uitspraak als niet geschied wordt beschouwd. 

Nadat de uitspraak in kracht van gewijsde 
is gegaan, doet de griffier onverwijld afschrift 
toekomen aan de Minister van Justitie, als
mede aan de ambtena~r van de burgerlijke 
stand, die, - behoudens ingeval van vernie• 
tiging der aangifte -, met inachtneming 
van 's rechters beslissing van de aangifte 
aan akte opmaakt en inschrijft overeenkom
stig artikel 5. 

Art. 8. De akten, opgemaakt overeenkom
stic artikel s, worden beschouwd als akten 
van overlijden in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Art. 9. Hi.ndelingen, verricht door een 
vertegenwoordiger, wiens hoedanigheid af. 
hankelijk is van het in leven zijn van een 
vermiste, kunnen niet worden aangetast 
uit hoofde van het feit, dat na de handeling 
gebleken is, dat de vermiste ten tijde van de 
handeling reeds was overleden. 

Art. 10. Verjarings- en vervaltermijnen, 
inpande op het tijdstip van overlijden, als
mede de termijn, bedoeld in artikel 182 van 
het Burgerlijk Wetboek, worden, ingeval 
omtrent het overlijden van een vermiste 
een akte in de registers van de burgerlijke 
stand is inceschreven, gerekend te zijn inge
gaan op de dag van inschrijving. 
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Mede van die dag lopen de verjarings- en 
vervaltermijnen, ingaande op het tijdstip 
van kennisneming van het overlijden, ten
ware de belanghebbende bewijst eerst op 
een latere dag van het overlijden kennis te 
hebben gedragen, in welke geval zij lopen 
van die latere dag. 

Art. 11. Indien van het bestaan van een 
vermiste blijkt, nadat van diens overlijden 
een akte is ingeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand en zijn echtgenoot in
middels is hertrouwd, blijft het eerdere 
huwelijk ontbonden te rekenen van het in de 
akte uitgedrukte tijdstip van overlijden. 

Art. 12. Indien van het bestaan van een 
vermis1e blijkt, nadat van diens overlijden 
een akte is ingeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand, kunnen handelingen, 
door ijn echtgenote verricht na de inschrij
ving, cloch voordat van het bestaan van de 
vermiste is gebleken, niet worden aangetast 
uit hoofde van het ontbreken van machti
ging als bedoeld in de artikelen 169 en 180 
van het Burgerlijk Wetboek. 

Art. 13. Indien van het bestaan van een 
verniste blijkt, nadat van diens overlijden 
een~te is ingeschreven in de registers van 
de ~urgerlijke stand, heeft deze alleen recht 
om zijn zaken terug te vorderen, in de staat 
waarin zij zich alsdan bevinden, mitsgaders 
de opbrengst van die zaken welke vervreemd 
zijn, of wel de zodanige welke daaruit zijn 
aangekocht, alles echter zonder enige vruch
ten of inkomsten. Ingeval zaken om niet 
zijn vervreemd kan de rechter hem ten laste 
van degene, die daardoor voordeel heeft ge
ii.oten, een naar billijkheid te bepalen ver
goeding toekennen. 

Binnen dertig jaren, te rekenen van het in 
de akte uitgedrukte tijdstip van overlijden, 
kunnen zij, die tot de zaken van de vermiste 
gerechtigd blijken te zijn, omdat deze op een 
ander dan het in de akte genoemde tijdstip 
is overleden, de rechten uitoefenen, welke bij 
het voorgaande lid aan de vermiste zijn toe
gekend. 

Art. 14. Indien van het bestaan van een 
vermiste blijkt, nadat van diens overlijden 
een akte is ingeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand, kan de schuldenaar, 
wiens schuld opeisbaar is geworden door het 
bij die akte vastgestelde overlijden, het des
wege betaalde niet terugvorderen, blijvende 
hij gehouden tot uitkering van achterstallige 
bedragen. Tegenprestaties jegens die schul
denaar, afhankelijk van het leven van voren
bedoelde vermiste, zijn niet verschuldigd, 
voor zover deze verschenen zijn na het in 
voormelde akte uitgedrukte tijdstip van over
lijden. 

Ingeval de schuldenaar door het betaalde 
volledig is gekweten van de verplichtingen, 
welke in verband met het overlijden van de 
vermiste op hem zouden hebben getust, in
dien van diens bestaan niet ware gebleken, 
is hij daarvan bevrijd. In alle andere gevallen 
komen het betaalde alsmede tegenprestaties, 
als bedoeld in het voorgaande lid, in minde
ring op hetgeen hij, hetzij bij in leven zijn 
van de vermiste, hetzij bij diens overlijden, 
verschuldigd is of mocht worden. 

De rechter kan aan de in het eerste lid 
bedoelde vermiste een naar bill,ijkhei~ te 

s. 1949, J 227 

bepalen vergoeding toekennen ten- laste 
van degene, <lie door een betaling, als in de 
voorgaande leden bedoeld, voordeel heeft 
genoten. Artikel 13, tweede lid, is van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 15. Indien van het bestaan van een 
vermiste blijkt, nadat van diens overlijden 
een akte is ingeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand, houdt een op grond 
van een wettelijke bepaling in verband met 
dat overlijden verleend pensioen of rente op 
met een door het orgaan, dat het pensioen 
of de rente verleende, te bepalen datum. 

Art. 11i. In het geval, voorzien in artikel 
13, wordt het ingevolge de Su;cessiewet (wet 
van 13 Mei 1859, Staatsblad n°, 36, zoals 
deze later is gewijzigd) geheven recht, met 
de verhogingen en boeten, teruggegeven. 

Art. 17. Indien een rechterlijk gewijsde, 
waarbij aanvulling van de registers van de 
burgerlijke stand met een overlijdensakte 
van een vermiste wordt gelast, overeenkom
stig artikel 73 van het Burgerlijk Wetboek 
is ingeschreven, zijn de artikelen 8 tot en met 
16 van overeenkomstige toepassing, mits de 
rechterlijke beslissing gegeven is vóór het in 
werking treden van deze wet. Hetzelfde 
geldt voor nadien gegeven beslissingen, mits 
de rechter bij zijn uitspraak heeft bepaald, 
dat zij zal gelden tegenover een ieder. 

Indien in de beslissing de dag van overlij
den niet is uitgedrukt, doch slechts een tijd
vak waarbinnen het overlijden heeft plaats 
gevonden, zal de laatste:: dag van dit tijdvak 
als dag van overlijden worden aangemerkt. 

Art. 18. ·Ieder is verplicht aan de Minister 
van Justitie of aan degene, die hem vervangt, 
mondeling of schriftelijk de inlichtingen te 
verstrekken en de bescheiden over te leggen, 
waarvan de verstrekking of de overlegging 
in verband met de uitvoering van deze wet 
door of vanwege hem wordt gevorderd. 

Hij, die opzettelijk niet voldoet aan een 
verplichting, bedoeld in het voorgaande lid, 
dan wel door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerkt of opzettelijk medebewerkt, dat aan 
zodanige verplichting niet wordt voldaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden. De in dit lid strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als mis-
drijven. . 

Hij aan wiens schuld het te wijten is, dat 
niet wordt voldaan aan een verplichting, 
bedoeld in het eerste lid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 
De in dit lid strafbaar gestelde feiten worden 
beschouwd als overtredingen. 

Art. 19. Deze wet laat onverkort de gel
dende bepalingen inzake de verklaring van 
vermoedelijk overlijden, alsmede die inzake 
inschrijving in de registers van de burgerlijke 
stand van akten betreffende het overlijden 
van vermisten. 

Art. 20. Wij behouden Ons voor bij alge
mene maatregel van bestuur te regelen, al 
hetgeen verder nodig is voor de uitvoering 
van deze wet. · 

Art. 21. Het besluit van 16 December 
1941 van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Justitie en van Binnen
landse Zaken over het opmaken van akten 
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betreffende het overlijden van militair per• 
soneel der Nederlandse Zee- en Landmacht, 
Verordeningenblad 1941, n°. 228. vervalt met 
ingang van I Mei 1949. 

Indien betreffende het overlijden van een 
persoon een akte op grond van die ,,erorde
ning is of wordt opgemaakt, zijn de artikelen 
9 tot en met 16 van overeenkomstige toepas-
sing, . 

Art. 22. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Jiutitie, W1JERS. 
De Minister uan Binnenlandse Zaken, 

J. H .. VAN MAARsEVEEN. 

De Minister 11an Fi"!'nciln, P. LIBFTINCK, 
(Uitgl!B, 10 Juni 1949.) 

s. J 228 . 

2 Juni 1949. WET, houdende vaststelli,ag 
van enkele regelen afwijkende van het 
bepaalde bij de Wet Zuivering Kunste
naars. 

Biil. H~nd. II 47/48, 857; 
B1ïl. Hand. II 48/49, 857; 
Hand. II 48/49, bladz. 1331-1333; 
Bijl. Hand. I 48/49, 857; 
Hand. I 48/49, bladz. 646--647. 
Wij JULIANA, enz .....•. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is betreffende dezuivering 
van de kunstenaars enige regelen te stellen, 
die afwijken van het bepaalde bij de Wet 
Zuivering Kunstenaars; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. 1. I>e Centrale Ereraad, als be

doeld in artikel 6 van de Wet Zuivering 
Kunstenaars neemt, zulks in afwijking van 
het bepaalde in artikel 2 van die Wet, in eerste 
en hoogste ressort de maatregelen, genoemd 
in par. 1 dier Wet, ten aanzien van al die 
kunstenaars, te wier aanzien nog geen uit
spraak door de ereraden voor de kunst is 
gedaan. 

2. Ter uitoefening van zijn functie, aan
geduid in het vorige lid, is de Centrale Ereraad 
samengesteld uit de rechtsgeleerde leden, be
doeld in artikel 7 van de Wet Zuivering 
Kunstenaars, benevens uit de voorzitter en 
één lid van elk der ereraden voor de kunst, 
welke door het Militair Gezag werd ingesteld; 
voor het geval dat óf deze voorzitter óf een 
lid van één dier Ereraden óf beiden niet 
beschikbaar zijn wordt zijn of hun plaats 
ingenomen voor elk der gébieden van de 
kunst, waarvoor de Ereraden waren inge• 
steld, respectievelijk door één of twee per• 
sonen, die voor het betrokken gebied van de 
kunst deskundig kunnen worden geacht. 

3. De personen, die ingevolge het vorige 
lid aan de Centrale Ereraad worden toege
voegd, worden, voor zover zij niet voldoen 
aan de vereisten, gesteld in het tweede lid 
van artikel 7 der Wet Zuivering Kunste
naars, benoemd en ontslagen door Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
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schappen na overleg met Onze Minister van 
Justitie. · 

4, In afwijking van het bepaalde in arti
kel 8 van de Wet Zuivering Kunstenaars 
wordt rechtgesproken met vijf leden onder 
wie 

a. de voorzitter of één zijner plaatsver
vangers; 

b. de voorzitter en (of) het lid van de ere
raad voor welke de zaak, indien zij in eerste 
instantie door een ereraad zou zijn behan
deld, zou hebben gediend, dan wel de persoon 
of de personen, die ingevolge het vtrige lid 
is of zijn benoemd als deskundig op het onder
havige gebied van de kunst; 

c. twee rechtsgeleerde leden die &'een zit
ting hebben gehad in één der ereradUJ. voor 
de kunst. 

Art. 2. Het bepaalde in de artikl!len 3 
en 4 van de Wet Zuivering Kunstenaars 
geldt voor de Centrale Ereraad, recht d!>ende 
in eerste en hoogste ressort. · 

Art. 3. De Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen geeft, na overleg 
met de Minister van Justitie nadere ,oor
schriften omtrent de procedure voor de 
Centrale Ereraad, recht doende in eerste 
en hoogste ressort. 

Art. 4. Het bepaalde in de leden 2, 3 m 4 
van artikel 15 van de Wet Zuivering Kunste
naars, is van toepassing op de Centrale Bre
raad, rechtdoende in eerste en hoogste 1es
sort. 

Art. 5. Alle op het tijdstip van inwerking
treden dezer Wet bij de ereraden voor 4e 
kunst aanhangige zaken gaan over naar de 
Centrale Ereraad in de stand, waarin zij zich 
alsdan bevinden. 

Art. 6. Artikel 18 van de Wet Zuivering 
Kunstenaars is van overeenkomstige toepas
sing. 

Art. 7. Deze Wet treedt in werking op de 
dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Min. 11. 0., K. en Wetenschappen, · 

TH. RUTTEN. 

De Minister van J,utitie, W1JERS. • 

(Uitgeg. 24 Jrini 1949.) 

s . .J 229 
WET van 2 Juni 1949, houdende voorzienin

gen betreffende de sociale verzekering 
der reserve-politie. 

Zie voor de behandeling in de Staten
Generaá.l: 

Bijl. Hand. II 47/48, 895; 
Bijt. Hand. II 48/49, 895; Hand, II 48/49; 

bladz. 236-238; 
Bijl. Hand. I 48/49, 895; Hand. I 48/49, 

bladz. 647-648. 
Wij JULIANA, enz .•• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is voorzieningen te treffen 
tot regeling van de sociale verzekering van 
personen, die dienst doen als reserve bij de 
rijks- of gemeentepolitie; 

Zo is het, dat Wij de Raad van State, em:. 
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Algemene bepaling, 
Art. 1, Zij, die, hetzij bif wijze van oefe

ning hetzij voor werkelijke dienst, al of niet 
tegen beloning als reserve werkzaamheden 
verrichten bij de rijks- of gemeentepolitie, 
zijn als zodanig niet arbeider in de zin van 
de Invaliditeitswet, de Ziektewet en de 
Kinderbijslapet, tenzij het tegendeel bij of 
krachtens deze wet is bepaald. 

§ 1. Van de uerze/uring ingevolge tü Inrxzlidi
teiumet, 

Art. 2. Voor zover een verplicht verzeker
de krac~tens de Invaliditeitswet over volle 
kalendeiwerken werkzaamheden verricht, 
als bedoeld in artikel I van deze wet, wordt 
premie door het Rijk betaald naar de vijfde 
loonklase, mits de verzekerde vóór de aan
vang van die werkzaamheden niet bevoegd 
was ru vervallenverklaring, als bedoeld in 
artikel 55 van de Invaliditeitswet, af te 
legger.. · 

! 2. Van de Ongevallenuerzekuing. 
A,i. 3. 1. De in artikel I bedoelde perso

nen :ijn verzekerd tegen geldelijke gevolgen 
van ongevallen, hun in verbaAd met de in 
dat artikel bedoelde werkzaamheden over
konen. Die werkzaamheden worden voor 
de utvoering van deze wet geacht in dienst 
van het Ri~k te zijn verricht. 

:a. Op de m het eerste lid bedoelde verzeke
ring zijn van toepassing de bepalingen der 
Ongevallenwet 1921 en der Beroepswet, als
mede de ingevolge deze wetten uitgevaardig
de Koninklijke besluiten en ministeriële be- ,. 
schikkingen, voorzover daarvan bij deze wet, 
onderscheidenlijk bij de krachtens artikel 7 
van deze wet uitgevaardigde beschikkingen 
niet wordt afgeweken. 

Art. 4. 1. Alle geldelijke schadeloosstel
lingen worden met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 16, vijfde lid, der Onge
vallenwet 1921 berekend naar een door het 

• Bestuur van de Rijksverzekeringsbank vast
gesteld dagloon. Het Bestuur stelt dit dag
loon vast op advies van de Raadlvan Arbeid, 
gehoord de burgemeester van de gemeeten, 
in welker bevolkingsregister de verzekerde 
is opgenomen. 

2. Bij de vaststelling van het dagloon wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met het 
door de verzekerde als regel genoten loon 
of inkomen. 

1 3. Van de •iekteversekeriti4. 
Art.. 5, 1. Degene, die tot de aanvang 

van zijn werkzaamheden, bedoeld in artikel 
1 van deze wet. bij ziekte krachtens de 
Ziektewet aanspraak op ziekengeld zou heb
ben gehad, wordt voor de duur van die 
werkzaamheden geacht verzekerd ingevo]ge 
die wet te zijn voor risico van het orgaan 
ter uitvoering van de verzekering ingevolge 
die wet, bij hetwelk hij laatstelijk verzekerd 
was. 

2. De beloning voor de in het eerste lid 
bedoelde werkzaamheden wordt niet be
schouwd als loon in de zin van de Ziekte
wet. 

3. Aan de verzekerde wordt geen zieken
geld uitbetaald over de tijd, waarover hij de 
beloning, bedoeld in het tweede lid, ont
vangt. 

s. 1949, J 229-230 

§ 4. Van de kinderbijdagverzeluring 
Art. 6. tDecene, die tot de aanvang van 

zijn werkzaamheden, als bedoeld in artikel 1. 
verzekerd was ingevolge de Kinderbijslag
wet; behoudt ook over de dagen, waarop hij_ 
tengevolge van · -vorenbedoelde werkzaam
hed.en zijn normale arbeid niet kan verrich
ten, aanspraak op kinderbijslag overeen
komstig de bepalincen van de Kinderbijslag
wet. 

§ 5, Slotbepalingen. 
Art. 7. De Minister van Sociale Zaken kan 

nadere voorschriften geven ter uitvoering van. 
het in deze wet bepaalde. 

Art. 8. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Wet sociale verzekering reserve-politie". 

Art. 9. Deze wet treedt in werking op de 
dag na die harer afkondiging met terugwer
kende kracht tot I April 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Sociale Zaken, A.M. Jomms 
De Minister uan Jwtitie, W1JBRS. 
· De Jtrinister rxzn Binnenlandse Zahn, • 

J. H, VAN MAAR5BVEEH. 

(Uitgeg. 24 Juni 1949.} 

s. J 230 
2 Juni 1949, BESLUIT houdende wijziging 

van het Koninldijk besluit van 18 De
cember 1874 (Staatsblad n°. 212)1 betref
fende uitvoeringsvoorschriften met be
trekking tot het Tarief van gerechts
kosten in strafzaken, alsmede een rege
ling omtrent het inwerkingtreden van de 
wet van 25 Febnmri 1949 (Slaaubla4 
N°. J 87). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van 7 April 1949, 6• Afdeling, n°. 
2336; 

Overwecende, dat het wenselijk is wijziging 
te brengen in het Koninklijk besluit van 18. 
Decembe1' 1874 (Slaatsbladn°. 212), houdende 
voo'rschriften omtrent de onderwerpen, aan,
geweze~ bij artikel 78 der wet van î8 April 
1874 (Staatsblad n°. 66), tot vaststelling dei: 
tarieven van gerechtskosten in strafzaken. 
waarvan de gewone rechter kennis neemt. 
zoals dit besluit is gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 26 September 1886 
(Staats~laél no. I7I), IJ Augustus _ 1903 
(Staatsblad n°. 256), 12 Mei 191 '.L (Slaats
blad) n°. 126}, 11 Aucm;tus I923 f$_ta(b.$blatl 
n°. 703) en 26 September 1928 (Staaublatl 
n°. 382): 

Gelet o.Q artikel 7 VUi de wet van 25 Febru
ari 1949 (Staatsblad ai. J 87}, houdende wijzi
ging van tarieven en gerechtskosten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1949, no. 14}; 

Gezien. het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 Mei 1949, 6eAfdelin&., 
n°. 2378; 

Hebben goedgevonden .en verstaan: 
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Art. 1, In het Koninklijk besluit.van 18 
December 1874 (Staatsblad no. 212), zoals 
dit nadien ia gewijzigd, worden de navol
gende wijzigingen gebracht: 

a. in het eente lid van artikel 17 wor
den de woorden "een oaburigen ontvanger 
der registratie" vervangen door ,,de griffier 
'bij dat gerecht"; 

b. in het tweede lid van artikel 17 wor
den de woorden "ontvanger der registratie" 
vervangen door ,,griffier"; 

c. in het derde en vierde lid van artikel 
17 wordt het woord "ontvanger'' vervangen 
door het woord ,,griUier"1 

d. afdeling X vervalt.· 
Art. 2. De wet van 25 Februari I 949 (Staats

blad n°. J 87), houdende wijziging van tarie
ven van gerechtskosten, treedt in werking 
op hetzelfde tijdstip als dit besluit. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za1 worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 2 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Jrutitie, WIJBRS. 
(Uitgeg. II Juni 1949.) 

8. l 231 
BESLUIT van 2 Juni 1949, houdende wijzi

ging van tarieven voor vergoedingen 
voor getuigen en deskundigen, opgeroe
pen krachtens de 8eroepswet, en van de 
wijze van uitbetaling van vergoedingen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van 7 April 1949, 6• Afdeling, n°. 
2335; 

Overwegende, dat het wenselijk is wijziging 
te brengen in het Koninklijk besluit van 
26 Februari 1903 (Staà1sblad n°. 80), waarvan 
de gewijzigde tekst is afgekondigd bij het 
Koninklijk besluit van II Maart 1936 (Staats
l,lad n°. 243), teneinde: 

de tarieven van toe te kennen vergoedin
gen, bedoeld bij artikel 57 van de Beroepswet 
in .overeenstemming te brengen met de ver
goedingen, toegekend bij de wet van 18 April 
1874 (Staatsblad n°. 66) tot vaststelling. der 
tarieven van gerechtskosten in strafzaken, 
waarvan de gewone rechter kennis neemt, 
zoals deze wet laatstelijk is gewijzicd bij de 
wet van 25 Februari 1949 (Staat1blad n°. 
J 87), en 

de wijze van uitbetaling van vergoedingen 
en presentiegelden in overeenstemming te 
brengen met de wijze van uitbetaling in voo~
melde wet voorgeschreven; 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1949, n°. 15); 

Gezièn het nader rapport van Onze voor
~oemd~ Minister van 27 Mei 1949, 6• Afde
Jmg, n . 2379; 

Hebben goedgevondeo en verstaan: 
Enig artikel. 

In het Koninklijk besluit van 26 Februari 
1903 (Staatsblad n°.8o),waarvan de gewijzigde 
tekst is afgekondigd bij het Koninklijk be-
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sluit van II Maart 1936 (Staatsblad n°. 243) 
worden de volgende wijzigingen gebracht: ' 

a. in artikel 2 wordt in plaats van ,iI 6,-" 
gelezen "f 12,..;...", in plaats van "I 4,-" 
.,f 8,-" en tweemaal in plaats van f "3,-" 
,.f 8,-"; .· 

b. in a.rtikel 2 wordt na het derde lid een 
lid ingevoegd, luidende: 

"Aan getuigen, tevens deskundigen, als 
getuigen of tot het geven van inlichtingen 
verschenen, wordt geen vergoeclng voor 
wegens tijdverzuim geleden of te lijdm schade 
toegekend."; • 

c;. in artikel 12, eerste lid, wordt in plaats 
van "de ontvanger der registratie in wiens 
kring het college eene stand- of zitti,gplaa,ts 
heeft" gelezen "de griffier van het College"; 

d. in artikel 12, derde lid, wordt in plaats 
van "ontvanger" gelezen "griffier"; 

e. artikel 12bis, derde lid, vervalt; 
/. de artikelen 13 en 14 vervallen. 
Onze Minister van Justitie is belait met 

de uitvoering van dit besluit, dat ~ het 
Staatsblad ::i:al worden eeplaatst en wauvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 2 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJBRS. 

(Uitg,g. II Juni 1949.) 

S. ;J 232 

4 Juni 1949. BESLUIT tot verdeling van 
het Rijk in Europa in drie militaire 
arrondissementen, 

Wij JULIANA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie van 10 Mei 1949, 
Se Afdeling Bureau B, Kabinet No. SI 60 A 37, 
en van Oorlog van 31 Mei 1949, Geheim Litt. 
H 109; 

Gelet op artikel 1341 tweede lid van de 
Regtspleging bij de Landmagt en artikel 94 
van de Invoeringswet Militair Straf- en 
Tuchtrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Rijk in Europa is verdeeld 

in drie militaire arrondissementen: 
I. het Eerste militaire Arrondissement, 

omvattende de provinciën Noordholland, 
Zuidholland en Utrecht met als hoofdplaats 
de gemeente 's-Grav~nhage; 

II. het Tweede militaire Arrondissement, 
omvattende de provinciën Gelderland, Over
ijssel, Drenthe. Groningen en Friesland met 
als hoofdplaats de gemeente Arnhem; 

111. het Derde militaire Arrondissement, 
omvattende de provinciën Zeeland, Noord
brabant en Limburg met als hoofdplaats de 
gemeente 's-Hertogenbosch. 

Art. 2. De Krijgsraad in het Eerste mili
taire Arrondissement neemt kennis van de 
~rafbare feiten, bedoeld in artikel 94 van de 
Invoeringswet Militaire Straf- en Tuchtrecht. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 
IS Juni 1949. Bij de inwerkingtreding van 
dit besluit vervai!t het Koninklijk besluit 
van 21 December 1939 (Staatsbtad No. 286). 

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

Soestdijk, 4 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Justitie, WIJBRS. 
De Minister uan Oorlog, SCHOKKING. 

(Uitgq. 14 Juni 1949.) 

s. j 233 
9 Ju,u 1949. WET tot vaststelling ,van 

het Derde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1949 (Depar
tement van Buitenlandse Zaken). 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000; 
Hand. II 48/49, bladz. 1107-1127, 1·158-

u72, 1175-1192, 1196--1199; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000; 
Hand. I 48/49, bladz. 649---673. 676--685. 

Gehele dienst f 33 939 861 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

S. J 234 

33 939 861 
Memorie 

9 Juni 1949. WET tot wijziging van het 
Derde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departement 
van Buitenlandse Zaken). 

Bijl. Hand; II 48/49, 1137; 
Hand. II 48/49, bladz. 1478; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1137; 
Hand. I 48/49, bladz. 676. 

s. J 235 
9 Juni 1949. WET houdende regelen be

treffende de geldelijke aansprakelijkheid ' 
van het Rijk voor het beheer van de · 
Stichting voor Nederlands-Franse Cul
turele Samenwerking. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1140; 
Hand. II 48/49, bladz. 1479; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1140; 
Hillld. I 48/49, bladz. 676. 
Wij JULIANA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is ten aanzien van de Stichting 
voor Nederlands-Franse Culturele Samenwer
king gevestigd te 's-Gravenhage, een rege
ling te treffen als bedoeld in artikel 89A der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259), 
zoals deze wet sindsdien is gewijzigd: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. De aansprakelijkheid van het Rijk 

voor het beheer van de Stichting voor Neder• 
lands-Franse Culturele Samenwerking, ge
vestigd te 's-Gravenhace, opgericht bij akte 
van 29 December 1947 voor ~ notaris 
E. Bruins te 's-Gravenhace verleden, is be
perkt tot de schulden, welke na liquidatie 
der Stichting mochten overblijven. . 

Art. 2. De rekening en verantwoordinc 
over een afgelopen boelrjaar en de rekeninlJ 

L. & S. 1949 

s. 1949, J 232-238 

en verantwoording bij liquidatie behoeven 
de goedkeuring van Onze -Minister van Onder 
de goedkeuring van Onze Minister van On
_derwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Art. 3. Aan de door Onze genoemde Mi• 
nister aan te wijzen ambtenaren, zomede aan 
de Algemene Rekenkamer wordt, telkens 
'wanneer zulks wordt verlangd, inzage gege
ven van de boeken en bescheiden der Stich
ting en worden desgewenst die inlichtingen 
vestrekt, welke nodig worden geacht-om een 
juist inzicht te krijgen in de financiële toe
stand der Stichting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
· Wetenschappen, Te. RUTTEN. 

( Uitgq. 24 Juni 1949,) 

s. J 236 
9 Juni 1949. WET tot vaststelling van de 

begroting van inkomsten en uitgaven 
van het provinciefonds voor het dienst
jaar 1948. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1159; 
Hand. II 48/49, bladz. 1478; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1159; 
Hand. I 48/49, bl/ladz. 676. 

Gehele dienst f 19 229 ooo 

Titel A. Gewone dienst 19 229 ooo 
Titel B. Buitengewone dienst Nihil 

Titel A. Gewone dienst 19 229 ooo 

s. J 237 
9 Juni 1949. · WET tot vaststelling van de 

begroting van inkomsten en uitgaven 
van het provinciefonds voor het dienst
jaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1170; 
Hand. II 48/49, bladz. 1478; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1170; 
Hand. I 48/491 bladz. 676. 

Gehele dienst f .20 577 550 
' 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

s. J 238 

20 577 550 
Nihil 

9 Jani 1949: WET tot woz1gmg ·van de 
begroting van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1175; 
Hand. II 48/49, bladz. 1478; 
Bijl. Hand. I 48/49, :u75; 
Hand. I 48/49, bladz. 676. 

22 
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s. J 239 
9 Juni 1949. WET, houdende verklaring 

van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve van de aanleg van een nieu
we cokesfabriek met bijbehorende instal
laties voor de verwerking van neven
producten, uitbreiding van Staatsmijn 
Maurits, aanleg van nieuwe verbindings
wegen en vereenvoudiging der verschil
lende spoorwegverbindingen. 

Bi.il. Hand. Il 48/49, 1059; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1479; 
Bi.il. Hand. I 48/49, 1059; 
Hand. I 48/49, bladz . . 676. 

Wij JULIANA, enz. . • . doen te weten = 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de aanleg van een nieuwe cokesfabriek 
met bijbehorende installaties voor de ver• 
werking van nevenproducten, uitbreiding 
van Staatsmijn Maurits, aanleg van nieuwe 
verbindingswegen en vereenvoudiging der 
verschillende spoorverbindingen in het alge
meen belang nodig is en de Onteigeningswet 
behoort te worden toegepast; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. l. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening ten name van de Staat 
van eigendommen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten, rustende op; 

a een driehoekig terrein, gelegen in de 
~eenten Beek (L) en Geleen, ten Zuid~n 
van het bestaande complex van Staatsm1Jn 
Maurits en ten Westen en ten Noord-Oosten 
begrensd door de geprojecteerde autosnel
wegen Maastricht-Geleen en Heerlen;:
Geleen, ten Zuid-Oosten door de spoorl1Jn 
Maastricht-Sittard, nodig voor de aanleg 
van een nieuwe cokesfabriek met bijbeho
rende installaties voor de verwerking van 
nevenProducten ; 

b. terreinen, gelegen in de gemeenten 
Geleen en Stein, ten Noord-Oosten en ten 
Noorden van eerdergenoemd driehoekig ter
rein aan de overzijde van de mijnspoorweg 
der 'staatsmijnen, nodig voor uitbereiding 
van Staatsmijn Maurits; 

c. terreinen, gelegen in de gemeenten 
Beek (L.), Geleen en Stein, belendende aan 
de onder a en b bedoelde terreinen, nodig 
voor de aanleg van nieuwe verbindingswegen 
en- de vereenvoudiging der verschillende 
spoorwegverbindingen. 

Art. 2. Deze wet vervalt, voor zoveel de · 
onteigening van hetgeen niet in der minne 
is verkregen niet bij de rechter is aange
vraagd, binnen twee jaren na d,i dagteke
ning van de Nederlandse Staatscourant, 
waarin Ons beslui', bedoeld in artikel 14 der 
Onteigeningswet , is openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Nederlandse Staatscourant te plaatsen be
sluit met ten hoogste één jaar worden ver- . 
lencd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk. 9 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Economische Zaken, 

VAN DEN BRINK. 
(Uitlier. r Juli 1949.) 1 
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s. J 240 
9 JJU&i 1949. WET houdeiiële goedkeuring 

van het op 28 April 1947 te Brussel 
tussen Nederland en België gesloten 
verdrag betreffende de uitoefening der 
Veeartsenijkunst in de grensgemeenten. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1139; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1479; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1139; 
Hand. I 48/49, bladz. 676. 
Wij JULIANA, enz .•. doen te weten: 
Al.zo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 28 April 1947 te Brussel tussen 
Nederland en België gesloten verdrag be
treffende de ui :oefening der Veeartsenijkunst 
in de grensgemeenten, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, 
lid 2, der Grondwet de goedkeuring van de 
Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art, 1. Goedgekeurd wordt het bij deze 

wet in afdruk gevoegde op 28 April 1947 te 
Brussel tussen Nederland en België gesloten 
verdrag betreffende de uitoefeninc der Vee
artsenijkunst in de grensgemeenten, waarvan 
artikel 4 voorlopig wordt uitgelegd in de zin 
als aangegeven in het mede bij deze wet in 
afdruk gevoegde, bij de uitwisseling der 
bekrachtigingsoorkonden te ondertekenen 
procesverbaal. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize te Soestdijk, 9 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Landbouw, Vi••erij en Voed
•eluoorziening a.i., VAN DEN BRINK. 

De Min. uan Buiten[. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 12 Juli 1949.) 

Verdrag iussen Nederland en België in
zake de uitoefening der veeartaenijkunst 

In de grensgemeenten 

Hare Majesteit de Koninging der Nederlanden 
en 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Regent 
van België, 

het wenschelijk geoordeeld hebbende op 
5 Maart 1884 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Belgil gesloten Verklaring in
zake de uitoefening der veeartsenijkunst in 
de wederzijdsche grensgemeenten te herzien, 
hebben tot Hunne gevolmachtigden be
noemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Z.E. den Heer Baron Binnert, Philip van 
Harinxma thoe Slooten, Buitengewoon en 
Gevolmachtigd Ambassadeur . 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins
Regent van België: 

den Heet Paul-Henri Spaak, Eerste M inis
ter, Minister van Buitenlandsche Zllken, 
die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, nopens de vavolgende artike
len zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Belgische veeartsen, gevestigd 
in de aan Nederland gren%ende Belgische 
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gemeenten en die aldaar bevoegd zijn de 
veeartsenijkunst uit te oefenen, zullen het 
recht hebben diezelfde kunst in de aan België 
grenzende Nederlandsche gemeenten uit te 
oefenen, en wederkeerig wordt aan de Neder
landsche veeartsen, gevestigd in aan Belgll! 
grenzende Nederlandsche gemeenten, onder 
dezelfde voorwaarde toegestaan hun kunst 
uit te oefenen in de aan Nederland grenzende 
Belgische gemeenten. 

Art. 2. Zij zijn verplicht zich te gedragen 
naar de wetgeving, welke in het land, waar 
zij gebruik maken van het recht hun bij het 
voorgaand artikel verleend, met betrekking 
tot de uitoefening der veeartsenijkunst van 
kracht is of zal zijn. Zij zijn verplicht zich 
eveneens te gedragen naar de administratieve 
maatregelen in dat land voorgeschreven. 

De veeartsen, die zich naar de hierboven 
bedoelde wettelijke of administratieve be
palingen niet mochten gedragen, .zullen ver
stoken worden van het voorrecht in artikel 1 
omschreven. · 

Art. 3. De veeartsen, die op de plaats, 
waar zij gevestigd zijn, bevoegd zijn tot het 
afleveren van geneesmiddelen, sera, entstof
fen en diagnotische middelen, zullen het 
recht hebben die onder inachtneming van 
het bepaalde bit ártik:el 2, evenzeer af te 
leveren in de. grensgemeenten van het andere 
land ten behoeve van het door hen behan• 
delde vee, wanneer die geneesmiddelen, sera, 

• entstoffen en diagnotische middelen, niet 
ter plaatse verkrijgbaar zijn. · 

De overeenkomstig de bepalingen van de 
vorige alinea afgeleverde geneesmiddelen 
zullen bij hun invoer van geenerlei recht hoe
genaamd onderworpen zijn. 

Art. 4. De veeartsen van de beide Staten 
zullen te allen tijde het recht hebben de uit 
de uitoefening der veeartseni.ikunst in het 
andere land voor hen voortvloeiende inkom
sten, vrij over de grens naar de gemeente 
hunner vestiging te brengen. 

Art. 5. In de maand Januari van elk jaar 
zullen de wederzijdsche Regeeringen elkander 
een staat doen toekomen, vermeldende de 
namen en stand~laatsen der veeartsen, die 
bevoegd zijn de practijk uit te oefenen in de 
wederzijdsche grensgemeenten. 

Art. 6. Dit Verdrag, dat in Franschen • 
en Nederlandschen tekst is opgesteld, welke 
beide teksten authentiek zijn, treedt in de 
plaats van de Verklaring van 5 Maart 1884. 

Het zal worden bekrachtigd en de akten 
van bekrachtiging zullen zoo spoedig moge
lijk worden ui•gewisseld te 's-Gravenhage. 

Het treedt in werking eene maand na de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging en 
blijft van kracht tot zes maanden na hare 
opzegging door eene der twee Partijen. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kenden van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Brussel, den 28en, 
April 1900 zeven en veertig. 
(w.g.) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. 

(zegel) 

-• De Franse tekst is niet opgenomén. 

s. 1949, J 240-241 

Op het ogenblik, dat wordt overgegaan tot 
het uitwisselen der bekrachtigingsoorkonden 
van het Nederlands-Belgische verdrag, onder
tekend te Brussel op 28 April 194 7, betreffende 
de uitoefening der veeartsenijkunde in de 
grensgemeenten, zijn de Nederlandse en Bel
gische Regeringen overeengekomen, op de 
hieronder aangegeven wijze nader te omschrij
ven de betekenis, die zij voorlopig wensen te 
geven aan de bepalingen, vervat in artikel 4 
van het verdrag nopens de uitoefening der 
veeartsenijkunde. 

Derhalve is het wel verstaan, dat zolang 
als in een van beide landen bepalingen van 
kracht blijven nopens de in- of uitvoer van 
deviezen van een van beide landen, zij, die 
zich op bedoeld verdrag kunnen beroepen, 
de inkomsten, die zij uit hun beroepsbezig
heden hebben verworven, niet zullen mogen 
overmaken dan binnen het kader van de 
verdragsbepalingen, die op monetair gebied 
tussen de twee landen van kracht zijn. 

s. J 241 

9 Juni 1949. WET houdende naturalisatie 
van Pieter Georg Alexander Bosnjak en 
21 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/49, 1162; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1479; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1162; 
Hand. I 48/49, bladz. 676. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Pider Ge-Org Alexander Bo11njak en 21 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 

. en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IO Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Pieter Georg Alexander Bosniak, ge

boren te Tjomal (Indone11ië) .z8 Juli 1900, 
veilingmeester, wonende te Batavia (Indo
nesië); 

Zo. Petrus Silvester Delea, geboren te 
Leeuwarden (Friesland) 18 Juli 1911, kapper, 
wonende te Leeuwarden, provincie Friesland; 

3°. Genovefa Fürgut, geboren te Haslach 
(Duitsland) 9 Februari 1900, costuumnaai
ster, wonende te Amsterdam, provincie Noord• 
holland; . 

4°. Klara Gebel, geboren te Grumme• 
Bf)Chum (Duitsland) 17 Maart 1897, klooster• 
zuster-onderwijzeres, wonende te Venr1111, 
provincie Limburg; 

5°. Hubeftus Josephus Gerichhausen, ge
boren te Bergen (Limburg) I9 Februari 1908, 
chauffeur, wonende te Oeffelt, provincie 
Noordbrabant; 

6°. Elisabeth Grosze--Sender, geboren te 
Oberhausen (Duitsland) 7 Augustus 1900, 
werkster, wonende te Anurterdam, provincie 
Noordholland; 

• 
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7". Otto Guth, geboren te Praag (Tsjecho
Slowakije) 2 Januari 1885, zonder beroep, 

' wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid• 
holland; 
· 80. Hans Jakob Jolenberg, geboren teBer-, 

lijn (Duitsland) 1 October 1891, grossier iq 
papierwaren, wonende te Amsterdam, provin-t 
cie Noordholland; 

9°. Alfred Walter Köllen, geboren te 
München (Duitsland) 3 October 1898, electro
technicus, wonende te De Bilt, provincie 
Utrecht; 

100. Erich Levi, geboren te Gelsenkirchen 
(Duitsland) 5 Juni 1904, koopman, wonende 
te Amsterdam, provineie Noordholland; • 

110. Sophia Johanna Lütjen, geboren te 
Eindhoven (Noordbrabant) 17 Augustus 1923, 
serveerster, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 
120. Jozephus Maria ·wilhelmus Mengelberg, 
geboren te Driebergen-Rijsenburg ( Utrecht) 
5 December 1899, R. K. Priester, wonende 
te Sloten, provincie Friesland; 

130. Caroline Möller, geboren te Amster
dam (Noordholland) 1 Mei 1903, accountants
assistente, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

14°. Marie Elfriede CharlotteReinhold, ge
boren te Gennep (Limburg) zo Augustus 1912, 
kantoorbediende, wonende te Gennep, pro
vincie Limburg; 

150. Helmr,,t Marcel Rosenberg, geboren te· 
Berlijn, (Duitsland) 17 Januari 1902, fabri
kant van lederwaren, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

16<>. Aleida Berendina Schoof, geboren 
Hollmann, geboren te Losser (Overijssel) 
4 Februari 1912, hulp in de huishouding, 
wonende te Losser, provincie Overijssel; 

17". Max Joseph Sonnenber11, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) II April 1896, 
procuratiehouder, wonende te Bussum, pro
vincie Noordholland; 

z8o. Teuntje van Wageningen, geboren te 
Kralingen, thans gemeente Rotterdam (Zuid
holland) 23 Juli 1890, zonder beroep, weduwe 
van Johann Hubert Rang, wonende te Rijswijk 
provincie Zuidholland; 

19°. Erich Karl Heinrich Oskar Wolff, 
geboren te Berlijn (Duitsland) 2 Januari 1981, 
caféhouder, wonende te Anuterdam, provin
cie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. der wet van I2 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IO Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232); wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Jakob Honer, ge
boren te Bangli (Indonesië) 9 September .;i:9O9, 
ambtenaar bij • de dienst der belastingen, 
wonende te Batavia (Indonesië). 
•. Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 

bij artikel 6 der wet van 12 Decemner 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IO Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232), wordt bij deze hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: , 

zo, Leon Guth, geboren te jl.otterdam 
(Zuidholland) 19 November 1924, kantoor.
bediende, wonende te 's-Gravenhage, provin~ 
cie Zuidholland; 

• 
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· 2°. Siegfried Guth, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 4 April 1923, kantoorbediende, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJBRS. 

(Uitgeg. 2I Juni 1949.) 

s. J 242 

9 Juni 1949. WET houdende naturalisatie 
van Hedwig Bahr/eldt en 18 anderen, 

Bijl. Hand. 11 48/49, u66; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1479; 
Bijl. Hand. I 48/49, u66; 
Hand. I 48/49, bladz. 676. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hedwig Bahr/eldt en 18 anderen die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging- wat betreft' de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) • 
QJI het Nederlanderschap en het ingezeten- · 
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
zo Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Hedwig Bahrfeldt, geboren te Batavia 

(Indonesië) 9 Januari 1913, steno-typiste, 
· wonende te Bandoeng (Indonesië); 

2°. Gerhard Bak, geboren te Laar (Duits
land) 29 Maart 1879, landbouwer, wonende te 
Hardenberg, provincie Overijssel; 

30. Peter Dickhoff, geboren te 's-Graven
hage (Zuidholland) 7 Maart 1907, kantoorbe
diende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

4°, Karoline Gabron, geboren · te Wenen 
(Oostenrijk) 25 Augustus 1907, naaister, 
wonende te Groningen, provincie Groningen; 

5°, Maria Katharina Heinen, geboren te 
Tüddem (Duitsland) 16 Februari 1889, dienst
bode, wonende te Sittard, provincie Limburg; 

6°. lsidor Hochberger, geboren te Wenen 
• (Oostua,:ijk) I3 November 1896, vertegen

woordiger, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 

7°. Francis Hermanus ]askier, geboren te 
, Hoensbroek (Limburg) 30 Juli 1919, aanne
' mer, wonende te Amstenrade, provincie Lim-
. burg; , 

8°. Erwin Juhl, geboren te Meckenheim 
· (Duitsland) 24 Januari · 1905, . fabrikant, 

wonende te Amsterdam, provincie Noord
' holland; 

9°. Fritz JuhlL geboren te Meékenheim 
(Duitsland) ,ZI Februari 1903, grossier, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; , 

zoo. Mozes Kahan, geboren te Prundul 
Bargaului (Roemenië) I November 1903, 

1 · juwelier, wonende te Soerabaja (Indonesië); 
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u 0. Arthur Kellermann, geboren te Würz
burg (Duitsland) 10 September 1904, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

12". Pierre Paul Stassen, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 4 November 1920, 
radio-telegrafist, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

13°. Jan Veena.as, geboren te Tubbergen 
(Overijssel) 13 Juni 1913, veehandelaar, 
wonende te Tubbergen, provincie Overijssel; 

14°. Jean Joseph Walpot, geboren te Eus. 
den (Limburg) 9 April 1911, meubelmaker en 
tegrafenisondernemer, wonende te Eysden, 
provincie Limburg. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2". en 3°, der wet . 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Zugmunt Chmielowski, geboren te Strijj 
(Polen) 25 Maart 1921, electro-monteur, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

2°. Josephus de Jonghe, geboren te Sint 
Jansteen (Zeeland) IS Augustus 1895, land
arbeider wonende te Anna Paulowna, pro
vincie Noordholland; 

3°. Hjalmar Harald Richnau, geboren te 
Ekenas (Finland) 20 September 1901, varens
gezel, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

4°. Edward Soroka, geboren teRomanowka 
(Polen) 12 Juli 1919, boekbinder, wonende te 
's-Hertogenbosch;. provincie Noordbrabant; 

5°. Jozef Wlodzinski, geboren te Kolomuia 
(Polen) 12 Augustus 19:12, chauffeur-mon- · 
teur, wonende te Loon ·op Zand, provincie 
Noordbrabant. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi- · 
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 21 Jun~ 1949.) 

s. J 243 
9 Juni 1949. WET houdende naturalisatie 

van Georg Bein en 19 anderen. 
. Bi.il. Hand. II 48/49, 1163; 

Hand. II 48/49, bladz. 1479; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1163; 
Hand. I 48/49, bladz. 676. 

Wij JULIANA, enz ..•• doen te weten! 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Georg Bein en 19 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, IPet overleg- · 
ging van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad No. 268) op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 10 Juli 1947 (Staa,Sblad No. H 
232); 

s. 1949, J 242-243 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1•. Georg Beih, geboren te Lissa (Duits-

1and) 13 Dec.ember 1885, directeur van een 
naamloze vennootschap,.wonende te Amster• 
dam, provincie Noordholland; 

2°. Hermann Franz Buseck, geboren te 
Frankfort aan de Main (Duitsland) 12 Juli 
1898, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

3°. Jozsef Dongo, geboren te Guör (Hon• 
gariie) 21 Juli 1894, bedrijfsleider, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

40. Henk Hamel, geboren te Berlijn
Charlottenburg (Duitsland) 7 Mei 1912, con
fectiefabrikant, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

5°, Marinus Huetinck, geboren te Amster
dam (Noordholland) 10 Maart 1896, taxi
chauffeur, wonende te Amsterdam, provfncie 
Noordholland; 

60. Irén Irma Kálmán, geboren te Boeda• 
pest (Hongarije) 13 October 1919, steno• 
typiste, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland; 

70. Anton Alois Krenn, geboren te Neun
kirchen (Oostenrijk) S Juni 1913, melkslijter, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holk,nd; 

80. Luise Kuberka, geboren te Bochum 
(Duitsland) 30 Augustus 1910,. dienstbode, 
wonende te Blaricum, provincie Noordhol• 
land; · 

9". Luise Emma Sophie Lose, geboren te 
Neu-Nieköhr-Boddin (Duitsland} 24 Februari 
1903, dienstbode, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

100. Hendrikus Marinus Mall, geboren te 
Oosterhout (Noordbrabant) 22 December 1882, 
timmerman, · wonende te Rotterdam, proviri• 
cie Zuidholland; 

110. Johann Odenthal, geboren te Sechtem 
(Duitsland) 8 November 1896, schipper, wo• 
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

120. Gertrud Hermine P~sz, geboren te 
Oberhausen, vroeger Osterfeld (Duitsland) 
15 Augustus 1915, religieuse-ondenvijzeres, 
wonende te Venlo, provincie Limburg; 

13°. Jan Hindrik Ranter, geboren te 
Itterbeck-Uelsen (Duitsland) 3 December 1895, 
landbouwer, wonende te Tubbergen, provincie 
Overijssel; 

14°. Hans Günter Roosen, geboren te 
Krefeld (Duitsland) 9 September·1920, koop
man, wonende te Laren, provincie Noord
holland; 

15°. Rudolf Josef Schier, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 13 October 1899, onder• 

. directeur van een bank, wonende te Amster• 
dam, provincie Noordholland; 

160. Joannu Cornelius Th.ophielá Schut
ter, geboren te Diqteloord (Noordbrab~) 
14 Juni 1902, landbouwer, wonende te Wie
ringermeer, provincie Noordholland; 

17°. Moses Stern, geboren te Gladbach 
(Duitsland) 2 April 1886, chemicus, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

18°. Johan Heinrich Tapken, geboren te 
Jipsinghuizen, gemee~te Vlagtwedde (Gro
ningen) S Juli 1855, landbouwer, ·wonende te 
Emmen, provincie Drenthe; 

19°. Hedwig Tkocz, geboren te Ruda 
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(Polen) 26 September 1904, verpleegster
religieuse, wonende te Helmond, provincie 
Noordbrabant; 

20°. Erwin Wedick, geboren te Erlum
schwick-Recklinghausen (Duitsland) 19 De
cember 1909, incasseerder-verkoper, wonende 
te Heerlen, provincie Limburg. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister 11an Justitie, WIJBRS. 

(Uitgeg. 21 Juni 1949.) 

s. J 244. 

9 Juni 1949. WET houdende naturalisatie 
van Joseph Nicolas Ghislain Adam en 
22 anderen. 

Bijl. Hand. II 48/49, u26; 
Hand. II 48/49, bladz. 1479. 
Bijl, Hand. I 48/49, 1126; 
_ffand. I 48/49, bladz. 676. 
Wij JULIANA, enz .••• doen· te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Joseph Nicolas Ghislain Adam en 22 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Joseph Nicolas Ghislain Adam, ge

boren te Jambe (Belgil) 24 Januari 1880, 
zonder beroep, ~wonende te Meerssen, pro
vincie Limburg; 

Zo. Heinz Duel[, geboren te Dortmund 
(Duitsland) 12 December 1904, bioscoop
exploitant, wonende te SoerabQia (Indonesië); 

3°. Max Engliinder, geboren te Berlijn, 
(Duitsland) 9 Maart 1894, koopman, wonende 
te Voorburg, provincie Zuidholland; 

4°. Stephan Gradsztain, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 28 Juli 1909, natuurkundige, 
wonende te Eindhouen, provincie Noord
brabant; 

5°. Anna Gertrud Antonie Herdemerten, 
geboren te Dortmund (Duitsland) 26 Augus
tus 1892, moeder-overste van een ziekenhuis, 
wonende · te Zierikzee, provincie Zeeland; 

, 6°. Maria Kotzian, geboren te Bottrop 
(Duitsland) IS Juli 19otj, hulp in de huishou
ding. wonende te Delft, provincie Zuidhal
land; 

7°. Guste[ Krank, geboren te Mannheim 
(Duitsland) 15 Maart 1905, zonder beroep, 
wonende te 's-Grauenhage, provincie Zuid
holland; 

8°. Anton Lennartz, geboren te Waldfeucht 
(Duitsland) 7 Mei 1905, landbouwer, wonende 
te Echt, provincie Limburg; 

90. Shlom Dawitlow Milstein, geboren te 
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Bratslawe (Rusland) I Mei 1904, koopman, 
wonende te Willemstad (=:uraçao); 

10°. Peter Sieben, geboren te München
Gladbach (Duitsland) 31 Juli 1901, melk
slijter, wonende te- Schaesberg, provincie 
Limburg; 

u 0. Aliz Wender, geboren te Boedàpest 
(Hongarije) 22 Décember 1904, wijkverpleeg
ster, wonende te Udenhout, provincie Noord
brabant; 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten• 
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Medardus Ludouicus Petrus 11an Acker, 
geboren te Hoofdplaat (Zeeland) 30 Augustus 
1~03, smid, wonende te IJzendijke, provincie 
Zeeland; 

Zo. Eugenius Henricus Chape[, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 25 Juni 1916, brand
weerman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

3°. Kfite Loni Friedberg, geboren te Essen 
(Duitsland) 9 Februari 1921, leerling ver
pleegster, wonende te Amersfoort, provincie 
Utrecht; 

40. Hubert Tossanus Gijzen, geboren te 
Geulle (Limburg) 26 Juli 1897, rijwielherstel
ler, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

50. Frerhrik Nicolaas Knirim, geboren te 
Cothen ( Utrecht) 6 December 1907, horloge
maker, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

60. Wilhelm Gerard 110m Kothen, geboren 
te Arnhem (Gelderland) 2 November 1920, 
machinebankwerker, wonende te Hiluersum, 
provincie Noordholland; . 

1°• Alfred Wilhelm Spann, geboren te 
Hamburg (Duitsland) 12 October 1886, zon
der beroep, wonende te Batauia (Indonesië); 

80. Zbignieuw Wincent11 Stanislaw Szulc 
-Krzyzanowski, geboren te Mikulice (Polen) 
8 October 1911, koopman, wonende te Breda. 
provincie Noordbrabant; 

9°; Karol Wiktor JakubZawadzki, geboren 
te Knurow (Polen) 16 September 1914, 
machinebankwerker, wonende te Venlo, 
provincie Limburg. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. zó8) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzig!i 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232) wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Maria Emilia Josephina Adam, ge
boren te Meerssen (Limburg) 18 Maart 1922, 
onderwijzeres, wonende te Meerssen, provin• 
cie Limburg; 

2°. Maria Sophia Hubertina Paula Adam, 
geboren te Meerssen (Limburg) :i: Juli 1924, 
onderwijzeres, wonende te Meerssen, provin
cie Limburg; 

3°. Maria Magdalena Sieben, geboren te 
Schaeiberg (Limburg) 21 Juli 1925, kantoor
bediende, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg; 
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Art. 4. Dewe wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WzJBRS. 

(Uitgeg. 21 Juni 1949.) 

s. 1949, J 244-245 

Reimler, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

10°. Ursula Elisabeth Walter, geboren te 
Bres/au (Duitslan4) 28 Maart 1921, verpleeg
ster, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

I 1°. Jakob Zefl/f, geboren te Eenrum 
(Groningen) 16 September 1892,' winkelier 
en caféhouder, wonende te Eenrum, provin
cie Groningen; 

12°. Joseph Hellmut Zuckermann, geboren 
te Hamburg (Duitsland) 3 Juni 1907, koopman 
wonende te Gorssel, provincie Gelderland. 

S. J 245 Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
9 Juni 1949. WET houdende naturalisatie van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 

van Günther Otto Kurt Beuer en 19 vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet 
anderen. van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 

op het Nederlanderschap en het ingezeten-
Bij/. Hand. 11 48/49, II25; h J t t J"'k ·· · d b'" d t . Hand. II 48/49, bladz. 1479'·, se ap, aa s e IJ gew1Jz1g IJ e we van 

10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), wordt 
Bijl. Hand. I 48/49, u25; bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
Hand. I 48/49, bladz. 676. verleend aan: 
Wij JULIANA, enz . • .. doen te weten: 1°. Wlodzimierz Barczuk, geboren te Luck 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, (Polen) 17 October 19_15, bankwerker, wo-

dat er aanleiding is tot naturalisatie van nende te Oosterhout, provincie Noordbrabant; 
Günfher Otto Kurt Be11er en 19 anderen, die 2°. Jozef Dziurlaj, geboren te Sambar 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, ' (Polen) 26 April 1914, monteur, wonende te 
met overlegging - wat betreft de in de arti- -Breda, provincie Noordbrabant; 
kelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk 3°. Louis Willem Lapikas, geboren te 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 's-Gravenhage (Zuidholland) 2 April 1919, 
3 der wet van ~2 December 1892 (Staatsblad afdelingschef op een fabriek, wonende te 
No. 268) op het Nederlanderschap en het Rijswijk,provincieZuidholland; 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 4°. Theophiel de Munc!<, geboren te 's-Gra
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); c,enzande (Zuidholland) 24April 1897, tuinder, 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. -wonende te 's-Gravenzan'de, provincie Zuid
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander holland; 

wordt bij deze '1:erleend aan: 5°. Otto Wilhelm Till11, geboren te Rotter-
10. Günther Otto Kurt Beuer, geboren te dam (Zuidholland) II Maart 1917, bediende, 

Berlijn (Duitsland) 13 Januari 1904, statisti- WQnende te Rotterdam, provincieZuidholland 
cus en bedrijfseconoom, wonende te 's-Gra- 6°. Petrus van de Wijnkel, geboren te 
venhage, provincie Zuidholland; IJzendijke (Zeeland) II April 1894, los arbei-

2°. Eisa Pauline Fischer, geboren te der, wonende te IJzendijke, provincie Zee
Dresden (Duitsland) 12 Februari 1905, hulp land. 
in de huishouding, wonende te Amsterdam, Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
provincie Noordholland; bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 

3°. Eduard Gustaaf Hollants, geboren te (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
Loon op Zand (Noordbrabant) 18 September en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
1894, werkmeester, wonende te Nijmegen, bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
provincie Gelderland; H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 

4°. Werner Joseph, geboren te Keulen Nederlander verleend aan: 
(Duitsland) 17 Februari 1908, redacteur, 1°. Catharina -Maria Louisa Hollants, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord- geboren te Loon op Zand (Noordbrabant) 
holland; 26 November 1925, kantoorbediende, wonen-

50. Mathias Arnoldus Louist, geboren te de te Nijmegen, provincie Gelderland; 
Maastricht (Limburg) 12 Mei 1909, boekhou- 2°. Herbert Peter Kaufmann, geboren te 
der, wonende te Maastricht, provincie Lim• Charlottenburg (Duitsland) IS December 1925, 
burg; koopman, wonende te Amsterdam, provincie 

60. Alfred Meiiers, geboren te Berlijn Noordholland. 
(Duitsland) 19 Juli 1886, confectiefabrikant, Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
wonende te Amsterdam, provincie Noord- . ingang van de dag na die van haar afkondi-
holland: ging. 

7°. Heinrich Wilhelm Robert Nagelschmidt, Lasten en bevelen, enz. 
geboren te Birkesdorf (Duitsland) 3 Januari Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Juni 1949. 
1880, koopman, wonénde te Meerssen, pro- JULIANA. 
vincie Limburg; 

8°. Arnold Lambertru Schoof, reboren De Minister van Justitie, WIJBRS. 
Hollmann, geboren te Losser (Over1ïssel) (Uitgeg. 17 Juni 1949.) 
1 October 1909, smid-bankwerker, wonende 
te Losser, provincie Overijssel; 

9°. Charlotte Friederike Hermine Stichter
nath, geboren te Bückeburg (Duitsland) 
1 Maart 1896, huishoudster, gescheiden 
echtgenote van Friedrich Karl Wilhelm 
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s. J 246 

9 Juni 1949. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 Augustus 
1937, Staatsblad No. 858, houdende 
voor verzekerden, werkzaam in het be
drijf van het machinaal vervaardigen 
van schoenen, laarzen en pantoffels, af
wijking van het in het derde lid van 
artikel 6 der Ziektewet bepaalde om
trent de berekening van het dagloon en 
vaststelling van bijzondere bepalingen 
ten aanzien van de premieheffing door
de Raden van Arbeid. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 1 April 1949, No. 1617, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 145 der Ziektewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

10 Mei 1949, No. 21); • 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 1 Juni 1949, No. 2419, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
ArL L Artikel 2 van het Koninklijk 

besluit van 30 Augustus 1937, Staatsblad 
No. 858, vervalt. 

A.rL 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de eente Maandag na de dag 
der dagtekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

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

Soestdijk, 9 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A.M. JoEKES. 

(Uitgeg._ 15 Juli 1949.) 

S. I 24'7 
10 Juni 1949. BESLUIT, houdende ver 

va!lenverklaring van het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken van 26 Novem
ber 1943 (Nederlandse Staatscourant van 
31 Januari 1944, No. 21), tot tijdelijke 
afwijking van de bepalingen van het 
Wijnbesluit (Staatsblad 1929, No. 137). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 22 April 1949, No. 278 
D/dossier 22, Afdeling Volkspzondheid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Wa:-
renwet (Staatsblad 1935, No. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staat,blad 
1935, No. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Mei I949, No. 23); 

Gezien. het nader rapport van Onze Minis
ter van Sociale Zaken van 4 Juni 1949, No. 
418 D/dossier 22, Afdeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
te doen vervallen het besluit van de Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 26 November 1943 (Neder-
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landse Staatscourant van 31 Januari 1944, 
No. 21), tot tijdelijke afwijking van de be
palingen van het Wijnbesluit (Staatsblad 1929, 
No. 137), waarvan de voorlopige schorsing, 
bedoeld in artikel IS van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen is opgeheven bij Konink
lijk besluit van 27 December 1945 (Staats
blad No. F 326). 

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

Soestdijk, 10 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Jll'in. van Soc. Zaken, A. M. JoEKES. 
(Uitgq. IZ Juli 1949.) 

S. I 248 
10 Juni 1949. BESLUIT houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit 
van 3 September 1921; Staatsblad No. 
1042, tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 64, sub 5, der Ongevallenwet 
1921. . 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 21 April 1949, No. 1853, 
Afdeling Sociale Verzekering; • 

Gelet op artikel 64, sub 5, der O,;igevallen
wet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
10 Mei 1949, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Juni 1949, No. 2420, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 3 van het Koninklijk 

besluit van 3 September 1921, Staatsblad 
No. 1042, laatstelijk gewijzigd bij dat van 
14 December 1928, Staatsblad No. 458, wordt 
telkenmale in plaats van "f 40 ooo", gelezen: 
.,f 50 ooo". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Soestdijk, IO Juni 1949• 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zalaln, A.M. JoEKBS. 
(Uitgf18, 15 Juli 1949. 

s. J 249 
10 Juni 1949, BESLUIT houdende nadere 

wijzicing van het Koninklijk besluit 
van 21 Januari 1922, Staatsblad No. 26, 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld indearti
kelen 54, tweede, derde, vierde en vijfde 
lid, en 64, sub 1°, 3°, 4°. en 6° der Onge
vallenwet 1921. 

\ 
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Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 3 Mei 1949, No. :u52, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64 sub 1°, 3", 4° en 6'> 
der Ongevallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Mei 1949, No. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Juni 1949, No, 2660, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In de artikelen 2, eerste volzin, 

en n, eerste volzin, van het Koninklijk be
sluit van 21 Januari 1922, Staatsblad No. 26, 
laatstelijk gewijzigd bij -Koninklijk besluit 
van 7 October 1948, Staatsblad No. I 441, 
wordt in plaats van "2400" gelezen: 3000. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dal(tell:e
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Soestdijk, 10 Juni 1949,' 
JULIANA. 

De Min. uan Soc. Zalan, A. M. JoBKBS. 

(Uitgq. 15 Juli 1949.) 

s. J 2150 
10 Juni 1949. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninll:lijk besluit 
van 26 Januari 1923, Staatsblad No. 25, 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 17, eerste en tweede lid, en 25, 
sub b, der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 3 Mei 1949, No. 2152, 
Afdeling Sociale Verzek~ring; 

Gelet op de artikelen 17, eerste en tweede 
lid, 25 sub b, en 122 der Land• en Tuinbouw
ongevallenwet 1922: 

De Raad van State .gehoord (advies van 
24 Mei 1949, No. 29); 

Gezien het nader rapport van onze voor
noemde Minister van 4 Juni 1949, N<i. 2660, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
Art. 1. In artikel 2, eerste volzin, van het 

Koninklijk besluit van 26 Januari 1923, 
Staatsblad No. 25, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 7 October 1948, 
Staatsblad No. I 442, wordt in plaats van 
.,2400" gelezen: 3000. 

Art. II. Dit besluit treedt in werkina met 
ingang van de tweede dag na die der dacteke
ning van het Staatsblad, waarin het is ce-
plaatst. ; 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat ifl. het 
Staats~lad zal worden geplaatst en waarvan 

s. 1949, J 249-252' 

afschrift zal worden gezonden aan de Raad'. 
van State. 

Soestdijk, 10 Juni 1949, 
JULIANA. 

De Min, van Soc. Zakm, A. M. JoBKBS. 
(Uitaq. IS Juli 1949.) 

s. J 252 
14 Juni 1949. BESLUIT, tot wijziging van: 

artikel 4 van het academisch stat.uut 
( opvoedkunde). 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van. 
3 Maart 1949, n°, 86o23 I, afdeling Hoger
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is voor de· 
studie in de opvoedkunde afzonderlijke exa
mens in te stellen; · 

Gelet op artikel 131 van de hoger-onder-· 
wijswet; 

Gezien de adviezen van de Senaten der 
Universiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van Si 
April 1949, n°. 17): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 10 Juni 1949 d'. 
133236, afdeling Hoger Onderwijs en Weten,
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Het academisch statuut, laatstelijk. 

door Ons gewijzigd bij besluit van 12 Januari 
1949 (Staatsblad n°. J 19), wordt gewijzigd als. 
voll(t: 

I. in artikel 4, § 42 wordt de punt aan het 
slot vervangen door een punt-komma, waarna. 
voll(t: 
- p. in de opvoedkunde. 

II. aan artikel 4, § 44 wordt na het be.-
paalde onder o toegevoegd: 

p. Opvoedkunde. 
1, a. Inleiding tot de opvoedkunde, 
b. stelsels en stromingen uit de geschiede

nis der opvoedkunde, 
c. overzicht van de opvoedkundige psy

chologie; 
2. inleiding tot de wijsbegeerte: 
3. één van de volgende vakken, ter keuze: 

van de candidaat: • . · 
algemene psychologie, sociologie, ethiek.~ 
III. aan artikel 4, § 47 wordt na het be

paalde onder n toegevoecd: 
o. Opvoedkunde. · 
1. Hoofdvak is de opvoedkunde in haar

vollen omvang, met dien verstande, dat reke
ning wordt gehouden met de voorkeur van 
de candidaat voor één der volgende vijf 
onderdelen: , 

a. opvoedkunde van het normale kind en. 
zijn moeilijkheden in gezin en school, · 

b. opvoedkundige behandeling van het 
psychisch defecte kind (paedotherapie of 
paedologie in engere zin), 

c. epvoedkundice leidinc van het ver
waarloosde en/of criminele kind, 

d. opvoedkundige leiding van de opgroei
ende jeugd in gezin, school, arbeidsleven en 
jeur;dvereniging, 

e. de wijsgerige opvoedkunde. · 
z. In afwijkiac ,van het b_epaa)de bij § 46 
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·kunnen de twee bijvakken buiten de vakkeq 
·van de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
-worden gekozen. Ook kan een der onder I 
genoemde onderdelen als bijvak worden ge-

:kozen. ~ 
3. Wanneer meer dan één der onder 1 

bedoelde onderdelen wordt gekozen en de 
·omvang van het hoofdvak aldus naar het 
·oordeel der faculteit beperking van de exa• 
·menstof noodzakelijk maakt, is zij bevoegd 
·het aantal bijvakken, in afwijking van het 
'bepaalde in § 45, te verminderen tot één.; 

IV. na artikel 4, § s2bis wordt een nieuwe 
·paragraaf ingevoegd, luidende als volgt: 

§ s2ter. Als grondslag voor het doctoraal 
-examen in de opvoedkunde kan, behalve het 
,candidaatsexamen, vermeld in § 42 onder Pi 
,ook dienen een der candidaatsexamens, ver• 
·meld in § 42 onder l en o en in § 8Ibis.; 

V. in artikel 4, § 52bis wordt na "onder l" 
·met weglating van de komma toegevoegd: 

en onder p,; 
VI. in artikel 4, § 8Iquater onder a, wordt 

in plaats van "en o" gelezen: , o en p; 
VII. in ar'.ikel I7, lid 2, wordt na ,,§ 34, 

of Rubriek V, § 47, onder n" met weglating 
-van de komma toegevoegd: en o,; 

VIII. aan artikel 2I wordt toegevoegd 
-een nieuw tiende lid luidende als volgt: 

-10. Aan het doctoraal examen in de OP-
-voedkunde woedt geen onderwijsbevoegdheid 
ontleend voor de bijvakken van het doctoraal• 
-examen, noclli voor de keuzevakken van het 
•candidaatsexamen, dat als grondslag heeft 
gediend. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, I4 Juni I949-
JULIANA. 

IJe MinisÎer van Onderwüs, Kunsten en -
Wetenschappen, TH. RUTTEN. 

( Uitgeg. I Juli I949.) 

S. J 253 
:is Juni 1949. Besluit, tot wijziging van het 

Kapok- en beddegoedbesluit (Staatsblad 
1930, n°. 65). 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

:Sociale Zaken van 22 April I949, N°. 279 
D/dossier 45, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen I4 en IS der Waren• 
-wet (Staatsblad I935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
-doeld in artikel I7 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
:t7 Mei 1949, N°. ·22); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Sociale Zaken van 7 Juni I949, N°. 
4I9 D/dossier 45, Afdeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van I7 October I942 (NederlandSB 
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Staatscourant van I9 November I942, N°. 
226) tot wijziging van het Kapok- en bedde
goedbesluit (Sttiatsblad I930, N°. 65), waarvan 
de voorlopige schorsing, . bedoeld in artikel 
15, eerste lid, van het besluit Bezettings
maatregelenJ is opgeheven bij Koninklijk 
besluit van 27 December-· I945 (Staatsblad 

· No. F 326), vervalt. 
Art. 2. In het Kapok- en beddegoedbe

sluit (Staatsblad I930, N°. 65) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel 7, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt: 

2. Van elk vulsel van kussens, beddegoed 
en voorwerpen voor het reddingswezen, of 
van enige stof, die kennelijk als vulsel is 
bestemd voor kussens, beddegoed en voor
werpen voor het reddingswezen, moet de 
naam zijn aangegeven op de wijze als voorge
schreven in het derde lid van dit artikel. In
dien een dergelijk vulsel of kennelijk daarvoor 
bestemde stof bestaat uit een mengsel van 
stoffen, moet het gewichtspercentage en de 
naam van elk dezer stoffen zijn aangegeven; 
heeft het vulsel of een stof, die daarvan deel 
uitmaakt, geheel of ten dele reeds als vul
materiaal of voor enig ander doel dienst 
gedaan, dan moet zulks uit de aanduiding 
blijken, onverminderd het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde. 

In artikel 7, derde lid, wordt tussen "op" 
en "het voorwerp" ingevoegd: .,de waar of" 
en tussen "label" en "en mogen" ingevoegd: 
,,of op de verpakking,". 

Art. 3. In de Methoden van Onderzoek, 
behorende bij het Kapok- en beddegoedbe
sluit (Staatsblad I930, N°. 65), wordt onder 
I, sub b, in plaats van "kleurstof" gelezen: 
.,kleurproef". 

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

Soestdijk, IS Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Sociale Zaken A.M. JoEKES. 

(Uitgeg. I2 Juli 1949). 

s. J 255 
I7 Juni I949• BESLUIT houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
1 October 1948, Staatsblad N°. I 432, tot 
het treffen van een regeling voor de sala
riëring van gepensionneerde Nederlands
lndische, Surinaamse en Curaçaose 
overheidsdienaren, hier te lande door 
het Rijk aangesteld of op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht in dienst 
genomen. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister-Presi

dent van 27 Mei I949 N°. 22714, daartoe 
gemachtigd door de Raad van Ministers; 

Gelet op artikel 33, eerste lid, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934, artikel I25, eerste lid, van de Amb
tenarenwet I929, artikel 132 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement, alsmede op 
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de artikelen 12 e.n 65 van het Arbeidsover
eenkomstenbesluit; 

De Raad van State gehoord (advies van 
3i: Mei 1949, N°. 9); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter-President van 10 Juni 1949, n°. 22591; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het eerste lid van artikel 3 van 

Ons besluit van I October 1948 (Staatsblad I 
432) tot het treffen van een regeling voor de 
salariëring van gepensionneerde Nederlands
Indische, Surinaamse en Curaçaose over
heidsdienaren, hier te lande door het Rijk 
aangesteld of op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht in dienst genomen, zoals 
dit besluit is gewijzigd bij Ons besluit van 23 
December 1948 (Staatsblad I 577), wordt in 
plaats van "1 Juli 1949" gelezen "1 Januari 
11150". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die van uitgifte van het 
Staatsblad, waarin het zal worden geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 17 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Mini-.r-President, 
Minister van Alllem. Zaken, W, DREES. 

De Min. v. Binnenl.Z. a.i., J.R. H.v.ScHAIK. 
De Min. van Buiten[. Z., STIKKBR. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 
De Minister van Marine, ScHOKKING. 
De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 
De Minister van Financiln, P. LIEPTINCK. 
De Min. v. Wederopbouw en VolkshuisvestiTl6, 

J. IN 1T VELD. 

De Minister van Verk-r en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Min. v. Eron. Zaken, VAN DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., MANSHOLT. 
De Min. van Sociale Zaken, A.M. JoBKES. 
De Min. v. Overs. Gebiedacl. aj., GöTZBN. 
De Min. sonder Potrtefeuille, GoTZBN. 

(Uit4f,4. 28 Juni 1949). 

s. J 256 
17 Juni 1949. BESLUIT, houdende voor

schriften ter uitvoering van artikel 18c 
der middelbaar-onderwijswet. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1949, N°. 9074 II, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs: 

Overwegende, dat ingevolge artikel 18c der 
middelbaar-onderwijswet regelen dienen te 
worden gegeven omtrent het getal der-mln de 
openbare middelbare scholen voor meisjes te 
geven lessen in elk der verplichte vakken 
afzonderlijk en in de onverplichte vakken in 
alle leerjaren tezamen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1949, N°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II Juni 1949, N°. 10078, 

• 
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afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In elk der vakken, vermeld in het 

eerste lid van artikel 186 der middelbaar
onderwijswet, wordt aan de openbare middel
bare scholen voor meisjes wekelijks in alle 
leerjaren tezamen onderwijs gegeven gedu
rende ten minste het aantal lessen, vermeld 
in de onderstaande tabel: 
a. de Nederlandse taal en letterkunde 
b. de Franse taal en letterkunde . . • 
c. de Engelse taal en letterkunde • • 
d. de Hoogduitse taal en letterkunde • 
e. de aardrijkskunde. • . • • . • • 
f. de geschiedenis . . • . • . • • • 
g. de wiskunde . . • • • • • • , • 
h. de natuur-, schei-, plant- en dier-

17 
14 
14 
12 

9 
10 (12) 
8 

kunde. . . . . • • . . 12 
i. het handtekenen • • . • . . • • 9 (II) 
j. het handwerken • • . • • • • • 8 
k. de muziek • . . • • • • • • • • 3 
l. de lichamelijke oefening • . • . • 12 

2. Al naar gelang het onderwijs in de 
kunstgeschiedenis wordt begrepen onder het 
handtekenen dan wel- de geschiedenis, geldt 
het in de tabel bij het desbetreffende vak 
tussen haakjes geplaatste getal. 

Att. z. 1. In de vakken, genoemd in arti
kel 1, en in.èle vakken, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 18b def'middelbaar-onderwijs
wet, tezamen wordén wekelijks in alle leer
jaren tezamen 15e lessen gegeven. 

2. Met machtiging van Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen · 
kan dit totaal van 150 lessen worden over
schreden, mits het daarboven liggend aantal 
lessen wordt bestemd voor lessen in het hand
tekenen, de muziek, het handwerken, de 
lichamelijke oefening, de godsdienst, de voor
drachtskunst, de handenarbeid of de huis
houdelijke vakken, met dien verstande dat 
in geen geval het totale aantal lessen meer 
dan 160 mag bedragen. 

Art. 3. De lessen hebben een duur van 
vijftig minuten. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I September 1949. 

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

Soestdijk, 17 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0,, K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 1 Juli 1949). 

s. J :.157 

17 J.dii 1949. BESLUIT, tot wijzigjncvan 
de Koninklijke beslûiten van 2 Februari 
·1864 (Staatsblad N°. 8) en 30 Juli 1947 
(Staatsblad N°. H 277) betreffende e:u
mens ter verkrijging van akten van be
kwaamheid tot het geven van middel
baar onderwijs. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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19 Mei 1949, N°. 8093 Il, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar- Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is een wij
ziging aan te brengen in het programma van 
het examen ter verkrijging van een akte van 
bekwaamheid tot het geven van middelbaar 
onderwijs in de handelswetenschappen, welk 
programma is vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 30 Juli 1947 (Staatsblad n°. H 277) 
tot wijziging van het Koninklijk besluit van 
z Februari 1864 (Staatsblad n°. 8), alsmede om 
in het Koninklijk besluit van 30 Juli 1947 
(Staatsblad n°. H 277) een wijziging aan te 
brengen betreffende het afleggen van het 
examen ter verkrijging van een akte van be
kwaamheid tot het geven van onderwijs in 
het boekhouden; 

Gelet op artikel 68 van de middelbaar
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1949, N°. zo); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II Juni 1949, N°. 10076, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van z Fe

bruari 1864 (Staatsblad n°. 8), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 
1947 (Staatsblad n°. H 277), wordt opnieuw 
gewijzigd als volgt: 

Het bepaalde onder H, 1 wordt te rekenen 
van 1 Januari 1949 gelezen als volgt: 

1. Kennis van: 
de theorie en de geschiedenis van het boek

houden; 
de techniek van het boekhouden; 

- de inrichting van de boekhouding in ver
band met bedrijfseconomische en juridische 
eisen. 

Kennis van: 
· berekeningen, verband houdende met de 

credietverlening; 
berekeningen, betrekking hebbende op de 

goederenhandel; . 
berekeningen, in verband met de assurantie; 
berekeningen, verband houdende met het 

betalingsverkeer; 
berekeningen, betrekking hebbende op de 

fondsenhandel: 
berekeningen, van bedrijfseconomisch aard. 
Kennis van: 
de organisatie van de handel in het alge

meen en van de instellingen ter bevordering 
van de handel; 

de organisatie van de goederenhandel, het 
transportbedrijf en het aasurantiewezen: 

de organisatie en de techniek van de cre
dietverlening en van de effectenhandel; 

de betaalmiddelen en de betalingsmethoden 
in het binnenlands en het internationaal 
verkeer; 

economische statistieken, in het bijzonder 
die, betreffende de voortbrenging, de goede
renbeweging en de consumptie. 

Kennis van de beginselen van de bedrijfs
huishoudkunde, in het bijzonder van die 
onderwerpen, welke voor het verkrijgen van 
inzicht in de boekhoudkundige problemen 
onmisbaar zijn. 

Kennis van de voornaamste privaatrechte
bepalingen, de belangrijkste bepalingen der 
belastingwetten en sociale wetten, een en 
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ander voor zover van belang voor het bedrijf. 
Kennis van de beginselen van de economie. 
Art. 2. Het tweede lid van artikel 3 van 

het Koninklijk besluit van 30 Juli 1947 
(Staatsblad n°. H 277) wordt te rekenen van 
14 September 1947 gelezen als volgt: 

a. Na het inwerking treden van dit besluit 
zal alsnog gelegenheid worden gegeven tot 
het afleggen van het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid tot het geven 
van middelbaar onderwijs in het boekhouden 
(K XII) en het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid tot het geven van 
middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal 
en letterkunde (K VII) beide volgens het 
programma, zoals het luidde vóór I Januari 
1945, en wel: 

in 1947 en 1948 voor de akte van bekwaam
heid tot het geven van middelbaar onderwijs 
in het boekhouden (K XII); in 19.47, 1948 
en 1949 voor de akte van bekwaamheid tot 
het geven van middelbaar onderwijs in de 
Nederlandse taal en letterkunde (K VIII. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, 17 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan 0., K. en W., TB. RUTTEN . 

(Uitgeg. z8 Juni 1949). 

S. .J 258 

17 Juni 1949. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging en aanvulling van het Reglement 
voor de Rijks hogere burgerscholen. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1949, n°. 8098 1, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is artikel 
zs va.o het Reglement voor de Rijks hogere 
burgerscholen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 10 Juli 1926 (Staatsblad n°. 231), 
zoals dat besluit is gewijzigd bij de Koninklij
ke besluiten van 10 Januari 1928 (Staatsblad 
n°. 6.), IS Juni 1932 (Staatsblad n°. 299), 
4 Januari 1938 (Staatsblad n°. 36o) en 26 
Juni 1939 (Staatsblad n°. 369), nader aan te 
vullen en te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1949, N°. ZI); • 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II Juni 1949, N°. 10077, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Het zesde lid van artikel zs van 

het Reglement voor de Rijks hogere burger
scholen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
10 Juli 1926 (Staatsblad n°. 231), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 Juni 
1939 (Suiaublad n°. 369) wordt gelezen als 
volgt: 

De vierde vacantie eindigt de avond van 
de Maandag onmiddellijk voorafgaande aan 
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de eerste Dinsdag in September en begint op 
de achtste Zaterdag aan die Maandag voor
afgaande na afloop van de schooltijd. 
. 2. Aan voornoemd artikel 25 wordt een 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

..-er-pleegden, dat daarin mag worden opge• 
nomen. 

Art. 4. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 310 krankzinnigen, 155 
-mannen en 155 vrouwen, worden verpleegd. 

Art. 5. In de inrièhting, bedoeld in artikel 
·2 mogen niet meer dan 118 personen, 58 
mannen en 60 vrouwen worden verpleegd. 

Onze Minister is bevoegd telkens voor de 
duur van een schooljaar ten aanzien van de 
vacanties · voor een of meer Ri.iks hogere 
burgerscholen een regeling te treffen, welke 
afwijkt van de bij de voorafgaande leden 
vastgestelde verdeling der vrije dagen. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1949. 

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

Soestdijk, 17 Juni 1949. 
JULIANA. 

Art. 6. Zonder toestemming van Onze 
Minister van Sociale Zaken mogen op het 
terreirt van de Stichting geen opstallen, tenzij 
overeenkomstig de tekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artikel 1, worden opgericht 
en mag niet aan derden de beschikking over 
enig deel van dit terrein worden gegeven. 

Art. 7. Zonder toestemming van Onze 
Minister van -Sociale Zaken mag in de ge
bouwen van de Stichting, de riolering en 
verdere inrichtingen op het terrein, zomede 
in de omheining van de tuinen, geen verande~ 
ring worden aangebracht, welke tengevolge 

De Minister van 0;, K. en W., Tn. RUTTEN. zou hebben, dat zij niet meer geheel overeen
( Uitgeg. 28 Juni 1949). , stemmen met de tekeningen en beschrijving, 

bedoeld in artikel 1. 

s. J 259 
i7 Juni 1949. BESLUIT, houdende reor

ganisatie van het krankzinnigengesticht 
.,Hulp én Heil", te Leidschendam. 

W1J JULIANA, enz.; 
~ Op de voordraeht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 10 Juni 1949, n°. 1014 · 
C/.Port. 2, afdeling Volksgezondheid; · 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zoals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan de "Stichting Nederlandsche 

Hervormde Inrichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken", gevestigd te Leidschendam, 
wordt vergunning verleend om met ingang 
van I Juli 1949 van haar gesticht "Hulp en 
Heil", bestaande uit vier paviljoenen, een 
administratiegebouw en de nodige dienst
gebouwen, gelegen in de gemeente Leidschen• 
dam, de gebouwen, bestemd voor de verple• 
ging van lijders, met. uitzondering evenwel 
van de in artikel 2 te noemen verpleegruimteq 
in te richten tot een gesticht voor krank• 
zhmigen. . ~ 

Zowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2, zullen gelden de 
voorheen en thans overgelegde tekeningen · 
en de daarbij gegeven beschrijving. 

Art. z. De op de thans overgelegde teke
ningen van het administratiegebouw en van 
de paviljo_enen "Olmhoeve" en "Wi!genhof" · 
door rode omlijning aangege,ven gedeelten 
worden onder de voorwaarden, vermeld in 

, artikel II, aangewezen als een inrichting, 
welke niet als gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen . 
worde_n verpleegd, . 

Wij beh9uden Ons voor, die-voo.-waarden, 
wanneer dit IÎQdig b!i.ikt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken 
bepaalt na de voltooi.ing van elk gebouwf • 
dienende tot huisvestina van verpleegden, 
het' tijdstip, waarop dit in gebruik mag wor~ : 
den genomen en het mUÏJ!lum van het getal 

Art. 8. In elk voor meer dan een verpleeg
de bestemd slaapvertrek wordt op een duide
lijk zichtbare plaats il,&ngegeven het aantal 
personen, waarvoor het vertrek is bestemd. 

Art. 9. De geneeskundige behandeling der 
verpleegden wordt opdegragen aan tenminste 
drie geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op of nabij het terrein van 
.,Hulp en Heil''; behoudens door !Onze Minis
ter van Sociale Zaken te verlenen ontheffing. 
Zij mogen buiten dit terrein geen practi.ik 
uitoefenen. 

Met afwijking van het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel kan worden volstaan 
met tenminste twee geneeskundigen, zolang 
het getal verpleegden in de Stichting niet 
meer bedraagt dan 250. 

Art. 10. Van elke opneming, ontslag of 
overlijden van een verpleegde wordt binnen 
twee weken een schriftelijke kennisgeving ge
zonden aan de inspecteur, die door Onze 
Minister van Sociale Zaken is belast met het 
toezicht op "Hulp en Heil". 

Art. tl. De voorwaarden, bedoeld in arti
kel 2, luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan de inspecteur, 
belast met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichtiiic, benevens het overi
ge aldaar· werkzame personeel geven aan de 
inspecteur de door hem verlangde inlichtin
gen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hun behandeling toever
trouwb, nauwkeurige aantekeningen, welke 
een-duidelijk beeld geven van de voorpschie
denis, zomede van de toestand der verpleeg
den in lichamelijk, geestelijk en maatschap
pelijk opzicht, van de wijzigingen, welke deze 
toestand ondergaat, van bijzondere voorval
len en van hetgeen in het belang der verpleeg• 
den wordt gedaan; uit deze aantekeningen 
moet voorts nu. en dan blijken of voortzetting 
van de verpleging , in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenselijk is. Zij worden na 
het ontslag of het overlijden van de verpleeg
de zorgvuldig bewaard gedurende vijf • en 



s. 1949, J 259-260 

twintig jaren. Van deze aantekeningen wordt 
de inspecteur op zijn verlangen inzage ge-
geven. • 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
de inspecteur en tot de Officier van J:i,.stitie. 

5. De verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van de voogd, inceval de verpleegde 
ltaat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van de eerste 
· geneeskundige, dat zijn verpleging in de in
richting niet langer noodzakelijk of wenselijk 
is: 

c. op verlangen van de inspecteur. 
6. In acht genomen worden de nadere 

voorschriften, welke door Onze Minister van 
Sociale Zaken ten aanzien van het bepaalde 
in dit artikel mochten worden gegeven. 

Art. 12. Aan de inspecteur wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend tot de dienstge
bouwen van de stichting. 

Art. 13. Het bestuur draaat zorg, dat een 
afschrift van dit besluit en van de beschik
kingen, bedoeld in de artikelen 3, 6, 7 en I z. 
zomede een copie van de tekeningen en be
schrijving, bedoeld in artikel 1, aanwezig%ijn" 
in "Hulp en Heil" en aan de inspecteur 
zomede aan de Officier van Justitie, te allen 
tijde op verlangen ter inzaee worden voor
gelegd. 

Art. 14. Met incang van I Juli 1949 wordt 
ingetrokken het Koninklijk besluit van 21 
Februari 1940 (Staatsblad n°. 1383). 

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

Soestdijk, 17 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Sociale Zalan, A. M. JoBKES. 
(Uit11c. 30 Juni 1949). 

8.1 260 
.17 Juni 1949. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 17 Mei 1949 te •,.Gravenhage tussen 
Nederland en Amerika gesloten overeen
komst betreffende het gebruik van gel
den welke beschikbaar worden gesteld 
ingevolge de te Washifl6ton gesloten 
overeenkomst tot regeling der weder
zijdse vorderingen en schulden uit hoofde 
van de uitvoerinc der leen- en pacht
overeenkomst (Fulbricht-Overeenkomst) 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien de op 17 Mei 1949 te 's-Gravenhage 

ondertekende overeenkomst tussen de Rege. 
ring van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika betreffende het gebruik van gelden 
welke beschikbaar worden gesteld ingevolge 
de tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika op 28 Mei 1947 
te Washington ondertekende overeenkomst 
tot regeling van de wederzijdse vorderingen 
en schulden uit hoofde van de uitvoering van 
de leen- en pachtovereenkomst, de uitvoering 
van de overeenkomst tot wederkerige hulp-
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verlening, de verkoop van overtollige leger• 
goederen en de uitvoering van het militaire 
hulpprogramma voor de civiele bevolking 
(Staatsblad N°. I '181), met bijbehorende nota• 
wisseling, waarvan een .afdruk en een ver• 

· taling bij dit besluit zijn gevoegd; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Buitenlandse Zaken van 10 Juni 1949, Kabi• 
net en Protocol, N°. 58256; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde overeenkomst 

met bijbehorende notawisseling, alsmede de 
vertaling daarvan, te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aancaat, belast met de uitvoering van het• 
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 17 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Buitenl. Z., STIKKER. 

(Uitgeg. IS Juli 1949), 

Overeenkomsi iuuen de Regerinr van hei 
Koninkrijk der Nederanden en de Bererlnr 
der Verenirde Siaien van Amerika beirel
fende hei rebrulk van gelden, welke be• 
schikbaar worden gesteld ingevolge de 
iussen de Regerinc 1".&n hei Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering der Verenigde • . 
Siaien van Amerika op 28 Mei 194'1 ie 
Washington, D.C., ondertekende Overeen
komst ioi regeling van de wedersijdse vor
derlnren en schulden uit hoofde van de 
uitvoerlnr van de Leen- en Pachtovereen
komsi, de uitvoering van de Overeenkomst 
tot Wederkerige Hulpverlening, de Ver
koop van Overiolllre Legergoederen, en de 

ulivoerlnr van het Mlllialre Hulppro
gramma voor de Civiele Bevolklng. 

De Regering van het Koninkrijk der Neder
landen en de Recering der Verenigde Staten 
van Amerika : 

Verlanrende het wederzijdse begrip tussen 
de volken van het Koninkrijk der N ederlan
den en der Verenigde Staten van Amerika 
verder te bevorderen door een ,ruimere uit• 
wisseling van kennis en vakkundigheid door 
contact op het gebied van het onderwijs; 

Overwecende, dat Afdeling 32(b) der Arne• 
rikp.anse wet van 1944 betreffende Overtollice 
Legergoederen, zoals deze tijdens de 79ste 
zitting van het Congres bij Algemene Wet 
N°. 584 cewijzigd is, bepaalt dat de Minister 
van Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten 
van Amerika met de regering van een ander 

. land een overeenkomst kan sluiten betreffen• 
de het gebruik van door verkoop van over• 
tollige legergoederen verkregen betaabr.idde
len of credieten in de valuta van dat andere 
land voor bepaalde werkzaamheden op het 
gebied van onderwijs; 

Overwegende, dat onder de bepalingen van 
de tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering der Verenig
de Staten van Amerika op 28 Mei 1947 te 
Washington, O.C., ondertekende Overeen• 
komst tot regeling van de wederzijdse vorde• 
ringen en schulden uit hoofde van de uitvoe• 
ring van de Leen• en Pachtovereenkomst, de 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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uitvoering van de overeenkomst tot Weder- en de Nederlandse Antillen, die Amerikaanse, 
kerige hulpverlening, de Verkoop van Over• scholen en instellingen van hoger onderwijs. 
tollige Legergoederen, en de uitvoering van wensen te bezoeken, gelegen binnen het vaste 
het Militaire Hulpprogramma voor de Civiele land der Verenigde Staten, Hawaii, Alaska. 
Bevolking (hierna te noemen"Schuldvereffe- (met de Alcioeten), Porto Rico en de Virgini
nings-Overeeakomst") is vastgesteld, dat de sche Eilanden, en wier aanwezigheid burgers. 
Regering van het Koninkrijk der Hederlan- van de Verenigde Staten van Amerika niet de 
den, wanneer de Regering der Verenigde gelegenheid ontneemt genoemcle scholen en. 
Staten van Amerika zulks verzoe~t. aan instellincen te bezoeken. 
laatstgenoemde Regering of aan die personen Art. 2. Ter bevordering van bovenge- . 
of instellingen, welke de Regering der Ver- noemde doeleinden, kan de Stichting, be-
enigde Staten van Amerika daartoe aanwijst, houdens het bepaalde in Artikel 10 van deze. 
te allen tijde Nededands courant (berekend Overeenkomst, al het nodige verrichten om 
volgens de bepaling van Ar,ikel 7 sub Eder het doel van deze Overeenkomst te verwe
Schuldvereffenings-Overeenkomst) tot een zenlijken, daaronder begrepen 
bedrag, niet uitgaande boven het alsdan noc Het in ontvangst nemen van gelden. 
niet betaalde gedeelte van de totale hoofdsom (2) Het openen van en beschikken over 
vermeerderd met de achterstallige rente, ter bankrekeningen ten name van de Stichting· 
beschikking zal stellen voor het bekostigen bij een of meerdere door de Minister van. 
van door de beide Regeringen goedgekeurde Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten. 
onderwijsprogramma's; van Amerika aan te wijzen. deposito-instel• 

Zijn het volgende overeengekomen: lingen. 
Art. 1. Er wordt een sachting ingesteld (3) Het verstrekken van fondsen, het 

onder de naam van Amerikaanse Onderwijs I verlenen van toelagen en voorschotten voor 
Sticht ing in Nederland (hierna te noemen de toegestane doeleinden van de St icht ing~ 
,,de Stich ' ing"), welke door de Regeringvan (4) Het verkrijgen, bezitten en vervreem• 
het Koninkrijk der N ederlànden en de kege- den van eigendommen ten name van de. 
ring der Verenigde Staten van AlDerika er- Stichting, al naar de Raad van Bestuur der 
kend wordt als een organisatie, ingesteld en Stichting dit noodzakelijk of gewenst acht,. 
opgericht om de uitvoering te vergemakkelij- met dien v.-stande echter, dat voor het ver-
ken van het onderwijs programma, dat ~ krijcen van ·onroerend goed de voorafgaande 
kostigd wordt uit de krachtens de bepalingen · goedkeuring van de Minister van BuiLen
dezer Overeenkomst door de Regering van landse Zaken der Verenigde Staten van 
het Koninkrijk der Nederlanden beschikbaar Amerika vereist wordt. 
ges'.elde gelden. Behoudens het in Anikel 3 (5) Het opstellen, aannemen en uitvoeren .. 
dezer Overeenkomst bepaalde, valt de Stich• van programma's, di_e in overeenstemming 
tin& buiten de werking der na.ionale en plaat• zijn met de in Afdeling 32 (b) van de Ameri- 
selijke wetten van het Koninkrijk der Neder- kaanse Wet· van 1944 op Overtollige Leger-
landen en der Verenigde S .aten van Amerika goederen, zoals deze gewijzigd is, en de in. 
in zover deze betrekking hebben op het be- deze Overeenkomst genoemde doeleinden. 
steden en uitgeven van betaalmiddel~ en (é ) Het aanbevelen bij de Raad voor 
credieten in valuta voor de in deze Overeen- - Buitenlandse Studiebeurzen, bedoeld in de 
komst vermelde doeleinden. Amerikaanse Wet van 1944 op Overtollige 

De door de Regering van het Koninkrijk Legergoederen, zoals deze gewijzigd is, van. 
der N edetlanden volgens de hierna genoemde studenten, hoogleraren en wetenschappelijke 
voorwaarden en beperkingen beschikbaar ge- onderzoekers, woonachtig in Nederland,Suri
stelde gelden worden door de Stichting of name of de Nederlandse Antillen en van in--
door een andere instelling, door de Regerinc stellingen in Nederland, Suriname en de 
van het Koninkrijk der Nederlanden en de · Nederlandse Antillen, die aan de gestelde. 
Regering der Verenigde Staten van Amerika ,, vereisten voor deelneming aan de program- 
wederzijds goedgekeurd, aangewend voor de ma's overeenkomstig genoemde Wet voldoen. 
volgende in Afdeling 32 (b) van de gewijzigde (7) Het doen van aanbevelingen bij voor-, 
Amerikaanse Wet van 1944 op Overtollige noemde Raad voor BuHenlandse Studiebeur
Legetgoederen genoemde doeleinden: zen betreffende de te stellen vereisten bij de 

( 1) het bekos igen van studie, wetenschap- · keuze van deelnemers aan de programma's,. 
pelijk onderzoek, onderricht en andere werk• welke zij noodzakelijk acht voor het verwe- -
zaamheden op onderwijsgebied door of voor zenlijken van doel en opzet van de S tichting" 
burgers van de Verenigde Staten van Ameri- (8) Het nemen van maatregelen voor 
ka aan scholen en instellingen van hoger periodieke controle van de rekeningen der· 
onderwijs, geves'·igd in Nederland, Suriname Stich' ing, overeenkomstig de voorschriften 
of de Nederlandse An illen, of door onder- van door de Minister van Buitenlandse Zaken. 
danen van Nederland, Suriname en de Neder- der Verenigde Staten van Anierika &"ekozen 
landse An illen aan Ameril!::aanse scholen en aecountants. 
instellingen van hoger onderwijs, gelegen (9) Het aanstellen van administrat ief• en. 
buiten het vas•e land van de Verenigde Sta- kantoorpersoneel en het vaststellen van hun 
ten, Hawaii, Alaska (met de Aleoeten), Porto salarissen en lonen. 
Rico en de Virginische Eilanden, met inbe- Art. 3. Alle ui gaven van de Stichting 
grip van de reiskosten, school- en collegegeld, worden gedaan overeenkomstig een door de. 
levensonderhoud en andere uitgaven, welke Minister van Buitenlandse Zaken der Ver-
onderwijs- en wetenschappelijk werk met enigde Sta•en van Amerika goed te keuren. 
zich mede brengen; . jaarlijkse begroting en overeenkomstig de. 

(a) het verschaffen van vrije overtocht · 1 regelen die hij voorschrijft. 
aan onderdanen van Nederland. SuriDame . Art. 4. De St.ichting mag geen verbiDte-. 
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,nissen aangaan of verplichtingen op zicll 
_nemen, die de Stichting binden tot uitgavea. 
welke de werkelijk beschikbare gelden te . 

·.boven gaan, noch eigendommen verkrijgen, 
.bezitten of vervreemden anders dan voor de 
-.bij deze Overeenkomst toegestane doeleinden. 
_ Art, 5. Het beheren en besturen van de 
_zaken van de Stichting wordt opgedragen 
. aan een Raad van Bestuur, (hierna aangeduid -
.als "de Raad") bestaande uit tien leden, 
·waarvan vijf onderdanen van het Koninkrijk 
,der Nederlanden en vijf burgers der Verenigde 
Staten van Amerika. Van de burgers der 
Verenigde Staten zullen er minstens drie 
.ambtenaren van de Post van de Buitenlandse 
Dienst der Verenigde Staten in Nederland 

,zijn. De ambtenaar, die aan het hoofd staat 
·van de diplomatieke missie der Verenigde 
-Staten van Amerika in Nederland (hierna 
aangeduid als "Hoofd der Missie") . is Ere
-voorzitter van de Raad. Hij heeft bij staking 
-van stemmen in de Raad de beslissende stem 
-en hij benoemt de Voorzitter van de Raad. 
Het Hoofd der Missie benoemt en ontslaat _ 

-de Amerikaanse leden van de Raad: de 
Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
stelt de Nederlandse leden van de Raad aan. 

De leden hebben zitting in de Raad van 
:het tijdstip hunner benoeming tot één jaar 
-na de daaropvolgende 31ste December en zijn 
-herbenoembaar. Bovenstaande regeling geldt 
eveneens voor de vervulling van vacatures 

,ontstaan door aftreden, vestiging buiten 
Nederland, het verstrijken van de zittings- · 

-termijn, of anderszins. 
De leden ontvangen geen vergoeding voor 

·hun diensten, doch de Raad is bevoegd om 
,de voor het bijwonen van de vergaderingen 
·van de Raad noodzakelijke onkosten van de 
-leden te betalen. 

Art 6. De Raad stelt een huishoudelijk 
-regle~ent vast en benoemt commissies ~ 
·naar hij noodzakelijk acht voor de beharti
ging van de aan de Stichting toevertrouwde 
·belangen. 

Art. 7. Jaarlijks worden door de Minister 
van Buitenlandse Zaken der Verenigde Sta
·ten van Amerika voorgeschreven verslagen 
-over de werkzaamheden van de Stichting 
-uitgebracht aan de Regering van het Konink· 
-rijk der Nederlanden en de Minister van 
Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten van 

_Amerika. • 
Art. 8. Het hoofdkantoor van de Stichting 

-wordt gevestigd te 's-Gravenhage, doch ver
.gaderingen van de Raad en van elk,van zijn 
. commissies kunnen worden gehouden op 
andere plaatsen indien de Raad bij voorko
mende gelegenheid daartoe besluit en de 

-werkzaamheden van ieder der ambtenaren 
van de Stichting en van het overige personeel 
kunnen worden verricht op alle plaatsen, , 
waaraan de Raad zijn goedkeuring geeft. 

Art. 9. De Raad kan een Directeur benoe
:men en zijn salaris en zijn termijn van dienst • 
vaststellen, echter met dien verstande, dat 
ingeval het de Raad onmogelijk blijkt om 

.,een-voor de Voorzitter aanvaardbare benoe
ming .te doen. de Regering, der Verenigde , 

. Staten van Amerika een Directeur kan aan
wijzen alsook die assistenten, welke nood- ' 
zakelijk worden geacht ter verzekering van 

. d~-doelmatige uitvoerinc van het programma. 
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1 -De Directeur is verantwoordelijk voor de 
leiding van en het toezicht op de uitvoering 
van de volgens de besluiten en aanwijzingen 
van de Raad op te stellen programma's en 
werkzaamheden. In geval van diens afwezig
heid of verhindering, kan de Raad zolang hem 
noodzakelijk of wenselijk voorkomt een 
plaàtsvervanger · benoemen . 

Art. 10. In elke aangelegenheid, waarin 
de Raad een beslissing neemt, kan deze door 
de Minister van Buitenlandse Zaken der Ver
enigde Staten van Amerika, wanneer hij zulks 
verkiest, worden herzien. 

Art. 11. De Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden zal, binnen 30 dagen na de 
datum van ondertekening van deze Overeen
komst, en vervolgens telkens·op I Januari, 
een bedrag in Nederlands courant, ge]ijkaan 
$ 250.000 (valuta der Verenigde Staten) in de 
Schatkist der Verenigde Staten storten, tot
dat een totaal bedrag in Nederlands courant 
gelijk aan $ 5.000.000 (valuta der Verenigde 
Staten) zal zijn gestort. De hierboven gespe
cificeerde bedragen zullen worden gestort ter 
gedeeltelijke uitvoering van de bepalingen 
van Artikel 7 van de Schuldvereffenings
Overeenkomst. 

De wisselkoers tussen de valuta van het 
Koninkrijk der Nederlanden en die der Ver
enigde Staten, welke zal gelden bij het vast
stellen van de krachtens deze Overeenkomst 
telkens te storten bedragen in Nederlands 
courant, zal worden vastgesteld overeenkom
stig Artikel 7, sub E, van de Schuldvereffe
nings-Overeenkomst. 

De Regering van het Koninkrijk der Neder
landen zal de Verenigde Staten van Amerika 
vrijwaren voor verlies voortvloeiende uit een 
verandering in bovengenoemde wisselkoers of 
tengevolge van een omwisseling van betaal
middelen, voor wat betreft Nederlandse be
taalmiddelen krachtens deze Overeenkomst 
ontvangen en in het bezit van de Schatkist 
der Verenigde Staten van Amerika ol van de 
Stichting, door zich te verplichten aan de 
Regering der Verenigde Staten van Amerika 
die bedragen in Nederlands courarit te beta
len welke nodig zijn om de waarde in dollars 
van de Nederlandse betaalmiddelen, die de 
Schatkist der Verenigde Staten van Amerika 
of de Stichting onder zich heeft, te handha
'V'en. De strekking van deze bepaling is zeker
heid te scheppen, dat de werkzaamheden der 
Stichting niet onderbroken of belemmerd 

· zullen worden -door tekorten, ·als gevolg van 
veranderingen in voormelde wisselkoers of 
van omwisseling van betaalmiddelen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken der 
Verenigde Stateii van Amerika zal voor de 
uitgaven der Stichting de benodigde bedragen 
in Nederlands courant beschikbaar stellen, 
welke in geen geval de krachtens Artikel 3 
van deze Overeenkomst vtlstgestelde begro-
tingsgrenzen mogen overschrijden. , 

, Art. 12. Meubilair; installatie, benodigd
~eden en andere artikelen, bestemd voor offi
cieel gebruik door de Stichting, zijn binnen 
het grondgebied van het KoninkriJk der Ne
derlanden, Suriname en de Nederlandse Antil
len vrijgesteld van invoerrechten, accijnzen 
-en opcenten, en van elke andere 0 VOrm van 

- belasting. . : ,. •S ' 

Alle voor de doeleinden van de- Stichting 
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gebruikte gelden en andere eigendommen, en 
alle officiële handelingen van de Sitchting 
binnen het kader van haar opzet zijn even~ 
eens vrijgesteld van iedere vorm van belas• 
ting binnen het grondgebied van het Konink
rijk der Nederlanden, Suriname en de Neder• 
landse Antillen. 

Art. 13. De Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden verleent aan Amerikaanse 
burgers, die in het Koninkrijk der Nederlan
den, Suriname of de Nederlandse Antillen 
verblijven en daar onder de auspiciën van de 
Sticht ing werkzaamheden op het gebied van 
onderwijs verrichten, dezelfde voorrechten 
ten aanzien van vrijstelling van belasting en 
andere op toelating, reizen en verblijf van 
zulke personen rustende lasten, als die, welke 
verleend worden aan Nederlanders, die in de 
Verenigde Staten van Amerika verblijven en 
zich daar met soortgelijke werkzaamheden 
bezig houden. 

Art. 14. Waar in deze Overeenkomst der 
benaming "Minister van Buitenlandse Zaken 
der Verenigde Staten van Amerika" wordt 
gebruikt, is daaronder te verstaan de Minister 
van Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten 
van Amerika of elke ambtenaar of beambte 
van de Regering der Verenigde Staten van 
Amerika, die door hem is aangewezen om 
namens hem te handelen. 

Art. 15. Deze Overeenkomst kan worden 
gewijzigd door een diplomatieke notawisse
ling tussen de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering der Verenig
de Staten van Amerika. 

Indien er verschil van mening ontstaat 
over de uitleg van een artikel van of van een 
uitdrukking in deze Overeenkomst, .wordt 
zulk een verschil door rechtstreekse onder• 
handeling tussen de partijen bij deze Overeen• 
komst langs diplomatieke weg opgelost. 

Art. 16. De Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering der Verenig
de Staten van Amerika zullen alles in het 
werk stellen om de programma's voor de 
uitwisseling van personen, waarin deze Over• 
eenkomst voorziet, te bevorderen en de moei• 
lijkheden, welke zich bij de uitvoering daar
van mochten voordoen, op te lossen. 

Art. 17. Deze Overeenkomst treedt in 
werking op de datum van ondertekening. 

TEN BLIJKE WAARVAN de Ondergete• 
kenden, die te dien einde behoorlijk gemac:h
tigd zijn door hun onderscheidene Regerin• 
gen, deze Overeenkomst hebben ondertekend. 

GEDAAN te 's-Gravenhage, in tweevoud, 
in de Nederlandse en Engelse taal, op deze 
17• dag van Mei 1949. 

Voor de Regering van het Koninkrijk der Neder
landen, STIKKER, 

VERTALING. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

's-Gravenhage, 17 Mei 1949. 

Excellentie, 
Bij de ondertekening op heden van de 

Overeenkomst inzake het gebruik van de 
gelden, welke zijn beschikbaar gesteld ovet
eenkomstig de tussen de Regering van 'het · 
Koninkrijk der Nederlanden en de Regering 

L. & S. x949 
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van de Verenigde Stateîf van-Amerika geslo
ten Overeenkomst tot regeling_ der weder
zijdse vorderingen en schulden uit hoofde van 
de uitvoering der leen- en pachtovereenkomst, 
de uitvoering der overeenkomst tot weder
kerige hulpverlening, de verkoop van over
tollige legergoederen en de uitvoering van 
het militaire hulpprogramma voor de civiele 
bevolking, ondertekend te Washington D.C. 
op 28 Mei 1947, heb ik de eer te verwijzen 
naar de briefwisseling welke gedurende de 
maanden Juni en Juli 1948 heeft plaats gehad 
tussen Harer Majesteits Ambassade te 
Washington en het Departement of State met 
betrekking tot de interpretatie van de leden 
1 en 2 van Artikel 12 van voornoemde Over
eenkomst. Dienovereenkomstig bevestig ik 
hierbij, dat is overeengekomen ia.Is. volgt: 

Artikel 12, lid 1: 

"Meubilair, installatie, benodigdheden en 
andere artikelen, bestemd voor officieel ge
bruik door de Stichting" omvat niet soort
gelijke artikelen welke bestemd zijn voor het 
persoonlijk gebruik van leden van de Raad 
van Bestuur. 

Artikel 12, lid 2: 
Overeengekomen is, dat de Stichting vrij

gesteld zal zijn van douanerechten, accijnzen 
of opcenten in alle gevallen waarin een derge
lijke belasting duidelijk aantoonbaar is, zoals 
invoerrechten op ingevoerde goederen. Indien 

. goederen gekocht worden in de vrij_e handel 
zullen accijnzen en andere indirecte belastin
gen niet worden afgetrokken van de koop
prijs wanneer de goederen gekocht worden. 

De Nederlandse Regering zou het, ten 
einde administratieve moeilijkheden te voor
komen, op prijs stellen, indien de Stichting 
zich ervan zou willen onthouden terugbeta
ling te verlangen van zulke indirecte min of 
meer "verborgen" belastingen. Indien dit 
niet doenlijk mocht zijn, zou een regeling in 
overweging genomen moeten worden waarbij 
bij voorbeeld een verkoopbelasting zou kun
nen worden terugbetaald. 

De Stichting zelve is niet ol)derworpèn aan 
belasting. 

Geen vrijstelling kali worden verleend van 
de betaling van . rechten en leges, zegels of 
notaris honora'ria in geval van verkoop van 
onroerende goederen of verhuring daarvan. 

Ik zou Uwer Excellentie zeer verplicht 
zijn, indien zij mij namens Haar Re~ring de· 
bevestiging van bovenvermelde interpretátie 
zou kunnen geven en ik'heb de eer·voor te 
stellen, dat deze Nota en Uwer Excellèhtfe's 
antwoord daarop zal worden beschouwd als 
de vastlegging van de formele overeenkomst 
terzake tussen de beide Regeringen. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie opnieuw de verzekering te 
geven van mijn bijzondere hoogachting, · 

STIKKER. 

Aan Zijne Éxcellentie Dr Herman B. Baruch,, 
Buitengewoon en gevólmach1igd Ambassadeur 
van de Verenigde Staten van Amerika te 
's-Gràvenhage. · ' ·. 

23 
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VERTALING. 

Ambassade van de 
Verenigde Staten van Amerika 

's-Gravenhage, 17 Mei 1949. 

Excellentie, 

Bij de ondertekening op heden van de 
Overeenkomst inzake het gebruik van de 
gelden, welke zijn beschikbaar gesteld over• 
eenkomstig de tussen de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika en de Rege
ring van het Koninkrijk der Nederlanden ge
sloten overeenkomst tot regeling der weder
zijdse vorderingen en schulden uit hoofde 
van de uitvoering der leen- en pachtovereen
komst, dé uitvoering der overeenkomst tot 
wederkerige hulpverlening, de verkoop van 
overtollige legergoederen en de uitvoering 
van het militaire hulpprogramma voor de 
civiele bevolking, ondertekend te Washington 
op 28 Mei 1947, heb ik de eer te verwijzen 
naar de briefwisseling, welke gedurende de 
maanden Juni en Juli 1948 heeft plaats gehad 
tussen het Department of State en de Neder
landse Ambassade te Washington met be
trekking tot de interpretat ie van de leden 
I en 2 van Artikel 12 van voornoemde Over
eenkomst . Dienovereenkomstig bevestig ik 
hierbij, dat is overeengekomen als volgt: 

Artikel 12, lid I : . 
"Meubilair, installatie, benodigdheden en 

andere artikelen, bestemd voor officieel ge
bruik door de Stichting" omvat niet soort
gelijke artikelen, welke bestemd zijn voor het 
persoonlijk g~bruik van leden van de Raad 
van Bestuur. 

Artikel 12, lid 2: 
Overeengekomen is, dat de Sticht ing vrij

gesteld zal zijn van douanerechten, accijnzen 
of opcenten in alle gevallen waarin een derge
lijke . belasting duidelijk aantoonbaar is, zoals 
invoerrechten op ingevoerde goederen. Indien 
goederen gekocht worden in de vrije handel, 
zullen accijnzen en andere belastingen niet 
worden afgetrokken van de koopprijs wan
·neer de goederen gekocht worden. 

De Regering van de Verenigde Staten van 
.Amerika erkent, dat administratieve moei
lijkheden zich kunnen voordoen bij het innen 
van terugbetaalde indirecte belas•ingen. Zij 
stelt echter voor een regeling te treffen, waar
bij terugbetalingen gedaan kunnen worden op 
vertoon van belioorlijke bewijsstukken aan 
de Nederlandse Regering. 

De Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika neemt aan, dat de Onderwijs Stich
ting, welke krachtens de Fulbright Overeen
komst is opgericht, zelf niet aan belasting 
onderworpen zal zijn. Geen vrijst elling zal 
evenwel verleend worden van de betaling van . 
rechten en leges, zegels of notaris honoraria 
ingeval van verkoop van onroerende goederen 
of verhuring daarvan. 

Ik heb de eer er mede in te stemmen, dat 
deze Nota tezamen met Uwer E:z:cellentie's 
N'ota van 17 Mei 1949 zal worden beschouwd 
als de vastlegging van de formele overeen
komst terzake tus·sen de beide Regeringen. 
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Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie ~Pnieuw de verzekering te 
geven van mijn bijzondere hoogachting. 

HERMAN B. BARUCH. 

Aan Zijne Excellentie Mr D. U. Stikker 
Minister van Buitenlandse Zaken te ',-Gra

venhage. 

S. J 263 

20Juni 1949. BESLUIT, tot wijziging van 
de artikelen 5 en 23 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement. 

WIJ JULIANA, em.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 25 Mei 1949, n°, 
15799/R, afdeling Ambtenarenzaken, Bureau 
I; 

Gelet op artikel 125, eerste lid der Ambte
narenwet 1929; 

Overwegende, dat het wenselijk is in ver
band met de invoering van een nieuwe bezol
digingsregeling voor de burgerlijke Rijksamb
tenaren het Algemeen Rijksambtenarenreglè
ment te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1949, n°. 10) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Binnenlandse Zaken van 14 Juni 
1949, n°. 15844/R, afdeling Ambtenarenza
ken, Bureau I ; 

Hebben goedgevonden en ver-staan: 
Art. I. Het Algemeen Rijksambtenaren

reglement wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het eerste lid van artikel s wordt in 

plaats van: 
"voor zover de aan het ambt verbonden 

ma:z:imum-bezoldiging een bedrag van f 7800 
per jaar of f 650 per maand niet te boven 
gaat", gelezen:. 

voor zover het aan het ambt verbonden 
maximum-salaris een bedrag van f 680 per 
maand niet te boven gaat. 

b. Het eerste en tweede lid van artikel 23 
worden vervangen door: 

I. De duur van het verlof bedraagt bij 
een wedde van: 

dîenstdagen 
minder dan f 250. • . . . . . . • • • 12 
f 250 of meer, doch minder dan f 320. . • IS 
f 320 of meer, doch minder dan f 500. . • 18 
f 500 of meer. • • . . • . . . . • • • • 24 

a. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder wedde vers'.aan de wedde in de zin 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1948, zonder aftrek van emolu
menten en vastgesteld naar een standplaats 
der eerste klasse, of een op overeenkomstige 
wijze vastg-esteld bedrag. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die van uitgifte 
van het Staalablad, waarin het is geplaatst 
en heeft terugwerkende kracht tot I Januari 
1948. 

Onze Ministers, hoofden van de Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het ,Staat,
blad zal worden geplaatst en waarvan afschfift 
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zal worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 20 Juni 1949. 
JULIANA.. . 

De Min. u. Binnenl. Z. a.i" J. R. H. v. SCHAIK 

(Uitgeg. IS Juli I949). 

s. J 265 
20 Juni 1949. BESLUIT tot uitvoering 

van artikel 19 der Dienstplichtwet 
(Broederdienst). 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog en Onze Minister van Marine van II 
Juni 1949, Staf Adjudant-Generaal, afdeling 
A 3, nr. 1316; . 

Gelet op artikel 19 van de Dienstplichtwet, 
zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 27 Mei 1948 (Staatsblad I 221); 

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

van het tweede lid van artikel 19 der Dienst• 
plichtwet, wordt voor de lichting 1950 be
paald op I November 1949. 

Art. 2, Voor de toepassing van het be
paalde in fft!t tweede lid onder a en onder d 
van artikel 19 der Dienstplichtwet blijft als 
broederdienst buiten aanmerking: 

à. dienst als vrijwilliger bij de Nationale 
Reserve; 

b. dienst als vrijwilliger bij de Reserve• 
Grensbewaking. 

Art. 3. Onze Minister van Oorlog en Onze 
Minister van Marine kunnen met betrekking 
.tot vrijstelling van dienst als gewoon dienst• 
plichtige nadere voorzieningen treffen en, 
voor zover zij het nodig achten, daarbij afwij. 
ken van de bepalingen van het Dienstplicht• 
besluit. .. 

Onze Ministers van Oorlog en Marine ZIJn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 20 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Oorlog, ScHOKKIMG. 
De Minister va.n MariM, SCHOKKING. 

(Uitg,.. 8 Juli 1949.) . 
S. J 267 
10 Juni 1949. GRENSCORRECTIEBE

SCHIKKING Sociale verzekering I van 
de Minister van Sociale Zaken. 

De Minister van Sociale Zaken; 
Overwegende, dat, in verband met de toe

voeging van de in artikel I van het Grens
correctiebesluit 1949 bedoelde gebieden aan 
het grondgebied van het Rijk, voorzieningen 
dienen te worden getroffen met betrekking 
tot de sociale verzekering; 

Gelet op artikel 4 van genoemd besluit; 
Heeft goedgevonden en verstaan: 

te rekenen .van 23 April 1949 te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. I. Tot I October 1949 is degene, 
die op 23 April 1949 in de zin van het Bur• 
gerlijk Wetboek woonplaats had in htt op 
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grond van het Grenscorrectiebesluit 1949 bij 
het Rijk gevoegde gebied en die, hoewel hij 
arbeider is in _de zi~ va':1 ca_e Invalidite\tswet, 
niet verzekenngsphchtig ingevolge die wet 
zou zijn, omdat hij de leeftijd van 35 jaar 
bereikt heeft, ingevolge genoemde wet ver
zekeringsplichtig, indien hij niet de leeftijd 
van 65 jaar bereikt heeft. 

2. Tot I October 1949 wordt degene, die 
op 23 April 1949 in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek woonplaats had in het op grond 
van het Grenscorrectiebesluit 1949 bij het 
Rijk gevoegde gebied en die arbeider in de 
zin der Invaliditeitswet zou zijn, indien zijn 
loon niet meer dan 3000 gulden per jaar be
droeg, als arbeider in de zin van genoemde 
wet beschouwd, indien zijn loon minder dan 
3750 gulden per jaar bedraagt. 

Art. 2. I. Degene, die in het tijdvak van 
23 April 1943 tot 23 April 1949 zijn woon
plaats heeft gehad in he.t op grond van het 
Grenscorrec~iebesluit 1949 bij het Rijk ge. 
voegde gebied, wordt voor de toepassing van 
artikel 5 van de Noodwet Ouderdomsvoor
ziening geacht die woonplaats in Nederland 
te hebben gehad. 

2. Voor de toepassing van de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening wordt het op grond 
van het Grenscorrectiebesluit 1949 bij het 
Rijk gevoegde gebied, voor zo'l!'er het betreft 
het drostambt Tüddem en het gebied, dat 
geacht wordt deel uit te maken van de ge
meenten Vlagtwedde en Ubbergen, ingedeeld 
in de gemeenteklasse V. 

Art. 3. De personen, die op grond van 
artikel 36 van het Grenscorrec~iebesluit 1949 
worden behandeld als waren ZIJ Nederlander, 
worden zolang zij van 23 April 1949 af hun 
woonpl~ts onafgebroken binnen het Rijk 
hebben, voor de toepassing van artikel IO 
van de Ouderdomswet I9I9 als Rijksinge. 
zetenen beschouwd. 

Art. 4, Tot I October 1949 is degene, die 
zijn woonplaats heeft in het op grond van het 
Grenscorrectiebesluit 1949 bij het Rijk ge
voegde gebied en die in Duitsland in loon
dienst werkt, bevoegd bij de ziekenkas van 
de Raad van Arbeid, waarbinnen zijn woon
plaats is gelecen, overeenkomstig de bepa
lingen van Hoofdstuk Il van de Ziektewet 
tegen de geldelijke gevolgen van ziekte ·een 
verzekering aan te gaan, mits zijn loon niet 
meer bedraagt dan 3750 gulden per jaar; 
daarbij wordt over gedeelten van een jaar 
overeengekomen vast loon in geld tot jaaI• 
loon herleid; indien de overeenkomst is ge
sloten voor één of meer weken, wordt een 
jaar berekend op 50 weken. 

Art. 5. I, Deze beschikking, welke in h~t 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt m 
werking op de dag van haar afkondiging. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Grens
correctiebeschikking Sociale verzekering I". 

's-Gravenhage, 10 Juni 1949. 

De Minister uoornoemd, A. M. JoEKES. 
(Uitslf6. I Juli 1949.) 
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22 Juni 1949. BESLUIT houdende schor
sing van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Beerta van 
27 Mei 1949 betreffende het verlenen 
van ondersteuning ingevolge de Armen
wet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op. de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 13 Juni 1949, No. 
1721 I (W), Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken), 
tot schorsing van het besluit van Burge
meester en Wethouders der gemeente Beerta 
d.d. 27 Mei 1949, volgens hetwelk een 37 tal 
arbeiders uit die gemeente, die tewerk ge
steld waren in de zogenaamde Slikwerken in 
,de Dollard en ,ten gevolge van een conflict 
met de leiding van die werken, zijn ontslagen, 
overéenkomstig de .voor armlastigen in die 
gemeente geldende normen zal worden on
dersteund; 

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

Gelet op de artikelen 185--187 der gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van Burgemeester 

en Wethouders der gemeente Beerta te 
schorsen tot I Januari 1950. 

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

Soestdijk, 22 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlamlse Zaken a.i., 
J, R. H. VAN SCHAIK, 

(Uita-.. 8 Juli 1949.) 

s. J° 269 
24 Juni 1949. WET houdende goedkeuring 

van het op 16 October 1948 te Pariia 
ondertekende verdrag in zake intra
Europese betalingen en compensaties. 

Bijl. Hand. Il 48/49, II7I; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1478, 1491-1493; 
Bijl. Hand. I 48/49, II7I: · 
Hand. I 48/49, bladz. 691. 
Wij JULIANA, ·enz ••.. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het door de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking te Parijs opge
stelde en vanwege Ons op 16 October '1948 
te Parijs ondertekende verdrag inzake intra
Europese betalincen en compensaties, alsmede 
het Protocol van voorlopige inwerkingtre
ding van dat verdrag en het ' Aanvullend 
Protocol no. 2 tot wijziging van dat verdrag 
alvorens te kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge artikel 60, lid 2 der Grondwet, de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het Verdrag inzake intra-Euro

pese betalingen en compensaties, met de 
daarbij behorende bijlagen en het Protocol 
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van voorlopige inwerkingtreding van dat 
verdrag, welke vanwege Ons op 16 October 
1948 te Parijs zijn ondertekend, zomede het 
vanwege Ons op 31 Maart 1949 te Parijs 
ondertekende Aanvullend Protocol no. 2 
tot wijziging van dat verdrag, van welke 
st~en afdruk nevens deze wet is gevoegd; 
worden goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten J>aleize Soestdijk, 24 Juni 

1949. 

JULIANA. 
De Mini.ter van Financiën, P. LIEPTINCK. 

De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. · 

De Minister van Ecónomische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

( Uitgeg. 27 Juni 1949.) 

ACCORD DE PAIEMENTS 
ET DE COMPENSATIONS 

ENTRE LES PAYS EUBOPEENS 

Les Gouvernements de l'Autriche, de la 
Belgique, du Danemark, de la France, de la 
Grèce, de l'Irlande, de 'Ilslande, de l'ltalie, 
duLuxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, 
du Portugal, du Royaume-Unie, de·1a Suède, 
de la Suisse, de la Turquie, les Commandants 
en chef des Zones d'occupation en Allemagne 
de la France, du Royaume-Uni et des Etats
Unis d'Amérique, et Ie Commandant de la 
Zone anglo-américaine du Territoire libre de 
Trieste; 
Désirant procresser dans la voie d'une plus . 
crande liberté des Pàiements Intra-Euro
péens, ainsi que Ie prévoit l'Article 4 de la 
Convention de Coopération Economique 
Européenne, signée à Paris Ie 16 avril 1948; 
Désirant adopter sans délai un plan de com
pensation limitée, applicable jusqu'à ce 
qu'il soit possible de prendre de nouvelles 
mesures en vue d'établir entre eux un systè
me de paiements entièrement multilatéral; 
Considérant la Décision du, Conseil de l'Or
ganisation Européenne de Coopération Eco
nomique (appelé ei-dessous Ie Conseil) en 
date du 16 octobre 1948 approuvant Ie tezte 
du présent Accord et l'adoption Ie 16 octobre 
1948 d'une décision recommandant une 
répartition de )'Aide Américaine; 
Considérant la Décision du Conseil en date 
du 16 octobre z948 relative à la politique 
commerciale; 

Sont convenus de ce qui suit: 

TITRE I 
Art. 1;-a. Les Parties Contractantes eflec

tueront des compensations monétaires dans 
les conditions prévues au présent Accord, 
Ces compensations sont de première et de 
deuxième catégories au sens de I' Article 18. 
Elles ont pour objet de faciliter toutes les 
transactions que les Parties Contractantes 
pourront à tout moment autoriser confor
mément à leurs politiques respectives de 
tramferts de devises et aux dispositions de 
leurs accords de paiements. 

b. Sous réserve des dispositions de l'Arti-
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cle 5, les soldes disponibles pour les compen
sations sont les soldes des comptes tenus 
par une banque centrale au nom d'autres 
banques centrales. Les banques centrales, au 
sens du présent Accord, sont les banques cen
trales ou les autres autorités monétaires 
désignées par les Parties Contractantes. 

Art. 2. La Banque des Rèclements Inter
nationaux (appelée ei-dessous l'Agent), 
agissant en vertu de l'accord conclu entre elle 
et l'Organisat ion Européenne de Coopération 
EconomiQue (appelée cidessous l'Organisa
tion) , en application de la Décision du Con
seil en date du 10 sept embre 1948, est l'agent 
-charcé de la compensat ion aux fins du présent 
Accord. 

Art. 3. a. Les com~ensations prévues 
au présent Accord sont effectuées cha<1ue 
mois et conformément aux directives don
nées à !'Agent par'l'Organisa~ion. 

b. L'Agent soumet chaque mois des rap
ports à l'Organisation sur les compensat ions 
exécutées au cours du mois. 

Art. 4. a. Les compensations de première 
catègorie sont exécutées sans l'accord préala
ble des Parties Contractantes. 

b. Les compensations de deuxièmet caté
gorie sont subordonnées à l'accord préalable 
des Parties Contractantes directement in
téressées à chaQue compensation de deuxiéme 
catégorie. 

c. Les Parties Contractantes, bien qu'el
les ne s'engagent pas à accepter les compen
sations de deuxième cat.écorie, se déclarent 
prêtes à coopérer pleinement en vue de faci- • 
liter la réalisation de toute proposition raison
nable présentée par l'Agent, compte tenu • 
de toutes les circonstances relatives à ces 
compensations. 

d. En établissant les compensations de · 
deuxième catécorie, l'Acent s'efforcera de 
faciliter les compensations propres à rendre 
plus aisées les relations les plus criti<1ues entre 
débiteur et créditeur, en garant particu
lièrement à !'esprit qu'il est désirab.le d 'éviter 
autant que possible les règlements en or ou 
devises entre les Parties Contractantes ainsi 
que les interruptions dans les échanges ou les . 
paiements. 

e. Aucune disposition du présent Article 
ne s'oppose à ce qu 'une Partie Contractante 
fasse connaitre à l' Agent qu'elle est disposée · 
à accepter, sans son accord préalable, tout 
ou partie des compensations de deuxième 
catégorie qui pourraient être établies par 
!'Agent. 

Art. 5. a. Dans Ie calcul des soldes dispo
nibles .pour les compensations d 'un mois 
donné, !'Agent peut, à la demande de l'une 
des Parties Contractantes, exclure certaines 
catégories de soldes détenus par Jadite Partie 
Contractante. Les catégories de soldes sus
ceptibles d'être exclues, ainsi que la procé
dure à suivre pour demander leur exclusion, 
sont indiquées dans l' Annexe A qui fait 
part ie intégrante du présent Accord. 

b. Aucun solde exclu des compensations 
relatives à un mois donné conformément au , 
paragraphe (a) du présent Article, ne doit 
être compris par la Partie Contractante qui 
a demandé cette exclusion dans des calculs 
concernant les règlements en or ou en devi
ses, Qui seraient exigibles par ladite Partie 
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Contractante en vertu d'un accord de paie
ments conclu antérieurement à la sicnature 
du présent Accord et qui pourraient inter
venir immédiatement après les compensa
tions relatives au mois considéré. 

Art. 6: Chaque Partie Contractante s'en
gage à ne pas faire en sorte que des banques 
autres que les banQues centrales détiennent 
des soldes anormaux en monnaies d'autres 
Parties Contractantes et en général à ne pas 
placet de tels soldes de façon quil's ne soient 
pas disponibles pour les compensations. 

Art. 7. a . Chaque fois qu'un règlement 
en or ou en devises devient exigible au cours 
d'un mois donné, en vertu d'un accord de 
paiements conclu entre deux Parties Con
tractantes antérieurement à la signature du 
présent Accord, ce rèclement est différé jus
qu'à ce que les compensations relatives à ce 
mois aient été effectuées. 

b. Tout règlement en or ou en devises qui 
reste da après les compensations relatives 
au mois considéré doit être alors effectué 
immédiatement. Tout règlement de cette 
aature doit être rapporté par le débiteur à 
l'Agent et à l 'Organisation. 

c. Aucune disposition du présent Article 
tie s'oppose à ce Qu'neu Partie Contractante 
qui est créditrice adopte des dispositions 
différentes en accord avec une autre Partie 
Contractante si, par suite de l'applicat ion du 
présent Article, une marge de crédit consentie 
par la première à la seconde se trouve dépas• 
sée de façon continue. 

Art. 8. a. Chaque Partie Contractante 
doit communiquer à I' Agent: 

1. Toutes les informations nécessaires 
-pour permèttre à !'Agent de connaître exac
tement la nature et l'exécution de ses accords 
de paiements avec d'autres Parties Contrac-
tantes : · · 

2. Un état mensuel des soldes du ou des 
comptes appropriés QUÎ sont disponibles pour 
les compensations, ainsi que des soldes que 
la Partie Contractante désire exclure con• 
formément à l'Article 5; 

3. Un rapport mensuel indiquant un taux 
de change unique convenu avec chacune 
des autres Parties Contractantes et que la 
Partie Contractante qui établit Ie rapport est 
disposée à voir adopter pour la compensation: 

4. Un état mensuel des règlements en or 
ou en devises effectués au cours du mois par 
la Partie Contractante intéressée aux autres 
Partjes Contractantes; 

5. Toutes les informations permettant 
à I' Agent de déterminer les montants en 
monnaies susceptibles d'être utilisés confor• 
mément au Titre II du présent Accord ; 

6. Toutes les autres informations que la 
Partie Contractante estime utiles à 1 'A~t 
p0ur l'accomplissement de sa tache. 

b, Dans les cas de Parties Contractantu 
dont les parités de change ne sont pas homo
gènes, les soldes et taux de change notifiés 
en application des sous-paragràphes 2 et 3 
du paragraphe (a) du présent Article seront 
déterminés conformément aux dispositions. 
de !'Annexe B qui fait partie intégrante du 
présent Accord. 

TITRE II . 
Art. 9, a. Toute Partie Contractante dont 

la balance des paiements courants pour 
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l'année se tenninant Ie 30 juin 1949 est esti
mée aux fins du présent Accord devoir Hre 
créditrice à l'égard d'une autre Partie Con
tractante, compte tenu des ressources exi
stantes convenues de cette autre Partie 
Contractante, établit en faveur de cette 
demière des droits de tirage. 

b. Les montants des droits de tirage 
établis par chaque créditeur en faveur de 
chaque débiteur, équivalant à la valeur en 
dollars des Etats-Unis des biens et des ser
vices à proc11rer au créditeur par l'Admini
stration de Coopération Economique des 
Etats-Unis, aux fins du présent Accord (ap. 
pelée ei-dessous aide conditionnelle), sont 
indiqués dans 1' Annexe C qui fait partie 
intégrante du présent Accord. 

c. Aucun débiteur n'est tenu de rembour
ser à un créditeur un montant quelconque 
correspondant à des droits de tirage établis 
en sa faveur par Ie créditeur, si ce créditeur a 
reçu de l'Administration de Coopération 
Economique des Etats-Unis un montant 
éc;iuivalent d'aide conditionnelle auqueln 'est 
attachée aucune oblig:ation de rembourse
ment. 

d. Dans les relations de deux quelcon• 
ques des Parties Contractantes, les tennes 
"créditeur" et "débiteur" désignent, aux fins 
du présent Titre, celles qui apparaissent 
comme créditrices et débitrices vis-à-vis 
l'une de l'autre dans Ie Tableau III de l'An
nexe C. 

Art. 10. Les droits de tirace ne sont ren
dus disponibles et utilisés que confonnément 
aux dispositions du présent Accord. Les 
montants à rendre disponibles et à utiliser 
sont calculés confonnément aux dispositions 
de !'Annexe B. 

Art. II. a. Sous réserve des dispositions 
du paragraphe (b) du présent Article, les 
droits de tirace sont rendus disponibles dans 
la monnaie de la Partie Contractante qui les 
rend disponibles ou, lorsqu'une autre mon
naie est normalement u '. ilisée pour les paie
ments entre ladite Partie Contractante et 
une autre Partie Contractante, dans cette 
autre monnaie. Chacune des Parties Con
tractantes fera connaître à ]'Agent, Ie 31 
octobre 1948 au plus tard, les monnaies 

• dans lesquelles elle rendra disponibles les 
droits de tirage confonnément au présent 
paragraphe. 

b. Deux Parties Contractantes peuvent 
convenir, Ie 31 oètobre 1948 au plus tard, 
que les droits de tirage établis par l'une en 
faveur de l'autre seront renduns disponibles 
dans une monn.aie différente de celle dans 
laquelle ils auraient d{i !'être en application 
du paragraphe (a) du présent Article. Les 
deux Parties Contractantes adresseront à 
]'Agent, Ie 31 octobre 1948 au plus tard, un 
rapport sur tout accord de cette nature. 

c. Un accord conclu entre deuz Parties 
Contractantes aux termes du paragraphe 
(b) du présent Art iele ne peut les empkher de 
conclure ultérieurement un accord prévoyant 
que les droits de tirace établis par l'une en 
faveur de l'autre seront rendus disponibles, 
soit dans la monnaie de l'une d'entre elles, 
soit dans une monnaie qûi, lors de l'accord 
ultérieur, serait normalement utilisée dans 
leurs paiements réciproques. Dès la conclu
sion de tout accord ultérieur de cette nature, 
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les deux Parties Contractantes adresseront 
à ]'Agent un rapport à ce sujet. 

Art. u. Les montants en monnaie corre
spondant à des droits de tirage doivent être 
mis à la disposition de I' Agent aussit6t qu'il 
en fait la demande, sous réserve qu'une 
Partie Contractante ne peut être tenue de 
mettre à la disposition de !'Agent des mon
tants en monnaie avant Ie moment ou des 
montants équivalents d'aide conditionnelle 
lui sont attribués de faÇOn ferme. 

Art. 13. Les demandes préwes à l'article 
12 et correspondant aux droits de tirage 
établis en faveur d'une Partie Contractante 
en une monnaie quelconque, ne peuvent être 
faites avant que les ressources existantes 
convenues de cette Partie Contractante 
dans ladite monnaie, telles qu'elles figurent 
à 1' Annexe C, aient été épuisées. 

Art, 14. Dans les compensations préwes 
au présent Accord, !'Agent doit utiliser les 
montants en monnaies rendus disponibles 
en vertu du présent Titre, conformément aux 
dispositions suivantes: 

a. 1. L'Agent est habilité à utiliser, pour 
un mois donné, un montant de l'une des 
monnaies au plus égal à la totalité de chaque 
déficit pour Ie mois considéré entre chaque 
débiteur et chaque créditeur, dans la mesure 
ou Ie reliquat des ressources existantes con
venues du débiteur dans la monnaie consi
dérée n'est pas suffisant pour couvrir ce 
déficit. 

2. Si au cours d'un mois donné, un mon
tant d'une telle monnaie n'est pas disponible 
du fait de l'application de l'article 12, tout 
ou partie de ce montant, lorsqu'il devient 
disponible, peut être utilisé par ]'Agent au 
cours d'un mois ultérieur en plus du mon
tant qu'il peut utiliser aux termes du sous
paragraphe I du présent paragraphe. 

b. L'A&ent peut, à la demande d'un 
débiteur, utiliser tout ou partie de mon
tants d'une certaine monnaie en plus de ceux 
qu'il peut utiliseren vertu du paragraphe (a) 
du présent Article, que Ie débiteur lui aura 
notifiés, sous réserve: 

1. Que toute Partie Contractante, dont 
Ie déficit mensuel vis-à-vis de la Partie Con
tractante qui a établi Ie droit de tirage en 
faveur du débiteur doit se trouver réduit 
par l'emploi de ce montant, n'ait pas de solde 
créditeur vis-à-vis de la Partie Contractante 
qui a établi Ie droit de tirage, ou 

2. Que l'accord de la Partie Contractante 
qui a établi Ie droit de tirage ait été obtenu 
au préalable. 

c. Si, au cours d'un mois donné, Ie mon
tant global d'une monnaie déterminée que 
1' Agent est habilité à utiliser en application 
du paragraphe (a) du présent Article dépasse 
Ie montant de cette monnaie disponible aux 
termes du présent Titre, !'Agent répartit, en 
principe, la dite monnaie entre les Parties 
Contractantes qui sont en déficit au cours du 
mois dans cette monnaie, proportionnelle
ment à leurs déficits; toutefois, il peut pro
céder à des ajustements modérés dans cette 
répartition proportionnelle, en tenant compte 
du fait qu'il est désirable d'éviter autant que 
possible l'interrupt;ion des échanges et des 
paiements et de contribuer à éviter les regle
ments en or ou en devises. 



359 

Art. 15. Il ne sera pas rendu disponible ni 
utilisé dans les compensations relatives aux 
neuf mois se terminant Ie 31 mars 1949, plus 
de 1s% du montant des droits de tirage éta
blis par une Partie Contractante en faveur 
d'une autre Partie Contractante et figurant 
à !'Annexe C. Dans des cas particuliers, ce 
pourcentage pourra être augmenté par déci
sion de l'Organisation. 

Art. 16. a. Si une Partie Contractante, 
soit en vertu .d'un accord de paiements, soit 
parce qu'elle ne dispose pas d'un solde crédi
teur dans la monnaie d'une autre Partie 
Contractante, a fait à cette dernière un paie
ment en or ou en devises exigible à partir du 
1er octobre 1948, du fait qu'à !'époque du 
paiement les droits de tirage établis en sa 
faveur par cette autre Partie Contractante 
ne peuvent être utilisés par !'Agent en raison 
des dispositions des Articles 12 et 15, I' Agent, 
sur la demande de la Partie Contractante qui 
a effectué Ie paiement, prendra les mesures 
nécessaires pour permettre l'affectation de 
ces droits de tirage au rachat de tout ou partje 
des montants d 'or ou de devises payés dans 
ces conditions, sous réserve que les disposi• 
tions des Articles 12 et IS ne fassent plus 
obstacle à l'utilisation des droits de tirage. 

b. La demande et les mesures prévues au 
paragraphe (a) du présent Article seront 
effectuées et appliquées au cours des com
pensations relatives au mois pendant lequel 
les dispositions des Articles 12 ou IS, selon 
Ie cas, cesseront de faire obstacle à l'utilisa
tion des droits de tirage. 

c. Le montant que I' Agent peut utiliser 
pour un mois donné en application du pré
sent Article s'ajoute aux montants qu'il peut 
utiliser pour ce mois en application de I' Arti• 
de 14. 

Art. 17. a. On envisage que les droits de 
tirage seront normalement utilisés ainsi qu'ils 
sont établis en vertu de I' Article 9 du pré
sent Accord. Il devra en être tenu compte 
lorsqu'il s'agira de procéder aux révisions 
prévues aux paragraphes (b), (c) et (d) du 
présent Article. 

b. Il ne sera procédé, à la demande d'une 
Partie Contractante, à une révision des mon
tants et de la distribution de droits de tirage, 
que dans les circonstances résultant: 

I. du cas de force majeure ou de cata
trophe; 

2. du cas ou un débiteur et convainc Ie 
Conseil qu'il lui a· été impossible d'utiliser 
tout ou partje des droits de tirage qui lui 
ont été accordés, bien qu'il se soit raisonna
blement efforcé d'y parvenir; 

3. du cas ou un créditeur ezcipe et con
vainc Ie Conseil que tout ou partie des droits 
de tirage établis par lui en faveur d'un débi
teur ne sont plus mkessaires à ce dernier 
pour les fins auxquelles ils ont été établis. 

c. Le Conseil créera les organismes appro
priés pour s'occuper des cas qui pourraient 
se présenter en vertu du présent Article. 

d. Le Conseil décidera des recommanda
tions à présenter à 1' Administration de Coopé
ration Economique des Etats-Unis pour 
la révision des montants des droits de tirace 
et pour leur redistribution. 
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TITRE III 

Art. 18.a. ,.Compensation de prem1ere 
mtégorie" signifle une opération qui produit, 
pour une Partie Contractante, tout ou partie 
des résultats suivants: 

I. Une réduction de l'un oude plusieurs de 
ses soldes débiteurs en contre partie d'une 
réduction équivalente de l'un ou de plusieurs 
de ses soldes créditeurs, ou 

2. La compensation, par l'utilisation de 
montants correspondant aux droits de tirage 
établis en sa faveur, de tout ou partie de son 
déficit du mois vis-à-vis de la Partie Contrac• 
tante qui a établi les droits de tirage, ou, 
dans Ie cas de montants susceptibles d'être 
utilisés en applicat ion de I' Article 14a 2, la 
compensation de tout ou partie du déficit 
non couvert d'un oude plusieurs mois anté
rieurs vis-à-vis de cette Partie Contractante, 
étant entendu que les montants correspon
dant aux droits de tirage, dans la mesure ou 
ils ne sont pas employés pour compenser 
des déficits en vertu du sous -paragraphe 2 
du présent paragraphe, sont traités aux fins 
du sous-paragraphe I comme s'il s'agissait 
de soldes créditeurs. 

b. .,Compensation de deuxième catégo
rie "signifie toute opération, autre que celles 
qui sont visées au paragraphe (a) du présent 
Article, qui a pour résultat l 'augmentation 
d 'un solde ou l'appar:ition d'un solde nouveau, 
par rapport à la position telle qu'elle se pré-
sentait avant l'opération. . 

Art. 19. Si une Partie Contractante, en 
communiquant une informátion à !'Agent 
aux fins du présent Accord, lui notifie qu'elle 
désire que cette information soit considérée 
comme confidentielle, parce qu'elle ne l'a 
pas rendue publique, !'Agent doit tenir 
dO.ment compte de cette notiftcation lorsqu'il 
fait usage de !'information en question. 

Art. 20. a. Toute compensation qui im• 
plique l'utilisation du solde d'un compte tenu 
par les banques centrales du Portugal ou de la 
Suisse, ou à leur nom, necessite l'accord 
préalable du Portugal ou de la Suisse, ainsi 
que du créditeur ou débiteur correspondant. 

b. Sl1US réserve de l'approbation du Con
seil, Ie Gouvernement du Portugal ou Ie 
Gouvernement de la Suisse peuvent, à tout 
moment, décider d'accepter sans leur accord 
préalable toutes les compensations de pre
mière catégorie. Dès cette apptobation, les 
dispositions du paragraphe (a) du présent 
Article cesseront de s'appliquer au Portugal 
ou à la Suisse, suivant Ie cas, ainsi qu'à leurs 
créditeurs ou débiteurs respectifs. 

c. Le titre II du présent Accord ne 
s'applique ni au Portugal, ni à la Suisse. 

Art. 21. Si un accord spécial est concluentre 
une Partie Contractante et I 'Administration 
de Coopération Economique des Etats-Unis, 
concernant Ie prêt de dollars des Etats-Unis 
à cette Partie Contractante aux fins du pré
sent Accord, Ie Titre II du préSènt Accord 
s'appliquera à cette Partie Contractante aux 
conëlitions, relatives à son application aux 
fins du présent Accord, qui pourront être 
proposées par cette Partie Contractante en 
accord avec l'Administration de Coopération 
Economique des Etats-Unis et approuvées 
par Ie Conseil. Dès leur approbation par 1~ 
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Conseil, ces condillons ser01it eommurµQuées 
à }'Agent par Jes soins du Secrétaire général. 

Art. 22. a, La surveillance ck l'applica
tion du présent Accord incombe A, J'Organ~ 
ation. 

b. Si une Question se pose à propos de 
l'interprétation oude l'application du présent 
Accord, elle peut être portée par toute Partie 
Contractante devant Ie Conseil Qui peut preo. 
dre des décisions à ce sujet. 

Art. 23. a. Le présent Accord sera ratifié. 
b. Les instruments de ratification seront 

déposés auprès du Secrétaire genéral de 
l'Organisation Qui notiflera chaQue dépót à 
tous les signataires. 

c. Le présent Accord entrera en vigueur 
dès Ie dépót des instruments de ratificatioia 
par tous les signataires. 

Art. 24. a. Les droits de tirage non utili• 
sés avant J'expiration du present Accord ne 
seront pas annuli§s. IJs demeureront • la 
disposition des Parties Contractantes en fa
veur desQuelles ils ont été établis, d~ des 
conditions qui ne pourront être moins favo
rables Que celles dont ces dernières bénéfi
ciaient à l'orjgine. 

b. La méthode exacte suivant laquelle ces 
droits de tirage non utilisés seront employés 
au cours de la période suivant l'expiration de 
I' Accord fera l'objet de discussions par l'Orga
.nisation en temps opportun. 

Art. 25. a:. A l'exception de l'Article 24, 
Je présent Accord demeurera en viQueur 
jusqu'à l'achèvement des compensatjons se -
rapportant au mois de juin 1949; Je présent 
Accord pourra demeurer en vigueur ulté
·rieurement à telles condi tions dont les Parti es 
Contractantes pourront convenir. L'Artide · 
24 demeurera en vigueur jusQu'à ce que Jes 
droits dd tirage inutilisés aient été définitive
ment épuisés. 

b. Le 1er mai 1949 au plus tard les Parties 
Contractantes, agissant par l'intennédiaire de 
l'Organisation, examineront comment Ie 
présent Accord aura fonctionné et s'il y a 
Jieu de Ie maintenir en vigueur. 

c. S'il apparalt que Ie présent Accord ne 
doit vraisemblablement pas demeurer en 
vigueur, Jes Parties Contractantes,•à la de
mande de l'une d'elles, cbargeront un ou 
plusieurs Comités de préparer des recomman
dations sur les dispositions qui pourraient être 
nécessaires pour éviter, ' 

1. des interruptions dans les échanges ou 
Jes paiements, 

2. des paiements en or ou en devises, 
3. l'impossibilité d'effectuer des rachats 

d'or ou de devisea qui, autrement, auraient 
été possibles en vertu des dispositions du 
présent accord. 

4. d'autres conséquences analogues, Qui 
pourraient se produire dans un délai raison
nable à compter de l'ezpiration du présent 
Accord, par suite de modifications de soldes, 
rèsultant de compensations effectuées con
formément au présent Accord. 

Art. 26. Le présent Accord met fin au 
premier Accord de Compensation Monétaire 
Multilatérale signé à Paris Ie 18 novembre 
1947, à compter de l'achèvement des com
pensations correspondant au mois de septem
bre 1948. 
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.ANNEXEA 
SOLDU E-XCLUS -DB LA ,C~~SATION 

I. Peuvent être ezclus de la compensation 
en v.ertu de l'Article S du pi:é~t ,Accord, 
les soldes suiv&l)ts: 

a. Les fonds de roulement Qui eQ.tr.ent 
nonnlllemerat dans l'u,ne ou l'auue des .caté-
gories suivantes; 

I, Fonds de roulement raormaux des 
banQues cer,trales, e'est•A-dire fonds suffi. 
sants pour couvrir les .ordres de paiements en 
cours et maintenir des relations bancaires 
nonna.Jes, 

2. Soldes destinés • garantit' d.es décou. 
verts résultant d'opératfons de change À 
terDJe, 

3. Soldes des~jnés à servir de eouverture 
aux crédits bancaires devant veQir à échéance 
dans un court délai. 

b. · Les soldes représeritant 18 produit 
d'opérations en capita! effectuks expressé
ment en vue du financement de dépenses de 
capita) spécifiques, 

c. Soldes ne découlant pas d'accords de 
paiements ou de transaction commerciales 
couraqtes et Qui sont librement convertible11 
en or ou en dollars des Etats-Urais. 

d. Les autres soldes qui, en raison de 
dispositfons spéciales figurant dans des ac• 
cords de paiements en vigueur à la date de 
la signature du présent Accord, représentent 
Ie prodult de certa.lnes exportatjons affec. 
tées A. des services de dettes ou à l'exécution 
d'autres obljgatlons contractuelles, 

e. Dans Ie cas de la Grèce et de la TurQuiê 
en raison se la structure essentiellement 
agricole de l'économie de ces pays, une pro
portion raisonnable de leurs sold.es en mon
naies d'autres Parties Contractantes avec 
lesquelles ces pays n'ont pas conclu d'accords 
de paiements leur octroyant des marges de 
crédit, étant entendu que ces soldes seront 
utilisés, dans l'&llnée Qui suivra la date ou 
lis ont été exclua pour la première fois, à des 
paiements d'lmportations en provenance des 
pays dans lesquels ces soldes sont détenus. 

Il. a. Toute Partie Contractante deman
dant l'exclusion d'un solde détenu par elle. 
en appllcatlon de l'une des cijspositlons ci
dessus de cette Annexe, devra indiQuer à 
I' Agent sous quelle rubrique elle désire de
mander cette ezclusion et fournir des in• 
fonnations suffisamment détaillées à ce 
sujet. 

b. Si l'Agent estime que les infonnatlons 
foumies au sujet de l'ezclusfon dernand4e ne 
Ie satisfont pas, il peut demander un com
plément d'informations. 

c. S'il ne s'estime pas satfsfait par ce 
complément d'infonnations, !'Agent doit 
présenter à l'Organisation un rapport à c11 
sujet et adresser un ezemplaire du rapport à 
la Partie Contract1111,te de qui émane la de
mande. 

ANNEXE B 
I. La procédure sulvante doit être appli

quée pour Ja détennination des soldes et 
des taux en vue des rapports visés à I 'Article 
8 et qui doivent être établis par les Parties 
Contractantes qui n'ont x;,a.s de pe.rités de 
change homogènu. 
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a. Les soldes débiteurs et créditeurs dans 
la monnaie d'une Partie Contractante qui 
n'a pas de parités de change homogènes 
vis-à-vis des Parties Contractantes qui ont 
des parités de change homogènes sont com
muniqués à 1' Agent dans les momiaies de ces 
dernières, après avoir été calculcés en appli
quant un taux de change convenu entre les 
deux Parties Contractantes intéressées. Le 
taux de change ainsi convenu devrait être 
celui qui est réellement utilisé pour les 
opérat ions courant es entre ces Parties. Si 
les taux sont variables, ou s ' il y a plus d'un 
taux, le taux convenu devrait être établi 
d'après la moyenne pondérée de ces taux. 

b . Les soldes débit eurs et créditeurs entre 
deux Parties Contractantes qui n'ont pas de 
parités de change homogènes, à moins qu'ils 
ne soient exprimés dans la monnaie d'une 
Partie Contractante qui a des parités de 
change homogènes sont communiqués à 
!'Agent dans l'unité de compte utilisée par 
tui pour les compensations, après avoir été · 
calculés à un taux de change convenu entre · 
Jes deux Parties Contractantes. 

c. La Partie Contractante fait également 
connaltre à I' Agent la méthode de calcul des 
solcles qu'elle communique, ainsi que les don
nées nécessaires pour faire apparaltre la 
maoièl'e dont les taux de change ont été 
détenninés en vue du calcul. 

Il. La procédure suivante doit être 
utilisée pour le calcul des déficits mensuels 
et pour la détermination des montants cor- · 
respondant aux droit s de tirage qui doivent 
être rendus disponibles et utilisés chaque 
m ois . 

a. L'Agent détermine les soldes nets entre 
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les Parties Contractantes et convertit ces 
soldes nets dans l'unité de compte sur la base 
des taux qui lui ont été communiqués. L'A
gent est alors en mesure de déterminer dans 
l'unité de compte les déficits et excédents 
mensuels, ainsi que les montants de droits de 
tirage à rendre disponibles et à utiliserchaque 
mois. 

b. Au cas ou le taux de change de la mon~ 
naie d'une Partie Contractante est modifié, 
les Parties Contractantes intéressées com
muniquent à !'agent les soldes existant entre 
elles à la clöture, la veille de la modification 
de parité, ainsi que le détail des ajustements 
opérés en application des clauses de garantie 
de change. Les Parties Contractantes inté
ressées adressent également à I 'Agent, 
conformément aux dispositions de l'article 
8, (a). 3. de l'Accord, un rapport faisant 
apparaltre les nouveaux taux de change. 

Ces informations permettent à !'Agent de 
tenir compte des modifications de taux de 
change dans Ie calcul des déficits et excé
dents mensuels, ainsi que des montants de 
droits de tirageà rendre disponibles. 

111. En vue de l'exécution des compen
sations relatives à un mois donné, y compris. 
l'utilisation des montants correspondant aux 
droits de tirage, les chiffres notifiés par 
1' Agent aux Parties Contractantes, dans la 
monnaie des Parties Contractantes qui ont 
des parités de change homogènes ou en mon
naie de compte, sont convertis par les Parties. 
Contractantes, si cela est nécessaire, dans les. 
monnaies des Parties Contractantes, qui. 
n'ont pas de parités de change homogènes, 

--sur la base des taux convenus conformément 
au paragraphe I de la présente Annexe. 

ANNEXE C 

TABLEAU! 

RESSOURCES EXIST ANTES CONVENUES 

Le tableau suivant indique les inontants des ressources existantes convenues mentionnées · 
à l'article 13 du présent Acord. 

Parties contractantes. 

réce G 
I 
B 
talie 
ione 

. . 
. 

Total 

Total . 

Total général 

Montant des ressour-
ces exii;tantes conve-

nues. 

3.23 § sterling 
11.16 § sterling 

Couronnes suédoi-
ses 

35.22 

14.39 § sterling 
Couronnes suédoises 

35.22 

Euqivalents en dol-
Parties contractantes !ars des montants des 
dans la monnaie des- ressovrces existantes 
quelles les ressources convenues calculés 
existantes con veneus avant la signature du 

sont détenues, présent Accord (en 
millions). 

Royaume-Uni 13 
Royaume-Uni 45 
Suéde 9,8 

58 
9,8 

67,8 
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TABLEAUU 
DROITS DE TIRAGE 

a. La colonne 2 du tableau indique Ie 
n1ontant total des droits de tirage établis 
en vertu de 1' Article 9 du pcésent Accord par 
chacune des Parties Contractantes dont la 
balance des paiements courants pour l'année 
se tenninant Ie 30 juin 1949 est estimée de
voir être créditrice à l'égard d'une autre 
Partie Contractante, compte tenu des res
sources existantes convenues de cette autre 
Partie Contractante. 

b. La colonne 3 indique Ie montant total 
correspondant des droits de tirage établis 
en faveur de chacune des Parties Contrac
tantes. 

c. Les montants figurant dans Ie présent 
tableau et dans Ie tableau III feront l'objet 
d'ajustements dans les conditions ei-après: 

1. Du montant des droits de tirage res
pectifs accordés par l'une quelconque des 
Parties Contractantes sera déduit Ie montant 
des attributions anticipées autorisées pour 
Ie 3e trimestre de 1948 par l'Administration 
de Coopération Economique des Etats-Unis, 
en vertu de la Loi de Coopération Economi
que de 1948, pour Ie paiement de produits 
vendus par ladite Partie Contractante à toute 
autre Partie Contractante; 

2. Du montant des droits de tirage res
pectifs établis en faveur de l'une quelconque 
des Parties Contractantes sera déduit Ie 
montant desdites attributions anticipées 
autorisées pour Ie 3e trimestre de 1948 pour 
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Ie paiement des produits achetès par ladite 
Partie Contractante à toute autre Partie 
Contractante. 

Le Secrétaire général de l'Organisation 
demandera à I' Administration de Coopéra
tion Economique des Etats-Unis de lui faire 
connaître les montants des attributions 
anticipées mentionnées aux sous-paragra
phes 1 et 2 du présent paragraphe. Le Secré
taire général soumettra à l'approbation du 
Conseil les montants ajustés conformément 
aux sous-paragraphes l et 2 du présent para
graphe. Dès l'approbation du Conseil, lesdits 
montants seront substitués aux montants 
correspondants indiqués au présent tableau 
et au tableau 111 et seron~ communiqués 
par Ie Secrétaire général à !'Agent au plus 
tard Ie 31 octobre 1948. 

d. Sous réserve de l'approbation de 
l'Administration de Coopération Economi
que des Etats-Unis et du Conseil, les mon
tants respectifs des droits de tirage pourront 
faire l'objet d'ajustements ultérieurs à con
currence de toute attribution anticipée 
qu'une Partie Contractante n'aurait pas 
été à même d'utiliser. 

Le Gouvernement de la Turquie, tout en 
approuvant les termes du présent Accord, 
réserve sa position quant à l'ezactitude des 
chiffres relatifs à la Turquie figurant dans 
I' Annexe C et fera dans Ie plus bref délai 
tous eftorts possibles, sous l'égide de l'Orga
nisa.tion, pour parvenir à un accord avec les 
pays intéressés en ce qui conceme l'ajuste
ment de ces chiffres. 

TABLEAU 11] 

DROIT DE TIRAGE 

Colonne 1. 

P arties Contractantes. 

Autriche •••. •• 
Belgique-Luxembourg 
Danemark 
France • 
Grke •• 
!talie 
Pays-Bas 
Norvège 
Suède • 
Turquie .. 
Royaume-Uni 
Bizone 
Z.F.O.A. 

Colonne 2. 

Montants totaux des droita 
de tirage établis par les 
Partjes Contractantes désig
nées dans la colonne 1 en 
faveur d'autres Parties Con-

tractantes. 

Equivalents en dollars des 
Etats-Unis. 
(en millions.) 

3,1 
2I8,5 

5,1 
9,7 

47,3 
11,3 
16,5 
34,8 
28,5 

312 
108,8 

11!:: 

Colonne 3. 

Montants totaux des droits 
de tirage établis en faveur des 
Parties Contractantes désig
nées dans la colonne l par 
d'autres Parties Contractan-

tes 

Equivalenta m clollars des 
Etab-Unis. 

(en millions.) 
66,6 
11,0 
11,9 

333 
66,8 
27 
83 
48,3 

9,8 
8,8 

iJ 
Note: Les chiffres inscrits pour Ie Rayaume-Uni comprennent également les Pays 

{lrlande et Islande inclus) englobés dans la zone sterling, c'est-à-dire les "Scheduled Terri
tories" au sens de la législation anrlaise du çontrole des çhanges. 
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TABLEAU 111 
ETAIL DES DROITS DE 
a. Le tableau suivant indiQue la répar

ition détaillée des montants des droits de · 
irage indiqués au Tableau II entre les Parties , 
ontractantes prises deuz á deuz. 
b. Il fait également apparaître les Parties 

ontractantes Qui, aux fins du Titre II du 
résent Accord sont créditrices et débitrices 
'une de l'autre, comme Ie montrent les 
hiffres figurant dans les lignes en regard 
e leur nom et dans les colonnes en-dessous 

de leur nom. 

N ote :- 1 Le montant des droits de tirage 
indiQué ci-dessus sont basés pour partie 
ur les estimations par la Bizone de ses 

exportations de charbon. Si ces chiffres se 
trouvent modifiés durant l'année finissant 
le 30 octobre 1948 des ajustements pourront 
devenir nécessaires comme il ressort du _para
graphe '1 de la décision du Conseil en date 
du II septembre 1948 portant attribution f: 
d'aide directe et répartition des contributions :ll! 
et des droits de tirage (Doe. no. C (48) 158). o 

Note: - 1 Les chiffres inscrits pour Ie 1 
Royaume-Uni englobent également les 
pays (Irlande et Islande inclus) compris a 
dans la zone sterling, c'est-à-dire les "Sché- .Sl 
duled Territories", au sens de la législation :=Ë 
anglaise du contr61e des changes. 

En foi de Quoi les Plénipotentiaires sous
signés, dfunent habilités, ont apposé leurs ! 
signatures au bas présent Accord. ;:. 

Fait à Paris, Ie seize octobre mil neuf cent :a 
quarante-huit, en français et en anglais, les · .S 
deuz textes faisant également foi, en un 
exemplaire unique Qui restera déposé auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation 
Européenne de Coopération EconomiQue, 
Qui en communiQuera copie certifiée con
forme à tous les signataires. 

Pour l'Autriche: 
KARL GRUBER 

Pour la BelgiQue : 
PAUL-HENRY SPAAK 

Pour la Danemark: 
GUSTAV RASMUSSEN 

Pour la France: 
ROBERT SCHUMAN 

Pour la Grèce: 
CONST ANTIN TSALDARIS 

L'Irlande n'ayant pas conclu d' Accords de 
Paiements avec d 'autres pays, et faisant 
partje de la zone sterling, les dispositions du 
présent Accord n'exigent de sa part aucune 
mesure spéciale et Ie présent Accord n'exjgent 
de sa part aucune mesure spéciale et Ie pre
sent Accord est aigné au nom de l'Irlande 
sous cette réserve Qu'il est entendu que Ie 
fonctionnement dudit Accord ne modifiera 
en rien les arrangements existants Qui régis
sent les paiements entre elle et les autres 
Parties Cont ractantes 
Pour l'Irlande: 

SEAN MCBRIDE 
Pour l'Islande: 

PETUR BENEDIKTSSON 
Pour l'Italie : 

PIETRO CAMPILLI 
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Pour Ie Luxembourg: 
JOSEF BECH 

Pour la N orvège: 
BROFOSS 

Pour les Pays-Bas: 
D. U. STIKKER 

Pour Ie Portugal: 
MARCELLO MATHIAS 

Pour Ie Royaume-Uni: 
STAFFORD CRIPPS 

Pour la Suède: 
OSTEN UNDEN 

Pour la Suisse: 
CARLJ.BURCKHARDT 

Pour la Turquie: 
Ad referendum 
NUMAN MENEMENCIOGLU 
RENE LARRE 

Pour la Zone Française d'Occupation en 
Allemagne. 

RENE LARRE 
Pour les Zones d'Occupation en Allemagne 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Améri
que: 

CECIL WEIR 
WILKINSON ' . 

Pour la Zone Anglo-Americaine du Terri
toire Libre de Trieste: 

IVAN WHITE 

PROTOCOLE D'APPLICATION PROVI
SOIRE DE L'ACCORD DE PAIEMENTS 
ET DE COMPENSATIONS ENTRE LES 

PAYS EUROPEENS 

Les Signataires de l'Accord de Paiements 
et de Compensations entre les Pays Euro
péens (appelé ei-dessous I' Accord) signé ce. 
jour: 

Désirant donner immédiatement effet à 
I' Accord, a titre provisoire; 

Sont convenus de ce qui suit: 
1. Les Parties au présent Protocole appli

queront à titre provisoire les dispositions de 
l'Accord, comme si l'Accord avait produit 
ses effets à compter du Ier octobre 1948. · 

2. Le présent Protocole entrera en vigueur 
à dater de ce jour et demeurera en vigueur 
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord. 

3. a. Toute Partie au présent Protocole 
peut s'en retirer en donnant par écrit un 
préavis de retrait d'au moins trois mois au 
Secrétaire général de l'Organisation Euro
péenne de Coopération Economique (appelé 
ei-dessous Ie Secrétaire général). 

b. Trois mois après la date à laquelle ce 
préavis est donné, ou à telle date ultérieure 
qui pourra être fixée dans ce préavis, la 
Partie de qui il emane cessera d'~tre Partie 
au présent Protocole. 

c. Le Secrétaire cénéral infonnera imtné
diatement toutes les Parties au présent Pro
tocole, ainsi que l'Acent, de tout préavis 
donné en vertu du présent paragraphe. 

4. Si un préavis de retrait est donné en 
vertu du paragraphe 3, les Parties au pré
sent Protocole, agissant par l'intermédiaire 
de l'Organisation, cha.rgeront un ou plusieurs 
Comités, à la demande d'une des Parties, de 
préparer des recommandations sur les dispo
sitions qui pourraient ~tre nécessaires afin 
d'éviter, 

1. des interruptions dans les échanges 
ou les paiements, 

2. des paiements en or ou en devises, 
3. l'impossibilité d'effectuer des rachats 

d'or ou de devises qui, autrement, auraient 
été possibles en vertu des dispositions de 
I' Accord, ou 

4. d'autres conséquences analogues, qui 
pourraient se produire dans un délai raison
nable à compter de la date à laquelle Ie 
préavis de retrait prendra effet, par suite de 
modifications de soldes résultant de compen
sations effectuées confonnément à l'Accord. 
Le ou les Comités examineront également la 
position des droits de tirage qui pourraient 
demeurer inutilisés à la date à laquelle Ie 
préavis de retrait prenda effet. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous
signés, dCtment habilités, ont apposé leurs 
signatures au bas du présent Protocole. 

Fait à Paris, Ie seize octobre mil neuf cent 
quarante-huit, en français et en anglais, les 
deux textes faisant également foi, en un seul 
exemplaire qui sera déposé auprès du Secré
taire général de l'Organisation Européenne de 
Coopération Econornique qui en communi• 
quera copie certifiée conforme à tous les 
autres signataires du présent Protocole. 

Zie voor ondertekening pag. 366. 

Proiocole Addltlonnel No. 2 porlant amen
dement à l' Accord de Paiemenia et de 
Compensatlons entre les Pays Europèens 

du 16 octobre 1948. 

Les Gouvemements de l'Autriche, de la 
Belgique, du Danemark, de la France, de la 
Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de l'ltalie, 
.du Luxembourg, de la Norvège, des Pays
Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la 
Suède, de la Suisse et de la Turquie, les 
Commandants en Chef des Zones d'occupa
tion en Allemapie de la France, du Royaume
Uni et des Etats-Unis d'Amérique, et Ie 
Commandant de la Zone Anglo-Américaine 
du Territoire Libre de Trieste; 

Signataires de l'Accord de Paiements et 
de Compensations entre les Pays Européens 
(appelé ei-dessous "l' Accord"), sicné Ie 
16 octobre 1948, et du Protocole d'Applica
tion Provisoire de l'Accord, signé Ie m~me 
jour, lequel dispose dans son paracraphe I 
que l'Accord est appliqué à titre provisoire 
comme s'il avait produit ses effets à compter 
du 1er octobre 1948. 

Convenus de signer un Protocole Addition
nel portant certains amendements à I' Anneze 
C de l'Accord, laquelle fait pa.rtie intéerante 
dudit Accord; 

Désirant donner effet immédiat à certaines 
dispositions dudit Protocole Additionnel; 
et 

Considérant la Décision du Conseil de 
l'Organisation Européenne de Coopération 
tconomiqué en date du 28 mars 1949, ap
prouvant Ie texte dudit Protocole Additio
nel: 

Sont convenus de ce qui suit: 
Art. I. Les paragraphes C et d de !'An

nexe C de l'Accord sont abrogés. 
Art. 2. Les paragraphes suivants e et f 

sont ajoutésà l'Anneze C de l'Accord: 
.,e. 1. Sous réserve des dispositions pré

vues au présent paragraphe, les montants 
figurant dans les Tableaux Il et III ne feront 
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l'objet d'aucun ajustement au titre d'attri
but-ions anticipées, 

2. Les ajustements suivants sont effec
tués: du montant des droits de tirage établis 
respectivement par les Zones d'occupation 
en Allemagne du Royaume-Uni et des Etats
Unis d'Amérique .et par la Turquie en faveur 
<l.e l'A~tdche, de la France et de la Grèce, 
sont déduits les montants ei-après: 

TABLEAU IV 

Aiustement des droits de tirage 

Montant des ajuste-
ments des droits de 

Créd~teurs Débiteurs tirage (:Équivalents 
en mllions de dollar 

dea ~tats Unis) 

Bizone Autriche 2,9 

Bizone France · 23,3 

Turquie Grèce 0,7 

3. Les montants ajustés conformément 
aux dispositions du présent paragraphe sont 
substitués aux montants correspondants 
indiqués aux Tableaux II et 111 et seront 
communiqués immédiatement à )'Agent par 
Ie Secrétaire général." 

,,f. 1. Dans les cas non prévus au para
graphe e, toute Partie Contractante qui a 
acheté des produits au titre d'attributions 
anticipées (ci-aprés appelée dans Ie présent 
paragraphe "pays importateur") à une autre 
Partie Contractante qui a établi des droits de 
tirage en sa faveur (ei-après appelée dans Ie 
présent paragraphe "pays dexportateur") 
à Ie droit de recouvrer, en contre-partie d'un 
montant équivalent de ses droits de titage, 
tout montant en dollars des :États-Unis reçu 
par Ie pays exportateur pour les produits 
considérés, à condition: 

(i) Que Ie pays importateur adresse une 
demande en vue d'un tel paiement au pays 
exportateur et notifie cette demande à 
l'Organisation età !'Agent Ie 30 juin 1949 au· 
plus tard; 

(ii) Qu'aprés remise au pays exportateur 
par Ie pays importateur de tous les docu
ments nécessaires à l'appui de sa demande et 
sóus réserve des dispositions de l'alinéa 4 du 
présent paragraphe, ceux- ei déterminent Ie 
montant qui constitue Ie montant net de 
dollars des Êtats-Unis reçu par Ie pays expor
tateur au titre des susdites attributions 
anticipées; 

(iii) · Ledit montant net est déterminé 
après déduction, Je cas échéant, des pai~ 
ments en dollars des :États-Unis reçus, ou à. 
recevoir au plus tard Ie 31 mai 1949 par Ie 
pays importateur au titre d'attributions 
anticipée,s accordées pour des produits yen
dus par Ie pays importateur au pays expor
tateur; 

(iv) Que ,.les dollars des :États-Unis qui 
font l'objet de la demande présentée par Ie 
pays importateur aient effectivement été 
reçus Ie 31 mai 1949 au plus tard Ie pays 
exportateur. 

2. Sur notification faite par Ie pays im
portateur conformément à l'alinéa 1 (i) du 
présent paragraphe, qu'une demande a été · 
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a4ressée par ce pays au pays exportateur en 
vertu dudit alinéa, !'Agent réserve les droits 
de tirage correspondant au montant demandé. 

3. La somme ma:idmum que peut recou
, vrer Ie pays importateur qui présente une 
. demande en vertu du présent paragraphe ne 

peut dépasser l'équivalent en dollars des 
gtats-Unis du montant de ses droits de 
tirage restants. 

4. Le montant maximum . de dollars des 
lhats-Unis dont Ie pays exporlateur peut 
suspendre Ie transfert en vertu de l'alinéa 1 
(iii) du présent paragraphe ne peut dépasser 
Ie montant de dollars des États-Unis que 
1 pays importateur aura reçu ou pourra 
recevoir Ie 31 mai 1949 au plus tard au 
titre des susdites attributions anticipées et 
qui reste à déterminer entre Ie pays expor
tateur et Ie pays importateur. Le pays expor
tateur peut suspendre Ie transfert d'un tel 
montant jusqu' au 30 juin 1949 mais non 
après cette date. 

5. Le pays importateur et Ie pays expor
tateur notifieront à l'Orjanisation et à 
I' Agent Ie résultat de leurs négociations en 
ce qui· concerne toute demande formulée 
en vertu de présent paragraphe. 

6. Aux fins des paragraphes e et f, Ie 
· terme "attribution anticipée" désigne toute 
attribution anticipée ou complémentaire 
autorisée pour Ie troisièmé trimestre de 1948 
par l'Administration de Coopération :Écono
mique des États-Unis en vertu de la Loi de 
Coopération Économique de 1948 et à la 
suite de laquelle a été émise une autorisation 
d'achat figurant dans Ie Mémorandum de 
I' Administration de Coopération Économi
que des États-Unis en date du 21 mars 1949, 
adressé au Secrétaire général de l'Organisa
tion et annexé à la Décision du Conseil en 
date du 28 mars 1949 relative au présent 
Protocole Additionnel." 

Art. 3. 1. Les articles I et 2 du présent 
Protocole Additionnel font partie intégrante 
de I' Accord. 

2. Sous réserve des dispositions de l'arti
cle s ei-dessous, Ie présent Protocole, Addi
tionnel entrera en vigueur dès l'entrée en 
vigueur de I' Accord. 

3. Le présent Protocole Additionnel de
meurera en vigeur jUSQu'à l'achèvement des 
opérations qui y sont prévues. . 

Art. 4. A l'expiration de l'Accord, les 
transferts de dollars qui resteront dus en 
vertu de I' Article 2 du présent Protocole 
Additionnel s'effec:tueront en contre-partie 
des droits de tirage demeurant à la dispasi
tion des Parties Contractantes intéressées. 

Art. 5, Nonobstant les dispositions de 
I' Article 3, les Signataires du présent Proto
cole Additionnel appliqueront Jes disposi
tions des articles 1 et 2 dudit Protocole qui 
prendront effet immédiatement. . 

·En foi de quoi les Plénipotentiaires sous
signés, dftment habilités, oqt apposé leur 
signature au bas du présent Protocole Addi
tionnel. 

Fait à Paris, Ie 31 mars 1949, en français 
et en anglais, les deux textes faisant égale
ment foi, en un seul exemplaire qui restera 
déposé auprés du Secrétaire général de l'Or
ganisation Européenne de Coopération Éco
nomique, qui en communiquera copie certi-
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fiée conforme à tous les signataires du pré
sent Protocole Additionnel. 

Pour l'Autriche: 
MEINRAD FALSER. 

Pour la Belgique: 
HADELIN DE MEEUS D'ARGEN

TEUIL. 
Pour Ie Danemark: 

EJNAR WAERUM. 
Pour la France: 

HERVÉ ALPHAND. 
Pour la Grèce: . 

ALEXANDRE VERDELIS. 
Pour l'Irlande: 

T. J. O'DRISCOLL. 
Pour l'lslande: 

PETUR BENEDIKTSSON. 
Pour l'ltalie: 

ATTILIO CATTANI. 
Pour Ie Luxembourg: 

NICOLAS HOMMEL. 
Pour la N orvège: 

OTTO CHR. MAL TERUD. 
Pour les Pays..Bas: 

D. P. SPIERENBURG. 
Pour Ie Port.ugal : 

RUY T. GUERRA. 
Pour Ie Royaume-Uni : .. 

EDMUND HALL-PATCH. 
Pour la Suède: 

DAG HAMMARSKJOLD. 
Pour la Suisse: 

GÉRARD BAUER. 
Pour la Turquie: 

BURHAN ZIHNI SANUS. 
Pour la Zone Française d'Occupation en 
Allemagne: 

Colonel PAQUETTE. 
Pour les Zones d'Occupation en Allemagne 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé
rique: 

MALCOLM R. WHITE. 
Pour la Zone Anglo-Américaine du Terri
toire Libre de Trieste : 

Lt. Colonel W . J. FLEMING. 
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24 Ju.ni 1949. BESLUIT, houdende voor

lopige inwerkingstelling van enige wijzi• 
gingen en aanvullincen van het tarief 
van invoerrechten. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Op de door Onze Minii.1:er van Finanicën in 

overleg met Onze Ministers van Buitenlandse 
Zaken, van Economische Zaken en van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening gedane 
voordracht van 21 Juni 1949, no. 347, afde
ling Invoerrechten. 

Gezien het op 24 Mei 1949 te 's-Gravenhage 
tussen de Regeringen van Nederland, België 
en Luxemburg gesloten derde protocol bij ·de 
op S September 1944 te Londen gesloten 
douane-overeenkomst; 

Overwegende dat krachtens artikel 2 van 
genoemd protocol de Regeringen zich hebben 
verbonden de in dit protocol overeèngekomen 
wijzigingen en aanVilllincen van het van voor
noemde douane•óveteenkomst deel uitma
kende tarief van invoerrechten, met ingang 
van 1 Juli 1949 voorlopic toe te passen; 
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Gelet op artikel 2, eerste lid, van de wet 
van l Augustus 1947, Staatsblad no. H 282; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De. artikelen I en 2 van vorengenoemd 

ontwerp Koninklijk besluit luiden als volgt: 
Art. 1. Voor de toepassing TILn het tarief 

van invoèrrechten, hetwelk deel uitmaakt 
van de bij de wet van 1 Augustus 1947, 
Staatsblad n°. H 282, goedgekeurde Neder
lands-Belgisch-Luxemburgse douane-over
eenkomst, gelden, in afwijking van het be
paalde in de paragrafen 6 en 7, eerste lid, 
van de inleidende bepalingen op genoemd 
tarief en in de artikelen 10 en l 1, eerste lid, 
van het Tariefbesluit 1947, de volgende be
palingen: 

§ 6 1) Mengsels welke niet in het bijzon
der als zodanig in het tarief voorkomen, wor
den incedeeld onder de post, die van toepas
sing is op het bestanddeel van het mengsel, 
waarvan het hoogste invoerrecht .vord~ ge
heven, ongeacht de onderlinge verhouding 
van de samenstellende delen. Indien alle 
bestanddelen in het mengsel van invoérrecht 
zijn vrijgesteld of indien van alle eên gelijk 
recht wordt geheven, wordt de indeling be
paald door dat deel van het mengsel hetwelk 
het hoogste ge1qcht heeft.._ 

2) Werken samèngesteld uit meer 4an één 
grondstof en welke niet in het bijzonder als 
zodanig in het tarief voorkoqien, worden in
gedeeld naar de grondstof van het gedeelte, 
dat het werk in verband met uiterlijk en 
gebruik overwegend kenmerkt . 

. 3) Bij toepassing van het bepaalde in het 
tweede lid wordt geen rekening gehouden met 

, samenstellende grondstoffen, welke slechts in 
een onbeduidende hoe.veelheid aanwezic zijn 
en welke geen kenmerkende invloed uitoefe
nen op de aard of het karakter van het werk. 

§ 7 1. Artikelen waarvan de delen niet 
bestemd zijn om met elkaar een vaste ver
binding te vormen maar slechts opéén of in
één geplaatst zijn, dat wil zeggen, slechts 
tezamen gevoegd zijn met het oog op het 
gebruik, worden niet geacht te zijn werken 
van samengestelde aard in de zin van § 6, 
leden 2 en 3 hiervoor. De delen van zulke 
artikelen worden afzonderlijk ingedeeld naar 
de grondstof ,waaruit J1ij -zijn samengesteld. 

Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde tarief 
v4n invoerrechten wordt gewijzigd en aance• 
vuld zoals in onderstaande lijst is aangeceven. 
Zie blz. 367. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werkinc met 
ingang van 1 Juli 1949. 

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

Soestdijk, 24 Juni 1949. 
JULIANA. 

D• Min. uan Financiin, P. L1EPTIMCK. 

(Uit11111. 28 Ju.ni 1949). 
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No, OmlcbrijYioa TlrÎlf -& tot ffl met c onYerandcrd • • • onvetanderd 
,. ~tpunlen rJ . . . . • • onYennderd 

('J ~~-:!n ~::n_~• oaclenPorpm aan da 'IOOIWMl'Clm, ftll WI IWllD door 
:Il -. ........ --.. __ _ 

..... ....-a ... _, 
& onwaaadenl • • • • • • • • • • • • ooverandercl 
,l, 0...,-. ......... .iatmenlndero 

ll:bolp,ca-dimen: 
1. Ocmn: 

A. onw:randcnl • • • • • • • • onveranderd 

B. z..aiomcn, ~ nicl "'"' 
dao 4, pam per .,. (') , 5 LIi. 

C. onveranderd • • 

2. ODYa"llnderd , • , , , , , , , 

C') H■ndba.tn1 'fin da bestaande ftll'Wijziftl. 

onverandenl 
onveranderd 

~..,..... op Hoor..._., 
Aan.__._...,,...,.,. een iweede tid toefll'l'OIIIII, luldade • woJar: 

...;·0e1~':' ei::-=: S!~e~•:c:u":;8i:,,: ;=: ;•1a •~-:: _. -· . 55 8-....... dà'.._ •• de,pllru: 
& en 6. onWll'Ulderd • • • • 

C, l'ompdmoam CD ■oden: 

1. onwnndcrd • • • • 

2. Caknppclon in - -
J. - •••••• (;/_......,, _ 

a. Ka- ea hnoelknoppeo • 
6. toe CII met 4. Ollftnlndlll'd , 

IIoordlhll: 16 

oowraodenl 

ODwnadcnl 
wij 

20 LIi. 

15 IJ,, 
.....-aodml 

111 het opec:brift van Hoofdstuk 16 de woonlm ..Produelen bereid uil 
Ylea'" verftD11D door ..Producten bereid uit of met Ym• 

No. Omschrijvin1 

& en b. omcnndcrd • 

U6 Aadere ppMe dranken: 
a. en b. onveranderd • 

Àallllllell.lnanl, 
1. ()nycnudCl'd 
2, Gesi•c dranken wan post 1'6, welke •ollffll de 

1Jcoholmeta- ..:an Gay-1..um.c: bij een tanperatuur 
YH 15" CehiuL em eert.to hd,ben van• 
& ll'lel:I" da 1s• • 111e1 meer dan 21• warden .... 

,-.:rkt OI: bdall ■la: 
L c.edia.1111:ade dnmten nn poa 15', ladiefl 

zijllÎelziju-; 
IL Uball::a wa pma 159. taliCIII lil. 111D1!11; 

t. meer dia 1r ..... ......-tt n bllul 1111 
Likeuren .,.n P0IZ U9. 

159 Aodcreetbylakoholhoudnulc proiludal, ._....., 
bil begrepen etlaylakoholholNleadc proidadm êD 

zelfstandigheden .-.unoor ..- af~e 
ngcllac ia Taitaad md de 11&11Wu:lcbeWI tan 
èdijliléohol ln bet: brief is a11111t1;enn. Indien 
tic ltetktc · wolpm de akobolmder wan G■-1• 
Lluiii:, bij ftll klllpffldlmr TUI 15• Oiblu. 
ltedrust:(I): 

Tarlol 

10 LIi. 
Ido~ 
naar de._. 
aool wnalr:) 

oaverandad 

111, tot en met d. onveranderd • • onveraoderd 

(') ~ '=' ~f:"d!5:'!t::U -:e=-~~ d:15dl~~-:h:= --

s. 1949, J 270 

No. Omschrijvq 

171 R■wr • niet IOt nrbrullr. blnMt tabat ea al-· 
wallen du"aa: 

Tarier 

4. tot eii met c. onverandercl •• .. • • • ,. onqi;;uderd. 

172 TOi yerbntfk _..we~ IIINbulnclH. •• 
........... ; tabaklpoeda~ 

a. IOl ea met •· onveraadenl • • onwenndeN. m~....------.-•.._ 
a. en b. onveranderd • • • • 

c. W"QIIIIINDZUm ••• • ...... , • 
4. tot en mct I, onveranderd • .. .. .. • • 

;z,,z..tn ... ....,._, ___ ) 

268 ChloofflOllldende., broomhoudende e11 jodlllim
boadeade allpbatl■cN koohnlenlofta: 

on...,._ 
10 LIi. 

onwnodcnt, 

10 LIi. 

a. onveranderd • , • , • • • • •. • • onvcranderdl 
b. andere dlloorboudendo koolwalcBtoffcn 

(letrachloorkoollU,f. tricbloorae&byleca • ...,._ 
ehloo-n, nz.): 

1, Mclhylecnchloride , vrij 
2. overip 18 t.b. 

c en d. onveranderd • • , onveranderd! 

274 Aromallsdae • ..._, ........... .,..._ ---· a. onveranderd • • • • • • • • o~rdl 

b. 'Phcnolen alplcid ftD koot .. -.n nn 
de bcnzolreeb en van de napbtalinereell:1,. 

~:..~;, ... 
1. a...,.;111, hydrodiinon, pyracalec:binc, 

-llol, naphtolon ea pbaialcn dur, 
na . . • • • • • onverandtrt.. 

2. OD"'-aderd • • • • onveranderde 
c. tot eo met ,. onveranderd.. • .. • • • • onveranderd, 

Om1ehrijvina Tarief ~ ---------------'-----
276 CA6Nllcm (opkmllnpa TU Dltroc:eUulose, nm 

,..11a111e,1a..,-..or1 • .....,..,._ ...... , ............. . 
m Cell■looed<ri••• .. ..,_... .,.... -

•• .at eelltdo•derit ..... eNll'I .-oe- _,. __ ...,_.,_,_ -•---1• & onftl'allda'd • • • • • • • • • .. 
b. in blotbn, plaien, buizen, 111.vcn, onbo

•rtt: op rollen of in bladen, oot indien 
ellen of ma~ docb nicl -•ij,I: 

1. ooffl■lldonl • • • • • • • • • • 
Z. Cellulo,..c:e,u1: 

A. met een diklc '1lD minder dan 
0,7, mm, op rollen of in bladen 

8 onven1nderd • • • • • • • 
3~ VilCOII en andere: 

A. met een dilr.lc van mmder dan 
0,7' mm, op rollén of in bladen 

B. onweralldenl , • • • • • • • • 
c, onveranderd • • • , • • • • • • • • 

De WXUDOI bij poa ffl ...-wil. 

279 ................... - .................. ... 
......._ ■Il phtulma, eaz. (kumlban). oei: __ ..., .... _....,.., __ ------ ...... -.._,,, 
& o...-.adad ..•••••••••• 
à in blokhn. platen,. buäal of staven, op 

rollen of in blad•, oot indim enkel af
....,.,., on_l<t: 

1. van kunatmatip IIN:tmo-plul'9Che stof
fen, c:hemilCb pwijziado rubber daar
onder bean:pen, met een dikte van 
minder dan 0,7.S mm, op rollen-of ia 
bladen , • • • • , • ~ . • • 

1. onveranderd • 
c,Afnl,.,.,, ........... . 

Do-llCl .... 2?9_,.lt 

oaoaudcnl 

on\llCl'allderG 

onveranderck 
onvcrandel'Q 

onwerandel'Q 
onvaranderdi 
onveranderd! 

onveraadenl 
onveranderd, 

3 LIL 
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No. OIIIICbrijvina Tarief 

332 Syatbelhehe IJjm en uden lijm, dJen _,,.. 
bil aocb eWcrs onder Msnprm • 10 t.h. 

334 Nitrocellu.lOH: 
a. droog • ••• _ ••• 
b. pplutificeerJ • • • • • 
t. overige., oot indien gednnkt in ctbylak:obol 

of in andere drenkmiddelc:a • • • • • • 

6 t.h. 
6 Lh. 

6 Lb. 

339 Pyrote<hnbche -- (--i., --
lmalu,:aale• m derplijke): · · 
a. Gepararrinccrde amorcebandca voor mijn-

werkerslampen (') • • • • • • • • • • wij 
b. andere • • • • . • • • • • • • • • 20 t.b. 

,(') lndcli_n~ onder dm: post IS oadenrorpea UD do IOClrWUf'dea, .,.. SI: •ellm door 
de M1ruller van Fioaneiën. 

3651 Wat.en •on darmea, met alboaderlq ••.....,,, 
YOOf mazieldastnamaafea: 

a. Ooudslagenbuidjcl voor goudall,cn ( 1) • • 4 tb. 
b. andere • • • • • • • • • • • • • • 12 Lb. 

~) ~~d~•ii:st~ ~-Olldcrworpea UD do YODrWUJ'dc:a, 'IUt Il aelJen door dl 

398 TrmlllffWflk m ldarttllwert. TOOI' boawwerkea, 
ook met prnitmea a ..._ 't'• -raai: 
a. en b. onveranderd • • • • • • • • • • onveranderd 

. 402 M:eubelm en delen T;m IIICllbdm, 't'IID lmop9 
bout: 

a. ZiUîn,en en flllleuainpn \'OOI' lloden_ ftQ 

dupla-, triplex- of multiplahout • • • • onveranderd 
b. onveranderd • • • • • • • • • • • • ooftl'anderd 

-417 "- op,_ el• - - ....
aocb bewerkt: 
a. tot en met d. onveranderd • 
e. ander karton. elden genoemd noch eklen 

onder begrepen. 
1. onveranderd • • • • • • • 
2. on.......- nwrijoeabnoa • 
J. ander . . . • • 

onveranderd -11.h. 
1' Lb. 

'8ctKNld ,u dl batUlllk ............ 

No. OIIIIChrijvina Tarief 

418 Kanoa op rollen "' la •--t: 
CL onveranderd • • • • • • • • • • oaweranderd 
b. ..,neten, ....,,.illcad, aui-,1, ~ 

verguld, verzilverd. bestreken met metaal· 
verf, gemarmerd, aeindieaneerd ol. door be
druttiag versierd, enz. of bekleed IDlt papier 
dat dezelfde bewerkinaen heeft oaderpan: 

1. pstreken malrijzcnbrtOD • • • • • Ollft1"'lftderd 
z. geolied, _,.ir-, _., ... 

aommcenl . • • • 18 t.h. 
3. ander • • . • • • • • .. • ... • • 18 Lb. 

c. tot en met e. onveranderd • • • • • • • onveranderd 

, 420 Papier op nllm el lo - alet __, ---. ....................... 
per vierkante BIiien 

CL en b. onveranderd • • • • • , • • • • onveranderd 

Dt 't'OCUl,OOl ') bij cij(er I nn later b ftD post <120 ...-dl Xlnallll door: ') tfill!I"• 
"ooclèt valt lkchta papier, waar,-.n 1a1 poegm ,_ de ,...._.am,~ccnaren wordl 
1-aanploond, dal het werkelijk t'OCII' do lln&'CWCBD doddaclcn ilawmd ÎL 

<421 Papier op rvllm of .. ....., ~: 

a. en b. on~ _ onveraD.derd 
c. ,eltreten en ~INrd • onweranden1 

d. geolied, _,._ ...-, ---
neerd · 18 t.b. 

e. tot en met ,. onvcaw,dcrd " onveranderd 
IL. Vitraupllanies .• .• 18 Lb. 
f. tot en :net I. orweranderd _. .• oaveranderd 

• 423 Plakn uff pa~ol, 't'OOI' fil-.nlQelci ... - • 
voor constructicdoeleladea :OJ1veranderd 

,427 Slpftlleapopier 
a. onveranderd • omrtanderd 

b. op mut_PICde\l, in ~ill..af..lulli.. .. 0 • 211.1.h. 

No. 01D11Chrijvina 

435 ~ ea popierwua, - 1...- ..,.b 
___ ....,_, 
a. tot en met c, onv11randerd • 
d. Mab'ijr.en •••••• 
~- andere • • • • • • • 

Behoud ..-an de beslaaa4o ~ 

.4.lpmme ••el;alaaea betnffaN!e .dtWIB1 XI 

Taricl 

onveranderd 
8 t.h. 

20 t.h. 

J!~~er ~ :i:-:r.=~ aanwf;zinsen wan de lot letter a 

!a,,wl'Ufflffq 11,m d• Wff/#ll 

1.ett1nc ot 11111aa: f1111q or tewnc 

?.ijdeofvlatzijde. Alle andere tatielsloffen 
'Joumttc (ahaJ ftD tiotzijcle) f~r:~~c:•l'f.71!n ca49~ûdaollln na 
K11naijdc Sl.•ll'flwczdl m tatielaoffca na hc.i. 

SLukbn <17, 48 ea <19. 

~- Vloer-, wand, en 1a(elkkdeo worden ingedeeld naar de 1U11Cnstcllin11 11an be1 nu-
10ttlach1ia of aenoPl ,edecl&e en, in het alpmeen, naar de •1J10rk1n1, zond-er 
rekeqiog te boudca met het grondweefsel of stramien. lnpnl de voort.ani uil 
meer ~n 6!n 1cxrielstor bestaat, ,csdticd1 de indeliftl', on,each1 de onderlinae 
"crhoudm1, wol;en!I de in de samenstellin, voorkomendi texliclstol, welke in 
r3111ordc ,an de po11m he: cen1 in het tarie( is vermeld, metU.lgarcns uitaczonderd. 

Vloer•, wand- m ta!elt.Jedrn zonder fluweeJadui1 of lfflOJll acdet"lle, of zonder 
te onderkennen voorkant. worden inscdc:eld ow:rtcakomsti1 de regels ,oo, p. 
woae weelU. 

Eca Al,._.. 11111Udc.,.l111 8, ~ 1111 '*• wordt ....,GIid 

-e'&. ~~ 9: ~ ~rni!~ ~k~~~~:I 
!00 Wolm ...... ,pk...iolpluund,la,_den 

Î 
mi 

",22 Kalomea prem, onptwlJnd: 

•· ooscblcckt 4·Lb. 
b. aebleett : .:1 4 Lb. 
c. pw:rfd of bedrukt 

:4 
4 Lb. 

,L i;erner=isccnl 4 Lb. 
,. gqlamd 4 t.h. 

No. Om.1Chrijving Tarief 

524 Katoenen prens, dubbel aehvijud Caekabeld) • 4 Lb. 

525 Gm van nnnmade katoen • 4 Lb. 

550 Paplupnas. 6 Lb. 

606 V Nl'lblkba, sctaachaea en andere sc•oendelm., 
lft'oafecdoaaeerd: .. en b. onveranderd • . onveranderd 

624 Delen • besbmddelen ... ......... _ ... 
tumdoor1"1'k. en Tan kuostnuchtm . onveranderd 

667 Glas • pbtm of hladea, bewerkt: 
a. ent.el acboacn. gebombeerd of andere dan 

viertan& of m:hthoetig gesneden; met be-
werkte of acbuin piepen randen , Il Lb. 

b. tot en met d. onveranderd • onveranderd 

671 Fle9lm en ftacom 't'U aabe11'Cff.t &la: 
a. tot en met c. onvc:randen1 • ~ • omeranderd 

to de ,........_ op dcu po11: wordt ba ,roord ,.._ .. 'ftl'iupn door ,.aem". 

' "---- ..a.b. ..... betnlf...S. 11oo, ...... 61 

Het --.e lid .-an Alpnx:Ds aaatc:tmin1 2 .-om, se5ezm als \OOlat. 

.u;. e:~aou:~ =:-: ~~:en ocr~:t .::...~=. :::t:-~ 
iihcr ea pbuna, Ofl,adat Jo wdtc ftl'boudina, •oon.oml. 

712 ,,. erblndiapstukken • Oen:r.ien voor balan, aJet 
olden-: . 

•· en b. onveranderd • • • • • . • • • ; onveranderd 

7$4 wam v" plaadjzer el van plaatstaal, elden 
cenoemd noch elders onder bearepco: 

a. oobewmt: 

J. co 2. onveranderd ~ 

b. tot en met d. onveranderd • ... 

onveranderd 

onvcrandèrd 
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No. Omlduijvins: 

1s.• w.-. .... )Jlcr.•1111....a.naalthfulal.,... --,.;ctljar, ...... _md_._ ................ 
~ b. en c. onveranderd • • • _ • • • • 
Ha dcnlc lid YIUI da~ Kfllff deze poll wordt 

::,eluenalsYOl11; • 
ldltim niet smeedbur Kietijze:r niel, ol. .,oor niet mcc:r 

daa ,o 1. h. wu 11a cotaalpwicht in do amenstelliaa van 
do· VOOl'Wffpell Yoortomt, M>tdt de indctina onder de 
werken van ijzerdraad of van staaldraad, van plaatijzer 
of Yin pJaatllaal, Y'an ijzer, ,-an staal, van ile,taNI o{ nn 
llllembMr &ietijzer, bepaald dool- die ,roep. welu hel 
hoop:o cewidlc heeft. 

756 bw._, 
a. gegoten in gietelingen. toneh, iogotl, platen, 

anoden; eleccrolytilch koper in cathoden, 
i.ngota. blotken, platen ol l&avcn; cement• 
koper; toparlegerinaen en l:opc:rmetaallcp, 
rincen, in ruwe staat . • • 

b. onY1randad ••••••• • •• • • 

759 Bladkoper, .. ,..!si al .-.., 
a. en b. onveranderd -· 1. Ab bllldkoper worden 111......,-kt bladen met een 

dikte Yan minder dan 0,25 mm. 
2. llladtopcr ~ op papier ol oP bnon ...-dt 

...-a-t1 all nrtm van koPn wan- poM 709 
De VCHIIIOOI bij po1t 7'9 wenalt 

7611~:- :-: .. ~..;: .. ""!"' =· - •-• kondl al poeder • • . • • 
m 81■1 1 1 hr a, oDll iadien aaden d ....... 

--·· ·· · ······ · · ·· · -·· 1. All. bladaa.-illNIII WOiden auaancrb bw. -
em dittll van niet meer dan O,J millimeter. 

2. ::":.:.t~-:=~.,.= .::IIIÏ~a: 
... 714. • • 

°" "°"'IIOOI' bü pcm. m ·u,n11 

No. 0111Kbrijvi111 
779 _____ ,_al .. __ 

,......., 
111 Stuifpoeder en adu1ter1 • #-' • • • • • • 

b Korrels • ••••••• ~ • • r • • 

796 'Illlloe:Ue (llallalool}. (lok indien aDdcn dan 11am 

Tlrid-

onveranderd 

onvwanderd 
onveranderd 

onver1nderd 

onveranderd 

oqver1nderd 

6 u, 
..-ij 

--• . . - • • • • • . • • • • o...,.,,.iml 
A.auteknb:ian: 

•. ~~i=:i.:..rdcckn ïr..:!t ~-::,=~ ee.:.:-
2. 11nfoelk bnnlipl op ,-per ql op blrtoa -.on1· 

aanaem,rtt al, Wèrken nn ti11 fan poll M 

0. l'OffllOOI' bij poll. .196 ftn'ab... 

801 Metalen • mellaJle1erlqaa, elden a-i,ellNI 
nocb clden onder heptpe11, In llaaf)ea, draad, -........ -.. -- .. -· a. Staafjes, dnad: bladen en platen: 

J. Wolframdraad en molybdcendraad • 4 th. 
2., andcn .. • vrij 

1,, onveranderd , • • • • • • • • onveranderd 

c-. andere waken; 

&- F~uwe wcrtSl:ukkc(I; delen en onder· 
' delen wan machines, eo. van gcrCld,,, 

K.bap. ruw of bcwatt ~ • • • • 6 IJl. 
2. overiae • • • , • , • • • , ,, 10 t.h. 

806 ~ ea lcmmclleD \WIi' lt~: 

a. onveranderd • . , , . . . • • • onveranderd 
b. Mesjes voor vciliahdd•d•nnw. ook 

indien onatpwatt: 
1. ooafaewertt • • • • • • • • 10 t.h. 
Z. afg....m • • • • • • • • • IS t.b. 

c. andere scheermessen en lemmttlto daanan, 
oot indien ona[gewertl; 

J. onllfpwed.te lemmctten • 
2. overiae, .. . .... . , •• , 

L. & S. 1949 

6 t.b. 
12 t.b. 

s. 1949, J 270 

No. Omschrijvina: 

119 _._ .... al._.., __ 

_,.iljk _.... .. - ..,.._..,_, . 
bl)oataiela", elden pnoemd nocb tlden oader 

_____ .. __ 
_al _____ ,_ 

a. K~~ja met Cb(istua, bartje■ en tuuco
zmds, tlo■rblijblijk - ,tot het -
n.anlipn van rozentnnscn . • • • • • 

b. amluc: 
1 ........ - of Gplll,ad (pplot

teerd) met edele mctalln . . • • • 

z. ""'""' · ••• ' .•••••• 

Tlrid 

6 t.b. 

18 th. 
18 t.b. 

DIi Ytietnool. (') bij de ondenrenfelirt&en B. Cca D •an po.: 123, 1caa ._ po111 2. 
wordt 11, •olst selczm: 

(') ~ ~!,~)~r...:;~:"::::..~~ 
k.oppdiaa aC' delen n..o do lr.oppelina. 854-----........... -----IJesrepen: 

a. en t, on.cranderd • • • • • • • • • oo~ 

857 A_, bod ................ ,.....-, _... 
nam ~ mtdwlÏldle ddea: 
a. tot en met ,. onwnndcrd • - • • • • oowrandord 
Is. UitrulLinpstuttcn voor spanmacblms en 

...,, -- eldcn .....- -elders onder .,.,,_, 
1. Scbictlpooleo 6 t.b. 

Z.•- ······ 6t.b. 

858 Dca.11 en ondenlelen • an lllldwlt:I. on ...... --_.,...i.;.~-..--
-okl ... --, 
a. tol on met ,. onvennderd • • • • • 

....... ....... ,11oo, ...... 7J 
.,,. __ __ 
No. Oma:hrip1ng 

·IQl!Jedr ., ...... elednilDeml-••...-...-----bepopm,w..,..SO--daDl5kllo, 

on..-anderd 

Tlrid 

....... .. ... ..... . .. . . ~---ndenl 

163 - ...-._ -•allc:bdop-
__ .,._. ___ ~ -·--,,--- ___ ,, ...... --~· Cl. ODVll'l.ndcrd O • • • - , , • , • • o 

6. Valicb~: 
t. Dynamo•• 'tool' automobiclc:n en •oor 

motorrijwielen 
2 • 1 onw:raoderd • 

c onveranderd , 

959-
A, onveranderd • • , • • • • • , • • • 
6.w.tenvàa,.._, 

1. Knimjel - CbrÏlhll en lllltjel, ooit 
indien ooal......,k~ tl■arbf,jkolöjk bo
lland tot de venaanliaml van roun-- · · • · • • · • • · · 

2. andere • • • • • • • • • • , 

'61 -----------

l _ _..._,. ___ , 

0. OO"'Jlndcr\! • • • • • • • • • • ·• • 
b. Wcrbn van dCIJC IIOffcn: 

f) Knailjes met Cbrisb.11 en hart,iea, oot 
indien onafaewerk.t. klaarblijlr.clijk be
~ tot de Ylll'ft&llliain van mmn-
tnmea ..• . .• . . •. • 

2. aodere 

965 Cell- en Udlft ....,_ - tolt -<--~ .-........ ,, 
c. in blotten. plalcn. buizen, 111.'ft:D., op rollen 

of In blamn, ppolijst àl op andere ,rija 
aa.n bet oppervlak bewerkt: -

onveranderd 

12 t.b. on......._.. 
onveranderd 

onwnni:J~ 

6 u.. 
20 tb. 

onver6derd 

6 t.b. 
20 tb. 

24 
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No. OnmllripÎIII 

1. iDct. eco dik.ic van minder dan o.75 
mm, op rallm ol ÎD - • • • 211 IÄ 

2. on...aadimd • • • • • • • • • • oa..-.Ddenl 
6. oawrandcrd .. • • • • • • • • • • • oaYerande:rd 

c. Werken ... dua -•• • • • • • • • :ZO IÄ 

wmr~~-=--:=:-o:~•· 
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24 Juni 1949. WET, houdende goedkeu
ring van de op23 Maart 1949 te Was
hington ondertekende Internationale 
Tarwe Overeenkomst. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1224; 
Hand. II 48/49, bladz. 1498--1499; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1224; 
Hand. I 48/49, 'bladz. ----· 

'WIJ JULIANA, enz .•• • • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de vanwege Ons te Washington op 23 
Maart 1949 ondertekende Internationale 
Tarwe Overeenkc.mst alvorens te kunnen 
worden bekrach'. igd, ingevolge artikel 60, 
tweede lid der Grondwet, de soedkeuring 
van de Staten-Generaal behoeft ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Àrt. 1. De vanwege Ons te Washington 

op 23 Maart 1949 ondertekende Internatio
nale Tarwe Overeenkomst, waarvan een 
afdruk in de Engelse en Franse taal 1 , alsmede 
een =rtalinc nevens deze wet zijn gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

1 De Engelse en Franse tekst zijn niet 
opgenomen. 
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l.aste,1 en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister uan L., V. en V., MANSHOLT. 
De Min. uan Buitenl. Z., STIKKER. 
De Min. 11. Econ. z .. VAN DEN BRINK. 
De Minister uan Financiën P. 1..IEFTINCK. 
De Min. 11. Ouen:. Gebiedsd. a.i., GöTZl!:N. 
De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 4 Juni 1949) . 

BIJLAGE II 

INTERNATIONALE TARWE 
OVEREENKOMST . 

De regeringen, partij bij deze Overeen
komst, 

Met de bedoeling de ernstige moeilijkheden.. 
te overwinnen, waarvan de producenten en 
consumenten, tengevolge van vezwarende 
overschotten en nijpende tekorten aan tarwe, 
te lijden hebben, en 

Besloten hebbende, dat het wenselijk is 
voor dit doel een internationale tarwe over
eenk.omst te sluiten, 

Zijn _het volgende overeengekomen: 

DEEL I - ALGEMEEN 

Artikel I 
Doel 

Het doel van deze overeenkomst; is tegen 
· billijke en stabiele prijzen aanvoeren van 

tarwe aan invoerende landen en afzet van 
tarwe aan uitvoerende landen te verzekeren. 

Artikel II 

De/i4itiu 
1. In deze Overeenko~ betekent: 
.,Adviescommissie voor Prijs-Equivalen• 

ten" : de commissie, ingeste1d krac!htens art. 
XV. 

.,Bushel": zestig pounds avoirdupois. 
"Vervoerkosten": de kosten, gemaakt voor 

opslag, rente en verzekering bij het opslaan 
van tarwe • 

.,C & f.": cost and freight. 
. .,Raad": de Internationale Tarwe Raad, 

ingesteld bij art. XIII. 
"Oogstjaar": de periode van I Augustus 

tot 31 Juli, behalve in art. VII, waar dit 
woord betekent voor Australië en Uruguay: 
de periode van I December tot 30 November, 
en met betrekking tot de Verenigde State.,_ 
van Amerika de periode van I Juli tot 30 
Juni . 

., Uitvoerend Comité": het Comité inge
steld krachtens art. XIV. 

., Uitvoerend land": al naar het zinsver
band dat vereist, (i) de Regering van een 
land, opgenomen in aanhangsel B van art. 
III, die deze Overeenkomst heeft aanvaard, 
of tot deze is toegetreden en de Overeenkomst 
niet heeft opgezegd, of (ii) dat land zelf en 
de gebiedsdelen, ten aanzien waarvan de 
rechten en verplichtingen van de Regering 
ervan van toepassing zijn krachtens art. 
XXIII. 

.,F.a.q." : redelijke doorsnee-kwaliteit. 
,_.F.o.b.": vrij àan boord zeeschip. 

-
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"Gegarandeerde hoeveelheid": met be- . ~wichtseenheden tarwemeel geacht gelijk 
trekking tot een invoerend land. zijn gega- 111 zijn aan 100 gewichtseenheden ongemalen 
randeerde aankopen gedurende een oogstjaar, .Afrwe, tenzij de Raad anders ~paalt, 
en met betrekking tot een uitvoerend land, 
zijn gegarandeerde verkopen gedurende een -, DEEL 2 - RECHTEN EN 
oogstjaar. . VERPLICHTINGEN 

"lnvoerend land": al naar het zinsverband Artikel III 
dat vereist, (i) de Regering van een land, 
opgenomen in aanhangsel A van art. III, die Gegarandeerde aankopen en gegarandeerde 
deze Overeenkomst heeft aanvaard of tot verkopen 
deze is toegetreden, en niet heeft opgezegd, 1. De hoeveelheden tarwe, welke in Bijla-
of (ii) dat land zelf en de gebiedsdelen, ten ge A van dit artikel voor elk invoerend land 
aanzien waarvan de rechten en verplichtingen worden genoemd, vertegenwoordigen, behou
van de Regering ervan van toepassing zijn dens eventuele verhoging of verlaging, over
krachtens art. XXIII. eenkomstig het in Deel 3 van deze Overeen-

"lntemationale Handels Organisatie": de komst bepaalde, de gegarandeerde aankopen 
Organisatie, bedoeld in het Havana Handvest van dat land, voor elk der vier oogstjaren, 
van 24 Maart 1948, of, hangende de oprich- waarover deze Overeenkomst zich uitstrekt. 
ting van deze organisatie, de Interim Commis• · 2. De hoeveelheden tarwe, welke in Bijla
sie, ingesteld bij besluit van de Conferentie ge B van dit artikel voor elk uitvoerend land 
der Verenigde Naties voor Handel en Werk- worden genoemd, vertegenwoordigen, be
gelegenheid, welke te Havana is gehouden houdens eventuele verhoging of verlaging, 
van 21 November 1947 tot 24 Maart 1948. overeenkomstig het in Deel 3 van deze Over-

.,Marktkosten" : alle gewone kosten, welke ' · eenkomst bepaalde, de gegarandeerde ver• 
gemaakt worden voor het aanschaffen, af-- ·kopen van dat · land, voor elk der vier oogst-
zetten, èharteren, en verzenden. jaren, waarover deze Overeenkomst zich 

.,Metrieke ton": 36,74371 bushels. .uitstrekt. 
,;Oude tarwe!': tarwe, die geoogst is meer 3. De gegarandeerde aankopen van een 

dan twee maanden voor het begin van het · . invoerend land vertegenwoordigen de ~i
lopende oogstjaar van het betrokken uivoer- mum hoeveelheid tarwe, welke, behoudens 
rende land. vermindering met de hoeveelheid der trans-

"Gebied" : met betrekking zowel tot een acties, welke, overeenkomstig het in' àrtikel 
uitvoerend als een invoerend land, elk gebied, IV bepaalde, in de boeken van de Raad, 
ten aanzien waarvan de rechten en verplich• tegenover deze gegarandeerde aankopen is 
tingen krachtens deze Overeenkomst van de ingeschreven, · 
Regering van dat land van toepassing zijn {a) dat invoerende land door de Raad, 
volgens art. XXIII. overeenkomstig het bepaalde in artikel V, 

"Transactie" : een verkoopovereenkomst kan worden verplicht aan te kopen van de 
voor de invoer in een invoe,-end land van uitvoerende landen, tegen de prijzen, welke 
tarwe, _uitgevoerd of uit te voeren uit een in overeenstemming zijn met de minimum
uitvoèrend land, of de hoeveelheid aldus ver- prijzen, genoemd of bepaald in artikel VI, of 
kochte tarwe, al naar gelang het zinsverband {b) de uitvoerende landen door de Raad, 
zulks vereist. Wanneer in dt!ze Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in arUkel V, 
sprake is van een transactie tussen een uit• kunnen worden verplicht te verkopen aan 
voerend land en een invoerend land, dient dat invoerende land, tegen prijzen, welke in 
dit te worden opgevat als niet slechts be• overeenstemming ·zijn met de maximumprij
trekking hebbende op transacties tussen de zen, genoemd of bepaald in artikel VI. 
Regering 'van een uitvoerend land en de 4. De gegarandeerde verkopen van een 
Regering van een invoerend land, doch even- uitvoerend land vertegenwoordigen de maxi
eens op·transacties tussen particuliere bande- mum hoeveelheid tarwe, welke, behoudens 
laren en op transacties tussen een particuliere vermindering met de hoeveelheid der trans
handelaar en de Regering van een uitvoerend acties, welke, overeenkomstig het in Artikel 
of invoerend land. In deze definitie dient IV bepaalde, in de boeken van de Raad, 
onder "Regering" mede te worden verstaan tegenover deze gegarandeerde aankopen is 
de Regering van elk gebied ten aanzien waar- ingeschreven, 
van de rechten en verplichtingen van enige (a) dat uitvoerend land door de Raad, 
Regering, welke deze Overeenkomst heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel V. 
aanvaard of tot deze is toegetreden, van toe- kan worden verplicht te verkopen aan de 
passing zijn krachtens art. XXIII. invoerende landen, tegen prijzen, welke in 

.,Niet nagekomen gegarandeerde hoeveel• overeenstemming zijn met de maximumprij
heid": het verschil tussen de hoeveelheden, zen, genoemd of bepaald in artikel VI, of 
welke zijn opgenomen in de boeken van de (b) de invoerende landen door de Raad, 
Raad, overeenkomstig het in art. IV bepaalde overeenkomstig het bepaalde in artikel v. 
met betrekking t-0t een uitvoerend of invoe- kunnen worden verplicht aan te kopen van 
rend land voor een bepaald oogstjaar en de dat uitvoerende land, tegen prijzen, welke in 
voor dat oogstjaar gegarandeerde hoeveelheid overeenstemming ziin met de minimumprij-
van dat land. ~. genoemd of bepaald in artikel Vl. 

Er dient onder "Tarwe" te worden vel'• s. Indien een invoerend land moeilijkhe-
staan ongemalen tarwe, en, behalve in art. den ondervindt met het uitoefenen van zijn 
VI, ook tarwemeel. recht zijn niet nagekomen gegarandeerde h-Oe-

2. Bij alle berekeningen betrekking heb- veelheden aan te kopen tegen prijzen, welke 
bende op gegarandeerde aankopen of gega- in overeenstemming zijn met de maximum
randeerde verkopen worden twee en zeventf! prijzen, genoemd of bepaald in artikel VI, of 
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ingeval een uitvoerend land moeilijkheden 
ondervindt met het uitoefenen van zijn recht 
niet nagekomen gegarandeerde hoeveelheden 
te verkopen tegen prijzen, welke in overeen
stemming zijn met de minimumprijzen, daar
voor genoemd of bepaald, kan het zijn toe
vlucht nemen tot de procedure als omschre
ven in artikel V. 

6. Uitvoerende landen zijn niet gebonden 
krachtens deze Overeenkomst tarwe te ver
kopen, tenzij zij hiertoe zijn verplicht over
eenkomstig het in artikel V bepaalde, tegen 
prijzen, welke in overeenstemming zijn met 
de maximumprijzen, genoemd of bepaald in 
artikel VI. Invoerende landen zijn niet ge
bonden krachtens deze Overeenkomst tarwe 
aan te kopen, tenzij zij hiertoe zijn verplicht 
overeenkomstig het in artikel V bepaalde, 
tegen prijzen, welke in overeenstemming zijn 
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met de minimumprijzen, genoemd of bepaald 
in artikel VI. 

7. De hoeveelheid tarwemeel, welke even
tueel door het uitvoerende land zal worden 
geleverd en door het invoerende land zal 
worden geaccepteerd, in mindering van hun 
onderscheiden gegarandeerde !hoeveelheden, 
wordt, met inachtneming van het in artikel V 
bepaalde, bij overeenkomst tussen koper en 
verkoper, voor iedere transactie afzonderlijk 
vastgesteld. 

8. Het staat uitvoerende en invoerende 
landen vrij hun ,gegarandeerde hoeveelheden 
door de particuliere handelskanalen of op 
andere wijze te leveren of te betrekken. Niets 
in deze Overe.enkomst dient zo te worden 
uitgelegd, dat d,aardoor een particuliere han
delaar zou worden vrijgesteld van voorschrif
ten of verplichtingen, waaraan hij anders 
onderworpen zou zijn. 

BIJLAGE A BIJ ARTIKEL 111 
Gegarandnrde Aan/wpen 

Ooptjaar 
I Augustus--31 Juli 

Oostenrijk. 
België • 
Bolivia. 
Brazilië. 
Ceylon. 
China. 
Columbia. 
Cuba. 
Denemarken. • • 
Dominicaanse Rep. 
Ecuador • 
Egypte .. 
El Salvodor. 
Griekenland. 
Guatemala 
India. 
Ierland .• 
Israël. • . .• •• 
Italië. 
Libanon • 
Liberië. 
Mexico ..• 
Nederland 1) • • 
Nieuw Zeeland 
Nicaragua . • 
Noorwegen • 
Panama 
Paraguay • • 
Peru •.. • 
Philippijnen. 
Portugal •. •• 
Saoedi Arabië • • 
Zweden. 
Zwitserland . . 
Unie van Zuid-Afrika 
Ver. Koninkrijk •• 
Venezuela. • • • 

Totaal (37 landen) . 

. .. 

Uitgedrukt 
in bushels 
voor ieder 

1949/50 1950/51 1951/52 195215 oogstjaar 

in 1000 metr. tonnen 1) 

300 300 300 300 II 023 II3 
550 550 550 550 20 209 040 

75 75 75 75 2 755 778 
360 360 360 36o 13 227 736 

80 80 80 80 2 939 497 
200 200 200 200 7 348 742 
20 20 20 20 734 874 

202 202 202 202 7 422 229 
44 44 44 44 o 616 723 
20 20 20 20 734 874 
30 30 30 30 I 102 3II 

190 190 190 190 6 981 305 
II II II II 404 I8I 

428 428 428 428 IS 726 308 
I0 I0 IO I0 367 437 

• I 042 I 042 I 042 I J) 2 38 286 946 
275 275 275 275 I0 104 520 
I00 I00 I00 I00 3 674 371 

I I00 I I00 I I00 I I00 40 418 081 
65 65 65 65 2 388 341 

. 't I I I 36 744 
I'TG 170 070 170 6 246 431 
700 700 700 700 25 720 597 
125 125 125 125 4 592 964 

8 8 8 8 293 950 
210 210 210 210 7 716 I79 
r'l r7 r'l 1'1 624 643 
60 60 60 60 2 204 623 

200 200 200 200 7 348 742 
196 196 196 196 7 201 767 
120 120 120 120 4 409 245 
50 50 50 50 1 837 185 
75 75 '15 75 2 755 778 

I75 I75 I75 I75 6 430 149 
300 300 300 300 II 023 II3 

4 819 4 819 4 819 4 819 r77 067 938 
~ ~ ~ ~ 3306934 

• I2 418 12 418 12 418 12 418 456 283 389 

1) Tenzij de Raad onders bepaalt, wordt voor het omrekenen in tarwemeel van de in deze 
Bijlage genoemde hoeveelheden, 72 metr. ton tarwemeel geacht gelijk te zijn aan 100 metr. 
ton tarwe. 

1) In de voor Nederland opgenomen hoeveelheid is voor ieder oogstjaar ,een hoeveelheid van 
75 ooo metr. ton of 2 755 778 bushel, bestemd vo~r Indonesië, begrepen. , _ 
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BIJLAGE B BIJ ARTIKEL 111 

Gegarandeerde Verkopen 

Oogstjaar I Augustus-31 Juli 

Australië .•••.• 
Canada .••.•.. 
Frankrijk. • • . • 
V.S. van Amerika Il) 
Uruguay • 

Totaal • . • • . • • 

Uitgedrukt 
in bushels 
voor ieder 

1949/50 0950/51 1951/52 1952/5 oogstjaar 

2 177 
5 527 

90 
4 574 

50 

2 177 
5 527 

90 
4 574 

50 

in 1000 metr. tonnen 1 ) 

2 177 2 177 80 000 000 
5 527 5 527 ao3 069 035 

90 90 3 306 934 
4 574 ,4 574 168 069 635 

50 50 1 837 185 

.12 418 12 418 12 418 12 418 456 283 389 
1) Tenzij de Raad anders bepaalt, wordt voor het omrekenen in tarwemeel van de in deze 

Bijlage genoemde hoeveelheden, 72 metr. ton tarwemeel geacht gelijk te zijn.aan 100 metr. 
ton tarwe. 

P In geval enig land zich, in verband met een onvoldoende oogst, zou beroepen op het in 
artikel X gestelde, wordt het standpunt ingenomen, dat in deze gegarandeerde verkopen niet 
de minimumbehoeften aan tarwe zijn begrepen van enig bezet gebied, ten aanzien waarvan 
de Verenigde Staten van Amerika voorzieningsverplichtingen op zich hebben genomen, of 
zullen nemen en dat de noodzaak aan deze behoeften te vol.doen een der factoren zal zijn, 
waarmede, bij het beoordelen of de Verenigde Staten ·van Amerika in staat zullen zijn hun 
leveringsplicht ten aanzien van hun gegarandeerde verkopen in het kader van deze Overeen
komst na te komen, rekening zal moeten worden gehouden. 

Artikel IV .4. In geval een handelscontract of een 

Het boeken van transacties, in mindering 
thr Jegarandurth hoevulheden 

1. Voor ieder oogstjaar zal de Raad boe
ken bijhouden van die tarwe transacties en 
delen van transacties, welke deel uitmaken 
van de gegarandeerde hoeveelheden, zoals 
deze zijn opgenonem in de Bijlagen A en B 
van artikel II 1. 

2. Een transactie of deel van een trans
actie in ongemalen tarwe tussen een uitvoe• 
rend land en een invoerend land wordt in de 
boeken van de Raad in mindering gebracht 
op de voor een bepaald oogstjaar voor die 
landen geldende gegarandeerde hoeveelhe- · 
den: 

{a) mits (1) deze geschiedt tegen een prijs, 
niet hoger dan het maximum en niet lager 
dan het minimum, dat voor dat oogstjaar in 
artikel VI wordt genoemd of bepaald en (Il) 
het uitvoerende land en het invoerende land 
niet zijn overeengekomen, dat de transactie 
niet in mindering zal komen van hun gega
randeerde hoeveelheden; en 

{b) voor zover (1) het betreffende uitvoe
rende en invoerende land over nog niet nage
komen gegarandeerde hoeveelheden voor dat 
oogstjaar beschikken en (Il) de in deze trans
actie genoemde aflaadtermijn binnen dat 
oogstjaar valt. 

3. Indien· een invoerend land en een uit
voerend land zul![s zouden overeenkomen, 
wordt een transactie of deel van een trans
actie, welke tot stand is gekomen uit een 
overeenkomst voor de aankoop, onderschei
denlijk verkoop van tarwe, welke was aan
gegaan voor het in werking treden van Deel 
2 van deze Overeenkomst, ongeacht de prijs, 
doch met inachtneming van de voorwaarden 
neergelegd in lid 2 sub (b) van dit artikel, 
eveneens in de boeken van de Raad in minde- · 
ring gebracht van de voor deze landen gel
dende gegarandeerde. hoeveelheden. 

regeringsovereenkomst, betreffende de ver
koop en koop van tarwemeel, een verklaring 
bevat, of in geval een uitvoerend land en een 
invoerend land er de Raad van in kennis 
stellen, dat zij het er over eens zijn, dat de 
prijs van dit tarwemeel in overeenstemming 
is met de prijzen, genoemd of be_paald in 
artikel VI, wordt dit tarwemeel, uitgedrukt 
in ongemalen tarwe, met inachtneming van 
de voorwaarden, omschreven in lid 2, (a) {Il) 
en (,b) van dit artikel, in de boeken van de 
Raad in mindering gebracht van de gegaran
deerde hoeveelheden van die landen. Ingeval 
het handelscontract of de regeringsovereen• 
komst geen verklaring als hierboven bedoeld 
bevat en het betreffende uitvoerende en in
voerende land het er niet over eens zijn, dat 
de prijs van het tarwemeel in overeenstem
,ming is met de pr.ijzen, genoemd of befi)aald 
in artikel VI, kan eik dier beide landen, tenzij 
zij overeengekomen zijn, dat dit tarwemeel, 
uitgedrukt in ongemalen tarwe, in de boeken 
van de Raad niet in min'dering gebracht zal 
worden van hun gegarandeerde hoeveelhe
den, de Raad verzoeken, terzake een beslis
sing te nemen. Ingeval de Raad, bij het vol
doen aan dit verzoek, zou beslissen, dat de 
prijs van dit tarwemeel in overeenstemming 
is met de prijzen, genoemd of bepaald in 
artikel VI, dan wordt dit tarwemeel, uitge
drukt in ongemalen tarwe, in mindering ge
bracht v an de gegarandeerde hoeveelheden 
van het betreffende uitvoerende en invoeren• 
de land, met inachtneming van de voorwaar
den, omschreven in lid 2 sub (b) van dit arti
kel. Ingeval de Raad, bij het voldoen aan dit 
verzoek, zou beslissen, dat de prijs van dit 
tarwemeel niet in overeenstemming is met de 
prijzen, genoemd of bepaald in artikel VI, 
dan wordt dit tarwemeel, uitgedrukt in onge
malen tarwe, niet aldus afgeboekt. 

5, De Raad schrijft, in overeenstemming 
met de navolgende bepalingen, de procedure 
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voor, volgens welke het opgeven en inboeken 
van transacties, voor zover deze op cegaran
deerde hoeveelheden betrekking hebben, 
dient te geschieden: 

(a) Elke transactie, of deel van een trans
actie, tussen een uitvoerend land en een in
voerend land, welke, met inachtneming van 
het sub 2, 3 en 4 in dit artikel bepaalde, ge
acht kan worden deel uit te maken van de ge
garandeerde hoeveelheden van die landen, 
dient aan de Raad te worden gemeld, binnen 
de tijdsperiode en zodanig gespecificeerd en 
door een-of beide van die landen, als de Raad 
in zijn reglementen zal voorschrijven. 

(b) Elke transactie of deel van een trans
actie, gemeld overeenkomstig de voorschrif
ten, bedoeld in lid s sub (a), wordt in de 
boeken van de Raad in mindering gebracht 
van de gegarandeerde hoeveelheden van het 
uitvoerende land en het invoerende land, 
tussen welke de transact;ie is tot stand ge
komen. 
· (c) De volgorde, waarin transacties en 
gedeelten van transacties in de boeken van 
de Raad zullen worden geboekt, in mindering 
van de gegarandeerde hoeveelheden, wordt 
door de Raad in .zijn reglementen voor~ 
schreven. 

(d) De Raad zendt elk uitvoerend land 
en elk invoerend land, binnen een tijdsperio
de, welke hij in zijn reglementen zal voor
schrijven, bericht van de inschrijving in de 
boeken van de Raad van elke transactie of 
deel van een transactie, welke in mindering 
wordt gebracht van de gegarandeerde hoe
veelheden van dat land. 

(e) Indien, binnen een daarvoor door· de 
Raad in zijn reglementen te stellen tijdsperio
de, het betreffende invoerende land of uit
voerende land op enigerlei grond bezwaar 
heeft tegen het inschrijven in de boe.ken van 
de Raad van een transactie of deel van een 
transactie, welke in minderingwordt gebracht 
van de gegarandeerde hoeveelheden van dat 
land, zal de Raad de aangelegenheid onder• 
zoeken, en, indien hij tot het besluit komt, 
dat het bezwaar gegrond is, in de boeken 
dien overeenkomstige wijzigingen aanbrengen. 

(fl Ingeval een uitvoerend of invoerend 
land het waarschijnlijk acht, dat de totale 
hoeveelheid tarwe, welke in de boeken van de 
Raad reeds in mindering is gebracht van de 
voor het lopende oogstjaar geldende gegaran• 
deerde hoeveelheden van dat land, niet bin• 
nen dat oogstjaar zal worden verladen, kan 
dat land de Raad verzoeken, de in zijn boe.ken 
jnge,;chreven hoeveelheden overeenkomstig 
te verlagen. De Raad onderzoekt de aange
legenheid, en, indien hij beslist, dat het ver
zoek gerechtvaardigd is, worden de boeken 
overeenkomstig gewijzigd. 

(g) Tarwe, welke door een invoerend land 
van een uitvoerend land is ge.kocht, en is 
doorverkocht aan een ander invoerend land, 
kan, indien beide invoerende 'landen daar
medë accool'd gaan, worden afgeboekt in 
mindering van de nog niet nagekomen gega• 
randeerde aankopen van het invoerende land, 
waaraan de tarwe uiteindelijk is verkocht, 
mits de hoeveelheid, welke is afgeboekt van 
de gegarandeerde aankopen van het eerste 

i .nvoerende land,- overeenkomstig wordt ver-
aagd. 
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(h) De Raad zendt wekelijks of om de 
zoveel tijd als de Raad in zijn reglementen 
voorschrijft, aan alle uitvoerende landen en 
invoerende landen, een opgave van de hoe
veelheden, welke in zijn boeken in mindering 
zijn gebracht van gegarandeerde hoeveel
heden. 

(i) De Raad zal alle uitvoerende en in
voere,1de landen er onverwijld van in kennis 
stellen, wanneer de gegarandeerde hoeveel
heid van een der uitvoerende of invoerende 
landen voor een bepaald oogstjaar volledig 
is nagekomen. 

6. Elk uitvoerend land en elk invoerend 
land kan bij het nakomen van zijn gegaran
deerde hoeveelheden een bepaalde speling 
worden gelaten, welke voor dat land door de 
Raad zal worden vastgesteld op basis van 
het volume van zijn gegarandeerde hoeveel
heden en andere daarop betrekking hebbende 
factoren. 

Artikel V 

De Uitoefening der Rechten 
I, (a) Wanneer een invoerend land moei

lijkheden ondervindt bij de aankoop van zijn 
niet nagekomen gegarandeerde hoeveelheid 
voor een bepaald oogstjaar tegen prijzen, 
welke in overeenstemming zijn met de maxi• 
mum prijzen, genoemd of bedoeld in artikel 
VI, kan het de hulp van de Raad inroepen 
bij het tot stand brengen van de gewenste 
aankopen. 

(b) Binnen drie dagen na ontvangst van 
een verzoek als bedoeld onder (a) doet de 
Secretaris van de Raad aan die uitvoerende 
landen, welke nog niet geleverde gegaran
deerde hoeveelheden hebben voor het be
treffende oogstjaar, mededeling van de nog 
niet ontvangen gegarandeerde hoeveelheid 
van het invoerende land, dat de Raad om 
hulp heeft verzocht, en verzoekt hen, tarwe 
aan de bieden tegen prijzen in overeenstem
ming met de· maximum prijzen aangegeven 
in, of vastgesteld volgens de bepalingen van 
artikel VI. 

(c) Indien·binnen veertien dagen een me
dedeling als bedoeld sub (b) door de Secretaris 
van de Raad de gehele gegarandeerde hoe
veelheid van het betreffende invoerende '1and, 
of zodanig deel er van, als naar de mening 
van de Raad ten tijde, dat het verzoek wordt 
gedaan, als redelijk beschouwd kan worden, 
niet aangeboden is, bepaalt de Raad, in aan
merking nemende alle omstandigheden, die 
de uitvoerende en invoerende landen hem 
ter beoordeling wensen voor te leggen, en 
in het bijzonder de industriële programma's 
van een bepaald land, evenals de normale 
traditionele omvang en verhouding van de 
invoer van tarwemeel en ongemalen tarwe, 
door het betreffende invoerende land geïm• 
porteerd, binnen zeven dagen de hoeveelhe
den, en desgewenst de kwaliteit en gradering 
van de tarwe en/of het tarwemeel, welke door 
een of meerdere der uitvoerende landen ver
kocht dienen te worden aan dat invoerende 
Jand, ter verlading in het betreffende oogst
jaar. 

(d) Een uitvoerend land, dat, in verband 
met een beslissing van ·de Raad als bedoeld 
onder (c) verplicht is ongemalen tarwe ert/of 
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, tarwemeel aan het invoerende land aan te 
bieden, dient binnen dertig dagen na de 
datum, waarop deze beslissing genomen is, 
die hoeveelheiden aan dat invoerende land 
aan te bieden, ter verlading in het betreffende 
oogstjaar, tegen prijzen, overeenstemmende 
met de maximum prijzen, aangegeven in, of 
vastgesteld volgens de bepalingen van artikel 
VI, en, tenzij deze landen anders overeenko
men, op de;relfde voorwaan!-en, wat betreft 
de muntsoort, waarin de betaling zal geschie
den, als die op dat ogenblik fussen hen ge
bruikelijk zijn. Ingeval voorheen geen ban:. 
delsbetrekkingen tussen het betreffende in
voerende en uitvoerende land hebben be
staan, en ingeval deze landen niet tot over
eenstemming komen inzake de muntsoort, 
waarin de betaling dient te geschieden, be
slist de Raad in deze. 

1 voerende landen dienen te kopen van dat 
t,.itvoerende.land ter verlading in het betref
,ende oogstja,u, 

(d) Een invoerend land, dat, in verband 
met een beslissing van de Raad, als bedoeld 
onder (c), verplicht is ongemalen tarwe en/of 
tarwemeel van het uitvoerende land aan te 
kopen, dient binnen dertig dagen na de da~ 
turn, waarop deze beslissing genomen is, die 
hoeveelheden van dat uitvoerende land aan 
te kopen, ter verlading in het betreffende 
oogstjaar, tegen prijzen, in overeenstemming 
met de minimumprijzen, aangegeven in of 
vastgesteld volgens de bepalingen van artikel 
VJ, en, tenzij deze landen anders overeen• 
komen, op dezelfde voorwaarden, wat ,be· 
treft de muntsoort, waarin de betaling zal 
geschieden, als die op dat ogenblik tussen 
hen gebruikelijk zijn. Ingeval voorheen geen 
handelsbetrekkingen tussen het betreffende 
uitvoerende en invoerende land hebben be· 
staan, en ingeval deze landen niet tot over
eenstemming komen inzake de muntsoort, 
waarin de betaling dient te geschieden, be-

(e) Ingeval er geen overeenstemming 
wordt bereikt tussen een uitvoerend en een 
invoerend land over de hoeveelheid tarwe
meel, welke een deel uit zou moeten maken 
van een bepaalde transactie, welke tot stand 
is gekomen oyereenkomstig een l;>eslissing 
van de Raad, als bedoeld onder (c), of ten 
aanzien van de verhouding tussen de prijs 
van dat tarwemeel en de muimum prijzen 
voor ongemalen tarwe, aangegeven in, of 
vastgesteld volgens de bepalingen van artikel 
VI, of over de voorwaarden, waarop de tarwe 
en/of het tarwemeel zal worden gekocht en 
verkocht, zal de zaak ter beslissing aan de 
Raad worden voorgelegd, . 

2. (a) Wanneer een uitvoerend land te 
eniger tijd moeilijkheden ondervindt bij de 
verkoop van zijn gegarandeerde hoeveelheid 
tegen de minimum prijs, aangegeven in, of 
vastgesteld volgens de bepalingen van .artikel 
VI, kan het de hulp van de Raad inroepen 
om de gewenste verkopen tot stand te 
brengen. 

(b) Binnen drie dagen na de ontvangst 
van een verzoek als bedoeld onder (a) doet 
de Secretaris van de Raad aan die invoerende 
landen, die nog niet , .fgenomen gegarandeer
de hoeveelheden hebben, voor het betreffende 
oogstjaar, mededeling van de niet geleverde 
hoeveelheid van het uitvoerende land, dat 
de hulp van de Raad ingeroepen heeft en 
verzoekt hen tarwe te kopen tegen de mini
mum prijzen, aangegeven in, af vastgesteld 
volgens de bepalingen van artikel VI. 

(c) Indien binnen veertien dagen na een 
mededeling, als bedoeld sub (b) door de 
Secretaris van de Raad de gehele gegaran
deerde hoeveelheid van het betreffende uit
voerende land, of een deel er van, dat naar 
de mening van de Raad ten tijde, -dat het 
verzoek wordt gedaan als redelijk kan worden 
beschouwd, niet gekocht is, bepaalt de Raad, 
in aanmerking nemende alle omstandighe
den, die de uitvoerende en de invoerende 
landen hem ter beoordeling wensen voor te 
leggen, en meer in het bijzonder de industriële 
programma's van elk land, zowel als de nor
male traditionele omvang en verhouding van 
de invoeren van tarwemeel en ongemalen 
tarwe, door de betreffende invoerende landen 
geimporteerd, binnen zeven dagen de hoe• 
veelheden, en, indien zulks verlangd wordt 
de kwaliteit en gradering van de tarwe en/of 
tarwemeel, welke een of meerdere der in..-

• slist de Raad in deze. 
(e) Ingeval er geen overeenstemming 

wordt bereikt tussen een uitvoerend en een 
invoerend land over de hoeveelheid tarwe
meel, welke deel uit zou moeten maken van 
een bepaalde transactie, welke tot stand is 
gekomen overeenkomstig een beslissing als 
bedoeld onder (c), of ten aanzien van de ver
houding tussen de prijs van dat tarwemeel 
en de minimum prijzen voor ongemalen tar• 
we, aangegeven in, of vastgesteld volgens de 
bepalingen van artikel VI, ·of over de voor
waarden, waarop de tarwe en/of het tarwe
meel zal worden cekocht en verkocht, zal de 
zaak ter beslissing aan de Raad worden voor
gelegd. 

Artikel VI 

Prüzen 
1. De minimum en de maximum basis

prijzen voor de duur van deze Overeenkomst 
zijn: 
Oogstjaar Minimum Maximum 
1949/50 s 1,50 $ 1,80 
1950/51 $ 1,40 $ 1,80 
1951/52 $ 1,30 S 1,80 
1952/53 $ 1,20 S 1,80 

Canadese valuta per bushel tegen de pari
teit van de Canadese dollar, vastgesteld ter 
fine van het Intemlltionale Monetaire Fonds, 

· zoals geldend op I Maart 1949, voor N°. I 
Manitoba Northem tarwe, gestort opgeslagen 
in Fort William/Port Arthur. In de minimum 
en muimum basis-prijzen en de hierna te 
vermelden equivalenten ervan, zijn de even• 
tueel tussen koper en verkoper overeengeko
men vervoer• en marktkosten niet begrepen. 

2.. De equivalente muimum prijzen voor 
gestorte tarwe voor: 

(a) N°. I Manitoba Northem tarwe opge
slagen in Vancouver, zijn de maximum prij
zen voor N°. I Manitoba Northem tarwe, 
gestort opgeslagen · in Fort William/Port 
Arthur, welke prijzen aangegeven zijn in lid I 
van dit artikel; 

(b) f.a.q. tarwe, f.o.b. Australië op mon
ster aangeboden tarwe van Frankrijk (mini
mum hectoliter gewicht zesenzeventig kilo-



s. 1949, J 271 

gram; minimum eiwitgehalte tien procent 
maximum verontreinigings- en 'lrochtgehaltf 
ondersçheidenlijk twee en vijftien procent 
f.o.b. Franse havens, en f.a.q. prima tarwe 
f.o.b. Uruguay, 

zijn die, welke de laagste zijn van: 
(I). de maximum prijzen voor N°. I Mani• 

toba Northern tarwe, opgeslagen in Forf 
William/Port Arthur, gespecificeerd in lid :C 
van dit artikel, omgerekend in de valuta van 
Australië, Frankrijk of Uruguay, al naar ge
lang het geval is, tegen dë geldende wissel• 
koers; of 

(II) de prijzen f.o.b. Australië, Frankrij~ 
of Uruguay, al naar gelang het geval is, di~ 
equivalent zijn aan de c. & f. prijzen in he~ 
land van bestemming van de maximum prij 
zen van N°. I Manitoba Northern tarwe, ge• 
stort opgeslagen in Fort William/Port Arthur, 
gespecificeerd in lid 1 van dit artikel, bere
kend naar de gangbare tran5Portkosten ed 
wisselkoersen en boevndien in die invoerende 
landen, waar verschil in kwali'eit wordt er, 
kend door een korting te verlenen voor kwa• 
liteitsverschil, zoals wederzijds door de be
trokken uitvoerende landen overeengekomen 
wordt. . 

(c) N°. I Hard Winter Wheat f.o.b. Gulf/ 
Atlantic ports van de Verenigde Staten van 
Amerika, zijn de prijzen die equivalent zijn 
aan de c. & f. prijzen in het land van bestem
ming van de maximum prijzen van N°. I 
Manitoba Northem tarwe, gestort opgesla
gen in Fort William/Port Arthur, aangegeven 
in lid I van dit artikel, berekend naar de 
gangbare transportkosten en wisselkoersen 
en rekening houdend met kortingen voor 
kwaliteitsverschillen zoals wederzijds door de 
betrokken invoerende en uitvoerende landen 
overeengekomen wordt en; 

(d) N°. I Soft White Wheat of n°. I Hard 
Winter Wheat, opgeslagen in Pacific ports 
van de Verenigde Staten van Amerika, zijn 
de maximum prijzen voor N°. I Manitoba 
Northern Wheat, gestort opgeslagen in Fort 
William/Port Arthur, aangegeven in lid I van 
dit artikel, berekend naar de gangbare wissel
koers, rekening houdend met kortingen voor 
kwaliteitsverschillen zoals wederzijds door de 
betrokken invoerende en uitvoerende landen 
overeengekomen wordt. 

3. De equivalente minimum prijzen voor 
gestorte tarwe voor: 

(a) N°. I Manitoba Nol'l:hem tarwe f.o.b. 
V'ancouver, 

(&) f.a.q. tarwe f.o.b. Australië, 
(c) op monster aangeboden tarwe van 

Frankrijk (minimum hectoliter gewicht zes 
en zeven~ig kilogram: minimum eiwit gehalte 
tien procent: maximum verontreinigings- en 
vochtgehalte respectievelijk twee en vijftien 
procent) f.o.b. Franse havens. 

(d) f.a.q. prima tarwe f.o.b. Uruguay, 
(e) N°. I Hard Winter Wheat f.o.b. Gulf/ 

Atlantic ports van de Verenigde Staten van 
Amerika, en 

(n No. I Soft Winter/No. I Hard Winter 
Wheat f.o.b. Pacifie ports van de Verenigde 
Staten van Amerika zijn: 

de prijzen f.o.b. Vancouver, Australië, 
Frankrijk, Uruguay, de Gulf/Atlantic ports 
van de Verenigde Staten van Amerika en de 
Pacific ports van de Verenigde Staten van 
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Amerika, equivalent aan de c. & f. prijzen 
in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit• 
tanië en Noord-Ierland van de minimum 
prijzen van N°. I Manitoba Northern tarwe, 
gestort opgeslagen in Fort William/Port 
Arthur, aangegeven in lid I van dit artikel, 
berekend naar de gangbare transportkosten 
en wisselkoersen, en in die in voerende landen, 
waar verschil in kwaliteit wordt erkend, 
door een korting te verlenen voor kwaliteits
verschil, zoals wederzijds door de betrokken 
invoerende en uitvoerende landen wordt 
overeengekomen. 

4. Het Uitvoerend Comité kan, in overleg 
met de Advies Commissie voor Prijs Equiva
lenten, na I Augustus 1949 een andere soort 
tarwe dan die soorten, welke hierboven ge
specificeerd zijn in lid 2 en 3, aanwijzen en 
de minimum en maximum prijs-equivalenten 
daarvan vaststellen, mits - indien het een 
andere soort van tarwe betreft, waarvan de 
prijs-equivalenten nog niet zijn vastgesteld 
- de minimum en maximum prijzen voor
lopig zullen worden afgeleid van de minimum 
en maximum prijzen van de in dit artikel 
aangeduide of later door het Uitvoerend 
Comité, in overleg met de Advies Commissie 
voor Prijs-Equivalenten aan te wijzen tarwe
soort, welke die andere tarwesoort het dichtst 
benadert, en wel door vermeerdering met een 
gepaste toeslag, of door vermindering met 
een gepaste korting. 

s. · Indien een uitvoerend of een invoerend 
land aan het Uitvoerend Comité mededeling 
doet, dat een prijs-equivalent, vastgesteld 
volgens de bepalingen van lid 2, 3 en 4 van 
dit artikel, bezien in het licht der gangbare 
transporttarieven of wisselkoersen, of toe
slagen op kortingen der marktprijzen, niet 
langer redelijk is, overweegt het Uitvoerend 
Comité deze aangelegenheid en kan het, in 
overleg met de Advies Commissie voor Prijs
Equivalenten, de nodige wijzigingen aan
brengen. 

6. Indien er ven;chil van mening ontstaat 
betreffende de toeslag of korting welke moet 
worden toegepast ter fine van de bepalingen 
van lid 4 en 5 van dit artikel, ten aanzien 
van een soort tarwe, aangegeven in lid 2 of 3, 
of omschreven in lid 4 van dit artikel, neemt 
het Uitvoerend Comité, in overleg met de 
Advies Commissie voor Prijs EquivaleRten, 
op verzoek van het betrokken uitvoerende 
of invoerende land, ter zake een beslissing. 

7. Alle beslissingen van het Uitvoerend 
Comité voortvloeiende uit lid 4, 5 en 6 van 
dit artikel zijn bindend voor alle uitvoerende 
en invoerende landen, in zoverre, dat elk van 
die landen, hetwelk van ootdeel is, dat een 
dusdanige beslissing voot dit land nadelig is, 
de Raad kan verzoeken deze beslissing te 
herzien. 

8. Ten einde het sluiten van transacties 
in tarwe tussen uitvoerende en invoerende 
landen tegen prijzen, die - beziPn in het licht 
van de heersende omstandigheden - weder
zijds aanvaardvaar zijn, aan te moedigen en 
te 91:~Po~di~en, verb-i~den ~ez~ landen zich, 
terwJJI ZIJ zich volledige vr1Jhe1d van hande
len voorbehouden bij het vaststellen en voe
ren van hun binnenlandse agrarische en 
i>riiSPolitiek te trachten deze politiek niet 
zo te voeren, dat de vrije prijsbeweging tussen 
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de maximum en de minimum prijs ten aan
zien van transacties in tarwe, welke de uit
voerende en invoerènde landen willen aan
gaan, belemmerd wordt. Indien een uitvoe
rend of een invoerend land van mening mocht 
zijn, dat het ongerief ondervindt ten gevolge 
van zulk een politiek, kan het de aandacht 
van de Raad daarop vestigen en zal de Raad 
de klacht onderzoeken en er verslag over 
uitbrengen. 

Artikel VII 

Voorraden 
I. Ten einde de aanvoeren van tarwe 

naar invoerende landen te verzekeren, tracht 
ieder uitvoerend land aan het einde van het 
oogstjaar voldoende voorraden tarwe van de 
oude oogst aan te houden om er zeker van te 
zijn, dat het aan zijn verplichtingen tot ge
garandeerde verkopen volgens deze ()ver
eenkomst in ieder volgend oogstjaat zal 
kunnen voldoen. 

2. Wanneer de oogst in een uitvoerend 
land onvoldoende is, zal de Raad bijzondere 
aandacht schenken aan de pogingen, welke 
door dat uitvoerend land gedaan worden om 
de voorraden aan te houden, welke volgens 
lid I van dit artikel worden vereist, alvorens 
dit land wordt ontslagen van enige zijner 
verplichtingen volgens artikel X. 

3. Om te voorkomen, dat er aan het begin 
of aan het eind van een oogstjaar oneven
redige aankopen van tarwe zouden worden 
gedaan, hetgeen de stabilisatie der prijzen 
volgens deze Overeenkomst ongunstig zou 
kunnen beinvloeden en het nakomen der 
verplichtingen van alle uitvoerende en in
voerende landen zou kunnen bemoeilijken, 
streven de invoerende landen er naar te allen 
tijde voldoende voorraden aan te houden. 

4, Wanneer een invoerend land krachtens 
artikel XII een beroep doet op de Raad, zal 
de Raad, alvorens dit beroep ontvankelijk te 
verklaren, in het bijzonder rekening houden 
met de door dat invoerende land gedane 
pogingen om voldoende voorraden, zoals be
doeld in lid 3 van dit artikel, aan te houden: 

Artikel VIII 

Aan de Raad te verstrekken inlichtingen 
De uitvoerende landen en invoerende lan

den verschaffen binnen de daarvoor vastge
stelde tijd aan de Raad alle inlichtingen, 
welke deze verzoekt te ontvangen in verband 
met de ten uit voer legging van deze Over
eenkomst. 

DEEL 3 
AANPASSING VAN GEGARANDEERDE 

HOEVEELHEDEN 

Artikel IX 
Aanpassing bü niet-d"lneming of in geval van 

opzegging door landen 
I. Wanneer er een verschil ontstaat tussen 

het totaal der gegarandeerde aankopen, be
doeld in Bijlage A van artikel III en het 
totaal der cecarandeerde verkopen bedoeld 
in Bijlage B van artikel III, doordat een of 
meer in Bijlage A of Bijlage B genoemde 
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landen (a) de Overeenkomst niet onderteke
nen of (b) geen akte van aanvaarding depo
neren of (c) krachtens lid 5, 6 of 7 van artikel 
XXII de Overeenkomst opzeggen, of (d) 
krachtens artikel XIX worden uitgesloten, 
of (e) naar het oordeel van de Raad krachtens. 
artikel XIX in gebreke zijn gebleven ten 
aanzien van het geheel of een deel van hun 
krachtens deze Overeenkomst gegarandeerde 
hoeveelheden, zal de Raad, onverminderd 
het recht van enig land om krachtens lid 6 
van artikel XXII deze overeenkomst op te 
zeggen, een zodanige aanpassing der overblij
vende hoeveelheden tot stand brengen, dat 
het in de ene Bijlage bedoelde totaal gelijk 
wordt aan het in de andere Bijlage bedoelde 
totaal. 

2. Tenzij de Raad anders beslist met een 
meerderheid van twee derde der door de 
uitvoerende landen uitgebrachte stemmen en 
van twee derde der door de invoerende landen 
uitgebrachte stemmen, geschiedt de in dit 
artikel bedoelde aanpassing door de gegaran
deerde hoeveelheden bedoeld in Bijlage A 
of Bijlage B, al naardat dit het geval moge 
zijn, naar verhouding te verminderen met 
de hoeveelheid, die nodig is om het totaal 
van de ene Bijlage gelijk te maken aan het 
totaal van de andere Bijlage. 

3. Bij het vaststellen der in dit artikel 
bedoelde aanpassingen houdt de Raad de 
wenselijkheid in het oog de totale gegaran
deerde aankopen en de totale gegarandeerde 
verkopen zo groot mogelijk te houden. 

Artikel X 
Aanp,using, wanneer de oogst onuoldoende is, 
of wanneer het noodzakelük is de betalingsbalaru 

of monetaire rueroe& te buchermen 

I. Een uitvoerend of invoerend land, dat 
vreest, dat het - ten gevolge van een onvol
doende oogst, wanneer dit land een uitvoe
rend land is, of, doordat het in de noodzake
lijkheid verkeert zijn betalingsbalans of zijn 
monetaire reserves te beschermen, wanneer 
dit land een invoerend land is, - niet in 
staat zal zijn zijn verplichtingen volgens deze 
Overeenkomst betreffende een bepaald oogst
jaar na te komen, dient hiervan aan de Raad 
bericht te zenden. 

2. Indien de zaak, waarover bericht is 
ingezonden, betrekkj_ng heeft op de betalings
balans of de monetaire reserves, vraagt de 
Raad bij het beoordelen van de aanwezigheid 
of mate derjn lid Ivan dit artikel bedoelde 
noodzaak tezamen met alle feiten, die door 
hem ter zake dienende worden geacht - voor 
zover het een kwestie betreft van een land 
dat lid is van het Internaticmale Monetaire 
Fonds - de mening van dit Fonds en houdt 
hiermede rekening. 

3. De Raad bespreekt de zaak, waarover 
krachtens lid I van dit artikel bericht is 
ingezonden, met het betrokken land en be
slist of het beroep, dat door dit land op de 
Raad wordt gedaan, op goede gronden be
rust. Indien hij bevindt, dat het beroep do 
goede gronden berust, beslist hij, of, en in 
hoeverre en op welke voorwaarden het be
trokken land van zijn verplichting zal wor
den ontheven ten opzichte van zijn gegaran
deerde hoeveelheid voor het betreffende 
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oogstjaar. De Raad zendt het betrokken 
land bericht van zijn be31issing. 

4. Indien de Raad beslist, dat het betrok• 
ken land geheel of gedeeltelijk van zijn ver
plicMing ten aanzien van zijn gegarandeerde 
hoeveelheid voor het be~reffende oogstjaar 
dient te worden ontheven, wordt de volgende 
h;lndelwijze gevolgd: 

(a) Indien het land, dat een beroep op de 
Raad heeft gedaan, een invoerend land is, 
verzoekt de Raad de andere invoerende lan
den - of, indien het land, dat een beroep 
op de Raad heeft gedaan een ui :voerend ]and 
is, de andere _ui~voérende landen - hun 
gegarandeerde hoeveelheden voor het be
trokken oogstjaar te verhogen met een ge
garandeerde hoeveelheid, die gelijk is aan de 
gegarandeerde hoeveelheid, waarvoor het be· 
trokken land ontheffing is verleend; met 
dien verstande, dat de vermeerdering van 
de gegarandeerde hoeveelheden van een uit
voerend land door de Raad wordt goedge
keurd met minstens twee derde van de door 
de uitvoerende landen uiégebrachte stemmen, 
en minstens twee· derde van de door de 
invoerende landen ui~gebrachte stemmen, 
indien enig invoerend land, binnen een door 
de Raad vast te stellen tijdsbestek bezwaar 
maakt tegen zulk een vermeerdering op grond 
van het fei ', dat ·deze, naar de mening van 
het betrokken land het evenwicht van zijn 
betalingsbalans in gevaar brengt. 

(b) Indieh de hoeveelheid, waarvoor aan 
het invoerend land ontheffing is verleend 
niet ten volle vervangen kan worden op de 
in (a) van dit lid bepaalde wijze, verzoekt 
de Raad, wanneer het land, dat een beroep 
heeft gedaan op de Raad, een invoerend land 
is, aan de uitvoerende landen, of, wanneer 
het land, dat een beroep heeft gedaan op de 
Raad een uitvoerend land is aan de invoeren
de landen, in te stemmen met een verminde
ring van hun gegarandeerde hoeveelheid voor 
het betreffende oogstjaar met de gegaran
deerde hoeveelheid, waarvoor het land, dat 
een beroep op de Raad heeft 'gedaan, ont• 
heffing is verleend, nadat rekening is gehou• 
den met eventuele aanpassingen, die overeen• 
komstig cii~ lid onder (a) zijn gemaakt. 

(c) Indien het totaal der aanbiedingen, die 
door de Raad ontvangen zijn van de uitvoe
rende en de invoerende landen om hun ge
garandeerde hoeveelheden volgens (a) van 
dit lid te vermeerderen, of om hun gegaran
deerde hoeveelheden volgens (b) van dH lid te 
verminderen, groter zijn dan de hoeveelheid, 
waarvoor het land, dat een beroep op de 
Raad heeft gedaan, ontheffing is verleend, 
worden hun gegarandeerde hoeveelheden, 
tenzij de Raad anders beslist, naar evenredig
heid onderscheidenlijk vermeerderd of ver
minderd, met dien verstande, dat de ver
meerdering of de vermindering van de ge
garandeerde hoeveelheid van het betrokken 
land zijn aangeboden hoeveelheid niet zal 
overtreffen. 

(d) Indien de gegarandeerde hoeveelheid, 
waarvoor het land, dat een beroep heeft ge
daan op de Raad, on~heffing is verleend, niet 
ten volle kan worden vervangen op de onder 
(a) en (b) van dit lid beschreven wijze, ver
mindert de Raad de gegarandeerde hoeveel
heden in Bijlage A van artikel III, indien het~ 
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land, dat een beroep op de Raad heeft gedaan 
een uitvoerend land is, of die in Bijlage B 
van artikel UI, indien het land, dat een be
roep op de Raad heeft gedaan een invoerend 
land is, voor het betreffende oogstjaar met 
de hoeveelheid, die nodig is om het totaal 
van de ene Bijlage gelijk te maken aan het 
totaal der andere Bijlage. Tenzij_ de uitvoe
rende landen in geval van een vermindering 
in Bijlage B, of de invoerende landen, in 
geval van een vermindering in Bijlage A, 
anders overeenkomen, wordt de verminde
ring naar evenredigheid toegepast, terwijl 
hierbij rekening wordt gehouden met iedere 
vermindering, die reeds volgens (b) van dit 
lid is toegepast. 

Artikel XI 
Vermeerdering van gegarandeerde hoeveelheden 

met toestemming der betrokken landen 
De Raad kan te allen tijde, op verzoek van 

een uitvoerend of invoerend land zijn goed
keuring hechten aan een vermeerdering der 
hoeveelheden van de ene Bijlage voor het 
resterende deel van de duur dezer Overeen
komst, indien een gelijke vermeerdering wordt 
toegepast in de andere Bijlage voor hetzelfde 

· tijdsbestek, mits de ui'voerende en invoeren• 
de landen, wier hoeveelheden hierdoor ver
anderd zouden worden, hierin toestemmen. 

Artikel XII 

Extra aankopen in geval uan dringende 
behoefte 

Ten einde in een ems' ige behoefte te voor
zien, die in zijn gebied ontstaan is, of dreigt 
te ontstaan, kan een invoerend land een be
roep doen op de Raad om het te helpen bij 
het verkrijgen van aanvoeren van tarwe 
boven zijn gegarandeerde aankopen. Na 
overweging van een dergelijk beroep kan de 
Raad de gegarandeerde hoeveelheden van de 
andere invoerende landen naar evenredigheid 
verminderen om aldus de hoeveelheid tarwe 
te verschaffen, die naar zijn oordeel nodig 
is om in deze dringende behoefte te voorzien, 
mits de Raad meent, dat hierin niet op andere 
wijze kan worden voorzien. Voor iedere ver
mindering van gegarandeerde aankopen 
krachtens dit lid is een meerderheid van twee 
derde der door de uitvoerende landen uit
gebrachte stemmen en van twee derde der 
door de invoerende landen uitgebrachte 
stemmen vereist. 

DEEL 4 - TENUITVOERLEGGING 
Artikel XIII 

De Raad 

A. Instelling. 
1. Een IntematiQnale Tarwe Raad wordt 

bij deze opgericht voor de· tenuitvoerlegging 
van deze Overeenkomst. 

z. Ieder uitvoerend land en ieder invoe
rend land is stemgerechtigd I id van de Raad 
en kan op zijn vergaderingen vertegenwpor
digd worden door een afgevaardigde, een 
plaatsvervanger, en adviseurs. 

3. Ieder land, dat door de Raad wordt 
erkend als onregelmatig exporteur of als 
onregelmatig importeur van tarwe kan niet-



379 

stemgerechtigd lid van de Raad worden, mits 
het in de artikel VIII voorgeschreven ver
plichtingen aanvaardt en op zich neemt de 
door de Raad vast te stellen contributies te 
betalen. Ieder land, dat ·niet-stemgerechtigd 
lid is van de Raad zal het recht hebben zich 
door een afgevaardigde op zijn vergaderingen 
te doen vertegenwoordigen. 

4. De Voeds.el- en Landbouw Organisatie 
der Verenigde Naties, de Internationale Han
dels Organisatie, de Interim Coördinatie Com• 
missie voor lntema~ionale Goederenovereen• 
komsten en andere door de Raad aan te 
wijzen intetgou vernementale organisaties zul
len ieder gerechtigd zijn zich door een niet
stemgerechtigde afgevaardigde op zijn ver-, 
gaderingen te doen vertegenwoordigen. 

s. De Raad kiest voor ieder oogstjaar een 
Voorzitter en een Vice-Voorzitter. 

B. Beuoegdheden en functies. 

6. De Raad stelt zijn reglement van orde 
vast. 

7. De ~aad houdt de registers bij, die 
volgens de bepalingen van deze Overeen
komst vereist zijn en kan daarenboven andere 
registers bijhouden, die hij wenselijk acht. 

8. De Raad publiceert een jaarverslag en 
kan ook andere bekendmakingen doen be
treffende aangelegenheden, die binnen het 
bestek van deze Overeenkomst vallen.· 

9. Na overleg met de Int ernat ionale Tar
we Raad, opgericht bij de Acte van Overeen
komst, goedgekeurd in Juni 1942 en gewij
zigd in Juni 1946, kan de Raad de archieven, 
de activa en de passiva van dat lichaam 
overnemen. 
· 10. De Raadheeftbovendiendiebevoegd
heden en verricht bovendien die functies, 
welke hij noodzakelijk kan achten voor de 
uitvoering van de bepalingen van deze Over
eenkomst. 

n. De Raad kan de uitoefening van een 
of meer zijner bevoegdheden of functies over
dragen, wanneer dit wordt goedgekeurd met 
een meerderheid van twee derde der door de 
uitvoerende landen uitgebrachte stemmen en 
van twee derde der door de invoerende landen 
uitgebrachte stemmen. De Raad kan te allen 
tijde zulk een overdracht herroepen met 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ieder 
besluit, dat is genomen op grond van enige 
bevoegdheid of functie, die door de Raad in 
overeenstemming met dit lid is overgedragen, 
wordt door de Raad herzien, wanneer dit ver
zocht wordt door enig uitvoerend of invoe
rend land, mits dit verzoek wordt gedaan 
binnen een door de Raad voor te schrijven 
tijdsbestek. Ieder besluit, ten aanzien waar
van binnen het voorgeschreven tijdsbestek 
geen verzoek om herzienin&" Is 1tedaan, is 
bindend voor alle uitvoerende en. invoerende 
landen. 

C. Stemrecht. 
12. De invoerende landen kunnen 1000 

stemmen uitbrengen, die onder hen verdeeld 
worden naar de verhouding, waarin hun 
onderscheiden gegarandeerde aankopen over 
het lopende oogstjaar staan tot het totaal 
der gegarandeerde aankopen over dat oogst
jaar. De uitvoerende landen kunnen eveneen•~ 
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1000 stemmen uitbrengen, die onder hen 
worden verdeeld naar de verhouding, waarin 

un onderscheiden verkopen over het lopende 
oogstjaar staan tot het totaal der gegaran
deerde verkopen over dat oogstjaar. Geen 
uitvoerend land of invoerend land heeft min
der dan een stem en er zijn geen delen van 
stemmen. . 

13. De Raad verdeelt de stemmen op
nieuw in overeenstemming met de bepalingen 
van lid 12 van dit artikel, wanneer er enige 
verandering optreedt in de gegarandeerde 
aankopen of in de gegarandeerde verkopen 
over het lopende oogstjaar. -

14. Indien een uitvo.erend of een invoe
.rend land zijn stemrecht verliest krachtens 
lid S van artikel XVII, of dit hem ontnomen 
wordt krachtens lid 3 van artikel XIX, ver
deelt de Raad de stemmen opnieuw alsof dat 
land geen gegarandeerde hoeveelheid over 
het lopende oogstjaar had. 

15. De besluiten van de Raad worden 
genomen met meerderheid- van het totale 
aantal der uitgebrachte stemmen, tenzij dit 
in deze overeenkomst anders is aangegeven. 

16. Ieder uitvoerend land kan elk ander 
uitvoerend land machtigen, en ieder. invoe
rend land kan elk ander invoerend land mach
tigen op enige vergadering of vergaderingen 
van de Raad zijn belangen te vertegenwoor
digen en zijn stemrecht uit te oefenen. !Het 
bewijs van zulk een machtiging moet tot 
tevredenheid van de Raad aan de Raad 
worden o,recge]egd. 

D. Zittingen. 
17. De Raad komt ten minste eenmaal 

gedurende iedere helft van ieder oogstjaar 
bijeen en op zulke andere tijden als de Voor
zitter kan bepalen. 

18. De voorzitter roept een Zitting van 
de Raad bijeen, indien hierom wordt verzocht 
door (a) vijf afgevaardigden van de uitvoe
rende en invoerende landen, of (b) de afge
vaardigde of afgevaardigden van e.en of meer 
der uitvoerende en invoerende landen, die 
samen een aantal stemmen vertegenwoordi
gen, dat niet minder is dan 10 procent van 
het totale aantal stemmen, of (c) het Uitvoe
rend Comité. 

E. Quorum. 
19. Om op enige vergadering van de Raad 

een quorum te vormen, is de aanwezigheid 
vereist van een aantal afgevaardilden, die 
een meerderheid vertegenwoordigen van het 
aantal stemmen der uitvoerende landen en 
een meerderheid van het aantal stemmen der 
invoerende landen. 

F. Zetel: 
20. In Juli 1949 kiest de Raad zijn tijde

lijke zetel. Zodra hij de tijd hiervoor gunstig 
acht, kiest de Raad zijn permanente zetel na 
overleg met de hiervoor in aanmerking ko
mende organen en gespecialiseerde organisa
ties der Verenigde Naties. 

~ Wettelijke beuoegdheid. 
21. De Raad heeft in het rechtsgebied 

van ieder uitvoerend en invoerend land zoda• 
nige wettelijke bevoegdheid als nodig is voor 
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de uitoefening van zijn functies krachtens 
deze Overeenkomst. 

H. Besluiten. 
22. leder uitvoerend en invoerend land 

verbindt zich alle besluiten van de Raad 
volgens de bepalingen van deze overeen
komst als bindend te aanvaarden. 

Artikel XIV 
Uitvoerf!lld Comité 

1. De Raad benoemt een Uitvoerend 
Comité. De leden van het Uitvoerend Comité 
zullen zijn drie uitvoerende landen, die ieder 
jaar door de uitvoerende landen worden ge
kozen en niet meer dan zeven invoerende 
landen, die ieder jaar door de invoerende 
landen worden gekozen. De Raad benoemt 
de Voorzitter van het Uitvoerend Comité en 
kan een Vice-Voorzitter benoemen. 

2. Het Uitvoerend Comité is verantwoor
ding schuldig aan en staat onder de algemene 
leiding van de Raad. Het heeft zodanige be
voegdheden en functies als aan dit comité 
bij deze Overeenkomst uitdrukkelijk worden 
toegekend en zodanige andere bevoegdheden 
en functies als de Raad aan dit Comité vol
gens lid II van artikel XIII kan overdragen. 

3. De uitvoerende landen, die zitting heb
ben in het Uitvoerend Comité, hebben het
zelfde aantal stemmen als de invoerende 
landen. 

De stemmen der uitvoerende landen wor
den onder hen verdeeld, zoals zij zelf beslis
sen, met dien verstande, dat geen uitvoerend 
land meer dan veertig procent van het totale 
aantal stemmen der uitvoereade landen zal 
hebben. De stemmen der invoerende landen 
worden onder hen verdeeld, zoals als zij zelf 
beslissen, met dien verstande, dat geen invoe
rend land meer dan veertig procent van het 
totale aantal stemmen der invoerende landen 
zal hebben. 

4. De Raad schrijft de regels voor, vol
gens welke in het Uitvoerend Comité zal 
worden gestemd en kan zodanige overige 
voorzieningen treffen betreffende de werk
wijze van het Uitvoerend Comité als hij ge
schikt acht. Voor een besluit van het Uitvoe
rend Comité wordt dezelfde meerderheid van 
stemmen vereist als deze Overeenkomst 
voorschrijft voor de Raad, wanneer deze een 
besluit neemt over een soortgelijke zaak. 

5. Ieder uitvoerend of invoerend land, 
dat geen lid is van het Uitvoerend Comité, 
kan, zonder stemrecht te bezitten, deel nemen 
aan de besprekingen van het Uitvoerend 
Comité over enige zaak, wanneer het Comité, 
van méning is, dat deze zaak de belangen van 
dat land raakt. 

Artikel XV 
Aduies Commissie uoor Prijs E(luiualenten 

De Raad benoemt een Advies Commissie 
voor Prijs Equivalenten, bestaande uit de 
vertegenwoordigers van drie uitvoerende lan
den en van drie invoerende landen. De Com
missie dient de Raad en het Uitvoerend 
Comité van advies inzake de in lid 4, 5 en 6 
van Artikel VI uiteengezette aangelegenhe
den en inzake die andere kwesties, welke 
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door de Raad of het Uitvoerend Comité naar 
haar kunnen worden verwezen. De Voorzit
ter van de Commissie wordt door de Raad 
benoemd. 

Artikel XVI 

Het Secretariaat 
De Raad heeft een Secretariaat bestaande 

uit een Secretaris en zodanig personeel ale 
voor het werk van de Raad en van zijn Com
missies wordt vereist. 

2. De Raad benoemt de Secretaris en 
bepaalt diens taak. 

3. Het personeel wordt benoemd door de 
Secretaris in overeenstemming met de door 
de Raad gegeven voorschriften. 

Artikel XVII 

• Financiën 
1. De onkosten van de delegaties, die 

naar de Raad worden afgevaardigd, van de 
vertegenwoordigers in het Uitvoerend Comi
té, en van de vertegenwoordigers in de Advies 
Commissie voor Prijs Equivalenten worden 
gedragen door hun onderscheiden regeringen. 
Alle andere uitgaven, die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, 
met inbegrip van die van het Secretariaat 
en de vergoeding, die de Raad kan toekennen 
aan zijn Voorzitter of Vice-Voorzitter, wor
den bestreden iut de jaarlijkse contributies 
van de uitvoerende en invoerende landen. 
De contributie van iedere regering voor ieder 
oogstjaar wordt bepaald naar rato van het 
aantal stemmen, dat door zijn afgevaardigde 
kan worden uitgebracht, wanneer de begro
ting voor dat oogstjaar wordt vastgesteld. 

2. Op zijn eerste zitting keurt de Raad 
zijn begroting goed voor het oogstjaar, dat 
eindigt op 31 Juli 1950 en stelt de contributie 
vast, die door ieder uitvoerend en invoerend 
land betaald moet worden. 

3. Op zijn eerste zitting gedurende de 
tweede helft van ieder oogstjaar keurt de 
Raad zijn begroting goed voor het volgende 
oogstjaar en stelt de contributie vast, die 
door ieder uitvoerend en invoerend land voor 
dat oogstjaar moet worden betaald. 

4. De eerste contributie van een uitvoe
rend of invoerend land, dat tot deze Over
eenkomst toetreedt, krachtens artikel XXI, 
wordt door de Raad vastgesteld naar rato 
van het aantal stemmen, dat het kan uit
brengen en van het resterende deel van het 
lopende oogstjaar, maar de reeds vastgestelde 
aanslagen van de andere uitvoerende landen 
voor het lopende oogstjaar zullen niet ge
wijzigd worden. 

5. De contributie dient onmiddellijk na 
de aanslag te worden betaald. Een uitvoerend 
of invoerend land, dat zijn contributie binnen 
een jaar na de aanslag niet heeft betaald, 
verliest zijn stemrecht tot zijn contributie is 
betaald, maar verliest zijn andere rechten 
niet en wordt ook niet ontslagen van zijn 
uit deze Overeenkomst voortvloeiende ver
plichtingen. Wanneer een uitvoerend of in 
voerend land zijn stemrecht krachtens dit 
lid verliest, worden zijn stemmen opnieuw 
verdeeld volgens het bepaalde in lid 14 van 
artikel XIII. 
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6. Ieder oogstjaar brengt de Raad- een 
geverifieerd verslag uit van zijn ontvangsten · 
en uitgaven over het vorige bogstjaar. 

7. De regering van het land, waar de 
tijdelijke of de permanente tetel van de Raad 
is gevestigd, verleent vrijstelling van belas
ting voor de salarissen, die door de Raad 
aan zijn ambtenaren worden uitbetaald, met 
dien verstande, dat deze vrijstelling niet be
hoeft te gelden voor de ambtenaren, die de 
nationaliteit van dat land bezitten. 

8. Vóór zijn ontbinding draagt de Raad 
zorg voor de afwikkeling van zijn passiva en 
de overdracht van zijn archieven en activa 
bij de beëindiging van deze Overeenkomst. 

Artikel XVIII 

Samanwerking met andere Intergouverne
mentale OrWIJisaties 

1. De Raad treft dffl""'schikkingen, welke 
nodig zijn om het overleg en de samenwerking 
met de daarvoor in aanmerking komende 
organen van de Verenigde Naties en zijn 
gespecialiseecde organisaties en met andere 
intergouvernementale organisaties te verze
keren. 

z. Indien de Raad een of meer voorwaar
den dezer Overeenkomst in wezen onverenig
baar acht met de 11:ereisten, die kunnen wor
den vastgesteld door de Verenigde Naties of 
door zijn daarvoor in aanmerking komende 
organen en gespecialiseecde organisaties ten 
aanzien van intergouvernementale goederen
overeenkomsten, zal deze onverenigbaarheid 
worden beschouwd als een omstandigheid, die 
de uitvoering dezer Overe.erikomst ongunstig 
beïnvloedt en zal de in lid 3, 4 en 5 van ·artikel 
XXII voorgeschreven procedure worden ge
volgd. 

Artikel XIX 

Meningsverschillen en k{achten 
1. Ieder meningsverschil betreffende de 

interpretJ1.tie of toepassing van deze Overeen
komst, dat niet door onderlinge bespreking 
wordt opgelost en iedere klacht, dat een uit
voerend of invoerend land zijn verplichtingen 
krachtens deze Overeenkomst niet is nage
komen, wordt, op verzoek van een •uitvoerend 
of invoerend land, dat partij is in het me
ningsverschil of de klacht indient, verwezen · 
naar de Raad, die in deze zal beslissen. ~ 

a. Slechts bij meerderheid, zowel van de ' 
stemmen die doar- de uitvoerende landen 
kunnen worden uitgebracht als van de stem
men die door de ,invoerende landen kunnen 
worden uitgebracht, kan worden uitgespro
ken dat een uitvoerend of invoerend land een 
overtreding tegen deze Overeenkomst heeft 
begaan. 

Bij iedere uitspraak, dat een uitvoerend of 
invoerend land een overtreding tegen deze 
Overeenkomst heeft begaan, moet de aard 
dezer overtreding en, indien deze overtreding 
bestaat in het niet nakomen van de verplich
tingen van dat land inzake zijn gegarandeerde 
hoeveelheden, de hoeveelheid ten opzichte 
waarvan dat land in gebreke is gebleven, · 
-0mschreven worden. 

s. Indien de Raad van oordeel is, dat een 
uitvoerend of een invoerend land een over-
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treding tegen deze Overeenkomst heeft be
gaan, kan hij met een meerderheid van de 
stemmen, die door de uitvoerende landen 
kunnen wo.,rden uitgebracht en een meerder
lw!id van de stemmen, die door de invoerende 
landen kunnen worden uitgebracht, dat land 
zijn stemrecht ontnemen, tot het zijn ver
plichtingen nskomt, of dat land uitsluiten 
van verdere deelneming aan de Overeen
komst. 

4. Indien een uitvoerend of invoerend 
land krachtens dit artikel van zijn stemrecht 
vervallen wordt verklaard, zullen de stemmen 
opnieuw verdeeld worden, zoals is voorge
schreven in lid 14 van artikel XIII. Indien 
een uitvoerend of invoerend land wordt ver
klaard in gebreke te zijn met betrekking tot 
het geheel of een deel van zijn :verplichtingen 
ten opzichte van zijn gegarandeerde hoeveel
heden, of van verdere deelneming aan deze 
Overeenkomst wordt uitgesloten, zullen de 
overblijvende gegarandeerde hoeveelheden 
worden aangepast in overeenstemming met 
artikel IX. 

DEEL 5 - SLOTBEPALINGEN 
Artikel XX. 

Onderteksning, Amwaording en Inwerlci,..tre
d.i1111. 

1. Deze Overeenkomst kan tot IS April 
1g4g te Washington worden ondertekend 
door .de Regeringen der landen vermeld in 
Bijlage A en Bijlage B van artikel 111. 

z. Deze overeenkomst zal door de onder
tekenend♦ Regeringéft worden aanvaard in 
overeenstemming met haar onderscheiden 
constitutionele bepalingen. Behoudens de 
bepalingen van lid 4 van dit artikel, moeten 
de akten van aanvaarding vóór of op I Juli 
1g49 bij de Regering der Verenigde Staten 
van Amerika worden nedergelegd. 

3. Mits de Regeringen der landen vermeld 
in Bijlage A van artikel 111, die verantwoor
delijk zijn voor niet minder dan zeventig 
procent van de gegarandeerde aankopen en 
de Regeringen der landen vermeld in Bijlage 
B 1ran artikel 111, die verantwoordelijk zijn 
voor niet minder dan tachtig procent van de 
gegarandeerde verkopen, deze Overeenkomst 
·op I Juli 1949 hebben aanvaard, zullen Deel 
r, 3, 4 en 5 van de Owreenkomst op I Juli 

--I9lt9 in· werking treden v:oor de Regeringen, 
die ha.at hebben aanvaard. De Raad zal een 
datum vaststellen, die niet lat~ mag zijn dan 
I September 1949, waarop Deel :it van deze 
Overeenkomst van kracht wordt voor de 
Regeringen, die haar hebben aanvaard. 

4. Voor iedere ondertekenende Regering, 
die deze Overeenkomst op I Juli l949 niet 
heeft aanvaard, kan de Raad een latere da
tum bepalen, waarop de akte van aanvaar
ding moet zijn neergelegd, Deel I, 3, 4 en 5 
zullen voor zover die Regering betreft in 
werking treden op de datum, waarop z_ij haar 
akte van aanvaarding neerlegt, en Deel z 
van de Overeenkomst zal voor zover die 
Regering betreft in werking treden op de 
datum, die volgens lid 3 van dit Artikel wordt 
vastgesteld voor de inwerkingtreding van dat 
Deel. 

5. De Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zal alle ondertekenende Rece-
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ringen verwittigen van iedere ondertekening 
en aanvaarding van deze Overeenkomst. 

Artikel XXI. 

Toetreding • 
Indien dit door de Raad met een meerder

heid van twee derde der door de uitvoerende 
landen uitgebrachte stemmen en van twee 
derde der door de invoerende landen uitge
brachte stemmen, wordt goedgekeurd, kan 
iedere Regering, die nog niet partij is, tot de 
Overeenkomst toetreden op de voorwaarden, 
welke door de Raad worden vastgesteld. 
Toetreding geschiedt door het nederleggen 
van een akte van toetreding bij de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika, die 
mededeling doet aan alle Regeringen, die 
bij deze Overeenkomst partij zijn en tot deze 
Overeenkomst zijn toegetreden. 

Artikel XXII 
Duur, Wiizitlriw, Opzflllging en Beëindiging 

J. Deze Overeenkomst blijft van kracht 
tot 31 Juli 1-953. 

2. De Raad doet, niet later dan 31 Juli 
1952, aanbevelingen aan de uitvoerende lan
den en invoerende landen, betreffende de 
vernieuwing dezer Overeenkomst. 

3. Indien er zich te eniger tijd omstan
digheden voordoen, die naar de mening van 
de Raad de werking van deze Overeenkomst 
ongunstig beïnvloeden, of dreigen te beïn
vloeden kan de Raad met een meerderheid 
van de stemmen der uitvoerende landen en 
een meerderheid van de stemmen der invoe
rende landen, aan de uitvoerende en invoe
rende landen een wijziging dezer Overeen
komst voorstellen. 

4. De Raad kan een tijdgrens bepalen, 
waarbinnen ieder uitvoerend en invoerend 
land de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zal berichten, of het de wijziging 
al dan·niet aanneemt. De wijziging wordt van 
kracht, nadat zij is aangenomen door uitvoe
rende landen, die een meerderheid van ten 
minste twee derde van de stemmen der uit
voerende landen vertegenwoordigen en door 
invoerende landen, die een meerderheid van 
ten minste twee derde van de stemmen der 
invoerende landen vertegenwoordigen. 

,s. Ieder uitvoerend of invoerend land, 
dat zijn aanvaarding van de wijzicing niet 
aan de Regerinc van de Verenigde Staten 
van Amerika heeft medegedeeld voor de da
tum, waarop deze wijzicinc van kracht wordt, 
kan na schriftelijke opzegging aan de Rege
ring van de Verenicde Staten van Amerika 
op zodanige termijn als de Raad voor ieder 
geval kan bepalen, aan het einde van het 
lopende oogstjaar dit de Overeenkomst tre
den, doch wordt daarbij niet ontslagen van 
de uit deze Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, w&àfaan bij het einde van 
dat oogstjaar nog niet is voldaan. 

6. Een uitvoerend land, dat van mening 
is, dat zijn belangen ernstig wQrden geschaad 
door de niet-deelneming in, of de uittreding 
uit deze Overeenkomst, van een land ver
meld in Bijlage A van artikel III, dat ver
antwoordelijk is voor meer dan vijf procent 
van de gegarandeerde hoeveelheden in deze 
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Bijlage, of een invoerend land, dat van me
ning is, dat zijn belangen ernstig worden ge
schaad door de niet-deelneming aan, of de 
uittreding uit deze Overeenkomst, van een 
land vermeld in Bijlage B van artikel III, 
dat verantwoordelijk is voor meer dan vijf 
procent van de gegarandeerde hoeveelheden 
dezer Bijlage, kan deze Overeenkomst opzeg
gen door hiervan echriftelijk bericht te zen
den aan de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika voor r September ~949, of op 
zulk een vroegere datum als de Raad kan 
bepalen met een meerderheid van twee derde 
der door de uitvoerende landen uitgebrachte 
stemmen en van twee derde der door de 
invoerende landen uitgebrachte stemmen. 

7. Ieder uitvoerend of invoerend land, 
dat van mening is, dat door het uitbreken 
van vijandelijkheden zijn nationale veiligheid 
in gevaar wordt g•cht, kan uit deze Over
eenkomst treden deftig dagen "Da schriftelijke 
kennisgeving hiervan aan de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika. 

8. De Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zal alle ondertekenende en toe
getreden Regeringen verwittigen van iedere 
door haar krachtens dit artikel ontvangen 
kennisgeving. 

Artikel XXIII 
Territoriale toepassing 

r. Iedere Regering kan, bij haar onder
tekening of aanvaarding van, of toetreding 
tot deze Overeenkomst, verklaren, dat haar 
rechten en verplichtingen krachtens deze 
Overeenkomst niet van toepassing zijn op 
alle of enige van de overzeese gebieden, voor 
welker buitenlandse bêtrekkingen die Rege
ring verantwoordelijk is. 

2. Met ui tzondering van gebieden, ten 
opzichte waarvoor een verklaring is afgelegd 
zoals bedoeld in lid I van dit artikel, zijn de 
rechten en verplich• ingen van iedere Regering 
krachtens deze Overeenkomst van toepassing 
op alle gebieden, voor wier buitenlandse be
trekkingen die Regering verantwoordelijk is. 

3. Iedere Regering kan te allen tijde na 
haar aanvaarding van of toetreding tot deze 
Ovoereenkomst door hiervan bericht te zenden 
aan de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika, verklaren, dat haat rechten 
en verplichtingen ingevolge deze Overeen
komst van toepassing zijn op alle, of enige 
der gebieden, ten opzichte waarvan zij een 
verklaring heeft afgelegd zoals bedoeld in Jid 
:r van dit artikel. 

4. Iedere Regering kan, door hiervan be
richt te zenden aan de Regering der Verenicde 
Staten van Amerika, zich afzonderlijk ont
trekken aan deze Overeenkomst ten opzichte 
van alle of enige der overzeese gebieden, voor 
wier buitenlandse betrekkingen zij verant
woordelijk is. 

5, De Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zal alle ondertekenende en toe
getreden Regeringen verwittigen van iedere 
door haar ontvangen verklaring of kennis
geving krachtens dit artikel. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergete
kenden te dien einde naar behoren gemach• 
tigd door hun onderscheiden Regeringen, 
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deze Overeenkomst onder'tekend hebben op 
de achter hun handtekeningen vermelde data. 

Gedaan te Wáshington op drie en twintig 
Maart 1949, in de Engelse en de Franse taal, 
welke beide teksten gelijkelijk authentiek zijn 
en waarvan het origineel in de archieven van 
de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika zal worden gedeponeerd, welke 
hiervan gewaarmerkte afschriften zal zenden 
aan iedere ondertekenende en toetredende 
Recering. 

(Voor ondertekeningen zie Er16ebe en Franse 
tekst). 

s. J 272 
24 Juni . 1949. WET, hq_udende wijziging 

van de Visserijwet (Sfizatsblad 1931 N°. 
410). 

Bijl. Hand. II 1948, 933; • 
Bijl. Hand. II 48/49, 933; Hand. II 48/49, 

bladz. 1495-1498; 
Bijl. Hand. I 48/49, 933; llfind. I 48/49, 

bladz. 689. 

w.; JULIANA, enz . •••• • doen te weten: 
Alzo w.;· in overweging genomen hebben, 

dat het gewenst is gebleken de tarieven, ge
noemd in artikel 12, lid 2, en artikel 16, lid 3 
en lid 6, der Visserijwet (Staatsblad 1931, N°. 
410) te herzien; . 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. I. De Visserijwet wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. in artikel 12, lid 2, wordt in plaats van 
"vijft îc cents (f 0,50)" gelezeQ "HA gulden 
(f 1,-)"; .. 

-2. in artikel 16, lid 3, word_t: 
a. onder lett er a in p laats van ,,zeven 

gulden vijftig cents (f 7,50)" gelezen "tien 
gulden (f 10,-)": 

6. onder letter 6 in plaats van ,,twee gul
dne vijftig cents" (f 2,50)!' celezen "vier gul
den (f 4,-)~•: . 

c. onder letter c in plaats van "één gulden 
(f 1,-)" gelezen "twee gulden (f 2,-)" :.. . 

d. onder letter d in plaats '(an "v1Jftig 
cents (f 0,50)" gelezen "een gulden (f I ,-)"; 

3. In artikel 16, lid 6, wordt in plaats van 
"vijf en twintig cents (f 0,25)" gelezen "vijftig 
cents (f 0,50)". 

Art. II. Deze wet treedt in werking voor 
zoveel de wijziging van artikel 12, lid 2, 
aangaat op 1 Januari 1950 en voor zoveel 
de wijziging van artikel 16, lid 3 en lid 6, 
bet reft op I Juli 1950. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van I..., V. en V., MANSHOLT. 

(Uitg.,,. 19 Juli 1949). 

s. 1949, J 272.:...._273 

s. J 273 · 

14 Juni 1949. WET, houdende regelen ter 
bestrijding van de aardappelmoeheid. 
(Wet Bestrijding Aardappelmoeheid). 

Zie voor de behandeling· in de Staten-
Generaal: 

Bijl. Hand. II 48/49, 1045; 
Hand. II 48/49, blad•. 1369-1376; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1045; 
Hand. I 48/49, blad•. 68~91. 

Wij JULIANA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging &enomen hebben. 

dat maattt&elen moeten woeden genomen 
ter bestrijding van de aardappelmoeheid; • 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, eru:. 
.Art.. 1. Deze wet verstaat onder: 
1. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van de Landbouw bclaate Minister; 
2. ,,aardappelmoeheid": aanwezigheid in 

de grond van het aardappelaaltje (Hetero
de·ra rostochicnais Wollenweber), in eni&: 
ontwikkelingsátadium. · 

Art. 2, l. Het ia verboden op g,-ond. 
waarop ûi enig jaar aardappelen zijn ge
teeld, in de twee daaropvolgende kalender
jaren aardappelen te telen. . 

2. Het is verboden in enig jaar aard
appelen te telen op meer dan 1/3 van· de 
oppervlakte van een atuk grond, dat kleiner 
is dan 10 ~e." Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt onder "stuk grond" ver
staan: een afzonderlijk liggend terrein, in
gesloten door grond, die bij andere telers in 
gebruik is. 

Art. 3. • 1. Het ia verboden aardappelen 
cri andere door Onze Minister aan te wijzen 
gewassen te telen in de gebieden en op de 
bedrijven en terrèinen, welke Onze Minister 
aanwijst. Aangewezen kunnen worden: 

a. gebieden en terreinen, waarbinnen of 
waarop aardappelmoeheid is aangetoond; 

b. gebi~en en bedrijven, waarin of waar
op de land- of tuinbouw overwegend met 
het oog op de uitvoer wordt uitgeoefend; · 

c. gewassen, welli:e gevaar kunnen ople-
veren ·voor de verapreiding van de aard
appelmoeheid of de vermeerdering van het 
aardappelaaltje. 

2. De · verbouwer van gewassen, binnen 
of op een krachtens het vorig lid aangewe
zen gebied, bedrijf of terrein, ie verplicht 
zodanige voorzorgsmaatregelen te nemen, 
dat verspreiding van grond bij voorbeeld aan 
plantendelen en bij &ebruik van werktuigen 
en gereedschap zo goed mogelijk wordt voor
komen. Onze Miniater kan het nemen van 
bepaalde, door hem aanaegeven, maatrege
. len vootachrijven. 

3. Onze M inister kan de uitvoer van de 
in lid 2 bedoelde gewueen verbieden, of aan 
voorwaarden binden. 

Art. 4. Het ie verboden aardappelen, die 
geteeld zijn in door .Onze Minister aan te 
wijzen gebieden, te verhandelen als poot
aardappelen. 

Art. 5, 1. Door of namens Onze Mi
nister kan voor bepaalde gebieden, bedrij
ven of terreinen van de in deze wet &e-
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stelde verboden, al dan niet onder voor
waarden, ontheffing worden verleend. 

2. Indien ontheffing ia verleend voor een 
bepaald gebied, kan deze ontheffing, ook ten 
aanzien van grond, ~ gebruik bij een be
paald verbouwer, worden ingetrokken. 

ArL 6. 1. Indien aardappelmoeheid wordt 
aangetoond in grond, waarop een gewas 
wordt geteeld, dat gevaar kan opleveren 
voor de vermeen:lering van het aardappel
aaltje, kan door of namens Onze Minister 
aan de verbouwer worden bevolen, dat ge
was voor een bepaalde datum te rooien of 
1:e oogsten. 

2. Het gerooide of geoogste gewas kan 
in opdracht van het Hoofd van de Planten
;ziektekundige Dienst worden onschadelijk 
gemaakt. 

3. Aan eigenaren van onschadelijk ge
maakte gewassen wordt uit 's Rijks kas een 
vergoeding verleend naar door Onze Mi
nister te stellen regelen. 

Art. 7. De grondgebruiker is verplicht te 
gedogen, dat van de bij hem in gebruik 
;zijnde grond monsters worden genomen door 
de door het Hoofd van de Plantenziekten
kundige Dienst aangewezen personen, die 
een achriftelijk bewijs van die aanwijzing 
kunnen tonen. · 

Art. 8. ·1. Op last van On;ze Minister 
kan, op kosten van de overtre4er en des
nl'!bds met behulp van de sterke arm, wor
den teniet gëdaan respectievelijk verricht,· 
hetgeen in strijd met enig bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschrift is of wordt 
verricht respectievelijk nagelaten en wel op 
kosten van de overtreder. Het tweede lid 
van artikel 6 is van overeenkomstige toe
passing. · 

2. Ome Minister kan bij dwangbevel de 
ingevolge het vorige artikel verschuldigde 
kosten invorderen. Het dwangbevel wordt 
op kosten van de schuldenaar bij deurwaar
dersexploit betekend en ten uitvoer gelegd 
op de wijze, bij het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering ten aan;zien van von
nissen en authentieke akten voorgeschreven. 

3. Binnen 30 dagen na de betekening 
staat verzet tegen het dwangbevel open door 
dagvaarding van de Staat. , , 

4. Het verzet schorst de tenuitvoerleg
gÏJl6'. 

Art. 9. 1. Onze Minister vaardigt de ter 
uitvoering van deze wet noodzakelijke voor
schriften uit. 

2. Alle beslissingen, door of namens 
On;ze Minister ingevolge deze wet genomen, 
worden per aangetekend schrijven aan de 
belanghebbende medegedeeld. 

3. Betreft de beslissing een zodanig ge
bied, dat mededeling overeenkomstig het 
tweede lid niet uitvoerbaar is, dan wordt 
.de beslissing bij beschikking genomen en 
draagt Onze Minister zorg voor openbare 
bekendmaking op de voor ieder geval meest 
passende wijze. De Burgemeesters verlenen 
hierbij desverlangd hun medewerking. 

Art. 10. Overtreding van enig bij of 
krachtens deze wet gegeven VOO!'IIChrift en 
niet nakoming van een bij of ingevolge deze 

384 

wet opgelegde verplichting of voorwaarde 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes maanden of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. 

2. De in het eerste lid bedoelde straf
bare feiten worden beschouwd als overtre
dingen. 

3. Indien een overtreding, als bedoeld in 
het eerste lid, is begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
jngesteld en de straf uitgesproken tegen 
hen, die tot het feit opdracht hebben gege
ven of die feitelijk leiding hebben gehad bij 
het verboden handelen of nalaten. 

Art. 11. Met de opsporing van de in deze 
wet strafbaar gestelde feiten zijn belast de 
ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie 
en door Onze Minister aan te wijzen per
sonen, werkzaam bij de Planten;ziektenkun
dige Dienst. 

Art. 12, 1. De in het vorige artikel be
doelde personen zijn bevoegd, tussen zons
opgang en zonsondergang, terreinen en in
richtingen, bestemd tot het telen of be
waren van land- of tuinbouwgewassen, te 
betreden. 

2. Indien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich die desnoods met 
inroeping van de sterke arm. 

3'. Iqdien een terrein of inrichting, als 
bedoeld· in het eerste lid~ alleen door een 
woning töcgankelijk is, of indien zulk een 

, inrichting tevens een woning is, betreden zij 
dat terrein of die inrichting tegen de wil 
van de bewoner niet dan op vertoon van 
een schriftelijke bijzondere last van de bur
gemeester of van de kantonrechter. 

4. Van dit betreden wordt door hen een 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan degene, 
wiens woning is betreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 

Art. 11. 1. Deze wet kan worden aange
haald als "Wet Bestrijding Aardappelmoe
heid". 

2. Ingetrokken wordt no. 10 van artikel 
1 van Ons Besluit van S September 1945, 
Staatsblad no. F 162; het Besluit bestrij
ding aardappelmoeheid 1943, Staatscourant 
no. 117 vervalt. 

3. De percelen, waal'op krachtens artikel 
4 van het Besluit bestrijding aardappelmoe
heid 1943 het·-verbouwen van aardappelen 
bij het inwerking treden van deze wet is 
verboden, worden geacht te zijn aangewe
zen krachtens artikel 3 van deze wet. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die van haar 
afkondiging in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, en;z. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juni 

1949 • 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 15 Juli 1949.) 
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s. J 254 
16 Juni 1949. BESLUIT tot wijziging en 

hernieuwde bekendmaking van de tekst 
van het Schepenbesluit (Staatsblad 
1932, No. 563). 

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

Verkeer en Waterstaat van 3 Mei 1949 no. 
181759/Z Directoraat-Generaal van Scheep
vaart; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 
en 66 van de Schepenwet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Mei 1949, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 10 Juni 1949 no. 
190938ÎZ Directoraat-Generaal van Scheep
vaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A4 1, In het Schepenbesluit en de daar

bij behorende bijlagen I tot en met XVI 
wordt telkens in plaats van 

a. ,,Nederlandsch-lndië" gelezen: Indo
nesië; 

b. ,,N«lerlandsch-lndischa" gelezen: ln
donesiache.; 

c. nCuraçao" gelezen: de Nederlandse 
Antillen; : 

d. ,,Britsch-lndië" gelezen: India, Pa
kistan. 

Art. 2. In het Schepenbesluit worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel 18, lid 2 sub (b) en lid 3 
wordt voor "Hoofdstuk VI" gelezen: Hoofd-
stuk V § 5. . 

b. In artikel 22, lid 1 en lid 2 en in ar
tikel 123, lid 2 en lid 3 wordt voor ,,Hoofd
stuk VIII" gelezen: Hoofdstuk VII. 

c. In artikel 121, lid 2, wordt voor "De
partement van Defensie" gelezen: Departe
ment van Marine. 

Art. 3. In de. bijlage X van het Schepen
besluit worden de volgende wijzigingen aan
ge bracht: 

a. In de artikelen 2, 4, 7, 8 en 9 wordt 
in plaats van "den Inspecteur der Kust- en 
Scheepsradiotelegrafie" gelezen: het Hoofd 
van de Dienst der Mobiele Radiotelegrafie 
en -telefonie. 

. b. In ,artikel 3 en artikel 4, tweede lid, · 
wordt "den Inspecteur" vervangen door: het 
Hoofd: . 

Art. 4.. De tekst van het Schepenbesluit, 
besluit van 26 November 1932 (Staatsblad 
no. 563), met de daarbij behorende bijlagen 
I tot en met XVI, zoals sindsdien gewijzigd, 
wordt hierbij met inachtneming mede van · 
de krachtens de voorgaande artikelen aan
gebrachte wijzigingen als bijlage dezes op
nieuw afgekondigd. 

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

Soestdijk, 16 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN: 

. (UitAeA· 16 Juli 1949). 
L. & S. :r949 

s. 1949, J 254 

Bijlage, behorende bij Koninklijk besluit 
van 16 Juni 1949 (Staatsblad No. J 254). 

Koninklijk besluit van de 26ste Novem
ber 1932 (Staatsblad No. 563) tot vaststel
ling van een Algemene Maatregel van Be
stuur ter uitvoering van de artikelen 3, 4, 
4bis, 5, 9 en 17 van de Schepenwet, gewij
zigd bij de Koninklijke besluiten van: 

22 October 1936 (Staatsblad no. 579 D); 
20 Augustus 1937 (Staatsblad no. 577); 
27 December 1939 (Staatsblad no. 570); 
1 Maart 1940 (Staatsblad no. 567); 
7 Juni 1947 (Staatsblad no. H 173); 
4 Juni 1948 (Staatsblad no. I 233); 

• 16 Juni 1949 (Staatsblad No. J 254). 

HOOFDSTUK I 

Inleidende bepalingen 

Omschrijvingen 
Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit 

besluit wordt verstaan onder: Onze Minis
ter: Onze Minister met de uitvoering ven 
dit besluit belast; 

kapitein: iedere gezagvoerder van een 
schip of degene, die deze vervangt; 

schepelingen: allen, die zich als scheeps
officieren of scheepsgezellen aan boord be
vinden of zich als zodanig hebben verbon
den; 

passagiers: allen, die tegen vergoeding aan 
boord worden vervoerd; 
passaaiersschip: elk schip, dat door de eige
naar bestemd ia om meer dan 12 passagiers 
te vervoeren, dan wel elk schip, dat meer 
dan 12 paHagiers vervoert; 

landverhuizers: emigranten en/of transmi
granten als bedoeld in de Landverhuizinga
wet 1936 (Staatsblad No. 804), met inacht
neming van het bepaalde in het Koninklijk 
besluit van de llde Mei 1937 (Staatsblad 
No. 845); 

zeilschip: elk achip, al dan niet voorzien 
van middelen tot werktuigelijke voortstu
wing, voldoende zeilen . voerend om alleen 
daarmede veilig te kunnen varen, te beoor
delen naar normen, welke in verband met · 
vorm en afmetingen van het schi"> door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie worden • 
vastgesteld; 

stoom- of motorschip: elk schip, geen zeil
schip zijnde, met voldoende middelen tot 
werktuiglijke voortstuwing van een vermo
gen, te beoordelen naar normen, welke in 
verband met vorm en afmetingen van het 
schip, door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie worden vastgesteld; 

last]ün: de lijn van de grootste geoorloof
de inzinking in zeewater, in verband met 
het voor verschillende omstandigheden toe
gestane vrijboord; 

vri.iboord: de afstand van de bovenkant 
van de deklijn, als aangegeven in Bijlage 
111, tot het uitwateringamerk loodrecht langs 
het_ scheepsboord naar beneden gemeten; 

indompelin11Sl1rensli.in: een lijn op het 
scheepsboord, evenwijdig aan en op een af
stand van 76 millimeter onder de aansnij
dÎng van de bovenzijde van het schotten
dek met dit boord; 

25 
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ton: registerton van 2,83 m3 ; 
korte reis: een ·reis, waarop het schisp 

zich niet verder dan 200 zeemijlen van het 
naaatbij zijnde land verwijdert; 

kustsleepvaart: vaart met sleepboten van 
en naar Nederlandse havens en zeegaten, 
langs de Nederlandse Belgische en Franse 
kust tot en met Duinkerken en langs de 
Nederlandse, Belgische en Franse kust tot 
en met Duinkerken en langs de Nederlandse 
en Oost-Friese eilanden tot de monden van 
de Eider en de Elbe en het eiland Helgo
land en door het Kaiser-Wilhelmkanaal naar 
en in de Sont, de Belten, het Kattegat en 
de Oostzee tot de lijn Skagen-Gothenburg 
in het Noorden en de lijn Sandhammem
Oostkust Bomholm-Stettin in het Oosten. 

2. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder "schip" mede begrepen een 
vaartuig, een sleepschip, een dok en elk an
der dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk 
over zee naar zijn bestemming wordt ge
sleept. 

3. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt, ook wat de strafbepalingen betreft, 
onder "eigenaar" verstaan de persoon, die 
het beheer over het schip heeft, hetzij hij 
eigenaar, reder of boekhouder van de rederij 
van het schip is, hetzij hem het schip in ge
bruik is gegeven. 

HOOFDSTUK II 
Onderzoek 

Voortdurend toezicht 
Art. 2. De in artikel 10 van de Schepen

wet genoemde ambtenaren oefenen voortdu
rend toezicht uit door zich op ongeregelde 
tijden aan boord der schepen te begevert en 
door eigen waarneming, alsmede door het 
vragen van inlichtingen, zich zoveel moge,.. 
lijk op de hoogte te stellen van de wijze, 
waarop de wettelijke voorschriften worden 
nageleefd. 

Algemene bepalingen voor het onderzoek 
Art. 3. 1. Passagiersschepen zijn onder

worpen aan de volgende inspecties: 
(a) een inspectie, voordat een certifi

caat van deugdelijkheid en/of een veilig
hèidscertificaat voor de eerste maal wordt 
afgegeven; 

(Ju. · een periodieke inspectie, émm.aal in 
de twaalf maanden; 

(c) een aanvullende inspectie, indien de 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 

2. Andere schepen kunnen worden on
derworpen aan de volgende inspectie: 

(a) een inspectie, voordat een certificaat 
van deugdelijkheid voor de eerste maal 
wordt afgegeven; 

(b) een aanvullende inspectie, indien de 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 

3. De radio-telegraafinrichtingen van 
alle schepen, welke van dergelijke inrich
tingen moeten zijn voorzien, zijn onderwor
pen aan de in lid 1 bedoelde inspecties. 

4. Elk schip, waarvoor een certificaat 
van uitwatering of een certificaat voor de 
houtvaart is aangevraagd, wordt vóór de 
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afgifte van het certificaat aan een volledige 
inspectie met betrekking tot de in artikel 
22 genoemde eisen onderworpen. 

Aan boord van elk schip, waarvoor een 
certificaat van uitwatering of een certificaat 
voor de houtvaart is afgegeven, vindt vóór 
elke verlenging van het certificaat een der
gelijke volledige inspectie plaats. 

S. Een schip, dat gereed is om met in 
Nederland ingescheepte landverhuizers een 
reis te ondernemen, wordt vóór het vertrek 
aan een inspectie onderworpen. 

Regeling van het onderzoek. 
' Art. 4. 1. De inspecties, genoemd in 
artikel 3, lid 1 onder (a) en lid 2 onder (a) 
moeten een volledig onderzoek omvatten. 
van de gehele romp (waartoe derhalve het 
schip moet zijn drooggezet), van de ketels 
in- en uitwendig, van de werktuigen en van 
de uitrusting. 

Bij dit onderzoek zal men er zich van 
moeten overtuigen, dat de algemene inrich
ting, de materialen en de constructie van de 
romp, de ketels met toebehoren, de hoofd
en hulpwerktuigen, de reddingmiddelen, de 
radio-telegraafinrichting, de brandblusmid
delen en verdere uitrusting volkomen aan de 
voorschriften van de Schepenwet" en van dit 
besluit voldoen. 

2. De periodieke ins~ettie, genoemd in 
artikel 3, lid 1 onder (b moet een onder-. 
zoek omvatten van de gehele romp (waar
toe. derhalve het schip moet worden droog
gezet), van de ketels, van de werktuigen en 
van de uitrusting. 

Bij dit onderzoek zal men er zich van 
moeten overtuigen, dat het schip, voor zo
ver de romp, de ketels met toebehoren, de 
hoofd- en hulpwerktuigen, de reddingsmid
delen, de radio-telegraafinrichting, de brand
blusmiddelen en verdere uitrusting betreft, 
in voldoende toestand verkeert en geschikt 
is voor de vaart, waarvoor het bestemd is en 
dat het aan de voorschriften van de Sche
penwet en van dit besluit voldoet. 

3. De aanvullende inspecties, genoemd 
in artikel 3, lid 1 onder (c) en lid 2 onder 
(b), moeten elke keer worden gehouden, in
dien een ongeval heeft plaats gehad of een 
gebrek aan het licht is gekomen, dat twijfel 
doet rijzen aan de zeewaardigheid van het 
schip of dat, hetzij de zeewaardigheid van 
het schip, hetzij de deugdelijkheid of de vol
ledigheid van de reddingmiddelen of andere 

. uitrustingsdelen aantast en tevens telken
male, wanneer belangrijke herstellingen of 
vernieuwingen hebben plaats gehad. 

Bij dit onderzoek zal men er zich van 
moeten overtuigen, dat de noodzakelijke 
herstellingen of vernieuwingen deugdelijk 
zijn uitgevoerd, dat het materiaal en de 
wijze van uitvoering van deze herstellingen 
of vernieuwingen in alle opzichten voldoen
de zijn en dat het· schip voldoet aan de 
voorschriften van de Schepenwet en van 
dit besluit. . 

4. De inspectie in verband met 'het cer
tificaat van uitwatering omvat een volledig 
onderzoek van de afsluiting en bescherming 
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van de openingen in het dek, in de boven
bouw en in het scheepsboord, van de mid
delen ter verkrijging van een veilig verkeer 
aan dek en van die tot lozing van over
komend water. 

5. De inapectie in verband met het eer; 
tificaat voor de houtvaart omvat daaren
boven een onderzoek naar de toestand van 
de bovenbouw, van de dubbele-bodemtanks, 
van de bescherming van de stuurinrichting 
en van de middelen tot het sjorren van ~ 
deklast. 

6. De inapectie van een schip, dat land
verhuizers vervllert, omvat een onderzoek 
van de verblijven en de ziekenverblijven 
voor de landverhuizers en van alle inrich
tingen in verband met de veiligheid. Zij 
omvat tevens een onderzoek naar de maat
regelen, genomen in verband met de ge
zondheid, de zedelijke belangen en de ver
pleging der landverhuizers. 

Stoomketels 

Art. 5. Het onderzoek van de stoomke
tels geschiedt door de ambtenaren van het 
Stoomwezen, overeenkomstig het bepaalde 
bij en krachtens de Stoomwet. 

Wijze van onderzoek 

Art. 6. 1. De ambtenaren zullen bij de 
inspecties in acht nemen, dat het hun plicht 
is zich volledig op de hoogte te stellen of de 
wettelijke voorschriften worden nageleefd, 
maar dat zij hierbij zoveel mogelijk moeten 
vermijden storend in het bedrijf in te grij
pen. 

Indien dus een door hen gewenste inspec
tie op een ogenblik lastig zou zijn en er 
geen bepaalde reden bestaat om deze ter
stond te houden, zullen zij omtrent de tijd 
hiervoor met de eigenaar of de kapitein 
overleg plegeIL 

2. Zoveel mogelijk zullen de door de 
ambtenaren te houden periodieke inspecties 
tijdens de periodieke inspecties der erkende 
particuliere onderzoekingsbureaux worden 
gehouden. 

3. De belanghebbenden moeten in acht 
nemen, dat de ambtenaren niet alleen be
voegd, maar ook verplicht zijn zich van 
alles, waarop de Schepenwet en dit besluit 
betrekking hebben, op de hoogte te stellen 
en dat eigenaar, kapitein en schepelingen 
verplicht zijn hen hierbij behulpzaam te 
zijn, ten einde te voorkomen, dat het schip 
zou moeten worden aangehouden. 

Erkende particuliere 
onderzoekinJ:sbureaux 

Art. 7. 1. Door Ons kunnen particuliere 
onderzoekingsbureaux op grond van hun be
trouwbaarheid worden erkend. De door de 
erkende bureaux vastgestelde regelen voor 
de bouw en de uitrusting van schepen wor
den gevolgd bij de beoordeling van de zee
waardigheid van bij die bureaux geklas
seerde schepen, voorzover in dit besluit 
daaromtrent geen andere voorschriften zijn 
gegeveIL 
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2. De erkenning kan door Ons te allen 
tijde worden ingetrokken. 

I 
Onderzoek bodem 

Art. 8. 1. Elk schip, met uitzondering 
van een dok of een ander dergelijk drijvend 
voorwerp, moet ten minste éénmaal in de 
twaalf maanden in een dok of op andere 
wijze voor onderzoek zodanig worden droog
gezet, dat de gehele bodem behoorlijk kan 
worden onderzocht. 

2., Voor schepen van 200 ton bruto in
houd en minder en voor lichters en bagger
materieel, hetwelk gesleept vervoerd wordt, 
kan, ter beoordeling van het betrokken 
districtshoofd van de Scheepvaartinspectie, 
met droogzetten éénmaal in de vierentwintig 
maanden worden volstaa1L 

3. In bijzondere omstandigheden kan het 
betrokken districtshoofd éénmaal een uit
stel van ten hoogste drie maanden verlenen. 

Verplichte kennisAeving door de eigenaar. 
Art. 9. Telkens wanneer een schip· ge

dokt of op andere wijze drooggezet zal wor
den, of wanneer aan het achip of aan de 
werktuigen herstellingen zullen plaats heb
ben, moet hiervan door of vanwege de eige
naar tijdig aan het betrokken districtshoofd 
van de Scheepvaartinspectie kennis worden 
gegeven, opdat deze in de gelegenheid zal 
zijn hierbij toezicht te houden of te doen 
houden. 

Toegankelijk maken voor onderzoek 
Art. 10. 1. Telkens wanneer een amb

tenaar van de Scheepvaartinspectie om bij
zondere redenen een onderzoek· nodig acht, 
moeten afgesloten ruimten toegankelijk wor
den gemaakt, moet de wegering en de buik
denning op door hem aan te wijzen plaatsen 
worden verwijderd, de bodem van het schip 
schoon en droog worden gemaakt, het roer 
gelicht, de stuurleiding losgenomen en moe
ten de ankerkettingen worden uitgevloerd 
Zo nodig moet voor dit onderzoek het schip 
worden drooggezet. 

2. Eveneens moeten, indien een ambte
naar van de Scheepvaartinspectie dit om 
bijzondere redenen nodig acht, de assen van 
de hoofd- en hulpwerktuigen worden bloot
gelegd, moet de schroefas worden ingevoerd, 
moeten de cilinders, stoom-, schuif- of klep
kasten, turbinehuizen, tandwielkasten, pom
pen en afsluiters worden geopend en zui
gers, schuiven, rotoren en kleppen worden 
uitgenomen. 

3. Voorts moet desverlangd alles worden 
gedaan, wat voor een onderzoek bevorder
lijk kan zijn. 

Onderzoek in een haven buiten Nederland 
Art. 11. Wanneer een schip zich in een 

haven buiten N_ederland bevindt en de in
specties, welke aan de afgifte van een vei
ligheidscertificaat, een radio-veiligheidscer-• 
tificaat, een certificaat van uitwatering of 
een certificaat voor de houtvaart, vooraf 
behoren te gaan, niet door de in artikel 10 
van de Schepenwet genoemde ambtenaren 
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of de Commissie tot V aatstelling van de 
Uitwatering kunnen worden gehouden, kan, 
hetzij door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, hetzij langs diplomatieke weg, aan 
de bevoegde au1:9riteit van het land, waar
toe die haven behoort, worden vei-zocht deze 
inspecties te doen verrichten. Indien deze 
autoriteit op grond van die inspecties de 
bedoelde certificaten uitreikt, zullen deze 
dezelfde waarde hebben als de volgens de 
artikelen 18 en 22 afgegeven certificaten. 

Verbod veranderitll1 ironder /IOfldlceurin! 
Art. 12. Nadat een inspectie, als bedoeld 

in artikel 3, is geëindigd, mag, zonder goed
keuring van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, generlei ,ierandering in de con
structie, in de werktuiglijke inrichting en in 
de uitrusting worden gemaakt, voorzover 
deze aan het onderzoek waren onderworpen. 

W.iise van handelen bij schade 
in het buitenland 
Art. 13. 1. Indien een schip schade 

heeft belopen of zich iets heeft voorgedaan, 
waardoor het vermoeden rijst, dat schade 
aan het schip is ontstaan, en het daarna een 
haven buiten Nederland, welke tot het res-
110rt van een expert of bij afwezigheid van 
deze een agent van een der door Ons er
kenrde particuliere onderzoekingabureau:a: 
behoort, is binnengevallen, dan wel schade 
is ontstaan of het vermoeden daarvan rijst 
tijdens het verblijf in een haven buiten Ne
derland, mag de reis niet worden voortge
zet, v66rdat de kapitein met die expert of 
agent in verbinding ia getreden en deze, 
indien hij ter plaatse ia of gekomen ia, een 
verklaring heeft afgegeven, inhoudende, dat 
de herstelling naar behoren ia geschied, of 
dat de reis zonder bezwaar kan worden ver
'VOlgd. 

2. Indien de haven buiten Nederland 
niet tot een in lid 1 bedoeld ressort behoort, 
of indien de in lid 1 bedoelde expert of 
agent niet ter plaatse ia of gekomen ia, is de 
kapitein bevoegd met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 9, lid 1, onder c van de 
Schepenwet. de reis te vervolgen, onder ge
houdenheid een en ander in het scheeps
dagboek te doen aantekenen en zo mogelijk 
te doen vaststellen door een ter plaatse aan-· 
wezige Nederlandse consulaite ambtenaar. 

3. In Indonesië, Suriname en de Neder
landae Antillen kan de in lid 1 bedoelde 
verklaring ook worden afgegeven door daar
toe van Overheidswege aangewezen ambte
naren. Hetzelfde geldt ten aanzien van het 
vaststellen van de omstandigheden als be
doeld in lid 2. 

Kosten van onderzoek 
Art. 14. De kosten, verbonden aan de in 

artikel 3 bedoelde inspecties, worden bij 
schepen niet geklasseerd bij een der door 
Ons erkende particuliere onderzoekingsbu
reau:a:, slechts berekend voor die inspecties, 
welke voor de overige schepen door ge
noemde bureau:a: worden verricht en wel 
naar een door Onze Mini1ter vast te stellen 
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tarief. Deze kosten worden bij het aanvra
gen van een certificaat of van een onder
zoek door de eigenaar voldaan. 

Reiskosten ambtenaren en vergoeciitll1 
ZondaAsarbeid, ene. 
Art. 15. 1. Indien een inspectie buiten 

Nederland geschiedt, komen de reis- en ver
blijfkosten van de uit te zenden ambtena
ren, berekend naar een door Onze Minister 
vast te stellen tarief, ten laste van de eige
naar. 

2. Indien tengevolge van de regeling der 
werkzaamheden aan schip of werktuigen een 
nodj- geoordeeld onderzoek door de Scheep. 
vaartinspectie moet plaats hebben tussen 6 
uur des namiddags en 8 uur des voormid
dags, op een Zaterdag na 2 uur des namid
dags, op een Zondag of op een in het Alge
meen Rijksambtenarenreglement daarmede 
gelijkgestelde dag, is daarvoor door de eige
naar een vergoeding aan het Rijk verschul
digd, waarvan het bedrag wordt berekend 
naar een door Onze Minister vast te stellen 
tarief. 

Tarief verAo«JinA in At,val een schip ten 
onrechte is aanAehouden 
Art. 16. Het tarief van de vergoeding, 

bedoeld in artikel 17, lid 5 van de Sche
penwet, ia als Bijlage XIII bij dit besluit 
gevoegd. 

HOOFDSTUK 111 

Certificaten 

Vorm en inhoud 
Art. 17. Vorm en inhoud van de certi

ficaten, met uitzondering van die van uit
watering en voor de houtvaart, worden 
vastgesteld door het Hoofd van de Scheep. 
vaartinspectie; die van laatstgenoemde twee 
door de door ()qa te benoemen Commissie, 
bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Schepen
wet ( Commissie tot Vaststelling van de 
Uitwatering). 

Eisen voor de afiifte van certificaten van 
deuAdel,iikheid, veiliAheids- en radio
veiligheidscertificaten 
Art. 18. 1. Een certificaat van deugde

lijkheid wordt slechts afgegeven, nadat: 
(a) ia gebleken, dat de toeltand van de 

scheepsromp, van de werktuigen en van de 
aftimmering voldoende waarborgen van vei
ligheid voor schip en opvarenden geeft en 
dat aan de in Hoofdstuk IV gegeven voor
schriften i1 voldaan; 

(b) indien het een nieuw schip, geen 
passagiersschip zijnde, met meer dan 800 
ton bruto inhoud, dan wel een nieuw pa■• 
aagiersachip betreft, het schip aan een hel
lingproef is onderworpen en voldoende ge
gevens betreffende de stabiliteit voor ver
schillende hellingen van het schip zijn over
gelegd. 

2. Een veiligheidscertificaat wordt slechts 
afgegeven, nadat daarenboven ia gebleken, 
dat: 
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(a) de reddingmiddelen voldoen aan de 
in Hoofdstuk V gegeven voorschrift.en; 

(b) de radio-telegraafinrichtingen vol
doen aan de in Hoofdstuk V § 5 gegeven 
voorschriften. 

3. Een radio-veiligheidscertificaat wordt 
slechts afgegeven, nadat gebleken is, dat de 
radio-telegraafinrichtingen voldoen aan de 
in Hoofdstuk V § 5 gegeven voorschriften. 

Aanvraa,f tot verkrij/jen van certificaten 
als bedoeld in artikel 18• 
Art. 19. 1. De aanvraag tot het ver

krijgen van een certificaat van deugdelijk
heid, een veiligheidscertificaat of een radio
veiligheidscertificaat moet acluiftelijk, hetzij 
door de eigenaar, hetzij door de bouwer van 
het schip tot het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie worden gericht. 

2. De eerste aanvraag tot het verkrijgen 
van een certificaat van deugdelijkheid of 
van een veiligheidscertificaat moet verge
zeld gaan van de voor de contrale van bouw 
en inrichting benodigde tekeningen, voor 
zover deze te voren nog niet waren inge
zonden, van de zeebrief of het bewijs van 
inschrijving in het register van de zeevis
sersvaartuigen en van de meetbrief, of van 
gewaarmerkte afschriften van deze stukken, 
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een 
veiligheidscertificaat en van een radio-vei
ligheidscertificaat moeten de nodige gege
vens betreffende de radio-telegraafinrich
tingen worden overgelegd. 

3. Voor schepen onder toezicht van een 
der door Ons erkende particuliere onder
zoekingabureaUlC moet bij de aanvraag van 
een certificaat van deugdelijkheid het op het 
ogenblik van aanvraag geldige certificaat 
van dat bureau worden overgelegd. Bevindt 
het schip zich in het buitenland, dan kan 
met toezending van een gewaarmerkt af
schrift van dat certificaat worden volstaan. 

Wijze van afgifte certificaten als 
bedoeld in artikel 18 
Art. 10. 1. Voor een schip, waarvoor 

een certificaat, als bedoeld in artikel 10, lid 
3, is overgelegd, wordt door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie van Onzentwege 
een certificaat van deugdelijkheid in twee 
exemplaren afgegeven, tenzij aan de amb
tenaren van de Scheepvaartinspectie bij on
derzoek blijkt, dat het certificaat van het 
particuliere onderzoekingsbureau ten on
rechte werd toegekend, dat sedert die toe
kenning de toestand van het schip zodanig 
is veranderd, dat de zeewaardigheid onvol
doende is geworden, of dat uit andere hoof
de tegen de afgifte van een certificaat van 

. deugdelijkheid bezwaar bestaat. · 
2. Voor een schip, waarvoor geen certi

ficaat van een door Ons erkende particuliere 
onderzoekingsbureaux wordt overgelegd, 
wordt het certificaat van deugdelijkheid 
slechts afgegeven, nadat aan de ambtenaren 
van de Scheepvaartinspectie door een volle
dig onderzoek is gebleken, dat het voldoet 
aan de voorschriften van de Schepenwet en 
van dit besluit. 
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3. Het voldoen aan de eisen voor het 
verkrijgen van een · veiligheidscertific.11&t of 
een radio-veilipeidscertificaat moet blijken 
uit een volledig onderzoek door de daartoe 
aangewezen ambtenaren. 

Bij gunstige uitalag van dat onderzoek 
worden bedoelde certificaten in twee exem
plaren door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie van Onzentwege afgegeven, 

4. Wordt de afgifte van enig certificaat 
geweigerd, dan wordt die weigering met op
gaaf van redenen aan de aanvrager schrif
telijk medegedeeld. 

Vaargebied, geldigheidsduur van certi
ficaten als bedoeld in artikel 18 
Art. 21. 1. Het Hoofd van de Scheep

vaartinspectie stelt, rekening houdende met 
hetgeen daaromtrent in bestaande interna
tionale overeenkomsten is bepaald, vaat, 
voor welk tijdvak de door hem afgegeven 
certificaten zullen gelden: 

2. Indien er aanleiding is om ten ge
volge van de bouw, de toestand of de uit
rusting van het schip beperkende bepalin
gen te maken betreffende de toe te stane 
vaargebieden, bepaalt hij de wateren of de . 
reizen, waarvoor de certificaten i(eldig zijn. 

Eisen voor afgifte certificaten van uit-
watering en die voor de houtvaart 
Art, 22. 1. Een certificaat van uitwate

ring wordt slechts afgegeven, nadat gebleken 
is, dat: 

(a) voldaan ia aan de in Hoofdstuk VII 
gegeven voorschriften betreffende bouw en 
inrichting; 

(b) het uitwateringsmerk, in overeen
stemming met het in Hoofdstuk VII be
paalde is aangebracht. 

2. Een certificaat voor de houtvaart 
wordt slechts afgegeven, nadat gebleken ia, 
dat: 

(a) voor het schip een nog geldig certi
ficaat van uitwatering is afgegeven; 

(b). voldaan is aan de in ,Hoofdatuk VII 
gegeven voorschriften betreffende bouw en 
inrichting; 

(c) in geval van vermindering van het 
vrijboord bij het vervoer van deklasten hout, 
het houtvaatmerk, in overeenstemming met 
het in Hoofdstuk VII bepaalde, i1t aange
bracht. 

Aanvraag tot verkrijgen van certificaten 
als bedoeld in artikel 11 
Art. 23. 1. • De aanvraag tot het ver

krijgen van een certificaat van uitwatering 
of een certificaat voor de houtvaart moet 
schriftelijk, hetzij door de eigenaar, hetzij 
door de bouwer van het schip, tot de Com
missie tot Vaststelling van de Uitwatering 
worden gericht. 

2. De aanvraag moet vergezeld gaan van 
de nodige tekeningen. 

3, Indien de berekening Van het . vrij
boord door een der door Ons erkende parti
culiere onderzoekingsbureaux is gemaakt, 
wordt deze berekening bij het verzoek over
gelegd. 
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Wijse van afgifte certificaten als 
bedoeld in artikel :n 
Art. 24. 1. Indien uit een door de Com

miessie ingesteld onderzoek blijkt, dat aan 
de vereisten voor het verkrijgen van een 
certificaat van uitwatering of een certificaat 
voor de houtvaart wordt voldaan, worden 
de certificaten in twee exemplaren door die 
Commissie van Onzentwege afgegeven. 

2, Wordt de afgifte van een certificaat 
van uitwatering of van een certificaat voor 
de houtvaart geweigerd, dan wordt die wei
gering met opgaaf van redenen aan de aan
vrager schriftelijk medegedeeld. 

Gelditlheidsduur certificaten als 
bedoeld in artikel 22 
Art. .25. De Commissie stelt, rekening 

houdende met hetgeen daaromtrent in be
staande internatioale overeenkomaten is be
paald, vast, voor welk tijdvak de door haar 
afgegeven certificaten zullen gelden. 

Intrekking van certificaten 
Art. 26. 1. BHikt aan de bevoegde amb

tenaar van de Scheepvaartinspectie, dat 
niet meer wordt voldaan aan de eisen, welke 
voor de afgifte van enig certificaat waren 
gesteld, en dat in het ontbrekende niet vol
doende wordt voorzien, dan trekt hij het 
betreffende certificaat in. 

2. Eveneens trekt hij een certificaat van 
uitwatering of een certificaat voor de hout
vaart in, indien hem uit een mededeling 
van de Commissie tot Vaststelling van de 
Uitwatering blijkt, dat: 

(a) veranderingen in de romp en in de 
bovenbouw van het schip zijn aangebracht, 
welke invloed uitoefenen op de berekening 
van het vrijboord; 

(b) de onderdelen of de inrichtingen 
betreffende de b':!scherming van openingen, 
de verschansing of het relingwerk, de water
loospoorten en de toegangen tot de verblij
ven niet in even deugdelijke toestand ver
keren, als zij waren, toen het certificaat 
werd afgegeven; . 

(c) het schip niet op zodanige geregelde 
tijden en onder zulke voorwaarden is nage
zien, als de Commissie nodig oorde~lt, ten 
einde te verzekeren, dat de romp en de bo
venbouw niet zijn gewijzigd als onder (a) 
bedoeld, en dat de onderdelen of inrichtingen 
in de toestand sijn gehouden als onder (b) 
ia Aangegeven. 

3. Indi~ de hierboven bedoelde ambte
naar e~n certificaat intrekt, deelt hij dit ter
stond, door tussenkomst van zijn districts
hoofd. mede aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie, die de eigenaar onder opgaaf 
van redenen, bij aangetekende dienstbrief 
hiervan kennis geeft. 

HOOFDSTUK IV 
Toestand van de scheepsromp, de werk

tuisen en de aftimmerln1r 
Keuring materialen 

Art. 27. Het voor de bouw van de 
scheepsromp en van de voornaamste werk-
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tuigen te bezigen materiaal, zomede dat, te 
gebruiken bij verbouwing, bij belangrijke 
herstelling of vernieuwi~ van vitale delen, 
moet voldoen aan de etsen, vaatgesteld in 
Bijlage I, en goedgekeurd worden op de 
wijze, als daarin is voorgeschreven. 

Sterkteëisen 
Art. 28. Zowel de afmetingen van alle 

verbandmiddelen van de scheepsromp, als de 
wijze waarop deze ten opzichte van elkan
der zijn aangebràcht en verbonden, moeten 
zodanig zijn, dat - rekening houdende met 
de afmetingen van het schip en met het 
vaargebied, waarvoor het bestemd is - zo
wet de algemene sterkte, als het weerstands
vermogen tegen plaatselijk optredende 
krachten aan redelijke eisen voldoen. 

Uitvoering 
Art. 29. De uitvoering van het construc

tiewerk van de romp moet aan redelijke 
eisen voldoen. 

Waterdichtheid 
Art. 30. De huid en de overige wanden 

van waterdichte afdelingen, als schotten, 
dekken, platforms, binnenbodem1, enz., moe
ten deugdelijk waterdicht zijn afgewerkt. De 
huid en deze wanden moeten behoorlijk en 
voldoende zijn verstijfd tegen de waterdruk, 
welke ter plaatse, ook in geval van nood, 
kan optreden. 

Waterdichte indeling 
Art. 31. 1. De waterdichte indeling 

moet zo doeltreffend zijn als redeli.ikerwijs, 
in verband met de eisen van het bedrijf, kan 
worden verlangd. 

2. Passagiersschepen moeten, wat de wa
terdichte indeling betreft, voldoen aan de 
eisen, gesteld in de Bijlagen II en IIa. 

Waterdichte deuren en sluisen, mangaten · 
Art. 32. 1. Waterdichte deuren en slui

zen in waterdichte schotten moeten goed 
sluiten en voldoende sterk z~in en hun be
wegings- en sluitingsinrichtingen moeten 
doeltreffend zijn samengesteld, zodat een 
goede werking te allen tijde gewaarborgd is. 

2. Waterdichte deuren op passagiers
schepen moeten voldoen aan de eisen, ge
steld in Bijlage II. 

3.' Mangaten op ruimten voor berging 
van water en olie moeten, wanneer het schip 
ledig is, gemakkelijk bereikbaar zijn en naar 
behoren kunnen worden gesloten. 

Plaats en wijse van behandeling 
waterdichte deuren 
Art. 33. 1. Waterdichte deuren moeten 

kunnen worden behandeld van een dek, dat 
boven de bovenste lastlijn is gelegen. 

2. Aan boord van passagiersschepen 
moeten deze deuren, zowel wat betreft de 
plaats, waar zij zijn aangebracht, als de 
plaats, waar zij kunnen worden bediend, 
voldoen aan de eisen, gesteld in de Bijlagen 
II en Ila. 
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Patrijspoorten en lichtranden 
Art. 33bis. 1. De patrijspoorten en licht

randen moeten voldoen aan de eisen, gesteld 
in Bijlage 111. 

2. De patrijspoorten en lichtranden op 
passagiersschepen moeten bovendien vol
doen aan de eisen, gesteld in Bijlage II. 

3. Alle ·patrijspoorten en liehtranden 
moeten overigens voldoen aan de eisen be
treffende type en sterkte, gesteld door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie. 

Peil- en luchtpijpen 
Art. 34. Peil- en lu~htpijpen op dubbele

bodem- of andere tanks, welke rechtstreeks 
op buitenboord kunnen worden aangesloten, 
moeten in laadruimen en aan dek zodanig 
beschermd of zó sterk zijn, dat zij door ver- · 
schuiven van lading niet kunnen worden 
beschadigd. ' 
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draagt, en van passagiersschepen, moet de 
,tunnel een geschikte uitgang (vluchtkoker) 
bebben, waardoor de bemanning zonder wa
terdichte deuren te passeren, deze kan ver
)Jiten. 

5. Liften, welke aan boord van schepen 
, worden aangebracht, moeten vooraf door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, zo
wel wat opstelling als wat inrichting betreft, 
worden goedgekeurd. Hierbij zal rekening 
gehouden worden met de veiligheid van de 
te vervoeren personen of van het bedienend 
personeel, alsmede met de algemene brand
veiligheid van het betrokken schip. Deze 
goedkeuring wordt verkregen na overlegging 
van een certificaat, afgegeven door een 
daartoe door genoemd Hoofd gemachtigd 
particulier bureau. 

Verschansi"', relingwerk 
Art. 37. 1. Alle aan weer en wind bloot-

Openin'8n' in de huid, de dekken en de gestelde dekken moeten door een deugde-
bovenbouw, luchtkokers lijke verschansing of door deugdelijk reling-

. Art. 35. 1. Openingen in het scheeps- werk worden begrensd. 
boord, a:ls toegang&-, laad- en kolenpoorten 2. Een dergelijke doeltreffende bescher-
moeten door deugedlijke afsluitingsmiddelen' ming moet langs aan weer en wind bloot
van voldoende sterkte waterdicht kunnen gestelde trappen en loopgangen zijn aange-
worden gesloten. bracht. · 

2. Openingen in de eindschotten van een 3. De opvarenden moeten, waar zulks 
gesloten bovenbouw en openingen in de aan nodig is, door leuningen, stangen en be
we~ en wind blootgestelde gedeelten van , . schermkappen tegen bewegende delen van 
de dekken moeten. door deugdelijke afslui- .werktuigen worden bescil!!rmd. 
tingsmiddelen afdoende tegen weer en wind· 
kunnen worden gesloten. 

3. Paalmasten en laadpalen, welke als 
luchtkokers zijn ingericht, moeten voorzien 
zijn van goed sluitende dempers, welke aan 
dek bewogen kunnen worden. 

4. Bijlage III en voor passagiersschepen 
bovendien Bijlage II bevatten nadere bepa
lingen omti;ent de in de vorige leden ge
noemde openingen. 

Toegangen, uitlfangen en liften 
Art. 36. 1. De toegangen naar de ver

blijven der opvarenden en de plaatsen, waar 
de schepeli1ll[en hun werk plegen te ver
richten, moeten te allen tijde buiten de 
ruimte om, waarin de voortstuwingswerktui
gen en de ketels zijn opgesteld, behoorlijk 
bereikbaar zijn. Hierbij moet rekening wor
den gehouden met de bepalingen · van Bij
lage III. 

2. De ruimten, waarin de voortstuwings
werktuigen en de ketels zijn opgesteld, mo
gen niet in rechtstreekse verbinding staan 
met de verbliiven va~ passagiers en beman
ning en moeten door de bemanning gemak
kelijk kunnen worden verlaten, ook wanneer 
de waterdichte deureh zijn gesloten . .. 

3. De machindmlher en de stookplaats 
van schepen met een bru!9·inJloud van 1000 
ton of meer moeten ten mmste aan elke 
zijde een. uitgang hebben, met voldoende 
trap- of ladderverbindingen tot de vloer
plaat. 

4. Aan boord van schepen, geen passa
lriersschepen zijnde, waar de lengte van de 
astunnel, gerekend van. het achterpiekschot 
tot de tunneldeur, meer dan 25 meter be-

Waterlozi"' 
Art. 38. Alle aan weer en wind bloot-

. gestelde dekken moeten, onder inachtneming 
van de bepalingen van Bijlage III, zijn 
voorzien van voldoende inrichtingen om zo 
spoedig mogelijk van overkomend water te 
worden bevrijd. 

Afsluiting buitenboordsopeninAen 
Art. 39. 1. Alle buitenboordaansluitingen 

van pijpleidingen, behorende tot de werk
tuiglijke inrichting, moeten onmiddellijk te
gen de huid zijn voorzien van afsluiters of 
kranen, welke behoorlijk bereikbaar zijn en 
gemakkelijk gesloten kunnen worden. 

2. Afvoeropeningen in het scheepsboord, 
welke in verbinding staan met afgesloten 
ruimten, moeten voldoen aan de bepalingen 
van Bijlage III en voor zover het passa
giersschepen betreft, bovendien aan die van 
Bijlage II. De op deze openingen aangeslo
ten afvoerpijpen moeten van deugdelijke 
samenstelling en voldoende beschermd zijn. 

3. Afsluiters of kranen, aangebracht op 
de huid beneden het vrijboorddek, bedoeld 
in artikel 3 van Bijlage III, of binnen een 
gesloten bovenbouw, mogen niet vati gego
ten ijzer zijn vervaardigd. 

Uitzicht voor de roerga"'8r; 
commandobrug 
Art. 40. 1. Aan boord van elk schip 

moet de plaats, waar het schip gestuurd 
wordt, zodanig zijn gekozen, dat de roer
ganger aldaar onder normale omstandighe
den een vrij uitzicht over het voorschip 
heen heeft. 
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2. Een commandobrug moet over de ge
hele breedte van het schip doorlopen, tenzij 
de aard van het uitgeoefende bedrijf dit niet 
mogelijk maakt. Van de commandobrug 
moet een vrij uitzicht over het voorschip 
heen verkregen kunnen worden. 

Roer- en Stuurgerei 
Art. 41. 1. Het roer moet voldoende 

sterk zijn en behoorlijk in de draaipunten 
zijn gesteund. De stuurinrichting moet zo 
sterk zijn, dat het roer onder alle bedrijfs
omstandigheden met voldoende snelheid van 
boord tot boord kan worden bewogen. Zij 
moet goed werken en gemakkelijk te bedie
nen zijn. 

2. Het atuuq;erei moet zodanig zijn in
gericht, dat, indien de bovenste spaak van 
het stuurrad naar stuurboord of naar bak
boord wordt gedraaid, de achterkant van de 
klik van het roer zich naar dezelfde zijde 
beweegt. 

3. Elk schip moet van een doelmatige 
hulpstuurinrichting zijn voorzien. 

Een lll'lerve-hoofdstuurtoestel kan een 
hulpstuurinrichting vervangen. 

4. De hulpstuurinrichting moet ten min
ste eenmaal per jaar worden beproefd. De 
onderdelen van het hulpstuuq;erei moeten 
voor de hand liggend zijn opgeborgen. 

5. Van het onderzoek en van de beproe
vingen der stuurinrichtingen moet in het 
scheepsdagboek aantekening worden gehou
den. 

Ankers, anlcerketti"llen en meertrossen 
Art. 42. 1. De ankers moeten in vol

doend aantal aanwezig en van voldoende ge
wicht en sterkte zijn. 

De ankerkettingen of ankertouwen moe
ten van voldoende lengte, gewicht en sterkte 
zijn, terwijl elk van de ankerkettingen uit 
de nodige, onderling verbonden, losneem
bare einden moet bestaan. 

2. De ankers en kettingen moeten vol-
4oen aan de eisen, vastgesteld in Bijlage I, 
en gekeurd worden op de wijze, als daarin 
ia voorgeschreven. 

3. De ankerkettingen moeten zodanig 
aan het achip zijn bevestigd, dat zij buiten 
de kettingbak kunnen worden ontsloten. 

4. De ankerinrichting moet, wat bouw, 
plaatsing en vermogen betreft, zodanig zijn, 
dat de ankers gemakkelijk kunnen worden 
bediend, terwijl een bijzondere borginrich
ting van de ankera aanwezig moet zijn, die 
het uitlopen ten gevolge van achok of stoot 
voorkomt. 

5. De meertrossen moeten in voldoend 
aantal aanwezig en van voldoende ■terkte 
zijn. 

Inrichtingen ter verminderinA van brand
gevaar, vaste brandblusmiddelen 
Art. 43. 1. Bij de ·constructie, de inde

ling en de inrichting van achepen moeten de 
nodige voorzorgen getroffen zijn, om brand
gevaar zoveel mogelijk tegen te gaan. 

2. De bergplaats voor gevulde lampen, 
petroleum en aangemaakte verf in open 

392 

bu99Cll moeten door ijzeren schotten aijn 
omgeven, een cementen vloer hebben, voor
zien zijn van een ·deugdelijke ventilatie-in
richting en mogen niet in rechtstreekse ver
binding 1taan met enig verblijf. 

3. De in het vorige lid vervatte voor
schriften zijn niet van toepassing op zeil
schepen van 200 ton bruto inhoud en min
der, voor zover de aan boord àanwezige in
richtingen naar het oordeel van de ambte
naar van de Scheepvaartinspectie voldoende 
waarborgen voor de veiligheid opleveren. 

4. Aan boord van schepen van 1500 ton 
bruto inhoud en meer moeten in de daar
voor in aanmerking komende ruimen de no
dige koker■ zijn aangebracht om de tempe
ratuur op te nemen. Deze koken moeten 

· aan het dek zijn bevestigd, met achroefdop
pen worden afgesloten en moeten tot onder 
in deze ruimen doorlopen. Voor de tempe
ratuurkokera moeten bruikbare thermome
ter■ aanwezig zijn. 

5. V oorta moeten de nodige vaste brand
blusmiddelen, als aangegeven in Bijlage IV, • 
zijn aangebracht. 

6. Aan boord van passagieraachepen moe
ten brandwerende schotten, overeenkomstig 
de bepalingen van de Bijlagen II en IIa 
en middelen tot het aantonen van brand, 
als aangegeven in Bijlage IV, aanwezig zijn. 

Schepen in,ericht of gebelli'd voor hst ver-
voer van brandbare vloeistoffen als la
dinA, en schepen ingericht voor het sto
ken van vloeibare brandstof 
Art. 44, 1. Schepen, ingericht of gebe

zigd voor het vervoer van brandbare vloei
stoffen als lading, moeten, wat constructie 
en inrichting betreft:, voldoen aan de ei■en, 
gesteld in Bijlage V. 

2. Bij de constructie en de inrichting 
van schepen, welker ketels met vloeibare 
brandstof kunnen .worden gestookt, moet 
rekening zijn gehouden met het als gevolg 
daarvan verhoogde brandgevaar. 

Spreekbuisen, tele,rafen, eru:. 

Art. 45. 1. Er moet een voldoende en 
deugdelijke verbinding bestaan door middel 
,nn spreekbuizen, telegrafen en dergelijke 
inrichtingen tuuen de plaats, waar het 
schip wordt bestuurd en de plaatsen waar 
het (de) voortstuwingswerktuig(en) en 
waar de hulpstuurinrichting wordt (en) be
diend. 

2. Telegrafen moeten zodanig zijn ge-
- plaatst en ingericht, dat voor het sein "voor
uit" het bewegingshandel naar voren moet 
worden bewogen. 

V oortstuwin,swerktui,len, eru:. 
Voortstuwingsruimten 
Art. 46. 1. De voortstuwingswerktuigen, 

zowel in hun geheel, als in onderdelen, moe
ten goed functionneren, van voldoend sterke 
constructie zijn, nauwkeurig zijn gesteld en 
deugdelijk gefundeerd. De bewegende delen 
moeten voldoend grote draagvlakten heb
ben, rekening houdend met deugdelijke 
llllering. 



393 • 

2. De in lid 1 &egeven voorachriften gel
den eveneens voor de hulpwerktuigen, wier 
goede werking van belang kan zijn voor de 
veiligheid van schip en opvarenden. 

3. De voortstuwingawerktuigen moeten 
zodanig zijn ingericht, dat ook bij achteruit 
slaan een voldoend vermogen kan worden 
ontwikkeld, zodat het schip onder alle om
standigheden behoorlijk manoeuvreervaardig 
is-. 

4. Omkeerbare dieselmotoren moeten 
voorzien zijn van veiligheidsinrichtingen in 
de aanzetluchtleidingen nabij de aanzet
luchtkleppen op elke werkcilinder, teneinde 
el[J)losies in de aanzetluchtleidingen te voor
komen of te localiseren. 

5. Aan boord van schepen met een bruto 
inhoud van meer dan 1000 ton moeten de 
hoofd- en hulpcirculatiepompen, welke niet 
door het hoofdvoortstuwingswerktuig wor- •• 
den gedreven en welke bij de geringste diep
gang boven water spuien, zo mogelijk zijn 
voorzien van een aan dek te bedienen stop
inrichting. 

6. Roosters en vloerplaten moeten deug
delijk zijn gesteund. 

Wanneer zij geborgd zijn, moet de inrich
ting zodanig zijn, dat de platen en roosters 
gemakkelijk gelicht kunnen worden. 

7. Scheepsbenodigdheden en losse stuk
ken hout mogen in een tunnel slechts aan
wezig zijn, indien geborgen in gesloten kas
ten, welke de doorgang niet versperren. 

8. Voortstuwingsruimten en kombuizen 
moeten behoorlijk worden schoongehouden 
en in het bijzonder_ worden vrijgehouden 
van olieresten, lekolie, met olie doordrenkt 
poetskatoen en dergelijke verontreinigingen. 

Gebruik van vloeibare brandstof 

Art. 47. 1. Als vloeibare brandstof voor 
de voortstuwingswerktuigen en de ketels 
mag slechts brandstof met een vlampunt 
boven 55° Celsius bij een barometerstand 
van 760 mm kwik (bepaald met het toestel 
van Pensky-Martens) worden ~ebruikt. 

2. Krachtwerktuigen, welke met behulp 
van een vloeistof met een vlampunt lager 
dan 30° Celsius bij een barometerstand van 
760 • mm kwik (bepaald met het toestel van 
Abel-Pensky) worden gedreven of aangezet, 
mogen niet in een gesloten ruimte zijn op-
gesteld. · 

3. Tanks, bestemd of ingericht voor de 
berging van een vloeistof, als in lid 2 be
doeld, mogen niet in de voortstuwingsruim
te zijn geplaatst. 

4. Hoofdafsluiters in brandstoftoevoer
leidingen naar hoofdstoomketela of motoren, 
moeten zijn voorzien van inrichtingen om 
deze van· het dek af te kunnen sluiten. De 
wijze, waarop dit geschiedt, moet ter plaat
se duidelijk zijn aangegeven. 

5. De olieleiding naar kombuizen moet 
buiten de kombuis op een gemakkelijk be
reikbare plaats van een afsluiter zijn voor
zien. 
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Luchtketels. lnrichti~ motorkamer en 
voortstuwingsinrichting op kleine 
schepen 
Art. 48. 1. De luchtketels en luchtvaten 

moeten voldoen aan de eiten, daarvoor ge
steld in Bijlage VI. 

2. De inrichting van · de motorkamer en 
de daarin geplaatste motor met toebehoren 
van achepen van minder dan 500 ton bruto 
inhoud moeten voldoen aan de eiaen, ge
st~d in Bijlage VI. 

Len■inrichtin1'en 

Art. 49. 1. Elk gedeelte van het schip, 
voor zover het hiervoor vatbaar is, moet te 
allen tijde kunnen worden lensgepompt. Op 
schepen zonder werktuiglijke voortstuwing 
kan zulk■ door ten minste twee handpom
pen geschieden. Deze mogen bij klei~. vaar
tuigen ook verplaatsbare pompen ZtJn. In 
alle andere gevallen moeten werktuiglijk ge
dreven pompen hiertoe op de lensleiding 
zijn aangesloten. 

Met . uitzondering van de voorpiek en de· 
achterpiek moeten alle waterdichte afde
lingen op de lensleiding zijn aangesloten. 

2. De pompen moeten een voldoend!;_ 
hoeveelheid water kunnen opvoeren. ZtJ 
moeten zo zijn geplaatst en de ligging van 
de leiding moet zo zijn, dat een goede wer
king onder alle omstandigheden is gewaar
borgd. De lensleiding moet in de laadruimen 
behoorlijk tegen beschadiging zijn be
schermd. 

Elke onafhankelijke werktuiglijk gedre
ven lenspomp moet aan het water in .de 
hoofdlensleiding een snelheid van ten min
ste 122 meter per minuut kunnen geven. 

De inwendige middellijn in millimetersc 
van de lensleidingen moet ten minste gelijk· 
zijn aan: 

(a) voor de hoofdleidingen naar de pom
pen: 

v100,L(B + D) + 25 ; 
. 36 

(b) voor de leidingen naar de lensflesaen: 

·VIOO i (B + D) + 25. 
21,6 

Hier in. is L de lengte van het schip, ge
meten tussen de loodlijnen aan •de einden 
van de in de zomer toegestane lastlijn ( voor 
schepen geen paaagiersschepen zijnde, wel
ke voorzien zijn van een kruiserhek, wordt 
de lengte genomen gelijk aan 96 percent 
van de totale op de lastlijn gemeten lengte; 
zij mag in dit geval echter niet kleiner ge
nomen worden dan de afstand van de voor
kant van de voorsteven tot het hart van de 
roerkoning); B is de breedte van het schip, 
gemeten op de buitenkant van de spanten; 
D de holte naar de mal tot het schottendek 
voor paaagierachepen (zie Bijlage Il) en 
tot het vrijboorddek voor de overige sche
pen; en 1 de lengte van een waterdichte • 
afdeling; alle maten uitgedrukt in meters. 

In geen geval mag de inwendige middel
lijn van de hoofdleidingen naar de pompen 
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kleiner zijn dan die van de leidingen naar 
de lensflessen. 

3. De lensinrichting op passagiensche
pen moet bovendien voldoen aan de eisen, 
gesteld in de Bijlagen II en IIa. 

4. Aan boord van schepen, geen passa
gienschip zijnde, met meer dan een ruim 
voor of achter de machinekamer gelegen, 
moet een terugslagklep of een afsluiter, 
welke laatste moet kunnen worden bewogen 
van een steeds toegankelijke plaats, in de 
lensleiding aanwezig zijn tegen het water
dichte scheidingsschot van de betreffende 
ruimen. 

Deze terugslagkleppen of afsluiters be
hoeven niet te worden aangebracht in de 
lensleidingen, welke in de tunnel zijn ge
legd. 

5. Op vissenvaartuigen moet elk ge
deelte van het schip, Bat daarvoor in aan
merking komt, in ieder geval het visruim en 
de machinekamer, door een doelmatige 
handpomp van vo1doende grootte kunnen 
worden lensgepompt. 

Stoomketels 
Art. 50. De stoomketels moeten voldoen 

aan de eisen, daaromtrent bij of krachtens 
de Stoomwet.gesteld. 

Hoofdstoomafsluiters 
Art. 51. De hoofdstoomafsluiters van 

elke stoomketel moeten van het dek op een 
steeds bereikbare plaats kunnen worden be
handeld. Zij moeten zijn voorzien van een 
duidelijke aanwijzing hoe gedraaid moet 
worden om de afsluiten te openen en te 
sluiten. 

Elec.trische inrichtingen; ~verlichtinA en 
nooddynamo. Filmtoestellen 
Art. 52. 1. Electrische inrichtingen moe

ten- de nodige veiligheid waarborgen en vol
doen aan de eisen, gesteld in Bijlage VII. 

2. Aan boord van schepen met electri
sche verlichting moet in de voortstuwings
ruimte, o;> het sloependek nabij de redding
boten, in de daarvoor in aanmerking ko
mende verblijven en bij de voornaamste 
doorgangen en trappen een noodverlichting 
ziin aangebracht, die steeds voor onmiddel
lijk gebruik gereed iL 

3. Aan boord van passagiersaèhepen, met 
uitzondering van die, welke niet meer dan 
12 passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen 
aanwezig• zijn, vervoeren en een bruto in
houd hebben van minder dan 1000 ton, 
moet een krachtbron aanwezig irijn, welke 
zowel van die, bestemd voor de voortstu
wing van het schip, als van de electrische 
hoofdinrichting onafhankelijk is. · 

Deze krachtbron moet zo hoog als prak
tiach m01telijk is boven het schottendek zijn 
opgesteld, snel in bedrijf kunnen worden 
gesteld en van voldoende capaciteit zijn om 
gedurende zes achtereenvolgende uren ge
lijktijdig de energie voor de noodverlich
ting, voor de in Bijlage II voorgeschreven 
noodpomp en voor de hoofd- dan wel nood
(reserve-)zender van de radio-telegraaf-

• 394 

Inrichting, indien deze laatste niet over een 
eigen krachtbron beschikt, te kunnen leve
-~n. 

4. Aan boord van passagienschepen, 
waar het bootdek meer dan 9,15 meter ho
Yen de waterlijn, welke.overeenkomt met de 
geringste diepgang, is gelegen, moeten maat
regelen zijn getroffen om de reddingboten, 
gedurende of onmiddellijk na het strijken en 
langszijde liggend, te verlichten. 

5. Aan boord van schepen, welke meer 
dan 12 passagiers, voor wie vaste slaap
plaatsen aanwezig zijn, vervoeren, moet een 
electrische signaalinrichting, welke op de 
commandobrug in werking kan worden ge
steld, aangebracht zijn, ten einde in geval · 
van nood de passagiers en de bemanning te 
kunnen waarschuwen. 

6. Filmtoestellen voor het vertonen van 
. films gedurende de reis, zomede de opstel

ling ddarvan en de ruimten waarin de toe
stellen zullen worden gebezigd, moeten vol
doen aan de voonchriften in Bijlage IVa 
gegeven. 

Aftimmering bemanningsruimten 
Art. 52bis. 1. De verblijven van de 

schepelingen moeten voldoen aan de eisen, 
gesteld in het Schepelingenbesluit. 

2. De verblijven van de kapitein moeten 
ten minste voldoen aan de eisen, bedoeld in 
het eente lid. 

SliitaAe 
Art. 53. De samenstellende delen van de 

scheeparomp en van de werktuigen en in
richtingen, welke van belang kunnen zijn 
voor de veiligheid van schip en opvarenden, 
mogen niet te veel ingeteerd of venleten 
zi_jn. Assen mogen niet op gevaarlijke wijze 
zijn verzakt. 

HOOFDSTUK V 
Uitrusting-

§ 1. Reddingsmiddelen 
Reddinggordels 

Art. 54. 1. Aan boord van elk schip 
moet voor iedere opvarende ten minste Eái 
reddinggordel beschikbaar zijn. 

Aan boord van passagienachepen moet 
een voldoend aantal lr:inder-reddinggordels 
aanwezig zijn, tenzij de reddinggordels te
vens voor kinderen pasklaar zijn. 

De reddinggordels moeten voldoen aan de 
eisen, l(esteld in Bijlage VIII. 

2. De reddinggordels moeten zodanig 
zijn geborgen, dat zij in geval van gevaar 
gemakkelijk zijn te bereiken. 

De bergplaatsen van de reddinggordels 
moeten op duidelijke wijze zijn aangegeven, 
terwijl aangaande het doelmàtig gebruik en 
de plaats, waar de gordels zijn geborgen, 
voor alle opvarenden duidelijke aanwijzin
gen moeten zijn aangebracht. 

Reddingboeien 
Art. 55. 1. Aan boord van elk schip 

moet ten minste het hieronder vermelde 
aantal reddingboeien aanwezig irijn. 
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(a)· aan boord van schepen, uitsluitend 
bestemd en gebruikt voor de vaart over de 
Wadden, langs de mond van de Weser naar 
de Elbe en door het Kaiser-Wilhelmkanaal 
tot Kiel en van schepen van niet meer dan 
50 ton bruto-inhoud, één; 

( b) aan boord van zeilschepen van meer 
dan 50 en van niet meer dan 200 ton bruto 
inhoud en van vissersvaartuigen van meer 
dan 50 :ton bruto inhoud, twee; 

( c) aan boord van alle andere schepen, 
geen passagiersschip zijnde, een in verband 
met de grootte van het schip voldoend aan
tal, doch ten minste twee; 

(d) aan boord van passagiersschepen, bij 
een lengte van het schip 

van minder dan 16 meter, ten minste 8, 
van 61 tot 122 meter, 12, 
van 122 tot 183 meter, 18, 
van 183 tot 244 meter, 24, 
van 244 meter en meer, ,, ,, 30; 
( e) aan boord van passagiersschepen, 

welke gebezigd worden voor het vervoer in 
de in Bijlage VIIIa aangegeven gebieden 
van pelgrims of van grote aantallen passa
giers, voor wie geen vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, in afwijking van het bepaalde 
onder (d), bij een lengte van een schip 
van minder dan 61 meter, ten minste 6, 
van 61 tot 91 meter, 8, 
van 91 tot 122 meter, ,, 10, 
van 122 meter en meer, ,, ,, 12. 

De reddingboeien moeten voldoen aan de 
eisen, gesteld in Bijlage VIII. 

2. Aan boord van passagiersschepen, be
doeld in lid 1, onder (d), moet ten minste 
de helft van het aantal aanwezige redding
boeien, doch niet minder dan zes, voorzien 
zijn van een daaraan met een lijn verbonden 
reddinglicht, dat in het water ontbrandt, 
waardoor overdag een witte rook en 's 
nachts een heldere vlam zichtbaar wordt. 

Aan boord van passagiersschepen, bedoeld 
in lid 1, onder (e), behoeven niet meer dan . 
zes reddingboeien voorzien te zijn van het 
hierboven bedoelde licht, met dien ver
stande, dat, indien de lengte van het schip 
niet meer is dan 61 meter, twee en indien 
de lengte meer is dan 61, doch niet meer 
dan 91 meter, vier der reddingboeien zo
danig moeten zijn ingericht. 

Aan boord van alle andere schepen van 
me'!r dan 400 ton bruto inhoud moet ten 
minste één der reddingbooeien van een der
gelijk licht zijn voorzien. 

3. De reddingboeien moeten voldoende 
zijn bevestigd, doch de ophanging moet i'.11, 
elk geval zodanig zijn, dat zij onmiddellijk 
een drenkeling ku,nnen worden toegeworpen. 
Zij moeten, zoveel mogelijk gelijkelijk over 
stuurboord en bakboord verdeeld, op doel
treffende plaatsen zijn opgehangen. 

4. Aan boord· van passagiersschepen 
moet aan elke zijde ten minste ém redding
boei van een lijn met een lengte van ten 
minste 30 meter zijn voorzien. 

Boten, reddingvlotten, drijvende 
toestellen 
Art. 56. 1, Aan boord van elk schip. , 
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11).et uitzondering van een dok of ander der
~ijk drijvend voorwerp, moeten zich boten 
'bevinden naar de volgende maatstaf: 

(a) aan boord van schepen van minder 
dan 200 ton bruto inhoud, met uitzondering 
van sleepboten, welke slechts dienst doen in 
ae onmiddellijke nabijheid van de havens, 
waar zij thuis behoren, en te klein zijn om 
een boot te voeren, en van vissersvaartui-

- gen met beperkt vaargebied, één of meer 
boten, groot genoeg om alle opvarenden op 
te nemen; 

(b) aan boord van schepen, met beperkt 
vaargebied, van 200 tot en met 400 ton 
bruto inhoud, geen passagiersschip zijnde, 
ten minste één reddingboot van de lste 
klasse, als bedoeld in Bijlage VIII, welke 
aan beide zijden gemakkelijk te water moet 
kunnen worden gebracht en groot genoeg is 
om alle opvarenden op ~ nemen; 

(c) aan boord van schepen geen passa
giersschip zijnde, niet vallende onder de 
schepen, genoemd onder (a) en (b), aan 
elke zijde één of meer reddingboten van de 
lste klasse, als bedoeld in Bijlage VIII, en 
met zodanige inhoud, dat alle opvarenden in 
de boten aan ene zijde van het schip kun
nen worden opgenomen; 

( d) aan boord van passagiersschepen 
reddingboten met zodanige inhoud, dat alle 
opvarenden daariq kunnen worden opgeno
men, tenzij het daardoor niet mogelijk is 
aan het bepaalde in artikel 63, lid 1, te vol
doen, in welk geval een bootruimte volgens 
de in Bijlage VIII gegeven tabel voldoende 
is en de ontbrekende bootruimte door red
dingvlotten of drijvende toestellen moet 
worden aangevuld; 

(e) aan boord van pasagiersschepen, 
welke worden gebezigd voor het vervoer in 
de in Bijlage VIiia aangegeven gebieden 
van pelgrims of .van grote aantallen passa
giers, voor wie geen vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, in afwijking van het bepaalde 
onder (d), reddingboten met een inhoud 
als in Bijlage VIiia is aangegeven, bene
vens aanvullende reddingmiddelen naar de 
in die biilage gegeven maatstaf. 

2. Bij het vaststellen van het aantal op
varenden worden twee kinderen tot de leef
tijd van 12 jaren als één opvarende gere
kend. 
Aanvullende reddingmiddelen 

Art. 57. Aan boord van passagierssche
pen, met uitzondering van die, bedoeld in 
artikel 56, lid 1 onder (e), moeten, indien 
slechts korte reizen worden gemaakt, bo
ven de in het vorig artikel bedoelde boten, 
reddingvlotten en drijvende toestellen, voor 
ten minste 10 % van het aantal opvarenden 
en oo andere reizen voor ten minste 25 % 
van het aantal opvarenden, aanvullende red
dingmiddelen aanwezig zijn. Werkboten en 
vletten mogen als zodanig worden medege
rekend. 

Motorboten 
Art. 58. Aan boord van alle schepen met 

een bruto inhoud van 5000 ton of meer en 
op passagiersschepen met een geringer bruto 
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inhoud, indien het aantal reddingboten meer 
dan 13 bedraagt, moet een der reddingboten 
een motorboot zijn. Is het aantal redding
boten meer dan 19, dan moeten twee der 
reddingboten, aan elke zijde een, motor
boten zijn. 

lnrichti~ boten, reddi~vlotten en 
drijvende toesteJJen 
Art. 59. De boten, reddingvlotten en drij

vende toestellen moeten voldoen aan de in 
de Bijlagen VIII en VIiia gegeven voor
schriften. 

Plaatsit14 reddinAmiddelen 
Art. 60. 1. De boten en reddingvlotten 

moeten zodanig geplaatst zijn, dat zij ook 
onder ongunstige omstandigheden als slag
'zij, stuur- of koplast, vlug en veilig te wa
ter kunnen worden gebracht. 

2. De plaatsing van elke boot, elk red
dingvlot of elk drijvend toestel moet zo
danig zijn, dat zij de behandeling van an
dere boten, reddingvlotten of drijvende toe
stellen niet bemoeilijken. 

3. De opvarenden moeten snel en in 
goede orde in de boten plaats kunnen 
nemen. 

4. De aanvullende reddi~middelen moe
ten zoveel mogelijk over het schip verdeeld 
worden opgesteld, zodanig, dat zij zo goed 
mogelijk tegen beschadiging zijn gevrij
waard. 
OpsteJJing boten 

Art. 61. 1. Alle boten moeten zodanig 
zijn opgesteld, dat zij goed zeevast staan en 
zonder veel inspanning door de bemanning 1 

te water kunnen worden gebracht. 
2. Zij mogen niet zijn opgesteld bij de 

boeg van het schip of op een zodanige 
plaats, dat zij bij het te water brengen in 
gevaarlijke nabijheid van de schroeven ko
men. 

3. Aan boord van pa11agiersachepen kun
nen met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 63 de reddingboten boven elkander, 
dan wel in elkander zijn geplaatst. 

Voor het geval dergelijke boten voor het 
te water laten moeten worden gelicht, is 
het in elkander plaatsen echter uitsluitend 
geoorloofd, indien voldoende krachtwerk
tuigen voor dat lichten aanwezig zijn. 

4. De reddingboten en -vlotten, welke 
aan boord van passagiersschepen boven het 
aantal der onder davits geplaatste redding
boten zijn ~st, kunnen over de volle 
breedte van een dek, op de brug of op het 
achterschip zijn geplaatst. Zij moeten .zo
danig worden vastgezet, dat zij de grootste 
kans hebben van het schip vrij te komen 
en te blijven drijven, indien er geen tijd is 
voor het te water brengen. 

5. Een zo groot mogelijk aantal van de 
in het vorige lid genoemde reddingboten 
moet zowel aan de ene als aan de andere 
zijde van het schip te water kunnen worden 
gebracht met behulp van inrichtingen, be
stemd om de boten van het ene naar het 
andere boord over te brengen. 

6. Boten mogen op meer dan één dek 
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zijn geplaatst, op voorwaarde, dat doel
treffende maatregelen zijn genomen om te 
voorkomen, dat op een lager dak geplaatste 
boten onklaar raken door het te water bren
gen van boten, welke op een hoger gelegen 
dek zijn geplaatst. 

Jnrichtin'8n voor het te water 
brenaen van boten 
Art. 62. 1. Boten aan boord van sche

pen van minder dan 200 ton bruto inhoud 
moeten onbemand gemakkelijk, vlug en 
doeltreffend te water kunnen worden ge
bracht. Schepen van 200 ton bruto inhoud 
en meer moeten voorzien zijn van inrich
tingen, waarmede de boten onbemand onder 
normale omstandigheden door ten hoogste 

· 4 man gemakkelijk, vlug en doeltreffend 
buitenboord en te water kunnen worden ge
bracht. 

2. Davits moeten op zodanige wijze op 
één of meer dekken worden opgesteld, dat 
de daaronder geplaatste boten veilig kunnen 
worden gestreken zonder hinderlijk te zijn 
voor de behandeling van andere davits. 

De constructie moet voldoen aan de in 
Bijlage VIII gegeven voorschrifteJL 

3. Indien een stel davits voor meer dan 
één reddingboot wordt gebruikt, moeten af
zonderlijke takels voor elke boot aanwezig 
zijn, tenzij staaldraad lopen met werktuig
lijke inrichtingen om deze op te halen wor
den gebruikt. De gebezigde inrichtingen 
moeten het in volgorde snel te water bren
gen der boten verzekeren. Bij werktuiglijke 
inrichtingen moet tevens een handbeweging 
aanwezig zijn. De bepalingen van dit lid zijn 
niet van toepauing op schepen, gebezigd 
voor korte reizen, indien de hoogte van het 
sloependek boven de waterlijn bij de gering
ste diepgang in zee 4,50 meter niet te boven 
gaat. 

4. Takels, blokken en inrichtingen moe
ten voldoen aan de in Bijlage VIII gegeven 
voorschriften. 

5. Aan boord van schepen met een bruto 
inhoud vEftl meer dan 1000 ton moeten de 
reddingboten voorzien zijn van glijspanten 
of daarmede gelijk te stellen inrichtingen 
van een door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie goedgekeurd type. 

SteJJen davits en daaraan verbonden 
reddinAboten aan boord van passa
giersschepen 
Art. 63. 1. Passagiersschepen moeten 

naar gelang van de lengte voorzien zijn van 
een aantal stellen davits en daaraan ver
bonden reddiÓgbotcn, als in Bijlage VIII is 
voorgeschreven. 

2. Passagierqchepen, welke worden ge
bezigd voor het vervoer in de in Bijlage 
VIiia aangegeven gebieden van pelgrims en 
van grote aantallen pallll8gicrs, voor wie 
geen vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, moe
ten, in afwijking van het in lid 1 bepaalde, 
naar gelang van de lengte van het schip 
voor.zien zijn van een aantal stellen davits 
en daaraan verbonden reddingboten, als in 
Bijlage VIiia is omschreven. 
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§ 2. Veiligheidsmiddelen 

Oliestorten, lijnwerptoestel, stormladder 
· Art. 64. 1. Aan boord van elk schip 
moeten geschikte middelen of inrichtingen 
voor het storten van golfstillende olie en een 
voldoende hoeveelheid traan of plantaardige 
olie aanwezig zijn, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de lengte van het 
achip, de duur en de aard van de te onder
nemen reis. 

2. Passagiersschepen en alle andere niet 
gesleepte schepen van meer dan 500 ton 
bruto inhoud moeten zijn voor.zien van een 
imichting tot het schieten van reddinglijnen. 
Bij deze inrichting moeten ten minste drie 
lijnen, èlk niet korter dan 200 meter, aan
wezig zijn. Een duidelijke gebruiksaanwij
zing moet bij het toestel zijn aangebracht. 

3. Schepen van meer dan 200 ton bruto 
inhoud moeten zijn voorzien van een storm
ladder van toereikende lengte, welke vol
doet aan redelijkerwijs daaraan te stellen 
eisen. 

Brandblusmiddelen. Veili,heidslampen 

Art. 65. 1. Aan boord van elk schip 
moeten, behalve de in artikel 43 bedoelde 
vaste inrichtingen ter vermindering van 
brandgevaar en vaste brandblusmiddelen, 
teven, brandblusmiddelen aanwezig zijn vol
gens de in Bijlage IV gegeven voorschriften. 

2. Aan boord van motorschepen en van 
schepen, ingericht of gebezigd voor het ver
voer van brandbare vloeistoffen, moeten 
ém of meer deugdelijke veiligheidelampen 
aanwezig zijn om te gebruiken in ruimten, 
waar dampen, welke tot een ontploffing 
aanleiding kunnen geven, redelijkerwijs kun
nen worden verwacht. 

Gereedschap en materiaal +oor aan 
boord uit te voeren herstellinAen 

Art. 66. 1. Aan boord van werktuiglijk 
voortbewogen schepen moeten gereedschap, 
materiaal en verwisselstukken in voldoende 
hoeveelheid aanwezig zijn, om op zee nood
herstellingen aan de werktuigen, de 1tuur
imichting en de electrische installatie te 
kunnen uitvoeren. 

2. Aan boord van stoomschepen moeten 
voor het rollen en stoppen van de vlam
pijpen van de hoofdstoomketela een passen
de pijpenroller en een aantal doelmatige 
'(lampijpstoppera aanwezig zijn. 

3. Aan boord van schepen, waar steen
kolen worden gestookt, moet een zodanig 
aantal reserve roosterijzers aanwezig zijn, 
dat van iedere hoofdstoomketel ten minste 
ém der vuren van een nieuw rooster kan 
worden voor.zién. 

4. Alle schepen, met uitzondering van 
tankschepen, met een electrische installatie 
van ten minste 500 watt, moeten een elec
trische boor, geschikt voor het boren van 
gaten van 16 mm diameter, aan boord heb
ben, die op alle plaatsen, waar brand ver
wacht kan worden, moet kunnen worden 
gebezigd. 
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PresenninAs 
Art. 67. Voor elk luikhoofd op een bloot

gestelde plaata op het dek, van welks bo
venkant het vrijboord wordt gemeten, en 
voor elk luikhoofd op een dek van de bo
venbouw moeten ten minste twee in goede 
toestand verkerende presenninga, ondoor
dringbaar voor water en voldoende sterk, 
aanwezig zijn. Het materiaal moet gegaran
deerd vrij van jute zijn, terwijl de minimum 
eisen voor kwaliteit en gewicht door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie worden 
vastgesteld. 

VistuiA. 
Art. 68. 1. Aan boord van vissersvaar

tuigen moeten de voor het visserijbedrijf 
bestemde inrichtingen en vaste toestellen 
zodanig zijn geconetrueerd en opgesteld, dat 
zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid 
der opvarenden. 

2. Het lopend vistuig, alsmede de mas
ten, het staand en het lopend want, welke 
tijdens het bedrijf worden belast, moeten 
voldoende sterk zijn en in goede staat ver
keren. 

3. De bij het in lid 2 bedoelde tuig be
horende blokken moeten voldoende sterk 
zijn en zodanig zijn uitgevoerd en aange
bracht, dat zij geen gevaar opleveren voor 
de veiligheid der opvarenden. 

Genees-, heel- en verbandmiddelen 
Art. 69. 1. Aan boord van elk schip, 

waarop een geneeskundige gemonsterd ie, 
moet, wat betreft de aanwezigheid van ge
nees-, heel-, verband- en ontsmettingsmid
delen, voldaan zijn aan het bepaalde in de 
Wet van de late Juni 1865, Staatsblad no. 
60, het laatst gewijzigd bij de Wet van 8 
Juli 1924, Staatsblad no. 335, regelende de 
uitoefening der geneeskumt. 

2. Aan boord van elk schip, waarop geen 
geneeskundige gemonsterd is, moeten ge
nees-, heel-, verband- en ontsmettingsmid
delen en een door Onze Minister aangewe
zen handleiding voor het gebruik daarvan 
aanwezig zijn volgens de voorschriften, ver-
vat in Bijlage IX. · 

§ 3. Hulpmiddelen bij de navigatie 

Zeekaarten, enz. 
Art. 70. 1. Aan boord van elk schip 

moeten de zeekaarten, welke nbd.ig zijn voor 
de te ondernemen reis, in goede staat aan
wezig zijn. 

De zeekaarten moeten van een voldoend 
groot bestek zijn om er behoorlijk op te 
kunnen navi(ieren en moeten zoveel nodig 
worden bijgehouden aan de hand van de 
,,Berichten aan Zeevarenden", Zeekaarten, 
welke te zeer verouderd zijn om behoorlijk 
te worden bijgewerkt, worden geacht niet 
in goede staat te verkeren. 

Stroomkaarten voor de Noordzee en het 
Kanaal moeten op alle schepen aan boord 
zijn, tenzij zij niet nodig zijn voor de te 
ondernemen reis. 

Tevens moeten twee passers en een stel 
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van twee driehoeken of een parallelliniaal 
aan boord zijn. 

2. Aan boord van elk schip moeten bij
gewerkte lichtenlijaten van de kuiten, welke 
op de voorgenomen reis in het zicht kun~ 
nen komen, aanwezig zijn. 

3. Aan boord van achepen van meer dan 
100 ton bruto inhoud moeten bijgewerkte 
zeemansgidsen of zeilaanwijzingen, welke 
nodig zijn voor de te ondernemen reis, als
mede een zeemansalmanak, aanwezig zijn. 

Kompassen 
Art. 71. 1. Aan boord van zeilschepen 

van minder dan 200 ton bruto inhoud, 
stoom- en motorviaersvaartuigen van min
der dan 100 ton bruto inhoud, achepen in 
de Wad- en Sontvaart en sleepboten, uit
sluitend gebezigd in de kustsleepvaart, moet 
ten minste één, en aan boord van elk ander 
achip moeten ten minste twee goed werken
de magnetiache kompassen, welke op vaste 
plaatsen zijn opgesteld, aanwezig zijn. Deze 
plaatsen moeten met het oog op het gebruik 
praktisch zijn gekozen, en zodanig, dat het 
kompas geen hinderlijke storing ondervindt 
van de in de nabijheid geplaatste ijzermas
sa's, waartoe tijdig het advies van een der 
filiaalinrichtingen van het Koninklijk Ne
derlands Meteorologiach Instituut moet 
worden ingewonnen. 

2. Aan boord van achepen, voorzien van 
twee of meer kompassen, moet ten minste 
één der kompassen zodanig zijn geplaatst, 
dat men van .de plaats, waar dit kompas is 
opgesteld, vrij uitzicht heeft over ten min
ste 24 streken van de horizon. Zulk een 
kompas moet voorzien zijn van een peil
inrichting, welke door een bevoegd persoon 
op haar juistheid is onderzocht. 

Aan boord van schepen, welke van een 
electrische inrichting zijn voorzien, moet bij 
aanleg van de leiding in de nabijheid van 
de kompassen rekening worden gehouden 
met het daaromtrent in .artikel 11 van Bij
lage VII bepaalde. 

3. Aan boord van schepen, welke van 
staal of ijzer zijn gebouwd, of waar zich 
belangrijke ijzermasaa's aan boord bevinden, 
moeten de kompassen door een bevoegd 
persoon behoorlijk gecompenaeerd zijn en 
moeten, blijkens een te vertonen atuurtafel, 
de fouten van het kompas of, indien meer 
kompassen aan boord zijn opgesteld, van ten 
minste twee kompaasen bekend zijn. V66r 
de compensatie moeten de kompasaen, kom
pasrozen en onderdelen door de deskundigen 
op hun deugdelijkheid zijn onderzocht. 

4. Tenzij uit de aantekeningen van de 
kapitein blijkt, dat de fouten der kompassen 
in zee door waarnemingen geregeld worden 
gecontroleerd en zij binnen redelijke gren
zen blijven, moet, telkenmale wanneer de 
ambtenaar van de Scheepvaartinapectie dit 
nodig oordeelt, zodanige contr6le binnens
lands door een bevoegd persoon worden ver- -
richt. 

5. De in lid 3, 3 en 4 bedoelde bevoegde 
personen worden door Onze Minister aan
gewezen. 
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6. In afwijking van het in lid 1 bepaalde 
mogen de daarin bedoelde magnetische 
kompassen, met uitzondering van één kom- 
pas, door gyroscopische kompassen van een 
goedgekeurd type worden vervangen. 

Nautit1ehe instrumenten 
Art. 72. 1. Aan boord van elk schip 

moeten ten minste één kijker en ten minste 
ém hoekmeetinstrument aanwezig zijn, wel
ke door een door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie erkende deskundige moeten 
zijn goedgekeurd. De fouten van het hoek
meetinstrument moeten door die deskundige 
met een nauwkeurigheid van ten minste één 
minuut zijn bepaald. Dit hoekmeetinstru
ment behoeft niet aan boord te zijn van 
achepen, welker reizen beperkt blijven tot 
de vaart langs de Oostkust van de Noord
zee van Calais tot het Aggerkanaal, zomede 
in de Oostzee tot de lijn Gothenburg-Fre
derikshaven. 

2. Aan boord van achepen van meer dan 
150 ton bruto inhoud moet ten minste ém 
deugdelijk uurwerk aanwezig zijn, goedge
keurd door ém der filiaalinrichtingen van 
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
I!!stituut en waarvan stand en _gang bekend 
ZlJll. 

3. Aan boord van elk schip moet een, 
door een door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie erkende deskundige gecon
troleerde en goedgekeurde, barometer aan-
wezig zijn. · 

4. Aan boord van elk schip moeten een 
handlood met gemerkte lijn, een doelmatig 
werktuiglijk lodingstoestel, geschikt om 
diepten tot ten minste 100 vadem te meten 
en een betrouwbare Jo,,- aanwezig zijn. Het 
lodingatoestel kan op schepen van minder 
dan 500 ton bruto inhoud en op alle ove
rige schepen, wt!lker reizen zich niet verder 
uitstrekken dan de Oostzee, de Noordzee 
tot de 61ste breedtegraad en tot de lijn 
Orkaden-Shetland-eilanden in het Westen, 
het Kanaal, het Kanaal van Bristol, het St. 
Georgekanaal en de Ierse Zee tot de lijn 
Whitehead-Port Patrick in het Noorden en 
in het Zuiden tot de lijn Camsore Pt.
Landaend-Kaap St. Mathieu, worden ver
vangen door een zwaarlood met gemerkte 
lijn, waarvan de lengte afhankelijk is van de 
diepte der te bevaren wateren. 

5. Passagiersschepen van 5000 ton bruto 
inhoud en meer moeten van een goedge
keurde richtingzoeker, als omschreven in 
artikel 80, zi~n voorzien. 

Seinlamp, Internationaal Seinboek 
Art. 73. 1. Alle schepen van meer dan 

150 ton bruto inhoud moeten een doelmatige 
aeinlamp aan boord hebben. 

2. Alle schepen van meer dan 500 ton 
bruto inhoud moeten een Internationaal 
Seinboek en een volledig stel seinvlaggen 
aan boord hebben. 

Toepassing op gesleepte schepen 
Art. 74. De voorschriften van de artike

len 70 tot en met 72 zijn niet van toepaa-
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sing op gesleepte schepen, met dien ver
stande, dat, indien het gesleepte schip be
mand ia, een lood met gemerkte lijn van vol

· doende lengte aan boord moet .zijn. 

§ 4. .Hulpmiddelen ter voorkoming 
van aanvaringen 

Hulpmiddelen ingevol48 aanvarings-
rejlementen 
Art. 75. 1. Aan boord van elk schip 

moeten aanwezig .zijn de hulpmiddelen om 
te kunnen voldoen aan de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op .zee. 

Indien de daarin voorgeschreven lantaarns 
voor electrisch licht .zijn ingericht, moet een 
tweede stel lantaarns met olieverlichting 
aan boord .zijn, ten.zij de inrichting van de 
electrische lantaarns .zodanig is, dat .zij te
vens met olieverlichting kunnen worden ge
bruikt, dan wel de inrichting zodanig ia, dat 
steeds op electrische verlichting kan worden 
gerekend. 

2. Aan boord van elk achip, dat de Ne
derlandse wateren bevaart moeten boven
dien de hulpmiddelen aan boord .zijn, welke 
nodig .zijn om aan de voonchriften van het 
Binnenaanvaringsreglement te· kunnen vol
doen. 

3, • De schermen van de boordaeinlaii
taarns moeten .zijn geplaatst en ingericht, 
als in de in lid 1 genoemde bepalingen ia 
aangegeven. 

4. De in lid 1 bedoelde lantaarns en voor 
zover nodig hun onderdelen moeten gemerkt 
en voor.zien zijn van een certificaat, afgege
ven door een der filiaalinrichtingen van het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch In
stituut, inhoudende, dat de lantaarns deug
delijk sijn en voldoen aan de voorschriften 
van de in lid 1 genoemde bepalingen. 

Fluiten en sirenen 
Art. 76. De fluiten en sirenen tot het 

geven van seinen moeten zodanig sijn in
gericht, dat .zij, wanneer zij gebruikt moe
ten worden, steeds gereed .zijn om onmiddel
lijk goed geluid te geven. Zij moeten op 
voldoende hoogte en zodanig geplaatst zijn, 
dat het geluid zo min mogelijk wordt onder
schept. De stoomleiding naar een fluit of 
sirene moet behoorlijk zijn geïsoleerd. 

§ 5. Radio-inrichtingen 

Verplichting radio-telegrulinrichting 
Art. 77. 1. Alle pasaagiersschepen en 

voorts alle schepen, geen pasaagienachip 
zijnde, van 1600 ton bruto inhoud en meer, 
met uitzondering van gesleepte acheoen, 
moeten met een radio-telegraafinrichting 
.zijn uitgerust. 

2. Alle schepen, geen puagieruchepen 
.zijnde, welke voor.zien .zijn van een radio
telegraafinrichting, moeten een radio-veilig
heidscertificaat aan boord hebben. 

Eisen voor ~n radio-tele1raalinrichtit14 
Art. 78. 1. De radio-telegraafinrichting 

moet zo veilig mogelijk in het bovendeel van 
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het schip en .zo hoog boven de bovenste 
lastlijn als praktisch mogelijk worden opge
steld. 

De seinhut moet rechtstreeks door middel 
-Van een ~eekbuis of telefoon of op andere 
even doeltreffende wijze in verbinding staan 
met de commandobrug. 

Een betrouwbaar uurwerk met aeconden
wij.zer en een betrouwbare noodverlichting 
moeten in de eeinhut aanwezig .zijn. 

Aan boord moeten aanwezig .zijn voldoen
de gereedschappen en reserve-onderdelen, 
teneinde de goede werking van de radio
inrichting te ven:ekeren. 

2. Behalve de eiaen, welke voortvloeien 
uit het van kracht .zijnde Internationaal 
Radiotelegraafverdrag, geldt ten aan.zien van 
de radio-tel~raafinrichtingen van de in lid 
1 van artikel 77 bedoelde schepen het vol-
gende: • 

(a) de.ze inrichtingen moeten een hoofd-
. • en een nood-(reeerve-) inrichting omvatten, 

met dien verstande, dat indien eerstgenoem
de ook aan alle eisen, welke onder (1) van 
dit lid aan een nood-(reserve-) inrichting 
worden gesteld,- voldoet, de.ze laatste achter
wege kan blijven; 
-tpµtl! c-.1)-poou u~ -p1ooq ~p (q) 
tingen moeten in staat .zijn op de frequen
ties (met de golflengten) en met de golf
tyóen, welke door het van kracht .zijnde In
ternationaal Radiotelegraafverdrag voor 
noodgevallen en veiligheid van de scheep
vaart zijn voorgeschreven, te seinen en te; 
ontvangen; de zenders moeten een toonfre
quentie van ten minste 100 hebben; 

(c) de hoofd.zender moet een normale 
reikwijdte van ten minste 100 .zeemijlen 
hebben, d.w.z., dat de.ze ·in staat moet .zijn 
duidelijk waarneembare eeinen van schip 
tot schip over een afstand van ten minste 
100 .zeemiilen over dag onder normale voor-

- waarden en omstandigheden uit te .zenden, 
waarbij wordt aangenomen, dat de .ontvan
ger een kristaldetector zonder versterking 
gebruikt; voor een nood-(reeerve-)inrich
ting moet de normale reikwijdte ten minste 
80 .zeemijlen bedragen voor schepen, welke 
een onafgebroken luisterdienst moeten on
derhouden en ten minste 50 zeemijlen· voor 
alle andere schepen; 

(d) te àllen tijde moet over voldoende 
energie kunnen worden beschikt om de 
hoofdinrichting doeltreffend onder normale 
omstandigheden over een afatand van 100 
ze~mijlen te doen werken; 

(e) de ontvanginrichting moet geschikt 
.zijn voor het ontvangen van de golven, wel
ke gebruikt worden voor het uit.zenden van 
tijdseinen en weerberichten; ontvangst op de 
frequenties (met de golflengten) genoemd 
onder (b) moet kunnen geschieden door, in
dien dit in verband met het golftype moge
lijk ia, alleen gebruik te maken van een 
kristaldetector; het gebruik van een in de 
radiohut geplaatste luidspreker is toege
staan, mits een ontvang1t, gelijkwaardig met 
die op telefoon, is gewaarborgd; 
(tY de uitstraling van de önder (e) be

doelde ontvanginrichting mag niet meer be-
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dragen dan 0,1 micro-volt per meter, geme
ten op een afstand van een zeemijl; 

(g) tot de radio-telegraafinrichting be
horen een noodantenne en voldoende reser
ve-antennedraad ten genoegen van het 
Hoofd van de .Scheepvaartinapectie; 

(h) alle delen van de nood-(reaerve-)in- · 
richting moeten zo veilig mogelijk in het 
bovendeel van het schip en zo hoog moge
lijk boven de bovenate lastlijn worden ge
plaatst; de nood-(reaerve-)inrichting moet 
voorzien zijn van een krachtbron, welke on- · 
afhankelijk is van die, bestemd voor de 
acheepsvoortstuwing en van de electrische 
hoofdinrichting van het schip en moet snel 
in bedrijf kunnen worden gesteld en gedu
rende ten minste 6 uren onafgebroken kun
nen werken, terwijl de noodkrachtbron zo
danig moet worden onderhouden, dat zij 
buitengaats te allen tijde ten volle aan 
haar doel beantwoordt; 

(i) bij gebruik van zendera, in({ericht 
voor golven van het type Al, A2 en/of A3, 
moet aan boord een golfmeter aanwezig zijn, · 
waarmede de frequentie (golflengte) van de 
uitgezonden golf op het oog gecontroleerd 
kan worden. 

Indien echter de Jr:ender zelf met gelijke 
of grotere nauwkeurigheid kan worden inge
steld dan voornoemde golfmeter mogelijk 
zou maken, is deze golfmeter niet vereist. 

3. Onderdelen of reservedelen van het 
scheepsstation mogen, met uitzondering van 
de zend-ontvangschakelaar, niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt. 

4. Indien de radio-telegraafinrichting 
met een lampzender is uitgerust, moet in of 
in de onmiddellijke nabijheid van de aein
hut een brandbluaapparaat, gevuld met een 
de electriciteit niet-geleidende vloeistof, 
aanwezig zijn. 

Verminderde eisen radio-telegraafinrich
ting schepen, niet vallende onder art. 

77, lid 1 
Art. 78bis. De voorschriften, in lid 2 van 

artikel 78 aan de radio-telegraafinrichtingen 
gesteld, gelden ook, voor zover toepa11t1Clijk, 
op de radio-telegraafinrichtingen van sche
-pen, niet vallende onder lid 1 van artikel 
77, met dien verstande, dat geen nood
(reserve-)inrichting wordt geëist en dat de 
normale reikwijdte van de zender ten min
ste 50 zeemijlen moet bedragen. 

Eisen voor een auto-alarmtoestel 
Art. 79. 1. Een auto-alarmtoestel, waar

onder wordt verstaan een toestel voor de 
automatische ontvangst van alarmseinen, 
moet voldoen aan de in artikel 19, paragraaf 
21, van het Algemeen Reglement, behoren
de bij het Internationaal Radiotelegraafver
drag van Washington 1927, gestelde eisen. 

2. Indien de luisterdienst door middel 
van e~n auto-alarmtoestel wordt onderhou
den, moeten in de seinhut, op de comman

. dobrug en in de hut van de chef-radio-tele
grafist 11:eluidverklikkers zijn aangebracht, 
welke moeten gaan werken, nadat het auto
alarmtoestel in werking is gesteld en moe-
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ten blijven werken tot zij worden uitgescha
keld. 

Het afzetten van de verklikkers moet 
slechts door middel van één schakelaar, · 
wtlke zich in de seinhut moet bevinden, 
mogelijk zijn. 

Eisen voor een richtiDgzoekffr 
Art. 80. 1. · De richtingzoeker aan boord 

van schepen, voorzien van ,een radio-tele
graafinrichting, moet doeltreffend en ge
schikt zijn om op de frequenties, in het van 
kracht zijnde Internationaal Radiotelegraaf
verdrag voorgeschreven voor gebruik in 
noodgevallen, voor het geven van peilingen 
en voor radiobakens, duidelijk waarneem
bare seinen te ontvangen en peilingen te ne
men, waaruit de ware peiling en richting 
kunnen worden afgeleid. 

De richtingzoeker moet vrij zijn van me
chanische en/of electrische storingen, welke 
de goede werking beïnvloeden. 

Hij, onder wiens beheer de richtingzoeker 
ia gesteld, moet op de goede werking toe
zien en zorg dragen, dat voor het instru
ment een certificaat, hetwelk de fouten aan
geeft, is verstrekt, volgens de door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie gegeven 
voorschriften. 

2. TUll8Cn de plaats, waar de richting
zoeker is opgesteld en de commandobrug 
moet een doeltreffende verbinding bestaan. 

3. Van iedere gelegenheid, welke zich 
voordoet om de betrouwbaarheid van de 
radiopeilingen te controleren, behoort ge
bruik te worden gemaakt, terwijl de uitslag 
in het radiodagboek moet worden vermeld. 

4. Teneinde te voorkomen, dat foutieve 
radiopeilingen worden genomen, moeten an
tennes voor persoonlijk gebruik tijdig wor
den weggenomen, Van alle bijzonderheden, 
die zich hierbij voordoen, moet in het radio
dagboek melding worden gemaakt. 

Luisterdienst 
Art. 81. 1. Aan boord van schepen, be

doeld in artikel 77, niet voorzien van een 
auto-alarmtoestel, ala aangegeven in artikel 
79, moet buitengaats een luisterdienst wor
den onderhouden en wel: 

· (a) aan boord van passagiersschepen 
van minder dan 3000 ton bruto inhoud ge
durende de diensturen, vastgesteld in ver
band met het van kracht zijnde Internatio
naal Radiotclegraafverdrag en indien in dat 
verband -geen diensturen zijn voorgeschre
ven, gedurende tijdvakken, door de kapitein 
naar omstandigheden te bepalen; 

(b) aan boord van pasaagieraachepen 
van 3000 ton bruto inhoud en meer een on
afgebrokeq luisterdienst; 

(c) aan boord van andere dan p811Sa
gienachepen, van minder dan 3000 ton bru
to inhoud een luisterdienst, waarvan de ka
pitein de duur naar omstandigheden regelt; 

· (d) aan boord van andere dan passe
. giersschepen van 3000 ton bruto inhoud en 
meer, doch van niet meer dan 5500 ton 
bruto inhoud, een luisterdienst van ten min
ste 8 uren per dag; 
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(e) aan boord van andere dan passa
gierilschepen, van meer dan 5500 ton bruto 
inhoud een onafgebroken luisterdienst. 

2. Aan boord van schepen, waar de ka
pitein de duur van de luisterdienst regelt, 
moet de luisterdienst bij voorkeur worden 
onderhouden op de uren, welke in het van 
kracht zijnde Internationaal Radiotele
graafverdrag voor de radio-telegraafdienst 
zijn voorgeschreven. 

3. Aan boord van schepen. waarvoor een 
bepaalde duur van de luisterdienst is voor
geschreven, moet deze dienst worden uit
geoefend op de uren, welke in het van 
kracht zijnde Internationaal Radiotelegraaf
verdrag voor de radio-telegraafdienst zijn 
voorgeschreven. 

4. Aan boord van schepen, voorzien van 
een auto-alarmtoestel, moet, wanneer het 
1ehip buitengaats is, dit toestel voortdurend 
zijn ingeschakeld, tenzij een radio-telegra
fist of luisteraar op wacht is. 

Wanneer de radio-telegrafi1t van wacht 
gaat, moet hij het auto-alarmtoe■tel aan het 
luchtnet verbinden, de goede werking daar
van nagaan en de wachthebbende stuurman 
daaromtrent rapporteren. 

Buitengaats moet het toestel ten minste 
él!runaal per 24 uur worden beproefd. 

Het luchtnet, waarop het auto-alarmtoe
stel is aangesloten, mag niet tegelijkertijd 
voor andere doeleinden worden gebezigd. 

§ 6. Niet-voorgeschreven uitrusting. 
Deu/ldeljjkheid niet-voorgeschreven 

uitrusti"' 
Art 8lbis. Wanneer in dit Hoofdstuk 

niet-voorgeschreven uitrusting op het gebied 
van reddingmiddelen, veiligfieidsmiddelen, 
hulpmiddelen bij de navigatie en radio-in
richtingen aan boord ia, .moet deze in deug
delijke toestand verkeren. 

HOOFDSTUK VI 
Bemanning 

Al,emeen voorschrift 
Art 82. Elk schip moet behoorlijk be

maud zijn met voor zijn taak berekend per
aoneel, waarvan elk lid lichamelijk geschikt 
is voor de hem opgedragen werkzaamheden, 
een en ander in verband met de veiligheid 
van het schip. 
Minimum aantal 

Art. 83. 1. Aan boord van zeilschepen 
moet de bemanning talrijk ge:Qoeg zijn voor 
de behandeling van het tuig. 

2. Aan boord van stoom- of motorsche
pen moet de bemanning voldoende zijn om 
aan dek op elke zeewacht, behalve de ka
pitein of stuurman, chef van de wacht, ten 
minste beschikbaar te kunnen hebben: 

(a) indien de bruto inhoud minder dan 
400 ton bedraagt, één persoon; 

(b) indien de bruto inhoud 400 ton of 
meer, doch niet meer dan 700 ton bedraagt, 
éffl roerganger en é6n uitkijk; 

( c) indien de bruto inhoud meer dan 
700 ton bedraagt, één roerganger, één uit
kijk en nog éffl persoon. 
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3. Aan boord van stoom- of motorsche
pen moet op elke zeewacht in de machine
of motorkamer ten minste 6én persoon aan
wezig zijn, die met de bediening van de 
voortstuwingsinrichting vertrouwd is. 

4. Aan boord van stoomschepen moet de 
bemanning voldoende zijn om in de machi
nekamer op elke zeewacht ten minste be
schikbaar te kunnen hebben: 

(a) indien het verwarmd oppervlak van 
de hoofdstoomketels niet meer dan 200 m2 
bedraagt, één persoon; 

(b) indien het verwarmd oppervlak van 
de hoofd1toomketel1 meer dan 200 m2, doch 
niet meer dan 375 m 2 bedraagt, twee per
sonen, met. dien veratande, dat het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie, indien de om
standigheden hem daartoe aanleiding geven, 
kan toestaan, dat dit aantal tot één wordt 
beperkt, in welk geval boven het benodigde 
aantal één peraoon als reserve aan boord 
beschikbaar moet zijn; 

(c) indien het verwarmd oppervlak van 
de hoofdstoomketels meer dan 375 m2, doch 
niet meer dan 1300 m 2 bedraagt, twee per
aooen · 

( d) • indien het verwarmd oppervlak van 
de hoofdstoomketels meer dan 1300 m2, doch 
niet meer dan 2000 m 2 bedraagt, drie per
BODeD; 

( e) indien het verwarmd oppervlak van 
de hoofdstoomket:ela meer dan 2000 m2, 
doch niet meer dan 3000 m2 bedraagt, vier 
personen; 

(f) indien het verwarmd oppervlak van 
de hoofdstoomketels meer dan 3000 m 2 be
draagt, vijf peraonen. 

5. Aan boord van stoomschepen moet, 
in verband met het aantal ketels, het · aantal 
vuren, de· soort van brandstof en de stook
inrichting een voldoend aantal stokers aan
w.ezig zijn, om in normaal bedrijf voldoende 
stoom voor de voortstuwings- en hulpwerk
tuigen te kunnen opwekken. 

6. Aan boord van motorschepen van 
minder dan 300 ton bruto inhoud, waar de 

· motor van dek bediend kan worden, kan in 
afwijking van het in lid 3 bepaalde: 

(a) indien het vermogen van de voort
stuwingsmotor meer dan 125 rempaarde
krachten, doch rijet meer dan 225 rem
paardekrachten bedraagt, met de aanwezig
heid aan boord van één peraoon, die met 
de bediening van de motor vertrouwd en 
daarmede in het bijzonder belast is, worden 
volstaan; 

(b) indien het vermogen van• de voort
stuwingsmotor 125 rempaardekrachten of 
minder bedraagt, worden toegestaan, dat 
geen afzonderlijk persoon voor de bediening 
van de motor aan boord aanwezig ia, doch 
dat hiermede iemand van het dekpenoneel 
wordt belast, mits deze voldoende daarme-
de bekend is. • 

7. Aan boord van motorschepen moet, 
behoudens het bepaalde in het vorige lid, 
de bemanning voldoende zijn om in de mo
torkamer op elke zeewacht ten minste be
schikbaar te kunnen hebben: 

(a) indien het vermogen van de voort-

26 
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atuwingsmotor 400 rempaardekrachten of 
minder bedraagt, één penioon; 

(b) indien het vermogen meer dan 400, 
doch niet meer dan 750 rempaardekrachten 
bedraagt, twee personen, met dien verstan
de, dat het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, indien de omstandigheden hem 
daartoe aanleiding geven, kan toestaan, dat 
dit aantal tot ~m wordt beperkt, in welk 
geval boven het benodigde aantal Un per
soon als reserve aan boord beachikbaar moet 
.zijn; 

(c) j.ndien het vermogen meer dan 750, 
doch niet meer dan 2500 rempaardekrach
ten bedraagt, twee personen; 

(d) indien het vermogen meer dan 2500, 
doch niet meer dan 6000 rempaardekrach
ten bedraagt, drie personen; 

(e) indien het vermogen meer dan 6000 
rempaardekrachten bedraagt, vier personen. 

8. De in lid 6 en 7 genoemde rempaarde
krachten worden gerekend · .zonder overbe
lasting van de motor en worden voor iedere 
motor door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie vastgesteld. 

9. De ambtenaren van de Scheepvaart
inspectie .zijn bevoegd, met het oog op de 
inrichting, grootte of bestemming van het 
schip, aanvulling van het wachtdoend per
soneel aan dek en in de machinekamer voor 
te 1ehrijven. 

Gediplomeerde sloepsgaten 

Art. 84. 1. Aan boord van paSBagiers
achepen moèten voor elke reddingboot, die, 
of voor elk reddingvlot, dat aan boord ge
plaatst moet .zijn, ten minste 2 gediplo
meerde sloepsÎasten aanwezig .zijn, indien 
het reddingmiddel voor minder dan 41 per
sonen is bestemd, 3, indien het voor 41 tot 
en met 61, 4, indien het voor 62 tot en met 
85 en 5, indien het voor meer dan 85 per
sonen is bestemd. 

2, Onder gediplomeerd sloepsgast wordt 
verstaan elk lid der bemanning, aan wie een 
diploma als sloepsgast is afgegeven. 

3. De eisen, waaraan moet worden vol
daan ter verkrijging van een diploma als 
slocpsgast, de wij.ze van verkrijging van dit 
diploma en hetgeen verder op de.ze diplo
ma's bettckking heeft, .zijn omschreven in 
Bijlage XI. 

Radio-ftitl#;lrafisten en luisteraars 

Art. 85. 1. Aan boord van schepen, wel
ke van een radio-telegraafinrichting .zijn 
voor.zien, moet een bevoegd radio-telegrafist 
a1s chef van het scheepsstation .zijn aange
wezen. 

2. Bovendien moeten, indien geen auto
alarmtoestel wordt gebruikt, .zoveel bevoeg
de radio-telegrafi■ten of luisteraars aan 
boord .zijn, a1s voor het uitoefenen van de 
voorgeschreven luisterdienst nodig .zijn. 

3. Onverminderd de eisen, welke voort
vloeien uit het van kracht .zijnde Interna
tionaal Radiote~verdrag, mag a1s chef 
van het scheepatation aan boord van pel
grimachepen alecht:11 optreden een bevoegd 
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radio-telegrafist met een diensttijd aan 
boord van ten minste .zes maanden. 

De.ze diensttijd kan ook in een andere 
functie dan die van radio-telegrafist .zijn 
verkregen. 

4. Onder een bevoegd radio-telegrafist 
wordt verstaan de houder van een nog gel
dig certificaat als radio-telegrafist volgens 
de bepalingen van het Algemeen Reglement, 
behorende bij het van kracht .zijnde Inter
nationaal Radiotelegraafverdrag, met uit
zondering van de houder van een bij.zonder 
certificaat. 

5. Als Juisteraar mag optreden de hou
der van een nog geldig certificaat als luis
teraar, afgegeven krachtens de in Bijlage X 
gegeven voorschriften. 

Als luisteraar mag ook optreden de hou
der van een bij.zonder certificaat als radio
telegrafist, hetwelk bevoegdheid geeft tot 
deelneming aan de internationale dienst van 
het. openbaar verkeer en aan de. algemene 
berichtenwi11eling der mobiele stations op 
schepen, welke niet in artikel 77 .zijn be
doeld. 

6. Noch de kapitein, noch de eerste 
stuurman mogen als radio-telegrafist of als 
luisteraar dienst doen. Wat de eerste stuur
man betreft, kan in bijzondere gevallen, ter 
beoordeling van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie, hierop een uitzondering wor
den gemaakt. 

Bediening radio op schepen, niet vall
lende onder artikel 77 
Art. 85bis. Aan boord van achepen, niet 

vallende onder artikel 77, voor.zien van een 
radio-telegraaf- of radio-telefooninrichting, 
mogen noch de kapitein noch, indien meer 
stuurlieden aan boord .zijn, de eerste stuur
man als radio-telegrafist dan wel als radio
telefonist dienst doen. In bijzondere geval
len, ter beoordeling van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie, kan hierop een uit
zondering worden toegestaan. 

Wacht door gediplomeerden 
Art. 86. 1. Indien aan boord twee ·of 

meer gediplomeerden voor de dekdienst of 
twee of me:r gediplomeerden voor de .ma
chinedienst aanwezig .zijn, moet als chef van 
de .zeewacht, .zowel aan dek, als in de ma
chinekamer, steeds een gediplomeerde op
treden. Zij, die krachtens dispensatie de 
plaats van een gediplomeerde innemen, wor
den voor de toepassing van dit voorschrift 
als gediplomeerden beschouwd. 

2. Zij, die minder dan één jaar, in welke 
hoedanigheid ook, aan boord hebben dienst 
gedaan, worden bij de toepassing van lid 1 
niet medegerekend. 

Lichamelijke ~ktheid 
Art. 87. 1. De kapiteins, stuurlieden, 

machinisten, machini■t-stokers en de perso
nen, wie aan boord het houden van uitkijk 
in .zee wordt opgedragen (uitkijken), als
mede de ongediplomeerden, die de wacht op 
de brug of in de machinekamer wordt toe
vertrouwd, moeten in het be.zit .njn van ge-
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necskundige verklatingen van bevoegde des
kundigen, inhoudende, dat zij de hiervoor 
nodige gehoor- en gezichtsscherpte en kleur
onderscheidingsvermogen bezitten. Deze ver
klaringen moeten voordat tot de monstering 
wordt overgegaan en tevens op eerste aan
vraag aan de ambtenaar, met de monste
ring belast, worden getoond. 

2. Deze verklaringen worden opgemaakt 
en afgegeven volgens het bepaalde in het 
Reglement op de geneeskundige keuringen, 
dat als Bijlage XII bij dit besluit is ge
voegd. 

3. De in lid 1 bedoelde deskundigen wor
den door Onze Minister aangewezen. 

4. Indien korte tijd v66r het vertrek van 
een schip de bemanning moet worden aan
gevuld, kan, indien dringende omstandig
heden nopen tot aanmonstering van perso
nen, die niet in het bezit zijn van genees
kundige verklaringen, als in lid 1 bedoeld, 
daartoe vergunning worden verleend en wel 
in Nederland door het betrokken districts
hoofd van de Scheepvaartinspectie, in Indo
nesië, Suriname en de Nederlandse Antillen 
door daartoe van Overheidswege aangewezen 
ambtenaren en in het buitenland door de 
consulaire ambtenaar. 

Duur rusttiid 
Art. 88. Tenzij uit een oogpunt van vei

ligheid voor schip en lading daarvan moet 
worden afgeweken, moet bij vertrek uit een 
haven of van een veilige rede aan hen, die 
het eerst een wacht betrekken, in de 12 aan 
deze wacht voorafgaande uren ten minste 3 
uren onafgebroken vrij van dienst worden 
gegeven. 

HOOFDSTUK VII 
Uitwatering 

Uitwateringsmerk 
Art. 89. 1. De in artikel 17 van dit be

sluit genoemde Commissie stelt voor elk 
sclüp, met uitzondering van vissersvaartui
gen uitsluitend gebezigd voor de visvangst, 
van baggermaterieel, dat gesleept wordt 
vervoerd, en van dokken en andere derge
lijke drijvende voorwerpen, het minimum 
vrijboord vast voor de verschillende gebie
den, waarin het schip gerechtigd is te1varen, 
voor de verschillende jaargetijden en, zo no
dig, voor de verschillende omstandigheden 
van belading. · 

Hierbij worden de vootschriften, welke in 
Bijlage III zijn gegeven, in acht genomen. 

2. Het berekenen van het vrijboord en 
het aanbrengen van uitwateringsmerken kan, 
mits onder toezicht van bovengenoemde 
Commiuie, door de in artikel 7 bedoelde 
particuliere onderzoekingsbureaux geschie
den. 

3. Aan boord moet een afschrift van het 
vrijboordrapport aanwezig zijn. 

Houtvaart 
Art. 90. 1. Met een schip mag geen 

deklast hout van meer dan 5 percent van 
.zijn draagvermogen worden vervoerd, tenzij 
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voor dat schip een certificaat voor de hout~ 
vaart is afgegeven. 

2. Voor het verkrijgen van een certifi
caat voor de houtvaart moet het schip vol
doen aan bijzondere voorschriften betref
fende de sterkte en de bouw van het schip, 
de inrichtingen aan dek tot het sjorren van 
de deklast en de beveiliging van de beman
ning, alsmede betreffende waarborgen no
pens voldoende stabiliteit en bestuurbaar
heid. 

Deze voorschriften zijn in Bijlage III aan-
gegeven. • 

3. Indien de in lid 1 van dit artikel be
doelde schepen aan de in Bijlage III met 
het oog op dieper afladen gestelde eisen 
voldoen, kan overeenkomstig de mede in die 
bijlage aangegeven regelen een vermindering 
van vrijboord bij vervoer van deklasten 
hout van meer dan 5 percent van het draag-

. vermogen worden toegestaan. 

HOOFDSTUK VIII 
Belading, stuwage en ballasten. 

Gevaarlijke ladingen 
Algemene eisen 

Art. 91. 1. Het beladen en het stuwen 
moeten voldoen aan de eisen van goede zee
manschap, a:odat de stabiliteit noch te ge
ring noch te groot wordt-en geen gevaar kan 
ontstaan, dat de lading of een gedeelte daar
van levendig wordt. 

2. Een schip, dat zonder lading of met 
weinig lading naar zee gaat, moet zo nodig 
voldoende, g:oed in het schip geplaatste en 
doelmatige ballast aan boord hebben. Bal
last, welke zou kunnen overgaan, moet hier
tegen op afdoende wijze zijn verzekerd. 

Steenkool, eierkolen en steenkoolbriketten 
Art. 92. 1, Indien de lading uit steen

kool, eierkolen of steenkoolbriketten bestaat, 
moet voor een deugdelijke ventilatie lang■ 
de oppervlakte van de lading worden ge
zorgd. Een luchtstroom in de lading moet 
worden vermeden. 

2. Elke ruimte, waarin de in lid 1 ge
noemde stoffen zijn geladen, moet zijn voor
zien van een voldoend aantal - ten minste 
twee - luchtkokers, welke gelijkelijk over 
het voor- en achtereinde van zulk een ruim
te .zijn verdeeld. Deze luchtkokers moeten 
aan boord van schepen van meer dan 1000 
ton bruto inhoud. een middellijn van ten 
minste 30 centimeter hebben en van ten 
minste 20 centimeter op kleinere schepen. 
De luchtkokers moeten boven de vaste ge
deelten van het schip uitsteken, zodat de 
vrije toe- en afvoer van lucht niet wordt 
belemmerd. De kokers moeten voldoende 
sterk .zijn om weerstand te bieden tegen de 
kracht van overkomend water bij ongunstig 
weer. 

De luchtkokers moeten voorzien zijn van 
kappen, welke naar of van de wind kunnen 
worden gedraaid en van.deksels, welke er op 
kunnen worden bevestigd, indien wegens 
slecht weer de kappen moeten worden af
genomen. 
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3. Aan boord van schepen van meer dan 
200, doch van minder dan 1500 ton bruto 
inhoud, welker reizen zich verder uitstrek
ken dan de Oostzee, de Noordzee, de Britse 
eilanden en de Westkust van Europa, moe
ten in elke ruimte, waarin de in het eerste 
lid bedoelde stoffen zijn geladen, de nodige 
kokers zijn aangebracht om de temperatuur 
te kunnen opnemen. Deze kokers moeten 
zijn ingericht als in artikel 43, lid 4 is aan
gegeven, doch behoeven niet aan het dek te 
zijn bevestigd. 

4. In de ruimten, gevuld met de in lid 1 
bedoelde stoffen en in de ruimten, welke 
hieraan grenzen en niet gasdicht van eerst
genoemde zijn afgesloten, mag geen vuur 
aanwezig zijn. Behalve voor electrisclte ver
lichting, welke in eerstgenoemde ruimte 
voldoen moet aan de eisen, gesteld in arti
kel 14 van Bijlage VII, mag in alle ruimten 
slechts van deugdelijke veiligheidslampen 
voor de verlichting gebruik gemaakt worden. 

5. Indien in schepen, welke niet in het 
bijzonder voor het vervoer van steenkool 
zijn ingericht, eierkolen, nootjes of derge- ' 
lijke steenkoolsoorten, welke gemakkelijk 
overgaan,. worden geladen, moeten zo nodig 
gevelingen zijn aangebracht. 

6. De bepalingen van dit artikel, behou
dens die van lid 4, gelden niet voor kolen
ruimen (bunkers) van stoomschepen, voor 
zover de hierin aanwezige steenkool voor 
dadelijk gebruik is bestemd. 

Graan en zaad 

Art. 93. 1. Bij het laden van gestort 
graan of zaad moet zijn gezorgd, dat de 
buikdenning dicht is, opdat geen graan of 
zaad in de vulling kan komen, waardoor de 
pompen verstopt kunnen geraken. 

2. Elke ruimte, bestemd om geheel met 
gestort zaad beladen te worden, moet van 
een langsschot of een geveling van voldoen
de sterkte zijn voorzien. Dit schot of deze 
geveling moet van de bodem tot het dek en 
van dek tot dek doorlopen. De schotten 
moeten graandicht zijn en van vulstukken 
tussen de dekbalken zijn voorzien. 

3. Elke ruimte, bestemd om geheel met 
gestort graan beladen te worden, moet vol
doen aan de in het vorige lid gestelde eisen, 
met dien verstande, dat in een onderruim 
het langschot of de geveling over het onder
ste derde gedeelte kan worden weggelaten. 

4. De in beide voorgaande leden bedoel
de· schotten of gevelingen kunnen in onder
ruimen worden weggelaten, indien de luik
hoofden van het tussendek open worden 
gelaten en voldoende openilll(en in het tus
sendek worden gemaakt teneinde zorg te 
dragen, dat het graan of zaad in het tussen
dek kan dienen om het onderruim bij te 
vullen. • 

Aan boord van schepen met een breedte 
· van minder dan 6,50 meter kunnen die 
schotten en gevelingen ook worden wegge
laten, indien de schepen van luikhoofden 
van voldoende inhoud zijn voorzien, zodat 
deze als feeders dienst kunnen doen. 
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5. Wordt een ruimte niet geheel met ge
stort graan of zaad gevuld, dan moet deze 
lading worden afgedekt met een hoeveelheid 
graan of zaad in zakken of doelmaitg stuk
goed tot een voldoende hoogte en gewicht, 
zodat de lading niet overgaat. De gestorte 
lading moet vooraf met een vloer van plan
ken worden bedekt. 

Het langschot of- de gevelilll' . genoemd in 
lid 2, moet in dit geval zo hoog worden op
getrokken, dat het 0.50 meter boven de op
pervlakte van de gestorte lading uitsteekt. 

Dit langschot of deze geveling kan wor
den weggelaten: 

(a) indien de ruimte voor niet meer 
dan de helft met graan of zaad is beladen en 
verder met zakken of stukgoed geheel is op
gevuld; 

(b) indien zekerheid bestaat, dat de ge
deeltelijke lading uit hoofde van haar lig
ging en haar omvang niet kan overgaan. 

6. In schepen met één dek moet het 
· ruim, dat met gestort graan of zaad wordt 

gevuld, van doelmatige feeders zijn voor
zien, die tezamen een inhoud hebben van 
ten minste 2 percent der gehele ruimte. 

7. In schepen met twee of meer dekken 
mogen in het bovenste tussendek geen lijn
zaad en andere zaden, welke gemakkelijk 
overgaan, gestort worden geladen. 

In schepen met twee · of meer dekken, 
moeten alle met gestort graan of zaad ge
vulde ruimen op elk dek afzonderlijke fee
ders hebben, tenzij de luikhoofden van de 
tussendekken open blijven en voldoende 
openingen in de tussendekken worden ge
maakt, teneinde zorg te dragen, dat de la
ding in de tussendekken dienen kan, om die 
in het ruim en in een tweede tussendek bij 
te vullen. 

8. De voorschriften van de hierna te 
noemen lichamen mogen in plaats van die, 
vervat in de voorafgaande leden van dit ar
tikel worden opgevolgd, indien in de laad
ha;ven uitdrukkelijk de eis wordt gesteld, dat 
deze met uitzondering van andere voor
schriften moeten worden nageleefd. 

Deze lichamen zijn: 
(a) de Board of Underwriters, New 

YOl'k· 
(b) 

. (c) 
(d) 

de Britse Board of Trede; 
de Duitse Seeberufsgenossenschaft; 
de Mobile Board of Underwriters; 

(e) de National Board of Marine Un
derwriters, New York; 

(f) de New Orleans Board of Under
writers; 

(g) de Port Warden of Montreal; 
(h) de Wheat Tariff Association, San 

Francisco. 

Gevaarlijke stoffen 
Art. 94. 1. a. Voor de toepassing van 

dit besluit worden verstaan onder ontplof- · 
bare stoffen de springstoffen, voortdrijven
de middelen en soortgelijke stoffen (met 
uitzondering van die stoffen, welke door 
aanraking met een vlam niet ontploffen en 
voor slag, stoot of wrijving niet gevoeliger 
zijn dan dinitrobenzol), benevens de voor-
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werpen, die een of meer .dezer stoffen als 
bestanddeel bevatten, zoals: 

1. buskruit (zwart buskruit, .alpeter
kruit, meelpulver, mijnkruit); 

2. rookzwek kruit (schietkatoenkruit, ni
troglycerinekruit): 

3. ontplofbare organieche nitraten, zoals 
nitroglycerine, nitrocelluloae, pentaerythriet
tetranitraat (pentriet); 

4. mena:aels van ontplofbare organische 
nitraten met andere al of niet-ontplofbare 
stoffen, zoals dynamiet en springgelatine; 

5. aromatische nitroverbindingen, zoa1a 
trinitrotoluol (trotyl), hexanitrodiphenyla
mine (hexyl), pikrinezuur, tetranitromethyl
aniline (tetryl), trinitroreaorcine, trimethyl
entrinitroamine (he:mgeen), genitreerde 
chloorhydrine; 

6. chloraat- en perchloraatspringstoffen; 
7. ammoniumnitraatapringstoffen; 
8. kalksalpeterspringatoffen, zoals cal

ciniet; 
9. initiatalspringstoffen, zoals slagkwik 

en andere lmalzure zouten, loodazide en an
dere uiden (met uitzondering van natriwn
uide), tetrazeen; 

10. munitiën, ontstekingsmiddelen; 
ll. ontvlammingsmiddelen, zoals veilig

heidslont, veiligheidsvuurkoordaanatekera, 
met uitzondering van veiligheidslucifers; 

12. pyrotechnisch speelgoed, enz., zoals 
confettibommen, Bengaalae lucifers, wonder
kaarsen, klappertjes (amorces); 

13. vuurwerk, zoals voetzoekers, zonnen, 
fonteinen, vuurpijlen, zwermpotten; 

14. voorwerpen, voorzien van het ontste
kingsmiddel tot het ontwikkelen van prik
kelende gassen, zoals traangaszundera. 

b. Onverminderd het bepaalde bij de Wet 
van de 26ste April 1884 (Staatsblad No. 81) 
en de bij krachtens deze Wet uitgevaardigde 
voorschriften, moeten de onder a bedoelde 
ontplofbare stoffen zodanig worden gebor
gen, dat zij gemakkelijk geworpen of onder 
water gezet kunnen worden, zoveel mogelijk 
verwijderd blijven van de bewoonde gedeel
ten van het schip, van machine- en ketel
ruimpt, van kolenbergplaatsen en van plaat
sen, waar geregeld gewerkt wordt en ten 
minste 2 meter van het scheepsboord. On
der dek geborgen moeten zij ten minste 3 
meter verwijderd zijn van wanden van rui
men, waarin steenkolen of andere aan 
broeiing of aan zelfontbranding onderhevige 
stoffen aanwezig zijn. 

Zij moeten, indien zij niet in een kruit-
kamer geborgen worden, geplaatst worden: 

1 °. in een ruim, door waterdichte schot
ten van alle andere delen van het schip en 
van andere lading gescheiden, dan wel door 
schotten of haren kleden van andere goede
ren gescheiden; 

2 °. bovendeks, verwijderd van andere 
brandbare of gevaarlijke goederen en niet 
aan directe bestraling door de zon blootge
steld; 

c. Ontstekingsmiddelen en stoffen, die 
gemakkelijk door slag of stoot of door wrij
ving tot ontploffing kunnen worden ge
bracht, moeten steeds afzonderlijk van an-
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dere ontplofbare stoffen, worden geborgen. 
d. Ontplofbare stoffen mogen niet in 

eenzelfde ruimte worden geborgen met stof
fen, bedoeld in lid 2 tot en met 8. 

e. Indien ontplofbare stoffen in een 
ruimte, direct onder het bovenste dek ge
legen, worden vervoerd, mogen op dit dek 
in de nabijheid geen stoffen, bedoeld in de 
leden 2 tot en met 7, als deklading worden 
gestuwd. 

2. Samengeperste gassen, onder druk tot 
vloeistof verdichte gassen, bij zeer lage tem
peratuur kokende vloeistoffen en onder druk 
in vloeistoffen opgeloste gassen moeten op 
zodanige wijze geborgen worden, dat de 
vaten, waarin zij verpakt zijn, niet door 
rollen of stoten beschadigd kunnen worden. 

De vaten mogen, indien zij aan dek ge
plaatst worden, niet aan directe bestraling 
door de zon zijn blootgesteld. Zij moeten 
steeds geplaatst worden op een veilige af
stand van schotten of leidingen, die aan 
verwarming kunnen blootstaan. 

De vaten en de vullingsgraad daarvan 
moeten voldoen aan de eisen voor de be
trokken stof gesteld krachtens artikel 19 
van de Veiligheidswet 1934, of aan daar
mede, naar het oordeel van het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie, gelijkwaardige ei-
sen. . 

Voor het vervoer in tropische of sub
tropische gebieden worden de eisen voor de 
vaten en de vullingsgraad daarvan vastge
ateld in het in lid 13 bedoelde boekwerk, 
onder inachtneming van overeenkomstige 
veiligheidsgrenzen als voor Nederland krach
tens artikel 19 van de Veiligheidswet 1934 
worden aangegeven. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden ge borgen met 
stoffen, bedoeld in lid l, 6 en 8. 

3. a. Het vervoer van de volgende 
brandbare vloeistoffen moet in overeenstem
ming met de in Bijlage V aangegeven eisen 
geschieden: koolwaterstoffen en vloeibare 
brandatoffen met een vlampunt lager dan of 
gelijk aan 55° Celsius, welke niet in elke 

· verhouding met water mengbaar zijn. Als 
vloeibare brandstoffen worden beschouwd de 
vloeistoffen, welke gebruikt plegen te wor
den om door verbranding warmte, licht of 
drijfkracht op te wekken. 

b. Andere dan onder a genoemde brand
bare vloeistoffen met een vlampunt lager 
dan of gelijk aan 55° Celsius moeten in ge;; 
aloten metalen vaten of in daai'mede uit een 
oogpunt van veiligheid gelijk te stellen ver
pakking worden vervoerd. De verpakking 
moet voldoende ruimte voor uitzetten van 
de vloeistof laten. Deze brandbare vloeistof
feq moeten geplaatst worden op veilige af
stand van schotten en leidingen, die llan 
verwarming kunnen blootstaan. 

Bovendien moeten zij : 
1 °. indien zij in elke verhouding met 

water mengbaar zijn en het vlampunt lager 
ia dan of gelijk aan 21 ° Celsill8, zo mogelijk 
als deklading &estuwd worden; zij mogen 
daarbij niet aan directe bestraling door de 
zon zijn blootgesteld; 
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2°. indien zij niet in elke verhouding met 
water mengbaar zijn en het vlampunt lager 
is dan of gelijk aan 21 ° Celsius, aan dek ver
voerd worden. Kan dit niet geschieden, dan 
mag onder de voorwaarden, nader door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie aange
geven, het vervoer ook onder dek plaats 
vinden. 

c. Het vlampunt der in dit lid bedoelde 
vloeistoffen wordt bepaald bij een barome
terstand van 760 mm kwik met het toestel 
van Abel-Pensky. 

d. De in dit lid bedoelde stoffen mogen 
niet geplaatst worden in de nabijheid van 
stoffen, bedoeld in lid 1, 5, 6 en 7. 

4. Vaste stoffen, welke gemakkelijk tot 
ontbranding kunnen worden gebracht of wel
ke bij verwarming tot 70° Celsius brandbare 
gaBSen kunnen afgeven, moeten in gasdichte 
verpakking vervoerd worden. 

Deze stoffen moeten geplaatst worden op 
veilige afstand van schottén en van leidin
gen, welke aan verwarming bloot kunnen 
staan. 

Worden zij aan dek geplaatst, dan mogen 
zij niet aan directe bestraling door de zon 
zijn blootgesteld. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met 
atoffen, bedoeld in lid 1, 5, 6 en 7. 

5. Stoffen, die tengevolge van opneming 
'Vllll vocht of contact met water brandbare 
gassen kunnen afgeven, moeten gas- en 
vochtdicht verpakt zijn. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met de 
atoffen, bedoeld in lid 1, 3, 4, 7 en 8. 

6. a. Stoffen, welke onderhevig zijn aan 
ontbranding tengevolge van broei, moeten 
op veilige afstand worden geplaatst van 
schotten en van leidingen, welke aan ver
waming kunnen blootstaan. Indien zij niet 
gaadicht verpakt zijn, moeten zij zo moge
lijk zodanig gestuwd worden, dat zij te allen 
tijde gemakkellijk te bereiken zijn en dat 
door opmeting van de temperatuur in de la
ding controle mogelijk is. 

b. Stoffen, welke bij e :mvoudig contact 
met lucht in zeer korte tijd aan ontbranding 
onderhevig zijn, moeten steeds in deugdelijke 
gaadichte verpakking vervoerd worden en, 
voor zover onder dek, na verkregen toeatem
ming van het Hoofd van de Scheepvaart
it\9pectie en volgena door deze te geven aan
wijzingen. 

De in dit lid onder a en b bedoelde stof
fen mogen niet in dezelfde ruimte worden 
geborgen met atoffen, bedoeld in lid 1, 2, 3, 
4, 7 en 9. 

7. Zuuntofrijke stoffen, welke bij brand 
ken zijn en zo nodig uit het ruim verwijderd 
deze door zuurstofafgifte kunnen onderhou
den en bevorderen, moeten, indien zij onder 
dek worden gestuwd, gemakkelijk te berei
ken zijn en zo nodig uit het ruim verwijderd 
kunnen worden. De verpakking van deze 
stoffen moet zodanig zijn, dat uittreden van 
de inhoud afdoende wordt voorkomen. 

De in dit lid bedoelde atoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte geborgen worden met 
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stoffen, bedoeld in lid 1, 3, 4, 5 en 6 en met 
.,sterke zuren", vallende onder lid 8. 

8. Corrosieve en bijtende vloeistoffen en 
stoffen, welke door opnemen van water of 
vocht uit de lucht in corrosieve of bijtende 
vloeistoffen kunnen overgaan, alsook stof
fen, welke onder normale omstandigheden 
corrosieve dampen of nevels kunnen afge
ven, moeten in deugdelijke gas- en vocht
dichte verpakking, welke niet door de in
houd wordt aangetaat, worden vervoerd. In
dien de verpakking van deze stoffen uit 
glas of aardewerk bestaat, moet dit omgeven 
zijn door een beschenning van metaal, hout 
of vlechtwerk. Bij vervoer onder dek moeten 
de stoffen geplaatst worden op een bedding 

. van voldoende dikte van gebluste kalk of 
van een andere stof, welke bij breuk de in-
houd van het gebroken vat neutraliseert of 
opneemt. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte worden geborgen met 
stoffen, bedoeld in lid 1, 2 en 5 en, voor zo
ver het "sterke zuren" betreft, ook niet met 
die, bedoeld in lid 7, 9 en 10. 

9. Giftige, bedwelmende of prikkelende 
gassen en stoffen, welke hetzij direct, hetzij 
door inwerking van water of vocht uit de 
lucht, deze gassen kunnen afgeven, moeten 
in gasdichte verpakking vervoerd worden. 

Worden deze stoffen onder dek vervoerd, 
dan moeten zij geplaatst worden in een 
ruimte, welke door dichte schotten van an
dere delen van het schip is afgesloten en 
niet grenst aan bewoonde gedeelten van 
het schip. Deze ruimte moet goed worden 
geventileerd. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte geborgen worden met 
stoffen, bedoeld in lid 3 en met "sterke zu
ren", vallende onder lid 8. 

10. Vaste giftige stoffen, welke geen 
voor de gezondheid achadelijke dampen af
geven en giftige vloeistoffen, welke geen 
waarneembare hoeveelheid damp afgeven, 
moeten ,zodanig verpakt zijn, dat geen uit
treden van de inhoud kan plaats vinde1L Zij 
mogen niet in de nabijheid van voor mense
lijk of dierlijk gebruik bestemde stoffen 
worden geolaatst. 

De in dit lid bedoelde stoffen mogen niet 
in dezelfde ruimte geborgen worden met 
,,sterke zuren", vallende onder lid 8. 

U. a. Het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie kan nadere aanvullende voor
schriften geven nopens de stuwage, de ver
pakking en de te vervoeren hoeveelheid van 
in dit artikel bedoelde stoffen, indien zulks 
met het oog op de bijzondere gevaren, aan 
het vervoer verbonden, door hem nodig 
wordt geacht. 

b. Stoffen, waarvan het vervoer om eni
gerlei reden gevaar oplevert, dat ook door de 
wijze van verpakken en stuwen niet in vol
doende mate beperkt kan worden, kunnen, 
ook al zouden zij door hun aard niet onder 
een der voorafgaande leden van dit artikel 
gerangschikt kunnen worden, door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie van het 
vervoer per schip worden uitgeslotelL 
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· 12. Indien een ten vervoer aangeboden 
stof onder meer dan ~m lid van dit artikel 
gerangschikt kan worden, moet met de be
palingen van alle betreffende leden rekening 
gehouden worden. De inlader is verplicht, 
voordat met het laden van een stof, onder 
dit artikel vallende, een aanvang wordt ge
maakt, tijdig van het aangeboden vervoer 
kennis te geven aan de kapitein en, zo het 
inladen hier te lande plaats heeft, tevens 
aan het betrokken districtshoofd van de 
ScheeR,vaartinspectie. Bij twijfel omtrent de 
mate van· gevaarlijkheid van een stof kan 
hier te lande het districtshoofd een verkla
ring van de inlader daaromtrent eisen en, zo 
nodig, de voorlichting van terzake deskun
digen inroepen. 

13. Van de meest voorkomende, in dit 
artikel bedoelde stoffen wordt in een van
wege Onze Minister uit te geven boekwerk 
.,Gevaarlijke ladingen" een opsomming ge
geven met nadere voorschriften betreffende 
de wijze van• verpakken en stuwen, waar
mede bij het vervoer rekenig moet worden 
gehouden. 

Aanvullende, bepalin~n voor het ver
voer ven ,levaarlüke stoften met 
passagierSllChepen 
Art. 95. 1. Behalve voor eigen scheeps

gebruik, mogen aan boord van passagiers
schepen geen gevaarlijke stoffen, als be
doeld in artikel 94, aanwezig zijn, tenzij het 
vervoer van deze stoffen aan boord van 
passagiersschepen, al dan niet onder be
paalde voorwaarden, is toegelaten, zoals dit 
in het in artikel 94, lid 13, bedoelde boek
werk Is aangegeven. 

Op ten behoeve van de dienst van de 
Staat bestemde marine- en legerbehoeften is 
het bovenstaande niet van toepassing, mits 
in elk afzonderlijk geval de door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie gegeven voor
schriften worden nageleefd. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
Reglement op het vervoer van ontplofbare 
stoffen is het laden in passagiersschepen van 
de in lid 1 bedoelde toegelaten stoffen in 
een Nederlandse haven slechts geoorloofd, 
nadat het betrokken districtshoofd van de 
Scheepvaartinspectie schriftelijk daartoe 
vergunning heeft verleend. • 

Deklasten 
Art. 96. 1, Onverminderd het voor dek

lasten hout in artikel 90 bepaalde moet, om 
deklast te mogen voeren, het dek ter plaat
se, waar deze gestuwd wordt, voldoende · 
sterk gebouwd zijn. De nodige middelen 
moeten aanwezig zijn om het overgaan van 
de deklast te beletten. 

2. De deklast mag niet zo zwaar zijn, dat 
de stabiliteit van het schip er door in ge
vaar wordt gebracht. Bij deklast, die door 
het overnemen van water in gewicht toe
neemt, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn 
bij cokes, moet met deze eigenschap reke" 
ning worden gehouden. 

3. De wijze van stuwen moet zodanig 
zijn, dat de bediening van schip, boten, lie~ 
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ren, peilkokers en lenspompen, de toegang 
tot verblijven, enz. niet door de deklast 
worden belet. 

4. Indien de verschansing of reling van 
het schip niet hoog genoeg boven de deklast 
uitsteekt, moeten relings of stutten met 
keertouwen worden aangebracht, zodat een 
veilig • verkeer van de bemanning over de 
deklast verzekerd is. 

5. Indien de bovenzijde van de deklast · 
niet vlak genoeg is om er over te kunnen 
lopen, moeten de nodige planken en hand
leiders worden aangebracht om de beman
·ning in staat te stellen, de vènlehillende de
len van het schip zonder gevaar te bereiken. 

HOOFDSTUK IX 
Vervoer van passagiers 

Eisen voor passagiersruimten 
Art. 97. 1. Aan boord van °passagien

schepen moeten de voor passagiers bestemde 
ruimten, wat betreft de hoogte, de inhoud 
en de vrije dekruimten voldoen aan de eisen, 
neergelegd in Bijlage II. 

Bij deze eisen wordt rekening gehoudep 
met het al dan niet aanwezig zijn van vaste 
slaapplaatsen voor de passagiers, met de 
duur der reizen, zomede met het gebied. 
waarbinnen het vervoet; plaats heeft. 

2. De in lid 1 genoemde ruimten moe
. ten goed geventileerd en verlicht zijn, ook 
dan wanneer de toegangen en de luiken ge--
sloten zijn. • 

3. De dekken boven en in voor passa
giers bestemde ruimten moeten voldoen aan 
de in Bijlage II gestelde eisen. 

4. Voor passagiers bestemre ruimten aan 
boord van andere dan passagiersschepen 
moeten in het algemeen aan dezelfde eisen 
voldoen als die aan boord van passagiers
schepen. In bijzondere gevallen kan echter 
met de aard van het schip rekening worden 
gehouden. 

Privaten en waterplaatll8n 
Art. 98. Bij het vervoer van passagiera, 

bedoeld in artikel 97, moeten privaten en 
waterplaatsen beschikbaar zijn overeen
komstig het bepaalde in Bijlage II. 

Vervoer pel,lrims en inlandse 
emigranten 
Art. 99. 1. Het ' pe]grimvervoer naar en 

van havens aan de Rode Zee mag niet ge
schieden, tenzij de hand wordt gehouden 
aan de bepalingen van de van kracht zijnde 
Sanitaire Conventie, zomede voor zover het 
vervoer van en naar Indonesii! betreft aan 
die, voorkomende in het Indonesische Sche
penbesluit. 

2. Het vervoer van inlandse emigranten 
van Indonesië naar Suriname en terug mag 
niet geschieden, tenzij in overeenstemming 
met de bepalingen van het Indonesische 
Schepenbesluit. 

Bijzondere bepali~n vervoer 
landverhuizers 
Art. 99bis. 1. Aan boord van een IIÇ}üp, 
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dat gereed is om met in Nederland inge
achecpte landverhuizers een reis te onder-· 
nemen, moeten de verblijven en de zieken
verblijven voor de landverhuizers voldoen 
aan de eisen, gesteld in Bijlage II. 

2. De mannelijke ongehuwde landverhui
zers, die de leeftijd van 14 jaar hebben be
reikt, wordt een verblijfplaats aangewezen, 
welke op afdoende wijze van de verblijven 

· der andere landverhuizers is afgescheiden. 
~- Eveneens wordt een afzonderlijke ver

bhJfplaats aangewezen aan de niet in ge
zinsverband aan boord vetrtoevende vrou-
wel;;ke landverhuizers. · 

4. Aan boord van een achip, dat gereed 
is om met in Nederland ingeacheepte land
verhuizers een rei1 te ondernemen en waar
op meer dan 75 landverhuizers zullen wor
den vervoerd, moet een geneeskundige ge
monsterd zijn. -

5. Aan boord van een achip, dat gereed 
ia om met in Nederland ingcscheepte land
verhuizers een reis te ondernemen, moeten 
de nodige genees-, heel- en verbandmidde
len voorhanden zijn, welke aan onderzoek 
en goedkeuring, overeenkomstig de voor
achriften van artikel 27 van de Wet van 1 
Juni 1865 (Staatsblad No. 61), zijn onder
worpen. 

HOOFDSTUK X 

Van de kapitein 

Uitwaterini 

Art. 100. 1. De kapitein ia verplicht 
zorg te dragen, dat bij het ondernemen van 
een reis het schip een zodanig vrijboord 
heeft, dat de in Bijlage 111 voorgeschreven 
uitwateringslijn niet is ondergedompeld. · 

ll. De kapitein ia verplicht zorg te dra
gen, dat, wanneer gedurende de reis een 
ander vaargebied wordt bereikt, het achip 
een zodanig vriiboord heeft, dat de op dat 
ogenblik voor dit vaargebied voorgeachre,
ven uitwateringslijn niet is 01;1dergedompeld. 
. 3. De kapitein van een puaagieraachip 
11 verplicht zow te dragen, dat bij het on
d~emen van een rei• het achip een zodanig 
vnJboord heeft, dat het in Bijlage Il voor
geachreven merk, behorende bij de indelings
lastlijn, niet is ondergedompeld. 

4. Indien schepen op een rivier of in een 
binnenwater worden beladen, i■ het de ka
pitein toegestaan dieper af te laden dan 
volgens de leden l en 3 geoorloofd ia, en 
w~l zoveel, als overeenkomt met het ge
wicht aan brandstof, enz., dat gebruikt 
wordt tussen de plaats van vertrek en de 
plaats, waar het schip buitengaats komt. 

Stabiliteif5'egevens 
Art. l00bis. · De kapitein van een passa

gieruchip of.van een schip, geen passagiers
achip zijnde, van meer dan 800. ton bruto 
inhoud, is verplicht, indien de kiel van het 
achip gelegd werd na 1 Januari 1933, zorg te 
dragen, dat bij het ondernemen van een 
reis voldoende gegevens betreffonde de sta
biliteit van het schip aan boord zijn. 
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Reddingmiddelen 

Art. 101. · 1. De kapitein is verplicht 
zorg te dragen, dat bij de aanvang van en 
gedurende de reis: 

(a) de lopers der bootstakels klaar op
geschoten en voor gebruik gereed zijn en de 
sjorrings der boten gemakkelijk kunnen wor
den losgemaakt; 

(b) de davitpotten vrij van water en de 
bewegende delen, als davits, klampen en 
dergelijke, ~tvrij en goed gangbaar zijn; 

(c) het dnnkwater en de voedingsmid
delen in de boten te allen tijde voor het ge
bruik geschikt zijn; 

(d) een stuurman of gediplomeerd aloepa
gaat met het bevel over elke boot of elk 
reddingvlot is belast en de opvolgers in het 
bevel zijn aangewezen; 

(e) hij, die met het beYel over een boot 
of een reddingvlot, als in (d) bedoeld, is 
belast, een lijst van de bemanning van het 
reddingmiddel heeft en to.eziet, dat deze 
bemanning bekend is met haar plaats en 
werkzaamheden; 

(t) voor elke motorboot iemand ia aan
gewesen, die in staat ia de motor te behan
delen; 

(41) .voor elke reddingboot, voorzien van 
· een radio-telegraafinrichting of van een 

zoeklicht, of van beide, iemand ia aange
wezen, die in staat is deze inrichtingen te 
bedienen; 

(h) UD of meer stuurlieden voor het da
gelijks toezicht op de onmiddellijke gereed
heid van de reddingboten, reddingvlotten en 
drijvende toestellen zijn aangewezen. 

2. De kapitein is voorts verplicht zorg 
te dragen, dat: 

(a) elke boot ten minste Eénmaal per 
vier maanden buiten boord wordt gedraaid 
en te water wordt gebracht, waarbij op haar 
waterdichtheid moet worden gelet; 

(b) de volgens de sloepenrol als roeiers 
· aangewezen schepelingen ten minste EED

maal per drie maanden geoefend worden in 
het roeien; 

- (c) in de boten geen andere zaken wor
den geborgen. dan die tot de uitrusting van 
de boot behoren. 

Electrische installaties 

. Art. 102. De kapitein is verplicht zoda
ntge maatregelen te nemen, dat: 

(a) geen werkzaamheden of herstellin
gen aan delen van de electrische installatie 
in schakel- en verdeelkasten geschieden, zo
lang de leiding ter plaatse onder spanning 
staat; 

(b) bij het verrichten van werkzaamhe
den of hentcllingen aàn andere dan de on
der (a) genoemde delen van de electrische 
installatie, zolang deze onder spanning 
staan, de navolgende voorwaarden worden 
vervuld: 

(1) de zich in de nabijheid bevindende 
metalen delen moeten deugddijk tegen aan
raking zijn beschermd; 

(ll) de metalen delen van het bij de 
. werkzaamheden benodigde gereedschap moe-
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ten voor zover mogelijk deugdelijk zijn ge
isoleerd; 

(3) zij, die de werkzaamheden verrich
ten, moeten zich zo mogelijk op een isole
rende laag bevinden; 

( 4) ter voorkoming van ongevallen aan 
niet met de werkzaamheden belaste perso
nen, moeten duidelijk leesbare waarschu
wingen zijn aangebracht, voor zover dit in 
verband met de plaats en de omstandig
heden nodig is. 

Geneeskundige vérklarit1'en 
Art. 103. De kapitein is verplicht zorg 

te dragen, dat bij de aanvang van de reia 
de daarvoor in aanmerking komende leden 
der bemanning in het bezit zijn van de in 
artikel 87 genoemde geneeskundige verkla
ringen. 

Alarmrol, sloepenrol en brandrol 
Art. 104. 1. De kapitein van een passa

gienschip ia verplicht v66r het ondernemen 
van een reis zorg te dragen, dat een alarm
rol is llllJilengesteld. Deze alarmrol moet aan
geven: 

(a) de plichten van de leden der beman
ning, in verband met: 

( 1) het sluiten van waterdichte deuren 
en openingen in schotten en in het scheeps
boord; 

(2) het voor zover nodig uitrusten van. 
de reddingboten, reddingvlotten en drijven
de toeltellen in het algemeen; 

(3) het te water brengen van de onder 
davits opgestelde reddingboten; 

( 4) het gereedmaken en zo nodig te wa
ter brengen van de andere boten, de red
dingvlotten en de drijvende toestellen; 

(5) het blussen van brand; 
(b) de plichten in het bijzonder van de 

leden der bemanning, die niet behoren tot 
de dek- of de machinedienst, in tijd van 
nood ten opzichte van de passagiers in ver
band met: 

(1) het waarschuwen van de passagiers; 
(2) het toezien, dat de passagiers zoveel 

doenlijk gekleed zijn en hun reddinggordels 
op de juiste wijze hebben aangetrokken; 

(3) het bewaren van orde in de gangen 
en op de trappen; 

( 4) het verzamelen van de passagiers op 
de ap~lplaatsen en het leiden naar de boten 
en overige reddingsmiddelen; . 

(c) bepaalde seinen voor het oproepen 
van alle leden der bemanning naar hun vol
gens de sloepenrol en de brandrol aange
wezen plaatsen en de betekenis dier seinen. 

2. Afschriften van de alarmrol moeten 
goed zichtbaar op verschillende plaatsen in 
het schip zijn opgehangen, in het bijzonder 
daar, waar de verblijven van de officieren 
en de scheepsgezellen zich bevinden. 

3. De kapitein van een schip, hetwelk 
geen passagiersschip ia en aan elke zijde 
twee of meer reddingboten voert, is ver
plicht zorg te dragen, dat v66r het onder
nemen van een reis een sloepenrol aangeeft, 
op welke wijze de opvarenden aan elke zijde 
over de b9ten zijn verdeeld en dat daar, 
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waar de verblijven van de officieren en de 
scheepsgezellen zich bevinden, de nodige af
schriften van de sloepenrol goed zichtbaar 
zijn opgehangen. 

4. De kapitein van een schip; hetwellc 
geen passagienschip is en een bruto inhoud 
van 500 ton of meer heeft, is verplicht zorg 
te dragen, dat vóór het ondernemen van 
een reis een brandrol de plaats en de werk
zaamheden van iedere schepeling bij brand 
aangeeft, en dat daar, waar de verblijven 
van de officieren en de scheepsgezellen zich 
bevinden, de nodige afschriften van de 
brandrol ioed zichtbaar zijn opgehangen. 

5. Op de verschillende . rollen moet de 
gehele bemanning worden aangegeven. 

Roercommando 
Art. 105. De kapitein ia verplicht de be

velen aan de roerganger in rechtstreekse zin 
te geven en te doen geven, zodat bij voor
uitgaande beweging van het schip en voor
uitwerkende machines bij het gevolg geven 
aan het commando stuurboord het voorschip 
naar stuurboord en bij het gevolg geven aan 
het commando bakboord het voorschip naar 
bakboord gaat. 

Sluiten van waterdichte .deuren, 
poorten, ens. 
Art. 106. De kapitein van een passa

gienschip is verplicht zorg te dragen, dat: 
(a) waterdichte draaideuren in schotten, 

welke tussendekslaadruimen van elkaar 
scheiden, en toeganga-, laad- en kolenpoor
ten in het scheepsboord, vóór het schip de 
haven of rede verlaat, zijn gesloten en ge
durende de reis gesloten blijven; 

(b) de overige waferdichte deuren ge
durende de reis zijn gesloten, tenzij deze uit 
hoofde van de behoeften van de dienst 

. noodzakelijk geopend moeten blijven, in. 
welk geval maatregelen moeten worden ge
nomen, dat zij te allen tijde onmiddellijk 
kunnen worden gesloten; 

(c) indien zich in de voortstuwinga
ruimten wegneembare platen in waterdichte 
schotten bevinden, de.ze platen, vóór het 
schip de haven verlaat, aangebracht en wa
terdicht verpakt zijn en op zee, behalve bij 
gebiedende noodzakelijkheid, niet verwij
derd worden; 

(d) het openen en sluiten van patrijs-
poorten in een tussendek geschiedt in over
eenstemming met het bepaalde in Bijlage 
XIV: 

(e) patrijspoorten, welke gedurende de 
reis niet bereikbaar zijn, vóór het schip de 
haven of rede verlaat, behoorlijk met hun 
blinden zijn gesloten; 

(f) de deksels en kleppen van stortko
kers voor as, vuil, enz welke niet in ge
bruik zijn en welker binnenboordsopeningen 
geheel of gedeeltelijk beneden de indompe~ 
li~~ .. renslijn zijn gelegen, behoorlijk geslo
ten zijn. 

Oeienin.,n met waterdichte deuren, etU. 
Art. 107, De kapitein van een passa

giersschip ia verplicht zorg te dragen, dat: 
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(a) oefeningen in het behandelen van 
waterdichte deuren, patrij■poorten kleppen 
en afsluiters wekelijks plaats hebben en 
indien de reis langer dan een week d;,11ut' 
bovendien, v66r het schip naar zee gaat, ee~ -, 
volledige oefening wordt gehouden; 

(b) alle werktuiglijk bewogen water
dichte deuren en alle waterdichte draaideu
ren in hoofddwaraschotten, welke op zee 
open moeten zijn, éénmaal daags worden 
gesloten; 

(c) de waterdichte deuren en alle daar
bij behorende bewegingBinrichtingen en 
standaanwijzers, benevena alle afsluiters, die 
gesloten moeten zijn om een afdeling wa
terdicht te maken, gedurende de reis gere
geld, ten minste éénmaal per week, worden 
nagezien. 

Appèls en oelenilJllen met brandblus
middelen en reddi°'middelen 
Art. 108. De laq>itein van een passa

giel'98Chip ia verplicht zorg te dragen, dat: 

Brandrondedienst. Voor.or4smaat
regelen brandgevaar 
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Art. 109. 1. De kapitein van een passa
giersschip i~ verplicht zorg te dragen, dat 
een doelmatige rondedienst wordt onderhou
den, om elk begin van brand zo spoedig 
mogelijk te kunnen ontdekken. 

2. De kapitein van een schip ia verplicht 
zorg te dragen, dat de voortstuwingsruimten 
en de kombuizen behoorlijk worden schoon
gehouden en worden vrijgehouden van olie
resten, lekolie, met olie doordrenkt poets
katoen en dergelijke verontreinigingen. 

3. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat blikken en flessen, welke brandbare 
vloeistoffen bevatten, op een veilige plaats 
verwijderd van kombuizen en plaatsen, waa; 
open vuur wordt gebezigd, zodanig worden 
geborgen, dat zij bij een zware schok niet 
omvallen of brand veroorzaken, en dat olie
en kaarslantaarns zodanig worden vastgezet 
en geborgd, dat zij bij een zware schok niet 
omvallen of losraken. 

Vervoer landverhuizers 

Art. 109bis. De kapitein van een achip 
dat met in Nederland ingescheepte landver~ 

(a) de ap~ls van de bemanning voor 
oefening in het bluSIICll van brand, gevolgd 
door oefeningen met de brandblusmiddelen, 
TOOkmaskers en zuurstofapparaten zo moge
lijk éénmaal per week en indien de reis lan
ger dan een week zal duren, bovendien zo 
spoedig mogelijk na het vertrek uit de ha
ven worden gehouden; 

' huizen vaart, is verplicht zorg te dragen, 
dat: 

(b) de appèls van de bemanning voor 
oefeningen met de boten, zo mogelijk weke
lijks en, indien de reis langer dan een week 
duurt, bovendien v66r het schip naar zee 
vertrekt, plaats hebben; 

(c) aan boord van achepen, waarvan de 
reis langer dan een week duurt, kort na het 
begin van de reis, app,Hs tot oefening van 
de passagiers worden gehouden met het oog 
op het zich verzamelen op de ap~lplaatsen 
en het juiste gebruik van de reddinggordels; 

(d) bij achtereenvolgende oefeningen 
met boten verschillende groepen om beurten 
worden gebruikt en de oefeningen zodanig 
worden geregeld, dat de bemanning op de 
hoogte is van en geoefend is in de werk
zaamheden, die zij in geval van nood moet 
verrichten en dat alle reddingmiddelen met 
de daarbij behorende uitrusting te allen tijde 
voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 

( e) als noodsein om de passagiers naar 
de ap~lplaatsen te roepen een sein, be
staande uit meer dan zes achtereenvolgende 
korte stoten, gevolgd door een lange stoot op 
de fluit of de sirene, wordt gebezigd en dat 
dit sein, voor zover de mogelijkheid daartoe 
bestaat, wordt aangevuld door andere sei
nen, welke langs electrische weg van de brug 
af door het l[ehele schip worde.n gegeven en 
dat als alarmsein bij brand op de brug, op 
de kampagne of op de bak al naar de om
standigheden, gedurende ongeveer 15 se
conden de bel wordt geluid; 

(f) een duidelijke opgaaf nopens de be
tekenis van alle seinen, welke van belang 
zijn voor de passagiers, in verschillende ta
len in de hutten en andere naditverblijven 
voor passagiers op in het oog lopende wijze 
is aangebracht. 

• 1. de landverhuizers gedurende de rei■ 
zoveel mogelijk gelegenheid wordt gegeven 
aan dek te vertoeven; 

2. de verblijven van de landverhuizers 
dagelijks worden gereinigd en steeds behoor-
lijk worden geventileerd; · 

3. de verblijven van de landverhuizers 
voldoende worden verlicht; 

4. in de verblijven van de landverhuizers 
niet wordt gerookt; 

5. de landverhuizers zindelijk en goed 
onderhouden beddegoed wordt verstrekt en 
dit beddegoed wordt gelucht, wanneer dit 
noodzakelijk ia; 

6. in de verblijven van de landverhuizers 
niets anders wordt -geborgen dan voor het 
dagelijks gebruik nodig is en dat tenminste 
éénmaal per week de landverhuizers toe
gang wordt verleend tot hun overige bagage; 

7. aan boord geen dieren worden ver
voerd, tenzij zodanige maatregelen zijn ge
nomen, dat de landverhuizers daarvan ge
nerlei hinder ondervinden; 

8. _ind~en v66r het vertrek van het schip 
onder de ingescheepte landverhuizers iemand 

. lijdende aan een ziekte van gevaarlijk be
smettelijke aard wordt aangetroffen, deze 
wordt ontscheept. 

Plichten van de kapitein ten aanzien 
verple4ing landverhuizers 
Art. 109ter. De kapitein van een schip, 

dat met in Nederland ingescheepte landver
huizers vaart, is verplicht zorg te dragen, 
dat: 

1. in verband met de te ondernemen reis 
en het aantal opvarenden, voldoende drink
water en waswater ten behoeve van de land
verhuizers aan boord is, of aan boord kan 
worden gedistilleerd, en dat daarvan dage-
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lijks een voldoende hoeveelheid ter beschik
king van de landverhuizers wordt gesteld; 

2. het drinkwater van behoorlijke hoe
danigheid is en geborgen wordt in vóór het 
vullen goed schoongemaakte tanka, welke 
zodanig moeten zijn afgesloten, dat geen 
vreemde bestanddelen daarin kunnen ko
men; 

3. in verband met de te ondernemen 
reis en het aantal opvarenden, voldoende 
hoeveelheid in goede staat verkerende voe
ding voor de landverhuizers aan boord is en 
dat daarvan dagelijks een voldoende hoe
veelheid in behoorlijke afwisseling ter be
schikking van de landverhuizers wordt ge
steld; 

4. deze voeding geborgen wordt in be
hoorlijk van andere ruimten afgesloten berg
plaatsen, zo gelegen en zo nod,i.g zodanig ge
ventileerd, dat de voeding in zo goed moge
lijke toestand blijft en dat deze bergplaat
sen, voordat daarin voedsel wordt geborgen, 
afdoende zijn gereinigd en gedurende de reis 
behoorlijk worden schoongehouden; 

5. met de bereiding van het eten een er
varen kok wordt belast en dat aan de be
r~iding de nodige zorg wordt besteed, waar
toe zo nodig landverhuizers als hulp aan de 
kok worden toegevoegd; 

6. de nodige hulpmiddelen voor het be
reiden van het eten en het nodige kom
maliewant ten behoeve van de landverhui
zers aan boord zijn; 

7. de landverhuizers geen sterke drank 
aan boord hebben en aan hen geen sterke 
drank wordt geschonken. 

Inspectie en keuriq door de kapitein 
in verband vervoer landverhuizers 
Art. 109quarter. De kapitein van een 

schip, dat met in Nederland ingescheepte 
landverhuizers vaart, is verplicht: 

1. ten minste éénmaal per week de ver
blijven van de landverhuizers te inspecte
ren; 

2. dagelijks het bereide eten te keuren, 
bijgestaan door de geneeskundige, indien 
deze zich aan boord bevindt. 

. Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Art. 110. 1. De kapitein is verplicht 

zorg te dragen, dat geen brandbare vloei
stof met een vlampunt lager dan of gelijk 
aan 55° Celsius (gemeten met het toestel 
van Abel-Pensky) bij een barometerstand 
van 760 mm kwikdruk, met uitzondering 
van die, welke in elke verhouding met wa
ter men&baar zijn, in andere dan volgens 
Bijlage V voor het bergen dezer stoffen 
goedgekeurde ruimten worden geladen. 

2. De kapitein van een schip, dat góede
ren vervoert als bedoeld in artikel 94, is 
verplicht die maatregelen te treffen, welke· 
in verband met de aard van de lading en 
de wijze van stuwing nodig zijn. 

Luisterdienst. Radiopeilingen 
Art. 111. 1. De kapitein is verplicht 

luisterdienst te doen houden volgens de in 
artikel 81 gegeven voorschriften. 
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2. De kapitein van een passagiersschip 
van minder dan 3000 ton bruto inhoud, 
waarvoor geen diensturen in verband met 
het van kracht zijnde Internationaal Radio
telegraafverdrag zijn vastgesteld of van een 
schip, geen passagiersschip zijnde, van min
der dan 3000 ton bruto inhoud, is verplicht 
de uren van de door hem vastgestelde luis
terdienst aan te geven, rekening houdende 
met het bepaalde in lid 2 van artikel 81. 

3. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat, indien een auto-alarmtoestel aan 
boord is, dit buitengaats steeds is ingescha
keld, tenzij een radio-telegrafist of luisteraar 
op wacht is. 

4. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat voldaan wordt aan het bepaalde in 
artikel 80, lid 4, met betrekking tot de 
radiopeilingen. 

Gebruik van luiken en merkels 
Art. 112. De kapitein is verplicht zorg 

te dragen, dat de luiken en merkels van 
luikhoofden op de aan weer en wind bloot
gestelde dekken niet worden gebruikt voor 
doeleinden, waarbij zij aan ernstige bescha
diging zijn blootgesteld. 

Vervoer deklasten hqut 
Art. 113. De kapitein van een schip, dat 

een deklast hout vervoert, is verplicht reke
ning te houden met het bepaalde in artikel 
96, lid 2, en voorts zorg te dragen, dat bij 
vertrek naar zee na het aan boord nemen 
van die deklast aan het bepaalde in Hoofd
stuk V van Bijlage 111 is voldaan en dat 
één of meer dubbele-bodemtanks ledig zijn, 
ten einde deze tanks gedurende de reis naar 
behoefte te kunnen vullen. Deze tanks moe
ten gezamenlijk een gewicht aan zeewater 
kunnen bevatten, dat ten minste gelijk is 
aan de helft van het gewicht, waarmede het 
gedurende de reis te verwachten verbruik 
van brandstoffen uit ruimten, welke tusaen 
het bovendek en de dubbele bodem zijn 
gelegen, dat uit ruimten, welke boven het 
bovendek zijn gelegen, overtreft, vermeer
derd met het gehele gewicht van het te 
verwachten verbruik van in de dubbele bo
dem medegevoerde brandstoffen en water. 

Alarm-, nood- en spoedseinen 
Art. 114. 1. De kapitein is verplicht 

zorg te dragen, dat de volgende regelen ten 
aanzien van alarm~, nood- en spoedseinen 
in acht worden genomen: 

(a) het alarm- en het noodsein mogen 
slechts worden gebruikt in ernstig gevaar, 
indien onmiddellijk hulp nodig is. In alle 
andere gevallen, waarin hulp wordt vereist, 
of indien men een waarschuwing wenst te 
seinen, aangevende dat de mogelijkheid be
staat, dat het alarm- of het noodsein spoe
dig zal volgen, moet gebruik worden ge
maakt van het spoedsein, zoals dit is vast
gesteld in het van kracht zijnde Interna
tionaal Radiotelegraafverdrag. Indien het 
alarm- of het noodsein is uitgezonden, doch 
later geen hulp meer nodig wordt geacht, 
moet dit onmiddellijk aan alle betrokken 
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stations, op de wijze ala voorgeschreven in 
het van kracht zijnde Internationaal Radio
telegraafverdrag, worden medegedeeld; 

(b) het is verboden een internationaal 
noodsein - tenzij om aan te geven, dat het 
schip in nood is - of elk ander sein, dat 
met een internationaal noodsein verward 
zou kunnen worden, te gebruiken; 

(c) de snelheid, waarmede berichten 
worden uitgezonden, welke op de in dit ar
tikel en in artikel 115 bedoelde gevallen 
betrekking hebben, mag die van 16 woor
den per minuut niet te boven gaan. 

2. De kapitein, die een noodsein ont
vangt, is verplicht met de meeste spoed de 
personen, die in nood verkeren, te hulp te · 
komen, tenzij hij daartoe niet in staat ia, of, 
gezien de bijzondere omstandigheden van 
het geval, dit bf niet redelijk bf onnodig 
acht, dan wel volgens het bepaalde in lid 4 
en 5 van de verplichting ia ontheven. 

3. De kapitein van een in nood verke
rend schip heeft het recht om na de kapi
teins van de schepen, die op zijn roep om 
hulp hebben geantwoord, voor zover dit mo
gelijk ia, te hebben geraadpleegd, é&i of 
meer dezer schepen, welke hij het meest 
geschikt acht om hulp te verlenen, daartoe 
op te vorderen. De kapitein van elk schip, 
dat is opgevorderd, is verplicht hieraan te 
voldoen en daartoe met de grootst moge
lijke snelheid zijn weg te vervolgen naar de 
in nood verkerende personen. 

4. De kapitein is ontheven van de ver
plichting, hem in lid 2 opgelegd, zodra hij 
door de kapitein van het opgevorderde 
schip, of indien meer dan ~ schip ia op
gevorderd, door de kapiteins van alle op
gevorderde schepen, wordt ingelicht, dat hij 
of zij aan de oproep voldoet of voldoen. 

5. De kapitein is ontheven van de hem . 
in lid 2 en 3 opgelegde verplichtingen, in
dien hem door een schip, dat de in nood 
verkerende personen heeft bereikt, wordt 
medegedeeld, dat hulpverlening niet langer 
nodig is. 

6. Indien de kapitein, bij het ontvangen 
van een radio-noodsein, niet in staat ia, of 
gezien de bijzondere omstandigheden van 
het geval, het bf niet redelijk è)f onnodig 
acht het seinende schip te hulp te komen, 
moet hij onmiddellijk de kapitein van dit 
schip hiervan verwittigen. 

Berichten omtrent (levaren • 
Art. 115. 1. De kapitein is verplicht: 
(a) indien hij gevaarlijk ijs, een gevaar

lijk wrak, een gevaarlijke tropische storm 
of een ander onmiddellijk gevaar voor de 
scheepvaart ontmoet, door alle gemeen
schapsmiddelen, waarover hij beschikt, de 
schepen in de nabijheid, zomede de bevoeg
de autoriteiten van het punt aan de vaste 
wal, waarmede hij het eerst verbinding kan 
verkrijgen, te waarschuwen; 

(b) indien gevaarlijk ijs ia gemeld op of 
in de nabijheid van de koerslijn van zijn 
schip, des nachts vaart te minderen of zo-. 
danig van koers te veranderen, dat hij ruim
schoots buiten het gevaarlijke gebied blijft; 
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(c) berichten betreffende ij■, wrakken, 
tropische stormen of een ander onmiddellijk 
gevaar voor de scheepvaart, als bedoeld 
onder (a) te allen tijde te doen overseinen. 

2. De kapitein,is verplicht zorg te dragen, 
dat bij het overbrengen van de in lid 1 ge
noemde berichten de navolgende regelen in 
acht worden genomen: 

(a) de berichten, waarvan de vorm niet 
i■ voorgeschreven, worden in verstaanbare 
taal, bij voorkeur Engels, of met behulp van 
het Internationaal Seinboek, overgeseind; 
(b) de radio-telegrafische berichten, die 

worden voorafgegaan door het veiligheids
sein en 400r de algemene oproep voor mo
biele stations, zoals deze zijn vastgesteld in 
het van kracht zijnde Internationaal Radio
telegraafverdrag, bestaan uit: het sein 
T T T, gevolgd door een aanduiding van 
het gevaar en een nadere omschrijving daar
van, op de wijze, zoals dit in de voorbeelden 
van Bijlage XVI ia aangegeven; 

(c) de berichten worden tevens aan het 
eerste punt aan de kust waarmede verbin
ding kan worden verkregen, geseind, onder 
bijvoeging van het verzoek deze aan de be
voegde autoriteit door te geven. 

Opzenden ~rtificaat onderzoekin,ls-
bureau 
Art. 116. De kapitein van eeq geklas

seerd schip, hetwelk langer dan een jaar 
buiten de Europese wateren verblijft, moet 
eenmaal per jaar een nog geldig certificaat 
van een der door Ons erkende particuliere 

. onderzoekingsbureaux of een gewaarmerkt 
afschrift daarvan aan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie opzenden. 

Wacht op vissersvaartui,len 
Art. 117. Het ia de kapitein van een va

rend vissersvaartuig onder alle omstandig
heden verboden de dekdienat over te laten 
aan minder dan twee personen, welke beiden 
bekend moeten zijn met de bepalingen op het 
uitwijken, terwijl ten minste één hunner van 
de verklaringen, als bedoeld in artikel 87, 
moet zijn voorzien. Voor een schip, dat aan 
de haringnetten ligt, kan echter op wacht 
met één man, die van bedoelde verklarin
gen ia voorzien, worden val.staan. 

Kennis(levi"' van averijen en on(levallen 
Art. 118. De kapitein van een in een Ne

derlandse haven binnengekomen schip is ver
plicht zo spoedig mogelijk, doch in elk ge
val binnen drie dagen na binnenkomst aan 
het hoofd van het district van de Scheep
vaartinspectie kennis te geven van op de 
afgelopen reis voorgekomen averijen en on
gevallen. Inzenden van de dagboeken, onder 
schriftelijke verwijnng naar de aantekening 
omtrent de averij of het ongeval, wordt ala 
zodanige kennisgeving beschouwd. 

· Dqboeken 
Art. 119. 1. Behoudens hetgeen betref

fende het houden van scheeps- en machine
dagboeken in het Wetboek van Koophandel 
en in het Koninklijk besluit van 4 Novem-
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her 1926, Staatsblad no. 369, is bepaald, is 
de kapitein verplicht in het BCheepa- of ma
chinedagboek aantekening te doen houden: 

(a) van het periodiek te water brengen 
van boten en van de toestand, waarin deze 
boten met hun uitrusting zich bevinden; 

(b) van de dagelijkse peilingen van 
tanb, kofferdammen en vullings; 

( c) aan boord van paNagÏeruchepen, 
van de tijdstippen van openen en sluiten 
van waterdichte draaideuren, waterdichte 
deuren tussen tussendekskolenruimen, pa
trijspoorten, toegangs-, laad- en kolenpoor
ten en andere openingen in het BCheepsboord, 
dan wel het afnemen en aanbrengen van 
wegneembare platen, welke volgens het be
paalde in artikel 106 gesloten dan wel aan
gebracht moeten zijn; 

(d) aan boord van passagiersschepen, 
van alle oefeningen met en alle inspecties 
van waterdichte deuren, patrijspoorten, 
kleppen en afsluiters, a1a voorgeschreven in 
artikel 107, van de daarbij te voorBChijn ge
komen gebreken en van de in artikel 101, lid 
2 onder (b), bedoelde roeioefeningen; 

( e) aan boord van passagiersschepen, in
dien gevaarlijke stoffen, als bedoeld in ar
tikel 95, zijn geladen, van al hetgeen bij het 
laden voor zover dit in een niet.,-Nederlandse 
haven is geschied en overigens al hetgeen 
gedurende de reis is gedaan om ongevallen 
als gevolg van de aanwezigheid van deze 
stoffen te voorkomen; 

(f) aan boord van schepen, bij vervoer 
van een deklast hout, van de hoogte van de 
deklast en van de peilingen van de ballast
tanks bij het begin van en gedurende de 
reis; 

(g) aan boord van BChepen, voorzien 
van een radio-telegraafinrichting, dagelijks 
van de staat, waarin zich de noodkrachtbron 
bevindt (artikel 78, lid 2); 

(h) aan boord van alle schepen in' voor
komende gevallen van de redenen waarom 
hij, na het waarnemen van een noodsein, 
heeft nagelaten de in nood verkerende per
sonen te hulp te komen; 

(i) aan boord van schepen van minder 
dan 3000 ton bruto inhoud, voorzien van 
een radio-telegraafinrichting, van de volgen■ 
artikel 81, lid 1 onder (a) en (c), door hem 
va■tgestelde luisterdienst; 

(i) aan boord van schepen, voorzien van 
een auto-alarmtoestel, van de dagelijkse be
proeving daarvan (artikel 81, lid 4). 

2. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat door de wachtdoende stuurman of 
de wachtdoende machinist nauwkeurig 
schriftelijk alles wat nodig is voor een goede 
invulling van het scheepsdagboek, onder
scheidenlijk het machinedagboek, wordt bij
gehouden. 

3. De kapitein i1 verplicht de laatste 
data van periodieke inspecties en oefeningen 
en die van het te water brengen van boten, 
bij het in · gebruik nemen_ van een nieuw 
dagboek uit het vorige dagboek te doen 
overnemen. 

4. Op BChepen, voorzien van een radio
telqraafinrichting, is de kapitein verplicht 
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door de chef van het scheepsstation een 
radiodagboek te doen bijhouden in een ste
vig ingebonden boek, 1amengesteld van 
duurzaam papier, overeenkomstig het model 
als aangegeven in Bijlage XV, waarvan 
exemplaren door de districtshoofden van de 
Scheepvaartinspectie op verzoek koatelooa 
worden verstrekt. 

De kapitein moet het dagboek dagelijka 
voor gezien aftekenen. 

5. De kapitein is verplicht binnen 3 da
gen na binnenkomst van het schip in een 
Nederlandse haven en, bij vertrek tot het 
doen van een nieuwe reis binnen deze ter
mijn, in ieder geval v66r het vertrek het 
BCheepsdagboek aan het hoofd van het 
district 'll'an de Scheepvaartinapectie, waarin 
het schip zich bevindt, of aan de door deze 
aan te wijzen ambtenaar ter inzage te zen
den. 

Indien het hoofd van het district daartoe 
het verzoek doet, moeten het machinedag
boek en het radiodagboek mede ter inzage 
worden gegeven. 

Blijft het schip langer dan één jaar buiten 
Nederland, dan is de kapitein verplicht de 
dagboeken van de afgelopen reizen, telken
male na verloop van ten hoogste één jaar, 
te zenden aan het hoofd van het district 
van de Scheepvaartimpectie, waar het BChip 
thuis behoort. 

Wordt het schip in een niet-Nederlandse 
hav~ opgelegd, dan is de kapitein verplicht 
de dagboeken binnen acht dagen te zenden 
aan het hoofd van het district, waar het 
schip thuis behoort. 

Van de naleving van de in dit lid gege
ven voorschriften kunnen de hoofden van de 
districten al dan niet onder bepaalde voor
waarden en onder gehoudenheid daarvan 
kennis te geven aan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie, in verband met de 
korte duur van de reis of op grond van an
dere bijzondere omstandigheden, vrijstelling 
verlenen. 

De kapitein ontvangt de ingezonden dag
boeken zo spoedig mogelijk terug, voorzien 
van een gedagtekende en ondertekende ver
klaring, dat zij door een ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie zijn gezien. 

Medevoeren wettelijke voorschriften 
Art. 120. De kapitein is verplicht zorg te 

• dragen, dat aan boord een afdruk van de 
Schepenwet en een van dit besluit met bij
lagen aanwezig zijn. 

HOOFDSTUK XI 
Voorschriften met betrekking tot oorlog 

en oorlorsrevaar 
Permanente voorzienin,len 

Art. 120bis. Teneinde in het belang van 
de veiligheid van BChepen en hun opvaren
den in tijden van oorlog of oorlogsgevaar de 
oorlogsuitrusting van schepen op eenvoudige 
wijze te kunnen aanbrengen, moeten de con
structie en inrichting van schepen met een 
brut-o inhoud van meer dan 500 ton ten 
aanzien van de plaatsing van de defensieve 
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uitrusting, de bergplaats(en) van de bijbe
horende munitie, ·de kanonnicraaccomodatic, 
alsmede de inrichting voor de dcmagnctisc
ring, voldoen aan de cil!lell, daartoe door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie, in over
eenstemming met de Chef van de Marine
staf, gesteld. 

Reddi~- en Veiligheidsmiddelen 
Art. 120ter. In geval van oorlogsgevaar 

en gedurende een oorlog, waarin het Ko
ninkrijk der Nederlanden al of niet is be
trokken, moeten aan boord van alle sche
pen, daartoe aangewezen door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie, in overeen
stemming met de Chef van de Maripcstaf, 
de nodige middelen ter bestrijding van de 
gevolgen van oorlogehandclingcn zomede bij
zondere redding- en veiligheidsmiddelen 
aangebracht worden, overeenkomstig daar
toe door genoemd Hoofd, in overeenstem
ming met de Chef van de Marinestaf, ge
stelde eisen. 

Verplichti~n van de kapitein in 
tijd van oorlog 
Art. 120quater. In geval van oorlogsge

vaar en gedurende een oorlog, waarin het 
Koninkrijk der Nederlanden al of niet is be
trokken, moeten de kapiteins van schepen, 
welke door het Hoofd van de Scheepvaart
inepectic, in overeenstemming met de Chef 
van de Marinestaf, zijn aangewezen, voldoen 
aan de verplichtingen door genoemd Hoofd, 
in overeenstemming met de Chef van de 
Marinestaf, aan hen opgelegd. 

Geldigheidsduur 
Art. 120quinquies. De aanwijzingen en 

ciecn, krachtens de artikelen 120ter en 
120quater gegeven en gesteld, treden na 
verloop van drie maanden buiten werking, 
tenzij ~j inmiddels door Ons zijn goedge
keurd. 

HOOFDSTUK XII 
Van de eigenaar 

Mededeling routes over de Noord
Atlantische Oceaan 
Art. 121. 1. De eigenaar van schepen, 

waarmede een lijndienst over de Noord-At
lantische Oceaan benoorden de 36ate breed
tegraad wordt onderhouden, i1 verplicht de 
routes, welke deze schepen zullen volgen, en 
de wijzigingen daarin, bekend te maken. 

2. Deze bekendmaking geschiedt door 
plaatsing in de Berichten aan Zeevarenden, 
waartoe de in lid 1 bedoelde eigenaar, bij 
het in werking treden van dit besluit, bij 
het instellen van een nieuwe lijndienst en 
bij het brengen van wijziging in een route 
van een bestaande lijndicnet, de nodige ge
gevens aan de Chef van de Afdeling Hydro
graphic van het Departement van Marine 
doet toekomen. 

Droo~etten van schepen, 
Art. 122. De eigenaar van een schip is 

verplicht zorg te dragen, dat het schip 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 
wordt drooggezet. 
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HOOFDSTUK XIII 
Vrijstellingen en aanvullende 

voor■c,hrlften 

Vrijstellin,ten 
Art. 123. 1. Door Ons kan geheel, ge

deeltelijk of voorwaardelijk vrijstelling wor
den verleend van het naleven van 6m of 
meer bepalingen van dit besluit. 

2. In Onze naam kan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie geheel, gedeeltelijk of 
voorwaardelijk vrijstelling verlenen van het 
naleven van 6m of meer bepalingen van dit 
besluit, met uitzondering van die, vervat in 
Hoofdstuk VII, indien bijzondere omstan
digheden dit zonder gevaar voor schip en 
bemanning veroorloven. 

3. In Onze naam kan de in artikel 17 
bedoelde Commi111ie geheel, gedeeltelijk of 
voorwaardelijk vrijstelling verlenen van het 
naleven van 66n of meer bepalingen van 
Hoofdstuk VII van dit besluit, indien bij
zondere omstandigheden dit zonder gevaar 
voor achip en bemanning veroorloven. 

4. Bij het verlenen van vrijstellingen, ala 
bedoeld in lie voorafgaande leden van dit 
artikel, zal elechts %Over mogen worden ge
gaan, dat daardoor niet in strijd met de 
voorschriften van de ter zake geldende In
ternationale Verdragen wordt gehandeld. 

5. Voor zover Internationale Verdragen 
dit voorschrijven, zullen bij het verlenen van 
vrijetellingen hiervan door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie dan· wel door de 
Commi11ie tot Vaststelling van de Uitwate
ring certificaten in twee exemplaren worden 
afgegeven. 

Gevallen van overmacht 
Art. 124. 1. . Indien één of meer bepa

lingen van dit bceluit op het ogenblik dat 
de reis wordt ondernomen, niet op een 
schip van toepaasing zijn, zullen· zij, indien 
en voor zover het schip tengevolge van 
slecht weer of tengevolge van een ander 
geval van overmacht genoodzaakt ia 
van de voorgenomen reis af te wijken, niet 
op dit schip van toepassing worden. 

2. Bij de beoordeling van de vraag of 
een bepaling van dit besluit al dan niet op 
een schip van toepassing is, zal met perso
nen, die zich daar aan boord bevinden ten
gevolge van overmacht of tengevolge van 
een wettelijke verplichting van de kapitein 
om hetzij achipbreukelingen, hetzij andere 
personen over te voeren, geen rekening 
worden gehouden. 

Aanvullende voorschriften 
Art. 125. 1. De ambtenaren, bedoeld in 

artikel 10 van de Schepenwet, kunnen in elk 
bijzonder geval, rekening houdende met de 
ter zake door het Hoofd van de Scheep
vaartinepectie gegeven algemene aanwijzin
gen, voorschriften geven ter bevordering 
van de richtige naleving van het bepaalde 
in de artikelen 28 tot en met 30, 32 tot en 
met 48, 49, 52 tot en met 57, 59 tot en met 
62, 64 tot en met 73, 75, 76, 78, 80, 91 tot 
en met 97, en 104 van dit besluit. 
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2. De in artikel 17 van dit besluit ge
noemde Commissie kan in elk bijzonder ge
val voorschriften geven ter bevordering van 
de richtige naleving van het bepaalde in de 
artikelen 89 en 90 van dit besluit. 

HOOFDSTUK XIV 
Strafbepalingen 

Overtreding artikel 94, lid 12 
Art. 126. Met hechtenis van ten hoogste 

drie maanden of een geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden wordt gestraft 
de inlader, die nalaat overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 94, lid 12, kennisgeving 
te doen, 

Overtreding artikel 95 
Art. 127. Met hechtenis van ten hoogste 

drie maanden of een geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden wordt gestraft 
de kapitein van een paasagieruchip, die in 
strijd met het bepaalde in artikel 95, stof
fen als bedoeld in artikel 94 als lading in
neemt. 

Overtreding artikél 117 
Art. 127bis. Met hechtenis van ten hoog

ste drie maanden of geldboete van ten hoog
ste driehonderd gulden wordt geJtraft de 
kapitein, die het bepaalde in artikel 117 
niet naleeft. 

Overtredin,l artikel 112 
Art. 128. Met hechtenis van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden wordt gestraft de eige
naar, die het bepaalde in artikel 122 niet 
naleeft. 
Overtreding artikel 119, lid 5 

Art. 129. Met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden wordt gestraft de kapitein, 
die handelt in strijd met het bepaalde in 
artikel 119, lid 5. . \ 

HOOFDSTUK XV 
Slotbepallnr 

Verkorte benaming 
Art. 130. Dit besluit kan worden aange

haald onder de titel van "Schepenbesluit". 
Ome Minister van Waterstaat is belast 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afac:hrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

BIJLAGE I 
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE 
KEURING VAN MATERIALEN, ANKERS 

EN KETTINGEN 

HOOFDSTUK I 
Al1remene bepalingen 

Verkorte benaming 
Art. 1. Deze voorschriften kunnen wor

den aangeduid met ,,A.V.IJ. Scheepvaart
inspectie". 
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Toepassing 
Art. 2. Indien materialen, bestemd voor de 

bouw of de herstelling vanschepenof scheeps
werktuigen, dan wel ankers en kettingen 
niet zijn gekeurd door of vanwege een der 
door Ons erkende particuliere onderzoe
kingsbureaux, geschiedt de keuring daar
van door de ambtenaren van de Scheep
vaartinspectie, die· daarbij de navolgende 
voorschriften in acht nemen. 

Plaats beproevi"II naar hoedanigheid 
Art. 3. 1. De beproeving van het ma

teriaal naar de hoedanigheid geschiedt in 
een door het Hoofd van de Scheepvaart
insoectie goedgekeurde beproevingsinrich
ting. Van de goedgekeurde beproevings
inrichtingen wordt door voornoemd Hoofd 
een lijst bijgehouden. 

2. Is op een werf of in een fabriek geen 
goedgekeurde beproevingsinrichting, als be
doeld in het eerste lid, aanwezig, dan ge
ac:hiedt de beproeving in een der op de lijst 
voorkomende intichtingen, door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie in overleg met 
de betrokken scheepsbouwmeester of ma
chinefabrikant aan te wijzen. 

Kosten beproeving 
Art. 4. 1. De kosten van de beproeving 

komen ten laste van de betrokken scheeps
bouwmeester of machinefabrikant. 

2. Wenst de scheepsbouwmeester of de 
machinefabrikant, dat het materiaal in een 
buitenslands gelegen inrichting wordt ge
keurd, dan komen de reis- en verblijfkosten 
van de ambtenaar van de Scheepvaartin
spectie, die belast is met het waarmerken 
der proefstaven en met de keuring, volgens 
een door Ome Minister vastgesteld tarief. 
mede voor zijn rekening. 

Bijwonen beproeving 
Art. 5. Elke beproeving of keuring kan, 

zo de betrokken scheepsbouwmeester of ma
chinefabrikant tijdig hiertoe de wens te 
kennen geeft, door hem of zijn gemachtigde 
worden bijgewoond. 

HOOFDSTUK II 

Keuren, afkeuren en herkeuren 

Normaalbladen, keuri"II enz. 

Art. 6." 1. De voorschriften betreffende 
maatafwijkingen, keuze en aanwijzing van 
proefstukken, keuring, afkeuring, herkeu
ring, wijze en middelen van beproeving, 
keuringseisen en al wat daarbij behoort, sa
als deze zijn vastgesteld door de Hoofdcom
missie voor de Normalisatie in Nederland 
op de desbetreffende normaalbladen, worden 
door Ons van gelijke kracht verklaard als 
de wettelijke bepalingen, voor zover zij 
daarmede niet in strijd zijn. 

2. Waar in de normaalbladen wordt -ge
soroken van de "besteller of diens gemach
tigde", moet volgens de bepalingen van deze 
Bijlqe worden gelezen "ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie", terwijl ,,leverancier" 
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vo]gens voornoemde bepalingen de ,,scheeps
bouwmeester of machinefabrikant'' is. 

Merken proefstukken 
Art. 7. De proefstukken, zowel als de 

-stukken, waaraan deze zijn ontleend, wor
den door de met de keuring belaste ambte
naar voorzien van een door Onze Minister 
vast te stellen slagmerkteken. 

· Afkeuringsmerk 
Art, 8. AfgekeUl'de voorwerpen worden 

door de met de keuring belaste ambtenaar 
voorzien van het in artikel 7 bedoelde slag-: 
merkteken, waardoor een ••:••• geslagen . • 
wordt. 

Gevallen, waarin niet wordt gekeurd 
Art. 9. :aet betrokken Districtshoofd van 

de Scheepvaartinspectie kan voor bepaalde:; 
gevallen, met het oog op de aard van het 
werk, waarvoor het materiaal moet worden 
gebruikt, gedeeltelijk van het nemen van 
proeven afzien. Indien het in dergelijke ge
vallen zeer kleine partijen geldt, kan door 
hem de keuring achterwege worden gelaten. 

Regeling voor beproeviRll op walswerken 
Art. 10. 1. Al het walsmateriaal, dat door 

de met de keuring belaste ambtenaar direct 
op het walswerk wordt gekeUl'd, moet van
wege dit walswerk worden voorzien van in
geslagen merken, waardoor het walswerk, 
evenals het nummer van gieting (charge) 
van het materiaal, waaruit elk stuk gewalst 
is, wordt aangegeven. 

2. Tevens wordt het voorzien van dui
delijk met olieverf geschilderde merken en 
nummers, zodat door vergelijking met de 
gespecificeerde walslijsten de identiteit van 
-elk stuk omomstotelijk kan worden va1tge
:steld. 

3. De copieën dezer lijsten worden voor 
elke vanwege de Scheepvaartinspectie te 
"keuren partij in tweevoud aan de met de 
"keuring belaste ambtenaar ter hand gesteld. 

4. Mede moet deze een door de directie 
van het werk, waar de gieting plaats vond 
of door de verantwoordelijke bedrijfsleider 
van dat werk ondertekend stuk worden 
-overhandigd, houdend de verklaring, dat het 
ter keuring aangeboden materiaal vervaar
·digd 11 volgens het open-haardproces (dus 
in generatorovens of vo]gena gelijkwaardig 
proces) vergezeld van de opgaaf, betreffen
de de nummers der gieting. Tevens moet 
hem, indien hij zulks mocht wensen, inzage 
verleend worden van de lijsten der gietin
gen, indien althans het materiaal gegoten 
-werd op dezelfde plaats als het walswerk is 
gelegen. Had de gieting elders plaats, dan 
heeft hij het recht ook daar inzage van deze 
lijsten te verlangen. 

S. Alle platen en staven, behorende tot 
de te keuren partijen moeten zodanig gereed 
gelegd worden, dat de aanwijzing der proef
stukken en de afstempeling zo vlot mogelijk 
verlopen kunnen. 
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6. Zij moeten ten bewijze, dat aan de 
beproeving voldaan ia, elk op twee plaatsen 
duidelijk worden gemerkt met het in artikel · 
7 bedoelde slagmerkteken. 

7. Wordt de partij geheel of gedeeltelijk 
afgekeurd, dan wordt ten teken daarvan 
door elk der ingeslagen merken van de 
Scheepvaartinspectie op ieder stuk van de 
afgekeurde hoeveelheid op duidelijke wijze 
een kruis van centerpunten ingeslagen, als 
aangegeven in artikel 8. 

8. Na afloop van de beproeving voorziet 
de met de keuring belaste ambtenaar de 
hem in tweevoud verstrekte gespecificeei'de 
walslijsten van de mededeling, dat het daar
op genoemde materiaal voldoet aan de ge
stelde eisen, dan wel welk gedeelte daarvan 
niet voldoet, ondertekent deze en geeft van 
elke lijst ~én exemplaar terug aan de ver
tegenwoordiger van de directie van het 
walswerk, die het doorzendt naar de werf of 
fabriek van aanbouw, die het materiaal be
steld heeft. Het andere exemplaar wordt 
door de ambtenaar gezonden aan het 
districtshoofd van de Scheepvaartinspectie, 
binnen wiens district de werf of fabriek van 
aanbouw is gelegen. 

AfkeuriRll 
Art. 11. Afkeuring van elk onderdeel der 

levering kan te allen tijde, ook tijdens en na 
de bewerking, plaats hebben bij elk voor
werp, dat gebreken vertoont, ook wanneer 
deze gebreken materiaalfouten zijn, welke 
bij de materiaalkeuring niet sijn opgemerkt. 

HOOFDSTUK III 
Ankers en kettlncen 

Ankers 
Art. 12. 1. Elk ter beproeving aange

boden anker moet voorzien zijn van een 
goed leesbaar slagmerk en ingeslagen num
mer, ondencheidenlijk aanduidend de naam 
van de fabrikant en het doorlopend fabri
katienummer. 

2. Tevens wordt het gewicht van het 
anker (.zonder 1tok) en dat van de eventueel 
bijbehorende stok (beide afzonderlijk gewo
gen) duidelijk op de schacht van het anker 
ingeslagen. 

3. Anken van een gewicht, 70 kilogram 
niet te boven gaande, worden in de regel 
niet beproefd. 

4. Nadat de voorgeschreven belasting
proef met goed gevo]g heeft plaats gehad, 
wordt ondes de in lid 2 genoemde merken 
door of 'ten overstaan van de met de keuring 
belaste ambtenaar het merkteken van de 
Scheepvaartinspectie ingeslagen. . 

S. Waar in deze Bijlage van het gewicht 
van het anker wordt gesproken, rekent men 
het gewicht zonder stok. 

Beproevinjl van ankers 
Art. 13. 1. Ankerdelen van gegoten 

staal zijn, wat de materiaalproeven betreft, 
onderworpen aan de1:elfde proeven als in 
deze voorschriften voor in vormen gegoten 
staal ia bepaald. 
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2. Bovendien moeten alle delen van ge
goten staal onderworpen worden aan een 
valproef, welke zij zonder te breken, te 
scheuren of andere belangrijke beschadiging 
moeten kunnen doorstaan. Hierbij laat men 
zulk een gegoten stalen onderdeel ( of indien 
het anker uit één stuk gegoten is, het ge
hele anker) vallen over een vrije valhoogte 
van 4,50 meter voor ankers lichter dan 750 
kilogram, over een hoogte van 4 meter voor 
anken van 750--1500 kilogram en over een 
hoogte van 3 meter voor zwaardere anken. 
Het voorwerp moet bij die val neerkomen 
op een zo zware ijzeren of stalen grondplaat, 
dat deze niet breekt of acheurt. De grpnd
plaat moet door een massieve gemetselde of 
betonnen fundatie worden gesteund. 

3. Deze valproef moet aan de voor in 
vormen gegoten staal in deze Bijlage ge
eiste hamerproef voorafgaan. 

4. Indien uit een overgelegd certificaat 
blijkt, dat de in de vorige leden van dit ar
tikel genoemde proeven ten aanzien van 
onderdelen van overigens niet onder toe
zicht van een erkend particulier onderzoe
kingsbureau geleverde anken, reeds met 
goed gevolg ten oventaan van een verte
genwoordiger van zulk een bureau hebben 
plaats gehad, worden deze proeven niet her
haald 

5. Echter worden alle ankers (onver
schillig uit welk materiaal vervaardigd, doch 
uitgezonderd dreggen en, indien zulks niet 
speciaal verzocht wordt, die bedoeld in ar
tikel 12, lid 3) onderworpen aan een be
lastingproef. Deze proef wordt genomen op 
een kettingtrekbaan of andere geschikte ge
legenheid. Tabel I geeft in verband met het 
gewicht · van het anker de belasting aan. 
Artikel 3 is hier mede van toepassing. 

6. Voor de belastingproef wordt het te 
beproeven anker zodanig opgehangen, dat 
de trekkracht aan de ~ne zijde aangrijpt aan 
de roering (dus bij het boveneind van de 
schacht) en aan de andere zijde aan één der 
vloeien (bij stokloze ankers aan beide 
vloeien) op 1/3 van de lengte van de arm 
van de vloei, van de punt van de vloei ge
meten. Met deze lengte wordt de afstand 
bedoeld van de punt van de vloei tot het 
snijpunt van de hartlijn der schacht met on
dereind anker. Bij ankers met een schar
nierende schacht neemt men voor deze leng
te de loodrechte afstand tussen de punt van 
de vloei en de hartlijn van het scharnier. 
Elk anker wordt daarbij tweemaal beproefd 
Na de eente beproeving wordt het anker 
gedraaid, zodat bij anken met stok de an
dere vloeiarm belast wordt en bij atokloze 
ankers beide vloeien aan de keerzijde belast 
worden. 

7. Gedurende en na afloo11 der beproe
ving wordt het anker nagezien om te consta
teren of zich gebreken, als scheuren, blijven
de vormveranderingen, enz., voordoen. In
dien dit het geval is, wordt het anker afge
keurd. Bij ankers met scharnierende schacht 
wordt bovendien nagezien of de scharnier
punten gangbaar zijn gebleven. Zo niet dan 
wordt dit hersteld en de proef herhaald 
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Ankerkettin,en 
Art. 14. 1. Behalve de eindschalmen en 

de onmiddellijk daarop aansluitende grote 
schalmen aan elk kettingeind, moeten alle 
overige schalmen van gelijke grootte .zijn. 
In de lengte- en breedteafmetingen wordt 
voor de gewone schalmen ten hoogste 3 pct., 
voor de overige schalmen en de sluitings tus
sen de kettingeinden 2 pct. speling in meer 
of minder toegestaan. De speling van de 
middellijnen der schalmdoonnede mag naar 
beneden niet meer bedragen dan: 

voor ketting van kettingijzer met een 
nûddellijn kleiner dan 50 mm: 1 mm; 

voor idem van 50--75 mm: 1,5 mm; 
voor idem groter dan 75 mm: 2 mm. 
2. Elk kettingeind moet uit een oneven 

aantal schalmen bestaan. 
3. Wartels mogen alleen aan de uitein

den van de gehele ketting voorkomen; plaat
sing in een afzonderlijke voorloopketting 
verdient de voorkeur. 

4. De voor een schip bestemde anker
kettingen mogen in geen geval benut wor
den voor het remmen tijdens het te water 
lopen. 

5. De kettingen mogen v66r de beproe
ving geschilderd, noch geolied, noch met 
enig ander 11meenel bedekt zijn. 

6. Elk kettingeind van circa 15 vadem 
of korter wordt, zodra het blijkt voldaan te 
hebben aan de voonchriften, op beide eind
schalmen en op alle sluitings, eindharpen en 
wartels door of ten overstaan van de met de 
keuring belaste ambtenaar met het slag
merkteken der scheepvaartinspectie duide
lijk gemerkt. Is het kettingeind langer dan 
15 vadem, dan wordt bovendien ongeveer 
om de 8 meter op onderlinge afstanden een 
der gewone schalmen op deze wijze gemerkt. 
Beproeving van ankerkettin,en 

Art. 15. 1. Alle kettingeinden, ook voor
loopkettingen, behorende tot het ankergerei 
van een schip, moeten worden beproefd 
Hiertoe zijn alle schalmen, wartels, sluitings 
en eindharpen, welke tot zulk een eind be
horen, alsmede de bij de ketting eventueel 
behorende reservesluitings en harpen, onder
worpen aan een rekproef, zoals in tabel II 
voor de verschillende zwaarten van ketting 
is voorgeschreven. Enigszins belangrijke • 
vormveranderingen, breuken of andere uit
wendige tekenen van beschadiging mogen 
zich daarbij niet voordoen. Indien zulks het 
geval mocht zijn, wordt het betrokken eind 
ketting of reservedeel afgekeurd. Artikel 3 
is hier mede van toepassing, 

2. Alvorens tot deze rekproef wordt 
overgegaan, kunnen door de keuringsamb
tenaar, overal waar deze zulks wenselijk 
acht, drie opvolgende gewone schalmen uit 
een kettingeind voor een proef met verhoog
de belasting, de z.g. breekproef, worden aan
gewezen. Echter wordt nimmer uit elke 15 
vadem meer dan één eerste breekproef aan
gewezen, terwijl het in de regel ook niet 
nodig zal zijn in elk kettingeind zulk een 
breekproef aan te wijzen. Bij deze breek
proef mogen de schalmen niet breken onder 
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en bij een belasting als in de in het eerste 
lid bedoelde tabel is aangegeven voor elke 
zwaarte van ketting. Breekt één der drie 
schalmen alvorens de belasting overschre
den ia. dan moet een tweede aerie van drie 
opeenvolgende achalmen uit hetzelfde eind 
worden onderworpen aan dezelfde proef. 
Treedt er dan nogmaals een breuk in, dan 
wordt het betrokken kettingeind afgekelll'd 

3. Na afloop van de breekprocf worden 
de drie hoogbelaste achalmen uit het ket
tingeind verwijderd en de ketting weder tot 
een geheel gemaakt, door ~ of drie achal
men tussen beide gedeelten te brengen. 
Daarna kan tot de in het eerste lid van dit 
artikel genoemde rekprocf worden overge
gaan. 

4. Na afloop van de rekproef wordt elk 
kettingeind grondig nagezien om te consta
teren of de lassen in orde sijn. de venchil
lende delen de veteiste vorm en de vereiste 
afmetingen hebben en gebreken afwezig 
sijn. Bij het voorkomen van gebreken, moe
ten deze worden hersteld en het ketting
eind daarna opnieuw aan de rekproef wor
den onderworpen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 
October 1936 (Staatsblad no. 579 D). 

TABEL 1 

ANKERS 

Olwicbt,.. -.itnpocf 

ll 
Oewic:ht ..,, 

1 

~ ......... ") .... anbr") 
-IIOk in tanmn WIi -- la - .... 

ÎII ta IGIIII ta iD ta IGIIII ta 

75 3.38 IGIIII 21,10 
80 !,55 1050 21,97 
90 3,82 1100 22,70 

100 4,09 1150 23,50 
110 4,36 1200 24.25 

1211 4,Q 1250 25.14 
130 4,18 1300 26,03 
140 5,12 1350 26,80 
ISO 5,36 1400 27,56 
165 5,71 1450 28,32 

180 6,06 1500 29,08 
200 6,4' 1550 30,10 
225 7,f/l 1600 30,73 
250 7,54 1650 :U,37 
275 l,OJ 1700 J2,l3 

300 8,51 1750 32,90 
325 8,N 1800 33,65 
350 9,43 1850 34,J9 
375 9,11 1900 35.0, 
400 10,31 1950 35,'JO 

, 425 10,80 2000 H,30 
450 11,30 2050 37,08 
475 11,7B 2100 37,72 
500 12,211 2150 38,48 
525 12,fiO 2200 39,~ 

550 IJ,08 2250 )9,86 
575 13,59 2300 40,50 
600 14,10 2350 41,10 
650 14,9B 2400 41,fiO 
700 15,87 2450 42,20 

750 16,76 2500 42,8 
800 11,00 2550 43,4 
uo 11,50 

Il 
2600 44,0 

900 19,30 2650 44,6 
950 20,20 2700 45,2 

•) 10 IIOÜNI anbn ••lcht \IID " M.ka 
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Oewicld ..,, -.,; • ..,....r ' Gewicht wan 
~ ............ ) iDlonnco..,, mtantcc•) In tonnen vu zonder au,t IGllllq eoader stok 1Gllllq inq iD ka 

2750 45,7 4800 66,9 
2800 46,2 4900 67,8 
2850 46,11 5000 68.7 
2900 47,3 5100 69,S 
2950 47,8 5200 70,3 

JOOi) 48,4 S300 71,1 
)050 49,0 5400 71,9 
3100 49,6 5500 72,7 
3150 50,I 5600 73,5 
3200 50,6 5700 74,3 

3250 Sl,2 5800 75,1 
3300 51,7 5900 75,S 
3350 52,2 6000 76,5 
3400 52,7 6100 77,2 
:MSO 53,2 6200 77,9 

3500 53,7 6lCIO 78,6 
3550 54,3 6400 79,3 
3600 54,9 6500 80,0 
3650 55,4 6600 80,7 
3700 56,0 6700 B1,4 

3750 56,5 6800 82,0 
3800 57J) 6900 82,6 
3850 57,S 7000 83,2 
3900 SBJI. 7100 83,8 
3950 58,5 7200 84,•J. 

4000 59,0 7300 85,0 
4050 59,5 7400 85,6 
4100 fiOJ) 7500 16,2 
4150 fiO.S 7600 86,7 
4200 61J) 7700 87,2 

4250 61,5 7800 87,7 
4300 62,0 8000 88,7 
4350 62,5 8200 89,7 
4400 113,0 8400 90,7 
4450 63,S 8600 91,7 

4500 64J) 8800 92,7• 
-45!3 64,5 90IJO 93,7 
4600 65,0 9200 94,6 
4650 65,5 9400 95,5 
4700 66,0 9600 1 9~.• 

Of!.a.-itbt -.u _....,., Gewicht ... llelulill-' bc1aam"l In tonamnn bet anker•) in tonnen van 
zonder stot 1000 ta zonder ■tot 1000 q 

iDJ:a in t1 

9800 97,J 

1 

11200 103,3 
10000 91,1 11500 104,5 
IOlCXI 99,J 11800 105,6 
10600 100,8 

1 
11100 106,7 

10900 102,1 12400 107,1 

•) Bij .rtoJdo• IDMII •lril;bt VaA 11M Ula-
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TABEL D 

ANKERKE'JTINGEN 

Kctti:1gm met dam Kcttinpn zonder dam 
Ketting• 

ijzer Breekproer Rctproer Gewicht Bm:kproef I Rckproer 
dlametcr tonnen tonnen per atrtk• tonnen tonncn 
in mm ... .. .. kende meter van van 

1000 ki 1000 kg in kg 1000 ki 1000 kg 

Il 4,57 2,29 
12 5,44 2,72 
Il 6,39 3,19 
14 7,41 3,70 
15 9,57 6,15 4,8 8,50 4,25 

16 10,89 7,ffl S,5 9,67 4,84 
17 12,29 8,13 6,2 10,92 5,46 
18 13,78 9,14 7,0 12,25 6,12 
19 IS,35 10,19 7,8 13,65 6,82 
20 17,01 11,25 8,6 15,12 7,56 

21 18,75 12,45 9,5 16,67 8,33 
22 20,58 13,62 10,4 18,30 9,15 
23 22,50 14,94 11,4 20,00 10,00 
24 24 50 16,26 124 21,77 10,88 
2S 26,58 17,68 ll,5 23,63 11,81 

26 28,75 19,11 14,6 25,55 12,78 
27 31,00 20,62 15,7 27,56 13,78 
28 33,34 22,20 16,9 29,64 14,82 
29 35,77 23,86 18,l 31,79 15,89 
30 38,27 25,52 19,4 34,02 17,00 

31 40,87 27,21 20,7 36,33 18,16 
32 43,58 29,06 22,1 38,37 19,37 
33 46,31 30,87 23,5 41,17 20,58 
34 49,16 31,34 24,9 43,70 21,85 
35 52,10 34,~5 26,4 46,31 23,15 

36 55,11 36,63 27,9 48,99 24,49 
37 58,20 38,71 29,5 51,71 25,86 
38 60,30 40,84 31,1 54,55 27,28 
39 61,40 42,92 32,8 57,46 28,73 
40 63,50 45,26 34,5 60,44 30,22 

Onda brrrkp,M/ wordt wntu.n de prod', waubij drie opcen'+'Olpndo .cbalmm bclaA 
wordcft, Z0Dder dct een bnuk bij de :.an~en belastina ma■ oatswm. 

ODdcr rrkproef wwdt ~ de proer, waarbij dk ..._. eilld lr.cttina bdaa wordt 
IDllllar' dal oeo. bn:uk or nadoli91 worm~ zic:h bij do ........,en bew1inl -• "1JOl'o --

Kcttina-
Kcttinpa met dam Kcttinpn zonder dam 

ijl,cr Br<Ckprocf Rckproef Gewicht enctprocr Rckproef 
d..-er tonnen tonnen per strek• tonnen tonnen 
in mm van van kende meter van ... 

1000 ki 1000 t1 in kg 1000 t1 1000 tg 

41 66,70 47,58 36,2 63,51 31,76 
42 70,00 49,99 38,0 66,64 ~3,32 
43 73,40 52,43 39,8 69,85 34,93 
44 76,80 54,86 41,7 73,14 36,57 
45 80,40 57,40 43,6 76,50 ~25 

46 84,00 59,96 45,6 79,94 39,97 
47 87,70 62,59 47,6 83,45 41,73 
48 91,40 65,26 4~,6 87,04 43,52 
49 95,30 67,95 51,7 90,70 45,35 
50 99,20 70,77 53,9 94,44 47,22 

51 103,20 73,68 56,I 98,26 49,13 
52 107,30 76,61 58,3 102,15 51,08 
53 111,50 78,84 60,5 106,12 53,06 
54 115,70 82,70 62,8 110,16 55,08 
55 120,00 85,85 65,2 114,28 57,14 

Kettingen met dam 
Kettingijzer 

diameter Breetproer RctprOP.f' Gewicht per 
in mm tonnen tonnen strcttmdc 

van 1000 ka van 1000 ka meter in kg 

56 124,4 89,00 67,6 
57 128,9 92,15 70,0 
58 lll,5 95,40 72,5 
59 138,1 98,65 75,0 
60 142,9 lPl,01 77,6 

61 147,7 105,46 80,2 
62 152,5 108,92 82,8 
63 157,5 112,47 85,5 
64 162,0 115,62 88,3 
65 165,7 118,56 91,I 

66 169,4 121,11 93,9 
67 173,2 123,64 96,7 
68 177,0 126,39 99,6 
69 180,8 129,03 102,6 
70 184,6 131,27 105,6 
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Kcttinam met dam 
KctlÎIIIÜDr - -kproei 

1 

Rckproef 

1 

Gewicht per 
iD mm ......... IOMCD strekkende 

vanJOOO k3 van 1000 ts meier in ta 

71 188,3 134,42 108,6 
72 192,0 137,06 111,7 
73 195,6 139,70 114,8 
74 199,5 142,34 118,0 
75 203,1 144,98 121,2 

76 206,8 147,62 12A,5 
77 210,4 150,27 127,8 
78 214,0 152,81 131,1 
79 2174 155,35 134,5 
80 • 221,0 157,89 137,9 

81 224,5 160,32 141,4 
82 228,0 162,86 144,9 
83 231,4 165,30 148,4 
84 234,8 167,64 ·152,0 
85 238,I 170,08 155,7 

86 241,4 172,42 159,4 
87 244,7 174,75 163,1 
88 248,0 177,20 166,9 
89 251,2 179,43 170,6 
90 254,4 181,66 174,5 

91 257,5 183,86 178,4 
92 260,6 186,04 182,l 
93 263,6 188,07 186,2 
94 266,6 190,36 190,2 
95 269,5 192,35 1114,2 

96 272,2 194,40 198,l 
97 274,9 196,30 202,l 
98 277,6 198,30 206,S 
99 280,2 200,20 210,7 

100 282,7 202,00 215.0 

BIJLAGE II 

CONSTRUCTIE VAN PASSAGIERS
SCHEPEN 

Toepassing 
Art. 1. Deze bijlage is van toepassing op 

schepen, welke bestemd zijn voor het ver
voer van meer dan 12 passagiers, voor wie 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, en welke 
noch gebezigd worden voor het vervoer van 
pelgrims, noch voor het vervoer van grote 
aantallen dekpassagiers in de in Bijlage Ha 
aangegeven gebieden. 

Omschrüvingen 
Art. 2. Voor de toepassing van deze bij

lage wordt verstaan onder: 
indelingslast]ün: de lastlijn, gebruikt bij 

de vaststelling van de waterdichte indeling 
van het schip; de bovenste indelingslastlijn 
is die, welke bij de grootst toelaatbare diep
gang behoort; 

lengte van het schip: de lengte, gemeten 
tussen de loodlijnen aan de einden van de 
bovenste indelingslastlijn; 

breedte van het schip: de grootste breed
te, gemeten op de buitenkant der spanten, 
op of beneden de bovenste indelingslastlijn; 

schottendek: Het bovenste dek, tot waar 
de waterdichte dwarsschotten zijn opgetrok
ken; 

indompelitJJlsgrenslün: een lijn op het 
scheepsboord, evenwijdig aan en op een af
stand van 76 millimeter onder de aansnij
ding van de bovenzijde van het schottendek 
met dit boord; 

diepgang: de verticale afstand van de bo
venkant van de kiel tot de indelingslastlijn, 
gemeten op het midden der lengte; 
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permeabiliteit van een ruimte: het aantal 
percenten van de inhoud van die ruimte, 
dat door water kan worden ingenomen; 

voorlstuwinll8/1edeelte: het gedeelte van 
het schip, dat zich uitstrekt van de boven
kant van de kiel tot het vlak van de indom
pelingsgrenslijn en in lengterichting begrensd 
wordt door de uiterste hoofddwarsschotten, 
welke de afdelingen begrenzen, waarin zich 
de hoofd- en hulpwerktuigen voor de voort
stuwing met de eventueel aanwezige stoom
ketels en permanente kolenruimen bevinden; 

passagiersruimten: de ruimten, die zijn in
gericht voor de huisvesting van en voor het 
gebruik door passagiers. Hieronder worden 
echter de ruimten, bestemd voor bagage, 
levensmiddelen en andere voorraden en de 
post niet gerangschikt; voor de toepassing 
van de artikelen 5 en 6 worden tevens de 
ruimten voor de huisvesting en tot gebruik 
van de bemanning als passagiersruimten be
schouwd. 

Inzenden van de berekeninll 
Art. 3. 1. De volledige berekening be

treffende de waterdichte indeling met bij
behorende plan- en lijnentekeningen, dia
grammen en schottenkrommen moet aan het 

· Hoofd van de Scheepvaartinspectie, in een 
door hem bepaalde vorm, in tweevoud ter 
goedkeuring worden ingezonden. 

2. In alle berekeningen worden de in
houden bepaald tot buitenkant spanten en 
verstijvingen. 

Vulbare lengte 
Art. 4. 1. De vulbare lengte zal voor 

elk punt van de scheepslengte worden be
paald door een wijze van berekening, waar
bij de vorm, de diepgang en andere bijzon
dere kenmerken van het schip in aanmer
king worden genomen. 

De vulbare lengte op zeker punt van de 
scheepslengte is voor een schip met een 
doorlopend schottendek dat deel der scheeps
lengte, dat als midden het bedoeld punt 
heeft en waarover het schip onder de in 
artikel 5 aangenomen en omschreven om
standigheden moet vollopen om tot de in
dompelingsgrenslijn in te zinken. 

2. De bepaling van de vulbare lengte op 
elk punt van de scheepslengte geschiedt door 
de constructie van een schottenkromme op 
een dÓor het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie nader vast te stellen wijze. Hierbij 
zal worden itebruik gemaakt van de per
meabiliteit van de verschillende ruimten, 
zoals deze volgens artikel 5 wordt bepaald. 

3. De vulbare lengten, welke met be
hulp van de schottenkromme worden be
paald, moeten worden gebruikt voor de 
vaststelling van de waterdichte indeling van 
het schip, als in de volgende artikelen is 
aangegeven. 

4. Voor een schip, dat geen doorlopend 
schottendek heeft, moeten de vulbare leng
ten zodanig worden bepaald, dat voor elk 
gedeelte der lengte van het schip en voor 
de in aanmerking komende toestanden van 
inzinking en van kop- of stuurlast na be-
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schadiging een overeenkomstige ate van 
veiligheid blijft bestaan als voor en schip 
met een doorlopend schottendek. 

Ingeval het schottendek doorlo pt, doch 
bovendien een aantal waterdichte schotten 
tot een hoger niveau dan de a nsnijding 
met dit dek zijn opgetrokken, oet men 
hiermede rekening houden. 

Voor een schip, dat geen doorlop d schot
tendek heeft, moet men gebruik ken van 
een indompelingsgrenslijn, waarva de lig
ging zodanig is vastgesteld, dat en volle 
met het bovenstaande rekening s gehou
den. Deze indompelingsgrenslijn eeft dan 
aan tot waar - bij de bepalin van de 
afmetingen der verbanddelen der schotten 
- gerekend moet worden, dat et schot 
waterdicht doorloopt. Voorts moet men ook 
bij de toepassing van de artikele betref
fende waterdichte deuren, patrijsp orten en 
andere openingen in het scheepsbo rd, enz., 
met deze indompelingsgrenslijn rekening 
houden. 

Permeabiliteit 
Art. 5. 1. De in lid 2 van arti el 4 ge

noemde permeabiliteit heeft uitslu tend be
trekking op onder het vlak van de ndompe
lingsgrenslijn gelegen ruimten of edeelten 
van ruimten. 

Bij de bepaling van de vulbar lengten 
moet men een gemiddelde per abiliteit 
aannemen voor de gehele lengte van elk 
der navolgende gedeelten van het schip on
der de indompelingsgrenslijn; 

(a) het voortstuwingsgedeelte; 
(b) het gedeelte v66r het voortstuwings

gedeelte; 
(c) het gedeelte achter het voortstu

wingsgedeelte. 
2. (a) Voor stoomschepen zal de ge

middelde permeabiliteit voor het gehele 
voorts"tuwingsgedeelte worden bepaald door 
de formule: 

(a---c) 
80 + 12,5 ---, waarin 

V 
a = de inhoud van de passagiersruimten, 

als omschreven in artikel 2, welke binnen 
de begrenzing van het voortstuwingsgedeelte 
onder de indompelingsgrenslijn zijn gelegen; 

c = de inhoud van de tussendeksruimten, 
welke binnen de begrenzing van het voort
stuwingsgedeelte onder de indompelings
grenslijn zijn gelegen en bestemd zijn voor 
de berging van lading, steenkolen of voor
raden; 

v = de totale inhoud van het voortstu
wingsgedeelte onder de indompelingsgrensm~ . 

(b) Voor motorschepen moet het getal, 
dat de gemiddelde permeabiliteit volgens de 
in (a) genoemde formule aangeeft, met 5 
worden vermeerderd. 

(c) Indien tot genoegen van het Hoofd 
van de _ Scheepvaartinspectie wordt aange
toond, dat de door rechtstreekse berekening 
bepaalde, gemiddelde permeabiliteit kleiner 
is dan die, welke door de formule wordt 
verkregen, mag de rechtstreeks berekende 
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waarde in plaats van deze laatste worden 
ingevoerd. Bij deze rechtstreekse bereke
ning moet de permeabiliteit van onder de 
indompelingagrenslijn gelegen passagien
ruimten, als omachreven in artikel 2, op 95, 
die van alle ruimten bestemd voor lading, 
kolen en voorraden op 60 worden gesteld en 
die van dubbele bodem-, brandstofolie- en 
andere tanks op zodanige waarde, als voor 
elk geval door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie zal worden goedgekeurd. 

3. De gemiddelde permeabiliteit over de 
gehele lengte van het gedeelte v66r, dan wel 
achter het voortstuwingsgedeelte zal worden 
bepaald met behulp van de formule: 

a 
63 + 35 -, waarin 

V 

a = de inhoud van de passagiersruimten, 
als omschreven in artikel 2, welke v66r, dan 
wel achter het voortstuwingsgedeelte onder 
de indompelingsgrenslijn zijn gelegen; 

v = de gehele inhoud van het gedeelte 
van het schip, dat onder de indompelings
grenslijn vóór, dan wel achter het voort
stuwingFedeelte is gelegen. 

4. Indien een tussendeksafdeling tussen · 
twee waterdichte dwarsschotten een passa
giersruimte, als omschreven in artikel 2, be
vat, moet deze gehele tussendeksafdeling 
met uitzondering van elk deel, dat volko
men door vaste stalen schotten is ingesloten 
en voor andere doeleinden is bestemd, als 
passagiersruimte worden beschouwd. Indien 
echter de bedoelde passagiersruimte volko
men binnen vaste, stalen schotten is inge
sloten, moet slechts de aldu1 ingesloten 
ruimte als passagiersruimte worden be
schouwd. 

Toelaatbare lengte van afdelingen 
Art. 6. 1. Indelingsfactor. De toelaat

bare lengte van een afdeling, welke haar 
midden in enig punt van de lengte van het 
schip heeft, moet uit de vulbare lengte wor
den verkregen door deze te vermenigvuldi
gen met een bepaalde factor, welke de in
delingsfactor wordt genoemd. Deze factor 
is afhankelijk van de lengte van het schip 
en wel zodanig, dat hij bij toenemende leng
te geleidelijk kleiner wordt. Tevens veran
dert de factor op regelmatige wijze met de 
aard van de dienst, waarvoor het schip be
stem4 is. De grenzen, waartussen de inde
lingsfactor voor een schip van gegeven lengte 
ligt, worden gevormd door een factor A, 
welke van toepassing is op schepen, die 
Blechts weinig passagiers en hoofdzakelijk 
vracht vervoeren, en een factor B, welke van 
toepassing is op schepen, die hoofdzakelijk 
passagiers vervoeren. 

De grootte van de factoren A en B wordt 
uitgedrukt door de volgende formules ( 1) 
en (2), waarin L de lengte van het schip in 
meters voorstelt, als aangegeven in artikel 2. 

58,2 
A = -- + 0,18. (L = 131 meter (1) 

L - 60 en groter) 
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30,3 
~ = -- + 0,18. (L = 79 meter (2) 

L-42 en groter) 

2. Criterium van diemt. Nadat voor 
een ■chip van gegeven lengte de factoren A 
en B zijn vastgesteld, wordt de juiste waar
de van de indelingsfactor bepaald met be
hulp van een getal, dat het criterium van 
dienst aangeeft. Dit getal is het criterium
getal, dat bepaald wordt, indien P1 groter 
is dan P, door de formule: 

M + 2 P1 
C8 = 72 ----

v + P1-P 
en in andere gevallen door de formule: 

M + 2 P 

V 
waarin: 

C8 = : het criteriumgetal; 
M = de inhoud van het voortstuwings-

gedeelte, als omschreven in artikel 2, ver
meerderd met de inhoud van alle vaste 
brandstofolieruimen, welke zich boven de
dubbele bodem en vóór of achter het voort
stuwingsgedeelte mochten bevinden; 

P = de gezamenlijke inhoud van de pas
aagiersruimten onder de indompelingagrens-
lijn; 

V = de gehele inhoud van het schip on
der de indompelingsgrenslijn; 

P1 = K.N, dan wel de som van Pen de 
gehele inhoud van de werkelijke pasaagiers
ruimten boven de indompelingsgrenalijn, in
dien deze waarde lager is, waarin: 

N = het maximum aantal passagiers, 
voor wier vervoer het achip bestemd is 
K = 0,056 L. (L lengte van het schip 
in meters; inhouden in kubieke meters). 

Echter mag de gebruikte waarde P1 niet 
kleiner zijn dan 2/3 K.N, 

Voor schepen. welke geen doorlopend 
schottendek hebben, moeten, voor de bepa
ling van de vulbare lengten, de inhouden 
tot de werkelijke indompelingsgrenslijn in 
rekening worden gebracht. 

3. Bepalingen betreffende de water
dichte indeling. 

(a) De waterdichte indeling achter de 
voorpiek van schepen met een len,Jte van 
131 meter of groter, welke een criterium
getal = 23 of kleiner hebben, zal door mid
del van de factor A volgens formule (1) 
worden geregeld, die van schepen, welke een 
criteriumgetal = 123 of groter hebben, zal 
met behulp van de factor B volgens formule 
( 2) worden geregeld en die van schepen 
met een criteriumgetal tussen 23 en 123 
door een factor F, welke door lineaire inter
polatie tussen de factoren A en B wordt 
verkregen volgens de formule: 

(A-B) (Cs-23) 
F = A- (5) 

100 
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Indien de factor F kleiner i11 dan 0,40 en 
tot genoegen van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie wordt aangetoond, dat het ten 
aanzien van een voortstuwingagedeelte prak
tisch onuitvoerbaar i11 de factor F toe te 
passen, mag de schottenindeling van zulk 
een gedeelte door een grotere factor wor
den geregeld, mits deze niet groter dan 0,40 
wordt genomen. · 

(b) De waterdichte indeling achter de 
voorpiek van schepen met een lenAte lcJei
ner dan 131 meter, doch niet kleiner dan 79 
meter, waarvan het criteriumgetal een 
grootte heeft, gelijk aan S, waarbij 

3574 - 25 L . 
S = ----- (L in meten), 

13 
zal geregeld worden door middel van de fac
tor één. 

Indien het criteriumgetal voor schepen 
van die lengte = 123 of groter is, wordt de 
waterdichte indeling door de factor B vol
gens formule (2) geregeld. 

Indien het criteriumgetal voor IIChepen 
van die lengte een grootte heeft, tu88en S 
en 123, wordt de waterdichte indeling ge
regeld door de factor F , welke door lineaire 
interpolatie tussen de eenheid en de factor 
B wordt bepaald door middel van de for
mule: 

F=l- (6) 
123-S 

(c) De waterdichte indeling achter de 
voorpiek van achepen met een lengte kleiner 
dan 131 meter, doch niet kleiner dan 79 
meter en met een criterium,etal, dat kleiner 
is dan S en voorts van alle ■chepen, waM
van de lengte klein« is dan 79 meter, zal 
geregeld worden door middel van de factor 
één, tenzij tot genoegen van het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie wordt aangetoond, 
dat dit voor het gehele schip of voor één of 
meer gedeelten daarvan praktisch onuit
voerbaar is, in welk geval genoemd Hoofd, 
nadat met alle omstandigheden rekening is 
gehouden, zodanige verzachting kan toestaan 
al11 gerechtvaardigd blijkt. 

(d) De bepalingen onder (c) vermeld, 
zijn ook van tocpasaing op IIChepen van on
verschillig welke lengte, die een aantal pas
aagiera mogen vervoeren, dat groter is dan 
12, doch niet groter dan de waarde van 
L2 
- (L in meten), waarbij het getal 50 niet 
650 
mag worden overschreden. 

Bi.i1SOndere bepalin46n nopens de 
waterdichte indelinA 
Art. 7. 1. Een afdeling mag langer zijn 

dan de toelaatbare lengte, zoals deze vol
gens de bepalingen van artikel 6 is bere
kend, mits de gezamenlijke lengte van elk 
paar aangrenzende afdelingen, waarvan de 
bedoelde afdeling deel uibnaakt, noch gro
ter is dan de vulbare lengte, noch groter 
dan het tweevoud van de toelaatbare lengte. 
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Hierbij moet voor zover nodig met het vol
gende rekening worden gehouden: 

(a) indien Eén van de twee aangrenzen
de afdelingen binnen het voortstuwingsge
deelte is gelegen en de gemiddelde permea
biliteit van het gedeelte van het schip, 
waarin de andere afdeling is gelegen, niet 
gelijk is aan die van het voortstuwingsge
deelte, mag de gezamenlijke lengte van de 
beide afdelingen ten hoogste gelijk zijn aan 
de lengte, bepaald met toepassing van de 
gemiddelde waarde van de permeabiliteiten 
van elk van de beide gedeelten van het 
schip, waarin de afdelingen zijn gelegen; 

(b) indien de beide aangrenzende afde
lingen verschillende indelingsfactoren heb
ben, moet de gezamenlijke lengte naar even
redigheid worden bepaald. 

2. In schepen met een lengte van 131 
meter of &roter moet een van de hoofd
dwanachotten achter de voorpiek worden 
aangebracht op een afstand van de v66r
loodlijn, welke niet groter is dan de toe
laatbare lengte. 

3. In een hoofddwarsschot mag een nis 
voorkomen, mits alle delen van een nis bin-

. nenwaarts zijn gelegen van vertikale vlak
ken aan beide zijden van het schip, welke 
op een afstand van de huidbeplating liggen 
gelijk aan Eén vijfde van de scheepsbreedte, 
als -in artikel 2 is omschreven, waarbij die 
afstand loodrecht op het vlak van kiel en 
stevens ter hoogte van de bovenste inde
lingslastlijn wordt gemeten. 

Elk deel van een nis, dat buiten deze be
grenzing ligt, moet worden behandeld als 
een !leel van een schot, hetwelk trapsgewijze 
verspringt, zodat het volgende lid daarop 

, van toepassing is. 
4. Een hoofddwarsschot ~ag trapsgewij

ze venipringen, mits: 
(a) de gezamenlijke lengte van de beide 

afdelingen, welke door het verspringende 
schot worden 1escheiden, 90 percent van de 
vulbare lengte niet overschrijdt, of wel 

(b) een aanvulling in de waterdichte in
deling ter verkrijging van dezelfde mate van 
veiligheid, als bij een vlak schot, aanwezig 
is. • 

5. Indien een hoofddwarsschot van een 
nis is voorzien, dan wel trapsgewijze ver
springt, moet men het, ter bepaling van de 
waterdichte indeling, door een denkbeeldig 
gelijkwaardig vlak schot vervangen. 

6. Indien de afstand tussen twee op
volgende hoofddwarsschotten of tussen de 
daarmede gelijkwaardige vlakke schotten, 
als bedoeld in lid 5, dan wel de afstand tus
sen de· dwarsvlakken, gaande door de dichtst 
bij elkaar gelegen vlakken van nissen in de 
schotten, minder is dan 3,05 meter, ver
meerderd met 2 percent van de lengte · van 
het schip, mag ■lechts één dezer schotten 
volgens de bepalingen van artikel 6 be
schouwd worden deel uit te maken van de 
waterdichte indeling van het schip. 

7. Indien een dwarsscheepse waterdichte 
hoofdafdeling plaatselijk onderverdeeld is en 
tot genoegen van het Hoofd van -de Scheep
vaartinspectie kan worden aangetoond, dat 
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bij beichadiging in de zijde, welke zich uit
strekt over een lengte van 3,05 meter, ver
meerderd met 2 percent van de lengte van 
het schip, de gehele hoofdafdeling niet vol
loopt, zal naar verhouding een vergroting 
van de anders voorgeschreven toelaatbare 
lengte worden toegekend. 

In een dergelijk geval mag het drijfver
mogen, dat verondenteld wordt aan de on
beschadigde zijde aanwezig te zijn, niet gro
ter zijn dan dat aan de beschadigde zijde. 

8: Indien men waterdichte dekken, een 
dubbele huid of al dan niet waterdichte 
langsschotten wenst aan te brengen, moet 
tot genoegen van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie worden aangetoond, dat de 
veiligheid van het schip daardoor in geen 
enkel opzicht zal worden verminderd. Daar
bij moet in het bijzonder acht worden gesla
gen op de mogelijkheid van het ontstaan 
van slagzijde ten gevolge van het vollopen 
van gedeelten van het schip ter plaatae van 
dergelijke constructiedelen. 

Piekl/Chotten, schotten, welke het voort-
stuwitiAsgedeelte begrennn, astunnels, 
enz. 
Art. 8. 1. Elk schip moet een voorpiek

of aanvaringsschot hebben, dat tot het schot
tendek waterdicht opgetrokken is. Dit àchot 
moet op een afstand niet kleiner dan 5 per
cent van de lengte van het schip en niet 
groter dan 3,05 meter, vermeerderd met 5 
percent van de lengte van het schip, van de 
v66r-loodlijn zijn aangebracht. 

Indien het schip een lange bovenbouw op 
het voorschip heeft, moet het voorpiekschot 
doorlopen tot het dek boven het schotten
dek en aldaar dicht zijn tegen weer en wind. 
Deze voortzetting van het schot behoeft niet 
onmiddellijk boven het er onder geplaatste 
schot te worden aangebracht, mits zij ten 
minste 5 percent van de lengte van het 
schip van de vóór-loodlijn is verwijderd en 
het gedeelte van het dek, dat de trapsge
wijze verspringing vormt, deugdelijk dicht · 
is tegen weer en wind. 

2. Tevens moeten een achterpiekschot en 
schotten, welke het voortstuwingsgedeelte, 
als aangegeven in artikel 2, van de vracht
en passagiersruimten v66r en achter afschei
den, zijn aangebracht en tot het schotten
dek waterdicht zijn. Het achterpiekschot 
mag echter beneden het schottendek eindi
gen, mits daardoor de mate van veiligheid 
van het schip, wat de waterdichte indeling 
betreft, niet wordt verminderd. 

3. De schroefaskokers moeten steeds wa
terdicht zijn ingesloten. De pakkingbua moet 
geplaatst zijn binnen een waterdichte as
tunnel o1 andere ruimte van zodanige in
houd, dat, wanneer deze door lekkage · 

. van de pakkingbus zou vollopen, de indom
pelingsgrenslijn niet onder water komt. 

Vaststellen, merken en aantekenen 
van indelin,slastlijnen 
Art. 9. 1. • Een lastlijn, overeenkomende 

met de diepgang, welke is goedgekeurd als 
behorende bij de vereiste waterdichte in-
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deling, zal worden vastgesteld en de merken 
daarvoor moeten op de zijden van het schip 
worden geplaatst. Indien een schip ruimten 
heeft, welke in het bijzonder zijn ingericht 
om nu eens voor de huisvesting van passa
giers, dan weder voor het bergen van lading 
te worden gebruikt, is het, indien de eige
naar zulks wenst, geoorloofd één of meer 
extra lastlijnen vast te stellen en merken 
daarvoor te plaatsen, welke lastlijnen moe
ten overeenkomen met de diepgangen, die, 
als behorend bij de waterdichte indeling, 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
voor de verschillende gebruikstoestanden 
zullen zijn goedgekeurd. 

2. Het vrijboord, behorend bij de ver
schillende indelingslastlijnen, welke volgens 
de in het vorige lid gegeven bepalingen zijn 
vastgesteld, moet duidelijk op het veilig
heidscertificaat worden aangegeven en moet 
worden onderscheiden door de aanwijzing C1 
voor de toestand, waarbij de grootste ruim
te voor passagiers wordt bestemd en C2, Ca, 
enz. voor die toestanden, waarbij telkens 
meer van deze ruimte voor lading wordt 
bestemd. 

3. Het vrijboord, dat met elk van deze 
lastlijnen overeenkomt en in het veiligheids
certificaat is ingeschreven, moet op dezelfde 
plaats en van dezelfde deklijn worden ge
meten als het vrijboord, dat volgens Bijlage 
III wordt bepaald. 

4. In geen geval zal het vrijboord, dat 
in verband met de schottenindeling wordt 
vastgesteld, kleiner mogen zijn dan dat, 
vastgesteld volgens de bepalingen van ;Bij
lage III. 

Constructie en eerste beproevinA van 
waterdichte schotten, enz. 
Art. 10. 1. Zowel de langsscheepse, als de 

dwarsscheepse waterdichte indelingaschotten 
moeten z6 sterk zijn, dat zij met een vol
doende mate van zekerheid een waterdruk 
tot de hoogte van de indompelingsgrenalijn 
ter plaatse van elk achot kunnen weerstaan. 
De constructie van deze schotten moet door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie zijn 
goedgekeurd. 

2. De sprongen en nissen in schotten 
moeten waterdicht en z6 sterk zijn als het 
schot ter plaatse van de sprong of nis ten 
minste moet zijn. 

Indien apanten of balken door een water
dicht dek of schot zijn gevoerd, moet de 
doorvoering zonder toepassing van hout· of 
cement waterdicht zijn uitgevoerd. 

3. De waterdichte schotten moeten zorg
vuldig worden nagezien en de waterdicht
heid moet door bespuiten worden aange
toond. 

4. De voorpiek moet worden beproefd 
met een waterdruk tot de hoogte van de bo
venste indelingslastlijn. 

5. De dubbele bodem, met inbegrip van 
kokervormige kielconstructiea (kokerkiel) en 
een dubbele huid, moet met een waterdruk 
tot de hoolrte van de indompelingsgrenalijo 
worden beproefd. 

6. De tanb, welke bestemd zijn om 
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vloeistoffen te bevatten en deel uitmaken 
van de scheepsconstructie, moeten worden 
beproefd met een waterdruk, hetzij tot de 
hoogte van de bovenste indelingslastlijn, 
hetzij tot een hoogte gelijk aan twee derden 
van de vertikale afstand van bovenkant kiel 
tot de indompelingsgrenslijn, gemeten van 
bovenkant kiel ter plaatse van deze tanks, 
hetzij tot een hoogte van 0,92 meter boven 
het hoogste punt van de tank, waarbij de 
grootste van deze drukken moet worden 
toegepast. 

Openinl1en in waterdichte schotten 
Art. 11. 1. Het aantal openingen in wa

terdichte schotten moet beperkt worden tot 
het minimum, dat verenigbaar is met de 
algemene inrichting en de goede uitoefening 
van de dienst aan boord; deze openingen 
moeten van deugdelijke middelen tot afslui-
ting zijn voorzien. • 

2. Indien pijpen, spuipijpen, kabels voor 
electrisch licht, enz. door de waterdichte 
schotten worden gevoerd, moeten de door
voeringen waterdicht zijn. 

3. Sluisopeningen mogen in waterdichte 
schotten niet voorkomen. 

4. Behalve in voortstuwingsruimten mo
gen wegneembare platen in waterdichte 
schotten niet zijn toegepast. 

5. Indien verkeersgangen of tunnels voor 
de verbinding tussen de verblijven van de 
bemanning en de stookplaats, voor pijplei
dingen of voor enig ander doel door water
dichte hoofddwBl'IIIIChotten leiden, moeten zij 
waterdicht zijn en voldoen aan de eisen ge
steld in artikel 14. 

Indien dergelijke tunnels of verkeengan
gen gedurende de reis als doorgang worden 
benut, moet ten minste één uiteinde water
dicht aansluiten aan een schacht, welke tot 
boven de indompelingsgrenslijn waterdicht is 
opgetrokken en waarvan de ingang boven 
deze grenslijn is gelegen. De opening aan 
het andere einde van deze verkeersgangen 
of tunnels mag gesloten worden door middel 
van een waterdichte deur van het soort, als 
op grond van de plaats in het achip volgens 
artikel 12 wordt vereist. Dergelijke ver
keersgangen of tunnels mogen niet door het 
eerste achter het aanvaringsschot gelegen 
dW&r111Chot, d'1t deel uitmaakt van de wa
terdichte indeling, worden gevoerd. 

Tunnels of gangen ten behoeve van ge
forceerde trek, welke door waterdichte 
hoofddwarsschotten leiden, mogen worden 
toegepast, mits ten genoegen van het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie wordt aange
toond, dat afdoende maatregelen zijn ge
nomen om de waterdichtheid van de betref
fende schotten te verzekeren. 

6. (a) Deuren, mangaten of toegangs
openingen mogen niet voorkomen in: 

(1) het aanvaringachot onder de indom
pelingsgrenslijn; 

(2) waterdichte dwarsschotten, welke 
een laadruim afscheiden van een belendend 
laadruim of van een permanent of reaerve
kolenruim, behalve in het geval, aangegeven 
in lid 2 van artikel 13. 
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(b) Het aanvaringachot mag onder de 
indompelingsgrenslijn niet door een pijp
opening doorboord zijn, behoudens wanneer 
de voorpiektank tot het bergen van vloei
stoffen wordt gebruikt. In dat geval moet 
de pijp zijn voorzien van een afsluiter met 
neerschroefbare klep, welke boven het schot
tendek kan worden bewogen en in de voor
piek tegen het aanvaringschot moet zijn be
vestigd. 

7. Waterdichte deuren, welke in schot
ten tussen permanente en reserve-kolenrui
men zijn aangebracht, moeten steeds toe
gankelijk zijn, behalve in het geval, vermeld 
in lid 2 van artikel 14, voor zover kolen
achuiven in het tussendek betreft. 

Afdoende voorzieningen door middel van 
schermen als anderszins moeten worden ge
troffen, ten einde te verhinderen, dat de 
kolen het sluiten van waterdichte kolen
schuiven beletten. 

8. In het voortstuwingsgedeelte mag niet 
meer dan één deur in elk hoofddwBl'IIIIChot 
voorkomen. Kolenachuiven en aatunneldeu
ren worden hierbij niet medegerekend. De 
drempels dezer deuren moeten zo hoog zijn 
gelegen, als praktisch mogelijk is. 

Soorten van waterdichte deuren. 
Art. 12, 1. In waterdichte schotten mo

gen slechts draaideuren, schuifdeuren of 
deuren van een ten minste daarmede ge
lijkwaardig type, doch in geen geval deu
ren, welke slechts door middel van bouten 
worden bevestigd, zijn aangebracht. 

2. Een draaideur moet zijn voorzien van 
knevels, welke aan beide zijden v~ het 
schot kunnen worden bewogen. 

3. Een schuifdeur mag voor horizontale 
of vertikale beweging zijn ingericht. Indien 
zulk een deur slechts uit de hand beweeg
baar is (artikel 14, 1 (II) (a)), moet de 
bewegingsinrichting zodanig zijn, dat de 
deur zowel ter plaatse als op een toeganke
lijke plaats boven het schottendek kan wor
den behandeld. 

4. Een deur, welke door haar eigen ge
wicht of door middel van een valgewicht 
sluit (artikel 14, 1 (Il) (b}), moet voorzien 
zijn van een geschikte inrichting om het 
sluiten te regelen, en de bewegingsinrich
ting moet zodanig zijn, dat de deur zowel 
ter plaatse als op een toegankelijke plaats 
boven het schottendek kan worden ontkop
peld. Een beweging door handkracht moet 
eveneens zijn aangebracht en wel zodanig 
dat zij zowel ter plaatse als boven het achot
tendek bediend kan worden en, na te zijn 
ontkoppeld. zowel in de bovenstand als in 
de benedenstand spoedig weder kan worden 
ingeschakeld. 

5. Een deur, welke van een centraal punt 
uit werktuiglijk gesloten moet kunnen wor
den (artikel 14, 1 (I) of (II) (c}), moet 
van een zodanige bewegingsinrichting voor
zien zijn, dat de deur ook ter plaatse werk
tuiglijk bewogen kan worden. De inrichting 
moet zo zijn, dat de deur automatisch weder 
wordt gesloten, indien zij, nadat zij van het 
centrale punt uit is gesloten, ter plaatse 
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wordt geopend en voorts zodanig dat ter 
plaatse de mogelijkheid bestaat haar geslo
ten te houden, zonder dat zij van het cen
trale punt uit geopend kan worden. Zulke 
werktuiglijk bewogen deuren moeten zowel 
bij de deur, als op een toegankelijke plaats 
boven het schottendek, ook door handkracht 
bewogen kunnen worden. 

6. Schuifdeuren van elke IOOrt moeten 
voorzien zijn van standaanwijzers, welke op 
alle plaatsen, waar de deur kan worden be
wogen, behalve bij de deur zelf, aangeven of 
de deur geopend dan wel gesloten ia. 

Plaatsen, waar het ~ebruik van water-
dichte draaideuren is geoorloofd 
Art. 13. 1. Waterdichte draaideuren kun

nen worden toegelaten in gedeelten van het 
schip, welke bestemd zijn voor de passagiers 
en de bemanning, en in dienstruimten, on
der voorwaarde, dat zij zijn aangebracht bo
ven een dek, waarvan de onderzijde op het 
laagste punt in de zijde ten minste 2,1~ 
meter boven de bovenste indelingslastlijn 
ligt. 

2. Waterdichte draaideuren mogen, mits 
onder door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie te stellen voorwaarden, in schotten, 
welke tussendeks laadruimten van elkaar 
scheiden, op zodanige hoogte worden aan
gebracht, als waarop laadpoorten in het 
scheepsboord volgens de bepalingen van ar
tikel 18 zijn toegestaan. Indien de reder der
gelijke deuren wenst aan te brengen, moet 
hij een schriftelijke verklaring, welke de ab
solute noodzakelijkheid van deze deuren 
aantoont, aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie overleggen. 

3. Op andere plaatsen mogen in water
dichte schotten geen draaideuren worden 
aangebracht. 

Inrichtingen tot bewegen van water
dichte schuifdeuren 
Art. 14. 1. Indien waterdichte schuif

deuren, welke somtijds op zee geopend moe
ten zijn, met uitzondering van die aan de 
ingangen van tunnels, in de hoofddwars
schotten op zodanige hoogte zijn aange
bracht, dat hun drempels onder de bovenste 
indelingslastlijn zijn gelegen, gelden de vol
gende bepalingen: 

(I) Indien het aantal van zulke deuren 
groter is dan 5, moeten alle waterdichte 
schuifdeuren werktuiglijk beweegbaar zijn en 
moeten zij gelijktijdig van de brug uit ge
sloten kunnen worden, welk gelijktijdig slui
ten door een waarschuwend geluidsein moet 
worden voorafgegaan. 

(II) Indien het aantal van zulke deuren 
niet groter is dan 5 en het criteriumgetal, 
bedoeld in artikel 6 (2), 

(a) niet groter is dan 30, mogen alle 
waterdichte schuifdeuren uitsluitend uit de 
hand beweegbaar zijn; 

(b) groter is dan 30, doch niet groter is 
dan 60, mogen alle waterdichte schuifdeu
ren, hetzij als valdeuren met een ontkoppel
inrichting en een inrichting voor handbe
weging, welke beide ter plaatse, alsmede 
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boven het schottendek kunnen worden be
wogen, hetzij als werktuiglijk bewogen deu
ren zijn uitgevoerd; 

(c) groter is dan 60, moeten alle water
dichte schuifdeuren werktuiglijk beweegbaar 
zijn. 

2. Indien waterdichte deuren, welke som
tijds op zee met het oog op het verwerken 
van steenkolen moeten worden geopend, 
tussen tussendekskolenruimten onder het 
schottendek zijn aangebracht, moeten deze 
werktuiglijk beweegbaar zijIL 

3. Indien verkeeragangen in verband met 
in koelruimen geborgen lading door meer 
dan é&i waterdicht hoofddwarsschot leiden 
en de drempels van de openingen minder 
dan 2,13 meter boven de bovenste indelings
lastlijn zijn gelegen, moeten de waterdichte 
deuren, welke zodanige openingen a,&luiten, 
werktuiglijk kunnen worden bewogen. 

Openin~en in het scheepsboord onder 
de indompelinAsgrenslijn . 
Art. 15. De middelen tot sluiting van 

alle openingen in het scheepsboord onder de 
indompelingsgrenslijn moeten in het alge
meen voldoen aan de door het Hoofd van de 

Scheepvaartinspectie gestelde eisen. 
Patrijspoorten en vaste lichtranden 

Art. 16. 1. (a) Indien in een tussendek 
het laagste punt van de opening van een 
patrijspoort lager zou zijn gelegen dan een 
lijn, welke evenwiidig aan het schottendek 
op het scheepsboord is getrokken en welke 
haar laagste punt heeft op een hoogte boven 
de bovenste indelingslastlijn, overeenkomend 
met 2 ½ percent van de breedte van het 
schip, mogen in dit tussendek geen patrijs
poorten, doch slechts vaste lichtranden wor
den aangebracht. 1 

(b) Indien in een tussendek het laagste 
punt van de opening van een patrijspoort 
hoger is gelegen dan de onder (a) genoemde 
lijn, doch lager dan een lijn, welke eveneens 
evenwijdig aan het schottendek op het 
scheepsboord is getrokken en welke haar 
laagste punt heeft op een hoogte gelijk aan 
3,66 meter vermeerderd met 2½ percent van 
de breedte van het schip boven de boven
ste indelingslastlijn, moeten alle patrijspoor
ten in dat tussendek zodanig zijn gemaakt, 
dat zij niet door onbevoegden geopend kun
nen worden. 1 

2. Deugdelijke, scharnierende, binnen 
boord aangebrachte blinden, welke zodanig 
zijn ingericht, dat zij gemakkelijk en af
doend gesloten en waterdicht aangedrukt 
kunnen worden, moeten zijn aangebracht op 
alle onder de indompelingsgrenalijn gelegen 
patri~'spoorten, voorzover zij: 

(a vaste lichtranden moeten zijn; 
(b binnen een achtste van de lengte 

van het schip van de v66rloodlijn zijn gele
gen; 

(c) op de plaats aangeduid in lid 1 on
der (b) zijn gelegen; 

1 Zie de afbeelding aan het slot van deze 
bijlage. 
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(d) gedurende de vaart niet bereikbaar 
zijn; 

(e) in ruimten, welke bestemd zijn voor 
de huievesting van de acheepagezellen of van 
tuaendekspaalagera, zijn gelegen. 

3. Patrijspoorten, welke onder het schot
tendek zijn aangebracht, met uitzondering 
van die, welke in het vorige lid zijn ver
meld, moeten aan de binnenzijde voorzien 
zijn van deugdelijke blinden, welke weg
neembaar mogen zijn en in de onmiddel
lijke nabijheid van de patrijspoorten gebor
gen moeten worden. Deze blinden moeten 
van vloeiijzer, gegoten staal of gelijkwaar
dig materiaal zijn vervaardigd. Wanneer zij 
niet naast of onder de poorten zijn opge
hangen, moeten de plaataen, waar zij zijn 
geborgen, duidelijk zijn aangegeven. 

4. In ruimten, welke uitsluitend voor het 
vervoer van lading of het bergen van kolen 
zijn bestemd, mogen geen patrijspoorten zijn 
aangebracht. , 

5. Patrijspoorten met automatische ven
tilatie mogen zonder machtiging van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie niet on
der de indompelingsgrenslijn in het scheeps
boord worden aangebracht. 

Buitenboordsopeninjfen 
Art. 17. 1. Alle buitenboordsopeningen 

moeten zodanig zijn ingericht, dat elk on
gewenst binnendringen van water wordt 
voorkomen. 

2. Het aantal spuigaten, afvoerpijpen en 
andere soortgelijke openingen in het scheeps
boord moet tot een minimum beperkt wor
den, hetzij door elke uitlaatopening voor het 
grootst mogelijke aantal sanitaire en andere 
leidingen te doen dienen. hetzij op een an
dere afdoende wijze. 

3. De door het scheepsboord gaande af
voerpijpen, waarvan de binnenboordsope
ning lager dan de indompelingsgn:nslijn is 
gelegen, moeten van doelmatige en bereik
bare afsluitingsmiddelen zijn voorzien aan 
het scheepsboord. Men mag voor elke af
zonderlijke uitlaatopening, hetzij een terug
slagklep gebruiken, welke voorzien is van 
een inrichting, waardoor de klep rechtstreeks 
van boven het schottendek af dichtgezet 
kan worden, hetzij twee zelfsluitende terug
slagkleppen zonder zulk een sluitingsinrich
ting, waarbij één klep hoger dan de boven
ste indelingalastlijn zodanig ia gelegen, dat 
zij steeds bereikbaar is om gedurende de 
normale dienat te worden nagenen. 

Indien een rechtstreeks bewogen klep 
wordt aangebracht, moet de plaats, waar 
deze boven het schottendek wordt bediend, 
steeds gemakkelijk toegankelijk zijn en moet 
een inrichting, welke aanwijst of de klep 
open, dan wel gesloten is, aldaar zijn aan
gebracht. 

Toetlands-, laad- en kolenpoorten, als
mede openingen van stortkokers 
Art. 18. 1. Toegangs-, laad- en kolen

poorten in het acheepsboord, welke onder de 
indompelingagrenslijn zijn aangebracht, moe
ten van voldoende sterkte zijn. 
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Laad- en kolenpoorten, welke geheel of 
gedeeltelijk onder de bovenste indelingslast
lijn zijn gelegen, mogen slechts met bijzon
dere machtiging van het Hoofd van de 
Schcepsvaartinspectie worden aangebracht. 

2. De binnenboordsopening van elke 
stortkoker voor as, vuil, enz. moet van een 
deugdelijk deksel zijn voorzien. 

Indien de binnenboordopening onder de 
indompelingsgrenslijn is gelegen, moet het 
deksel waterdicht afsluiten en moet boven
dien een terugslagklep in de koker op een 
gemakkelijk toegankelijke plaats boven de 
bovenste indelingslastlijn zijn aangebracht. 
Wanneer de koker niet in gebruik is, moe
ten zowel het deksel als de klep gesloten en 
de laatste geborgd zijn. 

Constructie en eerste beproevin, van 
waterdichte deuren, patrijspoorten, 
enz. 
Art. 19. 1. De constructie en de afwer

king van alle waterdichte deuren, patrijs
poorten, toegangs-, laad- en kolenpoorten, 
kleppen, pijpen, as- en vuilnisstortkokers, 
welke in de voorafgaande artikelen zijn ver
meld, alsmede de materialen, waarvan deze 
zijn vervaardigd, moeten voldoen aan de 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie gestelde eisen. 

2. Elke waterdichte deur moet met een 
waterdruk tot de hoogte van de indompe
lingsgrenslijn worden beproefd. De proef 
moet worden genomen hetzij v66r, hetzij na 
het aanbrengen van de deur. 

Constructie en eerste beproevin, van 
waterdichte dekken, kokers, enz. 
Art. 20. 1. Waterdichte dekken. kokers, 

tunnels, kokerkielen en luchtschachten moe
ten even sterk zijn als de waterdichte schot
ten op overeenkomstige hoogte. Waterdichte 
luchtschachten en kokers moeten ten minste 
tot de indompelingsgrenslijn zijn opgetrok
ken. 

2. Na gereedheid moeten de waterdichte 
dekken door bespuiten of onder water zet
ten op waterdiehtheid beproefd worden, ter
~jl de waterdichte kokers, tunnels en lucht
schachten door bespuiten moeten worden 
beproefd. 

Dubbele bodems 
Art. 21. 1. In schepen, welker lengte 61 

meter of meer, doch minder dan 76 meter 
bedraagt, moet de dubbele bodem in ieder 
geval onafgebroken doorlopen van het voort
stuwingsgedeelte tot het voorpiekschot of 
althans tot een zo dicht mogelijk daarbij 
gelegen punt. 

2. In schepen, welker lengte 76 meter of 
meer, doch minder dan 100 meter bedraagt, 
moet de dubbele bodem in elk geval buiten 
het voortstuwingsgedeelte onafgebroken 
doorlopen tot het v66r- en het achterpiek
schot of althans tot zo dicht mogelijk daar
bij gelegen punten. 

3. In schepen, welker lengte 100 meter 
of meer bedraagt, moet de dubbele bodem 
over de gehele lentte van het v66r- tot het 



427 

achterpiekschot of althans tot zo dicht mo
gelijk daarbij gelegen punten onafgebroken 
doorlopen. 

4. De in de vorige leden bedoelde dub
bele bodems moeten in de zijden op zoda
nige hoogte op de huid aansluiten, dat het 
vlak van het schip tot de ronding van de 
kimmen beschennd is. 

Deze bescherming wordt geacht aanwezig 
te zijn, indien de lijn van aansnijding van de 
kantplaat met de huid in enig deel niet la
ger ligt dan een horizontaal vlak, dat gaat 
door het punt van aansnijding tussen de 
spantlijn op het grootspant en een dwars
scheepse diagonaal, welke onder een hoek 
van 25 graden met de basislijn getrokken 
is uit het snijpunt van deze basislijn met de 
verticale raaklijn aan genoemde spantlijn. 

5. In de dubbele bodem aangebrachte 
lensputten mogen niet dieper zijn dan nodig 
is. De afstand van hun bodem tot het 
scheepsvlak of tot de binnenste aansnijding 
van de kantplaat, mag niet kleiner zijn dan 
46 centimeter. In het achtergedeelte van een 
astunnel mag een lensput tot de huid door
lopen. 

Brandwerende schotten 

Art. 22. De schepen moeten boven het 
schottendek voorzien zijn van brandwerende 
schotten, welke zonder onderbreking van 
boord tot boord, op door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie goedgekeurde plaat
sen, doorlopen. 

De gemiddelde afstand tussen twee op
volgende brandwerende schotten mag in het 
algemeen niet groter zijn dan 40 meter. 

Zij moeten van metaal · of ander brand
werend materiaal gemaakt zijn en in staat 
zijn gedurende één uur het verspreiden van 
brand aan boord, waarbij een temperatuur 
van 815° C. aan een zijde van het schot ont
staat, tegen te houden. 

Sprongen en nissen in deze schotten en 
de middelen om de openingen in de schotten 
af te sluiten moeten brandwerend en vlam
dicht zijn. 

Openi,-iAen, enz. in het scheepsboord en 
elders, boven de indompeli~sirenslijn 

Art. 23. 1. Patrijspoorten, toegangs-, laad
en kolenpoorten en andere middelen om 
openingen in het scheepsboord boven de in
dompelingsgrenslijn te sluiten, moeten deug
delijk ontworpen en uitgevoerd en, rekening 
houdend met de ruimten, waarin zij zijn 
aangebracht en met hun plaats ten opzichte 
van de bovenste indelingslastlijn, voldoende 
sterk zijn. 

2. Het schottendek of een daarboven ge
legen dek moet dicht zijn tegen weer en 
wind, met dien verstande, dat bij normale 
omstandigheden op zee er geen water door 
kan dringen. Alle openingen in deze aan 
weer en wind blootgestelde dekken moeten 
van hoofden van voldoende hoogte en sterk
te en van doelmatige middelen, om deze 
snel tegen weer en wind af te sluiten, zijn 
voorzien. 
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Uitgangen van waterdichte afdelingen 
Art. 24. 1. In de voor passagiers en de 

voor bemanning bestemde ruimten moet 
elke waterdichte afdeling geschikte uitgan
gen hebben, waardoor de opvarenden uit 
de afdeling naar het open dek kunnen ko
men. 
~ 2. Elke machinekamer, astunnel, stook

plaats en andere werkruimte moet een ge
schikte uitgang hebben, waardoor de be
manning, zonder waterdichte deuren te pas
seren, deze ruimten kan verlaten. 

Pompinrichtingen 
Art. 25. 1. Elk schip moet voorzien zijn 

van een doeltreffende pompinrichting, welke 
in staat is onder de na een ramp te ver
wachten omstandigheden, hetzij het schip 
recht ligt, dan wel slagzijde heeft, elke wa
terdichte afdeling lens te pompen. Behalve 
in smalle afdelingen in voor- en achterschip 
moeten daartoe in de regel zuigleidingen 
naar de zijden worden aangebracht. Een 
dichte buikdenning over de vullings mag het 
gemakkelijk naar de lensflessen wegvloeien 
van water niet belemmeren. 

Uit koelruimten moet het water op doel
matige wijze kunnen worden verwijderd. 

2. Behalve de lenspomp, welke door het 
hoofdwerktuig wordt gedreven, of de daar
mede gelijkwaardige afzonderlijk werktuig
lijk gedreven pomp, moeten in schepen met 
een criteriumgetal kleiner dan 30, twee, in 
schepen met een criteriumgetal van 30 en 
groter, drie onafhankelijke werktuiglijk ge
dreven lenspompen opgesteld zijn. Indien de 
scheepslengte kleiner is dan 91,5 meter en 
het criteriumgetal kleiner is dan 30, is het 
geoorloofd een der beide laatstgenoemde 
pompen M door twee doelmatige handpom
pen met krukbeweging, waarvan de een 
vooruit, de andere, achteruit moet zijn op• 
_gesteld, M door een verplaatsbare door een 
krachtbron gedreven pomp te vervangen. 

Sánitaire en ballastpompen worden even
als algemene dienstpompen als onafhanke
lijke werktuiglijk gedreven lenspompen be
schouwd, indien zij van de nodige aanslui
tingen àan de lensleiding zijn voorzien. 

3. Wanneer twee of meer onafhanke
lijke werktuiglijk gedreven pompen zijn 
voorgeschreven, moet ten minste . één van 
deze voor het gebruik in alle voor de hand 
liggende omstandigheden, waaronder een 
schip op zee gedeeltelijk kan vollopen, be
schikbaar zijn. Deze pomp moet een nood
pomp zijn, welke onder water op betrouw
bare wijze werkt. Zij moet in geval van 
nood door een zich boven het schottendek 
bevindende krachtbron en in normale om
standigheden op dezelide wijze als de ove
rige hulpwerktuigen kunnen worden gedre
ven. 

4. De werktuiglijk gedreven lenspompen 
moeten zo mogelijk in verschillende water
dichte afdelingen zijn opgesteld. 

5. Alle lenspom~en, behalve die, welke 
uitsluitend op piekafdelingen zijn aangeslo
ten, moeten elk ruim en elke voortstuwinga
afdeling van het schip lens kunnen pompen. 
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6. Een onafhankelijke werktuiglijk ge
dreven lenspomp moet op elk boord van de 
afdeling, waarin zij is opgesteld, kunnen 
pompen door een afzonderlijke rechtstreekse 
zuigleiding met een middellijn, welke niet 
kleiner ia dan die van de hoofdlensleiding. 
Wanneer meer dan één onafhànkelijke werk
tuiglijk gedreven lenspomp in een afdeling 
is opgesteld, behoeft slechts één der pom
pen aan deze voorwaarde te voldoen. 

7. Hoofdcirculatiepompen moeten recht
streekse zuigverbindingen hebben, welke van 
terugslagkleppen zijn voorzien, naar het 
laagste punt in de voortstuwingsruimte lei
den en een middellijn van ten minste twee 
derden van die der hoofdcirculatie-inlaat 
hebben. Indien steenkool als brandstof kan 
worden gebruikt en machine- en ketelruim 
niet door een waterdicht schot zijn geschei
den, moet van ten minste één circulatie
pomp een rechtstreekse uitlaat naar buiten
boord of een rechtstreekse aansluiting op de 
circulatie-uitlaatleiding zijn aangebracht. 

8. Alle pijpleidingen, aangesloten op 
pompen, welke dienen om laadruimen of 
voortstuwingsafdelingen lens te houden, 
moeten volkomen afgescheiden zijn van die 
leidingen, welke gebruikt kunnen worden 
voor het vullen of ledigen van ruimten, 
waarin water of olie vervoerd wordt. 

Het gebruik van loden pijpen is niet toe
gestaan onder of in kolenbunkers of brand
stofolietanks en in ketel- of machineruim
ten, waaronder zijn begrepen motorkamers, 
waarin olie-benzinetanks of brandstofpom
pen zijn opgesteld. 

9. De lensleiding en de ballastleiding 
moeten zo zijn ingericht, dat geen water 
rechtstreeks van buitenboord of uit water
ballastruimen naar laad- en voortstuwings
ruimten of uit de ene afdeling naar een 
andere kan vloeien. Bijzondere voorzorgen 
moeten zijn genomen om te voorkomen, dat 
een dieptank, met aansluiting zowel aan de 
lensleiding als aan de ballastleiding, door 
onachtzaamheid bf met zeewater volloopt, 
indien zij lading bevat, bf door een lenspijp 
wordt leeggepompt, indien zij waterballast 
bevat. 

De inrichting moet zo zijn, dat bij een 
aanvaring of bij aan de grond lopen en 
daarmede gepaard gaand breken of bescha
digen van de lenspijp, een intact gebleven 
afdeling niet volloopt. Hiertoe m.oet, indien 
zulk een pijp op enige plaats nabij het 
scheepsboord of in een kokerkiel is gelegen, 
in de pijp binnen de afdeling, waarin het 
open zuigeind der pijp uitkomt, hetzij een 
terugslagklep, hetzij een afsluiter, welke 
laatste van een plaats boven het schotten
dek kan worden bewogen, zijn aangebracht. 

10. Verdeelkasten, kranen en afsluiters, 
welke in verbinding staan met de lensin
richting, moeten onder normale omstandig
heden te allen tijde bereikbaar zijn. Een en 
ander moet zo zijn ingericht, dat, indien een 
afdeling volloopt, de noodlenspomp daarop 
kan pom.pen. Indien slechts één pijpleiding
stelsel door alle pompen wordt bediend, 
moeten de nodige kranen of Jl{sluiters, welke 
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de verdeling van de werking der lensleiding 
regelen, boven het schottendek bewogen 
kunnen worden. Indien naast de gewone 
lensinrichting een noodlensinrichting is aan
gebracht, moet deze daarvan onafhankelijk 
zijn en zo zijn ingericht, dat de noodpomp 
in staat is op elke afdeling te pompen. 

11. Op motorschepen is het bepaalde in 
lid 7 van dit artikel niet van toepassing. 

Hoogte, ventilatie, verwarmirJI! en ver
lichti~ van passagiersruimten 
Art. 26. 1. De passagiersruimten mogen 

geen gerinJ[er hoogte hebben dan 1,83 me
ter, gemeten tot onderkant dekbalken. Is 
deze hoogte groter dan 2,5 meter, dan wordt 
bij de inhoudsbepaling volgens artikel 27 
slechts 2,5 meter in rekening gebracht. 

2. In deze ruimten moeten voldoende 
middelen aanwezig zijn om te allen tijde 
een goede ventilatie te waarborgen. Voorts 
moet, behalve bij binnenhutten, worden 
voorzien in een behoorlijke toetreding van 
daglicht en moeten voldoende middelen voor 
verlichting des nachts en bij binnenhutten 
ook des daags aanwezig zijn. 

3. Op schepen, welke in gematigde en 
koude zones passagiers vervoeren, moeten 
in de passagiersverblijven verwarmingsmid
delen van voldoende capaciteit aanwezig 
zijn. Slechts indien geen andere wijze van 
verwarming is aan te brengen, mogen daar
toe stookkachels worden gebruikt; deze moe
ten stevig bevestigd worden en, indien de 
vloer van brandbaar materiaal is, op een 
ijzeren plaat zijn geplaatst. Kachel en pijp 
moeten worden omgeven door afdoende be
veiligingsmiddelen. 

Inhoud en vrq oppervlak van 
passagierBntimten 
Art. 27. 1. Voor reizen, die langer dan 

48 uur duren, moet in een hut voor nacht
verblijf van ten hoogste zes personen voor 
elke passagier ten minste 3,5 kubieke meter 
lucht beschikbaar zijn. 

In ruimten voor meer dan zes passagiers, 
voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, 
moet voor elke passagier op het onderste 
passagiersdek ten minste 4 kubieke meter 
en op de andere passagiersdekken of in 
vaste dekhuizen ten minste 3 kubieke meter -
lucht beschikbaar zijn. Is de ruimte ver
deeld in afzonderlijke slaap- en woonruim
ten, dan moet in de slaapruimte op het 
onderste passagiersdek ten minste 2,5 ku
bieke meter en op de andere dekken ten 
minste 2 kubieke meter lucht beschikbaar 
zijn. 

Het onderste passagiersdek, bestemd voor 
passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen aan
wezig zijn, mag lager dan het wateropper
vlak zijn gelegen, mits dit dek het daglicht 
rechtstreeks ontvangt door lichtglazen in het 
scheeosboord. 

2. Voor elke passagier moet ten minste 
0,46 vierkante meter vrije oppervlakte aan 
dek beschikbaar zijn. 

3. Voor reizen, die korter dan 48 uur 
duren, moet voor elke passagier in de ruim-
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te, waarin hij zijn nachtverblijf heeft, ten 
minste 2 kubieke meter lucht beachikbaar 
zijn. 

4. Bovendien mogen bij de in het vorige 
lid bedoelde korte rei.zen dekpassagiers wor
den vervoerd, mits voor elke passagier 0,85 
vierkante meter vrije oppervlakte aan dek 
beschikbaar is en ten minste een zesde van 
het aantal dekpassagiers een overdekte 
schuilplaats kan vinden. 

Inrichting van passagiersverblijven 
Art. 27bis. 1. De dekken in passagiers

verblijven moeten hetzij van hout zijn, het
zij met hout of een andere de warmte slecht 
geleidende laag van voldoende dikte zijn 
bedekt. Indien passagiersverblijven onder 
een dek zijn gelegen, dat aan wind en weder 
is blootgesteld, moet ook dit dek ter plaatse 
door een doelmatige bedekking op voldoende 
wijze warmte en koude kunnen weren. 

2. Voor elke passagier, die geen passa
gier is als bedoeld in Bijlage Ila en die 
langer dan gedurende 48 uren achtereen aan 
boord moet verblijven, moet een afzonder
lijke, vaste slaapplaats aanwezig zijn met 
-een minimum lengte van 1,83 m en een 
minimum breedte van 0,56 m. De slaap
plaatsen moeten behoorlijk van elkaar zijn 
gescheiden en elk afzonderlijk toegankelijk 
zijn. 

Er mogen niet meer dan twee slaapplaat
·sen boven elkaar zijn aangebracht. De on
derkant van de onderste slaapplaats moet 
-0p schepen van meer dan 500 registerton
nen bruto inhoud ten minste 30 centimeter 
en op kleine schepen ten minste 15 centi
·meter boven het benedenste dek blijven, 
terwijl de tweede slaapplaats midden tussen 
de eerste slaapplaats en het bovenste dek 
moet zijn aangebracht. 
• Het raamwerk, waarop de matras wordt 
-gelegd, moet van staal zijn. De zijwanden 
van de kooi moeten, als zij van hout zijn, 
uitneembaar zijn. 

In afwijking van dit voorschrift kunnen 
-ook andere constructies, die voldoende waar
borg voor wering van ongedierte geven en 
die een gemakkelijke grondige schoonmaak 
waarborgen, worden toegelaten. 

Geen slaapplaats mag onder de opening 
van luchtkokers zijn aangebracht. 

.Ziekenverblijf landverhuizers 
Art. 27ter. 1. Op elk schip, waar het 

aantal landverhuizers meer dan 50 bedraagt, 
moet bij een overtocht van meer dan drie 
-etmalen duur, een van doelmatige verwar
·mings- en ventilatie-middelen voorzien zie
kenverblijf zijn ingericht, dat voor iedere 
50 landverhuizers of gedeelte daarvan ten 
minste 4 kubieke meters ruimte heeft en 
een slaapplaats bevat. In dit verblijf mogen 
de slaapplaatsen niet boven elkander zijn . 
aangebracht en de hoogte van het verblijf 
moet ten minste 1,90 m bedragen, gerekend 
·vanaf de onderkant der in het verblijf door
lopende dekbalken. 

2. Er moet gelegenheid zijn personen, 
,die aan ernstige of aan besmettelijke ziektel) 
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lijden, afgezonderd van alle anderen behoor
lijk te verplegen. 

3. Bij het ziekenverblijf moet een apo
theek, tevens verbandkamer, of een apo
theek met daaraan verbonden verbandka
mer, aanwezig zijn, alsmede een afzonder
lijk privaat. 
· 4. Het ziekenverblijf moet zoveel moge
lijk in een dekhuis of onder het bovenste 
dek doelmatig zijn gelegen en zoveel moge
lijk van de andere verblijven zijn afgeschei
den. 

5. Is het aantal landverhuizers kleiner 
dan 50, dan kan worden volstaan met een 
ziekenkooi, die zodanig met losse wegneem
bare echotten is ingericht, dat. een zieke er 
gemakkelijk in en uit kan worden gebracht. 

6. Het ziekenverblijf met daarbij beho
rende apotheek en privaat kan worden sa
mengevoegd met dat, voorgeschreven in het 
Schepelingen besluit. 

Privaten en waterplaatsen 
Art. 28. 1. Voor 50 of minder passa

giers moeten twee privaten beschikbaar -zijn, 
voor elk volgend 50-tal of gedeelte daarvan 
tot 500 één privaat meer; bij meer dan 500 
passagiers voor elk 100-tal of gedeelte daar
van één privaat meer. Deze moeten in pri
vaten voor mannen en voor vrouwen zijn 
verdeeld. · 

2. Bovendien moeten, behalve op sche
pen, gebezigd voor het vervoer van pelgrime, 

· een aantal waterplaatsen ten getale van een 
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derde van het aantal privaten aanwezig zijn. 
3. De privaten en waterplaatsen moeten 

op afdoende wijze van de verblijven zijn 
gescheiden en voorts behoorlijk zijn inge
richt en verlicht, zodat zij gemakkelijk rein 
te houden zijn. 

VerschansinA en relil'4werlc 

Art. 29. Alle voor passagiers opengestel
de dekken moeten, waar nodig, voorzien zijn 
van een verschansing of relingwerk van ten 
minste éét meter hoogte. Bij relingwerk 
moet de inrichting zodanig zijn, dat geen 
gevaar bestaat, dat kinderen door de ope
ningen te water geraken. In een venic:han
sing moeten de waterlooapoorten op afdoen
de wijze door roosters of stangen zijn be
veiligd. 

BIJLAGE IIa 

CONSTRUCTIE VAN PELGRIMSSCHE
PEN EN VAN PASSAGIERSSCHEPEN, 
WELKE GROTE AANTALLEN PASSA
GIERS, VOOR WIE GEEN VASTE 
SLAAPPLAATSEN AANWEZIG ZUN, 
VERVOEREN IN BEPAALDE GEBIEDEN 

HOOFDSTUK I 
ToepassitZA 

Art. 1. Dit hoofdstuk is van toepassing 
op schepen, gebezigd voor het vervoer van 
pelgrims tussen havens aan de Rode Zee 
enerzijds en Indonesië, India, Pakistan, Cey
lon en de Straits Settlements anderzijds, 
alamede op schepen, welke bestemd zijn voor 
het vervoer van meer dan 12 passagiers, 
voor wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, op reizen tussen Indonesië, India, Pa
kistan, Ceylon, Hongkong en de Straits 
Settlements. · 

Geldigheid van bijlage II 

Art. 2. Bijlage II is op de in artikel 1 
bedoelde schepen van toepassing met inacht
neming van hetgeen in de volgende artike
len nader is bepaald. 

Permeabiliteit 

Art. 3. Lid 3 van artikel 5 van Bijlage 
II is van toepassing met dien ventende, dat 
dit lid wordt aangevuld als volgt: Indien 
ten genoegen van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie is aangetoond, dat de per
meabiliteit van ~ of meer afdelingen van 
het gedeelte van het schip, gelegen v66r, 
dan wel achter het voortstuwingsgedeelte, 
kleiner is dan die, bepaald met behulp van 

a 
de formule 63 + 35 -, mogen de berekende 

V 
waarden voor elk van de afdelingen in dat 
gedeelte van het schip daarvoor in de plaats 
worden gesteld. Bij deze berekening moet 
de permeabiliteit van passagiersruimten, als 
omschreven in artikel 2 van Bijlage II, ge
steld worden op 95, die van alle lading- en 
kolenruimen en bergplaatsen op 60 en die 
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van dubbele-bodem-,' van brandstofolie- en 
andere tanks op zodanige waarden, a1a voor 
elk geval door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie zal worden goedgekeurd. 

Toelaatbare let'4te van afdelingen 
Art. 4. 1. Lid 2 van artikel 6 van Bij

lage II moet als volgt worden gelezen: 
2. Criterium van dienst. Nadat voor 

een schip van gegeven lengte de factoren A 
en B zijn vastgesteld, wordt de juiste waar
de van de indelingsfactor bepaald met be
hulp van een getal, dat het criterium van 
dienst aangeeft. Dit getal is het criterium
getal, dat bepaald wordt door de formule: 

M + 1,5 P1 
· {;. = 72 -----

waarin: 
~ het criteriwngetal is: 

M de inhoud ia van het voortstuwings
gedeelte, a1a omschreven in artikel 2 van 
Bijlage II, vermeerderd ·met de inhoud van 
alle vaste brandstofolieruimen, welke zich 
boven de dubbele bodem en v66r of achter 
het voortstuwingsgedeelte mochten bevin
den: 

P de gezamenlijke inhoud van de passa
giersruimten onder de indompelingsgrenalijn 
ia; 

V de gehele inhoud van het schip onder 
de indompelingsgrenslijn is; 

P1 = P + 2,134 A + 0,0372 L N, 
waarin: 
A het gezamenlijke dekoppervlak in vier

kante meters is van de ruimten, gemeten 
voor het vaststellen van het aantal boven 
de indompelingsgrenslijn te vervoeren passa
giers, voor wie geen vaste slaapplaatsen aan
wezig zijn, vermeerderd met het oppervlak 
van alle afdelingen, welke meer dan 6 slaap
plaatsen bevatten (Het oppervlak van de 
ruimten, ingenomen door kombuizen, eet
vertrekken, privaten, wasplaatsen, bagage
en proviandbergplaatsen, toiletten, zieken
verblijven, alsmede het vrije dekoppervlak, 
beschikbaar voor tussendekspa11agiers, moe
ten bij het bepalen van A niet worden me
degerekend.); 

L de lengte van het schip in meters is; 
N het aantal boven de indompelingsgrens

lijn gelegen slaapplaatsen voor hutpassagiers 
is, waarbij iedere passagier, die verblijf 
houdt in een ruimte, welke niet meer dan 6 
slaapplaataen bevat, als hutpassagier wordt 
beschouwd. 

2. Lid 3 onder (d) van artikel 6 van 
Bijlage Il moet als volgt worden gelezen: 

(d) De bepalingen, onder (c) vermeld, 
zijn ook van toepaasing op schepen van on
verschillig welke lengte, die een aantal pas
sagiers mogen vervoeren, dat groter is dan 
12, doch niet groter dan de waarde van 
1)1 
-- (L in meters), waarbij het getal 280 
117 

niet mag worden overschreden, of aan boord 
waarvan het aantal hutpassagiers niet groter 
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L2 
mag zijn dan de waarde van -- (L in me-

650 
tera), waarbij het getal 50 niet mag worden 
overschreden. 

De indeling achter de voorpiek moet op 
schepen, waarop dit lid van toepauing is, 
geregeld worden met behulp van de factor 1, 
indien de lengte 131 meter of groter ie. 

Bijzondere bepalin/len nopens de 
waterdichte indelin, 
Art. 5. Lid 2 van artikel 7 van Bijlage 

Il moet als volgt worden gelezen: 
In ■chepen met een lengte van 131 meter 

of groter moet ~~n van de hoofddwan■chot
ten achter de voorpiek worden aangebracht 
op een afstand van de v66r-loodlijn, welke 
niet groter is dan de vulbare lengte. 

Merken van indelin~astliinen 
Art. 6. In artikel 9, lid 2, van Bijlage Il 

moet in de plaats van de aanwijzingen "C1, 
C2, Cs, enz.", worden gele.zen: ,,Di, 02, Os, 
enz.". 
lnrichtiniJen tot bewe,zen van water

dichte schuifdeuren 
Art. 7. Lid 1 (Il) van artikel 14 van 

Bijlage II moet als volgt worden gelezen: 
(II) Indien het aantal van .r;ulke deuren 

groter is dan 3 en niet groter dan S en het 
criteriumgetal bedoeld in artikel 4, 

(a) niet groter is dan 30, mogen alle 
waterdichte schuifdeuren uitsluitend uit de 
hand beweegbaar zijn; 

(b) groter is dan 30, doch niet groter is 
dan 60, mogen alle waterdichte schuifdeu
ren, hetzij als valdeuren met een ontkoppel
inrichting en een inrichting voor handbewe
ging, welke beide ter plaatse, al1mede boven 
het schottendek kunnen worden bewogen, 
hetzij als werktuiglijk bewogen deuren zijn 
uitJevoerd; 

(c) groter is dan 60, moeten alle water
dichte schuifdeuren werktuiglijk beweegbaar 
zijn. 

(III) Indien het aantal van zulke deu
ren niet groter ia dan 3, 

(a) mogen, indien het criteriumgetal niet 
groter is dan 65, alle waterdichte schuifdeu
ren uitsluitend uit de hand beweegbaar zijn; 

(b) moeten, indien het criteriumgetal 
groter is dan 65, alle waterdichte schuifdeu
ren werktuiglijk beweegbaar zijn. 

Brandwerende schotten 
Art. 8, De in artikel 22 van Bijlage Il 

geëiste brandwerende schotten behoeven niet 
te worden aangebracht in een lange, geslo
ten, afzonderlijke bovenbouw, welke niet 
blijvend is ingericht voor het vervoer van 
passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, en evenmin in een boven
bouw met grote openingen in het scheepa
boord. 

Pornpinrichtina 
Art. 9. Van artikel 25 van Bijlage II zijn 

niet van toepasaing lid 3 en lid 10, met uit
zondering van de eerste volzin. 

Toepassin, 

s. 1949, J 254 

HOOFDSTUK II 

Art. 10. Dit hoofdstuk is van toep11111ing 
op schepen gebezigd voor het vervoer van 
grote aantallen pa8881Îera, voor wie geen 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, tussen 
havens in de navolgende gebieden: 

(a) De Caraibiache Zee, benevens een 
strook ter breedte van 30 zeemijlen aan de 
Noordzijde der Grote Antillen en aan de 
Noord- en Oostzijde der Kleine Antillen en 
voor korte rei.zen in een gebied, gelegen ten 
Westen van de lijn Ragged Point (Bar
bad01) naar de monding van de Suriname
rivier. 

(b) Voor korte rei.zen langs de Westkust 
van Middel- en Zuid-Amerika tussen ha
vens, niet Noordelijker gelegen dan 13° 
Noorderbreedte en niet Zuidelijker dan Co
quimbo. 

(c) Voor korte rei.zen langs de Westkust 
van Afrika tuisen havena niet Noordelijker 
gelegen dan Kaap Blanco en niet Zuidelijker 
dan Mossamedes. 

(d) De Rode Zee en de Golf van Aden 
bewesten de meridiaan van 52° Oosterlengte, 
alsmede voor korte rei.zen langs de Oostkust 
van Afrika niet Zuidelijker dan de haven 
van Lourenzo Marques. 

Geldiiheid van Biillll;e Il 

Art. 11. Bijlage Il is op de in artikel 10 
bedoelde schepen van toepassing met in
achtneming van hetgeen in de volgende ar
tikelen nader is bepaald. 

lndeli~factor 

Art. 12. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 6 van Bijlage II wordt de inde
lingsfactor steeds gelijk aan de eenheid ge
steld, tenzij ten genoegen van het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie wordt aangetoond, 
dat het noch praktisch uitvoerbaar noch re
delijk is zelfs de.ze waarde aan te houden. 

Bii•ondere bepalin'8n nopens de 
waterdichte inde/in, 

Art. 13. Lid 2 van artikel 7 van Bijlage 
II is niet van toepassing, 

Pompinrichti°' 

Art. 14. Van artikel 25 van Bijlage Il 
zijn niet van toep11111ing lid 3 en lid 10 met 
uitzondering van de eerste volzin. 

Vrije oppervlakte voor dekpassagiers 

Art. 15. Behalve op korte rei.zen volgens 
de voorschriften, vervat in artikel 27 lid 5 
van Bijlage Il, mogen ook op reiaen, welke 
48 uur of langer duren, dekpassagiera wor
den vervoerd, miu de voor elke passagier 
be■chikbare vrije oppervlakte aan dek tot 
1,1 m2 per peraoon wordt uitgebreid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 
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BIJLAGE 111 

VOORSCHRIFTEN VOOR DE VAST
STELLING VAN DE UITWATERING 

VAN SCHEPEN 

HOOFDSTUK I 
Inleiding 

Toepassing 
Art. 1. 1. Deze bijlage is van toepas

sing op alle schepen, bedoeld in artikel 89 
van het Schepenbesluit, met uitzondering 
van: 

(a) schepen van minder dan 150 ton 
bruto inhoud, welke uitsluitend in bepaalde 
vaargebieden verkeren, voor welke schepen, 
voor zover de Hoofdstukken 11-V van deze 
bijlage betreft, door de Commissie tot Vast
stelling . van de Uitwatering afwijking van 
de voonichriften kan worden toegestaan; 

(b) achepen, waarvan de kiel ia gelegd 
vóór 1 Juli 1932, tenzij het schip zodanig 
wordt verbouwd, dat de uitwatering op
nieuw moet worden vastgesteld, met dien 
verstande, dat zij in elk geval, voor zover 

· dit redelijk en practisch uitvoerbaar is, aan 
de eisen, gesteld in Hoofdstuk II, moeten 
voldoen. 

2. De eigenaar van een schip als be
doeld in lid 1 onder (b) kan schriftelijk aan 
de Commisaie tot Vaatstelling van de Uit
watering verzoeken voor zulk een schip een 
certificaat, aangevende een vrijboord vol
gens de bepalingen van deze bijlage, uit te 
reiken. In dit geval moet voldaan worden 
aan de in deze bijlage gestelde eisen. 

Geldigheidsduur van certificaten 
Art. 2. 1. De Commissie tot Vaststel

ling van de Uitwatering bepaalt de geldig
heidsduur van het certificaat van uitwate
ring en van dat voor de houtvaart met dien 
verstande, dat deze nimmer langer mag zijn 
dan vijf jaar, gerekend van de datum van 
afgifte. 

2. De Commisaie tot Vaststelling van de 
Uitwatering kan de geldigheidsduur perio
diek voor een bepaald tijdvak, doch telken
male niet langer dan vijf jaar, verlengen. 
Deze verlenging van geldigheidsduur wordt 
op het certificaat aangetekend. 

3, Certificaten worden niet afgegeven, 
noch wordt hun geldigheidsduur verlengd, 
zonder dat een volledige periodieke inspec
tie heeft plaats gehad, waarbij gebleken is, 
dat voldaan is aan de in deze bijlage ge
stelde voorwaarden. 

Omachri,ivi~n. 
Art. 3. 1. Voor de toepassing van de 

bepalingen van deze bijlage wordt een lich
ter, sleepachip of enig ander schip zonder 
voldoende eigen voortstuwingsmiddelen, op 
voorwaarde dat zodanic vaartuig gesleept 
wordt, als een stoomschip beschouwd. 

2. Voor de toepassing van deze bijlage 
wordt verstaan onder: 

,1addekschip: een schip zonder enige bo
venbouw op het vrijboorddek; 
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bovenbouw: een overdekte constructie op 
het vrijboorddek, welke zich van boord tot 
boord uitstrekt, terwijl een verhoogd halfdek 
wordt beschouwd als een bovenbouw'; 

vrijboord: de afstand loodrecht langs het 
scheepsboord gemeten van de bovenkant van 
de deklijn als aangegeven in artikel 4 tot 
het uitwateringsmerk; 

vrijboorddek: het dek, van welks boven
kant het vrijboord wordt gemeten, dus als 
regel het bovenste doorlopende dek, dat 
voorzien is van permanente middelen tot 
sluiting van alle openingen in de aan weer 
en wind blootgestelde gedeelten, als bedoeld 
in de artikelen 11 tot en met 18 van deze 
bijlage. Het is het bovendek van gladdek
schepen en van schepen met niet doorlopen
de bovenbouw. Op schepen, die binnen een 
bovenbouw, welke niet geheel gesloten ia of 
welke niet is voorzien van de in artikel 44 
bedoelde middelen tot afsluiting der le 
klasse, zodanige dekken hebben, welke ver
springen, wordt het laagste gedeelte van 
zodanig dek onder het dek van de boven-
bouw als vrijboorddek beschouwd; . 

midscheeps: de plaats van het dwars
scheepse vlak op het midden der lengte, zo
als deze volgens artikel 33 wordt bepaald. 

Deklijn 
Art. 4. De deklijn wordt aangegeven 

door een horizontale lijn van een lengte van 
300 millimeter en een dikte van 25 milli
meter. Zij wordt midscheeps aan elke zijde 
van het achip aangebracht en haar boven
kant valt samen met de snijlijn van het 
doorgestrookte bovenvlak van het vrijboord
dek met de buitenzijde van de huid (zie 
afb. 1). Indien midscheeps een gedeeltelijk 
houten dek is aangebracht, moet de boven
kant van de deklijn samenvallen met de 
snijlijn van het doorgestrookte bovenvlak 
van de dekdeJen midscheeps met de buiten
zijde van de huid. 

De cirkel van het uitwateri"4smerk 
Art. 5. De cirkel van het uitwateringa

merk heeft een buitenmiddellijn van 300 
millimeter en een dikte van 25 millimeter; 
hij wordt gesneden door een horizontale lijn 
met een lengte van 460 millimeter en een 
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dikte van 25 millimeter, welker bovenzijde 
door het middelpunt van de cirkel gaat. De 
cirkel wordt loodrecht onder de deklijn mid
scheeps geplaatst. 

Lijnen in verband met de cirkel te 
gebruiken 

Art. 6. De lijnen, welke de diepste af
lading in verschillende omstandigheden en 
·voor verschillende vaargebieden en jaarge
tijden (Hoofdstuk VII) aanduiden, moeten 
horizontale lijnen zijn met een lengte van 
230 millimeter en een dikte van 25 milli
meter. Zij beginnen bij en staan loodrecht 
op een vertikale lijn, welke 540 millimeter 
vóór het middelpunt van de cirkel is ge
plaatst (zie afb. 1). 

De volgende lijnen kunnen voorkomen: 
(a) Uitwateringslijn voor de Zomer. De 

Uitwatering voor de Zomer (Zomeruitwate
ring) wordt aangeduid door de bovenkant 
·van de lijn, welke gaat door het middelpunt 
van de cirkel en tevens door een op gelijke 
hoogte gelegen lijn, gemerkt Z. 

(b) Uitwateringslijn voor de Winter. De 
Uitwatering voor de winter (Winteruitwate
ring) wordt aangeduid door de bovenkant 
van een lijn, gemerkt W. 

(c) Uitwateringslijn voor de Winter in 
de Noord-Atlantische Cceaan. De Uitwate
ring voor de Winter in de Noord-Atlantische 
Oceaan (Noord-Atlantische Winteruitwate
ring) wordt aangeduid door de bovenkant 
.van een lijn, gemerkt W N A. 

(d) Uitwateringslijn in de Tropen. De 
Uitwatering in de Tropen (Tropenuitwate
ring) wordt aangeduid · door de bovenkant 
van een lijn, gemerkt T. 

(e) Uitwateringslijn in Zoetwater. De 
Uitwatering in Zoetwater voor de Zomer 
(Zomer-Zoetwateruitwatering) wordt aange
duid door de bovenkant van een lijn, ge
merkt Z W. Het verschil tussen de Zomer
Zoetwateruitwatering en de Zomeruitwate
ring is de correctie, die bij andere uitwate
ringslijnen moet worden toegepast bij het 
laden in zoet water. 

De Tropen-Zoetwateruitwatering wordt 
aangeduid door de bovenkant van een lijn, 
-gemerkt T Z W. 

Aanduiding van de dienst of het bureau, 
dat de juiste plaatsing van het merk 
heeft gecontroleerd 
Art. 7. 1. Wanneer de berekening van 

het vrijboord uitsluitend door de Commissie 
1:ot Vaststelling van de Uitwatering heeft 
plaats gehad, geschiedt het toezicht op de 
plaatsing van het merk door een ambtenaar 
·van de Scheepvaartinspectie. Naast de cir
li:el en boven de middellijn worden in dit ge
val de letters S en I geplaatst. Deze letters 
moeten een hoogte van 115 millimeter heb
ben, terwijl de dikte der letters 15 millime
ter en de breedte van de letter S ongeveer 
75 millimeter moet bedragen. S wordt links 
en I rechts van de cirkel geplaatst. 

2. Wanneer de berekening van het vrij
boord onder toezicht van voornoemde Com
:missie door een particulier onderzoekings-
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bureau heeft plaats gehad, geschiedt het 
toezicht op de plaatsing van het merk door 
een vertegenwoordiger van dit onderzoe
kingsbureau. De naam van het betrokken 
bureau wordt door naast de cirkel te plaat
sen letters aangeduid. Deze letters moeten 
een hoogte van 115 millimeter, een dikte 
van 15 millimeter en een breedte van onge
veer 75 millimeter hebben. 

Bijzonderheden betreffende het aan-
brengen van het merk 
Art. 8. De cirkel, lijnen en letters moeten 

in wit of geel op donkere grond of in zwart 
op lichte grond worden aangebracht. 

Zij moeten bovendien op de boorden van 
ijzeren of stalen schepen zorgvuldig inge
hakt of met een kornnagel ingeslagen zijn 
en op houten schepen moeten zij ten minste 
3 millimeter diep in de huidbeplanking in
gesneden zijn. De merken moeten goed 
zichtbaar zijn en blijven. 

Verificatie van de merken 
Art. 9; Het certificaat van uitwatering 

wordt eerst uitgereikt, nadat de betrokken 
ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, dan 
wel de vertegenwoordiger van het betrokken 
particulier onderzoekingsbureau is gebleken, 
dat de merken juist en onuitwisbaar zijn 
aangebracht. 

Hij, die de plaats van het merk heeft ge
controleerd, geeft hiervan onmiddellijk 
kennis aan de Commissie tot Vaststelling 
van de Uitwatering. 

HOOFDSTUK II 
Voorwaarden, waaraan het schip moet vol

doen voor het verkrijgen van een 
certificaat van uitwatering 

A. Inleiding 

Algemene voorwaarden 
Art. 10. De vaststelling van de uitwate

ring geschiedt onder de voorwaarden, dat 
het schip voldoende sterk is gebouwd en dat 
maatregelen zijn genomen om schip en be
manning doeltreffend, mede in verband met 
de grootte van het vrijboord, te beschermen. 

De artikelen van dit Hoofdstuk zijn ge
heel van toepassing op die schepen , voor 
welke het minimum, volgens deze bijlage 
voor het type en de grootte van het schip 
bepaalde vrijboord, wordt vastgesteld. Ten 
aanzien van schepen, voor welke op grond 
van hun algemene sterkte of om andere re
denen een groter vrijboord wordt vastge
steld, kan de Commissie tot Vaststelling van 
de Uitwatering vermindering van de in dit 
Hoofdstuk vermelde eisen toestaan, mits de 
bescherming naar verhouding even doeltref
fend is. 

B. Openingen in het vrijboorddek en in 
dekken van de bovenbouw 

Luik- en andere hoofden, welke niet 
door de bovenbouw beschermd zijn 
Art. 11. De bouw en inrichting van 

luik- en andere hoofden op blootgestelde 

28 
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plaatsen op het vrijbootddek èn op dekken 
van de bovenbouw moetlm ten minste te
lijkwtlardig zijn met hetgeen in de artikelen 
12 tot en met 18 als standaardconstructie is 
valltgesteld. 

Lui'khoofden 

Art. 12. 1. De hoogte van luikhoofden . 
op vrijboorddekken moet ten minste 61 cen
timeter boven het dek bedragen. De hoogte 
van hoofden op dekken van de boven
bouw moet ten minste 61 centimeter boven 
het dek bedragen, indien zij binnen een 
vierde gedeelte van de scheepalengte van de 
voorsteven zijn gelegen en ten minste 46 
centimeter, indien zij dden zijn gelegen. 

2. De hoofden moeten deugdelijk van 
staal zijn vervaardigd en, indien een hoogte 
van 61 centimeter is voorgeschreven, moe
ten zij van een deugdelijke horizontale ver
stijving zijn voorzien, welke niet lager dan 
25 centimeter onder de bovenkant is aan
gebracht en welke op afstlmdèn, niet groter 
dan 3,05 meter, VIII! deugdelijke knieën of 
atieunen tussen die ventijvmg en het dek is 
voorzièn. Voor dwanhoofd,platen, welke be
achermd zijn, kunnen deze ei1e11 worden ge
wijzigd. 

3. In het ~een mag een opening in 
een vrijboorddek niet langer dan 30 percent 
van de scheeJ)9lengte of breder dan 60 per
cent van de scheepsbreedte zijn, terwijl het 
oppervlak over het algemeen niet groter 
mag zijn dan 15 percent van het oppervlak, 
verkregen door de lengte en de breedte van 
het schip met elkaar te vermenigvuldigen. 
Voor kleine schepen in zeer beperkt vaar
gebied kunnen deze percentages onderschei
denlijk tot 33, 70 en en 22 worden vergroot. 

Indien het om bijzondere redenen nood
zakelijk is een opemhg in het vrijboorddek 
groter te maken, dan in de eerste zinsnede 
van dit lid is aangegeven, moeten zowel in 
het dwaI'BVerbà°ni van het achip, als in de 
gebruilt'èlijke otnlijating van de opening in 
het dek dodr de Cotnmi11aie tot Vaststelling 
van de Uitwatering goed te keuren verster
kingen worden aangebracht. 

Luiken 

Àrt. 13. 1. Luiken voor blootgestelde 
luikopeningen moeten deugdelijk zijn · sa
mengesteld · en te allen tijde goed passend 
zijn. Indien zij van hout zijn vervaardigd, 
moet de dikte na afwerking ten minste 60 
millimeter zijn voor een spanning van niet 
meer dan 1,52 meter. De breedte van elk 
draagvlak moet voor deze luiken ten minste 
63 millimeter bedragen. Indien de spanning 
groter is dan 1,52 meter worden door de 
Commissie tot Vaststelling van de Uitwate
ring nadere voorschriften gegeven. 

2. De einden van houten luiken moeten 
zijn voorzien van gegalvaniseerde stalen 
banden van, in verband met de afmetingen 
der luiken, voldoende breedte en dikte. Dit 
voorschrift is niet van toepassing op de 
schepen, bedoeld in de hoofdstukken Il en 
IU van Bijlage V. 
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Luifcschilden en langllmerkels 
Art. 14. 1. l:ndien houten luiken wor

den toegepast en voor de luikhoofden een 
hoogte van 61 centimeter is voorgeschreven, 
moeten de luikschilden en de langsmerkels 
de afmetingen hebben en op onderlinge af
standen liggen, ala in Tabel I is aangegeven. 

2. tndien voor de luikhoofden een hoog
te van 46 centimeter is voorgeschreven, 
moeten de luï"kachilden en de langsmerkels 
de afmetingen hebben en op onderlinge af
standen liggen. als in Tabel Il ia aange
geven. 

3. De venterkingshoekstalen aan de bo
venkant van elk schild moeten over de ge
hele lengte van het schild doorlopen. Hou
ten langsmerkels moeten op alle draagvlak
ken van staal.beslag zijn voorzien. 

Stroppen of schoeneft voor schilden 
M. 15. Stroppen of schoenen voor schil

den en langmnerkels moeten van staal .tijn; 
hun dikte moet ten minste 12,5 millimeter 
en de breedte van het draagvlak ten minate 
75 millimeter bedragen. 

Schalmlippen 
Art. 16. Sterke schalmlippen met een 

breedte 'Iran ten minste 63 millimeter moe
ten op afstanden van niet meer dan 61, cen
timeter van hart tot hart aan de luikhoof
den worden aangebracht; de schalmlippen 
aan de einden mogen niet verder dan 15 
centimeter van elke hoek van het hoofd zijn 
geplaat:Jt. 

De achabnlippen moeten van een goedge
keurd model zijn m.et een tapsheid ten op
zichte van de luikhoofdplaats van 1 op 6. 

Schalmlatten en ke"6n 
Art. i 7. Schalmlatten en keggen moeten 

deugdelijk en in goede staat zijn. 
De keggen moeten van daartoe geschikt 

hout volgena goedgekeurd model zijn ver
vaardigd en een tapsheid hebben van 1 op 
6. Aan het dunste eind moet de dikte ten 
minste 13 mm bedragen. 

Vooreienihl van de luiken 
Art. 18. 1. Alle luikopeningen, waarvan 

het luikhoofd, krachtens artikel 12, lid 1, 
een hoogte van 61 centimeter moet hebben, 
moeten voorzien zijn van stalen sluitbalken 
of andere gelijkwaardige middelen om deug
delijk en onafhankelijk van elkaar elke rij 
luiken neer te drukken, nadat de preaei,.
nihgll zijn aangebracht en geschalmd. 

2. Bij alle overige luikhoofden, welke op 
een blootgestelde plaats op het vrijboord
dek of op een dek van de bovenbouw zijn 
aangebracht, moeten ringbouten of andere 
inrichtingen om sjorrings te bevestigen aan
wezig zijn. 

Indien de wijdte van een luikhoofd groter 
is dan 60 percent van de breedte van het 
dek ter plaatse en volgens artikel 12 voor 
het hoofd eèn hoogte van 61 centimeter is 
voorgeschreven, moeten inrichtingen voor 
bijzondere sjorrings zijn aangebracht, ten
einde de luiken op hun plaats te houden, 
nad~t de presennings zijn vastgekegd. 
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Luik- en andere hooiden lelegen op het 
vrijboorddek binnen een bovenbouw, 
voorsien van middelen tot afsluiting, 
welke minder doeltreffend sijn dan 
die der le klasse 

Art. 19. Luik-, kolenstort- en dergelijke 
openingen in het vrijboorddek binnen een 
bovenbouw,' welke van de in ·artikel 45 be
doelde middelen tot afsluiting der 2e klasae 
ia voorzien, moeten hoofden met· een hoogte 
van ten minate 23 centimeter en inrichtin
gen tot sluiting van die openingen hebben, 
welke even doeltreffend zijn als die, vereist 
voor blootgestelde luikhoofden, waarvan de 
hoofden 46 centimeter hoog zijn. 

Indien de mid,:telen tot afsluiting minder 
doeltreffend zijn dan die der 2e klaue, moe
ten de luikopeningen hoofden hebben met 
een hoogte van ten minate 46 centimeter en 
middelen en inrichtingen tot sluiting van 
die openingen, even doeltreffend als die, 
welke voor blootgestelde luikhoofden worden 
geëist. 

Openinllen boven de voort11tuwi"'9afde
lin4 op blootgestelde plaatsen op vrij

: boorddekken en verhoogde halldekken 

Art. 20. 1. Openingen boven de voort
stuwingsafdeling op blootgestelde plaatsen 
op vrijboorddekken en verhoogde halfdek
ken, moeten rondom behoorlijk versterkt en 
op doeltreffende wijze door stalen schachten 
van voldoende sterkte omsloten zijn. Indien 
deze schachten niet door andere construc
ties beschermd zijn, moet de sterkte aan bij
zondere eisen voldoen. Deuren in zulke 
schachten moeten van staal vervaardigd, op 
doeltreffende wijze verstijfd, blijvend beves
tigd en ingericht zijn om van beide zijden 
geoP«:Jl(I en gesloten te worden. De drempels 
van ~ openingen moeten een hoogte van 
ten minste 61 centimeter boven het vrij
boorddek of van ten minste 46 centimeter 
boven het verhoogde halfdek hebben. 

2. Hoofden van luchtroosters boven ke
telruimen, van schoorstenen en van lucht
kokers moeten zo hoog boven het dek zijn 
als ~delijk en praktisch iL De luchtroos
ters moeten van sterke scharnierende stalen 
luiken zijn voorzien. 

Opèningen boven de voortstuwin4safde
ling op bloottlestelde plaatsen op dek
ken van de bovenbouw met uitaonde
ring van verhoo,lde halfdekken 
Art. 21. 1. Openingen boven de voort

stuwingsafdeling op blootgestelde plaatsen 
op dekken van de bovenbouw met uitzon
dering van verhoogde halfdekken, moeten 
rondom behoorlijk versterkt en op doeltref
fende wijze door stalen achachten van vol
doende sterkte omsloten zijn. Deuren in 
zulke schachten moeten van sterke construc
tie, blijvend bevestigd en ingericht zijn om 
van beide zijden geopend en gesloten te 
worden. De drempels van de openingen 
inoeten een hoogte van ten minste 38 cen
timeter boven het dek van de bovenbouw 
hebben. . 
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2. Hoofden van luchtroosters boven ke
telruimen, van schoorstenen en van lucht
kokers, moeten zo hoog boven het dek zijn, 
als redelijk en praktisch ia. De luchtroosters 
moeten van sterke scharnierende stalen lui
ken zijn voorzien. 

Openingen boven de voortstuwingsalde
Iin4 in het vrijboorddek binnen een 
bovenbouw, welke vooraien is van 
middelen tot alsluitin4, · die minder 
doeltreffend zijn dan die der le klasse 
Art. 22. Openingen boven de voortf!tu

wingsafdeling in het vrijboorddek binnen 
een bovenbouw, welke voorzien ia van· mid
delen tot afsluiting, die minder doeltreffend 
zijn dan die der le klasse, moeten rondom 
behoorlijk versterkt en op doeltreffende wij
ze door stalen schachten omsloten zijn. 
Deuren in zulke schachten moeten van 
sterke constructie, blijvend bevestigd en in
gericht zijn om van beide zijden geopend en 
gesloten te worden. De drempeli van de 
openingen moeten, indien de bovenbÖuw 
door middelen tot afsluiting der 2e klasae 
wordt gesloten, een hoogte van ten minste 
23 centimeter boven het dek en, indien de 
middelen tot afsluiting minder doeltreffend 
zijn dan die der 2e klasse, een hoogte van 
ten minste 38 centimeter boven het dek 
hebben. 

Verzonken kolenstortgatranden en -deksels 
Art. 23. Verzonken kolenstortgatranden 

mogen slechts in dekken van de bovenbouw 
worden aangebracht. Zij moeten, evenals de 
deksels, van ijzer of staal vervaardigd, van 
voldoende sterkte zijn en voor schroef- of 
bajonetsluiting zijn ingericht. Het deksel 
moet door een ketting blijvend zijn beves
tigd De plaatsing van verzonken kolen
stortgatranden op het vrijboorddek van 
kleine schepen voor bijzondere vaargebieden 
en van sleepboten, kan door de Commissie 
tot Vaststelling van de Uitwatering worden 
toegestaan. 

Toegangslcappen 
Art. 24. Toegangskappen op blootgestel

de plaatsen op het vrijboorddek en op het 
dek van een gesloten bovenbouw moeten 
van stevige constructie zijn. De drempels 
van de deuropeningen moeten zo hoog zijn 
als voor luikhoofden is voorgeschreven (ar
tikelen 12 en 19). De deuren moeten van 
sterke constructie zijn en ingericht zijn om 
van beide zijden geopend en gesloten te 
worden. Indien de toegangskap binnen een 
vierde van de scheepslengte van de voor
steven is gelegen, moet zij van staal v:er
vaardigd en aan de dekbeplating geklonken 
zijn. 

Luchtko{cers op bloottlestelde plaatsen op 
vrijboord- en bovenbouwdekken 
Art. 25. Luchtkokers, in verbinding met 

ruimten onder het vrijboorddek of onder het 
dek van een bovenbouw, welke geheel ge
sloten ia of welks openingen voorzien zijn 
van middelen tot afsluiting der Ie _klasse, 
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moeten stevige stalen potten hebben, die 
door klinknagels met een steek van vier dia
meters, hart op hart gemeten, of door even 
deugdelijke middelen aan het dek zijn ver
bonden. De dekbeplating, waarop de pot 
is bevestigd, moet tussen de dekbalken vol
doende zijn verstijfd. De luchtkokerpotten 
moeten van doeltreffende middelen tot af
sluiting zijn voorzien. Indien de luchtkokers 
op het vrijboorddek of binnen een vierde 
van de scheepslengte van de voorsteven op 
het dek van de bovenbouw zijn gelegen en 
de middelen tot afsluiting van tijdelijke aard 
zijn, moeten de luchtkokerpotten een hoogte 
van ten minste 92 centimeter hebben. Op 
andere blootgestelde plaatsen op de bo
venbouw, moeten zij een hoogte van ten 
minste 76 centimeter hebben. Indien een 
luchtkokerpot hoger is dan 92 centimeter, 
moet hij bijzonder gesteund en bevestigd 
zijn. 

Luchtpijpen 
Art. 26. Indien luchtpijpen van ballast

en andere tanks boven het vrijboorddek of 
het dek van de bovenbouw uitsteken, moe
ten de blootgestelde delen der pijpen van 
voldoende sterkte zijn. De hoogte van de 
opening boven het dek moet in kuilen op 
het vrijboorddek ten minste 92 centimeter, 
op een verhoogd halfdek ten minste 76 cen
timeter en op het dek van een ander soort 
bovenbouw ten minste 46 centimeter zijn. 
Voor afsluiting van deze luchtpijpen moeten 
voldoende middelen aanwezig zijn. 

C. Openinsen in het scheepsboord. 

Toe,1arÎ,1s-, laad- en kolenpoorlen, enz.
1 

Art. 27. Openingen in het scheepsboord 
onder het vrijboorddek als toegangs-, laad
en kolenpoorten en dergelijke moeten voor
zien zijn van waterdichte deuren of dek
sels, welke, evenals de middelen om deze 
af te sluiten, van voldoende sterkte moeten 
zijn. 

Spuipijpen en afvoerpijpen voor 
sanitaire doeleinden 
Art. 28. De door het scheepsboord gaande 

afvoerpijpen van ruimten onder het vrij
boorddek moeten voorzien zijn van doel
treffende middelen ter voorkoming van het 
binnendringen van water. Deze middelen tot 
afsluiting moeten bereikbaar zijn. Elke af
zonderlijke uitlaatopening kan daartoe zijn 
voorzien van een terugslagklep met een in
richting, door middel waarvan de klep in 
gesloten toestand rechtstreeks van een plaats 
boven het vrijboorddek kan worden geborgd, 
dan wel van twee terugslagkleppen zonder 
zulk een inrichting, mits de bovenste klep zo 
is gelegen, dat zij gedurende de normale 
dienst kan worden nagezien. De rechtstreeks 
geborgde, klep moet gemakkelijk bereikbaar 
zijn en voorzien zijn van een inrichting, wel
ke aanwijst of de klep open, dan wel ge
sloten is. De kleppen mogen, indien zij 
tegen het scheepsboord zijn geplaatst, niet 
van gegoten ijzer. vervaardigd zijn. 

De Commissie tot Vaststelling van de 

s. 1949, J 254 

Uitwatering kan overeenkomstige voorschrif
ten geven voor uitlaatpijpen van ruimten 
binnen een gesloten bovenbouw. 

· Indien spuipijpen zijn aangebracht in een 
bovenbouw, welke niet is voorzien van mid
delen tot afsluiting der le klasse, moeten 
zij zodanig zijn ingericht, dat door deze 
pijpen geen water onder het vrijboorddek 
kan binnendringen. 

Patrijspoorten en vaste lichtranden 
Art. 29. 1. Patrijspoorten en vaste licht

randen in ruimten onder het vrijboorddek of 
in ruimten onder een dek van een boven
bouw, welke door middelen tot afsluiting 
der le of 2e klasse wordt gesloten, moeten 
aan de binnenzijde voorzien zijn van schar
nierende blinden, welke deugdelijk en water
dicht kunnen worden gesloten. Indien ech
ter zulke ruimten in de bovenbouw bestemd 
zijn voor passagiers, met uitzondering van 
tussendekspassagiers, of voor de beman
ning, mogen de patrijspoorten en vaste licht
randen voorzien zijn van wegneembare blin
den, welke in de onmiddellijke nabijheid 
van de patrijspoorten worden geborgen, mits. 
zij te allen tijde gedurende het bedrijf ge
makkelijk te bereiken zijn. 

2. De patrijspoorten, vaste lichtranden 
en blinden moeten van deugdelijke en goed
gekeurde constructie zijn. 

Verschansing of relingwerk 
Art. 30. Een verschansing van goede 

constructie of deugdelijk relingwerk moet op 
alle blootgestelde gedeelten van vrijboord
en bovenbouwdekken worden aangebracht. 

W aterloospoorten 
Art. 31. 1. Indien ter plaatse van een 

"kuil" op aan weer en wind blootgestelde 
gedeelten van vrijboord- of bovenbouwdek
ken een verschansing is aangebracht, moet 
voldoende gelegenheid tot lozing van water 
bestaan. Het totale oppervlak der water
loospoorten moet in elk scheepsboord voor 
elke kuil op het vrijboorddek of op een 
verhoogd halfdek ten minste gelijk zijn aan 
dat volgens onderstaande tabel. Het totale 
oppervlak der waterloospoorten voor elke 
kuil op andere dekken van de bovenbouw 
moet ten minste de helft van het in de ta
bel gegeven oppervlak bedragen. Indien de 
lengte van de kuil 0, 7 der scheepslengte 
overschrijdt, kan de Commissie een afwij
king van de schaal toestaan. 

Lengte der venchamins 
in de tuilen in meters 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Meer dan 20 

Totaal o_,,lak der water• 
looapoorten in elt boord in 

vierkante meten 

0.726 
0,786 
0,848 
0,909 
0,970 
1,031 
1,092 
1,153 
1,213 
0,061 vierkante 

meters meer voor elke meter, 
welke de lengte der verschansing 
groter is. 
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Op IChepcn met een zeeg, welke kleiner 
i■ dan de ■tandaardzeeg, moet het opper
vlak der waterlooapoorten op puaende wijze 
worden vapoot. 

2. De onderkanten van de waterloo■poor
ten moeten zo dicht mogelijk boven het dek 
liggen, en bij voorkeur niet hoger dan de 
bovenkant van het ■tringerhoek■taal. Twee 
derden van het voorge■chreven oppervlak 
der waterloospoorten moet in die helft van 
de kuil zijn aangebracht, welke het dichtst 
bij het midden der ■cheep■lengte is gelegen. 

3. Waterloospoorten en dergelijke ope
ningen in de verschansing moeten door ra.. 
terwerk of staven met een onderlinge af
stand van 23 centimeter worden beschermd. 
Indien kleppen zijn aangebracht, moet voor 
ruime speling gezorgd worden, teneinde 
klemmen te vermijden. De ■charnieren moe
ten van koperen pennen zijn 'VOOl'ZÎen. 

D. Be!IChermi"4 van de bemanninA 

Loopbrui,en, ens. Sterkte dekhuisen 
Art. 32. 1. Loopbruggen, bandleiders of 

andere afdoende middelen moeten ter be
■cherming van de bemanning bij het gaan 
naar, of het komen van hun logiezen zijn 
aangebracht. 

2. De ■terkte van de dekhuizen voor het 
onderbrengen van de berruuming op glad
dekschepen moet gelijkwaardig zijn aan die, 
welke voor de echotten van de bovenbouw 
wordt verei■t. 

HOOFDSTUK III 
Uitwatering van stoom- en motorschepen 

A. Algea.en 

Leff#e (L) 
Art. 33. De lengte (L), welke in deze 

bijlage voor de bepaling van het vrijboord 
wordt gebruikt, is de lengte in meters op de 
lutlijn bij zomeruitwatering van de voor
zijde van de voorsteven tot de achterzijde 
van de roersteven. Bij ontstentenis van een 
roersteven wordt de lengte gemeten van de 
voorzijde van de voorsteven tot de hartlijn 
van de roerkoning. Bij ■chepen met een 
kruiserachterschip rekent men de lengte ge
lijk aan 96 percent van de lengte op de 
lastlijn bij zomeruitwatering, dan wel aan 
de lengte van de voorzijde van de voor
steven tot de hartlijn van de roerkoning, in
dien deze laatste lengte groter i■• 

Breedte (B) 
Art. 34. De breedte (B) is de grootste 

breedte in meters, midscheeps gemeten op 
de buitenkant der spanten bij stalen sche
pen en op de buitenkant der huidbeplanking 
bij houten en composiet schepen. 

Holte naar de mal 
Art. 35. De holte naar de mal ia de ver

tikale afstand in meters midscheeps gemeten 
van de bovenkant van de kiel tot de boven
kant van de balken van het vrijboorddek in 
de zijde. Bij houten en composiet schepen 
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wordt de afstand gemeten van de onder
kant der 1ponning van de kiel Indien de 
vorm in het onderste gedeelte van het groot
spant hol verloopt of indien dikke zand
stroken zijn aangebracht, wordt de holte ge
meten van het punt, waar de lijn, welke van 
het vlakke deel van het acheepsvlalc: naar 
het middenvlak is doorgetrokken, de zijde 
van de kiel mijdt. 

Holte voor de berelceni"4 van 
het vrijboord (D) 
Art. 36. 1. De holte (D), welke bij het 

bepalen van het vrijboord volgens de arti
kelen 68 en 76 wordt gebruikt en in meters 
wordt uitgedrukt, is de holte naar de mal, 
vermeerderd met de dikte van 'de stringer-

T (L-S) 
plaat, of met ----- indien dit laatste 

L 
groter ia, waarin T de gemiddelde dikte van 
het blootgeatelde dek vrij van de openingen 
in het dek is en S de totale lengte van de 
bovenbouw als aangegeven in artikel 41. 

2. Indien het bovendeel van het echeeps
boord een ongewone vorm heeft, neemt men 
voor D de holte van een denkbeeldig groot
spant met vertikaal bovendeel van het 
boord .::n met een standaarddekrondte, waar
bij het oppervlak van het bovenste gedeelte 
der dwandoonnede gelijk is aan dat van het 
bovengedeelte van het werkelijke grootspant. 
Indien een terugwijking of verspringing in 
het bovendeel van het boord (zoals bij to
rende~chepen) voorkomt, wordt 70 percent 
van de doorsnede boven de teru.gwijking of 
verspringing medegerekend bij de bepaling 
van het oppervlak der gelijkwaardige door
snede. 

L 
3. Indien D kleiner is dan - , mag de 

15 
holte, welke in verband met de Tabel wordt 

L 
gebruikt, niet kleiner dan - worden geno-

15 
men, tenzij het een ■chip betreft met een 
gesloten bovenbouw, welke over ten minste 
0,6 L het middengedeelte der lengte bedekt, 
dan wel een ■chip met een gesloten koffer
vormig dekhuis (trunk) of een schip met 
een samenstel van gesloten gedeelten boven
bouw en een tnmk, dat van voor tot achter 
doorloopt. 

Volheidscoëtficient (c) 
_Art. 37. De volheidacoëfficient (c), welke 

bij het bepalen van het vrijboord volgens de 
artikelen 68 en 76 wordt gebruikt, wordt 
uiqi:edrukt door: 

C = -------
1,025 L. B. d1 

waarin à de waterverplaatsing in zeewater 
naar de mal in tonnen voorstelt (schroefu
uitbouwscls niet medegerekend) bij een ge
middelde diepgang zonder kiel d1, welke 85 
percent van de holte naar de mal bedraagt:. 
De coëfficient c mag niet kleiner dan 0,68 
worden genomen. 



Sterkte 
Art. 38. 1. De Commissie tot Vaststel

ling van de Uitwatering beoordeelt de sterk
te der schepen in verband met het daarvoor 
vaat te stellen vrijboord. Schepen, welke 
voldoen aan de hoog1te standaard van de 
voorschriften van een der erkende particu
liere onderzoekingsbureaux, worden als vol
doende sterk beschouwd voor de toeken
niQC van het vrijboord, dat krachtens deze 
bijla&e wordt bepaald. 

2. Aan achepen, welke niet voldoen aan 
de hoogste standaard van de voorschriften 
van een erkend particulier onderzoekings
bureau, kent de Commiuie tot Vaatstelliog 
van dcf" Uitwatering een vergroot vrijboord 
toe. 

Als richtsnoer kan daarbij het volgende 
dienen: 

(a) Materialen. De weerstandsmomen
ten zijn vastgesteld in de veronderstelliog, 
dat voor de constnictie gebruik is gemaakt 
van vloeiijzer, verkregen door het "open 
haard" proces (zuur of basisch) van de 
soort St. 4l, als bedoeld in Normaalblad N 
702, vastgesteld door de Hoofdcommissie 
voor de Normalisatie in Nederland. 

(b) Sterktedek. Het sterktedek is het 
bovenste dek, dat ten minste over de halve 
lengte midacheeps behoort tot en een inte
grerend deel uitmaakt van het achip, als 
balk beschouwd. 

(c) Holte tot sterktedek (Ds). De hol
te tot het sterktedek is de vertikale afstand 
in meters, midscheeps gemeten van de bo
venkant van de kiel tot de bovenkant van 
de dekbalk van het aterktedek in de sijde. 

(d) Diepgang ( d). De diepgang is de 
vertikale afstand in meters, midscheeps ge
meten van de bovenkant van de kiel tot het 
middelpunt van de cirkel van het uitwate
ringsmerk. 

(e) Weerstandsmoment voor langschsep
se sterkte. Het weerstandsmoment voor 

. I 
langscheepae sterkte - is het traagheids-

y 
moment I van het grootspant ten opzichte 
van de neutrale as, gedeeld door de afstand 
y, gemeten van de neutrale as tot de boven
kant van de dekbalk van het sterktedek in 
de zijde. Het wordt berekend ter plaatse 
van de dekopeningen, doch zonder aftrek 
van nagelgaten. . 

De doorsneden van het materiaal worden 
berekend in vierkante millimeters en de af
standen in meters. 

Onder het sterktedek worden alle door
lopende langsverbanddelen medegcrekend, 
met uitzondering van die delen van onder
deklarigsdragers, welke slechts dienen voor 
ondersteuning. Boven het sterktedek worden 
lllechts het stringerhoekstaal en het boven
gedeelte van de berghout.gang in rekening 
gebracht. 

Het vereiste weerstandsmoment voor lang
scheepse sterkte van de werkelijke door
snede wordt uitgedrukt door f.d.B., waarin 
f een factor is, die verkregen wordt uit de 
volgende tabel 
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L r Il L 
1 

r 
ia- in meten 

JO Jm 108 19386 
J6 4193 114 21232 
G 4192 120 23106 
41 '6Z2 126 2'0SI 
54 6532 132 27031 .. 7410 131 29146 
66 1669 144 31268 
72 9920 150 33410 
78 11253 156 35770 
14 12774 162 38063 
90 14335 168 40414 
!16 15897 174 42868 

102 17615 180 4'368 

Voor tussenliggende lengten wordt de 
waarde van f door interpolatie bepaald. 

De formule is van toepassing, wanneer L 
niet groter is dan 180 meter, B noch kleiner 

L 
is dan de waarde - + 1,52, noch groter dan 

10 
L L 
- + 6,10 en -- noch kleiner is dan 10, 
10 Ds 
noch groter dan 13,5. 

(1) Weerstandsmoment van het spant. 
Voor de berekening van het weerstandsmo
ment van de doorsnede van een spant wordt 
met het oog op het verkrijgen van verge
lijkbare waarden voor eventuele vormver
andering aangenomen, dat het bestaat uit 
een spanthoekstaal en een keerapanthoek
staal, welke van dezelfde afmetingen en 

I 
dikte zijn. Het weerstandsmoment - van 

y 
het middelste spant onder de onderste rij 
balken is het traagheidsmoment I van de 
spantdoorsnede ten opzichte van de neutrale 
as, gedeeld door de grootste vezelafstand y, 
gemeten van die as en berekend zonder af
trek van nagel- en boutgaten. Het weer
standsmoment wordt in kubieke centimeters 
uitgedrukt. 

Het als minimum voorgeschreven weer
standsmoment van het spant wordt aange
duid door 

s (d - t) (f1 + f2) 

1000 
s is de spantafstand en t de vertikale af
stand van de bovenkant der kiel tot een 
puiit, dat gelegen is midden tussen de bo
venkant van de dubbele bodem in de zijde 
en de bovenklUlt van de kimlmieplaat, bei
de in meters gemeten (sic Afb. 2). Indien 
er geen dubbele bodem is, wordt t gemeten 
tot een punt, dat gelegen is midden tussen 
de bovenkant van de vrang in het midden 
en de bovenkant van de vrang in de zijde; 

f1. ia een coëfficient, afhankelijk van H, 
welli:e laatste grootheid in schepen met een 
dubbele bodem de vertikale afstand in me
ters is van het midden van de balkknie van 
de onderste rij balken in de zijde tot een 
punt, dat gelegen is midden tussen de bo
venkant van de dubbele bodem in de zijde 
en de bovenkant van de kimknieplaat (sic 
Afb. 2). Indien er geen dubbele bodem is, 
wordt H gemeten tot een punt, dat gelegen 
is midden tussen de bovenkant van de V11UIII: 
in het midden en de bovenkant van de 
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vrang in de .zijde. Indien het spant aan de 
scheepsvorm een grotere sterkte ontleent, 
moet hiermede bij de bepaling van de waar
de van fi rekening worden gehouden; 

f2 is een coëfficient, afhankelijk van K, 
welke laatste grootheid de vertikale afstand 
in meters is van de bovenkant der onderste 
rij balken tot een punt, dat 2,29 meter bo
ven het vrijboorddek in de zijde ligt, of, in
dien er een bovenbouw ia, tot een punt, dat 
3,81 meter boven het vrijboorddek in de 
zijde is gelegen (.zie Afb. 2). 

MIDMtPJJN;1 
CIRKEL 

LW OP Hft'it NOCK,U l n,...,. re•ICIM w 
-M z:nr cm Mömta 

KIMPO'IL 

Afb. 2 

De - van f, eo r. worden uit de tOlpadc labellen wrtnam. 

Tussengelegen waarden worden door inter-
polatie verkregen. · 

De fonnule is van toepalllÏDg, indien D 
noch kleiner is dan 4,57 meter, noch groter 
dan 18,29 meter, B noch kleiner is dan 
L L L -:- + 1,52, noch groter dan - + 6,10, --

10 10 Da 
noch kleiner ia dan 10, noch groter dan 13,S 
en de horizontale afstand van de buitenkant 
van het spant tot de eerste rij stutten 6,10 
meter niet te boven gaat. 

In schepen van gewone vorm met één 
dek wordt, indien H niet groter ia dan 5,49 
meter, het volgens de vorige methode be
paalde weerstandsmoment van het spant met 
een factor f3 vermenigvuldigd, waarbij: 

fa = 0,50 +- 0,05 ( H 
5 

- 8 ) 
0,30 

Indien de horizontale afstand van de bui
tenkant van het spant tot het midden van 
de eerste rij stutten groter is dan 6,10 me
ter, moet ten gelJoetl!:en van de Commissie 
tot Vaststelling van de Uitwatering worden 
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aangetoond, dat een voldoende overmaat van 
sterkte aanwezig is. 

B. Bovenbouw 
Hool;te van de bovenbouw 

Art. 39. De hoogte van een bovenbouw 
is de kleinste vertikale hoogte, gemeten van 
de bovenkant van het dek van de boven
bouw tot de bovenkant van de balken van 
het vrijboorddek, verminderd met het ver
achil tuaen D (artikel 36) en de holte naar 
de mal (artikel 35). 

Standaardhoogte van de bovenbouw 
Art. 40. De standaardhoogte van een 

verhoogd halfdek is 0,91 meter voor schepen 
met een lengte van 30,50 meter en kleiner, 
1,22· meter voor schepen met een lengte van 
76,20 meter en 1,83 meter voor schepen met 
een lengte van 122 meter en groter. De 
standaardhoogte voor elk ander type van 
bovenbouw is 1,83 meter voor schepen met 
een lengte van 76,20 meter en kleiner en 
2,29 meter voor schepen met een lengte van 
122 meter en groter. De standaardhoogte 
voor tuSICngelegen lengten wordt door in
terpolatie verkregen. 

Len,gte van de bovenbouw (S) 
Art. 41. De lengte van de bovenbouw 

(S) is de som van de gemiddelde lengten 
van delen van de bovenbouw, welke zich 
van boord tot boord uitstrekken, voor zover 
zij binnen lijnen liggen, loodrecht getrokken 
op de uiteinden van de lastlijn, zoals deze 
volgens artikel 33 worden bepaald. 

Gesloten bovenbouw 
Art. 42. Een op zich zelf staand gedeelte 

van een onderbroken bovenbouw wordt 
slechts als gesloten beschouwd, indien: 

(a) de eindschotten voldoende sterk .zijn 
en met het bepaalde in artikel 43 rekening 
is gehouden; 

(b) de toegangsopeningen in de eind
schotten van middelen tot afsluiting der le 
of 2e klasse (artikelen 44 en 45) zijn voor
zien; 

(c) alle overige openingen in het scheeps
boord of in de eindschotten van de boven-. 
bouw zijn voorzien van doeltreffende mid
delen tot afsluiting, welke dicht zijn tegen 
weer en wind: 

(d) afzonderlijke toegangen voor de be-· 
manning naar de binnen een brughuis of. 
een kampanje gelegen voortstuwingsruim
ten, brandstofbergplaataen en andere ruim
ten, welke nodig zijn voor de dienst, te al
len tijde gebruikt kunnen worden, wanneer 
de openingen in de schotten gesloten zijn. 

Schotten van de bovenbouw 
Art. 43. Schotten aan de blootgestelde 

einden van een kampanje, een brughuis en 
een bak moeten voor schepen met een nü
nimum vrijboord aan de volgende standaard, 
dan wel aan een door de Commissie tot 
Vaststelling van de Uitwatering gelijkwaar
dig geachte constructie voldoen. Deze 
standaard houdt in, dat: 
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(a) de stijlen op de schotten en de be
plating van de afmetingen zijn, als in Tabel 
111 is aangegeven, 

(b) de afstand der stijlen 0,76 meter is, 
(c) de einden der stijlen op de schotten 

aan de voorzijde van de kampanje en van 
het brughuis deugdelijk met de dekken zijn 
verbonden, en 

(d) de stijlen op de schotten aan de 
achterzijde van het brughuis en van de bak 
over de gehele hoogte tussen de randhoek
stalen der schotten doorlopen. 

TABEL lil 

blootgestelde schotten van «n bovenbouw met :;!andaardhoogte 

Q,11 een bru&)lub. oabo-9dlalllck 1Cbonm _ _. - ..... -1 Schonen .... cm Jtam
paale, welb pW&aliJlr: 
i1besha'mdot- .... 
rillpre lfflate -,i dan 

ICJlonea .... de acbler
zijd&.,...CCDbn,pui9al 

b.r!ipmje mei - ..... 
YaD 0.4 L of ll'O'ff 0,4 L --

1 1 

'·-- ...... _ 
)enJle in bulbboelt.lwl lcope 1n aaul la miHi- kDJlc in IIMl in tnilli- , 
SIDepl- Stijlen ftD S:bee~ 1 pllt'OOD boel;• Scmepl- ,ewoou baet-

~ in mi)Umelen IDftm me,,n moe.ra meten 

Kkmer dan Kktmr da:a I Klefne, du 
48,89 140 X 75 >t 7,5 4'5,15 7$ X 65 X· 7,5 45,,S 6S X 6' X 6.$ 
41,80 150 X 75 X 8 45,75 90 X 65 )( 8 .U,75 75 X 6S X 7 
61,00 165 X 75 X 8,S 61,00 100 )( 7S X &,5 76,lS 90 X 75 X 7.S 
_7J.2(1 180 X ;75 ')(- 9 16J:S 115 X 75 X 9 106,7!1 100 X 75 X 1 
IS,40 190 X 75 X 9,5 91,,0 130 X 75 k 9,5 

1~:: ~ : ~~ : :g_, 1G :: : ;; : ~1·' 
122.00 2lO x 75 x Il U?.,15 16j X 90 X 11,S 
13'.20 2"'0x90x 11,5 1~ 1mx90x 12 ~;::: = ::: g,S 1 17' 180 JdlO X 12.5'

1 1'70,IO 280X90XIJ 

~ 1 ~.:.:~ 1 ===1~ 1 ;:-:=::: 1 ~~ 1 ~.;,~ 

~~ 1 .:·· 1::;: 1 ... 1: ~ 1 , .. 
v ... mllPCII- - ,__,...,. ....... r1e-. -~ door 

llllapoladD --'dm~-

C. J nrichtingen om toegangsopeningen in 
eindschotten van op zich zelf staande 
gedeelten van een onderbroken boven

bouw af te sluiten 

Middelen tot afsluiting der Je klasse 
Art. 44. De middelen tot afsluiting der 

le klasse van toegangsopeningen in eind
schotten van de op zich zelf staande ge
deelten van een onderbroken bovenbouw, 
moeten van ijzer of staal, blijvend en stevig 
aan het schót bevestigd, ingeraamd, ver
stijfd en zodanig aangi:bracht zijn, dat het 
gehe1e samenstel ,even ster~ is also_~ geen 
opening in het schot aanwez11f. was. _Z1J m~~
ten wanneer zij gesloten z11n, dicht ZtJn 
teg~n weer en wind. De .~uitinrichti~- voor 
deze middel.en tot afsluiting moet bluvend 
aan het schot of aan de middelen tot af
sluiting zelf zijn bevestigd en deze sluit
inrichting moet zodanig zijn, dat deze mid- · 
delen aan beide zijden van het schot of van 
het dek er boven geopend en gesloten kun
nen worden. be drempels van de toegangs
openingen moeten ten minste 38 centimeter 
boven het dek reiken. 

Middelen tot afsluiting der :Je klasse 
Art. 45. De middelen tot afsluiting der 

2e klasse voor de in artikel 44 bedoelde 
openingen, moeten zijn: 

(a) hetzij scharnierende hard houten 
deuren met stevig regelwerk, welke deuren 
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niet breder dan 76 centimeter en niet dun
ner dan 50 millimeter mogen zijn; 

' (b) hetzij losse planken, welke over de 
volle hoogte van de opening tussen op het 
schot geklonken kanaalijzers zijn gevat, 
waarbij deze planken niet dunner dan 50 
millimeter mogen zijn, indien de wijdte van 
de opening 76 centimeter of minder be
draagt, terwijl de dikte der planken in reden 
van 25 millimeter voor elke vermeerdering 
in wijdt~ van 38 centimeter moet worden 
vergroot; 

(c) hetzij even doeltreffende wegneem
bare platen. 

D. / nrichtingen tot het afsluiten van 
openingen in dekken van de boven

bouw, door tijdelijke middelen 

Tijdelijke middelen tot afsluiting van ope

ningen in het dek van de bovenbouw 
Art. 46. Tijdelijke middelen tot het af

sluiten van in de hartlijn gelegen openingen 
in het dek van een gesloten bovenbouw 
moeten bestaan uit: 

(a) een stalen hoofd; dat deugdelijk aan 
het dek is geklonken en een hoogte boven 
het dek heeft, welke niet geringer is dan 23 
centimeter; 

(b) luiken, als aangegeven in artikel 13, 
welke bevestigd worden door sjorrings van 
touw, benevens 

(c) een ondersteuning van de luiken, als 
aangegeven in de artikelen 14 en 15 en de 
Tabellen I en II. 

E. 1 n rekening te brengen lengte van 
een onderbroken bovenbouw 

Algemeen 
Art. 47. 1. Indien blootgestelde eind- · 

schotten van een kampanje, een brughuis of 
een bak niet voldoen aan de standaard van 
sterkte volgens artikel 43, worden deze 
schotten geacht niet te bestaan .. 

2. Indien in de zijbeplating van een bo
venbouw een opening is aangebracht, welke 
niet van permanente middelen tot afsluiting 
is voorzien, wordt de lengte van het ge
deelte van de bovenbouw, dwars van de 
opening, niet in rekening gebracht. 
· 3. Indien de hoogte van een bovenbouw 
geringer is dan de standaardhoogte, wordt 
de in rekening te brengen lengte van die 
bovi!nbouw evenredig met de verhouding 
van de werkelijke tot de standaardhoogte 
verminderd. Indien de hoogte groter is dan 
de standaardhoogte, wordt geen grotere 
lengte van de bovenbouw in rekening ge
bracht. 

Kampanje 
Art. 48. De in rekening te brengen leng

te van een kampanje wordt als volgt be
paald: 

(a) Indien een schot van voldoende 
sterkte aanwezig is en de toegangsopeningen 
d!larin van middelen tot afsluiting der le 
klasse zijn voorzien, wordt de gehele lengte 
tot het schot in rekening gebracht. 
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(b) Indien een schot van voldoende 
sterkte aanwezig is en de toegangsopeningen 
daarin van middelen tot afsluiting der 2e 
klasse zijn voorzien, moet als volgt worden 
gehandeld: 

( 1) indien de lengte 0,5 L of minder be
draagt, wordt 100 percent van deze lengte in 
rekening gebracht; 

(2) indien de lengte 0,7 L of meer be
draagt, wordt 90 percent van deze lengte in 
rekening gebracht; 

(3) indien de lengte groter is dan 0,5 L 
en kleiner dan 0,7 L, moet een door inter
polatie bepaald percentage van die lengte 
in rekening worden gebracht; 

( 4) indien een vermindering wordt toe
gestaan voor een deugdelijke, belendende 
tronk (artikel 52), wordt 90 percent van de 
lengte tot het schot in rekening gebracht. 

(c) Van de lengte van een open kam
panje of van een open &edeelte van een 
kampanje vóór een deugdelijk vóórschot 

· wordt 50 percent in rekening gebracht. 

Verhoogd halfdek 

Art. 49. 1. Indien een voldoend sterk 
schot zonder openingen.de voorzijde van de 
ruimte onder een verhoogd halfdek afsluit, 
wordt de gehele lengte tot het schot in re
kening gebracht. 

2. Indien het schot van openingen is 
voorzien, wordt de bovenbouw als een kam
panje van een hoogte, welke geringer is dan 
de standaardhoogte, beschouwd. 

Brughuis 

Art. 50. De in rekening te brengen lengte 
van een brughuis wordt als volgt bepaald: 

(a) Indien een voldoend sterk schot aan 
elk uiteinde van een brughuis aanwezig is 
en de toegangsopeningen in die schotten 
voorzien zijn van middelen tot afsluiting der 
le klasse, wordt 100 percent van de lengte 
tussen de schotten in rekening gebracht. 

(b) Indien de toegangsopeningen in het 
v66rachot van middelen tot afsluiting der le 
klasse en de toegangsopeningen in het ach
terschot van middelen der 2e klasse zijn 
voorzien, wordt 100 percent van de lengte 
tussen de schotten in rekening gebracht. In
dien echter een aftrek wordt toegestaan voor 
een deugdelijke trunk, welke tegen het ach
terschot aansluit (artikel 52), wordt slechts 
90 percent van de lengte in rekening ge
bracht. 

(c) Indien de toegangsopeningen in 
beide schotten zijn voorzien van middelen 
tot afsluiting der 2e klasse, wordt 90 per
cent van de lengte tussen de schotten in 
rekening gebracht. 

(d) Indien de toegangsopeningen in het 
vóórschot van middelen tot afsluiting der 
le of 2e klasse zijn voorzien en de toegangs
-openingen in het achterschot geen middelen 
tot afsluiting hebben, wordt 75 percent van 
de lengte tussen de schotten in rekening ge-
bracht. . 

(e) Indien de toegangsopeningen in bei
-de schotten geen middelen tot afsluiting 
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hebben, wordt 50 percent van de lengte in 
rekening geb~ht. 

(f) Van een open gedeelte achter het 
achterschot wordt 75 percent en van een 
open gedeelte vóór het vóórschot wordt 50 
percent van de lengte in rekening gebracht. 

Bak 
Art. 51. De in rekening te brengen lengte 

van een bak wordt als volgt bepaald: 
(a) Indien een schot van voldoende 

sterkte aanwezig is en de toegangsopeningen 
van middelen tot afsluiting der le of 2e 
klasse zijn voorzien, wordt 100 percent van 
de lengte van de vóórloodlijn tot het schot 
in rekening gebracht. 

(b) Indien geen middelen tot afsluiting 
zijn a1111&ebracht, moet als volgt worden 
gehandeld. 

(1) indien de zeeg vóór het midden der 
lengte niet kleiner is dan de standaardzeeg, 
wordt 100 percent van de lengte van de bak, 
gelegen vóór 0,1 L, van de vóórloodlijn ge
meten, in rekening gebracht; 

(2) indien de zeeg vóór het midden der 
lengte gelijk is aan of kleiner is dan de helft 
van de standaardzeeg, wordt 50 percent van 
de onder (1) genoemde lengte in rekening 
gebracht; 

(3) indien de zeeg een waarde heeft, 
welke tussen de standaardzeeg en de helft 
der standaardzeeg ligt, wordt een door in
terpolatie bepaald percentage in rekening 
gebracht. 

(c) Van de lengte van een open gedeelte 
achter het schot of achter 0,1 L, gemeten 
van de vóórloodlijn, wordt 50 percent in re
kening gebracht. 

Trunk 
Art. 52. 1. Een trunk of een soortgelijke 

constructie, welke zich niet tot de scheeps
boorden uitstrekt, wordt in rekening ge
bracht, mits: 

(a) de tronk ten minste even sterk is 
als een bovenbouw; 

(b) de luikhoofden op het trunkdek zijn 
aangebracht en voldoen aan het bepaalde in 
de artikelen 11 tot en met 18; 

(c) de breedte van de stringerplaat van 
het trunkdek een voldoend gangboord vormt 
en toereikende dwarsscheepse verstijving 
verzekert en het trunkdek van voo, tot ach
ter één doorlopend, vast, van relingwerk 
voorzien, begaanbaar platform vormt, dan 
wel dit wordt gevormd door onderbroken 
trunks, welke met andere gedeelten van de 
bovenbouw door vaste loopbruggen zijn ver
bonden; 

(d) de luchtkokers door de tronk, dan 
wel de luchtkokerpotten door waterdichte 
deksels of door gelijkwaardige middelen zijn 
beschermd; 

(e) naast de tronk op de aan weer en 
wind blootgestelde gedeelten van het vrij
boorddek over ten minste hun halve lengte 
de verschansing door open relingwerk is on-
derbroken; · 

(i) de schachten boven de voortstu
wingsruimten door de tronk, door een bo-
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venbouw van standaardhoogte of door een 
dekhuis van dezelfde hoogte en van over
eenkomstige sterkte zijn beschermd. 

2. De standaardhoogte van een trunk is 
gelijk aan die van een brughuis. 

3. Indien toegangsopeningen in schotten 
van de kampanje of van het brughuis van 
middelen tot afsluiting der le klasse zijn 
voon:ien, wordt 100 percent van de lengte 
van een volledige trunk, verkleind in ver
houding van zijn gemiddelde breedte tot B, 
bij de in rekening te brengen lengte van de 
bovenbouw opgeteld. Indien de toegangs
openingen in deze schotten niet van midde
len tot afsluiting der le klasse zijn voorzien, 
wordt 90 percent, in dezelfde verhouding 
verkleind, daarbij opgeteld. Indien de hoogte 
van een trunk kleiner is dan de standaard
hoogte, wordt de toevoeging in verhouding 
van de werkelijke tot de standaardhoogte 
verkleind. Indien de hoogte van de luikhoof
den op het trunkdek geringer is dan de 
11tandaardhoogte van luikhoofden (artikel 
12), moet een vermindering van de hoogte 
van de trunk, welke overeenkomt met het 
verschil tussen de werkelijke en de stan
daardhoogte van de hoofden in rekening 
worden gebraèht. 

F. In rekeneng te brenAf,n lelllJte van 
een overi,lentl gesloten bo~nbouw met ope
~n gi,lelleff in de hartlijn van het dele 

Gesloten bovenbouw met openingen 
gelegen in de hartlijn van het dek, 
welke niet van pertnlUl,ente middelen 
tot afsluiting zijn voorzien 
Art. 53. Indien een overigens gesloten 

bovenbouw aanwezii ia met één of meer 
openingen in de hartlijn van het dek van 
die bovenbouw gele11:en, welke openingen 
niet van permanente middelen tot afsluiting 
:aijn voorzien (artikelen 11 tot en met 18), 
wordt de in rekenin& te brengen lengte van 
de bovenbouw als volgt bepaald: 

(a) Indien geen doeltreffende tijdelijke 
middelen tot afsluiting van deze in de hart
lijn gelegen openingen (artikel 46) aanwe
zig zijn, of de wijdte van de opening 80 
percent of meer van de breedte B1 van het 
dek van de bovenbouw, op het midden van 
de lengte van de opening gemeten, bedraagt, 
wordt het sèhip beschouwd, alsof het ter 
plaatse van elke opening een open kuil 
heeft; waterloospoorten moeten ter plaatse 
van deze kuil worden aangebracht; de in 
rekening te brengen lengte van de boven
bouw wordt bepaald volgens de artikelen 
48, 50 en 51; 

(b) Indien doeltreffende tijdelijke mid
delen tot afsluiting van deze in de hartlijn 
1elegen openin&en aanwezig zijn en de wijd
te van de opening geringer is dan 80 per
cent van de breedte B1, wordt de in reke
ning te brengen lengte eveneens bepaald 
volll:ens de artikelen 48, 50 en 51, met dien 
verstande, dat, indien toegangi,openingen in 
schotten binnen de bovenbouw door midde
hm tot afsluiting der 2e klasae zijn &esloten, 
zij in verband met de bepaling van de in 
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rekening te brengen lengte worden be
sèhouwd, als door middelen tot afsluiting 
der le klasse te zijn gesloten, terwijl de to
tale in rekening te brengen lengte wordt 
verkregen door bij de lengte, bepwd als 
hierboven is aangegeven, het verschil op 
te tellen tussen deze lengte en de scheeps
lengte en wel gewijzigd in de verhouding 
B1 - b 
----., waarbij b de wijdte van de ope-

B1 
ning in het dek ia. met dien verstande, dat 
deze verhouding nimmer groter dan 0,5 
wordt aangenomen. 

G. Aftrek voor bovenbouw 

Aftrek voor bovenbouw 
Art. 54. 1. Indien de i,n rekening te 

brengen lengte van de bovenbouw gelijk is 
aan L, bedraagt de aftrek van het vrijboord 
356 millimeter voor een scheepslengte van 
24,40 meter, 864 millimeter voor een lengte 
van 85,30 meter en 1067 millimeter voor 
een lengte van 122 meter en groter. Bij tus
sengelegen lengten wordt de aftrek door in
terpolatie verkregen. 

2. Indien de totale in rekening te bnm
gen lengte kleiner is dan L, wordt een per
centage van deze aftrek, bepaald naar de 
volgende Tabel, toegepast. 

T~III ...... •..._....._.._ .......... 

.,_ba• 

0 lo.tL O.lL O,JL 0,4 L O.IL O.H 0,7L O,IL 0,9L L 

1' 1' 1'' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' ,., ... .,... .... ... __ -- • • ,. IS 2V .. .. .. 7S,J "·' , .. 
~.:::: 

lijli, ...... all 1) ~ .. , ,~, " 27,J, " .. " ,~, "·' 100 

H. Zeeg 
A14emeen 

Art. 55. 1. • De zeeg wordt gemeten van 
het dek in de zijde tot een denkbeeldige 
lijn, welke evenwijdig aan de kiel door de 
zeeglijn op het midden der lengte is getrok
ken. 

2. Van sèhepen, welke met stuurlast ont
worpen zijn, mag de zeeg ten opzichte van 
de lastlijn worden gemeten, mits een bij
zonder merk, gelijk aan de cirkel met streep 
van het uitwateringsmerk, op 0,25 L v66r 
het midden der lengte wordt geplaatst. 

3. Van gladdekschepen en van schepen 
met onderbroken bovenbouw wordt de zeeg 
op het vrijboorddek gemeten. 

4. Van schepen, waarvan de bovenzijde 
van het aèheepsboord een ongewone vorm· 
heeft en waarbij een terugwijking of ver
springing in die bovenzijde voorkomt, wordt 
de :reeg beschouwd in verband met de gelijk
waardige holte in het midden der len&te 
(artikel 36). 

5. Van schepen met een bovenbouw van 
standaardhoogte, welke zièh over de gehele 
lengte van het vrijboorddek uitatrekt, wordt 
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de zeeg op het dek van de bovenbouw ge
meten. Indien de hoogte van de bovenbouw 
de standaardhoogte overtreft, mag bij de 
bepaling van de zeeg met de grotere hoogte 
rekening worden gehouden. 

6. Indien een bovenbouw geheel geslo
ten is of de toegangsopeningen in de be
grenzende schotten van middelen tot af
sluiting der le klasse zijn voorzien en het 
dek van de bovenbouw ten minste dezellde 
zeeg heeft als het blootgestelde vrijboord
dek, wordt de zeeg van het gedeelte van het 
vrijboorddek binnen die bovenbouw niet in 
rekening gebracht. 

Standaard zeeglijn 
Art. 56. De ordinaten in centimeters van 

de standaardzeeglijn worden in de volgende 
Tabel aangegeven: 

Plaats van de orWoaat 

ALL ... .. ••••• 
1/6 L wan ALL ••••• 
1/3 L van ALL • • .•• 
G"""8pont .• •.••• 
1/3 L ...., VLL ••.•• 
1/6 L van VLL • . ... 
VLL .....• ,. •• 

Ordinaa, 

0.833 L + 2'.4 
0.37 L + 11.3 
o.092' L + 2,ru 

0 
0,185 L + !.(15 
0.74 L + 22,6 
1,666 L + 50,8 

AU. = Achsm:ind van de laMlijn op zomeruitwatcring. 
VLL - Vooreind wan de lastlijn op zomenûtwatcring. 
L in meters. 

Metin~ van afwijkin,len van de 
standaardzeeglijn 

Factor 

Art. 57. Indien de zeeglijn niet samen
valt met de standaardzeeglijn, worden de 
zeven ordinaten van beide .lijnen met de 
daarbij behorende factoren, als aangegeven 
in de Tabel van artikel 56, vermenigvuldigd. 
Het verschil tussen de sommen van de on
derscheidene producten, gedeeld door 18, 
geeft dan het tekort of de overmaat van 
zeeg aan. Indien de achterste helft van de 
zeeglijn hoger en de voorste hellt lager is 
dan de standaard, wordt de overmaat niet 
in aanmerking genomen en slechts het te
kort in rekening gebracht. Indien de voorste 
helft van de zeeglijn hoger en het achterste 
deel van de zeeglijn niet lager is dan 75 
percent van de standaard, wordt de over
maat in rekening gebracht. Indien het ach
terste gedeelte lager is dan 50 percent van 
de standaard, wordt geen rekening gehou
den met de overmaat van zeeg in het voor
schip. Indien de zeeg in het achterschip een 
waarde heeft tussen 50 percent en 75 per
cent van de standaardzeeg, kan een tussen
liggende correctie voor de overmaat van 
zeeg in het voorschip worden toegestaan. 

W i.i•igingen op grond van afwijkingen 
van de standaardzeeglijn 
Art. 58. De wijziging van het vrijboord 

met het oog op de grootte van de zeeg is 
het tekort aan of de overmaat van zeeg 

s 
(artikel 57), vermenigvuldigd met 0,75 - -, 

2L 
waarbij S de gehele lengte van de boven
bouw is, als aangegeven in artikel 41. 
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Vermeerdering voor tekort aan zeeg 
Art. 59. Indien de zeeg kleiner is dan de 

standaardzeeg, wordt de wijziging voor het 
tekort aan zeeg (artikel 58) bij het vrij
boord opgeteld. 

Aftrek voor overmaat van zeeg 
Art. 60. 1. Voor gladdekschepen en voor 

schepen, waar een gesloten bovenbouw ten 
minste 0,1 L v66r en 0,1 L achter het mid
den der lengte van het schip bedekt, wordt 
de wijziging voor een overmaat van zeeg 
(artikel 58) van het vrijboord afgetrokken. 
Voor schepen met onderbroken bovenbouw, 
waar geen gesloten bovenbouw het midden 
van het schip bedekt, wordt niets van het 
vrijboord afgetrokken. Indien een gesloten 
bovenbouw minder dan 0,1 L v66r en 0,1 L 
achter het midden der lengte van het schip 
bedekt, wordt de aftrek door interpolatie 
bepaald. 

2. De grootst toegelaten aftrek voor een 
overmaat van zeeg is 38 millimeter bij een 
scheepslengte van 30,50 meter en neemt toe 
in reden van 38 millimeter voor elke ver
meerdering van 30,50 meter in lengte van 
het schip. 

J. Dekrondte 

Standaarddekrondte 
Art. 61. De standaarddekrondte van het 

vrijboorddek is een vijftigste van de scheeps
breedte. 

Wijziging voor dekrondte 
Art. 62. 1. Indien de dekrondte van het 

vrijboorddek groter of kleiner is dan de 
standaard, wordt het vrijboord onderschei
denlijk verkleind of vergroot met een vierde 
gedeelte van het verschil tussen de werke
lijke en de standaarddekrondte, vermenig
vuldigd met de breuk, die aangeeft welk 
gedeelte van de lengte van het vrijboorddek 
niet door een gesloten bovenbouw is bedekt. 

2. Tweemaal de standaarddekrondte is 
het maximum, waarvoor aftrek wordt toege
staan. 

K. Minimum vrijboord 

Zomervrijboord 
Art. 63. 1. Het minimum vrijboord in 

de zomer is het vrijboord, dat uit de Tabel
len voor het Vrijboord na wijziging wegens 
afwijkingen van de standaardgrootheden en 
na aftrek voor bovenbouw is afgeleid. 

2. Het zomervrijboord in zout water mag 
niet minder dan 51 millimeter bedragen. 

Tropenvrijboord 
Art. 64. 1. Het minimum vrijboord in 

het tropisch vaargebied is het vrijboord, dat 
wordt verkregen door van het zomervrij-

1 
boord - van de zomerdiepgang, gemeten 

48 
van de bovenkant van de kiel tot het mid
delpUnt van de cirkel, af te trekken. 
• 2. Het tropenvrijboord in zout water 

mag ook niet minder dan 51 millimeter be
dragen. 
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W intervrijboord 
Art. 65. Het mm1mum vrijboord in de 

winter is het vrijboord, dat wordt verkregen 
1 

door bij het zomervrijboord - van de zo-
48 

merdiepgang, gemeten van de bovenkant 
van de kiel tot het middelpunt van de cir
kel, op te tellen. 

Winteivrijboord in de Noord-Atlantische 
Oceaan 
Art. 66. Het minimum vrijboord voor 

schepen met een lengte, welke niet groter is 
dan 100,58 meter, is voor reizen gedurende 
de wintermaanden dwars over de Noord
Atlantische Oceaan, ten noorden van de 
36ste breedtegraad, gelijk aan het winter
vrijboord, vermeerderd met 51 millimeter. 
Voor schepen met een lengte groter dan 
100,58 meter is het gelijk aan het winter
vrijboord. 

Vrijboord in zoet water 
Art. 67. 1. Het minimum vrijboord in 

zoet water van een soortelijk gewicht gelijk 
aan de eenheid is het vrijboord, verkregen 
door van het minimum vrijboord in zout 

11 
water -- af te trekken, waarin 

40 t 
11 de 

waterverplaatsing in zout water in tonnen 
bij de uitwatering in de zomer en t het aan
tal tonnen is, waarmede de waterverplaat
sing per centimeter indompeling in zout wa
ter bij de uitwatering in de zomer toeneemt. 

2. Indien de waterverplaatsing bij de uit
watering in de zomer niet met zekerheid 

1 
kan worden vastgesteld, moet de aftrek -

48 
van de zomerdiepgang zijn, gemeten van de 
bovenkant van de kiel tot het middelpunt 
van de cirkel. 

Tabel voor het vrüboord van stoom
of motorschepen 
Art. 68. De grondslag voor het minimum 

zomervrijboord voor stoom- of motorsche
pen, welke voldoen aan de vastgestelde nor
men, is nedergelegd in de navolgende tabel, 
waarbij de onder (a) tot en met (f) ge
geven voorschriften moeten worden gevolgd. 

1 :.a~.1 1 Vrij- L 1 V .. 

1 

L 
1 

Vrij-L L 
boord b~rd boord 

m 1 mm m 1 mm m j mm m 1 mm 

24 200 78 850 132 2080 183 3290 
27 22, 81 9(" "' 2155 186 3355 
30 250 84 960 138 2235 189 3415 
33 275 87 1015 141 2310 192 3475 
36 300 90 1075 144 2390 195 3530 
39 325 93 1135 147 2465 198 3590 
42 355 96 1195 150 2540 201 3645 
45 385 99 1260 153 2615 204 3700 
.48 420 102 1325 156 2685 207 3755 
51 455 105 1395 159 2760 210 3810 
54 490 108 1465 162 • 2830 213 3860 
57 530 111 1540 165 2895 216 3915 
1111 575 114 1615 168 2965 219 3965 
63 615 117 1690 171 3030 222 4015 
(,6 61111 120 1765 174 3100 225 4070 
c59 705 123 1845 177 3165 228 4115 
72 755 126 1920 180 3230 231 41(5 
75 800 129 2000 
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(a) Het minimum vrijboord voor glad
dekschepen wordt verkregen door bij de 
waard.en volgens bovenstaande tabel een 
aantal millimeters op te tellen, in reden. van 
38 millimeter per 30,50 meter lengte. 

(b) Het vrijboord bij tussengelegen 
lengten wordt door interpolatie verkregen. 

(c) Indien c (artikel 37) groter is dan 
0,68, wordt het uit de tabel verkregen 
vrijboord vermenigvuldigd met de factor 
C + 0,68 

1,36 
(d) Indien D (artikel 36) groter is dan 

L 
wordt het vrijboord vermeerderd met 

15 
L 

8,33 (D - -) R millimeter, waarin R ge-
15 
L 

lijk is aan -- voor een lengte, welke klei-
3,96 

ner is dan 118,90 meter en gelijk aan 30 
voor een lengte gelijk aan of groter dan 
118,90 meter. 

Voor een schip met een gesloten boven
bouw, welke over ten minste 0,6 L het mid
dengedeelte der lengte bedekt, met een 
trunk of met een samenstel van gesloten 
gedeelten bovenbouw en een trunk, dat van 
voor tot achter doorloopt, wordt, indien D 

L 
kleiner is dan - , het vrijboord in boven-

15 
vermelde mate verkleind. Indien de hoogte 
van de bovenbouw of de trunk kleiner is dan 
de standaardhoogte, geschiedt de vermin
dering in verhouding tot de standaardhoogte. 

(e) Indien de werkelijk gemeten holte 
tot het bovenvlak van het vrijboorddek in 
het midden der lengte groter of kleiner is 
dan D, wordt het verschil in millimeters 
tussen de holten bij het vrijboord opgesteld 
of er van afgetrokken. 

(f) Nadat de maten voor de afstand van 
de uitwateringslijn voor de zomer tot de 
deklijn en van die van de overige uitwate
ringslijnen tot eerstgenoemde uitwaterings
lijn in millimeters zijn bepaald, worden deze 
afgerond tot hele centimeters. Hierbij wor
den 0,5 centimeter of meer als één centi
meter gerekend en minder dan 0,5 centime
ter verwaarloosd. 

HOOFDSTUK IV 

Uitwatering van zeilschepen 

Lijnen in verband met de cirkel 
te gebruiken 

Art 69. De lijnen voor winter- en tro
penuitwatering, genoemd in artikel 6, wor
den op zeilschepen niet aangegeven. Het 
hoogst gelegen merk, tot waar een zeilschip 
in zout water in de winter en binnen het 
tropisch vaargebied mag worden geladen, is 
het middelpunt van de cirkel. (Zie afb. 3.) 
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' van 24,40 meter en 711 millimeter voor 
schepen met een leQgte van 100,58 meter of 
groter. Bij tusse~letten lengten wordt de 
aftrek door interpolatie verkregen. 

.B&.il 
' i 1 511:Pl'WP'lfeeH., 

A~~WNA :P.: 
1 J ' 1 : ~ : 
1 Ma- • I 

Berekeni"' van het vrijboord 
Art. 70. Het vrijboord van zeilschepen 

wordt op dezelfde wijze berekend als het 
vrijboord van atoom- of mcttunchepen, be
houdens het bepaalde in de artikelen 71 tot 
en met· 77. 

Holte voor de berekening van het 
vrijboord (D) 
Art. 71. 1. Bij de bepaling van de holte 

(D) (artikel 36) wordt voor zeilschepen, 
welke een grotere tilling van het vlak heb
ben dan 125 millimeter per strekkende me
ter van de halve breedte, de vertikale af
stand van de bovenkant van de kiel vermin
derd met het halve verschil tussen de to
tale tilling van het vlak en de totale tilling, 
indien deze 125 millimeter per strekkende 
meter zou bedragen. De manmum tilling 
van het vlak, waarvoor een aftrek wordt 
toegestaan, bedraagt 208 millimeter per 
strekkende meter van de halve breedte. 

2. Indien de vorm van het onderste ge
deelte van het grootspant hol verloopt, of 
indien dikke zandstroken zijn aangebracht, 
wordt de holte gemeten van het punt, waar 
de lijn van het vlakke gedeelte van het bo
demvlak. naar het middenvlak doorgetrok
ken, de zijde van de kiel snijdt. · 

L 
3. De holte (D) mag niet kleiner dan -

worden genomen. 12 

Volheidscoëiiicient ( c) 
Art. 72. De volheidscoëfficient (c) (arti

kel 37) mag niet kleiner dan 0,62 en niet 
groter dan 0,72 worden genomen. 

Bovenbouw op houten schepen 
Art. 73. Op houten schepen moeten bouw 

en inrichtingen tot afsluiting van de boven
bouw, waarvoor aftrek van het vrijboord 
wordt toegekend, ten genoegen van de Com
missie tot Vaststelling van de Uitwatering 
zijn uitgevoerd. 

Altrek voor bovenbouw 
Art. 74. 1. Indien de in rekening te • 

brengen lengte van de bovenbouw gelijk is 
aan L, bedraagt de aftrek voor bovenbouw 
76 millimeter voor schepen met een lengte 

2. Indien de totale in rekening te bren
gen lengte kleiner is dan L, wordt de aftrek 
een percentage van deJle aftrek, bepaald 
naar de volgende Tabel: 

....................... -•botllabou• --- • 0,1 L 0.ZL]O,lL 0,4L jo,5L 0,6L .... t,IL o,tL 

,., ,., ,., .,. ,., ,., ,i, ,. ,., ,. .., __ -- • , IJ " 2J,S .. .,~ ,. .. .. 
{t}Aa. w:,i--_ ., • , 

"' 22 32 ., .. ,. .. .. 
Minimum vrijboord 

Art. 75. 1. Het minimum vrijboord voor 
reizen gedurende de winter dwars over de 
Noord-Atlantische Oceaan ten noorden van 
de 36ste breedtegraad, is gelijk aan het vrij
boord, vermeerderd met 76 millimeter. 

2. Bij de berekening van het vrijboord in 
zoet water voor een houten schip wordt de 
diepgang gemeten van de onderkant der 
sponning van de kiel tot het middelpunt 
van de cirkel. 

Tabel voor het 'lfriiboord van nilschepen 
Art. 76. De grondslag voor het minimum 

vrijboord (middellijn V1lil de cirkel) van 
ijzeren en stalen gladdekzeilachepen, welke 
voldoen aan de vastgestelde normen, is ne
dergelegd in de ondervolgende tabel, waarbij 
de onder (a) tot en met (e) gegeven voor
achriften moeten worden gevolgd. 

Vrij- Vrij- Vrij-

L 

,., 
, ... 
"'' 

L l .!:i L - L - L -d 

m mm m mm m mm Dl mm 
:14 2lO 45 sa, ló6 1005 17 1410 
27 27S 41 640 B 106S 'JO 1540 
lO 320 SI 700 72 1130 9J 1610 
)) 370 54 760 7S 1195 H 1680 
36 4211 S7 8.20 78 1260 99 l7SS 
)9 475 .. 11811 81 l)]O 1112 l82S 
42 J)O 6J 940 M 1400 

-
(a) Het vrijboord wordt bij tussengele

gen lengten door interpolatie verkregen. 
(b) Indien c (artikel 72) groter is dan 

0,62, wordt het uit de tabel verkregen vrij
e+ 0,62 

boord vermenigvuldigd met ----
1,24 

(c) Indien D (artikel 36) groter is dan 
L 

- , wordt het vrij boord vermeerderd met 
12 

L L 
8,33 (D - -) X (10 + --) millimeter. 

12 7,62 
(d) Indien de werkelijke holte tot de 

bovenkant van het vrijboorddek in het mid
den der lengte groter of kleiner is dan D • . 
wordt het verschil tussen de holten in milli
meters bij het vrijboord opgeteld of er van 
afgetrokken. 
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(it) De àfronding in centimeters van de 
ma~ voor het vrijboord, nadat de bereke
ning heeft plaats gehad, geschiedt op de 
wijze ala aangegeven in artikel 68 onder (1). 
Vrijboord van houten zeilschepen 

Art. 77. Het vrijboord ven een houten 
zeilschip ia het vrijboord, hetwelk het schip 
zou verkrijgen, indien het van ijzer of staal 
ware, doch door de Commieie tot Vast
stèlling van de Uitwatering vergroot in ver
band met de klasse, de bouw, de leeftijd en 
de toestand van het schip. 

HOOFDSTUK V 

Uitwatering van stoom- of motorschepen, 
welke deklasten hout vervoeren 

A. Algemeen 
Omschrijvitl'9n 

Art. 78. l. Deklast hout. De uitdruk
king "deklast hout'' duidt een lading hout 
aan, welke op een onbedekt gedeelte van 
een vrijboorddek of van een dek van de 
bovenbouw wordt vervoerd. Houtpulp of 
dergelijke lading wordt niet als een deklast 
hout beschouwd. 

2. Houtvaart-uitwateri"'. Een houtvaart
uitwatering is een bijzondere uitwatering, 
welke onder de voorwaarden, gesteld in de 
artikelen 79 tot en met 97, door de Com
missie tot Vaststelling van de Uitwatering 
kan worden verleend. 

B. Bii•ondere voorwaarden, waaraan in het 
algemeen moet worden voldaan 

Eisen, 11Nteld ter verkrijgi"4 van een 
certificaat voor de houtvaarl. Te
keningen 
Art, 79. l. Voor het verkrijgen van een 

ceï1:ifiolat voo-r de houtvaart komen alleen 
in aanmerking de schepen, welke voldoen 
aan de eisen, gèsteld in de artikelen 80 tot 
en met 87 en 91. 

2. Een tekening van het algemeen plan, 
benevens tekeningen, welke de onderdelen 
en inrichtingen voor het sjorren van de dek
lasten hout aangeven, moeten bij eerste aan
vraag tot het verkrijgen van een certificaat 
voor de houtvaart worden overgelegd. 

Sterkte en stabiliteit 
Art. 80. Het schip moet voldoende sterk 

zijn met het oog op het gewicht van de 
deklast en redelijke waarborgen bieden voor 
voldoende stabilitet""t bij het vervoer van 
deklaèten hout. In verband daarmede is de 
Commissie tot Vaststelling van de Uitwate
ring bevoegd de hoogte van de deklast, 
welke een schip mag vervoeren, te beperken, 
welke beperking op het certificaat voor de 
houtvaart wordt aangegeven. 

Bovenbouw 
Art. 81. Het schip moet voorzien zijn 

van een bak en. bovendien van een kam
panje of van een verhoogd halfdek. Indien 
een verhoogd halfdek is aangebracht, moet 
daarop achteruit een sterke stalen kap of 
dekhuis zijn geplaatst. 
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V-erschanaing 
Art. 82. 1. Het schip moet voortien zijn 

van een verschansing van een hoogte, welke 
in geval de toegestane hoogte ven de dek
last beperkt is, ten minste gelijk is aan een 
derde van die hoogte, met dien verstande, 
dat de verschansing niet lager mag zijn dan 
7S centimeter en niet hoger behoeft te zijn 
dan één meter. Indien geen beperking voor 
de hoogte van de deklast is voorgeschreven, 
moet de hoogte der verschansing ten minste 
één meter bedragen. 

2. De verschansing moet door verschan
singsteunen van v-oldoende sterkte op on
derlinge àfstanden van ten hoogste 1,8S me
ter worden gesteund. Deze steunen moeten 
op dekbalken rusten en aan het dek en aan 
de verschansing met dubbele hoekstalen 
mannetjes zijn verbonden. Een der beide 
mannetjes, welke de verschansingsteun aan 
de venchansing verbindt, moet over de ge
hele hoogte der verllchansing doorlopen. De 
staande llemen ven de mannetjes, welke de 
steunen aan het dek verbinden, moeten vol
doende hoogte hebben, opdat de verschan
sitlgsteun daaraan met drie nagels kan wor
den verbonden. 

3. De verschansing moet voorzien zijn 
ven de in Hoofdstuk Il voorgeschreven wa; 
terloospoorten, welke zodanig moeten zijn 
ingericht, dat, ook wanneer het schip een 
deklast voert, hun goede werking is ge
waarborgd. 

Schachten boven de voortstuwingsruimten 
Art. 83. De schachten boven de voort

stuwingsruimten op het vrijboorddek moeten 
door een bovenbouw worden beschermd, 
t-eru:ij dese schachten voldoende sterk en 
hoog zijii om tegen het voeren van deklas
ten hout langs haar zijden bestand te zijn. · 

Stuurinrichti"' 
Art. 84. 1. De plaats van het stuurrad 

moet zodanig zijn, dat de roerganger te allen 
tijde vrij uitzicht over de deklast heen heeft. 

2. De stuurinrichting moet deugdelijk 
tegen beschadiging door de deklast zijn be
schermd en, voor zover dit uitvoerbaar is. 
te allen tijde bereikbaar zijn. Indien op het 
achterdek van schepen zonder kampanje een 
stuurinrichting aanwezig is, moet deze in 
een stevige stalen dekhut, welke te allen 
tijde behoorlijk toegankelijk is, zijn opge
steld, tenzij een end«e doeltreffende be
scherming aanwezig is. 

Inrichtingen aan dek voor sjorren 
van de deklast 
Art. 8S. 1. Op het dek moeten op on

derlinge afstanden van ten hoogste 3 meter 
dekpotten van behoorlijke constructie en 
sterkte stevig aan de stringerplaat nabij de 
verschansing zijn bevestigd of gelijkwaar
dige inrichtingen zijn aangebracht om de 
losse stutten ter voorkoming van het over
gaan van de deklast te steunen. Vertikaal 
boven elke pot moet een tweetal gaten van 
ongeveer 26 millimeter middellijn in het 
verschansingprofiel aanwezig zijn om gele-
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genheid te bieden bedoelde deklaststutten 
daaraan te bindselen. . 

De afstand van de eerste dekpot tot een 
eindschot van de bovenbouw mag niet groter 
zijn dan 1,90 meter. 

2. Voor het bevestigen van de sjorrings 
·voor de deklast moeten sterke oogplaten aan 
de berghoutsgang op afstanden van ten 
hoogste 3 meter stevig zijn bevestigd, waar
bij de afstand van de eerste oogplaat tot 
een eindschot niet groter mag zijn dan 1,90 
·meter. · 

3. In het boveneind van elke verschan
aingateun moet een gat met een middellijn 
·van ten minste 26 millimeter aanwezig zijn 
om zo nodig extra sjorrings te kunnen aan
brengen. 

Lier of spil op achterdek 
Art. 86. Een werktuiglijk gedreven lier 

of spil moet op het achterdek aanwezig zijn, 
tenzij de inrichting zodanig is, dat te allen 
tijde van een der werktuiglijk gedreven lie
ren aan dek of op een bovenbouw kan wor
den gebruik gemaakt. Op schepen van min
der dan 400 ton bruto inhoud wordt een 
dergelijke lier of spil niet geëist. 

Bescherming van de bemanning, toe-
gangen tot voortstuwingsruimten, enz. 
Art. 87. .1. Veilig en voldoend verkeer 

van en naar de verblijven van de beman
ning, naar de voortstuwingsruimten en naar 
alle overige gedeelten, welke in verband met 
C:e werkzaamheden aan boord moeten wor
dt.n gebruikt, moet te allen tijde gewaar
bolgd zijn. 

2. De verblijven van de opvarenden moe
ten daartoe voorzien zijn van veilige nood
uitgangen, indien de inrichting zodanig ia, 
dat gevaar bestaat, dat de gewone toegangs
openingen door verschuiving van de dek
last worden versperd. Onder deze nooduit
gangen moeten trappen of klimklampen zijn 
aangebracht. 

3. Als bescherming voor de bemanning 
bij het verkeer over de deklast, moeten lij
nen op onderlinge afstanden van ten hoog
ste 30 centimeter boven elkaar worden be
vestigd aan stevig geplaatste stutten. De 
hoogte van deze bescherming moet ten min
ste 1,20 meter boven de deklast bedragen. 
Deze bescherming moet aan beide zijden 
van de deklast worden aangebracht. Boven
dien moet ter plaatse van een loopgang als 
bandleider een lijn op ten minste 1 meter 
hoogte zijn gespannen en moet de deklast 
aldaar voldoende vlak zijn om als loopgang 
te kunnen dienen. Intussen mag het licht 
van de boordlantaarns in geen geval worden 
onderschept. 

DekopenitJllen, welke door de deklast 
worden bedekt 
Art. 88. Openingen, welke naar ruimten 

onder het vrijboorddek leiden en welke door 
de deklast worden bedekt, moeten go~d ge
sloten en geschalmd zijn. Alle onderdelen, 
als luikschilden. langsmerkela en luiken, 
moeten op hun plaats liggen. Wanneer ven-
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tilatie der ruimen nodig is, moeten de lucht
kokers op doeltreffende wijze beschermd 
zijn. 

Stuwen 
Art. 89. 1. Een deklast hout moet zo 

goed mogelijk passend tussen delen van de 
bovenbouw, luikhoofden en dergelijke zijn 
gestuwd en behoorlijk zijn gesjord. 

Ter plaatse van openingen, welke toegang 
geven tot de verblijven van de bemanning, 
de voortstuwingsruimten en andere ruimten, 
welke in verband met de werkzaamheden 
aan boord moeten worden gebruikt, moet de 
deklast zodanig zijn gestuwd, dat deze ope
ningen behoorlijk kunnen worden bereikt, 
geopend en afgesloten tegen het binnen
dringen van water. 

2. De deklast mag op generlei wijze de 
navigatie en het verrichten van noodzake
lijke werkzaamheden aan boord belemmeren 
of gevaar opleveren voor de stabiliteit ge
durende het verloop van de reis, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
verbruik van brandstoffen en voorraden en 
met het toenemen van het gewicht van de 
deklast door het opnemen van water. 

Het vervoer van een deklast hout mag in 
het algemeen niet plaats hebben op een dek, 
waar de boten zijn opgesteld. Indien echter 
geen deklast hout in de nabijheid van de 
boten wordt gestuwd en naar het oordeel 
van de Commissie tot Vaststelling van de 
Uitwatering het verkeer naar en de behan
deling van de boten. ook bij mogelijk ver
schuiven van de deklast geen hinder zullen 
ondervinden, kan zij van deze bepaling vrij
stelling verlenen. 

3. Op een schip, dat zich in de winter 
in een periodiek wintergebied bevindt, mag 
de hoogte van de deklast boven het vrij
boorddek een derde gedeelte van de groot
ste scheepsbreedte niet te boven gaan. 

Deklaststutten 
Art. 90. 1. In elk der in artikel 85 voor

geschreven dekpotten moet een stevige stut 
tegen de verschansing worden geplaatst om 
het overgaan van de deklast te verhinderen. 
Deze stutten moeten van hout zijn en stevig 
aan het verschanaingprofiel worden gebind
seld. 

2. De stutten kunnen aan de lading wor
den ontleend. Indien de aard van de dek
last dit wenselijk maakt, moeten, zowel voor 
de deklast op het vrijboorddek als voor die 
op een dek van de bovenbouw tussen boven
genoemde stutten extra stutten, zo goed 
mogelijk bevestigd, worden geplaatst. 

3. Waar nodig moeten de stutten door 
dwarsscheepse sjorrings van voldoende sterk
te onderling worden verbonden. 

Sjorriff4s 
Art. 91. 1. Een deklast hout moet deug

delijk over de gehele lengte door onafhan
kelijke over de deklast gesiagen sjorrings op 
afstanden van niet meer dan 3 meter wor
den vastgemaa~ 

2. Indien de lengte van het als deklast 
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vervoerde hout korter is dan 3,60 meter, 
moet de afstand van de sjorrings op pasaen
de wijze verminderd worden of moeten ge
schikte voorzieningen worden getroffen. 

3. De sjorrings over de deklast moeten 
in goede toestand verkeren en voorzien zijn 
van de nodige sliphalren en spBIIIIChroeven, 
welke te allen tijde bereikbaar moeten zijn: 

C. Bü•ondere eisen voor dieper afladen 

Al4emeen 
· Art. 92. 1. Schepen, waaraan een ver
mindering van het vrijboord bij het vervoer 
van deklasten hout wordt toegestaan, moe
ten voldoende sterk zijn met het oog op het 
dieper laden. 

2. Ter beoordeling van de Commissie tot 
Vaststelling van de Uitwatering moeten 'af
doende waarborgen aanwezig zijn voor het 
behoud van voldoende stabiliteit, zodat, 
zelis nadat de deklast nat is geworden en de 
brandstoffen en voorraden zijn verbruikt, 
een positieve aanvangBStabiliteit aanwezig 
blijft. 

3. Opdat dieper laden is geoorloofd, 
moeten de kuilen op het vrijboorddek met 
hout zijn gevuld tot een hoogte, welke ten 
minste geliik is aan de standaardhoogte van 
een brughuia. 

Bovenbouw 
Art. 93. De volgens artikel 81 voorge

schreven bak moet bij de in artikel 92 be
doelde schepen een hoogte hebben ten min
ste gelijk aan de standaardhoogte en een 
lengte van ten minste 7 percent van de 
scheepslengte. 

Venichansing 
Art. 94. 1. De hoogte van de verschan

sing mag bij de in artikel 92 bedoelde sche
pen niet geringer zijn dan 1 meter en de 
dikte der verschansingplaat niet dunner dan 
7 millimeter. 

2. De afstanden tussen de verschansing
steunen op het vrijboorddek mogen bij deze 
schepen niet groter zijn dan 1 '% maal de 
hoogte van de verschansing. 

De venchansingsteunen moeten zijn ver
vaardigd van bulbplaat van 180 X 10 mil
limeter of van gelijkwaardig profiel en ove
rigens voldoen aan het bepaalde in artikel 
82. 
Schachten boven de voortstuwingsruimten 

Art. 95. De schachten boven de voort
stuwingsruimten op het vrijboorddek moe
ten bij de in artikel 92 bedoelde schepen 
ten minste een hoogte hebben gelijk aan de 
standaardhoogte van een bovenbouw. Indien 
deze schachten zich uitstrekken boven het 
dek van een bovenbouw, waarop een dek
last hout wordt vervoerd, moeten zij vol
doende sterk en hoog zijn om tegen het 
voeren van deklasten hout langs haar zijden 
bestand te zijn. 
Dubbele bodem 

Art. 96. De in artikel 92 bedoelde sche
pen moeten zijn voorzien van een dubbele 
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bodem, welke zoveel mogelijk van het voor
piekschot tot het achterpiekschot doorloopt. 
Deze dubbele bodem moet over ten minste 
de halve scheepslengte midscheeps op doel
matige wijze door langscheepse waterdichte 
zaadhouten en door waterdichte vrangen zijn 
ingedeeld. Deze indeling moet zodanig zijn, 

, dat gemakkelijk voldaan kan worden aan 
het bepaalde in artikel 113 van het Sche
penbesluit, waarbij bovendien rekening moet 
worden gehouden met het voorschrift, dat 
ook compensatie moet kunnen worden ge
vonden voor het rijzen van het zwaartepunt 
van schip en lading door het nat worden van 
de deklast. 

Sjorrings 
Art. 97. 1. De sjorrings over de dek

last bij de in artikel 92 bedoelde schepen 
moeten bestaan uit ketting, welke niet dun
ner is dan 19 millimeter of uit buigzaam 
staaldraad van gelijke sterkte. 

2. In staaldraadsjorrings moet een kort 
eind ketting met lange schalmen voorkomen, 
ten einde de lengte der sjorrings te kunnen 
regelen. 

3. Indien de onderlinge afstand der sjor
rings kleiner is dan 1,50 meter, mag de 
zwaarte der sjorrings evenredig verminderd 
worden, doch in geen geval mogen zij dun
ner zijn dan een ketting van 13 Inillimeter 
of staaldraad van gelijke sterkte. 

4. Alle onderdelen, welke nodig zijn voor 
het vastmaken van de sjorrings, moeten in 
sterkte met die van de sjorrings overeen
komen. 

D. Lijnen om de Houtvaarl Uitwatering 
aan te duiden 

Houtvaartmerk 
Art. 98. De lijnen, welke het kleinste 

vrijboord bij het vervoer van deklasten hout 
in verschillende omstandigheden en voor 
verschillende jaargetijden aanduiden, moe
ten horizontale lijnen zijn met een lengte 
van 230 millimeter en met een dikte van 
25 millimeter. Zij beginnen bij en staan 
loodrecht op een vertikale lijn, welke 540 
millimeter achter het middelpunt van de 
cirkel (zie afb. 4) is geplaatst. Het merken 
en het controleren van de plaats van het 
merk moeten op dezelide wijze geschieden, 
als in de artikelen 7, 8 en 9 is voorgeachre
ven. 

29 



s. 1949, J 254 

De volgende lijnen kunnen voorkomen: 
(a) Uitwateringslijn voor Houtvaart in 

de Zomer. De uitwatering voor Houtvaart 
in de Zomer (Houtvaart Zomeruitwatering) 
wordt aangeduid door de bovenkant van 
een lijn, gemerkt HZ. 

(b) UitwateriffAslijn voor Houtvaart in 
de Winter. De uitwatering voor Houtvaart 
in de Winter (Houtvaart Winteruitwate
ring) wordt aangeduid door de bovenkant 
van een lijn, gemerkt HW. 

(c) Uitwaterin,slijn voor Houtvaart in 
de Winter op de Noord-Atlantische Oceaan. 
De uitwatering voor Houtvaart in de Win
ter over de Noord-Atlantische Oceaan 
(Houtvaart Noord-Atlantische Winteruit
watering) wordt aangeduid door de boven
kant van een lijn gemerkt HWNA. 

(d) UitwateriffAslijn voor Houtvaart in 
de Tropèn. De uitwatering voor Houtvaart 
in de Tropen (Houtvaart Tropenuitwate
ring) wordt aangeduid door de bovenkant 
van een lijn, gemerkt HT. 

(e) UitwateriffAslijnen voor Houtvaart 
in Zoetwater. De uitwatering voor Hout
vaart in zoetwater in de Zomer (Houtvaart 
Zomer Zoetwateruitwatering) wordt aange
duid door de bovenkant van een lijn, ge
merkt HZW. Het ~chil tussen de Hout
vaart Zomer Zoetwateruitwatering en de 
Houtvaart Zomeruitwatering is de correctie, 
welke moet worden toegepast voor het laden 
in zoet water bij de andere lijnen voor Hout
vaartuitwatering. De lijn voor Houtvaart 
Tropen Zoetwateruitwatering . wordt aange
duid door de bovenkant van een lijn, ge
merkt HTZW. 

E. Vriiboord 

BerekeninA van hBt vrijboord 
Art. 99. 1. Indien de Commissie tot 

Vaststelling van de Uitwatering overtuigd 
ia, dat het schip geschikt is voor het ver
voer van deklasten hout en dat de inrich
tingen gelijk of ten minste gelijkwaardig zijn 
aan hetgeen hierboven nopens de inrichtin
gen voor dat vervoer is voorgeschreven, mag 
voor stoom- of motonchepen, tijdens dat 
vervoer, het zomervrijboord, vastgesteld vol
gens het bepaalde in Hoofdstuk 111, ver
minderd worden. Deze vermindering ge
schiedt door de volgende percentages in de 
plaats te stellen van die volgens artikel SS. 

Totale in rekening te brengen lengte van 
de bovenbouw: 

• .. ,. l,2LIUL .... UL ... ULlUL ULI L 

" " "I" " " " "I" "1 " • ... . . ., ~ ., ... .... , . ., .,., .,,,, 100 

2. Het Houtvaart wintervrijboord 
wordt verkregen door bij het Houtvaart 

1 
zomervrijboord - van de, tot bovenkant 

36 
kiel gemeten, C01TeSponderende diepgang op 
te tellen. 

3. Het Houtvaart wintervrijboord in de 
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Noord-Atlantische Oceaan, is het wintervrij
boord in de Noord-Atlantische Oceaan, als 
in artikel 66 voorgeschreven. 
. 4. Het Houtvaart tropenvrijboord wordt 
verkregen door van het Houtvaart zomer-

1 
vrijboord - van de corresponderende diep-

48 · 
· gang af te trekken. 

S. De afronding der maten voor het vrij
boord na afloop van de berekening ge
schiedt op de wijze als aangegeven in arti
kel 68 onder (1). 

HOOFDSTUK VI 

Uliwaierlnc van Tankschepen 

A. Algemeen • 

OmschrijvinA 
Art. 100. Tanlcschip. De uitdrukking 

,,tanksclüp" omvat alle stoom- en motor
.-chepen, welke in het bijzonder zijn ge
bouwd en ingericht voor het vervoer van 
onverpakte vloeistofladingen. 

Toepassing 
Art. 101, De bepalingen van de Hoofd

stukken I tot en met IV van deze bijlage 
zijn van toepassing op tankschepen, voor 
zover in de volgende artikelen van dit 
Hoofdstuk niet anders is voorgeschreven. 

B. Aanvullende voorwaarden, waaraan 
moet worden voldaan 

Constructie van het schip 
Art. 102. De constructie van het schip 

moet voldoende sterk zijn met het oog op 
de diepgang in verband met het voor tank
achepen vastgestelde vrijboord. 

Bak 
Art. 103. Het sclüp moet een bak hebben 

van een lengte niet kleiner dan 7 percent 
van de scheepslengte en een hoogte niet 
kleiner dan de standaardhoogte. 

Schachten boven de voortstuwinAsruimten 
Art. 104. 1. De openingen in de schach

ten boven de voortstuwingsruimten moeten 
van stalen deuren zijn voorzien. Deze schach
ten moete,i door een gesloten kampanje of 
brughui1 van ten minste de standaardhoogte 
of door een dekhuia van gelijke hoogte en 
overeenkomstige sterkte worden beschermd. 
De schotten aan de einden van deze dek
huizen moeten een sterkte hebben, welke 
met die van een v66nchot van het brug
huis overeenkomt. Alle toegangen tot deze 
dekhuizen op het vrijboorddek moeten van 
doelmatige afsluitingsimichtingen zijn voor
zien en de drempels moeten een hoogte van 
ten minste 46 centimeter boven het dek 
hebben. Blootgestelde schachten boven 
voortstuwingsruimten op het dek van de 
bovenbouw moeten van sterke constructie 
zijn en alle openingen daarin moeten zijn 
voorzien van stalen middelen tot afsluiting, 
welke blijvend aan de schachten zijn ver-
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bonden en geschikt zijn om aan beide zijden 
geopend en gesloten te worden. De drem
pels van deze openingen moeten een hoogte 
van ten minste 38 centimeter boven het dek 
hebben. 

2. Hoofden van luchtroosters boven ke
telruimen moeten zo hoog boven het dek 
van de bovenbouw reiken, als redelijk en 
praktisch uitvoerbaar is en moeten van 
sterke scharnierende stalen luiken zijn voor
zien. 

Loopbrut}. 
Art. 105. Een deugdelijke vaste loopbrug 

moet tussen het kampanjedek en het dek 
van een midscheeps geplaatst brughuis en, 
indien verblijven onder het bakdek aanwe
zig zijn, tussen het brugdek en het bakdek 
zijn aangebracht. Deze loopbrug moet in 
verband met haar blootgestelde opstelling, 
voldoende sterk zijn en van voor tot achter 
op dezelfde hoogte boven het vrijboorddek 
liggen als het dek van de bovenbouw. An
dere gelijkwaardige middelen om de ver
blijven te bereiken, zoals gangen onder het 
dek, mogen worden toegepast om een loop
brug te vervangen. 

Beschermint}. van de bemannint}., toet}.ant}. 
tot voortstuwint}.sruimten, enz. 
Art. 106. Er moet een veilige en vol

doende verbinding zijn tussen de loopbrug 
en de verblijven, de voortstuwingsruimten 
en alle ruimten, welke in verband met de 
werkzaamheden aan boord gedurende de 
reis moeten worden gebruikt. Hiervan zijn 
uitgezonderd pompkamers, welke op het 
vrijboorddek een ingang hebben, waarvan de 
openingen van middelen tot afsluiting der 
le klasse zijn voorzien. 

Luikhoolden 
Art. 107. Alle luikhoofden op het vrij

boorddek en op het dek van expansietrunks 
moeten van deugdelijke waterdicht afslui
tende stalen deksels zijn voorzien. 

Luchtkokers 
Art 108. Luchtkokers naar ruimten on

der het vrijboorddek moeten van bijzondere 
sterkte zijn, indien zij niet door de boven
bouw of op even doeltreffende wijze zijn 
beschermd. 

Middelen tot lozint}. van water 
Art 109. 1. Op het onbeschermde ge

deelte van het aan weer en wind blootge
stelde dek van schepen met een verschan
sing moet deze over ten minste haar halve 
lengte door relingwerk worden onderbroken 
of moeten even doeltreffende inrichtingen 
voor waterlozing zijn aangebracht. De bo
venkant van de berghoutsgang moet zo laag 
mogelijk en bij voorkeur niet hoger dan de 
bovenkant van het stringerhoekstaal zijn. 

2. Indien twee delen van de bovenbouw 
door een trunk zijn verbonden, moet ter 
weerszijden daarvan over de volle lengte 
van het aan weer en wind blootgestelde ge
deelte van het vrijboorddek relingwerk zijn 
aangebracht. 
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Tekenint}.en 
Art. 110. Tekeningen, welke · de in dit 

Hoofdstuk bedoelde onderdelen en inrich
tingen aangeven, moeten aan de goedkeu
ring van de Commissie tot Vaststelling van 
de Uitwatering worden onderworpen. 

C. Vrijboord 
Berekenint}. van het vri.iboord 

Art. 111. Indien de Commissie tot Vast~ 
stelling van de Uitwatering overtuigd is, dat , 
aan de voorafgaande bepalingen is voldaan, 
wordt het zomervrijboord met behulp van 
de Tabel voor het Vrijboord van Tanksche
pen berekend. Alle correcties moeten vol
gens het bepaalde in Hoofdstuk 111 worden 
toegepast, met inachtneming van het be
paalde in de artikelen 112, 113 en 114. 

Aftrek voor onderbroken bovenbouw 
Art. 112. Indien de totale in rekening te 

brengen lengte van de bovenbouw kleiner is. 
dan L, wordt de aftrek voor onderbroken 
bovenbouw een percentage van die voor een 
bovenbouw met een lengte gelijk aan L, 
welk percentage uit de volgende tabel wordt 
verkregen. 

Totale in rekening te brengen lengte van 
de bovenbouw: 

0 10,1 L Q,2L 10,JL 0,4L O.H 0,6L O.H o,JL O,OL L 

~ 1 " "I" " " " " " " " ' 14 21 " .. " " 75,) n,, NJO 

Aftrek voor overmaat van zeet}. 
Art. 113. Indien de zeeg groter is dan 

de standaardzeeg, wordt voor tankschepen 
de correctie voor overmaat van zeeg (artikel 
58) afgetrokken van het vrijboord. Van ar
tikel 60 is slechts lid 2 van toepassing. 

Wintervrijboord in de Noord-Atlantische 
Oceaan 
Art. Ü4. Het minimum vrijboord voor 

reizen gedurende de wintermaanden dwars 
over de Noord-Atlantische Oceaan, benoor
den de 36ste breedtegraad, wordt verkregen 
door bij het wintervrijboord een aantal mil
limeters in reden van 25 millimeter voor 
elke 30,50 meter lengte van het schip op te 
tellen. 

Tabel voor het vriiboord van tankschepen 
Art. 115. De grondslag voor het mini

mum zomervrijboord van tankschepen, wel
ke voldoen aan de vastgestelde normen, is 
nedergelegd in de onderstaande tabel, waar
bij de onder (a) en (b) gegeven voorschrif
ten moeten worden gevolgd. 

L in meten Vrijboon:I in L in~ meten V-rijboord in 
millimcten millimeters 

" 535 123 1610 
60 575 126 1670 
63 615 129 1730 
66 655 132 1795 
69 695 )35 1860 
72 740 138 1925 
75 780 141 1990 
78 825 144 2055 
81 875 147 2115 
84 920 ISO 2175 
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L la meten Vl'fboord in 

Il L la meter. Vrijboord in 
millimeters mi11imetc:n 

87 970 153 2235 
llO 1020 156 2l90 
93 1070 l'9 2350 
!16 1120 162 2405 
99 1170 IISS 2460 

102 1220 168 2510 
105 1275 171 2565 
108 1325 174 2615 
11, 1380 177 2660 
114 1435 180 2710 
117 l4!1j 113 2755 
120 1550 

(a) Voor sçhepen met een lengte groter 
dan 183 meter, wordt het vrijboord volgens 
door de Commissie tot V aatstelling van de 
Uitwatering nader vast te stellen regelen 
bepaald. 

(b) De afronding in centimeters van de 
maten voor het vrijboord na afloop der be
rekening geschiedt op de wijze als aange
geven in artikel 68 onder (f). 

D. Schepen van bijzonder type 

Bepalingen voor schepen van 
bijzonder type 
Art. 116. 1. Voor stoom- of motoniche

pen, welke een grotere lengte hebben dan 
91,50 meter en welke in constructie zodanige 
overeenkomet met een tankschip vertonen, 
dat daardoor op soortgelijke wijze de zee
waardigheid van het geladen schip is ver
groot, kan een ·vermindering van vrijboord 
worden toegestaan. 

2. De grootte van deze vermindering 
wordt in dat geval door de CommiSBie tot 
Vaetstelling van de Uitwatering bepaald in 
verhouding tot het vrijboord, dat aan tank
schepen wordt toegekend, waarbij rekening 
wordt gehouden met de mate, waarin wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het toe
kennen van het vrijboord voor. tankschepen 
en met de waterdichte indeling. 

3. Het vrijboord, dat aan zulk een schip 
wordt toegekend, zal in geen geval kleine, 
mogen zijn dan dat, hetwelk voor het schip 
als tankschip zou worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK VII 
Vaargebieden en periodieke seizoen

vaargebieden 
(Zie afb. 5.) 

Toepassing 
Art. 117. In de verschillende vaargebie

den mag niet dieper worden afgeladen, dan 
tot de bij het betreffende vaargebied beho
rende lijn, welke deel uitmaakt van het uit
wateringsmerk, als genoemd in de artikelen 
6, 69 en 98, terwijl daarbij rekening moet 
worden gehouden met het bepaalde in de 
artikelen 63 tot en met 67, 75 en 114, met 
dien verstande, dat het in periodieke win
tervaargebieden, buiten de daarbij genoem
de tijdperken, eteeds geacht wordt zomer te 
zijn. 

Noordelijk Periodiek Winter vaargebied 
Art. Uli. 1. Het Noordelijk Periodiek 

Winter vaargebied is gelegen ten Noorden 

452 

van een lijn, getrokken van de Oostkust van 
Noord-Amerika lange de parallel van 36° 
Noorderbreedte naar Kaap Tarifa (Spanje), 
van de Oostkust van Korea langs de parallel 
van 35° Noorderbreedte naar de Westkust 
van Honshiu (Japan), van de Oostkust van 
Honshiu langs de parallel van 35° Noorder
breedte tot 150° Westerlengte en van daar 
langs de loxodroom naar de Westkust van 
het eiland Vancouver op 50° Noorderbreed
te, waarbij Fusan (Korea) en Yokohama 
beschouwd worden op de grenslijn te liggen 
van het Noordelijk Periodiek Winter vaar
gebied en het Zomer vaargebied. 

2. In dit gebied wordt het wintertijd
perk gerekend van 16 October tot en met 
15 April, behoudens de hieronder volgende 
uitzonderingen: 

(a) In de Atlantische Oceaan wordt in 
het Noordelijk Periodiek Winter vaargebied 
het wintertijdperk gerekend van 1 Novem
ber tot en met 31 Maart, voor zover een 
gebied betreft bewesten, bezuiden en beooe
ten een lijn recht Zuid getrokken van de 
kust van Groenland op 50° Westerlengte tot 
aan 45° Noorderbreedte, vandaar langs de 
parallel van 45° Noorderbreedte tot aan de 
meridiaan van 15° Westerlengte, vandaar 
recht Noord tot aan 60° Noorderbreedte en 
vervolgens langs de parallel van 60° Noor
derbreedte tot aan de Westkuet van Noor
wegen, waarbij Bergen beschouwd moet wor
den op de grenslijn te liggen van dit gebied 
en het overblijvende gedeelte van het Noor
delijk Periodiek Winter vaargebied; 

(b) In de Oostzee en haar toegangen 
(begrensd door de meridiaan van Kaap 
Skagen) wordt het wintertijdperk gerekend 
van 1 November tot en met 31 Maart. 

(c) In de Middellandse Zee en de Zwar
te Zee wordt het wintertijdperk gerekend 
van 16 December tot en met 15 Maart; 

(d) In de Japanee Zee tussen de pa
rallellen van 35° en 50° Noorderbreedte 
wordt het wintertijdperk gerekend van 1 
December tot en met 28/29 Februari. 

Tropisch vaar-gebied 
Art. 119. 1. Het Tropi~ch vaargebied 

wordt aan de Noordzijde begrensd door een 
lijn, getrokken van de Oostkuet van Zuid
Amerika langs de parallel van 10° Noorder
breedte tot 20° Westerlengte, daarna recht 
Noord tot 20° Noorderbreedte en vandaar 
langs de parallel van 20° Noorderbreedte tot 
de Westkust van Afrika; vervolgens van de 
Oostkust. van Afrika langs de parallel van 
8° Noorderbreedte naar de Westkust van 
het Maleise schiereiland, vandaar de kuet 
volgend van dit schiereiland en van Siam 
tot de Ooetkust van Cochin China op 10° , 
Noorderbreedte en vervolgens langs de pa
ralle\ van 10° Noorderbreedte tot 145° Ooe
terlengte; vandaar recht Noord tot 13° 
Noorderbreedte en vervolgene langs de pa
rallel van 13° Noorderbreedte naar de Weet
kust van Centraal-Amerika, waarbij Saigon 
beschouwd wordt op de grenslijn te liggen 
van het Tropisch vaargebied en het Perio
diek Tropiech vaargebied, bedoeld in ar-
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tikel 122 onder (d), De Zuidelijke grens 
wordt gevormd door een lijn, getrokken van 
de Oostkust van Zuid-Amerika langs de 
Zuider-keerkring tot de Westkust van Afri
ka; van de Oostkust van Afrika langs de 
parallel van 20° Zuiderbreedte tot de West
kust van Madagaskar, vandaar langs de 
West- en Noordkust van Madagaskar tot 
50° Oosterlengte, vervolgens recht Noord tot 
10~ Zuiderbreedte, vandaar langs de parallel 
van 10° Zuiderbreedte tot 110° Oosterlengte, 
dan langs de loxodroom naar Port Darwin 
(Australië) en vandaar Oostwaarts langs de 
kust van Australië en het eiland Wessel tot 
Kaap Wessel, vervolgens langs de parallel 
van 11 ° Zuiderbreedte naar de Westzijde 
van Kaap Y ark, van de Oostzijde van Kaap 
Y ark op 11 ° Zuiderbreedte langs de paral
lel van 11 ° Zuiderbreedte naar 150° Wester
lengte, vandaar langs de loxodroom naar een 
punt op 26° Zuiderbreedte en 75° Wester
lengte en ten slotte langs de loxodroom naar 
een punt op de Westkust van Zuid-Amerika 
op 30° Zuiderbreedte, waarbij Coquimbo, 
Rio de Janeiro en Port Darwin worden be
schouwd op de grenslijn te liggen van het 
Tropisch en van het Zomer vaargebied. 

2. De volgende gebieden worden boven
dien als Tropisch vaargebied beschouwd: 

(a) Het Kanaal van Suez, de Rode Zee 
en de Golf van Aden tot de meridiaan van 
45° Oosterlengte, waarbij Aden en Berbera 
beschouwd worden op de grenslijn te liggen 
van het Tropisch vaargebied en het Perio
diek Tropisch vaargebied, als bedoeld in ar
tikel 122 onder b (2); 

(b) De Perzische Golf tot de meridiaan 
van 59°. Oosterlengte. 

Zuidelijk Periodiek Winter vaargebied 
Art. 120. 1. Het Zuidelijk Periodiek 

Winter vaargebied is gelegen bezuiden een 
lijn, getrokken van de Oostkust van Zuid
Amerika langs de parallel van 40° Zuider
breedte tot 56° Westerlengte, vandaar langs 
de loxodroom naar een punt gelegen op 34 ° 
Zuiderbreedte en 50° Westerlengte, vervol
gens langs de parallel van 34° Zuiderbreedte· 
tot de Westkust van Afrika; van de Oost-' 
kust van Afrika op 30° Zuiderbreedte langs 
de loxodroom naar de Westkust van Austra
lië op 35° Zuiderbreedte, vervolgens langs 
de Zuidkust van Australië tot Kaap Arid, 
vandaar langs de loxodroom naar Kaap· 
Grim (Tasmanië), vervolgens langs de 
Noordkust van Tasmanië naar Eddystone 
Punt, vandaar langs de loxodroom naar de 
Westkust van Zuideiland (Nieuw-Zeeland) 
op 170° Oosterlengte, vervolgens langs de 
West-, Zuid- en Oostkust van Zuideiland tot 
Kaap Saunders en vandaar langs de loxo
droom naar een punt op 33° Zuiderbreedte 
en 1 70° Westerlengte; van dit punt langs 
de parallel van 33 ° Zuiderbreedte naar de 
Westkust van Amerika, waarbij Valparaiso, 
Kaapstad en Durban worden beschouwd op 
de grenslijn te liggen van het Zuidelijk Pe
riodiek Winter vaargebied en het Zomer 
vaargebied. 

2. In dit gebied wordt het wintertijdperk 
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gerekend van 16 April tot en met 15 Oi> 
tober. 

Zomer vaargebieden 
Art. 121, De in de artikelen 118, 119 en 

120 niet genoemde gebieden vormen de Zo
mer vaargebieden, 

Periodiek Tropische vaargebieden 
Art. 122. De volgende gebieden worden 

als Periodiek Tropische vaargebieden be
schouwd: 

(a) In de Noord-Atlantische Oceaan 
van l November tot en met 15 Juli: 

Een gebied, aan de Noordzijde begrensd 
door een lijn van Kaap Catoche (Yucatan) 
naar Kaap San Antonio (Cuba), door de 
Zuid-Cubaanse kust tot 20° Noorderbreed
te en door de parallel van 20° Noorder
breedte tot een punt op 20° Noorderbreedte 
en 20° Westerlengte, aan de Westzijde door 
de kust van Centraal-Amerika, aan de 
Zuidzijde door de Noordkust van Zuid-Ame
rika en door de parallel van 10° Noorder
breedte en aan de Oostzijde door de meri
diaan van 20° Westerlengte; 

(b) De Arabische Zee; 
(1) Ten Noorden van 24° Noorderbreed

te van 1 Augustus tot en met 20 Mei (Ka
rachi wordt beschouwd op de grenslijn te 
liggen van dit vaargebied en het hieronder 
bedoelde Periodiek Tropisch vaargebied 
(2)); 

(2) Ten Zuiden van 24° Noorderbreedte 
van l December tot en met 20 Mei en van 
16 September tot en met 15 October; 

(c) De Golf van Bengalen van 16 De
cember tot en met 15 April; 

(d) In de Chinese Zee van 21 Januari 
tot en met 30 April: 

Een gebied, begrensd aan de West- en de 
Noordzijde door de kust van Indo-China en 
China tot Hongkong, aan de Oostzijde door 
de loxodroom van Hongkong naar de haven 
van Soeal ( op het eiland Luzon), door de 
Westkust van de eilanden Luzon, Samaren 
Leyte tot aan de parallel van 10° Noorder
breedte en aan de Zuidzijde door de parallel 
van 10° Noorderbreedte. (Hongkong en 
Soeal worden beschouwd op de grenslijn te 
liggen van het Periodiek Tropisch vaarge
bied en het Zomer vaargebied); 

(e) In de Noordelijke Stille Oceaan: 
(1) van 1 April tot en met 31 October 

een gebied, aan de Noordzijde begrensd 
door de parallel van 25° Noorderbreedte, 
aan de Westzijde door de meridiaan van 
160° Oosterlengte, aan de Zuidzijde door de 
parallel van 13° Noorderbreedte en aan de 
Oostzijde door de meridiaan van 130° Wes
terlengte; 

(2) van 1 Maart tot en met 30 Juni en 
van l tot en met 30 November: een gebied, 
aan de Noordzijde en Oostzijde begrensd 
door de kusten van Californië, Mexico en 
Centraal-Amerika, aan de Westzijde door de 
meridiaan van 120° Westerlengte en door de 
loxodroom lopende van een punt op 30° 
Noorderbreedte en 120° Westerlengte naar 
een punt op 13° Noorderbreedte en 105° 
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Westerlengte en aan de Zuidzijde door de 
parallel van 13° Noorderbreedte; 

(f) In de Zuidelijke Stille Oceaan: 
(1) van 1 April tot en met 30 Novem

ber een gebied aan de Noordzijde begrensd 
door de parallel van 11 ° Zuiderbreedte, aan 
de Westzijde door de Oostkust van Austra
lië, aan de Zuidzijde door de parallel van 
20° Zuiderbreedte en aan de Oostzijde door 
de meridiaan van 175° Ooeterlengte, met 
inbegrip van de Golf van Carpentaria, be
zuiden 11 ° Zuiderbreedte (Mackay wordt 
beschouwd op de grenslijn te liggen van het 
Periodiek Tropiach vaargebied en het Zo
mer vaargebied) ; 

(2) van 1 Maart tot en met 30 Novem
ber een gebied aan de Westzijde begrensd 
door de meridiaan van 150° Westerlengte, 
aan de Zuidzijde door de parallel van 20° 
Zuiderbreedte en aan de Noord- en Oost
.zijde door de loxodroom, die de Zuidgrens 
vormt van het Tropiach vaargebied. 

Haven op de grens van twee. 
vaargebieden 
Art. 123. Een haven. liggende op de 

grens tullllCll twee vaargebieden, wordt be
schouwd te liggen binnen de zane, vanwaar 
het achip komt of waarheen het vertrekt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
261te November 1932 (St1111tsblad no. 563). 

BIJLAGE IV 

BRANDBLUSMIDDELEN 

Pompen, putsen 
Art. 1. 1. Aan boord van zeilvissers

vurtuigen en zeilschepen, al dan niet van 
een hulpmotor voorzien, van niet meer dan 
200 ton bruto inhoud, kultaleepboten en 
gesleepte achepen, indien zij bemand zijn, 
moeten de nodige putllen om water van 
buitenboord op te slaan aanwezig .zijn. 

2. Aan boord van zeilachepen, al dan 
niet van een hulpmotor voorzien, van meer 
dan 200 ton bruto inhoud, moet een goed 
werkende handbrandspuit aanwezig zijn met 
zuigbuis en voldoende slangen om alle delen 
van het schip te bereiken. 

3. Aan boord van stoom- of motorsche
pen, geen passagie1'91Chip zijnde, van 1000 
ton bruto inhoud of minder en niet genoemd 
in lid 1, moet ten minste één krachtige 
werktuiglijk bewogen pomp, die onafhanke
lijk van het voortstuwingswerktuig kan ge
bruikt worden, aanwezig zijn, om te kun
nen dienen tot het blussen van brand. 

4. Aan boord van passagienachepen 
moeten, indien de bruto inhoud kleiner is 
dan 4000 ton twee, en indien deze 4000 ton 
of meer bedraagt drie krachtige werktuiglijk 
bewogen pompen aanwezig zijn, die onaf
hankelijk van het voortstuwingswerktuig 
kunnen worden gebruikt. De capaciteit van 
elk der pompen moet groot genoeg zijn om 
een voldoende hoeveelheid water in twee 
krachtige stralen gelijktijdig in enig deel van 
het schip, waar ook gelegen, te spuiten. 

Het bovenstaande i■ eveneens van toe-
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passing op de stoom- of motorschepen, geen 
pa1111agier■schepen .zijnde, van meer dan 1000 
ton bruto inhoud. 

BrandblusleidilJll 
Art. 2. 1. Aan boord van de achepen, 

genoemd in lid 3 van artikel 1, geen pas
sagiersschip zijnde, moeten de nodige lei
dingen of alangen aanwezig .zijn, teneinde 
een krachtige straal water in en op elk deel 
van het schip te kunnen richten, ook wan
neer de waterdichtes deuren gesloten zijn. 

Aan boord vanschepen, genoemd in lid 4 
van artikel 1, moet de brandblusleiding zijn 
ingericht om twee krachtige stralen water 
in en op elk deel van het schip te kunnen 
spuiten, ook wanneer de waterdichte en de 
neer de waterdichte deuren gesloten zijn. 

Aan boord van schepen, genoemd in lid 4 
lid 1 genoemde achepen een inrichting .zijn 
aangebracht om door middel van een va■te 
pijpleiding in elke afdeling, waar lading ia 
geborgen, dadelijk een verstikkend gas te 
kunnen blazen. De capaciteit moet zodanig 
.zijn, dat een hoeveelheid, gas kan worden 
ontwikkeld tot een volume onder een druk 
van 760 mm kwik bij een temperatuur van 
15° Celsi111 gelijk aan 30 percent van de 
bruto inhoud van het grootste laadruim in 
het schip. Met laadruim wordt hier bedoeld 
een ruimte tot het innemen van lading, wel
ke aan elk einde door een waterdicht echot, 
onder door de dubbele bodem en boven 
door het schottendek, begrensd wordt, met 
dien verstande, dat, wanneer onder het 
schottendek in zulk een ruimte pa■■agien 
worden vervoerd, de inhoud der passagiers
ruimten van de inhoud van het ruim wordt 
afgetrokken. Bovendien moet de inhoud van 
een eventuele laadschacht op dit ruim onder 
het achottendek in de inhoud van het ruim 
worden begrepen. In plaats van dit gas mag 
stoom worden toegepast, mits in dit geval de 
stoomproductie bij voortduring tijdens de 
vaart zodanig zij, dat voldoende stoom ont
wikkeld wordt om het grootste laadruim, als 
boven omachreven. op paasagienachepen 
binnen vijftien minuten en op vrachtschepen 
binnen ~l!n uur, geheel te vullen met stoom 
van atmospherische druk. Een inrichting 
voor brandblUIISCn door verstikkend gas . of 
stoom wordt niet vereist op stoomschepen 
van minder dan 1000 ton bruto inhoud, noch 
op motonchepen, geen pauagierachepen 
zijnde, van minder dan 3500 ton bruto in
houd. 

3. De brandblusleidiogen en de alangen 
moeten voldoende doorlaat hebben en van · 
doelmatig materiaal zijn vervaardigd. De 
aansluitingen der leiding moeten op ieder 
dek zodanig zijn aangebracht, dat de slangen 
gemakkelijk daaraan kunnen worden gekop
peld. De brandslangen moeten, voorzien van 
een ■traalpijp, op vaste plaatsen, wdke on
middellijk bereikt kunnen worden, zijn op
gehangen. 

4. Brand■langen moeten bij te werk 
■taande pompen gemakkelijk aan de brand
blusleidingen kunnen worden gekoppeld. 

5. Alle straalpijpen moeten zijn inge-
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richt voor doorlaten van een waterstraal en 
voor sproeien. Een sproeidop, welke niet is 
ingericht voor het doorlaten van een water
straal, moet gemakkelijk afneembaar zijn en 
blijvend aan de straalpijp. zijn verbonden. 

Bijzondere voorschriften voor oliestokende 
schepen 
Art. 3. 1. Aan boord van achepen, waar 

ketels met olie gestookt worden, moeten be
halve de inrichtingen, waardoor één of twee 
krachtige stralen water spoedig en gelijk
tijdig in enig deel van de voortstuwings
Tuimte kunnen worden gespoten, aanwezig 
zijn: 

(a) op elke stookplaats één of meer 
bakken, tezamen inhoudende ten minste 0,3 
kubieke meter zand, met · soda-oplossing 
doordrenkt zaagsel of andere goedgekeurde 
droge stoffen, benevens schoppen om deze 
stoffen te verspreiden; 

(b) in elk ketelruim en in elk deel° van 
de machinekamer, waarin een gedeelte van 
de brandstofolie-installatie is opgesteld, twee 
goedgekeurde draagbare extincteurs van een 
type, dat schuim of andere voor het blussen 
van oliebranden goedgekeurde stof ontwik
kelt. 

2. Aan boord van passagiersschepen, 
waar ketels met olie gestookt worden, moe
ten behalve het in lid 1 genoemde nog aan
wezig zijn: 

(a) doelmatige sproeiers om water over 
de olie te verspreiden, zonder dat het op
pervlak vari de olie te zeer wordt bewogen; 

(b) inrichtingen, waardoor het in lid 1 
onder (b) bedoelde schuim snel ontwikkeld 
en verdeeld kan worden over de gehele be
nedenoppeTVlakte van het ketelruim of -
in geval er meer dan één ketelruim is - van 
elk ketelruim _en van elke machinekamer, 
waarin zich delen van de brandstofolie-in
stallatie of bezinktanks bevinden. De hoe
veelheid schuim, welke kan worden ontwik
keld, moet ruimschoots voldoende zijn om 
tot een hoogte van 15 centimeter het gehele 
oppervlak van de beplating, welke in enige 
afdeling wordt gevormd door de tanktopbe
plating of door de huidbeplating, indien er 

. geen dubbele bodem is, te bedekken. Indien 
machinekamer en ketelruim niet voldoende 
gescheiden zijn en brandstofolie uit de vul-
1ings van het ketelruim in de machinekamer 
kan lekken, moeten machinekamer en ketel
ruim tezamen als één afdeling worden be
schouwd. Het toestel moet buiten de afde
ling, waarin brand kan voorkomen, in wer
king kunnen worden gesteld en geregeld. 

Bovendien moet aan boord van passe-
. giersschepen met één ketelruim één schuim

bluaser met een inhoud van ten minste 136 
liter en aan boord van die met meer dan één 
·ketelruim twee van zulke schuimblussers 
aanwezig zijn. Deze blussers moeten voor
zien zijn van op haspels gewonden slangen, 
welke geschikt zijn om alle delen van de ke
·telruimen en van de ruimten, welke brand
stofolie-pompinrichtingen bevatten, te be
reiken. 

3. Alle brandblusmiddelen en hun bedie-
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ningsinrichtingen moeten gemakkelijk be
reikbaar en zo doelmatig mogelijk zijn ge
plaatst. 

4. Aan boord van de in lid 2 bedoelde 
schepen moet één van de brandbluspompen 
in de tunnel of op een andere plaats buiten 
de machinekamer zijn opgesteld, indien ma
chinekamer en ketelruim niet door een sta
len schot zijn gescheiden of indien brand
stbfolie uit de vullings van het ketelruim in 
die van ~e machinekamer kan vloeien. In

. dien meer dan twee pompen vereist zijn, 
mogen zij op deze schepén niet alle in de
zelfde ruimten zijn geplaatst. 

Bijzondere voorschriften voor motor-
schepen 
Art. 4. 1. Aan boord van passagiers

schepen, welke door motoren worden voort
gestuwd, moeten behalve de inrichtingen, • 
waardoor twee krachtige stralen water spoe
dig en gelijktijdig in enig deel van de voort
stuwingsruimte kunnen worden gegeven, in 
elke voortstuwingsruimte deugdelijke 
schuimblussers met geschikte sproei-instal
laties, als hieronder is aangegeven, aanwezig 
zijn: 

(a) één schuimblusser met een inhoud 
van ten minste 45 liter en bovendien één 
schuimblusser met een inhoud van ten min
ste 9 liter voor elke 1000 rempaardekrachten 
der voortstuwingswerktuigen, met dien ver
stande, dat het totale aantal schuimblussers 
van 9 liter niet kleiner mag zijn dan twee 
en niet groter behoeft te zijn dan zes; 

(b) indien zich een hulpketel · in de 
voortstuwingsruimte bevindt, in plaats van 
de bovenvermelde schuimblusser met een in
houd van ten minste 45 liter, één achuim
blusser met een inhoud van ten minste 136 
liter met doelmatige slangaansluitingen of 
andere goedgekeurde middelen om schuim 
te verspreiden. 

2. Aan boord van motorschepen, geen 
passagiersschepen zijnde, van een bruto in
houd van 400 ton en minder moet één deug
delijke extincteur met een inhoud van ten 
minste 1 ¼ liter in de voortstuwingsruimte 
geplaatst zijn, indien het vermogen van de 
voortstuwingsmotor 150 rempaardekrachten 
of minder en twee dergelijke extincteurs, in
dien dat vermogen meer dan 150 rempaarde
krachten bedraagt. 

Aan boord van motorschepen, geen pas
sagiersschepen zijnde, van een bruto inhoud 
van meer dan 400 en minder dan 1000 ton, 
moeten twee deugdelijke extincteurs, elk met 
een inhoud van ten minste 2¼ liter, in de 
voortstuwingsruimte geplaatst zijn. 

Aan boord van motorschepen, geen pas
sagiersschepen zijnde, va.n een bruto inhoud 
van 1000 ton en meer, moet per 1000 rem
paardekrachten vermogen van de voortstu
wingsmotor één schuimblusser met een in
houd van 9 liter, als bedoeld in lid 1 onder 
(a), in de voortstuwingsruimte geplaatst 
zijn (gedeelten van 1000 rempaardekrach
ten worden voor 1000 rempaardekrachten 
gerekend), doch het totale aantal behoeft 
niet groter te zijn dan vier. 

. , 
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Aan boord van motorschepen, geen pas
sagiersschepen zijnde, waar een hulpketel in 
de voortstuwingsruimte is geplaatst, moet 
in die ruimte een schuimblusser met een in
houd van ten minste 45 liter, als bedoeld in 
lid 1 onder (a), worden opgesteld. 

Draagbare extincteurs 
Art. 5. 1. Aan boord van stoom- en mo

torschepen van meer dan 400 ton bruto in
houd, moeten, behalve het in artikel 4 voor
geschrevene, tevens draagbare extincteurs 
met een inhoud van ten minste 4½ liter in 
voldoend aantal aanwezig zijn, echter tot 
geen groter aantal dan vier. 

2. Aan boord van passagiersschepen moe
ten de nodige draagbare extincteurs in de 
verschillende bemannings- en passagiersver
blijven en op verder daarvoor in aanmer
king komende plaatsen zijn opgesteld, en ten 
minste twee in elke afdeling van de voort
stuwingsruimte. · 

Gasmasker, rookhelm of gasmasker
suurstoftoestel. Brandbijl 
Art. 6. 1. Aan boord van passagierssche

pen, welke niet meer dan 200 passagiers, 
voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, 
vervoeren, moeten ten minste twee deugde
lijke en volledige uitrustingen, elk bestaan
de uit een veiligheidslamp, een reddinglijn 
en een gasmasker of rookhelm, aanwezig 
zijn. Gasmasker en rookhelm moeten voor
zien zijn van luchttoevoer van buitenaf door 
middel van een lange slang, welke dusdanig 
stevig moet zijn, dat de toevoer van verse 
lucht door knikken in de slang niet kan 
worden afgesloten. Een gasmasker-suurstof
toestel kan de plaats van een gasmasker of 
een rookhelm met slang innemen. 

Aan boord van passagiersschepen, welke 
meer dan 200, doch minder dan 800 passa
giers, voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, vervoeren, moeten ten minste 3 en aan 
boord van passagiersschepen, welke 800 van 
zulke passagiers of meer vervoeren, ten 
minste 4 van sulke volledige uitrustingen 
aanwezig zijn. 

2. Aan boord van schepen, geen passa
giersschepen zijnde, van meer dan 1000 ton 
bruto inhoud, moet ten minste één uitrus
ting, als in lid 1 bedoeld, en op die van 
meer dan 6000 ton bruto inhoud, twee der
gelijke uitrustingen aanwezig zijn. 

3. Bij elk gasmasker-suurstoftoeatel moet 
ten minste een · reserve-suurstofcylinder en 
een reserve-kalipatroon aanwezig zijn. 

4. De uitrustingen moeten .zodanig zijn 
geborgen, dat zij te allen tijde gemakkelijk 
bereikbaar zijn, terwijl, indien twee of meer 
uitrustingen aan boord aanwezig zijn, de 
bergplaatsen over het schip verdeeld moeten 
zijn. Een voldoend aantal leden der beman
ning moet met de behandeling bekend zijn. 

5. De gasmaskers, rookhelmen en zuur
stoftoestellen moeten van een door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie goedge
keurd model zijn. 

6. Aan boord van schepen met een bru
to inhoud van meer dan 500 ton moeten 
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ten minste twee brandbijlen aanwezig zijn, 
welke op een gemakkelijk bereikbare plaats 
moeten zijn geborgen. Op kleinere schepen 
kan met ~ bijl worden volstaan. 

Brandmelder 
Art. 7. Aan boord van passagiersschepen, 

ingericht voor het vervoer van meer dan 12 
passagiers, voor wie vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, met uitzondering van de 
schepen, genoemd in de artikelen 1 en 10 
van Bijlage Ila, moet een inrichting tot het 
aantonen van brand en het aanwijzen van 
de plaats daarvan zijn aangebracht, welke 
inrichting automatisch op één of meer plaat
sen, waar zulks het snelst door de officieren 
en schepelingen_ kan worden opgemerkt, het 
bestaan en de plaats van brand in enig deel 
van het schip, dat niet toegankelijk is voor 
de rondedienst, kan aantonen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

BIJLAGE IVa 

FILMTOESTELLEN 

Soorten films 
Art. 1. Voor de toepassing van de in de 

volgende artikelen gegeven voorschriften 
worden de films verdeeld in "langzaam bran-, 
dende films" met een verbrandingssnelheid 
van ten hoogste 40 cm per minuut en "snel 
brandende films" met meer dan 40 cm per 
minuut verbrandingssnelheid. 

Wijze vertonen films 
·Art. 2. 1. Een filmtoestel, waarmede 

.,snel brandende films" worden vertoond, 
moet met het toebehoren in een cabine zijn 
opgesteld. 

2. Het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie kan in bijzondere gevallen voor schepen, 
gereed gekomen v66r 1 Januari 1936, toe
staan, dat "snel brandende films" buiten 
een cabine worden vertoond met een goed
gekeurd kofferfilmtoestel. 

3. ,,Langzaam brandende films" mogen 
zonder verdere vergunning met toestellen, 
niet opgesteld in een cabine, worden ver
toond. 

Inrichting cabine 
Art. 3. 1. Een cabine moet geheel van 

staalplaat zijn, zo nodig geïsoleerd door as
best of soortgelijk isoleringsmateriaal. 

2. In de wand naar de ruimte voor de 
toeschouwers mogen openingen voor het 
doorlaten der stralen en voor uitzicht in die 
ruimte zijn aangebracht, welke door rook
afsluitende stalen dekplaten moeten kunnen 
worden afgesloten. 

Dit sluiten moet vlug kunnen geschieden, 
zowel in de cabine als van de bovenbedoel
de ruimte uit. 

3. De uitgang, afgesloten door een naar 
buiten opengaande stalen deur, moet zo 
mogelijk naar dek voeren. Kan dit niet di
rect geschieden, dan moet een stalen sluis. 
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worden aangebracht. De deuren moeten au
tomatisch 11luiten. 

4. De verlichting in de cabine moet 
electrisch zijn. Overigens mogen slechts de 
noodzakelijke leidingen en electrische toe
stellen in de cabine zijn aangebracht. 

Gebruik kofierfilmtoestelien 
Art. 4. 1. Indien het gebruik van een 

kofferfilmtoestel voor snel brandende films, 
anders dan op het open dek, is toegestaan, 
moet het toestel zo worden opgesteld, dat de 
toeschouwers ten minste 2 meter van het 
toestel verwijderd blijven en een stevige 
ballustrade het toestel omgeeft. 

2. De uitgangen van de ruimte voor de 
toeschouwers mogen door het toestel op geen 
enkele wijze worden versperd. 

3. Brandbare voorwerpen en gordijnen 
in de nabijheid van het toestel moeten wor
den verwijderd. 

4. De opstelling moet zo zijn, dat een 
in brand geraakt toestel zo spoedig moge
lijk buiten de toeschouwersruimte naar dek 
kan worden gebracht. 

5. Gedurende het vertonen van snel 
brandende films met een kofferfilmtoeatel 
mag in de toeschouwersruimte niet worden 
gerookt. 

OpsteilinA toestel Iangnam brandende 
films 
Art. 5. Indien een filmtoestel voor lang

zaam brandende films, anders dan op het 
open dek, wordt gebruikt, moeten de toe
schouwers ten minste 1 ½ m van het toestel 
verwijderd blijven, terwijl een stevige bal
lustrade het toestel moet omgeven. De uit
gangen van de ruimte voor de toeschouwers 
mogen op geen enkele wijse worden ver
sperd. 

Toeschouwersruimte 
Art. 6. 1. De ruimte voor de toeschou

wers moet ten minste twee ruime uitgan
gen naar dek hebben, zo mogelijk gelegen 
aan tegenovergestelde zijden daarvan. 

De. deuren van deze uitgangen moeten 
naar buiten opengaan. 

2. Er mogen niet meer toeschouwers aan
wezig zijn, dan het aantal zitplaatsen be
draagt. 

Tuaaen en langs de zitplaatsen moeten 
voldoende gangen zijn gelaten. 

3. De verlichting van de ruimte moet als 
regel nabij het filmtoestel kunnen worden 
ontstoken. Indien hieraan niet kan worden 
voldaan moet gedurende de gehele voor
stelling een persoon bij de schakelaars post 
vatten, om deze in geval van nood onmid
dellijk te"bedienen. 

In de ruimte moet voldoende noodver
lichting, onafhankelijk van de gewone ver
lichting, zijn aangebracht. 

Opsteiling aan dek 
Art. 7. Bij gebruik van een filmtoestel 

op het open dek moet gezorgd worden voor 
een stevige afscheiding tussen de toeschou
wers en het toestel, zodat de toeschouwers 
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op voldoende afstand van het toestel blij
ven, terwijl de opstelling zodanig moet zijn, 
dat een in brand geraakt toestel zo nodig: 
dadelijk overboord kan worden gezet. 

Behandeling films 
Art. 8. 1. Bij gebruik ;,an een filmtoe

stel mogen in de cabine of bij het toestel 
slechts de voor de voorstelling nodige films 
worden geplaatst. 

2. Elke film moet zijn verpakt in een 
doos of blik, gesloten blijvend tot het ogen
blik, waarop de film in het toestel moet 
worden gebracht. Na gebruik moet de film 
dadelijk in de doos of in het blik worden 
opgeborgen en afgesloten, alvorens een an
dere doos of een ander blik mag worden 
geopend. · 

3. Bij gebruik van een kofferfilmtoestel 
voor snel brandende films moeten de films 
geborgen zijn in de warmte slecht geleiden
de dozen, welke op flinke afstand van het 
toestel moeten worden geplaatst. 

Berging bü niet lfebruiken 
Art. 9. Alle films moeten, behalve tij

dens de voorstellingen, worden geborgen in 
een brandvrij af te sluiten stalen kast. 

Voorzienin,I telfen brand 
Art. 10. Bij gebruik van filmtoestellen 

moet in de cabine, indien daarin geen vaste 
watersproeiing is aangebracht, of in de on
middellijke nabijheid van een vrij opgesteld 
toestel, een emmer water met natte dweil 
aanwezig zijn en bij een toestel met snel 
brandende films tevens een schuimblus
apparaat. Bovendien moet een brandslang 
met straalpijp in de nabijheid voor dadelijk 
gebruik gereed gelegd worden. 

Bedienend personeel 
Art. 11. Filmtoestellen mogen slechts 

door personen, die met het gebruik dier toe
stellen en de te nemen voorzorgen volledig 
bekend zijn, worden bediend. Gedurende 
het bedienen van de toestellen mag door hen 
niet worden gerookt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22' 
October 1936 (Staatsblad no. 579 D). 

BIJLAGE V 

VERVOER VAN BRANDBARE VLOEI
STOFFEN, WELKE LICHT ONTVLAM-

BAAR ZUN 

HOOFDSTUK I 
Alaremene bepalingen 

Toepassing 
Art. 1. Deze bijlage ia van toepassing op 

schepen, ingericht of gebezigd voor het ver
voer van de in artikel 2 bedoelde brandbare 
vloeistoffen. 

Omschrijvingen 
Art. 2. Voor de toepassing van deze bij

lage wordt verstaan onder: 
brandbare vloeistoffen: de koolwaterstof-
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fen en vloeibare brandstoffen met een vlam
punt lager dan of gelijk aan 55° Celsius, met 
uitzondering van brandbare vloeistoffen, 
welke in elke verhouding met water meng
baar zijn. 

Als vloeibare brandstoffen, als boven be
doeld, worden beschouwd de vloeistoffen, 
welke gebruikt plegen te worden om door 
verbranding, warmte, licht of drijfkracht op 
te wekken. 

Zij worden aangeduid als: 
K1. Brandbare vloeistoffen met een vlam

punt lager dan of gelijk aan 21 ° Celsius. 
K2. Brandbare vloeistoffen met een vlam

punt hoger dan 21 °, doch niet hoger dan 
55° Celsius. 

kollerdam: een ruimte, welke bestemd is 
om ruimten, waarin K1 of K2 wordt ver- ' 
voerd, af te scheiden van andere delen van 
het schip en die begrensd wordt door de 
scheepshuid en door twee oliedichte dwars
schotten, die ten minste 60 centimeter van 
elkander zijn verwijderd (deze schotten 
moeten zich over de gehele breedte van het 
schip uitstrekken en van de kiel z6 hoog 
zijn opgetrokken, dat geen deel van tank of 
ruim grenst aan enige andere besloten ruim
te dan de kofferdam); 

vlampunt: het vlampunt bij een barome
terstand van 760 mm kwikdruk, bepaald 
met het toestel van Abel-Pensky. 

Verpakken en stuwen 

Art. 3. 1. Wordt K1 in verpakking ver
voerd, dan moet deze verpakking bestaan 
uit stevige blikken of metalen vaten, welke 
hermetisch zijn gesloten. Lekke vaten of 
blikken mogen niet vervoerd worden. 

2. Blikken moeten in stevige houten 
kratten of kisten worden vervoerd, tenzij de 
blikken op zichzelf voldoende sterk zijn. Zij 
mogen niet zo hoog worden opgestapeld, dat 
de druk op de onderste laag te groot wordt. 

3. Vaten met K1 moeten met het spon
·of vulgat naar boven worden gestuwd. 

Passagiers 

Art. 4. 1. Schepen, waarmede onverpak
te K1 of K2 wordt vervoerd, mogen geen 
passagiers vervoeren. 

2. Wordt K1 in verpakking anders dan 
als deklading vervoerd, dan is vervoer van 
·passagiers slechts toegestaan na verkregen 
toestemming van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie. 

·Gebruik van een kollerdam 

Art. 5. Een kofferdam mag niet als laad
ruim of als bergplaats worden gebruikt. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor het ber
gen van vloeistof met een vlampunt van 
hoger dan 55° Celsius, met dien verstande, 
dat, indien deze vloeistof bestemd is voor 
eigen gebruik, aan de kofferdam geen la
dingtank, welke onverpakte K1 bevat, mag 
grenzen. 

HOOFDSTUK II 

Tankschepen 
Toepassing 
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Art. 6. Dit hoofdstuk is van toepassing 
op schepen, welke bestemd zijn om onver
pakte K1 of K2 als lading te vervoeren. 

Indeling 
Art. 7. 1. Tanks, waarin K1 of K2 wordt 

vervoerd, moeten gelegen zijn in een gedeel
te van het schip, dat aan de v66r- en ach
terzijde door een kofferdam is begrensd. De 
tanks moeten oliedicht zijn. · 

2. In het door kofferdammen begrensde 
gedeelte van het schip mogen zich, behalve 
ladingtanks, slechts pompkamers en laad
ruimen, ingericht voor het vervoer van K1 
in verpakking, bevinden. 

3. De vorm en afmetingen moeten zo
danig zijn, dat in een normaal gevulde tank 
de vrije vloeistofspiegel niet z6 groot is, dat 
door de beweeglijkheid der lading gevaren 
kunnen ontstaan. 

Lens- en vulinrichting van koller_dammen 
Art. 8. 1. De lensinrichting van een kof

ferdam mag niet op zodanige wijze in ver
binding staan met andere leidingstelsels of 
andere ruimten, dat daardoor, naar het oor
deel van het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, gevaar kan ontstaan. 

2. Een kofferdam moet van een peilin
richting zijn voorzien en in korte tijd ge
heel met water kunnen worden gevuld. 

Gasdichte afsluiting 
Art. 9. Kofferdammen, pompkamers, 

tanks en laadruimen moeten evenals de bij
behorende hoofden gasdicht kunnen worden 
gesloten, behoudens dat de in de artikelen 
12 en 23 genoemde ventilatie-inrichting mag 
zijn aangebracht. 

Ladingleidingen en pompen 
Art. 10. 1. Alle ladingtanks moeten door 

ladingleidingen geheel leeg gepompt kunnen 
worden. Deze ladingleidingen moeten van 
alle andere leidingen aan boord volkomen 
zijn gescheiden. Uitgezonderd kunnen zijn 
lensleidingen, welke uitsluitend op een 
pompkamer zijn aangesloten, waarbij de 
lenspomp tevens dienst doet als aftappomp 
voor de ladingleiding. 

2. Alle ladingpompen moeten in daar
voor bestemde pompkamers zijn onderge
bracht. 

3. Door de tankschotten mogen geen 
anderen leidingen dan ladingleidingen wor

. den gevoerd. 

Pompkamers 
Art. 11. De in artikel 10 genoemde pomp

kamers moeten achter het voorste en v66r 
het achterste kofferdamschot zijn gelegen. 

Ventilatie-inrichting 
Art. 12. 1. Tanks, kofferdammen en 

pompkamers mogen slechts van een venti
latie-inrichting zijn voorzien, indien deze op 
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een doeltreffende plaats uitmondt en aan 
het boveneinde een deugdelijke vlamkeren
de inrichting heeft, tenzij deze laatste naar 
het oordeel van het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie in verband met de veilige 
plaatsing niet nodig ia. 

Indien een ventilatie-inrichting op een 
kofferdam of een pompkamer, welke laatste 
aansluiting heeft met een ruimte, bestemd 
voor het vervoer van K1 of K2, aanwezig 
is, moet deze bestaan uit ten minste · twee 
ventilatiekokers, waarvan één nabij de bo
dem aanvangt en bovendeks van een zuig
kap ia voorzien. 

2. De ventilatie-inrichting van tanka, 
laadruimen, kofferdammen en pompkamers 
mag geen verbinding hebben met die van 
andere ruimten. 

Ontgasinrichting 

Art. 13. De ontgasinrichting moet doel
treffend zijn, zodat alle tanka, laadruimen, 
kofferdammen en pompkamers afdoende 
kunnen worden ontgaat. · 

Vloeibare brandstof 

Art. 14. 1. De voortstuwinga- en hulp
werktuigen van het schip mogen niet met 
K1 of K2 worden gedreven. 

2. Brandstofvoorraadtanks mogen niet 
onmiddellijk aan een ladingtank met on
verpakte K1 grenzen. 

Vervoer in verpakking 

Art. 15. 1. Elk ruim van een tankschip, 
ingericht voor het vervoer van K1 in ver
pakking, moet van elke andere ruimte van 
het schip, niet voor dit vervoer gebezigd -
met uitzondering van een pompkamer of een 
tank - door een kofferdam of door een 
andere daarmede gelijk te stellen ruimte 
zijn gescheiden. In deze met een kofferdam 
gelijk te stellen roimte is het verrichten 
van elke handeling, die door vonkvorming, 
vuur of verhitting aanleiding tot brand of 
explosie zou kunnen geven, verboden. 

2. Ruimen, ingericht voor het vervoer 
van K1 in verpakking, moeten voldoen aan 
de voorschriften voor dergelijke ruimen in 
Hoofdstuk 111 gegeven. 

Verblijven 

Art. 16. Indien een verblijf geheel of ge
deeltelijk v66r de achterste of achter de 
voorste kofferdam, dan wel v66r of achter 
een met een kofferdam gelijkgestelde ruim
te, als bedoeld in het vorige artikel, ia ge
legen, moet het: • 

(a) of door een goed geventileerde vrije 
ruimte, met een hoogte van ten minste 1 
meter, gescheiden zijn van het bovenste dek 
van een daaronder gelegen tank of laad
ruimte voor verpakte K1: 

(b) of geplaatst zijn boven een laad
ruimte voor verpakte K1, waarvan het bo
venste begrenzend dek oliedicht is geklon
ken en met een laag oliewerende goed af
sluitende stof van ten minste 35 millimeter 
ia bedekt. 
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Bedieningsvoorschrift 
Art. 17. 1. Bij het laden moet rekening 

worden gehouden met de volumeverande
ring van de lading tengevolge van te ver
wachten temperatuursveranderingen gedu
rende de reis. 

2. De kofferdammen moeten dagelijks 
worden gepeild. 

3. De hoofden van tanks en de luiken 
van ruimen moeten, met uitzondering van 
de ventilatie-inrichting, gedurende de reis 
gasdicht zijn gesloten. 

Veiligheidsmaatregelen 

Art. 18. 1. Het is verboden aan boord 
van met K1 of K2 geladen schenen. in het 
gedeelte van het schip v66r het achterschot 
van de achterste en achter het v66rschot van 
de voorste kofferdam, dan wel vóór of ach
ter een met· een kofferdam gelijkgestelde 
ruimte, als bedoeld in artikel 15, te roken, 
vuur of open licht te gebruiken, of hande
lingen te verrichten, welke vonkvorming, 
vuur of verhitting kunnen veroorzaken. 
Voor de verblijven kan dit verbod door de 
kapitein worden opgeheven. 

2. De in het vorige lid genoemde ver
bodsbepaling blijft voor een met K1 geladen 
schip, ook na het lossen van de lading van 
kracht, totdat in het in lid 1 genoemde deel 
van het schip alle ruimten onder het dek 
en de eventueel bovendeks gelegen pomp
kamers voldoende droog, schoon en vrij van 
gevaarlijke dampmengsels zijn bevonden. 

3. Aan boord van een met K2 geladen 
schip moet de kapitein, na het lossen van 
de lading, die veiligheidsmaatregelen tref
fen, welke hem in verband met de om
standigheden nodig voorkomen, met dien 
verstande, dat voor een tank, een kofferdam 
of een pompkamer de· in lid 1 genoemde 
verbodsbepaling van kracht blijft, totdat 
deze en de daaraan grenzende ruimten vol
doende droog, schoon en vrij van gevaar
lijke dampmengsels zijn bevonden. 

HOOFDSTUK III 

Schepen, blijvend ingericht voor vervoer 
van K1 in verpakking 

Toepassing 

Art. 19.' Dit hoofdstuk is van toepassing 
op schepen, welke blijvend zijn ingericht om 
K1 in verpakking als lading te vervoeren. 

Indeling 
Art. 20. 1. Ruimen, waarin K1 in ver

pakking wordt vervoerd, moeten gelegen zijn 
in een gedeelte van het schip, dat aan de 
vóór- en achterzijde door een kofferdam of 
een daarmede gelijk te stellen ruimte, als 
bedoeld in artikel 15, is begrenl4. 

2. In het door de kofferdammen of door 
daarmede gelijk te stellen ruimten begrens
de gedeelte van het schip mogen zich, be
halve tot het vervoer van K1 in verpakking 
bestemde ruimen, slechts pompkamers en 
tanks bevinden. 
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Pompkamers, lens- en vulinrichtinA 
Art. 21. 1. Voor het lenspompen van 

laadruimen en kofferdammen moet ten min
ste één afzonderlijk leidingstelsel aanwezig 
zijn met een pomp, die met geen ander lei
dingstelsel of andere ruimte is verbonden en 
in een afzonderlijke pompkamer, gelegen 
achter het voorste en v66r het achterste 
kofferdamschot, ia opgesteld. 

2. Laadruimen, kofferdammen en pomp
kamers moeten in korte tijd met water kun
nen worden gevuld. 

Gasdichte afsluiting 
Art. 22. Kofferdammen en daartussen 

gelegen laadruimen en pompkamers moeten, 
evenals de daarbij behorende hoofden, gas
dicht kunnen worden gesloten, behoudens, 
dat de in artikel 23 vermelde ventilatie
inrichting mag zijn aangebracht. 

Ventilatie-inrichting 
Art. 23. 1. Laadruimen voor K1 in ver

pakking, kofferdammen en pompkamers 
mogen slechts zijn voorzien van een venti
latie-inrichting, indien deze bestaat uit ten 
minste twee ventilatiekokers, welke op een 
doeltreffende plaats uitmonden en waarvan 
één nabij de bodem van het laadruim aan
vangt en bovendeks van een zuigkap is 
voorzien. 

2. Alle ventilatiekokers moeten van een 
deugdelijke vlamkerende inrichting zijn 
voorzien, tenzij zulks naar het oordeel van 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie in 
yerband met de veilige plaatsing niet nodig 
IS, 

3. De ventilatie-inrichting van laadrui
men, kofferdammen en pompkamers mag 
geen verbinding hebben met die van an
dere ruimten. 

Gebruik van hout, v;,c,rkomen van vonken 
Art. 24. In ruimen, waarin K1 in ver

pakking wordt vervoerd, in kofferdammen 
en in pompkamers mag geen blijvende hout
garnering aanwezig zijn, terwijl, voor zover 
mogelijk, bijzondere voorzorgen genomen 
moeten worden tegen het ontstaan van von
ken in deze ruimten. 

Ontgasinrichting 
Art. 25. De ontgasinrichting moet doel

treffend zijn, zodat alle laadruimen, koffer
dammen en pompkamers afdoende kunnen 
worden ontgast. 

Vloeibare brandstof 
Art. 26. De voortstuwings- en hulpwerk

tuigen van het schip mogen niet met K 1 of 
K2 worden gedreven. 

Vervoer in de bovenbouw 
Art. 27. K1 in verpakking mag in de 

bovenbouw slechts worden vervoerd, indien 
de inrichting van de bovenbouw daartoe 
vooraf door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie is goedgekeurd. 

Verblqven 
Art. 28. Indien verblijven vóór de ach

terste of achter de voorste kofferdam, dan 
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wel vóór of achter een met een kofferdam 
gelijkgestelde ruimte, als bedoeld in artikel 
15, zijn gelegen, moeten zij door een goed 
geventileerde vrije ruimte, met een hoogte 
van ten minste 1 meter, gescheiden zijn van 
het bovenste dek van een daaronder gelegen 
laadruimte, tenzij dit dek oliedicht is ge
klonken en met een laag oliewerende goed 
afsluitende stof van ten minste 35 milli
meter dikte is bedekt, 

BedieninAsvoorwchrift 
Art. 29. 1. Luiken van ruimen moeten 

gedurende de reis gasdicht zijn . gesloten, 
behalve, indien deze ruimen geen brandbare 
vloeistoffen bevatten en tijdens de vaart 
ontgast zij n. 

2. Deklading mag uitsluitend verwerkt 
worden indien de laadruimen gasdicht zijn 
gesloten. 

Veili,1heidsmaatregelen 
Art. 30. 1. Het is verboden aan boord 

van met K1 in verpakking geladen schepen, 
in het gedeelte van het schip v66r het ach
terschot van de achterste en achter het voor
schot van de voorste kofferdam, dan wel 
vóór of achter een met een kofferdam ge
lijkgestelde ruimte, als bedoeld in artikel 15, 
te roken, vuur of open licht te gebruiken, 
of handelingen te verrichten, welke vonk
vorming, vuur of verhitting kunnen veroor
zaken. Voor de verblijven kan dit verbod 
door de kapitein worden opgeheven. 

2. De in het vorige lid genoemde ver
bodsbepaling blijft ook na het lossen van de 
lading van kracht, totdat in het in lid 1 
genoemde gedeelte van het schip alle ruim
ten onder het dek en de eventueel boven 
het dek gelegen pompkamers voldoende 
droog, schoon en vrij van gevaarlijke damp-
mengsels zijn bevonden. · 

HOOFDSTUK IV 
Schepen, niet blijvend· ingericht voor 

vervoer van K1 In verpakking 

ToepassinA 
Art. 31. Dit hoofdstuk is van toepassing 

op schepen, welke K1 in verpakking als la
ding vervoeren, indien deze daartoe niet vol
gens het bepaalde in Hoofdstuk III zijn in
gericht. 

A. Vervoer als deklading 
KennisgevinA 

Art. 32. Indien K1 in verpakking hier te 
lande als deklading zal worden gestuwd, 
moet, voordat met het inladen een aanvang 
wordt gemaakt, volgens het bepaalde in lid 
9 van artikel 94 van het Schepenbesluit, het 
betrokken districtshoofd van de Scheep
vaartinspectie daarvan tijdig kennis worden 
gegeven. Aan de door hem, in overeenstem
ming met het bepaalde in de artikelen 33 
tot en met 37, gegeven aanwijzingen moet 
gevolg ·worden gegeven. 

Stuwen 
. Art. 33. De verp~ K1 moet op vei

lige afstand van kombuizen, verblijven, enz. 



461 

goed zeevast en afgezonderd van andere la
ding aan dek zijn gestuwd en zo nodig op 
voldoend hoge garnering zijn geplaatst. 

Beschutting 
Art. 34. Over en om de deklading Kt in 

verpakking moet een gemakkelijk en vlug 
wegneembare beschutting tegen zonnestra
len en vonken zijn aangebracht. De beschut
ting moet zó hoog zijn en zodanig zijn in- · 
gericht, dat een ruime toetreding van lucht 
onder de beschutting en over en om de dek
lading kan plaats hebben. De wanden der 
beschutting moeten daartoe zo nodig van 
voldoende openingen zijn voorzien. 

Verkeer van passagiers 
Art. 35. Passagiers mogen geen toegang 

hebben tot die gedeelten van dekken, waar
op K1 in verpakking is gestuwd. 

Veiligheidsmaatregelen 
Art. 36. Het is verboden in de nabijheid 

van de deklading Kt in verpakking te roken, 
vuur of open licht te gebruiken, dan wel 
handelingen te verrichten, welke vonkvor
ming, vuur of verhitting kunnen veroorza
ken. 

Werpen 
Art. 37. De deklading moet gemakkelijk 

kunnen worden geworpen. 

B. Vervoer anders dan als deklading 
Toestemming tot vervoer 

Art. 38. K1 in verpakking mag anders 
dan als deklading slechts worden vervoerd, 
nadat het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie het vervoer voor één of meer bepaalde 
reizen onder door hem te stellen voorwaar
den heeft toegestaan. 

Stuwen 
Art. 39. De lading moet goed zeevast en 

zo nodig op voldoende hoge garnering wor
den gestuwd. 

Gasdichte afsluiting en ventilatie 
Art. 40. 1. Het dek en de schotten van 

de ruimte, waarin K1 in verpakking wordt 
vervoerd, moeten gasdicht zijn en de ope
ningen in dat dek en in die schotten moeten 
gasdicht worden gesloten'. 

2. Ruimen, waarin K1 in verpakking 
wordt vervoerd, moeten op doeltreffende 
wijze worden geventileerd, zo mogelijk door 
ten minste twee flinke luchtkokers, waar
van er één, die tot bij de bodem van het 
ruim reikt, aan het boveneinde van een 
zuigkap is voorzien. De ventilatieopeningen 
moeten van een deugdelijk vlamkerend 
rooster zijn voorzien. 

3. Geen leiding of luchtkoker, die naar 
een andere ruimte leidt, mag met een ruim, 
waarin K1 wordt vervoerd, in verbinding 
staan. 

Voorkomen van brand 
Art. 41. 1. Onder een lading K1 in ver

pakking mag geen buikdenning en geen hou
ten dek aanwezig zijn, tenzij deze door een 
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doeltreffende K1-absorbèrende of Ki-we
rende laag zijn bedekt. 

2. Electrische leidingen, welke door het 
ruim lopen, moeten zijn doorgesneden, ten
zij de veiligheid door de inrichting der lei
dingen op andere wijze voldoende is ge
waarborgd. 

Zanddammen 
Art. 42. Waar zulks nodig is, moeten 

zanddammen gebouwd worden van ten min
ste 40 centimeter dikte. 

Veiligheidsmaatrellelen 
Art. 43. 1. Het is verboden in of nabij 

een ruim, waarin K1 in verpakking is ge
laden, te roken, vuur of open licht te ge
bruiken, dan wel handelingen te verrichten, 
welke vonkvorming, vuur of verhitting kun
nen veroorzaken. Dit verbod moet ter plaat
se duidelijk zijn aangegeven. 

2. De in het vorig lid genoemde ver,
bodsbepaling blijft ook na het lossen van de 
lading K1 van kracht, totdat de betrokken 
ruimten voldoende droog, schoon en vrij 
van gevaarlijke dampmengsels zijn bevon
den. 

3. Het gebruikte stuwhout moet na het 
lossen van de lading K1 van boord worden 
verwijderd. 

HOOFDSTUK V 
Vervoer van K2 In verpakking 

Vervoer in gesloten ruimten 
Art. 44. Voor het vervoer van K2 in 

verpakking anders dan als deklading kan 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
voorschriften geven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

BIJLAGE VI 

LUCHTKETELS EN LUCHTVATEN 
Bepalingen betreffende de Inrichting van 
de motorkamer en de daarin geplaatste 
motor met toebehoren in schepen van 

minder dan 500 ton bruto Inhoud . 

Algemeen 
Art. 1. Deze bijlage is van toepassing 

op alle schepen van minder dan 500 ton 
bruto inhoud, waarin een motor tot voort
stuwing aanwezig is. 

Motorkamer 
Art. 2. 1. De ruimte in de motorkamer 

moet zodanig zijn, dat de motor gemakkelijk 
kan worden bediend en dat alle daarvoor in 
aanmerking komende delen steeds behoor
lijk bereikbaar zijn en zonder bezwaar in 
orde kunnen· worden gehouden. Het perso
neel moet rechtop staande de motor kun
nen bedienen. 

2. Boven de cilinders moet voldoende 
vrije hoogte zijn en moeten de nodige mid
delen tot het uitvoeren van werkzaamheden 
aan de motor zijn aangebracht. 

3. De motorkamer moet een directe uit-
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gang naar het dek hebben en mag niet in 
onmiddellijke verbinding met de verblijven 
staan. ' 

4. Alle scheidingswanden tussen verblij
ven en motorkamer moeten in zoverre dicht 
zijn, dat daardoor geen schadelijke gassen 
uit de motorkamer in de verblijven kunnen 
binnendringen. 

5. Houtwerk mag in het algemeen in de 
motorkamer niet voorkomen; indien het dek 
van hout is, moet dit aan de onderzijde met 
staalplaat zijn bekleed. In houten schepen 
behoeven echter de wanden niet met staal
plaat bekleed te zijn. Waar sterke· verlût
ting kan worden verwacht, moet het hout 
door met staalplaat beklede asbestplaten of 
ander doelmatig isolatiemateriaal worden 
beschermd. 

6. De motorkamer moet door ten min
ste twee luchtkokers van voldoende middel
lijn, waarvan één doorlopend tot ongeveer 
2 meter boven de vloer der motorkamer, 
goed geventileerd kunnen worden en door 
middel van een schijnlicht zodanig verlicht 
zijn, dat des daags bij normale belichting 
in het gewone bedrijf geen kunstlicht be
hoeft te worden gebruikt. De lampen voor 
de verlichting moeten zoveel mogelijk wor
den beschermd en, tenzij de verlichting 
electrisch is, bij voorkeur niet opgehangen 
worden op plaatsen, welke moeilijk kunnen 
worden geventileerd. 

7. De inrichting van de vullings moet zo 
zijn, dat vloeistoffen gemakkelijk naar de 
lensfiessen, welke op de laagste plaats moe
ten zijn aangebracht, kunnen vloeien. 

8. Van de plaats, waar het schip wordt 
bestuurd, moeten door middel van een tele
graaf en van een spreekbuis naar de motor
kamer seinen kunnen worden gegeven, welke 
seinen moeten kunnen worden beantwoord. 
Een telegraaf en een spreekbuis worden niet 
vereist, ingeval de motor bovendeks wordt 
bediend en het vermogen 225 rempaarde
krachten niet te boven gaat. In dit geval 
moet echter een alarmschel, te bedienen ter 
plaatse, waar het schip wordt bestuurd, in 
de motorkamer aanwezig zijn. 

9. Indien het omkeren van de draai
richting der schroef van de plaats, waar het 
schip wordt bestuurd, kan geschieden, moet 
de inrichting zo zijn, dat bij vooruitdraaien
de schroef de bewegingshefboom naar vo-
ren wijst. . 

10. Indien het vermogen 225 rempaar
dekrachten te boven gaat, moet de omkeer
inrichting van de motor · op de bedienings
standplaatsen in de motorkamer kunnen 
worden behandeld. 

Motor 
Art. 3. 1. Het hoofd-voortstuwingswerk

tuig moet op een zorgvuldig afgewerkte fun
datie geplaatst en stevig bevestigd zijn. 
Schermplaten, handgrepen en relingwerk 
moeten, ter beveiliging van het bedienend 
personeel, doelmatig worden aangebracht. 

2. Het voortstuwingswerktuig moet be
hoorlijk getornd kurmen worden. Indien het 
vermogen meer dan 300 rempaardekrachten 
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bedraagt, moet het voortstuwingswerktuig 
vóór- en achteruit getornd kunnen worden. 

3. Tornijzers moeten zodanig zijn inge
richt, dat zij niet vast kunnen lopen. Zij 
mogen niet voor het aanzetten van de mo
tor worden gebruikt. 

4. Indien bij direct omkeerbare motoren 
de tominrichting niet uit een wormover
brenging bestaat, moet een vanginrichting 
aanwezig zijn om de asleiding te kunnen 
vastzetten. 

Buitenboordsaansluitingen 
Art. 4. 1. Buitenboordsaansluiting van 

pijpleidingen moet geschieden door middel 
van klepka1ten, kranen of afsluiters. Deze, 
zomede de onderlinge pijpverbindingen; 
moeten zodanig zijn ingericht, dat geen bui
tenboordswater ongewenst in het schip kan 
lopen. 

2. De inlaatkoelwaterleiding moet aan 
de binnenzijde van het sclûp van een wier
rooster zijn voorzien. Vaartuigen, welke de 
Wadden bevaren, moeten van een hoge en 
een lage inlaat zijn voorzien. Indien een vast 
rooster in de huid aanwezig is, moet tussen 
de klep en het vaste rooster een leiding met 
kraan van de luchtketel naar de afsluiter 
tot het inlaten van koelwater zijn aange
bracht, teneinde het rooster bij verstopping 
te kunnen doorblazen. 

Lensinrichting 
Art. 5. 1. Een door de motor gedreven 

lenspomp van voldoende grootte moet in 
staat zijn alle afdelingen van het schip lens 
te pompen. 

Aan boord van visaersvaartuigen behoeft 
de lenspomp niet op ruimten buiten de mo
torkamer te kunnen pompen, indien deze 
ruimten door een op de donkeyketel aan
gesloten lensblazer van voldoende capaciteit 
behoorlijk kunnen worden lens gepompt. 

Indien de persleiding afgesloten kan wor
den, moet op de lenspomp tussen zuig- en 
perskleppen een ontlastklep aanwezig zijn. 

De motorkamer moet bovendien door een 
doelmatige handpomp lens kunnen worden 
gepompt. Deze pomp kan daartoe op de 
lensverdeelkast worden aangesloten. 

2. In de motorkamer en overal elders, 
waar brandstoftanks zijn geplaatst, mogen 
geen loden pijpen worden gebruikt. 

De middellijn der lensleidingen mag niet 
kleiner zijn dan 50 millimeter. Voor sche
pen met motoren met een vermogen niet 
groter dan 60 rempaardekrachten kan ech
ter een kleinere middellijn worden toege
staan. 

3. De lensflessen moeten gedurende het 
bedrijf gemakkelijk bereikbaar zijn. Zo no
dig moet de lensfles daartoe verbonden zijn. 
aan een gedeelte pijp, dat boven de vloer-· 
plaat kan worden ontkoppeld. 

Koelwaterpomp 
Art. 6. Op motorschepen met een voort-

stuwend vermogen van meer dan 150 rem-
paardekrachten moet een reservekoelwater
pomp, ~elke tevens moet zijn ingericht om 
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water aan dek voor brandblUllen te geven 
en als reaervelenspomp dienst te doen, aan
wezig .zijn. Indien het voortstuwend vermo
gen 150 rempaardelaachten of minder i1, 
moet de lenspomp een aansluiting hebben 
op de koelwaterleiding om de koelwater
pomp te kunnen vervangen. 

Luchtcompressoren 
Art. 7. 1. Alle motoren moeten voor• 

zien zijn van een luchtcompreaaor of een 
inrichting aan de kop van ~ der cilinders 
om daarmede de spanning in de in artikel 
11 genoemde luchtketel of -vat voldoende 
te kunnen opvoeren. De lengte van de lei
ding tuuen de cilinderkop en het luchtvat 
mag niet kleiner zijn dan 3 meter. 

2. Alle schepen moeten bovendien van 
een door een hulpmotor gedreven hulpcom
p- zijn voorzien, met dien verstande, 
dat 

(a) bij toepassing van motoren met een 
vermogen van 150 rempaardelaachten of 
minder de hulpcompressor met de hand of 
de voet mag worden gedreven, indien deze 
compre110r van zodanige capaciteit i1, dat 
in 20 minuten een voldoende hoeveelheid 
lucht op de benodigde spanning ken worden 
gebracht en 

(b) aan boord van zeilschepen met hulp
motorvermogen en van viuersvaartuigen, 
beide met motoren van een vermogen van 
niet meer dan 80 rempaerdelaachten, met 
een reaervefles, gevuld met samengepente 
lucht of koolzuur, kan worden volstaan. 

Aftapinrichtin/len 
Art. 8. Bij tweetakt motoren zonder 

spoelpomp moet een automatische aftap
inrichting aan de krukkast zijn aangebracht 
om te voorkomen, dat de olie uit de kruk
ka.Rt in de cilinder kan komen. 

Knalpotten 
Art. ll. 1. Knalpotten en uitlaatleidin

gen voor de afgewerkte gassen moeten goed 
beschermd en bekleed zijn. 

2. Uitlaatleidingen moeten zodanig uit
monden, dat bij stilstaande motor daarin 
geen buitenboordswater kan doordringen en 
vervolgens de weg kan vinden naar de mo
torcilinden. De uitlaatpijpen mogen niet 
door verblijven zijn geleid. 

Veili,heidskleppen 
Art. 10. 1. Direct omkeerbare motoren 

moeten voorzien zijn van een veiligheids
klep in de deksels der motorcilinders. 

2. Indien veiligheidskle~pen op de dek
sels der motorcilinders ztjn aangebracht, 
moeten zij zodanig zijn geplaatst, dat bij het 
openen van deze kleppen geen gevaar voor 
het bedienend personeel kan ontstaan. 

Constructie-eisen voor luchtketels 
en -vaten 
Art. 11.. 1. Naadloze en gelaste lucht

ketels en -vaten moeten voldoen aan de vol
gende voorschriften: 

(a) .zij moeten een cirkelvormige door-
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mede hebben en glad, .zonder trekgroeven 
en plooien en vrij van hamerslag .zijn; 

(b) indien zij van niet-veredeld staal 
.zijn vervaardigd, moet het materiaal een 
trekvastheid van ten minste 35 kilogram per 
vierkante millimeter hebben, terwijl het pro
duct van de trekvaatheid in kilogrammen 
per vierkante millimeter en de rek in per
centen ten mi111te moet bedragen: 

935 voor materiaal van 35 tot 42 kilogram 
per vierkante millimeter trekvastheid; 

960 voor materiaal van 42 tot 52 kilogram 
per vierkante millimeter trekvaatheid; 

1000 voor materiaal van 50 tot 60 kilo
gram per vierkante millimeter trekvastheid; 

(c) indien zij van veredeld staal .zijn 
vervaardigd, mag de strekgrens van het ma
teriaal na de veredeling niet meer den 45 
kilogram per vierkante millimeter bedragen, 
terwijl de rek bij breuk ten minste 12 per
cent moet .zijn; 

(d) de wanddikte moet ten minste 5 mil
limeter bedragen en mag in het cilindrische 
gedeelte nergens dikker dan 11/r; maal de 
wanddikte op de dunste plaats .zijn; 

(e) de wanddikte moet .zo groot .zijn, dat 
bij de persproef, bedoeld in artikel 13, op 
geen enkele plaats een berekende materiaal
spanning ontstaat, die voor veredeld mate
riaal groter is dan 2/3 ven de strekgrens en 
voor niet-veredeld materiaal groter is dan 
1/3 van de trekvastheid. 

2, Gelaste luchtketels en -veten moeten 
voorts voldoen aan de volgende voorschrif
ten: 

(a) .zij moeten zodanig zijn gecon-
1trueerd, dat de naden niet aan buigspan
ningen .zijn onderworpen; 

(b) indien de afmetingen dit toelaten, 
moeten zij na de vervaardiging doelmatig 
.zijn uitgegloeid, tenzij de trekvastheid van 
het materiaal, waarvan zij zijn vervaardigd, 
minder bedraagt dan 42 kilogram per vier
kante millimeter; 

(c) de lassen moeten voldoen aan eisen 
ven goed en deugdelijk werk. 

3. Bij de berekening van de in lid 1 on
der (e) bedoelde materiaalspanning wordt 
de lterktc van de lasnaden gesteld op: 

(a) 60 percent van het materiaal bij niet 
uitgegloeide ketels en veten; 

(b} 70 percent van het materiaal bij uit
geeloeide ketels en vaten of bij in het vuur 
overlapt gewelde ketels en vaten, die niet 
uitgegloeid zijn; 

( c) 80 percent van het materiaal voor in 
het vuur overlapt gewelde ketels en vaten, 
die daarna uitgegloeid zijn. 

Voor laswerk van bijzondere aard of waar
bij laamateriaal van bijzondere samenstelling 
is gebezigd, ken het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie toestaan, dat de sterkte van 
de lasnaden op een hoger percentage wordt 
gesteld. 

4. De eindvlakken van ketels en vaten, 
welke een uitwendige middellijn hebben van 
meer dan 210 millimeter, moeten zodanig 
.zijn gevormd, dat het gebogen gedeelte, dat 
de overgang vormt van het cilindrische ge
deelte neer het eindvlak, een straal heeft, 
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die, uitwendig gemeten, ten minste S maal 
de plaatdikte, doch nimmer mi~er dan 30 
millimeter bedraagt, terwijl de welving van 
het eindvlak uitgevoerd moet zijn met een 
.straal, die, uitwendig gemeten, niet groter 
is dan de uitwendige middellijn van het ci
lindrische gedeelte. 

De wanddikte van de eindvlakken moet 
zo groot zijn, dat in het gewelfde gedeelte 
·bij de persproef geen materiaalspanning 
ontstaat, die volgens berekening groter is 
dan 1/3 van de materiaalspanning bij de 
. strekgrens van het materiaal. 

5. De ketels en vaten moeten inwendig 
kunnen worden nagezien. Bij een uitwendige 
·middellijn niet groter dan 600 millimeter 
moeten zij, indien de lengte 1,85 meter of 
kleiner is, aan één der einden een kijkgat 
.en indien de lengte groter is aan ieder einde 
een kijkgat hebben. 

Het kijkgat mag niet kleiner dan 70 milli
meter in middellijn zijn. 

Vaten met een uitwendige middellijn gro
ter dan 600 millimeter moet zijn voorzien 
·van een mangat van ten minste 300 bij 400 
·millimeter, of een cirkelvormig gat van ten 
minste 350 millimeter middellijn, aange
bracht in een der eindvlakken. 

In geen geval mag een kijkgat of mangat 
zo zijn gelegen, dat daardoor een lasnaad 
wordt onderbroken. 

Appendaaea en aamluitin,en 
Art. 12. 1. De luchtketels en -vaten 

moeten op het laagst gelegen punt van een 
.aftapinrichting tot het verwijderen van wa
·ter en vuil zijn voorzien. Voorts moet elke 
ketel of elk vat zijn voorzien van een ma
nometer, welke de druk in het vat, tot een 
-maximum gelijk aan de beproevingsdruk, als 
bedoeld in artikel 13, duidelijk aangeeft. De 
-manometer moet zodanig zijn geplaatst, dat 
-deze in de motorkamer gemakkelijk kan 
-worden afgelezen. Ook moet een inrichting 
aanwezig zijn, die op doeltreffende wijze 
·voorkomt, dat de druk oploopt boven de 
boogste werkdruk, waarvoor de ketel of het 
·vat is bestemd. De afsluiter in de leiding 
van de ketel of het vat naar de motor moet 
zo zijn ingericht, dat bij het openen het 
dekstuk niet mede uitgedraaid kan worden. 

2. Bij ketels en vaten, die door een ge
-meenschappelijke leiding door de compressor 
of uit de motorcilindèr worden gevuld, kan 
worden volstaan met eén manometer op de 
gemeenschappelijke vulleiding. Indien ook 
-een fles samengeperste lucht of koolzuur kan 
worden aangesloten, moet de aansluiting zo
danig zijn, dat de lucht of het koolzuur in 
-elk geval bij het verlaten van de fles de 
-veiligheidsklep en de manometer recht-
streeks bereikt. 

Beproeving van luchtketels of vaten 
Art. 13. 1. De druk, waarop luchtketels 

en -vaten bij eerste en volgende beproevin
gen moeten worden geperst, bedraagt het 
dubbele van de werkdruk, tenzij het vat is 
voorzien van een mangat en inwendig ge
heel toegankelijk is, in welk geval de druk, 
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waarmede de beproeving plaats heeft, 
slechts het anderhalfvoudige van de werk
druk behoeft te bedragen. 

2. De persproef duurt zolang als nodig is 
om de ketel of het vat behoorlijk te kunnen 
onderzoeken, terwijl daarbij de vereiste be
proevingsdruk onveranderd moet blijven. 
T',jdens deze beproeving mag de ketel of het 
vat niet met verf zijn bedekt. 

3. De ketels en vaten moeten telkenmale 
na verloop van ten hoogste S jaar inwendig 
worden schoongemaakt, nagezien en be
proefd . 

Brandstofvoorraadtanks 

Art. 14. 1. In de motorkamer geplaats
te brandstofvoorraadtanks moeten van de 
hete delen van de motorinstallatie, als gloei
kop, knalketel en uitlaatleiding zijn vawij
derd. 

2. Deze tanks moeten van staalplaat met 
een dikte van ten minste 4 millimeter deug
delijk zijn geconstrueerd. 

De tanks moeten van slingerschotten zijn 
. voorzien, zo zijn ingericht, dat zij gemakke

lijk inwendig kunnen worden gereinigd en 
goed zeevast worden bevestigd. Zij moeten 
met een halve atmosfeer overdruk worden 
beproefd. 

3. Indien de tanks zich in de motor
kamer bevinden, moeten alle aansluitingen 
en openingen aan de bovenzijde zijn aange
bracht. Met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 16, lid 2, kan evenwel worden toe
gestaan, dat de leiding naar de motor of 
naar de dagtaak aan de onderzijde is aange
bracht. 

Elke tank moet van een vulpijp met een 
middellijn van ten minste 50 millimeter en 
van een peilpijp zijn voorzien. Deze laatste 
kan vervallen, indien de vulpijp tevens als 
peilpijp is ingericht. Deze pijpen moeten 
aan dek uitmonden en daar ter plaatse door 
een schroefdop kunnen worden afgesloten. 
Onder de uitmonding van de peilpijp in de 
tank moet de tankwand door een stoot
plaatje worden beschermd. 

Indien de tanks door middel van een open 
trechter aan dek gevuld worden, moet een 
luchtpijp met een middellijn, welke ten min
ste gelijk is aan de helft van die van de vul
leiding, aanwezig zijn, die tot boven het dek 
doorloopt en voorzien is van een zwaanshals. 
Indien de tanks door een gekoppelde leiding 
worden gevuld, moet de doorlaat der lucht
leiding 1¼ maal de doorlaat van de vullei
ding zijn. Vulpijpen moeten oliedicht aan 
het dek zijn aangesloten. Behalve de voor
geschreven peilpijp mag een peilglas worden 
aangebracht, mits dit van deugdelijke con
structie, zeer goed beschermd en aan de on
derzijde van een zelfsluitende kraan of af
sluiter is voorzien. 

Indien geen dagtaak aanwezig is, moet 
gelegenheid bestaan tot het aftappen van 
water. • 

Indien onder aan de brandstoftank een 
aftapkraan is aangebracht, moet deze een 
zelfsluitende kraan zijn. 
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Da,1tank 
Art. 15. 1. Onder dagtank wordt ver

staan de tank, welke uit een brandstofvoor
raadtank wordt gevuld en een hoeveelheid 
brandstof kan bevatten ten hoogste gelijk 
aan het verbruik van de motor gedurende 
24 uur. 

2. Bij aanwezigheid van een dagtank 
moet deze op het laagste punt van de bo
dem van een waterzak met inrichting tot 
het aftappen van water zijn voorzien. Een 
kleine opening aan de bovenzijde van de 
tank, welke met een schroefdop kan worden 
afgesloten, mag zijn aangebracht om de hoe
veelheid olie te kunnen peilen. Indien een 
pei4!:las is aangebracht, moet dit behoorlijk 
beschermd en van een zelfsluitende kraan 
zijn voorzien. De luchtpijp moet aan dek 
uitmonden, tenzij de dagtank een inhoud 
h eeft, welke minder is dan 100 liter. · 

Brandstofleidin,1en 

Art. 16. 1. De brandstofleiding moet 
van uitgegloeid naadloos koperen of getrok
ken naadloos stalen pijp zijn vervaardigd en 
van goede expansiebochten zijn voorzien. De 
verbindingen moeten conisch zijn, metaal op 
metaal, terwijl de leiding goed bereikbaar 
en beschermd moet zijn tegen uitwendige 
beschadiging. 

De aansluiting op de tank van de leiding 
naar de motor moet door middel van een 
flens geschieden en van een binnenpijpje 
van een lengte van ten minste 25 millimeter 
zijn voorzien. 

2. Elke leiding, waardoor brandstof uit 
een tank kan wegvloeien, moet onmiddellijk 
aan die tank voorzien zijn van een deug
delijke kraan of afsluiter, welke ook aan 
dek, door middel van een eenvoudige over
brenging, moet kunnen worden gesloten. De 
wijze, waarop dit geschiedt, moet ter plaatse 
duidelijk zijn aangegeven. 

Spiritus 

Art. 17. Indien voor het aansteken van 
lampen voor de voorverwarming van een 
gloeikop spiritus moet worden gebezigd, 
mag deze ·vloeistof, in afwijking van het be
paalde in artikel 94 van het Schepenbesluit, 
in een veiligheidskan van goedgekeurd type 
met een inhoud van ten hoogste 10 liter in 
de motorkamer op een vaste, daartoe inge- , 
richte plaats zijn geborgen. 

Reservesmeerolielamp 

Art. 18. Alle motoren, welke voor gefor
ceerde smering zijn ingericht, moeten van 
een reservesmeeroliepomp zijn voorzien. 

Hulpmotor 

Art. 19. Op schepen met een voortstu
wend vermogen van meer dan 150 rempaar
dekrachten moet in de motorkamer een 
hulpmotor voor het drijven van de hulpcom
pressor en van de reservekoelwaterpomp 
zijn opgesteld, welke met de hand kan wor
den aangezet. 

L. & s. I949 
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Tekenin,1en 
Art. 20. Voor nieuwe schepen of voor 

schepen, waarin een motor wordt geplaatst, 
moeten van de volgende onderdelen en plan
nen tekeningen in drievoud worden inge
zonden: 

(a) Asleiding. Deze tekening moet zijn 
voorzien , van de volgende opgaven: type, 
middellijn der cilinders, slag, aantal om~ 
wentelingen per minuut, hoogste werkdruk, 
gemiddelde druk, middellijn en gewicht van 
het vliegwiel, middellijn der schroef. 

(b) Schroefaskoker en bevestiging daar-
van in de schroefsteven. 

(c) Scheepsfundatie. 
(d) Inrichtingsplan van de motorkamer. 
(e) Lens- en ballastleiding. 
(f) Brandstofvoorraadtanks en dagtank. 
(g) Luchtketels of -vaten. 

Waarloze delen voor motoren van 
motorschepen 
Art. 21. De volgende waarloze delen 

moeten voor motoren van motorschepen, 
voor zover de delen bij de motor voorkomen, 
aan boord aanwezig zijn: 

Een gloeikop voor elke twee cilinders. · 
Een stel zuigerveren. 
Een stel spoelpompzuigerveren. 
Een reservesmeeroliepomp (bij een voort

stuwend vermogen, dat 225 pk niet te boven 
gaat kan dit een handpompje zijn). 

Een stel compressorzuigerveren. 
Een brandstofklep compleet voor elke 

twee cilinders. 
Een inlaatklep. 
Een uitlaatklep. 
Een ontlastklep. 
Een stel kleppen voor de krukkast ( car-

ter). 
Een half stel kleppen voor de spoelpomp. 
Een stel compressorkleppen en -zittings. 
Een stel k leppen of stalen kogels voor de 

brandstofpomp. 
Een stel kleppen voor de koelwaterpomp. 
Een stel kleppen voor de lenspomp. 
(Indien beide pompen gelijk zijn, is één 

stel kleppen voldoende). 
Een stel kleppen voor de smeeroliepomp. 
Een half stel luchtaanzetkleppen. 
Een volledig stel veren. 
Een brandstofverstuiver voor elke cilinder 

tot een maximum van vier. 
Een reservelamp voor elke twee cilinders. 
Een perspijp van de brandstofpomp naar 

de verstuivers. 
Een stel krukpenmetalen. 
Een stel krukpenmetalen voor de com

pressordrijfstang. 
Een stel ringen met kogels voor het druk

lager. 
Een stel krukpenmetalen voor de spoel-

pompdrijfstang. 
Een zuigerpen met bus of metalen. 
Een stel drijfstangbouten. 
Twee hoofdmetaalbouten. 
Een half stel koppelingbouten van elke 

soort. 
Een afdichtingsring voor elk cilinderdek

sel. 

30 
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Twee afdichtingsringen voor de krukkast. 
Indien de spoelpomp een roterende pomp 

is, de nodige rotoronderdelen, 

Waarloze delen voor motoren van zeil
schepen met hulpmotorvermogen 
Art. 22. De volgende waarloze delen 

moeten voor motoren van zeilschepen met 
hulpmotorvennogen, voor zover de delen bij 
de motor voorkomen, aan boord aanwezig 
zijn: 

Een gloeikop. 
Een stel zuigerveren. 
Een brandstofklep compleet. 
Een inlaatklep. 
Een uitlaatklep. 
Een ontlastklep. 
Een half stel kleppen voor de krukkast. 
Een stel kleppen of stalen kogels voor de 

brandstofpomp. 
Een reservelamp. 
Een stel kleppen voor de koelwaterpomp. 
Een stel kleppen voor de lenspomp. 
(Indien beide pompen gelijk .zijn, is één 

stel kleppen voldoende.) 
Een half stel luchtaanzetkleppen. 
Een volledig stel veren. 
Een brandstofverstuiver voor elke twee 

cilinders. 
Een stel drijfstangbouten. 
Een perspijp van de brandstofpomp naar 

de verstuivers. 
Een afdichtingsring voor elke twee cilin

derdeksels. 
Een afdichtingsring voor de krukkast. 

Waarloze delen voor de hulpmotor 
van motorschepen 
Art. 23. De volgende waarloze delen 

moeten voor de hulpmotor van motorsche
pen, voor zover de delen bij de motor voor
komen, aan boord aanwezig zijn: 

Een gloeikop. 
Een stel zuigerveren. 
Een brandstofldep compleet. 
Een inlaatklep. 
Een uitlaatklep. 
Een ontlastklep. 
Een half stel kleppen voor de krukkast. 
Een stel kleppen of stalen kogels voor de 

brandstofpomn. 
Een stel kleppen voor de koelwaterpomp. 
Een volledig stel veren, 
Een brandstofverstuiver. 
Een reaervela,np. 
Een perspijp van de brandstofpomp naar 

de verstuivers. 
Een stel drijfstangmetalen -en -bouten. 

Gereedschappen en voorraden voor mo
toren van motorschepen 
Art. 24. Op motorschepen moeten de 

volgende gereedschappen en voorraden voor 
de motoren aanwezig zijn: 

Een stalen werkbankje met bankschroef. 
Sleutels voor alle moeren. 
Een verstelbare sleutel. 
Benodigde oogbouten. 
Inrichting voor het beproeven van de 

brandstofverstuiver. 
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Enig tap- en snijgereedschap. 
Een Weston takel; afmeting te bepalen 

naar de grootte van de motor. 
Een ratel met diverse boren, een boorbeu

gel met ketelklem. 
Twee bankhamers en één voorhamer of 

vuist. 
Drie platte, twee kant- en één olieloop-

beitel 
Enige vijlen. 
Een buigtang. 
Een schroevendraaier. 
Een soldeerbout met soldeer en soldeer

water. 
Een goede electrische handlamp (zaklan-

taarn). 
Voldoende pakking. 
Enig rood koperdraad. 
Enige stukken plaatstaal en plaatkoper. 
Diverse draadeinden. 
Diverse bouten, moeren en sluitringen. 

Gereedschappen en voorraden voor mo
toren van zeilschepen met hulpmotor
verrnogen 
Art. 25. Op zeilschepen met hulpmotor

vermogen moeten de volgende gereedschap
pen en voorraden voor de motoren aanwe
zig zijn: 

Sleutels voor alle moeren. 
Een verstelbare sleutel. 
Benodigde oogbouten. 
Twee bankhamers en één voorhamer of 

vuist. 
Een buigtang, 
Twee platte beitels en één kantbeitel. 
Twee vijlen. 
Een schroevendraaier. 
Een soldeerbout met soldeer en soldeer

water. 
Diverse bouten, moeren en sluitringen. 
Een goede electrische handlamp (zaklan

taarn), 
Voldoende pakking. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

BIJLAGE VII 

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE 
ELECTRISCHE INRICHTINGEN 

HOOFDSTUK I 

Inleiding 
Toepassing 

Art. 1. 1. · Deze bijlage is van toepassing 
op de aanleg en het bedrijf van electrische 
installaties. 

2. Voor electrische installaties, welke bij 
het in werking treden van deze bijlage reeds 
in bedrijf of in aanleg waren, kan het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie gedeeltçlijk 
ontheffing van de voorschriften van deze 
bijlage verlenen. 

3. Bij uitbreiding, herstelling of wijzi
ging van bestaande installaties moeten deze 
uitbreidingen, herstellingen of wijzigingen 
zoveel mogelijk met inachtneming van het 
bepaalde in deze bijlage geschieden. 
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4. Electrische installaties moeten vol
doen aan de voorschriften, welke dienaan
gaande worden gegeven door het betreffende 
bij Koninklijk besluit erkende particuliere 
onderzoekingsbureau, voorzover in deze bij
lage geen afwijkende of aanvullende voor
schriften worden gegeven. 

Voor niet geklasseerde schepen zullen ge
lijkwaardige eisen worden gesteld. 
Omschrijvingen 

Art. 2. Voor de toepassing van deze bij
lage wordt verstaan onder: 

electrische bedrijfsruimten: open of b'.!
sloten ruimten, waarin zich electrische ma
chines, transformatoren, accumulatoren, 
schakel- en verdeelinrichtingen of electri
sche toestellen bevinden en welke in de re
gel slechts door bevoegd personeel worden 
betreden; 

electrische machines: generatoren, moto
ren en overzetters; 

electrische voortstuwinAsinstaIIatie: het 
gedeelte der scheepsinstallatie uitsluitend 
bestaande uit de electrische voortstuwings
motor of motoren van het schip en de daar
mede electrisch verbonden machines, toe
stellen en leidingen; 

krachtinstaIIatie: het gedeelte der scheeps
installatie bestaande uit en ten behoeve van 
electrische werktuigen en stroomverbruiken
de toestellen met uitzondering van kachels 
voor de verwarming van gangen, salons, 
hutten en dergelijke ruimten, hutventilato
ren en andere normaal op de lichtinstallatie 
aan te sluiten toestellen en motoren van 
zeer gering vermogen; 

noodgeneratoren, nood.accumulatorenbat
terij: de generator of accumulatorenbatterij 
als krachtbron bedoeld in artikel 52, lid 3, 
van het Schepenbesluit; 

noodinstaIIatie: het gedeelte der scheeps
installatie bestaande uit en ten behoeve van 
de in artikel 52, lid 3, van het Schepenbe
slqit genoemde en omschreven noodverlich
ting, noodpomp en radiotelegraafinrichting; 

schakelruimten: besloten ruimten speciaal 
bestemd voor het plaatsen van schakel- en 
verdeelinrichtingen en welke in de regel 
slechts door bevoegd personeel worden be
treden; 

verbruiksvermogen: het vermogen dat 
maximaal gelijktijdig zal worden verbruikt; 

vochtiae ruimten: ruimten, waarin vocht 
het behouden van een normale isolatietoe
stand bemoeilijkt of de electrische weer
stand van de daarin vertoevende personen 
belangrijk vermindert. 

TekenitJ4en van de installatie 
Art. 3. 1. Bij de aanvraag tot het ver

krijgen van een certificaat van deugdelijk
heid moeten een volledig schema, installa-

- tieplannen en verdere tekeningen van de 
electrische installatie worden overgelegd, 
welke in hoofdzaak aangeven: 

(a) de stroomsoorten en spanningen; 
(b) het aantal, de soort en het vermo

gen der generatoren, transformatoren, over
zetters, gelijkrichters, accumulatoren en der
gelijke; 
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(c) het aantal, de soort en het meetge
bied van de voornaamste meetinstrumen
ten· 

(d) de wijze van schakelen en verbinden 
van de afzonderlijke delen der installatie; 

( e) de soort, de koperdoorsnede en de 
wijze van aanleggen van de leidingen; 

(f) de nominale stroomsterkte van de 
smeltpatronen, houders van smeltpatronen, 
schakelaars en automatische schakelaars met 
hun instelling; 

(,!) het aantal, de 119ort, het vermogen 
en eventueel de gelijktijdigheidsfactor en de 
arbeidsfactor van de motoren, lampen en 
stroomverbruikende toestellen. 

2. De in lid 1 bedoelde tekeningen moe
ten steeds aan boord aanwezig zijn. 

Belangrijke veranderingen in de aanleg 
moeten daarop zijn aangebracht. 

HOOFDSTUK II 

Algemene voorschriften 

Toegelaten spanningen 
Art. 4. 1. Behoudens het bepaalde in 

artikel 34 mag de spanning ten hoogste be
dragen: . 

(a) bij gelijkstroom: 
(1) 500 volt voor niet geaarde stroom

stelsels voor de vaste krachtinstallatie, met 
uitzondering van motoren van 3 pk of min
der, onder door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie te stellen voorwaarden; 

(2) 220 volt voor niet geaarde niet on
der (1) vallende stroomstelsels en tegen de 
aarde voor geaarde stroomstelsels; 

(b) bij wisselstroom: 
(1) 440 volt tussen de fazeleidingen voor 

draaistroomstelsels met geaard sterpunt on
der door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie te stellen voorwaarden voor de 
navolgende vast aangelegde krachtinstallatie 
op schepen met een verbruiksvermogen van 
200 kVA of meer ongeacht de voortstu
wingsinstallatie: krachtwerktuigen in de 
machinekamer, stuurmachines, dekwerktui
gen, ankerspillen, kaapstanders, ventilato
ren voor centrale ventilatie en fornuizen; 

(2) 220 volt tussen de fazeleidingen voor 
draaistroomstelsels met geaard sterpunt en 
130 volt tussen de fazeleidingen voor niet 
geaarde draaistroomstelsels, ongeacht het 
verbruiksvermogen, voor de vaste kracht
installatie ( voorzover het bovenstaande niet 
van toepassing is) , voor verwarming, voor 
de buiten hutten en verblijven aangebrachte 
verlichting en voor verplaatsbare werktui
gen en toestellen van een vermogen van S 
pk of meer; 

(3) 110 volt tussen twee leidingen voor 
alle doeleinden in hutten en verblijven on
verminderd het onder b (2) bepaalde om
trent verwarming, voor verplaatsbare werk
tuigen en toestellen van een vermogen van 
minder dan 5 pk en voor verplaatsbare lam
pen, in al deze gevallen indien tevens de 
spanning tegen de aarde niet meer bedraagt 
of tengevolge van een fout in de installatie 
niet meer kàn bedragen dan 55 volt. 

2. Voor electrische voortstuwingsinstalla-
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ties mogen hogere spanningen dan de in lid 
1 genoemde worden gebruikt. 

AardinA van het sterpunt 
Art. 5. Bij gebruik van draaistroom met 

een spanning tussen de fazeleidingen van 
meer dan 130 volt moet het sterpunt van 
elk stroomstelsel aan de zijde van de gene
rator deugdelijk zijn geaard. Ditzellde 
geldt ook voor transformatoren, wat betreft 
de secundaire zijde. 

Materiaal en inrichtillll 
Art. 6. 1. Het voor de installatie ge

bruikte materiaal benevens de wijze van 
aanleg van de installatie moeten een vol
doende veiligheid en bedrijfszekerheid waar
borgen. 

2. Installaties moeten zowel in het al
gemeen als iri onderdelen zodanig zijn in
gericht en opgesteld, dat het optreden van 
brand en van stroomovergang op personen, 
zowel bij het gebruik en de bediening, als 
bij herstellings-, onderhouds-, meet- en con
trolewerkzaamheden zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

BeschermilJll tegen aanraking 
Art. 7. Bij alle blanke delen van een in

stallatie, welke onder spanning kunnen ge
raken, moet een deugdelijke en doelmatige 
bescherming tegen aanraking zijn aange
bracht. 

Dit voorschrift geldt niet: 
(a) voor de collectoren en sleepringen 

van elec:trische machines in electrische be
drijfsruimten bij een gelijkstroomspanning 
van minder dan 230 volt tussen de polen 
of tegen de aarde of bij een wisselstroom
spanning van minder dan 130 volt tussen 
de fazen bij een niet geaard stroomstelsel 
of tegen de aarde bij een geaard stroom
stelsel; 

(b) voor de blanke delen op schakel- en 
verdeelborden of rekken in electrische be
drijfsruimten, mits zich ter plaatse geïso
leerde relings bevinden, waaraan men zich 
kan vasthouden en de vloer met een rubber
mat of houten rooster is bedekt. 

Aardverbinding 
Art. 8. Alle metalen delen van electri

sche machines, transformatoren, toestellen 
en leidingen, welke tengevolge van een ge
brekkige isolatietoestand of een defect onder 
spanning zouden kunnen geraken, moeten bij 
gebruik van gelijkstroom van een spanning 
hoger dan 11 O volt tussen de polen of tegen 
de aarde en van wisselstroom van een span
ning hoger dan 55 volt tegen de aarde of 
55 volt tussen twee leidingen bij een niet 
geaard stroomstelsel deugdelijk zijn geaard. 

Beveiligin4 tegen loswerken 
Art. 9. 1. Alle in de installatie voorko

mende electrische verbindingen moeten 
deugdelijk zijn uitgevoerd en afdoende tegen 
lostrillen zijn beveiligd. 

2. Alle toestellen, zoals schakelaars, scha
kelwalsen en dergelijke, welke in meer dan 
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één stand kunnen worden gesteld, moeten 
zodanig zijn ingericht, dat elk dezer standen 
is gewaarborgd. 

Invloed van de .waarlekracht 
Art. 10. De inrichting van alle toestellen 

moet zodanig zijn, dat de goede werking 
door verandering van de invloed van de 
zwaartekracht niet wordt belemmerd. 

Invloed op instrumenten 
Art. 11. 1. De opstelling en de aanleg 

van electrische machines, transformatoren, 
accumulatoren, toestellen en leidingen moe
ten zodanig zijn, dat magnetische kompas
sen, tijdmeters en electrische meetinstru
menten niet door optredende magnetische 
velden kunnen worden beïnvloed. 

2. De gloeidraad van de lampen voor de 
verlichting van magnetische kompassen 
moet op een afstand van tenminste 18 cen
timeters van de roos verwijderd blijven; hij 
mag niet meer dan 0,6 ampère stroom voe
ren. Alle stroomkringen welke op een af
stand van minder dan 9 meter van mag
netische kompassen zijn aangelegd, moeten 
geheel dubbelpolig zijn uitgevoerd. De heen
en terugleiding moeten tegen elkaar liggen. 
De leidingen mogen op een afstand van 
minder dan 2 meter van de magnetische 
kompassen geen ijzer- of staaldelen bevat
ten. 

Groep van de navigatielichten en van 
de seinlamp 
Art. 12. De groep van de navigatielich

ten en van de seinlamp moet op een doel
matige plaats op een andere daartoe ge
schikte stroomkring, welke normaal onder 
spanning staat, kunnen worden omgescha
keld. 

Bij aanwezigheid van een noodinstallatie 
moet deze groep ook op het noodschakel
bord kunnen worden geschakeld. Het boven
staande ia niet van toepassing op schepen 
met een verbruiksvermogen van 1 kW of 
minder. 

AansluitinA van contactstoppen 
Art. 13. Contactstoppen met contact

pennen mogen niet aan het van de stroom
bron afgekeerde einde van verplaatsbare 
leidingen zijn aangebracht. . 
Bunkers en kolenruiaien 

Art. 14. In ruimten, bestemd voor het 
vervoer en de opslag van steenkool, eier
kolen en steenkoolbriketten mogen slechts 
gesloten lamparmaturen, voorzien van be
schuttingsglas en -korf, zijn aangebracht. 

Andere electrische toestellen, van welke 
aard ook, mogen hierin niet zijn geplaatst. 

Kruitkamers 
Art. 15. 1. Voor de vaste verlichting 

van kruitkamers mag slechts gebruik wor
den gemaakt van geheel gesloten armatu
ren, voorzien van een beschutti:ngaglas en 
-korf. 

Deze armaturen -moeten zijn samenge-
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bouwd met een dubbelpolige schakelaar en 
zoda~g zijn ingericht dat korf en glas 
slechts kunnen worden verwijderd, indien 
de schakelaar is uitgeschakeld. , Bij afgeno
men korf en glas mag de schakelaar niet 
kunnen worden ingeschakeld. 

2. Voor tijdelijke verlichting van boven
genoemde ruimten mogen slechts draagbare 
lampen, welke voldoen aan de eisen, gesteld 
in artikel 34 sub (f) van deze bijlage, wor
den gebruikt. 

Hefwerktuigen 
Art. 16. 1. Electrisch gedreven hefwerk

tuigen met uitzondering van ankerlieren 
moeten zodanig zijn ingericht, dat: 

(a) het inschakelen van de hijsmotor 
alleen vanuit de ruststand der bedienings
organen kan geschieden; 

(b) bij het wegvallen van de netspan
ning of bij het onderbreken van de stroom
toevoer naar de hijsmotor de rem automa
tisch in werking treedt en het dalen van de 
last verhindert; 

(c) bij toepassing van hulpstroom het 
ontstaan van een aardsluiting in de hulp
stroomketen niet tot het in gang komen of 
blijven van de hijsmotor of het lichten of 
gelicht blijven van de rem van het Herwerk 
kan leiden. 

2. Nabij het bedieningshandel van elec
trisch gedreven hefwerktuigen moet op dui
delijke en duurzame wijze zijn aangegeven 
de stand van het handel bij hijsen en vieren. 

3. Nabij de plaats, waar het werktuig 
wordt bediend, moet een schakelaar of hulp
schakelaar zijn aangebracht, waarmede de 
stroomtoevoer naar de hijsmotor of naar de 
motor van het voedingaggregaat onafhanke
lijk van de bedieningsinrichting van de mo
tor kan worden uitgeschakeld. 

HOOFDSTUK 111 

Accumulatoren 

Algemene voorschriften 

Art. 17. 1. Accumulatorenbatterijen moe
ten zodanig zijn opgesteld, dat zij tegen be
schadiging van buiten af doelmatig zijn be
schermd 

2. Accumulatoren moeten deugdelijk ge
ïsoleerd zijn opgesteld. De opstelling moet 
zodanig zijn, dat tu911en twee naast elkaar 
geplaatste cellen geen spanningsverschil 
groter dan 50 volt kan optreden. 

3. Accumulatorenbatterijen moeten met 
inachtneming van het voorafgaande zijn ge
plaatst in speciaal voor dit doel bestemde 
ruimten, hierna aangeduid als accumulato
'renruimten. Deze ruimten moeten van me
chanische ventilatie zijn voorzien. De in
richting van de mechanische ventilatie moet 
zodanig zijn, dat per uur een aantal liters 
lucht, tenminste gelijk aan 110 maal het 
product van het aantal cellen en de voor
geschreven laadsterkte in ampères, de ac
cumulatorenruimte doorstroomt en dat tij
dens het laden van de batterij de ventilator 
steeds in werking is. Bij zuigventilatie moet 
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de electromotor buiten de ventilatieleiding 
zijn geplaatst. 

Het in dit lid bepaalde geldt niet: 
(a) indien de accumulatorenbatterijen in 

een gesloten omkisting met zeer goede ven
tilatie zijn geplaatst en de opstelling zodanig 
is, dat mogelijke ontploffingen van de ont
wikkelde gassen geen gevaar kunnen OP
ieveren; 

(b) voor accumulatorenbatterijen, waar
van het product van het aantal cellen en de 
voorgeschreven laadstroomsterkte in amp~
res niet meer dan 120 bedraagt, mits zij op 
een goed geventileerde plaats zijn opgesteld 

4. Voor de bakken van accumulatoren 
mag geen celluloid zijn gebruikt. 

5. In accumulatorenruimten mogen geen 
andere leidingen aanwezig zijn dan die, wel
ke voor de in die ruimten aanwezige delen 
der installatie nodig zijn. Machines en toe
stellen, die tot vonkvorming aanleiding kun
nen geven, mogen daarin niet voorkomen. 

6. Voor de kunstmatige verlichting van 
accumulatorenruimten - mogen slechts gloei
lampen worden gebruikt, welke zijn aange
bracht in deugdelijke gasdichte armaturen. 

7. In of bij accumulatorenruimten moe
ten volledige gegevens betreffende span
ning, capaciteit en stroomsterkte bij laden 
en ontladen zijn aangegeven. 

8. Op de deuren van accumulatoren
ruimten moet zijn aangegeven, dat het bin
nengaan met open licht en vuur is verboden. 

HOOFDSTUK IV 
Schakel- en verdeelinrichtingen 

Algemene voorschriften 
Art. 18. 1. In en op schakel- en ver

deelinrichtingen moet zoveel mogelijk ge
bruik zijn gemaakt van niet van een iso
lerende bekleding voorziene rails en ver
bindingsleidingen. Deze bepaling geldt niet 
voor hulp- en meetdraden en voor de ver
bindingsleidingen aan de achterzijde van 
tegen de wand aangebrachte schakel- en 
verdeelborden. 

2. Leidingen, welke behoren tot ver
schillende stroomkringen, mogen niet aan 
eenzelfde stel klemmen zijn aangesloten. 

3. Bij schakel- en verdeelinrichtingen 
moet voldoende bedieningsruimte aanwezig 
zijn. 

Onderhoud en bediening mogen niet door 
in de nabijheid opgestelde toestellen of voor
werpen kunnen worden belemmerd. 

4. Smeltveiligheden, automaten, schake
laars en dergelijke van licht-, kracht- en 
verwarmingsinstallaties moeten doelmatig 
gescheiden zijn aangebracht. 

5. Schakel- en verdeelinrichtingen moe
ten zijn voorzien van de nodige aanduidin
gen ten dienste van het bedrijf. De polari
teit of faze der delen moet duidelijk door 
verschillende kleuren kenbaar zijn gemaakt. 

Schakel- en verdeelborden en -rekken 
Art. 19. Voor schakel- en verdeelborden 

geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 
18, het volgende: 



s. 1949, J 254 

(a) Niet tegen de wand bevestigde bor
den moeten zodanig zijn opgesteld, dat zich 
aan de achterzijde een vrije ruimte bevindt, 
die goed toegankelijk is, bij een totale leng
te van 6 meter of meer moet deze ruimte 
aan beide einden goed toegankelijk zijn. De 
toegangen moeten door goed afsluitbare deu- . 
ren kunnen worden afgesloten; 

(b) Bij tegen de wand bevestigde bor
den moeten de verbindinge)l der aangesloten 
leidingen aan de voor- of zijkant gecontro
leerd en losgemaakt kunnen worden, tenzij 
de borden aan de achterzijde gemakkelijk 
bereikbaar zijn; 

(c) Bij tegen de wand bevestigde scha
kel- en verdeelrekken moeten de hierop ge
plaatste toestellen en aangesloten leidingen 
van de voorzijde af verwijderd en aange
bracht kunnen worden. 

Noodschakelbord 
Art. 20. 1. Op schepen, welke met een 

noodgenerator of met een noodaccwnulato
renbatterij zijn uitgerust, moet een afzon
derlijk noodschakelbord of een afzonderlijke 
noodkastenbatterij zijn aangebracht. Indien 
een noodgenerator aanwezig is, moet dit 
schakelbord of deze kastenbatterij nabij deze 
generator zijn geplaatst. 

2. Bij aanwezigheid van een noodaccu
mulatorenbatterij moet een inrichting aan
wezig zijn, waardoor deze batterij automa
tisch op het noodschakelbord of op de nood
kasten batterij wordt aangesloten, zodra de 
netspanning wegvalt en tegelijkertijd de ma
chinist door een optisch sein wordt gewaar
schuwd. 

HOOFDSTUK V 

Electrische toestellen 

.Alllemene eisen 
Art. 21. 1. Stroomvoerende delen van 

electrische toestellen moeten op onbrand
baar of moeilijk brandbaar niet hygrosco
pisch isolatiemateriaal zijn aangebracht. 

2. Electrische toestellen moeten tegen 
mechanische beschadiging voldoende be
stand of gevrijwaard zijn. 

3. Op electrische toestellen moeten de 
fabrieksgegevens betreffende spanning en 
stroomsterkte zijn aangegeven. 

Plaatsi~ van schakelaars 
Art. 22. 1. In elke electrische installatie 

moeten de voor het bedrijf en het doelmatig 
en veilig verrichten van bedienings-, her
stellings- en onderhoudswerkzaamheden no
dige schakelaars aanwezig zijn. 

2. In de naaste omgeving van motoren 
moeten schakelaars, hulpschakelaars of ge
lijkwaardige inrichtingen zijn aangebracht, 
waarmede elke motor afzonderlijk volledig 
van het net kan worden gescheiden. 

Deze bepaling geldt niet: 
(a) voor motoren van een nominaal ver

mogen van ten hoogste 0,5 kW, ·aangesloten 
op een groep, welke door smeltpatronen of 
maximumschakelaars van een noniinale 
stroomsterkte van ten hoogste 25 A is be-
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veiligd, mits deze groep van een groep
schakelaar is voorzien; 

(b) voor motoren van een nominaal ver
mogen van ten hoogste 0,5 kW, aangesloten 
door middel van stopcontacten; 

(c) voor motoren, deel uitmakende van 
een combinatie van motoren, welke bij een
zelfde werktuig behoren, mits een schake
laar aanwezig is, waarmede deze motoren 
gezamenlijk kunnen worden uitgeschakeld. 

3. Indien voor de bediening van motoren 
automatische schakelaars met afstandsbe
diening worden toegepast, moeten zonodig 
maatregelen zijn genomen, welke verhinde
ren, dat tengevolge van een aardsluiting in 
de hulpstroomketen de motoren onverwacht 
in beweging kunnen komen of ongewild in 
beweging kunnen blijven. 

4. Voor stroomverbruikende toestellen 
met uitzondering van lampen moeten scha
kelaars aanwezig zijn, waarmede elk toestel 
afzonderlijk volledig van het net kan worden 
gescheiden. 

Deze bepaling geldt niet: 
(a) voor stroomverbruikende toestellen 

van een nominaal vermogen van ten hoog
ste 0,5 kW aangesloten op een groep, welke 
door smeltpatronen of maximumschakelaars 
van een nominale stroomsterkte van ten 
hoogste 25 A is beveiligd, mits deze groep 
van een groepschakelaar is voorzien; 

(b) voor stroomverbruikende toestellen 
aangesloten door middel van stopcontacten 
van een nominale stroomsterkte van ten 
hoogste 25 A. · 

5. Schakelaars mogen niet zijn aange
bracht in uit hoofde van het bedrijf met de 
aarde in verbinding zijnde leidingen, tenzij 
deze door één handeling gelijktijdig met de 
overige bijbehorende leidingen worden uit
geschakeld. 
Schakeling bij parallelbedrijf 

Art. 23. Indien generatoren parallel zijn 
geschakeld, moet een beveiligingsinrichting 
zijn aangebracht, waarmede de belasting bij 
het afvallen van één daarvan automatisch 
wordt teruggebracht tot de toelaatbare be
lasting der overgebleven stroombronnen. 

Weerstanden 
Art. 24. 1. Weerstandselementen van aan

loopweerstanden en van al of niet regelbare 
weerstanden moeten op doelmatige wijze 
tegen aanraking en tegen indringen van 
water zijn beschermd en zodanig zijn opge
steld, dat zij geen ontvlamming van brand
bare stoffen kunnen veroorzaken. 

2. Stroomverbrekende delen van aan
loopweerstanden en regelbare weerstanden 
moeten op doelmatige wijze tegen aanraking . 
zijn beschermd. Deze bepaling is niet van 
toepassing op weerstanden in schakelruim
ten. 

3. Aanloopweerstanden voor gelijkstroom
motoren met een vermogen van 1 pk of 
meer moeten zodanig zijn ingericht, dat na 
het wegvallen van de spanning het vanzelf 
in bedrijf komen van de motor bij terug
keren van de spanning niet mogelijk is, ten
zij de aard van het bedrijf zulks eist. 

1 

·1 
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Verwarmingstoestellen 
Art. 25. 1. Electrische kachels moeten 

vast zijn opgesteld. 
2. Electrische kachels moeten zodanig 

zijn ingericht en opgesteld, dat zij geen ont
vlamming van brandbare stoffen in hun om
geving kunnen veroorzaken. 

3. Electrische kachels, welke{ opper
vlakte-temperatuur 100° Celsius kan over
schrijden, zijn alleen toegelaten, indien zij 
door een doeltreffend metalen omhulsel, 
welks oppervlaktetemperatuur hetzelfde be
drag niet kan overschrijden, zijn beschermd. 

4. Verwarmingstoestellen, zoals kooktoe
stellen en dergelijke, mogen alleen worden 
gebruikt, indien de delen, welke de eigen
lijke verwarmingslichamen vormen, zijn om
geven door een doelmatig beschuttend om
hulsel. 

Smeltveiligheden 
Art. 26. 1. Smeltveiligheden van een 

nominale stroomsterkte van niet meer dan 
60 A moeten als schroefsmeltveiligheden of 
daarmee tenminste gelijkwaardige patroon
veiligheden zijn uitgevoerd. 

2. Smeltveiligheden moeten zodanig zijn 
ingericht, dat: 

(a) bij een nominale stroomsterkte van 
de smeltpatroon van 6 tot en met 60 A voor 
een bepaalde stroomsterkte het door onacht
zaamheid of bij vergissing inzetten van een 
smeltpatroon van een hogere nominale 
stroomsterkte niet mogelijk is; 

(b) bij een nominale stroomsterkte van 
de smeltpatroon van minder dan 6 A het 
inzetten van een smeltpatroon van meer dan 
6 A niet mogelijk is. 

3. Het gebruik van open buisveiligheden 
is verboden. 

4. Smeltveiligheden moeten zodanig zijn 
ingericht, dat het uitnemen of inzetten van 
de smeltpatronen kan geschieden, zonder dat 
daartoe blanke, onder spanning staande de
len met de hand of met gereedschap be
hoeven te worden aangeraakt en zonder dat 
gevaar bestaat om met onder spanning 
staande delen in aanraking te komen. 

5. Het gebruik van gerepareerde smelt
patronen is verboden. 

6. Op de smeltveiligheidhouders en op 
de smeltpatronen moeten de nominale 
stroomsterkte en de spanning, waarvoor zij 
mogen worden gebruikt, zijn aangegeven. 

Meet- en controletoestellen 
Art. 2 7. 1. In elke electrische installa

tie moeten de voor een deugdelijke bedie
ning en controle en voor een doelmatig ge
bruik nodige meet- en contröletoestellen 
aanwezig zijn. Op de meetinstrumenten 
moet een rode streep zijn aangebracht, welke 
de hoogst toelaatbare belasting aangeeft. 

2. Ter controle van de isolatieweerstand 
van de electrische installatie in haar geheel, 
zowel als in onderdelen, moet een daartoe 
geschikte draagbare isolatiemeter aanwezig 
zijn. Dit voorschrift is niet van toepassing 
op die installaties, waarvan het verbruiks
vermogen minder dan 25 kW bedraagt. 
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3. Ter controle van het al of niet in be
drijf zijn van de generatoren en van de 
motoren der hulpwerktuigen ten dienste van 
de voortstuwing of de besturing van het 
schip moeten op een doelmatige plaats sig
naalinrichtingen zijn aangebracht. 
Spanningsaanwijzers 

Art. 28. 1. Om te onderzoeken of de 
delen van een electrische installatie al of 
niet onder spanning staan, moet gebruik 
gemaakt worden van daartoe geschikte volt
meters, proeflampen of andere spannings
aanwijzers. 

2. Spanningsaanwijzers moeten voldoen 
aan de volgende eisen: 

(a) zij moeten zodanig zijn ingericht, 
dat daarin geen kortsluiting kan optreden; 

(b) het deel, dat de aanwezigheid van 
spanning aanwijst, moet zijn omgeven door 
deugdelijk en moeilijk breekbaar isolatie
materiaal; 

(c) zij moeten tegen ruwe behandeling, 
vallen en stoten zoveel mogelijk bestand 
zijn. 

HOOFDSTUK VI' 
Lamphouders, lampen, navigatielantaarns 
Algemene eisen 

Art. 29. 1. Lamphouders voor lampen 
met schroefvoet moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 

(a) de voet van de daarin aangesloten 
lamp moet geheel en deugdelijk tegen aan
raking zijn beschermd; 

(b) zij moeten zodanig zijn ingericht, 
dat loswerken van de lamp afdoende wordt 
verhinderd. 

2. Lampen, aangebracht op plaRtsen, 
waar zij in het bedrijf aan beschadiging 
bloot staan, moeten van stevige schutgla
zen, welke door deugdelijke korven of kap
pen· worden beschermd, zijn voorzien. 

3. In vochtige ruimten moeten water
dichte lamparmaturen zijn gebruikt. 

Lampengroepen 
Art. 30. 1. De machinekamers en ketel

ruimen, in gangen en bij trappen zomede in 
die ruimten, welke naar het oordeel van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie daar
voor in aanmerking komen, moeten bij aan
wezigheid van twee of meer lampen, deze 
lampen op ten minste twee afzonderlijke 
stroomkringen zijn aangesloten. 

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van 
hutten voor passagiers en andere opvaren
den. 

2. Lampengroepen moeten zijn bevei
ligd door smeltpatronen of maximumscha
kelaars van ten hoogste 15 A nominale 
stroomsterkte. 

Handlampen 
. Art. 31. 1. Als verplaatsbare lampen 

mogen alleen handlampen als in lid 2 om
schreven worden gebruikt. Staande lampen 
voor de verlichting van werktafels, lading
lampen en dergelijke, vormen hierop een 
uitzondering. 
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2. Handlampen moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 

(a) zij moeten zijn vervaardigd met 
sterk isolatiemateriaal of van tegen vocht 
geïmpregneerd hout, waarin de lamphouder 
zoveel mogelijk verzonken moet zijn aange
bracht, metalen lamphouders in houten 
handlampen moeten zodanig op isolatie
materiaal zijn bevestigd, dat zij niet met 
het hout in aanraking komen; 

(b) bij afgenomen beschuttingskorf en 
-glas mogen geen metalen delen van de 
lamphouder en lampvoet kunnen worden 
aangeraakt, de bescherming van de lamp
voet moet voldoende tegen mechanische be
schadiging bestand zijn; 

(c) zii mogen niet van een schakelaar 
zijn voorzien. 

N avilJatielantaarns 
Art. 32. 1. Gloeilampen voor navigatie

lantaarns moeten zijn voorzien van een 
staand filament van tenminste 2,5 cm hoog
te, hetwelk zich in de brandlijn van de lens 
van de lantaarn moet bevinden. Het mid
delpunt van de lichtbron moet in het mid
den van de lens zijn geplaatst. 

Bij gloeilampen met 01atglazen peer kan 
een staand filament van 1,8 cm worden toe
gelaten. 

2. · In navigatielantaarns mogen slechts 
lamphouders voor lampen met bajonet-voet 
zijn gebruikt. 

HOOFDSTUK VII 
Electrlsche leidingen 

Beveili1Jilll1 en bela11tilll1 
Art. 33. 1. Leidingen mogen niet met 

een grotere stroomsterkte worden belast en 
smeltpatronen en maximumschakelaars mo
gen van geen grotere nominale stroomsterkte 
zijn dan is voorgeschreven door het betref
fende bij Koninklijk besluit erkende parti
culiere onderzoekingsbureau. 

2. Geen smeltveiligheden of maximum
schakelaars behoeven te zijn aangebracht: 

(a) in verbindingsleidingen in of aan 
schakel- en verdeelinrichtingen; 
. (b) in het algemeen in zodanige geval
len waar door het in werking treden van 
een smeltveiligheid of maximumschakelaar 
gevaren zouden kunnen ontstaan, een en 
ander mits de leidingen brandvrij zijn ge
legd. 

3. (a) In de nul van een meerleider
stelsel mogen geen smeltveiligheden zijn 
aangebracht, behoudens in daarop aangeslo
ten tweeleidergroepen; 

(b) in de nul van een meerleiderstelsel 
mogen geen maximumschakelaars zijn aan
gebracht, behoudens in daarop aangesloten 
tweeleidergroepen, of indien de nul tezamen 
met de polen of fazen kan worden in- en 
uitgeschakeld. , 

4. Niet parallel geschakelde leidingen, 
welke van verschillende zijden stroom kun
nen ontvangen, moeten aan die zijden door 
smeltveiligheden of maximumschakelaars 
.zijn beveiligd. 
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5. Parallel geschakelde leidingen van ge
lijke koperdoorsnede van tenminste 120 mm2 

mogen, mits voldoende tegen mechanische 
beschadiging beschermd, gezamenlijk door 
Un smeltveiligheid of maximumschakelaar 
zijn beveiligd 

HOOFDSTUK VIII 
Tankschepen en schepen, ingericht voor 

het vervoer van verpakte brandbare 
vloeistoffen 

Aanvullende voorschriften 
Art. 34. De electrische - installatie op 

tankschepen en op schepen, ingericht voor 
het vervoer van verpakte brandbare vloei
stoffen, als bedoeld in Bijlage V van het 
Schepenbesluit, moet, met inachtneming van 
het in de vorige artikelen bepaalde, voldoen 
aan de volgende nadere voorschriften, 

(a) Behalve ten behoeve van electrische 
voortstuwingsinstallaties mag de spanning 
ten hoogste bedragen: 

(1) bij gelijkstroom: 
220 volt voor de krachtinstallatie en 110 

volt voor verlichting en veIWarming; 
(2) bij wisselstroom: 
220 volt voor de vaste krachtinstallatie, 

130 volt voor verlichting buiten hutten en 
verblijven en voor veIWarming en 55 volt 
voor alle doeleinden in hutten en verblijven 
onverminderd het hierboven bepaalde be
treffende veiwarming, zomede voor alle ver
plaatsbare werktuigen, toestellen en lampen. 

(b) Het schip mag niet als terugleider 
worden gebruikt, 

Behoudens voor het aansluiten van aard
contr6lelampen mag geen enkel punt van de 
installatie met de aarde zijn verbonden. 

(c) In tanka en kofferdammen, tenzij 
deze laatsten tevens pompkamer zijn (zie 
onder e), mogen geen leidingen zijn aan
gebrl!cht. 

(d) De verlichting moet, met inachtne
ming van het bepaalde onder (e) en (f), 
geschieden door lampen, welke, uitgezon
derd in de verblijven der officieren, moeten 
zijn omgeven door hermetisch gesloten 
schutglazen, welke van een stevige metalen 
bescherming zijn voorzien. 

(e) De verlichting van pompkamers, 
laadruimen bestemd voor het vervoer van 
Kt in verpakking als vermeld in Bijlage V, 
en ruimten, welke direct grenzen aan tanks 
of aan bovengenoemde laadruimen, moet 
geschieden door gloeilampen, welke binnen 
vast aangebrachte gaaontploffingsveilige ar
maturen zijn aangebracht. 

De schakelaars voor de bediening van 
deze lampen moeten eveneens ga11ontplof
fingsveilig zijn uitgevoerd, tenzij deze scha
kelaars zij n aangebracht op plaatsen, waar 
geen gevaarlijk gasmengsel kan worden ver
wacht. Zij moeten buiten genoemde ruimten 
zijn geplaatst, 

Ook de leidingen moeten zich, althans zo
veel mogelijk, buiten deze ruimten bevin
den. 

(f} In tanks, kofferdammen, alsmede 
voor tijdelijke verlichting van de onder (e} 
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genoemde ruimten, mag slechts gebruik wor
den gemaakt van draagbare electriache lam
pen met eigen stroombron bestaande uit 
droge elementen of accumulatoren met een 
totale spanning van ten hoogste 6 volt. 

De draagbare lampen moeten ook overi
gens zodanig zijn, dat zij geen aanleiding 
kunnen geven tot een ontploffing van een 
m~l van koolwaterstoffen en lucht. 

{i) In pompkamers mogen geen elec
trische krachtwerktuigen worden geplaatst, 
tenzij de daarvoor benodigde electriache in
stallatie voldoet aan nader door het hoofd 
van de Scheepvaartinspectie te stellen eiaen. 

Behoort bij Koninklijk beeluit van 4 Juni 
1948 (Staatsblad no. I 233). 

BIJLAGE VIII 

REDDINGMIDDELEN 

Reddin,gordels 
Art. 1. 1. Reddinggordels moeten van 

duegdelijke samenstelling, voor het doel ge
schikt en goed onderhouden zijn. Zij moe
ten ook het binnenste buiten gedragen kun
nen worden. 

2. Reddinggordels voor volwassenen of 
voor volwassenen en kinderen, moeten ten 
minste zoveel drijfvermogen hebben, dat zij 
ïn zoet water, zonder te zinken, gedurende 
24 uur een gewicht van 7,5 kilogram ijzer 
kunnen dragen. 

3. Bij kinderreddinggordels ( voor kinde
ren tot de leeftijd van 12 jaar) kan het in 
lid 2 genoemde gewicht tot 4,5 kilogram 
verminderd worden. DeJ:e gordels moeten 
aan binnen- en buitenzijde voorzien zijn van 
een ongeveer 15 centimeter brede horizon
tale rode band, waarop in duidelijke letters 
het woord "kind" is aangegeven. 

4. Reddinggordels, welke voorzien zijn 
van luchtkasten of welke voor het gebruik 
moeten worden ol)l(eblazen, mogen niet tot 
de uitrusting van het schip behoren. 

5. Als reddinggordels kunnen ook wor
den toegelaten alle andere voorwerpen, wel
ke passend om het lichaam kunnen worden 
vastgemaakt en voldoen aan de hierboven 
gestelde eisen. 

Reddin,boeien 
Art. 2. 1. Reddingboeien moeten op 

deugdelijke wijze van maaief kurk of daar
mede gelijkwaardige stof zijn vervaardigd; 
zij moeten doelmatig en goed onderhouden 
zijn en zodanig zijn geverfd, dat zij op het 
water duidelijk zijn te onderscheiden. 

2. Reddingboeien, gevuld met biezen, 
kurkafval, kurkkorrels of enige andere kor
relige stof zonder samenhang, zomede red
dingboeien, welke voor het gebruik moeten 
worden opgeblazen, mogen niet tot de uit
rusting van het schip behoren. 

3. Reddingboeien kunnen gesloten of 
hoefijzervormig zijn. Gesloten reddingboeien 
moeten een inwendige middellijn van ten 
minste 45 centimeter hebben. Hoefijzervor
mige reddingboeien moeten zodanig zijn ver-

s. 1949, J 254 

stijfd, dat bij de in lid 4 genoemde proef 
de wijdte der opening tussen 35 en 40 cen
timeter blijft. 

4. Reddingboeien moeten voorzien zijn 
van een stevig aangebindselde, in bochten 
hangende grijplijn, terwijl elke reddingboei 
zoveel drijfvermogen moet bezitten, dat zij 
in zoet water, zonder te zinken, gedurende 
24 uur een gewicht van 14,5 kilogram ijzer 
kan dragen. 

Klassen van boten 

Art. 3. De boten worden verdeeld in drie 
klassen en wel: 

Ie Klasse 
Open reddingboten met vaste boorden en 

middelen tot vergroting van het drijfver
mogen, welke: 

(a) uitsluitend binnen boord zijn aan
gebracht; 

(b) zowel binnen als buiten boord zijn 
aangebracht. 

:le Klasse 
(a) Open reddingboten als die der Ie 

klasse onder b, doch met gedeeltelijk samen
vouwbare waterdichte bovenboorden; 

(b) Reddingboten met vast dek, met 
vaste, dan wel samenvouwbare waterdichte 
boven boorden. 

3e Klasse 
Open boten zonder middelen tot vergro

ting van het drijfvermogen. 

Eisen, waaraan de boten moeten voldoen 

Art. 4. 1. Alle boten moeten behoorlijk 
van deugdelijk materiaal, volgens door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie te geven 
aanwijzingen, zijn gebouwd. Zij moeten van 
zodanige vorm en zodanige afmetingen zijn, 
dat zij bij zeegang een ruime mate van sta
biliteit bezitten en bij volle bezetting en 
volledige uitrusting, voldoende vrijboord 
hebben. Alle boten moeten z6 sterk zijn, dat 
zij zonder gevaar met volle bezetting en 
volledige uitrusting te water kunnen wor
den gebracht. 

Alle boten moeten langs de buitenzijde 
voorzien zijn van een in bochten hangende 
stevig aangebindselde grijplijn. 

De betimmering in de boten moet zoda
nig zijn aangebracht, dat de luchtkasten ge
makkelijk kunnen worden weggenomen voor 
reparatie aan de huid. 

Reddingboten moeten ter weerszijden tus
sen de glijspanten of de bootsklampen over 
ongeveer 1,5 m lengte zijn voorzien van 
kimkielen met enkele uitsparingen voor 
handgrepen, die zodanig moeten zijn aange
bracht, dat zij op generlei wijze het te wa
ter brengen der boten belemmeren. 

2. Boten moeten, tenzij de beachikbare 
ruimte aan boord niet toelaat een boot van 
deze grootte te plaatllen, een inhoud van ten 
minste 3,5 kubieke meter hebben. 

Boten, waarvan het gewicht met volle 
bezetting en volledige uitrusting groter is 
den 20300 kilogram en boten, waarvan het 
drijfvermogen afhangt van het optuigen, 
v66r het te water laten, van een der voor-
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naamste gedeelten van de romp, worden aan 
boord niet toegelaten. 

Reddingboten moeten bij voorkeur voor 
en achter scherp zijn. 

Reddingboten voor 100 personen en meer 
moeten motorboten zijn. 

In de boten moet een inrichting zijn, 
waardoor de onderblokken der takels gemak
kelijk en vlug kunnen worden uitgehoekt; 
gelijktijdig uithoeken wordt niet geëist. 

3. Reddingboten van de Ie klasse moe
ten voldoen aan de volgende eisen: 

Het gemiddelde van de zeeg v66r en ach
ter moet ten minste gelijk zijn aan 4 per
cent van de lengte van de boot. 

De luchtkasten moeten zodanig zijn ge
plaatst, dat bij volle bezetting en volledige 
uitrusting en onder ongunstige weersom
standigheden een voldoende mate ven sta
biliteit verzekerd is. Zij moeten ven doel
matig materiaal, bij voorbeeld koper, doch 
niet van zink zijn vervaardigd en water
dicht zijn. Zij mogen van inschroefbere af
sluitdoppen zijn voorzien. 

Bij houten boten met uitsluitend binnen 
boord aangebrachte middelen tot vergroting 
van het drijfvermogen, moeten de lucht
kasten een gezamenlijke inhoud hebben, ten 
minste gelijk een een tiende ven de inhoud 
ven de boot. 

Bij houten boten met zowel binnen els 
buiten boord aangebrachte middelen tot ver
groting van het drijfvermogen moeten de 
luchtkasten een gezamenlijke inhoud heb
ben, ten minste gelijk een zeven en een half 
percent van de inhoud ven de boot. Het 
hierboven genoemde buiten boord aange
brachte middel moet een ven kurk of van 
een daarmede gelijkwaardige stof vervaar
digde drijfgordel zijn. Bij gebruik van kurk 
moet deze gordel een inhoud hebben ven ten 
minste 33 duizendste ven de inhoud van de 
boot. Wordt een andere stof gebezigd, den 
moet de inhoud zo groot zijn en de plaatsing 
zodanig, dat het drijfvermogen en de stabili
teit niet minder zijn den die ven een soort
gelijke boot, voorzien ven een kurken drijf
gordel. Kurkkorrels, kurkafvel, riet en der
gelijke stoffen mogen niet worden gebezigd. 
Gordels, welke moeten worden opgeblazen, 
zijn niet toegelaten. 

Het drijfvermogen van een metalen boot 
moet ten minste gelijk zijn aan dat, geëist 
voor een houten boot ven dezelfde inhoud. 

4. Reddingboten van de 2e klasse moe
ten voldoen aan de volgende eisen: 

Zij moeten, indien het open boten betreft, 
voorzien zijn ven luchtkasten en een drijf
gordel, welke aan dezelfde eisen moeten vol
doen,· els die in lid 3 genoemd, met uitzon
dering ven hetgeen ten aanzien ven de in
houden is voorgeschreven. 

De luchtkasten en de drijfgordel ven een 
houten boot, moeten onderscheidenlijk een 
inhoud hebben ven ten minste 43 en 6 ku
bieke decimeter voor elk der personen, 
waarvoor de boot bestemd is. 

Het drijfvermogen van een metalen boot 
moet ten minste gelijk zijn aan dat, geëist 
voor een houten boot ven dezelfde inhoud. 
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Het vrijboord in zoet weter, vertikaal ge
meten op het midden ven de lengte ven de 
boot, van de bovenkant van het veste boord 
in de zijde tot de toegeladen lastlijn, mag 
bij een lengte van 7 ,90 meter niet minder 
bedragen dan 20 centimeter, bij een lengte 
ven 8,50 meter niet minder den 22,5 centi
meter en bij een lengte ven 9,15 meter niet 
minder dan 25 centimeter. Voor boten met 
tussengelegen lengte, wordt het kleinste toe
laatbare vrijboord door interpolatie verkre
gen. 

Indien van boten met vast dek en met 
vaste, dan wel semenvouwbare waterdichte 
bovenboorden, het dek gedeeltelijk is ver
zonken, moet het verzonken gedeelte een 
oppervlakte hebben van ten minste 30 per
cent van de gehele oppervlakte van het dek. 
Dit verzonken gedeelte moet over de gehele 
lengte ten minste op een hoogte boven de 
toegeleden lastlijn, gelijk aan een half per
cent ven de lengte der boot, zijn gelegen. 
Deze hoogte moet een de einden van dit 
verzonken gedeelte ten minste anderhalf 
percent bedragen. 

Het vrijboord ven een boot ven dit type 
moet zodanig zijn, dat een reservedrijfver
mogen van ten minste 35 percent is verze
kerd. 

Boten met doorlopend dek met een ge
middelde zeeg vóór en echter, ten minste 
gelijk aan een standaerdzeeg ven drie per
cent van de lengte, mogen in zoet water 
geen kleiner vrijboord hebben dan 7 centi
meter bij een holte ven 31 centimeter, 9,5 
centimeter bij een holte ven 46 centimeter, 
13 centimeter bij een holte van 61 centi
meter en 16,5 centimeter bij een holte van 
76 centimeter. Voor tussengelegen holten 
wordt het kleinste toelaatbare vrijboord door 
interpolatie verkregen. 

Indien de zeeg kleiner is dan bovenge
noemde stendaerdzeeg, wordt het kleinste 
toelaatbare vrijboord verkregen door aan de 
hierboven gegeven getallen toe te voegen 
een zevende ven het verschil in centimeters 
tussen de stendeerdzeeg en de werkelijke ge
middelde zeeg. Voor dekrondte wordt geen 
vermindering ven vrijboord toegestaan. 

De holte wordt gemeten op het midden 
van de lengte der boot vertikeal ven het 
hoogste punt van het dek in de zijde tot de 
onderzijde ven de zandstrookgang, het vrij
boord te zelfder plaatse van het hoogste 
punt van het dek in de zijde tot de toege
leden lastlijn. 

Boten met vast dek moeten voorzien zijn 
ven doelmatige inrichtingen voor een vlugge 
waterlozing bovendeks. Propgeten zijn niet 
toegestaan. 

5. Boten van de 3e klasse mogen geen 
vrijboord, kleiner den 30 centimeter hebben. 

MotorreddinAboten 
Art. 5. 1. Motorreddingboten moeten 

voldoen aan de in artikel 4 voor redding
boten ven de le klasse gestelde eisen. 

2. De motor en zijn onderdelen moeten 
op doelmatige wijze omkest zijn, ten einde 
onder ongunstige weersomstandigheden de 
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goede werking te waarborgen. De snelheid 
moet bij volle bezetting en volledige uitrus
ting in kalm water ten minste zes zeemijlen 
per uur bedragen. De boot moet achteruit 
kunnen varen. 

3. De gezamenlijke inhoud van de lucht
kasten en, indien deze aanwezig is, de in
houd van de buitenboordsdrijfgordel, moeten 
zoveel groter zijn, dan in artikel 4 is voor
geschreven, om op te wegen tegen het ver
schil van het gewicht van de motor, het 
zoeklicht en de radio-telegrafische inrich
ting met toebehoren en dat van .het aantal 
personen, dat de boot meer zou kunnen 
dragen, indien de motor, het zoeklicht en de 
radio-telegrafische inrichting met toebeho
ren niet aanwezig waren. 

Reddingvlotten 
Art. 6. 1. Reddingvlotten moeten van 

doelmatig materiaal deugdelijk zijn gebouwd 
en zo sterk zijn, dat zij van het dek van het 
schip zonder beschadiging te water gelaten 

·of geworpen kunnen worden. 
Vlotten, bestemd om te water geworpen te 

worden, moeten zodanig gewicht en zodanige 
afmetingen hebben, dat zij gemakkelijk kun
nen worden behandeld. 

Vlotten moeten, op welke zijde zij ook 
drijven , doeltreffend en stabiel zijn. 

De volledige inventaris moet steeds be
reikbaar zijn, op welke zijde het vlot ook 
drijft. 

2. Reddingvlotten moeten voorzien zijn 
van vaste luchtkasten of drijvers met een 
gezamenlijke inhoud van ten minste 85 ku
bieke decimeter voor ieder der personen, 
waarvoor het vlot bestemd is. met een mi
nimum van 850 kubieke decimeter. Deze 
luchtkasten of drijvers moeten zo dicht mo
gelijk nabij de buitenzijde van het vlot zijn 
aangebracht. Het drijfvermogen mag in geen 
geval afhankelijk zijn van het inblazen van 
lucht. 

3. De reddingvlotten moeten langs de 
buitenzijde voorzien zijn van een stevig aan
gebindselde, in bochten hangende grijplijn 
en aan beide zijden van vaste of samen
vouwbare verschansingen van hout, zeildoek 
of ander materiaal, van tenminste 50 centi
meter hoogte. 

4. In beladen toestand moet het dek van 
een reddingvlot boven water blijven. 

Drijvende toestellen 
Art. 7. 1. Als drijvende toestellen ko

men in aanmerking dekstoelen, dekbanken 
en andere voorwerpen, welke een voldoende 
drijfvermogen hebben. 

2. Zij moeten deugdelijk van doelmatige 
materialen zijn vervaardigd en, op welke 
wijze zij ook drijven, doeltreffend en stabiel 
zijn. 

3. Afmetingen en gewicht moeten zoda
nig zijn, dat zij zonder gebruik van werk
tuiglijke inrichtingen kunnen worden behan
deld en de sterkte moet zo zijn, dat zij van 
het dek van het schip te water kunnen wor
den geworpen zonder beschadigd te worden. 

4. De luchtkasten of daarmede gelijk-
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waardige drijvers, moeten zo dicht mogelijk 
bij de zijden van het toestel zijn aange
bracht. 

Toestellen, welke om drijfvermogen te 
verkrije;en, moeten worden opgeblazen, zijn 
niet toegelaten. 

5. Een stevig il.angebindselde, in bochten 
hangende grijplijn moet rondom een drij
vend toestel zijn aangebracht. 

Berekening van de inhoud van boten 
Art. 8. 1. De inhoud van een reddilll[

boot van de le klasse en van een boot van 
de 3e klasse, moet worden bepaald naar de 
regel van Stirling (Simpson). 

De inhoud van een boot met platte spie
gel, moet worden berekend, alsof de boot 
van achteren scherp toeloopt. 

2. De inhoud in kubieke meters van een 
boot, volgens de regel van Stirling, wordt 
uitgedrukt door de formule: 

1 
fnhoud = - X (4A + 2B + 4C), 

12 
waarbij 1 de lengte van de boot in meters is, 
gemeten van de binnenzijde van de nouten 
of metalen huid aan de voorsteven tot het 
overeenkomstige punt aan de achtersteven. 
Bij een boot met platte spiegel wordt de 
lengte gemeten tot de binnenkant van de 
spiegel. 

A, B en C geven onderscheidenlijk de op-_ 
. pervlakten der dwarsdoorsneden aan, op een 
vierde van de lengte 1 van voren, in het 
midden van de lengte 1 en op een vierde van 
de lengte 1 van achteren gerekend. 

De oppervlakten A, B en C in vierkante 
meters, worden bepaald door achtereenvol
gens de volgende formule op elk der drie 
dwarsdoorsneden toe te passen: 

h 
Oppervlak = - (a + 4b + 2c + 4d + e), 

12 
waarbij h de holte in meters is, aan de bin
nenzijde van de houten of metalen huid ge
meten van de kiel tot de lijn van bovenkant 
dolboord, of in bepaalde gevallen tot een la
gere hoogte, als hierachter aangegeven, a, b, 
c, d, en e de horizontale wijdten der boot in 
meters zijn, gemeten op de twee uiterste 
punten van de holte, alsmede op de drie 
deelpunten, welke men verkrijgt bij deling 
van h in vier gelijke delen: a en e zijn de 
wijdten aan de uiteinden en c is die in het 
midden van h. 

3. Indien de zeeg van het dolboord, ge
meten op twee punten, gelegen op een vier
de der lengte van de uiteinden, meer be
draagt dan een honderdste van de lengte 
van de boot, moeten de holten, welke ge
bruikt worden voor de berekening der op
pervlakte van de dwarsdoorsneden A of C, 
gelijk worden gesteld aan de holte der boot 
in het midden, vermeerderd met een hon
derdste van de lengte van de boot. 

4. Indien in het midden van de boot de 
holte meer bedraagt dan vijf en veertig hon
derdste van de grootste wijdte, moet de hol
te, te gebruiken voor de berekening van het 
oppervlak van de midscheeps doorsnede B, 
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op vijf en veertig honderdste van de wijdte 
worden gesteld, en de holte, te gebruiken 
voor de berekening van oppervlakken van 
de doorsneden A en C, gelegen op een vier
de van de lengte van voren en van achteren, 
verkregen worden, door de voor de door
snede B gebruikte holte te vermeerderen met 
een bedrag gelijk aan een honderdste van de 
lengte van de boot, met dien verstande, dat 
de holten, voor de berekening van de vlak
ken A en C gebruikt, in geen geval de wer
kelijke holten op die punten mogen over
schrijden. 

5. Indien de holte van de boot meer be
draagt dan 122 centimeter moet het aantál 
personen, dat krachtens artikel 10 volgt uit 
de naar deze methode berekende inhoud, in 
evenredigheid met de verhouding van 122 
centimeter tot de werkelijke holte, worden 
verminderd, tenzij bij een proefneming met 
de boot te water met het genoemde aantal 
inzittenden, allen voorzien van redding11or
dels, een bevredigend resultaat is verkregen. 

6. Voor boten, welke voor en achter zeer 
scherp toelopen, of welke aldaar een zeer 
volle vorm hebben, zal in elk bijzonder ge
val het toe te laten aantal personen door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie wor
den vastgesteld. ' 

7. De inhoud van een motorboot wordt 
verkregen door de bruto inhoud te vermin
<ieren met de inhoud van de ruimte, ingeno
men door de motor met toebehoren, en, zo · 
deze aan boord zijn, ook met die, ingenomen 
door de radio-telegrafische inrichting en het 
zoeklicht met toebehoren. 

8. Het bepalen van de inhoud van een 
boot ·door 0,6 van het product van lengte, 
breedte en holte te nemen, kan worden toe
gelaten, indien vaststaat, dat de uitkomst 
geen grotere inhoud oplevert dan op de in 
de vorige leden aangegeven wijze zou zijn 
verkregen. De in dit lid bedoelde holte is 
dezelfde als die, bedoeld in lid 2, doch de 
lengte wordt gemeten tussen de aansnijding 
van de buitenzi;de van de huid met de voor
steven en het daarmede overeenkomende 
punt aan de achtersteven, en de breedte is 
de grootste breedte gemeten op buitenkant 
huid. Indien de holte meer bedraagt dan 45 
honderdste van de breedte, mag slechts deze 
waarde in rekening worden gebracht. 

Berekenin~ van het dekoppervlak van 
reddïniboten van de ]e klasse 
Art. 9. 1. Het dekoppervlak van een 

reddingboot met vast dek, moet volgens de 
hieronder volgende methode worden be
paald. Deze methode moet tevens worden 
toegepast bij de berekening van het opper
vlak binnen de vaste boorden van een open 
reddingboot van de 2e klasse. 

2. De in lid 1 bedoelde oppervlakken in 
vierkante meters worden verkregen door de 
formule: 

Oppervlakte = 
1 

- (2a + 1,5b + 4c + 1,5d + 2e), 
12 

waarbij 1 de lengte in meters is, gemeten 
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tussen de aansnijding van de buitenzijde van 
de huid met de voorsteven en het daarmede 
overeenkomende punt aan de achtersteven, 
a, b, c, d en e de horizontale wijdten in me
ters aanduiden tussen overeenkomstige pun
ten van de buitenzijde van de huid, waar
van men de ligging vindt door deling van 1 
in vier gelijke delen en onderverdeling van 
het voorste en het achterste deel wederom 
in gelijke delen; a en e zijn de wijdten ter 
hoogte van de voorste en achterste onder
verdeling, terwijl c die op het midden van 
de lengte ia en b en d die op de tussenge
legen punten zijn. 

Aantal personen in reddinaboten en boten, 
op vlotten en aan drijvende toestellen 
Art. 10. 1. Het aantal personen, dat een 

open reddingboot van de le klasse(a) (arti-
kel 3) mag opnemen, wordt verkregen door 
de inhoud in kubieke meters te delen door 
0,283. 

2. Voor een open boot van de le klasse 
(b) (artikel 3) wordt dit aantal verkregen 
door de inhoud in kubieke meters te delen 
door 0,255. 

3. Voor een reddingboot van de 2e klasse 
wordt het toe te laten aantal personen be
paald door het oppervlak volgens artikel 9 
te delen door 0,325. Indien het aantal zit
plaatsen in de boot groter is dan het door 
bovenstaande deling verkregen getal, kan 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voor 
de berekening een kleinere deler toelaten, 
welke echter niet kleiner mag zijn dan 0,283. 

4. Voor een boot van de 3e klasse wordt 
het toe te laten aantal personen bepaald 
door de inhoud in kubieke meters te delen 
door 0,283. 

5. Indien blijkt, dat, zonder het gebruik 
der riemen te hinderen, voor het gevonden 
aantal volwassen van een reddinggordel 
voorziene personen geen behoorlijke zit
plaatsen in de boot aanwezig zijn, moeten 
de in de vorige leden verkregen aantallen 
worden verminderd. Bij reddingboten van 
de 2e klasse b, mag het deel van het dek 
langs de boorden als zitplaats worden me
degerekend. 

De verkregen aantallen moeten bij boten 
van de 2e en 3e klasse eveneens worden 
verminderd, indien bij beladen boten het 
vrijboord kleiner wordt dan in artikel 4 is 
aangegeven. 

6. Voor de bepaling van het aantal op 
reddingvlotten toe te laten personen wordt 
de dekoppervlakte in vierkante meters ge
deeld door 0,372. Dit aantal mag echter 
nimmer groter zijn dan het getal verkregen 
door de totale inhoud in kubieke decime
ters van luchtkasten en drijvers te delen 
door 85. 

7. Het aantal personen, waarvoor een 
drijvend toestel geacht wordt ten hoogste 
bestemd te zijn, is het kleinste der getallen, 
verkregen door het aantal kilogrammen 
ijzer, dat het toestel in zoet water kan dra
gen, te delen door 14,5 en door de omtrek 
van het toestel in centimeters te delen door 
30,5. 
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Proef tot nagaan van het vrüboord 
Art. 11. Bij de proef tot het nagaan van 

het vrijboord, moeten de boten bezwaard 
worden met een gewicht van ten minste 75 
kilogrammen voor iedere persoon, welke sij 
geacht worden te kunnen opnemen. 

Merken van reddingmiddelen 
Art. 12. 1. De afmetingen van een boot, 

alsmede het aantal personen, waarvoor zij 
bestemd is, moeten in duidelijk en blijvend 
schrift daarop worden aangebracht. Alle bo
ten moeten doorlopend zijn genummerd. 

2. Reddingvlotten en drijvende toestel
len moeten op dezelfde wijze met het aan
tal personen, waarvoor zij bestemd zijn, 
worden gemerkt. 

Uitrusting van boten en reddingvlotten 
Art. 13. 1. Reddingboten moeten zijn 

uitgerust met: 
(a) een riem per doft, benevens twee 

waarloze riemen; anderhalf stel roeipennen 
of dollen; een bootshaak; 

(b) een roer met helmstok of met stuur
:iuk en steurrepen en een stuurriem met 
bijbehorende dol; 

(c) een of meer masten met volledig 
zeiltuig, waarvan de zeilen oranje of rood 
zijn gekleurd; 

(d) een vanglijn en een achtereind, bei
de van voldoende sterkte en voldoende 
lengte; 

(e) twee doelmatige proppen voor elk 
propgat, dat niet van een behoorlijke zelf
werkende klep is voorzien, een hoosvat en 
een gegalvaniseerde ijzeren emmer of puts; 

(f) twee bijlen; 
(iO een voor gebruik gereed zijnde met 

olie gevulde lamp en een waterdicht ver
pakte doos stormlucifers; 

(h) een drijfanker of de benodigdheden 
om dit samen te stellen en een bus, inhou
dende 4,5 liter plantaardige of dierlijke olie, 
zodanig vervaardigd, dat de olie gemakke
lijk op het water kan gestort worden en 
zodanig ingericht, dat zij aan het drijfanker 
kan worden vastgemaakt; 

(i) een Nederlandse vlag: een misthoorn: 
(j) drie vuurpijlen en een inrichting tot 

afvuren daarvan, en drie ,,rode lichten" met 
zelfwerkende ontsteking en een doos storm
lucifers, beide waterdicht verpakt, een flam
bouw· 

(k)' een bruikbaar kompas met nacht
huis en verlichting, dat op stalen boten met 
de compensatiemiddelen op een vaste plaats 
moet zijn opgesteld; 

een overzeiler van de oceaan, waar het 
schip vaart, van waterproof materiaal of 
waterdicht verpakt; 

(I) een kistje, geschikt om de kleine 
uitrustingsartikelen op te bergen, waarin 
tevens geborgen zijn het nodige reparatie
materiaal, zeilplaat, naalden en garen, een 
blikopener en enige lijnen met vishaken: 

(m) een luchtdichte kist, inhoudende 
een kilogram levensmiddelen (hard brood), 
zomede ½ kg melk in blik, ½ kg vlees in 
blik en 50 g chocolade, dan wel voedings-
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middelen van gelijke voedingswaarde, voor 
elk der personen, waarvoor de boot be
stemd is: 

(n) een waterdicht vat of tank met 
akertje en ketting van roestvrij metaal, in
houdende twee liter zoet water voor elk der 
personen waarvoor de boot bestemd is. 

Bovendien moet op schepen met een 
bruto inhoud van meer dan 2000 ton op 
reizen bµiten het gebied van de Europese 
vaart en de door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie met Europese vaart gelijk
gestelde vaart in iedere boot aanwezig zijn: 

een waterdicht verpakte verbandtrommel, 
inhoudende: 

10 gram mercurochroom 2 % in flesje 
met penseel: 

20 aspirine-tabletten à ½ gram; 
50 pharmadrine tabletten: 
50 atebrine- of chininetabletten; 
50 gram Sulfazalf in potje; 

2 driekante doeken; 
16 X 1/16 m hydrophile gaas; 

5 hydrophile windsels 6 cm; 
5 hydrophile windsels 8 cm: 
1 snelverband No. I; 
2 snelverbanden No. Il; 
1 m Bardella brandzwachtel: 
5 X 10 g vei;bandwatten: 
1 rol kleefpleister, breed 2 cm, lang 1 m; 
1 pleister snelverband 4 cm; · 
1 pleister snelverband 6 cm; 
1 doosje veiligheidsspelden No. 1; 
1 schaar, 

zomede buiten de trommel: 
10 morphine comprimé's à 10 mg-(in han

den van de kapitein); 
2 spalkplanken van voldoende lengte (in 

sloepen of op vlotten). 
2. Reddingboten met vast dek moeten 

bovendien van ten minste twee lenspompen 
zijn voorzien. 

In reddingboten aan boord van passa
giersschepen moet het aantal in lid 1 onder 
(j) · genoemde "rode lichten" of vuurpijlen 
tot ten minste twaalf worden uitgebreid. 

3. Indien aan boord een dralll!:bare radio
installatie voor reddingboten wordt medege
voerd, moet deze van een door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie goedgekeurd 
type zijn. Déze installatie moet op een vei
lige plaats in de nabijheid van de redding
boten worden opgeborgen, terwijl een laad
inrichting voor de accumulatoren der instal
latie zo mogelijk in de nabijheid van de 
bergplaats aanwezig moet zijn. 

De kapitein moet zorg dragen, dat onbe
voegden geen gebruik van de installatie 
kunnen maken, dat de goede werking ten 
minste eenmaal per maand wordt beproefd, 
de accumulatoren ten minste eenmaal per 
maand . volledig worden geladen en beproefd 
en dat van een en ander aantekening gehou
den wordt in het radiodagboek. 

4. In reddingboten aan boord van sche
pen, welke geen reizen maken, die zich ver
der uitstrekken dan de Oostzee, de Noordzee 
tot de 61ste breedtegraad en tot de lijn Or
kaden-Shetland-eilanden in het Westen, 
het Kanaal, het kanaal van Bristol, het St. 
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Georgekanaal en de Ierse Zee tot de lijn 
Whitehead- Port Patrick in het Noorden en 
in het Zuiden tot de lijn Carnsore Pt.
Landsend-Kaap St. Mathieu behoeven de 
in lid 1, onder (m}, genoemde vlees in blik 
en chocolade niet aanwezig te zijn, terwijl 
aan boord van vissersvaartuigen in dat ge
bied en op schepen, uitsluitend bestemd en 
gebruikt voor de vaart over de Wadden, 
langs de mond van de Weser naar,de Elbe 
en door het Kaiser Wilhelmkanaal tot Kiel 
in de reddingboten bovendien het aangege
vene in lid 1, onder (c}, (g}, (j} en (k), 
niet aanwezig hehoeft te z:;n. 

5. Motorreddingboten behoeven niet te 
voldoen aan het in lid 1 onder ( c) voorge
schrevene, terwijl slechts een half stel rie
men wordt geëist. Zij moeten echter twee 
bootshaken voeren. De aan boord van pas
sagiersschepen voorgeschreven motorboten 
moeten van een radio-telegraafinrichting en 
van een zoeklicht zijn voorzien. 

De radio-telegraafinrichting moet water
dicht in de boot worden opgesteld zodanig, 
dat zij overzichtelijk is en gelegenheid biedt 
tot behoorlijk onderhoud. 

De zender moet een vonkzender zijn met 
hoge toonfrequentie, waarmede de golf van 
500 Kp/s ( 600 meter) kan worden uit11ezon
den. Het aantal meterampères bij te water 
liggende boot moet ten minste 10 bedragen. 
De ontvanger moet zo mogelijk verend zijn 
opgesteld en ingericht zijn voor ontvangst 
van de golf 500 Kp/s (600 meter), zowel 
met lamp als met kristal. 

De krachtbron kan een motor of een accu
mulatorenbatterij zijn, waarbij de brandstof
voorraad, onderscheidenlijk de capaciteit zo 
groot moet zijn, dat de zender ten minste 6 
uren in totaal met vol vermogen kan wer
ken. De brandbatterij moet gedurende ten 
minste 4 achtereenvolgende ehnalen de be
nodigde gloeidraadenergie kunnen geven. De 
nodige waarloze delen moeten voor elke ra
dio-telegraafinrichting aanwezig zijn. 

Het zoeklicht moet een lamp hebben van 
ten minste 80 Watt met een doelmatige re
flector, zodat een licht gekleurd voorwerp 
over een breedte van ongeveer 18 meter, op · 
een afstand van 180 meter, duidelijk kan 
worden verlicht. Het zoeklicht moet drie uur 
achtereen onafgebroken kunnen schijnen, 
terwijl de inrichting een totale tijdsduur van 
6 uren aan de eis, hierboven aan de verlich
tingscapaciteit gesteld, moet kunnen vol
doen. 

Indien de energie voor de radio-telegraaf
inrichting en voor het zoeklicht door dezelf
de bron wordt geleverd, moet deze in staat 
zijn om het gelijktijdig werken van beide 
toestellen te verzekeren. 

Het bepaalde in de laatste zin van lid 3 
is mede van toepassing op de hierbedoelde 
radio- telegraafinrichting. 

Motorreddingboten moeten van voldoende 
brandstof zijn voorzien. 

6. Voor boten van de 3e klasse kan de 
uitrusting beperkt blijven tot hetgeen onder 
a, b, d, e, g, i, m en n, van lid 1 van dit ar
tikel wordt genoemd, benevens een bijl als 
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bedoeld onder (f), met dien verstande, dat 
voor (b) een stuurriem alleen voldoende is. 

Indien de reizen van de schepen zich uit
strekken buiten de vaart langs de Oostkust 
van de Noordzee van Calais tot het Agger
kanaal, zomede in de Oostzee tot de lijn 
Gothenburg-Frederikshaven, moet boven
dien de uitrusting genoemd onder (c) en (k} 
aan boord zijn. 

7. Elk reddingvlot moet worden uitge-
rust met: 

(a) vier rieme11, of pagaaien; 
(b) vijf scheegaten, klampen of dollen; 
(c) een vanglijn; 
(d} een drijfanker, een reddingboei met 

lijn; 
(e} een bus, inhoudende 4½ liter plant

aardige of dierlijke olie, zodanig vervaar
digd, dat de olie gemakkelijk op het water 
kan worden gestort en zodanig ingericht; dat 
zij aan het drijfanker kan worden vastge
maakt; 

(f) een in het water ontbrandend red
dinglicht; 

(g) ten minste één dozijn "rode lichten" 
met zelfwerkende ontsteking en één doos 
stormlucifers, beide waterdicht verpakt; 

(h) een luchtdichte kist, inhoudende ½ 
kg hard brood, ½ kg melk, ½ kg vlees in 
blik en 50 g chocolade voor elk der perso
nen, waarvoor het vlot bestemd is, zomede 
een blikopener; 

(i) een waterdicht vat met roestvrij 
akertje en ketting, inhoudende twee liter 
zoet water voor elk der personen, waarvoor 
het vlot bestemd is. 

8. De losse inventaris moet vastgebon
den zijn aan de boot of aan het vlot, waarin 
of waarop hij zich bevindt. 

Davits en daaraan verbonden boten aan 
boord van passagiersschepen 
Art. 14. 1. Aan boord van passagiers

schepen moet aan elk stel davits een red
dingboot van de le klasse verbonden zijn, 
terwijl indien deze boten geen ruimte voor 
alle opvarenden bieden, aanvullende red
dingboten geplaatst moeten worden en wel 
in de eerste plaats één boot onder elke der 
aan davits verbonden boten; vervolgens wor
den boten binnenwaarts van deze laatste 
geplaatst. 

Indien reddingvlotten zo kunnen worden 
geplaatst, dat zij in het algemeen in noodge
vallen beter voldoen dan reddingboten, mo
gen reddingvlotten worden gebezigd, mits de 

. gezamenlijke inhoud van de reddingboten 
ten minste even groot is als die, aangegeven 
in kolom C van de tabel van artikel 16. 

2. Voor korte reizen moeten, indien de 
gezamenlijke inhoud van de aan davits ver
bonden reddingboten van de le klasse klei
ner is dan de minimum inhoud, aangegeven 
in kolm D van de tabel van artikel 16, en 
de boten geen plaats bieden voor alle op
varenden, aanvullende boten, reddingvlotten 
of andere drijvende toestellen in zodanig 
aantal voorhanden zijn, dat voor alle opva
renden voldoende plaats aanwezig is. 

3. Indien het noch praktisch uitvoerbaar, 
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noch redelijk i!! het aantal stellen davits, be
doeld in kolom A van de tabel van artikel 16, 
te plaatsen, kan met een kleiner aantal stel
len worden volstaan, met dien verstande, dat 
dit aantal nimmer kleiner mag zijn dan het 
minimum, vastgesteld in kolom B van de ta
bel van artikel 16 en dat de gezamenlijke 
inhoud van de reddingboten ten minste ge
lijk is aan de minimum inhoud, aangegeven 
in kolom C, of voor korte reizen in kolom D 
van bovengenoemde tabel. 

4. Het aantal stellen davits behoeft nim
mer groter te zijn dan het aantal redding
boten van de le klasse, benodigd om ruimte 
te bieden voor alle opvarenden. 

Middelen tot te water brengen 
der boten 
Art. 15. 1. Aan boord van passagiers

schepen moeten de middelen voor het te 
water brengen van boten, als davits, blok
ken en sloeptakels met toebehoren, zó sterk 
zijn, dat de boten met volle bezetting en 
volledige uitrusting, zelfs bij slagzij van ten 
hoogste 15 graden, veilig te water kunnen 
worden gebracht. 

2. De bewegingsinrichting van de davits 
moet zo sterk zijn, dat de boten, bemand 
met de bedieningsmanschappen en geheel 
uitgerust, doch overigens zonder passagiers, 
tegen de grootste slagzij in, waarbij de boten 
nog kunnen worden gestreken, naar buiten 
kunnen worden gedraaid. 

Aan boord van schepen met een bruto in
houd van meer dan 500 ton moeten voor het 
buiten boord draaien van de sloepen de 
davits voorzien zijn van een bewegingsin
richting, die met de hand of werktuiglijk 
moet worden bewogen. 

3. Indien op passagiersschepen bij korte 
reizen de hoogte van het sloependek boven 
de lastlijn, bij de kleinste diepgang tijdens 
de vaart in zee, 4,5 meter niet te boven 
gaat, behoeft de sterkte van davits en in
richtingen niet groter te zijn dan voor de 
boot, uitsluitend met de bedieningsman
schappen en uitrusting bezwaard, bij een 
slagzij van ten hoogste 15 graden nodig is. 

4. Aan boord van schepen, geen passa
giersschip zijnde, moet de sterkte van de 
davits en verdere inrichtingen voldoen aan 
het in lid 3 bepaalde. 

5. Draaidavits moeten zijn voorzien van 
een inrichting, waardoor het uit de pot lich
ten van de davit, tengevolge van een schok 
of stoot, wordt voorkomen. 

6. De takels moeten van voldoende leng
te zijn om de onderblokken tot op het wa
ter te kunnen overhalen, indien het schip bij 
de geringste diepgang een slagzijde van 15 
graden heeft. 

Haken aan onderblokken van takels zijn 
niet toegestaan. 

7. Bij elk stel davits aan boord van sche
pen met een bruto inhoud van meer dan 
500 ton moeten ten minste twee doelmatige 
touwladders van voldoende lengte om bij 
ledig schip de waterlijn te bereiken, voor 
gebruik gereed, aanwezig zijn. Instede van 
touwladders mogen touwen, netten van vol
doende afmetingen worden gebezigd. 
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Tabel, aangevende nun,mum aantal 
stellen davits, boten, en bootruimte 
voor passagiersschepen 
Art. 16. 1. Het minimum aantal stellen 

davits, boten en bootruimte voor passa
giersschepen, als bedoeld in artikel 14, wordt 
gegeven in de ondervolgende tabel. 

µ, 1 ,., 
(Cl (DJ 

Lea,le Y&D bel ldup 
KleiDa'aan• 

Minimum tal s:ellcn Minimum in- Miaim,am ID-
_ .. _ 

MDllll da"1ts, bû boud sa--- bo11dsea--........ IWDsll ui1:zoftde- iijbtaddin&- lijb Nddina-
duita riDI toe- boR!D in m' .......... ........ 

JI e:ntlelmrdan 37 2 2 " Il " . . . ., 2 2 " 17 .. . . . 49 2 2 .. ,. .. . . . " ' 3 " " " . . . ,. 
' J " 37 " . . . 63 • • 78 41 ., . . . 67 • • .. " . , . . . 70 ' 4 110 .. 

70 • . . " ' 4 129 52 " . . . " • ' , .. .. 
71 • . . 12 • ' , .. .. 
12 • . . 87 7 ' "' , . 
17 • . . 91 7 ' , .. ., 
" . . . .. 1 6 214 .. ... . . 101 1 6 2JJ 10, 

101 " . . 107 9 7 "' 116 ,., . •: . 113 9 7 273 125 
IIJ" . 119 10 7 JOi 133 
119 " . . 125 10 7 "' , .. 12, • . . "' 12 9 370 156 
133" . . 140 12 • - 170 , ... . . , .. 14 10 451 "' 149 " . . 15' 14 10 ... 201 ,,. . . . , .. 16 12 JJO 217 
168 • . . 177 16 12 576 
177 " . . , .. Il IJ 620 
186 " . . 195 Il IJ 671 
195 " . . 204 20 14 717 ,.. . . . "' 20 14 , .. 
213" . . 223 n " ... 
m. . . J32 n " ... 
232 • . . 241 24 17 ... 
"'· . . 250 24 17 972 
250 • . . 261 26 Il 1031 
261. . . 271 26 Il 1097 
271" . . 262 21 19 1160 
212 • . . 293 21 19 1242 .... . . JOJ JO 20 IJ12 
JOJ. . . J14 JO 20 ,.., 

2. Indien de lengte van het schip groter 
is dan 314 meter, zal het minimum aantal 
stellen davits door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie worden vastgesteld. 

3. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt de inhoud van een boot van de 2e 
klasse verkregen door vermenigvuldiging van 
het aantal personen, dat zij kan opnemen, 
met 0,283. 

4. Indien de lengte van het schip kleiner 
dan 31 meter of groter dan 168 meter be
draagt, zal de minimum inhoud van de red
dingboten, bedoeld in kolom (D), door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie worden 
vastgesteld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

BIJLAGE VIiia 

REDDINGMIDDELEN AAN BOORD VAN 
PELGRIMSSCHEPEN EN PASSAGIERS
SCHEPEN, WELKE GROTE AANTALLEN 
PASSAGIERS, VOOR WIE GEEN VASTE 
SLAAPPLAATSEN AANWEZIG ZIJN, IN 

BEPAALDE GEBIEDEN VERVOEREN 

HOOFDSTUK I 

Toepassing 
Art. 1. Dit hoofdstuk is van toepassing 

op schepen, gebezigd voor het vervoer van 
pelgrims tussen havens aan de Rode Zee 
enerzijds en Indonesië, India, Pakistan, Cey
lon en de Straits Settlements anderzijds, als
mede op schepen, welke bestemd zijn voor 
het vervoer van meer dan 12 passagiers, 



s. 1949, J 254 

voor wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, op reizen tussen Indonesië, India, Pa
kistan, Ceylon, Hongkong en de Straits 
Settlements. 

Geldigheid van bijlage VIII 
Art. 2. Bijlage VIII is op de in artikel 

1 bedoelde schepen van toepassing met in
achtneming van hetgeen in de volgende ar
tikelen nader is bepaald. 

Boten en davits op schBpen anders 
dan gebezigd voor pelgrimvervoer · 
Art. 3. 1. Schepen, niet gebezigd voor 

het pelgrimvervoer, moeten voorzien zijn 
van het aantal stellen davits als aangegeven 
in kolom (A) van de tabel van artikel 6, 
met dien verstande, dat het aantal stellen 
davits niet groter behoeft te zijn, dan het 
aantal reddingboten, nodig om alle opva
renden te kunnen opnemen. 

2. Aan elk stel davits moet een redding
boot van de le klasse zijn verbonden. Indien 
de aan davits verbonden reddingboten geen 
voldoende ruimte bieden voor alle opvaren
den of de inhoud kleiner is dan die, aange
geven in kolom (D) van de tabel van artikel 
6, moeten aanvullende reddingboten worden 
geplaatst. De gezamenlijke inhoud daarvan 
moet zo groot zijn, dat hij met die van de 
onder davits geplaatste boten groot genoeg 
is om alle opvarenden te kunnen opnemen, 
zonder dat echter de inhoud, aangegeven in 
bovengenoemde kolom (D), behoeft te wor
den overschreden. Indien alle opvarenden 
niet in de boten kunnen worden opgenomen, 
moeten voor de overblijvenden de nodige 
aanvullende reddingmiddelen worden ge
plaatst. 

3. Indien het noch praktisch uitvoer
baar, noch redelijk is het schip uit te rusten 
met het aantal stellen davits, bedoeld in lid 
1, kan met een kleiner aantal stellen davits 
worden volstaan, met dien verstande, dat dit 
aantal nimmer kleiner mag zijn dan het mi
nimum aantal volgens kolom (B) van de 
tabel van artikel 6, en dat de gezamenlijke 
inhoud van de boten ten minste gelijk moet 
zijn aan de minimum inhoud aangegeven in 
kolom (D) van die tabel. 
Bijzondere reizen 
Art. 4. 1. Op reizen tussen Hongkong en 
de Carolinen, Ladronen en Marianen, de 
Ellis en Gilbert eilanden, Guam, de Mar
shall en Pelim eilanden, behoeft in afwijking 
van het bepaalde in artikel 3, lid 2, de aan
vulling van de onder davits geplaatste red
dingboten slechts te geschieden totdat de ge
zamenlijke inhoud van alle reddingboten ten 
minste gelijk is aan die, aangegeven in ko
lom (F) van de tabel van artikel 6. 

2. Op reizen in de Golf van Bengalen 
en in de Andaman Zee ten Noorden van de 
lijn Calimerepunt-Atjehhoofd-Penang be
hoeft, in afwijking van het bepaalde in ar
tikel 3, lid 2, de gezamenlijke inhoud van 
de reddingboten slechts groot genoeg te zijn 
om 80 percent van alle opvarenden op te 
kunnen nemen zonder dat echter de inhoud 
aangegeven in kolom (F) van de tabel van 
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artikel 6 behoeft te worden overschreden, 
terwijl slechts zoveel aanvullende redding
middelen behoeven te zijn geplaatst als no
dig is om voor 80 percent van het aantal 
opvarenden voldoende ruimte te verkrijgen. 

3. Op korte reizen gelden de bepalingen 
van artikel 3 met dien verstande, dat voor 
kolom (D) de kolom (E) van de tabel van 
artikel 6 in de plaats wordt gesteld en dat 
de in de derde volzin van lid 2 van artikel 3 
bedoelde inhoud slechts met aanvullende 
reddingmiddelen behoeft te worden aange
vuld, totdat een gezamenlijke ruimte vol
doende voor 80 percent van alle opvarenden 
is verkregen. 

4. Op reizen als bedoeld in het voor
gaande lid binnen een gebied begrensd door 
een lijn lopende van een punt op de West
kust van het Maleise Schiereiland op 10° 
Noorderbreedte langs de kust van Azië tot 
een punt in Cochin China op 11 ° Noorder
breedte, dan naar een punt op 8° Noorder
breedte en 110° Oosterlengte, verder naar 
een punt op 8° Noorderbreedte en 125° 
Oosterlengte, vervolgens naar een punt op 
de evenaar op 140° Oosterlengte, langs de 
evenaar tot 160° Oosterlengte, vervolgens 
naar een punt op 11 ° Zuiderbreedte en 170° 
Oosterlengte, verder naar een punt op 23° 
30' Zuiderbreedte en 170° Oosterlengte, van
daar naar een punt op 23 ° 30' Zuiderbreedte 
en 160° Oosterlengte, vervolgens naar de 
Oostkust van Kaap York op 11 ° Zuider-

. breedte, van de Westkust van Kaap York 
op 11 ° Zuiderbreedte naar Kaap Wessel en 
Wesseleiland, vervolgens langs de Australi
sche kust naar· Port Darwin (Kaap Char
les), vervolgens naar een punt op 10° Zui
derbreedte en 109° Oosterlengte, verder naar 
Christmaseiland, vervolgens naar een punt 
op 2° Noorderbreedte en 94° Oosterlengte, 
vervolgens naar een punt op 6° 30' Noor
derbreedte en 94° Oosterlengte en vervol
gens naar het punt van uitgang, doch met 
uitsluiting van de havens en plaatsen in het 
rechtsgebied van het 'Gemenebest van 
Australië, behoeft de in de tweede volzin 
van lid 2 van artikel 3 bedoelde inhoud 
slechts met aanvullende reddingmiddelen te 
zijn aangevuld, totdat een gezamenlijke 
ruimte voldoende voor 60 percent van alle 
opvarenden is verkregen. 

Vervoer van pelgrims 
Art. 5. ' 1. Bij het vervoer van pelgrims 

op reizen naar en van havens aan de Rode 
Zee gelden de voorschriften van artikel 3 
met dien verstande, dat in lid 2 en 3 van 
dat artikel voor "kolom (D)" moet worden 
gelezen "kolom (F)". 

2. Indien op de in lid 1 bedoelde reizen 
niet meer dan 12 passagiers, voor wie vaste 
slaapplaatsen aanwezig zijn, worden ver
voerd, moet bovendien in lid 1 van artikel 
3 voor "kolom (A)" gelezen worden "kolom 
(C)". 

3. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde rei
zen korte reizen zijn moet in lid 2 en 3 van 
artikel 3 voor "kolom (D)" gelezen worden 
,,kolom (E)". 
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Tabel, aanAevende minimum aantal 
stellen davits en bootruimte 
Art. 6. 1. Het minimum aantal stellen 

davits en de minimum bootruimte voor de 
in artikel 1 bedoelde achepen wordt gegeven 
in de ondervolgende tabel. 

i ilff 
M.....____.,_. --1 boc.-btlmbialal-

hl -1 jl 

' ! 

11!11 
....... ...,.,ae1up 3 • 1 l ·11 -- f 1 u 
_ .. _ 

j 1· • 1t,, • t u 1 d 3 > 
IAI (Il) (C) (D) .., (F) 

~ 31 ai beoedaa ,, , ... 2 2 2 22 • Il 

" . . 4J •••• 2 2 l 21 12 15 ., . . ""· ... 2 2 2 " " 22 ... . 53 .,,, l 2 2 " 22 21 

" . ,, ..... J 2 2 ,. 26 " . 
6J ..... • • • 6l JI 31 ,. . . ., . . 67 , , , , • • • " J1 .. 

"' . . 1111 •••• • • • a " " ,. . . 75 • ••• • . • 10] .. ,. .,, . . "· ... • . • 116 .. ., ... . . 12 •••• • . • 127 SI n ., . . ". ·• .. 1 . • 1411 .. .. ,., . . , ..... 1 • • "' .. 101 
91 • . "···· 1 • 171 .. 117 ... . IOI . ••• 1 • 111 .., IJl 

101 • . 107 , , , , • • ,.. 11' 10 
J07 • 111 • •• , • • 111 12' 156 
11] .. 

. 
11' , ••• 10 • 141 IJl l'6 

:!119. 
. 

125 .,,. 10 1 "' 144 111 

'". 
. ns . . , .. 12 1 ,.. l'6 105 . 

IJJ • . ...... 12 10 l21 1" 212 ... . . .•. . . . .. 10 "' IH 231 , ... . .•. . . . .. 10 "' JIII 1'I ... . . .•. ... 16 .. ... "' 

1 

271 .. . . ,n .... 16 IJ •1 - -
m. . ·•···· Il IJ .... - -, ... . '" .... Il Il "' - -
19' .. . • ···· ,. 14 ,,. - --- . 21, .,., ,. .. . .. - -

2. Het aantal stellen davits en de boot
ruimte van schepen, welke kleiner of groter 
zijn dan in deze tabel aangegeven, worden 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
vastgesteld. 

UitrustinA 
Art. 7. De verminderde hoeveelheid, ge

-condenseerde melk, genoemd in de tweede 
:zinsnede van lid 3 van artikel 13 van Bijlage 
VIII, behoeft ook slechts op de in deze Bij
lage bedoelde schepen aanwezig te zijn. Het 
niedevoeren van gecondenaeerde melk kan 
geheel worden nagelaten op reizen genoemd 
in artikel 4, lid 3. • 

HOOFDSTUK II 

ToepassinA 

Art. 8. Dit hoofdstuk is van toepassing 
op schepen gebezigd voor het vervoer van 
grote aantallen passagiers, voor wie geen 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, tussen 
havens in de navolgende gebieden: 

(a) De Caraïbische Zee, benevens een 
-strook ter breedte van 30 zeemijlen aan de 
Noordzijde der Grote Antillen en aan de 
Noord- en Oostzijde der Kleine Antillen en 
voor korte reizen in een gebied, gelegen ten 
Westen van de lijn Ragged Point (Barba- . 
dos) naar de monding van de Suriname
rivier. 

(b) Voor korte reizen langs de Westkust 
van Middel- en Zuid-Amerika tussen ha
·vens, niet Noordelijker gelegen dan 13° 
Noorderbreedte en niet Zuidelijker dan Co
,quimbo. 
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(ç) Voor korte reizen langs de Westkust 
van Afrika tussen havens niet Noordelijker 
gelegen dan Kaap Blanco en niet Zuidelijker 
dan Mossamedes. 

(d) De Rode Zee en de Golf van Aden 
bewesten de meridiaan van 52° Oosterlengte, 
alsmede voor de korte reizen langs de Oost
kust van Afrika niet Zuidelijker dan de 
haven van Louren:zo Marques. 

GeldiAheid van BijlaAe VIII 
Art. 9. Bijlage VIII ia op de in artikel 8 

bedoelde schepen van toepassing met in
achtneming van hetgeen in de volgende ar
tikelen nader is bepaald. 

Boten en davits op schepen, bedoeld 
in artikel 8 
Art. 10. 1. De schepen moeten voorzien 

zijn van het aantal stellen davits als aange
geven in kolom (A) van de tabel in artikel 
6, met dien verstande, dat het; aantal stellen 
davits niet groter behoeft te zijn dan het 
aantal reddingboten, nodig om alle opvaren
den te kunnen opnemen . 

2. Aan elk stel davits moet een redding
boot van de le klasse zijn verbonden. Indien 
de aan davits verbonden reddingboten geen 
voldoende ruimte bieden voor alle opvaren
den of de inhoud kleiner ia dan die, aange
geven in kolom (D) van de tabel van ar
tikel 6, moeten aanvullende reddingboten 
worden geplaatst. De gezamenlijke inhoud 
daarvan moet zo groot zijn, dat hij met die 
van de onder davits geplaatste boten groot 
genoeg is om alle opvarenden te kunnen 
opnemen. 

3. Indien op reizen, a1a bedoeld in artikel 
8 onder (a), (c) en (d), het noch praktiach 
uitvoerbaar, noch redelijk is de in het vorige 
lid bedoelde aanvullende reddingboten te 
plaatsen, kan genoegen worden genomen met 
een gezamenlijke inhoud der reddingboten, 
welke groot genoeg is om 80 percent van alle 
opvarenden te kunnen opnemen, mits voor 
de overige opvarenden voldoende aanvullen
de reddingmiddelen aanwezig zijn. 

Indien de schepen zich op deze reizen niet 
verder dan 30 zeemijlen van het naastbijzijn
de land verwijderen, kan met een gezamen
lijke inhoud der reddingboten, welke groot 
genoeg ia om 60 percent van alle opvaren
den te kunnen opnemen, worden volstaan. 

4. l6dien het noch praktisch uitvoerbaar, 
noch redelijk is het schip uit te rusten met 
het aantal davits, als in lid 1 is voorge
achreven, kan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie een kleiner aantal davits toe
staan, mite voldoende middelen aanwuig 
zijn om de niet onder davits geplaatste bo
ten veilig te water te brengen. 

UitrustinA 
Art. 11. Het medevoeren van de gecon

denseerde melk, genoemd onder m in lid 1 
van artikel 13 van Bijlage VIII, wordt niet 
geëist. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

31 
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BIJLAGE IX 

GENEES-, HEEL- EN VERBAND
MIDDELEN 

Toepassing 
Art. 1. Aan boord van schepen, waarop 

geen geneeskundige gemonsterd is, moeten 
de in de in artikel 8 opgenomen lijst ge
noemde: 

I. middelen voor inwendig gebruik, 
II. middelen voor uitwendig gebruik, 
III. ontsmettingsmiddelen, 
IV verbandmiddelen, 
V. verplegingsartikelen, 
ten minste in hoeveelheden, als daarin 

vermeld, met de daarbij behorende aanwij
zingen, aanwezig zijn. 

Berging 
Art. 2. 1. De in artikel 1 bedoelde mid

delen moeten, hetzij in kisten, vervaardigd 
van goed droog hout van ten minste 1 cen
timeter dikte, met koperen houtschroeven, 
hetzij in daarvoor ingerichte kasten of ruim
ten (scheeps- of stuunnansapotheken) zijn 
geborgen. 

2. Deze kisten, kasten of ruimten moeten 
aan de buitenzijde duidelijk met een rood 
kruis zijn gemerkt. 

Scheiding der verschillende middelen 
Art. 3. De onder I en II genoemde mid

delen moeten gescheiden worden bewaard 
van die, onder III en IV aangegeven. Aan 
boord van vissersvaartuigen en kleine sche
pen mogen de middelen gezamenlijk in een 
kist worden bewaard, mits zij door een hou
ten tussenschot zijn gescheiden. 

Nummering der middelen, afschrift lijst 
Art. 4. Op de verpakking der onder I, 

II en III genoemde middelen moet het num
mer volgens de in artikel 8 opgenomen lijst 
zijn aangebracht. Een afschrift van deze lijst 
moet goed bevestigd in de kisten, kasten of 
ruimten aanwezig zijn. 

Opiumpreparaten, Latijnse benaming 
Art. 5. 1. Opiumpreparaten moeten 

door een apotheker zijn geleverd, hetgeen 
uit een merk op de verpakking duidelijk 
moet blijken. Deze preparaten zijn in de 
lijst der voorgeschreven middelen met een 
kruisje aangegeven. 

2. Op de etiketten, aanwezig op de ver
pakking der middelen, moeten, ten behoeve 
van in het buitenland te raadplegen genees
kundigen, zoveel mogelijk naast de Neder
landse de Latijnse benamingen zijn vermeld. 

Aanvullende middelen 
Art. 6. 1. Behalve de in artikel 1 ver

melde middelen, die steeds aan boord moe
ten ziin, mogen in verband met de aanwe
zigheid van verplegend personeel of met de 
aard der reis andere genees-, heel- en ver
bandmiddelen en verplegingsartikelen wor
den medegenomen, indien de aanwijzing 
daarvan op verzoek van of na overleg met 
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de eigenaar van het schip door een bevoegd 
geneeskundige is geschied. 

2. De in lid 1 bedoelde artikelen moeten 
voorkomen op een door Onze Minister vast 
te stellen lijst, welke op verzoek van de 
eigenaar kan worden aangevuld. 

3. Ten aanzien van deze middelen zijn 
alle hierboven genoemde voorschriften om
trent berging, verpakking en aanschaffing 

van toepa1&ing. 
Handleiding . _ 

Art. 7.. Voor alle ·aan boord aanwezige 
genees-, heel- en verbandmiddelen en ver
plegingsartikelen, zowel de voorl(eschrevene, 
genoemd in artikel 1. als de facultatieve, be
doeld in artikel 6, moet steeds een door 
Onze Minister aangewezen handleiding voor 
het gebruik van deze middelen en artikelen 
aan boord zijn. 

Lijst van middelen 
Art. 8. De als bijlage hierachter opgeno

men lijst geeft afzonderlijk de middelen aan, 
welke aan boord van vissersvaartuigen (A), 
aan boord van schepen van 500 ton bruto 
inhoud en minder (B), aan boord van sche
pen op reizen met niet langere duur dan 
één etmaal ' C) en van schepen van meer 
dan 500 ton bruto inhoud, waarvan de reis 
langer duurt (D), moeten worden medege
nomen. 

(Zie pag. 483 e.v.) 

BIJLAGEX 

REGLEMENT BETREFFENDE DE EXA
MENS TER VERKRIJGING VAN EEN 

CERTIFICAAT VAN BEKWAAMHEID 
ALS LUISTERAAR 

Afgifte en geldigheidsduur certificaten 
Art. 1. 1. Een certificaat van bekwaam

heid als luisteraar wordt afgegeven aan hen, 
die met voldoende uitslag aan het hierna 
aangegeven examen hebben deelgenomen en 
de eed of de belofte van geheimhouding 
hebben afgelegd. 

2. Een certificaat van bekwaamheid als 
luisteraar heeft een geldigheidsduur van 5-
jaar en kan niet worden verlengd. 

3. Voor het verkrijgen van een her
nieuwd certificaat wordt het opnieuw met 
voldoende uitslag afleggen van een examen 
in de onderdelen (a) en (b), genoemd in 
artikel 5, geëist. 

4. De certificaten zijn van een door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie vast te
stellen model. 

Examencommissie 
Art. 2. Het êxamen ter verkrijging van 

een certificaat van bekwaamheid als 
luisteraar wordt in de Nederlandse taal af
genomen door een door het Hoofd van de · 
Scheepvaartinspectie te benoemen commis
sie onder voorzitterschap van het Hoofd 
van de Dienst der Mobiele Radio-telegrafie 
en -telefonie. 
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Soort 

j 
Benaming 

Samcnatclling 
Yolsena de Ncderlandt0 V"}rpak.kina: 

Pbarmacope,c 

Purpmniddelca Woaderollc Oleum Ricinl 

1. Middelen TOOI' 

Fles 
S.- mat Sulfa.s Maanlllica Idem 

l CaacaralDla- Tabl.Er.tractirhllalllpur,- Buisje 
bleaen. Jhianac &icci. van 10 !t. 

s.Cucarac ....... 
0,130 •. 

Stopmiddel • • BianatlM,piYm Tabl.Nîtratil~ !dom - ~~:n~·Jg<tJ-o.m g. 

Koortsmiddd ' KJaimdaWl:ttm Tab!. Hydrodllonli:I CM- !dom 
nini 0,250 1. 

Pijnatillend • Amk>-sallc;t"l• Tab!. Acidi __,.lo-alicyl Idem 
middel -- o,soo 8 

... _ -Hoe1tmiddden 7 ·- Tabl. Pulveril """ -- Idem -- positi 0,100 1-

Bicarbonatis ~Q,«ICI" 

8 

_ ... 
Solutio ammoMIO spin- Flu 

tuosa. anisata 

Maasmiddel • -· Bicarbonas natncul !dom 

Druipcnniddel 10 .,_......,_, Balaamum Copaivae 1. Fin .,__, OlcumSamall. 

Braatmiddd Il - Tabl. Pulveril radldl ipe- Buisje - cacuanhac 0,500 g. 'ftD 10 IL 

NOOT ..... .,_. _ __,4aeea,.~-doorbolp&al~111~ 
_ ... _,_dapl~d!M'derNil;m6tr .... 2IIIO~-... _ 
Mlld9~WIJl'dl~lllkmlaa---bijdra......__...., • ........... ~. 

Samcnstcllin1 
Soon Bonaming w,J,ms de Nederlandae Verpakkin1 

" 
Pl!B.rmacopee 

~ 

~ 

1 

ll. Middelen TI)OI" 

Woad• en OOI· 12 -- Solutio_Acid borici l ¾ "" ...... 
Middd team " -m- Ok:i pctrae Yen.alia, Saponi& Idem ·- -- vi:ridia, Aqaea p;utes 

aequalts 

Wondpoeder 14 0.-"" Gallas bismuthicu, basicus Sumibua 

"" Brandmiddel u - Acid taM.ici 2,5 g. Tube van 
Vatetlni albi lanolini ,0" 
aa 23,75 g 

GoJKdmidddcn 16 w.......c- Solutio peroxydi hydro~nii Fle, 
wondmiddd - 3% 

17 
_ .. 

Tabl. Sulfatis orthc,.my. e• - cbinilini 0,5 8 ..,, 20 ,t. 

Wondmiddelen Il -- Balaamum penniL-iom Tube Vlln 
,0" 

19 Jodiumliaclals Soiutio 100ii spirituosa 5 '¼ Druppel-,,. Hesje in huls 
tt.n,pafla.taa Fbje met ,,. -1 ............... ,_ 

1% 
20 -.. .. Lanolini, vaselini albi aa Tubo ,an 

p. 11.eq. cum Acido boriça ,0" 
10% 

Middel teaen 11 - Solutio camphorae apiri- "" doorligen en NOSa10% 
bij bevriezen 

Middel tegco .. - Glyoerinum !dom 
winterbanden, 

Strooipoeder 23 ,.. .. Talcum vcnetum .... 
Strooibus' 

s. 1949, J 254 

H.....u.odoo ....-....... 
IChepe:n 'ftD meer dan ,00 toa bnrto -... ....... de .......... ,00""' ....... Inhoud mot reizen 'ftD lanpn dDW' 

vaartufaai bruto inhoud 
_ ... ...... -

en minder """"""" 
Voor Iedere 50 vcrbl.ijf.:iqen en ~ 

duurt dechen dumtn (zie noot op blz. 241) 

(A) c,,r 1 
(C) (D) 

brwcndlg e:hnl, 
250 •· 100 1- IS 1- met Ucinste hoeveelheid 'ftD 100 &. 

,00" 100 •· Hl01- 5 I• met ltleinste hoeveelheid 'ftD 100g. 
Jo ... 

30 ... 20 ... 20 •L 111..metkleinstehoeveelbe.idnn20a.. 

20 IL 

30 IL 20 IL 20 IL 1 IL met kle.inJtc bcilM:eJbeid w.n 20 lt. 

30 IL 20 ... 20 ,t. l Il met tlcinste J:.Ooe\,eeJbeid van 20 lt. 

,0" 30" 1 •· met kJdnlte hoew:clhcid van 30 a-

,0 •· 25 " 5 1- met kleuutc hoeveelheid ... -an 50 ,1,, 

,0" 2% 1 met kleinste boeveelbcid'Gn .50 a-

10 lt. 1 IC. met kleinste boewelhcid vu 20 lt. 

H~we!beden voor 

1 1- schcpon -.. meer dan 500 ton bruto schepen van 11'11U'Yan de 
!1'Crisscr. 500 ton reis niet inhoud met reiz.cn van langere duur 
vaartuigen bruto inhoud lanFl' dan dan een ebnaal. 

en mindu OtD etmaal Voor icdcrc 50 vi:rblijfdagcn • ge-

duun dedtm daarvan (zie noot op bl:r.. 242) 

(A) 
1 

(8) 
1 

(C) (D) 

11itnn.dtg pbnaik 

500 ,. lOO g. 50 g met kleinste hoeveelheid v:an 500 1. 

250 ,. ICO 1- 2! 1 met kleinste hoeVlldhci.d van 100 r. 

30 I• 1/, a: met klcioltc hoeveelheid van 5 1-

2.10 •· lSO g. 250 g. 

,00 •· 300 •· 
50 a met k.leimte hoeveelheid van 300 r. 

2 lt. met k'leinste boeYcclheid van 40 st. 

,o .. ,0" 5 s rJCt kleinste hoevcelhtid van 50 g. 

JO 1. Yi g met kleinste hoeveelheid van JO &-

200 •• 

,. .. 
,0" lO &- 50 •· 5 s met kleinste boe-,,eelhdd va:i. SO s-

25 a. met kleinste boevee!heid van SOO 1. 

·250 .. 
250 •· 

SO a: met tlcirutc boevcelbcid van 500 1-

50 !il met klcinatc hoeveelheid n.n 500 1. 
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1,1 1 1-1 

H~ fllOI' 

.._,.,,. 1--~ .. 1 achl:pn vu 111N1' dim 500 ton. bruto - - ~i::.. ....... inhoud met .... vu ~ duur - _ .. _ -- ~ ... ...... -. - ......... -- Voor foderc JO w.blij(daam en ~ 
dUUft lkdlCll dunu (zia noot op blz. 242) 

(Al 1 (BJ (C) 
1 (D) 

m.~ ......... 
Ontlmettinp-

1=1~ ,~~~-hg, fa 1 
1 

''° .. 
1 

,,., .. I "'•----,,., .. - Talll. .... ~ B ... vu - 2 lt. aa kllimle ~ vu ,0 lt. 
cbilllillll ... • ... 

IV. Vahud- ... ..... 
Verbandwatt.eo. Rol met ..... f"..t ..... 50J:., ....... ~nnlll01, 

blauw papier , ..... . ..... 
doonchOU!l 
2 m lano---
10 cm breed 
per 100 1 in 

=•• 
Hydropbilc:pa 111111 -- 2 m• 1 m' lm' 1/um•mi~lloevmlbadvulm'. 

16 X 1/ .. m' - ... Paljena .,.,., .,..,.._~bonellllml-•, . .,.-_ ., . .,.. .......... _ - Pujo s ... s ... 2 ... .,_ .. met tWalle boneeb:id 1'1111, .. 
zwachtela 
sm,-
6 an,,_, 

Idom Patje 
, ... . ... 2 •L 1/ao st. mee kleimte hocYcclheid YB.D 5 lt. 

"'"-5 m<ilaaa. 
10 cm breed 

Cunbric•iada:1.1 - 5 •L ... 2 ... 1/• IL DICC tleimlCI boevmhcid Y&:a S lt. ........ . .. ..... 
5 cm,_. ,_ - ... s" 2 •L 1

/• at. met kfl:ÎDIII bcevmlbdd vu J a. -........ ID cm bR:ed. 

Hocva:lhedea\lOOI' 

-~ 1 
schepmi van mecrr dan 500 ton bruto - ,-- WMrYan de 

Soort Bollllllina YO!g:cm dl: Nedcnalldac Verpa.kkina meviam- 500 IOD. reil niet inhoud met ftUm WUI larigerc duur • - nutuigen bru.o inhoud 11.npr dan du. een etmaal. 
comindor cca etmaal j Voor iedere 50 wrblij(d&gcn en ge-

duurt dceltcn dunu. (til noot op blz. 2412) 

(A) 
1 

(B) (C) 
1 

(D) -- Pakjo 10 OL 

1 -- ·- 3 ... , ... , ... 
(Jdoóol 
~ !dom 2 ... 2 oL t,r. 1 1t •• iD l toer.ea. met ldciutc hocvael-(-) beid nn l lt, -- Idem 

'"· 111. l1t. -) 
l)nobnûge Pat "L hl l1t. 1/, mor tleimte boeveel.tieid van 6 11. doeb:n 111d: en (J_ ... ) (1 .al 81-) (-lil.) (1-Jil.) -""""' ---""""""""c ..... .... ... . .. 1 ._ in tolMI. -· _, ... 

bnicd 11/acm v- P,>j< 12 st. 12 lt. 12 IL 1 st. met kloin1te hoeveelheid van 12 1t. .......... 
roamij mo-
tw. in w:r~ ..... ,,,.,. -..., ... _ 

Ewge buiten 
In- dew:rbandlr.isl _ ... 
40cm 

a.o,,,.- 2slubiD. 
2 stut1 ID. totul -(0.. <art.dooo 

m:r) 80 cm .... 
v ... watlm in R.ol 2 m laaa, . ... '21t. 21t . ,,~ st. met kleinste baewclheid VI.tl. 2 11. 

rollen 2 X 10 10 cm breed 
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..... 

--YIID 1/t m. 
BiJhoch..NlilC 

......... -. ....... _ 
lm .... 

Verbandlcbaar 
Koon,dJonno. ...... -·=-Chirursia:à roeetnij mctAal -....... M............i -G~ 
Wonda,nwa roemrij metaal --· G mnmi band-, -Houlell_. ....... 
Mcdicij1111cuen 

!OO-'(J01mct .. ..,....., ....... 
Flelja l01mec -.... trypaftavine 
Witte ca b&&uw 

mtcttm -

2:.. 
1 mJ&111, ,, .., _ 

OpaaQld in -v. v .......... 

In houten -
Doo,Jo 

Mctalmdool,ic 

Metuin or 
bolltendoosjc, -~ mee of 
pa)jevanlOst. 

•boort bij Koaintlijk bclluil van do 2219' ~ 19]6 (Sts.111,lotl DO. fflD). 

Aanmelden voor het examen 
Art. 3. Het examen wordt, behalve ge

durende de maanden Juli en Augustus, zo 
mogelijk éénmaal per week afgenomen. Zij, 
die daaraan wensen deel te nemen, behoren 
zulks ten minate 8 dagen te voren aan te 
vragen aan het Hoofd voornoemd, onder op
gave van naam, voornamen en woonplaats 
en met overlegging van: 

(a) een uittreksel uit het geboortere
gister; 

(b) een goed gelijkend portret (pas
poortmodel) in tweevoud. 

Exame~elden 
Art. 4. 1. Om tot het examen te worden 

toegelaten, moet de candidaat voor de aan
vang hiervan aan het Hoofd van de Dienst 
der Mobiele Radiotelegrafie en -telefonie 
een bedrag van vijf gulden hebben betaald 
voor de kosten van een examen ter verkrij
ging van een eerste certificaat van be
kwaamheid als luisteraar en een bedrag van 
twee gulden en vijftig cent voor die van 
een examen ter verkrijging van een her
nieuwd certificaat. 

2. De opbrengst van de examengelden 
wordt door het Hoofd voornoemd aan het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie overge
maakt en door deze in 's Rijks Schatkist 
gestort. 

Programma 
Art. 5. Het examenprogramma omvat: 
(a) zuiver op het gehoor opnemen van 

groepen code (letters, cijfers en leestekens 

-.......... 
{A) 

, .. 
l at. 

1" 

-l at. 

' "· 
.,,_, 
splinter

pincet 

JOa. 
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H~l.bcdcnft1DI" 

- ... ~ .. 1 ,00 toD Ris IÛel ---CD minder een etmaal ..... 
{B) (C) 1 

Il.hepen ~ meer dao ,oo lOa bruto 
inhoud mee fCUIID. van laalao duur ... ........... 
Voor icda9 50 w:rhlijf~ en .,.. 

dedlm dunlUII (zie noot op b1L 242) 

{DJ 
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. ... 
111 • 
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splinter• -
IOa • 

10 ._ van 
dbtlcm 
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t Il\. 3 at. in totaal 

- 1 1pliDtcr· l 1tdin tolul. - 1-.m....a. 
llLiatOIML 
211.inlOIML 
l 1t.iatotul, 

J pau- .ia tatML 

100 ■.ÎD toeaal. 

25 lt. in to&lll. 

l d, t ll. 

2' lt. YID .tb kJnr iD. COIMI: 
1 a. 1 1 IL ia IDCaL 

door elkaar), met een snelheid van 16 groe
pen per minuut, elke groep samengesteld uit 
5 tekena, waarbij elk cijfer of leesteken voor 
2 telt; 

(b) opnemen van de alarm-, nood-, vei
ligheid&- en spoedseinen (zie de artikelen 
114 en 115 van het Schepenbesluit, wanneer 
deze seinen tussen een serie andere seinen 
door worden gegeven; 

(c) bekendheid met de betekenis der on
der (b) genoemde seinen; 

(d) het regelen van de ontvangtoestel
len, welke bij een radio-telegraafinrichting 
worden gebruikt. 

Uitslag examen 
Art. 6. Candidaten, die aan alle onder

delen van het in het vorig lid genoemd 
examenprogramma hebben voldaan, zijn 

voor het examen geslaagd. 
ln.Blle van het ezamenwerk 

Art. 7. 1. Het opneemwerk der candi
daten wordt na afloop van het examen ge
durende de daarop volgende drie maanden 
bewaard. 

2. Iedere geëxamineerde kan in dit tijd
vak bij het Hoofd van de Dienst der Mo
biele Radiotelegrafie en -telefonie inzage 
van zijn examenwerk nemen. 
Register 

Art. 8. Het Hoofd van de Dienst der 
Mobiele Radiotelegrafie en -telefonie houdt 
een register bij, dat de namen van de per
sonen, aan wie een certificaat van bekwaam
heid als luisteraar is uitgereikt, bevat. 
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Duplicaten van certificaten 

Art. 9. Duplicaten van certificaten van 
bekwaamheid ala luisteraar worden, indien 
het verloren gaan aannemelijk wordt ge
maakt, op verzoek van belanghebbende door 
het Hoofd van de Dienst der Mobiele Ra
diotelegrafie en -telefonie afgegeven, nadat 
ten behoeve van '• Rijks Schatkist f 2,50 
als administratiekosten is voldaan. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

BIJLAGE XI 

REGLEMENT BETREFFENDE HET AF
LEGGEN VAN BEWIJZEN VAN BE
KWAAMHEID TER VERKRIJGING VAN 

EEN DIPLOMA ALS SLOEPSGAST 

Model diploma 

Art. 1. De diploma's als aloepsgaat wor
den door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, volgem een door hem vastgesteld 
model, afgegeven. 

Commissies 
Art. 2. Diploma's a1a sloepsgast worden 

uitgereikt na het afleggen van bewijzen van 
voldoende bekwaamheid ten overstaan van 
een der door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie benoemde commissies, in elke 
waarvan een Inspecteur voor de Scheep
vaart a1a Voorzitter optreedt. 

Aanmelden 

Art. 3. 1. Zij, die de in het vorige ar
tikel bedoelde bewijzen van bekwaamheid 
wensen af te leggen, moeten zich wenden 
tot de voorzitter van een der in artikel 2 
bedoelde commissies. 

2. Om tot het afleggen van de in artikel 
2 bedoelde bewijzen te worden toegelaten, 
moet de candidaat de leeftijd van 18 jaren 
hebben bereikt en ten minste zes maanden 
aan boord van schepen van meer dan 400 
ton bruto inhoud hebben dienst gedaan. 

3. De voorzitter van de commissie stelt 
tijd en plaats van het onderzoek vast. 

Vereiste kennis 
Art. 4. De kennis, die voor het verlr:rij

gen van het diploma wordt gevorderd, om
vat : 

(a) voldoende bedrevenheid in alle han
delingen, verband houdende met het uitma
ten, het gereed maken en het te water laten 
van boten en reddingvlotu:n; 

( b) voldoende bedrevenheid in het ge
bruik van de riemen; 

( c) bekendheid met de praktische be
handeling van de boten en reddingvlotten; 

(d) bekendheid met de bevelen, betrek
king hebbend op het 1ereed maken en de 
behandeling van de reddingboten. 

(e) bedrevenheid in de uitvoering van 
die bevelen. 
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Uitreilcen van het diploma 

Art. 5. Indien een candidaat voldoende 
bewijzen van bekwaamheid heeft afgelegd, 
zendt de voorzitter van de commissie een 
rapport daarover, vergezeld van door de 
candidaat te verstrekken identiteitsgegevens 
betreffende zijn persoon en een goed ge
lijkend portret (paapoortmodel), aan het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie, die het 
diploma onmiddellijk kosteloos uitreikt. 

Herhaalde aanmelditlll 

.Art. 6. Een candidaat, die bij het onder
zoek niet voldoet, kan eerst na verloop van 
drie maanden weder tot het afleggen van de 
bewijzen van voldoende bekwaamheid wor
den toegelaten. 

Dienstdiploma's 

Art. 1. 1. Zonder het afleggen van de 
in artikel 2 bedoelde bewijzen van voldoen
de bekwaamheid kunnen door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie diploma's als 
sloepsgast worden uitgereikt aan: 

(a) allen. die v66r ·1 Juli 1932 aan boord 
van Nederlandse schepen van meer dan 400 
ton bruto inhoud als bootsman, bootsmans
maat of kwartiermeester of • die in andere 
kwaliteit gedurende ten minste 4 jaren aan 
dek dienst hebben gedaan; • 

(b) allen, die in het beait zijn van een 
diploma als stuurman in de grote vaart; 

(c) allen, die, na het behalen van het 
einddiploma A of B der zeevaartleholen, op 
schepen van meer dan 400 ton bruto in
houd, ten minste fm jaar aan dek dienst 
hebben gedaan; 

(d) oud-zeeofficieren: 
(e) gewezen opperschippers, schippen, 

bootslieden, kwartiermeesten en matrozen 
der lste klasse van 4c Koninklijke Marine. 

2. Dekdienat op vreemde schepen kan 
ook in aanmerking worden genomen. 

3. Zij, die menen, zonder het afleggen 
van de in artikel 2 bedoelde bewijzen van 
voldoende bekwaamheid, voor een diploma 
in aanmerking te komen, kunnen zich onder 
inzending van de gegevens en het portret, 
bedoeld in artikel 5, tot het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie wenden. 

Duplicatèn van diplc,ma'g 

Art. 8. Duplicaten van diploma's als 
sloepsgast worden, indien het verloren gaan 
aannemelijk wordt gemaakt, op verzoek van 
belanghebbende door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie afgegeven, nadat ten 
behoeve van 'a Rijks Schatkist f 1 als ad
ministratiekosten is voldaan. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ate November 1932 (Staatsblad no. 563) . 



4EF 

BIJLAGE XII 

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE 
KEURINGEN VAN KAPITEINS, STUUR
LIEDEN, MACHINISTEN, MACWNIST
STOKERS EN PERSONEN, AAN WIE 
AAN BOORD DE WACHT OF HET HOU-

DEN VAN UITKI.JK IN ZEE KAN . 
WORDEN OPGEDRAGEN 

HOOFDSTUK! 
Algemeen 

Eerste keurinA 
Art. 1, Kapiteins, stuurlieden, machinis-

. ten, machinist-stokers en niet-gediplomeer
den, aan wie de wacht of het houden van 
uitkijk aan dek dan wel de wacht in de ma
chinekamer kan worden opgedragen, moeten 
vóór de eerste indiensttreding aan een keu
ring van hun gezichts- en gehoororganen 
worden onderworpen. 

Hernieuwde keurinA 
Art. 2, 1. Kapiteins, stuurlieden, machi

nisten, machinist-stokers en niet-gediplo- . 
meerden, aan wie de wacht of het houden 
van uitkijk aan dek dan wel de wacht in de 
machinekamer kan worden opgedragen, moe
ten opnieuw aan een keuring van hun ge
zichts- en/of gehoororganen worden onder
worpen: 

(a) in opdracht van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie, indien zij handelingen 
of verzuimen hebben gepleegd, welke onvol
doende gezichts- of gehoorscherpte of on
voldoend kleurenonderscheidingsvermogen 
doen onderstellen, of indien uit anderen 
hoofde gegronde aanleiding tot die onder
stelling bestaat; 

(b) telkens na verloop van vijf jaren na 
de vorige keuring. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid onder (b) behoeft, na de keuring, 
welke plaats vond, nadat de belanghebben
de vijf en twintig jaar i■ geworden, geen 
keuring te geschieden, voordat de leeftijd 
van een en veertig jaar is voltooid. Deze 
bepaling geldt echter voor machinisten, ma
chinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan 
wie de wacht in de machinekamer kan wor
den opgedragen, slechts met dien verstande, 
dat zij zich bovendien zeven jaar na de keu
ring, welke heeft plaats gehad, nadat zij vijf 
en twintig iaar zijn geworden, nogmaals aan 
een keuring van het gehoororgaan moeten 
onderwerpen. 

Voorwaarden voor goedkeurinA 
Art. 3. Belanghebbenden moeten bij de 
keuringen aan de in de artikelen 14, 15, 17 
en 18 omschreven eisen voldoen. 

DeskundilZen 
Art. 4. 1. De keuringen van het ge

zicht&- -en van het gehoororgaan van kapi
teins, stuurlieden, machinisten, machinist-' 
stokers en niet-gediplomeerden, aan wie de 
wacht of het houden van uitkijk aan dek 
dan wel de wacht in de machinekamer kan 
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worden opgedragen, met uitzondering van 
die, bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, wel-

. Ji:e door de in artikel 10 bedoelde scheids
rechters worden verricht, geschieden door 
geneeskundigen, door Onze Minister als des
kundigen aangewezen. Deze deskundigen 
moeten specialisten op het gebied der oog
heelkunde en der oorheelkunde zijn. 

2. Als specialist in de zin van dit regle
ment zullen worden aangemerkt geneeskun
digen, die uitsluitend oog- of oorheelkundige 
praktijk uitoefenen, zomede geneeskundigen, 
-die tot genoegen van Onze Minister het be
wijs leveren, dat .zij zich voor het verrichten 
van de in het eerste lid bedoelde keuringen 
hebben bekwaamd en er zich voor hebben 
ingericht 

3. De deskundigen moeten, voor zover 
de keuringen van het gezichtsorgaan betreft, 
de in artikel 16 omschreven leidraad en, 
voor zover de keuringen gehoororgaan be
treft, de in artikel 18bis aangegeven 
leidraad volgen. 

Aantekenini van de uitkomsten der 
keurin,1en 
Art. 5. 1. De uitkomsten der keuringen 

- met de daaruit getrokken conclusies moeten 
door de deskundigen worden opgetekend in 
twee vanwege Onze Minister te verstrekken 
registers van de bij dit reglement gevoegde 
modellen A, waarvan één exemplaar jaar
lijks vóór 15 Januari aan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie moet worden ingezon
den. 

2. Indien een belanghebbende niet aan 
de gestelde eisen blijkt te voldoen, en dus 
niet kan worden goedgekeurd, geeft de des
kundige hi~an per briefkaart, volgens het 
bij dit reglement gevoegd model D, onmid
dellijk kennis aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie, die hiervan aan alle overige 
deskundigen mededeling doet. Daarbij moet 
worden vermeld, voor welke kwaliteit de 
keuring geschiedde. 

Kosten der keuri~n 
Art. 6. 1. De aan de keuringen verbon

den kosten worden door de belanghebbende 
gedragen en rechtstreeks aan de deskundige 
betaald. Laatstgenoemde heeft het recht te 
eisen, dat de kosten vóór de aanvang van de. 
keuring worden afgedragen. 

2. De kosten worden door het Rijk ge
dragen, indien het een keuring betreft, 
krachtens artikel 2, lid 1 onder (a), door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie aan
gevraagd. 

3, De kosten bedragen ten hoogste vijf 
gulden voor elke keuring van het gezichts
orgaan of van het gehoororgaan voor kapi
teins, stuurlieden en machinisten en vier 
gulden voor elke keuring van een dezer or
ganen voor alle overige categorieën van 
schepelingen. 

Voor ongediplomeerden, die zich laten 
ke~ om toegelaten te worden tot het 
examen voor enig diploma als ■tuurman of 
machinist en die daarom volgens de voor 
die categorieën geldende eisen moeten wor-
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den gekeurd, bedragen de kosten voor elke 
keuring eveneens vijf gulden. 

Indien buiten Nederland geneeskundigen 
als deskundigen worden aangewezen, mogen 
zij bovenstaand tarief in rekening brengen, 
aangepast aan de ter plaatse geldende munt
eenheid. 

4. De deskundigen zenden de declaraties 
voor de gelden van keuringen ten laste van 
het Rijk aan het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. 

Af~lte ieneeskundi'6 verklarin'6n 

Art. 7. 1. De deskundige, die een keu
ring krachtens dit reglement heeft verricht, 
waarvan de uitslag gunstig is, geeft een 
geneeskundige verklaring af volgens een der 
bij dit reglement gevoegde modellen B. 

2. De deskundigen gaan slechts over tot 
de keuring, nadat het monsterboekje van 
de betrokkene aan hen is overgelegd. 'Dit 
voorschrift geldt niet voor de keuringen van 
kapiteins, die niet in het bezit van een mon
sterboekje zijn. 

3. Tot een door een ongediplomeerde 
aangevraagde keuring ter verkrijging van 
een P-eneeskundige verklaring, welke moet 
worden overgelegd bij de stukken voor een 
examen ter verkrijging van een diploma als 
etuurman, machinist of motordrijver, gaat 
de deskundige slechts over, indien de be
langhebbende de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, terwijl hij, ingeval belanghebbende 
dadelijk na het bereiken van die leeftijd 
examen moet afleggen, de keuring ten hoog
ste een maand tevoren mag verrichten. 

4. De deskundige tekent het ontvangen 
bedrag op de verklaring aan, bekrachtigt 
deze met zi.in handtekening en doet in zijn 
tegenwoordigheid de verklaring tevens door 
de belanghebbende tekenen. Bovendien ver
meldt hij het ontvangen bedrag in de door 
hem bij te houden, in artikel 5 bedoelde, 
registers. 

5. Indien bij de keuring van het ge
zichtsorgaan gebruik is gemaakt van corri
gerende glazen, zoals toegelaten is inge
volge artikel 14, onder III, en artikel 15, 
onder I en II, mag de deskundige de ge
neeskundige verklaring eerst uitreiken, na
dat hem de voor de betrokkene passende 
bril is getoond. 

6. • De formulieren van geneeskundige 
verklaringen worden op aanvraag vanwege 
Onze Minister verstrekt. 

7. De deskundige, die na grondig onder
zoek in twijfel verkeert omtrent de uitslag 
der keuring, verwijst de gekeurde naar een 
scheidsrechter. 

8. Indien een belanghebbende een dupli
caat van een verloren geraakte geneeskun
dige verklaring verlangt, kan de deskundige 
tot uitreikilll[ daarvan overgaan, onder in
achtneming van het voorschrift in lid 4 van 
dit artikel met betrekking tot het zetten der 
handtekeningen. Hij mag daarvoor een be
drag gelijk aan de helft der keuringskosten 
in rekening brengen. 
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Plaats der keurirJAen 
Art. 8. 1. De keuringen, in artikel 4 be

doeld, moeten geschieden in de plaatsen, 
waar de in dat artikel genoemde deskun
digen woonachtig zijn of hun praktijk uit
oefenen. 

2. De belanghebbenden zijn vrij in de 
keuze, bij welke van de volgens artikel 4 
aangewezen deskundigen zij zich ter keuring 
wensen aan te melden. 
Handeli~ bii afkeuring 

Art. 9. 1. De belanghebbende, die door 
een deskundige wordt afgekeurd, heeft het 
recht zich, wat betreft het (de) orgaan (or
ganen), waarvoor hij is afgekeurd, door een 
scheidsrechter te doen herkeuren. 

2. De deskundige, die een belanghebben
de afkeurt, geeft hem een verwijzingsbiljet 
volgens het bij dit reglement gevoegd model 
C, dat deze kan verzenden aan een der 
scheidsrechters, door wie hij dan zal worden 
opgeroepen om zich aan de herkeuring te 
onderwerpen. 

3. De deskundige, die iemand heeft af
gekeurd, maakt deze erop opmerkzaam, dat 
het zich aanmelden bij een andere aange
wezen deskundige voor hem geen nut kan 
hebben. 

4. De deskundigen ontvangen van het 
Hoofd van de Scheepvaartinepectie bericht 
van iedere afkeuring, waardoor zij een her
nieuwde keuring kunnen voorkomen. 

5. Een geneeskundige verklaring, door 
een deskundige afgegeven, nadat de be
langhebbende door een andere deskundige 
was afgekeurd, is ongeldig. 

Scheidsrechters 
Art. 10. 1. Door Onze Ministers worden 

voor de herkeuring van het gezichtsorgaan 
en van het gehoororgaan, als bedoeld in ar
tikel 9, lid 1, scheidsrechters benoemd. Deze 
scheidsrechters moeten geneeskundige ■pe
cialisten zijn, die uitsluitend oog- of oor
heelkundige praktijk uitoefenen. Zij zijn ge
houden de in dit reglement gegeven aan
wijzingen zoveel doenlijk te volgen en vol
gens de daarin gestelde eisen te keuren. 

2. De uitspraak van een scheidsrechter ia 
beslissend. Hii kan zijn uitspraak echter op
schorten tot na een tweede onderzoek, waar
voor echter geen kosten in rekening mogen 
worden gebracht. 

Kosten keurin~ door scheidsrechters 
Art. ll. 1. De aan de herkeuring door 

een scheidsrechter verbonden kosten worden 
door de belanghebbende gedragen. 

2. De kosten voor de in artikel 9 be
doelde herkeuring bedragen tien gulden. Zij 
worden door de belanghebbende rechtstreeks 
aan de scheidsrechter betaald, die het recht 
heeft te eisen, dat de kosten v66r de aan
vang van de herkeuring worden afgedragen. 

3. De kosten worden door het Rijk ge
dragen, indien het een keurinJ betreft, 
krachtens artikel 2, lid 1 onder (a) door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie aange
vraagd, dan wel een keuring op verzoek 
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van een deskundige krachtens artikel 7, 
lid 7, 

4, De scheidsrechters zenden de declara
ties voor de gelden van keuriOllen ten laste 
van het Rijk aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie, 

Keuring door scheidsrechters 
Art. · 12. 1. Van de uitslag ener herkeu

ring geven de scheidsrechters onmiddellijk 
kennis aan het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, die, ingeval de belanghebbende is 
goedgekeurd, hiervan aan alle deskundigen 
mededeling doet, waarvan deze aantekening 
houden. De scheidsrechter geeft aan de be
langhebbende, die is goedgekeurd, een ge-
neeskundige verklaring af volgens een der in 
artikel 7 bedoelde modellen, Hij handelt 
overigens als in artikel 7, lid 4, voor een 
deskundige is voorgeschreven. 

2. De formulieren van geneeskundige 
verklaringen worden op aanvraag vanwege 
Onze Minister verstrekt. 

Aantekenen van de uitkmnsten der 
keuringen door scheidsrechters 
Art, 13. De scheidsrechters zijn gehou

den de registers, bedoeld in artikel 5. lid 1, 
bij te houden en te handelen, als in dat 
artikel is voorgeschreven. 

HOOFDSTUK II 

Keuringen van het gezichtsorgaan 
Eisen keuring ~ezichtsorgaan personen 

vóór voltooiing van het één en veer
tigste jaar 
Art. 14. Bij de keuringen van het ge

zichtsorgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, 
gelden, indien de belanghebbenden de leef
tijd van één en veertig jaar nog niet hebben 
voltooid, en voor alle eerste keuringen de 
navolgende eisen: 

I. Kapiteins en stuurlieden 
(a} De belanghebbende moet uitwendig 

gezonde ogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben; 

(b) hij moet een onbeperkt gezichtsveld 
hebben op beide ogen; 

( c) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijktijdig, zonder corrigerende glazen, een 
gezichtsscherpte hebben van ten minste 5/6, 
en bij het zien met elk oog afzonderlijk van 
ten minste 5/10; 

(d) hij mag een manifeste hypermetro
pie van ten hoogste 1½ dioptrieën hebben 
aan elk der beide ogen. Intussen kan aan 
één oog een manifeste hypermetropie van 

, ten hoogste 2 dioptrieën worden toegestaan, 
indien aan het andere oog een visus van 5/6 
en niet meer dan 1½ dioptrieën manifeste 
hypermetropie bestaat; 

(e) hij moet vrij zijn van progressieve 
ooggebreken en moet normale pupilreacties 
hebben: 

(1) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijktijdig een normaal kleurenonderschei
dingsvermogen hebben voor rood en groen 
en ook bij sluiten van één oog vrij zijn van 
centrale scotomen voor rood en groen; 
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(,11!} hij moet vrij zijn van verschijnselen, 
die het bestaan van dag- of nachtblindheid 
of lichtzinstoornissen doen vermoeden, 

II. Niet-gediplomserden, aan wie de 
wacht of het houden van uitkijk aan dek 
kan worden opgedragen 

(a) De belanghebbende moet uitwendig 
gezonde ogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben; 

(b} hij moet een onbeperkt gezichtsveld 
hebben op beide ogen; 

· (c) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijktijdig, zonder corrigerende glazen, een 
gezichtsscherpte hebben van ten minste 5/7,5. 
en bij het zien met elk oog afzonderlijk een 
gezichtsscherpte van ten mi~ste 5/15, is de 
gezichtsscherpte met beide ogen tezamen 
5/6,6, dan moet zij met één oog afzonderlijk 
nog ten minste 5/20 bedragen; 

(d) hij mag een manifeste hypermetro
pie van ten hoogste 2½ dioptrieën hebben 
aan elk der beide ogen. Intussen kan aan 
één oog een manifeste hypermetropie van 
ten hoogste 3 dioptrieën worden toegestaan, 
indien aan het andere oog een visus van 
5/7,5 en niet meer dan 2½ dioptrieën mani
feste hyoermetropie bestaat; 

(e) hij moet vrij zijn van progressieve 
ooggebreken en moet normale pupilreacties 
hebben; 

(f) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijkt;;di- een normaal kleurenonderschei
dingsvermol!en hebben voor rood en groen 
en ook bii sluiten van één oog vrij zijn van 
centrale scotomen voor rood en groen; 

(g} hij moet vrij zijn van verschijnselen, 
die het bestaan van dag- of nachtblindheid 
of lichtzinstoornissen doen vermoeden. 

111. Machinisten, machinist-stokers en 
niet-gediplomeerden, aan wie de waqht in 
de machinekamer kan worden opdedragen 

(a) De belanghebbende moet uitwendig 
gezonde ogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben; 

(b} hij moet een onbeperkt gezichtsveld 
hebben op beide ogen; 

(c) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijktiidig, zonder corrigerende glazen, een 
gezichtsscherpte hebben van ten minste 
5/7 ,5 en bij het zien met elk oog afzonderlijk 
van ten minste 5/15, dan wel van ten minsn: 
5/6,6, met één der ogen en ten minste 5/20 
met het andere oog; indien het niet een 
eerste keuring betreft, mag de gezichts
scherpte ook met corrigerende !{lazen wor
den behaald. 

(d) hij moet vrij zijn van progressieve 
ooggebreken en moet normale pupilreacties 
hebben. · 
Eisen keuring gezichtsorganen personen 

na voltooüng van het één en veer
tigste jaar 
Art. 15. Bij de keuringen, met uitzonde

ring van een eerste keuring, van het ge
zichtaorgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 
2, gelden, indien -de belanghebbenden de 
leeftijd van één en veertig jaar hebben vol
tooid, de navolgende eisen: 
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I. Kapiteins, stuurlieden en niet-gediplo
~rden, aan wie de wacht of hst houden 
van uitkijk aan dek kan worden opgedra
gen 

(a) De belanghebbende moet uitwendig 
gezonde ogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben; 

(b) hij moet op ~én der ogen een on
beperkt gezichtsveld hebben; 

( c) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijktijdig, zonder corrigerende glazen een 
gezichtsscherpte hebben ven ten minste 5/10 
en bij het zien met ~&i der ogen op elk oóg 
van ten minste 5/30, dan wel bij het zien 
met beide ogen gelijktijdig ven ten minste 
5/15, mits met glazen 5/7,5 wordt bereikt. 
Wordt 5/30 met ~~n der ogen niet bereikt 
of is belanghebbende een eenogige, den 
moet het andere oog zonder een corrigerend 
glas een gezichtsscherpte hebben van ten 
minste 517,5; 

(d) hij moet vrij zijn ven progressieve 
ooggebreken, voor zover zij de vrees voor 
een beide zijden optreden daarvan of voor 
zodanige functievermindering, dat niet meer 
ken worden voldaan aan het bepaalde in lid 
I ven dit artikel, onder b, c en e, wettigen; 

(e) hij moet bij het zien met beide ogen 
een normaal kleurenonderscheidingsvermo
gen hebben voor rood en groen en ook bij 
sluiten van ~ oog vrij zijn ven centrale 
acotomen voor rood en groen; 

(f) hij moet vrij zijn ven verschijnselen, 
die het bestaan ven dag- of nachtblindheid 
of lichtzinstoomissen doen vermoeden. 

II. Machinisten, machinist-stokers en niet
gediplomeerden, aan wie de wacht in de 
machinekamer kan worden opgedrqen 

(a) De belanghebbende moet uitwendig 
gezonde ogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben; 

(b) hij moet op ~én der ogen een onbe
perkt gezichtsveld hebben; 

(c) hij moet bij het zien met beide ogen 
gelijktijdig een gezichtsveld hebben van ten 
minste 5/15 en bij het zien met elk oog af
zonderlijk, ven ten minste 5/30. Wordt 5{30 
voor ~ der ogen niet bereikt, den moet 
het andere oog een gezichtsscherpte hebben 
ven ten minste 5/10. Is de betrokkene een 
eenogige, dan moet zonder corrigerend glas, 
een gezichtsscherpte ven ten minste 5/10 
worden bereikt. 

(d) hij moet vrij zijn ven progressieve 
ooggebreken, voor zover zij de vrees voor 
aan beide zijden optreden daarvan, of voor 
zodanige functievermindering, dat niet meer 
ken worden voldaan een het bepaalde in lid 
II, onder b en c ven dit artikel, wettigen. 
Leidraad voor keurin,Zen ,e.ichts-

or,laan, bedoeld in artikel ,1 

1 1. Onderzoek van kapiteins en stuur
lieden: 

(a) bij eerste keuring; 
(b) bij volgende keuringen v66r vol

tooiing van het ~&i en veertigste jaar. 
1. Men pleetst de belanghebbende met 

het gelaat naar het raam, beschouwt de ge-
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steldheid ven de ogen en de oogleden, welke 
laatste zowel op de binnenzijde als op de 
buitenzijde worden bezien, terwijl ook op de 
bewegingen en op het samenwerken van 
beide ogen wordt acht geslagen. 

Bij acute ontstekingen moet de beslissing 
worden uitgesteld; bij chronische, die het 
vermoeden wettigen, dat op den duur het 
gezichtsvermogen zal achteruitgaan, moet de 
belanghebbende worden afgekeurd. 

Het resultaat wordt in kolom 8 ven het 
register ingevuld met N = Normaal of met 
A = Abnormaal. Afwijkingen worden in ko
lom 15 ,,Aanmerkingen" aangetekend. 

2. Vervolgens pleetst men de belang
hebbende met de rug neet het raam en ver
zoekt hem cent met het rechter-, den met 
het linkeroog, onder behoorlijke afsluiting 
ven het andere oog, het tegenovergestelde 
oog ven de deskundige te fizeren. In een 
vlak, dat omstreeks het midden houdt tus
sen het oog ven de te onderzoeken penoon 
en dat van de deskundige, steekt de Ieetste 
op de grens van zijn eigen normaal gezichts
veld, ~én, twee of meer vingen uit, welk 
aantel door de belanghebbende moet worden 
opgegeven. Is deze opgave onjuist of twijfel
achtig, dan moet het gezichtsveld volgens 
een meer nauwkeurige methode, d.i. met een 
gezichtsveldmeter worden onderzocht. Het 
resultaat wordt in kolom 9 met N = Nor
maal of met A = Abnormaal ingevuld. Bij 
beperking van het gezichtsveld wordt de be
langhebbende afgekeurd en de afwijking in 
kolom 15 aangetekend. 

3. Bij de bepaling ven de gezichtacherp
te pleetst men de belanghebbende met de 
rug neer het raam en hangt men de letter
proeven, welke vanwege Onze Minister ter 
beschikking van de deskundigen worden ge
steld, of andere, welke geacht mogen worden 
van gelijke moeilijkheid te zijn, op mans
hoogte en op een afstand ven vijf meter in 
helder daglicht op, of men zorgt, dat zij met 
kunstlicht worden belicht. 

De deskundige vergewist zich, dat een 
normaal oog in het gegeven geval 5/5 ge-
zlchtlllcherpte heeft. • 

De gezichtsscherpte wordt nu zonder ge
bruik van glazen cent oog voor oog en 
daarna met beide ogen gelijktijdig onder
zocht. 

Het resultaat wordt in kolom 10 ingevuld 
onder opgave van de gebruikte optotypen 
(O.O. (beide ogen), O.R. (rechteroog), O.L. 
(linkeroog)). 

Bereikt de gezichtsscherpte niet de in ar
tikel 14, I genoemde grenzen, dan wordt de 
belanghebbende afgekeurd. 

4. Indien de voorgeschreven gezichts
scherpte aanwezig ia, wordt van ieder oog 
afzonderlijk de re&actie bepaald en bij ge
lijktijdig zien met beide ogen onderzocht, of 
nog grotere latente hypermetropie aantoon
baar ia; een de hand van deze gegevens 
wordt beoordeeld, of de onderzochte voldoet 
aan de in art. 14, I, d gestelde eisen. 

5. De ogen van iedere belanghebbende 
worden nauwkeurig, ook met de oogspiegel 
onderzocht, ten einde na te gaan of progres-
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sieve gebreken aanwezig zijn. Het resultaat 
wordt in kolom 13 met N = Normaal of met 
A = Abnormaal ingevuld. Afwijkingen wor
den in kolom 15 aangetekend. 

Is de deskundige in twijfel omtrent de re
sultaten van zijn onderzoek, dan verwijst hij 
de belanghebbende naar een scheidsrechter
oogheelkundige. 

6. a. Het onderzoek naar het kleurenon
derscheidingsvermogen moet met beide ogen 
gelijktijdig zonder gebruik van glazen in een 
goed verlichte kamer (kunstlicht ia uitgeslo
ten) plaats hebben. 

Het onderzo.ek moet gedaan worden vol
gens de methode der paeudo-iaochromatische 
platen volgens Stilling of volgena Ishihara 
(nieuwste uitgaven). 

Wordt de proef goed doorstaan, dan keurt 
men de belanghebbende goed. 

Twijfelt de deskundige, dan zal hij een 
onderzoek instellen met de anomaloscoop 
van Nagel of een gelijkwaardig toestel Heeft 
hij een dergelijk instrument niet ter be
schikking, dan beslist hij niet en verwijst de 
belanghebbende naar een scheidsrechter
oogheelkundige. Het onderzoek met de ano
maloscoop moet geschieden ala in de daarbij 
gevoegde gebruiksaanwijzing is aangegeven. 

De resultaten van het onderzoek worden 
met N = Normaal of met A = Abnormaal 
in kolom 14 ingevuld en de afwijkingen 
worden in bijzonderheden in kolom 15 aan
getekend. 

6. b. Voor het onderzoek naar afwezig
heid van centrale scotomen voor rood en 
groen gebruikt men kleurenschijfjes van één, 
anderhalf, drie en vijf mm in het vierkant. 
De afstand, waarop de schijfjes. aan het te 
onderzoeken oog worden getoond, moet in 
overeenstemming zijn met de gevonden ge
zichtsscherpte, d.w.z. vindt men een ge
zichtsscherpte van: 

5/30 tot beneden 5/15, dan gebruikt men 
het vlakje van 3 X 3 mm op afstand van 
33 cm; 

5/15 tot beneden 5/10, dan gebruikt men 
het vlakje van 1 ½ X 1 ½ mm op afstand 
van 33 cm; 

5/10 tot ~neden 5/7,5, dan gebrul.kt men 
het vlakje van 1 X 1 mm op afstand van 
33 cm; 

5/7 ,S tot beneden 5/5, dan gebruikt men 
het vlakje van 1 ½ X 1 ½ mm op afstand 
van 66 cm; 

5/5, dan gebruikt men het vlakje van 
1 X 1 mm op afstand van 66 cm. 

Het onderzoek moet geschieden in een 
goed verlichte kamer, waarin belangheb
bende gedurende verscheidene minuten moet 
hebben vertoefd, opdat hij aan de verlich
ting gewend is. 

Men plaatst de belanghebbende met de 
rug naar het raam tegenover een dof of 
zwart veld ter hoogte van diens ogen en 
houdt de vlakjes in het midden van dit veld, 
vertikaal op de juiste afstand, opdat zij 
recht van voren en goed zijn verlicht. Nu ver
zoekt men hem met één oog, terwijl men het 
andere behoorl~jk afgesloten houdt, het mid
den van het veld te fixeren, waarop men de 
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verschillende vlakjes in het fixeerpunt 
brengt en verzoekt deze te noemen. 

7. Om zich een oordeel te vormen om- · 
trent een mogelijk bestaan van dag- of 
nachtblindheid of van lichtzinatoornisaen 
stelt men enige vragen in deze richting, ob
serveert men de belanghebbende ti•dena zijn 
gedragingen in de donkere kamer en onder
zoekt men in hoeverre zijn gezichtsscherpte 
bij geringere verlichting of optotypen van 
geringer contrast belangrijk daalt. In geval 
van twijfel stelt men een nauwkeuriger on
derzoek in, of verwijst hem naar een 
scheidsrechter-oogheelkundige. 

§ 2. Onderzoek van niet-,lecliplomeerden, 
aan wie de wacht of het houden van uitkijk 
aan dek kan worden op,ledrqen: 

(a) bij eerste keuring; 
(b) bij volgende keuringen v66r vol

tooiing van het één en veertigste jaar. 
Het onderzoek wordt verricht volgens de 

methoden, welke in § 1 voor de keuring van 
kapiteins en stuurlieden zijn voorgeschre
ven en, voor zover niet nader omschreven, 
volgens methoden, als naar de stand der we
tenschap vereist. 

De resultaten van het onderzoek worden 
aangetekend in de daarvoor aangewezen ko
lommen'. 

Aan de hand der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld, of de belanghebbende vol
doet aan de in artikel 14, II gestelde eisen. 
Is dit niet het geval, dan wordt hij afge
keurd. Bestaat twijfel ten aanzien van de 
verschijnselen, van hun betekenis, of van de 
beoordeling der feiten, dan verwijst men 
hem naar een scheidsrechter-oogheelkundige. 

§ 3. Onderzoek van machinisten, machi
nist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie 
de wacht in de machinekamer kan worden 
opgedragen: 

(a) bij eerste keuring; 
(b) bij volgende keuringen v66r vol

tooiing van het één en veertigste jaar. 
Het onderzoek wordt verricht volgens de 

methoden, welke in § 1 voor de keuring van 
kapiteins en stuurlieden zijn voorgeschreven 
en, voor zover niet nader omschreven, vol
gens methoden, als naar de stand der weten
schap vereist. 

De resultaten van het onderzoek worden 
aangetekend in de daarvoor aangewezen ko
lommen. 

Aan de hand der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld of belanghebbende voldoet 
aan de in artikel 14, 111, gestelde eisen. Is 
dit niet ~t geval, dan wordt hij afgekeurd. 
Bestaat twijfel ten aanzien van de ver
schijnselen, van hun betekenis, of van de 
beoordeling der feiten, dan verwijst men 
hem naar een scheidsrechter-oogheelkundige. 

§ 4. Onderzoek van kapiteins, stuurlieden 
en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht 
of het houden van uitkijk aan dek kan 
worden opgedragen, bij volgende keuringen 
na voltooiing van het een en veertigste jaar. 

Het onderzoek wordt verricht volgens de 
methoden, welke in § 1 voor de keuring van 
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kapiteins en stuurlieden zijn voorgeschreven 
en, zoor zover niet nader omschreven, vol
gens methoden, als naar de stand der weten
schap vereist. 

De resultaten van het onderzoek worden 
aangetekend in de daarvoor aangewezen ko-
lommen. · 

Aan de hand der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld, of belanghebbende vol
doet aan de in artikel 15, I, gestelde eiaen. 
Is dit niet het geval, dan wordt hij afge
keurd. Bestaat twijfel ten aanzien van de 
verschijnselen, van hun betekenis, of van de 
beoordeling der feiten, dan verwijst men 
hem naar een scheidsrechter-oogheelkundige. 

1 5. Ondersoek van machinisten, machi
nist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie 
de wacht in de machinekamer kan worden 
opgedragen~ bij volllende keuringen na vol
tooiing van het een en veerli"9te jaar. 

Het onderzoek wordt verricht volgens de 
methoden, welke in 1 1 voor de keuring van 
kapiteins en stuurlieden zijn voorgeschreven 
en, voor zover niet nader omschreven, vol
gens methoden, als naar de stand der we-

, tenschap vereist. 
De resultaten van het onderzoek worden 

aangetekend in de daarvoor aangewezen ko
lommen. 

Aan de hand der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld, of belanghebbende vol
doet aan de in artikel 15, Il, gestelde eiaen. 
Is dit niet het geval, dan wordt hij afge
keurd. Bestaat twijfel ten aanzien van de 
vei'schijnselen, van hun betekenis, of van de 
beoordeling der feiten, dan verwijst men 
hem naar een scheidsrechter-oogheelkundige. 

HOOFDSTUK 111 
Keuringen van het gehoororgaan 

Eisen keuring gehoororgaan personen 
vóór voltooiing van het één en 
veertigste jaar 
Art. 17. Bij de keuringen van het gehoor

orgaan, bedoeld in de artt. 1 en 2, gelden, zo
lang de belanghebbenden de leeftijd van Uil 
en veertig jaar nog niet hebben voltooid, 
voor kapiteins, stuurlieden, machinisten, ma
chinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan 
wie de wacht of het houden van uitkijk aan 
dek dan wel de wacht in de machinekamer 
kan worden opgedragen, de vo]gende eiaen: 

(a) De gehoorscherpte moet zodanig zijn, 
dat fluisterend en van ter zijde gesproken 
woorden met elk der oren afzonderlijk, bij 
afsluiting van het andere oor, op een af
stand van vier meter goed kunnen worden 
verstaan en nagezegd, dan wel, voor zoveel 
het machinisten, machinist-stokers en niet
gediplomeerden, aan wie de wacht in de ma
chinekamer kan worden opgedragen, betreft, 
dat fluisterend en van ter zijde gesproken 
woorden met het ene oor, bij afsluiting van 
het andere oor, op een afstand van ten min
ste twee meter, en met het andere oor op 
een afstand van ten minste zes meter goed 
kunnen worden verstaan en nagezegd. 

(b) Geen belangrijke afwijking mag aan-
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wezig zijn in de toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch een etterige afscheiding 
uit het oor. 

Eisen keuring llehoororgaan personen 
na voltooiing van het Un en veer
ti4ste jaar 
Art. 18. Bij de keuringen van het ge

hoororgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, 
gelden voor de categorieën van personen, 
genoemd in artikel 17, indien de belangheb
benden de leeftijd van één en veertig jaar 
hebben voltooid, de navolgende eisen: 

(a) De gehoorscherpte moet zodanig 
zijn, dat fluisterend en van ter zijde gespro
ken woorden met elk der oren afzonderlijk, 
bij afsluiting van het andere oor, op een af
stand van drie meter goed kunnen worden 
verstaan en nagezegd, dan wel, dat fluiste
rend en van ter zijde gesproken woorden 
met het ene oor, bij afsluiting van het an
dere oor, op een afstand van ten minste ém 
meter en met het andere oor op een afstand 
van ten minste vijf meter goed kunnen wor
den verstaan en nagezegd voor zoveel het 
machinisten, machinist-stokers en niet gedi
plomeerden, aan wie de wacht in de ma
chinekamer kan worden opgedragen, betreft. 

(b) Geen belangrijke afwijking mag aan
wezig zijn in de toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch een etterige afscheiding 
uit het oor. 

Leidraad voor keuringen llehoor
orgaan, bedoeld in artikel 4 
Art. 18bis. 1. Het onderzoek naar de 

gehoorscherpte met de fluistenpraak moet 
geschieden in een vertrek, zonder geruis, 
waarvan het wenaelijk is, dat een afmeting 
ten minste 8 meter bedraagt. 

De onderzoeker plaatst zich terzijde van 
het te onderzoeken oor, terwijl een helper 
(ster) met de wijsvinger van de ene hand 
het van de onderzoeker afgekeerde oor van 
de onderzochte afsluit door de tragus tegen 
de opening van de gehoorgang aan te druk
ken, terwijl hij (zi.i) de andere hand zo te
gen de schedel van de onderzochte plaatst, 
dat deze wordt belet de onderzoeker te zien. 

2. De fluisterwoorden moeten krachtig, 
~ echter niet overmatig, worden uitgesproken, 

na een gewone uitademing (met de zoge
naamde reaervelucht). 

De onderzoeker moet als testwoorden i90-
zonale en aequiïntense é6nlettergrepige 
woorden kiezen en wel in twee groepen, na
melijk woorden van laag en van hoog toon
karakter. De onderzochte is verplicht de 
woorden te herhalen, ten bewijze dat hij de-
ze heeft verstaan. · 

De testwoorden • van laag toonkarakter 
zijn samengesteld uit de vocalen oo en oe 
en de medeklinkers m, n, ren w, als: oom, 
oor, moor, noor, room, worm, oer, moe, 
roem, roer. Deze woorden liggen in het lage 
gedeelte der 11praakz&ne van de toonladder. 

Door normale oren worden deze woorden 
in een geruisloos vertrek, op de bovenge-
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noemde wijze gefluisterd, verstaan op een 
afstand van gemiddeld 6 meter. 

De testwoorden van hoog toonkarakter 
zijn samengesteld uit de vocalen a en e en 
de medeklinkers s, sch en z als: aas, sas, 
es(ch), zes zee. 

Deze woorden, in het hoge gedeelte van 
de spraakzêne gelegen, worden door normale 
oren verstaan op een afstand van 30 meter. 

3. Beide groepen testwoorden worden, 
om het raden zoveel mogelijk te voorkomen, 
afgewisseld met willekeurig gekozen woor
den, als telwoorden enz.; de gehoorafstand 
wordt echter uitsluitend vastgesteld voor de 
testwoorden. Als maat van gehoorscherpte 
wordt het gemiddelde genomen van de af
stand in meters voor beide groepen. Wordt 
bijvoorbeeld als grootste afstand, waarop de 
lage woorden nog juist worden verstaan, 2 
meter gevonden en voor de hoge woorden 8 
meter, dan bedraagt de gehoorscherpte 

2 + 8 
= 5 meter. 

2 
4. In de gevallen, waarbij de grootste 

afmeting van het vertrek, waarin het onder
zoek plaats heeft, kleiner is dan de afstand, 
waarop de hoge woorden door de onderzoch
te nog werden verstaan en deze afstand 
moet worden bepaald ter verkrijging van een 
gemiddelde, kan men testwoorden van een 
gemengd toonkarak~er, welke minder ver
dragend zijn, kiezen. 

Dergelijke woorden zijn samengesteld uit 
de vocalen i, u, ei (ij ), ou en de mede
klinkers t, k en f, als tik, kik, fut, kijf, kei, 
tuk, tuf, fout, kout. 

Deze woorden worden door normale oren 
verstaan op een afstand van gemiddeld 14 
meter. Reeds bij matige hardhorendheid 
worden deze woorden niet verder dan 6 me-
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ter verstaan. De gevonden gehoorafstand 
voor deze testwoorden geldt in deze gevallen 
als maat der gehoorscherpte. 

5. Zo enigszins mogelijk moet men ech
ter de gehoorscherpte bepalen als gemiddel
de van die voor de woorden met laag en 
die met hoog toonkarakter, omdat deze het 
gehele spraakgebied omvatten en daardoor 
een volledig en tevens differentieel diagnos
tisch beeld der gehoorfunctie geven. 

HOOFDSTUK IV 
Overgangsbepalingen 

Art. 19. 1. De in de artikelen 1 en 2 
bed'öelde verplichtingen gelden niet ten aan
zien van degenen, die in het bezit zijn van 
een keuringsbewijs, afgegeven ingevolge het 
reglement op de geneeskundige keuringen 
van schippers, stuurlieden, machinisten, ma
chinist-stokers en personen, aan wie aan 
boord het houden van uitkijk in zee kan 
worden opgedragen ( uitkijken) (Bijlage VI 
van het Koninklijk besluit van 22 Septem
ber 1909, Staatsblad no. 315), zolang dit 
keuringsbewijs ingevolge de bepalingen van 
dat reglement nog geldig is. 

2. Zij, die vóór het in werking treden 
van het Keuringsreglement behorende bij 
het Koninklijk besluit van 26 November 
1932 (Staatsblad no. 563) of zij, die op 
grond van dat reglement werden goedge
keurd en ook bij hernieuwde keuring vol
gens de voorschriften van dat reglement 
zouden worden goedgekeurd, doch die zou
den moeten worden afgekeurd op grond van 
de voorschriften van dit reglement, kunnen 
zich onderwerpen aan het onderzoek door 
een scheidsrechter. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 
October 1936 (Staatsblad no. 579 D). 
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GEZICIITSORGMN 
Deze wrkl&rina is acid.ic 10t ________ • · l!) 

Bij ecrllc keuring en bij alle teurinpa Yddr vokooiina van het 
ffn en veertigste jaar. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 

betreffende bel p:zic:hborpaa van _,..,. co stu11rlhden. 

De ondcrsetntnde .__ ·~----- \-Vkla&rt hcdm 
deheer ---~-----~ 1<!><>reu ------
,. ______ Ie hebben ondenoc:ht en te hebben bevonden: 

1 •. dat de belanl1J!cbbend: uitwendig ponde ogen. oogompvïqa: 
en hulporpnen heeft; 

2•. dat bij heeft een onbq,at.t sezimuw:td op beide ogen; 1
11 

.at 
3'. dit hij bij het zien m:1 beide oaa,. ,elijk.lijdia. ZOIINI' corri

prendc alazen, een gczk:hllScberptl: heelt van ten minste 1
/ 1 en met 

elk oog afzonderlijk van ten auutc '( 11; 

1 1) ,•. dat bij vrij k van meer dan H dioptrie maniface 11ypcr" ,1 '5 metropic aan beide ogen, dan wel aan 6!:a. der opn met een aczjcbtl
'C .! achcrpte van ten minste "/, en w.n meer <'!an l dioptrieën aan het 
.g andere 001; ! ·J s•, dat hij vrij is van progressieve oogebrek~n en normale pupil• 

°G .ll ~ ~;-:.~; bój .. , zlcn ~ - -• plóJktijdóg een nonnul 
t,: ~ .tleurcnonderscheidingsvermogcn beeft voor rood en aroen ea bij 
-1 s duiten van ~ der oeen vrij il van ccntnh: scotomcn voor rood en 
!i" groen; 

i ~~~~ ~ ~V:=:!:=d: ::u!:t'::~ van da,- or 

(Eise,,, .._..w bij Koninklijk bcohlit ... 22,0ctobor 1936 
Stoa11blad No. 5"19 D.J 

HaodlcteoiD& ... 
de gekeurde : 

De door de Minister van Vert.eer en 
Water1taat aan"pwezen de1kuad.iae: ---~----·" ___ _..,._ 
-------- 19-. 

OaWlqeo no do gekeurde: 
alo kapiü en als-~--- •, 5,-

') Dit foramlicr il llecbls pldi1, indim b dooqehaaJd. ,-... aicr: ap de 
pkCIJl'dc ftD to,epatsina is. 

•) .,._ a jurtal ~t aescbrnm in te fflk:a. 

WEI" -,.._.. jaar, --.z..._. 111 eentll aam& 

• t IUaucn-........ 
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GBZICHîSORGMN 

Deze vukJarioa 11 addl& tot ---,----- ') 
Bij eente .teuring en bij alle keuringea vdór voltooiin& 'VU het 
~ ... ~;ur. 

GENEESKUNDIGE VERKL\RING 
bettelleode hd pà:b_,. ... ni,t-,..ap1.-. - wie de 
wacht or het .bo:uden van uitkijk. aan dek .tan wotdal oppdragea. 

De onderactekcndc · w:rklaart heden. 
de heor ---------~ 1ebore1:1 ____ _ 
,. ---.--~ ........... ~ te hebben oadenoc:bt en te hebben bevonden: 

1 •. dat de belaJiabebbende uitwendig sezondc ogen, oogompvUliJ, 
enh~-~ 

2•. dat hij beeft een onbeperkt aezacbLPeld op beide ogen; 
1

) 3•. dat bij bij het zien met beide ogen aelijklijdia, zonder ~ 
gerende atazcn, een P2icht:a:berpte beeft van kn minste s1111 en mel 
elk oog afzandcrJijt van ten minste 1/ 11; of wel tm. mimte ~1.,. met 
beide opn en tm. mi.osCe •t" met elk der ogen afzonderlijk; 

4•. dit bij Yrij ÎI wn ineer dan 24 dioptrie manifeste hyper" 
metropie aan beide opn du. wel aan ~ der opn met een ICZÏdlts• 
adterpte van ten minste •1,,. en van meer dan 3 dioptrieen aan het 
andere oog; 

s·. dat hij vrij is 'VBn prrogreailw: OOQebreken en normale pupil
reacties beeft: 

6•. dat bij bij het zim. met beide ogen pliJ"ttijdig een normur 
klcmcnondencbeidinpvennoeen llec(t \'OOI' rood en groen cff bij 
sluiten van 6!:a. der ogen vrij il van eentrale 1COtomen voor rood CD 
pom; 

7°. dat bij mj is vu ftDCbi.iblekn~ dil=: het balM.n van da1- or 
nachtblindheid of licblDDStooml:aen doea vermoeden. 

(Eiom, >-1<1 bij KollÎl!tlq"lt besluit van 22 October" 193~ 
s-,/,WNo.579D.J 

Handtekeoiaa van 
de pkeun:le: 

De door de Minillcr w.o. Vert.ecr en 
Walerllaal .._...,.. daltuodip : 

') --------,------- 1, __ 
Ontvanan nn de gekeurde: 

alo nil:>1ledil'l..,_..e ----- f 4r-
') Ditf.--lisis .... aektia.indic:nia~belpaMlapde 

gftalrde 1'1111 toepmins is. 
') DuDrnm•na.1\'0lah.~•iilteftllm. 
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GEZIClffSORGAAN 
Deze vedlaring iJ geldig tot ______ ...,._ 'l 

Bij eel"lte keuring cc· . bij aUc keurin1,cn vóór voltooiing van het 
één en veertiptc jaar. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 

betreffende het gezichtsorgaan van machinist~n. machinist-stolcer.1 en 
niet-grdiplor,wertkn, aan wie de wacht in de machinckamcr b.o 

=B worden opgedragen. -

i De onder,eletcndc -------~- verklaart heden 

] de heer --------- geboren 
: te, ______ te hebben onderzocht en te hebben bevonden: 

J lS 1 •. dat de belanahcbbendc uitwendig gezonde ogen, oogomgeviag 
;! en hulporgancn beeft; 

: ·e· l9. dat hij heeft een onbeperkt gezichtsveld op bei&:, ogen; 
c 1) 3•. dat bi) bij het zien met beide ogen gelijktijdig, m~cr corri-

j 1 !it:!: ~S:~crlijt g~i~h:::::i:r~!~ h•t: ~nw:r v~:S! 
6

~•in!: 1!}~! 
.... met 6én der ogen en ten minste '/11 met het andere oog; 
g ~ 4 •. dat hij vrij is van- progrc~eve ooggcbrekcn en normale pupil-. 
,8 -~ reacties.heeft _.,. 
g ~ s,!a~~~ v~~~~;;it_ti Koninklijk besluit van 22 October 1936 

j:ä 
i 
u .,, 
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Handtekening van 
de gekeurde: --~--······--· 

'> -----

De door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat aangewezen deskundige! 

Ontvangen van de gekeurde: 

als machinist en machinist-stoter --
als niet-gediplomeerde 

f ,,-1 '> 
14,-s 

· ~~ :~:;:,:Jn!i:l.s 1eklis, indi~ is dooIJdlaald, be&pea \aiet op de 

") Dlnml CD jaartal vok:nt scschreven 10 te wllen. . . • 
•) Doorhalen hetgeen niet op de 1ekcurdc 11an 1ocpa&1fll IS en hc1geen me' 

in Mening wordt gcbn1:;ht. 

GEZIClffSORGAAN 
Moet in het bezit rijn van een bril met glazen, 

. rechts: ---·--:.... links: ·-·--

Deze l'Cltiari..o& is 1cldîg 5 jaar na de datum van afgifte. 
Bij allo keuringen na "'t'O)tooüng van het ~n en veertigste jaar, 
u.itgemndcnl bij eerste tcurina:. 

GENEESKUNOIGE VERKLARING • 
betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins, .1tuuriieden en ni.tt
gedip/o~enkn. aan wie de wacht of het houden van uitkijk aan det 

tan worden opgedragen. 
De onderadekcndc _________ verklaart heden 
do heer _______ ____, geboren ____ _ 

te -----~ te hebben onderzocht en te hebben bevonden: 
t •. dat de belanghebbende uitwendig gezonde ogen, oogomgeving 

en hulporgancn heeft; 
r. dat hij op één der ogen een onbeperlct gczicbtsveld beeft; 

1) 3•_. dat hij bij l)ct zien met beide ogen gelijktijdig een gezichts
scherpte heeft van ten minste '/u, waarbij hij met 9lazen een ge
zicbtacherptc van '/,,. heeft; 

4•. dat hij vrij is van progressieve ooggcbrckcn, die de vrees wet
tigen voor het aan beide zijden optreden daarvan of voor zodanige 
functievermindering, -dat niet meer wordt voldaan aan do voor
waarden onder 2°, 3• en , • ; 

s•. dat bij bij het zien met beide ogen een normaal kleureoonder
scheidingsvcrmogen heeft voor rood co groeó en. bij sluiten van 6m 
der ogen vrij is van centrale ecotomen voor rood co groen; • 

6• .. dat hij vrij is van verschijnselen, die het bestaan van dag- of 
nachtblindheid of lichtzinstoonus!en doen vermoeden. 

(Biacn, vastgcateld bij Koninklijk besluit nn 27 December 1939 
Staat.1blad No. 570). 

Handtekening '6D 

de gekeurde: 
De door de Miniatcr van Verteer en 
Waterstaat aangewezen deskundige: 

') ---------- --------- 1, __ 
Ontvangen yan de gekeurde: 

als kapitein en all stuurman ---- / ,.- 1 S) 
als niet-gediplomeerde ----- I 4.- S 

") Dit formulier is ilecliti. geldig, indim is doQ?'JCbald, bctgccn niet op de 
peurde van toc~n1 is. 
· ") Datum CD jaartal voluit scschrwcn in te Nllcn. . . . 

") Doorhalcu hetgeen niet op de pkmrde ftD toepaa!DI ia en heteceri met 
ID rekening wordt p:bndlt. 

B 3o 
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GEZICHTSORGAAN 
Moet in het bezit zijn van een bril met glazen, 

rechts: ____ links: ---. 

Deze verklaring is geldig tot ________ ') 

Bij _alle keuringen vóór voltooiing van het 66n en vcerti&:ffl. .aar~ 
uit,ezooderd bij cente teurina. 

GE~EESKUNDIGE VERKLARING 

betreffende het gezichtsorgaan van machinisten, rnachini~•stolcer.1 en 
llid-,ediplom«rdnt, aan wie de wacht in de machinekamer tan 

worden opaedraacn. 

De ondcrptet.cnde _________ verklaart heden 
do beer _________ geboren ____ _ 

Ie ______ te hebben onderzocht en te hebben bevonden: 

t •. dat de belan&hcbbende uitwendig gezonde ogen, ooe;omgeving 
en bulporganen heeft; 

2 •. dat hij heeft een onbeperkt gezichtsveld op beide ogen; 
1) 3 •. dat hij bij het zien met beide ogen gelijktijdig_ met corri
gerende glazen, een gczicbrssclierptc heeft van ten minste 1/m en met 
elk oog afmnderlijt van ten min.sic 1/m of wel van ten minste '/,.~ 
met d~n der ogen en ten minste '/11 met het andere oog; 

4 •. dat hij vrij is \/an progressieve ooggebrcten en normale pupil
reacties heeft. 

] ,ä (Eisen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 December 1939 ï Staat.sblad No. 570). 

Handtekening van De door de Minister van Verber en 
-8 de gekeurde: Waterstaat aangewezen deskundige: 

}I 4 

J 
u .,, 

') --------- -------- 19._. 
Ontvanpn van de p;teurde: 

als machinist en machinist-stoter -· .. ···•- -··- f ,.- J ') 
all niet-gediplomeerde _____ / 4,- i 

1) Dit formulia- ia slechts gcldil, indien i1 doorphaald, betaoen niet op de 
gekeurde YaD toepassing is. 

") Datum en jaarlal voluit acschreml in te 1'Ullm. 
") Doorhalen hdgccn niet op de gckemde ffD tocpusi.Jq il en het&cm nicl; 

in rekening wordt gcbncht, 

GEZlClffSORGAAN 
Dcz.c verklaring Î& geldig 5 ja,ar na de datum van afgifte. 
Voo, alle k.eurinpn na voltooiing van het é~n en veertigste. jaar. 
ui~nderd bij eerste keuring. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gezichtsorgaan van kapiteirt:r, stuurlieden en niet
gedipiomeerdtn, aan wie de wacht of het houden van uitkijk aan det 

kan worden opgedragen. 
De ondergetekende _________ verklaart heden 
de heer ________ geboren ____ _ 

te ----~ te hebben· onderzocht en te hebben bevonden; 
1 •. dat de belanghebbende uitwendig gezonde ogen, oogomgcving. 

en bulporgancn heeft; "' 
r. dat hij op één der ogen een onbeperkt gczicbt!vcld heeft; 

1 ) 3•. dat hij bij het zien met beide ogen gelijktijdig, zonder corri• 
gerende glazen, een gczicbtsscbcrptc heeft van ten minste l/11 en bij 
het zien met ~n der ogen van ten minste '/m dan wd dat hij een 
gezichtsscherpte van '/n met ~n der ogen niet bcrcitcndc, of een 
oog missende, met het andere oog zonder een corrigerend KW ten 
minste een gczichWChcrple van '/,,. heeft; 

4•_ dat hij vrij is van progrcuieve oogacbrcken, die de vrees: wet
tigen voor het aan beide zijden optreden daarvan of voor zodanige
functicvermindering, dat niet meer wordt voldaan aan do voor
waarden onder 2°, JG en s•; 

s•. dat hij bij het zien met beide ogen een normaal .tlcurenonder
schcidingsvermogcn heeft voor rood en groen en bij sluiten van 6dn 
der oge.o vrij is van centrale scotomen voor rood en groen; 

6°. dat hij Yrij is van verschijnselen, die het bestaan van dag- of 
nachtblindheid of licbtzinstoorniuen doen vcnnoeden. 

(Eisen, vastgcateld bij Koninklijk besluit van 22 October 1936-
Staatsb/,ad No. 579 D.) 

Handtekening van 
de aekeurdc: 

De door de Minister van Verteer en 
Waterstaat aangewezen deskundige: , ________ _______ il:._ 

Ontvangen van de pkcurdc: 
als kapitein en all stuurman --- / ,,- 1 1) 
als niet-gediplomeerde ----- I 4.- i 

') Dit formulier is slechts gddia, indien is doorphu.kl, belpn niet op dc
acteurde YaD toepallUIII ia. 

") Datum CD jaartal vohlit ~ in te YUllen. 
•) Domhüal hccpm niet op de pburdc no ~ il en h&tp:al oia1. 

in retenina wordt pbracbt. 
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Gl!ZICHTSOII.GMN Om,-.... IIOldia' ÎJl"f ..... dabml - afajlllo. 

Voor allo~ na-ilal-bct6doen.-tiplejur, 
........,.i.nlbij_._.... 

GENl!l'.SKUNDIGE VBIUCIAIUNO 

--bot..--... ... --· ---"' 11kt•g«llp/om«,.,_, au wia dl wadlt io do macbinlkamer kan --~ 
De oodcrplobada --------- vmJaut -
do beer ---~-----~ &d>o<en -----

•------• - - en• - -
1 •. dat de bcl&nlbebbeada W-. FZ•ada 01"0. ooso ..... àl& 

en hulporpnm bodt; 
2•. dat bij op 6do der_, - ........... pzidl,...ld ~ 

1) J•. dat hij bij het zien met belde opo plijlu.ijdig. mnder eoni• 
~nde aJm:n. een sczidl;tndwrpll, beeft vu. 11n -- 'lu eo bij 
bit zien rn,t clt OOI afzonderlijk van 11:11 fflÎIIIII '/- da wel dit bij 
met~ der ogen'/,. niet bercitcodo. of 61!:o der ogen mi:llcnde. met 
het amlcre oos een aezicbtlleherpte bcdt na• minm, 1

/,,; 

4". dat hij vrij• ... .,..,..-.......,,_, dio do - -
tipn voor het aan beide z.ijdco opCreden daarvaa of voor zodaDiae 
fuactinennindmna. dat met IDIIII' wordt voldaan un de YOOr• 
....-oada"2"m3" 

(l!isa,, -leid böj ll(oDialllijt bmluil ... 22 Ootobcr 1936 
Slotd,,blt,dNo.fflD) 

Haadt.teoma "" 
de pbunk: 

Dt doc:r do Minillu nu Verteer en W•- _...., dalamdöae: 

') -------- -------- 19-~-· ...... , 
allmadliaillmmacl!J,mt.- __ ,,~11) 
all .... ~ - ---- , 4,-

GEHOORORGAAN 
Om, ...tJan... • .,w;, ... -------- ') 

Böj ....,. tewïoa en bij alle ~ - ...iro.w.a ..., het 
Ha .. ... rtlpa jaar. 

OENl!ESKUNDIGI! Vl!llKUJUNO 

bclreffende bel a,:boon,rpan •en koplt,/,u, - "' 111•~ 
g•diplomurd,n, ua n de -tof bot..,_ vu uitkijk can 

"""ba - ..,..._ • 

l~· "" .. De=:-_----------~ - boden ~ -----~ Il hebboa ~ hebben be\OOndea: 

_9·1 

11 
h 

i! 
r 

I". dUda _...,._ _ mloaip ~ hodt, clct 

~~~~bij af~-zi= f:P:!:e -=~: ~~ o"r:~ 
4 mell:I' ,-1 bo ftl'IIUa m Qllqaell; 

2'. dat bij bem geen belaa,rijte afwijkin1 ••nwuil ÎI la de 
toeataod •an de uitwcndile pboorpn1, van het middenoor of van bot-. oor, aocb.,......,.. llf"""öo!ms uil bot - -

(BiseG, YUt.gedeld bij JC.oaiotllJt baluit v1111 de: 7dl Juni 19'7. 
-No. H17)). 

Rlllrltû.mma .... 
dtptewde: 

0. door öe MÎ4illa' ftll Verleer CG 
w ........ - _UDdip, 

') --,--.-----, -------- 19--

°"""--•--: 
1111 bplsm "' nuurmcn , __ ................. f ,,-1 '> 
ilo ~-- ----- , 4,-

') Dllmm en jaanll volmt ...,.._ la sa....._ 
1

) Doorbü::o bsaem- rul op. ---.......... la - .... niet 
la Nhnilll wordt aet,racht. 

B 6b 
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GEZICHTSORGAAN 
MOCl ia het bezit ziia van een. bril met etama. 

rochlB: •---·• Hnb: --
Om, Wlltlarina io aoldi& 5 jaar na dê datum '"" afai(lc. 

Voor alle t.urinlJCD Dl vottooiing van het 61!n en Ylfftiptt Jur, 
uJt,ezoQderd bij ccnte kewina. 

GENl!ESKUNDIGE Vl!RKLARINO 
betreffende- hit ,elichtlorgaan van maclllnilt11t, m«lûllUl•~tob" en 
1tht•,wrllpl.,..rth1t. aan wie de wacht in. de madtintb.MU" bn 

worden QNlldnaen. 
De --kende ___ _ __ fflklun beden 

er. - -------- - ~ -----
.. ------ te bdibcn ~t en te hebben bevonden: 

.. ·~~~ -·----~ 
2'. dit hij op 61!n der ogen ocn onbeperkt 1ezicht1vcld heeft; 

') 3". dat böj bij bot ..., met beNk o..., pUjktijdia. -, ·com
leffllidt paJ:len, een aezidttsscherpte heeft van ten minste 1

/ 11 en bij 
het r..ien met elk oog afzonderlijk van ten minltl 1/rn dan wel dat hij 
rmt ~ der opn 1

/,. niet bereikendc, met bd andeTe oog een' p
lic:btlleberplc beeft YUI tm minste 1

/ 11 ; 

••. dat hij ffij ia '11.n progreuic\'o ooaebnbn. die de Vf'ffl wet_. 
~n voor hd 11n beidt zijden optreden d11"an ol voor a>dlniJe 
fuactiewnninderi dit niet 111ee:r wordt -.oldaan 11n. • voor
waarden oad« 2" en J• . 
C-, -Id bij Kooinklijk besluit van 27 Doambcr 1939 

--No.'70.) 

'l 

Handtekmin, 'l'aO 
dc_.teurde: 

De door de MiDi.llcr van Vutoer en 
Watenlaat aanae:waen dtstundi&e' : 

------- -------- ., __ _ 
°"""- .,.,, ... .....,.., 

û machinist en macb.inist•atoktr __ 
all nillt~ 

, ,,-11) ,,.__ 
') Die fonm&Der i• uec:bta ■cldi1, iAdieD 11 dGOr'llhlald, hQNn nia oP de 

___ ... 
-,o.a. .... .-.. .......... .... 
') ............. opde...._.. ............ im ..... 

l■ tàmba...-dcaelll1ldlt, 

GEHOORORGAAN 
Dao WltJuina la ..., .... --~----- ') 
Bij ecnta kcuria,: ea bij alle kcuriapa Yddr voltooiing '11.fl het 
êenmwatipl.-jaar. 

Gl!NEESKUNDIGE Vl!RKLARING 

barefhndc IIIC pllooloqa&n nn M«lûllWP, fftlll:ltûtül·.IIOA•n 
111 ,,.,,,_,-dlplome~rd,11, aan wie de wacht ia de m&chi.netamer 

tin worden oppdrq.en. 

De Cllldc,ptettDdc ------- ...tlun beden 

do beer ---------• l•bonn -----
.. -----~ .. bobben om:rmcbt ..... hebben --= 
' ) 1°. • • dat de belanabebbCllde een zodanip 1ehoondlerp1o boef 1. 

dat bi lluillCn:Dd ca. van Ier zijde paprotcn WOClldcn mtt clt der 
orm afmadatijk.. bij l fsluitiq wan het andere oor. op een al.llaad 
van 4 aMtcr aoed kan vcrrtaaa en nazeueo, of 

b. dat de btlanahtbbende ..., mdanöp gdloo,..,. __ ......_rpte_~ -~ dat 
Mj ~ ca ••n Ier zijde p:sproten woorden met het ene oor. 
bij afslultina na het ■oden: oor, op een afstand v■.n ten. miNte 
2 meier eu n.t bel andere oor op een 1btand van tea mimte 6 meier _.t.cn_m...._.; 

2•. da& bij mffl .-n belaaarijke afwijtina aanwuia is UI de 
u.taml no dl uitwemlip pb.oorsaaa, na het middeDOOr of vaa 
bit ~ oor-. mà een dleriae ata::beidiae uit het oor. 

(1!ioeA, •..,....id bij KoainkHjk boaluit ... de 7do Juol ' 1947. 
/IJMl,b/ad No. H )7'). 

De door de MinJ&tcr ftD Vertecr ·cn 
Watentaaa a&q,1wue:a deskund.i1c : 

') --------- --------
~-"" ...... ' UI machio.isl en mac:hinilt«oter __ ..................... , , .... 11) 

, 4,--

") Dk rCW11N1• la slldlts acldil, iadin il dcoqebuld, ___. m« op dD 

~~:=ï8W:kait~ia•ftlllm. 
, Doodalta ..... llietopdepbunloftlllklillpnllilrata•----

ior■tad111worèllt ,-rar:bt, • 



497 

■ 7a GEHOORORGAAN 

C 

DcZlo vatlarina ll acJdis 5 jur na de datwn van 11fai11c. 

Voor allo keurinpc na voltoaliat: van het Uo ea YNrtigste jaar, 
uitgcmodml bij ee:nte kclnlt, 

GBNEESKUNDIGI! VEllKIAIUNG 

betreffende het p:boororgaan van kapileins. st11urlled1n en lfWt
guliplomnrddn, aao wie de wacht of het houden YLD uilkijk aan 

dek kan worden opgedragen. 

Do Olldctplotende _________ ...tiaart beden 

de heer•---.... , _ acboreo ____ _ 

1, -----• te hebben ondermcbt CD Ie hebben bevonden: 

t • dat de bdanahcbbeode een zodanige geboond,erpte beeft. dat 
hij fluistensnd en nn ter zijde ae,prokcn woorden met elk der oren 
afUIDdulijk, bij aflluitins na bel andere oor. op een af- van 
l meter aoed ba vcntaan en DUIIF,li; 

2•. dat bij hem &CCD belanpijke llfwijtt. anwezia il in do 
10clland van de uitwcndiac pbOOIPDI,, van het middemoor of vao 
hst in1A"C'D:li9e oor, noch een etterip &!":heidio1 uit het oor. 

(Eisen. v•staatekl bij Koninklijk besluit van de 7do Juni 1947, 
Stoaub/ad No, H 173). 

'I 

Handtcladna na 
de--•: 

De door de MÏDi51er van Verba' en 
Watentaat aaopwezm datundip: : 

Ontvancea van de a,ctcunlo: 

als kapitein en stuurman ----
all oict-,l'C(liplomm!:l'de 

J) llatum m ~voluit...,_ ia te wllm. 

, ,._I 
/ •·- ') 

-, IJaodaaleq t.pnl IIÎel op de Pmnfe ftD lmPIIIÎIIII lt m becpe:a. -
UI rctaû.-: wnlt ,:cbradd.. 

1'1!RWIJZINGSBILJET 

-•lllle ,Ie ~ YD het pzidlt,arpaa/pboororpan 
(Artikel ,, 'Bijla1e XIl van het SchepenbeolalO 

De oadergekuade .-____________ __,_ 

vcrtJaut. dat de boer --------- -----
pboren de _ _ ____ te -----------

kapitein, stuurman. 

door bem •oor het pzichta-/geboolorpan all · uilkiit 'I 
macbiniat. coz-. 

voor alle , • .,... 

ia afpteurd en op heden wat dat orsaan betreft herkeuring door 

een ocbeidarechter heeft verzocht. 
OndcrgetótmdÓ hoeft de belaqhebbeodc medepdceld. dal bij 

hertenring tan aaaYrqeD. door clit biljet te zenden aan 6ón der door 
de Minister un Verteer en Waterstaat aangewezen IChcmn:cbters. 
die hem d&n ter berli:eurina zal oproepen. 

De door de Minister van Verteer en 
Wateniaat , aaqewezen deskundige: 

----- de ------ ., __ 

s. 1949, J 2~4 

■ 71> Gl!HOORORGMN 

f 

D 

Da& -klorina il pldia 5 Jur aa da datum vao afaif1o, 

Voor alle teuriuaen na voltooiina van het MD en ftC{ti,llle jur, 
lliteezonderd bij eenb temina, 

GENBBSKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het phoororpan van lfll1Clû11l,ten, 1PUldti11üt•mJbr1 en 

nln-,wllplom,,- UD ,rio de wadit in de - kan -~-De onderacteteode _________ Verklaart heden 

de belr --------~ pborco _____ _ 
,. ______ re hebben onderzocht: ea te bebbco bevonden: 

') I". & dat do bela ...... bèade eeo zodenjp pbooncberp!o beef~ 
dat bij Jl...__. m YaD ter zijde saprobn woorden met elk der 
oren afzonderlijk, bij al11uitia1 va.a het andere oor, op een -afstan.::I 
vao. 3 meter pd. kao. verstaan en nu.eggen, of 

b. dit de belanghebbende een zodanige pboond1erptc heeft. dat 
bij ftuilterend en van ter ,zijde psproken woorden Old. het ene oor, bij 
afsl~ van het aooere oor, op em. afstand na 1m. miDlie t meter 
en met het andere oor op een afslaud van 1ea. mimtc 5 melG" ,oed 
kin ventun en nazqgen; · 

r. dit bij hem pen belangrijke afwijtiq aanwezig il bi de 
tOCltand van de uitwendise phoorgana. Ylll het middenoor of van 
het iDweadiae oor, noch NO. etlerip afscbmdin1 uit het oor. 

(llilen, ~ bij Koaiotlijt besluit van de 7de Juni 1947, 
SJaibl,/al No. H 173). 

--... ... 
de puurde: 

Do door de Minister wn Verkeer en 
Watenllal uqewe.zen die:ü.undip: 

') - - ------- --------- 19-. 

Oolvaqmvaode..-: 

all machinist ... ----all met-gediplomeerde 
I 5,-j 'l , .. -

') Dit formulier ia llecbl:1 pldi1, ind.ica. b doorpbu.ld bet,am a• op de 
pbarde 'llUI tcepwÎII& ia. 

~ =::.=:.w.=~-:::=--~t■ en~Dlet 
in ntmûw WDnlt p:bracbt. 

Betreft: Keurin,Jen-Schepenwet 

BERICHT VAN AFKEURING 

............... , de ............... 19 .. ; .. . 

De ondergetekende . . . .. • • .•• ••••. verklaart, 

dat de heer • • .. • •. • •• • •• . . geboren de .•••••••• 

te .. . .. .. .. • . . . . . door hem voor het gezicht.-/ 
gehoororgaan 1) is afgekeurd ... 

als kapitein, stuurman 1) 
als uitkijk 1 ) 

als machinist, enz. 1 ) 

voor alle r~ 1) 
/ 

(handtekening) 

') Doorhalen wat 11iot van toepo1IIÏll1-is. 1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

L. & S. x949 32 
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BIJLAGE XIII 

TARIEF VAN DE VERGOEDING, BE
DOELD IN ARTIKEL 1'7, LID 5, VAN DE 

SCHEPENWET 

Het maximum van de vefioeding, be
doeld in artikel 17, lid 5, van de Schepen
wet, bedraagt eenmaal per etmaal of gedeel
te daarvan : 

(a) voor schepen zonder eigen werktuig
lijke voomtuwing : f 0,05 per ton bruto in
houd ; 

(b) voor schepen met eigen werktuig
lijke voortstuwing, met uitzondering van 
passagiersschepen als onder (c) bedoeld en 
sleepboten: f 0,10 per ton bruto inhoud; 

(c) voor passagiersschepen, welke zijn 
ingericht voor het vervoer van meer dan 
vijftig passagiers: · f 0,30 per ton bruto in
houd; 

(d) voor sleepboten: f 1,50 per vierkan
te meter verwarmd oppervlak van de hoofd
stoomketels; 

(e) voor dokken: f 0,05 per 1000 kilo
gram hefvermogen; 

(f) voor drijvende voorwerpen, andere 
dan dokken, welke over zee naar hun be
stemming zullen worden gesleept: f 0,05 per 
ton bruto inhoud. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

BIJLAGE XIV 

OPENEN EN SLUITEN VAN PATRIJS
POORTEN AAN BOORD VAN 

r ASSAGIERSSCHEPEN 

1. Indien in een tussendek het laagste 
punt van de opening van een patrijspoort 
lager is ~clegen dan een lijn, welke even
wijdig aan het schottendek op het acheeps
boord is getrokken en welke haar laagste 
punt heeft op een afstand van 1,37 meter, 
vermeerderd met 2½ percent van de breedte 
van het schip, boven de lastlijn, waarop het 
schip bij vertrek uit de haven ligt, moeten 
alle . patrijspoorten in dat tussendek, v66r 
het schip de haven verlaat, met behulp van 
een sleutel waterdicht zijn gesloten. Zij mo
gen gedurende de reis niet worden ge
opend. 1 

2. Het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie geeft voor elk achip de maximum ge
middelde diepgang aan, bij welke gerekend 
wordt, dat deze patrijspoorten met het laag
ste punt van de opening boven de in lid 1 
bedoelde lijn zijn gelegen en deze b ijgevolg 
op zee mogen worden geopend, een en ander 
onder verantwoordelijkheid van de kapitein. 
In het tropisch vaargebied mag bij mooi we
der deze dieogang met 0,30 meter worden 
vergroot. 

Behoort bij, Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

1 Zie de afbeelding hiernaast. 
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BIJLAGE XV 

MODEL VAN HET RADIODAGBOEK 

Eerste bl&dzijde 

RADIO DAGBOEK 

van het zeeschip: 

rederij: 

op reis van naar 

aanvangende de 19 

kapitein : 
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Tweede bladzijde 

Het dagboek wordt bijgehouden ingevolge 
artikel 9 van de Schepenwet en met inacht
neming van hetgeen daaromtrent in het 
Schepenbesluit is voorgcachreven. 

In het dagboek moet aantekening worden 
gehouden van alle voorvallen met betrek
king tot de radiodienst, welke van belang 
zijn voor de beveiliging van mensenlevens 
op zee. 

In het bijzonder moeten daarin volledig 
worden vermeld alle noodberichten en het 
noodverkeer. 

Voorts moeten in het dagboek worden 
aangetekend de tijden, gedurende welke 
luisterdienst ia gehouden. Deze aantekening 
moet door hen, die deze luisterdienst heb
ben verricht, worden ondertekend. 

hlaij: 

v...-•• -

Datum Tijd 
Oolfleriate, 

wut0p wtrd 
Oll(ntl,IIMIO( _ .... 

da,.do 

A,a1111ÛeraÎll9CD 

IP , 

S.1949, J 254 

Derde bladzijde 

Kwelitelt 

Naam ea Radio, Certifiooal 
•oorlollcn !Oi.a,.l'il~ Radio, alt: 

Cl>ef van tcqn!ilt 
Luilien.ar 

bit 1tation 

1 

l 1 

1 

Op deze ICa&t worden aUe penonen, die mee de ra.diodîen• of met 
tuitterdien1t &ijn bel.ut. aeplaaut. 

Do kwaliteit moet iD do delbdreficnde kolom met een knlia wo.,. 
a&QPteveD. 

1lij - -1 de_,,. ..., do bolrotlr.- -..i,u111, ...,.ijl 
- ua boocd ,--opdczD lijst wor-'..m - Id. 

-DAG/IOU 

iD,M. T. 0. 

Aantal ..._ ..... 
v ... Oot· - .. _ Stationl, waar, ----

... do 

.... 
nuu,.,..,. Muimum ...--. -

• 

# 

19 , 

0,0,,,,f .,.,...,.....,._ 
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BIJLAGE XVI 

SEINEN IN VERBAND MET DE 
VEILIGHEID VAN DE SCHEEPVAART 

Beiin van elk sein 
Art. 1. Alle berichten, geseind krachtens 

artikel 115 van het Schepenbesluit, moeten 
worden voorafgegaan door het veiligheids
sein T T T gevolgd door een aanwijzing van 
de aard van het gevaar en wel aldus: T T T 
IJs, T T T Wrak; T T T Storm; T T T 
Scheepvaart. 

Wiize van seinen 
Art. 2. 1. Bij de te verstrekken inlich

tingen is de tijd in alle gevallen de middel
bare tijd Greenwich. 

2. Bij het seinen van berichten omtrent 
üs, wrakken en andere onmiddeJlijke ~va
ren voor de scheepvaart moeten worden ver-
meld: . 

(a) de aard van het ijs, wrak of gevaar, 
dat is waargenomen; 

(b) de plaats, waar het ijs, wrak of ge
vaar het laatst werd waargenomen; 

(c) uur en datum, waarop elke waarne- • 
ming werd gedaan. 

3. Bij het seinen van berichten omtrent 
Tropische stormen (Orkanen in West-Indië, 
typhonen in de Chinese zeeën, cyclonen in 
de Indische zeeën en stormen van overeen
komstige aard in andere streken) moeten 
worden vermeld: 

(a) Het ontmoeten van een tropische 
storm 

De verplichting tot mededeling moet in 
brede zin worden opgevat, zodat ook be
richten moeten worden gezonden, indien er 
goede redenen zijn om te veronderstellen, 
dat een tropische storm in de nabijheid 
heerst; 

(b) De meteoroloiische berichten 
Aan de onder a bedoelde mededeling 

moet, voor zover mogelijk, met het oog op 
de grote waarde van juiste meteorologische 
gegevens om de positie en de richting van 
bew,eging van stormcentra te bepalen, toege
voegd worden: 

(1) de barometerstand in millimeters, 
Engelse duimen of millibaren; 

(II) de verandering van de barometer
stand gedurende de voorafiraande twee à 
vier uren; 

(III) de windrichting; 
(IV) de windkracht volgens de schaal 

van Beaufort of volgens de tiendelige 
schaal; 

(V) de toestand van de zee (kalm, ma
tig, ruw, hoog); 

(VI) de deining (licht, middehnatig, 
hoog) en de richting, vanwaar zij komt. 

Indien de barometerstand wordt gegeven, 
moet een der woorden millimeters, Engelse 

· duimen of millibaren worden bijgevoegd, 
terwijl tevens moet worden aanvea:even of 
de stand "verbeterd" of "niet-verbeterd" is. 
Indien wijzigingen van de barometerstand 
worden gegeven, moet tevens de koers en 
vaart van het schip worden vermeld. 
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Alle richtingen behoren rechtwijzend te 
worden opgegeven. 

(c) Uur, datum en plaats van het schip 
De tijd in uur en datum en de plaats van 

het schip behoren te worden gegeven voor 
het ogenblik, waarop de medegedeelde me
teorologische waarnemingen werden gedaan 
en niet voor het ogenblik, waarop het be
richt gereed was, of verzonden werd. 
(d) De latere waarnemin~n 

Indien een kapitein mededeling heeft ge
daan van een tropische storm is het wense
l"k, zolang het schip onder de invloed van 
de storm blijft, verdere waarnemingen te 
doen en deze door te geven met tussenpozen 
van drie uren. 

Voorbeelden 
Art. 3. Als voorbeelden van mededelin

gen worden de navolgende telegrammen ge
geven: 
(a) IJs 

T T T IJs grote berg gezien 46.05 noord 
44.10 west te 0800 middelbare tijd Green
wich 15 Mei. 

(b) Wrak 
T T T Wrak waargenomen bijna onder 

water op 40.06 noord 12.43 west te 16.30 
middelbare tijd Greenwich 21 April. 

(c) Gevaar voor de scheepvaart 
T T T Scheepvaart Alpha lichtschip niet 

in station 1800 middelbare tijd Greenwich 
3 Januari. 

(d) Tropische storm 
T T T Storm ondervinden tropische storm 

barometer verbeterd 994 millibaren snel da
lend wind noordwest kracht 9 zware buien 
oostelijke deining koers oostnoordoost 5 mijl 
22.04 noord 113.54 oost 0030 middelbare tijd 
Greenwich 18 Augustus. 

T T T Storm voortekenen wijzen op na
dering orkaan barometer verbeterd 29.64 
Engelse duimen dalend wind noordoost 
kracht 8 middelmatige deining uit het 
noordoosten voortdurende regenbuien koers 
35° 9 mijl 22.00 noord 72.36 west 1300 mid
delbare tijd Greenwich 14 September. 

T T T Storm omstandigheden wijzen op 
vorming van hevige cycloon wind zuid ten 
westen kracht 5 barometer onverbeterd 753 
millimeter drie laatste uren 5 millimeter ge
daald koers noord 60 west 8 mijl 16.20 noord 
93.02 oost 0200 middelbare tijd Greenwich 
14 September. 

T T T Storm typhoon in zuidoosten wind 
aanwakkerend van het noorden en barome
ter snel dalend plaats 18.12 noord 126.05 
oost 0300 middelbare tijd Greenwich 12 
.Tuni. · 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
26ste November 1932 (Staatsblad no. 563). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 
Juni 1949 (Staatsblad No. J 254). 

Mij bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

Volgt Inhoud en Zaakregister (niet op
genomen). 
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II Juni 1949, BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 17 
April 1923, Staatsblad No. 146 (,.Ta
riefbesluit V.O.V."). 

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

Sociale Zaken van 22 Maart 1949, No. 1315, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 5, 10, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, der Ouderdomswet 1919 en ar
tikel XX van de wet van 19 Mei 1922,· 
Staatsblad No. 352; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1949, No. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 3 Juni 1949, No. 2252, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het "Tariefbesluit V.O.V." 

(het Koninklijk besluit van 17 April 1923 
(Staatsblad No. 146), zoals dat sindsdien is 
gewijzigd en te bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel 10 van het Tariefbesluit 
V.O.V. wordt gelezen als volgt: 

,,De Raad van Arbeid legt voor elke ge
sloten verzekering een kwitantieplaatje aan. 

Op dit plaatje worden onder meer ver
meld: 

a. de naam van de verzekerde en het in 
artikel 6 bedoelde nummer, 

b. wanneer niet de verzekerde de pre
mie zal betalen, tevens de naam van de 
persoon, die dit zal doen en 

c. het bedrag der te betalen premie, 
De premie-inning zal door de Raad van 

Arbeid tegen afgifte van kwitanties ge
schieden. 

Deze kwitanties worden met een borderel 
aan de agent gezonden. De modellen van de 
kwitanties en het borderel, in dit artikel 
bedoeld, worden door het bestuur der Bank 
vastgesteld. 

De betaling der premie kan ook op an
dere, door Onze Minister te bepalen wijze 
worden bewezen.", 

• Art. II. De laatste volzin van de eerste 
alinea van artikel 15 van het Tariefbealui,t 
V.O.V. verva.it. 

Art. 111. Artikel 16 van het Tariefbe
sluit V.O.V. vervalt. 

Art. IV. Artikel 18 van het Tariefbesluit 
V.O.V. vervalt. 

Art. V. Artikel 20 van het Tariefbesluit 
V.O.V. wordt geleaen als volgt: 

"Onverminderd het in het vorige artikel 
bepaalde wordt het door de agent in de 
loop ener kalendermaand ontvangen premie
bedrag, vermeerderd met de eventueel te 
zijnen laste gebrachte verachilpoaten en ver
minderd met het hem toekomende bedrag, 
door hem uiterlijk. op de eerste werkdag 
van de volgende kalendermaand aan de 
Raad van Arbeid overgemaakt. 

Door de Raad van Arbeid kunnen voor
achriften voor tusaentijdae · overmaking van 
het ontvangen premiebedrag worden ge
geven.''• 
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Art. VI. Artikel 21 van het Tariefbe
sluit V.O.V. wordt gelezen als volgt: 

,.Volgens door het bestuur der Bank: ge
geven voorschriften worden door de Raad 
van Arbeid ontvangen premiëo op rekening 
· van de Bank overgeschreven.". · 

Art. VII. Artikel 22 van het Tariefbe
sluit V.O.V. vervalt. 

Art. VIII. Artikel 25 van het Tariefbe
sluit V.O.V. wordt gelezen als volgt: 

,,Het d088ier, bevattende de stukken be
treffende de verzekering, berust bij de Raad 
van Arbeid, in wiens gebied de persoon 
woont, die de premie betaalt. 

Is de aanvraag tot het sluiten der ver
zekering ingediend bij de Raad van Arbeid 
te Amsterdam op grond van het in de derde 
alinea van artikel 4 bepaalde, dan berust 
het doaaier, bevattende de stukken betref
fende de verzekering, bij die Raad, indien 
de persoon, die de premim betaalt, buiten 
het Rijk in Europa woont. 

Wordt in verband met de bepaling van 
de eerste alinea het dossier door een Raad 
van Arbeid aan een andere Raad van Ar-

, beid toegezonden, dan geschiedt daarvan. 
door de Raad van Arbeid, die de stukken. 
verzond, aantekening op de klapperkaart en 
in het in artikel 6 bedoelde register. 

De Raad van Arbeid, die de stukken ont
vangt, zendt daarvoor een ontvangstbewijs 
toe aan de Raad van Arbeid, welke de 
stukken toezond, legt een klapperkaart voor 
de verzekerde aan, schrijft de verzekering 
in het register, bedoeld in artikel 6, in, en 
tekent het nummer, waaronder de -verzeke
ring in dit register ia ingeschreven, aan op 
de andere stukken, de verzekering betref
fende. Van dit nummer geachiedt bij de 
maandelijkse opgaaf, in artikel 9 voorge
schreven, mededeling aan het bestuur der 
Bank, ten behoeve van de bij de Bank be
rustende grondkaart. 

Indien hij, die de premie betaalt, gaat 
wonen buiten het Rijk in •Europa en geen 
andere persoon voor de premiebetaling wordt 
aangewezen, blijft de verzekering behoren 
tot de administratie van de Raad van Ar
beid, aan wie laatstelijk de premie ia be
taald. ". 

Art. IX. Artikel 31 van het Tariefbe
sluit V.O.V, wordt gelezen als volgt: 

,,De Raad van Arbeid bepaalt het rente
bedrag, waarop de verzekerde, bij het be
reiken van de leeftijd, waarop het rente
genot ingaat, recht heeft en vermeldt dit 
bedrag in het bewijs, bedoeld in de artike
len 20 en 21 der Ouderdomswet 1919. 

Indien de verzekering is gesloten met het 
, beding, bedoeld in artikel 10, tweede lid, 

der Ouderdomswet 1919, bepaalt de Raad 
van Arbeid tevens het bedrag der uitkering, 
bij overlijden v66r het bereiken van de in 
het eerste lid bedoelde leeftijd en vermeldt 
dit bedrag eveneens in-het in het eerste lid 
bedoelde bewijs. 

Is de verzekering gesloten krachtens ar
tikel 10, vierde lid, der Ouderdomswet 1919, 
dan bepaalt de Raad van Arbeid het be-' 
drag, waarop de verzorgde na het overlij-
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den van de ver.zekerde recht heeft en ver
meldt dit bedrag in het bewijs bedoeld in 
de artikelen 20 en 21 der O~derdomswet 
1919 . 

. D~ Raad van Arbeid doet van .zijn be
shssmg, bevattende het bewijs, bedoeld in 
de artikelen 20 en 21 der Ouderdomswet 
1919, mededeling aan de ver.zekerde en aan 
de persoon, die de premie was verschul
digd, wanneer de.ze persoon niet de ver
.zekerde was. 

De Raad van Arbeid tekent in het regis
ter, bedoeld in artikel 6, de korte inhoud 
van de beslissing aan. 

Van de inhoud der beslissing wordt maan
d«;!ijks op de in artikel 9 voorgeschreven 
WIJ.ze, onder toe.zending van een schuld
kaartje, waarop de juiste stand der ver.ze
kering is aangegeven, mededeling gedaan 
aan het bestuur der Bank.". 

Art. X. In artikel 32 van het Tariefbe
sluit V.~;V. worden de woorden "25 cent 
per week vervangen door de woorden "één 
gulden per maand". 

Art. XI. Artikel 33 van het Tariefbe
sluit V.O.V. wordt gele.zen als volgt: 

,,Zodra tegen de uitspraak van de be
roepsrechter, waarbij is verklaard, dat de 
v~r.zekering ten onrechte werd geëindigd, 
met meer 11:an worden opgekomen, int de 
Raad de achterstallige premiën en gaat met 
de inning door. 

Van de uitspraak van de beroepsrechter 
wordt aantekening gehouden in het register 
bedoeld in artikel 6.". ' 

Art. XII. In artikel 48 van het Tarief
besluit V.O.V. worden de woorden "de pre
miekaart" vervangen door de woorden ,,het 
schuldkaartje". 

Art. XIII. Artikel ·50 van het Tarief
besluit V.O.V. vervalt. 

Art. XIV. Artikel 55 van het Tarief
besluit V.O.V. wordt als volgt gewijzigd: 

In de eerste .zinsnede van het derde lid 
wordt achter "L'.' een komma geplaatst en. 
worden de woorden "of N" vervangen door 
,,N, Q of R". 

De punt, aan het slot van dat lid ge
plaatst, wordt vervangen door een punt
komma en aan dat lid worden de navolgen
de woorden toegevoegd: 

,,Q op een der sterftetafels, aan dit be
sluit toegevoegd als bijlagen VII en VIII 
en op een rentevoet van 3 % 's jaars; 

R op de sterftetafel, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage IX en op een rentevoet 
van 3 % 's jaars.". 

Het vierde lid onder II a. wordt gele.zen 
als volgt: 

,,Bruto-premiën, waarvan bij de bereke
ning gebruik wordt gemaakt. 

In het vierde lid onder II b. wordt ach
ter "F" een komma geplaatst en wordt "of 
K" vervangen door "K, N of Q". Achter 
"G" wordt een komma geplaatst en wordt 
,,of L" vervangen door "L of R". 

In het vierde lid onder II c. wordt achter 
,.F' een komma geplaatst en wordt ,,of K" 
irervangen door "K, N of Q". 

In het vierde lid onder II d. wordt de 
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punt, aan het slot van dat lid geplaatst, 
vervangen door een komma en worden de 
navolgende woorden toegevoegd: 

., ~ is gelijk aan 0,01, indien de grootheid 
t ~Ax berust op de grondslag Q.". 

In het vierde lid onder II e. wordt "1,06" 
vervangen door "1,02", ,,0,03" door "0 02" 
en ,,(N)" door ,,(Q)". ' 

In het vierde lid onder I. wordt "1,03" 
vervangen door "1,01", ,,0,015" door "0,01" 
en ,,(N)" door ,,(Q)". 

Art. XV. Artikel 56 van het Tariefbe
sluit V.O.V. wordt gele.zen als volgt: 

,,Leeftijden klE;iner den ; - 5 jaren wor
den naar boven afgerond in maanden· leef
tijden groter dan I; - 5 jaren word~ naar 
boven afgerond in weken. 

Voor zover grootheden alleen voor leef
tijden, bestaande uit een geheel aantal volle 
jaren, gegeven .zijn en bepaling van die 
g~theden °':'O°r tussengelegen leeftijden no
d11( 1~, geschiedt de.ze door rechtlijnige inter
polatie. 

Een geïnterpoleerd getal moet evenveel 
decimalen bevatten als dat van de beide 
getallen, waartussen wordt geïnterpoleerd 
dat het kleinste aantal decimalen bevat. ' 

Interpolatie gaat steeds vooraf aan de 
vermenigvuldiging met coëfficiënten. 

Bij de bepaling van een verschuldigde 
premie wordt de.ze in centen naar boven af
gerond. Bij de bepaling van rentebedragen 
~n uitkeringen bij overlijden worden de.ze 
m centen afgerond tot het naastbijliggend 
gehele aantal centen." 

Art. XVI. Artikel 57 van het Tariefbe
sluit V.O.V. wordt gele.zen als volgt: 

,.De premie voor een ver.zekerin(l als be
doeld in artikel 3, eerste lid, sub a van dit 
besluit (renteverzekering), bedra'agt per 
maand per 1 gulden ver.zekerde maandrente 
lp~(12J (Q). De waarde van de.ze groot-
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heid voor verschillende waarden van x is 
aangegeven in bijlage X van dit besluit. 

De Tlremie voor een verzekering, als be
doeld in artikel 3, eerste lid, sub a, van dit 
besluit, vermeerderd met die voor e::n ver
zekering, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
sub c, van dit besluit ( renteverzekering niet 
tijdelijke wederverzekering van premiën bij 
overlijden), bedraagt per maand per 1 gul-
en verzekerde maandpremie P~ n2 (Q). De 
waarde van deze grootheid voor verschil
lende waarden van x is aan"egeven in bij
lage XI van dit besluit. 

De premie voor een verzekering, als be
doeld in artikel 3, eerste lid, sub b, van dit 
besluit (levenslange verzekering van uitke
ring bij overlijden), bedraagt per maand per 

100 3 '( Il 
100 gulden uitkering - X P 1 ) (R) 

12 x 
De waarde van deze grootheid voor ver

schillende weerden van x is aangegeven in 
bijlage XII van dit besluit. 

Premiën voor leeftijden, hoger dan die, 
welke in de genoemde bijlagen voorkomen, 
worden op verzoek van de Raad van Arbeid 
door het bestuur van de Bank aan de Raad 
opgegeven.". 

Art. XVII. Artikel 58 van het Tarief
besluit V.O.V. wordt gelezen als volgt: 

,,Wordt de premie per week, kwartaal, 
halfjaar of jaar bij vooruitbetaling voldaan, 
dan wordt de week-, kwartaal-, halfjaar- of 
jaarpremie gevonden door de maandpremie 
te vermenigvuldigen met onderscheidelijk 
0,23, 3, 6 en 12. 

Bij premiebetaling in termijnen van een 
week wordt bovendien een verhoging van 
21 % op de premie gelegd 

Bij de premiebetaling in grotere termijnen 
dan een maand worden daarentegen de vol
gende disconto's toegestaan: 

bij betaling van een kwartaalpremie 4 %; 
bij betaling van een halfjaarpremie 5 %; 
bij betaling van een jaarpremie 7 %, 
In geval van overlijden is slechts premie 

verschuldigd tot en met de dag, vooraf
gaande aan het overlijden. Indien de premie 
reeds over een groter tijdvak is voldaan, 
wordt het teveel betaalde gerestitueerd.". 

Art. XVIII. Artikel 59 van het Tarief-· 
besluit V.O.V. wordt gelezen als volgt: 
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"De premiebetaling van een verzekering 
volgena tarief a kan bij de aanvang der ver
zekering en de verdere premiebetaling van 
zulk een verzekering kan te allen tijde wor
den afgekocht door de betaling van een be
drag, groot 0,93 X 12 X P.n&x , waarbij P 
voorstelt de premie per maand, berekend 
overeenkomstig artikel 58 van dit besluit, 
zoals dit laatstelijk is gewijzigd, welke voor 
de verzekering verschuldigd is of zou zijn 
en x de leeftijd op het tijdstip, waarop de 
premiebetaling voor het eerst achterwege 
blijft. De grootheid nix berust op de 
grondslag Q.". 

Art. XIX. In de tweede alinea van ar
tikel 59a van het Tariefbesluit V.O.V. wordt 
het woord "weekpremie" vervangen door 
,,premie". 

Art. XX. In de laatste alinea van artikel 
63 van het Tariefbesluit V.O.V. wordt het 
woord "premie" vervangen door ,,Dllland-
premie" en de uitdrukking u • Sp' (-51!)" 

" 1 X 
door u 3 p' (lil)". 

" I • % 
Art. XXI. Artikel 66 van het Tariefbe

sluit V.O.V. wordt gewijzigd als volgt: 
In de twee(!e alinea wordt achter "K" 

een komma geplaatst en wordt ,,of N'' ver
vangen door ,,N of Q". In deze alinea wordt 
achter "G" een komma geplaatst en wordt 
,,of L" vervangen door ,,L of R". 

In de laatste alinea wordt ,,N" vervan
gen door "Q". 

Art. XXII. De bijlagen X, XI en XII, 
behorende bij het Tariefbesluit ,V.O.V. 
worden vervangen door de bij dit besluit 
gevoegde bijlagen X, XI en XII. 

Art. XXIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
een de Raad van State. 

Soestdijk, 11 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

. (Uit,eg. :J Aug. 1949). 
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:10 Juni 1949. BESLUIT 1;er bekendmaking 
ven de op 1 April 1949 in werking ge
treden wijzigingen, aangebracht in Bij
lage I ven de Internationale Overeen
komst betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister ven 

Verkeer en Waterstaat ven 28 April 1949, 
No. 68555/6222, Afdeling Vervoerwezen, Bu
reau Spoor- en Tremwegen; 

. Overwegende, dat de Commissie van Des
kundigen, bedoeld in artikel 60, paragraaf 3, 
ven de Internationale Overeenkomst betref
fende het goederenvervoer per spoorweg 
(Staatsblad No. 47 ven 1938) in heer ne
gende zitting ven Mei/Juli 1948 verschil
lende wijzigingen heeft vastgesteld, welke 
naar heer oordeel in Bijlage I ven genoemd 
verdrag behoren te worden aangebracht; 

dat vervolgens het Centraal Bureau, te 
Bern, deze wijzigingen een het oordeel ven 
de aangesloten Staten heeft onderworpen, 
doch dat binnen de voorgeschreven termijn 
ven twee meenden niet door ten minste 
twee dier Staten tegen die wijzigingen be
zweren zijn ingebracht; 

dat dientengevolge de wijzigingen geacht 
moeten worden op 28 November 1948 defi-
nitief te zijn aanvaard; . 

dat deerne het Centraal Bureau heeft be
paald, dat de wijzigingen op 1 April 1949 in 
werking zullen treden; 

Gelet op artikel 60, paragraaf 3, ven ge
noemde Internationale Overeenkomst be
treffende het goederenvervoer per spoorweg 
(C.I.M.); 

Hebben goedgevonden en versteen: 

de bekendmaking ven de Franse tekst der 
door de Commissie van Deskundigen ont
worpen en deerne aanvaarde wijzigingen, 
welke in Bijlage I ven de Internationale 
Overeenkomst betreffende het goederenver
voer per spoorweg zijn aangebracht, zowel 
els de Nederlandse vertaling daarvan, te be
velen door fleetsing ven dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, hoofden ven Departe
menten ven Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering ven hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 20 Juni 1949. 

JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(UitAeA, 19 Juli 1949). 

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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Vertaling 

WIJZIGINGEN VAN DE TEKST VAN 
JSIJLAGE I VAN DE INTERNATIONALE . 
OVEREENKOMST VOOR HET GOEDE-

. RENVERVOER PER SPOORWEG (I.O.G.) 

(Uitgave ven 1 October 1938) 

Wijzigingen, vastgesteld ingevolge de be
sluiten, genomen door de Commillllie van 

Deskundigen In haar zitting van 
Mei/Juni 1948 

Geldig ven 1 April 1949 af 

INLEIDING 

De hieronder '9noemde randnummers 
(rn) worden als volAt AewijziAd: 
1 

De vierde zinsnede wordt ireschrapt. 

KLASSE L ONTPLOFBARE STOFFEN 

I a. Springstoffen (voortdrijvende stoffen 
en soortgelyke stoffen) 

De opmerking onder de titel ven Klasse 
la wordt gelezen: 

22 

OpmerkinA. Stoffen, welke bij aan
raking met een vlam niet kunnen ont
ploffen en die voor stoot en wrijving 
niet gevoeliger zijn den dinitrobenzol, 
worden niet beschouwd els ontplofbaar 
in de zin ven artikel 3 der I.O.G. en 
zijn derhalve niet onderworpen een de 
voorschriften ven bijlage I. 

De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Pakmiddelen, met inbegrip ven slui

tingen, moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk zijn, dat zij onderweg niet kunnen 
losraken en in alle opzichten tegen normale 

, vervoereisen bestand zijn. Veste stoffen 
moeten stevig in pekmiddelen zijn vast
gezet; dit geldt ook voor binnenste pakmid
delen, welke in buitenste zijn verpakt. 

. 24 
De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Stoffen ven nr. 3 moeten verpakt 

zijn: 
a) in dozen ven karton, blik, zink of 

aluminium, die bij zwakke inwendige druk 
· geen weerstand bieden of in geparaffineerde 
· zakken. Deze pakmiddelen moeten afzon

derlijk of met enige tezamen, in houten 
kisten zijn geplaatst. Of 

b) zonder voorafgaande verpakking in 
dozen of zakken: 

1. in waterdichte kartonnen vaten; of 
2. in houten pekmiddelen, aan de bin

nenzijde bekleed met zink of aluminium, of 
3. in metalen, doch geen plaatijzeren 

pekmiddelen, welke bij zwakke inwendige 
druk geen weerstand bieden. 
25 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Stoffen ven nr. 4 moeten verpakt 

zijn: 
e) in dozen ven karton, blik of alunii-
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nium, die bij zwakke inwendige druk geen 
weerstand bieden. Iedere doos mag niet 
meer dan 1 kg kruit bevatten en moet in 
papier zijn gewikkeld. Deze verpakte dozen 
moeten afzonderlijk of bij enige tezamen, in 
houten pakmiddelen zijn geplaatst. Of 

b) in zakken, die afzonderlijk of bij 
enige tezamen in houten pakmiddelen zijn 
geplaatst, welke aan de binnenzijde met 
zink of aluminium zijn bekleed of in hou
ders van zink of aluminium, die bij zwakke 
inwendige druk geen weerstand bieden. De 
binnenzijde van houders van zink of alu
minium moet geheel met hout of carton be
kleed zijn. 
26 
De eerste zinsnede wordt gelezen: 

(1) Stoffen van nr. 5 moeten verpakt 
zijn in papieren zakken, die afzonderlijk of 
bij enige tezamen, geplaatst zijn in water
dichte kartonnen vaten of in pakmiddelen 
van zink of aluminium, welker sluiting bij 
zwakke inwendige druk geen weerstand 
biedt. De wanden moeten aan de binnen
zijde voorzien zijn van karton, terwijl bo
dem •en deksel aan de binnenkant met hout 
moeten zijn bekleed. 
30 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
. (1) Stoffen van nr. 9 moeten in hoe
veelheden van ten hoogste 10 kg verpakt 
zijn in geweven zakken, welke geplaatst zijn 
in dozen van waterdicht karton, van blik of 
van aluminium. Ten hoogste vier dozen 
moeten verpakt zijn in een houten kist met 
een binnenbekleding van gegolfd kartOIL 
Metalen dozen moeten door omslagen van 
gegolfd karton van elkaar gescheiden zijn. 
Het deksel van de kist moet met schroeven 
zijn bevestigd. 
31 

De eerste en tweede zinsnede worden ge
lezen: 

(1) Stoffen van nr. 10 moeten de vorm 
van patronen hebben en voorzien zijn van 
papieren hulzen. De patronen moeten ver
pakt zijn in luchtdicht gesloten blikken bus
sen, die afzonderlijk of bij enige tezamen 
in houten pakmiddelen moeten worden ge
plaatst. 

(2) Patronen, gedrenkt in paraffine of 
ceresine, en patronen in hulzen van geparaf
fineerd of geceresineerd papier kunnen ook 
met papier tot pakketten verenigd worden. 
Niet geparaffineerde of gcceresineerde pa
tronen tot een gewicht van ten hoogste 2,5 
kg, mogen ook tot pakketten zijn verenigd, 
mits de pakketten door een laag ceresine of 
hars van de lucht afgesloten zijn. De pak
ketten moet.en afzonderlijk of bij enige te
zamen in houten pakmiddelen zijn ge
plaatst: 
32 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Met buskruit overeenkomende spring

stoffen in korrelvorm moeten in hoeveelhe
den van ten hoogste 2,5 kg verpakt zijn in 
sterke papieren zakken, welke afzonderlijk 
of bij enige tezamen verpakt, geplaatst zijn 
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in kartonnen dozen, welke op hun beurt af
zonderlijk of bij enige tezamen in houten 
pakmiddelen moeten zijn geplaatst. 
35 

De eenrte zinsnede wordt gelezen: 
(1) Stoffen van nr. 16 moeten bij hoe

veelheden van ten hoogste 10 kg verpakt 
zijn in geweven zakken, geplaatst in een 
doos van waterdicht karton, van blik of van 
aluminium. Ten hoogste vier dozen moeten 
tezamen verpakt zijn in een houten kist, in
wendig bekleed met gegolfd karton. Metalen 
dozen moeten van elkaar door omslagen van 
gegolfd karton gescheiden zijn. Het deksel 
van de kist moet met schroeven zijn beves
tigd. . 
37 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Stoffen van nr. 18 moeten de vorm 

van oatronen hebben en voorzien zijn van 
papieren hulzen van geparafinneerd of ge
ceresineerd papier, van perkamentpapier of 
van een even geschikte papiersoort. De pa
tronen moeten met papieren omhulsels ver
enigd zijn tot pakketten of wel, zonder pa
pieren omhulsel, met voor opvulling ge
eigende stoffen vastgezet zijn in kartonnen 
dozen. De pakketten of kartonnen dozen 
moeten afzonderlijk of bij enige tezamen 
met inert opvullingsmateriaal zijn vastgezet 
in houten pakmiddelen, waarvan de sluiting 
gewaarborgd mag zijn door er om gelegde 
en gespannen metalen banden of draden. 
46 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Voor het vervoer van springstoffen 

van de tweede groep (nrs. 12-21) mogen 
slechts gesloten wagens worden gebezigd, 
voorzien van verende stoot- en trekinrich
tingen, van een sterk en dicht dak zonder 
reten, goed sluitende deuren en vensters 
(luchtkleppen) en zo mogelijk zonder rem
werk. Bij gebruik van wagens met rem
inrichtingen, moeten deze zodanig kunnen 
worden gesteld, dat zij niet in werking kun
nen worden gebracht. In het inwendige van 
de wagen mogen geen ijzeren voorwerpen 
uitsteken, die niet tot de onderdelen van de 
wagen behoren. Deuren en vensters (lucht
kleppen) moeten steeds gesloten worden ge
houden. 
49 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Springstoffen van de tweede groep 

(nrs 12-21) mogen evenmin in dezelfde 
wagen worden geladen met brandbare vloei
stoffen van de nrs 1 en 2, noch met acetal
dehyde, aceton, en mengsels van aceton (5) 
van klasse Illa (m. 301). 

1 b. Munitie 
60 

Dit randnummer wordt gelezen: 
( 1) Van de voorwerpen, vallend onder 

de omschrijving van klasse lb worden 
slechts die, genoemd in randnummer 61, ten 
vervoer toegelaten en wel onder de voor
waarden van de randnummers 61 tot 85. 
Het zijn mitsdien voorwerpen van Bijlage I. 
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Opmerking. Ledige pakmiddelen, 
welke voorwerpen van Klaaae lb heb
ben bevat, worden niet als ontplofbaar 
beachouwd in de zin van artikel 3 der 
I.O.G. en zijn derhalve niet onderwor
pen aan de voorschriften van Bijlage 1. 

(2) Ziin de munitiesoorten, genoemd on
der 8, 9, 10, 13 of 14 samengesteld of gela
den met de in randnummer 21 genoemde 
ontplofbare stoffen, dan moeten deze stof
fen voldoen aan de eisen van stabiliteit en 
van veiligheid, welke voor hen in Aanhang
sel I zijn gegeven. 

61 
Het gestelde onder 10, a) wordt gelezen: 
a) brisante ladingen voor projectielen, 

torpedo's en mijnen, geperste springstof voor 
springladingen en voor ontstekingsladingen 
(initiaalladingen), geconcentreerde lodin
gen, springstal in blokjes ( pet arden), patro
nen voor het boren van bronnen, spring
bussen, boorpatronen. 

62 
De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Pakmiddelen, sluitingen inbegrepen, 

moeten overal zo deugdelijk en zo sterk zijn, 
dat zij onderweg niet kunnen loaraken, en 
op veilige wijze tegen normale vervoereiaen 
bestand zijn. De voorwerpen moeten in de 
pakmiddelen stevig zijn vastgezet; dit geldt 
ook voor pakmiddelen in andere emballage 
verpakt. 
65 

Het gestelde in de eerste zinsnede, onder 
a), wordt gelezen: 

a) donderslagen (nr. 3a): los of enige 
tezamen, in dozen van hout of van water
dicht karton met opvulmateriaaL De plaats 
van ontsteking moet zodanig zijn bedekt, 
dat elke verstrooiing van de lading ia uit
gesloten. De dozen moeten afsonderlijk of 
bij enige tezamen geplaatst zijn in houten 
kisten, bestaande uit goedgevoegde planken 
met een dikte van ten minste 18 mm. 
67 

Het gestelde in de eerste zinsnede, onder 
d) en e) .wordt gelezen: 

d) nr Sd): bij ten hoogste 100 detonato
ren in houten kisten met een wanddikte van 
ten minste 18 mm en wel zodanig, dat tus
sen de voorwerpen onderling en tussen deze 
en de wanden overal een afstand van ten 
minste 1 cm beschikbaar is. De kistwanden 
moeten met zwaluwstaarten aan elkander 
zijn verbonden, bodem en deksel door mid
del van schroeven zijn bevestigd. Is de kist 
aan de binnenzijde met zink of aluminium 
bekleed, dan is een wanddikte van 16 mm 
voldoende. Deze kist moet met voor opvul
ling geachikte stoffen vastgezet zijn in een 
verzendingskist met een wanddikte van ten 
minste 18 mm en met achroeven gesloten 
zijn; tussen de kist en de verzendingskist 
moet overal ruimte van ten minste 3 cm 
overblijven, welke met voor opvulling die
nende stoffen moet zijn aangevuld. Of 

bij ten hoogste vijf detonatoren in bussen 
van plaatijzer. Zij moeten daarin geplaatst 
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zijn in houten roosters of uitgeboord lat
werk. Het deksel moet rondom met geplakt 
band zijn bevestigd. Ten hoogste twintig 
bussen moeten geplaatst zijn in een houten 
kist met een wanddikte van ten minste 18 
mm. 

Een collo mag niet meer dan 75 kg we
gen. 

e) nr Se) : in ijzeren pakmiddelen of bij 
ten hoogste 10 stuks in houten kisten, waar
van de met zwaluwstaarten aan elkaar be
vestigde wanden ten minste 18 mm dik moe
ten zijn; deksel en bodem moeten door mid
del van schroeven zijn bevestigd. Zijn de 
kisten aan de binnenzijde met zink of alu
minium bekleed, dan ia een wanddikte van 
16 mm voldoende. De ontstekingsladingen 
moeten door middel van houten binnenwerk 
zodanig in de kisten zijn vastgezet, dat zij 
van elkander en van de wanden ten minste 
2 cm verwijderd zijn. Ten hoogste 5 kisten 
moeten met voor opvulling geschikte stoffen 
vastgezet zijn in een verzendingskist met 
een wanddikte van ten minste 18 mm en 
met schroeven gesloten; tussen de kisten en 
de verzendingskiat moet overal een ruimte 
van ten minste 3 cm overblijven, die met 
voor opvulling dienende stoffen moet zijn 
aangevuld; 

De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Ieder collo met voorwerpen van nr. 

5 moet met lood zijn verzegeld of voorzien 
van een zegel (merk of afdruk), dat twee 
diametraal tegenover elkaar gelegen schroef
koppen bedekt of door middel van een eti
quet met fabrieksmerk, dat over het deksel 
en de twee tegenover elkaar liggende wan
den van de kist moet worden geplakt. 

71 
Dit randnummer wordt gelezen: 
(1) Voorwerpen van nr. 9 moeten ver

pakt zijn in houten kilten met wanden van 
ten minste 16 mm dikte. 

(2) Ieder collo moet met lood zijn ver
zegeld of voorzien zijn van een zegel (af
druk of merk), dat ten minste twee schroef
koppen, diametraal tegenover elkaar gele
gen, bedekt, of van een over het deksel en 
de wanden geplakt etiquet met het fabrieks
merk. 

(3) Een collo mag niet meer wegen dan 
50 kg. 
72 

Het gestelde onder a) wordt gelezen: 
a) nr. 10 a): brisante ladingen voor 

projectielen, torpedo's en mijnen, geperste 
springstof voor springladingen en voor ont
stekingsladingen, geconcentreerde ladingen, 
springstof in blokje■, patronen voor het bo
ren van bronnen, springbussen en boorpa
tronen: in houten kisten. Ladingen van ge
perst pikrinezuur moeten voorzien zijn van 
een waterdichte omhulling. Lood of lood
houdende stoffen (legeringen of verbindin
gen) mogen niet als pakmiddelen gebezigd 
worden. Torpedo's en mijnen kunnen zonder 
kist in hun stalen omhulsel worden ver
voerd. Colli van meer dan 25 kg moeten 
voorzien zijn van handvatten of klampen. 
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73 
De tweede zinanede wordt gelezen: 
(2) leder collo moet met lood zijn ver

.zegeld of voorzien zijn van een zegel (afdruk 
of merk), dat tenminste twee echroefkop
pen, diametraal tegenover elkaar gelegen, 
bedekt, of van een over het deksel en de · 
wanden geplakt etiket met het fabriek:a
merk, 
8'1 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Vervoer van voorwerpen der nra. 

13 en 14 mag slechts geschieden in gesloten 
wagens, voorzien van afgev~rde stoot- en 
trekinrichtingen, een sterk en dicht dak zon
der reten, goed sluitende deuren en vensters 
(luchtkleppen) en zo mogelijk zonder rem
werk. Bij <rebruik van wagens, voorzien van 
remwerk, moet dit buiten werking zijn ge
steld. In het inwendige van de wagens mo
gen geen ijzeren voorwerpen uitsteken, die 
niet tot de onderdelen van de wagen beho
ren. Deuren en vensters (luchtkleppen) 
moeten steeds gesloten worden gehouden. 
83 

De eerste zinsnede onder c) wordt gele
zen: 

c) met stoffen van de nummers 1 en 2, 
noch met acetaldehyde, aceton en mengsel■ 
van aceton (5) van klasse lila (m. 301'. 

1 c. Ontvlammlng11111lddelen, vuurwerk en 
dergelijke artikelen 

102 
De tweede zinaenede wordt gelezen: 
(2) Pakmiddelen met inbegrip van slui

tingen moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk zijn, dat zij onder weg niet kunnen 
losraken en dat zij in alle opzichten aan 
normale vervoereiaen weerstand kunnen bie
den. De voorwerpen moeten stevig in de 
pakmiddelen zijn vutgezet, zowel als de 
binnenste pakmiddelen in de buitenste. 
104 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Voorwerpen van nr. 2 moeten ver

pakt zijn in plaatijzeren of kartonnen dozen. 
Ten hoogste 30 plaatijzeren of 144 karton
nen dozen mogen tot een pakket worden 
verenigd, dat ten hoogste 90 g ontplofbare 
stof mag bevatten. Deze pakketten moeten 
afzonderlijk of bij enige tezamen geplaatst 
zijn in een verzending■kiat met goedgevoeg
de wanden van ten minste 18 mm dikte, 
welke aan de binnenzijde is voorzien van 
taai papier, van dun zink of van aluminium. 
Voor colli van niet meer dan 35 kg gewicht 
ia een wanddikte van 11 mm voldoende, in
dien om de kist een ijzeren band is gelegd. 
105 

Dit randnummer wordt gelezen: 
Voorwerpen van nr. 3 moeten verpakt zijn 

in houten kisten met een binnenbekleding 
van taai papier, dun zink of van aluminium, 
of in waterdichte kartonnen vaten. 
109 

In de . eerste zinmede worden de letters 
n) tot 1) gelezen: 
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n) nr. 21: in kartonnen dozen of in ste
vig papier. Zijn de ontstekingseinden der 
voorwerpen· niet bedekt met een bescher
mende kap, dan moeten deze te voren af
zonderlijk in papier zijn gewikkeld. Voort
drijvende ladingen van bommen van meer 
dan 5 kg gewicht moeten be■chermd zijn 
met een papieren huls, welke het onderste 
gedeelte van de bom bedekt; 

o) : nr. 22: in kartonnen dozen of in 
stevig papier. Voor grote stukken vuurwerk 
is geen binnenverpakking vereist, indien de 
ontstekingaeinden bedekt zijn met een be
schuttende kap; 

p) nr. 23: met voor opvulling geschikte 
stoffen zijn vastgezet in houten of karton
nen dozen. De ontstekingskoppen moeten 
door een be■chuttende kap beschermd zijn; 

q) nr. 24: in kartonnen dozen of in ste-
vig papier; • 

r) nr. 25: in kartonnen dozen of in ste
vig papier. 

Voor grote stukken vuurwerk is geen bin
nenverpakking ,rereist, indien de ontste
kingseinden bedekt zijn met een bescher
mende kap; 

1) nr. 26: in papieren zakken of in klei
ne glazen buizen, veplaatst in kartonnen do
zen. Een kartonnen doos mag ten hoogste 
3 glazen buizen bevatten. 

In de tweede zirumede wordt het eerste 
gedeelte van letter b) gelezen: 

b) verpakkingen met voorwerpen van de 
nrs. 9, 11, 12 en 15--26 in houten verzen
dingski■ten met goed gevoegde wanden van 
ten minste 18 mm dikte en inwendig be
kleed met taai papier, dun zink of alumi
nium. Voor colli van niet meer dan 35 kg 
gewicht is een wanddikte van 11 mm vol
doende, indien om de kist een ijzeren band 
ia gelegd. 

1 d. Samengeperste, vloeibaar gemaakte 
of onder druk opgeloste gassen 

131 
Het gestelde onder 4 wordt gelezen: 
4. Zuurstof (zelfs met ten hoogste 6½ 

percent van het volume koolzuur - carbo
ge,en) met ten hoogste 4 volumepeICC11ten 
waterstof, waterstof - ook gemenAd met 
methaan - met niet meer dan 2 volume
percenten zuurstof, stikstof, kooloryde, mün
gas ( methaan), samet14eperste lucht, boor
fluoride, edele ~n ( argon, neon, heJium, 
zenon, crypton of hun mengsels). Voor zuur
stof zie ook m. 131a, onder a). 
· Het gestelde onder 6, letter b wordt ge
lezen: 

b) bij 50° C een druk hebben van niet 
meer dan 16.5 kg/cm2, aangeduid als gas
mengsel B (b.v. propaan-butaan), 
131a 

Het gestelde onder b, 1 wordt gelezen: 
1. in naadloze, uit vloeistaal vervaardig

de houden, met een maximum-inhoud van 
220 cm3 welke niet meer dan 1 g koolzuur 
op 1.34 an3 inhoudsruimte mogen bevatten; 
132 

De tweede zinanede wordt gelez-m: 
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(2) Pakmiddelen, met inbegrip van hun 
sluitingen, moeten overal zo deugdelijk en 
zo sterk zijn, dat zij onderweg niet kunnen 
losgaan en in alle opzichten tegen normale 
vervoereisen bestand zijn. De houders moe
ten in de buitenverpakking stevig zijn vaet
gezet. 
133 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Deze houders moeten vervaardigd 

zijn van vloeistaal of van speciale staalsoor
ten. Koperen houders mogen echter gebruikt 
worden voor: 

a) eamengeperete gauen (lll'S. 1--4), 
waarvan de vullingsdruk, berekend bij een 
temperatuur van 15° C, niet meer bedraagt 
dan 20 kg/cm2 met uitzondering van meng
gas (nr. 2) en van boorfluoride (nr. 4) en 

b) de volgende tot vloeistof verdichte 
gassen: 

zwavelig zuur (nr. 7). chloonnethyl, 
chlooraethyl en dimethylaether (nr. 8). 
138 

De tweede zinsnede wordt 1elezen: 
(2) Houders van staal en koper mogen 

zonder naad, geklonken, gelast of hard ge
soldeerd zijn. Lassen of hard solderen is 
slechts toegestaan onder voorwaarde, dat de 
vervaardiger een goede uitvoering waar
borgt. Voor gelaste houder■ mag vloeistaal 
of een staallegering (epecialc staal100rten) 
gebezigd worden, van welke de lasbaarheid 
is gegarandeerd. 
141 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Houders voor menggas (nr. 2), olie

gas (nr. 3) waarvan de vullingsdruk, bere
kend bij een temperatuur van 15° C. niet 
meer bedraagt dan 10 kg/cm2, en in water 
opgelost ammoniak (nr. 10) mogen in plaats 
van afsluiters, ook voorzien zijn van metalen 
schroefdoppen. · 
142 

De tweede zinenede, letter b), achtste tot 
tiende volzin worden gelezen: 
Ammoniak, propaan, gasmengsel C (m. 

6) en T-gas (nr. 7) .. .. . . .. ••••.••... 30 " 
gasmengsel B (nr. 6) .................. 25 
Chloor en stikstoftetraoxyde (nr. 7) 22 " 
146 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Voor houders, dienende voor het ver

voer van samengepente gassen (nre. 1--4) 
mag de vullingsdruk, herleid tot een tempe
ratuur van 15° C, de volgende maxima niet 
overschrijden: 

lichtgas (nr. 2) zuurstof (carbogeen), wa
terstof, stikatof, kooloxyde, mijngas (me
thaan), samengeperste lucht, boorfluoridej 
en edele gassen (nr. 4) . .... .... 200 kg/cm 

samengeperst oliegas (vetgas) 
(nr. 3) .. .. .. .... ........ 125 ,, 

samengeperst koolzuur (nr. 1) 20 
watergas en menggas (oliegas 

met ten hoogste 30 pct 
acetyleen) (nr. 2) . ..••••••••• 10 

150 
Dit randnummer wordt gelezen: 

L. & S. x94g 
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Op elk collo met gassen van de 111'9. 1-11 
moet, zelf■ indien zij overeenkomstig m. 149 
tezamen zijn verpakt met andere goederen, 
de inhoud duidelijk en onuitwisbaar vermeld 
zijn, aangevuld voor wat de gassen betreft, 
met de aanduiding "Klasse 1 d" in een der 
officiéle talen van het land van afzending 
en bovendien in het Frans, Duits of Ita
liaans voor zover de -internationale tarieven 
of bijzondere overeenkomsten tussen de 
spoorwegbesturen daaromtrent geen andere 
bepalingen bevatten. 

I e. Stoften, welke bU aanraking met 
water, ontvlambare of de verbr-dlq 

bevorderende gassen ontwikkelen 
181 

Aan het slot van dit randnummer wordt 
toegevoegd: 

4. Natriumamide. Zie ook m 181a. 
181a 

Na m 181 wordt opgenomen een nieuw m 
181a met de volgende tekst: 

Als ontplofbaar in de zin van art. 3 der 
1.O.G. wordt niet beschouwd en is derhalve 
niet aan de voorschriften van Bijlage I on-
derworpen: · 

Natriumamide (nr. 4) in hoeveelheden 
van ten hoogate 200 g, mit■ verpakt in goed 
gesloten houders, die door de inhoud niet 
worden aangetast en mits deze houders 
zorgvuldig geplaatst zijn in aterke en dichte 
houten pakmiddelen, met dichte sluitingen. 
182 

De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Pakmiddelen met inbegrip van slui

tingen moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk zijn, dat zij onderweg niet kunnen lol
raken en dat zij in alle opzichten tegen nor
male vervoercisen bestand zijn. De voorwer
pen moeten stevig in de pakmiddelen zijn 
vastgezet, zowel als de binnenste pakmid
delen in de buitenste. 
183 

De eerste zinenede wordt gelezen: 
(1) Stoffen van de nrs. 1--3 moeten 

verpakt zijn in ijzeren vaten of in pakmid
delen van plaatijzer, verlood ijzer of blik. 
Stoffen van nr. 1 mogen bij hoeveelheden 
van ten hoogste 5 kg ook verpakt zijn in 
glazen vaatwerk. Pakmiddelen voor stoffen 
van nr. 1 moeten gevuld zijn met petroleum 
of met paraffineolie; voor de overige stoffen 
moeten zij droog zijn. 

Toegevoegd wordt een derde zinsnede, 
luidende: 

(3) Natriumamide (nr. 4) moet in 
hoeveelheden van ten hoogste 10 kg verpakt 
zijn in luchtdicht gesloten metalen houders 
(bussen of vaten), die afzonderlijk of bij 
c:nige te zamen moeten zijn vastgezet in 
houten kisten, waarbij voor opvulling ge
schikt materiaal moet zijn gelegd tussen de 
houders en tussen deze en de wanden van 
de kist. Een collo mag niet meer dan 75 kg 
wegen. 
184 

Letter b) wordt gelezen: 

33 
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b) met elkander of met stoffen of voor
werpen behorend tot andere kllllllCn - in
dien en voor zover samenpakking ook voor 
deze is toegestaan - of met andere goe
deren: 

alle stoffen van m 181, in hoeveelheden 
van ten hoogste 5 kg voor iedere stof, de 
stoffen der nrs. 1-3 in metalen houders 
volgens m 183 (1), natriumamide (nr. 4), 
verpakt in houten kisten overeenkomstig m 
183 (3). Deze houders en kisten moeten 
met de andere te zamen te verpakken goe
deren in een gemeenschappelijk houten pak
middel zijn verenigd. 

KLASSE II. VOOR ZELFONTBRAN
DING VATBARE STOFFEN 

201 
De opmerking bij nr. 2 wordt gelezen: 

Opmerkint. Verbindingen van phos
phor met zogenaamde zware metalen, 
zoals ijzer, koper, tin, enz. worden niet 
beschouwd als voor zelfontbranding 
vatbaar in de zin van artikel 3 der 
1.0.G. en zijn derhalve niet onderwor
pen aan de voorschriften van Bijlage I. 

Het gestelde onder 10, letter a), wordt 
gdezen: 

10 a) Vers ,zegloeide houtalwol, poeder
vormig, in korrels of in stukken - zie ook 
nr. 1 van Klasse 111 b (m 351) - olijlpit
tenkool. Zie ook m 201 a (1) b). 

201b 

Opmerkint. Onder vers gegloeide 
houtskool wordt verstaan: 

- bij houtskool in stukken, die welke 
minder dan vier dagen te voren is uit
gegloeid; 

- bij houtskool in poeder of in kor
relvorm, van kleinere afmetingen dan 8 
mm, die welke minder dan acht dagen 
te voren is uitgegloeid, mits de afkoe
ling geschied is in dunne lagen of door 
een werkwijze, die een gelijke afkoeling 
waarborgt. 

Aan het slot van dit randnummer wordt 
toegevoegd : 

202 

Opmerkint. Stoffen met uitsluitend 
hygroscopische vochtigheid worden in 
de zin van bovenstaande voorschriften 
als droog b~schouwd. 

De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Pakmiddelen met inbegrip van ■!ui

tingen moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk zijn, dat zij onderweg niet kunnen los
raken en dat zij in alle opzichten aan nor
male vervoereisen weerstand kunnen bieden. 
Vaste stoffen moeten stevig in hun pakmid
delen vastgezet zijn, zomede de binnenste 
pakmiddelen in de buitenste. 
205 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Metalen pakmiddelen moeten afzon

derlijk of bij enige tezamen met voor op
vulling geschikte stoffen stevig vastgezet 
zijn in beschuttende pakmiddelen, welke, als 
zij niet gesloten zijn, bedekt moeten zijn. 
Bestaat de bedekking uit licht brandbare 
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stoffen dan moet zij gedrenkt zijn met klei
of kalkmelk of dergelijke om bij aanraking 
met een vlam geen vuur te vatten. Is. het 
beschermende pakmiddel niet gesloten, dan 
moet het collo van klampen voorzien zijn 
en mag niet meer dan 75 kg wegen. 
217 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Wagens met colli, voorzien van eti

ketten volgens model nr. 5 (m 212) en ke
telwagens met stoffen van nr. 1 moeten aan 
beide zijden voorzien zijn van etiketten vol
gens hetzelfde model. 

KLASSE 111. BRANDBARE STOFFEN 

Illa. Brandbare vloelstotten 
300 

De opmerking aan het slot van de eerste 
zinsnede vervalt. 
301 

Dit randnummer wordt gelezen: 
(1) Vloeistoffen, welke niet met water 

vermengd kunnen worden, met een vlam
punt lager dan 21 ° C, ook wanneer zij ten 
hoogste 30 pct. in de vloeistof opgeloste 
en/of gesuspendeerde vaste stoffen bevat
ten, b.v.: 

ruwe aardolie en andere ruwe oliën, vluch
tige distillaten uit aardolie, steenkool-, 
bruinkool-, leieteen-, hout- en turfteer; zo
als bemine, bemol, petroleumaether en 
totuol; natuurps-gasoline; aethylacetaat 
( azijnester ), diaethylaether en andere aethers 
en esters; oollodium; ,:wavelkoolstof; ge
chloreerde koolwaterstoffen (b.v. mono
chJooraethyleen). Zie ook m 301a. 

2. Vloeistoffen, welke niet met water 
vermengd kunnen worden, met een vlam
punt lager dan 21 ° C en met meer dan 30 
pct. in de vloei11tof opgeloste en/of ge11ua
pendeerde vaste stoffen, b.v. sommige dieP
druk- en leerverven, 11ommige lakken en 
vernissen en rubberoplossinllen (aolutie). Zie 
ook m 301a. 

3. Vloeistoffen, welke niet met water 
vermengd kunnen worden met een vlam
punt tussen 21 ° C en 55° C, ook wanneer 
zij ten hoogste 30 pct. in de vloei11tof opge
loste en/of ge11uspendeerde vaste stoffen 
b~vatten b.v.: 

terpentijn en vervangening11middelen voor 
terpentijn, petroleum voor verlichtint en 
voor verwarming, zware bemine met een 
vlampunt boven 21 ° C (b.v. voor vervaar
diging van lakken), rylol, cymol, 110lvent
naphta, zomede andere middelzware di11til
laten uit aardolie, steenkool-, bruinkool-, 
hout- en turfleer; amylacetaat, gechloreerde 
koolwaterstotfen (b.v. monochloorbemol). 
Zie ook m 301a. 

4. Vloeistoffen, welke niet met water 
vermengd kunnen worden met een vlam
punt boven 55° C doch van niet meer dan 
100° C, ook wanneer zij ten hoogste 30 pct. 
in de vloeistof opgeloste en/of gesuspen
deerde vaste stoffen bevatten, b.v.: 

sommi,te teren (b.v. gedistilleerde kool
teer) en daaruit verkregen distillaten b.v. 
motoroliën, solarolie, poetsoliën, gasoliën en 
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paraffineoliën; tetraline; nitrobenzol, ge
chloreerde koolwaterstoffen (b.v. benzyl
chloride). Zie ook rn 301a. 

5. Vloeistoffen, welke in iedere verhou
ding met water gemengd kunnen worden, 
met een vlampunt lager dan 21 ° C, ook 
wanneer zij ten hoogste 30 pct. in de vloei
stof opgeloste en/of gesuspendeerde vaste 
stoffen bevatten, b.v. : 

methylalcohol (methanol, houtgeest), ge
denatureerde en niet gedenatureerde spiritus 
en het gewoonlijk voor spiritus gebezigde 
denatureringsmiddel ( menAsel van pyridine 
en methanol); acetaldehyde, aceton e::i 
mengsels met aceton. Zie ook rn 301a. 

6. Ledige ongereinigde pakmiddelen, 
welke bevat hebben: 

a) brandbare vloeistoffen der nrs. 1 en 
2, dan wel acetaldehyde, aceton en menAsels 
van aceton (5), 

b) brandbare vloeistoffen der nrs 3-5 
( uitgezonderd acetaldehyde, aceton eh 
mengsels met aceton). 
302 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
( 1) Pakmiddelen moeten zodanig geslo

ten en zo dicht zijn, dat elk verlies van de 
inhoud en in het bijzonder elke verdam
ping is uitgesloten. Zij mogen niet geheel 
gevuld zijn ook niet door uitzetting van de 
vloeistof ten gevolge van stijging der tem
peratuur tot 50° C (zie ook rns 305 en 312 
(2)). 

De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Pakmiddelen met inbegrip van slui

tingen moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk zijn, dat zij onderweg niet kunnen 
losraken; zij moeten in alle opzichten tegen 
normale vervoereisen bestand zijn. Binnen
ste pakmiddelen moeten stevig in buitenste 
pakmiddelen zijn vastgezet. 
304 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Niet gesloten beschuttende pakmid

delen moete:1 van een beschermende bedek
king voorzien zijn, welke, als zij uit licht 
brandbare stoffen bestaat, gedrenkt moet 
zijn met klei- of kalkmelk, enz. om bij aan
raking met vuur geen vlam te vatten. Een 
dergelijk collo mag niet meer dan 75 kg 
wegen. 
305 

Dit randnummer wordt gelezen: 
Metalen pakmiddelen mogen met vloei

stoffen van nr. 1, zowel als met acetalde
hyde, aceton of mengsels van aceton (5) bij 
15° C slechts voor 93 pct. van de inhouds
ruimte gevuld zijn. Pakmiddelen met andere 
koolwaterstofverbindingen dan petroleum
aether, benzol en toluol, mogen tot ten 
hoogste 95 pct. van hun inhoudsruimte ge
vuld zijn. 
308 

Dit randnummer wordt gelezen: 
(1) Elk collo met vloeistoffen der nrs. 

1 en 2, met acetaldehyde, aceton en meng
sels van aceton (5) moet voorzien zijn van 
een etiket volgens model nr. 4; beschermen
de buitenste pakmiddelen die gesloten zijn 
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(kisten en dergelijke) met vloeistoffen van 
nr. 1, van acetaldehyde, aceton en mengsels 
van aceton (5), verpakt in breekbare hou
ders, moeten bovendien van een etiket vol
gens model 11 voorzien zijn. 

(2) Houders met methylalcohol (metha
nol, houtgeest) van nr. 5 moeten voorzien 
zijn van een etiket volgens model nr. 7. 

(3) De gevaarsetiketten, voorgeschreven 
onder (1) en (2) moeten zo nodig ook ge
plakt worden op colli met stoffen van de 
nrs 1 en 2, met methylalcohol (methanol, 
houtgeest), acetaldehyde, aceton en meng
sels van aceton, samengepakt met andere 
goederen ingevolge rn 307. 
309 

Dit randnummer wordt gelezen: 
Vloeistoffen van de nrs. 1, 2 en S, alsmede 

acetaldehyde, aceton en mengsels van aceton 
(5) worden als snelgoed slechts als wagen
lading ten vervoer aangenomen met uitzon
dering van zendingen, die ingevolge rn 311 
(2) in gesloten wagens mogen worden ge-
laden. · 
310 

Dit randnummer wordt gelezen: 
( 1) De omschrijving van het goed in de 

vrachtbrief moet overeenstemmen met de 
cursief gedrukte benaming in rn 301. Bevat 
dit nummer niet de benaming van het goed, 
dan moet de handelsnaam gebezigd worden. 
De naam van het goed moet rood onder
streept worden. 

(2) Voor zendingen snelgoed, verpakt 
overeenkomstig rn 311 (2) en bestaande uit 
vloeistoffen der nrs. 1, 2 en 3, uit acetalde
hyde, aceton _of mengsels van acton, moet 
de afzender in de vrachtbrief vermelden: 
,,snelg<,edemballage". 

(3) Onder de omschrijving van het goed, 
moet de volgende mededeling worden opge
nomen: 

"Goederen van Klasse Jlla nr )" (het 
cijfer vermelden overeenkomstig rn 301). 
Ontbreekt het cijfer, dan moet de zending 
behandeld worden overeenkomstig de voor
schriften voor vloeistoffen van nr. 1. 

( 4) In vrachtbrieven voor colli, waarin 
een stof van m. 301 is samengepakt met an
dere stoffen of voorwerpen van Bijlage I of 
met andere goederen, moet de omschrijving 
voor elke stof of voorwerp afzonderlijk op
gegeven worden. 
311 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) De vloeistoffen van de nummers 1, 

2 en 3, alsmede acetaldehyde, aceton en 
mengsels van aceton moeten in open wagens 
geladen ·worden. 

De tweede zinsnede letter b wordt gele
zen: 

b) colli met vloeistoffen van de num
mers 2 en 3, alsmede met acetaldehyde, ace
ton en mengsels van aceton, wanneer zij niet 
meer wegen dan 100 kg. Plaatijzeren vaten 
met versterkings- en rolbanden mogen ech
ter tot 500 kg wegen. 
313 

Dit randnummer wordt gelezen: 
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(1) Wagens met colli, voorzien van eti
ketten volgens model nr. 4 (rn 308 (1) en 
ketelwagens met stoffen van de nummers 1 
en 2, zowel als acetaldehyde, aceton en 
mengsels van aceton, moeten aan beide .zij
den voorzien zijn van etiketten, zowel vol
gens model nr. 4 als volgens model nr. 14. 

(2) Ketelwagens met methylalcohol (me
thanol, houtgeest) (5) moeten aan beide 
zijden voorzien .zijn van etiketten volgens 
model nr. 7. 

314 
Dit randnummer wordt gelezen: 
Vloeistoffen van de nrs. 1 en 2, alsmede 

acetaldehyde, aceton en mengsels van ace
ton (5) mogen in dezelfde wagen niet wor
den samengeladen met: 

a) de ontplofbare stoffen van de nrs. 
12-21 van klasse Ia (rn 21), 

b) met de voorwerpen van de nrs. 3, 5, 
7, 13 en 14 van klasse Ib (m 61). 

316 
Dit randnummer wordt gelezen: 
( 1) Ledige pakmiddelen van nr 6a) en 

ledige houders van ketelwagens, welke 
brandbare vloeistoffen van de nummers 1 en 
2 hebben bevat, dan wel acetaldehyde, ace
ton of mengsels van aceton, moeten goed 
gesloten .zijn. 

(2) Pakmiddelen van de nummers 6a) 
en b) mogen in gesloten wagens slechts ge
laden worden en slechts als snelstukgoed 
verzonden worden, indien de metalen pak
middelen goed gesloten zijn. 

(3) De omschrijving van het goed in de 
vrachtbrief moet overeenstemmen met de 
cursief gedrukte benaming van rn 301 en 
moet in rood ziin onderstreept. 

( 4) Ledige pakmiddelen en ledige hou
ders van ketelwagens die ongereinigd zijn, 
welke methylalcohol (methanol, houtgeest) 
van nr. 5 hebben bevat, moeten voorzien 
z:in van etiketten van model nr. 7. 

317 
Dit randnummer wordt gelezen: 
Pakmiddelen met vloeistoffen van de nrs. 

1 en 2, alsmede met accetaldehyde, aceton 
en mengsels van aceton ( 5) moeten, wan
neer zij onderweg beschadigd worden, aan
stonds gelost worden. Als het niet mogelijk 
is de pakmiddelen in korte tijd te herstellen, 
dan kunnen zij met de inhoud voor rekening 
van de afzender zonder formaliteit worden 
verkocht. 

Ilib. Brandbare vaste stoffen 
352 

Dit randnummer wordt gelezen: 
( 1) Pakmiddelen moeten zo gesloten en 

dusdanig vervaardigd .zijn, dat elk verlies 
van de inhoud uitgesloten is. 

(2) Zij moeten, evenals de sluitingen, 
overal zo deugdelijk en zo sterk zijn, dat .zij 
onderweg niet kunnen losraken en in alle 
op.zichten tegen normale vervoereisen be
stand zijn. Vaste stoffen moeten in hun pak
middelen stevig verpakt zijn, evenals bin
nenste in buitenste verpakkingen. 

516 

353 
Dit randnummer wordt gelezen: 
Stoffen van de nrs. 1 en 2 moeten als 

snelstukgoed verpakt .zijn in houten pakmid
delen; houtmeel, zaagsel, houtskool, kurk in 
poeder- of korrelvorm, fijne kurkafval ( 1) 
en zwavel (2) mogen ook verpakt zijn in 
stevige papieren zakken of in dichte jute 
zakken. 
356 

De tweede zinsnede wordt gelezen: 
(2) Belichte, ontwikkelde of niet-ont

wikkelde films (5) moeten, wanneer zij als 
snelstukgoed worden verzonden, verpakt zijn 
in dozen van hout, blik, dun aluminium of 
van hard carton en vervolgens in houten 
kisten. De afzender moet van deze verpak
kingswijze in de vrachtbrief melding maken 
met de woorden: ,,Snelgoedverpakkin,1". 
357 

De eerste zinsnede wordt gelezen: 
(1) Afval van celluloid en van films van 

celluloid (nr. 6) moeten in houten pakmid
delen verpakt .zijn; afval van celluloid mag 
alleen verpakt zijn in ruw linnen of jute 
zakken; voor snelstukgoedzendingen zijn 
slechts houten pakmiddelen toegelaten. 

KLASSE IV. VERGIFTIGE STOFFEN 

402 
De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Pakmiddelen met inbegrip van slui

tingen moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk .zijn, dat .zij onderweg niet kunnen los
raken ,en in alle opzichten weerstand kunnen 
bieden aan normale vervoereisen. Binnenste 
pakmiddelen moeten stevig in buitenste 
pakmiddelen zijn vastgezet. 
403 

De eerste zinsnede letter b) eerste onder
alinea wordt gelezen: 

b) vloeibaar. niet door een poreuze mas
sa opgezogen blauwzuur: in houders van 
vloeistaal, welke moeten voldot;n aan de 
voorschriften van Klasse I d, ms. 133, 138, 
139, 140, 142 en 145 met de volgende afwij
kingen en bijzonderheden: 
405 

De eerste zinsnede letter a, wordt gele
zen: 

a) in pakmiddelen van metaal of van 
rubber, dan wel in houten vaten of 
413 

Dit randnummer wordt gelezen: 
Bariumazide (12) en waterige oplossingen 

van bariumazide (12) moeten verpakt zijn 
in glazen vaatwerk. Een houder mag ten 
hoogste 10 kg bariumazide of ten hoogste 
20 l .oplossing van bariumazide bevatten. De 
houders moeten afzonderlijk met voor opvul
ling geschikte stoffen vastgezet zijn in kisten 
of in ijzeren korven met dichte wanden; het 
volume van de voor opvulling dienende stof
fen moet ten minste gelijk zijn aan de in
houd van de houder. Bij gebruik van korven 
moeten de voor opvulling dienende stoffen, 
indien deze licht ontvlambaar zijn, voldoen
de gedrenkt zijn met klei- of kalkmelk, enz. 
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om bij aanraking met vuur geen vlam te ! 
vatten. 

KLASSE V. BIJTENDE STOFFEN 

502 
De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Pakmiddelen, met inbegrip van slui

tingen, moeten overal zo deugdelijk en zo 
sterk zijn, dat zij onderweg niet kunnen los
raken; zij moeten in alle opzichten tegen 
normale vervoereisen bestand zHn. Binnen
ste pakmiddelen moeten stevig in buitenste 
pakmiddelen zijn vastgezet. 
503 
De eerste zinsnede letter c, wordt gelezen: 

c) Fluorwaterstofzuur (nr. 1) moet ver
pakt zijn in houders van lood, verlood ijzer 
of van hardgummi of in houten pakmidde
len met een binnenbekleding van paraffine 
of hars. 

Oplossingen van fluorwaterstofzuur met 
6o-85 pct, zuiver fluorwaterstof mogen ook 
verpakt zijn in houders van niet verlood 
ijzer. 

IJzeren houders met oplossingen van 
fluorwaterstofzuur met een zuurgehalte van 
41 pct. of meer moeten met schroefstoppen 
gesloten zijn. 

Alle houders moeten zodanig gesloten zijn, 
dat geen zuur uitvloeien kan. Voor het ver
voer in ketelwagens zie m. 518 (2). 

513 
De eerste zinsnede wordt gelezen: 
( l) Als stukgoed moet elk collo met 

goederen l ( uitgezonderd colli met fluor
waterstofzuur ), van 2--4 en van 8-10 voor
zien zijn van een etiket volgens model nr. 
8; elk collo met fluorwaterstofzuur moet als 
stukgoed voorzien zijn van een etiket vol
gens model nr. 9. 

De vierel zinsnede wordt gelezen: 
(4) Beschuttende pakmiddelen van gla

zen houders met rokend zwavelzuur (l) met 
ten minste 20 pct. vrij anhydride, salpeter
zuur (1) met een specifiek gewicht van ten 
minste 1.48 bij 15° C (46.8° Baum~). rood 
rokend salpeterzuur (1), broom (4) of met 
stoffen van de cijfers 9 en 10 moeten voor
zien zijn van etiketten volgens model nr. ll. 
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De tweede zinsnede letter a, eerste gedeel
te wordt gelezen~ 

a) colli van niet meer dan 75 kg ge
wicht met stoffen van nr. l (uitgezonderd 
rood rokend salpeterzuur) en van de nrs. 
2, 3, 5 en 8, mits de houders met voor op
vulling geechikte stoffen, in houten buiten
ste emballage zijn vastgezet, en deze be
halve van het etiket voll(ena m. 513, ia voor
zien van etiketten volgens model nr. 10. 
521 

De derde zinsnede wordt gelezen: 
(3) Ledige niet gereinigde houders, wel

ke gediend hebben voor het vervoer van 1 
fluorwaterstofzuur ( 1) moeten voorzien zijn 
van een etiket van model nr. 9 en mogen ! 
aan de buitenzijde geen sporen van het zuur 
dragen. ~ 

s. 1949, J 264, 266 

AANHANGSEL m 

Verklaring der afbeeldingen. 
813 

De tekst van nr. 4 wordt gelezen: 
Nr. 4 (rode fakkel): brandgevaarlijk; 

voor1teschreven in niet met colli, voor
m. 308 (1) en (3), zien van een etiket 
313 (l); volgens model nr. 3 

(zwart) in dezelfde 
wagen laden. 

De tekst van nr. 7 wordt gelezen: 
Nr. 7 (swart doods- vergiftige atof; in 
hoofd: wagens en in goe-

voorgeschreven in derenloodaen ge-
m, 308 (2) en (3), scheiden houden 
313 (2), 316 (4), van voedings- en 
420 1), 426 (1), 1tenobniddelen. 
428 (3); 
De tekst van de nrs. 10 en 11 wordt ge

lezen: 
Nr 10 (twee swarte naar boven 
peilen op een hori-
zontaal vlak) : 
voorgeschreven in 

m. 151, 212 (2) 
en (4), 513 (3), 
516 (2) a); 

No. 11 (rood glaa): 
voorgeschreven in 
m. 151, 212 (3) 
en (4), 308 (1) en 
(3), 513 (4) en 
(5) 

voorzichtig behan
delen 
of: 
niet kantelen. 

De tekst van nr. 14 wordt gelezen: 
Nr 14 (driehoekig voorzichtig range

rood etiket met ren. 
r,vart opschrift): 
voorgeschreven in 
m. 159, 217 (2), 
313 (1). 

Gevaarseilket&en 
Nr. 7 Vermelding van de ms. onder de 

figuur wordt gelezen: 
Rn. 308, 313, 316. 

420, 426, 428. 
Behoort bij Koninklijk bealuit van 20 

Juni 1949 (Staatsblad No. J 264). 
Mij bekend, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

s. J 266 

:Jl Juni 1949. BESLUIT tot aanvulling 
van het Mijnreglement 1939 (Staats
blad No. 568) met voorschriften, als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c 
van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, 
No. 73). 

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

Economische Zaken van 26 April 1949, No. 
75527, Afdeling Mijnwezen; 

Gelet op artikel 9, eerste lid, onder c, 
van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, No. 
73), zoals deze is gewijzigd, laatstelijk bij de 
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wet van 20 Juni 1938 (Staatsblad No. 521); 
De Raad van State gehoord (advies van 

17 Mei 1949, No. 20); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 14 Juni 1949, No. 
32962, Afdeling Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het Mijnreglement 1939 

(Staatsblad No. 568), zoals dit is gewijzigd 
laatstelijk bij Koninklijk Besluit van 6 De
cember 1946 (Staatsblad No. G 349), wordt 
achter artikel 210 ingevoegd: 

HOOFDSTUK XIV A 

lnrichtina«i, welke gevaar, schade of 
hinder kunnen veroorzaken 

Art. :11011. Het is de bestuurders van de 
mijn verboden, bij een mijn behorende bo
vengrondse inrichtingen, als genoemd in ar
tikel 2 van de Hinderwet, doch op welke de 
Hinderwet ingevolge het in artikel 32 van 
die wet bepaalde niet van toepassing is, op 
te richten zonder daartoe door Onze Minis
ter verleende vergunning. 

Art. :ll0b. Bij het verzoek om vergun
ning, dat door tussenkomst van de Inspec
teur-Generaal der Mijnen bij Onze Minister 
moet worden ingediend, worden overgelegd: 

1 • . een nauwkeurige beschrijving, in 
drievoud, van de plaats, waar de inrichting 
zal worden gesteld, een opgave van hetgeen 
in de inrichting zal worden verricht, ver
vaardigd, verwerkt of verzameld, benevens 
van de beweegkracht, die daarbij wordt aan
gewend; 

2°. een plattegrond-tekening, in drie
voud, op een schaal van ten minste een op 
tweehonderd vijftig, aanduidende de uit- en 
inwendil{e samenstelling der inrichting en 
haar toebehoren, of,· eveneens in drievoud, 
een tekening ten genoegen van de Inspec
teur-Generaal der Mijnen; 

3 •. een uittreksel uit de kadastrale leg
gers, in tweevoud, aanduidende, voorzover 
aanwezig, de gebouwen of lokalen, bestemd 
voor ziekenverpleging, voor uitoefening van 
de openbare eredienst of voor scholen, ge
heel of itedeeltelijk gelegen binnen een kring 
van 200 m van de plaats der inrichting. 

Art. :ll0c. De Inspecteur-Generaal der 
Mijnen doet van elk verzoek om vergunning 
ten spoedigste schriftelijk mededeling aan 
het bestuur der gemeente, binnen welke de 
inrichting of het grootste deel der inrichting 
zal zijn gelegen, onder toezending van een 
exemplaar van elk der in artikel 210b be
doelde stukken. 

2. Het gemeentebestuur geeft van elk 
verzoek om vergunning ten spoedigste 
schriftelijk kennis aan de eigenaars en de 
gebruikers van elk der percelen, onmiddel
lijk grenzende aan dat, waar de inrichting 
zal worden opgericht, en van de gebouwen 
of lokalen, bedoeld in artikel 210b, onder 3°. 

3. De schriftelijke mededeling met bij
lagen, bedoeld in het eerste lid, wordt ter 
visie gelegd op de secretarie en het ge
meentebestuur geeft daarvan gelijktijdig 
kennis aan het publiek op de in de gemeen-
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te gebruikelijke wijze, alsmede door aan
plakking op het terrein voor de inrichting 
bestemd, met dien verstande, dat voor bo
vengrondse inrichtingen van reeds bestaande 
mijnen de aanplakking geschiedt aan de in
gang tot de bovengrondse werken. 

4. Strekt de kring, bedoeld in artikel 
210b, onder 3 °, zich in andere gemeenten 
uit, dan geschiedt ook daar openbare aan
kondiging. 

Art. :ll0d. 1. Op de veertiende dag na 
de openbare kennisgeving wordt op daarin 
aangewezen plaats en tijd gelegenheid gege
ven om, ten overstaan van het gemeentebe
stuur of een of meer zijner leden of wel van 
een of me"!r door het gemeentebestuur aan
gewezen ambtenaren, bezwaren tegen het 
oprichten van de inrichting in te brengen. 

2. Daarbij worden zowel de bestuurders 
van de mijn of hun gemachtigden, als zij, 
die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid 
testeld hun zienswijze mondeling of schrif
telijk toe te lichten. 

3. Van het op de zitting voorgevallene 
wordt proces-verbaal opgemaakt. Het pro
ces-verbaal wordt met het advies van het 
gemeentebestuur en de in het vorige lid be
doelde schriftelijke toelichtingen onverwijld 
aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen toe
gezonden, die deze stukken, tezamen met 
het verzoek, bedoeld in artikel 210b, zo 
spoedig mogelijk vergezeld van zijn advies, 
aan Onze Minister doorzendt. 

4. Zowel de bestuurders van de mijn, als 
zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedu
rende drie dagen v66r het tijdstip, in het 
eerste lid van dit artikel bedoeld, op de 
secretarie der gemeente van de terzake in
gekomen schrifturen kennis nemen. 

5. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
of een door hem aan te wijzen ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de Mijnen is be
voegd de zitting, in het eerste lid bedoeld, 
bij te wonen. 

Art. :llOe. 1. Binnen twee maanden na 
de in artikel 210d bedoelde zitting beslist 
Onze Minister over het verzoek en doet 
daarvan onmiddellijk mededeling aan de be
stuurders van de mijn, aan de Inspecteur
Generaal der Mijnen en aan het gemeente
bestuur, dat daarvan terstond kennis geeft 
aan het publiek op de in de gemeente ge
bruikeliike wijze. 

2. Kan de beslissing binnen de in het 
vorig lid bepaalde tijd niet genomen worden, 
dan wordt zi_i bij een daartoe strekkende be
slissing van Onze Minister verdaagd, waar
van deze onverwijld mededeling doet aan de 
bestuurders van de mijn, aan de Inspecteur
Generaal der Mijnen en aan het gemeente
bestuur. 

3. Het gemeentebestuur zorgt, indien het 
geval bedoeld in artikel 210c, laatste lid, 
zich voordoet, dat de beslissing ook in de 
andere gemeenten wordt bekend gemaakt. 

Art. :1101. Aan de vergunning wordt een 
door of namens Onze Minister gewaarmerkt 
exemplaar van de in artikel 210b, onder 1° 
en 2 •, bedoelde stukken gehecht. 

Art. :ll0g. 1. Tot weigering der ver-
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gunning kunnen alleen leiden de bezwaren, 
ontleend aan vrees voor: 

a) gevaar; 
b) 1ehade aan eigendommen, bedrijven 

of de gezondheid; 
c) hinder van ernstige aard, waartoe be

hoort het ter bewoning ongeschikt maken 
van woonhuizen of gedeelten van woonhui
zen, het belemmeren van het gebruik van 
de lokalen en gebouwen, bedoeld in artikel 
210b, onder 3 °, ieder overeenkomstig de be
stemming, die het gebouw of lokaal had ten 
tijde, dat het verzoek werd gedaan en het 
verspreiden van vuil of van walgelijke uit
dampingen. 

2. Vrees voor mededinging in enig be
drijf, door belanghebbenden geuit, kan geen 
reden tot weigering zijn. 

Art. 110h. 1. Indien door het stellen 
van voorwaarden aan het bezwaar van ge
vaar, schade of hinder kan worden tege
moetgekomen, wordt de vergunning voor
waardelijk verleend. 

2. Indien, na het verlenen van een voor
waardelijke vergunning, blijken mocht, dat 
de naleving der gestelde voorwaarden niet 
nodig mocht zijn, kan Onze Minister de be
stuurders van de mijn geheel of gedeeltelijk 
daarvan ontslaan, na aan belanghebbenden, 
te wier behoeve de voorwaarden zijn ge
steld, gelegenheid te hebben gegeven hun 
bezwaren in te brengen. Onze Minister doet 
van zijn beslissing mededeling aan de In
specteur-Generaal der Mijnen en aan het 
gemeentebestuur, dat daarvan terstond ken
nis geeft aan het publiek op de in de ge
meente gebruikelijke wijze. Het gemeente
bestuur zorgt, indien het geval, bedoeld in 
artikel 210c, laatste lid, zich voordoet, dat 
de beslissing ook in de andere gemeenten 
wordt bekend gemaakt. 

3. Kan over de gevolgen van het op
richten van een inrichting tijdens de aan
vrage om vergunning niet met voldoende 
zekerheid worden geoordeeld, dan wordt een 
vergunning voor een bepaalde proeftijd ver
leend. De aanvrage om verlenging van de 
proeftijd of om definitieve vergunning na 
afloop van de proeftijd wordt beschouwd als 
een gewoon verzoek om vergunning, met 
dien verstande, dat daarbij niet behoeven 
te worden overgelegd de reeds bij het ver
zoek om vergunning overgelegde in artikel 
210b bedoelde stukken. 

Art. 210i. Bij de vergunning wordt een 
termijn gesteld, binnen welke de inrichting 
voltooid en in werking gebracht moet zijn. 
Onze Minister kan de termijn eenmaal, vóór 
het ventrijken daarvan, verlengen. Bij niet 
inachtneming van de termijn vervalt de 
vergunning. 

Art. 210j. Het is de bestuurders van de 
• mijn verboden, een bij een mijn behorende 

bovengrondae inrichting, als bedoeld in ar
tikel 210a: 

1 °. uit te breiden of een andere wijze 
van bewerking, welke verandering van de 
aard der inrichting ten gevolge heeft, in te 
voeren; 

2°. opnieuw in werking te brengen, in-

s. 1949, J 266 

dien de inrichting tenminste vier jaren heeft 
stilgeetaan; 

3 °. te heratellen, indien de inrichting 
door enig onheil, dat het gevolg is van de 
aard of het gebruik maken der inrichting, is 
verwoest; . 

zonder daártoe door Onze Minister ver
leende vergunning, De artikelen 210b tot en 
met 21 Oi vinden overeenkomstige toepas
sing. 

Art. 210k. 1. Van de beslissing, inge
volge de artikelen 210e, 210h en 210j ge
nomen, staat beroep bij Ons open binnen 
veertien dagen na de openbare kennisge
ving. Tot dat beroep zijn gerechtigd de be
stuurders van de mijn en de in persoon of 
bij gemachtigde op de in artikel 210d be
doelde zitting verschenen belanghebbenden. 

2. Hij, die het beroep instelt, geeft daar
van gelijktijdig kennis aan Onze Minister, 
aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen en 
aan het gemeentebestuur, dat zorgt voor on
verwijlde openbare kennisgeving. Zo het be
roep wordt ingesteld door een ander dan 
de bestuurders van de mijn, moet de appel
lant aan deze bij ·exploit kennis geven van 
het beroep. 

3. Onze beslissing wordt, de Raad van 
State (Afdeling voor lle geschillen van be
stuur) gehoord, bij een met redenen om
kleed besluit genomen. 

Art. 2101. 1. Onze Minister kan aan de 
bestuurders van de mijn nieuwe voorwaar
den opleggen, indien de ondervinding de 
noodzakelijkheid daarvan mocht aantonen. 

2. Iedere belanghebbende kan aan Onze 
Minister het met redenen omkleed verzoek 
doen, de bestuurders van de mijn, op grond, 
dat de ondervinding de noodzakelijkheid 
daarvan aantoont, nieuwe voorwaarden op 
te leggen. 

3. Geen nieuwe voorwaarden worden op
gelegd dan ~i een met redenen omklede be
schikking, nadat de bestuurders van de mijn 
zijn gehoord of behoorlijk opgeroepen. In de 
beschikking wordt een termijn gesteld, bin
nen welke de opgelegde voorwaarden, nadat 
de beschikking onherroepelijk is geworden, 
moeten zijn opgevolgd 

4. Van elke ingevolge dit artikel geno
men beslissing wordt onmiddellijk kennis 
gegeven aan de bestuurders van de mijn, 
aan de Inspecteur-Generaal· der Mijnèn en 
aan het gemeentebestuur, dat onverwijld 
zorgdraagt voor openbare kennisgeving, en, 
indien de beslissing genomen wordt naar 
aanleiding van een verzoek, als omschreven 
in het tweede lid, aan hem, die het verzoek 
gedaan heeft. 

5. Van de beslissing kunnen de bestuur
ders van de mijn en, indien de beslissing 
genomen is naar aanleiding van een ver
zoek, als omschreven in het tweede lid, hij, 
die het verzoek gedaan heeft, binnen veer
tien dagen na de openbare kennisgeving bij 
Ons in beroep komen. 

Het tweede en derde lid van artikel 210k 
zijn op dit beroep van toepassing. 

Art. 210m. 1. Worden de gestelde voor
waarden niet opgevolgd, dan kan Onze Mi-
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nister de vergunning intrekken. Hij geeft 
hiervan kennis aan de bestuurders van de 
mijn, aan de Inspecteur-Generaal der Mij
nen en aan het gemeentebestuur. 

2. Van de be&chikking tDt intrekking 
kunnen de bestuurders van de mijn binnen,. 
veertien dagen, nadat de beschikking hun 
is medegedeeld, aan Ons voor.ziening vra
gen. Het tweede en derde lid van artikel 
210k .zijn hierbij van toepassing. 

3. Hangende Ome beslissing kunnen de 
werk.zaamheden van de inrichting op Ons 
bevel worden gestaakt. 

Art. 210n. 1. Het voortzetten der werk
.zaamheden in een inrichting wordt door On
.ze Minister verboden en desnoods wordt de 
inrichting gesloten of worden de daarin aan
wezige werktuigen venegeld, wanneer de in
richting zonder de verei1te vergunning in 
werking is. Onze Minister geeft hiervan ken
nis aan de bestuurders van de mijn, aan de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen, en aan het 
gemeentebestuur. 

2. De bestuurders van de mijn kunnen 
hiertegen binnen veertien dagen, nadat de 
beschikking hun is medegedeeld, aan Ons 
voorziening vragen. Het tweede en derde 
lid van artikel 21011: njn hierbij van toepas-

~ II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die zijner 
afkondiging. 

Onze Mini1ter van EconQmische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden iiezonden aan 
de Raad van State. 

Soestdijk, 21 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Eoon. Zaken, VAN DEN BRINK. 

(Uit,ei. 19 Juli 1949). 

S. J 274 

24 Juni 1949. WET, houdende wijziging 
van het Elfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948. De
partement van Landbouw, Visaerij en 
Voedselvoorziening (Herverkaveling 
Walcheren).) 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1148; 
Hand. 11 48/49, blad•. 1498; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1148; 
Hand. I 48/49, blad•. 691. 

8. J 275 

24 Juni 1949. WET, houdende nadere wij
ziging van het Elfde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Departement van Landbouw, Visserij 
en V oedaelvoorziening.) 

Bijl. Hand. 1148/49, 1158; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1498; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1158; 
Hand. I 48/49, bladz. 691. 
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S. J 276 

24 Juni 1949. WET tot nadere wijziging 
van het Zevende Hoofdstuk B der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947 
(Departement van FinancU!n). 

Bijl. Hand 11 48/49, 1168; 
Hand.1148/49, blads. 1493; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1168: 
Hand. I 48/49, bladz. 691. 

s. J 277 

24 Juni 1949. WET, houdende intrekking 
van het Besluit Renpaarden 1945. 

Bijl. Hand. Il 48/49, u8o; Hand. II 48/49, 
bladz. 1493; 

Biil. Hand. I 48/49, u8o; Hand. 1 48/49, 
bladz. 691. 

Wij JULIANA, enz ..••. doen te weten: 
Alzo Wii in overweging genomen hebben, 

dat geen behoefte meer bestaat aan de rege
ling, vervat in het Besluit Renpaarden 1945; 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz. 

Enig artikel. 

Het Besluit Renpaarden 1945 (Koninklijk 
besluit van 22 September 1945, Staalsblad 
No. F 188) wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Paleize Soestdijk, 24 Juni 1949. 

JULIANA. 
De Minister 11/Jn Financiën, P. LIEPTJNCK. 

(Uitgeg. IS Juli 1949). 

s. J 278 

24 Juni 1949. WET, houdende wijziging 
van de begroting van het Scheepvaart
fonds voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1193; 
Hand. II 48/49, blad•. 1499; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1193; 
Hand. 1 48/49, bladz. 691. 

s •. J 279 

24 Juni 1949. WET, houdende nadere wij
ziging van het Negende Hoofdstuk B 
der Rijkabegroting voor het dienatjaar 
1947. (Departement van Verkeer en 
Watentaat.) 

Bijl. ll/lnd. 11 48/49, 119'1; 
Hand. 11 48/49, blads. 1499; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1191; 
Hand. I 48/49, blads. 691. 
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s. J 280 
24 Juni 1949. WET, houdende WIJZl!PDC 

van de PoJ'.wet (Stbl. 1919, N°. _543.) 

Zie voor de behandeling in de Staten
Generaal: 

Bijl. Hand.1148/49, 1223; Hand. 1148/49, 
bladz. 1499; . 

Bijl. Hand. I 48/49, 1223; Hand. I 48/49, 
bladz. 691. 

Wij JULIANA, enz .••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweginc genomen hebben, 

dat de wenselijkheid is cebleken de bewa
ringstennijn voor postwissels en postbewijzen 
te herzien; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Artikel I. 
In artikel 20, lid 6 van de Postwet (Stbl. 

1919, n°. 543) wordt in plaats van "twee 
jaren" gelezen "één jaar", 

Artikel II. 
De in artikel I opgenomen wijziging van 

artikel 20, lid 6 van de Postwet (Stbl. 1919, 
n°. 543) blijft buiten toepassing ten aanzien 
van de postwissels en postbewijzen, waarvan 
de bedragen vóór het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet zijn gestort. 

Artikel III. 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van de dag volgende op die harer afkondi
ginc. 

Latten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verknr en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN, 

( Uitge,. 9 Aug. 1949,) 

s. J 281 

24 Juni 1949. WET tot het doen vervallen 
van een bezettingsregeling betreffende 
opheffing van publiekrechtelijke en pri
vaatrechtelijke belemmeringen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1207; 
Hand. 11 48/49, blads. 1499; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1207; 
Hand. 1 48/49, bllllh. 691. 
Wij JULIANA, enz. ••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is een bezettingsregeling 
betreffende de opheffing van publiekrechte
lijke en privaatrechtelijke belemmeringen te 
doen vervallen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel 
Het besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie van 
19 December 1940 (Verordenill4enblad No. 
5/1941), betreffende opheffing van publiek
rechtelijke en privaatrechtelijke belemme
ringen, vervalt. 

S 1949, J ~284 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Binnenlandse Zaken &i., 
J, R. H. VAN SCHAnt. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uit'9g. 29 Juli 1949.) 

S. J 282 

24 Juni 1949. WET tot nadere WlJZJglDg 
van het Twaalfde Hoofdstuk der Rijln
begroting voor het dienstjaar 1947. (De
partement van Sociale Zaken.) 

Bijl. Hand, 11 48/49, 1196; 
Hand. 11 48/49, blads. 1499; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1196; 
Hand. 1 48/49, blads. 691. 

s. J 283 

24 Juni 1949. WET tot nadere WlJziging 
van het Twaalfde Hoofdstuk der Rijln
begroting voor het dienstjaar 1948. (De
partement van Sociale Zaken.) 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1203; 
Hand, 11 48/49, blads. 1499; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1203; 
Hand, 1 48/49, blads. 691. 

S. J 284 
24 Juni 1949. WE,T, houdende vervallen

verklaring van het besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 12 April 1943 (Neder
land,e Staatscourant van 27 Mei 1943, N°. 
102) tot aanvulling en wijziging van het 
Wasmiddelenbesluit (Staatsblad 1925, 
N°. 345). 

Bijl, Hand. 11 48/49, 1213; Hand 11 48/49, 
bladz. 1499; 

Bijl. Hand. I 48/49, 1213; Hand. I 48/49, 
bladz. 691. 

Wij JULIANA, enz .••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweginc genomen hebben, 

dat het wenselijk is het besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 12 April 1943 (Nederland,~ 
Staatscourant van 27 Mei 1943, N°. 102), ge
handhaafd bij Koninklijk besluit van a7 
December 1945 (Staatsblad N°. F 326), verval
len te verklaren; 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz. 

Enig artikel 
Het besluit van de Secretaris-Generaal van 

Departement van Sociale Zaken van 12 April 
1943 (Nederland,e Staatscourant van 27 Mei 
1943, N°. 102), gehandhaafd bij Koninklijk 
beslui : van 27 December 1945 (Staatsblad N°. 
F 326), tot aanvulling en wijziging van het 
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Wasmiddelenbesluit (Staaublad 1925, N°. 
345) vervalt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gereven ten Paleize Soes:dijk, 24 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 15 Juli 1949). 

s •• , 285 

,24 Juni 1949. WET tot nadere wijziging 
van het Dertiende Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1947 (De
partement van Overzeese Gebiedsde
len). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1160; 
Hand. 11 48/49, blads. 1493-1494; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1160; 
Hand. 1 48/49, blads: 691. 

s. J 286 

14 Juni 1949. WET tot vaststelling van 
het slot der rekening van de uitgaven 
en ontvangsten voor Surinazne over het 
dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1109; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1494; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1109; 
Hand; 1 48/49, bladz. 691. 

s. J 287 

14 Juni 1949. WET, houdende naturalisa
tie van Heinrich Adolf Gerhard Bö
decker en :n anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1131; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1499-1500; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1131; 
Hand. 1 48/49, bladz. 691. 

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

dat er aanleiding ia tot naturalisatie van 
Heinrich Adolf Gerhard Bödecker en 22 
anderen die aan Ons verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zoveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlan
denchap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Heinrich Adolf Gerhard Bödecker, 

geboren te Verden (Duitsland) 18 Juli 1873, 
hoofdadministrateur van een cultuuronder
neming, wonende te Bandoeng (Indonesië); 

2°. Joseph Bonajo, geboren te Heerlen 
(Limburg) 24 Februari 1912, bankwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

3°. Saul Aron Braunhut, geboren te 
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Kety (Pqlen) 29 Juli 1910, winkelier, wo
nende te Winterswijk, provincie Gelderland; 

4°. Julie Margarete Hark, geboren te 
Forchheim (Duitsland) 27 Auguatua 1913, 
huishoudster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

S 0
• Maria Angelika Margaretha Erna 

Hub, geboren te Boisheim (Duitsland) 8 
Auguatus 1903, secretaresse, wonende Lei
den, provincie Zuidholland; 

6°. Hermann Kleinjans, geboren te Esch
weiler (Duitsland) 19 September 1897, 
vrachtrijder en landbouwer, wonende te 
Ubach over Worms, provincie Limburg; 

7°. Frans Klinkenberg, geboren te Kerk
rade (Limburg) 10 Maart 190S, voorman, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

8°. Boris Lastotsjkin Pelsky, geboren te 
Leningrad (Rusland) 11/23 Maart 1894, 
concertzanger en spraakleraar, wonende te 
Heemstede, provincie Noordholland; 

9°. Jeremina Petronella Bernardina Ali
da Geertruida van Reen, geboren te Am
sterdam (Noordholland) 28 Juli 1889, naai
ster, gescheiden echtgenote van Friedrich 
Wilhelm Hermann Döhrmann, wonende te 
Haarlem, provincie Noordholland; 

10°. lsidor Erwin Samson, geboren te 
Hamburg (Duitsland 21 October 1907, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

11 °, Moses Schönbach, geboren te Frie
mersheim (Duitsland) 10 Maart 1893, 
koopman, wonende te Venlo, provincie Lim
burg; 

12°. Carl Friedrich Sonnenleld, geboren 
te Hamburg (Duitsland) 22 October 189S, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

13°. Clara Stein, geboren te Warburg 
(Duitsland) 1 Mei 1889, huishoudater, wo
nende te 's-Gravenhqe, provincie Zuidhol
land; 

14°. Richard Strauss, geboren te Steele 
(Duitsland) 1 September 1900, fotograaf, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land; 

1S 0
• Wilhelmus L«,nardus Hubertus 

Vand.erleesten, geboren te Weert (Limburg) 
10 September 1910, limonadefabrikant, wo
nende te Weert, provincie Limburg; 

16°. Adphons Waumans, geboren te Ste
kene (België) 16 October 1889, afdelings
baa11 bij het Hoogovenbedrijf, wonende te 
Beverwijk, provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2 °. en 3 ° ., der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232) , 
wordt de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Victor Mas, geboren te Voerendaal 
(Limburg) 30 October 1917, chauffeur-mon
teur, wonende te Voerendaal, provincie 
Limburg; 

2°. Alwin Ma:,: Stiebner, geboren te 
Hamburg (Duitsland) 28 Maart 1909, mon-
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teur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

3°. Alfons Stucki, geboren te Tuchola 
(Polen) 1 Mei 1922, kleermaker, wonende 
te Breda, provincie Noordbrabant; 

4°. Edmund Wawrzyniak, geboren te 
Castrop (Duitsland) 22 September 192~, f~
brieksarbeider, wonende te Breda, provmCJe 
Noordbrabant. 

Art. 3, Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Neder~der
schap en het ingezetenschap, laatsteliJk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoeda
nigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Franciscus Waumans, geboren te Be
verwijk (Noordholland) 30 Januari 1919, 
opperman, wonende te Beverwijk, provincie 
Noordholland; 

2°. J0118phus Waumans, geboren te Be
verwijk (Noordholland 12 Maart 1917, elec
tricien, wonende te Beverwijk, provincie 
Noordholland; 

3°. Petronella Waumans, geboren te Be
verwijk (Noordholland) 16 Maart 1923, 
hulp in de huishouding, wonende te Bever
wijk, provincie Noordholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juni 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 5 Juli 1949). 

S.J 288 
24 Juni 1949. BESLUIT tot nadere rege

ling van de vergoeding wegens het ge
bruik van eigen automobiel bij reizen 
ten behoeve van het Rijk gedaan. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 18 Juni 1949, N°. 33, Generale 
Thesaurie, Afdeling Economische en Sociale 
Zaken; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van het 
Reisbesluit 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De vergoeding wegens ht1t gebruik van 

eigen automobiel, bedoeld in artikel 11, eerste 
lid, onder 3°, van het Reisbesluit 1916, met 
ingang van 1 Januari 1949, vast te steller 
.als volgt: 

van 1 tot 10 ooo km • . • • • 17 cents 
van IO OOI tot 20 ooo km • • • IS cents 
boven 20 ooo km ... • • • • 12 cents. 
Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 

aangaat, belast met de uitvoering v~ dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en m de 
Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 24 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 12 Juli 1949). 

s. 1949, J 288-289 

s. J 289 

24 Juni 1949. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
op 3 en 9 Mei 1949 te Ottawa tussen 
Nederland en Canada gewisselde nota's 
inzake surplus guldens en cival affairs 
goederen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de op 3 en 9 Mei 1949 te Ottawa 

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
Canada gewisselde nota's inzake surplus gul
dens en civil affain goederen. waarvan een 
afdruk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 1 

.. 
Op de voordracht van Onze Mm1ster van 

Buitenlandse Zaken van 17 Juni 1949, Ka
binet en Protocol no. 60615; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde nota's, als

mede de vertaling daarvan, te doen be
kendmaken door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 24 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Buiten!. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 19 Juli 1949). 

Vertaling 

DEPARTEMENT VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN CANADA 

No. 41. 
Ottawa, 3 Mei 1949. 

Mijnheer, 
1. Overeenkomstig de besprekingen tus

sen vertegenwoordigers van onze twee Re
geringen, nopens een regeling voor de reste
rende vorderingen van de Canadese Rege
ring op de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden, voortvloeiende uit de oorlog, 
heb ik de eer volledige vereffening van deze 
vorderingen voor te stellen op de wijze en 
voorwaarden uiteengezet in de volgende pa
ragrafen. 

2. De Canadese Regering stemt er in toe 
een bedrag van $ 8 105 203,89 te aa!lval!r
den ten dele in guldens en ten dele m uit
gestelde dollarbetalingen, zoals verd~r ge
specificeerd in paragraaf. 6, ter volledige 9!
wikkeling van de vordenngen beschreven m 
paragraaf 3 en 4 en in verband met deze 
regeling stemt zij er in toe te handelen zoals 
omschreven in paragraaf 5. 

3. De regeling beschreven in paragraa_f 2 
zal de vordering van de Canadese Regenng 
dekken voor betaling van $ 13 839 170,60 
voor schadeloosstelling met betrekking tot 
Canada's aandeel in de waarde van de onder 
de burgerbevolking van Nederland door de 
gecombineerde militaire autoriteiten onder 
de "Supreme Allied Command" verdeelde 
voorraden. 

Om tot deze regeling te komen, heeft de 

1 Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Canadese Regering nota genomen van de 
uitzonderlijke ontberingen, welke door de 
Nederlandse bevolking werden geleden ge
dur~::i.de de laatste maanden van voortge
zette vijandelijke bezetting en de bijzonder 
waardevolle diensten, welke door deze bur
gers werden verleend ter ondersteuning !an 
de militaire operaties gedurende dat tiJd
perk, zomede van de ernstige oorlogsgevol
gen op lange termijn op de Nederlandse 
economie. 

4. De regeling beschreven in paragraaf 2 
omvat ook de eis van de Canadese Regering 
tot de vrijgave voor uitgaven voor algemene 
doeleinden van het per 16 October 1948 
overeengekomen bedrag van f 6 290 892,27 
(gelijkwaardig aan 2 371 237,19 Canadese 
dollars tegen lopende wisselkoersen) verkre
gen na de monetaire geldzuivering in Ne
derland van September 1945 en door Cana
dese legerautoriteiten op bankrekening ge
houden van welk bedrag bij overeenkomst 
betalingen slechts werden toegestaan met 
het doel de zeer kleine behoeften van het 
Canadese leger in Nederland te dekken. • 

5. De vereffening van de hierboven om
schreven vorderingen in aanmerking nemend 
en met het oog op het feit dat in Sept. 1945 
de Rgering van het Koninkrijk der Neder
landen het noodzakelijk achtte een algemene 
maatregel van ontwaarding van zijn toen 
uitstaand papiergeld door te voeren, als een 
essentie~} deel van een programma van 
monetaire en fiscale hervorming en ook met 
het oog op de omstandigheden, waarmede 
vóór deze hervorming guldens waren ge
accumuleerd door Canadese legerautoriteiten 
boven de voorgeschoten en later terugbe
taalde bedragen, zulks overeenkometig te
voren beraamde plannen, zal de Regering 
van Canada haar vordering laten vallen met 
betrekking tot een bedrag van f40 707 251,74, 
in het bezit van de · Canadese legerautori
teiten in de vorm van gulden-bankbiljetten 
en banktegoeden ten tijde van de ontwaar
ding van deze guldenbiljetten en het stop
pen van betaling van deze guldenbanktegoe
den door de Nederlandache Bank als een 
gevolg van het bovengestelde. 

6. De Canadese Regering stemt er in toe, 
het bedrag van $ 8 105 203,89, zoals aange
duid in p1l1111{1'aaf 2 te aanvaarden tot een 
waarde van $ 2 371 237,19 in de vorm van 
de vrijgave per 16 October 1948 van het 
bedrag van f 6 290 892,27 gehouden in reke
ning, zoals beschreven in paragraaf 3, voor 
uitgaven in Nederland door de Canadese 
Regering voor algemene regeringsdoeleinden 
of voor uitgaven in Nederland door Cana
dezen voor culturele of opvoedkundige doel
einden. De Canadese Regering zal betaling 
van de rest van het overeengekomen bedrag 
van de vereffening aanvaarden, zijnde een 
bedrag van $ 5 733 966,70 in de vorm van 
10 gelijke, jaarlijkse betalingen van 
$ 573 396,67. De eerste van deze termijnen 
zal betaalbaar zijn op 31 December 1952 en 
de resterende termijnen op 31 December van 
elk der 9 opvolgende jaren. Deze betalingen 
moeten geschieden in Canadese dollars, ver-
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kregen van bronnen waaruit Canadese dol
lars verkregen mogen worden voor betalin
gen genoemd in de financiële overeenkomst, 
gedateerd 5 Februari 1946 en aanvullende 
overeenkomsten gedateerd 29 Januari 1947 
en 20 Mei 1947 tussen de Canadese Rege
ring en de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

7. Indien de Regering van het Konink
rijk der Nederlanden deze voorstellen aan
vaardt, wordt voorgesteld deze nota en Uw 
antwoord te beschouwen als vormende een 
overeenkomst tussen de twee Regeringen. 

Ik heb de eer te zijn, 
Mijnheer, 

Uw gehoorzame dienaar, 
A.D. P. HEENEY 

voor de Minister 
van Buitenlandse Zaken. 

Chargt! d'Affaires a.i., Nederlandse 
Amba1Sade, Ottawa. 

Vertaling 

No. 1735. 
9 Mei 1949. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 

van Uw nota No. 41, d.d. 3 Mei 1949, hou
dende een voorstel voor de regeling van de 
resterende vorderingen van de Canadese Re
gering op de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden, en ik heb het genoegen U 
mede te delen, dat de Nederlandse Regering 
geheel instemt met de wij.ze en de voor
waarden van afdoening .zoals daarin werd 
uiteengezet. 

Handelende in opdracht van mijn Rege
ring aanvaard ik hiermede de voorstellen 
van de Canadese Regering voor de vereffe
ning van deze vorderingen. Ik stern er even
eens mede in, dat Uw nota Nr. 41 van 3 
Mei j.1. en mijn antwoord d.d. heden zullen 
worden beschouwd een overeenkomst te vor
men tussen de Regeringen van Canada en 
van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Bij deze gelegenheid wens ik uiting te 
geven aan de waardering en de dankbaar
heid van mijn Regering voor de regeling 
welke nu is bereikt en voor het begrip door 
de Canadese Regering getoond voor de 
emstge problemen van financieel en eco
nomisch herstel in Nederland at. een gevolg 
van de ontberingen en de verwoestingen 
waarvan het land gedurende de oorlog te lij
den heeft gehad. 

Ik heb de eer te zijn, 
Mijnheer, 

Uw geh. dienaar, 
Mr. H. F. ESCHAUZIER. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
East Block, 
Ottawa. 
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25 Juni 1949. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Veiligheidsbesluit gevaarlijke 
werktuigen, Staatsblad 1940, N°. 842. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 22 April 1949, N°. 806, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende,. dat het noodzakelijk is ge
bleken het Koninklijk besluit van 28 Maart 
1940, Staatsblad N°. 842 (Veiligheidsbesluit 
gevaarlijke werktuigen), gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 19 Augustus 1948, 
Staatsblad N°. I 381, nader te wijzigen; 

Gelet op artikel 19, eerste lid, der Veilig
heidswet 1934; 

De Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1949, N°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 Juni 1949, N°. 1212, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 5 van het Veiligheidsbe

sluit gevaarlijke werktuigen wordt gelezen 
als volgt: 

1. Vlakbanken, daaronder begrepen de 
banken met horizontale as voor het slaan 
van profielen aan de bovenzijde van de as, 
moeten zijn voorzien van een ronde beitelas. 

2. Bij toepassing van segmentvormige 
dek- of vulstukken voor het verkrijgen van 
de ronde beitelas noeten deze uit één stuk 
bestaan, tenzij na wegneming van de dek- of 
vulstukken een profielbeitel op de as kan 
worden geplaatst en de schaafbreedte meer 
dan 25 cm bedraagt, in welk ·geval het ge
deelte van de dek- of vulstukken, dat voor 
het aanbrengen van de profielbeitel moet 
worden afgenomen, geen grotere lengte mag 
hebben dan 20 cm. 

3. Bij beitelassen, waarbij de vlakbank
beitels met klemstukken bevestigd worden 
in zwaluwstaartvormige groeven, mag de 
ruimte tussen het klemstuk en de groefwand 
niet meer bedragen dan 5 mm. Klemstukken, 
die voor het plaatsen vari profielbeitels bij 
vlakbanken met een schaafbreedte van meer 
dan 25 cm moeten kunnen worden uitgeno
men, mogen grotere lengte hebben dan 20 
cm. Groeven, die uitsluitend bestemd zijn 
voor het plaatsen van profielbeitels, mogen 
geen grotere lengte hebben dan 20 cm en 
moeten na het verwijderen van de profielbei
tels voor het verkrijgen van de ronde beitelas 
zijn voorzien van zodanige vulstukken, dar 
de ruimre tussen het vulstuk en de groefwand 
niet meer dan 5 mm bedraagt. · 

4. Beitelgroeven mogen niet dieper dan 
6 mm en niet breder dan 20 mm zijn. 

Art. II. Artikel 9 van het Veiligheidsbe
sluit gevaarlijke werktuigen wordt gelezen 
als volgt: 

1. Gecombineerde houtbewerkingsmachi
nes moeten zodanig zijn ingericht, dat: 

a. elk werktuig afzonderlijk veilig en met 
zekerheid kan worden stilgezet en niet dan 
opzettelijk weder in gang gebracht en 

b. geen werktuig gelijktijdig met een ander 
werktuig op één as is of kan worden aange
bracht. 

2. Het in het eerste lid bepaalde is niet 
van toepassing op een gecombineerde machi
ne, bestaande uit een groep van werktuigen, 
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die in verband met de aard der werkzaam
heden alle gelijktijdig plegen te worden ge
bruikt en tegelijkertijd moeten worden stil
gezet en in gang gebracht, in welk geval de 
gehele groep van werktuigen veilig en met 
zekerheid moet kunnen worden stilgezet en 
niet dan opzettelijk weder in gang gebracht. 

3. Gecombineerde houtbewerkingsmachi
nes moeten zodanig zijn ingericht, dat: 

a. elk werktuig, waarop een der artikelen 
2 tot en met 8 van toepassing is, voldoet aan 
het voor dat werktuig in dat artikel bepaalde; 

b. elk werktuig kan worden voorzien van 
de middelen tot beveiliging, welke het gevaar 
bij het gebruik van dat werktuig zoveel moge
lijk voorkomen ; 

c. het veilig werken en het juiste gebruik 
van de onder b. bedoelde beveiligingen van 
de afzonderlijke werktuigen in geen enkel 
opzicht wordt belemmerd. 

4. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op de op één as gemonteerde 
combinatie van cirkelzaag en langgatboor, 
noch op de combinatie van vlakbank en lang
gatboor, noch op de combinatie van van
diktebank en langgatboor, mits de langgat
boor niet is aangebracht aan die zijde van de 
gecombineerde machine, waar, bij gebruik 
van de cirkelzaag of van de vlakbank, de 
arbeider zijn standplaats behoort te hebben. 

Àrt. III. 1. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die van de 
plaatsing in het Staatsblad, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid. 

2. Artikel II treedt met betrekking tot 
het verkopen, verhuren, afleveren en ten 
verkoop, ter verhuring en ter aflevering voor
handen houden van de in artikel 9 van het 
Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen be
doelde machines in werking met ingang van 
de negenstigste dag na die van de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

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

Soestdijk, 25 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A.M. JoEKES. 

( Uitgeg. 19 Juli 1949). 
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25 Juni 1949. BESLUIT tot wijziging van 
het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 

· werkplaatsen 1936, Staatsblad N°. 862. 
Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 10 Mei 1949, N°. 853, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken het Koninklijk besluit van 8 September 
1936, Staatsblad N°. 862 (Werktijdenbesluit 
voor fabrieken of werkplaatsen 1936) te 
wijzigen; 

Gelet op de artikelen 22, derde lid, 23, 25, 
31, eerste lid, en 68, elfde lid, der Arbeidswet 
t919; 

De Raad van State gehoord (advies van 7 
Juni 1949, N°. 26); 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 Juni 1949, N°. I2II, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 
In het Werktijdenbesluit voor fabrieken 

of werkplaatsen 1936 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

a. In artikel 42, onder B, croep I, wordt 
vóór "Arbeid" ingevoegd "1." en na "ballon
blaasmachines." een nieuw onderdeelincelast, 
luidende "2. Arbeid in cementfabrieken bij 
het vullen en bedienen van de automa•ische 
con~inu-oven, de klinkerdroogoven en de 
cementmolen."; 

b. In artikel 42, onder C, groep I, vervalt 
het bepaalde onder 2 en wordt in plaats van 
.,3" gelezen: ,,2". 

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

Soes~dijk, 25 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan SocialeZalun A.M. JoEKBS. 

(Uitgeg. 19 Juli 1949). 
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25 Juni 1949. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 25 
Juni 1947, (Staatsblad N°. H 189), hou
dende aanwijzing van zogenaamde utili
ty-coederen, ten aanzien van welke een 
cedeeltelijke vrijs~ellinc van omzetbe
lasting zal gelden. 

Wij JULIANA, enz. • 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 18 Juni 1949, n°. 49, afd. 
Accijnzen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 25 Juni 
1947, (Staatsblad n°. H 189), houdende aan
wijzing van zogenaamde utility-goederen, ten 
aanzien van welke het bepaalde in artikel 6, 
tweede lid, onder 1, letter b, van het Besluit 
op de Omzetbelas:ing 1940 en de in artikel 
u, no. 2a, van dat Besluit vervatte vrijs:el
ling mede van toepassing zijn, zoals genoemd 
besluit is aangevuld en gewijzigd bij Ons be
sluit van 16 October 1947, (Staatsblad n°. H 
353), bij het Koninklijk besluit van 23 Maart 
1948, (Staatsblad no. I 116), bij Ons besluit 
van 16 Augustus 1948, (Staatsblad n°. I 372), 
en bij Ons besluit van 21 Januari 1949, 
(Staatsblad n°. J 44); • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enic artikel 
In artikel 1 van het Koninklijk besluit van 

25 Juni 1947, (Staatsblad n°. H 189), zoals 
da.t besluit is aangevuld en gewijzigd bij Ons 
besluit van 16 October 1947, (Staatsblad n°. 
H 353), bij het Koninklijk besluit van 23 
Maart 1948, (Staatsblad n°. I u6), bij Ons 
besluit van 16 Augustus 1948, (Staatsblad n°. 
I 372), en bij Ons besluit van 21 Januari 1949, 
(Staatsblad n°. J 44), vervalt het vermelde 
onder de nummers I, 4, S en 6. 

5i6 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslui1, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaa~st. 

Soestdijk, 25 Juni 1949. 
JULIANA._ 

De Minister uan Financiën, P. LlEFTINCK, 

( Uitgeg. 8 Juli 1949). 
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17 Juni 1949. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 7 Maart 1949 te Bern tussen Neder
land en Zwitserland gesloten voorlopige 
overeenkomst betreffende luc btlijnen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de op 7 Maart 1949 te Bern tus

sen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Zwitaerae Bondsraad gesloten voorlopige 
overeenkomst betreffende luchtHinen, waar
van een afdruk en een vertaling bij dit be
sluit njn gevoegd; t 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandae Zaken van 21 Juni 1949, Ka
binet en Protocol no. 62224; 

Hebben goedgevonden en verataan: 
de teklt van bovengenoemde overeen

komst, alamede de vertaling daarvan, te 
doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministen zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 27 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Binn. Zaken, STIKKER. 

(UitgelJ. 16 Juli 1949). 

Vertaling 

Voorloplce Overeenkomst tussen Neder
land en Zwitserland betreffende h1cbtlijnen 

De Nederlandse Regering en de Zwitaene 
Bondsraad, overwegende 

dat de mogelijkheden van de commerciële 
luchtvaart, als middel van vervoer, aanmer
kelijk zijn toegenomen; 

dat het gewenst is op een veilige en orde
lijke wij1:e regelmatige luchtverbindingen te• 
organil!"ren en soveel mogelijk de ontwikke
ling te bevorderen van internationale sa
ven regelmatige lijnen regelt, 

dat het bijgevolg nodig is, tussen Neder
land en Zwiuerland een overeenkomst te
sluiten, welke het luchtvervoer door middel 
van regelmatige lijnen regelt. 

hebben tot dat doel vertegenwoordigen. 
aangewezen die, behoorlijk gemachtigd zijn
de, de volgende bepalingen zijn overeenge
komen. 

Art. 1. a. De overeenkomstsluitende 
partijen verlenen elkaar in vredestijd de 
rechten omschreven in de hierbij gevoegde, 
bijlage, met het doel de daarin omschreven. 

1 De Franse tekst ia niet opgenomen. 
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internationale luchtlijnen, via of tussen haar 
onderscheidenlijke grondgebieden in te stel
len. 

b. Elke overeenkomstsluitende partij zal 
een of meer luchttransportondernemingen 
aanwijzen om de overeengekomen lijnen te 
exploiteren en zal de openingsdatum van die 
lijnen bepalen. 

Art. 2. a. Elke overeenkomstsluitende 
partij zal, onder voorbehoud van artikel 8 
hierna volgend, aan de onderneming of aan 
de ondernemingen, welke door de andere 
overeenkomstsluitende partij zijn aangewe
zen, onverwijld de benodigde exploitatiever
gunning verstrekken. 

b. Van deze ondernemingen kan evenwel 
verlangd worden dat zij, alvorens vergun
ning te ontvangen om de overeengekomen 
lijnen te openen, haar bekwaamheid bewij
zen, overeenkomstig de wetten en voor
schriften, welke gewoonlijk worden toegepast 
door de luchtvaartautoriteiten, die de ex
ploitatievergunning uitreiken. 

Art. 3. De overeenkomstsluitende par
tijen komen overeen, dat 

a. De door de ondernemingen van de 
overeenkomstsluitende partijen aangeboden 
vervoerscapaciteiten aangepast zullen zijn 
aan de eis van het verkeer. 

b. De ondernemingen van de overeen
komstsluitende partijen op de gemeenschap
pelijke trajecten haar wederzijdse belangen 
in aanmerking zullen nemen ten einde haar 
onderscheidenlijke diensten niet onredelijk 
te treffen. 

c. De lijnen, genoemd in de hiernavol
gende tabellen, als voornaamste doel zullen 
hebb:m een capaciteit te bieden overeenko
mend met de behoeften aan verkeer tussen 
het land waartoe de onderneming behoort en 
het land waarvoor het verkeer bestemd is. 

d. Het recht om op de plaatsen, opge
somd in de hiernavolgende tabellen, inter
nationaal verkeer bestemd v66r of afkom
stig uit derde landen, aanboord te nemen en 
af te zetten, uitgeoefend zal worden over
e::nkomstig de algemene beginselen van or
delijke ontwikkeling, welke door de Neder
landse en Zwitserse Regeringen worden on
derschreven en met dien verstande dat de 
capaciteit aangepast wordt: 

1 °. aan de vraag naar verkeer tussen het 
land van herkomst en de landen van be
stemming; 

2 °. aan de eisen van een economische 
exploitatie van de overeengekomen lijnen; 

3 °. aan de vraag naar verkeer welke be
staat in de gebieden waarover de luchtlijn 
voert, daarbij rekening houdende met de 
locale en regionale lijnen. 

Art. 4. De tarieven zullen door de aange
wezen ondernemingen gemeenschappelijk 
worden vastgesteld op een redelijk peil, 
daarbij rekening houdende met de exploi
tatiekosten, een redelijke winst en de hoe
danigheden ven elke dienst. 

Bij het vaststellen van die tariev,m zal 
ook rekening gehouden dienen te worden 
met de aanbevelingen van de Internatio
nale Vereniging van Luchtvervoer (IATA). 

Bij gebreke van dergelijke aanbevelingen 
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zullen de Nederlandse en Zwitserse onder
nemingen overleg plegen met de luchtver
voers-ondernemingen van derde landen die 
dezelfde trajecten vliegen. De tarieven zul
len onderworpen worden aan de goedkeuring 
van de bevoegde luchtvaartautoriteiten van 
de overeenkomstsluitende partijen. Indien de 
ondernemingen niet tot overeenstemming 
hebben kunnen komen of indien een van de 

luchtvaartautoriteiten die tarieven niet goed
keurt, zullen de autoriteiten een oploasing 
trachten te vinden. In laatste instantie zou 
een beroep gedaan kunnen worden op de 
procedure voorzien in artikel 9 van deze 
overeenkomst. 

Art. 5. De overeenkomstsluitende par
tijen komen overeen dat de rechten welke 
geheven worden voor het gebruik van de 
luchthavens en andere faculteiten door een 
of meer luchtvervoersondernemingen van elk 
der beide landen, niet hoger zullen zijn dan 
die, welke betaald zouden worden voor het 
gebruik van genoemde luchthavens en fa
ciliteiten door zijn nationale luchtvaartui
gen, welke gebruikt worden op soortgelijke 
internationale lijnen. 

b. Motorbrandstoffen, smeeroliën en re
servedelen, ingevoerd in of aan boord geno
men op het grondgebied van een overeen
komstsluitende partij door een luchtver
voersonderneming, aangewezen door de an
dere overeenkomstsluitende partij, of voor 
rekening van een zodanige onderneming en 
uitsluitend bestemd voor gebruik door toe
stellen van deze onderneming zullen vrij
gesteld zijn van douanerechten en voor wat 
betreft inspectiekosten en andere nationale 
rechten en tarieven de nationale behande
ling genieten of die van de meest begunstig
de staat. 

c. De luchtvaartuigen, welke door een of 
meer door een overetinkomstsluitende partij 
aangewezen luchtransportondernemingen op 
de overeengekomen lijnen worden gebruikt 
en motorbrandstoffen, smeeroliën, reserve
delen, de normale uitrusting en de boord
voorraden, welke in de luchtvaartuigen 
overblijven, zullen op het grondgebied van 
de andere overeenkomstsluitende partij vrij
gesteld zijn van douanerechten, inspectie
kosten en andere nationale rechten en ta
rieven, zelfs indien deze voorraden worden 
gebruikt of verbruikt door deze luchtvaar
tuigen bij vluchten boven genoemd grond
gebied. 

d. De in paragraaf c. van dit artikel ge
noemde voorraden, welke de hierboven om
schreven vrijstelling genieten, kunnen 
slechts met goedkeuring van de douaneauto
riteiten van de andere overeenkomstsluiten
de partij worden gelost. Zij zullen tot hun 
eventuele wederuitvoer onder toezicht van 
de douane van de andere overeenkomstslui
tende partij blijven. 

Art. 6. De bewijzen van luchtwaardig
heid, de bewijzen van geschiktheid en de 
vergunningen, uitgereikt of geldig verklaard 
door een overeenkomstsluitende partij, en 
welke nog van kracht zijn, zullen voor de 
exploitatie van de overeengekomen lijnen 
door de andere overeenkomstsluitende partij 
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erkend worden. Elke overeenkomstsluitende 
partij behoudt zich evenwel het recht voor, 
voor vluchten boven haar eigen grondgebied 
bewijzen van geschiktheid en vergunningen 
door een andere Staat aan haar eigen onder
danen toegekend, niet te erkennen. 

Art. 7. a. De wetten en voorschriften, 
welke op het grondgebied van een overeen
komstsluitende partij het binnenkomen en 
het vertrek van de in de internationale 
luchtvaart gebruikte luchtvaartuigen of het 
vliegen met deze luchtvaartuigen boven ge
noemd gebied regelen, zullen op de lucht
vaartuigen van de onderneming of onderne
mingen van de andere overeenkomstsluiten
de partij van toepassing zijn. 

b. De wetten en voorschriften, welke op 
het grondgebied van een overeenkomstslui
tende partij het binnenkomen, het verblijf 
en het vertrek van paasagiers, bemanningen 
of goederen regelen, zoals die betreffende de 
formaliteiten, de immigratie, de paspoorten, 
de douane en de quarantaine, zullen gedu
rende de tijd dat die luchtvaartuigen zich 
op dat grondgebied bevinden van toepassing 
zijn op de passagiers, de bemanningen of de 
goederen, welke door de luchtvaartuigen van 
de ondernemingen der andere partij worden 
vervoerd. 

c. De passagiers, die op doorreis het 
grondgebied van een overeenkomstsluitende 
partij passeren, zullen aan een vereenvou
digde cont:r&le worden onderworpen. Bagage 
en goederen in transitoverkeer zullen zijn 
vrijgesteld van douanerechten, inspectie
kosten en dergelijke tarieven. 

Art. 8. Elke overeenkomstsluitende partij 
behoudt zich het recht voor aan een onder
neming, aangewezen door de andere over
eenkomstsluitende partij, een exploitatiever
gunning te weigeren of deze te herroepen 
wanneer zij niet het bewijs heeft dat een be
langrijk deel van het eigendom en het daad
werkelijk toezicht van die onderneming be
rusten bij onderdanen van een der beide 
overeenkomstsluitende partijen dan wel in
geval de onderneming de wetten en voor
schriften, genoemd in artikel 7 niet in acht 
neemt of niet voldoet aan de verplichtingen, 
welke voortvloeien uit deze overeenkomst. 

Art. 9. a. De overeenkomstsluitende 
partijen komen overeen alle geschillen be
treffende de uitlegging en de toepassing van 
deze overeenkomst of zijn Bijlage, welke 
niet door middel van rechtstreekse onder
handelingen geregeld kunnen worden, aan 
een scheidsrechterlijke uitspraak te onder
werpen. 

b. Een zodanig geschil zal gebracht wor
den voor de Raad van de internationale 
burgerlijke luchtvaart organisatie, ingesteld 
bij het Verdrag inzake de intemationaJe 
burgerlijke luchtvaart, dat op 7 December 
1944 te Chicago werd ondertekend. 

c. De overeenkomstsluitende partijen 
kunnen echter het geschil in onderling over
leg regelen, door het te brengen hetzij voor 
een scheidsgerecht, hetzij voor een ander 
door hen aangewezen persoon of lichaam. 

d. De overeenkomstsluitende partijen 
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verbinden zich zich aan de gedane uitspraak 
te houden. 

Art. 10. Deze overeenkomst en alle daar
op betrekking hebbende contracten zullen 
ingeschreven worden bij de internationale 
burgerlijke luchtvaart organisatie in het le
ven geroepen door het Verdrag inzake de 
internationale burgerlijke luchtvaart, dat op 
7 December 1944 te Chicago werd onder
tekend. 

Art. 11.· a. Deze overeenkomst zal in 
werking treden op de datum van haar on
dertekening. 

b. In de geest van nauwe samenwerking 
zullen de bevoegde luchtvaartautoriteiten 
van de overeenkomstsluitende partijen van 
tijd tot tijd overleg plegen met het oogmerk 
zich te verzekeren van de toepassing van 
de beginselen, nedergelegd in de overeen
komst en haar Bijlage en van hun bevredi
gende uitvoering. 

c. Wijzigingen van de Bijlage van deze 
overeenkomst of van de hierachter gevoegde 
tabellen zullen door de bevoegde luchtvaart
autoriteiten kunnen worden overeengeko
men. 

d. Wijzigingen in de luchtroutes, opge
somd in de hierbij gevoegde tabellen, welke 
landingen in andere gebieden dan die der 
overeenkomstsluitende partijen tengevolge 
zouden hebben, zullen niet beschouwd wor
den als een wijziging van de Bijlage. Dien
tengevolge zullen de luchtvaartautoriteiten 
van elke overeenkomstsluitende partij een
zijdig tot een dergelijke wijziging kunnen 
overgaan onder voorbehoud echter, dat daar
van onverwijld mededeling wordt gedaan 
aan de luchtvaartautoriteit van de andere 
overeenkomstsluitende partij. 

Indien deze laatste, gezien de beginselen 
uiteengezet in artikel 3, van mening is dat ·, 
de belangen van haar nationale luchtver
voeraondememingen worden benadeeld door 
het feit dat verkeer wordt geschapen tussen 
haar eigen grondgebied en de nieuwe lan
dingsplaats in een derde land door de onder
nemingen van de andere overeenkomstslui
tende partij, zal hij zich verstaan met de 
luchtvaartautoriteit van deze laatste partij, 
ten einde tot een bevredigende overeen•, 
komst te komen. 

e. Elke overeenkomstsluitende partij zal 
de overeenkomst kunnen beè!indigen door 
een jaar van te voren hiervan kennis te ge-
ven aan de andere partij. • 

Gedaan te Bern, op 7 Maart 1949, in 
tweevoud, in de Franse taal. · 
Voor de Nederlandse Regering: 
J. BOSCH VAN ROSENTTHAL. 

Voor de Zwitserse Bondsraad: 
MAX PETITPIERRE. 

BIJLAGE 
De ondernemingen, aangewezen door een 

overeenkomstsluitende partij, zullen op het 
grondgebied van de andere overeenkomst
sluitende partij het recht tot overvliecen en 
het recht tot het maken van niet-commer
ciële landingen genieten; zij zullen ook ge-
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bruik kunnen maken van de luchthavens en 
bijkomende faciliteiten, welke bestemd zijn 
voor het internationale verkeer. Zij zullen 
bovendien op het grondgebied van de an
dere overeenkomstsluitende partij en op de 
lijnen, opge110md in de hierachter gevoegde 
tabellen het recht genieten om in internatio
naal verkeer passagiers, postzendingen en 
goederen op te nemen en af te zetten, op de 
voorwaarden van deze overeenkomst. 

TABEL I 
Lijnen, welke de Zwitserse luchttransport
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TABEL II 
Lijnen, welke de Nederland.se luchttrans

portondernemil'4Jen kunnen e1t.Ploiteren 
1. Ams~Bazel v.v. 
2. Amsterdam of Eindhoven-Zürich v.v. 
3. Amsterdam--Gen~Madrid-Li•a

bon v.v. 
4. Amsterdam - Gen~ve-Rome-Tuni1 

·v.v. 
5. Amsterdam--Gen~ve of Zürich-Lis

sabon-Zuid-Amerika v.v. • 
6. Amsterdam--Genhe of Zürich-Ro

me (Athene)-Plaatsen in in het Na
bije Oosten en Midden Oosten v.v. 

De tussenliggende landingsplaatsen en het 
eindpunt van de zesde lijn zullen nog het 
onderwerp uitmaken van een speciale over
eenkomst tussen de bevoegde luchtvaart
autoriteiten. 

L. & S. 1949 

s. 1949, J 294-295 

S. J 294 
18 Juni 1949. BESLUIT, houdende ac:hor

sing van het besluit van de raad der 
gemeente Finsterwolde van 2 Juni 1949, 
tot opheffing van de gemeentelijke in
stelling van IIOCÎale zaken. 

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

Binnenlandse Zaken a.i. van 22 Juni 1949, 
No. 17506, Afdeling Maatschappelijke Zorg 
I (Bureau Algemene en Juridische Zaken), 
tot ac:horaing van het besluit van de Raad 
der gemeente Finsterwolde van 2 Juni 1949, 
No. 3, tot opheffing van de gemeentelijke 
instelling van IIOciale zaken; 

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

Gelet op de artikelen 185-187 der ge• 
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van de raad der 

gemeenie Finsterwolde te schorsen tot 1 
Januari 1950. 

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

Soestdijk, 28 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J: R. H. VAN SCHAIK. 

(Uit,e,. 11 Juli 1949). 

s. J 295 
18 Juni 1949. BESLUIT tot nadere wijzi. 

ging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad 
No. 387), waarbij i1 vastgesteld een 
programma voor het eindezamen der 
gymnasia en het daarmede gelijkgestel
de ezamen, vermeld in artikel 12 der 
hoger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1949, no. 1807 II, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk i1 het 
Koninklijk besluit van 26 Mei 1922 (Stut.
blad no. 387), gewijzigd en aangevuld bij de 
Koninklijke besluiten van 5 Mei 1925 
(Staatsblad no. 182), 5 Mei 1930 (Staats
blad no. 155), 11 April 1932 (Staatsblad no. 
162), 28 Februari 1934 (Staatsblad no. 85), 
28 Augustus 1934 (Staatsblad no. 484), 10 
Mei 1935 (Staatsblad no. 245), 18 Juli 1936 
(Staatsblad no. 369), 28 Maart 1938 
(Staatsblad no. 368), 28 Januari 1939 
(Staatsblad no. 364), 8 Juni 1939 (Staats
blad no. 365) en 10 Auguatus 1939 (Staats
blad no. 375), opnieuw te wijzigen en aan 
te vullen; 

De Raad van State gehoord ( advies van 
14 Juni 1949, No. 19); 

34 
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Gezien het nader rapport van Ome voor
noemde Minister van 22 Juni 1949, no. 
10994, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 26 

Mei 1922 (Staatsblad no. 387), waarbij is 
vastgesteld een programma voor het eind
examen der gymnasia en het daarmede ge
lijkgestelde examen, vermeld in artikel 12 
der hoger-onderwijswet, zoals dit besluit 
laatltelijk is gewijzigd, wordt gewijzigd en 
aangevuld als in de artikelen II tot en met 
XII wordt aangegeven. 

Art. II. In het tweede lid van artikel 1 
wordt in plaats van "twee" gelezen: drie. 

Art. 111. Artikel :l, afdeling 111, wordt 
als volgt gelezen: 

Voor de Nederlandae taal: 
a. het op juiste wijze voorlezen en ver

klaren van een na 1600 in niet te gemakke
lijk Nederlands geschreven stuk proza of 
poëzie; , 

b. een opstel in het Nederlands over een 
onderwerp, door elke examinandus te kiezen 
uit ten minste zes opgegeven onderwerpen; 

c, de behandeling van een aan de exa
minandus voor te leggen tekst in proza of 
poëzie. 

Art. IV. In de eerste alinea van het 
tweede lid van artikel 3 wordt achter "Illb" 
ingevoegd: en c. 

De tweede alinea van dat lid, beginnende 
met: ,,Bij het schriftelijk werk enz." en ein
digende met: ,,volgen de regels 1 tot 3", 
wordt gelezen: 

Bij het schriftelijk werk vo]gt de exami
nandus de officiële schrijfwijze van de Ne
derlandse taal. 

Art. V. Aan de eerste alinea van het 
derde lid van artikel 3 worden twee volzin
nen toegevoegd, luidende: 

In dezelfde bijeenkomst wordt vastgesteld, 
welke woordenboeken door de examinandi 
mogen worden gebruikt bij het schriftelijk 
examen in de onderdelen, vermeld in artikel 
2, afdeling I en afdeling II. De inspecteurs 
doen daarvan mededeling aan de rectoren 
en aan de voorzitter van de commissie, be
doeld in artikel 12 van de hoger-onderwijs
wet. 

In de eerste volzin van de tweede alinea 
van dat lid wordt in plaats van: ,,in den 
vorigen volzin vermelde" gelezen: voren
genoemde. 

Art. VI. Het derde lid van artikel 4 
wordt gelezen: 
• De B-leerlingen van de afdeling gymna

sium van een lyceum zijn, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 7, 
vrijgesteld van het examen in de onderdelen, 
vermeld in artikel 2, afdeling VI en afdeling 
VII, indien zij in hetselfde jaar voor de 
vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en natuurlijke historie deelnemen aan het 
eindexamen van de afdeling hogere burger
school van dat lyceum. 

Art. VII. De tweede volzin van het 
tweede lid van artikel 5 wordt vervangen 
door de volgende twee volzinnen: 
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Ten aanzien van de hulpboeken geldt deze 
bepaling niet voor logarithmentafels noch 
voor woordenboeken, bedoeld in het derde 
lid van artikel 3. Deze logarithmentafels en 
woordenboeken moeten v66r de aanvang van 
het examen door de rector of de voorzitter 
van de commissie, bedoeld in artikel 12 van 
de hoger-onderwijswet, worden onderzocht. 
Art. VIII. In artikel 6 onder A wordt het 
bepaalde na "Staatsblad no. 313:" gelezen: 

afdeling I a en b: ieder 20 minuten, voor
afgegaan door 15 minuten inzage van het te 
vertalen stuk; 

afdeling I c: 1 uur en 30 minuten; 
afdeling II a en b: ieder 20 minuten, 

voorafgegaan door 15 minuten inzage van 
het te vertalen stuk; . 

afdeling II c: 1 uur en 30 minuten; 
afdeling 111 a: 20 minuten, voorafgegaan 

door 15 minuten inzage van het te verkla-
ren stuk; 

afdeling 111 b en c: ieder 2 uur; 
afdeling IV a, b en c: ieder 1 uur en 30 

minuten; 
afdeling V a en b: ieder 15 minuten; 
afdeling VI a en b: ieder 30 minuten. 
In artikel 6 onder B wordt het bepaalde 

na ,,,Staatsblad no. 313:" gelezen: 
afdeling I b: 20 minuten, voorafgegaan 

door 15 minuten inzage van het te vertalen 
stuk; 

afdeling II a: 20 m inuten, voorafgegaan 
door 15 minuten inzage van het te verklaren 
stuk; 

afdeling 111 b en c: ieder 2 uur; 
afdeling IV a, b en c: ieder 1 uur en 30 

minuten; 
afdeling VI a: 2 uur schriftelijk en 20 mi

nuten mondeling; 
afdeling VI b: 2 uur en 30 minuten 

schriftelijk en 25 minuten mondelillll; 
afdeling VI c: 2 uur en 30 minuten 

schriftelijk en 30 minuten mondeling; 
afdeling VII a, b en c: ieder 30 minuten. 
Art. IX. Aan het tweede lid van artikel 

7 wordt een volzin toegevoegd, luidende als 
volgt: 

Een verleil!ld examen in een der afdelin
gen VI en VII . voor de leerlingen, bedoeld 
in het derde lid van artikel 4, wordt uitslui
ten mondeling afgenomen en omvat een of 
meer der onderdelen, waarin de examinan
dus bij het eindexamen der afdeling hogere 
burgerschool examen heeft afgelead. 

Art. X . Het derde lid van artikel 8 
wordt gelezen: 

3. Ter bepaling van het eindcijfer in elke 
afdeling wordt, behoudens het bepaalde in 
de tweede volzin van dit lid, de som van 
de toegekende cijfers gedeeld door het getal 
van haar onderdelen. Voor de leerlingen , 
bedoeld in het derde lid van artikel 4, wordt 
het eindcijfer van de afdeling VI bepaald 
door de som van de cijfers, toegekend voor 
het vak wiskunde bii het aan de afdeling 
hogere burgerschool afgelegd eindexamen, t e 
delen door 2 en het eindcijfer van de afde
ling VII door de som van de cijfers, toege
kend voor de vakken natuurkunde, schei
kunde en plant- en dierkunde bij het aan 
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de afdeling hogere burgenchool afgelegd 
eindexamen, te delen door 3. 

In het achtste lid van artikel 8 vervallen 
de woorden: .,tenzij zij krachtens het laatste 
lid van artikel 4 van een examen in deze 
afdelingen zijn vrijgesteld". 

Art. XI. Artikel lObis wordt gelezen: 
Zij, die in het bezit zijn van: 
a. een getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd eindexamen ener hogere burger
school met vijfjarige cursus, bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 21 December 1923 
no. 16 (Nederlandse Staatscourant van 24 
December 1923, no. 249); 

b. een einddiploma ener middelba:e 
school voor meisjes, welke ten tijde van de 
uitreiking van het diploma voldeed aan de 
voorwaarden, vastgesteld bij de beschikking 
van de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 22 Februari 1935 (Ne
derlandse Staatscourant van 22 en 23 Fe
bruari 1935, no. 38) of aan de voorwaarden, 
vastgesteld bij de beschikking van de Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 15 Januari 1947 (Nederlandse 
Staat11COurant van 15 Jan. 1947, no. 10) ; of 

c. een einddiploma ener handelsschool 
met vijfjarige cursus, welke ten tijde van de 
uitreiking van het diploma voldeed aan de 
door de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenechappen bij beschikking van 24 
Februari 1925 (Nederlandse Staatscourant 
no. 39), zoals deze beschikking laatstelijk is 
gewijzigd, vastgestelde voorwaarden, waar
onder handelsscholen kunnen worden er
kend; 

zijn bij het examen, vermeld in artikel 12 
der hoger-onderwijswet, vrijgesteld van het 
examen in de onderdelen, bedoeld in artikel 
2, afdelingen 111, IV en V. 

Art. XII. Na arlikel lObis worden inge
voegd twee artikelen, luidende als volgt: 

lOter. Zij, die in het bezit zijn van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
examen, als bedoeld in artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van 27 December 1934 
(Staatsblad no. 678), zijn bij het eI11111en, 
bedoeld in artikel 12 der hoger-onderwijs
wet, vrijgesteld van het examen in de on
derdelen, vermeld in artikel 2, afdeling IV. 

10quater. Zij, die in het bezit zijn van 
de akte van bekwaamheid als hoofdonder
wijzer, zijn bij het e:mmen, bedoeld in ar
tikel 12 der hoger-onderwijswet, vrijgesteld 
van het examen in de onderdelen, vermeld 
in artikel 2, afdeling 111 en afdeling V. 

Art. XIII. Dit besluit wordt, met uit
zondering van de artikelen 111, V en VII, 
geacht in werking te zijn getreden op 1 Mei 
1949. De artikelen 111, V en VII treden in 
werking met ingang van 1 September 1949. 

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

Soestdijk, 28 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 
(Uitgeg. 15 Juli 1949). 

s. 1949, J 296 

S. J 296 

28 Jun.i 1949. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
op 6 Juni 1947 te '11-Gravenhage tussen 
Nederland, België, Frankrijk en Lwcem
burg gesloten overeenkomst betreffende 
de oprichting van een Internationaal 
Octrooibureau. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van 1 December 1948 

(Staatsblad No. I 526), houdende goedkeu
ring van de op 6 Juni 1947 te 's-Graven
hage tussen Nederland, België, Frankrijk en 
Luxemburg gesloten overeenkomst betref
fende de oprichting van een Internationaal 
Octrooibureau, van welke overeenkomst een 
afdruk bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de vier akten van be
krachtiging van genoemde overeenkomst op 
10 Juni 1949 in de archieven van het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken te 'a-Gra
venhage waren neergelegd. 

Overwegende mede, dat de overeenkomst, 
ingevolge artikel 10, op 10 Juni 1949 ii in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 23 Juni 1949, Ka
binet en Protocol No. 63069; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van genoemde overeenkomst te 

doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 28 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 26 Juni 1949). 

Overeenkomst betreffende de oprlehtlnc 
van een Internationaal Octrooibureau 

De Regering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, de Regering van 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen, de 
Regering der Franse Republiek en de Re
gering van Hare Koninklijke Hoogheid de 
Groot-Hertogin van Luxemburg; 

Gezien artikel 15 van het Unieverdrag tot 
bescherming van de Industriële Eigendom, 
ondertekend te Parijs op 20 Maart 1883, 
herzien te Brussel op 14 December 1900, te 
Washington op 2 Juni 1911, te 's-Graven
hage op 6 November 1925 en te Londen op 
2 Juni 1934; 

Hebben besloten een overeenkomst aan te 
gaan betreffende de oprichting van een In
ternationaal Octrooibureau en hebben als 
hun Gevolmachtigden aangewezen: 

De Regering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden: 

Mr. C. G. W. H. Baron van Boetzelaar 
van Oosterhout, Minister van Buitenlandse 
Zaken; 

De Regering van Zijne Majesteit den Ko
ning der Belgen: 

de heer L. C. Nemry, buitengewoon en 
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gevolmachtigd Ambassadeur te 's-Graven
hage; 

De Regering der Franse Republiek: 
de heer Jean Rivière, buitengewoon en 

gevolmachtigd Ambassadeur te 's-Graven
hage; 

De Regering van Hare Koninklijke Hoog
heid de Groot-Hertogin van Luxemburg: 

de heer Auguste Collart, buitengewoon 
Gezant en gevolmachtigd Minister te 's-Gra
venhage, 

die, na elkander hun volmachten te heb
ben getoond in deze in goede en behoorlijke 
vorm te hebben bevonden, zijn overeenge
komen omtrent de volgende bepalingen: 

Art. 1. Er wordt opgericht een Inter
nationaal Octrooibureau, dat tot taak heeft 
aan de Regeringen der aan deze overeen
komst deelnemende Staten met redenen 
omklede adviezen uit te brengen over de 
nieuwheid van uitvindingen, waarvoor bij 
de onderscheiden nationale diensten van de 
Industriële Eigendom een octroonaanvrage 
is ingediend. Het Internationale Octrooi
bureau kan aan deze diensten eveneens ad
viezen uitbrengen over de nieuwheid van 
uitvindingen, waarvoor geen octrooiaanvrage 
is ingediend. 

Art. :J. Ten einde het Bureau in staat te 
stellen zijn taak te vervullen, doet de Rege
ring van elk der aan deze overeenkomst 
deelnemende Staten aan hetzelve in het 
oorspronkelijke, in gewaarmerkt afschrift, in 
photocopie of microphotocopie de documen
ten toekomen, waarover zij op dit gebied 
beschikt of welke zij zal kunnen aanleggen 
of verzamelen, in het bijzonder de octrooi
schriften van verleende octrooien en de bij 
haar ingediende octrooiaanvragen. Tot het 
verschaffen van deze gegevens wordt in de 
kortst mogelijke tijd overgegaan. 

Art. 3. De werking van het Bureau 
wordt verzekerd door een Bestuursraad, sa
mengesteld uit leden, die ten getale van één 
per Staat worden aangewezen door de Re
geringen van de aan deze overeenkomst 
deelnemende Staten. 

De Raad kiest ieder jaar zijn Voorzitter. 
Art. 4. De Bestuursraad regelt alle aan

gelegenheden betreffende algemene werking 
van het Bureau. Hij wijst met een meerder
heid van twee derde de Directeur aan, die 
onderdaan van een der aan deze overeen
komst deelnemende Staten moet zijn, en be
paalt zijn bevoegdheden. Hij stelt jaarlijks 
de begroting vast en in voorkomend geval 
wijzigings- of aanvullingsbegrotingen, zo van 
inkomsten als van uitgaven. Hij controleert 
de rekenigen van de Directeur en keurt ze 
goed. Hij stelt het huishoudelijk reglement 
en het financiële rCi:lement van het Bureau 
vast. 

Art. 5. Een afzonderlijke bepaling van 
het huishoudelijk reglement legt de betrek
kingen vast van het Internationale Octrooi
bureau tot het Internationale Bureau voor 
de Bescherming van de Industriële Eigen
dom, gevestigd te Bern. 

Het financiële reglement houdt inzonder
heid regelen in over de wijze, waarop toe-
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zicht op de begroting wordt uitgeoefend en 
over de uitvoering daarvan. 

Art. 6. Iedere aan deze overeenkomst 
deelnemende Staat kan in voorkomend ge
val zijn vertegenwoordiging in de Bestuurs
raad aan de vertegenwoordiger van een an
&re deelnemende Staat opdragen. Geen 
vertegenwoordiger kan echter over meer dan 
twee stemmen beschikken. 

Art. 7. De beslissingen van de ~stuurs
raad worden bij meerderheid van stemmen 
genomen. Bij staking van stemmen beslist 
de stem van de voorzitter. 

Art. 8. Het Bureau is geplaatst onder de 
hoge bescherming van de Regeringen der 
aan deze overeenkomst deelnemende Staten 
en onder de duurzame bescherming van de 
Regering van het Koninkrijk der Nederlan
den. 

Het Bureau is gevestigd te 's-Gravenhage. 
Art. 9. De inkomsten van het Bureau 

bestaan uit: 
a. een aanvangsbijdrage en een jaarlijkse 

bijdrage van iedere aan deze overeenkomst 
deelnemende Staat. Het bedrag van deze 
bijdragen wordt vastgesteld op overeenkom
stige wijze als bepaald in artikel 13, lid 8 en 
9, van het Unieverdrag van Parijs tot be
scherming van de Industriële Eigendom; 

b. een vergoeding voor ieder advies, dat 
op hun verzoek aan de bijzondere diensten 
van de Industriele Eigendom van iedere 
Staat wordt uitgebracht. In beginsel worden 
de adviezen van het Bureau slechts aan 
deze diensten verstrekt. 

De Bestuursraad kan bovendien machti
ging geven tot het innen van alle gelden, 
strekkende tot beloning van · de diensten, 
bewezen aan de bedoelde overheidsinstellin
gen en, bij wijze van uitzondering, aan par
ticuliere verbanden of aan particulieren. 

Art. 10. Deze overeenkomst zal worden 
bekrachtigd. Zij treedt in werking, zoära de 
bekrachtigingsoorkonden van de vier onder
tekenende Staten zijn nedergelegd op het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken te 
's-Gravenhage. 

Art. 11. Na het inwerking treden van 
deze overeenkomst kan iedere niet onder
tekenende Staat, welke lid is van de Inter
nationale Unie tot bescherming van de In
dustriële Eigendom, te allen tijde toetreden. 

Deze toetreding zal langs diplomatieke 
weg ter kennis van de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden en door deze 
ter kennis van alle andere verdragsluitende 
Staten worden gebracht. 

Art. 1 :J. De Staten, die deze overeen
komst hebben ondertekend, benevens zij, die 
later zijn toegetreden, kunnen haar niet op
zeggen binnen een termijn van vijf jaar, te 
rekenen van het tijdstip, waarop zij te hun
nen aanzien van kracht werd. De opzegging 
wordt van kracht een jaar na haar ont
vangst door de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

Art. 13. Indien als gevolg van opzeg
gingen het aantal aan deze overeenkomst 
deelnemende Staten mocht dalen beneden 
vier, zal het Bureau van rechtswege zijn 
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ontbonden en zullen zijn bezittingen ver
vallen aan de overgebleven deelnemen, in 
de verhouding van het totaal der door hen 
als aanvangs- en jaarlijkse bijdragen ver
richte ■tortingen. 

Art. 14. Deze overeenkomst wordt op 
gezette tijden aan een herziening onderwor
pen, ten einde er eventueel wijzigingen in 
aan te brengen, strekkende om de door het 
Bureau op het gebied van de Industrie1e 
Eigendom bewezen diensten te verbeteren 
en in voorkomend geval deuelfs arbeidsveld 
uit te breiden en te verruimen. 

Ten blijke waarvan de hierboven ge
noemde Gevolmachtigden deze overeen
kornet hebben ondertekend en er hun zegels 
aan hebben gehecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage, de zesde Juni 
1947, in vier exemplaren, in het Nederlands 
en in het Frans 1, waarvan beide teksten 
gelijkelijk authentiek zien. 

W. VAN BOETZELAER. 
LEON NEMRY. 
J. RIVIERE. 
COLLART. 

S. J 297 

30 Juni 1949. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 15 7 van de ho
ger-onderwijswet van de afdeling gym
naaium van het Gooia Lyceum te Bus
sum. 

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

• Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 September 1948, No. 12499 II, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar On
derwijs; 

.~elet op artikel 157 van de hoger-onder
W1J1Wet; 

De Raad van State gehoord ( advies van 
1 Maart 1949, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 21 Juni 1949, no. 4964, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1947 de af

deling gymnasium van het Goois lyceum te 
BUS11um, uitgaande van de Stichting "Goois 
Lyceum", gevestigd aldaar, voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming van de desbetreffende 
w:ettelijke voo~hriften aan haar leerlingen, 
die het onderw1Js tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel 11 van 
de hoger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunaten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 

1 Franae tekst niet opgenomen. 
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worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 30 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., TIi, RUTTEN. 

(Uitgeg. 16 Juli 1949). 
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2 Juli 1949. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement en een program.ma voor de 
einde::icam.ens der openbare middelbare 
scholen voor meisjes. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1949, n°. 9075 II, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat uitvoering moet worden 
gegeven aan het bepaalde in artikel 57 onder c 
van de middelbaar-onderwijswet betreffende 
de einde:xamens der middelbare scholen voor 
meisjes; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1949, N°. az) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 Juni 1949, n°. 10993,_ 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbur
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. te rekenen van IS Mei 1949 vast te 

stellen een reglement en een program.ma voor 
de eindexamens der openbare middelbare 
scholen voor meisjes, welke als bijlagen bij 
dit besluit zijn cevoegd; 

II. te bepalen, dat de in 1948 op de voet 
van de ten gevolge van de wet van 2 April 
1948 (Staatsblad n°. 1 127) en Ons besluit van 
23 Juni 1948 (Staatsblad n°. I 249) vervallen 
beschikking van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetel'\Schappen van 15 Januari 
1947 (Netürlandse Staatscourant 1947, n°. 10) 
afgenomen aam.ens der middelbare scholen 
voor meisjes, waarop dit besluit wordt toege
past, worden geacht rechtsgeldig te zijn afge
nomen. 

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

Soestdijk, 2 Juli 1949. · 
JULIANA. 

De Min. 11. 0., K. en W., TB. RUTTEN. 

(Uiflleg. 26 Juli 1949). 

REGLEMENT 
-voor de e1nde:1eamen11 der openbare middel
bare scholen voor meisjes, af te nemen 
krachtens artikel 67 onder c der mlddelbaar-

onderwUswet 
Art. 1. Het examen der openbare middel

bare scholen voor meisjes omvat de Neder
landse taal en letterkunde, de Franse taal en 
letterkunde, de Engelse taal en letterkunde, 
de Hoogduitse taal en letterkunde. de aard
rijkskunde en de ceschiedenis. 

Art. 2. Het schriftelijk examen omvat: 
1. de Nederlandse taal; 
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2. de Franse taal; 
3. de Engelse taal; 
4. de Hoogduitse taal. 
Art. 3. Een mondeling examen wordt af

genomen in de Nederlandse taal en letterkun
de, de Franse taal en letterkunde, de Engelse 
taal en letterkunde, de Hoogduitse taal en 
letterkunde, de aardrijkskunde en de geschie
denis. 

Art. 4. Het schriftelijk gedeelte van het 
examen wordt gehouden in de maand Juni -
tenzij het mondeling examen alsdan niet tij
dig zou kunnen aflopen, in welk geval het 
schriftelijk g,edeelte van het examen kan wor
den vervroegd - op dagen, door Onze Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen jaarlijks vast te stellen. 

Art. 5. 1. De directeur en de leraren der 
hoogste klasse zijn als zodanig lid der exa
mencommissie. De leraren, die in de hoogste 
klasse les geven in de examenvakken, zijn 
examinator. 

2. De directeur is ambtshalve voorzitter 
der examencommissie, een der leraren wordt 
door de commissie tot secretaris benoemd. 
Bij ontstentenis van de directeur treedt de 
onderdirecteur als voorzitter op. 

Art. 6. 1. Jaarlijks vóór I Mei worden 
door onze voornoemde Minister gecommit
teerden aangewezen, met vermelding der 
middelbare scholen voor meisjes, waar zij 
met het toezicht op het examen zullen zijn 
belast. 

2. Het getal der gecommitteerden be
draagt voor iedere school drie, tenzij het aan
tal candidaten zes of minder bedraagt, in 
welk geval met twee gecommitteerden kan 
worden volstaan. 

3. De gecommitteerden genieten uit 
's Rijks schatkist vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten, benevens vacatiegelden. 

Art. 7, De directeur zendt elk jaar vóór 
15 Januari een lijst, vermeldende naam, voor
namen, plaats, jaar en datum van geboorte 
der leerlingen, die aan het examen wensen 
deel te nemen aan de inspecteur, die met het 
toezicht op de school is belast. 

Art. 8. 1. Het schriftelijk examen wordt 
ieder jaar door Onze voornoemde Minister 
op voordracht van de inspecteurs van het 
gymnasiaal en het middelbaar onderwijs zo
danig geregeld, dat aan alle candidaten op 
dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip dezelfde 
opgaven worden voorgelegd. Deze opgaven 
worden vastgesteld in een daarvoor bestemde 
bijeenkomst door de inspecteurs, in de vorige 
volzin bedoeld. 

2. De dagen, waarop het schriftelijk exa
men plaats heeft, en de duur van dit examen 
voor elk vak worden door de inspecteurs 
medegedeeld aan de directeuren en door 
dezen aan de plaatselijke commissie van toe
zicht up het middelbaar onderwijs en aan 
haar, die aan het examen wensen deel te 
nemen. 

3. De opgaven worden, met de vereiste 
zorg voor geheimhouding, op Rijkskosten 
gedrukt. 

4. De inspecteurs zenden aan de direc
teuren in verzegelde pakketten de nodige 
exemplaren der in het vorige lid vermelde 
gedrukte opgaven. Op die pakketten zijn 
aangegeven het vak, tot hetwelk de opgaven 
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behoren, de dag, waarop zij moeten worden 
gebruikt, en de tijd, die voor het werk be
schipbaar is gesteld. De verzending geschiedt 
van Rijkswege. 

5. De pakketten worden in tegenwoordig
heid van de candidaten geopend bij de aan
vang van het schriftelijk werk voor elk vak. 
Indien niet alle candidaten bij het schriftelijk 
werk in één lokaal kunnen worden geplaatst, 
geschiedt de opening in een der voor het 
maken van het schriftelijk werk bestemde 
lokalen. 

Art. 9. 1. De candidaten maken het 
schriftelijk werk onder toezicht van directeur 
en leraren, met dien verstande, dat de direc
teur voor de geregelde gang van zaken ver
antwoordelijk is en dat steeds in elk lokaal, 
waar dit werk gemaakt wordt, óf tenminste 
twee leraren óf de directeur en tenminste één 
leraar tegenwoordig zijn. 

2. Al het werk der candidaten moet wor
den gemaakt op papier, gewaarmerkt en ver
strekt door de directeur. De candidate plaatst 
aan de linkerbovenkant van het papier haar 
nummer, aan de rechterbovenkant haar 
naam. Nadat de pakketten zijn geopend en 
onmiddellijk daarna de opgaven aan de can
didaten zijn rondgedeeld, mogen omtrent de 
opgaven geen mededelingen of inlichtingen 
van welke aard of door wie ook aan de can
didaten worden verstrekt. Pauzeringen wor
den aan de candidaten niet toegestaan. Het 
gebruik van woordenboeken is verboden. Op 
deze bepalingen, zomede op die, vervat in 
artikel 16, maakt de directeur bij de aanvang 
van de eerste zitting voor het schriftelijk 
examen, en wel vóór de opening van het 
pakket, de candidaten uitdrukkelijk opmerk
zaam. 

3. Van ieder schriftelijk examen wordt 
door hen, die daarbij toezicht hebben gehou
den, een proces-verbaal opgemaakt. Aan de 
directeur worden de daarvoor nodige gedruk
te formulieren door of vanwege Onze voor
noemde Minister toegezonden. 

Art. 10. 1. Indien een candidate om een 
geldige reden, ter beoordeling van de voor
zitter der commissie, is verhinderd bij het 
schriftelijk examen in enig vak tegenwoordig 
te zijn, wordt haar, onder goedkeuring van 
de inspecteur, zo mogelijk nog vóór de aan
vang van het mondeling examen gelegenheid 
gegeven tot het maken van schriftelijk werk, 
onder toezicht van directeur en leraren, over
eenkomstig de bepalingen, vervat in artikel 9. 
De daarbij betrokken leraren stellen de op
gaven voor dit werk vast onder goedkeuring 
van de voorzitter, de daarbij betrokken ge
committeerden en de inspecteur, die met het 
toezicht op de school is belast, en zorgen, 
dat deze opgaven niet dezelfde zijn als de 
aan de andere candidaten voorgelegde, maar 
zoveel mogelijk van gelijke omvang en van 
gelijke moeilijkheid. 

2. Indien een candidate om een geldige 
reden, ter beoordeling van de voorzitter der 
commissie, niet aan het mondeling examen 
harer school kan deelnemen, wordt haar zo 
mogelijk later in het zelfde jaar de gelegen
heid gegeven dit examen alsnog af te leggen 
voor een daartoe door Onze voornoemde 
Minister aan te wijzen commissie. 

Art. 11. 1. Het door de candidaten ge-
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maakte werk wordt met een exemplaar der 
gedrukte opgave en het proces-verbaal van 
het examen, na het sluiten der zitting, door 
de directeur zo spoedig mogelijk ter hand 
gesteld aan de leraar der hoogste klasse, 
belast met het onderwijs in het vak, wa'1!"over 
het examen heeft gelopen, en die als exami
nator in da: vak optreedt. 

2. De leraar, bedoeld in he: vorige lid, 
ziet het werk zo spoedig mogelijk na, wijst 
de gemaakte fouten duidelijk aan en stelt 
het, met zijn beoordeling en voorzien van 
de toelichting, die voor een juiste waardering 
van belang is, onverwijld wederom aan de 
directeur ter hand. Deze zendt het werk zo 
spoedig mogelijk aan de gecommitteerde. Hij 
ziet er op toe, dat een exemplaar der opgave 
en het proces-verbaal van het schriftelijk 
examen worden ingesloten en dat de door de 
leraar toegekende cijfers niet op het werk 
zelf worden vermeld, maar op een afzonder
lijk vel papier worden bijgevoegd. 

Art. I2. Het oordeel over kennis en in
zicht van iedere candidate wordt voor elk 
der vakken, genoemd in artikel I, uitgedrukt 
door een der navolgende aanduidingen, welke 
op de cijferlijst worden weergegeven door het 
ach~er de aanduiding ge1>laatste cijfer: 

ui:muntend 10 bijna voldoende s 
zeer goed 9 onvoldoende 4 
goed 8 gering 3 
ruim voldoende 7 slecht 2 
voldoende 6 zeer slecht 1 
Art. 13. 1. De regelingvanhetmondeling 

examen geschiedt onder goedkeuring van de 
inspecteur, die met het toezicht op de school 
is belas:, door de directeur, met dien verstan
de, da.t de candidaten, behoudens het bepaal
de in het tweede lid, in groepen van u worden 
opgeroepen, dat de duur van het mondeling 
examen in ieder vak op 30 minuten is gesteld 
en dat het examen voor elke groep candidaten 
in ten hoogste twee maal 24 .uur ten einde 
loopt. Gedurende IO minuten, onmiddellijk 
voorafgaande aan het examen in de talen, 
krijgt de candidate onder toezicht inzage van 
het te behandelen stuk. 

2. Indien het aantal candidaten niet juist 
een veelvoud is van I2, wordt van het over
gebleven asntal candidaten eveneens een 
groep gevormd. Desgewenst kunnen aan deze 
laatste groep candidaten uit vorige groepen 
worden toegevoegd. 

3. Een rooster van het mondeling examen 
zendt de direc:eur zo spoedig mogelijk aan 
de inspecteur, die met het toezicht op de 
school is belas~, aan de gecommitteerden, 
aan he: lichaam, hetwelk de school in stand 
houd>, en aan de commissie van toezicht op 
het middelbau onderwijs ter plaatse. 

Art. 14. 1. Het mondeling examen wordt 
afgenomen door leden van de examencommis
sie onder toezicht van de gecommitteerden. 

2. Bij dit examen is de examinator ver
plicht over een bepaald onderdeel der exa
menstof enige vragen aan de candidate te 
s tellen, indien de gecommitteerde daartoe de 
wens te kennen geeft of hem dit voor de 
aanvang van het examen door de gecommit
teerde is verzocht. Ook de gecommitteerde 
heeft het recht gedurende een gedeelte van de 
beschikbare tijd aan de candidat.e vragen te 
stellen. 
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3. Ten aanzien van elk vak treedt de 
examinator met de gecommitteerde in over
leg omtrent het aan de candidate toe te 
kennen cijfer voor het schriftelijk en voor het 
mondeling examen en omtrent het eindcijfer 
uit deze cijfers afgeleid, met dien verstande, 
dat voor het schriftelijk examen voor het 
Nederlands het gemiddelde wordt genomen 
van de cijfers, die aan de beide afdelingen, 
opstel en tekstverklaring, waren toegekend, 
terwijl voor de aardrijkskunde en de geschie
denis slechts één cijfer, n.l. dat voor het mon
deling ezamen. geldt. Komen zij daarbij niet 
tot overeenstemming, dan beslist de gecom
mitteerde. 

4. Bij twijfel aan de juistheid van de uit
slag van het mondeling examen in enig vak 
kunnen de gecommitteerden na overleg met 
de voorzitter der examencommissie een nieuw 
mondeling examen in dat vak opleggen. 

s. De bij het schriftelijk en het mondeling 
ezamen verkregen cijfers met de daaruit af
geleide eindcijfers en de bij het mondeling 
examen alleen verkregen cijfers, die als eind
cijfer gelden, worden ingevuld op tabellen, 
door of vanwege Onze voornoemde Minister 
te verstrekken. 

6. Op de tabellen, bedoeld in het vorige 
lid, worden tevens als eindcijfer vermeld de 
gemiddelden der rappprtcijfers over het laat
ste schooljaar voor alle vakken, in de hoogste 
klasse onderwezen, maar waarin niet wordt 
geëxamineerd. Gemengde getallen met de 
breuk ½ worden naar beneden afgerond, met 
uitzondering van het getal 51/a, hetwelk tot 
6 wordt afgerond. 

Art. IS. 1. Aan de candidate, bij wie het 
gemiddelde van de eindcijfers voor de exa
menvakken 6 of meer bedraagt, die geen 
enkel eindcijfer voor alle op de tabel voorko
mende vakken heeft lager dan S en niet meer 
dan één s, wordt het getuigschrift van met 
gunstig gevolg afgelegd examen uitgereikt. 

2. Afgewezen wordt de candidate: 
a. bij wie het gemiddelde van alle op de 

tabel voorkomende eindcijfers s½ of minder 
bedraagt; 

b. wier eindcijfer voor drie of meer exa
menvakken s of minder bedraagt; 

c. wier eindcijfer voor de Nederlandse taal 
en letterkunde minder dan 4 bedraagt: 

d. wier eindcijfer voor twee der talen; 
genoemd in artikel I, minder dan S bedraagt. 

3. De overige candidaten komen in bespre
king. Bij verschil van gevoelen tussen de le
den der examencommissie en de gecommit
teerden omtrent het verlenen van het getuig
schrift beslissen de laatstgenoemden. 

4. Bij de beslissing omtrent de uitslag van 
het examen kunnen de rapporten der candi
daten worden geraadpleegd. Deze rapporten, 
alsmede de proefwerken en de werkstukken 
voor het handtekenen en het handwerken van 
het laatste schooljaar en de beoordeling daar
van liggen tijdens het examen ter inzage of 
bezichtiging voor de gecommitteerden. 

5. Onmiddellijk nadat de beslissing is ge
vallen, wordt aan de candidaten de uitslag 
medegedeeld. 

Art. I6. r. Indien een candidate zich ten 
aanzien van het examen aan enig bedrog heeft 
schuldig gemaakt en dit tijdens het examen 
wordt ontdekt, wordt haar de verdere deel-
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neming aan het examen ontzecd. Indien een 
candidate in enig ander opzicht in strijd met 
de voorschriften heeft gehandeld en deze 
onregelmatigheid tijdens het examen wordt 
ontdekt, kan haar de verdere deelnem.inc aan 
het examen worden ontzegd. 

2. Ingeval de ontdekking van het bedrog 
eerst na afloop van het mondeling gedeelte 
van het examen geschiedt , wordt het getuig
schrift de candidate, die zich aan dat bedrog 
schuldig maakte, onthouden. Inceval de ont
dekking van een andere onregelmatigheid 
eerst na aftoop van het mondeling gedeelte 
van het examen geschiedt, kan het getuig
schrift de candidate, die zich aan die onregel
matigheid schuldig maakte, worden onthou-
den. . 

3. Van enig bedrog of enige onregelmatig
heid, als bedoeld in de vorige leden, wordt 
door de directeur onverwijld medede~ing 
gedaan aan de inspecteur, met het t oezicht 
op de school belast. 

Art. 17. De blanco formulieren der aan de 
geslaagde candidaten uit t e reiken getuig
schriften, waaraan een cijferlijst is toege
voegd, worden de directeur van de school op 
zijn verzoek in het benodigde aantal door of 
vanwege Onze voornoemde Minister toege
zonden . 

Art, 18. De gecommitteerden ond~;'"teke
nen mede de getuigschriften en de bubeho
rende cijferlijsten, waarop behalve de exa
mencijfets de gemiddelden der rapportcijfers 
voor alle vakken in de hoogste klasse onder
wezen waarin niet is geëxamineerd, zijn ver
meld ~lsmede de door de voorzitter aan Onze 
vooi,;oemde Minister te zenden lijsten, waarin 
naam voornamen, plaats, jaar en datum van 
geboorte van de geslaagden nauwkeurig moe
ten zijn vermeld. 

Art, 19. De voonitter der examencom
missie zendt zo spoedig mogelijk na afloop 
van het examen een afschrift van de cijferlijst 
op de daarvoor bestemde formulieren aan 
Onze voornoemde Minister en .aan de inspec
teur, die met het toezicht op de school is be
last. Bij de lijst worden statistische gegevens 
nopens de uitslag verstrekt, in de vorm, door 
Onze voornoemde Minister te bepalen, door 
de voonitter en de secretaris der examencom
missie ondertekend. 
· Art. 20. He~ schriftelijk werk der candi
daten bedoeld in artikel 9, en de proefwerken 
van het laatste schooljaar worden gedurende 
zes maanden bewaard door de directeur der 
school t.er inzage voor belanghebbenden. 

Art. 21 . D e directeur draagt zorg, dat een 
volledig stel der examenopgaven bewaard 
blijft voor het archief der school. 

Behoort bij Koninklijk besluit van :a Juli 
1949, n°. 5 (Staatsblad N°. J z98), 

Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en W.t•n1chappen, 

TH. RUTTEN, 
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PROGRAMMA 

Het schriftelijk gedeelte van het examen 
omvat: 

I. voor de Nederlandse taal en letterkun
de een opstel naar keuze uit een aantal onder
werpen, benevens de beantwoording van een 
aantal vragen, teneinde uit te maken, of de 
candidate een haar voorgelegd stuk proza of 
poëzie begrijpt en waardeert; 

2. Voor de overige talen een vertaling uit 
de vreemde taal in het Nederlands. 

Bij het mondeling gedeelte van het examen 
wordt ~ist : 

I. voor de Nederlandse taal en letterkun
de, dat de candidate zich juist en vaardig 
weet uit te drukken, dat zij een goede uit
spraak heeft, dat zij goed kan lezen, het gele
zene verstaat en haar waardering onder woor
den kan brengen, terwijl zij tevens bewijzen 
moet geven, dat zij enkele van de voornaam
ste voortbrengselen van de letterkunde uit 
verschillende perioden met vrucht heeft ge
lezen, dat zij die in verband weet te brengen 
met de tijd, waarin ze ontstonden, en dat zij 
bekend is met enige belangrijke figuren uit de 
letterkunde; 

2, voor de vreemde talen, dat de candidate 
toont een haar voorgelegd tevoren niet behan- . 
deld stuk in die taal goed te begrijpen, dat zij 
zich in die vreemde taal redelijk goed weet uit 
te drukken en dat zij een behoorlijke uit
spraak heeft , terwijl het onderzoek in de 
letterkunde zich bepaalt tot een onderzoek 
naar de kennis aangaande de geschiedenis 
der letterkunde van twee harer hoofdtijd
perken en naar de bekendheid met enige wer-
ken, die daartoe behoren; · 

3. voor de aardrijkskunde, dat de candi
date inzicht toont in en kennis bezit van: 

a. de hoofdzaken van de sociale en econo
mische aardrijkskunde van Nederland, Indo
nesië, Suriname en de Nederlandse An•illen, 
alsmede een zodanige kennis van de natuurlij
ke gesteldheid dezer gebieden als voor een 
goed begrip van deze hoofdzaken wenselijk is ; 

b. de aardrijkskunde van enkele andere 
landen of landstreken, die voor Nederland 
van bijzonder belang zijn, in het bijzonder 
van de sociale aardrijkskunde daarvan ; 

c. enkele algemene onderwerpen uit de 
sociale aardrijkskunde of uit de volkenkunde; 

4. voor de geschiedenis kennis van de 
poli•ieke, economische en sociale ontwikke
ling na 1813, alsmede kennis van de hoofd
trekken der beschavingsgeschiedenis na 1648, 
terwijl de candidate voorts blijk moet geven 
van inzicht in wording, taak en be~ekenis der 
verschillende Staatsorganen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van z Juli 
1949, n°. 5 (Staatsblad N°. J 298). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wtderuchappen, 

Te. RUTTEN, 
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2 Juli 1949. WET, houdende vaststelling 
van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1949 (De
partement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen). 

Bijl. Hand. II 48/49, 1()()(); 
Hand. II 48/49, blad•. 637-679, 687- 729, 

756-781, 80:J-804, 843-865; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000; 
Hand. I 48/49, blads, 694-722, 723-743. 

Gehele dienst f 332 036 071 

Titel A. Gewone dienat f 321238421 
Titel B. Buitengewone dienst f 10 797 650 

S. J 300 

4 Juli 1949. BESLUIT, houdende vaststel
ling van regelen omtrent de inrichting 
,,Sanatorium Berkenoord" te Nijmegen. 

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

Sociale .Zaken van 28 Juni 1949, No. 1124 
C!Port. 2, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 
(Staatsblad No. 96), zoals deze wet laatste
lijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en venrtaan: 
Art. 1, 1. De inrichting "sanatorium 

Berkenoord" te Nijmegen, staande onder be
stuur van de Vereni11ing Sanatorium Nijme
gen te Nijmegen, wordt onder de voorwaar
den, vermeld in artikel 2, aangewezen als 
een inrichting, die niet als krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor die voorwaar
den, wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen 
of te wijzigen. 

Art. 2, 1. Tot de inrichting wordt te 
allen tijde vrije toegang verleend aan die
gene der inspecteurs, bedoeld in artikel 1 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad No. 
96), die door Onze Minister van Sociale 
Zaken is belast met het toezicht op de in
richting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de ge
ne~skundigen, aldaar werkzaam, benevens 
het overige personeel, geven de inspecteur 
de door hem verlangde inlichtingen. 

3. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel platte
grondtekeningen, waaruit de bestemming 
van alle vertrekken blijkt; deze tekeningen 
worden de inspecteur te allen tijde op ver
langen ter inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke ten ge
gevolge zoude hebben, dat de inrichting niet 
meer geheel overeenstemt met de tekenin
gen, bedoeld in het vorige lid, wordt vooraf 
schriftelijk het advies ingewonnen · van de 
inapecteur. . 

5. In elk voor meer dan Un verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 
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6. Door Onze Minister van Sociale Za
ken kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven ten aanzien van het bepaalde in het 
derde en vierde lid. 

7. De verpleegden worden niet belem
merd zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen 
bestuur, tot de inspecteur of tot de officier 
van Justitie. 

Art. 3, In de inrichting mogen niet meer 
dan 30 personen worden verpleegd. 

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

Soestdijk, 4 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A.M. JOBKBS. 

(Uit/leg. 26 Juli 1949). 

s. J 301 

4 Juli 1949. BESLUIT. houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1921 (Stbl. N°. 638), tot aanwijzing van 
de artikelen, welke volgens ar:ikel 1 
van de Warenwet (Stbl. 1935, N°. 793) 
zullen worden beschouwd als "waren" 
in de zin dier wet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 16 M-~i 1949, N°. 302 
D/dossier 57, Afdeling Volksgezondheid; 

Gele~ op het bepaalde in ar~ikel 1, 1° der 
Warenwet (Stbl. 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de commissie, be
doeld in artikel 17 dier wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
4 Juni 1949, N°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 27 Juoi 1949, 
N°. 486 D/dossier 57, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel. 
In het Koninklijk besluit van 26 Maart 

1921 (Stbl. N°. 638) tot uitvoering van ar
tikel 1, 1° der Warenwet (Stbl. 19~5, N°. 793) 
worden de volgende wijzigingen aange
brach~: 

I. Het bepaalde onder 1° wordt gelezen 
als volgt: 

10. alle grondstoffen, waartoe ook te 
rekenen kleur-, reuk- en smaakstoffen, ver
dikkings- en conserveermiddelen, alsmede 
alle andere hulpmiddelen, die bestemd zijn 
of gebruikt worden of kunnen worden voor 
of bij de bereiding van eet- of drinkwaren, • 
voor zover die hulpmiddelen daarbij met de 
eet- oE drinkwaren in aanraking komen, of 
geheel of ten dele in deze kunnen overgaan; 

II. Het bepaalde onder 8° wordt gele.zen 
als volgt: 

80. was-. reini~ings-, bleek-, poets- en 
schoenkleurmiddelen. 

111. Het bepaalde onder 13° vervalt en 
wordt vervangen door: 
13". kussens, beddegoed - zoals bedden, 
matrassen, peluws, deken. s - "n voorwerpen 
van het reddingswezen. welke een vulsel 



s. 1949,J 302-303 

bevatten, alsmede vulsels voor deze waren 
en voorwerpen; 

140. alle artikelen en stoffen, die in eigen
schappen of uiterlijk voorkomen op eet- of 
drinkwaren gelijken en/of gebruikt zouden 
kunnen worden om deze te vervangen; 

150. kauwpreparaten, behalve die van 
tabak. 

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

Soestdijk, 4 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociak Zalum, A.M. JoEKES. 

(Uitac. 29 Juli 1949.) 

S.J 302 
4 Juli 1949. BESLUIT tot wijziging van 

het Honingbesluit (Staatsblad 1925, 
N°. 352.) 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 23 Mei 1949, N°. 387 
D/dossier 42, Afdeling Volksgezondheid. 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Stbl. 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Stbl. 
1935, N°. 793) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1949, N°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 27 Juni 1949, 
N°. 490 D/dossier 42, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 5 November 1940 {Ned. Stct. 
van 18 November 1940, N°. 225), waarvan 
de voorlopige schorsing, bedoeld in artikel 
15, eerste lid, van het Besluit Bezettings
maatregelen is opgeheven bij Koninklijk 
besluit van 29 December 1945 (Stbl. N°. 
F 326), houdende wijziging van het Honing
besluit (Stbl. 1925, N°. 352) vervalt. 

Art, 2. In het Honingbesluit (Stbl .. 1925, 
N°. 352) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

Voor het bepaalde in artikel 4 wordt het 
cijfer I geplaatst en aan het artikel worden 
toegevoegd twee nieuwe leden, luidende: 

2. Op, aan of bij de verpakking mogen 
geen namen of andere aanduidingen, in welke 
vorm ook, voorkomen, die een geografisch 
onjuiste aanwijzing omtrent de herkomst 
van de waren bevatten, of die ten aanzien 
van de bewerking der waar of in enig ander 
opzicht misleidend zijn. 

3. De voorwerpen, waarin de waren, in 
dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede de 
omhulsels dier voorwerpen, moeten, voor 
zover zij bestemd of geschikt zijn om met 
de inhoud aan de verbruikers te worden af
geleverd, aan de buitenzijde zijn voorzien 
van een aanduiding, aangevend de hoeveel
heid der in het voorwerp aanwezige waar. 
Deze aanduiding moet voor de koper duide-
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lijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar zijn 
aangebracht op hetzelfde vlak van het voor
werp, waarop de naam der waar is vermeld, 
en mag niet door vegen zijn uit te wissen. 
Zij moet bestaan uit een der woorden "in
houd" of "netto", eventueel afgekort tot 
inh. of net., gevolgd door de in kilogrammen 
en/of grammen uitgedrukte hoeveelheid der 
waar en mag geen grotere hoeveelheid aan
geven dan aan waar in het voorwerp aan
wezig is. 

Voorbeeld : .,lnh(oud) 1/a kg"; .,Net(to) 
500 gram". 

De letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m). 

Artikel 7, 5°, wordt gelezen als volgt: 
5°. diastatische fermenten moeten aan

wezig zijn, tenzij de waar is aangeduid als 
verhitte honig, welke aanduiding onmid
dellijk bij de aanduiding, overeenkomstig 
artikel 1, en met letters als in artik~l 4. 
lid 1, aangegeven, moet zijn aangebracht;. 

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

Soestdijk, 4 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociak Zaken, .A.M. JOEKES. 

(Uita~- 29 Juli 1949.) 

s. J 303 

9 Juli 19,9. BESLUIT tot WlJZigtng van 
het Grenacorrecti.ebesluit 1949 (Staats
blad No. J 181). 

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

Binnenlandse Zaken a.i. van 29 Juni 1949, 
no. 1247, afdeling Binnenlands Bestuur, Ka
binet, bureau Bestuurszaken, daartoe ge
machtigd door de Raad van Minisrers; 

Gelet op artikel 1 der wet van 21 April 
1949 (Staatsblad no. J. 180); 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1949, no. 27); 

Gezien het nadere rapport van . Onze 
voornoemde Minister, van 8 Juli 1949, no. 
1331, afdeling Binnenlands Bestuur, Kabi
net, bureau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art.. 1, Artikel 1 van het Grenscorrectie- · 

besluit 1949 wordt gelezen: 
1. De gebieden. bedoeld in bovenvermeld 

protocol, zoals deze omschreven zijn in de 
bij dit besluit behorende bijlage, met uit
zondering van het gebied, gelegen als ver
meld in artikel 3, lid 3, kolom 1, onder o2, 
van dit be1luit, worden, te rekenen van 23 
April 1949, te 6 uur voormiddag, geacht te 
behoren tot het grondgebied van het Rijk. 

2. Het geheel, gelegen als vermeld in 
artikel 3, lid 3, kolom 1, onder o2, van dit 
besluit, wordt, te rekenen van 16 Juli 1949, 
te 8 uur voormiddag, geacht te behoren tot 
het grondgebied van het Rijk. 
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3. De in het eerste en tweede lid bedoel
de gebieden worden verder in dit besluit 
aangeduid als het bij het Rijk gevoegde ge
bied. 

4. Waar verder in dit besluit gesproken 
wordt van het in artikel 1 bedoelde tijdstip 
wordt daaronder voor de gebieden, bedoeld 
in het eerste lid, en voor het gebied, bedoeld 
in het tweede lid, verstaan het·in het eerste, 
onderscheidenlijk tweede lid genoemde tijd
stip. 

An. 2, Artikel 3, derde lid, van het 
Grenscorrectiebesluit 1949 wordt als volgt 
gewijzigd: 

a. de letter "o" wordt vervangen door 
ol"• 

" b.' v66r de letter "p" wordt ingelast: 
o2. ten Oosten van de grens tussen de 

gemeente Kerkrade en Duitsland, tussen de 
grenspalen 232 A en 229 .......•. Kerkrade; 

Art. 3, In het gestelde onder II-A-20 in 
de bijlage van het Grenscorrectiebesluit 1949 
wordt achter "234" ingelast: ,, , alesmde het 
gedeelte van de verharde weg, plaatselijk 
genaamd de Nieuwstraat, gelegen ten Wes
ten van een lijn, getrokken op een afstand 
van 65 cm ten Westen van de westelijke rail 
van de tram baan. tussen grenspaal 232 A en 
grenspaal 229,". 

An. 4, Dit besluit treedt in werking op 
16 Juli 1949, te 8 uur voormiddag. 

Oru:c Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor .zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst .zal worden en waarvan 
afschrift .zal worden ge.zonden aan de Raad 
van State en aan de beide Kamers der Sta
ten-Generaal. 

Soestdijk, 9 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken. 

W. DREES. 
De Vice-Minister-Preeident, 

Minister •onder Portefeuille, 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 
De Minister van Financiën, P. LiitFTINCK. 
De Minister van Oorloi, SCHOKKING. 
De Minister van Marine, SCHOKKING. 
De Min. v. Wederopb. en v.,J. IN 'T V ELD. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPIT.ZEN. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 
De Min. v. L ., V . en V., MANSHOLT. • 
De Min. ,,an Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 
De Minister van Over•eeee Gebiedsdelen, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De Min. •onder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uit~,. 15 Juli 1949). 

s. 1949, J 804-305 

s. J 304 
9 Juli 1949. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninklijke besluit 
van 26 April 1922, Staatsblad N°. 226, 
in zake tarieven voor hypothecaire ver
richtingen. 

Wij JULIANA enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 4 Juli 1949, n°. 135, afdeling 
Kadaster en Hypotheken; 

Gelet op artikel 10, 20, der wet van 3 April 
1922, Staatsblad no. 166; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Het Koninklijke besluit van 26 April 1922, 

Stbl. n°. 226, zoals dit is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 28 Januari 1927, 
Stbl. n°. 20; 14 December 1931, Stbl. n°. 505; 
8 Maart 1938, Stbl. n°. 440; S October 1946, 
Stbl. n°. G 276, en 19 Februari 1948, Stbl. 
n". I 61, wordt als volgt aangevuld : 

10. In artikel 4Q worden in de eerste .zin
snede van het eerste lid achter de woorden 
"op onroerend goed" toegevoegd de woorden 
.,en op schepen"; 

20. Achter artikel 4a wordt toegevoegd 
een nieuw artikel 46, luidende als volgt : 

Art. 46, Voor het in bewaring nemen van 
afschriften van ter overschrijving aange
boden stukken als bedoeld zijn in artikel 1, 
lid z, van de wet van 28 Februari 1947, 
Stbl. n°. H 66, is door belanghebbende ver
schuldigd: 

a, een vast recht van drie gulden voor 
ieder stuk waarvan een afschrift wordt in
geleverd; is het stuk een proces-verbaal van 
inbeslagneming, dan bedraagt dit recht twee 
gulden; . 

b. een bedrag van een gulden voor iedere 
geheel of gedeeltelijk beschreven, bedrukte 
of betekende bladzijde, waaruit het in be
waring te nemen afschrift bestaat. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

Soestdijk, 9 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiln, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 12 AU&'. 1949.) 

s. J 305 

11 Juli 1949. BESLUIT, houdende onge
grondverklaring van het beroep van de 
Hollandsche Sociëteit van Levensverze
kering N.V. te Amsterdam in zake uit
oefening van het levensverzekeringbe
drijf. 

Wij JULIANA, en.z.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Hollandsche Sociëteit van Levens
ver.zekering N.V. gevestigd te Amsterdam, 
tegen de besliseing van de Verzekeringska
mer te Amsterdam krachtens artikel 10 van 
de wet van 22 December 1922, Staatsblad 
no. 716, tot regeling van het Levensver.ze
keringbedrijf; 
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De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 3 November 1948 en van 11 Mei 1949, 
no. 1111/1 en 1111/1 (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van . 
Justitie van 41 Juli 1949, le Afdeling A, no. 
2305; 

Overwegende dat de Verzekeringskamer in 
haar zitting van 14 October 1947 beslist 
heeft, dat de Hollandsche Sociëteit van Le
vensverzekeringen N.V. te Amsterdam naast 
het levensverzekeringbedrijf een ander be
drijf uitoefent door het aangaan van ver
plichtingen als neergelegd in de ,,Hypo
theekclausule 1946" bij haar overeenkom
sten van levensverzekering; 

dat deze beslissing in hoofdzaak. steunt 
op de overwegingen, dat de genoemde ven
nootschap het levensverzekeringbedrijf uit- . 
oefent en in het bezit is van een verklaring 
als bedoeld in artikel 18 der Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf, Staatsblad 1922 
no. 716; dat uit een, na gedaan onderzoek, 
door de Inspecteur der Verzekeringskamer . 
uitgebracht rapport, blijkt, dat de ven
nootschap er toe overgegaan is om bij polis
voorwaarden van levensverzekeringsovereen
komsten op te nemen de zogenaamde "Hy
potheekclausule 1946", luidende, voor zover 
hier ter zake doende: 

"De Hollandsche Sociëteit verbindt zich 
mits deze aan den houder der beschikkings
rechten dezer verzekering op zijn verlangen 
een geldlening te zullen verstrekken en zulks 
onder de navolgende voorwaarden: 

Art. 1. De geldleening wordt slechts ver
strekt, indien op den leeningsdatum de hou
der der beschikkingsrechten: 

a. sedert de dagteekening dezer Hypo
theekclausule 1946 onafgebroken en tenmin
ste drie volle jaren houder der beschikkings
rechten dezer verzekering is gebleven en 
zich in zijn rechten en bevoegdheden als 
zoodanig nimmer eenige beperking heeft 
voorgedaan; 

b. niet in staat van faillissement ver
keert noch ooit heeft verkeerd en nimmer 
·surséance van betaling heeft aangevraagd; 

c. ·niet onder curateele staat noch ooit 
heeft gestaan en meerde,-jarig is. 

De verplichting deze geldleening te ver
strekken zal voor de Hollandsche Sociëteit 
zijn vervalle:-i, indien en zoodra deze ver
zekering is of wordt gewijzigd - met uit
zondering van wijziging der bevoordeeling 
-, is of wordt beleend en/of de betaling der 
premieën niet steeds op tijd, althans binnen 
den daarvoor gestelden respijttermijn is ge
schied. 

Art. 2. Het verzoek om een geldleening 
moet schriftelijk aan de Hollandsche Socië
t--it te haren hoofdkantore worden gedaan 
volgens door haar vastgesteld formulier en 
onder gelijktijdige betaling van een bedrag 
ad f 30, waarvan, ook indien geen geldlee
ning tot stand komt, niets wordt teruggege
ven. De geldleening wordt slechts verstrekt 
op den eersten dag van een maand, te be
palen in overleg met den debiteur, nadat 
alle over te leggen stukken in orde zijn be-
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vonden en de houder der beschikkingsrech
ten aan alle bij deze clausule gestelde voor
waarden heeft voldaan. 

Art. 3. De geldleening zal niet grooter 
kunnen zijn dan het ( deel van het) bij deze 
polis verzekerde kapitaal, hetwelk bij on
gew?jzigde voortzetting dezer verzekering in 
ieder geval door de Hollandsche Sociëteit 
verschuldigd zal zijn, ongeacht of de ver
zekerde in leven blijft, dan wel komt te 
overlijden; de geldleening zal evenmin groo
ter kunnen zijn dan het viervoud van de af
koopwaarde dezer verzekering bij het ver
strekken der geldleening, noch grooter dan 
f 25.000, noch kleiner dan f 4000. Het bedrag 
der geldleening zal worden afgerond naar 
het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 
f 100. 

Art. 5. De debiteur zal tot zekerheid van 
de richtige nakoming zijner verplichtingen 
aan de Hollandsche Sociëteit: . 

a. bij het verstrekken van de geldleening 
zijn beschikkingsrechten dezer verzekering 
overdragen; 

b. recht van eerste hypotheek verleenen 
op hem in vollen eigendom toebehoorend en 
in Nederland gelegen olll'oerend goed, waar
van de waarde tenminste gelijk moet zijn 
aan het bedrag der geldleening. Deze waar
de zal bindend en niet voor betwisting vat
baar door de Hollandsche Sociëteit worden 
vastgesteld op grond van een door of van 
wege haar op haar kosten te verrichten 
taxatie. 

De Hollandsche Sociëteit heeft het recht 
de geldleening te weigeren, indien het hier
bedoelde onroerend goed niet de vereischte 
waarde heeft, dan wel niet te haren genoe
gen is, zulks uitsluitend te harer beoordee
ling"; 

dat voorts bij onderzoek gebleken is, dat 
de v,ennootschap reeds meerdere contracten 
met de ,,Hypotheekclausule 1946" lopende 
heeft; dat de vennootschap reclame maakt 
voor het sluiten van levensverzekeringsover
eenkomsten met bedoelde clausule door het 
uitgeven van ·geschriften, waarin door haar 
het openbaar aanbod gedaan wordt tot het 
aangaan van zodanig geclau:iuleerde over-. 
eenkomsten; dat het geen betoog behoeft, 
dat de verplichting, welke de vennootschap 
in de "Hypotheekclausule 1946" op zich 
neemt, geen verplichting is tot een geldelijke 
uitkering in verband met het leven of .de 
dood van de mens; dat deze verplichting 
evenmin gerangschikt kan worden onder de 
in lid 2 van artikel 2 der Wet op het Le

. vensverzekeringbedrijf genoemde "verplich
tingen van anderen aard"; dat men aan de 
afzonderlijke vermelding der "verplichtingen 

• van anderen aard" geen andere betekenis 
kan toekennen dan dat de Wet hier doelt op 
verplichtingen, welke slecht,, in één opzicht 
van die, welke artikel 1 der Wet noemt, ver
schillen, namelijk doordat zij niet strekken 
tot het doen van geldelijke uitkeringen doch 
tot het leveren van andere prestaties, even
wel steeds in verband met het leven of de 
dood van de mens; dat van de verplichting, 
welke de vennootschap aanvaardt in de 
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,,Hypotheekclausule 1946", niet kan worden 
gezegd, dat zij verband houdt met het leven 
of de dood van de mens dan wel met ge
beurteniaaen, waarvan het ontstaan onzeker 
is en die de persoon van de mens treffen, 
zodat zij niet begrepen ia onder de opsom
ming, welke de wet geeft van verplichtingen, 
welke, mits bij de overeenkom■t van levens
verzekering aangegaan, aan het levensver
zekeringbedrijf het karakter als zodanig niet 
ontnemen; dat zij, met betrekking tot de 
vraag of het opnemen in een overeenkom■t 
van levenszekering van een afkoop- en be

. leningaregeling krachten■ bovenataand be
toog als strijdig met het karakter van de 
levenaverzekering zou moeten worden be
schouwd, opmerkt, dat deze regelingen res
pectievelijk beogen het bij voorbaat stellen 
van regels voor tussentijdse beëindiging en 
het openen van een mogelijkheid om aan de 
polishouder, die (tijdelijk) de beechikking 
wen■t te hebben over een deel van de gel
den, welke reeds op de polis, welke nog niet 
is geëzpireerd, gestort· werden, enig gereed 
geld op onderpand der poli■ te lenen voor 
instandhouding van dezelve; dat deze rege
lingen dus niet anders zijn dan regelingen 
tot het beëindigen of tot het ondanks be
paalde omstandigheden in stand houden van 
de polis en als zodanig strekken tot het re
delijkerwijze aanvaardbaar maken van de 
overeenkomst in het maat■chappelijk ver
keer; dat zij er nimmer toe mogen strekken, 
dat aan de polishouder een hoger bedrag 
dan de afkoopwaarde ter beschikking wordt 
gesteld, zoals uitdrukkelijk betoogd wordt 
in het Koninklijk besluit van 7 Januari 
1931, no. 34; dat echter de "Hypotheekclau-
1ule 1946" strekt om aan de contractant een 
hoger bedrag te lenen dan de afkoopwaarde 
zijner polis; dat de verwijzing van de ven
noot■chap naar de zogenaamde optratieclau-
1ule niet opgaat, daar deze clausule verband 
houdt met gebeurtenissen, waarvan het ont-
1taan onzeker is (operatie) en welke de per
soon (met name dien■ gezondheid) treffen, 
en dus geheel in overeenstemming ie met de 
omschrijving van het laatete gedeelte van 
artikel 2, tweede lid, der Wet; 

dat de appellante van deze beelissing in 
beroep ia gekomen, daarbij in hoofdzaak 
aanvoerende, dat naar haar oordeel de le
venaverzekeringaoverecnkomst met hypo
theekclausule geheel valt binnen het kader 
van de in artikel 1 der wet gegeven begrips
oml9Chrijving; dat de verplichting tot het 
verstrekken van hypothecair krediet immers 
soortgelijk is aan de verplichting om een 
polisbelening te geven en eveneens inhoudt 
de verplichting tot het doen van een gelde
lijke uitkering, zij het dan ook onder voor
behoud van het recht deze naderhand tcrng 
te ontvangen; dat de uitkering geen ver
band behoeft te houden met het leven of de 
dood van de mens (bijvoorbeeld de levens
verzekering op vaste termijn); dat echter re
gel is, dat de uitkering w~l verband houdt 
met het leven of de dood van de mens en 
op deze regel de hypotheekclausule gecri uit
zondering vormt; dat de beschikkinguech-
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ten van de polis immers teniet gaan bij 
overlijden van de verzekerde en het recht 
om geld te verkrijgen onder hypothecair ver-

. band dus een recht ia, waarvan de verwer
kelijking afhankelijk is van het leven van de 
verzekerde; dat ook aan de voorwaarde, dat 
het recht op uitkering door de verzekeraar 
verleend wordt tegen genot van premie, bij 
de levcnsverzekcringapolie met hypotheek
clausule, wordt voldaan, daar de verzekerde 
niet alleen de premie betaalt voor zijn le
vensverzekering, maar ook een extra premie 
in eens, uiteluitend ver!Chuldigd ter zake 
van het verkrijgen der uit de hypotheek
clausule voortvloeiende rechten; dat zij sub
sidiair de uit de hypotheekclausule voort
vloeiende verplichtingen begrepen acht on
der de "verplichtingen van anderen aard"; 
dat deze verplichtingen toch aan geen an
dere beperkingen zijn onderworpen dan dat 
zij belichaamd moeten zijn in de polis van 
de levensverzekering, aan welke voorwaarde 
door haar, appellante, wordt voldaan (verge
lijk mr. Sleutelaar in zijn. ,,Wet op het le
ven■verzckcringbedrijf'', blz. 45); dat het 
feit, dat de Kamer een tegengestelde opinie 
huldigt, halll'II inzien■ daaraan moet worden 
toegeachrcvcn, dat zij de wet niet op nor
male wijze heeft gelezen, maar dat zij er 
speciaal in ie gaan zoeken, of er geen inter
pretatie te vinden zou zijn, waardoor het 
mogelijk werd haar het sluiten van verzeke
ringen met hypotheekclausule te beletten; 
dat de Kamer aanvankelijk van· oordeel is 
geweest, dat de hypotheekclausule in strijd 
was met de Wet van 23 November 1946, 
Staatsblad G 331, houdende voorlopige 
voorzieningen met betrekking tot de bouw
kasaen, doch dat dit standpunt blijkens de 
beschikking is verlaten; dat de Kamer ten 
onrechte meent, dat de slotwoorden van ar
tikel 2, lid 2, namelijk "en die de persoon 
van de men■ treffen" ook betrekking heb
ben op de woorden "verplichtingen van an
deren aard"; dat de woorden "verplichtin
gen van anderen aard" in het verband van 
de zin niet betekenen iedere willekeurige 
verplichting, maar uitsluitend verplichtin
gen tot ietB anders dan het doen van gel
delijke uitkeringen; dat de verplichtingen 
van andere aard dus uitsluitend slaan op 
gevallen als het zorgen 'O'oor een begrafenis 
in natura of het verstrekken van hypo
thecair krediet; dat de wetgever daarnaast 
het de verzekeraar ook nog mogelijk heeft 
willen maken om als onderdeel van een le
vcn■verzckeringsovereenkomst ook invalidi
teits-, ongevallen- en ziekteverzekeringen te 
sluiten en daarbij de verzekeraar in de regel 
verplichtingen tot het doen van geldelijke 
uitkeringen op zich neemt; dat een invalidi
teitsverzekering echter niet zelden ook in 
deze vorm wordt gegoten, dat de verzeker
aar zich verplicht om bij het intreden van 
invaliditeit van een verzekerde bij een polis 
van levensverzekering deze polis ongewij
zigd in stand te laten zonder daarvoor ver
der premie te ontvangen; dat er in dat geval 
van uitkeringen ter zake van invaliditeit 
geen sprake is; dat de wetgever daarom met 
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betrekking tot invaliditeits-, ongevallen- en 
ziekteverzekering spreekt van verplichtin
gen in verband met gebeurtenissen, waar
van het ontstaan onzeker is; dat, had de 
wetgever zich evenwel tot deze woorden be
perkt, hij dan de mogelijkheid geopend zou 
hebben om bij een polis van levensverzeke
ring bijvoorbeeld ook een brandverzekering 
af te sluiten; dat, teneinde een dergelijke 
vermenging van het personenverzekerings
bedrijf met het schadeverzekeringsbedrijf te 
voorkomen, de wetgever uitsluitend met het 
oog op de in het slot van artikel 2, lid 2, 
bedoelde verplichtingen aan zijn tekst de 
woorden "en die den persoon van den 
mensch treffen" heeft toegevoegd; dat deze 
woorden met betrekking tot de "verplich
tingen van anderen aard" geen zin hebben, 
daar dit geen verplichtingen zijn tot het 
doen van geldelijke uitkeringen en zij daar
door vanzelf geen betrekking kunnen heb
ben op een schadeverzekering; dat zij daar
om de stellige overtuiging is toegedaan, dat 
het sluiten van levensverzekeringspolissen 
met hypotheekclausule geoorloofd is, omdat 
het hier het aangaan van verplichtingen 
geldt van andere aard als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 2; dat, ook als de wet 
zodanig geredigeerd was, dat de in artikel 2 
bedoelde verplichtingen van andere aard in
derdaad, gelijk de Verzekeringskamer dit 
stelt, beperkt waren tot verplichtingen, die 
de persoon van de mens treffen, daaruit nog 
in het minst niet zou voortvloeien, dat het 
sluiten van levensverzekeringspolissen met 
hypotheekclausule een verboden nevenbe
drijf zou vormen; dat in alinea 2 van arti
kel 2 immers slechts enige verplichtingen 
worden opgenoemd 4oor het aangaan waar
van het levensverzekeringsbedrijf zijn ka
rakter als zodanig niet verliest; dat hieruit 
nu niet mag worden geconcludeerd, dat door 
het aangaan van alle andere verplichtingen 
het levensverzekeringsbedrijf zijn karakter 
als zodanig wél verliest; dat, wil dit laatste 
het geval zijn, dan die verplichtingen be
trekking dienen te hebben op iets wat op 
zichzelf buiten het kader van het bedrijf 
zou vallen; dat met het opnemen van de 
hypotheekclausule in haar polissen, waarbij 
zij zich alle rechten voorbehoudt om de hy
potheek slechts op een solide basis tot stand 
te deen komen, zij enerzijds beoogt om aan 
haar polissen een bijzondere aantrekkelijk
heid te verlenen en aan de andere kant om 
uitbreiding te geven aan haar in deze tijden 
zo geslonken hvpothekenportefeuille; dat zij 
zich hier dus zuiver op het terrein van ac
quisitie en geldbelegging ener levensverze
keringmaatschapp~i begeeft en ten stellil[ste 
ontkent, dat haar bedrijf op deze wijze zijn 
karakter van levensverzekeringsbedrijf zou 
verliezen; dat het tweede middel, dat de 
Verzekeringskamer aanwendt om haar aan 
de hand van de Wet op het Levensverzeke
ringbedrijf het recht tot toepassing van de 
hypotheekclausule te ontzeggen, in de stel
ling bestaat, dat zij door die clausule aan de 
verzekerden een hogere belening op haar po
lissen verleent dan met de afkoopwaarde 
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overeenkomt; dat dit feit op zichzelf volgens 
de Kamer krachtens het Koninklijk besluit 
van 7 Januari 1931, no. 34 reeds zou moeten 
worden beschouwd als het uitoefenen van 
een nevenbedrijf; dat zij, appellante, tegen 
de strekking van dit Koninklijk besluit geen 
bedenking heeft en ook deelt het standpunt 
van de . Verzekeringskamer, dat de operatie
clausule in wezen geen inbreuk maakt op 
het bedoelde. Koninklijk besluit, ofschoon in 
die clausule naar de vorm een hogere be
leenwaarde dan de afkoopwaarde wordt ver
strekt; dat echter een dergelijke redenering, 
als de Kamer volgt met betrekking tot de 
operatieclausule, evenzeer van toepassing is 
ten aanzien van de hypotheekclausule; dat 
de hypotheekclausule immers evenzeer ver
band houdt met de persoon van de mens, 
daar, zoals reeds werd betoogd, het recht op 
hypothecair krediet met het overlijden van 
de verzekerde te niet gaat; dat niet valt in 
te zien waarom de toepassing van de ope
ratieclausule, waarbij zonder aanvullende ze
kerheid een belening hoger dan de afkoop
waarde wordt verstrekt geen verboden ne
venbedrijf zou vormen, terwijl dit wel het 
geval znu zijn met de hypotheekclausule, die 
met de operatieclausule op één lijn staat en 

· waarbij bovendien wel aanvullende zeker
heid wordt geëist; dat zij, appellante, ove
rigens, zulks in afwijking vlan hetgeen zij 
eerder aan de Kamer heeft medegedeeld, 
thans van mening is, dat bij de Hypotheek
clausule van een belening van de polis geen 

' sprake is, daar de te verstrekken geldlening 
in de eerste plaats ten volle gedekt moet 
zijn door de onderzetting van onroerend goed 
en slechts tot meerdere zekerheid van de 
hypotheek de beschikkingsrechten van de 
polis moeten worden overgedragen; dat ook 
materieel door haar geen rekening wordt 
gehouden met een hogere waarde van de 
polis dan de afkoopwaarde; dat, indien een 
huis op f 30,000 getaxeerd is, slechts dan 
e~n hypothecaire lening van f 30,000 wordt 
verstrekt, wanneer ¼ gedeelte daarvan ge
dekt is door de afkoopwaarde van de polis; 
dat het er dus op neer komt, dat het eigen
lijke hypothecaire risico maximaal 75 % van 
de waarde van het onderpand bedraagt; dat 
haar op grond van het voorgaande dus ook 
het tweede middel van de Verzekeringska
mer om de exploitatie van levensverzeke
ringspolissen met hypotheekclausule tot een 
bij de Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
verboden nevenbedrij f te verklaren, ondeug
delijk voorkomt ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
stukken de appellante er toe is overgegaan 
bij de polisvoorwaarden van haar overeen
komsten van levensverzekering op te nemen 
de zogenaamde "Hypotheekclausule 1946", 
welke clausule voor haar de verplichting 
schept onder bepaalde, in de clausule aange
geven voorwaarden aan de houder van de 
beschikkingsrechten der verzekering op zijn 
verlangen een geldlening te verstrekken; 

Overwegende dat de primaire stelling van 
appellante, dat de verplichtingen voort
vloeiend uit de hypotheekclausule 1946 kun-
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nen worden bescl\ouwd als verplichtingen uit 
een overeenkomst als bedoeld in artikel 1 
van de wet op het levensverzekeringbedrijf 
onaanvaardbaar is, vermits het in de hypo
theekclausule vervatte bindend aanbod tot 
het verstrekken van een geldlening niet kan 
worden beschouwd als een verbintenis tot 
het doen van geldelijke uitkeringen en ook 
het verband met leven of dood van de mens, 
in de zin van risico-verband zoals bedoeld in 
de wet op het levensverzekeringbedrijf, bij 
de hypotheekclausule niet aanwezig is; 

Overwegende dat bedoelde verplichtingen 
evenmin kunnen worden gebracht onder de 
in artikel 2, lid 2, bedoelde verplichtingen, 
welke kunnen worden opgenomen in een le
vensverzekeringsovereenkomst zonder het le
vensverzekeringsbedrijf zijn karakter als zo
danig te doen verliezen; 

dat in genoemd artikel 2, lid .2, worden 
omschreven twee categorieën van verplich-
tingen te weten: . 

a. verplichtingen van andere aard, welke 
naast de verplichting tot het doen van gel

delijke uitkenngen kunnen worden aanvaard, 
en 

b. de van de sub a genoemde door het 
woord "alsmede" en de daarachter geplaats
te komma onderscheiden verplichtingen in 
verband met gebeurtenissen, waarvan het 
ontstaan onzeker is en die de persoon van 
de mens betreffen; 

dat deze onderscheiding redelijke zin h'!eft 
doordat bij de sub a bedoelde verplichtingen 
van andere aard evenals bij de verplichtin
gen tot het doen van geldelijke uitkeringen 
het kanselement bestaat in het verband met 
leven of dood van de mens, terwijl bij de 
sub b bedoelde verplichtingen het kansele
ment bestaat uit een andere onzekere ge
beurtenis de persoon van de mens betref
fend, zoals ziekte of invaliditeit; 

dat uit de geschiedenis van de tot stand
koming der wet blijkt, dat men als neven
bedrijf slechts wilde toelaten het sluiten van 
ziekte- of invaliditeitsverzekeringen als be
doeld sub b en het aangaan van verplichtin
gen tot prestaties in natura zoals het ver
zorgen van begrafenissen of leveren van een 
lijkkist, terwijl het zeker niet in de bedoe
ling lieeft gelegen aan de "verplichtingen 
van anderen aard" een zodanige ruime uit
legging te geven dat daaronder zoude vallen 
elke andere verplichting, welke dan ook; 

dat de verplichting tot het verstrekken 
van een geldlening op de wijze als in de hy
potheekclausule omschreven, niet kan vallen 
onder de verplichtingen van andere aard als 
hierboven onder a bedoeld, mede omdat 
daarbij ontbreekt het vereiste verband met 
het leven of de dood van de mens, terwijl zij 
evenmin kan worden gerangschikt onder de 
verplichtingen welke afhankelijk zijn van 
een, niet in leven of dood bestaande onze
kere gebeurtenis die de persoon van de mens 
betreft; 

dat naar algemene rechtsbeginselen uit
zonderingsbepalingen ,strikt moeten worden 
uitgelegd, weshalve artikel. 2, lid 2 hetwelk 
in wezen een uitzondering bevat op het be-
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paalde in lid 1, een limitatief karakter heeft, 
zodat andere nevenverplichtingen dan de 
daar uitdrukkelijk genoemde niet kunnen 
worden toegelaten; 

dat de door appellante gemaakte verge
lijking van de hypotheekclausule met de 
operatieclausule niet opgaat, juist omdat 
deze laatste clausule geheel valt binnen de 
letterlijke omschrijving van de verplichtin
gen bedoeld in artikel 2, lid 2 slot, en alleen 
om deze reden geoorloofd is; 

Overwegende voorts, dat het aangaan van 
verplichtingen met de hypotheekclausule ook 
niet kan worden gelijkgesteld met vrije be
legging van gelden in hypotheken, daar de 
vennootschap zich bij het bedrijfsmatig slui
ten van levensverzekering tegelijkertijd ver
bindt aan de houder van de beschikkings
rechten uit de polis een geldlening te ver
schaffen, terwijl de vennootschap op deze 
wijze geldbelegging koppelend aan acquisi
tie, het gebied van de normale aan de uit
oefening van het levensverzekeringsbedrijf 
verbonden handelingen heeft verlaten, wor
dende immers aan verzekerden geldleningen 
toegezegd tot een hoger bedrag dan de af
koopwaarde van de polis; 

Overwegende, dat de gepleegde handelin
gen, stelselmatig als zij zijn verricht, vor- . 
men de uitoefening van een bedrijf en wel, 
daar zij liggen buiten het terrein van de 
levensverzekering, van een ander bedrijf dan 
dat der levensverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bevestigen de beslissing van de Verze

keringskamer van 14 October 1947, houden
de, dat door het aangaan van verplichtingen 
als neergelegd in de "Hypotheekclausule 
1946" de Hollandsche Sociëteit van Levens
verzekeringen N.V. te Amsterdam een (ver
boden) nevenbedrijf, als bedoeld in artikel. 9 
van voormelde wet uitoefent. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met zijn 
rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State, Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Soestdijk, 11 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 29 Juli 1949), 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 
le Afdeling A 

No. 2305 

's- Gravenhage, 4 Juli 1949. 

Aan de Koningin. 

Onder dagtekening van 3 November 1948 
bracht de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur advies uit over het 
beroep ingesteld door de Hollandsche So
ciëteit van Levensverzekeringen N.V., ge
vestigd te Amsterdam, tegen de beslissing 
d.d. 14 October 1947 van de Verzekerings
kamer te Amsterdam krachtens artikel 10 
van de wet van 22 December 1922 (Staats-
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blad no. 716)- tot regeling van het Levens
verzekeringsbedrijf. 

Het voorgedragen ontwerp-besluit luidt 
als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door de Hollandsche Sociëteit van Levens
verzekeringen N.V. gevestigd te Amsterdam, 
tegen de beslissing van de V erzekeringa
kamer te Amsterdam krachtens artikel 10 
van de wet van 22 December·1922, Staats
blad no. 716, tot regeling van het Levens
verzekeringsbedrijf; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 November 1948, no. 1111/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Justitie; 

Overwegende dat de Verzekeringskamer 
in haar zitting van 14 October 1947 beslist 
heeft, dat de Hollandache Sociëteit van Le
vensverzekeringen N.V. te Amsterdam naast 
het levensverzekeringbedrijf een ander be
drijf uitoefent door het aangaan van ver
plichtingen als neergelegd in de ,,Hypo
theekclausule 1946" bij haar overeenkomsten 
van levensverzekering; 

dat deze beslissing in hoofdzaak steunt 
op de overwegingen, dat de genoemde 
vennootschap het levensverzekeringbedrijf 
uitoefent en in het bezit is van een 
verklaring als bedoeld in artikel 18 der Wet 
op het Levensverzekeringbedrijf, Staatsblad 
1922 no. 716; dat uit een, na gedaan onder
zoek, door de Inspecteur der Verzekerings
kamer · uitgebracht rapport, blijkt, dat de 
vennootschap er toe overgegaan is om bij 
polisvoorwaarden van levensverzekerings
overeenkomsten op te nemen de zogenaam
de ,,Hypotheekclausule 1946", luidende, voor 
zover hier ter zake doende: 

,,De Hollandsche Sociëteit verbindt zich 
mits deze aan den houder der beachikkings
rechten dezer verzekering op zijn verlangen 
een geldlening te zullen verstrekken en zulks 
onder de navolgende voorwaarden: 

Art. 1. De geldlening wordt slechts ver
strekt, indien op den leeningsdatum de hou
der der beschikkingsrechten: 

a. sedert de dagteekening dezer Hypo
theekclausule 1946 onafgebroken en tenmin
ste drie volle jaren houder der beschikkings
rechten dezer verzekering ia gebleven en 
zich in zijn rechten en bevoegdheden als 
zodanig nimmer eenige beperking heeft 
voorgedaan: 

b. niet in staat van faillissement ver
keert noch ooit heeft verkeerd en nimmer 
surséance van betaling heeft aangevraagd; 

c. niet onder curateele staat noch ooit 
heeft gestaan en meerderjarig ia. 

De verplichting deze geldleening te ver-
11trekken zal voor de Hollandache Sociëteit 
zijn vervallen, indien en zeodra deze ver
zekering is of wordt gewijzigd - met uit.a. 
zondering van wijziging der bevoordeeling 
-, is of wordt beleend en/of de betaling der 
premieën niet steeds op tijd, althans binnen 
den daarvoor gestelden respijttermijn is ge-
11chied. 

Art. 2. Het verzoek om een geldleening 
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moet achriftelijk aan de Hollandache Socië
teit te haren hoofdkantore worden gedaan 
volgens door haar vastgesteld formulier en 
onder gelijktijdige betaling van een bedrag 
ad f 30, waarvan, ook indien geen geldlee
ning tot stand komt, niet wordt teruggege
ven. De geldleening wordt slechts verstrekt 
op den eersten dag van een maand, te be
palen in overleg met den debiteur, nadat 
alle over te leggen stukken in orde zijn be
vonden en de houder der beschikkingsrech
ten aan alle bij deze clausule gestelde voor
waarden heeft voldaan. 

Art. 3. De geldleening zal niet grooter 
kunnen zijn dan het (deel van het) bij deze 
polis verzekerde kapitaal, hetwelk bij onge
wijzige voortzetting dezer verzekering in 
ieder geval door de Hollandsche Sociëteit 
verschuldigd zal zijn, ongeacht of de verze
kerde in leven blijft, dan wel komt te over
lijden; de geldleening zal evenmin grooter 
kunnen zijn ~ het viervoud van de af
koopwaarde dezer verzekering bij het ver
strekken der geldleening, noch grooter dan 
f 25,000, noch kleiner dan f 4000. Het be
drag der geldleening zal worden afgerond 
naar het dichtstbijzijnde lagere veelvoud 
van f 100. 

Art. 5. De debiteur zal tot zekerheid 
van de richtige nakoming zijner verplich
tingen aan de Hollandache Sociëteit: 

a. bij het verstrekken van de geldleening 
zijn beachikkingsrechten dezer verzekering 
overdragen; 

b. recht van eerste hypotheek verleenen 
op hem in vollen eigendom toebehoorend 
en in Nederland gelegen onroerend v;oed, 
waarvan de waarde tenminste gelijk moet 
zijn aan het bedrag der geldleening. Deze 
waarde zal bindend en niet voor betwisting 
vatbaar door de Hollandsche Sociëteit wor
den vastgesteld op grond va neen door of 
van wege haar op haar kosten te verrichten 
taxatie. · 

De Hollandache Sociëteit heeft het recht 
de geldleening te weigeren, indien het hier
bedoelde onroerend goed niet de vereischte 
waarde heeft, dan wel niet te haren genoe
gen is, zulks uitsluitend te harer beoordee
ling"; 

dat voorts bij onderzoek gebleken is, dat 
de vennootschap reeds meerdere contracten 
met de ,,Hypotheekclausule 1946" lopende 
heeft; dat de vennootschap reclame maakt 
voor het sluiten van levensverzekerings
overeenkomsten met bedoelde clausule door 
het uitgeven van geschriften, waarin door 
haar het openbaar aanbod gedaan wordt tot 
het aangaan van zodanig geclausuleerde 
overeenkomsten; dat het geen betoog be
hoeft, dat de verplichting, welke de ven
nootllchap in de ,,Hypotheekclausule 1946" 
op zich neemt, geen verplichting is tot een 
geldelijke uitkering in verband met het le
ven of de dood van de mens; dat deze ver
plichting evenmin gerangschikt kan worden 
onder de in lid 2 van artikel 2 der Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf genoemde 
"verplichtingen van anderen aard"; dat men 
aan de afzonderlijke vermeldina; der "ver-
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plichtingen van anderen aard" geen andere 
betekenis kan toekennen dan dat de Wet 
hier doelt op verplichtingen, welke slechts 
in één opzicht van die, welke artikel 1 der 
Wet noemt, verschillen, namelijk doordat 
zij niet strekken tot het doen van geldelijke 
uitkeringen doch tot het leveren van andere 
prestaties, evenwel steeds in verband met 
het leven of de dood van de mens; dat van 
de verplichting, welke de vennootschap aan
vaardt in de "Hypotheekclausule 1946", niet 
kan worden gezegd, dat zij verband houdt 
met het leven of de dood van de mens dan 
wel met gebeurtenissen, waarvan het ont
staan onzeker is en die de persoon van de 
mens treffen, zodat zij niet begrepen is on
der de opsomming, welke de wet geeft van 
verplichtingen, welwe, mits bij de overeen
komst van levensverzekering aangegaan, aan 
het levensverzekeringbedrijf het karakter als 
zodanig niet ontnemen; dat zij, met betrek
king tot de vraag of het opnemen in een 
overeenkomst van levensverzekering van 
een afkoop- en beleningsregeling krachtens 
bovenstaand betoog als strijdig met het ka
rakter van de levensverzekering zou moeten 
worden beschouwd, opmerkt, dat deze rege
lingen respectievelijk beogen het bij voor
baat stellen van regels voor tussentijdse .be
eindiging en het openen van een mogelijk
heid om aan de polishouder, die (tijdelijk) 
de beschikking wenst te hebben over een 
deel van de gelden, welke reeds op de polis, 
welke nog niet is geëxpireerd, gestort wer
den, enig gereed geld op onderpand 'der po
lis te lenen voor instandhouding van de
zelve; dat deze regelingen dus niet anders 
zijn dan regelingen tot het beëindigen of tot 
het ondanks bepaalde omstandigheden in 
stand houden van de polis en als zodanig 
strekken tot het redelijkerwijze aanvaard
baar maken van de overeenkomst in het 
maatschaopelijk verkeer; dat zij er nimmer 
toe mogen strekken, dat aan de polishouder 
een hoger bedrag dan de afkoopwaarde ter 
beschikking wordt gesteld, zoals uitdrukke
lijk betoogd wordt in het Koninklijk besluit 
van 7 Januari 1931', no. 34; dat echter de 
"Hypotheekclausule 1946" strekt om aan de 
contractant een hoger bedrag te lenen dan 
de afkoopwaarde zijner polis; dat de ver
wijzing van de vennootschap naar de zoge
naamde operatieclausule niet opgaat, daar 
deze clausule verband houdt met gebeurte
nissen, waarvan het ontstaan onzeker is 
(opratie) en welke de persoon (met name 
diens gezondheid) treffen, en dus geheel in 
overeenstemming is met de omschrijving van 
het laatste gedeelte van artikel 2, tweede 
lid, der Wet; 

dat de appellante van deze beslissing in 
beroep is gekomen, daarbij in hoofdzaak 
aanvoerende, dat naar haar oordeel de le
vensverzekeringsovereenkomst met hypo
theekclausule geheel valt binnen het kader 
van de in artikel 1 der wet gegeven be
gripsomschrijving; dat de verplichting tot 
het verstrekken van hypothecair krediet im
mers soort:11:elijk is aan de verplichting om 
een polisbelening te geven en eveneens in-
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houdt de verplichting tot het doen van een 
geldelijke uitkering, zij het dan ook onder 
voorbehoud van het recht deze naderhand 
terug te ontvangen; dat de uitkering geen 
verband behoeft te houden met het leven of 
de dood van de mens (bijvoorbeeld de le
vensverzekering op vaste termijn); dat ech
ter regel is, dat de uitkering wél verband 
houdt met het leven of de dood van de mens 
en op deze regel de hypotheekclausule geen 
uitzondering vormt; dat de beschikkings
rechten van de polis immers teniet gaan bij 
overlijden van de verzekerde en het recht 
om geld te verkrijgen onder hypothecair 
verband dus een recht is, waarvan de ver
werkelijking afhankelijk is van het leven 
van de verzekerde; dat ook aan de voor
waarde, dat het recht op uitkering door de 
verzekeraar verleend wordt tegen genot van 
premie, bij de levensverzekeringspolis met 
hypotheekclausule, wordt voldaan, daar de 
verzekerde niet alleen de premie betaalt 
voor zijn levensverzekering, maar ook een 
extra premie in eens, uitsluitend verschul
digd ter zake van het verkrijgen der uit de 
hypotheekclausule voortvloeiende rechten; 
dat zij subsidiair de uit de hypotheekclau
sule voortvloeiende verplichtingen begrepen 
acht onder de "verplichtingen van anderen 
aard"; dat deze verplichtingen toch aan 
geen andere beperkingen zijn onderworpen 
dan dat zij belichaamd moeten zijn in de 
polis van de levensverzekering, aan welke 
voorwaarde door haar, appellante, wordt 
voldaan (vergelijk mr. Sleutelaar in zijn 
,,Wet op het levensverzekeringbedrijf", blz. 
45); dat het feit, dat de Kamer een tegen
gestelde opinie huldigt, haars inziens daar
aan moet worden toegeschreven, dat zij df' 
wet niet op normale wijze heeft gelezen 
maar dat zij er speciaal in is gaan zoeken, 
of er geen interpretatie te vinden zou zijn, 
waardoor het mogelijk werd Laar het sluiten 
van verzekeringen met hypotheekclausule te 
beletten; dat de Kamer aanvankelijk van 
oordeel is geweest, dat de hypotheekclau
sule in strijd was met de Wet van 23 No
vember 1946, Staatsblad G 331, houdende 
voorlopige voorzieningen met betrekking tot 
de bouwkassen, doch dat dit standpunt blij
kens de beschikking is verlaten; dat de Ka
mer ten onrechte meent, dat de slotwoorden 
van artikel 2, lid 2, namelijk "en die de 
persoon van de mens treffen" ook betrek
king hebben op de woorden "verplichtingen 
van anderen aard"; dat de woorden "ver
nlichtingen van anderen aard" in het ver
band van de zin niet betekenen iedere wil
lekeurige verplichting, maar uitsluitend ver
plichtingen tot iets anders dan het doen van 
geldelijke uitkeringen; dat de verplichtingen 
van andere aard dus uitsluitend slaan op 
gevallen als het zorgen voor een begrafenis 
in natura of het verstrekken van hypothe
cair krediet; dat de wetgever daarnaast het 
de verzekeraar ook nog mogelijk heeft wil
len maken om als onderdeel van een le
vensverzekeringsovereenkomst ook invalidi
teits-, ongevallen- en ziekteverzekeringen te 
sluiten en daarbij de verzekeraar in de regel 
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verplichtingen tot het doen van geldelijke 
uitkeringen op zich neemt; dat een invalidi
teitsverzekering echter niet zelden ook in 
deze vorm wordt gegoten, dat de verze
keraar zich verplicht om bij het intreden 
van invaliditeit van een verzekerde bij een 
polis van levensverzekering deze polis on
gewijzigd in stand te laten zonder daarvoor . 
verder premie te ontvangen; dat er in dat 
geval van uitkeringen ter zake van invalidi
teit geen sprake is; dat de wetgever daarom 
met betrekking tot invaliditeits-, ongeval
len- en ziekteverzekering in het algemeen 
spreekt van verplichtingen in verband met 
gebeurtenissen, waarvan het ontstaan on
zeker is; dat, had de wetgever zich evenwel 
tot deze woorden beperkt, hij dan de moge
lijkheid geopend zou hebben om bij een po
lis van levensverzekering bijvoorbeeld ook 
een brandverzekering af te sluiten; dat, ten
einde een dergelijke vermenging van het 
personenverzekeringsbedrijf met het schade
verzekeringsbedrijf te voorkomen, de wet
gever uitsluitend met het oog op de in het 
slot van artikel 2, lid 2, bedoelde verplich
tingen aan zijn tekst de woorden "en die 
den persoon van den mensch treffen" heeft 
toegevoegd; dat deze woorden met betrek
king tot de "verplichtingen van anderen 
aard" geen zin hebben, daar dit geen ver
plichtingen zijn tot het doen van geldelijke 
uitkeringen en zij daardoor vanzelf geen 
betrekking kunnen hebben op een schade
verzekering; dat zij daarom de stellige over
tuiging is toegedaan, dat het sluiten van 
levensverzekeringspolissen met hypotheek
clausule geoorloofd is, omdat het hier het 
aangaan van verplichtingen geldt van an
dere aard als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 2; dat, ook als de wet zodanig gere
digeerd was, dat de in artikel 2 bedoelde 
verplichtingen vap andere aard inderdaad, 
gelijk de Verzekeringskamer dit stelt, be
perkt waren tot verplichtingen, die de per
soon van de mens treffen, daaruit nog in het 
minst niet zou voortvloeien, dat het sluiten 
van levensverzekeringspolissen met hypo
theekclausule een verboden.nevenbedrijf zou 
vormen; dat in alinea 2 van artikel 2 im
mers slechts enige verplichtingen worden 
opgenoemd door het aangaan waarvan het 
levensverzekeringbedrijf zijn karakter als 
zodanig niet verliest; dat hieruit nu niet 
mag worden geconcludeerd, dat door het 
aangaan van alle andere verplichtingen het 
levensverzekeringbedrijf zijn karakter als 
zodanig wél verliest; dat, wil dit laatste 
het geval zijn, dan die verplichtingen be- · 
trekking dienen te hel;,ben op iets wat op 
zichzelf buiten het kader van het bedrijf 
zou vallen; dat met het opnemen van de 
hypotheekclausule in haar polissen, waarbij 
zij zich alle rechten voorbehoudt om de 
hypotheek slechts op een solide basis tot 
stand te doen komen, zij enerzijds beoogt 
om aan haar polissen een bijzondere aan
trekkelijkheid te verlenen en aan de andere 
kant om uitbreiding te geven aan haar in 
deze tijden zo geslonken hypothekenporte
feuille; dat zij zich hier dus zuiver op het 
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terrein van acquisitie en geldbelegging ener 
levensverzekeringmaatschappij begeeft en 
ten stelligste ontkent, dat haar bedrijf op 
deze wijze zijn karakter van levensverzeke
ringbedrijf zou verliezen; dat het tweede 
middel, dat de Verzekeringskamer aanwendt 
om haar aan de hand van de Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf het recht tot toe
passing van de hypotheekclausule te ont
zeggen, in de stelling bestaat, dat zij door 
die clausule aan de verzekerden een hogere 
belening op haar polissen verleent dan met 
de afkoopwaarde overeenkomt; dat dit feit 
op zichzelf volgens de Kamer krachtens het 
Koninklijk besluit van 7 Januari 1931, no. 
34 reeds zou moeten worden beschouwd als 
het uitoefenen van een nevenbedrijf; dat zij, 
appellante, tegen de strekking van dit Ko
ninklijk besluit geen bedenking heeft en ook 
deelt het standpunt van de Verzekerings
kamer, dat de ooeratieclausule in wezen 
geen inbreuk maakt op het bedoelde Ko
ninklijk besluit, ofschoon in die clausule 
naar de vorm een hogere beleenwaarde dan 
de afkoopwaarde wordt verstrekt; dat ech
ter een dergelijke redenering, als de Kamer 
volgt met betrekking tot de operatieclau
sule, evenzeer van toepassing is ten aan
zien van de hypotheekclausule; dat de hy
potheekclausule immers evenzeer verband 
houdt met de persoori van de mens, daar, 
zoals reeds werd betoogd, het recht op hy
pothecair krediet met het overlijden van de 
verzekerde te niet gaat; dat niet valt in te 
zien waarom de toepassing van de operatie
clausule, waarbij zonder aanvullende zeker
heid een belening hoger dan de afkoopwaar
de wordt verstrekt geen verboden neven
bedrijf zou vormen, terwijl dit wel het geval 
zou zijn met de hypotheekclausule, die met 
de operaieclausule op één lijn staat en 
waarbij bovendien wel aanvullende zeker
heid wordt geëist; dat zij, appellante, ove
rigens, zulks in afwijking van hetgeen zij 
eerder aan de Kamer heeft medegedeeld, 
thans van mening is, dat bij de Hypotheek
clausule van een belening van de polis geen 
sprake is, daar de te verstrekken geldlening 
in de eerste plaats ten volle gedekt moet 
zijn door de onderzetting van onroerend 
goed en slechts tot meerdere zekerheid van 
de hypotheek de beschikkingsrechten van de 
polis moeten worden overgedragen; dat ook 
materieel door haar geen rekening wordt 
gehouden met een hogere waarde van de 
polis dan de afkoopwaarde; dat, indien een 
huis op f 30,000 getaxeerd is, slechts dan een 
hypothecaire lening van f 30,000 wordt ver
strekt, wanneer ¼ gedeelte daarvan gedekt 
is door de afkoopwaarde van de polis; dat 
het er dus op neer komt, dat het eigenlijke 
hypothecaire risico maximaal 75 % van de 
waarde van het onderpand bedraagt; dat 
haar op grond van het voorgaande dus ook 
het tweede middel van de Verzekeringska
mer om de exploitatie van levensverzeke
ringspolissen met hypotheekclausule tot een 
bij de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 
verboden nevenbedrijf te verklaren, ondeug
delijk voorkomt; 
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Overwegende dat blijkena de overgelegde 
stukken de appellante er toe ia overgegaan 
bij de polisvoorwaarden van haar overeen
komsten van levensverzekering op te ne
men de zogenaamde Hypotheekclau11J.le 
1946, welke clausule voor haar de verplich
ting schept onder bepaalde, in de clausule 
aangegeven voorwaarden aan de houder van 
de beschikkingsrechten der verzekering op 
zijn verlangen een geldlening te 1reratrek
ken; 

dat de appellante, van oordeel, dat bij de 
bestreden beschikking ten onrechte is be
slist, dat zij door het opnemen van deze 
Hypotheekclausule 1946 bij door haar ge
sloten overeenkomsten van levensverzeke
ring uitoefent een ander bedrijf ;n de zin 
van artikel 9 der Wet op het Levensverze
keringbedrijf, Staatsblad 1922, no. 716, in 
de eerite plaats aanvoert, dat de overeen
komst met hypotheekclausule geheel valt 
onder de in artikel l der wet onder a gege
ven begripsomschrijving; 

dat deze stelling onaanvaardbaar ia, aan
gezien de door de hypotheekclauaule in het 
leven geroepen voorwaardelijke verbintenis 
tot het verstrekken van een geldlening 
geenuins kan worden beschouwd als een 
verbintenis tot het doen van een geldelijke 
uitkering; 

dat de appellante subsidair heeft gesteld, 
dat de uit de hypotheekclau■ule voort
vloeiende verplichting valt onder de in arti
kel 2, lid 2,der wet bedoelde "verplichtingen 
van anderen aard", terwijl aan de bestreden 
beschikking de tegengestelde opvatting ten 
grondslag ligt; 

dat echter dit verschilpunt buiten be
schouwing kan blijven, daar enerzijd■ het 
aanvaarden van "verplichtingen van anderen 
a:ird" in de zin van evengenoemde wetbe
paling zeer wel in de praktijk kan leiden tot 
de uitoefening van een ander bedrijf, ter
wijl anderzijds, indien al zou moeten wor
den aangenomen, dat er verplichtingen zijn, 
welke niet als " verplichtingen van anderen 
aard" zijn aan te merken, zulka nog niet 
de gevolgtrekking zou wettigen, dat het min 
of meer regelmatig aanvaarden van deze 
verplichtingen op zich zelf de uitoefening 
van een ander bedrijf oplevert; 

dat evenzeer buiten beachouwing moet 
worden gelaten, of de toepaasing van de hy
potheekclausule het belang van de ■chuld
eisers uit overeenkomsten van levensverze
kering bedreigt of schaadt en uit dien hoof
de ongewenst is te achten, daar, indien dit 
het geval mocht zijn, de artikelen 24 en 
volgende der wet de maatregelen aanwijzen, 
welke daartegen kunnen en behoren te wor
den ondernomen; 

dat uit het voorgaande volgt, dat het er 
in dit geschil bepaaldelijk op aankomt vast 
te stellen of de toepaasing van de Hypo
theekclausule · 1946 bij het levensverzeke
ringbedrijf van appellante ten gevolge heeft, 
dat naast dat bedrijf een ander bedrijf 
wordt uitgeoefend; • 

dat wel is waar is gebleken, dat appel
lante reeds een aantal overeenkom■ten van 
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levensverzekering met die hypotheekclau
sule heeft aangegaan, dat zij zelfs voor het 
sluiten van iodanige overeenkomsten, als 
bevattende een voor belanghebbende bijzon
der voordeel, reclame maakt, doch, gere
kend ook met de in de clausule vervatte 
voorwaarden, niet als vaststaande kan wor
den aangenomen, dat de appellante de hy
potheekclausule bij de uitoefening van haar 
levensverzekeringbedrijf in zodanige vorm 
en omvang hanteert, dat zij daarmede een 
ander bedrijf naast dat van levensverzeke
ring uitoefent; 

dat mitsdien de bestreden be■chikking 
niet in stand kan blijven; 

Gezien de Wet op het Levenaverzekering
bedrijf, Staatsblad 1922, no. 716; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beschikking van de Verzeke

ringskamer te vernietigen. 
Onze Minister van Justitie is belast met 

de uitvoering van dit besluit." 
Aangezien de ondergetekende zich met 

deze voorgedragen besliasing niet kon ver
enigen heeft hij, krachtens de door Uwe 
Majesteit verleende algemene machtiging, 
de overweging van het beroep opnieuw bij 
de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur 
aanhangig gemaakt onder opmerking van 
het volgende: 

"Door Uw Raad wordt terecht de stelling 
van appellante, dat de overeenkomst met 
hypotheekclausule geheel valt onder in ar
tikel 1, onder a der Wet op het Levensver
zekeringbedrijf gegeven begripsomschrijving 
onaanvaardbaar geacht. 

Appellante heeft aubsidair gesteld, dat de 
uit de hypotheekclausule voortvloeiende ver
plichting valt onder de in artikel 2, lid 2, 
van genoemde wet bedoelde "verplichtingen 
van anderen aard"; terwijl aan de bestreden 
besliasing de tegengestelde opvatting ten 
grondslag ligt. Ten aanzien van deze ltel
ling wordt door Uw Raad overwogen, dat 
dit verschilpunt buiten beschouwing kan 
blijven, daar enerzijds het aanvaarden van 
"vei-plichtingen van anderen aard" in de zin 
van evengenoemde wetabepaling zeer wel in 
de praktijk kan leiden tot de uitoefening 
van een ander bedrijf, terwijl anderzijds, in
dien al zou moeten worden aangenomen, dat 
er verplichtingen zijn, welke niet als "ver
plichtingen van anderen aard" zijn aan te 
merken, zulks nog niet de gevolgtrekking 
zou wettigen, dat het min of meer regel
matig aanvaarden van deze verplichtingen 
op zich zelf de uitoefening van een ander 
bedrijf oplevert; 

Overwegende , dat uit het vorengaande 
volgt, dat het er in dit geschil bepaaldelijk 
op aankomt vast te stellen of de toep888Îng 
van de hypotheekclauaule 1946 bij het le
vensverzekeringbedrijf van appellante ten 
gevolge heeft, dat naast dat bedrijf een an
der bedrijf wordt uitgeoefend, • concludeert 
uw Raad tot de vernietiging van de bestre
den beslissing op de feitelijke grond, dat 
niet als vaststaand kan worden aangenomen, 
dat de appellante de hypotheekclausule bij 
de uitoefening van haar levensverzekering-
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bedrijf in zodanige vorm en omvang han
teert, dat zij daarmede een ander bedrijf 
naast dat van levensverzekeringbedrijf uit
oefent. 

Door de Verzekeringskamer is gesteld, dat 
de vennootschap meerdere overeenkomsten 
van levensverzekering met hypotheekclau
sule heeft aangegaan, terwijl zij voor het 
sluiten van deze overeenkomsten reclame 
maakt door het uitgeven van geschriften, 
waarin door haar het openbaar aanbod 
wordt gedaan tot het aangaan van zodanig 
geclausuleerde overeenkomsten, bij welke 
stelling appellante zich heeft aangesloten. 

Het wil mij voorkomen, dat indien een 
levensverzekeringmaatschappij, die bedrijfs
matig overeenkomsten van levensverzeke
ring afsluit, in deze contracten een bepaalde 
clausule opneemt, zij ook de aldus geclau
suleerde levensverzekeringovereenkomsten 
steeds bedrijfsmatig afsluit, tenzij zou blij
ken, dat het betreft enkele op zich zelf 
staande gevallen. Uit de gedragingen van de 
maatschappij, in het bijzonder uit haar 
openbaar aanbod tot het sluiten van levens
verzekeringsovereenkomsten met hypotheek
clausule, blijkt naar mijn mening duidelijk, 
dat hier geen sprake is van op zich zelf 
staande gevallen. Ook de maatschappij zelve 
stelt dit eeenszim in hare verdediging." 

Zoals Uwe Majesteit uit de brief van de 
Afdeling van 11 Mei 1949 no. 1111 (1 1938) 
zal blijken, is de afdeling ook na hernieuw
de overweging van oordeel, dat het beroep 
gegrond behoort te worden verklaard. Zich 
verenigend met ondergetekende's mening, 
dat hier sprake is van een bedrijfsmatig 
sluiten van overeenkomsten met hypotheek
clausule, voert zij aan, dat voor de vraag of 
er een ander bedrijf dan het levensverzeke
ringsbedrijf is, beslissend is de wijze, waar
op de toepassing van een stelsel of methode 
in de onderneming bedrijfaeconomisch is ge
organiseerd. Nu niet is gebleken, dat de 
toepassing van de hypotheekclausule geheel 
afzonderlijk wordt geadministreerd door een . 
min of meer zelfstandige afdeling en even
min is komen vast te staan, dat op andere 
wijze een bedrijfaeconomische scheiding is 
aangebracht, meent de Afdeling haar aan
vankelijk gevoelen te moeten handhaven en 
geeft zij Uwe Majesteit in overweging een 
beslissing te nemen overeenkomstig het bij 
Haar advies aangeboden ontwerp-besluit. 

Het nader advies van de Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur heeft de onderge
tekende niet kunnen overtuigen van de 
juistheid van de door haar ontworpen be
slissing. 

Het staat vast, dat het sluiten van ver
zekeringen met hypotheekclausule door de 
vennootschap stelselmatig geschiedt als een 
onderdeel van haar bedrijf. 

Het aldus als onderdeel van een bedrijf 
verrichten van handelingen, welke naar hun 
aard vallen buiten die, welke een levensver
zekeringsbedrijf kan aangaan zonder zijn ka
rakter van levensverzekeringsbedrijf te ver
liezen, levert op het uitoefenen van een an-
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der bedrijf dan het l_evensverzekeringsbe
drijf. 

Daaraan doet niet af, dat die buiten het 
levensverzekeringsbedrijf vallende werk
zaamheid niet bedrijfseconomisch als afzon
derlijke onderneming of afzonderlijk deel 
van een onderneming is georganiseerd, daar 
de vraag of de vennootschap naast het le
vensverzekeringsbedrijf nog een ander be
drijf uitoefent bevestigend moet worden be
antwoord niet slechts indien zij naast haar 
eigenlijk levensverzekeringsbedrijf nog een 
daarvan afgescheiden en afzonderlijk geor
ganiseerd bedrijf uitoefent, doch ook reeds, 
indien haar bedrijf elementen bevat, die 
vallen buiten heteeen de wet onder levens
verzekeringsbedrijf verstaat. 

De redenen waarom naar ondergeteken
de's oordeel het sluiten van overeenkomsten 
van levensverzekering met hypotheekclau
sule niet gebracht kan worden onder het
geen de wet onder levensverzekeringsbedrijf 
verstaat, zijn vermeld in het gemaakte ont
werp-besluit. 

Eerbiedig moge de ondergetekende Uwe 
Majesteit in overweging geven het hierbij 
aangeboden ontwerp-besluit, strekkende tot 
ongegrondverklaring van het beroep, te be
krachtigen. 

s. J 306 

De Minister van Justitie, 
W IJERS. 

11 Juli 1949. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw Algemeen Besluit (Waren• 
wet). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 25 Mei 1949, n°. 386 
D/dossier 33, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en IS der Waren• 
wet (Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793): 

De Raad van State gehoord (advies 21 Juli 
1949, N°. 60); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 4 Juli 1949, 
No. 512 D/dossier 33, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, I. De bereiding, de verpakking of 

de behandeling van eet- of drinkwaren mag, 
behoudens het in het tweede lid van dit 
artikel en het in artikel II bepaalde, uit
sluitend geschieden in ruimten, welke: 

a. niet dienen als slaap- of woongelegen
heid, als stal of tot berging van dieren en 
welke van ruimten, die voor deze doeleinden 
gebruikt worden, deugdelijk zijn afgeschei
den; 

b. deugdelijk zijn afgescheiden van mest
vaalten, beerputten, privaten, urinoirs en 
riolen, en welke ruimten zich bevinden in 
percelen, waarvan de privaten en urinoirs 
in zindelijke en goed onderhouden staat ver
keren, de eerste voorzien van closetpapier, 
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en welke percelen zodanig zijn ingericht, dat 
in de onmiddellijke nabijheid der privaten 
en urinoirs voor het gebruik gereed zijnde 
wasgelegenheden met zeep en schone hand
doek aanwezig zijn; 

c. voldoende schoongehouden, verlicht en 
gelucht zijn, in zindelijke en goed onder
houden staat verkeren en geen voorwerpen 
bevatten, welke niet in zindelijke staat ver
keren; 

d. geen artikelen, waren of stoffen -
andere dan eet- en drinkwaren of grondstof
fen daarvoor - bevatten, welke onaange
name geuren verspreiden, zoals mest, keuken
afval, slachtafval, carbol, lysol, petroleum 
e.d., tenzij deze artikelen, waren of stoffen, 
zodanig zijn afgesloten, dat verspreiding van 
geuren wordt voorkomen, noch artikelen, 
waren of stoffen, waarvan de verwerking bij 
de in die ruimten te bereiden, te behandelen 
of te bewaren eet- en drinkwaren niet is toe
gestaan: deze artikelen, waren of stoffen 
mogen ook niet aanwezig zijn in al of niet 
overdekte andere ruimten, behorende tot 
hetzelfde perceel als waarin de ruimte voor 
bereiding, behandeling of bewaring is ge
legen, tenzij de directeur van de keurings
dienst van waren hiervoor schriftelijke toe
stemming heeft verleend: deze toestemming 
kan te allen tijde worden ingetrokken: 

e. voorzien zijn van deugdelijke vloeren 
met een gelijkmatig en gesloten oppervlak 
en, voor zover bij de bereiding, verpakking 
of behandeling der eet- en drinkwaren water 
in aanmerkelijke hoeveelheid wordt ge
bruikt - wat onder meer geacht wordt het 
geval te zijn bij consumptie-ijsbereidplaatsen, 
slachtplaatsen van wild en gevogelte en be
reid- en verkoopplaatsen bij vishandelaren in 
gebruik - voorzien zijn van vloeren, ver
vaardigd van een materiaal, dat geen vocht 
opneemt of doorlaat, zonder scheuren of 
onnodige verdiepingen. Deze vloeren moeten 
zoveel helling hebben, dat het spoel- en 
schrobwater hetzij rechtstreeks, hetzij door 
open goten gemakkelijk wegvloeit naar het 
met afneembare rooster gedekte en van stank
afsluiter voorziene kolken, vanwaar het water 
buiten het perceel wordt weggevoerd, tenzij 
de directeur van de keuringsdienst van waren, 
in verband met het bedrijf, met een andere 
wijze van afvoer genoegen neemt; 

f. voorzien zijn van effen, afwasbare wan
den en van een stofdichte zoldering, voor
zover een zoldering aanwezig is; een en ander 
voorzover de directeur van de keuringsdienst 
van waren voor de zindelijkheid in het be
drijf zulks nodig acht: 

g. zich bevinden in percelen, waarin, be
houdens het in het tweede lid van dit artikel 
bepaalde, als middel van watervoorziening, 
uitsluitend aanwezig is een aansluiting aan 
de centrale drinkwaterleiding, waaraan in 
alle ruimten, waarin de bereiding, verpak
king of behandeling van eet- en drinkwaren 
plaats vindt, water kan worden onttrokken; 

h. niet door burgemeester en wethouders 
der gemeente, waar de ruimten gelegen zijn, 
gelet op het advies van de directeur van de 
keuringsdienst van waren in een aan de ge
bruiker gericht aangetekend met redenen 
omkleed schrijven met het oog op de volks
gezondheid voor het doel ongeschiktheid zijn 
geoordeeld. 
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2. a. De bepalingen van het eerste lid 
van dit artikel zijn niet van toepassing op 
huisindustrie, voor zover het betreft eet- of 
drinkwaren, welke naar hun aard bestemd 
zijn om na aflevering hetzij in fabrieken ge
reinigd en gesteriliseerd, hetzij door de ver
bruiker zelf gereinigd en gekookt te worden, 
of ten aanzien waarvan door Onze Minister 
van Sociale Zaken ontheffing is verleend. 

b. De directeur van de keuringsdienst kan 
tot wederopzegging en onder het stellen van 
voorwaarden toestemming verlenen: 

aa. dat in plaats van of naast het middel 
van watervoorziening, in het eerste lid, onder 
g, bedoeld, een ander middel van watervoor
ziening in het perceel aanwezig is, dat - in 
verband met het bedrijf - deugdelijk water 
in voldoende hoeveelheid oplevert. Voor 
zover betreft de bacteriologische beoordeling, 
wordt water slechts deugdelijk geacht, in
dien het voldoet aan de eisen, gesteld in het 
normaalblad N 1028, betreffende bacteriQ"' 
logisch-hygiënische keuring van water; 

bb. dat naast de vorenbedoelde middelen 
van watervoorziening een ander middel aan
wezig is, dat ondeugdelijk water oplevert~ 
mits naar het oordeel van voornoemde direc
teur voldoende zekerheid bestaat, dat dit 
water alleen zal worden gebezigd voor voe
ding van stoomketels, spoeling van closets. 
besproeiing en dergelijke doeleinden; 

cc. dat een perceel, dat van deugdelijk 
water niet kan worden voorzien, voor de be
reiding, de verpakking of de behandeling van 
eet- en drikwaren wordt gebruikt; 

dd. dat in de ruimten, in het eerste lid, 
onder g, bedoeld, geen toevoerleidingen voor 
water aanwezig zijn. , 

3. Het in het eerste lid, onder a, b, c en d, 
bepaalde is ook van toepassing op het be
waren van eet- en drinkwaren anders dan 
in dichte, gesloten metaal-, glas-, aardewerk
of houtverpakking. 

4. Burgemeester en wethouders nemen 
geen beschikking op crond van het in het 
eerste lid, onder h, bepaalde dan na inge
wonnen advies van de directeur van de 
keuringsdienst van waren. Zij delen hun be
schikking binnen vier weken na ontvangst 
van bovenbedoeld advies mede aan de direc
teur van de keuringsdienst van waren en 
aan de inspecteur van de volksgezondheid, 
belast met het toezicht op de naleving van 
de Warenwet (Staatsblad 1935, N°. 793). 

5. De gebruikers of de eigenaars der ruim
ten en de inspecteur van de volksgezondheid, 
belast met het toezicht op de naleving van 
de Warenwet (Staatsblad 1935, N°. 793) kun
nen van de beslissing van burgemeester en 
wethouders, bedoeld in het eerste lid, onder 
h, binnen drie weken, nadat hun deze be
slissing is medegedeeld, in beroep. gaan bij 
gedeputeerde staten. 

Art. 2. De bereiding, verpakking, bewa
ring, behandeling en het vervoer van eet- en 
drinkwaren mag uitsluitend geschieden op 
zindelijke wijze en zodanig, dat verontreini
ging _voldoende wordt voorkomen. 

Art. 3. Bij de bereiding, verpakking, be
waring, behandeling en het vervoer van eet
en drinkwaren mag niet gebruik worden ge
maakt van werktuigen, gereedschappen, 
vaatwerk of verpakkingsmaterialen, welke: 
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a. niet in zindelijke of goed onderhouden 
staat verkeren; 

b. aan de eet- en drinkwaren lood, zink 
of andere bestanddelen kunnen afgeven in 
hoeveelheden, die schadelijk voor de gezond
heid kunnen zijn of genoemde waren kunnen 
verontreinigen; 

c. gereinigd zijn met ander water dan 
bedoeld in artikel I, eerste lid, onder g, be
houdens het bepaalde in artikel I, tweede 
lid, onder b. 

Hetzelfde geldt voor het gebruik maken 
van vervoermiddelen, echter slechts voor 
zover deze met de eet- en drinkwaren of de 
daarvoor gebezigde grondstoffen in aanraking 
komen. 

Art. 4. I. Eendeneieren of delen daar
van mogen niet worden gebruikt bij de be
reiding van eet- en drinkwaren, noch aan
wezig zijn in percelen, waar eet- en drink
waren worden bereid, tenzij de directeur 
van de keuringsdienst van waren voor het 
gebied, waarin die bereiding plaats vindt, 
van de:,;e bepaling schriftelijk ontheffing 
heeft verleend, of tenzij de eieren of delen 
ervan zijn gepasteuriseerd en als zodanig 
gekenmerkt, overeenkomstig de door Onze 
Minister van Sociale Zaken vastgestelde be
palingen en voorwaarden voor het pasteuri
seren van eendeneieren of van hun inhoud 

2. Aan de ontheffing, in het eerste lid 
bedoeld, kunnen voorwaarden worden ver• 
bonden, die kunnen worden gewijzigd of aan
gevuld; de ontheffing kan te allen tijde wor
den ingetrokken. 

3. Degene, aan wie een ontheffing is ge
weigerd, of die zich met ten aan een ont
heffing verbonden voorwaarde niet kan ver
einigen, kan binnen veertien dagen na ont
vangst van de weigering of van de ont
heffing in beroep komen bij Onze Minister 
van Sociale Zaken. 

Art. 5. Groenten, vruchten, wortel- en 
knolgewassen, welke ook rauw door de mens 
kunnen worden gebruikt, mogen, nadat zij 
geoogst, geplukt of gerooid zijn, niet behan
deld worden met oppervlaktewater, dat door 
de directeur van de keuringsdienst van waren, 
in overleg met de inspecteur van de volks
gezondheid, belast met het toezicht op de 
naleving van de Warenwet (Staatsblad 1935, 
N°. 793), voor dat doel ongeschikt is ver
kla.2.rd. 

Art. 6. De bereiding, verpakking of be
handeling van eet- en drinkwaren in percelen, 
waarin een geval van typhus, paratyphus, 
dysenterie of cholera voorkomt, mag niet 
geschieden, tenzij de burgemeester der ge
meente, waarin het perceel gelegen is, na 
ingewonnen advies van de geneeskundig in
specteur van de volksgezondheid daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend. Ge
noemde in,:oecteur hoort, alvorens advies 
uit te brengen, de directeur van de keurings
dienst van waren. 

Art. 7. Waren, bedoeld in het Besluit 
Aanwijzing van Waren (Staatsblad 1921, 
N°. 638), zoals dit is gewijzigd en aangevuld,. 
onder 1°, 9° en 140 moeten, onverminderd 
voorschriften in andere besluiten dienaaan
gaande gegeven, voor zover zij aanwezig zijn 
in ruimten, dienende voor de bereiding, be
handeling of bewaring van eet- en drink
waren, zijn voorzien van een opschrift ver-
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meldende de· naam der waar, uit welke naam 
aard of samenstelling of doel d1,1idelijk moet 
blijken. 

Art. 8. Waren, welke giftige bestanddelen 
bevatten, moeten zijn voorzien van een in 
het oog vallend opschrift, waaruit haar gif
tigheid blijkt, met vermelding van de wijze, 
waarop nadeel voor de gezondheid of ver
giftiging bij het gebruik kan worden voor-
komen. · 

Verdelgingsmiddelen voor insecten of 
ander gedierte, voor zover deze middelen in 
vaste vorm zijn, moeten bovendien opvallend 
blauw-violet zijn gekleurd. 

Art. 9. I. De aanduiding "voor diabe
tici" of "voor lijders aan suikerziekte" of 
enige andere aanduiding, waaruit zou kun
nen worden afgeleid, dat de waar meer in 
het bijzonder bestemd of geschikt zou zijn 
voor lijders aan suikerziekte, mag voor eniger
lei eet- of drinkwaar uitsluitend worden ge
bezigd, indien de waar geen verzoetings
middelen bevat, of geen andere verzoetings
middelen dan die, waarvan de naam, alsmede 
het gewichtspercentage in de waar aanwezig, 
duidelijk zichtbaar en leesbaar op de ver
pakking is vermeld. 

2. Wij kunnen ontheffing verlenen van de 
eis, vervat in het eerste lid en kunnen daar
bij voorwaarden stellen. 

Art. 10. Voor de bereiding van eet- en 
drinkwaren mag slechts deugdelijk water 
worden geb,uikt of water, voor welks ge
bruik tot dat doel de directeur van de keu
ringsdienst van waren toestemming heeft 
verleend. Ook mogen voor die bereiding geen 
grondstoffen worden in voorraad gehouden 
of gebezigd, welke in ondeugdelijke toestand 
verkeren, tenzij het hoofd van het bedrijf 
ter plaatse, waarin die grondstoffen worden 
aangetroffen, ten genoegen van de directeur 
van de keuringsdienst van waren aanneme
lijk maakt, dat deze grondstoffen vóór de 
bereiding een bewerking zullen ondergaan, 
waardoor zij in deugdelijke toestand zullen 
kurnen komen. 

Art. 11. De bepalingen van artikel I, 
eerste lid, onder a, b en d, zijn niet van toe
passing op de winning van melk. 

Art. 12. Een toestemming, verleend in
gevolge artikel 1, tweede lid, onder b, wordt 
ingetrokken, indien de gronden daarvoor 
zijn vervallen of indien een of meer der ge
stelde voorwaardeJ:'I niet worden nagekomen. 

Art. 13. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dertigste dag, volgende op die 
van zijn afkoncliging. 

Op dat tijdstip vervallen het Algemeen 
Besluit (Warenwet) (Stbl. 1925, N°. 262), 
zoals dit is gewijzigd, de artikelen I en 2 van 
het besluit van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 
7 April 1942 (Ned. Staatse. van 8 Juni 1942, 
N°. 108) en de beschikking van de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 22 Juni 1942 (Ned. Stct. van 
29 Juni 1942, N°. 123), var, welk !>e;:luit 
en van welke beschikking de voorlopige 
schorsing, bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen, is 
opgeheven bij Koninklijk besluit van 27 De
cember 1945 (Stbl. N°. F 326). 

Art. 14. I. De op grond van het Alge
meen Besluit (Warenwet) (Stbl. 1925, N°. 
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262) verleende toestemmingen, ontheffingen 
en ongeschiktverklaringen, welke op het tijd
stip van inwerkingtreden van het onder
havige besluit van kracht zijn, blijven van 
kracht als waren zij op grond van dit besluit 
verleend. 

2. Waar in een besluit ter uitvoering van 
de artikelen 14 en IS der Warenwet (Stbl. 
1935, N°. 793) wordt verwezen naar enig 
artikel van het Algemeen Besluit (Waren
wet) (Stbl. 1925, N°. 262), wordt deze ver
wijzing geacht te geschieden naar het over
eenkomstig artikel van het onderhavige be
sluit. 

Art. 15. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel: Algemeen Besluit 
(Warenwet), met vermelding van de jaar
gang en het nummer van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van c'it besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Soestdijk, II Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale ZaMn, A. M. JoBKEs. 
(Uitgeg. 29 Juli 1949.) 

s. J 307 

1:J Ju_li 1949, BESLUIT, houdende schor
sing van het besluit van de raad van 
Capelle aan de IJasel van 13 Juni 1949, 
waarbij aan A. Twigt aldaar vergun
ning is verleend voor de bouw van een 
loods op grond aan de Bermweglaan. 

Geschorst tot 1 December 1949. 

S.J 308 
12 Juli 1949. BESLUIT, houdende intrek

king van het Koninklijk besluit van 
22 October 1938, Stbl. N°. 286, tot vast
stelling van regelen betreffende de ver
goeding van reis- en verblijfkosten en 
de verdere vergoeding van de niet tot de 
rechterlijke macht behorende leden van 
de pachtkamers en hun plaatsvervangers 

Wij JULIANA, enz. 
Op gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening van 
20 Juni 1949, 6'> Afdeling, N°. 2225 en van 
6 Juli 1949, Directie van de Landbouw, 
N°. GP/1048/L, Afdeling Grond- en Pacht• 
zaken; 

Overwegende, dat bij artikel 90, vierde 
lid, van het Pachtbesluit het Koninklijk be• 
sluit van 22 October 1938 (Stbl. N°. 286), 
zoals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van IS Januari 1940 (Stbl. N°. 280), is ge
handhaafd tot in de daarbij geregelde materie 
bij beschikking ingevolge artikel 6S, derde 
lid, en artikel 73, derde lid, van het Pacht
besluit zou zijn voorzien; 

dat, nu zodarige voorziening op I Augus
tus 1949 in werking zal treden, het voor
noemde Koninklijke besluit kan worden in..
getrokken; 

s. 1949, J 307-311 

Gelet op de artikelen 6s, derde lid, 73, 
derde lid, en 90, vierde lid, van het Pacht
•esluit, zoals dit is gewijzigd en gehandhaafd 
4!-oor de Pachtreeeling 1945 (Stbl. N°. F 279) 
•n de Pachtvoorziening 1947 (Stbl. N°. 
H 142).; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Koninklijk besluit van 22 October 1938 

(Stbl. N°. 286), zoals dit is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van IS Januari 1940 (Stbl. 
N°. 280), wordt met ingang van I Augustus 
I949 ingetrokken. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaublad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

Soestdijk, I2 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minist" van Justitie, WIJBRS. 

De Minist" oan Landbowo, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSROLT. 

(Uitgeg. 29 Juli 1949.) 

s. J 309 

13 Juli 1949. WET tot nadere wijziging 
"van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947 (De
partement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1184; 
Hand. IJ 48/49, blad•. 1510; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1184; 
Hand. 1 48/49, blad•. 747. 

s. J 310 

13 Juli 1949. WET tot wijziging van het 
Zevende Hoofdstuk A der Rijk1begro

. ting voor het dienstjaar 1947. (Natio-
nale Schuld). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1190; 
Hand. IJ 48/49, blad•. 1510; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1190; 
Hand. I 48/49, blad•. 747. 

S. ,J 3ll 

13 Juli 1949. WET, houdende vast■ telling 
van het slot der a]gemene rekening van 
Rijksontvangstcn en -uitgaven, het slot 
der rekeningen, bedoeld in artikel 87, 
derde lid, en het slot der rekeningen 
van takken van Rijksdienst, bedoeld in 
artikel 88 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, No. 2S9) over het 
dienstjaar 1944. 

Bijl. Hand. IJ 48/49, 1:J31; 
Hand. 11 48/49, blad•. 15:J0; 
Hand. 1 48/49, 1231; 
Hand. 1 48/49, blad•. 747. 
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S. J 312 

13 Juli 1949. WET tot bekrachtiging van 
een met toepassing van het tweede lid 
van artikel 183 der Indische Staatsrege
ling vastgestelde ordonnantie. (Heffing 
van opcenten op de invoerrechten in 
1949). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1:J30: 
Hand. 11 48/49, blad•. 15:J0; 
Hand. I 48/49, 1::l30; 
Hand. I 48/49, blad•. 741. 
Wij JULIANA, enz .. ..... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bekrachtiging wenselij k is van de met 
toepa1111ing van artikel 183, tweede lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 27 December 1948 (Indisch 
Staatsblad, no. 333) inzake de heffing van 
opcenten op de invoerrechten in 1949 vol
gens het tarief van de Indische Tariefwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel 
De met toepassing van artikel 183, twee

de lid, der Indische Staatsregeling vastge
stelde ordonnantie van 27 December 1948 
(Indisch Staatsblad 1948, no. 333) im:ake de 
heffing van opcenten op de invoerrechten in 
1949 volgens het tarief van de Indische 
Tariefwet, wordt bekrachtigd. 

Lallten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZKN. 

De Minister van Over•eese Gebiedsdelen, 
J. H. VAN MAARSBVEEN. 

(Uitge,. ::19 Juli 1949). 

s. J 313 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van Emile Louis Henri Van Aubel en 
19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1143; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1641-1653; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1143; 
Hand. I 48/49, bladz. 747. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Emile Louis Henri Van Aubel en 19 an
deren, die aan Ons een verzoek daartoe 
hebben gedaan met overlegging van de be
wijsstukken bedoeld in ~kei 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Emile Louis Henri Van Aubel, gebo

ren te Sint-Gillis op Brussel (België) 17 
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November 1898, kunstschilder en verzeke
ringsagent, wonende te Verviers (België); 

2°. Christiaan Leo Balemans, geboren 
te Esschen (België) 6 Mei 1905, schilder■-
knecht, wonende te Esschen ( Bel,ië); 

3°. Philip Blits, geboren te Antwerpen 
(Bel,ië) 13 Juni 1906, diamantslijper, wo
nende te Berchem (België); 

4°. Su11111111a Blokland, geboren te Zwijn
drecht (België) 27 April 1906, verpleegster, 
wonende te Berchem (België); 

5°. Jean Daris, geboren te Koekelber, 
(België) 28 Augustus 1893, rijwielhandelaar, 
wonende te Antwerpen (België); 

6°. Joannes Juliaan Adriaan van Elk, 
geboren te Nieuwpoort (België) 29 Maart 
1907, bediende, wonende te Nieuwpoort 
(België); 

7°. Peter Amandus Goumans, geboren te 
Herongen, Wankum (Duitsland) 16 Sep
tember 1901, smid, wonende te Straelen 
(Duitsland); 

8°. Petrus Ernest van Helsland, geboren 
te Sint-Gillis-Waas (België) 27 October 
1904, chauffeur, wonende te Sint Niklaas
Waas (België); 

9°. Adrianus Hugens, geboren te Ant
werpen (België) 17 Maart 1899, chauffeur, 
wonende te Antwerpen (België) ; 

10°. Gerardus Joannes lpskamp, gebo
ren te Oostduinkerke (België) 1 September 
1906, werlonan, wonende te Zandvoorde 
(België); 

11 °. Alexander Cornelius Lövering, ge
boren te Emmerik (Duitsland) 13 Decem
ber 1897, verlakker, wonende te Emmerik 
(Duitsland); 

12°. Helena Mulder, geboren te Antwer
pen (België) 22 November 1895, huishoud
ster, wonende te Wilrijk (België); 

13 °. Johanna Mulder, geboren te Ant
werpen (België) 29 April 1888, .zonder be
roep, wonende tr: Wilrijk (België); 

14°. Johannes Christian Hubert Péreij, 
geboren te Aken (Duitsland) 24 Januari 
1882. boekdrukker, wonende te Hergenrath 
(België); . 

15°. Servais Guillaume Pisters, geboren 
te Membach (België) 3 Maart 1895, land
bouwer, wonende te Bas Lieu (Frankrijk); 

16°. Beatrice Mabel Richards, geboren 
te Cardill (Engeland) 2 November 1878, 
.zonder beroep, weduwe van Hermann 
Christoph Ferdinand Hennig, wonende te 
Rome (Italië) ; 

17°. Pieter de Rijke, geboren te Zwijn
drecht (België) 19 Mei 1900, bankwerker, 
wonende te Antwerpen (België); 

18°. Adrianus Joannes Schrauwen, ge
boren te Antwerpen (België) 19 December 
.1900, chauffeur, wonende te Antwerpen 
(België) ; 

19°. Herman Ferdinand Soullree, gebo
ren te Sint-Jans-Molenbeek (België) 25 
Juli 1906, reiziger, wonende te Zottegem 
(België); 

20°. Christianus Joannes van Tilburg, 
geboren te Ekeren (België) 15 Februari 
1905, arbeider, wonende te Esschen (Bel
gië). 
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Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Mi!Üster van Justitie, WIJERS. 
(Uitgeg. 5 Aug. 1949), 

s. J 314 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van Curt Gadiel en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1145; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1641-1653; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1145; 
Hand. I 48/49, bladz. 747. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Curt Gadiel en 19 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden, voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December -1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij dezen verleend aan: 
1 °. Curt Gadiel, geboren te Guttentag 

(Duitsland) 19 October 1897, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

2 °. · Emile Jean Auguste Joseph Gre
maux, geboren te 's-Hertogenbosch (Noord
brabant) 2 October 1902, analyst, wonende 
te 's-Hertogenbosch, provincie Noordbra
bant; 

3°. Elizabeth Francina Grupper, gebo
ren te Gorinchem (ZuidhoJland) 24 Juli 
1907, zonder beroep, weduwe van Fran:e 
Mar~in _Kleinemanns, wonende te Millingen, 
provincie Gelderland; 

4°. Johanna Harde, geboren te Amster
dam (NoordhoJland) 15 October 1915, 
hoofd van de linnenkamer in een ziekenhuis, 
won

0
ende t~ Amersfoort, provincie Utrecht; 

5 . .Tul1us Joseph, geboren te Hamburg 
(Duitsland) 22 Januari 1900, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

6°. Richard Joseph, geboren te Ham
burt!!. (Duitsland) 28 November 1903, hui
denhandelaar, wonende te Amsterdam pro-
vincie NoordhoJland; ' 

7°. A,i!nes Maria Klebe, geboren te 
Rheydt (Duitsland) 12 Augustus 1907 kan
toorbediende, wonende te Rotterdam' pro-
vincie ZuidhoJland; ' 

8°. Arie Wi11em Korpel, geboren te Hil
le,i!ersber4, thans gemeente Rotterdam 
(Zuidho11and), 21 Januari 1898, olieman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land; 

s. 1949, J 314 

9°. Karl Wilhelm Theodor Kruse, ge
boren te Brunswijk (Duitsland) 16 Januari 
1897, boekhouder, wonende te Medan On
donesiil); 

10°. Hermann Hirsch Kuplerschmiedt, 
geboren te Keulen (Duitsland) 31 Juli 1908, 
fotohandelaar, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie ZuidhoJland; 

11 °. Ernestine Geertruida Maria Lohan, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidho11and) 25 
September 1899, kloosterzuster, wonende te 
Vlissingen, provincie Zeeland; 

12°. Hermann Plalzner, geboren te We
nen (Oostenrijk) 2 Mei 1901, operette-zan
ger, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidho11and; 

13°. Camiel Petrus van Schoonacker, ge
boren te IJzendijke (Zeeland) 2 Juni 1907, 
garagechef, wonende te Rotterdam, provin
cie ZuidhoJland; 

14°. Maria Agnes Thelen, geboren te 
Heerlen (Limburg) 7 April 1907, hulp in 
de huishouding, wonende te Heerlen, pro
vincie Limburg; 

15°. Geertruy van IJssel, geboren· te 
Rotterdam (Zuidho11and) 16 Mei 1883, zon
der beroep, weduwe van Constantine Rut
land, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidho11and. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel no
dig, van het bepaalde bij artikel 3 tweede 
en vierde lid, aanhef en onder 2 °'. en 3 °. 
van de wet van 12 December 1892 (Staats
blad No. 268) op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 
232) wordt bij deze de hoedanigheid . van 
Nederlander verleend aan: 

1 °. Jakobus Christiaan Delsasso gebo
ren te Leiden (Zuidho11and) 19 JuÎi 1897 
kahtoorbediende, wonende te Amsterdam' 
provincie Noordho11and; ' 

2°. Carl Robert Görlitz, geboren te 
Hirschberg (Duitsland) 15 Juli 1885, zon
der beroep, wonende te Batavia (Indone
sië): 

3°. Walther Schneider, geboren te De
venter (Overijssel) 20 Januari 1918, bank
werker, wonende te Deventer, provincie 
Overijssel· 

4°. Adam Skubisz, geboren te Drocho
bycz, (Polen) 21 Augustus 1920, bedrijfs
leider, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

5°. Mieczyslaw Zych, geboren te Gro
bice (Polen) 29 Mei 1914, monteur, wonen
de te Breda, provincie Noordbrabant. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die ven haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, en:e. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 5 Aug. 1949). 

I 
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s. J 315 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisa-
tie van Herman Gartner en 22 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1146; 
Hand. 11 48/49, blad•. 1641-1653; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1146; 
Hand. 1 48/49, blads. 747. 
Wij JULIANA, enz....... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Herman Gartner en 22 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Herman Gartner, geboren te Vynita 

(Roemenië) 22 Mei 1910, koopman, wonen
de te Willemstad (Nederlandse Antillen); 

2°, Käthe Rosa Rahel Grossmann, ge
boren te Berlijn (Duitsland) 2 December 
1897, zonder beroep, geacheiden echtgenote 
van Frans Burlchardt, wonende te Soerabaja 
(Indonesië); · 

3°. Henricus Stephanus Hinsen, geboren 
te Roermond (Limburg) S Augustus 1901, 
kermisexploitant, wonende te Roermond, 
provincie Limburg; 

4°. Albert Huber, geboren te München 
(Duitsland) 28 Maart 1891, kantoorbedien
de, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

5°. Elisabeth Agnes Frszwislca Hüslcen, 
geboren te Duisburg (Duitsland) 27 Januari 
1909, kloosterzuster, wonende te 's-Herto
genbosch, provincie Noordbrabant; 

6°. Amalia Kesaler, geboren te Lemberg 
(Polen) 8 April 1893, koopvrouw, weduwe 
van Abraham Hirsch Wellner, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Konrad Theodor Frszw I.anAer, ge
boren te Rothenbach (Duitsland) 29 Octo
ber 1897, monteur, wonende te Heerlen, 
provincie Limburi; 

8°. Siegfried Sigmund Arthur Lütsow, 
geboren te Neira (Indonesië) 11 December 
1896, hoofdopsichter, wonende te Batavia 
(Indonesië); 

9°. Hermann Oortmann, geboren teVeld
hausen (Duitsland) 22 Januari 1881, zonder 
beroeo, wonende te Hengelo, provincie 
OveriJ-1; 

10°. Johanna Petrilcat, geboren te Gel
senkirchen-Horst (Duitsland) 21 October 
1899, dienstbode, wonende te Hilversum, 
provincie Noordholland; 

11°. Paula Johanna Selig, geboren te 
WürsburA (Duitsland) 20 Mei 1890, gra
pJiologe, weduwe van Hu(lo Daniel Sinshei
rner, wonende te Overveen, gemeente Bloe
mendaal, provincie Noordholltutd; 

12°. Hendrik Joseph Severins, geboren 
te Kerkrade (LimburA) 18 Maart 1908, 

554 

mijnwerker, wonende te Schaesberg, provin
cie Limburg; 

13°. Karl Theodor Silbermann, geboren 
te Waldenburg (Duitsland) 16 December 
1903, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

14 °. Cornelius Constantinus Suis, gebo
ren te Antwerpen (België) 10 November 
1893, huisknecht, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

15°. Maria Johanna Többen, geboren te 
Emmen (Drenthe) 3 Februari 1900, zonder 
beroep, weduwe van Johann Heinrich Suel
mann, wonende te Eaunen, provincie Dren
the; 

16°. Louis François Vroome, geboren te 
Vlissingen (Zeeland) 3 September 1879, 
zonder beroep, wonende te Vlissingen, pro
vincie Zeeland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232) wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Lambertus Hendrikus Paes, geboren 
te Maastricht (Limburg) 7 Januari 1907, 
verpleger, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Johannes Bernardus Servaas, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) 14 No
vember 1916, electricien, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; ' 

3°. Henricus Smit, geboren te Amster
dam (Noordholland) 18 Februari 1899, 
marktkoopman, wonende te Aznsterdam, 
provincie Noordholland; 

4°. Johan Jacob Sohier, geboren te Am
sterdam (Noordholland) 3 Augustus 1901, 
grondwerker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. 

Art. 3. . Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232) wordt bij deze de hoeda
nigheid van Nederlanderschap verleend aan: 

1 °. Margaretha Catharina Barbara Hu
ber, geboren te Aznsterdam (Noordholland) 
13 Mei 1922, kantoorbediende, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

2°. Edith Wellner, gebóren te Berlijn 
(Duitsland) 14 Juni 1921, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

3°, Lodiewijk Karel Suis, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) 18 Juni 1922, 
modelvliegtuigbouwer, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
· (Uitgeg. 5 Aug. 1949). 
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s. J 316 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van Wilhelm Ernst Gustav MUiier en 
Gerard Ernst Wilhelm Müller. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1149; . 
Hand. 11 48/49, blad•. 1641-1653; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1149; 
Hand. I 48/49, blad•. 141. 

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

dat· er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wilhelm Ernst Gustav Müller en Gerard 
Ernst Wilhelm Müller, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft laatstgenoemde voor 
zoveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan Wilhelm 
Ernst Gerard Müller, geboren te Linden 
(Duitsland) 15 Februari 1887, drogist, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

Art. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bii de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoeda
nigheid van Nederlander verleend aan Ge
rard Ernst Wilhelm Müller, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) 9 Maart 1922, 
vertegenwoordiger, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
(Uitgeg. 5 Aug. 1949). 

s. J 317 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisa
tie van Karapet Babayan en 19 ande
ren. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1153; 
Hand. 11 48/49, blad•. 1641-1653; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1153; 
Hand. I 48/49, blad•. 747. 
Wij JULIANA, enz ....... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Karapet Babayan en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in arti
kel 2 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijastukken, bedoeld in artikel 3 
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der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 
232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Karapet Babayan, geboren te Shah

pu.r (Iran) 15 Juni 1914, koopman, wonen
de te 's-Gravenha,ze, provincie Zuidholland; 

2°. Peter Hubertus Baens, geboren te 
Neeritter_ (Limburg) 31 Augustus 1901, 
stoker, wonende te Weert, provincie Lim
bur~; 

3°. Ernst Bodenheimer, geboren te Zü
rich (Zwitserland) 29 Juli 1903, export
agent, wonende te At1111terdam, provincie 
Noordholland; 

4°. Bernardus Henderikus Büter, gebo
ren te Schoonebeek (Drenthe) 6 Mei 1909, 
landbouwer, wonende te Schoonebeek, pro
vincie Drenthe; 

5°. Gerardus Henderikus Büter, geboren 
te Schoonebeek (Drenthe) 21 Juli 1919, 
landbouwer, wonende te Schoonebeek, pro
vincie Drenthe; 

6°. Fraru;iska Johanna C•ech, geboren te 
Troppau (Tsjecho-Slowalcüe) 20 Juni 1887, 
huishoudster, wonende te 's--Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

7°. Charles Eduard Fuhrmann, geboren 
te Sniatyn (Polen) 4 Augustus 1906, juwe
lier en horlogemaker, wonende te Willem
stad (Nederlandse Antillen); 

8°. Hendrik Gijsbers, geboren te Tub
bergen (Overijssel) 11 October 1893, land
bouwer, wonende te Tubbergen, provincie 
Overijssel; 

9°. Erntst Wilhelm Karl Hecht, geboren 
te Hamburg (Duitsland) 25 October 1875, 
koopman, wonende te Hilversuni, provincie 
Noordholland; 

10°. Matyas Kapel, geboren te Fünlkir
chen (Hongarije) 29 Januari 1901, mijnwer
ker, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

11 °. Fraru;iska Knappmann, geboren te 
Essen (Duitsland) 19 Juni 1909, klooster
zuster-onderwijzeres, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

12°. Fraru;iska Konecny, geboren te Tre
bitsch (Tsjecho-Slowakije) 10 October 1894, 
controleuse, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

13°. Nora Lemmen, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) 8 Maart 1925, hand
weefster, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

14°. Johannes Marcus van der Lubbe, 
geboren te Leiden (Zuldholland) 23 Juli 
1905, magazijnbediende wonde te .hnster
dam, provincie Noon!.holland; 

15°. Arnold Malinowski, geboren te Ple
schen (Duitsland) 20 Maart 1886, weten
schappelijk medewerker bij de N.V. Orga
non, wonende te Nijmegen, orovincie Gel
derland; 

16°. Maria Theodora Johanna Spieringhs, 
geboren te Breda (Noordbrabant) 1 Novem-
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ber 1899, pensionhoudster, weduwe van 
Hermann Friedrich Ottemann, wonende te 
Tilburg, provincie Noordbrabant; 

1 7 °. Ed mond W iener, geboren te Gestel 
en Blaarthem, thans gemeente Eindhoven 
(Noordbrabant) 28 October 1919, radiohan
delaar, wonende te Eindht,ven, provincie 
Noordbrabant; 

18°. Theodor Wiener, geboren te Gestel 
en Blaarthem, thans gemeente Eindhoven 
(Noordbrabant) 6 December 1918, radio
handelaar, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232) wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1 °. H einrich Garritsen, geboren te Dümp
ten (Duitsland\ 18 Maart 1907 arbeider, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

2°. Jan Homma, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 15 Februari 1913, chauffeur, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 5 Aug. 1949). 

S. J 318 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van Paul Hubert Frans Brenneker en 
21 anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1156; 
Hand. Il 48/49, blad•. 1641-1653; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1156; 
Hand. 1 48/49, blad•. 747; 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Paul Hubert Frans Brenneker en 21 ande
ren, die aan Ons een verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zoveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad No. 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Paul Hubert Frans Brenneker, ge

boren te Venlo (Limburg) 7 Mei 1912, 
Rooms-Katholiek priester, wonende te 
Willemstad (Nederlandse Antillen); 
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2°. Max Enker, geboren te Keulen 
(Duitsland) 10 Augustus 1913, predikant, 
wonende te Cadirand, provincie Zeeland; 

3°. Joseph Gerstner, geboren te Lisberg 
(Duitsland) 29 April 1880, koopman,. wo
nende te Enschede, provincie Overijssel; 

4°. Pieter Alphonse Haentjes, geboren te 
Thielrode (België) 18 Maart 1893, klom
penmaker en landbouwer, wonende te Wehl, 
provincie Gelderland; 

5°. Albert Petrus Kiekens, geboren te 
Kemseke (België) 19 November 1895, tram
controleur, wonende te '&-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

6°. Victor Hendrik Gerhard Koenen, ge
boren te Bergh (Gelderland) 5 Juni 1904, 
kapper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

7°. Franz Kubin, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 3 October 1894, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

8°. Menkeliena Lanting, geboren te Delf
zijl (Groningen) 25 October 1910, werk
vrouw, weduwe van Erwin Andreas Stix, 
wonende te Delf•ijl, provincie Groningen; 

9°. Gertrud Lerner, geboren te Oberhau
sen (Duitsland) 23 Maart 1908, dienstbode, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland; 

10°. Bruno Karel Hendrik Meijer, gebo
ren te Utrecht (Utrecht) 6 September 1903, 
vertegenwoordiger, wonende te Bussum, pro
vincie Noordholland; 

11 °. Kurt Siegfried Philip, geboren te 
Hannover (Duitsland) 9 November 1902, 
kousenhersteller, wonende te Baarn, provin
cie Utrecht; 

12°. Ludmilla Prochazka, geboren te We
nen (Oostenrijk) 2 Januari 1910, huishoud
ster, wonende te Baarle-Nassau, provincie 
Noordbrabant; 

13°. Franz Treumann, geboren te Fürth 
(Duitsland) 1 Mei 1899, bankier, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

14°. Victor Alexander Wense] Weil, ge
boren te Moskou (Rusland) 25Mei/6 Juni 
1899, arbitrageant, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

Art, 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2 °. en 3 °. der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Stoatsb]ad No. H 232), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verle--nd aan: . 

1 •. Hendrik Batten, geboren te Vlissin
i?en (Zeeland) 15 Augustus 1906, stuurman 
ter koopvaardij, wonende te Middelburg, 
provincie Zeeland: 

2°. John William Reyers, geboren te 
Keokuk (Verenigde Staten van Amerika) 7 
Maart 1876, zonder beroep, wonende te Nij
me/l!en, orovincie Gelderland; 

3°. Heinrich Smerecnik, geboren te Hom
berg (Duitsland) 8 Juli 1918, mijnwerker, 
wonende te He9r]en, provincie Limburg; 

4°. Kazimiers• S11:teyn, geboren te Leo
niszki (Rusland) 1 Juli 1901, landbouwkun-
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dige, wonende te Wa'9nin'9n, provincie 
Gelderland; 

5°. Herman Joseph Tebroke, geboren te 
Aalten (Gelderland) 12 November 1903, as
sistent-directeur van een stoomzuivelfa
briek, wonende te Lichtenvoorde, provincie 
Gelderland. 

Art. 1. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoeda
aicheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Johanna Maria Theresia Haentjes, 
geboren te Wehl (Gelderland) 8 December 
1925, hulp in de huishouding, wonende te 
Wehl, provincie Gelderland; 

2°, Frazu Peter Kubin, geboren te Am
sterdam (NoordhoIIand) 17 Juli 1923, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

3°. Kathinka Kubin, geboren te Amster
dam (Noordholland) 23 April 1926, aecre
tare1111e, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

Art. 4. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoeda
nigheid van Nederlander onthouden aan: 

1°. Wanda Szteyn, geboren 19 Februari 
1931, vermoedelijk verblijvende in Polen; 

2°. Stanislaw Szteyn, geboren 30 Juni 
1934, vermoedelijk verblijvende in Polen. 

Art. 5. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 JW;i 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
(Uitgeg. 1 Aug. 1949). 

s. J 319 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van Johann Hendrik Back en 20 an
deren. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1161; 
Hand. Il 48/49, blads. 1641-1653: 
Bijl. "Hand. 1 48/49, 1161; 
Hand. 1 48/49, bladz. 747. 
Wij JULIANA, enz....... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jo
hann Hendrik Back en 20 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge-

s. 1949, J 319 

wijziitd bij de wet van 10 Tuli 1947 (Staats
blad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Johann Hendrik Back, geboren te 

Ambt-Hardenberg (Overij8881) 6 Juni 1915, 
landbouwer, wonende te Hardenberg, pro
vincie Overijssel; 

2°. Adriana Seralina Cantadore, gd>oren 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) 15 Juli 1905, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenha,e, 
provincie Zuidholland; 

3°. Ludovicus Johannes van Eijken, ge
boren te Hilvarenbeek (Noordbrabant) 24 
October 1902, magazijnmeester, wonende te 
Hilvarenbeek, provincie Noordbrabant. 

4°. Richard Theodor Haas, geboren te 
München (Duitsland) 3 Januari 1908, ban
kier, wonende te Hilversum, provincie 
NoordhoIIand; 

5°. Eco Johannes Kaltenschnee, geboren 
te Amsterdam (NoordhoIIand) 28 Mei 1919, 
administrateur, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

6°. Gerhard Peter Kleipas, geboren te 
Jutphaas (Utrecht) 3 Februari 1912, schip
per, wonende aan boord van een Neder
lands schip; 

7°\ Jot1el Kreisberg, geboren te Droho
bycs (Polen) 12 Juni 1913, koopman, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

8°. Frieda Alwine Gustava Kühn, gebo
ren te Halle (Duitsland) 13 Januari 1912, 
hulp in de huishouding, wonende te 's-Gra
venha,e, provincie Zuidhoiland; 

9°. Bernardo Bruno Metsch, geboren te 
Kulent:e (Roemenië) 20 Maart 1911, koop
man, wonende op .Curaçao (Nederlandse An
tillen); 

10°. 1gnac J0818I Micka, geboren te Am
sterdam (Noordholland) 31 Mei 1916, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie NoordhoIIand; 

11°. Hugo SchlOSB, geboren te Nieder
Weisel (Duitsland) 5 September 1897, kooP
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhoiland; 

12°. Matldalena Johanna Schmitt, gebo
ren te Königsfeld (Duitsland) 30 November 
1896, hulp i~ de huishouding, wonende te 
Hilversum, provincie Noordhoiland; 

13°. Helena Wilhelmina Josephina Scham
per, geboren te Utrecht (Utrecht) 27 Fe
bruari 1887, kamerverhuurster, weduwe van 
Ernst Friedrich 1manuel Schroth, wonende 
te 's-Grave~, provincie Zuidholland; 

14°. Maurice Emilius Stockman, geboren 
te Ternew,en (Zeeland) 23 September 1897, 
kraanmachinist, wonende te Terneuzen, pro
vincie Zeeland,· 

15°. Hermann Anton Temminghott, ge
boren te Amme/oe (Duitsland) 30 Augustus 
1897, landbouwer-cafBiouder, wonende te 
Eibergen, provincie Gelderland; 

16°. Benis Weinberg, geboren te Riga 
(Rusland) 7 November 1888, directeur van 
een Import- en Agenturencompagnie, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

Art. 2, Met afwijking, voor zoveel nodig, 
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van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3 °. der 
wet van 12 December 1892 (Staatablad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

1°. Wlaclyalaw Figlarek, geboren te Oza
row (Polen) 8 September 1921, plaatwerker, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

2°. Arthur Gottachall, geboren te Klein
Gerau (Duitsland) 8 October 1911, koop
man, wonende te Aznsterdam, provincie 
Noordholland; 

3°. Karol Jan Pieto Habryka, geboren te 
Ssopienice (Polen) 23 October 1912, kan
toorbediende, wonende te Breda, provincie 
Noordbrabant; 

4°. Willi Irr~, geboren te Groni~n 
(Groningen) 14 Juli" 1923, militair, verblij
vende in Indonesië. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatablad No. 268) op het Nederlander-
11chap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoeda
nigheid van Nederlander verleend aan Ber
nardus Hermanua Hendrikus Temmi"'holl, 
geboren te Eiberpn ( Gelderland) 9 Maart 
1927, zonder beroep, wonende te Eibergen, 
provincie Gelderland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
(Uit,eg. 5 Augustus 1949.) 

s. J 320 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van A"'9la Arli"' en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1111; 
Hand. II 48/49, bladz. 1641-1653; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1111; ' 
Hand. I 48/49, blads. 747. 
Wij JULIANA, enz •••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Angela Arlinl en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsatukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en. het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 ,Staats
blad No. H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Angela Arling, geboren te Altenberge 

(Duitsland) 23 Mei 1903, zonder beroep, 
wonende te Fehndorl (Duitsland); 
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2°. Grégoire Antoine Henri Arnolts, ge
boren te Luik (België) 17 Augustus 1898, 
handelsreiziger, wonende te Luik (België); 

3 °. Gerhard Hermann Broens, geboren 
te Schwartenberg, Rütenbrock ( Duitsland) 
28 Augustus 1906, landbouwer, wonende te 
Oberl&ngen (Duitsland); 

4°. Bernhard Heinrich Josel Disselborg~ 
geboren te Schöningsdorl, Gro11 Fullen 
(Duitsland) 23 Mei 1906, veenarbeider, wo
nende te Hesepertwi1t (Duitsland); 

5°. Emilia Carolina Dormaar, geboren te 
Antwerpen (België) 5 April 1884, zonder 
beroep, wODeDde te Sint Jans Molenbeek 
(België); 

6". Thsodor Hermann van Geenhuisen, 
geboren te Büderich (Duitsland) 21 Octo
ber 1903, landarbeider, wonende te Kaarst 
(Duitsland); 

7°. Ferdinandus Hellemann, geboren te 
Antwerpen (België) 9 Juni 1896, piani14 
wonende te Borgerhout, Antwerpen (Bel
gië); 

8°. Henri Albert van der Heyden, gebo
ren te Sint-]oost-ten-Noode (België) 23 
Juni 1896, schrijnwerker, wonende te Sint
Joost-ten-Noode/Brussel (België); 

9°. Hendrina Janssen, geboren te Keve
laar (Duitsland) 3 December 1901, klooster
zuster, wonende te Keulep. (Duitsland); 

10°. Justine Katherina Kranig, geboren 
te Lusern (Zwitserland) 1 September 1893, 
zonder beroep, wonende te Shanghai (Chi
na); 

11 °. Josephu1 Hubertus Jacobus Van de 
Laar, geboren te Kessenich (België) 14 Juli 
1883, hotelbediende, wonende te Antwerpen 
(België); 

12°. Johannes Lere, geboren te Wilrijk 
(België) 10 October 1893, spijshuishouder, 
wonende te Antwerpen (België); 

13°. Joseph Cornelis MathijSBen, geboren 
te Baarle-Hertog (België) 31 Juli 1905, 
boekdrukker, wonende te Deurne, Antwer
pen (Bel,zië); 

14°. Joan Benoit van Remoortere, ge
boren te Bruatel (België) 1 Juli 1905; chauf
feur, wonende te Brussel (België); 

15°. Henrica Isabella Salomon, geboren 
te Antwerpen (België) 7 Juni 1887, zonder 
beroep, wonende te . Berchem, Antwerpen 
(België); 

16°. Josephine Mar,areta Severens, ge
boren te Wattenacheid (Duitsland) 27 Juli 
1901, koopvrouw, wonende te Süg,zerath bij 
Geilenkirchen ( Duitsland); 

17°. Josef Vaessen, geboren te Haaren 
(Duitsland) 18 Juli 1904, bouwvakarbeider, 
wonende te Ubach (Duitsland); 

18°. Hubertina Elisabeth Verlinden, ge
boren te Rodenkirchen (Duitsland) 3 Ja
nuari 1906, zonder beroep, wonende te Ro
denlcirchen-Keulen (Duitsland); 

19°. Hendrik Wildschut, geboren te 
Ruhrort (Duitaland) 10 April 1882, be
vrachter, wonende te Antwerpen (België); 

20°. Wilhelm Zweers, geboren te Altmer
beren, Baesweiler (Duitsland) 15 Juni 1898; 
koopman, wonende te Keulen (Duitsland). 

A1't. Z. Deze wet treedt in werking met 
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ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(UitlJe,. 5 Aui. 1949). 

. 
s. J 321 

13 Juli 1949. WET, houdende naturalisatie 
van Helene Sofie Mathilde Althof en 
19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48149, 1118; 
Hand, 11 48/49, blads. 1641-1653; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1118; 
Hand. 1 48/49, blads. 141. 
Wij .J!ULIANA, enz ....... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Helene Sofie Mathilde Althof en 19 ande
ren, die aan Ons een verzoek daartoe heb
ben gedtum, met overlegging - wat betreft 
de in artikel 2 genoemde voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staat~lad No. 268) op het Nederlander
schap e~ het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd pij de wet van 10 Juli 1947 (Staats-
blad No, H 232); 

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

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. He/ene Sofie Mathilde Althof, gebo

ren te Hannover (Duitsland) 19 Maart 
1878, z~der beroep, wonende te Gouda, 
provincie Zuidholland; 

2°. Hedwi, Sofie Derda, geboren te Neu
stadt (l)uitsland) 22 Augustus 1891, huis
houdster, wonende te Hilversum, provincie 
Noordh4lland; 

3°. ~rit• Heinrich Ernst Wilhelm An
dreas Gtaack, geboren te Mölln (Duitsland) 
27 Maart 1887, hoedenreparateur, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

4°. Erich Herbert Hermenthal, geboren 
te Leipzig-Gohlis (Duitsland) 13 Maart 
1899, bontwerker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

5°. Kurt Julius Martin Joachim Hol
länder, ceboren te Hamburg (Duitsland) 21 
Mei 19Q8, grossier in parfumerii!JJ. en phar
maceutiache artikelen, wonende te Zeist, 
provincie Utrecht; 

6°. Heinrlch Carl Kampermann, gebo
ren te Oberhausen· (Duitsland) 3 Januari 
1895, exploitant van een heetmangelbedrijf, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

7°. Jan Antoon Knevels, geboren te Rij
kevo111el (België) 21 Augustus 1906, land
bouwer, wonende te Chaam, provincie 
Noordbrabant; 

8°. Friedrich Wilhelm Kohn, geboren te 
Wenen (Oostenriik) 20 Juli 1905, afdelings
chef in een machinefabriek, wonende te 
HenAe]o, provincie Overijasel; 
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9°, Albert Kaspar Kollmann, geboren te 
Erfurt (Duitsland) 9 November 1896, bank

erker. wonende te Gulpen, provincie Lim
uri; 

• 10°. Dorothea Antonie Leifeld, geboren 
j:e Osnabrück (Duitsland) 22 December 
1907, dienstbode, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

11°. Sali Mai12Ier, geboren te Zwingen
berg (Duitsland) 2 September 1876, fabri
kant, wonende te Soerabaja (Indonesië); 

1:1°. Paul Aloys Mauve, geboren te Mun-
11ter (Duitsland) 12 Augustus 1921, labora
toriumbediende, wonende te Delft, provin
cie Zuidholland; 

13°. Gustav Adolph Möller, geboren te 
Rieste (Duitsland) 6 April 1873, vervener 
en turfhandelaar, wonende te Tubbergen, 
provincie Overiissel; 

14°. Clara Pels, geboren te Heiden 
(Duitsland) 14 December 1907, religieuze, 
wonende te Pannerden, provincie Gelder
land; 

15°. Anna Maria Pomberg, geboren te 
Ahaus (Duitsland) 8 Mei 1904, religieuze, 
wonende te Pannerden, provincie Gelder
land; 

16°. Fritz Rosenthal, geboren te Keulen 
(Duitsland) 7 Augustu1 1905, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

17°. Martin Schiller, geboren te Kro
ianke (Duitsland) 6 Februari 1911, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

18°. Vincent Josef Karel Schmidt, gebo
ren te Bohusovice (Tsjecho-Slowakije) 12 
November 1895, planter, wonende te Medan 
(Indonesië); 

19°. Johan Herman Heinrich Sturre, ge
boren te Emmen (Drenthe) 1 December 
1905, landbouwer, wonende te Emmer-Com
pascuum, gemeente Emmen, provincie Dren
the; 

.lrt. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Tuli 1947 (Staats-
blad No. H 232) wordt bij deze de hoeda
nigheid van Nederlander verleend aan Hein
rich Karl Kampermann, geboren te Ober
hausen (Duitsland) 26 Mei 1926, kantoor
bediende, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palé1ze Soestdijk, 13 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie WIJERS. 

(UitlJeg. :J Aug. 1949). 
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13 Juli 1949. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
7 October 1919 (Staatsblad N°. 596), 
regelende de vernietiging en vervreem
ding van archiefstukken. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Januari 1949, nr. 88 I6o1, Afdeling Oud
heidkunde en Natuurbescherming; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
wijziging aan te brengen in het Koninklijk 
besluit van 7 October 1919 (Stbl. nr. 596), 
vastgesteld ingevolge artikel 5 van de Ar
chiefwet 1918 (Stbl. nr. 378), en gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 14 Juni 1929 
(Stbl. nr. 316), houdende bepaling van de 
gevallen, waarin en van de wijze, waarop 
archiebescheiden, al of niet in enige bewaar
plaats overgebracht, vernietigd of vervreemd 
kunnen worden; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 Februari 1949, nr. 59); 

Gezien het nader gemeenschappelijk raP
port van Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 7 Mei 1949, 
nr. 99.1631 , Afdeling Oudheidkunde en Na
tuurbescherming; 

van Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken van 7 Juni 1949, N°, 26234, Afdeling 
Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurs
zaken, 

en van Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat van 6 Juli 1949, N°. ?II, Directie 
van de Waterstaat, Afdeling Waterstaats
recht; 

Hebben goeclkevonden en verstaan: 

Enig artilul. 

In het Koninklijk besluit van 7 October 
1919 (Staatsblad nr. 596), vastgesteld inge
volge artikel 5 van de Archiefwet 1918 (Stbl. 
nr. 378), en gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 14 Juni 1929 (Stbl. nr. 316), hou
dende bepaling van de gevallen, waarin en 
van de wijze, waarop archiefbescheiden, al 
of niet in enige bewaarplaats overgebracht, 
vernietigd of vervreemd kunnen worden, 
worden de tweede en derde volzin van het 
tweede lid van artikel I vervangen door het 
volgende: 

Tot die archieven behorende stukken, 
welke niet op zodanige lijsten zijn vermeld, 
mogen slechts worden vernietigd na inge
wonnen advies van de beheerder van de 
Rijksarchiefbewaarplaats, welke volgens de 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 
2 September 1919 (Stbl. nr. 552), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van IS April 1929 
(Stbl. nr. 159), tot bewaring dier archieven 
is bestemd. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Binnenlandse Zaken en 
van Verkeer en Waterstaat zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
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worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 13 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister oon Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TB, RUTTEN. 

De Minider oon Binnenlandse Zaken a.i 
J. R. H. VAN SCBAIK. 

De Mini.ter uan Verkeer en Waterstaat 
D. G. W. SPITZEM. .' 

(Uitgeg. 2 Aug. 1949,) 

s. J 323 

13 Juli 1949, BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Ver
voer. 

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

Verkeer en Waterstaat van 30 Mei 1949 
N°. 71666/26871, Afdeling Vervoerdiensten' 
Bureau Spoor- en Tramwegen· ' 

Gelet op artikel 27 der Spoo~gwet; · 
De Raad van State gehoord (advies van 

21 Juni 1949, N°. 52); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 7 Juli 1949, VI A 
N°. 74693/26871; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Vervoer vastge

steld bij Koninklijk besluit van 9 N~vember 
1928 (Stbl. N°. 415), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van IS Januari 1949 
(Stbl. N°. J 42), te wijzigen als volgt: 

Artikel I. 
Artikel 55 lid 5 wordt gelezen: 
De Spoorweg. kan voor het afhalen een 

loon in rekening brengen, welk loon in de 
tarieven wordt bepaald. 

Artikel II. 
In artikel 58 § 5 lid 2 onder d wordt voor: 
"de opgave van den inhoud der zending 

en van het gewicht daarvan en bovendien 
bij stukeoed: 
het aantal stuks, de wijze van verpakking 

en eene vermelding of de colli van een adres 
zijn voorzien (Zie artikel 53 § 6 (I)) :" 

gelezen: . 
de opgave van de aard der goederen en 

van het gewicht van de zending en bovendien 
bij stukgoed: 
het aantal stuks, de wijze van verpakking 

en een vermelding of de colli van een adres 
zijn voorzien, alsmede de inhoud van ieder 
colli, uitgedrukt in kubieke decimeters; 

Artikel III. 
Artikel 72 lid 6 wordt gelezen: 
De Spoorweg kan voor het bestellen een 

loon in rekening brengen, welk loon in de 
tarieven wordt bepaald. 

Artikel IV. 
Artikel I 02 lid 2 wordt gelezen: 
Voor spoedbestelling kan een in de ta

rieven te bepalen loon in rekening worden 
gebracht. 
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Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 13 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1949.) 

s. J 324 
BESLUIT van 14 Juli 1949 tot nadere wijzi

ging van het Arbeidsbesluit 1920, Staau
blad N°. 694. 

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

Sociale Zaken van 31 Mei 1949, N°. 930 B, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ge
bleken het Koninklijk besluit van 10 Augus
tus 1920, Staat.çb[ad N°. 694 (Arbeidsbesluit 
1920), sindsdien gewijzigd, nader te wijzigen 
en dat het voorlopig gehandhaafde besluit 
van de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken van 18 Januari 1943 
tot wijziging van het Arbeidsbesluit 1920 
(Ned. Stct. van 17 Maart 1943, N°. 53) als 
zijnde een bezettingsregeling behoort te wor
den vervallen verklaard; 

Gelet op artikel 10, eerste lid, der Ar
beidswet 1919; 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1949, N°. 62); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 Juli 1949, N°. 13n, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 31 van het Arbeidsbesluit 

1920 wordt gelezen als volgt: 
1. Een jeugdige persoon of een vrouw 

mag in een fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten in een werklokaal, waarin een 
acetyleentoestel aanwezig is, tenzij het een 
verplaatsbaar toestel is, dat tijdelijk in een 
werklokaal wordt gebruikt voor het autogeen 
lassen, snijden of verwarmen van vast op
gestelde of moeilijk verplaatsbare voorwer
pen, dan wel een toestel, waarvan de lading 
niet meer dan I kg carbid kan bedragen en 
waarvan het gas gebruikt wordt zonder toe
voer van zuurstof. 

2. Een jeugdig persoon of een vrouw mag 
geen arbeid verrichten in een fabriek of 
werkplaats: 

a. waar een acetyleentoestel aanwezig is, 
dat zodanig is ingericht, dat de ontlèding 
van carbid ceachiedt in een gashouder onder 
een beweeglijke gasklok; 

b. waar een acetyleentoestel aanwezig is, 
waarin het gas onder een overdruk van meer 
dan 1 ,5 kg/cm1 kan voorkomen; 

c. waar een acetyleentoestel aanwezig is, 
waarin het gas wordt ontwikkeld door het 
:invallen van calciumcarbid in water, indien 
daarbij in het toestel een overdruk van 
o,5 kg/cm2 of meer kan voorkomen, tenzij 
de carbidvulling 60 kg of meer bedraagt en 
gedurende de tijd, dat het toestel in gebruik 
is, voortdurend een deskundig persoon aan-

L. & S. 1949 

s. 1949, J 824 

wezic is, die speciaal belast is met het toe
zicht op en de behandeling van het toestel; 

d. waar een acetyleentoestel aanwezig is, 
waarin het gas voorkomt onder een overdruk 
groter dan 0,1 kg/cm1 , doch •geringer dan 
0,5 lq;/cm1, en welk toestel niet voorzien is 
van een goed werkende manometer en van 
een goed werkende veiligheidsklep van zo
danige afmetingen en inrichting, dat de 
overdruk niet hoger kan stijgen dan 0,5 
kg/cm•, tenzij de inrichting, van het toestel 
zodanig is, dat geen grotere overdruk dan 
0,5 kg/cm2 kan worden verkregen; 

e. waar niet tussen elke snij- of lasbrander 
en een toestel of leiding, waarin zich een 
brandbaar gas bevindt, een waterslot of 
andere inrichting is aangebracht, waardoor 
het terugslaan van een vlam en het binnen
dringen van lucht of zuurstof in het toestel 
verhinderd wordt en deze watersloten of die 
andere inrichtingen niet zodanig zijn inge
richt, dat zij gemakkelijk kunnen worden 
geopend en inwendig nagezien. 

3. Een jeugdig persoon of een vrouw mag, 
onverminderd het bepaalde in het tweede 
lid, geen arbeid verrichten in een fabriek of 
werkplaats, waar een acetyleentoestel, waar
in de werkdruk 0,5 kg/cm1 of meer bedraagt, 
in gebruik is tenzij : 

a. het toestel zodanig is geconstrueerd, 
dat het zonder blijvende vormverandering 
een overdruk van 5 lq;/cm1 kan weerstaan 
en de wanddikte van het toestel ten minste 
1,5 mm bedraagt; 

b. op het toestel duidelijk leesbaar een 
uitsluitend voor dat toestel bestemd nummer 
is aangebracht en de gebruiker van het toe
stel in het bezit is van een certificaat, afge
geven door de ingevolge artikel 168, vierde 
lid, van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1938 aangewezen dienst of 
instelling, waaruit blijkt, dat het toestel ge
perst is-op een druk van 5 kg/cm1 en die druk 
heeft weerstaan zonder dat blijvende vorm
verandering optrad; 

c. de werkdruk niet meer dan 1,4 lq;/cm2 

bedraagt en op duidelijk zichtbare wijze op 
het toestel is aangegeven; 

d. het toestel voorzien is van een goed 
werkende manometer, die de overdruk in het 
toestel in kg/cm2 duidelijk aanwijst, en die 
zodanig is ingericht, dat hij een druk tot 
2,5 kg/cm2 op juiste wijze aangeeft, en op de 
schaalverdeling de toegestane werkdruk met 
een rode streep is aangeduid; 

e. het toestel voorzien is van twee veilig
heidskleppen, die voldoen aan de in het 
vierde lid van dit artikel gegeven voorschrif
ten, behalve indien het een verplaatsbaar 
toestel is~ dat in de bedrijfstoestand minder 
dan 250 kg weegt en van één zodanige 
veiligheidsklep is · voorzien; 

f. op het toestel het onder b bedoelde 
nummer, de onder c bedoelde werkdruk en 
het onder e bedoelde gewicht, duidelijk en 
duurzaam zijn vermeld op· een rechthoekige 
plaat van messing, waarvan de grootte ten 
minste 6 bij 9 cm bedraagt. Deze plaat moet 
aan het toestel op een duidelijk zichtbare 
plaats dëugdelijk zijn bevestigd, zodanig dat 
de onder b bedoelde dienst of instelling na 
gunstige afloop van de onder b bedoelde be
proeving het merk van goedkeuring op zo~ 
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danige wijze kan aanbrengen, dat verwijde
ring van de plaat zonder beschadiging van 
het merk van goedkeuring niet mogelijk is; 

g. het toestel is voorzien van een door de 
· onder b bedoelde dienst of instelling aange
bracht merk van goedkeuring, waarvan een 
afbeelding in het onder b bedoelde certificaat 
moet zijn aangegeven, en welk merk van 
goedkeuring zodanig moet zijn aangebracht, 
dat verwijdering· van de onder f bedoelde 
plaat zonder beschadiging van dit merk niet 
mogelijk is; 

h. het onder b bedoelde certificaat aan de 
bevoegde opsporingsambtenaren op eerste 
aanvrage ter inzage wordt verstrekt. 

4. Een veiligheidsklep, als bedoeld in het 
derde lid onder e, moet zijn aangesloten op 
een pijp van voldoende doorsnede, waardoor 
het ontsnappende gas rechtstreeks in de 
buitenlucht wordt afgevoerd, tenzij het be
treft een verplaatsbaar toestel, dat tijdelijk 
in een fabriek of werkplaats wordt gebruikt 
voor het autogeen snijden, lassen of verwar
men van vast opgestelde of moeilijk ver
plaatsbare voorwerpen. Deze veiligheids
klep moet zodanig zijn ingericht: 

a. dat de werkdruk met niet meer dan ten 
hoogste 0,1 kg/cm2 wordt overschreden en· 
dat de klep ophoudt te werken als de druk 
0,1 kg/cm2 beneden de werkdruk is gedaald; 

b. dat haar goede werking niet kan wor
den verstoord door slijtage, roesten, ver
wilen, vocht of dergelijke oorzaken; 

c. dat zij niet op eenvoudige wijze kan 
worden ingesteld op een andere druk dan 
waarop zij behoort te werken noch buiten 
werking gesteld. 

Art. 2. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 18 Januari 1943 tot wijziging van 
het Arbeidsbesluit 1920 (Ned. Stct. van 
17 Maart 1943, N°. 53), voorlopig gehand
haafd bij de wet van 28 Februari 1947 (Stbl. 
A0 • H 70), vervalt. 

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

Soestdijk, 14 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale ZakBn, A. M. JoEKBS, 

(Uitgeg. 23 Aug. 1949.) 

S. l 325 

14 Juli 1949. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Veiligheidsbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1938, Staats
blad N°. 872. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 30 Mei 1949, N°. 930 A, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het gewenst is gebleken 
het Koninklijk besluit van 19 November 
1938, Stbl. N°. 872 (Veiligheidsbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1938), gewijzigd 
bij Koniil.klijk besluit van 19 Augustus 1948, 
Stbl. N°. I 381, nader te wijzigen; 
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Gelet op de artikelen 7 en 36 van de Veilig
heidswet 1934; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1949, N°. 27a); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 Juli 1949, N°. 1266, 
Afdeling Arbeidersbescherming. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Het tiende lid van artikel 168 van 

het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1938 vervalt. In de plaats 
daarvan treden een nieuw tiende lid, een 
elfde lid en een twaalfde lid. luidende: 

10. Het in het vierde lid bedoelde num
mer, de in het vijfde lid bedoelde werkdruk 
en het in het zevende lid bedoelde gewicht 
moeten duidelijk en duurzaam zijn vermeld 
op een rechthoekige plaat van messing, 
waarvan de grootte ten minste 6 bij 9 cm 
bedraagt. Deze plaat moet aan het toestel 
op een duidelijk zichtbare plaats deugdelijk 
zijn bevestigd, zodanig, dat de in het vierde 
lid bedoelde dienst of instelling na gunstige 
afloop van de in het vierde lid bedoelde be
proeving het merk van goedkeuring op ZO• 
danige wijze kan aanbrengen, dat verwijde
ring van de plaat zonder beschadiging van 
het merk van goedkeuring niet mogelijk is. 

II. Een acetyleentoestel, als bedoeld in 
het derde lid, moet voorzien zijn van een 
door de in het vierde lid bedoelde dienst of 
instelling aangebracht merk van goedkeuring, 
waarvan een afbeelding moet zijn aangegeven 
in het certificaat, bedoeld in het vierde lid, 
en welk merk van goedkeuring zodanig moet 
zijn aangebracht, dat verwijdering van de 
in het tiende lid bedoelde plaat zonder be
schadiging van dit merk niet mogelijk is. 

12. Het in het vierde lid bedoelde certi
ficaat moet aan de bevoegde opsporings
ambtenaren op eerste aanvrage ter inzage 
worden verstrekt. 

Art. 2. In het eerste lid van artikel 219 
van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1938 worden na het woord 
.,Door" ingevoegd de woorden "of namens". 

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

Soestdijk, 14 Juli 1949, 
JULIANA. 

De Min. van Sociale ZakBn, A. M. JoEKES. 

(Uita1111. 12 Aua. 1949.) 

S. l 326 

16 Juli 1949. BESLUIT, houdende vast
stelling van bepalingen tot wering en 
bestrijding van besmettelijke vogel
ziekten. 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 21 Mei 1949, N°. · 1435/91 P., Afdeling 
Wetgeving en Juridische Zaken/L.; 

Gelet op artikel 48 van de Veewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

21 Juni 1949, N°. 58); 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 9 Juli 1949, N°. 1559/91 
P., Afdeling Wetgeving en Juridische 
Zaken/L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit Besluit wordt verstaan 

onder: 
"Minister": Onze met de zaken van de 

Landbouw belaste Minister. 
Art. 2. r. Tot wering van besmettelijke 

ziekten van pluimvee kunnen door Onze 
Minister de in- en doorvoer van door hem 
aangewezen soorten vogels, alsmede van 
eieren, vlees en andere producten, afkomstig 
van die vogels worden verboden of niet dan 
voorwaardelijk worden toegestaan. 

2. Het is verboden, de vogels en produc
ten, waarvan de in- of doorvoer voorwaar
delijk is toegestaan, in- of door te voeren 
langs andere dan de door Onze Minister, in 
overleg met Onze Minister van Financiën, 
aangewezen kantoren. 

3. Indien de in- of doorvoer is toegestaan 
onder voorwaarde van voorafgaand onder
zoek, wordt voor dat onderzoek, vergoeding 
van kosten geheven naar een door Onze 
Minister vast te stellen tarief. 

Art. 3. I. Tot wering en bestrijding van 
door Onze Minister aangewezen besmette
lijke ziekten van vogels zijn de artikelen 9, 
10, II, 15 tot en met 32, 35 tot en met 44, 
82, 88, 90 en 93 van de Veewet en de krach
tens die artikelen vastgestelde bepalingen 
van overeenkomstige toepassing. 

2. De aanwijzing, ingevolge het eerste lid, 
kan slechts geschieden, indien de ziekte een 
gevaar kan opleveren voor ernstige aantas
ting van de pluimveestapel. 

Art. 4 Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 16 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1949.) 

S,J 120 
IS Maart 1949. BESLUIT, houdende vast

stelling van nadere regelen met betrek
king tot de uitvoer van late consumptie
aardappelen. {Uitvoercontrolebesluit 
1949 {Late Consumptieaardappelen).) 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 5 Januari 1949, N°. 919/77 A, Afd. Jur. 
Zaken/L.; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 5, 12 en 32 van 
de Landbouwuitvoerwet 1938; 

Overwegende, dat het wenselijk is gebleken 

s. 1949, J 120 

nadere regelen te stellen met betrekking tot 
de uitvoer van late consumptieaardappelen; 

De Raad van State gehoord {advies van 8 
Februari 1949, N°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 9 Maart 1949, N°. 
1180/77 C, Afd. W.J.Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
r. ,.Onze Minister": Onze met de zaken 

van de landbouw belaste Minister; 
2. ,.Consumptieaardappelen": alle aard

appelen, met uitzondering van pootaardappe
len in de zin der Pootaardappelenwet 1932, 
s. 608; 

3. .,Late consumptieaardappelen": con
sumptieaardappelen, welke worden uitge
voerd vóór 15 Juni en na 31 Juli van enig 
jaar. 

Art. 2. Het is verboden late consumptie
aardappelen uit te voeren, te pogen uit te 
voeren of ten uitvoer aan te bieden, indien 
zij niet voldoen aan door Onze Minister te 
stellen eisen van herkomst, hoedanigheid en 
verzorging en indien hun verpakking, vorm 
of afwerking niet voldoen aan door Onze 
Minister te stellen eisen van hoedanigheid en 
verzorging. 

Art. 3. De krachtens het vorig artikel te 
stellen eisen kunnen verschillend zijn naar 
gelang van de tijdsduur en de omstandig
heden van de reis, welke de aardappelen tot 
het land van bestemming moeten maken. 

Art. 4. Late consumptieaardappelen en 
hun verpakking, vorm of afwerking worden 
slechts dan geacht te voldoen aan het bij of 
krachtens dit besluit bepaalde, indien zij 
daartoe aan een keuring zijn onderworpen en 
daarbij zijn goedgekeurd. 

Art. 5. De Plantenziektenkundige Dienst 
te Wageningen is belast met: 

a. het toezicht op de naleving van de bij 
of krachtens dit besluit gestelde eisen; 

b. de keuring, bedoeld in het vorig artikel; 
c. de afgifte van bewijsstukken, door Onze 

Minister ter uitvoering van dit besluit vast
gesteld. 

Art. 6. Artikel 12 van het Landbouwuit
voerbesluit 1946 {Algemene Voorwaarden), 
{Koninklijk Besluit van 18 September 1946, 
S. G. 263), zal van overeenkomstige toepas
sing zijn, met dien verstande, dat het tarief 
voor de kosten van de contröle en de regeling 
van de wijze van inning dier kosten worden 
vastgesteld door Onze Minister. 

Art. 7. Artikel I, 2°., sub I, van het Uit
voercontrölebesluit 1939, {Tuinbouwproduc
ten) {Koninklijk Besluit van 18 December 
1939, S. 679 VV), zoals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 20 Febru
ari 1948, S. I 64, wordt gelezen als volgt: 

"vroege consumptieaardappelen: dat zijn 
aardappelen, welke worden uitgevoerd in het 
tijdvak van 15 Juni tot en met 31 Juli daar
aanvolgende, voor zover zij niet zijn poot
aardappelen in de zin der Pootaardappelen
wet 1932, S. 608;" 

Art. 8. Met ingang van de dag, waarop 
dit besluit in werking treedt, treedt artikel 2 
van de Landbouwuitvoerwet 1938 in werking 
ten aanzien van late consumptieaardappelen 
als bedoeld in artikel I onder 3. 
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Art. 9. Dit besluit kan worden aangi;
haald als "Uitvoercontrölebesluit 1949 (Late 
Consumptieaardappelen)''. 

Art. 10. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, IS Maart 1949. 
JULIANA. 

De Minister van L., V. en V., MANSHOLT, 

(Uitgeg. 19 Juli 1949), 

s. J 327 

18 Juli 1949. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 20 
Augustus 1928, Staatsblad No. 337, 
houdende vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 87 der Ongevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van 16 Mei 1949, No.· 2151, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 87 der Ongevallenwet 
1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1949, No. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 12 Juli 1949, No. 
2963, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. · In het tweede lid van artikel 2 

van het Koninklijk besluit van 20 Augustus 
1928, Staatsblad No. 337, laatstelijk gewij
zigd bij het Koninklijk besluit van 7 Oc
tober 1935, Staatsblad No. 595, wordt in de 
plaats van "of acht gulden" gelezen: ,. , acht, 
negen of tien gulden". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Soestdijk, 18 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken, A.M. JOEKES. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1949). 

s. J 328 
18 Juli 1949. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk besluit van 20 Augustus 
1928, Staatsblad N°. 338, houde~de 
vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 99 en 100 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 
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Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 16 Mei 1949, N°. 2151, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 99 en 100 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1949, N°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van n Juli 1949, N°. 2963, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
In het tweede lid van artikel 2 van het 

Koninklijk besluit van 20 Augustus 1928, 
Stbl. N°. 338, wordt in de plaats van "of 
acht gulden" gelezen: ., • acht, negen of tien 
gulden". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van de tweede dag na die der dagtekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Soestdijk, 18 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1949.) · 

s. J 329 

19 Juli 1949. BESLUIT, houdende toe
kenning van een gratificatie aan bur
gerlijk Rijkspersoneel over 1949. 

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

Binnenlandse Zaken a.i. van 15 Juni 1949, 
No. 15833/R, afdeling Ambtenarenzaken, 
bureau II, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat het College van Rijks
bemiddelaars bij beschikking van 16 Mei 
1949 (Nederlandse Staatscourant van 31 
Mei 1949, No. 104) heeft bepaald, dat zon
der voorafgaande afzonderlijke toestemming 
van dit College aan werknemers in particu
liere dienst gedurende het jaar 1949 een 
extra-uitkering kan worden verleend ·tot een 
bedrag van ten hoogste 2 % van het jaar
loon van de betrokken werknemer; 

Overwegende, dat het wenselijk wordt ge
acht voor dit jaar nog een soortgelijke maat
regel te treffen voor een deel van het bur
ger lijk Rijkspersoneel; 

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

De Raad van State gehoord (advies van 
28 Juni 1949, No. 19); . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 11 Juli 1949, No. 
15933/R, afdeling Ambtenarenzaken, bureau 
II; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
A.rt. 1. Dit besluit is van toepassing op 

de personen, die van 1 Januari 1949 tot 1 
Juli 1949 ononderbroken in Overheidsdienst 
werkzaam waren en op 1 Juli 1949 in dienst 
van het Rijk waren aangesteld als ambte
naar in vaste of tijdelijke dienst, mits hun 
salariëring is geregeld in een der bijlagen A, 
C, E of F van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1948, dan wel 
werkzaam waren als werknemer op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht, mits 
hun loon, krachtens het bepaalde in artikel 
12, eerste lid, onder b of c van het Arbeids
overeenkomstenbesluit, overeenkomstig een 
der bijlagen A, C, E of F van eerstgenoemd 
besluit ia vastgesteld, een en ander voor zo
ver de wedde of het loon een bedrag van 
f 4500, f 4380 of f 4200 per jaar, dan wel 
f 380, f 365 of f 350 per maand onderschei
denlijk voor standplaatsen der late, Ilde en 
Illde of IVde klasse op laatstgenoemde 
datum niet overschreed. 

A.rt. 2. Dit besluit verstaat onder: 
1. ,,belanghebbende": hem, op wie dit 

besluit van toepassing is; 
2. ,,wedde" of "loon": de wedde van een 

belanghebbende op 1 Juli 1949 in de zin 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1948. 

A.rt. 3. 1. Aan belanghebbende wordt 
in het jaar 1949 een gratificatie verleend 
ten bedrage van 2 % van de wedde of het 
loon, berekend over het gehele jaar, met 
een maximum van f 50. 

2. Na 1 Juli 1949, krachtens algemene 
maatregel van bestuur, met terugwerkende 
kracht inwerkingtredende wijzigingen van 
de wedde of het loon brengen geen verande
ringen in het bedrag der !!ratificatie met . 
zich mede. 

3. Op de gratificatie wordt de inhou
ding, bedoeld in artikel 14, derde lid, van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit, of een 
daarmede overeenkomende inhouding, niet 
toegepast . 

4. Een belanghebbende, wiens betrek
king naar het oordeel van Onze Minister, 
hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, als een nevenbetrekking 
behoort te worden beschouwd, heeft uit dien 
hoofde geen aanspraak op de gratificatie, 
tenzij hij tevens een hoofdbetrekking of 
meer dan een nevenbetrekking in dienst van 
de Overheid bekleedt, in de gezamenlijke 
vervulling waarvan hij bij voortduring een 
volledige dagtaak vindt, mits de gezamen
lijke wedde of het gezamenlijk loon niet ho
ger ligt dan de bedragen, welke voor be
langhebbende overeenkomstig artikel 1 gel
den. 

5. Een gehuwde vrouwelijke belangheb
bende, wier echtgenoot een hoofdbetrekking 
of meer dan een nevenbetrekking in dienst 
van de Overheid bekleedt, in de gezamen
lijke vervulling waarvan hij bij voortduring 
een volledige dagtaak vindt, heeft geen aan
spraak op de gratificatie, tenzij de geza
menlijke wedde of het gezamenlijke loon 
van de belanghebbende en haar echtgenoott 
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niet hoger ligt dan de bedragen, genoemd 
in artikel 1, in welk geval aan belangheb
\)ende ten hoog1te wordt uitgekeerd het be
drag, waarmede het maximum van f 50, ge
noemd in het eerste lid van dit artikel, de 
aan haar echtgenoot op grond van dit be
siuit toekomende gratificatie overschrijdt. 

A.rt. 4. 1. Onze Minister, hoofd van 
het daarbij betrokken departement van al
gemeen bestuur, is bevoegd dit besluit ge
heel of gedeeltelijk van overeenkomstige 
toepassing te verklaren op hen, ten aanzien 
van wie artikel 4 van het Gratificatiebesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 toepas-
1ing gevonden heeft, 

2. Behoudens ten aanzien van de Raad 
van State, de Algemene Rekenkamer en de 
rechterlijke macht, zijn Onze Minister, 
Hoofd van het daarbij betrokken Departe
ment van algemeeni bestuur, en Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken Li., de Raad 
voor Rijkspersoneelsaangelegenheden ge
hoord, bevoegd bij gemeenschappelijke be
schikking dit besluit geheel of gedeeltelijk 
van overeenkomstige toepassing te verkla
ren op burgerlijk Rijkspersoneel, ten aanzien 
van hetwelk dit besluit, met inbegrip van 
het eerste lid van dit artikel, niet van 
toepassing is, zomede op personeel, welks 
bezoldiging wordt geregeld met inachtne
ming van het bepaalde in bijlage G van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1948 en de Salarisbesluiten L.N.O. en 
M.N.O. 

3. Het vorige lid is niet van toepassins 
op burgerlijk Rijkspersoneel, als bedoeld in 
het vorig lid, hetwelk een hogere wedde of 
loon geniet dan de voor soortgelijke func
ties, met inachtneming van dit besluit, van 
Rijkswege vastgestelde of, zo deze nom1 
ontbreekt, van de naar het oordeel van On
ze Minister, Hoofd van het betrokken De
partement van algemeen bestuur, ~n Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken a.i. voor 
soortgelijke functies algemeen geld~nde 
norm. 

A.rt. 5. Dit besluit kan worden aange
haald als "Oratificatiebesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1949", 

Het treedt in werking met ingang van de 
tweede dag, volgende op die van de dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers zijn. ieder voor zoveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 19 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Binnenl. Zaken a.i., 
J. R. H. VAN ScllAIK. 

(Uitgeg. 21 Juli 1949). 

·1 
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19 Juli 1949. BESLUIT, houdende toeken
ning van een gratificatie aan ambtena
ren van Rijka- en gemeentepolitie over 
1949, 

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

van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
a.i., van 16 Juni 1949, afdeling Politie (Bu
reau Rijkspolitie), No. 3034 en afdeling 
Openbare Orde en Veiligheid, Bureau Po
litie, No. 5355; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder a en f van het Politiebesluit 1945; 

Gelet op Ons besluit van 19 Juli 1949, 
waarbij aan een deel van het burgerlijk 
Rijkspersoneel over het jaar 1949 een gra
tificatie van 2 % wordt toegekend; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
soortgelijke gratificatie aan een deel van de 
ambtenaren van het korps Rijkspolitie en 
van de gemeentepolitie toe te kennen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
28 Juni 1949, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken a.i., mede 
namens Onze Minister van Justitie, d.d. 11 
Juli 1949, afdeling Openbare Orde en V.ei
ligheid, Bureau Politie, No. 5531; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit is van toepassing op 

de personen, die van 1 Januari 1949 tot 1 
Juli 1949 ononderbroken in overheidsdienst 
werkzaam warep. en op 1.Juli 1949 aange
steld waren in een rang, als genoemd in arti
kel 2 van het Rangenbesluit Politieperso
neel, een en ander voorzover hun wedde een 
bedrag van f 4560, f 4380 off 4200 per jaar, 
onderscheidenlijk voor standplaatsen der Ie, 
Ile en IIIe of IVe klasse op laatstgenoemde 
datum niet overschreed. 

Art. 2. Dit besluit verstaat onder: 
1, ,,belanghebbende": hem, op wie dit 

besluit van toepassing is; 
2. ,,wedde": het schaalbedrag van een 

belanghebbende op 1 Juli 1949, vastgesteld 
volgens het Bezoldigingsreglement Politie 
1948, in voorkomende gevallen vermeerderd 
met de huwelijkstoelage, de persoonlijke toe
lage en de ambtstoelage, bedoeld in voor
noemd reglement. 

Art. 3, 1. Aan de belanghebbende wordt 
in het jaar 1949 een gratificatie verleend 
ten bedrage van 2 % van de wedde, bere
kend over het gehele jaar, met een maxi
mum van f 50. 

Na 1 Juli 1949 krachtens a]gemene maat
regel van bestuur, met terugwerkende kracht 
inwerkingtredende wijzigingen van het 
schaalbedrag of van een der in het vorige 
artikel bedoelde toelagen van belangheb
bende, brengen geen veranderingen in het 
bedrag der gratificatie met zich mede. 

Art. 4. De uitkering vindt plaats door 
het lichaam, waarbij belanghebbende in 
dienst is op 1 Juli 1949. 

Art. 5. Dit besluit kan worden aange
haald als "Gratificatiebesluit Politie 1949". 
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Het treedt in werking met ingang van de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken a.i., zijn, ieder voor zoveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 19 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie WIJERS. 
De Min. van Binnenl. Zaken a.i., 

J. H. R. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg, 11 Juli 1949). 
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19 Juli 1949. BESLUIT, regelende de her
nieuwe inwerkingtreding van enige ar
tikelen van de Distributiewet 1939. 

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

Economische Zaken en van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening a.i. van 13 Juli 
1949, no. 23098a W., Directie voor Wetge
ving en andere Juridische Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de 
Distributiewet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, De in artikel 24, tweede lid, van 

de Distributiewet 1939 bedoelde artikelen 
dier wet treden opnieuw in werking met 
ingang van 27 September 1949. 

Art. 2. Dit besluit wordt in het Staats
blad en in de Nederlandse Staatscourant 
geplaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Soestdijk, 19 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Econ. Zalcen, VAN DEN BRINK, 

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

(Uitgeg. 1 Sept. 1949). 
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19 Juli 1949. BESLUIT, regelende de her

nieuwe inwerkingtreding van de Prijs
opdrijvings- en hamsterwet 1939. 

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

van Economische Zaken en van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening a.i. van 13 
Juli 1949, no. 23098b W., Directie voor Wet
geving en andere Juridische Aangelegen
heden; 

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Prijsopdrijvings- en hamster

wet 1939 treedt ol)nieuw in werking met 
ingang van 27 September 1949. 
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Art. 2. Dit besluit wordt in het Staats
blad en in de Nederlandse Staatscourant 
geplaatst. · 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Soestdijk, 19 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Eoon. Zaken, VAN DEN BRINK. 

. De Min. v. L., V. en V., MANBHOLT. 

(Uitgeg. 1 September 1949.) 

s. J 333 

11 Juli 1949. WET tot nadere WIJnging 
van het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947 (De
partement van Binnenlandse Zaken). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1154; 
Hand. Il 48/49, blad•. 1616; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1154; 
Hand. 1 48/49, blad•. 750. 

s. J 334 

2I Juli I949, WET, houdende aanvulling 
van de Landbouwuitvoerwet I938. 

Zie voor de behandeling in de Staten
Generaal: 

Bi.il. Hand. Il 48/49, I239; Hand. Il 48/49, 
bladz. I6I4; 

Bijl. Hand. 1 48/49, I239; Hand. 1 48/49, 
bladz. 750. 

Wij JULIANA, enz •••• doen te weten: 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.; · 
Art. 1. In artikel 2 der Landbouwuitvoer-

wet I938 wordt na "54. boomkweekerijpro
ducten;" ingevoegd: 55, geneeskrachtige en 
aromatische gewassen; 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij is ge
plaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2I Juli 

I949, 
JULIANA. 

De Minister uan Landboua,, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSHOLT, 

(Uitgeg. 16 Aug. 1949.) 

s. J 335 

11 Juli 1949. WET, houdende W1Jz1ging 
van de Wet tot aanvulling van renten 
krachtens de Invaliditeitswet. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1115; 
Hand. Il 48/49, .blad•. 1514; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1115; 
Hand. 1 48/49, blad•. 750. 
Wij JULIANA, enz....... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
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••t het wemelijk is de Wet tot aanvulling 
"tan renten krachtens de Invaliditeitswet te 
..-ijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel 

Aan artikel 6 der Wet tot aanvulling van 
renten krachtens de Invaliditeitswet wordt 
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende 
als volgt: · 

"3. Met inachtneming zoveel mogelijk 
van het beginsel der wederkerigheid kan bij 
algemene maatregel van bestuur worden 
bepaald, dat het bepaalde in het tweede lid 
geen toepassing vindt ten aanzien van bij 
die maatregel aan te wijzen rentetrekkers, 
die op het grondgebied van een vreemde 
staat hun woonplaats hebben.". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken, A M. JOBBES. 

(UitgeA. 16 Aug. 1949). 

s. J 336 

11 Juli 1949. WET, houdende wtJzigtng 
van de begroting van inkomsten en uit
gaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1118; 
Hand. Il 48/49, blad•. 1616; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1218; 
Hand. 1 48/49, blad•. 750. 

S. J 337 

11 Juli 1949. WET, houdende WlJziging 
van het Negende Hoofdstuk B der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
Departement van Verkeer en Water
ataat). (Gedeeltelijke overneming spoor. 
weg Mechelen--Temeuzen). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1074; 
Hand. Il 48/49, blads. 1510-1511; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1074; 
Hand. 1 48/49, blads. 750. 

s. J 338 

11 Juli 1949. BESLUIT tot nadere wijzi. 
ging van het Koninklijk besluit van 13 
Juni 1931, Staatsblad no. 249, houden
de uitvoering van artikel 125 van de 
hoger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Mei 1949, no. 10557!1 Il, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenaelijk ia de na 
te noemen buitenlandse getuigschriften, 
welke met het getuigschrift, vermeld in ar
tikel 122 van de hoger-onderwijawet kunnen 
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worden gelijkgesteld, op te nemen i.n het 
besluit ter uitvoering van artikel 125 dier 
wet; 

Genen het advies van de Senaat der 
Techni1che Hoge■chool te Delft van 26 
April 1949, no. 123; 

De Raad van State gehoord (advie1 van 
5 Juli 1949, no. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 15 Juli 1949, no. 
113.720, afdeling Hoger Onderwijs en We
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en ventaan: 
Art. 1. In artikel 2 van het Koninklijk 

besluit van 13 Juni 1931, Staatsblad no. 
249, zoals dit besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 10 Februari 1948, 
Staatsblad no. 150, wordt na het bepaalde 
achter ten 9e de punt vervangen door een 
komma en wordt de zin als volgt aangevuld: 

alsmede het einddiploma van de Middel~ 
bare school (Beth Sefer Reali lvri) te 
Haifa (lsraè1), voor zover dit diploma toe;, 
gang geeft tot het techniach hoger onderwijs 
in Israël; 

Tevens wordt aan dit artikel toegevoegd: 
lOe. het getuigschrift van het Instituto 

Mackenzie te Sao Paulo (Brazilië), betrek
king hebbende zowel op de gymnasiale cur
sus als op de aansluitende Cientifico aan het 
Col~o Mackenzie. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i1 belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatat en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Soestdijk, 21 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., Te. RUTTEN. 

(Uitaell, 16 Aufl. 1949). 
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26 Juli 1949. BESLUIT "tot wijziging van 
het Besluit op vaste melkproducten 
(Stbl. 1932, N°. 57) en tot vervallenver
klaring van hèt besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 21 April 1944 (Ned. 
Stct. van 6 Juni 1944, N°. 108), houdende 
wijziging van het Besluit op vaste melk
producten (Stbl. 193:,, N°. 57). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Ome Minister van 

Sociale Zaken van 4 Juni 1949, N°. 430 
D/dossier 31, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der 
Warenwet (Stbl. 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Stbl. 1935, 
N°. 793); 

De Raad van State gehoord, advies van 
21 Juni 1949, N°. 65); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 19 Juli 1949, 

568 

N°. 511 D/dossier 31, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris-

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 21 April 1944 (Ned. Stct. van 
6 Juni 1944, N°. 108) tot wijziging van het 
Besluit op vaste melkproducten (Stbl. 1932·, 
N°. 57), hetwelk voorlapig gehandhaafd werd 
bij Koninklijk besluit van 37 December 1945 
(Stbl. N°. F 326), artikel I sub 35, vervalt. 

Art. 2. Het Besluit op vaste melkproduc
ten (Stbl. 1932. N°. 57) wordt als volgt ge
wijzigd en aangevuld: 

I. In artikel 4bis wordt het eerste lid ge. 
lezen als volgt: 

,,1. Een der aanduidingen "weibrokken", 
"weipoeder", ,.weibloem of "weipasta" mag 
uitsluitend en moet worden gebezigd, afhan
kelijk van het uiterlijk, voor het product, 
verkregen door melk, waaraan het vet en de 
kaasstof geheel of gedeeltelijk zijn onttrok
ken, door wateronttrekking - al dan niet 
onder toevoeging van zuurbindende stoffen 
- in enige vaste vorm te brengen.". 

In hetzelfde artikel worden in het tweede 
lid de woorden "de aanduiding "weipoeder" 
vervangen door de woorden "een der aan
duidingen "wei brokken", ,, weipoeder", .,wei-
bloem" of "weipasta"." • 

II. In artikel 6, eerste lid, worden de 
woorden ,,artikel 2 of 3" vervangen door de 
woorden "een der artikelen 2. 3 of 4bi1". 

III. Ingevoegd wordt een artikel 6bi1, 
luidende: 

1. De voorwerpen, waarin de waren, in 
dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede de 
omhulsels dier voorwerpen, moeten, voor 
zover zij bestemd of geschikt zijn om met 
de inhoud aan de verbruikers te worden af
geleverd, aan de buitenzijde zijn voorzien 
van een aanduiding, aancevend de hoeveel
heid der in het voorwerp aanwezige waar. 

2. Deze aanduiding moet voor de koper 
duidelijk zichtbaar ·en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van het 
voorwerp, waarop de naam der waar is ver
meld, en mag nii:t door vegen zijn uit te 
wissen. 

Zij moet bestaan uit een· der woorden 
"inhoud" of "netto", eventueel afgekort tot 
,.inh." of ,,net"., gevolgd door de in kilo
grammen en/of in grammen uitgedrukte 
hoeveelheid der waar, en mag geen grotere 
hoeveelheid aangeven dan aan waar in het 
voorwerp aanwezig is. Voorbeelden: .,Inhoud 
1/a kg"; .,Netto 500 gram". 

De letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
o,5 mm (0,0005 m). 

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

Londen, 26 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. uan Sociale Zalwa. A. M. Jo:aos. 
(UitgQ. 19 AU6, 1949.) 
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28 Juli 1949. BESLUIT, houdende schor
sing van het besluit van de Raad der 
gemeente Finsterwolde van 12 Juli 
1949, tot benoeming van leden van de 
gemeentelijke instelling voor sociale 
zaken aldaar. 

Wij JULIANA enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenl. Zaken van 26 Juli 1949, no. 18778, 
Afdeling Maatschappelijke Zorg I, Bureau 
Algemene en Juridische Zaken, tot schor
sing van het besluit· van de Raad der ge
meente Finsterwolde van 12 Juli 1949, no. 
10, houdende benoeming van de heren H. 
Schuur Gzn., F. E. Bulten en J. Siemons, 
tot lid van de gemeentelijke instelling voor 
sociale zaken aldaar. 

Overwegende, dat het wenselijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag of voor
noemd besluit van 12 Juli 1949 in strijd is 
met de wet of met het algemeen belang, de 
werking daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van de Raad der 

gemeente Finsterwolde van 12 Juli 1949 te 
schorsen tot 1 Januari 1'950. 

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

Londen, 28 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Binn. Zaken aj., WIJERS. 

(Uit"". 19 Aug. 1949). 
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29 Juli 1949. WET, houdende goedkeuring 
van het Statuut van de Raad van Eu
ropa, ondertekend te Londen op 5 Mei 
1949. 

Bijl. Hand. IJ 48/49, 1241; 
Hand 11 48/49, blads. 1616-1632, 1636-

1641; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1241; 
Hand.148/49, blads. 153-164. 
Wij JULIANA em •...... doen te weten: 
Al zo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons op 5 Mei 1949 te 
Londen ondertekende Statuut van de Raad 
van Europa, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, e~ 
Art. 1. Het Statuut van de Raad van 

Europa, hetwelk vanwege Ons op 5 Mei 
1949 te Londen is ondertekend, en waarvan 
de Franse en Engelse tekst, alsmede de Ne
derlandse vertaling, in afdruk nevens deze 
wet .zijn gevoegd, wordt voor het Rijk io 
Europa goedgekeurd. • ' 

• Franse en Engelse tekst niet opgenO:. 
men. 
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Art. z. Deze wet treedt in werking .met 
hang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister-President, 
Minister ·van Algemene Zaken, 

W. DREES. 
De Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 
De Min. v. Binn. Zaken ai., WIJERS. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 
De Minister van Filllll'ICiën, P. LIEPTINCK'.. 
De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 
De Minister van Marine, SCHOKKING. 
be Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. ai., 

D. G. W. SPITZEN. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 
De Min. van Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., MANSHOLT. 
De Min. van Soc. Zaken, A.M. JoEKES. 
De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1949). 

BIJLAGE II 
Vertaling. 

STATUUT VAN DE RAAD VAN EUROPA 

De Regeringen van het Koninkrijk Bel
gië, het Koninkrijk Denemarken, de Franse 
Republiek, de Ierse Republiek, de Italiaanse 
Republiek, het Groothertogdom Luxem
burg, het Koninkrijk der Nederlanden, het 
Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zwe
den en het Verenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland, 

Overtuigd, dat bevestiging van de vrede, 
gegrondvest op rechtvaardigheid en inter
nationale samenwerking, van vitaal belang 
is voor het behoud van de samenleving en 
van de beschaving; 

Opnieuw bevestigende haar gehechtheid 
aan de geestelijke en zedelijke waarden, 
welke het gemeenschappelijke erfdeel zijn 
van haar volken en de ware bron van per-
1100nlijke vrijheid, van vrijheid van politieke 
overtuiging en van de heerschappij van het 
recht, welke beginselen de grondslag vormen 
van elke waarachtige democratie; 

Gelovende, dat voor de· instandhouding 
en verdere verwezenlijking van deze idealen 
en in het belang van economische en sociale 
vooruitgang een behoefte bestaat aan hech
tere eenheid tusaen alle gelijkgestemde lan
den van Europa; 

Overwegende, dat, ten einde tegemoet te 
komen aan • deze behoefte en aan het tot 
uiting gekomen streven in dit opzicht van 
haar volken, het noodzakelijk is, onverwijld 
een organisatie in het leven te roepen, welke 
de Europese Staten in hechter verband met 
elkander zal brengen; 

Hebben dientengevolge besloten een Raad 
van Europa op te richten, bestaande uit een 
Comité van Regeringsvertegenwoordigers en 
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uit een Raadgevende Vergadering; en heb
ben te dien einde het navolgende Statuut 
aanvaard: 

HOOFDSTUK I 

Doel van de Raad van Europa 

Art. 1. a) Het doel van de Raad van 
Europa is het bevorderen van een grote"! 
eenheid tussen .zijn Leden, ten einde aldua 
de idealen en beginselen, welke hun ge
meenschappelijk erfdeel .zijn, veilig te stel• 
len en te verwezenlijken en hun cconomi• 
sche en sociale vooruitgang te bevorderen. 

b) Dit doel wordt nagestreefd door de 
Organen van de Raad, namelijk door het 
bespreken van aangelegenheden van ge
meenschappelijk belang, door het sluiten van 
van overeenkomsten en door een gemeen• 
schappelijke gedragslijn op economi1Ch, so
ciaal, cultureel, wetenschappelijk, juridisch 
en administratief gebied, alsmede door hand
having en verdere verwezenlijking van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. 

c) De deelneming van de Leden aan de 
werkzaamheden van de Raad van Europa 
.zal niet van invloed .zijn op hun bijdrage 
aan het werk van de Verenigde Naties en 
van andere internationale organisaties of 
unica, waarbij .zij Partij .zijn. 

d) Aangelegenheden, welke betrekking 
hebben op de nationale verdediging, beho
ren niet tot de bevoegdheid van de Raad 
van Europa. 

HOOFDSTUK II 

Lidmaatschap 

Art. 2. De Leden van de Raad van Eu
ropa .zijn de Partijen bij dit Statuut. 

Art. 3. Elk Lid van de Raad van Euro
pa erkent de beginselen van de heerschappij 
van het recht, alsmede het beginael, krach
tens hetwelk een ieder, die onder zijn rechts
macht ia gesteld, de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden behoort te kun
nen genieten. Elk Lid moet oprecht en 
krachtdadig medewerken aan de verwezen
lijking van het doel van de Raad, zoals dit 
in Hoofdstuk I ia omschreven. 

Art. 4. Elke Europeae Staat, welke ge
acht wordt in staat en bereid te zijn het bij 
Artikel 3 bepaalde na te komen, kan door 
het Comité van Ministers worden uitgeno
digd, Lid van de Raad van Europa te wor
den. Elke aldus uitgenodigde Staat wordt 
Lid door zijnnentwege bij de Secretaris-Ge
neraal een akte van toetreding tot dit Sta
tuut neder te leggen. 

Art. 5. a) In bijzondere gevallen kan 
een Europees land, hetwelk geacht wordt in 
staat en bereid te .zijn het bij Artikel 3 be
paalde na te komen, door het Comité van 
Ministers worden uitgenodigd, Toegevoegd 
Lid van de Raad van Europa te worden. 
Elk aldus uitgenodigd lan,d wordt Toege
voegd Lid door .zijnentwege bij de Secre-· 
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taris-Generaal een akte van aanvaarding 
van dit Statuut neder te leggen. Toege
voegde Leden hebben slechts het recht, ver
tegenwoordigd te .zijn in de Raadgevende 
Vergadering. 

b) Onder het woord "Lid" in dit Sta
tuut wordt tevens begrepen een Toegevoegd 
Lid, behalve in de gevallen, dat het wordt 
gebruikt in verband met vertegenwoordi
ging in het Comité van Ministers. 

Art. 6. Alvorens uitnodigingen als be
doeld in de Artikelen 4 en 5 te verzenden, 
stelt het Comité van Ministers het aantal 
vertegenwoordligers in de Raadgevende Ver
gadering vaat, waarop het voorgestelde Lid 
recht heeft, benevens de evenredige gelde
lijke bijdrage van dit Lid. 

Art. 7. Elk Lid van de Raad van Euro
pa kan zijn Lidmaatschap opzeggen door 
officieel van .zijn voornemen hiertoe kennis 
te geven aan de Secretaris-Generaal. De.ze 
opzegging wordt van kracht aan het einde 
van het begrotingsjaar, waarin .zij heeft 
plaats gehad, indien de.ze kennisgeving is 
geschied gedurende de eerste negen maan
den van dit jaar. Indien de kennisgeving is 
geschied gedurende de laatste drie maanden 
van het begrotingsjaar, wordt .zij van kracht 
aan het einde van ,het volgende begrotings
jaar. 

Art. 8. Elk Lid van de Raad van Euro
pa, dat een ernstige inbreuk maakt op de 
bepalingen van Artikel 3, kan worden ge
schorst in .zijn recht van vertegenwoordi
ging, en hem kan door het Comité van Mi
nisters worden ver.zocht zijn Lidmaatschap 
op te zeggen overeenkomstig Artikel 7. In
dien dit Lid geen gehoor geeft aan dit ver
.zoek, kan het Comtié van Ministers beslui
ten, dat dit Lid heeft opgehouden Lid van 
de Raad te .zijn met ingang van een door 
het Comité vast te stellen tijdstip. 

Art. 9. Het Comité kan het recht van 
vertegenwoordiging in het Comité en in de 
Raadgevende Vergadering van een Lid op
heffen, indien dit Lid in gebreke is geble
ven .zijn financiële verplichtingen na te ko
men, en wel voor de tijd gedurende welke 
deze verplichtingen niet worden nagekomen. 

HOOFDSTUK lil 

Aliemeen 

Art. 10. De Organen van de Raad van 
Europa .zijn: 

(1) het Comité van Ministers; 
(2) de Raadgevende Vergadering. 
Het Secretariaat van de Raad van Euro

pa is het Secretariaat van de.ze beide Or
ganen. 

Art. ll. De zetel van de Raad van Eu
ropa ia gevestigd te Straatsburg. 

Art. 12. De officiële talen van de Raad 
van Europa .zijn het Engels en het Frans. 
Het Huishoudelijk Reglement van het Co
mité van Ministers en van de Raadgevende 
Vergadering beslist, in welke omstandighe
den en onder welke voorwaarden andere ta
len kunnen worden gebruikt. 
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HOOFDSTUK IV 

Het Comité van Ministers 

Art. 13. Het Comité van Ministers is 
het Orgaan, hetwelk optreedt namens de 
Raad van Europa overeenkomstig de Arti
kelen 15 en 16. 

Art. 14. Elk Lid heeft recht op een 
vertegenwoordiger in het Comité van Mi
nisters en elke vertegenwoordiger heeft recht 
op een stem. De vertegenwoordigers in het 
Comité zijn de Ministers van Buitenlandse 
Zaken. Wanneer een Minister van Buiten
landse Zaken niet aanwezig kan zijn of 
wanneer andere omstandigheden dit wense
lijk maken, kan een plaatsvervanger worden 
benoemd om namens hem te handelen; deze 
moet, voorzover dit mogelijk is, lid zijn van 
de Regering van zijn land. 

Art. 15. a) Op aanbeveling van de 
Raadgevende Vergadering of op eigen ini
tiatief overweegt het Comité van Ministers, 
welke maatregelen kunnen dienen tot ver
wezenlijking van het doel van de Raad van 
Europa, met inbegrip van het sluiten van 
verdragen of overeenkomsten en het volgen 
door de Regeringen van een gemeenschap
pelijke politiek inzake bepaalde aangelegen
heden. Zijn conclusies worden door de Se
cretaris-Generaal aan de Leden medege
deeld. 

b) De conclusies van het Comité kunnen, 
indien daartoe aanleiding is, de vorm aan
nemen van aanbevelingen aan de Regerin
gen van de Leden en het Comité kan de Re
geringen van de Leden verzoeken te ·,,rorden 
ingelicht omtrent hetgeen door haar is ge
daan met betrekking tot deze aanbevel,ngen. 

Art. 16. Behoudens de bepalingen _van 
de Artikelen 24, 28, 30, 32, 33 en 35, welke 
betrekking hebben op de bevoegdheden van 
de Raadgevende Vergadering, neemt het 
Comité van Ministers bindende besluiten 
inzake alle aangelegenheden, welke betrek
king hebben op. de interne organisatie en 
regelingen van de Raad van Europa. Te 
dien einde stelt het Comité van Ministers 
de nodige financiële en administratieve re
glementen vast. 

Art. 17. Het Comité van Ministers · kan 
adviserende en technische comité's of com
missies oprichten voor bijzonder doeleinden, 
wanneer het Comité zulks wenselijk acht. 

Art. 18. Het Comité van Ministers stelt 
zijn Huishoudelijk Reglement vast; hetwelk 
onder meer bepaalt: 

(1) het quorum; 
(2) de wijze van benoeming en de zit

tingstijd van zijn Voorzitter; 
(3) de wijze, waarop punten op de 

agenda worden geplaatst, met inbegrip van 
de indiening van voorstellen voor resoluties; 
en 

( 4) de kennisgeving, vereist voo.- de be
noeming van plaatsvervangers krachtens 
Artikel 14. 

Art. 19. In elke zitting van de Raadge
vende Vergadering brengt het Comité van 
Ministers verslag uit aan de Vergadering 
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over zijn werwkzaamheden, vergezeld van 
bijbehorende documentatie. 

Art. 20. a) Resoluties van het Comité 
van Ministers, betrekking hebbende op de 
volgende belangrijke aangelegenheden, te 
weten: 

(1) aanbevelingen krachtens Artikel 15 
(b); , 

(2) aangelegenheden vallende onder Ar
tikel 19; 

(3) aangelegenheden vallende onder Ar
tikel 21 (a) (1) en (b); 

4) aangelegenheden vallende onder Ar
tikel 33; 

(5) aanbevelingen tot wijziging van de 
Artikelen 1 (d), 7, 15, 20 en 22; en 

(6) elke andere aangelegenheid, ten 
aanzièn waarvan het Comité van Ministers, 
bij resolutie aangenomen krachtens lid (d) 
hieronder, kan besluiten, dat zij wegens haar 
belangrijk karakter met algemene stemmen 
moet worden aangenomen; 

moet worden aangenomen met algemene 
stemmen door de vertegenwoordigers, die 
hun stem uitbrengen, en tevens door de 
meerderheid van de vertegenwoordigers, die 
gerechtigd zijn zitting te hebben in het 
Comité. 

b) Over aangelegenheden, welke voort
vloeien uit het Huishoudelijk Reglement of 
de financiële en administratieve reglemen
ten, kan een beslissing genomen worden bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen van 
de vertegenwoordigers, die gerechtigd zijn 
zitting te hebben in het Comité. 

c) Resoluties van het Comité krachtens 
de Artikelen 4 en 5 behoeven een twee-der
de meerderheid van alle vertegenwoordigers, 
die gerechtigd zijn zitting te hebben in het 
Comité. 

d) Alle andere resoluties van het Comi
té, met inbegrip van de aanneming van de 
begroting, van het Huishoudelijk Reglement 
en van de financiële en administratieve re
glementen, de aanbevelingen tot wijziging 
van Artikelen van dit Statuut, welke niet 
genoemd zijn in lid (a) (5), en de beslis
sing, in geval van twijfel, welk lid van dit 
Artikel toepasselijk is, behoeven een twee
derde meerderheid van de vertegenwoordi
gers, die hun stem uitbrengen, en tevens 
een meerderheid van de vertegenwoordigers, 
die gerechtigd zijn zitting te hebben in het 
Comité. 

Art. 21. (a) · Tenzij het Comité anders 
beslist, hebben de vergaderingen van het 
Comité van Ministers plaats: 

· (1) in besloten zitting; en 
(2) waar de Raad zijn zetel heeft. 
b) Het Comité stelt vast, wat bekend 

gemaakt zal worden over de conclusies en 
beraadslagingen van een besloten zitting. 

c) Het Comité moet voor, en gedurende 
het begin van, elke zitting van de Raad
gevende Vergadering bijeenkomen en voorts 
telkens wanneer het hiertoe besluit. 

HOOFDSTUK V 
De Raadgevende Vergadering 

Art. 22. De Raadgevende Vergadering is 
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het beraadslagende Orgaan van de Raad 
van Europa. Zij beapreek:t aangelegenheden, 
welke krachtens dit Statuut onder haar be
voegdheid vallen, en legt haar conclusies in 
de vorm van aanbevelingen voor aan het 
Comité van Ministers. 

Art. 23. a) De Raadgevende Vergade• 
ring bespreekt, en kan aanbevelingen doen 
omtrent, elke aangelegenheid, welke valt 
binnen het doel en de bevoegdheid van de 
Raad van Europa, gelijk deze zijn omschre• 
ven in Hoofdstuk I. en welke 1) door het 
Comité van Ministers naar haar wordt ver
wezen met verzoek om haar oordeel, of 2) 
met goedkeuring van het Comité van -Mi
nisters op de Agenda van de_ Vergadering ia 
geplaatst op voorstel van deze laatste. 

b) Bij het nemen van een besliasing 
krachtens lid (a) van dit Artikel houdt het 
Comité rekening met de werkzaamheden . 
van andere Europese intergouvernementele 
organisaties, van welke enige of alle Leden 
van de Raad van Europa deel uitmaken. 

c) De Voorzitter van de Vergadering 
beslist, in geval van twijfel, of een aange- • 
genheid, welke tijdens de zitting te berde 
wordt gebracht, valt binnen de Agenda van 
de Vergadering als goedgekeurd krachtens 
lid (a) van dit Artikel. 

Art. 24. De Raadgevende Vergadering 
kan, met inachtneming van de bepalingen 
van Artikel 38 (d), comité's of commiasies 
instellen om aangelegenheden in overweging 
te nemen, welke krachtens Artikel 23 onder 
haar bevoegdheid vallen, en hierover ver
slag uit te brengen; om vraagstukken, welke 
op haar Agenda staan, te onderzoeken en 
voor te bereiden en om advies uit te bren
gen over alle aangelegenheden van huishou· 
delijke aard. 

Art. 25. a) De Raadgevende Vergade
ring bestaat uit vertegenwoordigers van elk 
Lid, die worden benoemd op door de Rege
ring van dit Lid vast te stellen wijze. Elke 
vertegenwoordiger moet onderdaan zijn van 
het Lid, hetwelk hij vertegenwoordigt, doch 
mag niet tegelijkertijd lid zij n van het Co
mité van Ministers. 

b) Een vertegenwoordiger kan geduren
de een zitting van de Vergadering niet van 
zijn functie worden ontheven zonder toe• 
stemming van de Vergadering. 

c) Elke vertegenwoordiger kan een 
plaatsvervanger hebben, die bij afwezigheid 
van de vertegenwoordiger in zijn plaats kan 
.zitting hebben, het woord voeren en stem• 
m en. De bepalingen van lid (a) van dit 
Artikel zijn van toepassing op de benoeming 
van plaatsvervangen. 

Art. 26. De volgende Staten hebben, 
wanneer zij Lid worden, recht op het vol
gende aantal vertegenwoordigers: 

België . . •....•••.•..• . •.......•..... 6 
Denemarken •......•.••......••.. 4 
Frankrijk .... .•..•.. .. ..••..•••.. 18 
Iene Republiek . .. • • .. • • • . .• ..... 4 
Italië •. ••.•.••••••••••••••••.•••••• 18 
Luxemburg .••••.... .•... ..•... .... 3 
Nederland . . . • . •. . . . • . . . • . ... . ••.. 6 
Noorwegen ..•••..... .............. 4 
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Zweden ............................ 6 
Verenigd Koninkrijk .. .......... 18 

Art. 27. · De voorwaarden, waaronder het 
Comité van Ministers collectief bij de be
raadslagingen van de Raadgevende Verga
dering vertegenwoordigd kan zijn, of indi
viduele leden van het Comité het woord 
kunnen voeren in de Vergadering, worden 
vastgesteld bij bepalingen van het Huis
houdelijk Reglement, welke door het Co
mité zullen worden opgesteld na overleg 
met de Vergadering. 

Art. 28. a) De Raadgevende Vergade• 
ring stelt haar Huishoudelijk Reglement 
vast en kiest uit haar leden haar Voorzitter, 
die in functie blijft tot de volgende ge
wone zifting. 

b) De Voorzitter leidt de werkzaamhe
den, doch neemt geen deel aan de beraad
slagingen of de stemmingen. De plaatsver
vanger van de vertegenwoordiger, die Voor
zitter ia, kan in zijn plaats zitting hebben, 
het woord voeren en stemmen. 

c) Het Huishoudelijk Reglement bepaalt 
onder meer: 

(1) het quorum; 
(2) de wij.ze van verkiezing en de zit

tinptijd van de Voorrittter en de overige 
bestuunleden; 

(3) de wij.ze, waarop de agenda wordt 
vastgesteld en ter kennis van de vertegen
woordigers wordt gebracht; en 

(4) het tijdstip en de wij.ze, waarop de 
namen van de vertegenwoordigers en hun 
plaatsvervangers worden medegedeeld. 

Art. 29. Behoudens de bepalingen van 
Artikel 30 vereisen alle resoluties van de 
Raadgevende Vergadering, met inbegrip 
van resoluties: 

(1) welke aanbevelingen aan het Comité 
van Ministers inhouden; 

(2) waarbij aan het Comité punten ter 
bespreking in de Vergadering worden voor
gesteld; 

(3) waarbij comité's of commiasies wor
den ingesteld; 

( 4) waarbij de datum van de aanvang 
van haar zittingen wordt vastgesteld; 

(5) waarbij wordt vastgesteld, welke 
meerderheid wordt vereist in gevallen waar
in niet wordt voorzien door de leden 1-4 
van dit Artikel of waarbij uitspraak wordt 
gedaan in gevallen, waarin twijfel bestaat 
welke meerderheid is vereist; 

een twee-derde meerderheid van de ver
tegenwoordigers, die hun stem uitbrengen. 

Art. 30. In aangelegenheden betreffende 
haar interne werkwijze, waaronder begre
pen de verkiezing van de bestuursleden, de 
benoeming van leden van comitl!'s en com
missies en het vaststellen van het Huishou
delijk Reglement, worden resoluties van de 
Raadgevende Vergadering aangenomen met 
een meerderheid, welke de Vergadering 
overeenkomstig Artikel 29 (5) zal vaststel
len. 

Art. 31. Beraadslagingen over voorstel
len aan het Comité van Ministers betreffen-
4e h~ plaatsen van een aangelegenheid op 
.fe Agenda van de Raadgevende Vergade-
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ring moeten beperkt blijven tot een aan
duiding van het voorgestelde onderwerp en 
de redenen voor en tegen plaatsing op de 
Agenda. 

Art. 32. De Raadgevende Vergadering 
komt eenmaal per jaar in gewone zitting 
bijeen; het tijdstip van aanvang en de duur. 
van deze zitting worden vastgesteld door de 
Vergadering op zodanige wijze, dat zoveel 
mogelijk wordt vermeden, dat zij samen
valt met de zittingen van de Parlementen 
van de Leden en met de zittingen van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties. In geen geval zal een gewone zitting 
langer duren dan een maand, tenzij de Ver
gadering en het Comité van Ministers een
stemmig anders beslissen. 

Art. 33. De gewone zittingen van de 
Raadgevende Vergadering worden gehouden 
ter plaatse waar de Raad zijn zetel heeft, 
tenzij de Vergadering en het Comité van 
Ministers eenstemmig beslissen, dat een zit
ting elders zal worden gehouden. 

Art. 34. Het Comité van Ministers kan 
een buitengewone zitting van de Raadge
vende Vergadering bijeenroepen op een tijd
stip en een plaats, welke door het Comité, 
met goedvinden van de Voorzitter van de 
Vergadering, worden vastgesteld. 

Art. 35. Tenzij de Raadgevende Verga
dering anders beslist, worden haar beraad
slagingen in het openbaar gehouden. 

HOOFDSTUK VI 

Het Secretariaat 

Art. 36. a) Het Secretariaat bestaat uit 
een Secretaris-Generaal, een Adjunct-Secre
taris-Generaal en het nodige personeel. 

b) De Secretaris-Generaal en de Ad
junct-Secretaris-Generaal worden benoemd 
door de Raadgevende Vergadering op aan
beveling van het Comité van Ministers. 

c) Het overige personeel van het Secre
tariaat wordt benoemd door de Secretaris
Generaal overeenkomstig het administra-
tieve reglement. · 

d) De leden van het Secretariaat mogen 
niet in een bezoldigde dienstbetrekking 
staan tot een Regering of lid zijn van de 
Raadgevende Vergadering of van een na
tionale wetgevende vergadering of werk
zaamheden verrichten, welke onverenigbaar 
zijn met hun taak. 

e) Elk lid van het pel'IIOneel van het 
Secretariaat moet een plechtige verklaring 
afleggen, dat hij slechts tegenover de Raad 
van Europa plichten heeft, dat hij zijn taak 
nauwgezet zal vervullen, hierin niet beïn
vloed door overwegingen van nationale aard, 
en dat hij geen instructies, verband hou
dende met de vervulling van zijn taak, zal 
vragen of ontvangen van een Regering of 
van een autoriteit buiten de Raad en dat 
hij zich zal onthouden van elke handeling, 
welke van nadelige invloed zou kunnen zijn 
op zijn positie van internationaal ambte
naar, die uitsluitend aan de Raad verant
woordelijk is. De Secretaris-Generaal en de 
Adjunct-Secretaris-Generaal leggen deze 
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' verklaring af ten overstaan van het Comité, 
alle overige leden van het personeel ten 
overstaan van de Secretaris-Generaal 

f) Elk Lid moet het uitsluitend interna
tionale karakter van de taak van de Secre
taris-Generaal en van het personeel van het 
Secretariaat eerbiedigen en niet trachten 
hen te beïnvloeden bij de vervulling, van 
hun taak. 

Art. 37. a) Het Secretariaat is geves
tigd ter plaatse waar de Raad zijn zetel 
heeft. 

b) De Secretaris-Generaal is verant
woordelijk aan het Comité van Ministers 
voor de werkzaamheden van het Secreta
riaat. Behoudens de bepalingen van Artikel 
38 (,!.) verricht hij onder meer die admini
stratieve en andere diensten, welke de 
Raadgevende Vergadering mocht nodig heb-
ben. · 

HOOFDSTUK VII 

Geldmiddelen 

Art. 38. a) Elk Lid draagt de kosten 
van zijn eigen vertegenwoordiging in het 
Comité van Ministers en in de Raadgeven
de Vergadering. 

b) De kosten van het Secretariaat en 
alle overige gemeenschappelijke onkosten 
worden verdeeld over alle Leden in een ver
houding, welke door het Comité wordt vast
gesteld op grond van de bevolkingscijfers 
der Leden. 

De bijdragen van de Toegevoegde Leden 
worden vastgesteld door het Comité. 

c) Overeenkomstig het financiè1e regle
ment wordt de begroting van de Raad jaar
lijks door de Secretaris-Generaal ter goed
keuring voorgelegd aan het Comité. 

d) De Secretaris-Generaal verwijst naar 
het Comité alle verzoeken van de Vergade
ring, welke uitgaven met zich medebrengen, 
welke het in de begroting reeds voor de 
Vergadering en haar werkzaamheden toege
kende bedrag te boven gaan. 

Art. 39. De Secretaris-Generaal geeft elk 
jaar aan de Regering van elk Lid kennis 
van het bedrag van zijn bijdrage en elk 
Lid betaalt aan de Secretaris-Generaal het 
bedrag van zijn bijdrage, hetwelk geacht 
wordt op de dag van kennisgeving verschul
digd te zijn, en wel uiterlijk zes maanden 
na deze datum. 

HOOFDSTUK VIII 

Voorrechten en Immuniteiten 
Art. 40. a) De Raad van Europa, de 

vertegenwoordigers van ,Ie Leden en het , 
Secretariaat genieten op het gebied van de 
Leden de voorrechten en immuniteiten, 
welke redelijkerwijs nodig zijn voor de uit
oefening van hun functies. Deze immunitei
ten omvatten voor alle vertegenwoordigers 
in de Raadgevende Vergadering, op het ge
bied van alle Leden, immuniteit van ar
restatie en van alle rechtsvervolging met be
trekking tot woorden, welke zijn gesproken, 
en stemmen, welke zijn uitgebracht in de 
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beraadslagingen van de Vergadering of haar 
comité's of commissies. 

b) De Ledèn verbinden zich, zo spoedig 
mogelijk een overeenkomst te sluiten ten 
einde de bepalingen van lid (a) van dit 
Artikel ten uitvoer te leggen. Te dien einde 
beveelt het Comité van Ministers de Re,
geringen van de Leden de aanvaarding aan 
van een overeenkomst, welke de voorrech
ten en immuniteiten bepaalt, welke op het 
gebied van alle Leden moeten worden ver
leend. Bovendien zat een bijzondere over
eenkomst word~ gesloten met de Regering 
van de Frame Republiek, welke de voor
rechten en immuniteiten omschrijft, welke 
de Raad zal genieten ter plaatse, waar hij 
zijn zetel heeft. 

HOOFDSTUK IX 
Wijzigingen 

a) Voorstellen tot wijziging van dit Sta
tuut kunnen worden gedaan in het Comité 
van Ministers of, onder de voorwaarden 
voorzien in Artikel 23, in de Raadgevende 
Vergadering. 

b) Het Comité beveelt de wijzigingen 
aan, welke het wenselijk acht, en doet deze 
opnemen in een protocol. 

c) Een protocol tot wijziging treedt in 
werking, wanneer het is ondertekend en be
krachtigd door twee-derde van de Leden. 

d) Niettegenstaande de bepalingen van 
de voorgaande leden van dit Artikel treden 
wijzigingen van de Artikelen 23--35, 38 en 
39. welke door het Comité en de Vergade
ring zijn goedgekeurd, in werking op de da
tum van de akte van de Secretaris-Gene
raal, waarin wordt verklaard, dat deze wij
zigingen aldus zijn goedgekeurd, welke akte 
aan de Regeringen van de Leden wordt 
overgelegd. Dit lid zal eerst worden toege
past na het beëindigen van de tweede ge
wone zitting van de Vergadering. 

HOOFDSTUK X 
Slotbepalingen 

Art. 42. a) Dit Statuut moet worden 
bekrachtigd. De akten van bekrachtiging 
worden nedergelegd bij de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord-Ierland. 

b) Dit Statuut treedt in werking, zodra 
zeven akten van bekrachtiging zijn nederge
legd. De Regering van het Verenigd Ko
ninkrijk legt aan alle Regeringen, welke dit 
Statuut hebben ondertekend, een akte over, 
waarin wordt verklaard, dat het Statuut in 
werking is getreden, en waarin de namen 
van de Leden van de Raad van Europa, 
welke op die datum Lid zijn, worden op-
gegeven. . 

c) Vervolgens wordt elke andere Rege-
• ring, welke dit Statuut heeft ondertekend, 
Partij bij dit Statuut op de datum, waarop 
zij haar akte van bekrachtiging heeft neder
gelegd. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, 
hiertoe behoorlijk gemachtigd, dit Statuut 
hebben ondertekend. 
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Gedaan te Londen, de vijfde Mei negen
tienhonderd negenenveertig in de Engelae 
en Franse taal, zijnde beide teksten gelijke
lijk authentiek, in een enkel exemplaar, het
welk zal blijven nedergelegd in het archief 
van de Regering van het Verenigd Ko
ninkrijk, welke gewaarmerkte afschriften zal 
doen toekomen aan de andere Regeringen, 
welke het Statuut hebben ondertekend. 

Voor België: 
Obert de Thieusies. 

Voor Denemarken: 
Gu1tav Rasmussen. 
Reventlow. 

Voor Frankrijk: 
Robert Schuman. 
R. Masaigli. 

Voor Ierland: 
Seán MacBride. 
John W. Dulanty. 

Voor Italië: 
Sforza. 
Gallarati Scotti. 

Voor Luxemburg: 
. Jos. Bech. 

A. J. Clasen. 
Voor Nederland: 

D. U. Stikker. 
E. Michiels van Venluynen. 

Voor Noorwegen: 
Halvard M. Lange. 
P. Prebensen. 

Voor Zweden: 
Osten Undm. 
Gunnar Hägglöf. 

Voor Groot-Britannië en Noord-Ierland: 
Ernest Bevin. 
Christopher Mayhew. 
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20 .Tum 19,+9. BESLUIT tot vastBtelllng 

van regelen ten aanzien van de bezoldi
ging van burgerlijke Rijksambtenaren. 
(Bezoldigigebeslult Burgerlijke Rijks
ambtenaren 194&). 

Wij JULIANA. bij de gratie Gods, Ko
ningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz" enz., enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 25 Mei 1949, No. 
16797/R, Mdellng Ambtenarenzaken, bu
reau II, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Hinlsters: 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, op 
artikel 126, eerste lid van de Ambtenaren
wet 1929 en op artikel 30, eerste, tweede en 
derde lid, van de Lager-onderwijswet 1920,. 

De Raad van State gehoord (advies van 
31 Mei 1949, no. 10); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 14 Juni 1949, no. 
16844/R. Mdellng Ambtenarenzaken, bu
reau II; 

Overwegende, dat het wenselijk is ten 
aanzien van de bezoldlglng van burgerlijke 
Bjjksambtenaren en van onderwijzers bij 
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het lager onderwijs nieuwe regelen te stel
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Begripaomsch,vvingen 
Art. 1, Voor de toepassing van dit be

sluit wordt verstaan onder: 
1 °. Ambtenaar~ hij, die tenminste 18 

jaar oud Is en door het daartoe bevoegde 
gezag is aangesteld om werkm.am te zijn in 
een ambt, voorkomende In een der bijlagen 
van dit besluit. 

2°. Volwass"7ie: de ambtenaar, die de 
leeftijd heeft bereikt van: 

a. 21 jaren, voor zover hij een ambt be
kleedt, voorkomende in een der bijlagen A 
tot en met D en G van dit besluit; 

b. 22 jaren, voor zover hij_ eeri ambt be
kleedt, voorkomende in een der groepen 1, 
2 of 2a van bijlage E of in een der groepen 
A of B van bijlage F van dit besluit; 

c. 23 jaren, voor zover hij een ambt be
kleedt, voorkomende in een der overige 
groepen van bijlage E of in groep C van 
bijlage F. 

3°. Salaris: hetzij het voor de ambte
naar geldende bedrag van de op zijn ambt 
betrekking hebbende salarisschaal; 

hetzij het voor hem Ingevolge artikel 7, 
sub a, geldende bedrag, eventueel verhoogd 
ingevolge de ter zake betrekkelijke bepa
lingen van dit besluit; 

dan wel het voor hem ingevolge artikel 
7, sub d, geldende bedrag. 

4°._ Wedde: het salaris, vermeerderd 
met de vaste toelagen, bedoeld onder 8°. 

5 °. Bezoldiging: het salaris, vermeer
derd met de toelagen, bedoeld onder 7°. 
· 6°. Salaris-anciënniteit: de tijd, die in 
aanmerking komt voor de vaststelllng van 
het salaris van een ambtenaar op een ho
ger bedrag dan het voor een volwassene 
geldende minimum van de schaal, welke op 
zijn ambt betrekking heeft. 

7°. Toelagen: alle toelagen, waarop in
gevolge dit besluit aanspraak bestaat. 

8°. Vaste toelage: een op gro'ld van dit 
besluit verleende toelage, welke I;• aanmer
king komt voor opneming in de pensioens
grondslag van de ambtenaar. 

9°. Persoonlijke toelage: de toelage, be
doeld in arti~I 18. 

10°. Ambtatoelage : de toelage, bed<•eld 
in artikel 19, alsmede de toelage, als zo
danig in de voetnoten der bijlagen vermeld. 

l.1 °. Huwel-ijkstoelage: de toelage, be
doeld in artikel 20. 

12°. Kindertoelage : de toelage, bedoeld 
In artikel 21. 

j 3 °. Garantietoelage: de toelage, bedoeld 
in artikel 85. 

Indeling der ambten 
Art. Z, Bij de vaststelling van het sala

ris wordt, behoudens met hetgeen overi
gens in dit besluit en de bijlagen is be
paald, rekening gehouden met de Indeling 
der ambten, aangegeven in de bijlagen A 
tot en met G en met de op die indeling 
afgestemde salarisschalen, opgenomen In 
de bijlagen A 1, B I, E 1, E II, F I en F II. 
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Indeling ~r stand.plaatsen 
ln klassen 

Art. 3, 1. Voor hen, die een ambt be
kleden, waarvoor een salarisschaal Is op
genomen, wordt, behoudens de in de bij
lagen van dit besluit gemaakte beperkin
gen, rekening gehouden met de indeling 
der standplaatsen In klassen, overeenkom
stig de als bijlage H bij dit besluit gevoegde 
lijst, waartoe In de salarisschalen daarop 
betrekking hebbende kolommen zijn opge
nomen. 

2. Voor de in de bijlagen A, B en G op
genomen ambten Is het salaris in een 
standplaats der 4e klasse gelijk aan dat In 
een der 3e klasse. 

Standplaats 
Art. 4. 1. Voor de toepassing van ar

tikel 3 wordt als standplaats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel van een ge
meen te, waar de ambtenaar zijn werk
zaamheden moet verrichten, of wel de ge
meente of het onderdeel van een gemeen
te van zijn dienstkring, hem als standplaats 
door het daartoe bevoegde gezag aange
wezen. 

2. Ingeval bijzondere omstandigheden 
afwijking van het vorige \Id wenselijk ma
ken, kan, met Inachtneming van het be
paalde In artikel 41, de wedde worden vast
gesteld naar een andere klasse dan die, 
waartoe de standplaats behoort. 

Detachering 
Art. 5. 1. Detachering brengt voor de 

vaststelhng van de wedde geen wijziging In 
de standplaats. 

Tijdel'iike verplaatsing 
2. Indien de ambtenaar voor korte tijd 

wordt verplaatst tot het volvoeren van een 
bijzondere opdracht, kan het In artikel 39 

,: bedoelde gezag bepalen, dat deze verplaat
sing geen wijziging brengt In de wedde. 

Bijzondere ~gellngen 
Art. 6, Met inachtneming van het be

paalde In artikel 41 kunnen ten aanzien 
van bepaalde ambten bijzondere regelingen 
worden getroffen, strekkende tot afwijking 
van het bepaalde in de artikelen 3 en 5. 

Salaris bij aafl.Btelling 
Art. 7, Bij aanstelling van een ambte

naar wordt, behoudens het bepaalde In de 
artikelen 8, 14 en 17, het salaris vastge
steld: 

a. voor een niet-volwassene, die een 
ambt bekleedt, voorkomende In bijlage A: 
op het minimum-bedrag der Ingevolge ar
tikel 3 voor hem geldende kolom, voor elk 
jaar of gedeelte van een jaar, dat hij jon
ger ie dan 21 jaar, verminderd met ten 
minste f 10 per maand en ten hoogste f 20 
per maand; 

b. voor een niet-volwassene, die een 
• ambt bekleedt, voorkomende in een der bij

lagen E of F: op het met zijn leeftijd cor
res:ponderende bedrag van de voor hem 

· geldende kolom; 
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c. voor een volwassene. die een ambt 
bekleedt, voorkomende in een der bijlagen 

A, B, E of F: op het minimum-bedrag der 
voor hem geldende kolom; 

d. voor een ambtenaar, die een ambt 
bekleedt, waarvoor geen salarisschaal geldt: 
op het voor het betreffende ambt aangege
ven l>edrag, dan wel op een bedrag, dat het 
daarbij als "ten hoogste" aangegevene niet 
te boven gaat. 

Vaststellen salaris op lager bedrag 

Art. 8. 1. Het ingevolge artikel 39 be
voegde ge:r.ag kan het salaris, hetzij bij · 
aanstelliDg, hetzij nadien, vaststellen op 
een lager bedrag dan ingevolge de overige 
bepalingen van dit besluit voor de ambte
naar zou gelden, op grond van: 

a. verminderd belang van het ambt; 
b. waarneming van een ambt te :r.amen 

met een of meer andere ambten; 
c. bijverdiensten, uit het ambt voort-

vloeiende; 
d. niet volledige werktijd; 
e. andere gewichtige omstandigheden; 
2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 

slechts toepassing, indien daarvoor met In
achtneming van het bepaalde In artikel 41 
een nadere regeling Is getroffen. 

Verhoging van het salaris 
Art. 9. 1. Het bij aansteillng aan een 

niet-volwassene toegekende salaris wordt 
bij voldoende bekwaamheid, geschiktheid 
en dienstijver. en ook gedurende de tijd 
ve.n het verlof als bedoeld In artikel 12, 
verhoogd naar gelang zijn leeftijd toeneemt, 
onverminderd hetgeen dienaangaande In de 
overige artikelen is bepaald. 

2. Het salaris van een ambtenaar, die de 
hoedanigheid van volwassene verkrijgt, 
wordt vastgesteld op het minimum-bedrag 
van de voor hem geldende kolom der sa
larisschaal. 

3. Het salaris van een volwassene, dat 
daarvoor in aanmerking komt, wordt ver
hoogd . op de wijze, als In de betreffende 
schaal is aangegeven, naar gelang van de 
ingevolge de artikelen · 10, 11, 12, 15, 16 
en/of 17 van dit besluit verworven dan wel 
toegekende salaris-anciënniteit. 

Salaris-anciënniteit van hen, 
die _volwassene" worden 

Art. 10. Bij voldoende bekwaamheid, ge
schiktheid en dienstijver verwerft de niet
volwassen ambtenaar, wiens ambt Is Inge
deeld in bijlage A, bij het verkrijgen van 
de hoedanigheid van volwassene, een sala
ris-anciënniteit, gelijk aan het, naar boven 
tot een volle maand afgeronde, vierde deel 
van de tijd, gedurende welke hij als niet
volwassene Ingevolge dit besluit is gesala
rieerà. 

Balaris-andëniteit b1J vol
doende bekwaamheid, e=. 

Art. ll. Bij voldoende bekwaamheid, ge
schiktheid en dienstijver verwerft de vol
wassene een salaris-anciënniteit, gelijk aan 
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de tijd, gedurende welke hij als zodanig in 
het -door hem beklede ambt is gesalarieerd, 
onverminderd de gevolgen van toepassing 
van hetgeen overigens met betrekking tot 
de salaris-anciënniteit in dit besluit Is be
paald. 

Militaire dtenst 
Art. lZ. De tijd, gedurende welke de 

ambtenaar krachtens wettelijk voorschrift 
verlof geniet ter vervulling van militaire 
of daarvoor in de plaats tredende dienst, 
wordt in aanmerking genomen voor de 
vaststelling van de salaris-anciënniteit, on
verminderd hetgeen overigens dienaan
gaande in dit besluit is bepaald, 

Verlof b.b: en schorsing 
Art. 13. 1. Voor de vaststelling van de 

salaris-anciënniteit telt niet mede: 
A. de tUd, doorgebracht met verlof bul

ten genot van bezoldiging, indien het verlof 
is verleend uitsluitend in het belang van de 
ambtenaar, dan wel is verleend onder voor
waarde, dat bedoelde tijd niet zal medetel
len voor de vaststelling van de salaris-an
clënniteit; 

B. de tijd, doorgebracht met verlof bul
ten genot van de bezoldiging, voor zover 
deze een tijdvak van een jaar te boven gaat; 

C. de tijd. gedurende welke de ambte
naar In de uitoefening van zijn ambt Is ge
schorst: 

a. bij wijze van disciplinaire straf; 
b. op grond van het feit, dat een straf

rechterlijke vervolging tegen hem is Inge
steld, of hem door het daartoe bevoegde 
gezag het voornemen tot bestraffing met 
onvoorwaardelijk ontslag is te kennen ge
geven, of hem van de oplegging van deze 
straf mededeling is gedaan, dan wel dat hij 
zich in verzekering of in voorlopige hech
tenis bevindt; 

c. omdat het belang van de dienst de 
schorsing vorderde; 
· tenzij het tot schorsen bevoegde gezag 
het tegendeel bepaalt. 

2. Indien vaststaat, dat een schorsing, 
als bedoeld In het vorig lid onder C, sub b, 
niet door het ten uitvoer leggen van een 
straf Is gevolgd noch ;r.al worden gevolgd, 
telt de tijd van deze schorsina, alsnog mede 
voor de vaststelling van de salaris-anciën
niteit. 

3. In afwiJldng van het bepaalde in het 
eerste lid, onder B, kan, indien In het al
gemeen belang verlof buiten genot van 
bezoldiging wordt genoten voor een tijdvak 
van langer dan een jaar, met Inachtneming 
van het bepaalde in artikel 41, dit tijdvak 
volledig in aanmerking worden genomen 
voor de vaststelling van de salaris-anciën
niteit. 

4. De vorige leden van dit artikel zijn 
van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van de verhoging van het salaris van 
een niet-volwassene. 

Ingang verhoging 

Art. 14. Een verhoging van het salaris 
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- gaat In met de eerste dag van de maand 
ot van de loonweek, waarin overeenkomstig 
de overige bepalingen van dit besluit de 
aanspraak zal ontstaan. 

Onvoldoende 'bekwaamhdà, ~. 
Art. 15. 1. Bij onvoldoende bekwaam

heid, geschiktheid of onvoldoende dleni."t
ijver kan: 

a. aan een niet-volwassene bij het be
reiken van een hogere leeftijd geen, dan 
wel een gedeeltelijke verhoging van het 
salaris worden toegekend ; 

ll. voor een volwassene de salarts-an
ciënnltelt door het bevoegd ge7.88 worden 
vastgesteld op een geringer tijdvak dan Is 
aangegeven in artikel 11, dan wel worden 
bepaald, dat verdere diensttijd niet of 
slechts ten dele zal medew llen voor de 
vaststelling van de salaris-anciënniteit. 

2. •roepasslng van het bepaalde In het 
eerste lid mag niet leiden tot vermindering 
van het reeds toegekende salaris. 

8; Indien na toepassing van het bepaal
de in het eerste lid daartoe termen aanwe
zig zijn, kan het bevoegde gezag bepalen, 
dat de daaruit voor de ambtenaar voort
vloeiende nadelen, hetzij met terugwer
kende kracht, hetzij voor de toekomst, ge
heel of gedeeltelijk ongedaan worden ge
maakt. 

4, Van de Ingevolge dit artikel genomen 
maatregelen wordt de betrokken ambtenaar 
onverwijld mededeling gedaan, onder op
gave van de daaruit voor de eerstvolgende 
verhoging van zijn salaris voortvloeiende 
gevolgen. Deze mededeling wordt, onder 
vermelding van de redenen, schriftelijk be-

. vestlgd. 

Bu,tengewone bekwaam
heid, enz. 

Art. 16. 1. Bij buitengewone bekwaam
heid, geschiktheid en dienstijver kan, met 
Inachtneming van het bepaalde In artikel 
41, ten aanzien van een niet-volwassene: 

a, de vermindering, bedoeld In artikel 7, 
sub a, worden vastgesteld op een geringer 
bedrag dan het aldaar vermelde; 

ll. voor de verhoging van het salaris 
worden afgeweken van de overigens daar
voor gestelde regelen; 

o, worden bepaald, dat hij als volwas
sene zal worden aangemerkt, 

2, Om dezelfde reden en onder dezelfde 
voorwaarde kan de salaris-anciënniteit van 
een volwassene worden vastgesteld op een 
groter tijdvak dan Is aangegeven In arti
kel ll. 

8. Het bepaalde In het eerste en tweede 
lid kan slechts worden toegepast ten aan
zien van een ambtenaar, die gedurende ten 
minste een Jaar bij hetzelfde dienstvak 
werkelijk dienst heeft gedaan In de door 
hem beklede rang. 

4, BIJ toepassing van het eerste lid, on
der ll, wordt de ambtenaar, In afwijking 
van het bepaalde in artikel 1, als volwas

. sene aangemerkt, met Ingang van het tijd
stip, waarop hij het minimum-salam van 
de voor hem geldende kolom bereikt. 

L. & S. :1949 
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Toekenmng hoger salaris tm/O"f 
salaris-anciënmte(t W aanstelHng 

Art. 17. 1. Indien 'het tot aanstellen 
bevoegde gezag daartoe termen aanwezig 
acht, kan bij aanstelling van een niet-vol
w1U1Seii.e worden bepaald, dat voor de vast
stelling en verhoging van het salaris zal 
worden afgeweken van zijn leeftijd, dan wel 
dat hij als volwassene zal worden aange
merkt. 

ll. Evenzo kan aan een volwassene bij 
aanstelling een door het bevoegd gezag 
vast te stellen salaris-anciënniteit worden 
toegekend. 

3. In geval van overgang naar een 
ambt, gerangschikt In dezelfde schaal of 
groep, wordt, onverminderd het bepaalde 
In het eerste en tweede lid, voor de vast
stelling van de salaris-anciënniteit in het 
nieuwe ambt mede rekening gehouden met 
de In het verlaten ambt verworven salaris
ancl~nlte1t" 

4. ln geval van bevordering wordt de 
salaris-anciënniteit, door toepassing van 
het t~eede lid, zodanig vastgesteld, dat het 
salaris in het nieuwe am:bt te allen tijde 
uitgaat boven het salaris, dat de ambte
naar In het verlaten ambt zou hebben g~ 
noten in de standplaats van zijn nieuwe 
ambt. . 

5. Bij overgang naar een ander ambt bij 
hetzelfde dienstvak, anders dan ten gevol
ge van een reorganisatie van de dienst, 
wordt het bedrag, waarmede de tot dusver 
genoten bezoldiging de In hét nieuwe ambt te 
genieten bezoldiging te boven mocht gaan, 
als een toelage toegekend. Hlerblj wordt bul
ten aanmerking gelaten een vermindering 
.van bezoldiging, welke een gevolg Is van 
Indeling der nieuwe standplaats in een la
gere klasse, of van vermindering der kin
dertoelage. 

Latere verhogingen van de bezoldiging, 
met uitzondering van die, welke een ge
volg zijn van wijzlgtng In de klasse der 
st&.ndplaats of van verhoging der kinder
~lage, komen in mindering op het bedrag 
van de in dit lid bedoelde toelage. 

6, · Met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 41 kan worden bepaald, dat de 
overgang naar een ander ambt, waarvoor 
een hoger maximum-salaris geldt, niet als 
bevordering wordt aangemerkt. 

Peraoonli,ike toelage 

Art. 18. Aan een ambtenaar, die bijzon
dere persoonlijke eigenschappen bezit, wel
ke voor de vervulling van zijn ambt van 
belang zijn, kan, hetzij bij eerste aanstel
ling, hetzij daarna, met Inachtneming van 
het bepaalde in artikel 40, een vaste of 
tljdelljke toelage worden verleend boven 
het maximum van de schaal, waarin zijn 
ambt Is gerangschikt dan wel boven het 
salaris, dat aan zijn ambt als vast bedrag 
ot bedrag "ten hoogste" Is verbonden. 

Amlltstoelage 

Art. 19. 1. Aan een ambtenaar ot een 
groep van ambtenaren, aan wie zodanige 
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eisen gesteld worden, dat zijn (hun) po
sitie of taak een bijzonder karakter draagt, 
hetwelk hem (hen) onderscheidt van de 
overige in hetzelfde dienstvak en ambt 
werkzame personen, kan, met inachtne
ming van het ·bepaa.lde In artikel 40, een 
vaste of tijdelijke toelage worden verleend. 

2. De toelage · wordt bepaald op ten 
hoogste 20 % van het salaris. 

3. Aan ambtenaren bij de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal kan, met inacht
neming van het bepaalde In artikel 40, we
gens de bijzondere omstandigheden, waar
onder zij hun werkzaamheden verrichten, 
een toelage worden verleend. 

Huwelijkstoelage 
Art. 20, 1. Aan de mannelijke ambte

naar, die gehuwd of gehuwd geweest is 
en de 23-jarige leeftijd heeft bereikt, wordt 
een huwelijkstoelage toegekend van f 20, 
f 19 of f 18 per maand, zulks afhankelijk 
van de indeling van de standplaats, onder
scheidenlijk in de eerste, de tweede of een 
der overige klassen, met dien verstande, 
dat de som van het salaris en de huwe
lijkstoelage niet mag stijgen boven het 
maximum van de voor hem geldende ko
lom der salarisschaal, en dat de som van 
de wedde en huweliJltstoelage nimmer meer 
mag bedragen dan: 

f 220 per maand of f 2640 per Jaar In een 
gemeente der le klasse, 

f 212 per maand of f 2644 per jaar in een 
gemeente der 2e klasse, 

f 203 per maand of f 2486 per jaar In een 
gemeente van een der overige klassen. 

2. Het bepaalde In het vorige lid is mede 
van toepassing op de vrouwelijke ambte
naar van ten minste 28 jaar, die gehuwd 
geweest is en niet is hertrouwd. 

8. De huwelijkstoelage gaat in op de 
eerste dag van de maand, waarin de aan
spraak ingevolge het eerste dan wel twee
de lid is ontstaan. 

4. Voor de toepassing van dit artikel 
komen niet in aanmerking de ambtenaren, 
die de door Ons daarvoor aangewezen amb
ten bekleden, alsmede degenen die ambten 
bekleden, welke, naar het oordeel van Onze 
Minister, hoofd van het betrokken depar
tement van algemeen bestuur, als neven
betrekking zijn te beschouwen, tenzij de 
ambtenaar meer dan één van dergeliJlte 
ambten bekleedt en hij daarin voortdurend 
een volledige dagtaak vindt, in welk geval 
aanspraak op de huwelijkstoelage bestaat 
in het ambt, waaraan het hoogste maxi
mum-salaris is verbonden, Indien en voor 
zover de som der aan de ambten verbon
den wedden, vermeerderd met de huwe
liJltstoelage, minder Is dan het aan het slot 
van het eerste lid voor zijn standplaats 
aangegeven bedrag. 

5. Voor de ambten, die bezoldigd worden 
met een evenredig gedeelte van het salaris 
van een ander ambt, wordt de In het eerste 
Ud bedoelde toelage voor een evenredig 
gedeelte toegekend. 

6. Het bepaalde in dit artikel is niet van 
toepassing ten aanzien van ambtenaren, 
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wier salarisregeling is opgenomen in een 
der bijlagen E of F. 

K in.àertoelage 

Art. 21, 1. De ambtenaar, die een of 
meer kinderen tot zijn last heeft beneden 
de leeftijd van 18 jaar of een of meer kin
deren van .18, 19 of 20 jaar, die het dag
onderwijs volgen aan een inrichting voor 
algemeen vormend of vakonderwijs, heeft, 
overeenkomstig het bepaalde in de navol
gende leden van dit artikel, bij wijze van 
tijdelijke toelage, voor elk van die kinde
ren aanspraak op een kindertoelage. 

2. Onder kind wordt in dit artikel ver
staan een wettig of gewettigd kind van de 
ambtenaar of van zijn echtgenote, alsmede 
een kind dat voor de toepassing van het 
besluit op de loonbelasting of inkomstenbe
lasting als pleegkind kan worden aange
merkt. 

3. De kindertoelage wordt toegekend 
met ingang van de eerste dag van de 
maand of van de loonweek, waarin de aan
spraak is ontstaan. 

4. De kindertoelage eindigt: 
a. voor het kind, dat de leeftijd van 18 

jaar nog niet heeft bereikt: op de laatste 
dag van het kalenderjaar of de laatste dag 
van de laatste volle loonweek van het ka
lenderjaar, waarin het kind mocht zijn 
overleden; 

b. voor het kind, dat de leeftijd van 18 
jaar bereikt: op de laatste dag van het ka
lenderjaar of de laatste dag van de laatste 
volle loonweek van het kalenderjaar, waar
in het kind de leeftijd van 18 jaar heeft be
reikt, tenzij het kind op de eerste dag van 
het daarop volgende kalenderjaar het 
dagonderwijs volgt als bedoeld in het eer
ste lid; 

c. In alle overige gevallen: op de laat
ste dag van de maand of van de loonweek, 
waarin het kind, hetzij heeft opgehouden 
pleegkind te zijn, hetzij 18, 19 of 20 jaar 
oud zijnde, mocht zijn overleden of heeft 
opgehouden het dagonderwijs als vorenbe
doeld te volgen, dan wel de 21-jarige leef
tijd heeft bereikt. 

6, Onverminderd het bepaalde In de na
volgende leden bedraagt de kindertoelage 
per kind 8 % van de wedde, met een mlnl
m um van f 156 per jaar, f 13 per maand 
of f 8 per week en een maximum van f 240 
per jaar of f 20 per maand. 

6. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
worden met een evenredig deel van het 
salaris of de wedde van een andere betrek
king, geldt als minimum een in dezelfde 
evenredigheid bepaald gedeelte van het in 
lid 6 gestelde minimum, met dien ver
stande, dat de kindertoelage niet minder 
bedraagt dan hetgeen de ambtenaar krach
tens de Kinderbijslagwet zou ontvangen, 
indien deze wet op hem van toepassing 
ware. 

7. Het In het vijfde lid gestelde mini
mum geldt niet voor de betrekkingen, wel
ke, naar het oordeel van Onze Minister, 
hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, als nevenbetrekkingen 
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zijn te beschouwen, tenzij de ambtenaar 
meer dan één van dergelijke betrekkingen 
bekleedt en hij daarin bij voortduring een 
volledige dagtaak vindt, met dien verstan
de, dat de kirnlertoelage niet minder be
draagt dan hetgeen de ambtenaar krach
tens de Kinderbijslagwet zou ontvangen, 
indlen deze wet op hem van toepassing 
ware. 

8. Indlen een ambtenaar meer dan één 
ambt bekleedt, waarop de regeling van dit 
artikel van toepassing is, wordt de kinder
toelage berekend over de in totaal aan hem 
toekomende wedde en bestaat de aanspraak 
in het ambt, waaraan de hoogste maxi
mum-wedde is verbonden. Indien aan alle 
door hem beklede ambten een gelijk maxi
mum is verbonden, wordt bij de aanstelling 
geregeld In welk ambt de aanspraak op 
kindertoelage bestaat. 

9. De kindertoelage van de gehuwde 
vrouw, wier echtgenoot een toelage op 
grond van dit artikel geniet, wordt beperkt 
tot het verschil tussen hetgeen hij in to
taal aan kindertoelage zou ontvangen, in
dien hij de betrekking van de vrouw naast 
de zijne vervulde, en hetgeen hem uit lloof
de van zijn eigen betrekking aan kinder
toelage toekomt. 

10. Indien voor een kind, behalve op 
grond van het bepaalde In dit artikel, aan
spraak bestaat op kindertoelage, kindertoe
slag of kinderbijslag, anders dan Ingevolge 
de Kinderbijslagwet of anders dan Ingevol
ge een kindertoelageregellng, verband hou
dende met pensioen, welke lager is dan de 
toelage ingevolge dit artikel, wordt laatst
bedoelde toelage verminderd met het be
drag, waarop overigens aanspraak bestaat, 
met dien verstande, dat de som van de 
kindertoelage(n), kindertoeslag en/of kin
derbijslag ten gevolge van deze verminde
ring niet mag dalen beneden het bedrag, 
dat zou worden uitgekeerd indien alle ter 
zake betrekkelijke aanspraken waren ont
leend aan dit artikel. 

11. Onze Minister van Binnenlandse Za
ken is bevoegd afwijkende richtlijnen vast 
te stellen voor de verlening van kindertoe
lage ten aanzien van kinderen, die de amb
tenaar niet volledig tot zijn last heeft, als
mede ten aanzien -van gevallen, waarin dit 
artikel niet naar redelijkheid voorziet. 

12. Onze voornoemde Minister stelt 
voorts nadere richtlijnen vast voor dé uit
voering van het bepaalde In dlt artikel. 

lnga,ng, uttbetaling en etnde 
van de bezoldiging 

Art. 22. 1. Het genot van de bezoldlging 
vangt aan met de dag, waarop de aanstel
ling ingaat. Indien in het besluit van aan
stelling geen datum van ingang Is vermeld, 
vangt het genot van de bezoldiging aan 
met de dag, waarop het ambt is aanvaard. 

2. De bezoldiging wordt per maand of 
per week uitbetaald. 

3. Bij overgang naar een ander ambt 
wordt, Indien dat ambt wordt aanvaard 
met Ingang van een dag, waarop het ont
slag uit het oude ambt nog niet Is Inge-
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gaan, de bezoldiging In het oude ambt niet 
langer uitbetaald dan tot de dag, waarop 
het genot van de bezoldiging in het nieuwe 
ambt aanvangt. 

Bijzondere regelen voor 
bijlagen E en F 

Art. 23. Al dan niet in afwiJ"king van 
het bepaalde In dit besluit kunnen, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 41, 
nadere regelen worden gesteld voor de be
zoldiging van groepen van RiJ"k:spersoneel, 
wier ambt is opgenomen in een der bijlagen 
E en F van dlt besluit. • 

Kost en tnwontng 
Art. 24. 1. Tenzij bij dit besluit anders 

is of wordt bepaald, wordt voor het van 
Rijkswege verstrekte genot van kost en 
inwoning op de bezoldiging een korting 
toegepast volgens onderstaande tabel: 

Aamanpsalaris ol vua j kor1m1 per maand 

alaris I Ieklu1c 1 ,_..,.,. 1 k ...... 

IL minder dan fJlO • • 
b. \lllnfl20totfl63 . 
~- Yan f J6j 10t f 2IO • 
d. van (210 IOl f2'S . 

~ :: 1 ~ ;; 1 ~ :: 
f70 (67 (64 

rs.s r12 f r1s 
~. ·•a r 25.S or boter • 40% ftD de wedde met een IIIIWffllllll 

WlilD f 1!5 

Onder aanvangssalaris wordt in boven
staande tabel verstaan het minimum-be
drag dat, blijkens de toepasselijke schaal, 
geldt voor een volwassene in een stand
plaats der eerste klasse. 

2. Van de korting, bedoeld in het vo
rige lid, wordt geacht 2/3 deel te gelden 
voor kost en 1/3 deel voor inwoning. 

3. Voor de in bovenstaande tabel onder 
b t/m d. vermelde salarissen kan door Onze 
Minister, hoofd van het betrokken departe
ment van algemeen bestuur, indien daartoe 
naar zijn mening aanleiding bestaat, van 
de daarbij genoemde kortingsbedragen met 
ten hoogste 25 % worden afgeweken. 

Hij zendt van zijn beschikking daarom
trent afschrift aan de Algemene Reken
kamer. 

4. Voor ambtenaren, behorende tot een
zelfde personeelsgroep van één inrichting, 
die gelijke kost en gelijke inwoning genie
ten, wordt de korting vastgesteld op het 
bedrag, dat volgens bovenstaande tabel 
moet worden gekort op de bezoldiging van 
degene(n) onder hen, voor wie te dezen bij 
het vervullen van een volledige betrekking 
het laagste aanvangs- of vaste salaris 
geldt. 

5. Ingeval slechts het genot van kost, 
dan wel dat van Inwoning geliJ"k: is, vindt 
het bepaalde in het vierde lid overeenkom
stige toepassing, rekening houdende met de 
in het tweede lid aangegeven verhouding in 
de waardering van kost en die van in
woning. 

6. Over een tijdvak van geoorloofde af
wezigheid, waarin gedurende ten minste 
één week geen van Rijkswege verstrekte 
kost en/of Inwoning wordt genoten, wordt 
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de korting slechts voor 1/10 deel toege
past. 

Indien bovenbedoelde afwezigheid een ge_ 
volg is van verlof buiten genot van bezol
diging, wordt geen korting toegepast. 

7. Voor ambtenaren, die bezoldigd wor
den overeenkomstig een der bijlagen E en 
F wordt de korting, in a.twijking van het 
bepaalde in het eerste lid, vastgesteld op 
f 45 per maand of f 10 per week. 

Wonmg. vuur, licht en water 
Art. 25. 1. Voor het van Rijkswege ver

strekte genot van woning, vuur, licht en 
water wordt op de bezoldiging een korting 
toegepast, welke volgens de als biJlage I 
bij dit besluit gevoegde tabel afhankelijk is 
van de wedde. 

2. Voor de vaststelling van de korting, 
als bedoeld in het vorige Ud, worden de ge
vallen, waarin van Rijkswege het genot 
van woning en eventueel dat van water is 
of wordt toegekend, onderscheiden in drie 
groepen, te weten: 

groep I, omvattende de gevallen, waarin 
de bewoning ten doel heeft de bewaring of 
bewaking van Rljkselgendommen, van een 
gebouw of van hetgeen daarin ten behoeve 
van de Rijksdienst aanwezig is, alsmede de 
gevallen, waarin de woning, behalve als 
woonruimte voor de ambtenaar tevens voor 
dienstgebruik Is aangewezen; 

groep Il, omvattende de gevallen, waar
in de woning door de dienst aan de ambte
naar als woonruimte is aangewezen, en 

groep III, omvattende alle overige ge
vallen, waarin het genot van woning en 
eventueel dat van water is of wordt toege
kend. 

3. Indien de ambtenaar aantoont, dat 
de huurwaarde van de woning, bepaald 
naar artikel 10 van de wet op de personele 
belasting 1896, minder bedraagt dan de op 
grond van het eerste lid bepaalde korting 
wegens het genot van woning, wordt deze 
op het bedrag van die huurwaarde gesteld. 

4; In bijzondere gevallen kan, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 41, 
een regeling worden getroffen, welke af
wijkt van het bepaalde in de vorige leden. 

5. Voor het genot van -vuur, licht en 
water wordt geen korting toegepast in de 
gevallen, waarin tevens kost en inwoning 
worden genoten. 

6. Voor dienstkleding, van Rijkswege 
verstrekt, wordt gekort overeenkomstig de 
bepalingen van het Rljkskledlngbesluit. 

A-ndere voordelen 
Art. 26. 1. Ingeval andere dan de in de 

beide voorgaande artikelen genoemde voor
delen worden genoten, kan, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 41, een 
kortingsbedrag of -percentage worden vast
gesteld wegens het genot van die voor
delen. 

Afschrift van de beschikking daarom
trent wordt aan de Algemene Rekenkamer 
gezonden. 

2. Onze Minister van Financiën geeft 
ten aanzien van de administratieve verant-
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woordlng van de in dit artikel e~ de arti
kelen 24 en 25 bedoelde kortingen nadere 
voorschriften. 

Berekening over ge-
broken tijdvakken 

Art. 27. 1. In gevallen, waarin de be
zoldiging of de kortingsbedragen moeten 
worden berekend over een gedeelte van een 
maand of van een week, wordt de bezoldi
ging of korting per dag gesteld op één der
tigste deel van de bezoldiging of korting 
per maand. 

2. De ingevolge het vorige lid vastge
stelde bedragen worden tot een cent naar 
boven afgerond. 

Regelingen voor groepen van 
Wdelijlce ambtenaren 

Art. 28. 1. Wij stellen op de gemeen
schappelijke voordracht van Onze Minister, 
hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, en Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken bezoldigingsregelingen 
vast voor leerling-verplegenden en voor zo
veel nodig voor andere groepen van amb
tenaren in tijdelijke of zijdelingse dienst 
van het Rijk. . 

2. Te dezer zake bestaande bepalingen 
en regelingen blijven van kracht, zolang en 
voor zover zij niet zijn ingetrokken, gewij
zigd of door andere vervangen. 

Georgamseerd overleg 

Art. 29. 1. De centrale commissie voor 
georganiseerd overleg in ambtenarenzaken 
wordt gehoord over voorstellen tot wijzi
ging, intrekking en/of aanvulling van dit 
besluit en de bljlagen daarvan, alsmede tot 
het treffen van algemene regelen krach
tens dit besluit. 

2. Adviezen over wijziging van bepa
lingen van of regelingen krachtens dit be
sluit dan wel van de biJlagen daarvan, 
welke meer in het bijzonder van belang zijn 
voor het onderwijzend of docerend personeel 
bij het lager, middelbaar of hoger onder
wijs, worden niet uitgebracht dan nadat de 
commissie voor georganiseerd overleg, in
gesteld voor het betrokken personeel, in de 
gelegenheid Is gesteld ter zake aan de cen
trale commissie voor georganiseerd over
leg in ambtenarenzaken van haar gevoelen 
te doen blijken. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing ten aanzien van ambten, 
welke zijn ingedeeld in de bijlagen B en D 
van dit besluit. 

4. De centrale commissie is voorts be
voegd ter zake van de in dit besluit of de 
bijlagen daarvan geregelde onderwerpen 
voorstellen te doen met inachtneming van 
de haar voorgeschreven werkwijze. 

Overgangsbepalingen 

Huwelijlcsmtkeringen 

Art. 30. 1. Aan de ambtenaar, die voor 
de eerste maal in het huwelijk treedt en 
wiens dlensttljd voldoet aan de in het 
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tweede lid gestelde voorwaarden, word\. 
voor elke volle maand van zijn in dat lid 
bedoelde diensttijd een uitkering toegekend 
van 3 % van de wedde, welke op l Juli 1947 
voor hem gold. 

2. Als diensttijd in de zin van het eerste 
lid komt in aanmerking dat deel van de 
aan 1 Juli 1947 voorafgaande diensttijd, ge
durende hetwelk de ambtenaar, nog geen 
46 jaar oud zijnde, onderworpen is geweest 
aan een ongehuwdenaftrek Ingevolge de 
bepalingen van een algemeen geldende 
Rijksbezoldigingsregeling, met dien ver
stande, dat van dit deel nimmer een groter 
tijdvak In aanmerking wordt genomen dan 
5 jaar, verminderd met de van 1 Juli 1947 
tot de datum van het huwelijk verlopen 
tijd. 

3. Onze Minister van Binnenlandse Za
ken stelt op verzoek van Onze Minister, 
hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, van geval tot geval vast 
van welk bedrag de in het eerste lid be
doelde 3 % moet worden berekend, indien 
op 1 Juli 1947 geen wedde gold. 

Art. 31. 1. Onverminderd het bepaalde 
In artikel 30 wordt aan de ambtenaar, die 
voor de eerste maal in het huweliJ"k treedt, 
indien hij tussen 30 Juni 1947 en 1 Januari 
1948 bezoldigd is geweest volgens het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934, een uitkering toegekend, gelijk 
aan het verschil tussen het salaris, dat hij, 
nog geen 46 jaar oud zijnde, als zodanig 
gedurende zijn dienstverband In vorenom
schreven tijdvak als gehuwde zou hebben 
ontvàngen, en het salaris, dat voor hem, 
nog geen 46 jaar oud zijnde, gedurende be
doeld tijdvak heeft gegolden. 

2. Voor huwelijken gesloten na 31 De
cember 1952 wordt op grond van het be
p&.alde In het vorige lid geen uitkertng ver
leend. 

Verhoogde minimum-kindertoelage 

Art. 32. In afwijking van hetgeen dien
aangaande in het vijfde lid van artikel 21 
is bepaald, ontvangt een ambtenaar, die 
vóór 1 Mei 1945 in overheidsdienst was en 
uit dien hoofde voor een bepaald kind een 
minimum-kindertoelage genoot van f 200 
per jaar, f 16,65 per maand of f 3,85 per 
week en aan wie op grond van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 deze toelage opnieuw is toegekend, 
na de datum van Inwerkingtreding van dit 
besluit ten aanzien van dat kind wederom, 
bij wijze van tijdelijke maatregel, deze mi
nimum-kindertoelage, tenzij sedert laatst
bedoelde datum een onderbreking van het 
dienstverband met de overheid heeft plaats 
gevonden. 

Tijdvak: 1 Jan. 1948-
1 Jan. 1949 

Art. 33. 1. Voor het jaar 1948 gelden 
wegens het genot van kost en inwoning 
woning, vuur, licht en water de kortings
bedragen, zoals deze.aan de hand van arti
kel 6 van het Bezoldigingsbesluit Burger-
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lijke Rijksambtenaren 1934 waren vastge
steld. 

2. Voor bovenbedoeld tijdvak gèschiedt 
de toekenning van de huwelijkstoelage en 
die der kindertoelage aan de hand van de 
op 1 Januari 1948 vervallende bepalingen. 

3. Ten aanzien van een ambtenaar, die 
op 31 December 1948 een huwelijkstoelage 
genoot tot een hoger bedrag dan die, ver
meld in de aanhef van het eerste lid van 
artikel 20, blijft · deze toelage gehandhaafd 
op het genoten bedrag tot het tijdstip, 
waarop de huwelijkstoelage ingevolge de 
beperkende bepalingen van het eerste lid 
van artikel 20 dient te worden verlaagd. 

Inpassingsbesluit 
Art. 34. Wij behouden ons voor bij alge

mene maatregel van bestuur, al dan niet 
in afwijking van het bepaalde In dit be
sluit, regelen te stellen, voor de wijze, ' 
waarop een nà 31 December 1947, Ingevolge 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (laatstelijk gewijzigd bij 
_het Koninklijk besluit van 3 Maart 1948, 
Staatsblad no. I 84), genoten wedde dient 
te worden herleid tot een salaris of wedde 
krachtens dit besluit, alsmede voor de vast
stelling van het salaris, dat zal worden ge- • 
noten over het tijdvak liggende tussen 31 
December 1947 en de eerste dag van de 
maand, volgende op die van de Inwerking
treding van dit besluit. 

Garantiebepaling 
Art. 35. 1. Indien het overeenkomstig 

artikel 34 verkregen salaris een netto
bezoldiging oplevert, welke lager is dan die, 
welke door belanghebbende reeds is geno
ten ingevolge het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dit 
laatstelijk is gewijzigd, wordt een garantie
toelage toegekend ten bedrage van even
bedoeld verschil. 

2. Onder netto-bezoldiging wordt, zowel 
voor de toepassing van dit besluit als voor 
die van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, te dezen verstaan: 
het salaris, vermeerderd met de toelagen, 
met uitzondering van de kindertoelage en 
verminderd met de eventuele korting we
gens kost en inwoning, woning, vuur, licht 
en/of water. 

Art. 36. Latere verhogingen van de be
zoldiging, met uitzondering van die, welke 
een gevolg zijn van wijziging in de klasse 
der standplaats van de ambtenaar of van 
toepassing van de artikelen betreffende de 
huwelijkstoelage en de kindertoelage, ko
men in mindering op het bedrag der In 
artikel 35 bedoelde garanti_etoelage. 

Slotbepalingen 

Bestaande regelingen 

Art. 37. 1. Alle In andere dan In dit 
besluit voorkomende bepalingen, welke on
derwerpen betreffen, die In dit besluit zijn 
geregeld, zijn buiten werking gesteld, be
hqudens voor de toepassing van de over
gangsbepalingen van dit besluit. 
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2. De regelingen, gegrond op of vast
gesteld in verband met de bepalingen van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1918 (Btaatablad nr. 5.41), van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Btaatablad nr. 87), van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RlJ"ks
ambtenaren 1925 (Btaatablad 1924, No. 4'18), 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Ri,jksa.mbtenaren 1928 (Btaatablad 1929, no. 
'12) en van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 (Btaatablad 
no. '138), zoals die besluiten later zijn ge
wijzigd en aangevuld, blijven van kracht, 
zolang zij niet zijn ingetrokken, vervallen, 
gewijzigd of door andere vervangen. 

Onderwi;zera 
Art. 38. 1. Op de onderwijzers, bedoeld 

In de artikelen 30, 89, vijfde lid, eerste vol
zin, en 196, tweede lid, van de lager-onder
wijswet 1920, zijn, onverminderd de voor
schriften van die wet betreffende de rege
ling van de bezoldiging van de onderwij
zers, de navolgende bepalingen van dit be-. 
sluit van toepassing, ten aanzien van welke 
bepalingen derhalve onder ambtenaren en 

• volwassenen de evenbedoelde onderwijzers 
zijn begrepen: artikel ·1, met uitzondering 
van de definities betreffende persoonlijke 
toelage en ambtstoelage; artikel 2 ; artikel 
3, eerste lid tot en met "lijst" en tweede 
lid; artikel 4, eerste lid tot en met "ver
richten"; artikel• 9, derde lid; artikel 12 ; 
artikel 13; artikel 14; artikel 20, eerste, 
tweede en derde lid; artikel 21, met uit
zondering van het zesde, zevende en acht
ste lid; artikel 22, eerste en derde lid; ar
tikel 25, voorzover dit artikel betrekking 
heeft op de korting wegens het genot van 
woning; artikel 26, eerste lid; artikel 2'1, 
voor zover dit artikel betrekking heeft op 
kortingsbedragen; artikel 29; artikel 30: 
artikel 31; artikel 32; artikel 33; artikel 
37 ; artikel 41 ; artikel 42 ; artikel 44; arti
kel 45 en dit artikel, zulks met dien ver
stande, dat ten aanzien van bovenbedoelde 
onderwijzers: 

waar in deze artikelen van salarisschaal 
wordt gesproken, daaronder wordt verstaan 
de van toepassing zijnde tabel, toegevoegd 
aan hoofdstuk V van bijlage G; 

de verwijzing In deze artikelen naar de 
toelagen volgens de artikelen 17, 18 en 19 
vervalt; 

in de onder groep I van artikel 25, twee
de lid, genoemde gevallen, de korting we
gens het genot van woning gelijk Is aan 
die, welke voor groep II geldt. 

2. Op de In het eerste lid bedoelde on
derwijzers blijft In afwijking van het be
paalde In artikel 3'1, eerste lid, voorts van 
toepassing het bepaalde In artikel 26, twee
de en vierde lid, van het Bezoldigingsbe
sluit BurgerliJ"k.e Ri,1kaambtenaren 1934, 
zoals dat artikel Is vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 3 Maart 1948 (Staatsblad 
no. I 84). 

8. Op de directeuren en de leraren van 
de In bijlage G genoemde Inrichtingen van 
onderwljs zijn de artikelen 3, eerste lid van-
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af "waartoe", 8, 17, vierde tot en met zesde 
lid, 20 en 21, achtste lid, van dit besluit 
niet van toepassing; voorts dient ten aan
zien van hen In artikel 30 de datum "1 Juli 
1947" te worden vervangen door: 1 Sep
tember 1947 en In artikel 31, eerste lid, de 
datum "30 Juni 1947" door: 31 Augustus 
1947. 

4. Ten aanzien van de onderwijzers, be
doeld In het eerste lid, en de directeuren en 
leraren, bedoeld In het derde lid, wordt het 
achtste lid van artikel 21 gelezen als volgt: 

"Indien een onderwijzer, directeur of 
leraar, als bedoeld In bJJ]age G van dit be
sluit, meer dan een onderwijsbetrekking 
bekleedt, waarin een kindertoelage, als in 
dit artikel bedoeld, wordt genoten, wordt 
deze toelage berekend over de In totaal aan 
hem toekomende wedde en bestaat aan
spraak In elke dier betrekkingen op een In 
evenredigheid met de wedden vastgesteld 
deel van de totale toelage. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen Is bevoegd ten aanzien 
V"'ll de verdeling van de kindertoelage aan
vullende of afwijkende regelen te stellen In 
gevallen, waarin een der betrekkingen het 
karakter van een nevenbetrekking heeft." 

Bevoegd gezag 
Art. 39. Het vaststellen van het salaris, 

de salaris-anciënniteit, de toelagen en de 
kortingsbedragen, alsmede het verhogen of 
verminderen daarvan Ingevolge dit besluit, 
geschiedt, behoudens het bepaalde in de 
artikelen 40 en 41, door Onze Minister, 
hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, voor de ambtenaren, die 
door Ons worden aangesteld en overigens 
door het tot aanstellen bevoegde gezag, ten
zij door Ons anders is of wordt bepaald. 

Wijze van toekenning toe-
lagen e~ artt. 18 en 19 

Art. 40. 1. De verlening van de In de 
artikelen 18 en 19 bedoelde toelagen ge
schiedt door Ons, op de gemeenschappe
lijke voordracht van Onze Minister, hoofd 
van het betrokken departement van alge
meen bestuur, en Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken: 

a. aan de ambtenaren van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal; 

b. aan de overige ambtenaren, Indien 
ten gevolge van de toekenning van die toe
lagen de wedde stijgt boven een bedrag van 
f 680 per maand. 

2. In de overige gevallen geschiedt de 
verlening bij beschikking, als bedoeld In 
artikel 41. 

Gemeenachappelijke beachik1cing 
Art. 41. Regelingen, als bedoeld in de 

artikelen 4, tweede lid; 6; 8, tweede lid; 
13, derde lid; 16; 17, zesde lid; 23; 25, vier
de lid; 26, eerste lid, en 40, tweede lid, wor
den ~troffen bij gemeenschappelijke be
schikking van Onze Minister, hoofd van 
het betrokken departement van algemeen 
bestuur, en Onze Minister van Binnen
landse Zaken. 
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Gevallen, waarin niet is voorzien 

Art. 42, Voor gevallen, waarin dit be
sluit niet of niet naar billijkheid voorziet, 
wordt door Ons een bijzondere regeling ge
troffen op gemeenschappelijke voordracht 
van de Minister-President, Onze Minister, 
hoofd van het daarbij betrokken departe
ment van algemeen bestuur, en Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken. 

Raad voor Rijkspersoneels
aangelegenheden 

Art. 43, Onverminderd het bepaalde in 
Ons besluit van 18 December 1946 (Staats
blad no. G 367) wordt de ingevolge dit be
sluit van Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken vereiste medewerking slechts ver
leend nadat ter zake de Raad voor Rijks
personeelsaangelegenheden is gehoord. 

Titel van het besluit 
Art. 44. Dit besluit kan worden aange

haald als: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1948, 

lnwerlaingtreding 

Art. 45. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede d~ na die van 
de dagtekening van het staatsblad, waarin 
het is geplaatst, en heeft terugwerkende 
kracht tot en met 1 Januari 1948, met uit
zondering van de hoofdstukken I, II en III 
van bijlage G, welke terugwerkende kracht 
hebben tot en met 1 September 1948, als
mede van hoofdstuk IV van die bijlage, 
hetwelk terugwerkende kracht heeft tot en 
met 1 Januari 1949. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zover hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
zal worden en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van Stat" en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 20 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Min.-Pres., Min. van Algemene Zaken, 
W. DREES. 

De Vice-Min.-Pres., Min. z. Portefeuille, 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
J, R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister 1Jan Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WJJERS. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 
De Minister van li'inanciën, 

P. LIEFTINCK. 
De Minister van Oorlog, 

SCHOKKING. 
De Minister van Marine, 

SCHOKKING. 
De Minister van Wederopbouw 

e·n Volkshuisvesting, 
J, IN 'T VELD. 

De Minister v. Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Eco'1iomische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 
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De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 
De Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 
De Minister v. Overz. Gebiedsdelen a.i., 

GöTZEN. 
De Minister zonder Portefeuille, 

GöTZEN. (Uitgeg, 15 Juli 1949,) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Staatsblad no. J 261), 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE A 
bevattende de ambten welker salaris
regeling is opgenomen in Bijlage A I 
Tenzij het tegendeel blijkt, gelden de in 

de voetnoten van deze bijlage voorkomen
de bedragen voor ambtenaren, werkzaam 
in een standplaats der eerste klasse. 

Voor ambtenaren werkzaam in een 
· standplaats der tweede respectievelijk der
de en vierde klasse dienen deze bedragen 
te worden verminderd met 4 resp. 8 %, 

Het aldus verkregen bedrag wordt naar 
boven tot een hele gulden afgerond. 

De functies, opgenomen onder het hoofd 
"Algemeen", zijn, naar behoefte, beschikbaar 
voor de gehele Rijksdienst. 

Het betreft de volgende functies: 
Functie Schaaln°. Min.Max. 

Typiste ....•... 
Vrouwelijke kantoorhulp 
Schrijver ..• 
Steno-typiste 
Typiste A .. 
Telefonist( e ). 
Concierge C • 
Concierge B . 
Concierge A 1 • • • • • • , 

Amanuensis (voor zover niet 
afzonderlijk vermeld) . 

Schrijver .Ä • • • 
Steno-typiste A ... , 
Telefonist(e) A, ... . 
Verpleger(ster) s, 6 • • • 

Hoofdschrijver. • . . . 
l• Verpleger(ster) s, s, 6,. 
Hoofdverpleger(ster) ', 1• 

S 1 
S 1 
S 3 
S 3 
S 3 
S 3 
S 5 
S 8 
S 12 

p.m. 
120-160 
120-160 
130-200 
130-200 
130-200 
130-200 
160-200 
160-210 
160-220 

S 14 150-230 
S 20 180-240 
S 20 180-240 
S 20 180-240 
S 33 190-270 
S 39 230-280 
S 46 220-300 
S 71 280-380 

1 De concierges A bij de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, de Raad van State, de Alge
mene Rekenkamer en het Kabinet der Koningin 
genieten bovendien voor de ,ervulling van de 
functie van kamerbewaarder een persoonlijke 
toelage van f 20 p. m. 

a De aftrek voor kost en inwoning bedraagt 
f 75 p. m. Wanneer alleen kost wordt genoten 
geldt een aftrek van f 50 p. m. 

8 De l• verpleger(ster)-waarnemend hoofd
verpleger(ster) geniet een toelage van maximaal 
f 40 p. m. 

6 De aftrek voor kost en inwoning bedraagt 
f 100 p. m. Wanneer alleen kost wordt genoten 
geldt een aftrek van f 60 p. m. 

6 In dit ambt is het salaris in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een der 
tweede klasse. 
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Functie Schaalno. Min.Max. 
p.m. 

Adjunct-directeur C, voor zo
ver niet afzonderlijk ver-
meld 1 • • • • • • • • • S 145 600-720 

Adjunct-directeur B, voor zo-
ver niet afzonderlijk ver-
meld 1 • • • • • • • • • S 148 650-770 

Adjunct-directeur A, voor zo- . 
ver niet afzonderlijk ver-
meld 1 • • • • ; • • • • S 1 720---820 

Directeur C, voor zover niet 
afzonderlijk vermeld 1• • • S 1 720---820 

Directeur B, voor zover niet 
afzonderlijk vermeld 1• • • S 111 770-870 

Directeur A, voor zover niet 
afzonderlijk vermeld 1• 

Knecht ..... 
Magazijnknecht C 
Nachtwaker •.. 
Tremmer .•.. 
Tuinarbeider. . . 
Lichtdru.k.ker ..• 
Magazijnknecht B • 
Museumbediende C. 
Verwarmingsstoker. 
BodeC •..•.. 
Chauffeur C • • • • 
Portier C ..... 
Archiefbediende C . • 
Bibliotheekbediende C. 
Binder D .••.•. 
BodeB ..•.... 
Chauffeur B . . . . . 
Halfvakman ..... . 
Laboratoriumbediende C 
Magazijnknecht A . 
Museumbediende B. 
Portier B .•... 
Tuinknecht • . . . • . 
Verwarmingsstoker-vakman • 
Archiefbediende B . . . 
Bibliotheekbediende B • 
BodeA .•..••.• 
Chauffeur A • . . . . • 
Laboratoriumbediende B 
Magazijnknecht-vakman 
Museumbediende A. . • 
PortierA .•..•• 
Vakman B .•.•• 
Archiefbediende A • . 
Bibiotheekbediende A. 
Chauffeur-monteur . . . 
Laboratoriumbediende A 

S IV 820--920 

Or. l} Or. l 
Or.l 167-179 
Or. 1 
Or. l 
Or.2} 
Or. 2 175-190 
Or.2 
Or.2 
Or. 2a} 
Or. 2a 182-196 
Or.2a 
Or. 3 
Or. 3 
Or. 3 
Or. 3 
Or.3 
Or. 3 184-200 
Or. 3 
Or.3 
Or.3 
Or. 3 
Or. 3 
Or.3 

Or.4} 
Or. 4 \92-213 
Or.4 
Or.4 

Or.4} Or.4 
Or. 4 Itt--213 
Or.4 
Or.4 
Or.5} , 
Ge. 5 209-230 
Or. 5 
Or. 5 

Departementen van Algemeen Butuur 
De functies, onder dit hoofd opgenomen, zijn 

naar behoefte beschikbaar voor de departemen
ten zelf. 

Het betreft de volgende functies: 
Functie Schaaln°. Min.Max. 

p.m. 
. S 51 200-320 Kamerbewaarder. 

Adjunct-wetenschappelijk 
ambtenaar • . • . . . • S 73 

· Wetenschappelijk ambtenaar S 112 
320-380 
380-540 

1 De benoeming in dit ambt kan álechts ge
schieden op gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Minister, hoofd van het daarbij betrokken 
departement van algemeen bestuur en Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Wetenschappelijk am bteDaar 
l• klasse . • . . • . . . 

Raadadviseur . . . . . . . 
Raadadviseur in algemene 

dienst .•.••• 
Minister. • • . • • 
Secretaris-genemal • 
VakmanA ..•. 
Chef-vakman •.. 

Algemene rangen&telaels 

S 128 
s I 

S IV 

Or. 5 
Or. 6 
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520--620 
720--820 

820-920 
1500 vast 
1070 vast 
209-230 
221-242 

Van de hieronder vermelde rangenstelsels A 
t/m E is onder de verschillende hoofden slechts 
de bij het betreffende departement (de betref
fende dienst) hoogst bereikbare rang - de z.g. 
toprang - vermeld. 

De vermelding van deze toprang houdt voorts 
in dat de tot het gebezigde stelsel behorende 
lagere rangen eveneens voor het betreffende de
partement (de betreffende dienst) beschikbaar 
zijn. 

De rangenopsomming in de verschillende stel
sels is niet uitputtend; in de verschillende cate
gorieën komen bij diverse departementen c:9· 
diensten hogere rangen voor, welke afzonderlyk 
zijn vermeld. 

Het departementaal rangenstelsel wordt ook 
gebezigd bij sommige buitendiensten welke dit 
stelsel vanouds hebben toegepast en welker 
werkzaamheden zich daartoe lenen. 

A. Administmtief departementaal rangenstelsel 
Functie Schaaln°. Min.Max. 

Adjunct-commies. 
Adjunct-commies A. . 
Commies •..•.• 
Adjunct-referendaris 1• 

CommiesA ...•.. 
Refenrendaris 2• klasse 1• 

Hoofdcommies. • 
Hoofdcommies A. 
Referendaris. • . 
Administmteur . 
Administrateur A 

S 43 
S 57 
S 71 
S 72 
S 89 
S 101 
S 103 
S 114 
S 127 
S 145 
S 148 

p.m. 
160--300 
240--340 
280-380 
300--380 
340--440 
360--500 
400-500 
440--540 
500--620 
600--720 
650--770 

B. Administratief rangenstelsel buitendiensten 
Administratief ambtenaar C 

3• klasse • . • . . . . . S 18 140--240 
Administratief ambtenaar C 

2• klasse . . • . . . . . S 32 170-270 
Administratief ambtenaar C 

l• klasse • • . . .•.. S 45 200--300 
Administratief ambtenaar B 

2• klasse •..•••.. S 43 160--300 
Amninistrati<lf ambtenaar B 

1 • klasse • . • . . . . . S 57 24\)-340 
Administratief ambtenaar A 

2• klasse . • . . . . • . S 71 280--380 
Administratief ambtenaar A 

1 • klasse . . • . . . . . S 89 340--440 
Administratief hoofdambten. S 103 400--500 
Administratief hoofdambte-

naar A • • • . • . . . • S 114 440-540 

C. Rangenstelsel tekenaars 
Leerling-tekenaar .. 
Tekenaar B 3• klasse. 
Tekenaar B 2• klasse. 
Tekenaar B l• klasse. 

S 3 130-200 
S 18 140--240 
S 32 170--270 
S 45 200--300 

1 Alleen voor functies, waarvoor wetenschap
pelijke opleiding vereist is. 
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Tekenaar A . • • . • • • • S 57 240--'.'a40 
Tekenae.r A l• klasse. • .• S 71 280-380 

D. Rangenstelsel analisten 
Adjunct-analist . . . • • . S 3 
Adjunct-apothekersassistent. S 3 
Adjunct-le.borant • • • • • S 3 
Apothekersassistent. • • • • S 26 
Laborant • • • • • • S 26 
Analist • • • . • . . S 43 
Apothekersassistent A S 4ö 
Laborant A • . • • • S 4ö 
Analist A . . . . . . S 57 

E. Rangenstelsel accountants 
Assistent-accountant • • • • S 28 
Assistent-accountant A . . • S 60 
Adjunct-accountant 3• klasse S. 86 
Ad~unct-aceountant 2• klasse S 108 
Adiunct-&ccountant l• klasse 1 S 117 
Accountant 8 •••••••• S 142 

130-200 
130-200 
130-200 
150-260 
150-260 
160---300 
200-300 
200-300 
240-340 

160-260 
240-350 
220-440 
300-520 
320-560 
400-700 

Van de hieronder vermelde rangenstelsels F 
en G Î8 onder de verschillende hoofden elke func
tie vermeld. eventueel met een afwijkende be
na111i.og. 
F. Rangenstelsel technische ambtenaren 
Adjunct-technisch ambtenaar S 38 200-280 
Technisch ambtenaar .••• S 70 260-380 
Technisch ambtenaar l• kl. • S 93 380-4ö0 
Technisch hoofdambtenaar • S 103 400-500 
Technisch hoofda.mbtene.ar l• 

klasse ..•....••• S 115 460-540 
G. Rangenstelsels ingenieurs en wetenschappe

lijke ambtenaren 
Adjunct-ingenieur/Adjunct-

wetenschappelijk ambten. S 73 320-380 
lngenieur/W etenschappelijk 

ambtenaar . ...... . S 112 380-540 
Ingenieur l• klasse/Weten-

schappelijk ambten. 18 kl. S 128 520-620 
HoofdingenieurfW etenschap-

pelijk hoofdambtenaar •. S 146 600-720 

SCHAAL 1 
(120-160) 4 jaar 4 X 1 X 10 

Algemeen 
Typiste 
Vrouwelijke kantoorhulp 

SCHAAL Z 
(120-200) 8 jaar 8 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Staatsbedrijf der Posterl,fen, Telegrafie 

en TelefOflMl 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 
6e kJasse.3 

1 De adjunct-accountants l• klasse, die voort
durend zijn belast met bijzondere werkza.a.m
heden ontvangen na het bereiken van het maxi
mum der scha.al nog 2 periodieke verhogingen 
van f 20 p. m. 

1 De accountants, die voortdurend belast zijn 
met bijzondere werkzaamheden ontvangen na 
het bereiken van het maximum der schaal nog 
een periodieke verhoging van f 20 per maand. 

3 Voor de salariëring van de loopdlenst 
geldt een evenredig deel van de salariëring 
van een besteller. 
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SCHAAL 3 

(180-200) 7 jaar 7 X 1 X 10 
Algemeen 

Schrijver l 
Steno-typist( e) 
Telefonist ( e) 
Typiste A 

Algemeen rangenstelsel 
Adjunct-analist 
Adjunct-apothekersassistent 
Adjunct-laborant 
Leerling-tekenaar 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Nederlands centraal instituut voor 

hersenonderzoek 
2e Preparateur 

Financiën 
Belastingdienst 

Fotograaf C van het kadaster l 

Oorlog 
Generale staf 

Fotograaf C 
Toi,ografillche dienst 

Fotograaf C 
Marine 

Departement 
Adjunct-technisch beambte 

H11drografie 
Hydrografisch assistent C 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen van de Kontnklijke Marine 
Adjunct-technisch beambte 

Verkeer en Waterstaat 
RijkB1DGterstaat 

Adspirant-landmeetkundlg ambtenaar 
Hulprekenaar 

Staatsvtssershavenbedri,;f 
Leerling-afslager 

Sociale Zaken 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 

Adjunct-assistente voor de huishouding 

SCHAAL 4 
(140-200) 6 jaar 6X 1 X 10 

Oorlog 
Genees7cu,ndige dten&t der Koninklijke 

Landmacht 
Hoofd van de linnenkamer 

SCHAAL 5 

(160-200) 4 jaar 4 X 1 X 10 
Algemeen 

Concierge C 

l Bij de belastingdienst is de sala
riëring In een Se en 4e kllu!se standplaats 
gelijk aan die In een der 2e klasse. 



s. 1949, J 261 

SCHAAL 6 
(130-210) 8 jaar 8 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie 
Schrijver 

SCHAAL 7 
(150-210) 6 jaar 6 X 1 X 10 

.Justlüe 
Gevangeniswezen en PB1JChOpa.thenzorg 

Beambte in algemene dienst 
Bewaarder(sterJ 
Opzichter(es) bij de arbeid 

SCHAAL 8 
(160-210) 5 jaar 5 X 1 X 10 

Algemeen 
Concierge B 

.Justitie 
Burgerli,fke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroe11, raden van beroe11 

(B.V.) en raden van beroe11 (D.B.) 
Omcierge, tevens bode 

Verzekeringskamer 
Concierge, tevens bode 

SCHAAL 9 
(170-210) 4 jaar 4 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat 

Kantonnier-havenmeester C 
Kantonnier-2e havenmeester B 

Zuiderzeewerken 
Kantonnier-havenmeester C 

SCHAAL 10 
(130-220) 9 jaar 9 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Btaatsbedri,if der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonte 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 
5e klasse 1 

SCHAAL 11 
(150--220) 7 jaar 7 X 1 X 10 

.Jusiltle 
Tuchtscholen en Ri/kllof)VOedings

gestichten 
Ambtenaar voor huishoudelijke diensten 

Financiën 
Belastingdienst 

Hulpkommies 2 

1 Voor de salariëring van de loopdienst 
geldt een evenredig deel van de salariëring 
van een besteller. 

2 In dit ambt, Il! de salariëring in een 
3e en 4e klasse standplaats gelijk aan die 
In een der 2e klasse. 

SCHAAL 12 
(160-220) 6 jaar 6 X 1 X 10 

Algemeen 
Concierge A 1 
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Financiën 
Belastingdienst 

Stempelaar van het buitengewoon zegel 
Kommies te water 2 

SCHAAL 13 
(180-220) 4 jaar 4 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
R1,J kswaterstaat 

Bakenmeester D 
Hulpsluismeester D 
Kantonnier-havenmeester B 
Kantonnier-2e havenmeester A 
Onderhavenmeester C 
Sluiswachter-2e havenmeester 

Zuiden:eewerken 
Kantonnier-havenmeester B 

SCHAAL 14 
(150-230) 8 jaar 8 X 1 X 10 

Algemeen 
Amanuensis, voor zover niet afzonderlijk 

vermeld 
Financiën 

Belastingdienst 
Kommies 2 3 
Grenskommies 2 3 

Verkeer en Waterstaat 
Btaatsbedri,if der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie 
Schrijver A 

SCHAAL 15 
(160-230) 7 jaar 7 X 1 X 10 

.Justitie 
Departement 

Fotograaf C 
Marine 

Marinebakkerij 
Meesterknecht E 
Molenaar 

1 De concierges A bij de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, de Raad van State, de 
Algemene Rekenkamer en het Kabinet der 
Koningin, genieten bovendien voor de ver
vulllng van de functie van kamerbewaarder 
een persoonlijke toelage van f 20 per maand, 

2 In dit ambt is de salariëring In een 
3e en 4e klasse standplaats geliJ"k aan die 
in een der 2e klassA. 

3 Aan degenen, die zijn geslaagd voor 
het examen voor kommies of grenskom
mles, kan na een salarisanciennlteit van 9 
jaren een salaris van f 240 per maand wor
den toegekend. 
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Economische Zaken 
Departement 

Fotograaf 

Octrooiraad en Bureau voor de indiutriële 
eigendom 

Fotograaf 

SCHAAL 16 
(170-230) 6 jaar 6 X 1 X 10 

Justitie 
Gevangenisu.,-ezen en psychopatheflJllorg 

Gestichtswachter 

Onderwijs, Kunsten en Wetensehappen 
Rijksuniversiteiten en Technische 

hogeschool 
Machinist A 

Financiën 
Departement 

Magazijnmeester 
Marine 

Rijkswerf en andere diensten en inrich
tingen van de Kontnkl(ike Marine 

Beambte van politie 

SCHAAL 11 
(190-230) 4 jaar 4 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat 

Bakenmeester C 
Brngmeester 
Kantonnier-havenmeester A 
Sluismeester E 
Sluiswachter-havenmeester 

SCHAAL 18 
(140- 240) 10 jaar 10 X 1 X 10 

Algemeen rangenstelsel 
Administratief ambtenaar C 3e klasse 
Tekenaar B 3e klasse 

Justitie 
Technische diensten der Rijkspolitie 

Radio-telegrafist C 
Telex- telefonist( e) 

Financiën 
Domeinen 

Bouwkundig tekenaar C 
Marine 

Departement 
Opzichter 
Technisch beambte 
Rvkswerf en andere diensten en inrichtin

gen van de Koninkl#dke Marine 
Opzichter 
Technisch beambte 

Verkeer en Waterstaat 
Rijksverkeersinspectie 

Tekenaar B 3e klasse 
Rijksu.,-aterstaat 

Waarnemer C 
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Staats'bedrlif der Poster/ien, Telegrafie en 
Telefonie 

Employé Cl 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 

4e klasse 
SCHAAL 19 

(160-240) 8 jaar 8 X 1 X 10 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rijksuniversiteiten en Technische hoge

school 
Amanuensis 

Financiën 
Belastingdienst 

. Fotograaf B van het kadaster 
Oorlog 

Gtinerale staf 
Amanuensis 
Fotograaf B 

Topografische dtenst 
Copiist 
Fotograaf B 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Landbouwhogeschool 

Amanuensis 
SCHAAL 20 

(180-240) 6 jaar 6 X 1 X 10 
Algemeen 

Schrijver A. 2 
Steno-typist(e) A 
Telefonlst(e) A 

Justitie 
Gtivangemawezen en psychopatheflJllorg 

Beambte In algemene dienst A 
Bewaarder(ster) A 
Gestichtswachter A , 
Kraamverzorgster 
Magazijnbeheerder 
Opzichter(es) bij de arbeid A 

Justitiële autotransportàienst 
Transportgeleider 

Parloetdienst 
Parketwachter · 

1 Voor employé's C, die op de datum 
van het In werking treden of die van af
kondiging van dit besluit of op een daar
tussen liggende datum in dienst zijn als 
assistent of conducteur, wordt de salaris
schaal verlengd met 2 éénjaarliJkse ver
hogingen van ten hoogste f 10 per maand. 
Hetzelfde geldt voor de employé's C, die 
op de datum van het In werking treden of 
die van afkondiging van dit besluit of op 
een daartussen liggende datum in dienst 
zijn als kantoorbediende of telegrafist en 
in een dezer rangen zijn benoemd vóór 1 
November 1928, doch wat de gewezen tele
grafisten betreft alleen voor hen die in 
staat zijn of die alsnog de geschiktheid 
verkrijgen om de aan hun rang passende 
werkzaamheden in de postdienst te ver
richten. 

2 Bij de belastingdienst is de salartë
rlng in een 3e en 4e klasse standplaats ge. 
liJk aan die In een der 2e klasse. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Kampen en internaten voor sociale 

jeugdzorg 

Assistente voor de huishouding 
Werkmeester 

Nederlands centraal instituut voor 
hersenonderzoek 

Technicus, 
Rijksarchieven 

Technisch assistent 
Rijksbureau voor kunsthistorische 
· documentatie 

Technisch assistent 
Rijksdienst voor de monumente11Zorg 

Technisch assistent 
Rijksdienst voor het oudheidkundig 

bodemonderzoek 
Technisch assistent 

Rijksmuseum 
Technisch assistent 
Ri,fksmuseum Huis Lambert van Meerten 
Technisch assistent 

Rijksmuseum H. W. Mesdag 
Technisch assistent 

Rijksmuseum Kröller-Müller 
Technisch assistent 

Ri,fksmuseum Twenthe 
Technisch assistent 

Rijksmuseum van natuurlijke historie 
Technisch assistent 

Rijksmuseum van oudheden 
Technisch assistent 

Rijksmuseum voor de geschiedenis der 
natuurwetenschappen 

Technisch assistent 
. Rijksmuseum voor volkenkunde 

Technisch assistent 
. Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 

Nederlands openluchtmuseum" 
Technisch assistent 
Rijksuniversiteiten en Technische hoge-

school · 
Dierverzorger 
Technicus 

Zuiderzeemuseum 
Technisch assistent 

Financiën 
Belastingdienst 

Assistent van de waarborg 1 
Rijksinkoopbureau 

Magazijnbeheerder 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Opzichter van politie 
Opziener 

1 In dit ambt is de salariëring in een 
3e en 4e klasse standplaats gelijk aan die 
in een der 2e klasse. 
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Geneeskundige dienst der Koninklijke 
Landmacht 

Opziener 
Luchtmacht 

Opzichter van politie 
Opziener 

Marine 
Hospitaaldienst 

Magazijn bewaarster 
LoodSU,--ezen, betonning, bebakening en 

verlichting 
Machinist bij de misthoorn te Nieuwesluis 
Magazijnbeheerder 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen van de Koninklijke Marine 
Beambte van politie A 

Verkeer en Waterstaat 
Bevrachtingscommissariaten 

Rijksbevrachtingsagent C 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Landbouwhogeschool 

Technicus 
SCHAAL 21 

(190-240) 5 jaar 5 X 1 X 10 
Verkeer en Waterstaat 

Rijkswaterstaat 
Bakenmeester B 
Hulpsluismeester C 

SCHAAL 22 
(140-250) 11 jaar 11 X 1 X 10 

Economische Zaken 
Centraal bureau voor de statistiek 

Statistisch ambtenaar B 3e klasse 

SCHAAL 23 
(180-250 7 jaar 7 X 1 X 10 

Financiën 
Departement 

Magazijnmèester-chef-binder 

Marine 
Loodswezen, betonning, bebakening 

en verlichting 
Hoofdlichtwachter bij 's Rijks kustverlich
ting 

SCHAAL 24 
(200--260) 5 jaar 5 X 1 X 10 

, Marine 
Loodswezen, betonning, bebakening 

en verlichting 
Kwartiermeester bij het loodswezen 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat 

Bakenmeester A 
Havenmeester G 
Kanaalwachter-kantonnier 
Onderhavenmeester B 
Scheepvaartregelaar 
Sluismeester D 

Staatsvissershavenbedrijf 
Onderhavenmeester B 
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SCHAAL 25 
(220-260) 3 jaar 3 X 1 X 10 

Financiën 
Belastingdienst 

. Surnumerair van de waarborg (met vak
examen) 

SCHAAL 26 
(160-260) 11 jaar 11 X 1 X 10 

Algemeen rangenstelsel 
Apothekersassistent . 
Laborant 

Justitie 
Gevangemawezen en ps11chopathenzorg 

Apothekersassistent bij de strafgestlchten 
te Norg 
Winkelhouder bij de strafgestlchten ,te 
Norg 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rijkllakademie van beeldeflde kunsten 

Technisch assistent 
Financiën 

Rijkainkoopbureau 
Meester-vakman-keurder 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Meester-vakman 
Wasmeester 

Geneeskundige dienst der Koninkl#Jke 
Landmacht 

Chef instrumentenkamer 
· Luchtmacht 

Meester-vakman 
Verkeer en · waterstaat 

Rijkllwaterstaat 
Technicus 
Landbouw, Visserij en Voedselvoonlenlnc 

Btaatsbosbeheer · 
Bosbaas 

SCHAAL 27 
(160-260) 10 jaar 10 X 1 X 10 

Marine 
Departement 

Magazljlimeester 
H11drografie 

Hydrografisch assistent B 
Rtlktneerf en andere diensten en inrich

tingen van de Koninklijke Marine 
Expediteur 
Magazijnbeheerder 

SCHAAL 28 
(160-260) 6 jaar 4 X 1 X 20 

2XlX10 
Alremeen rangenstelsel 

Assistent-accountant 
SCHAAL 29 

(170-260) 9 jaar 9 X 1 X 10 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

B•kauniveraiteiten en Technische 
hogeschool 

Blbllotheekbeambte 
Rekenaar 
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Verkeer en Waterstaat 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

instituut 
Rekenaar 
Weerdlenstasslstent 

1','4k8waterstaat 
Bibliotheekbeambte 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Landbouwhogeschool 
Bibliotheekbeambte 

Plantenziektenkundige dienst 
Bibliotheekbeambte 

SCHAAL 30 
(180-260) 8 jaar 8 X 1 X 10 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Ri,iks Hogere Burgerscholen 

Amanuensis A 
Rfdkauniveraiteiten en Technische 

hogeschool 
Amanuensis A 
Plantsoencher 
Werkmeester 

Financiën 
Belastingdienst 

Adjunét-commles-tltulalr 
Oorlor 

Departement 
Magazijnmeester 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 
Magazijnmeester 
Opziener A 

Luchtmacht 
Opziener A 

Topografische IUenst 
Magazijnmeester 

Marine 
Koninklijk instituut voor de Marine 

Amanuensis A 
Verkeer en Waterstaat 

R\jkllwaterstaat 
Magazijnmeester 

Economische Zaken 
Rijklldlenat voor technische voorlichting 

aan de nijverh.eià 
Amanuensis A 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Landbouwhogeschool 
Amanuensis A 

.PlantenMe1ctenkunà,gé dienst 
Amanuensis A 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt 
Amanuensis A 

Rtlkains!ituut voor viaaerl,fonderzoek 
Amanuensis A 

B#Jkslandbouwproefstations 
Amanuensis A 
Rijkllmiddelbare land- en tuinbouwscholen 
Amanuensis A 
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Rijksmiddelbare 8Chool voor tropische 
landbouw 

Amanuensis A 
Rijksmiààelbare zuivelschool 

Amanuensis A 
Rijksseruminrichttng 

Amanuensis A 
Rijkszuivelstation 

Amanuensis A 
8taatsveeartsen(lkund4g onàerzoekings

instttuut 
Amanuensis A 

Sociale Zaken 
Departement 

Magazijnmeester 

Rijksinstituut voor àe volksgezondheid 
Amanuensis A 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening 
Amanuensis A 

SCHAAL 31 
(210-260) 6 Jaar 5 X 1 X 10 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rijksuniversiteiten en Technische 

hogeschool 
Dierverzorger A 

Verkeer en Waterstaat 
Rijksu:aterstaat 

Hulpsluismeester B 
Sluismeester C 

Zuiderzeewerken 
Sluis-havenmeester B 

SCHAAL 32 
(170---270) 10 jaar 10 X 1 X 10 

Algemeen rangenstelsel 
Administratief ambtenaar C 2e klasse 
Tekenaar B 2e klasse 

.Justitie 
Technische àwmsten àer Rijkspolitie 

Radio-telegrafist B 
Technisch assistent 
Telex-telefonist(e) A 

Binnenlandse Zaken 
Korps geleiders van ontf)lofbare stoffen 
Geleider 

Rijkstüenst voor àe ondet"steuning van 
'behoeftige Neàerlaflàers in het buitenland 
Kledingcontroleur 

Financiën 
Domeinen 

Bouwkundig tekenaar B 
Oorlog 

Dienst van de kwartiermeester-generaal 
Opzichter D · 

Generale staf 
Fotograaf A 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Opzichter D 

Oentrale directie Wederopbouw en 
Volkshuisvesting 

Opzichter D 
Dienst uitvoering werken 

Opzichter D 
Rijksgebouwendienst 

Opzichter D 

Verkeer en Waterstaat 
Nooràoostpolderwerken 

Landbouwkundig assistent 
Opzichter D 

Rij kB luchtvaartdienst 
Radiotelegrafist 

Rijks1,-erkeersinspectie 
Technisch controleur C 

Rijkswaterstaat 
Opzichter D 
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Btaatsbeàr(lf àer Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie 

Employé B 1 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 3e 
klasse 

Btaatsvtsaershavenbedr(lf 
Afslager 

Zuiderzeeu,-erken 
Opzichter D 

SCHAAL 33 

(190---270) 8 Jaar 8 X 1 X 10 
Algemeen 

Verpleger(ster) 2 3· 

1 Voor employé's B, die op de datum 
van het in werking treden of die van af
kondiging van dit besluit of op een daar
tussen liggende datum in dienst zijn als te
lefoniste le klasse, alsmede voor degenen, 
die hebben voldaan of volgens door de 
Directeur-Generaal der PTT te stellen re
gelen binnen een door deze . te bepalen ter
mijn alsnog voldoen aan de eisen van ont
wikkeling en vakbekwaamheid voor benoe
ming tot telefoniste le klasse volgens de 
,,Rangbevorderlng Kantoorpersoneel 1928" 
wordt de salarisschaal verlengd met een 
éénjaarlljkse verhoging van ten hoogste 
f 10 per maand. Voor employé's B, die op 
de datum van het In werking treden of die 
van afkondiging van dit besluit ot op een 
daartussen liggende datum in dienst zijn 
als buitengewoon geëmployeerde bij de te
legraaf- en telefoondienst (groep 4), boek
houder, boekhouder bij de postcheque-' 
en girodienst, assistent le klasse, conduc
teur le klasse, kantoorbediende le klasse of 
telegrafist le klasse wordt de salarisschaal 
verlengd met een éénjaarlijkse verhoging 
van ten hoogste f 10 per maand. 

2 De aftrek voor kost en Inwoning 
bedraagt f 76 p.m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 60 
p. m. . . 

3 In dit .ambt is het salaris In een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan 
dat In een der tweede klasse. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rijksuniversiteiten en Technische 

hogeschool ' 
Assistente voor de huishouding 1 
Hoofd van de linnenkamer 1 
Provisiejuffrouw 1 

Oorlog 
Geneeskundige dienst àer Koninklijke 

Landmacht 
Röntgenasslstent(e) 1 

Marine 
Hospitaaldienst 

Röntgenasslstent(e) 2 

Landbouw, 'Visserij en Voedselvoorziening 
Rij/GBinstitu-ut voor plvimveete,m 

Assistent 
Ri,ikslanà'bouwproef stations 

AHsistent 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van àe 

landbouw 
Assistent 

Sociale Zaken 
Ri,ikskweekschool voor vroed'llf'Ouwen 

Assistente voor de huishouding 2 

Ri,ikspB'Jlchiatrische inrichting te 
Eindhoven 

Ambtenares voor bijzondere diensten 2 

SCHAAL 34 
(200-270) 7 jaar 7 X 1 X 10 

' 
.Justitie 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg 
Gestichtswachter-brlgadler 
Hoofdbeambte in algemene dienst 
Hoofdbewaarder(ster) 
Hoofdkok 
Magazijnmeester 
Meesterknecht bij de arbeid 

Justitiëïe autotransportdienst 
Transportgeleider A 

Parketdienst 
Parketwachter A 
Tuchtscholen en Ri,iksopvoedingsgestichten 
Hoofdkok 

Oorlog 
Geneeskundige dienst der Koninklijke 

Landmacht 
Hoofd van de keuken 

Marine 
Hydrografie 

Schipper aan boord van de "Zeefakkel" 
Loodswezen, 'betonning, 'bebakening en 

. verlichting 
Machinedrijver aan boord van een stoom
betonnings- en verlichtingsvaartuig 

1 Zie noot 2 vorige blz. 
2 De aftrek voor kost en inwoning be

draagt f 75 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 50 
p. m. 
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Rijkswerf en andere diensten en 
inrichtingen van àe Koninklijke Marine 
Adjunct-havenmeester 
Hoofdbeambte van politie 
Schipper op een Marine-transportvaartuig 
Sluismeester 

SCHAAL 35 
(160-280) 12 jaar 12 X 1 X 10 

Oorlog 
Generale staf 

Radiotelegrafist 
Marine 

Loodswezen, 'betonning, 'bebakening en 
verlichting 

Telegrafist bij een radiopeilstation 

SCHAAL 36 
(180-280) 10 jaar 10 X 1 X 10 

Financiën 

Domeinen 
Controleur bij de visserijpolitie op de 
Zeeuwse stromen 

Oorlog 

Departemimt 
Opzichter bij de graveµ.dlenst 

Marine 
Looà81Dezen, 'betonning, 'bebakening en 

verZfchting 
Opzichter bij 's Rljks kustverlichting 

Economische Zaken 
Centraal bureau voor de statistiek 

Statistisch ambtenaar B 2e klasse · 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Plantenzfektenkundige dienst 

Controleur 

Ri,iksland'boUU,"Pf'Oefstations 
Controleur 

SCHAAL 37 
(2_00-280) 8 jaar 8 X 1 X 10 

Financiën 
Belastingdienst 

Fotógraaf A van het kadaster 

SCHAAL 38 1 

(20-0-280) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Justitie 

Technische diensten der Rf,;kspoZiffe 
Adjunct-technisch ambtenaar 

1 De a.mbtenaar, ingedeeld in deze 
schaal, die op de datum van Inwerkingtre
ding van dit besluit werd gesalariëerd als 
technisch ambtenaar, techn. a.mbtenaar 2e 
kl., techn. ambtenaar le kl., le techn. amb
tenaar, bouwkundig ambtenaar, bouwkun
dig ambtenaar 2e kl. en bouwkundig a.mb
tenaar le kl. volgens een der schalen van 
het B.B.R.A. 1934, wordt, bij voldoende be
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver, een 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Inspectie lager o~s 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 

Nederlands centraal (naUtuut ooor 
hersenonderzoek 

Adjunct-technisch ambtenaar 

R\lkBIUenst ooor de monument~org 
Adjunct-bouwkundig ambtenaar 

R\lkamuaeum ooor oolkBkunde ,.Het Ne
derlands oi>enluchtmuaeum" 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 

RükBum11erBitdten en Technische 
hogcachool 

Adjunct-technisch ambtenaar 

Financiën 
Dommnen 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Onderopziener 

OorJor 
Dienat '001' de kwartiermeester-generaal 
Adjunct-technisch ambtenaar 

GefleNle staf 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Luchtmacht 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Technische staf 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Marine 
Departement 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Loodswezen, betonmng, bebakemng en 
11erlichttng 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch ambtenaar bij de tech
nische dienst van 's Rijk& kustverlichting 
R,îJkswerf en andere àfen.sten en inrich-

tingen van de Kon(nklijke Marine 
Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Wederopbouw en Volksbulsvestlnr 
De:r,a,rtement 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch ambtenaar 
Oentrale directie wederopbouw en 1101kB

h1".9'Vesttng 
Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch ambtenaar 

RilkBd(enst 110or het nationale J)lan 
Adjunct-technisch ambtenaar 

jaar na het bereiken van het maximum van 
eerstbedoelde schaal gesalariëerd volgens 
schaal 70 van dit besluit, onder toekenning 
van een salaris-anciënniteit van 2 jaar in 
die schaal, tenzij zijn dienstverband na de 
inwerkingtreding van dit besluit mocht zijn 
onderbroken ot reeds eerder aanleiding 
mocht . bestaan tot salariëring volgens 
laatstbedoelde schaal over te gaan. 

Rijksgebouwendienst 
Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Verkeer en Waterstaat 
Noordooat11olàerwerken 

Adjunct-bouwkundig ambtenaar 
Adjunct-technisch opzichter 
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Rijks(nstttuut SNivering aft/alweter 
Adjunct-bouwkundig ambtenaar 

R\lkslvchtt100.rtdi.enat 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Rijk8-verkeerBinspectie 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Rijkswaterstaat 
Adjunct-technisch ambtenaar 1 
Adjunct-technisch opzichter 

ScheeJ)'Vaartinspectie 
Adspirant-scheepsmeter bij de dienst der 
scheepsmetlng 
StaatsbeàrlJf der Posterven, Telegrafie en 

Telefonie 
Adjunct-technisch ambtenaar 2 

Zuiderzeewerken 
Adjunct-technisch ambtenaar 1 
Adjunct- technisch opzichter 

Economische Zaken 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

dqendom 
Adjunct-technisch ambtenaar 
R\lkBà(enst wor technische voorHchUng 

aan de nvverheid 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Landbouw, VluerU en VoedseJvoorzlenlnr 
Oultuurtechn'8che dienst 

Adjunct-technisch ambtenaar 
Plantendektenku.ndige dienst 

Adjunct-technisch ambtenaar 

Sociale Zaken 
Arbe(ds(nsJ)ectie en inspecUe va.n àe hat1en-

a,:b6'd (algemeen) 
Adjunct-technisch ambtenaar 
RijkBinstttuut voor drinkwatervoorziening 
Adjunct-technisch ambtenaar 
RiJkBPB11Ch(atr'8che_ inrichttng te Eindhoven 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Stoom.=en 
Adjunct-technisch ambtenaar 

Overseese Gebiedsdelen 
Techn(sch bureau 

Adjunct- technisch ambtenaar 

SCHAAL 39 
(280-280) 6 jaar 5 X 1 X 10 

Alremeen 
Hoofdschrijver 

1 + r 20 per maand. 
2 + ,ten hoogste t 20 per maand na af

leggen dienstexamen. 
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Financiën 
Belastingdl,enst 

Assistent van de waarborg A 

Verkeer en Waterstaai 
BiikBwaterataat 

Onderhavenmeester A 
Sluismeester B 

BtaataviBaeraha\ vmbedrl,jf 
Chef van politie 

ZUideneewerken 
Slul11-havenmeester A 

SCHAAL 40 
(180-ll90) 11 jaar llX 1 X 10 

Financiën 
Domeinen 

Opziener bij de visserijpolitie op de Zeeuwse 
stromen 

~kainkooJ)bureau 
Magazijnmeester 

Marine 
Koninklijk inatttuut voor de Marine 

Technicus 
Verkeer en Waterstaat 

Koninklijk Nederlands meteorolog1.ach 
instituut 

Technicus 
Riikwwaterataat 

Technicus A 
SCHAAL 41 

(220-290) 7 jaar 7 X 1 X 10 
Wederopbouw en Volkshulsvesilng 

.Dien8t uitvoering werken 
Magazijnbeheerder 

Verkeer en Waterstaat 
NoordooatJJQldenoerken 

.Magazijnbeheerder 

SCHAAL 42 
(230-290) 6 jaar 6 X 1 X 10 

Marine 
Loodawezen, betonning, bebakening en 

verlichting 
Adspirant-loods 
le Lichtwachter-stuurman aan boord van 

een lichtschip 
Loodsschlpper der Se k1asse 
Machinedrijver bij het loodswezen 
Machinist-motordrijver aan boord van een 
motorbetonnlngs- en verlichtingsvaartuig 
Machinist-motordrijver bij het loodswezen 

SCHAAL 43 
(160-S00) 10 jaar 4 X 1 X 20 

6 X 1 X 1.0 
Algemeen rangenstelsel 

Adjunct-commies 
Administratief ambtenaar B lle k1asse 1 
Analist 

1 Bij de Rijksuniversiteiten en Techni
sche Hogeschool, benevens bij de Land
bouwhogeschool bekleedt één dezer ambte
naren de functie van pedel. 

L. & S. xg49 

s. 1949, J 261 

Hoge Colleges van Staai 
K anaelarló der N ederlandae orden 

Adjunct-commies 

JusUUe 
Algemeen college van toezicht, biiatand en 
adviea voor het Rijkatucht~ en opvoedinga

wezen 
Adjunct-commies 

Centraal college voor d,e reclassering 
Adjunct-commies 

Gevangeniswezen en J>B11cho1>athenzorg 
Adjunct-commies ter directie 

Binnenlandse Zaken 
Hoge raad van adel 

Adjunct-commies 
KorJ)B geleiders van on.tJ>lofbare stoffen 

Boekhouder-geleider 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rij kaarchteven · 

Adjunct-archivist 
Ri#kavmverattetten en Technische 

hoge11ehool 
Vast assistent 

Financiën 
Belaattn.gdtenat 

Assistent 
Magazljnmeester-chet-stempelaar van het 
algemeen zegelkantoor 
Ontvanger aan een grenskantoor der 2e 
klasse 
Rekenaar van het kadaster 
Riviermeester te Lobith 
Tekenaar van het kadaster 

Rijksmunt 
Analist 

Oorlog 
Generale ataf 

Assistent bij de verbindingsdienst 

Marine 
Marinebakkerij 

Adjunct-commies 

Verkeer en Waterstaat 
Baad voor de acheeJ)Vaart 

Administratief ambtenaar B lle klasse 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorslenlng 

Defl(J.rtement 
Technicus 

Sociale Zaken 
Bfllu,1oweekatih.oo1 1>00,- -woed.,,..,_.. 

Analist 
SCHAAL H 

(180-301) 9 jaar 3 X 1 X ll0 
6 X 1 X 10 

Onderwijs, Kunsien en Wetenschappen 
Kampen en internaten voor sociale 

Jeugdlllorg 
Hulplelder 
Koninklijke akllàemte van wetenachaJ)J)en 
Bibliotheekambtenaar 
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Kon,nklfJke W'bliotheek 
BJbllotheekambtenaar 

Nederlands centraal inst«tvut voor 
hersemmäerzoek 

\e. Preparateur 
Tech,Dlcua A 

Ri,iksbureav ooor kun.ath'8torische 
documentatie 

Documentatie-ambtenaar 
Ri,ikavmveraiteiten en Techn'8che 

hogeschool 
Bibliotheekambtenaar 
Electrotechnisch ambtenaar 
Hoofd van de wasserij 
Kaschef 
Machinist B 
Rekenaar A 
Technicus A 
Tuinbaas 
2e Waarnemer 

FinancH!n 
Belasting1Hen.at 

Opzichter van het Rijksbelaatinggebouw te 
Rotterdam 

Oorlos 
Geneeskund,ge <Uen.at der Koninkli,ike 

Landmacht 
Masseur 

Marine 
Verificcitie van •• R'}ka zee-«natrvmenten 
.Assistent-verificateur 

Verkeer en Waterstaat 
Komnkl'}k Nederlaflds meteorologtach 

,nstitvvt 
Assistent 

Z1"derzeewerken 
Machinist-electrlclen 

Economisehe Zaken 
Oentraal 'bvreav voor de statiatiek 

Electrotechnisch ambtenaar 
Landbouw, ViseerU en Voedselvoorziening 

Lamd'bow.whogeachool 
Technicus A 
Tuinbaas 

Sociale Zaken 
Rijksinafftvut ooor de oolkagezondhmd 

Technicus 
RfJkskranlarinn,gen.geatkht te Grave 

Machinist 
R'}ksverzekerin.gs'bank 

Machinist 
Opzichter 

Overzeese Gebiedsdelen 
lnd'8ch etabl'8sement 

Opzichter 

SCHAAL 45 
(200-800) 8 jaar 2 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Alpmeen ransenstelllel 

A4mlnistratlef ambtenaar C le klasse 
Apothekersassistent A 

Laborant A 
Tekenaar B le klasse 

Justitie 
Departement 

Fotograaf B 
Gevanueniawezen en p1111chopa,thenzorg 

Apothekersassistent A bij de strafgestlch
ten te Norg 

Techniache dien.aten der R'}kspoHtie 
Radio-telegrafist A 
Technisch assistent A 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bvreav adv'8evr ooor de musea 

Administratief ambtenaar C le klasse 
Kampen en internaten ooor sociale 

Jeugdzorg 
Administratief ambtenaar C le klasse 

Kon,nkl'}k penningkabinet 
Administratief ambtenaar C le klasse 

Onderwf,Jsraaà 
Administratief ambtenaar C le klasse 

• R\iksarchfeven 
Technisch assistent A 

Ri,iks'bvreav voor kvn.ath'8torische 
documentatie 

Technisch assistent A 
R'}kMHenst ooor _monumentenzorg 

Technisch assistent A 
Ri,iksdienst voor het oudhe«dkvn<Ug 

bodemonderzoek 
Technisch assistent A 

Rijksmuseum 
Technisch assistent A 

Ri,ikamvaevm G. M. Kam 
Administratief ambtenaar C le klasse 

Ri,iksm"8eum Hvia Lambert van Meerten 
Administratief ambtenaar C le klasse 
Technisch assistent A 

Rijksmuseum H. W. Meadag 
Administratief ambtenaar C le klasse 
Technisch assistent A 

RfJksmvseum Kröller-MülleT 
Administratief ambtenaar C le klasse 
Technisch assistent A 

RfJksmuseum Twenthe 
Administratief ambtenaar C le ldasse 
Technisch assistent A 

R'}kamvaeum van natvvrl'}ke historie 
Technl11ch assistent A 

Rijksmuseum van oudhed_en 
Technisch assistent A 

Rvkàm"8e1'7R 110or de gesch'6den'8 der 
natvvrwetenachappen 

Administratief à.mbtenaar C le klasse 
Technisch assistent A 

Rf;fksmuaevm voor 110lkenkvnde 
Technisch assistent A 
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Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 
Nederlands openluchtmuseum" 

Technisch assistent A 
Rijksuniversitetten en Technische hoge

school 
Magazijnmeester 

Woordenboek der Nederlanàse taal 

Assistent 
Zuiderzeemuseum 

Technisch assistent A 
Financiën 
Domeinen 

Bouwkundig tekenaar A 
Rijksmunt 

Adjunct-boekhouder 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-genercwl 

Chef-instrumentmaker 
Chef-monteur 
Opzjchter C . 

Geneeskundige dienst der Koninklijke 
Landmacht 

Chef-orthopaedisch instrumentmaker 
Fotograaf B 

Generale staf 
Tekenaar B le klasse 

Luchtmacht 
Chef-instrumentmaker 
Chef-monteur 
Staf van de inspecteur-generaal van de 

Koninklijke Landmacht 
Administratief ambtenaar C le klasse 

Technische staf 
Chef-instrumentmaker 

Topografische dienst 
Assistent bij de landmeetkundige afdeling 
Graveur 1 
Topograaf 

Opzichter A 

Marine 
Departement 

Technisch beambte A 
Hospitaaldienst 

Apothekers;assistent A 
Hydrografie 

Graveur 
Loodswezen, betonning, bebakentng en· 

verlichting 
Chef-instrumentmaker bij de technische 

dienst van 's Rljks kustverlichting 
Chef-monteur bij de technische dienst van 

's Rijks kustverlichting 

Rijkswerf en andere diensten en inrichtin-
gen van de Koninklijke Marine 

Magazijnopzichter 
Opzichter A 
Technisch beambte A 

• Verificatie van 's Rijks zee-instrumenten 
ie Instrumentmaker 

1 In deze rang worden na 1 .Juli 1947 
geen functionarissen meer aangesteld. 
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Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Opzichter C 
Tekenaar B le klasse 

Centrale directie wederopbouw en volks-' 
huisvesting 

Opzichter C 
Tekenaar B le klasse 

Dienst uitvoering werken 
Opzichter C 

. Rijksgebouwendienst 
Opzichter C 
Tekenaar B le klasse 

Verkeer en Waterstaat 
Bevrachtingscommissariaten 

Rijksbevrachtingsagent B 
Generale Commissie Zuiderzeesteunwet 

Administratief ambtenaar C le klasse 
Koninklijk Nederlands meteorologtach 

instituut 
Chef-instrumentmaker 

N oordoostpolderwerken 
Chef-monteur 
Fotograaf 
Opzichter C 
Opziener der domeinen 
Tekenaar B le klasse 

Rijksluchtvaartdienst 
Chef-instrumentmaker 
Chef-monteur 

Rijkswaterstaat 
Chef-monteur 
Chef-technicus 
Opzichter C 
Rekenaar 
Tekenaar B re klasse 
Waarnemer B 
Werktuigkundige C 

StaatsbedrlJf der Posterijen, Telegrafie en 
, Telefonie 

Chef-ambachtsman 
Chef-monteur 
Employé A 1 2 

1 Aan employé's A, die volledig hebben 
voldaan aan de op grond van de "Rangbe
vordering Kantoorpersoneel 1928" of vroe
gere rangbevorderingsregelingen voor het 
kantoorpersoneel, voor benoeming tot ad
junct-commies geldende eisen van ontwik
keling en vakbekwaamheid, alsmede aan 
degenen, die binnen een door de Directeur
Generaal der PTT te bepalen termijn als
nog aan de eisen van ontwikkeling en vak
bekwaamheid voor benoeming _to( ad
junct-commies volgens vorenbedoelde 
,.Rangbevordering Kantoorpersoneel 1928" 
voldoen, wordt, nadat zij 10 dienstjaren 
hebben doorgebracht in. de rang van ad
junct-commies en/of employé A, een salaris 
toegekend dat ten · hoogste f 20 p. m. hoger 
Is dan · de schaalbedragen. Het bepaalde in 
noot 2 vindt alsdan geen toepassing. 

2 Voor employé's A, die op de datum 
van het in werking treden of di1;1 van af-
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Hoofdbesteller 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 

2e klasse 1 
BtaatsvissershavenbedrfJf 

le Afslager 
Chef-monteur 
Dokmeester 

Zuiderzeewerken 
Opzichter C 
Tekenaar B le klasse 

Economische Zaken 
Departement 

Chef-monteur 
Centraal planbureau . 

Tekenaar B le klasse 
Economische raad 

Administratief ambtenaar C le klasse 
Ri,iksbureau voor onderzoek van handels

waren 
Administratief ambtenaar C le klasse 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Departement 

Tekenaar B le klasse 
Centrale contróledienst 

Controleur 
Centrale grondkamer 

Administratief ambtenaar C le klasse 
Raad voor het kwekersrecht 

Administratief ambtenaar C le klasse 

Ri,ik8instituut voor visseri,ionderzoek 
Administratief ambtenaar C le klasse 

RfJkslandbouwproef stations 
Chef-monteur 

Rf,Jksmiddelbare land- en tuinbouwscholen 
Administratief ambtenaar C le klasse 

Ri,iksmiddelbare school voor tropische 
landbouw 

Administratief ambtenaar C le klasse 

kond1g1ng van dit besluit of op een daar
t11SSen liggende datum in dienst zijn als 
adjunct-commies, alsmede voor degenen die 
volgens door de Directeur-Generaal der 
PTT te stellen regelen binnen een door 
deze te bepalen termijn alsnog voldoen aan 
de eisen van ontwikkeling en vakbe
kwaamheid ,·oor benoeming tot adjunct
commies volgens de "Rangbevordering 
Kantoorpersoneel 1928", dan wel aan de 
eisen van een door voornoemde Directeur
Generaal in te stellen vakexamen In de 
post-, telegraaf_ en telefoondienst of In de 
telegraaf- en telefoondienst, wordt de sala
risschaal verlengd met een éénjaarlljkse 
verhoging van ten hoogste f 10 p , m. 

1 Voor kantoorhouders van een hulp
kantoor der 2e klasse, die op de datum van 
het In werking treden of die van afkondi
ging van dit besluit of op een daartussen 
liggende datum in dienst zijn als kantoor
houder le klasse, wordt de salarisschaal 
verlengd met een éénjaarlljk;se verhoging 
van ten hoogste f 10 p. m. 

Staatsbosbeheer 
Opnemer 
Tekenaar B le klasse 

Sociale Zaken 
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Inspectie van de volksgezondheid (phar
maceutische en veterinaire inspecties) 

Administratief ambtenaar C le klasse 
Krankzinnigenwezen (Inspectie) 

Administratief ambtenaar C le klasse 
Ri,iksarbeidsbureau ( Ri,i kswer kplaatsen 

voor vakontu-"ikkeling) 
Tekenaar B le klasse 

Ri,;ksps11chiatrische inrichting te 
Eindhoven 

Apothekersassistent A 
Ziekenfondsraad 1 

Assistent-controleur 

SCHAAL 46 
(220-300) 7 jaar 1 X 1 X 20. 6 X 1 X 10 

Algemeen 
le Verpleger(ster) 2 3 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Ri,iksuniversiteiten en Technische hoge

school 
Huishoudjuffrouw 2 

Verkeer en Waterstaat 
Ri,ikswaterstaat 

Havenmeester F 

Sociale Zaken 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 

Vroedvrouw 2 

SCHAAL 47 
(240-300) 6 jaar 6 X lX 10 

Justitie 
Gevangeniswezen en ps11chopathenzorg 

Gestichtswachter-majoor 
Huismeester(es) 
Werkmeester(es) bij de arbeid 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Werkmeester 
Luchtmacht 

Werkmeester 
Marine 

RfJkBwerf en andere diensten en inrichtin
gen van de Koninklijke Marine 

Commandeur 
Opzichter van politie 

1 Tot 1 Januari 1949: Staatstoezicht 
op de ziekenfondsen. 

2 In dit ambt Is het salaris in een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan 
dat in een der tweede klasse. De aftrek 
voor kost en inwoning bedraagt f 75 m. m. 
Wanneer alleen kost wordt genoten geldt 
een aftrek van f 50 p. m. 

3 De le verpleger(ster), waarnemend 
hoofdverpleger(ster) geniet een toelage 
van maximaal f 40 p. m. 



597 

SCHAAL 48 
(160-310) 11 jaar 4 X 1 X 20 7 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Rijksluchtvaartdienst 

Ambtenaar luchtverkeersbeveiliging C 

SCHAAL 49 
(200-------310) 9 jaar 2 X 1 X 20 . 7 X 1 X 10 

Binnenlandse Zaken 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 

Voorman A 
Financiën 
Rijksmunt 

Controleur 
Opzichter 

Oorlog 
Generale staf 

le Radiotelegrafist 

SCHAAL 50 
(180-------320) 10 jaar 4 X 1 X 20 6 X 1 X 10 

Justitie 
Tu,chtscholen en Rijksopvoedingsgestichten 

Ambtenaar in algemene dienst 
Werkmeester(es) 
Tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten 

voor meisjes 
Assistente 

Oorlog 
Departement 

Technisch opzichter 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Wasserijchef 

Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpolderwerken 

La.ndmeetkundig ambtenaar C 
Rijkswaterstaat 

Landmeetkundig ambtenaar C 

Economische Zaken 
IJkwezen 

Assistent 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Landbouwhogeschool 

Bouwkundig tekenaar 
Werkmeester-monteur 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt 
Bedrijsleider 

Rijksinstituut voor visserijondernoek 
Technisch assistent 

Rijksseruminrichtinu 
Opzichter 
Technicus 

Rij kszuivelinspectie 
Rijkszuivelvisiteur 1 

1 De Rijkszuivelvisiteurs, die met de lei
ding van de werkzaamheden in een ambts
kring worden belast, genieten deswege bo
vendien een ambtstoelage van f 35 per 
maand. 
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Staats bos beheer 
Assistent 
Bosbouwkundig ambtenaar 

Staatsveeartsenijkundig onderzoekings
instituut 

Opzichter 
Technicus 

Veeartsenijkundige dienst 
Opzichter 

Sociale Zaken 
Inspectie van de volksgezondheid 

( pharmaceutische en veterinaire inspecties) 

Controleur bij de veterinaire inspectie 

SCHAAL 51 
( 200-------320) 9 jaar 3 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Departementen van Algemeen Bestuur 
Kamerbewaarder 

Hoge Colleges van Staat 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Kamerbewaarder 

'Binnenlandse Zaken 
Rijksdienst voor de ondersteuning van 

behoeftige Nederlanders in het buitenland 
Ambtenaar voor maatschappelijke zorg 

Financiën 
Domeinen 

Opziener der domaniale duinen op Schou
wen 

Oorlog 
Geneeskundige dienst der Koninklijke 

Landmacht 
Hoofd van de huishouding 

Topografische dienst 
Copiist A 
Fotograaf A 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Departement 
Fotograaf 

Sociale Zaken 
Rijksarbeidsbureau (Rijkswerkplaatsen 

voor vakontwikkeling) 
Werkmeester 

SCHAAL 52 
(220-------320) 8 jaar 2 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Justitie 

Justitiële autotransportdienst 
Chef-transportgeleider 

Binnenlandse Zaken 
Staatsdrukloerij en uitgeverijbedrijf 

Ondermeesterknecht B 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Kampen en internaten voor sociale 

jeugdzorg 
Werkmeester A 

Verkeer en Waterstaat 
Noordoostpolderwerken 

Landbouwkundig assistent A 
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R;Jksverkeersinspectf.e 
Technisch controleur B 
BtaatsbedriJf àer Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie 
Hoofdtekenaar 

Economische Zaken 
Departement 

Opsporingsambtenaar 
Centraal bureau voor àe statistiek 

Statistisch ambtenaar B le klasse 
IJkwezen 

Adjunct-ijker 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt 
Assistent A 

Rijkslandbouwproefstations 
Assistent A 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van àe 
landbouw 

Assistent A 
SCHAAL 53 

(260-320) 6 jaar 6 X 1 Xl0 
Financiën 

Belastingdienst 
;Hoofdkommies 
Ontvanger aan een grenskantoor 
klasse 

Verkeer en Waterstaat 
Rllks'lcaterstaat 

Havenmeester )!l 
Hulpsluismeester A 

der le 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Rijkslanàbouwproef stations 

Hoofdcontroleur 
SCHAAL 54 

(200-330) 10 jaar 3 X 1 X 20 
7 X 1 X 10 

Verkeer en Waterstaat 
Bevrachtingscommissariaten 

Rijkscontroleur van het verkeer 
Rijksverkeersinspectie 

Rijkscontroleur van het verkeer 
Sociale Zaken 

Arbeidsinspectie en inspectie van àe 
havenarbeid (algemeen) 

Controleur 

SCHAAL 55 
(270-330) 6 jaar 6 X 1 X 10 

Justitie 
Bijoonàere a1nbtenaren van Rijkspolitie 

Rijksrechercheur 
Marine 

LoodBWezen, betonning, bebakening en 
verlichting 

2e Gezagvoerder aan boord van een licht-
schip · 
Schipper aan boord van een motorbeton
nings- en verlichtingsvaartuig 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat 

Hoofdmachinist-electricien 

Zutàerzeewerken 
Hoofdmachinist-electricien 

SCHAAL 56 
(200-340) 10 jaar 4 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Financiën 
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Belastingdienst 
Landmeetkundig ambtenaar van het ka
daster 

Marine 
Rijkswerf en a_nàere diensten en inrich

tingen van àe Koninklijke Marine 
Expediteur bij de centrale magazijnen 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Haringcontroledienst 

Controleur 
Landbouwhogeschool 

Landbouwtechnicus 
Visserijinspectie 

TecilinÏsch opziener 

Sociale Zaken 
R;Jkskrankzinnigengesticht te Grave 

Hoofd van de huishouding 1 

Rijksk1.1,-eekschool voor vroedvrouwen 
Hoofd van de huishouding 1 

SCHAAL 5'1 
(240-340) 8 jaar 2 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Algemeen rangenstelsel 

Adjunct-commies A 
Administratief ambtenaar B le klasse 
Analist A 
Tekenaar A 

Justitie 
Departement 

Analist A bij het gerechtelijk laboratorium 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg 

Ondercommandant bij de gestichtswacht 
Technische diensten àer Rijkspolitie 

Chef-radio-telegrafist 
Opzichter 

Binnenlandse Zaken 
StaatsdrukkeriJ- en uitgeveriJbedriJf 

Ondermeesterknecht A 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Koninklijke bibliotheek 

Bibliotheekambtenaar A 
Neàerlanàs oentraal instituut voor 

hersenonderzoek 
Hoofdpreparateur 

Rijksarchieven 
Technisch hoofdassistent 

1 De aftrek voor kost en inwoning be
draagt f 75 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 50 
p. m. 
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R\iksbureau voor kunsthistorische 
documentatie , · 

Documentatie-ambtenaar A 
Technisch hoofdaBslstent 

Rijk/JtÜenst voor de monumentefl2'0rg 
Technisch hoofdassistent 

R;ikadienst voor het oudheidkundig 
bQdemondenoek 

TecÏml~h hoofdassistent 

R\jkamuaeum 
Personeelschef 
Technisch hoofdassistent 

Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten 
Technisch hoofdassistent 

Rijksmuseum KröZZer-Miil'ler 
Technisch hoofdassistent 

Rijksmuseum Twenthe 
Technisch hoofdassistent 

Rijksmuseum van natuurlijke historie 
Technisch hoofdassistent 

Rijksmuseum van oudheden 
Technisch hoofdassistent 

Rijksmuseum voor de geschiedenis der 
natuurwetenschappen 

Technisch hoofdassistent 

Rvksmuseum voor volkenkunde 
TechniRch hoofdassistent 

Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 
Nederlands openluchtmuseum'' 

Technisch hoofdassistent 

R\iksuniversitelten en Technische 
hogeschool 

Analist A 
Bibliotheekambtenaar A 
Hoofdtechnicus 
1e Waarnemer 

Zuiderzeemuseum 
Technisch hoofdassistent 

Financiën 
Belastingdkmst 

Analist A bij het laboratorium van het de
partement van Financiën 

Domeinen 
Administratief ambtenaar bij het bestuur 
der visserijen op de Zeeuwse stromen 

Rijksinkoopbureau 
Analist A . 

Oorlog 
Dfenst van de kwartiermeester-generaal 

Chef-monteur A 
Geneeskundige dienst der Koninklijke 

Landmacht 
Analist A 

Luchtmacht 
Chef-monteur A 

Technische staf 
Opzichter 
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Tor,ogr<i.f'8chè dienst 
Tekenaar A 1 

Marine 
H11drografie 

Hydrografisch asststent A 
Scheikundig laboratorium 

Analist A · 
Verificatie van 's Rijks zee-instnimenten 
Technicus 

Verkeer en Watersiaat; 
Koninklijk Nederlands meteoro1ot,Csc1'1. 

instituut 
Assistent A 

N oordoostr,olderwerken 
Anallst A 
Landbouwkundig hoofdassistent 
Landbouwkundig opzichter 

Rijksinstituut zuivering afvalwater 
Analist A 

Rijksluchtooartd'8nst 
Technisch opzichter 

Rij kB-waterstaat 
Anallst A 
Cartograaf 
Btaatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie 
1e Hoofdbesteller 
Hoofdemployé 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 1e 
klasse 
Opzichter 

Btaatsms11ershavenbedrijf 
Onder hal chef 

Economische Zaken 
Mijnraad 

Administratief ambtenaar B le klasse 
Rijksbureau voor onderzoek van 

handelBtroren · 
Anallst A 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzi~n.lng 

Centrale contróledienst 
Controleur A 

Landbouwhogeschool 
Analist A 

Plantenziek1ie-nkund4ge dienst 
Analist A · 

Rijksinstituut voor pl"'1nveeteelt 
Analist A 

Rijksinstituut voor vtsserijondenloek 
Analist A 

Rijkslandbouwproefstations 
Analist A 

Riikaseniminriohffno 
Analist A 

Rijkszuivelstatwn 
Administratief ambtenaar B le klasse 
Analist A 

1 Aan de tekenaars A, die onder de wer
king van het B.B.R,A. '34 zijn benoemd tot 
tekenaar-lithograaf 1e klasse, worden na 
het bereiken van het maximum der schaal 
nog twee eenjaarUjkse verhogingen van 
f 10 per maand toegekend. 
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Staat8'Veeart-C,kundig ondenoeldngs
,nstttuut 

Analist A 
Voorlichtingscltenst ten behoeve 11an de 

landbouw 
Administratief ambtenaar B le klasse 

Sociale Zaken 
Arbeidsinspectie en inspectie '!lan de 
· havenarbmà (centrale dienst) 

Analist A 
R(lks,nstituut ooor drinkwaterooor:nemng 
Analist A 

RC,kstnstituut ooor de oolksgezo-ndheià 
Analist A 
Technicus A 

Stoomwezen 
Administratief ambtenaar B le klasse 

Overzeese Gebiedsdelen 
lndulch etabli&sement 

Analist A 
SCHAAL 58 

(260--340) '1 ;Jaar 1 X 1 X 20 
6- X 1 X 10 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Kampen en internaten ooor sociale 

Jeugdzorg 
Adjudant 
Adjunct-directrice 

Financiën 
R1Jksmwnt 

Chef-graveur 
Marine 

Hydrografie 
Gezagvoerder van een opnemingsvaartuig, 
voor zover niet afzonderliJ"k vermeld 
Machinist aan boord van een opnemings
vaartuig, voor zover niet afzonderlijk ver
meld 

Loodswezen, betonning, bebakenlng en 
verlichting 

Chef-telegrafist bij een radio-peilstation 
Verkeer en Waterstaat 

Bewachttngscommmariaten 
Rijksbevrachtingsagent A 

SCHAAL 59 
(280-349) 6 jaar 6 X 1 X 10 

Financiën 
BelaaUngtUenBt 

Hoofdassistent-titulair 

SCHAAL 60 
(240-850) 9 jaar 2 X 1 X 20 

'1 X 1 X 10 
Algemeen rangenstelsel 

Assistent-accountant A 

SCHAAL 61 
(260--350) 8 jaar 1 X 1 X 20 

'1XlX10 
Financiën 

Belastingdienst 
Chef-fotograaf van het kadaster 
Commies-titulair 
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Domeirum 
Commies-titulair 

SCHAAL 62 
(200-360) 11 jaar 5 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Economische Zaken 

Centraal bureau oooi de statistiek 
Statistisch ambtenaar A 

Rijksdienst voor techni&che voorHchting 
· aan de nijverheid 

Assistent 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Plantenziekten1cundige dtenst 

Controleur A 
SCHAAL 63 

(220-860) 10 jaar 4 X 1 X 20 
6 X 1 X 10 

Oorlog 
Generale staf 

Technicus 
Technische staf 

Technicus 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Landbouwhogeschool 
Zuiveltechnicus 

Sociale Zaken 
R(lksarbeiclsbureau (Rijkswerkplaatsen 

voor vakontwikkeling) 
Leraar tekenlnglezen 

SCHAAL 64 
(260--360) 8 jaar 2 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Binnenlandse Zaken 
Korps geleiders van ontplofbare stoffen 
Commandant 

Financiën 
Belasttngclienst 

Adjunct-esss.leur van de waarborg 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Adjunct-expert 
Opzichter B 

Marine 
1,ood.swezen, betonning, bebakening en 

verHchUng 
Binnenloods der 2e klasse 
Loodsschipper der 2e klasse 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Opzichter B 
Centrale directie wederopbouw en 110pc:s

hu'8vesting 
Opzichter B 

Dienst uitwering werken 
Controleur van de huisvestingsdienst 
Opzichter B 

Rijksgebouwendienst 
Opzichter B 
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Verkeer en Waterstaat 
Be'Vf'G<lhtinqacommtssariaten 

R!Jkscontroleur van het verkeer A 

N oordooatPoldenoerken 
Bedrijfsleider proefboerderij 
Controleur -
Landbouwkundig opzichter A 
Opzichter B 
Werkmeester 

R(lkwverkeer8'najlectie 
Rijkscontroleur van het verkeer A 

Rvkawtiterataat 
Havenmeester D 
Opzichter B 
Rekenaar A 
Sluismeester A 
Waarnemer A 
Werktuigkundige B 

Zuiderzeeicerken 
Opzichter B 

Economische Zaken 
Departement 

Opsporingsambtenaar A 

Landbouw, VIBSerU en Voedselvoorziening 
Lanàbouwhogeachool 

Bedrijfs boer 
Uitvoering Poardenwet 

Contröle-ambtenaar 

SCHAAL 65 
(28o---860) 7 jaar 1 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Financiën 
Belaattngdlenat 

Hoofdassistent 
R(lkamunt 

Hoofdcontroleur 
Hoofdopzichter 

Marine 
LoodatDQen, betonning, bel>Gkemng en 

verlichting 
Adjunct-commissaris 
le Gi!zagvoerder aan boord van een licht
schip 
Machinist aan boord van een lichtschip 
Zeeloods der 2e klasse 

SCHAAL 66 
(32o---860) 2 jaar 2 X 1 X 20 

Financiën 
Belastingdienst 

Surnumerair (met vakexamen) 

SCHAAL 67 
(28o---870) 8 jaar 1 X 1 X 20 

7 X 1 X 10 

Justitie 
B(lzOJWkre ambtenaren van R(lkaJJolitie 

Rijksrechercheur A 
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Oorlor 
Topaqrafiache dienat 

Graveur A 1 

SCHAAL 68 
(I0G-380) 12 Jaar 6 X 1 X 20 

8 X 1 X 10 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Kontnkl(lke bibliothfrek 

Bibliotheek-assistent 
Rijkabureau voor kunathtatoriache 

documentatie 
Documentatie-assistent 

R(lkamuaeum 
Restaurateur van schilderijen 

R(lksmuaeum H. W. Meadaq 
Restaurateur van schilderijen 

Rijkavniveraiteiten en Technillche 
hogeachool 

Bedrijfschef 
Bibliotheek-assistent 
Tandtechnicus 

Oorlor 
Generale ataf 

Adjunct-bibliothecaris 
Marine 

R(lkawerf en anäe,,e dlenaten en 
inrichtingen van de Koninklijke Marine 

Textielkeurmeester 
Verkeer en Waterstaat 

Departement 
Electrotechnisch opzichter 

N oordooatpolderwerken 
Assistent 
R(lkadiern,t ,dtooerinq Zuiderzeeateunwet 
Adjunct-inspecteur 

R(lkllinatituut zuf'Verinq af1Jalu,ater 
Assistent 

R(fkaluchtvoartdienat 
Radiotechnicus 

R(lkau;aterataat 
Assistent 

Landbouw, Vluerij en Voedselvoorzlenlnc 
8taataboabeheer 

Opziener der gebouwen 

SCHAAL 89 
(28o--380) 9 jaar 3 X 1 X 20 

8 X 1 X 10 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

R(lkaumveraiteiten en Techniache 
hoqeschool 

Hoofdwaarnemer 
Financiën 
Domeinen 

Opziener 

1 In deze rang worden na 1 Juli 1947 
geen functionarissen meer aangesteld. 
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Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Werkmeester A 
Luchtmacht 

Werkmeester A 
Verkeer en Waterstaat 
Rijksluchtvaartdienst 

Technisch opzichter A 
Economische Zaken 

IJkivezen 
Assistent A 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Landbouwhogeschool 
Landbouwtechnicus A 

Rijksinstituut 'lioor pluimveeteelt 
Hoofdassistent 

Rijkslandbouwproefstations 
Hoofdassisten t 

Staatsbosbeheer 
Assistent A 
Bosbouwkundig ambtenaar A 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbouw 

Hoofdassistent 

SCHAAL 701 
(260-380) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Justitie 
Technische diensten der· Rijkspolitie 

Technisch ambtenaar 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Departement 

Adjunct-inspecteur bij het bureau jeugd
zaken 

Inspectie lager onden.vijs 
Bouwkundig ambtenaar 

Nederlands centraal instituut voor 
hersenonderzoek 

Technisch ambtenaar 
Rijksdienst voor de monumentenzorg 

Bouwkundig ambtenaar 
Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 

Nederlands openluchtmuseum" 
Bouwkundig ambtenaar 

1 De ambtenaar, ingedeeld in deze schaal, 
die op de datum van inwerkingtreding · van 
dit besluit werd gesalariëerd als technisch 
ambtenaar, techn. ambtenaar le kl., le 
techn. ambtenaar, bouwkundig ambtenaar 
of bouwkundig ambtenaar le kl. volgens 
een der schalen 163, 165, 166, 167 of · 173 
van het B.B.R.A. 1934, wordt, bij voldoende 
bekwaamheid, geschiktheid en dienstijver 

·een jaar na het bereiken van het maximum 
van eerstbedoelde schaal gesalariëerd vol
gens schaal 93 van dit besluit, onder toe
kenning van een salarisanciënniteit van een 
jaar in die schaal, tenzij zijn dienstverband 
na de inwerkingtreding van dit besluit 
mocht zijn onderbroken of reeds eerder 
aanleiding mocht bestaan tot salariëring 
volgens laatstbedoelde schaal over te gaan. 

Rijknniversiteiten .en Technische 
hogeschool 

Technisch ambtenaar 
Financiën 
Domeinen 

Bouwkundig ambtenaar 
Oorlog 
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Dienst van de kwartiermeester-generaal 
Technisch ambtenaar 

Generale staf 
Technisch ambtenaar 

Luchtmacht 
Technisch ambtenaar 

Technische staf 
Technisch ambtenaar 

Marine 
Departement 

Bouwkundig ambtenaar · 
Technisch ambtenaar 

Loodstvezen, betonning, bebakening en 
verlichting 

Bouwkundig ambtenaar 
Technisch ambtenaar bij de technische 

dienst van 's Rijks kustverlichting 
RiJkswer/ en andere dienste?i, en inrich

tingen van de Koninkl1Jke marine 
Bouwkundig ambtenaar 
Technisch ambtenaar 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Bouwkundig ambtenaar 
Technisch ambtenaar 

Centrale directie wederopbouw en volks
huisvesting 

Bouwkundig ambtenaar 
Technisch ambtenaar 

Rijksdienst voor het naUonale plan 
Technisch ambtenaar 

Rijksgebouwendienst 
Bouwkundig ambtenaar 
Technisch ambtenaar 

Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpolderwerken 

Bouwkundig ambtenaar 
Technisch opzichter 

RiJksinstituut zuivering afvalwater 
Bouwkundig ambtenaar 

RiJksluchtvaartdienst 
Technisch ambtenaar 

Ri,iksverkeersins;pectie 
Technisch ambtenaar 

RiJkswaterstaat 
Technisch ambtenaar 1 
Technisch opzichter 
StaatsbedriJf der PosteriJen, Telegrafie en 

Telefonie 
Technisch ambtenaar 2 

1 + f 20 per maand. 
2 + ten hoogste f 20 per maand na afleg-

gen dienstexamen. · 



Zuiderzeewerken 
Technisch ambtenaar 1 
Technisch opzichter 

Economische Zaken 
Octrooiraad en Bureau voor de b1àustrièle 

. eigendom. . 

Technisch ambtenaar 
Rijksdieft.Bt voor technische voorlichting 

aan de nl,fverh.eià 
Technisch ambtenaar 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Cultuurtechnische dienat 

Technisch ambtenaar 
Plante11ziektenlcunàige dlenst 

Technisch ambtenaar 

Sociale Zaken 
Arbeiàslnapectie en iMpectie van de 

havenarbeid (<tlgemeen) 
Inspectrice 
Technisch ambtenaar 
Rijl.:sinstituut voor drinkwatervoorzie11Jng 
Technisch ambtenaar 

Rijkspsychlatrische inrichting te Eindhoven 
Technisch ambtenaar 

Stoomwezen 
Technisch ambtenaar 

Overzeese Gebiedsdelen 
Technisch bureau 

Technisch ambtenaar 

SCHAAL 71 
(280-380) 8 jaar 2 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Algemeen 
Hoofdverpleger(ster) 2 

Algemeen rangenste lsel 
Admin istratief ambtenaar A 2e klasse 
Commies 
Tekenaar A le klasse 

• .Justitie 
Departement 

Fotograaf A 
La.boratorium-assistent bij het gerechtelijk 

laboratorium 

Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, rad.en van be
roep (8. V.) en raden van beroep (D.B.) 
Boekhouder 
Centràal bureau voor b(fstanà in zake het 
toezicht op de boekhouding van notarissen 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

1 + f 20 per maand. 
2 In dit ambt is het salaris In een derde 

of vierde klasse gemeente gelijk aan dat In 
eeq der tweede klasse. De aftrek voor kost 
en Inwoning bedraagt; f 100 p. m. Wanneer 
alleen kost wordt genoten geldt een aftrek 
van f 60 p. m. 
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Gevangeniswezen en pa'Jlchopathenzorg 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Bedrijfsleider 
Commies ter directie 

Instituut tot opleiding van hogere 
poHtie-ambtenaren 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Justitiële autotraft.Bportdienst 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Rijkspolitie 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Technische dienaten der Rijkspofüte 
Opzichter A 

Tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten 
Administratief ambtenaar A 2e klasse, 

hoofd van administratie 1 
Groepsleider(ster) 
Vaklelder(ster) _ 

Voogdijraden 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Binnenlandse Zaken 
Hoge raad van ad.el 

Secretaris 
Rijksdienst voor àe ondersteuning van be
hoeftige Nederlanders in het buitenland 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Ambtenaar A voor maatschappelijke zorg 

Btaatadruk~~ en uitgeverljbedrijf 
Meesterknecht B 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bureau voor 's Rijks geachfeàkUndlge 

J>Vbffoottên 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Centraal instituut voor opleiài11:17 van 
sportleiders · 

Admlnl!èltratief ambtenaar A 2e klasse 
lMpectie lager ond.enoijs 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
lMpectie nijverhefdaondenm,is 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Kam.pen en internaten voor sociale 

Jeugdzorg 
Hoofd werkplaats voor vakontwikkeling 

Koninlclijk conservatorium voor m.udek 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Koninklijk kabinet van schilderijen 
(Mauritshuii,) 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Neder1amds insfftvut voor oeschied.kwntUr, 

en kuft.Bthistorisch onderzoek te Rome 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Rijksalcad.em.ie van beeldende kuMten 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

1 Bij de Rijksopvoedingsgestichten t e 
Amersfoort en Doetinchem worden In dit 
ambt na. het bereiken van het maximum 
der schaal nog 2 tweejaarlljkBe verhogin
gen van f 20 p. m. toegekend. 
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Rij ksarchteven 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Archivist 

Rijksbureau voor kunsthfstorische 
documentatie 

Administratief ambtenaar .A 2e klasse 
Rijksdienst 110or de ·monumentenzorg 

Tekenaar A le klasse 

Ritksdien&t 1/0M het oudheiàkv.ndig 
bodemonderzoek 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Tekenaar A le klasse 

Rijksmuseum van natuurli,fke historie 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Rijksmuseum van oudheden 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Rijksmuseum voor volkenkunde 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Rijksmuseum voor volkskunde .,Het Ne
derlands 01)6nluchtmuseum" 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Tekenaar A le klasse 

Ri,fksuniveraiteiten en Tech11.ische 
' hogeachool 

Hoofd van de huishoudelijke dienst bij het 
academisch ziekenhuis te Lelden 1 

Hoofd van de keuken bij het academisch 
ziekenhuis te Lelden 1 

Laboratorium-aa$istent 
Tekenaar A le klasse 

Woordenboek der Nederlandse taal 
Assistent A 

Zuiderzeemuseum 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Financiën 
Belastlngdlenst 

Assistent bij het laboratorium van het de
partement van Financiën 

Controleur 2 
Hoofdassistent-nichercheur 

Domeinen 
Hoofdopziener bij de visserijpolitie op de 

Zeeuwse stromen 
R1Jksmunt 

Commies 
Oorlog 

Departement 
Technisch opzi<:}lter A 

Dienst van àe adjudant-generaal 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Dienst van de 1..,oartfermeester-uener.tal 

Keurmeester 
Tekenaar Ale klal!!.se 

1 De aftrek voor kost en Inwoning be
draagt f 100 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 60 
P. m. 

2 Na een salarisanciënnitelt van resp. 9 
10 en 11 jaren wordt een salaris van resp. 
f 390, f 400 en f 410 p. m. toegekend. 

Generale staf 
le Technicus 

Luchtmacht 
Tekenaar A le klasse 

Technische staf 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Tekenaar A le klasse 

Topografische dien&t 
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Assistent A bij de landmeetkundige afde-
ling 

le Fotograaf 
Tekenaar A le klasse 
Topograaf A 

Marine 
Departement 

Hoofdopzichter 
Hoofd-technisch beambte 
Tekenaar A le klasse 

Hydrografie 
Graveur A 
Tekenaar A le klasse 

Lood.lffl;ezen, betonning, bebakenmg en 
verlichting 

Machinist aan boord van een stoombeton
nlngs- en verlichtingsvaartuig 

Ri,fksteerf en andere diensten en inrich-
tingen van de Koninklijke Marine 

Baas 
Hoofdopzichter 
Hoofd technisch beambte 
Tekenaar A le klasse 

Scheikundig laboratorium 
Laboratorium-assistent 
Verificatie van '11 Rljks zee- instrumenten 
Technicus A 
Tekenaar A le klasse 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Ri,lksàienst voor het nationale plan 

Tekenaar A le klasse 
Rfd ksgebouwenàienst 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Verkeer en Waterstaat 
Bevrachtinuscommissariaten 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

instituut 
Hoofdassistent 

N ooràoostpolàerwerloen 
Landmeetkundlg ambtenaar B 

Ri,lkainatituut ztii'l1erinn afvalwater 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Ri,I ksluchtvaartàienst 
Ambtenaar luchtverkeersbeveiliging B 
Tekenaar A le klasse 

Rijkswaterstaat 
Cartograaf A 1 
Havenmeester C 

1 Indien belast met de functie van zaal
chef geniet betrokkene een toelage van 
f 20 per maand. 
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Landmeetkundig ambtenaar B 
Opziener der domeinen 

8cheepvaartin8pectie 
Scheepsmeter bij de dienst der scheeps

meting 

Btaatsbedri,if der Posteri,ien, Telegrafie en 
Telefonie 

Hoofdemployé A 1 
Opzichter A 

Btaatsvissershavenbedrijf 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Zuiderzeeraad 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Economische Zaken 
Oentraal bureau voor de statistiek 

Tekenaar A le klasse 

Ri,iksbureau 110or onderzoek van 
handelswaren 

Laboratorium-assistent 
Ri,lksdienst voor technische voorlichting 

aan de ni,lverheid 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

IJkv;ezen 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Oe11,trale contr61edienst 

Districtsleider 
Oultuurtechnische dienst 

Tekenaar A le klasse 
Landboutohogeschool 

Tekenaar-Uthograaf 
R(Jksinstituut voor plU4mveeteelt 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Ri,iksserumtnrichting 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Ri,lkszuiveHnspectie 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Staats veeartae·ni,lkundig onderzoek4ngs

instituut 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Visseri,1-inapectie 
Administratief ambtenaar A 2e klasse . 

Sociale Zaken 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid (algemeen) 

Controleur A 

1 Aan hoofdemployé's A., die op de datum 
van het in werking treden of die van a.f
kondiging van dit besluit of op een daar
tussen Uggende datum In dienst zijn als 
commies, belast met de functie van be
heerder van een bijkantoor waaraan een 
salarisverhoging is verbonden, wordt voor 
de duur dat zij met het beheer van het 
betreffende bijkantoor zijn belast, een sa
laris toegekend dat ten hoogste f 20 p. m. 
hoger is dan de schaalbedragen. 

s. 1949, J 261 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid (centrale dienst) 

Laboratorium-assistent 
Tekenaar A le klasse 

lnsf)ectie van de volksgezondheid 
( geneeskundige inspecties) 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Inspectie van de volksgezondheid. 

(inspectie drankbestrijding) 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Controleur 
Inspectie van de volksgezondheid. (phar
maceutische en veterinaire hoofdinspectie) 
Administratief ambtenaar A 2e klasse 

Ri,lksarbeids'bureau (R(fkswerkplaatsen 
voor vakontwifckeHng) 

Directeur B 
Ri,lksgeneeskundige dienst 

Administratief ambtenaar A 2e klasse 
Ri,lksinstituut 110or drinkwatervoorziening 
Laboratorium-assistent 
Tekenaar A le klasse 

Ri,lksinstituut voor de volksgezondheid 
Laboratorium-assistent 

Ri,lkskweekscb,ool voor woedvrouwen 
Meesteresse-vroedvi-ouw 1 
Operatiezuster-vroedvrouw 1 
Ri,lkspsychiatriBche inrichting te Eindhoven 
Hoofd van de huishouding 1 
Hoofd van de wasserij 1 

SCHAAL 72 
300-SS0) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Algemeen rangenstelsel 
Adjunct-referendaris 2 

Verkeer en Waterstaat 
R1,iksverkeersinspectie 

Adjunct-juridisch ambtenaar 
Adjunct-rijksinspecteur van het verkeer 

Btaatsbedri,if der Posteri,len. Telegraf(e 
en Telefonie 

Adjunct-referendaris 3 4 
Economische Zaken 

Octrooiraad en Bureau voor de industnë'le 
eigendom 

Adjunct-juridisch ambtenaar 

1 De a.ftrek voor kost en inwoning be
draagt f 100 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek. van f 60 
p. m. 

2 Alleen voor functies waarvoor een we
tenscba.ppelijke opleiding vereist is. 

3 Voor adjunct-referendarissen, die op de 
datum van het in werking treden of die 
van a.fkondiging van dit besluit of op een 
daartussen liggende datum in dienst zijn 
als adjunct-referendaris bij de dienst der 
radlocentralen, wordt de salarisschaal ver
lengd met 1 tweejaarlijkse verhoging van 
ten hoogste f 20 p. m. en 7 éénjaarlijkse 
verhogingen van ten hoogste f 10 p. m. 

¼ Geen topfunctie van het administratief 
departementaal rangenstelsel. 
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Sociale Zaken 
Arbeidsinspectie en in.tJ)eCtie van de 

havenarbeid (centrale dknst) 
Adjunct-juridlech ambtenaar 

SCHAAL '13 1 

(32~380) 3 jaar 3 X 1 X 20 
Departementen van Algemeen Bestuur 

Adjunct-wetenschappelJJk ambtenaar 

Justitie 
Departement 

Adjunct-wetenschappelijk medewerker bij 
het gerechtelijk laboratorium 

Geneeskundige_ en gezondheidsdie118t 
Adjunct-geneeskundige 

Gevangenisivea:e~ en ps11chof)athenzorg 
Adjunct-geneeskundige 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bureau adviseur voor de musea 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 
Bureau voor 's Rflul gesch~kt&ndige 

J1Vblicaffën 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Koninklijke bibliotheek 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Konmklijk 9enningkabinet 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Nederlands centraal instituut voor 
hersenonderzoek 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 
Nederlands instituut · voor oeschiettkundig 

en kunsthistorisch onderzoek te Rome 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksa.rchieve,a · 

Adjunct-chartermeester 

Rijksbureau voor kun.tthi.ttorische 
· · documentatie 

À.djunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksdienst voor de monumentenzorg 
Adjunct-architect 
Adjunct-wetenechappelJJk ·ambtenaar 

RiJksdien8t voor het oudheidkundig 
bodemonderzoek • 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar· 

1 De ambtenaar, lngedeeld In deze schaal, 
die op de datum van lnwerklngtreding van 
dit besluit werd gesa.lariëerd volgens schaal 
204, 205, 212, 213 of 214 van het B.B.R.A. 
1984, wordt. bij voldoende bekwaamheid, 
geschiktheid en dienstijver, een jaar na het 
bereiken van het maximum van eerstbe
doelde schaal gesa.lariëerd volgens schaal 
112 van dit besluit, onder toekenning van 
een salarisanciënnltelt van een jaar in die 
schaal, tenzij zijn dienstverb&.nd na inwer
kingtreding van dit besluit mocht zijn on
derbroken of reeds eerder aanleiding mocht 
bestaan tot salariëring volgens laatstbe
doelde schaal. over te gaan. 
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Rijksmuseum 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksmuaeum G. M. Kam 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksmuseum Kröller-Miiller 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijk.tmuseum Twenthe 
Adjun,;t-wetenschappelijk ambtenaar 

R(fksmuseum -van natuurlijke historie 
AdJunct-wetenschappeliJll: ambtenaar 

Rijksmuseum van oudheden 
Adjunct-wetenschappeliJl!: ambtenaar 

Rijksmuseum voor de geschiedenis del 
natuurwetenschappen 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijlosmuseum voor volkenkunde 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 
N etterlands openluchtmuseum" 

Adjunct-wetenschappel!Jl!: ambtenaar 
Rijks'Umversitetten en Technische 

hogeschool 
Adju·nct-apothekër 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Zuiderzeemuseum 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar; 

Financiën 
Belastingdienst 

Adjunct-landmeter van het kadaster 
Domeinen 

Adjunct-Ingenieur 
Adjunct-inspecteur C 
AdJunct-wetenHha.ppelijk ambtenaar bij 

het bestuur der vlsaerijen op de Zeeuwse 
Stromen 

Oorlog 
Departement 

Adjunct-ingenieur 
Dienst VGn de adjudant-generaal 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Adjunct-ingenieur 
Adjunct-technoloog 

Geneeskun4"1e dkn.tt der Koninklijke 
Landmacht 

Adjunct-acbelkundlge 
Generale staf 

Adjunct-wetenschappeliJl!: ambtenaar 
Luchtmacht 

Adjunct-ingenieur 
Technische staf 

Adjunct-ingenieur 
Tof)ografische dienst 

Adjunct-landmeter 
Marine 

Departement 
Adjunct-Ingenieur der Marine 
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HosJ)ttaaltlienat 
Adjunct-burgerapotheker 

Loodwwezen, betonnmg, bebakening en 
verHch,Ung 

Adjunct-ingenieur bij de technische dienst 
van 's Rijke kustverlichting 

Ri,ikswerf en andere diensten en inrich,
tingen van de Koninkli,ike Marine 

Adjunct-Ingenieur der Marine 

8cheikuntlig laboratorium 
Adjunct-scheikundige der Marine 

Verificatie van 's Ri,iks zee-tnstrumenten 
Adjunct-verificateur 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Adjunct-architect 
Adjunct-Ingenieur 

, Centrale direc«e wederopbouw en 
volkshuisvesting 

Adjunct-architect 
Adjunct-Ingenieur 

Dienst uitvoering werken 
Adjunct-Inspecteur 

Rijkstlt~nst voor het _natwnale plan 
Adjunct-planoloog 

R\iksgebouwentlienst 
Adjunct-architect 
Adjunct-Ingenieur 

Verkeer en Waterstaat 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

instituut 
Adjunct-wetenschappelijk medewerker 

N oortloostpolderwerken 
Adjunct-architect 
Adjunct-Inspecteur 
Adjunct-landbouwkundige 
Adjunct-liocfograaf 
Adjunct-wetenschappeli,Jlt ambtenaar 

• Rijksinstituut voor zuivering van 
afvalwater 

Adjunct-Ingenieur 
Adjunct-wetenschappelljk ambtenaar 

Rijksluchtvaartdienst 
Adjunct-Ingenieur 

Rv ksver~ersinspectle 
Adjunct-Ingenieur 

RiJkswaterstaat 
Adjunct-Ingenieur 
Adjunct-landmeter 
Adjun.ct-technoloog 
Adjunct-wiskundige 

8cheepvaarUnspectle 
Adjunct-scheepsbouw.kundig lngenieµr 

8taatsbetlrijf, tier Posterijen, Telegrafie 
en Telefonte 

Adjunct-Ingenieur 
Zuiderzeewerken 

Adjunct-Ingenieur 
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Economische .Zaken 
Departement 

Adjunct-ingenieur 
Adjunc;it-wetenschappelijk ambtenaar 
Octrooiraad en Bureau voor de industriéle 

eigendom 
Adjunct-Ingenieur 

Ri,iksbureau voor onderzoek van 
handelswaren 

Adjunct-scheikundige 
Ri,ikBtlienst voor te.chnische voorlichting 

aan tie nijverheid 
Adjunct-Ingenieur 
L~dbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Departement 
Adjunct-Ingenieur 

Bureau oogstvoomentng 
Adjunct-inspecteur 

Cultuurtechnische tltenst 
Adjunct-ingenieur 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

H anngcontr6Jed4eflat 
Adjunct-inspecteur 

Landbouwhogeschool 
Adjunct-landbouwarchitect 
Adjunct-landbouwingenieur 
Adjunct-landmeter 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Plantenzlektenkundige dienst 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Ri,iksinstituut voor pluimveeteelt 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Ri,iksinstituut voor visseti#-onàef'llloek 
Adjunct-Ingenieur , 
Adjunct-Vl'.etenschappelijk, ambtenaar 

Ri,ikslantlbouWf)roefstatwns 
Adjunct-wetenscba.ppell,Jlt ambtenaar 

R\ikSSE1f"Uminrlchtfag 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Ri,ik11:11uive1inspec«e 
Adjunct-rlJltszuivellnspecteur 

Ri/kll:lluivelsta&n 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

8taatsbosbe~ 
Adjunct-ingenieur 

8taatsveeartsen(lkunàig onàef'llloeklings
tnstituut 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 
Veearts611.ijkundi,ge dienst 

Adjunct-RiJltskeurmeester 
V'8-.-C,-lflBpecffe 

Adjunct-Ingenieur 
VoorHchtingstlien8t ten behoeve van tie 

landbouw 
Adjunct-Ingenieur . 
Adjµnct-wetenschappelijk ambtenaar 

Sociale Zaken 
Arbeidsinspectie en tnspectie van de 

havenarbeid (algemeen) 
Adjunct-geneeskundige 

• Adjunct-inspecteur 
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Inspectie van de volksgezondheid 
(aJgemeen) 

Adjunct-inspecteur C 

Krankzinnigentvezen (InspecUe) 
Adjunct-inspecteur C 

Ridksgeneeakund.ige dtefl.at 
Adjunct-geneeskundige 

Rl,lkainstituut voor drinkwatervoorziening 
Adjunct-ingenieur 
Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid 
Adjunct-wetenscbappeliJ"k ambtenaar 

Rijkspsychiatriache ,nrichti'l'IU te Efoähoven 
Adjunct-geneeskundige 

Rijksverzekeringsbank 
Adjunct-assistent-controlerend geneeskun

dige 
Adjunct-geneeskundige 
Adjunct-ingenieur 

Stoomwezen 
Adjunct-ingenieur 

Ziekenfonäsraaà 1 

Adjunct-geneeskundige 
Adjunct-tandarts 

Overzeese Gebiedsdelen 
Indisch etablissement 

Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar 
Techn'8ch Bureau 

Adjunct-Ingenieur 

SCHAAL 74 
(260-400) 10 jaar 4 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Justitie 
Gevangeniswezen en psychopa,thenzorg 

Sociaal ambtenaar· 
Beclaasering 

Sociaal ambtenaar 
Tuchtscholen en R#,1ksopvoedingsgestichten 
Sociaal ambtenaar 

Voogdijraden 
Ambtenaar voor de kinderwetten bij de 

voogdijraden te Maastricht en Roermond 

Financiën 
Rijksmunt 

Boekhouder 
Oorlog 

Topografische dienst 
Zaalchef-tekenaar-llthograaf 

Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpolden.oerken 

Opziener der Domeinen A 
Rijksverkeersinspectie 

Rljkshoofdcontroleur van het verkeer 

1 Zie le noot op blz. 596, 2e kolom. 
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SCHAAL 75 

(300-400) 8 jaar 2 X 1 X 20 
6 X 1 X 10 
Sociale Zaken 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
Adjunct-directrice l 

SCHAAL 76 
(340-400 6 jaar 6 X 1 X 10 

Financiën 
Belasttngdienst 

Controleur van het buitengewoon zegel 
Eeonomlsche Zaken 

Ri,ikadienst voor technische voorlichting 
aan de nijverheid 

Assistent A 
SCHAAL 77 

(360-400) 4 jaar 4 X 1 X 10 
Financiën 

Belaatmgdienst 
Hoofdassistent-sectlechef 

SCHAAL 78 
320-410) 8 jaar 1 X 1 X 20 

7 X 1 X 10 
Binnenlandse Zaken 

Btaatsd~kkerij en uitge'IJef"Ubedri,jf 
Meesterknecht A 

Oorlog 
Topografische dienst 

le Drukker 
le Topograaf 

SCHAAL 79 
(220-420) 13 jaar 7 X 1 X 20 

6 X 1· X ·10 
Hoge Colleges van Staat 

Algemene rekenkamer 
Controleur 

SCHAAL 80 
(260-426) 11 jaar 5 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Financiën 

BelaaUngdienst 
Landmeetkundig ambtenaar A van het 

kadaster 
Landbouw, Visllerij en Voedselvoorziening 

Landb01'whogeschool 
Vast assistent 

Sociale Zaken 
Departement 

Contact-ambtenaar voor Sociale Bijstand 

SCHAAL 81 
(280-420) 10 jaar 4 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Justitie 

Bijzondere ambtenaren van R;JkspoUtie 
Inspecteur-Rijksrechercheur 

1 De aftrek voor kost en inwoning be
draagt f 100 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 60 
p.m. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Koninkli,ike akademle van wetenschap116ft 
Bibliothecaris 

Financiën 
Domeinen 

Opziener bij de Staatslandbouwbedrljven 
R#,fkamunt 

Chef van de stempel- eq medaillefabricage 
Hoofdboekhouder 
Werktuigkundige bij de muntfabrlcage 

Oorlor 
Dienst van de kAea.rNerm.eester-gefleT'aal 
Werktuigkundige 

Luchtmacht 
Werktuigkundige 

Techn'8che staf 
Werktuigkundige 

Topogra/'8che dienst 
Boekhouder 

Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpolderwerken 

Hoofdcontroleur 
Werktuigkundige A 

Rijkswaterstaat 
Werktuigkundige A 1 

Landbouw, VluerU en VoedselvoorslenJnr 
Landbouwhogeachool 

Bedrijfsleider van de proefboerderij 

SCHAAL 82 
(3llo-410) 8 Jaar 2 X 1 X 20 

ex1 x 10 
Justitie 

Gevanoen'8wezen en psychopathenzorg 
Commandant-gestichtswacht 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Konlnklfke WbHotheek 

Bibliotheekassistent A 
Rijksbureau voor kunsthlstoriache 

. documentatie 
Documentatie-assistent A 

Ri,iksumwraiteften en Techn'8che 
hogeschool 

Bibliotheekassistent A 
Constructeur 
Laboratorium-assistent A 

Financiën 
BelaatlngcUenst 

ABBIBtent A bij het laboratorium van het 
departement van Financiën 

Oorlor 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Opzichter A 

1 De ambtenaar, die bij het in werking 
treden van dit besluit In deze rang wordt 
benoemd en voorheen In schaal 157 van 
.het Bezoldigingsbesluit burgerlijke Rijks
.ambtenaren 1934 was ingedeeld, ontvangt 
~n jaar na het bereiken van het maximum 
der schaal een verhoging van f 10 p. m. 
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Gefleesbnd.ige d4enat dM' Koninklifke 
· Landmacht 

Adjunct-directrice 1 

Marine 
Scheikundig laboratorium 

Laboratorium-assistent A 

Wederopbouw en Volk1hul1vestlnr 
Departement 

Opzichter A 
Oentrale directie u,-edtff'opbouw en 

volloahulswstlng 
Opzichter A 

Dfenat uitvoering werken 
Opzichter A 

R#,f kagebouwendienat 
Opzichter A · · 

Verkeer en Waterstaat 
Koninklijk Nederlanàa meteorologisch 

Instituut 
Hoofdassistent A 

Noordoostpolderwerken 
Assistent A 
Landmeetkundlg ambtenaar A 
Opzichter A 

R(lkalnstituut tnmJef'mD' ofvalunter 
AssistentA 

Rij ka-verkeersinspectie 
Technisch controleur A 

Rijkswaterstaat 
Assistent A 
landmeetkundlg ambtenaar A 
Opzichter A 

Btaatsbedrldf der Posterlden, Telegrafie 
en Telefonie 

HoofdemplÓyé voor bijzondere diensten lil 
Hoofdopzichter 2 • 

Btaatsvlssershavenbeàr(lf 
Halchef 
Havenmeester 

Zu'4eneewerken 
Opzichter A 

Economl■che Zaken 
Centraal bureau voor de statistiek 

Statistisch ambtenaar A le klasse 
R(lka'burea.u voor onderzoek van 

handelswaren 
Laboratorium-assistent .A 

1 De aftrek voor kost en inwoning be
draagt f 100 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 60 
p. m. 

2 Voor hoofdemployé's voor bijzondere 
diensten en hoofdopzichters, die op de da
tum van het In werking treden of die van 
afkondiging van dit besluit of op een daar
tussen liggende datum in dienst zijn als 
buitengewoon geëmployeerde bij de tele
graaf. en telefoondienst (groep 1) wordt 
de salarisschaal verlengd met een ééDJ-..r
liJltse verhoging van ten hoogste f 10 p. m. 

39 
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Sociale Zaken 
Arbeiàainspectie en inspectie van àe 

havenarbeid (centrale dienst) 
Laboratorium-assistent A 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening 
Laboratorium-assistent A 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid 
Laboratorium-assistent A 

Ziekenfondsraad 1 
Controleur 

· SCHAAL 83 
(340--420) 7 jaar 1 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Justitie 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg 
Adjunct-directrice 

Verkeer e n Waterstaat 
Bevrachtingscommi&sariaten 

Bevrachtlngscommis11aris C 

SCHAAL 84 
(340--430) 8 jaar 1 X 1 X 20 

7 X 1 X 10 
Justitie 

Tuchtscholen en Rijksopvoeàingsgestichten 
Hoofdleider(ster) 

Oorlog 
Diemt van àe kwartiermeester-generaal 

Expert 
Topografische diemt 

Lerna.r-tekenaar-lithograaf (al dan niet 
zaalchef) 

Marine 
Departement 

Chef-tekenaar 
Hoofdopzichter A 
Hoofd technisch beambte A 

Hydrografie 
Chef-tekenaar 
Ri,Jkswerf en andere diensten en inrich-

tingen van àe Koninklijke Marine 
Chef-tekenaar 
Hoofdopzichter A 
Hoofd- technisch beambte A 
Werktuigkundige 
Verificatie van 's Rijk& zee-instrumenten 

Hoofdtechnicus 

SCHAAL 85 
(860--430) 7 jaar 7 X 1 X 10 

Marine 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting 
Bin nenloods der le klasse 

SCHAAL 86 1 
(220--440 ) 11 jaar 11 X 1 X 20 

Algemeen rangenstelse l 
Adjunct-accountant 3e klasse 

1 Zie le noot op blz. 596, 2e kolom. 
2 De ambtenaar, ingedeeld in deze schaal, 

die op de datu m van inwerkingtreding van 

Economische Zaken 
Departement 

Economisch controleur 

Sociale Zaken 
Ri,Jksarbeiàsburoou (algemeen) 

Vakkundig ambtenaar 

SCHAAL 87 
(280--440) 11 jaar 5 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Financiën 
Belastingàiemt 

Adjunct-verificateur 

Oorlog 
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Dienst van àe kwartiermeester-generaal 
Boekhouder 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Diemt uitvoering werken 

H oofdcontroleur van de huisvestingdlenst 

SCHAAL 88 
(320--440) 9 jaar 3 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 

Financiën 
Rijksinkoopbureau 

ABsistent-inkoper 
Oorlog 

Dienst van àe kwartiermeester-generaal 
Assistent-inkoper 

Sociale Zaken 
Ziekenfondsraad 1 

Adjunct- inspecteur 

SCHAAL 89 
(340--440) 8 jaar 2 X l X 20 

6 X 1 X 10 
Algemeen rangenstelsel 

Administratief ambtenaar A le klasse 
Commies A 

Hoge Colleges van Staat 
Algemene rekenkamer 

Administratief ambtenaar A le klasse 

Kanselarij àer Nederlandse orden 
Secretaris 

dit besluit werd gesalarieerd volgens schaal 
189 van het Bezoldigingsbeslu it Burger
lijke Rijksambtenaren 1934 als adj. accoun
tant, wordt, bij voldoende bekwaamheid, 
geschiktheid en dienstijver, een jaar na het 
bereiken van het maximum van eerstbe
doelde schaal gesalarieerd volgens schaal 
108 van dit beslu it, onder toekenning van 
een salaris-ancienniteit van 8 jaar in die 
schaal, tenzij zijn dienstverband na de In
werkingtreding van dit besluit mocht zijn 
onderbroken, of reeds eerder aanleiding
mocht bestaan tot salariëring volgens 
laatstbedoelde schaal over te gaan. 

1 Zie le noot op blz. 596, 2e kolom. 
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Justitie 
Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van beroep 

(B.V.) en raden van beroep (D.B.) 

Administratief ambtenaar A le klasse 
Boekhouder A 

Geneeskundige en gezondheidsdienst 
Administratief ambtenaar A le klasse 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg 

Commies A ter directie 
Directeur of Directrice 4e klasse 

Technische diensten der Rijkspolitie 
Administratief ambtenaar A le klasse 

Onderwijs Kunsten en Wetenschappen 
Rijksarchieven 

Archivist A 
Financiën 

Belastingdienst 

Boekhouder van het kadaster 
Commies-secretaris 
Controleur A 

Commies A 

Commies A 

Domeinen 

Marine 
Hydrografie 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting 

Administratief ambtenaar A le klasse 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Centrale contróledtenst 
Hoofdcontroleur 

Sociale Zaken 
Rijksarbeidsbureau (Rijkswerkplaatsen 

voor vakontwikkeling) 

Directeur A 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening 
Administratief ambtenaar Ale klasse 

Rijkskrankzinntgengesticht te G-ra1,e 
Administratief ambtenaar A le klasse 

Rijksku,-eekschool voor vroedvrouwen 
Administratief ambtenaar A le klasse 
Rijkspsychiatrische tnrichttng te Eindhoven 
Administratief ambtenaar A le klasse 

SCHAAL 90 
(40o-440) 2 jaar 2 X 1 X 20 

Verkeer en Waterstaat 
Btaatsbedrvf der Poster/Jen, Telegrafie 

en Telefonie 
Directeur van een kantoor der 6e klasse 1 

1 Voor directeuren van een kantoor der 
6e klasse, die op de datum van het in wer
king treden of die van afkondiging van dit 
besluit of op een daartussen liggende da
tum in dienst zijn als commies, belast met 
de functie van directeur van een kantoor 
der klasse 4C, wordt voor de duur dat zij 
met het beheer van het betreffende kan
toor zijn belast, een salaris toegekend dat 
ten · hoogste f 20 p. m. hoger is dan de 
schaalbedragen. 
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SCHAAL 91 
(20o-460) 16 jaar 9 X 1 X 20 

7 X 1 X 10 
Binnenlandse Zaken 

Rijksinspectie van de bevolkingsregisters 
Adjunct-inspecteur 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Chef kleermakerij 
Marine 

Rijkswerf en andere diensten en inrich
tingen van de Koninklijke Marine 

Coupeur 
Verkeer en Waterstaat 

KoninkliJk Nederlands meteorologisch 
instituut 

Technisch assistent 
Rijkswaterstaat 

Adjunct-havenmeester 
Scheepvaartinspectie 

Adjunct-expert 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Rijkszuivelinspectie 
Rljkszuivelvisiteur in algemene dienst 

SCHAAL 92 
(26o---460) 13 jaar 6 X 1 X 20 

7XlXHi 
Verkeer en Waterstaat 
Rijksverkeersinspectie 

Rijksopzichter van het verkeer 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Rijkslandbouwproefstations 
Landbouwhuishoudkundige 

SCHAAL 93 
(38o-460) 7 jaar 7 X 1 X 10 

Justitie 
Technische diensten der Rijkspolitie 

Technisch ambtenaar le klasse 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

Inspectie lager onderwijs 
Bouwkundig ambtenaar A 

Nederlands centraal instituut voor 
hersenonderzoek 

Technisch ambtenaar le klasse 
Ri,Jksdienst voor de monumentenzorg 

Bouwkundig ambtenaar A 
Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 

Nederlands openluchtmuseum" 
Bouwkundig ambtenaar A 

Rijksuniverstteiten en Technische 
hogeschool 

Hortulanus 
Technisch ambtenaar le klasse 

Financiën 
Belastingdienst 

Hoofdassistent bij het laboratorium van hel 
departement van Financiën 
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Domeinen 
Bouwkundig ambtenaar A 
Opziener A. 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Technisch ambtenaar le klasse 
Generale staf 

Technisch ambtenaar le klasse 
Luchtmacht 

Technisch ambtenaar le klasse 
Technische staf 

Technisch ambtenaar le klasse 
Marine 

Departement 

Bouwkundig ambtenaar A 
Technisch ambtenaar le klasse 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting 

Bouwkundig ambtenaar ·A 
Schipper aan boord van een stoombeton-

nings- en verlichtingsvaartuig 
Technisch ambtenaar le klasse bij de tech
. nische dienst van 's Rijks kustverlichting 
Zeeloods der le klasse 
Zeeloods der le klasse belast met de dienst 

van stuurman aan boord van stoom- of 
motorloodsvaartuigen 1 

RiJkswerf en andere diensten en inrich
tingen van de Koninklijke Marine 

Bouwkundig ambtenaar A 
Technisch ambtenaar le klasse 

Scheikundig laboratorium 
Hoofdassisten t 

Wederopbouw en Volkshuisvestmg 
Departement 

Bouwkundig ambtenaar A 
Technisch ambtenaar le klasse 

Centrale directie wederopbouw en 
volkshuisvesting 

Bouwkundig ambtenaar A 
Technisch ambtenaar le klasse 

Rijksdienst van het nationale plan 
Technisch ambtenaar le klasse 

Rijksgebouwendienst 
Bouwkundig ambtenaar A 
Technisch ambtenaar le_ klasse 

Verkeer en Waterstaat 
N ooràoostpolàerwerken 

Bouwkundig ambtenaar A · 
Hoofdassistent 
Inkoper 
Technisch opzichter A 
Rijksdienst uitvoering zutàerzeesteunwet 
Inspecteur 

Rf,ik8'nstituut zuivering afvalwater 
Bouwkundig ambtenaar A 
Hoofdassistent 

RiJksluchtvaartdienst 
Ambtenaar luchtverkeersbeveiliging A 

1 Geniet bovendien een ambtstoelage van 
f 30 per maand. 

Technisch ambtenaar le klasse 
Rf,iksverkeersinspectie 

Technisch ambtenaar le klasse 
Rf,ikswaterstaat 

Hoofdassistent 
Technisch ambtenaar le klasse 1 
Technisch opzichter A 

Scheepvaartinspectie 

612 

Scheepsmeter, hoofd van het district Am
sterdam of Groningen bij de dienst der 
scheepsmeting 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 

en Telefonie 
Technisch ambtenaar le klasse 2 

Staatsvissershavenbedrijf 
Technisch opzichter A 

Zuiderzeewerken 
Technisch ambtenaar le klasse 1 

Technisch opzichter A 
Werktuigkundige 

Economische Zaken 
Octrooiraad en Bureau voor de industrië1e 

eigen.dom 
Technisch ambtenaar le klasse 

Rijksdienst voor technische voorlichting 
aan de nf,iverheid 

Technisch ambtenaar le klasse 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Cultuurtechnische dienst 
Technisch ambtenaar le klasse 

Plantenziektenkunàige dienst 
Technisch ambtenaar le klasse 

Rf,ikslanàbouwproefstations 
Hoofdassistent A 

Staatsbosbeheer 
Bosbouwkundig hoofdambtenaar 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbouw 

Hoofdassistent A 
Sociale Zaken 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid (algemeen) 

Inspectrice A 
Technisch ambtenaar le klasse a 

1 + f 20 per maand. 
2 + maximaal f 20 per maand na afleg

gen dienstexamen. Voor electro-technlsche 
ambtenaren der T. en T. die op de datum 
van het inwerkingtreden of die van af
kondiging van dit besluit, of op een daar
tussenliggende datum in dienst zijn als zo
danig en niet het dienstexamen voor 
electro-technisch ambtenaar hebben afge
legd of alsnog zullen afleggen, worden na 
het bereiken van het maximum der schaal 
nog twee eenjaarlijkse verhogingen van ten 
hoogste f 10 p. m. toegekend. 

a De op 1 Januari 1948 in dienst zijnde 
technische ambtenaren, die niet worden be
vorderd tot technisch hoofdambtenaar, ont
vangen na het bereiken van het maximum 
der schaal nog één tweejaarlijkse perio
dieke verhoging van f 20 per maand. 
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B(lk8inatituut voor drinkwatervoorzienba.g Marine 
Technisch ambtenaar le klasse Loodaweun, betonntng, bebakentng en 
R#,fkspaychtatrische fünchttng te Etn4hoven _ 1'erlichtfng 
Technisch ambtenaar le klasse Commissaris en/of ontvanger der loodsgel-

Btoomwezen den 2e categorie 
Technisch ambtenaar le klasse Machinist bij het loodswezen 

Overzeese Gebiedsdelen Verkeer en Waterstaat 
Technt.sch bureau Rijkswaterstaat 

Technisch ambtenaar le klasse Hoofdwerktuigkundige 

SCHAAL H 
(80Q-460) 11 jaar 5 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Sociale Zaken 
Departement 

Adjunct-consulent voor sociale bijstand 

SCHAAL 95 
(SR0--460) 8 jaar 2 X 1 X 20 

6 X 1 X 10 
Financiën 

Belastingàienat 
Essaieur van de waarborg aan een kantoor 

der 2e klasse 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
H aringcontróled4enat 

Hoofdcontroleur 

SCHAAL 96 
(86Q-470) 9 jaar 2 X 1 X 20 

7 X 1 X 10 
Justitie 

Burgerl#,fke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van beroep 

(B.V.) en raden van beroep (D.B.J 
Hoofd van administratie 1 

Gevangent.swezen en PB'Vchopathenzoru 
Adjunct-directeur 
Sociaal ambtenaar A 

Inatituut tot opletd.ing van hogere 
politie-ambtenaren 

Hoofd van administratie 
Reclassering 

Sociaal ambtenaar A 
R#,fkspolfüe 

Hoofd van administratie 
RiJkstucht. en opvoedtngawezen 

Ambtenaar voor gezinsverpleging 
Ambtenaar voor voorwaardelijk ontslag 
Tuchtscholen en R#,fksopvoeàingsgestfchten 
Sociaal ambtenaar A 

Voogdijraden 
Ambtenaar A voor de kinderwetten bij de 

voogdijraden te Maastricht en Roermond 
Financiën 

Belastingdienst 
Ontvanger aan een kantoor der 6e klasse 

1 De hoofden van administratie bij de 
arrondlssements-rechtbanken te 's-Graven
hage, Rotterdam en Amsterdam ontvangen 
2 jaar na het bereiken van het maximum 
der schaal het maximum van schaal 108. 

SCHAAL 97 
(886-480) 8 jaar 2 X 1 X 20 

8 X 1 X 10 
Justitie 

Tuchtscholen, Ri,i"8opvoeàmgsgesticht voor 
Jongens te Amerongen, Rijksobservatiehuia 
voor Jongena te Hu~en en R#dkaOS)IIOe-

dingsgestfcht voor meujea 
Adjunct-dlrecteur(trice) 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
I nspecffe lager o·nderwija 

Consulent voor de lichamelijke opvoeding 
Inspectie nCjverhetdaO'flderwva 

Consulent voor de lichamelijke opvoeding 
Kampen en internaten voor aocia.le 

jeugd.zorg 
Consulent voor de lichamelijke opvoeding 

R#dkrinapectie voor de lichamelijke 
opvoeding 

Consulent 
Verkeer en Waterstaat 

RiJkawaterstaat 
Havenmeester B 

SCHAAL 98 
(24D-ó00) 13 jaar 13 X 1 X 20 

Marine 
Loodawezen, betonning, bebakening en 

verlichting 
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden 

ten dienste van het loodswezen 
Economische Zaken 

Octrooiraad en Bureau voor àe industriële 
eiuenàom 

Bibliothecaris 
SCHAAL 99 

(26~00) 12 jaar 12 X 1 X 20 
JasUtle • 

Vooud~raàen 
Secretaris van een voogdijraad der 3e groep 

Marine 
Hydrouraffe 

cartograaf 

Agent 

Sociale Zaken 
Rijksverzekeringsbank 

SCHAAL 100 
(820-600) 9 jaar 9 X 1 X 20 

Financiën 
Belastingdienst ' 

Verificateur 
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SCHAAL 101 
(860-600) 7 jaar 7 X 1 X 20 

Algemeen rall&'enstebel 
Referendaris 2e klasse 1 

J118'ltle 
Ri,lkspolltle 

Ambtenaar voor bijzondere diensten 

Verkeer en Waierstaai 
Ri,lksverkeersinapectie 

Jurldtsch ambtenaar , 
Rijkainspecteur van het verkeer 2e klasse 

Btaatabedrl,Jf der PosteF\ten. Telegrafie 
en Telefonie 

Referendaris 2e klasse 2 8 

Economische Zaken 
Octrootraad en Bureau voor de tnàuatrië1c 

etgenàom 
Juridisch ambtenaar 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Vtsaerl,j-inapectie 
Technisch hoofdopziener 

Sociale Zaken 
A.rbeiàsinapectie en ,naJ1eetie van de 

havenarbeid (Centrale dienst) 
Juridisch ambtenaar 

Jnapectie van de volksgeaonàhei4 
(Inspectie dronkbewtri,Jd,ng) 

Adjunct-inspecteur 

SCHAAL 102 
(880-600) 6 jaar 6 X 1 X 20 

J118'itie 
Bijzondere ambtenaren van Ri,lkspolttte 

Inspecteur-Rijksrechercheur A 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Departement 

Inspecteur bij het bureau jeugdzaken 

Financiën 
Ri,lksmvnt 

Inspecteur der contröle 

SCHAAL 103 
(400-600) 5 Jaar 6 X 1 X 20 

Algemeen rangenstelsel 
Administratief hoofdambtenaar 
Hoofdcommies 

1. Alleen voor functies , waarvoor weten
schappelijke opleiding vereist Is. 

2 Voor referenda.rlseen 2e klasse die op 
de datum van het Inwerking treden of die 
van afkondiging van dit besluit of op een 
daartussen liggende datum In dienst zijn 
als referendaris 2e klasse of als adjunct
referéndaris, met uitzondering van adjunct
referendaris bij de dienst der radlocentra
len, wordt de salarlSBCbaal van de rang van 
referendaris 2e klasse velengd met 2 één
jaarlijkse verhogingen van ten hoogste f 20 
p. m. 

s Geen topfunctie van het administratief 
departementaal rangenstelsel. 

Hore Colleges van Siaai 
Raad van Btate 

Commies van Staat 
Hoofdcommies 

JasUiie 
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Gevangemawea:en en fJBYchopa,thenzorg 
Adjunct-directeur bij de arbeid 
Directeur of directrice Se klasse 
Hoofd van de comptabele en bedrijfsadmi

nistratie bij de stra.fgeatlchten te Norg , 
Sociaal hoofdambtenaar 

Reclassering 
Sociaal hoofdambtenaar 

Technische diensten der Rijkspolitie 
Technisch hoofdambtenaar 

•Binnenlandse Zaken 
Centrale commissie voor de keuring 

van /Ums 
Administratief hoofdambtenaar 
Rijksinspectie van de bevolkingsregiatera 
Hoofdcommies 

Onderwijs, Kunsten en We&enschappen 
Inspectie lage,. onàerwii11 

Bouwkundig hoofdambtenaar 
Kon,nkl{,ike akaàemie van wetenschappen 
Administratief hoofdambtenaar 

Koninkl\ike Mbliotheek 
Administratief hoofdambtenaar 

Onderu-;/sraad 
Secretaris 

Ri,lkaarchleven
Hoofdarchivist 

RijksdÄen.at 1JOor de monumentenzorg 
Administratief hoofdambtenaar 
Bouwkundig hoofdambtenaar 

Rijksmu8e1(.m 
Administratief hoofdambtenaar 

Rvksuniversitetten en Technische 
hogeschool , 

Adjunct-directrice bij het academisch zie
kenhuis te Lelden 1 

Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Financiën 
BelastingdJenst 

Hoofdcommies 
Hoofdcontroleur 
Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse, 

die, met ontheffing van het beheer van 
zijn kantoor, met behoud van de ambts
titel, werkzaam is gesteld aan het de
partement van Financiën, een directie of 
een inspectie 

Dometnen 
Hoofdopziener 

1 De aftrek voor kost en inwoning be
draagt f 100 p. m. Wanneer alleen kost 
wordt genoten geldt een aftrek van f 60 
p. m. 
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R1,lksinkoop'bureau 
Assistent-inkoper A 
Hoofdcommies 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Administratief hoofdambtenaar 
Assistent-inkoper A 
Technisch hoofdambtenaar 

Geneeskundige dfenst der Konfnkl\jke 
Landmacht 

Administratief hoofdambtenaar 
Generale staf 

Administratief hoofdambtenaar 
Bibliothecaris 
Directeur van de inrichting tot het uit

geven van boekwerken voor het leger 
Luchtmacht 

Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Technische staf 
Technisèh hoofdambtenaar 

Topografische dienst 
Administratief hoofdambtenaar 

Marine 
Del}artement 

Bouwkundig hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Loodswezen, 'betonning, bebakening en 
veriïchting 

Bouwkundig hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar bij de techni

sche dienst van 's Rijke kustverlichting 
Ri,ikswerf en andere diensten en fnrichtfn

gen van de Koninklijke marine 
Bouwkundig hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Bouwkundig hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Oentrale directie wederopbouw en 
volkshuisvesttng 

Bouwkundig hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Dienst uitvoering werken 
Hoofdopzichter 

R1Jk.sdlenst voor het natfonale plan 
Technisch hoofdambtenaar 

Rijkage'bouwend4enst 
Bouwkundig hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Verkeer en Waterstaat 
Gefl.e1"ale comm'88ie Zuiderzeesteunwet 

Secretaris 

Komnkli,ik Nederlands meteorologisch 
fnstituut 

Administratief hoofdambtenaar 

N oordoostpolderwerken 
Bouwkundig hoofdambtenaar 
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Hoofdopziener der domeinen 
Hoofd van het kampbeheer 
Technisch hoofdopzichter 

R\iksdienst uUvoering ZUWerzeesteunwet 
Administratief hoofdambtenaar 

Ri,iklrinstftuut zuivering afvalwater 
Bouwkundig hoofdambtenaar 

R\ikaluchtvaartdfenst 
Administratief hoofdambtenaar 
Hoofdambtenaar luchtverkeersbeveillglng 
Technisch hoofdambtenaar 

RiJkaverkeersinspectie 
Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

RiJkawaterstaat 
Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 
Technisch hoofdopzichter 

Bcheept1aartfnspectfe 
Administratief hoofdambtenaar 

Btaatsbedrijf der Posterilefl, Telegrafie 
en Telefonie 

Bureauchef 
Zuiderzeewerken 

Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 
Technisch hoofdopr:ichter 

Economische Zaken 

Oentraal 'bureau voor de statistiek 
Statistisch hoofdambtenaar 

Octrooiraad en Bureau voor de fndustnê1e 
eigendom 

Technisch hoofdambtenaar 

RiJk.sdienst voor tech.n'8che voorltchting 
aan de nijverheid 

Technisch hoofdambtenaar 

Btaatstoezicht op de m.4/nen. 
Administratief hoofdambtenaar 
Ambtenaar voor arbeidskwesties 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Oentrale controledienst 
Administratief hoofdambtenaar 
Hoofdcontroleur A 

Oultuurtechn'8che dienst 
Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 

Plantettziektenkundtge dfenst 
Administratief hoofdambtenaar 
Bibliothecaris 
Districtsleider 

Ridkslandbouwproefstatfons 
Administratief hoofdambtenaar 

Sociale Zaken 

Arbeiàsinspectfe en fnspectfe van de 
havenarbeid (algemeen) 

Administratief hoofdambtenaar 
Technisch hoofdambtenaar 
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Gezondheidsraad 
Administratief hoofdambtenaar 

lnRpect'6 van de volksgezondheid 
(genees'Jcvfldjge hoofd,nsfl6ctie) 

Administratief hoofdambtenaar 

JU,fk8'nstituut voo,- dnnkwatervoomen,ng 
Technisch hoofdambtenaar 

JU,fk8'natituut voor de volksgezondheid 
Administratief hoofdambtenaar 

Stoomwezen 
Technisch hoofdambtenaar 

Overseese Gebiedsdelen 
'.l'echn'8ch bureau 

Technisch hoofdambtenaar 

SCHAAL 104 
(420-600) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Verkeer en Waterstaat 
Bevracht,ngaco11&m'88Griatfm 

Bevrachtlngscommlssarls B 

SCHAAL 105 
( 46o-600) 2 jaar 2 X 1 X 20 

Verkeer en Waterstaat 
Btootsbedrl,Jf de1' Poateri;en, Telegrafie 

en Telefonie 
Directeur van een kantoor der 6e klasse 

SCHAAL 106 
(ll2o-620) 16 jaar 16 X 1 X 20 

Hoge Colleges van Staat 
A.lgemewe rekenkamer 

Adjunct-inepecteur 
JUBtitle 

Verzekeringskamer 
Adjunct-inspecteur 

Binnenlandse Zaken 
DeJJGrtement • 

Adjunct-inspecteur der gemeente-financiën 

Financiën 
DeJl(lrtement 

Adjunct-Inspecteur bij de Inspectie der 
Rijksfinanciën 

Belastingdienst 
Adjunct-accountant bij de RIJ"ksaccoun

tantsdienst 
Adjunct-Inspecteur 

Verkeer en Waterstaat 
l(onfnkU,fk Nederlands meteorologfsch 

mafftuut 
WetenschappellJlt assistent 

Rl,lksluchtva,q,rtdienst 
Adjunct-inspecteur 

SCHl\.AL 10'1 
(26o-620) 18 Jaar 18 X 1 X 20 

Hore Colleces van Staat 
8teft0uraf'8che ,nnchting 

Stenograaf 

SCHAAL 108 
(S0o-620) 11 jaar 11 X 1 X 20 

Algemeen rangenstelsel 
Adjunct-accountant 2e klasse 

Economische Zaken 
DeJJGrlement 

Economisch controleur A 

SCHAAL 109 
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(40o-620) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Justitie 
Rf,fksoJJVOc/Ungsgeaffchten voor Jongens te 

A.mersfoort en Doetinchem 
Adjunct-directeur 

Marine 
Lood81De8en, betonning, bellakemng en 

1'erlichting 
Loodsschlpper der le klasse 

Expert 

Verkeer en Waterstaat 
Bcheepvaartinspectie 

ScheePB1Deter, hoofd van het district Rot
terdam b!J de dienst der scheepsmeting 

Sociale Zaken 
Riik8J1811Ch"1.tri8che ,nrlchting te 

Eindhoven 
Administrateur 

SCHAAL 110 
(4Zo-620) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Financiën 
Belastingdienst 

Essaleur van de waarborg aan een kantoor 
der le klasse 

Hoofdessaleur van de waarborg aan een 
kantoor der 2e klasse 

SCHAAL 111 
(32o-640) 11 jaar 11 X 1 X 20 

Justitie 
Gevanqen'8wezen en 1'81/CMJl(lfhenzorg 

Adjunct-directeur van de landbouw bij de 
Strafgestichten te Norg 

Adjunct-directeur van het fabrtekswezen 
b!J de stratgestichten te Norg 

Voogdl,lraàen 
Secreta.ris va.n een voogdJjraa.d der 2e 

groep 
SCHAAL 1121 

(880-640) 8 jaar 8 X 1 X 20 

Departementen van Algemeen Bestuur 
WetenschappellJlc ambtenaar 

1 De ambtenaar, Ingedeeld ln dezo 
schaal, die op de datum van inwerking
tredlug van dit besluit werd gesalarieerd 
volgens schaal 212, 213 of 214 van het 
B.B.R.A. 1934, wordt, bij voldoende be
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver, 
een jaar na het bereiken van het maximum 
van eerstbedoelde schaal gesalarlëerd vol
gens schaal 128. van dit besluit, onder toe-
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Justitie 
Departe711:ent 

Wetenschappelijk medewerker bij het ge
rechtelijk laboratorium 
Geneeskundige en gezondheidsdienst 

Geneeskundige 
Gevangen'8tcezen en fJB'l/chopathefllllorg 

Geneeskundige 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bureau adviseur voor de musea 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Bureau voor 's Rl,Jks geschiedkundige 

publtoaffin 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Koninklijke bibliotheek 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Koninklijk penningkabinet 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Nederlands centraal instituut voor 
' hersenonderzoek 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Nederlands instituut voor geschiedkundig 

en kunsth'8torisch onderzoek te Rome. 
Wetenschappelijk ambtenaar 

- Rijksarchieven 
Chartermeester 

Rijksbureau voor kunsthistorische 
documentatie 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Rijksd4enst voor monumenteflll/Org 

Architect 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Rijksdienst voor het oudheidkundig 
bodemonderzoek 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Rijksmuseum 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Rijksmuseum Kröller-Müller 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Rijksmuseum Twenthe 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Rijksmuseum van natuurlijke historie 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Rijksmuseum van oudheden 

Wetenschappelijk ambtenaar 

kennlng van een salarisanclënnltelt van 2 
Jaar In die schaal, tenzij zijn dienstverband 
na de inwerkingtreding van dit besluit 
mocht zijn onderbroken of reeds • eerder 
aanleiding mocht bestaan tot salariëring 
volgens laatstbedoelde schaal over te gaan. 

Het vorenstaande te eveneens van toe
passing ten aanzien van de ambtenaar, die 
op de datum van Inwerkingtr eding van ., 
dit besluit werd gesalarlëerd volgens schaal 
204 of 205 van het B.B.R.A. 1934, met dien 
verstande dat zijn maximum salaris, be
houdens ingeval van bevordering, wordt 
beperkt tot f 580. 
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Rijksmuseum voor de geschleden'8 der 
natuunvetenschappen 

W etenschappelijk ambtenaar 
Rijksmuseum voor volkenkunde 

WetenschappellJk ambtenaar 
Rijksmuseum voor volkskunde ,,Het 

Nederlands openluchtmuseum" 
Wetenschappelijk ambtenaar 

RljkBuniverBiteiten en Techn.iache 
hogeschool · 

Apotheker 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Zuiclerzeemuseum 
We~enschappelljk ambtenaar 

Financiën 
Belastingdienst 

Landmeter van het kadaster 
Domeinen 

Adjunct-inspecteur B 
Ingenieur 
Wetenschappelijk ambtenaar bij het be

stuur der visserijen op de Zeeuwse 
- stromen 

Oorlog 
Departement 

Ingenieur 
Dienst vam de adjudant-generaal 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Dienst van de kwarffermeester-genenwl 
Ingenieur 
Technoloog 

Geneeskundige lfienst der Koninklijke 
La~acht 

Geneeskundige 
Scheikundige 

Generale staf 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Ingenieur 

Ingenieur 

Luchtmacht 

Techn'8che staf 

Topogra/'8che die.nat 
Landmeter 

Marine 
Departement 

Ingenieur der Marine 
· Hospitaaldienst 

Burgerapotheker 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting 
Ingenieur bij de technische dienst van 's 

Rijke kustverlichting · 
hqkawerf en andere diensten. en Inrich

tingen van de Koninklijke Marine 
Ingenieur der Marine 

Scheikundig laboratorium 
Scheikundige der Marine 
Verificatie van 'B Rijks zee-instrumenten 
Verificateur 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Architect 
Ingenieur 
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Centrale dwectie wederopbouw en 
volkshuisvesting 

Architect 
Ingenieur 

Dienst uitvoering werken 
Inspecteur 

Rijksdienst voor het nationale pan 
Planoloog 

RIJksgebouwendienst 
Architect 
Ingenieur 

Verkeer en Waterstaat 
Kon,nkl;Jk Nederlands meteorolog,sch 

Îfl,Btituut 
Wetenecbappelljk medewerker 1 

N oordoostpolderwerken 
Architect 
Inspecteur 
Landbouwkundige 
Soc1ograa.f 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Rl,fksinstituut zv.ivering afvalwater 
Ingenieur 
Wetenschappell,Jlr. ambtenaar 

Rijksluchtvaart<ffe11,Bt 
Ingenieur 

Rijksverkeersi11,Bpectie 
Ingenieur 

Rijkswaterstaat 
Ingenieur 
Landmeter 
Technoloog 
Wiskundige 

Bcheepvaarlt11,Bpectie 
Scheepsbouwkundig ingenieur 
Btaats'bedrijf der Posterllen, Telegraffe en 

Telefome 
Ingenieur 

Zutderzeewerken 
Ingenieur 

Economische Zaken 
• Departement 

Ingenieur 
Wetenschappelijk bibliotheekambtenaar 
Octroo,raaà en Bureau voor de industrie-Ze 

~gendom 
Ingenieur 

Rl,fksbv.reau voor onderzoek van 
handelswaren 

Scheikundige 
RijkstUenst voor techn'8che voorHohting 

aan de nijverheid 
Ingenieur 1 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzlenln; 

Departement 
Ingenieur 

Bureau oogstvoomen,ng 
Inspecteur 

1 Indien door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat belast met bijzondere werk
zaamheden of met de functie van adjunct
directeur, wordt een toelage toegekend van 
ten hoogste f 60. 

Ov.ltuurtechn,sohe lfiefl,Bt 
Ingenieur 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Haringcontróledienst 
Inspecteur 

Landbouwhogeschool 

Landbouwarchitect 
Landbouwingenieur 
Landmeter 
Wetens'chappeliJlr. ambtenaar 
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PlanteflZtektenkundige 11,enst 
WetenschappeliJlr. ambtenaar 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt 
Wetenschappell,Jlr. ambtenaar 

Rijksifl,Bfftuut voor wserv•onderzoek 
Ingenieur 
Wetenschappeli,J'k ambtenaar 

Rijkslandbouwproefstatfofl,8 
Wetenschappell,Jlr. ambtenaar 

Rijksserum,nriohting 
Wetenschappelijk ambtenaar 

RvkBzmveHnspecUe 
Rljkszuivellnspecteur 

Rijkszv.,velstation 
WetenschappeliJlr. ambtenaar 

Staatsbosbeheer 
Ingenieur 

Btaatsveeartsenijkundig onderzoekings. 
insUtuut 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Veeartsenvkundige dienst 

Rijkskeurmeester 
Visserij.,11,Bpeotie 

Ingenieur 
VoorHcht,ngsdÏe11,8t ten 'behoeve van de 

landbouw 
Ingenieur 
Wetenschappelijk ambtenaar 

Sociale Zaken 
Arbeidsi11,Bpectie en ,fl.91)ectie van de haven. 

arbeid (algemeen) 
Geneeskundige 
Inspecteur 2e klasse 

Inspectie van de volksgezondheid 
(algemeen) 

Adjunct-inspecteur B 
Krank:rinn,g!fflwezen (Inspectie} 

Adjunct-inspecteur B 
R/Jksgmi,eeskund,ge dienst 

Geneeskundige 
Rl,fksi11,BUtuut voor drinkwaterooorziemng 
Ingenieur 
Wetenschappelijk ambtenaar 

R(lksi11,Btttuut voor de volksgezondheid. 
Wetenecbappell,Jlr. ambtenaar 
Rijks11811chfatrisohe '11riohting te E,nàhoven 
Geneeskundige 

Bflk11verzek.eringsbank 
Assistent.controlerend geneeskundige 
Geneeskundige 
Ingenieur 
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Ingenieur 
Bto(lmwezen 

Ziekenfondsraad 1 

Geneeskundige 
Tandarts 

Overzeese Gebiedsdelen 
Indisch etablissement 

Wetenschappelijk ambtenaar 
Technisch bureau 

Ingenieur 
SCHAAL 113 

(420-540) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Oorlog 
Departement 

Bibliothecaris 
Marine 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verltchting 

Commissaris en/of ontvanger· der loodsgel
den te categorie 

Verkeer en Waterstaat 
Rijksu'IJterstaat 

Havenmeester A 

SCHAAL 114 
(440-540) 5 jaar 5 X t X 20 

Algemeen rangenstelsel 
Administratief hoofdambtenaar A 
Hoofdcommies A 

Binnenlandse Zaken 
Staatsdrakkerid- en v.itgeveri4bedri4f 

AdministraUef hoofdambtenaar A 

Financiën 
Belastingdienst 

Bewaarder van de hypotheken, het kadas
ter en de scheepsbew1Jzen aan een kan
toor der 4e klasse 

Hoofdcommies-secretaris 
Hoofdcontroleur A 
Ontvanger aan een kantoor der 4e klasse 

Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpoiderwerken 

Administratief hoofdambtenaar A 

Economisebe Zaken 
Octrooiraad en Bureau voor de industrièle 

eigendom 
Administratief hoofdambtenaar A 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Landbouwhogeschool 

Administratief hoofdambtenaar A 
Staatsbosbeheer 

Administratief hoofdambtenaar A 

Sociale Zaken 
.Arbeidsinspectie en tnspectie van de 

havenarbeid (centrale dienst) 
Administratief hoofdambtenaar A 

1 Zie te noot op blz. 596, 2e kolom. 
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Oontr61e op het rekenplfchtig beheer der 
Rijk8'Venekeringsbank 

Administratief hoofdambtenaar A 
Ziekenfond.$raad, 1 

Administratief hoofdambtenaar A 
Overzeese "Gebiedsdelen 

Indisch etablissement 
Administratief hoofdambtenaar A 

Technisch bureau 
Administratief hoofdambtenaar A 

SCHAAL 115 
( 460--S40) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Justitie 
Technische diensten der Rijkspolitie 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Inspectie lager onderwijs 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Rijksdienst voor de monumentenzorg 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
R#Jksmuseum 

Restaurateur van schilderijen A 
Rfdksuniversiteiten en Technische 

hogeschool 
Chef technische dienst (Academisch zie

kenhuis te Lelden) 
Technisch hoofdambtenaar te klasse 

Financiën 
Belastingdienst 

Hoofdassistent A bij het laboratorium van 
het departement van Financiën 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Technisch hoofdambtenaar te klasse 
Luchtmacht 

Technisch hoofdambtenaar te klasse 
Technische staf 

Technisch hoofdambtenaar te klasse 

Marine 
Departement 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Technisch hoofdambtenaar te klasse 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Rijkswerf en andere diensten enïnrtchtin

gen van de KoninkZflke Marine 
Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Technisch hoofdambtenaar te klasse 

Scheikundig laboratorium 
Hoofdassistent A 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Technisch hoofdambtenaar le klasse 

1 Zie te noot op blz. 596, 2e kolom. 
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Centrale directie wederopbouw en 
volkshuisvesting 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Technisch hoofdambtenaar le klasse 

Rijksllten.st voor het nationale plan 
Technisch hoofdambtenaar le klasse 

Rijksgebouwendienst 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Districtsbouwkundige 
Technisch hoofdambtenaar le klasse 

Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpolderwerken 

Bouwkundig hoofdambtenaar A 
Technisch hoofdopzichter A 
Werktuigkundig inspecteur 

Rijksinstituut zuivering afvalwater 
Bouwkundig hoofdambtenaar A 

Rijksluchtvaartdienst 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Rijksverkeersinspectie 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Rijkswaterstaat 

Hoofdwerktuigkundige A 
Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Technisch hoofdopzichter A 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie 

Technisch hoofdambtenaar 
Zuiderzeewerken 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Technisch hoofdopzichter A 

Economische Zaken 
Centraal bureau voor de statistiek 

Statisticus · 
Octrooiraad en Bureau voor de industriële 

eigendom 

'l'echnisch hoofdambtenaar le klasse 
Rijksdienst voor technische voorlichting 

aan de nijverheid 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Cultuurtechnische dienst 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Plantenziektenkunàige dienst 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Sociale Zaken 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid ( Algemeen) 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 
Rijksinstituut voor drinku,-atervoorziening 
Technisch hoofdambtenaar le klasse 

Overzeese Gebiedsdelen 
Technisch bureau 

Technisch hoofdambtenaar le klasse 

SCHAAL 116 
( 480--540) 3 jaar 3 X 1 X 20 

Fina.nciën 
Belastingdienst 

Hoofdveriflcateur 

SCHAAL 117 
(320--560) 12 jaar 12 X 1 X 20 

Algemeen rangenstelsel 
Adjunct-accountant le klasse 1 

Financiën 

620 

Belastingdienst 

Adjunct-accountant le klasse bij de Rijks
accountantsdienst 2 

Waarnemend accountant bij de Rijksac
countantsdienst 3 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Centrale directie wederopbouw en 

volkshuisvesting 

Adjunct-accountant le klasse 

Verkeer en Waterstaat 
Departement 

Adjunct-accoµntant le klasse 

SCHAAL 118 
(40o--560) 8 jaar 8 X 1 X 20 

Justitie 
Justitièïe autotransportdienst 

Hoofd 
Sociale Zaken 

Ziekenfondsraad 4 
Inspecteur 

SCHAAL 119 
(420--560) 7 jaar 7 X 1 X 20 

Binnenlandse Zaken 
Rijksirnspectie van de bevolkingsregisters 
Inspecteur 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Inspectie lager onderwijs 

Schoolopziener 

Inspectie nijverheidsonderwijs 

Hoofdconsulent voor de lichamelijke op
voeding 

SCHAAL 120 
(460-560) 5 jaar 5 X 1 X 20 

Financiën 
Belastingdienst 

Hoofdessaieur van de waarborg aan een 
kantoor der le klasse 5 

Verkeer en Waterstaat 
Scheepvaartinspectie 

Adjunct-inspecteur 

1 De adjunct-accountants le klasse, die 
voortdurend zijn belast met bijzondere 
werkzaamheden ontvangen na het bereiken 
van het maximum der schaal nog- 2 perio
dieke verhogingen van f 20 p. m. 

2 Deze functie behoort niet tot het alge
meen rangenstelsel. 

3 De waarnemend accountants bij de 
Rijksaccountantsdienst ontvangen f 40 p. 
m. ambtstoelage. 

4 Zie le noot op blz. 596; 2e kolom. 
5 De hoofdessaieur te Amsterdam geniet 

tevens een toelage van f 20 per IIU'and. 
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SCHAAL 121 
(480-560) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Hoge Colleges van Staat 
Raad van Btate 

Referendaris ter secretarie 
Justitie 

<kvangeniswezen en p81Jchopathenzorg 
Directeur of directrice 2e klasse 

Financiën 
Ri,iksmunt 

Chef muntfabricage 
Verkeer en Waterstaat 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraf,e 
en Telefonie 

Directeur van een kantoor der 4e klasse 

SCHAAL 122 
(840-580) 12 Jaar 12 X 1 X 20 

Oorlog 
Topografisc'lt,e dienst 

Chef van de afdeling drukkerijen van de 
reproductiedlerurt 

Marine 
Hydrografie 

Cartograaf A 

IJker 

Economische Zaken 
IJkwe/1:en 

SCHAAL 123 
(640-680) 2 Jaar 2 X 1 X 20 

Financiën 
Belastingdienst 

Hoofdveriflcateur le klasse 

SCHAAL 124 
( 820-600) 14 Jaar 14 X 1 X 20 

Financiën 
Departement 

Inspecteur bij de generale thesaurie 

Oorlog 
Diemt van àe 7cu;artiermeester-oeMraaJ 

Keuringsdeskundige 

Verkeer en Waterstaat 
Raad voor de sc'lt,eel)V(l(Jrt 

Secretaris 
SCHAAL 125 

(82o-&20) 15 jaar 16 X 1 X 20 

Oorlog 
<knerale staf 

Ambtenaar in algemene dienst 
Sociale Zaken 

Rv,kdn.atituut wor drinkwatervoomenino 
Secretaris 

SCHAAL 126 
( 400-620) 11 jaar 11 X 1 X 20 
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Justitie 
Voogdijraden . 

·Secretarta van een voogdijraad der le groep 

Binnenlandse Zaken 
Btaatsdrukkerii- en uitgeverlJbedrlif 

Bedrijfsleider 
Oorlog 

Topografiache dienst 
Chef van de afdeling algemene zaken van 

de opnemingsdienst 
Chef van de afdeling algemene zaken van 

de reproductiedienst 
Chef van de cartografische afdeling van 

de opnemingsdienst 
Secretaris 1 

Verkeer en Waterstaat 
Btaatsvtasersha-venbedrlif 

Onderdirecteur 

Sociale Zaken 
Departement 

'Consulent voor sociale bijstand 
Ri#ksvenekerinosbank 

Inspecteur 

SCHAAL 12'1 
(50o-620) 6 Jaar 6 X 1 X 20 

Alremeen rangenstelsel 
Referendaris 

Hoge Colleres van Staat 
Kab,net der Konino,n 

Referendaris 
8tenograf'8che ,nrichffng 

Onderdirecteur 
Justitie 

Bijzondere ambtenaren van Rf.;kspom,e 
Commissaris van Rijkspolitie 

<kvangen'8wezen en P811Chopa,theflllorg 
Directeur of 4lrectrice le klasse 

Rf.;kspolttie 
Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten 

Verzekeringskamer 
Referendaris 

Binnenlandse Zaken 
Btaatsdrukkerij. en uitgeverijbedrijf 

Hoofd van administratie 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Departement 

Inspecteur le klasse bij het bureau. jeugd
zaken 

Rijksdienst voor àe monumente:Morg 
Hoofd van administratie 

Rijksmuseum 
Secretaris 

1 Deze functie kan alleen worden ver
vuld Indien ee.n directeur tevens hoofd van 
de algemene dienst aanwezig Is. 
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Rijksuniversiteiten en Technische • 

hogeschool l 
Administrateur bij het academisch zieken- · 

huls te Leiden 
Administrateur bij het college van cura-

toren 1 Financiën 
Belastingdienst 

2e Secretarls der tariefcommissie 
RfJksinkoopbureau 

Inkoper 
Oorlog 

Dienst van de adiudant-generaa.l 
Legeraalmoezenier 
Legerpredikant 

Dienst van de kwartiermeester-generaal 
Inkoper 

Marine 
Geestelilke verzorging 

Vlootaalmoezenler 
Vlootpredikant 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Dienst uitvoering werken. 

Referendaris 
Verkeer en Waterstaat 

Bevrachtingscommissariaten 
Bevrachtingscommissaris A 

N oordoostpolderwerken 
Hoofd van administratie 

Rijksverkeersinspectie 
Juridisch ambtenaar A 
Rijksinspecteur van het verkeer 

• RijkBu>nterstaat 
Waterbouwkundige 

Staatsbedridf der Posterijen, Telegrafje 
en Telefonie 

Referendaris 1 2 
ZUiderzeewerken 

Waterbouwkundige 

Redacteur 

Economische Zaken 
Departement 

Centraal · bureau voor de statistiek 
Bibliothecaris 
Wiskundige 
Octrooiraad en Bureau voor de industrië"le 

eigendom 
Hoofd van administratie 
Juridisch ambtenaar A 

staatstoezicht op de mijnen 
Mijntechnisch ambtenaar 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

Centrale contróledienst 
Referendaris 2 

1 Aan door de directeur-generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie te be
palen functies kan een salaris verbonden 
worden, dat maximaal f 50 per maand ho
ger Is. 

2 Geen topfunctie van het administratief 
departementaal rangenstelsel. 

Cultuurtechnische dienst 
Secretaris-jurist 
Waterbouwkundige-bodemkundige 

Land1J9uwhogeschool 
Hoofd van administratie 

Staatsbosbeheer 
Hoofd van administratie 

622 

Sociale Zaken 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid (centrale dienst) 
Hoofd van administratie 
Juridisch ambtenaar A 
Controle op het rekenplichtig beheer der 

Rijksverzekeringsbank 
Hoofd van administratie 

Gezondheidsraad 
Secretaris 

Rijksarbeidsbureau (algemeen) 
Directeur van een gewestelijk arbeidsbu

reau der 4e groep 
Rijksconsulent voor sociale zaken 

Ziekenfon4sraad 1 

Hoofd van administratie 

Overzeese Gebiedsdelen 
Indiach -etablissement 

Hoofd van administratie 

SCHAAL 128 
(620-620) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Departementen Viln Algemeen Bestuur 
Wete~bappeliJlc ambtenaar le klasse 

Justitie 
Departement 

Wetenschappelijk medewerker le klasse bij 
het gerechtelijk laboratorium 
Geneeskundige en gezondheidsdienst 

Geneeskundige le klasse 
Gevangeniswezen en psuchopathenzorg 

Geneeskundigeleklasse 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bureau adviseur voor de musea 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Bureau voor 's RfJk8 geschiedkundige 

JJUblicatiën 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Inspectie lager ondeno(js 
Bouwkundig inspecteur 

Koninklijke bibliotheek 
Wetenscbappell,Jlc ambtenaar le klasse 

Koninklijk penningkabinet 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Nederlanda centraal instituut voor 
hersenonderzoek 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Ri;ksarchieven 

Chartermeester le klasse 

1 Zie le noot op blz. 696, 2e kolom. 
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Rijksbureau voor kun&thtstorische 
documetttDtie 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
RiJktulientt voor de m-0numet1teMOrg 

Architect lè' klasse 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Rijksdienst voor het oudheidkundig 
bodemonderzoek 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
RiJksmuseum 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Ri,iksmuseum Krö11er-Mii.ner 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Ri,iksmuseum Twenthe 

Wetenschappelijk ambtenaar le kiasse 
Ri,iksmuseum van oudheden 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Ri,iksmuseum voor de geschiedenis der 

natuurwetenschapJ16n 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

R;Jksmus~m voor natuurli,ike historie 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Ri,lksmuseu·m voor volkenkunde 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Ri,iksmuseum 110or volkskunde ,,Het 
Nederlands openluchtmuseum" 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Ri,iksuniversiteiten en Tech,nische 

hogeschool 
Apotheker le klasse 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Zuiderzeemuseum 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Financiën 
Belastingdienst 

Landmeter le klasse van het kadaster 1 
Scheikundige bij het laboratorium van het 

departement van . Financiën 
Domeinen 

Adjunct-inspecteur A 
Ingenieur le klasse 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse bij 

het bestuur der visserijen op de Zeeuwse 
stromen 

Oorlog 
Departement 

Ingenieur le klasse . 
Dtenst van de adjudant-generaal. 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Dtenst van de kwartiermeester-generaal 

Adjunct-hoofd van een technisch bureau 
Ingenieur le klasse 
Technisch hoofdambtenaar voor bijzondere 

diensten 
Technoloog le klasse 

1 Hoofden van kleine bureaux van de 
kadn~trale dienst genieten tevens een toe
lage van f 25 per maand, hoofden van grote 
bureaux van f 50 per maand. 
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Geneeskundige dienst der Koninkli,ike 
Landmacht · 

Geneeskundige 1e klasse 
Scheikundige le klasse 

Generale staf 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Luchtmacht 
Ingenieur le klasse 
Technisch hoofdambtenaar in bijzondere 

dienst 
Technische staf 

Ingenieur le klasse 
Technisch hoofdambtenaar voor bijzondere 

diensten 
Topografische dienst 

Landmeter le klasse 

Marine 
Departement 

Ingenieur der marine le klasse 

Hospitaaldienst 
Burgerapotheker le klasse 

Hydrografie 
Cartograaf-hoofdambtenaar 

Loodswezen, betonn'11g, bebakening en 
verlicAttng 

Chef bouwkundige dienst 
Ingenieur le klasse bij de technische dienst 

van 's Rljks kustverlichting 

Ri,ikswert en a'lldere diensten en Inrich
tingen van de Koninklijke marine 

Ingenieur der marine le klasse 

Bcheikv.ndig laboratorium 
Scheikundige der marine le klasse 

Verificatie van 's Ri,iks zee-instrumenten 
Verificateur le klasse 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Architect le klasse 
Ingenieur le klasse 
Technisch hoofdambtenaar voor bljzonde1'13 

diensten 

Oentrale directie wederopbouw en 
volkshuisvesting 

Architect le klasse 
Ingenieur lE' klasse 
Technisch hoofdambtenaar voor bijzondere 

diensten 

Dienst uttvoering werke'n 
Inspecteur le klasse 

Rijksdien&t voor het nationale plan 
Planoloog le klasse 

R(;ksgebouwendsen&t 
Architect le klasse 
Bouwkundig hoofdambtenaar-chef de bu

reau 
Ingenieur le klasse 
Technisch hoofdambtenaar voor bijzondere 

diensten 
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Verkeer en Waterstaat 
Koninklijk Nederland8 meteorol'ogiach 

tnatttuut 
Wetenschappelijk medewerker le klasse 1 

N oordoostpolderwerken 

Architect le klasse 
Bouwkundig hoofdambtenaar-chef de bu-

reau 
Im•pecteur le klasse 
Landbouwkundige le klasse 
Somograa.f le klasse 
Wetenschappeli.ik ambtenaar le klasse 

R\ikBinstituut zuivering afvaJwater 

ingenieur le klasse 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Ri1k81uchtvaartdienst 
Ingenieur le klasse 

lU,lksverkeerlins11ectie 
Ingtenieur le klasse 

Rijkswaterstaat 
lngenleur le klasse 2 
Landmeter le k1asse 
Technoloog le klasse 
Wiskundige le klasse 

Scheef)'OOar«nsJJectie 
Scheepsbouwkundig ingenieur le klasse 

Staatabedri,jf der Poaterilen, Telegrafie 
en Telefonie 

Ingenieur le klasse 3 
· Technisch hoofdambtenaar voor bUzondere 

diensten s 
Zuiderzeewerken 

Ingenieur le klasse . 

Economische Zaken 
Departe,nent 

Ingenieur le klasse 
Wetenschappell.jk blbllotheeka.mbtenaar le 

klasse 
Octrooiraad. en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Ingenieur le klasse 
Technisch hoofdambtenaar voor bljwndere 
.diensten 

Rijksbureau voor onderzoek van 
1iandelawaren 

Scheikundige le klasse 

1 Indien door de Minister van Verkeer 
en ·waterstaat belast met bljwndere werk
ma.mheden of met de functie van a,djunct
dtrecteur, wordt een toelage toegekend van 
ten hoogste f 60. 

2 Degenen, die bU het in werking treden 
van dit besluit .in dienst zijn en niet voor 
bevordering tot hoofdingenieur In aanmer
king komen, ontvangen na het bereiken 
van het ma.xlmum der schaal nog drie 
jaarlijkse verhogingen van f 20 per maand. 

8 Aan door de directeur-generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie te be
palen functies kan een salaris verbonden 
worden, dat maximaal f 60 per maand 
hoger is. 
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RiJ~dwmst voor techn'8che voorlichting 
aan de nijverheid 

Ingenieur le klasse 
IJ'kwezeft. 

Directeur van een Ukkring 

Landbouw, Visserij en Voedselvoonlenlng 
Departement 

Ingenieur le klasse 
Bureau oogstvoorziening 

lruspecteur le klasse · 
Cultuurtechnische dienst 

Ingenieu r le klasse 
\\··ett,mmha.ppelljk ambtenaar le klasse 

•. Haringcontróled.ienst 
Inspecteur le klasse 

Landbouwhogeschool 
La.ndbouwarchltect le klasse 
Landbouwingenieur le klasse 
Landmeter le klasse 
WetenschappelUk ambtenaar le klasse 

Pla.nteflziektenkt&fldtge dienst 
Wetenschappe11Jk ambtenaar le klasse 

Rijkainsfftaut war f)luimveefeelt 
WetenschappelUk ambtenaar le klasse 

RijkBinstitaut voor wserijonderzoek 
Ingenieur le klasse 

-Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Bijksland.bouwf)f'Oefata.twns 

WeteD.BChappeliJ"k ambtenaar le klasse 
Ri,lk8seruminnchting 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
RijkszuiveHnsJ)Cctie 

Rijkszulvellnspecteur A 
RiJkatd-velsta.tion. 

WetenschappelUk ambtenaar le klasse 
Staatsbosbeheer 

Ingenieur le klasse 
Btootaveeartaenflkundtg onderzoekings

instituut 
Wetenscbappell.ik ambtenaar te klasse 

V eea.rtseniJkund.tge dienst 
RiJ"kskeurmeester A 

V '8seriJ-ms11ectie 
Ingenieur le klasse 

Voorlichfü,gsdienst ten behoeve van de 
land.bouw 

Ingenieur le klasse 
WeteD.BCha.ppe11Jk ambtenaar le klasse 

Sociale Zaken 
.A.rbeid8'nsf)ectie en insf)ect,e van de 

• havenarbetd. (algemeen) · 
Geneeskundige le klasse 
Inspecteur 
Technisch hoofdambtenaar voor bijzondere 

diensten 
Inspectie van de volksgezondhe(d, 

(algemeen) 
Adjunct-Inspecteur A 



625 

Krankzinnigenwezen r,napectte) 
Adjunct-inspecteur A 

Ri,ikaoeneeakundi(}e äienat 
Geneeskundige le klasse 
Ri,ikainatitinit voor àrinkwaterooor.riening 
Ingenieur le klasse 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 

Ri,ikrinatitv.11,t voor de volkagezonàheid 
Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Ri,ikapa11chiatriache inrichting te E,nàhoven 
Geneeskundige le klasse 

R;Jkaverzekeringabank 
Assistent-controlerend geneeskundige le 

klasse 
Geneeskundige le klasse 
Ingenieur le klasse 

,stoomwezen 
!ngenieur le klasse 

Ziekenfondsraad, 1 

Geneeskundige le klasse 
Tandarts le klasse 

Overzeese Gebiedsdelen 
lnàtach etabltaaement 

Wetenschappelijk ambtenaar le klasse 
Technisch bv.reau 

Ingenieur le klasse 

SCHAAL 129 
(640-620) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Verkee1· en Waterstaat 
Staatsbeàr;Jf der Posteri,ien, Telegrafie 

en Telefonie 
Directeur van een kantoor der 3e klasse 

SCHAAL 130 
(44o-640) 10 jaar 10 X 1 X 20 

Justitie 
V erzekeringakamer 

Inspecteur 
SCHAAL 131 

(620--640) 6 jaar 6 X 1 X 20 
Justitie 

Tuchtscholen, Ri,ikaopvoeàingsgeaticht voor 
Jongens te Awieronuen, Ri,ikaobaervatiehuis 
te Huizen en R;Jkaopvoeäingsgesticht voor 

meisjes 
Directeur( trlce) 

Financiën 
R;Jkamunt 

Chef afdeling contr6le 

SCHAAL 132 
( 540--640) 5 jaar 5 X 1 X 20 

Financiën 
Belastinuàienat 

Bewaarder van de hypotheken, het kadas
ter en de scheepsbewijzen aan een kan
toor der 3e klasse 

1 Zie Ie noot op blz. 596, 2e kolom. 
L. & S. 1949 
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Inspecteur van de waarborg 
Ontvanger aan een kantoor der 3e klasse 

ltC,ka,nkoopbureau 
Hoofd keuringsdienst 

Overzeese Gebiedsdelen 
Indisch etabHsaemènt 

Hoofdambtenaar 

SCHAAL 133 
( 440--660) 11 jaar 11 X 1 X 20 

Hoge Colleges van Staat 
Algemene rekenkamer 

Inspecteur 
Binnenlandse Zaken 

Departement 
Inspecteur der gemeentefinanciën 

Financiën 
Departement 

Inspecteur bij de inspectie der Rijksfinan
ciën 

SCHAAL 134 
(500--660) 8 jaar 8 X 1 X 20 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Inspectie lager onäenvva 

Inspecteur 
R;Jkainapectie voor de lichamelf,ike 

opvoed4ng 
Inspecteur 

Sociale Zaken 
Ri,ikaarbdàsbureau ( algemeen) 

· Directeur van een gewestelijk arbeidsbu
reau der 3e greep 

SCHAAL 135 
(Ho---670) 18 Jaar 17 X 1 X 20 

1 X 1 X 10 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

R(ikalandbouwwinteracholen, R;Jkatu,n~ 
bouwU-interacholen en daarmede in ~ 
rakter overeenkomende Ri,ikatv.inbouw-

acholen 
Directeur 

SCHAAL 136 
( 460--670) 11 jaar 10 X 1 X 20 

1 X 1 X 10 
Hoge Colleges van Staat 

Raad van State 
Referendaris 

SCHAAL 137 
(570--670) 5 jaar 5 X 1 X 20 

Justitie 
Gevangeniswezen en ps11chopathenzor11 

Hoofddirecteur der gevangenissen 
Oorlog 

Departement 
Chef van dienst bij het afwikkellngsbureau 

der artillerie-Inrichtingen 1 

1 De functie wordt geacht 1 Juli 1947 te 
zijn opgenomen. Na 1 Jull 1947 worden In 
dit ambt geen tunctionari"0 en meer be
noemd. 

40 
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Dienat van de 1c1DGrflen11eeater-oeneraal 
Bbotd van een technisch bureau 

Wederopbouw en Volkllhulsvestlng 
R'4Jkagebov~,1<Henat 

Onderdirecteur 

SCHAAL 138 
(59o---G70) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Verkeer en Waterstaat 
Btaatabedrij/ det' Poatfffen, Telegrafie -

en Telefonie 
Directeur van een kantoor der 2e klasse 

SCHAAL 139 
(500-680) 9 Jaar 9 X 1 X 20 

Verkeer en Waterstaat 
R\lkaluchtvaa.rt!Uenat 

Inspecteur 
SCHAAL 140 

(41o---G90) 14 jaar 14 X 1 X 20 
Hoge Colleges van Staat 

Eerste Kamer • det' Btate.-Generaal 
Commles-grlttler 

SCHAAL Hl 
• '(320-700) 19 jaar 19 X 1 X 20 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Centraal i11Btituut voor opleldmg van 

11portleidera 
Af!s~docent 

Financiën 
Dom6'nen 

Inspecteur bij de Staat.slandbouwbedrljven 
Landbbuw, Visserij en Voedselvoonienlng 

Riik,9landbouwwtnteracholen, Rijkatuin
bouwwinteracholen en daarmede In ka
rakter .overeenkomende R(tkatuinbov,o-

acholen 
Dtrecteur, tevens Rijksconsulent belast met 

onderwijsaangelegenheden en/of voor-
lichting · 

Sociale Zaken 
Dewrtement 

Consulent bij de afdeling volksgezondheid 

SCHAAL 142 
(400-700) 16 Jaar 15 X 1 X 20 

Algemeen rangenstelsel 
Accountant 1 

Hoge Colleges van Staat 
Algemene rekenkamer 

Accountant · 
Justitie 

Dewrtement 
Accountant 

1 De accountants, die voortdurend belast 
zijn met bijzondere werkzaamheden ont
vangen ~ het bereiken van het maximum 
der schaal nog een pérlodleke verhoging 
van f 20 per maand, 
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Centraal burea7" ooor bijatand in tiake h.et 
toezicht op de "boe1chouàing van notariaaen 
Accountant 

Binnenlandse Zaken 
Dewrtement 

Accountant 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Departement 

Accountant 
Financiën 

Dewrtement 
Accountant 

Belaatingdienat 
Accountant bij de Rijksaccountantsdienst 1 
Inspecteur 2 

Domeinen 
Rentmeester 

Oorlog 
Dewrtement 

Accountant 
Marine 

Departement 
Accoun~t 

Wederopbouw en Volkllhulsvestlng 
Departement 

Accountant 

Verkeer en Waterstaat 
Staatabedriff der Poaterl.;en, Telegrafie 

en Telefonie 
Accountant 

Economische Zaken 
Dewrtement 

Accountant 

Centraal btireau voor de ata«atiek 
Accountant 

Lanclbouw, Visserij en Voedselvoonlenlng 
Departement 

Accountant 
Sociale Zaken 
Departement 

Accoun1::&,nt 

Zlekenfonà8raaà s 
Accountant 

SCHAAL 143 
(660-700) 7 Jaar 7 X 1 X 20 

Justitie 
V erzekeringakamer 

Inspecteur le klasse 

1 Geen topfunctie van het algemeen ran
genstelsel. Aan plaatsvervangende hoofden 
van bureaux van de Rijksaccountants
dienst kan een toela.ge van f 20 per maand 
worden toegekend. 

2 Aan hoofden van inspecties en aan In
specteurs, die werkzaam zijn gesteld aan 
het departement van Financiën, een direc
tie of een Inspectie, kan een toelage van 
f 20 per maand worden toegekend. 

a Zie le noot op blz. 596, 2e kolom. 
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Oorlog 
Hoofd van de alge1:11ene dienst 1 

Hoofd van de reproductiedienst 
To:,;iograffache dienat 

Economische Zaken 
Rijksdienst voor technfache voorlichting 

aan de nijverheid 
Nl,fve,rbeldsconsulent 

IJkwezen 
Adjunct-hoofddirecteur 

Sociale. Zaken 
Rijkaarbeidaburea\' ( algemeen} 

Directeur van een gewestelijk arbeidsbu
reau der 2e groep 

SCHAAL lH 
(440-720) 14 Jaar 14 X 1 X 20 

Hoge College■ van Staat 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Commies-griffier 

SCHAAL 145 
(800:-720) 6 Jaar 6 X 1 X 20 

Algemeen 
Adjunct-directeur C, voor zover niet at

zonderlljk vermeld 2 

Algemeen rangenstelsel 
Administrateur · 

Hoge coue,ea van Staat 
Algemene rekenkamer 

Hoofdinspecteur 
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Administrateur 
Kabinet der Koningin 

Secretaris 
Stenogroffache inrichting 

Directeur 
Justitie 

Departement 
Wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het 
gerechtelijk laboratorium 

Geneeakun.dige en gezondheià&<Uenat 
Hoofdgeneeskundige 

Ge-vangeniawezen en ~~hopathefllsorg . 
Hoofdgeneeskundige 
Hoofdgeneeskundige, adjunct-directeur 

Rljksasyls voor psychopathen 
Ri,iksowoeàingsgeatichten voor Jongens te 

.,,imersfoort en Doetinchem 
Directeur 

1 Deze functie kan alleen worden ver
vuld, Indien een directeur, tevens hoofd van 
de algemene dienst, niet aanwezig Is. 

l! De benoeming In dit ambt kan slechts 
geschieden op gemeenschappelijke voór
dracht van Onze Minister, hoofd van het 
daarbij betrokken departement van alge
meen bestuur en Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken. 
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V enekeringakamer 
Hoofdinspecteur 

Binnenlandse Zaken 
De:,;iartement 

Hoofdinspecteur der gemeentefinanciën 
Pensioenraad 

Administrateur 
Ri,ikainapectie van de bevolkingsregfaterá 
Hoofd 

Staatadrukkerii- en 'IIÄtg~veri,ibeàri#! 
Adjunct-directeur 

Onderwijs, Kunsten en Wetemcbappen 
Bureau voor 'a Rijka geachiedlcv.TWUQe 

publicatten 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

lnapectie lager onderwi,ia 
Bouwkundig inspecteur le klasse 

Koninklijke bibliotheek 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Koni-n.klijk kabinet van schilderijen 
( Mauritahufa) 

Directeur 
Koninklijk :,;ienningkabinet 

Directeur 
Wetenscha.ppeliJ"k hoofdambtenaar 

Nederlanàa centraal inatituut voor 
hersenonderzoek 

Wetenschappelijk hoofdambtenaar 
Neàerlanàa itistituut voor geschiedkundig 

en lcv.nsthfatoriach on.denoek te Bome 
Adjunct-directeur 
Secretaris 

Rijk&McMeven 
Hoofdchartermeester 

Rijkabureau voor kunathiatorlache 
documentat4e 

Wetenschappelijk hoofdambtenaar . 
R\ikaàienat voor monumentenzorg 

Hoofdarchitect 
WetenschappeliJ1c hoofdambtenaar 

Rijkaàienat voor het oudheiàku~g 
bodemonderzoek 

Wetenschappelijk hoofdambtenaar 
Ri;ksmuaeum 

WetenschappeliJlc hoofdambtenaar 
Rijkam"861'm Krö1ler-Müller 

Directeur 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

.Rijkani,ueum Twenthe 
· Directeur 
; Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Rilksmuaeum van natuurlijke hfatorie 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Rijksmu.seum van oudheden 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Rijkamuaeum 110or àe geachieàenla àer 
natuunoetenachappen 

Directeur 
WetenschappeliJlc hoofdambtenaar 
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Rijksmuseum voor volkenkunde 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 
Rijksmuseum voor volkskunde ,.Het Neder

lands openluchtmuseum" 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Rijksuniversiteiten en Techmsche 
hogeschool 

Hoofdapotheker 
Secretaris van het college van curatoren 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Zuiderzeemuseum 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Financiën 
Departement 

Hoofdinspecteur bij de generale thesaurie 
Hoofdinspecteur bij de inspectie der Rijks
financiën 
.Agentschap van het departement van Fi
nanciën en DirecUe van de grootboeken 

der nationale schuld 
Administrateur 

Belasti11,fldienst 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor 
der 2e klasse 

Ontvanger aan een kantoor der 2e klasse 
Domeinen 

Hoofdingenieur 
Rijksinkoopbureau 

Onderdirecteur 
Oorlog 

Departement 
Hoofdingenieur 

Dienst van de aàJuàam-gen.eraaJ 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 
Dienst van de kwartiermeester-gen.eraaJ 

Hoofdingenieur 
Technisch inspecteur 

Geneeskundige IUenst der Koninklijke 
Landmacht 

Hoofdgeneeskundige 
Luchtmacht 

Hoofdingenieur 
Technisch Inspecteur 

Techmsche staf 
Hoofdingenieur 
Technisch Inspecteur 

Topografische dienst 
Hoofd van de opnemingsdienst 

Marine 
Departement 

Hoofdingenieur der Marine 
Loodswezen, betonnmg, bebakening en 

verlichting 
Chef van de technische dienst van 's Rljks 

kustverlichting 
RiJkswerf en andere diensten en inrich

tingen -van de Koninklijke Marine 
Administrateur 
Hoofdingenieur der Marine 

Scheikundig laboratorium 
Adviseur-scheikundige der Marine 
Verificatie van 's Rijks zee-instrumenten 
Adviseur-verificateur 

628 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Departement 

Hoofdarchitect 
Hoofdingenieur 
Technisch inspecteur 

Centrale directie wederopbouw en 
volkshuisvesting 

Administrateur 
Hoofdarchitect 
Hoofdingenieur 
Technisch inspecteur 

Dkn.8t uitvoering werken 
Inspecteur le klasse, hoofd van een in

spectie 1 
Secretaris 

Rijksdienst voor het nationale plan 
Administrateur 
Hoofdplanoloog 

Rijksgeb011,wendienst 
Hoofdarchitect 
Hoofdingenieur 

Verkeer en Waterstaat 
KomnkliJk Nederlands meteorologisch 

instituut 
le wetenschappeliJke medewerker 2 

N ooràoostpolàerwerken 
Hoofdarchitect 
Hoofdinspecteur 
Hoofdsociograaf 
Kamparts 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 
Rijksdienst uitvoering zuiàerzeesteunwet 
Directeur 

Rijksinstituut zuivering afvalwater 
Hoofdingenieur 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

RIJ ksluchtvaartdienst 
Administrateur 
Hoofdingenieur 

Rijksverkeersinspectie 
Hoofdingenieur 
Rijkshoofdinspecteur van het verkeer 

RIJ ks-u,"ater staat 
Hoofdingenieur 
Hoofdtechnoloog 
Hoofdwiskundige 

ScheepsvaartinspecUe 
Inspecteur 
Scheepsbouwkundig hoofdingenieur 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie 

AdJunct-directeur van de postcheque- en 
girodienst 

Adjunct-directeur van de Rijkspostspaar
bank 

1 De functionaris, tevens hoofd van een 
district geniet een toelage van f 30 p. m. 

2 Indien door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat belast met bijzondere werk
zaamheden of met de functie van adJunct
dlrecteur, wordt een toelage toegekend van 
ten hoogste f 50. 
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Adjunct-directeur van een kantoor van 
groep A 1 

Adjunct-directeur van een telefoondienst 
van groep A 1 

Adjunct-directeur van een telefoondistrict 
van groep A 1 

Administrateur 1. 2 
Administrateur van een telefoondienst van 

groep A 1 
Administrateur van een telefoondistrict van 

groep A 1 
Hoofdingenieur 1 
Inspecteur 1 

Zuiderzeewerken 
Hoofdingenieur 

Economische Zaken 
Departement 

Bibliothecaris 
Hoofdingenieur 

Centraal bureau voor de statistiek 
Administrateur 

Centraal planbureau 
Administrateur 

Centrale dienst voor de in- en uitvoer 
Administrateur 

Electriciteitsraaà 
Secretaris 

Octrooiraad en Bureau voor de industriële 
eigendom 

Hoofdingenieur 

Rijksbureau voor onderzoek van 
handelswaren 

Hoofdscheikundige · 

Rijksdienst voor technische voorlichting 
aan de nijverheid 

Hoofdingenieur bij het nijverheidslabora
torium 

Staatstoezicht op de mijnen 
Mijnmeter 
Mijntechnisch hoofdambtenaar 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Departem.ent 

Adviseur bij de landbouw 
Hoofdingenieur 

Bureau oogstvoorziening 
Hoofdinspecteur 

Centrale controledienst 
Administrateur 2 

Cultuurtechnische dienst 
Hoofdingenieur 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

H aringcontroledienst 
Hoofdinspecteur 

1 Aan door de directeur-generaal der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie te bepa
len functies kan een salaris verbonden wor
den, dat maximaal f 50 per maand hoger is. 

2 Geen topfunctie van het administra
tief departementaal rangenstelsel. 
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Landbouwhogeschool 
Secretaris van het college van curatoren 

• Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Plantenziekten.kundige dtenst 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt 
Directeur 

Rijksinstitu-ut voor visserijonderzoek 
Directeur 

Rijkslandbouwproefstations 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Rijkslanàbouwwinterscholen, Rijkstuin
bouwwinterscholen en daarmede in ka

rakter overeenkomende Ri,ikstuin
bouwscholen 

Directeur, tevens hoofdrijksconsulent be
last met onderwijsaangelegenheden en/of 
voorlichting 

Rijksmiàdelbare Zand_ en tuinbouwscholen 
Directeur 

Rijksmiààelbare school voor tropische 
landbouw 

Directeur 
Rijksmiààelbare zuivelschool 

Directeur 
Rij ksseruminrlchting 

Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

RiJkszuivelinspectie 
Hoofdrijkszuivelinspecteur 

Rijkszuivelstatwn 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Staatsbosbeheer 
Hoofdingenieur 

Staatsveeartsenijkundig onderzoekings
instituut 

Wetenschappelijk hoofdambtenaar 
Veeartsenijkundige dienst 

Hoofdrijkskeurmeester 
Visseri,j-tnspectie 

Hoofdingenieur 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 

landbouw 
Hoofdingenieur 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

Sociale Zaken 
.Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid (algem.een) 
Hoofdgeneeskundige 
Inspecteur le klasse 
Inspectie van de volksgezondheid (genees

kundige hoofdinspectie) 
Geneeskundig inspecteur 2e klasse 

Inspectie van àe volksgezondheid (genees
kundige inspecties) 

Geneeskundig inspecteur 2e klasse 
Inspectie van de volksgezondheid 

(Inspectie drankbestri,Jding) 
Inspecteur 2e klasse 
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Inspectie van de volksgezondheid (pharma.. 
oeutische en veterinaire hoofdiMpectieJ 

Pharmaceutisch Inspecteur 2e klasse 
Veterinair Inspecteur 2e klasse 

Inspectte van de volksgezondheid (phar
maceutische en veterinaire iMpecties) · 

Phannaceutisch Inspecteur 2e klasse 
Veterinair Inspecteur 2e klasse 

Krankzinnigenwezen (iMpectie) 
Inspecteur 2e klasse 

Rijksarbeidsbureau (algemeen) 
Administrateur 

RiJksgeneeskunàlge dienst 
Hoofdgeneeskundige 
Ri,ikllinstituut voor drinkwatervoorziening 
Hoofdingenieur 
Wetenschappeli,jk hoofdambtenaar 

Rvkllinstituut voor de volksgezondheid 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 

RiJkspsychiatrische inrichting te Eind
hoven 

Hoofdgeneeskundige 
Ri,ikB11erzekeringsbank 

Admlni1:1trateur 
Hoofdassistent-controlerend geneeskundige 
Hoofdgeneeskundige 
Hoofdingenieur 

Stoomwezen 
Hoofdingenieur 

Ziekenfondsraad 1 

Administrateur 2 
Hoofdgeneeskundige 
Hoofd tandarts 

Overzeese gebiedsdelen 
Indisch etablissement 

Wetenschappeli,jk hoofdambtenaar 
TechnJsch bureau 

Hoofdingenieur 

SCHAAL 146 
(640-720) 4 jaar 4 X 1 X 20 

Verkeer en Waterstaat 

Staatsbedri,if der Poste,ilen, Telegrafie en 
Telefonie 

Directeur van een kantoor der le klasse 

SCHAAL 14'1 
(620-740) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Justitie 

_ Z,i,izondere ambtenaren van Ri,ikspolitie 
Commissaris A van Rijkspolitie 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bureau voor 's Ri,iks geschiedkundige 

publicatien 
Onderdirecteur 

1 Zie le noot op blz. 5.96, 2e kolom. 
2 Geen topfunctie van het administratief 

departementaal rangenstelsel 

Koninkli,ike bibliotheek 
Onderbibliothecaris 

Ri,iksarchieven 
Rijksarchivaris 
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Rl,fksbureau voor kunsthistorische docu
mentatie · 

Onderdirecteur 
Ri,iksdienst voor het oudheidkundig 

bodemonderzoek 
Onderdirecteur 

Rijksmuseum van natuurllJke historie 
Onderdirecteur 

Ri,iksmuseum van oudheden 
Onderdirecteur 

Ri,iksmuseum voor volkenkunde 
Onderdirecteur 
R(iksuniverlliteiten en Technische hoge-

school 
Adjunct-directeur 
Afdelingsdirecteur 
Bedrijfsingenieur-conservator 
Hoofd van een kliniek 
Onderbibliothecaris 

Financiën 
Belastingdienst 

Bewaarder van de hypotheken, het kadas
ter en de scheepsbewijzen aan een kan
toor der le klasse 

Ontvanger aan een kantoor der le klasse B 
Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpolderwerken 

Ad,junct-boofd der geneeskundige afdeling 

SCHAAL 148 
(650-770) 6 jaar 6 X 1 X 20 

Algemeen 
Ad,junct-dlrecteur B, voor zover niet afzon

derlijk vermeld 1 

Algemeen rangenstelsel 
Administrateur A 

Departementen vsn Algemeen Bestuur 
Administrateur A 

Hoge Colleges , van Staat 
Algemene rekenkamer 

Accountant le klasse 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Administrateur A 
Raad van State 

Refe,rendaris-cbef afdeling geschillen van 
bestuur 

Justitie 
Centraal bureau voor bi,istand in.zake het 
toezicht op de boekhouding van notarissen 
Accountant le klasse 

1 De benoeming In dit ambt kan slechts 
geschieden op gemeenschappelijke voor
dracht van Onze Minister, hoofd van het 
daarbij betrokken depàrtement van alge~ 
meen bestuur en Onze· Minister van Bfa
nenlandse Zaken. 
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Gevangeniswezen en p81Jchopathenzorg 
Gilneesheer bij de strafgestichten te Norg 
le Gilneesheer bij de gevangenissen · 
Hoofddirecteur van de strafgestichten te 

Norg 
Verzekeringskamer 

Hoofdinspecteur A 
Secretaris 

Binnenlandse Zaken 
Departement 

Accountant le klasse 
Pensioenraad 

Lid 
Seci'etaris 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Departement 

Accountant le klasse 
Bureau voor 'a Rilka geachtedkundjge 

pubHcaffën 
Directeur 
Inspectie gymnasiaal en middelbaar onder

wvs 
Inspecteur 

Inapectie lager onderwijs 
Bouwkundig hoofdinspecteur 
Hoofdinspecteur 
Hoofdinspecteur van de onderwijzersoplei-

ding . 
Hoofdln8pecteur van het buitengewoon la

ger onderwijs 
Inspectie muziekonderwijs 

Inspecteur 
InapecUe nijver~onàerwija 

Inspecteur 
Nederla'nda 'centraal instituut voor 

hersenonderzoek 
Directeur 
Nederlands instituut voor geschiedkundig 
· en kunsthistorisch onderzoek te Rome 
Directeur 

Rijksbureau voor kunsthistorische 
àocu,:nentatie 

Directeur 
Rijksdienst voor de monumentenzorg 

Directeur 
Rijksdienst voor het oudheidkundig 

boàemondenroek 
Directeur 

RijksmUBeum 
Directeur 

Rijksmuseum van t1.atuurlijke historie 
Directeur 

Rijksniuseum van oudheden 
Directeur 

Rijksmuseum voor volkenkunde 
Directeur 
Rijksuniversiteiten en Technische hoge

school 
Bibllothe"ce.r.is 

Financiën 
Departement 

Accountant le klasse 
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Economisch adviseur 
Hoofdinspecteur le klasse bij de ins~ct!e 

qer Rijksfinanciën 1 

Belastingdienst 
Hoofdaccountant-titulair bij de Rijksac-

countantsdienst 
Hoofdinspecteur-titulair 
Ingenieur-verificateur van het kadaster 
Ontvanger aan een kantoor der le klasse 

A2 
le Secretaris der tariefcommissie 

Oorlog 
Departement 

Accountant le klasse 
Dienst van de adjudant-generaal 

Hoofdlegeraalmoezenier 
Hoofdlegerpredikant 
Dienst van de kwartiermeester-generaal 

Hoofdingenieur A 
Geneeskundige dienst der Koninklijke 

. Landmacht 
Hoofdgeneeskundige A ' 

Luchtmacht 
Hoofdingeniènr A 

Technische staf 
Directeur van het physisch laboratorium 

Marine 
Departement 

Accountant le klasse 
Hoofdingenieur A_ der Marine 

Geestelijke verzorgjng 
Hoofdvloota.almoezenter 
Hoofdvlootpredikant 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen van de Koninklijke Marine 
Hoofdingenieur A der Marine 
Verificatie van 'a Rijks zee-instrumente,i 

Adviseur-ve.rlficateur A 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Dienst uitvoering werken 

Hoofdinspecteur 
· Rij ka gebouwendienst 

Directeur 

Verkeer eó Waterstaat 
N ooràooatpolàerwerken 

Hoofd der geneeskundige afdellng 
Hoofdinspecteur A 
Secretaris 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar 4. 

RijkBinsUtuut :iuiverlng afvalwater 
Hoofdingenieur A 

Rijkal1'Chtvaarlàienat 
Hoofdinspecteur 

1 De hoofdinspecteur le klasse belast 
met de · leiding van de dienst geniet een 
ambtstoelage van f 60 per maand. 

2 Plus f 30 P. m. voor de ontvanger, hoofd 
van het kantoor der· directe belastingen te 
Amsterdam. 
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Rijksverkeerrinas,ectfe 
Hoofdingenieur A 
Rljkshoofdlnspecteur van het verkeer A 

R(Jkswaterataat 
Hoofdingenieur A 
Hoofdtechnoloog A 
Hoofd van de meetkundige dienst 
Hoofdwiskundige A 
8taatabe4rvf der Poaterlltm, Telegra.ffe tm 

Telefrmfe 
Accountant le klasse 
Directeur van een kantoor van groep B 
Directeur van een telefoondistrict van 

groep B 
Zuiàeneewerken 

Hoofdingenieur A 

Economische Zaken 
De_pa.rtement 

Accountant le klasse 
Hoofdingenieur A 
Hoofdredacteur 

Eoomnniache .Road 
Secretaris 
Octrootmad tm Bvrecv voor de indvatriële 

eiQencfom 
Hoofdingenieur A 

R(Jksàien&t voor tech1144che voorlichting 
a.a.n de n(Jt,erheMJ 

Directeur van het nijverheidslaboratorium 
Dlstrictsnijverheldsco118ulent 

Ukwezen 
Hoofddirecteur 

Landbouw, VluerU en Voed11elvoonlenln&' 
De_pa.rtement · 

Accountant le klas8e 
· Inspecteur van de landbouw 

Ovltvurtechn'8che clieff&t 
Inspecteur 

La.ndbovwhogeachool 
Bibltothece.ris 

Pla.ntenziekteial'cundlge &nat 
Inspecteur 

R(Jksla.n.dbovwproefata.tk>nB 
Directeur 

Rijkaaervmtnrichffng 
Directeur 

Btlknutvelataffon 
Directeur 

Btaataboebeheer 
Inspecteur 

8ta.at4111eecrlaenC,lol&n4'u oflderzoelo(nga
'Mfftvvt 

Directeur 

V eeartaenC,kvndlge dfen8t 
Adjunct-directeur 1 
Inspecteur 

1 Bij cumulatie van dit ambt met dat 
van veterinair Inspecteur van de volksge
zondheid treedt voor het salaris volgens 
deze echo.al een vast salaris van f 60 per 
maand in de ple.e.te. 
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Sociale Zaken 
ArbeMtrinapecffe en tft81)ectfe va.n de lwwen

a.rbeMI (a.lgemeen) 

Hoofdgeneeskundige A 
lnapect'6 wn de volksgezondheMI 

(tnapecNe dra.nkbeatri,fding) 

Inspecteur 
·JnBpecNe wn de 1'0lkBDezondheid (IIMt'fflG-

cevtlache en 1/eterinaire hoofdinBpecffe) 
Pharmaceutlech Inspecteur 
Veterinalr Inspecteur 

lnapecffe 'VGff de wlkagezondheid (1/Mf"IIIO
cevffache en -veterinaire ,napectfu) 

Pha.rmaceutlsch Inspecteur 
Veterinair Inspecteur 

Ra.den va.n a.rbeid 
Voorzltter van een ra.ad van arbeid 2e 

kla.ese 
RijksarbeMlaburea.u ( a.lgemeen) 

Directeur van een geweatelijlr. arbeidsbu
reau der le groep l 

Rf,Jkageneeal'cundige dienat 
Chef 2 

~krinatUvut war de volksgewnàhetd 
Wetensche.ppelijk hoofdambtenaar, hoofd 

ener afdeling a 
Rf,Jklrinatttvvt voor drinkwatervoor.riemng 
Hoofdingenieur, hoofd ener a.fdellng 8 
Wetenschappelijk hoofdambtenaar, hoofd 

ener a.fdellng 
Rf,Jkakra,nkdnntgengeaffcht te Gf'a.ve 

Geneesheer-directeur 
RfJkB11B11chw.triache înrichffng te Eindhoven 
Hoof~neeekundlge A s 

Bijkaven:ekeringa'bllnk 
Controlerend geneeskundige 
Hoofdgeneeskundige, chef van de afdellng 
Hoofdingenieur A 

Stoomwezen 
Hoofdingenieur A 
Hoofdingenieur-districtshoofd 

Zfekenfonàara.a.d 4 
Hoofdgeneeskundige A 
Hoofdte.ndarte A 
Secreta.ris 

Oveneeae gebiedsdelen 
lndlach. etablissement 

Onderdirecteur 
Techmach. bureau 

Hoofdln~leur A 

1 Hiertoe worden ook gerekend de di
recteuren van de gewestelijke arbeidebu
ree.ux die worden e.e.ngewezen ale dlrec
teur-tnapecteur. 

2 Aan de huidige functionaris wordt een 
maximum ealarls van f 820 per maand toe
gekend. 

s De functionaris, die tevens belast Is 
met het plaatsvervangend directeurschap 
geniet daarvoor een toelage van f 50 per 
maand. 

f Zie le noot op blz. 596, 2e kolom. 
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Helloort bij Koninklijk bes1u1't -van 20 
J"unt 1949 (Btaat.blad no. J 861) . 

MU bekend, 
De Minuter 1Xl-n Binnenlandse Zaken a.l" 

J". R. H. VAN SCHAIK. 

BULAGEB 

bevattende de ambten welker salarlsre1e
Unc la opcenomen in BUiase B I 

SCHAAL I 
( 72o---820) 6 jaa.r 6 X 1 X 20 

Algemeen 
Adjunct -directeur A. voor zover niet a.f

zonderlljk vermeld 1 
Directeur C, vo0r zover niet afzonderlijk 

vermeld 1 
Departementen van Algemeen Bestuur 

Raadadviseur 
Raadadviseur, chef van een afdeling 

Hoge College■ van Staat 
Aloemene Rekenkamer 

Secretaris 
Kalrinei der Kom.n,vln 

Directeur 
Raad van Btate 

Secretaris 
Justitie 

Departement 
Directeur van het gerechtelijk laboratorl um 

Binnenlandse Zaken 
BtaatatJnl.kkeril- ea uiioevervbedrijf 

Directeur 

OnderwQa, Kunsten en Wetenacbappen 
Koninkl4,Jk conaervatorium voor muiek 

Directeur 
Ri,fkaakademie van ·beeldende kun.sien 

, Hoogleeraar 
Financiën 

De11artemeat 
Hoofdaccountant 

BelaaUnqtlienat 
Directeur van het laboratorium van het 

departement van F inanciën 
Hoofdaccountant bij de RUksaccountants

dienst 
H oofdinspecteur 2 

1 De benoeming in dlt ambt kan slechts 
geschieden op gemeenschappelijke voor
dracht van On.ze Minister, hoofd va.n ~et 
daarbij betrokken departement van alge
meen be.stuur en Onze Mtnlster van Bin
nenlandse Zaken. 

2 Aan de hoofden van de inspecties der 
belastingen te Amsterdam, •s-Gravenhage, 
l e afdeling, en Rotterdam , le afdellng, en 
van de tnspecttee der invoerrechten en ac
cijnzen te Amsterdam en Rotterdam, als
mede aan het hoofd van de fiscale inlich
tingen- en OPBPorlngsdjenst te Amsterdam, 
wordt na een salartsanctënnttett van 6 ja
ren een salaris van f 860 per maand toe
gekend. 
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Inspecteur van de hypotheken en het ka
daster 

Rijksinkoopbureau 
Directeur 

Oorlog 
Departement 

Hoofdaccountant 
Luchtmacht 

Technisch adviseur 2 

Topografische dienst 
Directeur, tevens ~oofd van de algemene 

dienst 
Marine 

Departement 
Hoofdaccountant 

Verkeer en Waterstaat 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

instituut 
Directeur 

Ri,jksluchtvaartdienst 
Directeur 

Rijkswa.terstaat 
Directeur 
Btaatsbedrijf der Pc;,sterijen" Telegrafie en 

Telefonie 
Hoofdaccountant 

Btaatsvissershavenbedrl,if 
Directeur 

Economische Zaken 
Departement 

Hoofdaccountant 
Centraal bureau voor àe statiatiek 

Adjunct-directeur 
Octrooiraad en Bureau voor àe industriële 

Eigendom 
Lid 

Rijksbureau voor onderzoek van 
handelswaren 

Directeur 
Staatstoezicht op de mijnen 

Inspecteur der mijnen 

Landbouw, Visserij en VoedseJvoorziening 
Departement 

Hoofdaccountant 
Veeartsenijkundige dienst 

Directeur 1 
Sociale Zaken 

Raden van .Arbeid 
Voorzitter van een raad van arbeid le 

klasse 
Rijkskweekscho1en voor vroedvrouwen 

Geneesheer-directeur 

1 Na 10 Maart 1947 worden in dit ambt 
geen functionarissen meer benoemd. Deze 
functie wordt geacht in bijlage A Il· van 
het Bezoldigingsbesluit burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 op 15 April 1946 te zijn 
opgenomen. 

2 Bij cumulatie van dit ambt met dat 
van hoofdinspecteur der volksgezondheid 
treedt voor het salaris volgens deze schaal 
een vast salaris van f 190 per maand in de 
p~ts. 
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Overzeese Gebiedsdelen 
Indisch etablissement 

1irecteur 
SCHAAL D 

(750-860) 5 Jaar 6 X 1 X 20 
Justitie 

Geneeskundige en gezondheid.8dienst 
Directeur 

Binnenlandse Zaken 
Pensioenraad 

Voorzitter 

Verkeer en Waterstaat 
Scheepvaartinspectie 

.Scheepsbouwkundig adviseur 

Sociale Zaken 
Ar~eidsinspectie en inspectie van àe 

havenarbeid { algemeen) 
le Hoofdgeneeskundige 
Hoofdinspecteur • 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid (cextrale dienst) 

Adviseur 
Inspectie van de volksgezondheid { genees

kundige hoofdinspectie) 
Geneeskundig inspecteur 

Inspectie van àe volksgezondheid 
( geneeskundtge inspecties) 

, Geneeskundig inspecteur 
K rankzinniQenwezen ( inspectie) 

Inspecteur 
Stoomwezen 

Hoofdingenieur-directeur 
ZiekenfondSTaaà 1 

Medisch adviseur 
Tandheelkundig adviseur 
Voorzitter 

Overzeese Gebiedsdelen 
Technisch bureau 

Directeur 
SCHAAL m 

(770-870) 5 jaar 6 X 1 X 20 

Algemeen 
Directeur B, voor zover niet afzonderlijk 

vermeld 2 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Koninkli,jke bibliothE:ek 

Bibliothecaris 
Rijksarchieven 

Algemeen Rijksarchivaris 
Ri,Jksclient,t voor de monumentenzorg 

Hoofddirecteur - · ' 
Rijksmuseum 

Hoofddirecteur 

1 Zie le noot op blz. 596, 2e kolom. 
2 · De benoeming irt dit ambt kan slechts 

geschieden op gemeenschappelijke voor
dracht van Onze Minister, hoofd van het 
daarbij betrokken departement van alge
meen bestuur en Onze Mfnister van Bin-
nenlandse Zaken. · 
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Financiën 
Dei,artement 

Directeur van· de directie buitenlands be-
talingsverkeer 

Hoofd van de centrale accountantsdienst 
A.gentscha11 van 1Aet det>artemettt 'VCJn 
Financlën en grootboeken van de nationale 

schuld 
Directeur 

Belastingdienst 
Inspecteur van de Rijksaccountantsdienst 

Rijksmunt 
Muntmeester 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
DefJ(lrtement 

Hoofdingenieur-directeur 
OentraJe directie -u;ederopbouw en 

-volkahu"'11eaffng 
Hoofdlngenleur--directeur, inspecteur van 

de volkshuisvesting 
Verkeer en Waterstaat 
Noordoostpoldencerken 

Hoofd van de bouwkundige afdeling 
Hoofd van de landbouwkundige afdellng 
Hoofd van de sociaal-economische afdeling 

Rij ksverkeerdnapecNe 
Directeur van het vervoer 

BtaatsbetlriJI der Poaterl,len. Telegrafie en 
Telef01de 

Directeur van de postchèque- en giro-
dienst 

Directeur van de RIJksp<>stspaarbank 
Directeur van een kantoor van groep A 1 
Directeur van een telefoondienst van groep 

A1 
Directeur van een telefoondistrict van 

groep A 1 

Hoofdingenieur In algemene dienst 1 
Inspecteur ln algemene dienst 1 

Economische Zaken 
Dei,artement 

Hoofd van de accountantsdienst 

Landbouw, VlaerU en Voedselvoorzlenlnr 
Dei,artement 

Hoofd van de accountantsdienst 

Sociale Zaken 
Rijksverzekeringsbank 

Secretaris-generaal 

SCHAAL IV 
(820-920) 5 jaar 6 X 1 X 20 

Alremeen 
Directeur A. voor zover niet afzonderlijk 

vermeld 2 

1 .Aan de door de directeur-generaal der 
P.T.T. aan te wijzen functies kan een sa.
larie worden verbonden dat maximaal t 50 
per maand hoger Is. 

2 De benoeming in dit ambt kan slechts 
geschieden op gemeenscbappeliJ°ke voor-
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. Departementen van Algemeen Bestuur 
Raadadvtse~r In algemene dienst 

Justitie 
Ge'VCJngemswezen en J)8'JlchofJ(lthenzorg 

Geneeaheer--directeur bij de Rljksasyls voor 
psychopathen 

Venekering1ka.mer 
Lid 

OnderwU-, Kunsten en Wetenschappen 
lnsi>ectte ~verh6'àaonderwijs 

Inspecteur,..generaal 
Rijknnive,-.ritetten en Techn"8che 

hogeschool 
Directeur van het Academisch ziekenhuis 

te Lelden 
Flnanelën 

Bela.atingd4enat 
Dtrecteurt 

Marine 
Dei,artement 

Directeur electrotechniek 
Directeur van scheepsbouw 

Rijkswerf en andere diensten en 
imichtingen. van de Koninklijke Marine 
Directeur van de Rljkswerf 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
l)jeftBt utt,voering werken 

Directeur 
Rijkadienat -voor het nationale JJlan 

Directeur 
ltijksgebovwendumat 

Rljksbou wmeester 

Verkeer en Waterstaat 
Konlnkl·ijk Nederlanda meteoroJoglsch 

in.Utuut 
Hoofddirecteur 

Rijksinstituut zuivering af'Valwater 
Hoofdingenieur-directeur 

Rijkaverkeer8'na9ectie 
Inspecteur-generaal van het verkeer 

Rijk&waterataat 
Hoofd-tngenleur-dlrecteur 

8cheevvaarNftsf}6cne 
Inspecteur-generaal 

ZuCdeneewerken 
Hoofdingenieur-directeur 

Economische Zaken 
Centra.al bureau voor de statistiek 

Directeur 

dracht va.n Onze Minister, hoofd van het 
daarbij betrokken departement van alge
meen bestuur en Onze Minister van Bin-
nenlandse .Ze.ken. · 

l .Aan de directeuren te Amsterdam en 
Rotterdam worden na het bereiken van het 
maximum der schaal nog 3 jaarlijkse ver
hogingen van f 20 per maand toegekend. 
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Octrooiraad en Bureau 'VOOr de industriëfe 
eigendom 

Ondervoorzitter 
1UJk8dknat voor techn'8che voorlichting 

a.an de fl.VVet"heid 
Directeur 

Staatstoezicht Of> de mijnen 
Inspecteur-generaal der mijnen 

Sociale Zaken 
Arbeidrina,>ectie en in.speette van de 

havenarbeid (centrale d'6fl.st) 
Medisch adviseur 
Inspectie van de 'VOlkagezondheid. (i,hanna.-

ceutische en veterinaire hoofdinai,ecffe) 
Pharmaceutlsch hoofdinspecteur 
Veterinair hoofdinspecteur 
Rijksinstituut voor dMkwaten,oomenmg 
Directeur 
R,ijkBfNl'JIChlatnacAe hirichting te Eindhoven 
Geneesheer-directeur 

Rijksverzekeringsbank 
Lid van het bestuur > 

Medisch adviseur 
Wiskundig adviseur 

SCHAAL V 
(900-1000) 6 Jaar 6 X 1 X 20 

OnderwU1, Kunsten en WeteDNhappen 
Rijksacademie van beeldende kun.,ten 

Hoogleraar-directeur 
RfkBvni'Versiteiten en Techn'8che 

hogeachool 
Hoogleraar 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Landbouichogeachool 

Hoogleraar 

SCHAAL VI 
(970-1070) 6 Jaar 6 X 1 X 20 

Sodale Zaken 
Gezondheidaraatl 

Voorzitter 
lns11ectie van de volksgezondheid ( genecs

lowndige hoofdinaf)ecde) 
Geneeskundig hoofdinspecteur 

.Rijkain.,fftuut 'VOOr de 1JolkBgezondheid 
Directeur 

Behoort bU Koninklijk besluit van 20 
.Juni 1949 (8taatabla4 no. J 161). 

Mij bekend, 
De Minister 1Jan Binnenlandse Zaken a..(.. 

J. R. R VAN SCHA.IK. 

BIJLAGE BI 

bevattende de salarisschalen In pldens per 
maand met salarisanelënnlteH In Jaren 
voor de ambtenaren die een ambt bekle-

den Ingedeeld In BUlal'e B 
L. & S. 1949 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
.Juni 1949 (8ta.atsblad no . .J 261). 

MU bekend, 
De Min'8ter van Binnenlandse Zaken a.L. 

.J. R. H. VAN SCHAIK. 

BULAGE C 

bevattende een aantal ambten en het daar
aan verbonden vute e.q. maximumsalaris 
In guldens per maand 

JuUtie 
Algemeen college wn. toeacht" bijstand en 
advies oi, het R'Jkatucht- en opooedinga

wezen 
Secretaris (nevenbetrekking) 96 

ArrondiBBementsrechtbanken en kan
tont1erechten 

Deurwaarder, behalve die te .Amster-
dam, .Rotterdam en 's-Gra.venhage 95 

• Deurwaarder te Amsterdam, Rottel'l--
dam en 's-Gra.venhage 142 

Centraal bureau voor b(;atand inzake 
hei toericht oi, de boekhou4i-ng van 

notariaaen. 
Voomtter (nevenbetrekking) ten 

hoogste 120 
Centrnal college voor de recla.aaering 
Plaatsvervangend secretaris ten hoog-

ste 170 
Secretaris ten hoogste 170 

Gerechtshoven 
Deurwaarder 47 

06wngeniawezffl en JJ81/Chof)(lthen-
r:or11 

Burgergeneesheer (nevenbetrekking) 
ten hoogste 300 

Godsdienstleraar (nevenbetrekking) 
ten hoogste 170 

Godsdienstonderwijzer ( nevenbetrek-
king) ten hoogste 100 

Onderwijzer (nevenbetrekking) ten 
hoopte 160 

Hoge Raad der Nederlanden. 
Deurwaarder 71 

41 
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.Raden 1Xffl beroep wor de c:1,recte 
belas Hno en 

Ambtenaar tot bijstand van de ..secre-
taris ton hoogste 190 

Secretaris te.a. hoogste 670 

Becla.taering 
Reclasaerlngaagent ten hoogste 50 
Secretaris c.q. plaatsvervangend se

cretaris van de algemene raad 
voor psychopathenzorg ten hoogste 100 

Secretaris van een reclasserlngaraad 
le klasse ten hoogste 250 

Secretaris van een reclasseringsraad 
2e klasse ten hoogste 196 

Secretaris van een reclasseringsraad 
Se klasse ten hoogste 140 

Tuchtachokm en lUJksovvoed4ngs
oestwhten 

Geneesheer (nevenbetrekking) ten 
hoogste 250' 

Geneesheer-psychiater (nevenbetrek-
king) ten hoogste 250 

Godsdienstleraar (nevenbetrekking) 
ten hoogste 170 

Organist (nevenbetrekking) ten hoog-
ste 70 

Peycholoog (nevenbetrekking) ten 
hoogste 250 

Voogdijraden 
Plaatsvervangend secretaris ten hoog-

ste 380 
Secretaris (nevenbetrekking) ten 

hoogste S46 

Binnenlandse Zaken 
Arme.roden 

Secretaris - Alkmaar ·ten hoogste 500 
Secretaris - Amsterdam ten hoogste 7:20 
Secretaris - Apeldoorn ten hoogste 166 
Secretaris - Arnhem ten hoogste 600 
Secretaris - Delft ten hoogste 190 
Secretaris - Deventer ten hoogste 320 
Secretari.&-'s-Gravenhage ten hoogste 620 
Secretaris - Groningen ten hoogste 500 
Secretaris - Haarlem ten hoogste 600 
Secl"etaris - Heerlen ten hoogste 440 
Secretaris - Hilversum ten hoogste 500 
Secretaris - Lelden ten hoogste 500 
Secretaris - Maastricht ten hoogste 255 
Secretaris - Middelburg ten hoogste 116 
Secretaris - Nijmegen ten hoogste 320 • 
Secretaris- Roermond ten hoogste 166 
Secretarie - Rotterdam ten hoogste 670 
Secretarie - Utrecht ten hoogste 520 
Secretarie-Venlo ten hoogste 155 
Secretaris - Vlaardingen ten hoogste 420 

Armtoezen. 
Secretaris van de algemene armen-

oommlsste ten hoogste 80 

Oen.traJe comm'8.rie voor de keuring 
van /Ums 

Secretaris ten· hoogste 600 
Voorzitter 720 

Centraal stembureau 
Adjunct-secretarie 37 
Secretaris 45 
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PenBioenraaà 
Geneeskundig adviseur 420 
Wiskundig adviseur ten hoogste 770 
Bijkadienst war de ondersteuning 'Van 

behoeftige N ederlandera in het 
lndtenland 

Directeur ten hoogste 620 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bureau aà'Viae»r voor de musea 

Adviseur ten hoogste 7 20 
Centraal iaatitu1&t voor opleMUng 'Van 

sportlektera 
Directeur ten hoogste 680 
Docent ten hoogste 620 
Kampen en inteniaten. voor sociale 

Jev.gdzorg 
Commandant ten hoogste 500 
Directrice ten hoogste 500 

Nederwnd.a centraal instituut voor 
hersenonderzoek 

Assistent ten hoogste 380 
Baàioraad 

Secretaris ten hoogste 620 
B(Jkaakademic 1."an beeldende kunsten 
Buitengewoon hoogleraar ten hoogste 375 
Lector ten hoogste 876 

.Rijkamuaev.m G. M. Kam 
Directeur ten hoogste 420 

.R\lkamuaev.m H1&,s Lambert van 
Meerten 

Directeur ten hoogste 400 
BvkBmuaeam H. W. Meadag 

Directeur ten hoogste 400 
.Ri}kamueum Van BfüJerbeek 

Lama'8on 
Directeur ten hoogste 250 

RtJkB1'n,-verBiteiten en techflÏBche 
hogeschool 

Assistent ten hoogste 880 
Behandelend en controlerend genees

kundige bij het academisch zieken-
huls te Leiden ten hoogste 190 

Hoofdassistent ten hoogste 640 
Lector ten hoogste 770 
Sportleider ten hoogste 620 
Woordenboek der Nederland.Be taal 
Adjunct-redacteur ten hoogste 420 
Redacteur ten hoogste 720 

Financiën 
Agen.tachap va,a. het de,>artement 'Van 
Financiën en cUrectie van de groot

boeken. der nationale aohvJd 

Ambtenaar belast met het klulsbeheer 
(nevenbetrekking) 42 

Belaaüngdien.st 
Directeur der Staatsloterij 680 
Plaatsvervangend Rijksadvocaat, ten 

hoogste 400 
Rijksadvocaat ten minste f 220 ten 

hoogste 620 
Surnumerair va.n de waarborg (zon

der vak-examen) behoudens bijoon
dere omstandigheden gedurende ten 
hoogste 33 maanden HO 
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Surnumerair van 's Rijks belastingen 
(zonder vakexamen) behoudens bij
zondere omstandigheden gedurende 
ten hoogste 33 maanden 160 

Domeinen 

Bedrijfsleider van een Staatsland-
bouwbedrijf ten hoogste 400 

Voorzitter, tevens secretaris-penning
meester van het bestuur der visse
rijen en de Zeeuwse stromen ten 
hoogste 500 

Nederlandse Bank 
Koninklijk commissaris ten hoogste 220 

Rijksinkoopl>ureau 
Unificator ten hoogste 640 

Oorlog 
Dienst van de kwartiermeester

generaal 
Hulpopzichter ten hoogste 290 
Wachter ten hoogste 190 

Technische opleidingen der Ko
ninklijke Landmacht 

Leraar in de technische vakken ten 
hoogste 530 

Marine 
Loods-wezen, betonning, bebakening 

en verlichting 
Lichtwachter E bij 's Rijks kustver-

lichting ten hoogste 125 
Lichtwachter F bij 's Rijks kustver-

lichting ten hoogste 95 
Technische opleidingen van de Ko

ninklijke marine 
Leraar ten hoogste 530 

Verkeer en Waterstaat 
Inspectie voor de Rijnvaart 

Inspecteur ten hoogste 180 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

instituut 
Observator te Groningen 45 
Termijnwaarnemer, ten hoogste 15 

Raad voor de Scheepvaart 
Voorzitter, ten hoogste 770 

Rijkswaterstaat 
Brugwachter Beilervaart (mond), ten 

hoogste 50 
Brugwachter Brunstigerbrug (Dr), 

ten hoogste 65 
Brugwachter Drachten (hoofdbrug), 

ten hoogste 100 
Brugwachter Hommerts, ten hoogste 80 
Brugwachter Hijkerbrug (Dr), ten 

hoogste 50 
Brugwaker(waakster), ten hoogste 120 
Havenmeester Hellevoetsluis (bij de 
"' tramwegen), ten hoogste .35 
Havenmeester-hulpkantonnier te 

Veere ten hoogste 125 
Havenmeester kanaal door Voorne, 

ten hoogste 40 
Kanaalwachter Nieuwe Sta.tenzij!, ten 

hoogste 65 
Molenaar te Nieuweschans, ten hoog-

ste 120 
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Onderhavenmeester te Gorinchem, ten 
hoogste 15 

Rluisknecht te Goedereede, ten hoog-
•e 40 

Sluiswachter te Beilen,ten hoogste 40 
Sluiswachter te Hilversum (Tienho-

vense kanaal), ten hoogste 90 
Sluis- en brugwachter Breukelen 

(Kerkgracht), ten hoogste 135 
Toezichthebbende op de Rijkshaven-

werken te Lemmer, ten hoogste 15 
Voogd van Rottum, ten hoogste 340 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 

en Telefonie 
Directeur van een kantoor der 7e 

klasse, ten hoogste 380 
Zuiderzeeraad 

Secretaris 100 
Economische Zaken 

Centrale commissie voor de statistiek 
Bode 7 
Secretaris 90 

Mijnraad 
Secretaris 170 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 

College voor de visseriJen 
Secretaris 170 

Landbouwhogeschool 
Lector, 'ten hoogste 
Rijksmiddelbare school voor tropische 

landbouw 
Hulponderwijzer, ten hoogste 
Onderwijzer, ten hoogste 

Sociale Zaken 
.Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarl>eid (algemeen) 
Onderinspecteur van de havenarbeid 

770 

270 
480 

ten hoogste 170 
Kran~innigenwezen ( gestichten 

algemeen) 
Organist ten hoogste 1 7 

Rijkspsychiatrische inrichting te 
Eindhoven 

Israëlitisch godsdienstleraar ten 
hoogste 52 

Protestants godsdienstleraar ten 
hoogste 85 

Rooms-katholiek godsdienstleraar ten 
hoogste 104 

Rijkskran~innigengesticht te Grave 
Protestants godsdienstleraar ten 

hoogste 59 
Rooms-katholiek godsdienstleraar ten 

hoogste 69 

Rijksinstituut voor pharmaco
therapeutisch onderzoek 

Assistent voor chemisch-pharmacolo-
gische onderzoekingen 420 

Assistent voor klinische-therapeuti-
sche onderzoekingen 420 

Assistent voor pharmacologische on-
derzoekingen ten hoogste 285 

Redacteur 230 
Secretaris 115 
Voorzitter 230 
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Rijksinstituut voor de volksgezondheid 
Paardenarts 190 
Rtdkskweekachool voor vroedvrouwen 
Assistent-verlos- of geneeskundige 

(mag particuliere practijk uitoefe-
nen) 270 

Hoofdonderwijzer(es) ten hoogste 410 

Behoort bij Koninklijk. besluit van 20 
Juni 191-9 (Btaatsblad. no. J 261). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i .• 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE D 

bevattende een aantal ambten en het daar
aan verbonden vaste c.q. maximum-sa
laris In guldens, uitgaande boven t 770 
per maand 

Departementen van Algemeen Bestuur 
Minister 1500 
Secretaris-generaal 1070 
staatssecretaris 1375 

Hoge Colleges van Staat 
Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Griffier 1000 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Griffier i070 

Justitie 
Verzekeringskamer 

Voorzitter 1070 
• , Binnenlandse Zaken 

Binneniands bestuur 
Commissaris der Koningin. 1250 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
R,fJksuniverBiteiten en Technische 

hogeschool 
Buitengewoon hoogleraar ten hoogste 820 

Financiën 
Departement 

Directeur van de Rijksbegroting 
Thesaurier-generaal 

Belaatingdienat 

980 
1070 

Directeur-generaal 1070 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Centrale directie Wederopbouw en 

v oikshuisvesting 
Directeur-generaal 1070 

Rijksgebouwendienst 
Directeur-generaal 1070 

Verkeer en Waterstaat 
Departement 

Directeur-generaal van scheepvaart 1070 
Directeur-generaal van het verkeer 1070 

N oordoostpolderwerken 
Directeur 1070 

Rijksluchtvaartdienst 
Directeur-generaal 1070 

Rijkswaterstaat 
Directeur-generaal 1250 

Btaatsbedrij/ àer Posterijen, Telegrafie 
en Tele/on~e 

Directeur-generaal. 
Hoofddirecteur 
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1325 
1000 

Economische Zaken 
Departement 

Directeur-generaal. van de buiten
landse economische betrekkingen 1070 

Directeur-generaal van de energie
voorziening 1070 

1070 Directeur-generaal van de prijzen 
Directeur-generaal. van handel en nij

verheid 
Centraal planbureau 

Directeur 
Octrooiraad en Bureau voor de 

indU8trié"le eigendom 
Voorzitter 

1070 

980 

1070 

Landbouw, Visser.ij en Voedselvoorziening 
DeJKJ.rtement 

Directeur-generaal van de landbouw 1070 
Directeur-generaal van de voedsel-

voorziening 1070 
Regeringecommissa.rls voor de buiten

landse agrarische aangelegenheden 1010· 
Lanàbouwhoueschooi 

Buitengewoon hoogleraar ten hoogste 820 

Sociale Zaken 
Departement 

Directeur-generaal, chef der afdeling 
volksgezondheid 1070 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid (centrale àienat) 

Directeur-generaal 1070 
Rijksarbeidsbureau ( algemeen) 

Directeur-generaal 1070 
Rijksverzekeringsbank 

Lid en voorzitter van het bestuur 1000 

Overzeese Gebiedsdelen 
Departement 

Gecommitteerde voor Indonesische 
zaken 1070 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Btaatsblaà no. J 261). 

Mij bekend, 
De Min•ster van Binnenla,n(l.se Zaken a.i . .,. 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE E 

bevattende de ambten, welker salarisrege
ling is opgenomen in de Bijlagen E I en 
E II 

GROEP 1 
(161-1~) 

Algemeen 
Knecht 
Magazijnknecht C 
Nachtwaker 
Tremmer 
Tuinarbeider 
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Binnenlandse Zaken 
Stciatsélrukkerij- en 11,itgeverl,Jbeélrl,Jf 

Hulpvakarbeider 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rijksuniversiteiten en Techn'8che 

hogeschool 
lPothekersbedlende 
Badknecht 
Bediende G 
Hulppe>rtler 
Stalarbelder 
Wasknecht 

Financiën 
Domeinen 

Arbeider 
Oorlog 

1 nstellingen ressorterende onéler het 
departement van Oorlog 

Bediende G · 
Sjouwer 
Werkman C In algemene dienst 

Marine 

Loodawezen" betonning" bebaken,ng en 
verlichting 

Kantoorloper 
Scheepsdiepgn.ngmeter-kantoorloper 

Rl,Jknverf en andere diensten en ba.rich-
ffngen van de Kon,nkll.Jke Marine 

Werkman C 

Verkeer en Waterstaat 

Staatsbeàrl,Jf der Posterilen" Telegraffe en 
Telefonie 

Bediende G 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Landbouwhogeschool 

Landarbeider 
Stalarbelder 

Rijkamiàdelbare school voor trof}fache 
landbouw 

Schoonmaker 
Ri;ksseruminrichting 

Stalarbeider 
Btciatweeartsenl,Jkufl4,g ondenoe'ldngs-

inatituut · 
Stalarbeider 

Sociale Zaken 
Krankzinnigen-wezen (geatichten 

algemeen) 
Arbeider in algemene dienst 
Wasknecht 

R,f,JkBinst-ituut voor éle volkagezonàhe,à 
Stalarbeider 

GROEP 2 
(175-190) 

Algemeen 
Llchtdrukker 
Magazijnknecht B 
Museumbediende C 
Verwa.nningsstoker 
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Justitie 
Juatit,ële a11,totransportdtenst 

Garageknecht 
Wagenwasser 

Techn'8che cUenst éler Rijkspolitie 
Gare.geknecht 
Wagenwasser 

Binnenlandse Zaken 
Centrale comm'88'e voor de keuring 

van ,Ums 
Hulpoperateur 

Stciatsdrukkerl.J- en uitueverifbedrilf 
Hulpvakarbelder A 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Centraal instituut voor opleiding van 

aportle(def-s 
Bijkok 

Kampen en internaten voor sociale 
Jeu,gdlrorg 

BiJ'kok 
Ri;ksun,verdteUen en techntache 

hogeschool 
BiJ'kok 
Hulpportler A bij het academisch zieken-

huis te Leiden 
Hulpstoker 
Nachtpe>rtier 
Operatiebediende 
Poliklinlekbedlende 
Stalknecht 
Transportbediende bfj het academisch zie

kenhuis te Lelden 
Verwarmingsmonteur 

Financiën 
Rl,Jkamunt 

Werkman B 
Oorlog 

DeJ)artement 
Werkman B met bijzondere dienst 

lnstelHngen ressorterende onder het 
degartement van Oorlog 

Assistent-ba.kker 
Assietent-lljnwerker 
Bediende F 
Conservatie-werkman 
Conserveerder 
Geoefend sjouwer 
Gloeier 
Harder 
Hulpkleermaker 
Hulpportier A 
Hulpstoker 
Kleurder 
Kopenunelter 
Kraandrijver 
La.boreerder 
Machinaal houtbewerker 
Machinaal vormer 
Magazijnoppasser 
RevoJverbankdraaler 
Rubberbewerker 
Rijwiellakker · 
Slijper-poleerder C 
Soldeerder 
Sorteerder 



s. 1949, J 261 

Terreinwachter 
Verver 
Voors.lager 
Vijler 
Wasser 
Werkman B in de verbandkamer (onge
diplomeerd) 
Werkman B met bijzondere dienst 
Werktuigbediende 
I.Tzergieter 
Zand blazer 
Zolderknecht 

Topografische dienst 
Drukker G 

Marine 
Loodswezen, .beto-nning, bebakening et• 

verlichting 
Werkman B bij de technische dienst van 

's Rijks kustverlichting 
Werkman B bij het betonningsmagazijn 
Rijkswerf en andere diensten en inrich-

tingen van de Koninklijke Marine 
Badknecht A 
Bediende F 
Bureau-oppasser 
Conservatie-werkman 
Hulptakelaar 
Voorslager 
Werkman B 
Werkman B in de verbandkamer (onge
diplomeerd) 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Rl,iksgebou·wendienst 

Opperman 
Verkeer en Waterstaat 
N oordoostpoldencerken 

Brugwachter E 
Sluiswachter lt, 

Rijkswaterstaat 
Arbeider 
Brug knecht 
Brugwachter E 
Dekknecht 
Pontknecht 
Sluisknecht C 
Sluiswachter F 

R1,1ksluchtvaartdien&t 
Werkman B 

Zuiderzeewerken 
Arbeider 
Brugknecht 
Dekknecht 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
Lan.clbouwhogeschool 

Knecht bij de proefvelden 
Melkknecht 
Voederknecht 

Rijksmidàelbare school voor tropische 
lancl'bouw 

Knecht bij de proefvelden 
R1,1ksserumtnrichting 

Stalknecht 
Btaatsveeartaenijkunclig onderzoekings

instituut 
Stalknecht 

Sociale Zaken 
Krankzinnigenwezen ( gestichten 

algemeen) 
Arbeider in de keuken 
BiJkok 
Hulpportier A 
Nachtportier 
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R1,1ksinstituut voor àe volksgezondheid 
Stalknecht 

Bode C 
Chauffeur C 
Portier C 

GROEP 2a 
(182-196) 

Algemeen 

Justitie 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg 

Beambte voor huishoudelijke diensten 

Binnenlandse Zaken 
BtaatsdrukkeriJ- en uitgeveri,jbedri,jf 

Nachtarbeider-waker 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Kontnklijke akademie van weten&chappen 
Bediende E 

Rijksuniversiteiten en technische 
hogeschool 

Apothekers- en magazijnbediende bij het 
academisch ziekenhuis te Leiden 

Marine 
;Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting 
Kantoorloper-telefonist 
Lichtwachter D bij 's Rijks kustverlich

ting 1 2 
Motordrijver B bij 's Rijks kustverlichting 1 

Verkeer en Waterstaat 
Btaatsbedri,jf der Poster;Jen, Telegrafie e11 

Telefonie 
Geoefend werkman 

GROEP 3 
(184-200) 

Algemeen 
Archiefbediende C 
Bibliotheekbediende C 
Binder D 
Bode B 
Chauffeur B 
Halfvakman 
Laboratoriumbediende C 
Magazijnknecht A 
Museumbediende B 
Portier B 
Tuinknecht 
Verwarmingsstoker-vakman 

1 In dit ambt is de salariëring in een 
derde of vierde klasse standplaat.s gelijk 
aan die in een der tweede klasse 

2 De lichtwachters bij de semaphore te 
I.Tmuiden en Hoek van Holland ontvan
gen een ambtstoelage van f 4.70 per maand. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Rijksakademie voor Beeldende Kunsten 

Bediende D 
.Rijksuniversiteiten en Techmsche 

hogeschool 
Bediende D 
Binder-vakman 
Kasknecht 
Operatiebediende A 
Poliklinlekbediende A 
Stoomstoker 

Financiën 
Departement 

Magazijnbediende-binder 
Magazijnbediende C 

Belastingdienst 
Meetarbeider van het kadaster 

Rijksmunt 
Werkman A 

Oorlog 
Geneeskundige dienst der KomnkliJke 

Landmacht 
Hospitaalbediende 

I natellingen ressorterende oflder het 
departement van Ooriog 

Artillerlewerkman 
Bankensteller 
Bediende D 
Blikslager 
Chloor- en zeepbereider 
Ernstvuurwerker 
Fraiser 
Framebouwer 
Gereedschap harder 
Gereedschapslijper 
Houtbewerker 
Hulp bewaarder 
Hulpmonteur 
Keurder 
Lasser C 
Lederbewerker 
Lopenrich ter 
Machinedrijver 
Magazijnoppasser A 
Motordrijver 
Motorschipper 
Mijnenmonteur 
Rubberbewerker A 
Rijwielhersteller 
Rijwlelsoldeerder 
Schutter 
Slager 
SlijJ>er-poleerder B 
stoker C 
Takelaar 
Timmerman bij de schietbanen 
Toezichthoudend werkman 
Vatenhersteller 
Werkman-amanuensis 
Werkman-boswachter 
Werkman A in de verbandkamer (gediplo

meerd) 
Werktuigbediende A 

Marine 
H11drografle 

Matroos 
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t Rijkswerf en andere dlensten en inrich-
tingen van de Konlnklijke marine 

Artillertewerkman 
Bediende D 
Ernstvu urwerker 
Hulp beheerder 
Lederbewerker 
Matroos 
Motordrijver 
Mijnenmonteur 
Stoker C 
Takelaar 
Werkman A bij het commandement der 

Marine 
Werkman A in de verbandkamer (gedi

plomeerd) 
Verkeer en Waterstaat 

.Rijkswaterstaat 
Arbeider-bedieningsman 
Brug_knecht À 
Brugwachter D 
Dekknecht A 
Havenknecht 
Kantonnier D 
Meetarbeider 
Pontknecht A 
Pontwachter C 
Sluisknecht B 
Sluiswachter E 
Stoker C 
Stoker-dekknecht 
Stuurman 
Waker 

Staatsvissershavenbedrl,jf 
Halknecht 
Havenknecht 

Zuiàeneeicerken 
Kantonnier D 
Sluisknecht B 
Stoker C 
Stoker-dekknecht 

Economische Zaken 
IJkwezen 

Bediende D 
Landbouw, VisserlJ en Voedselvoorziening 

Landbouwhogeschool 
Bediende D (proefvelden) 
Bouwknecht 
Kasknecht 

Ridksmiddelbare school voor tropische 
landbouw 

Bediende D 
Staatsbosbeheer 

VMte arbeider 
V'8ani1-inapectie 

Matroos 
Stoker C 

Sociale Zaken 
K ro.nkzinnigenwezen ( gestichten algemeen) 
Matrassenmalcer 
Parkwachter 
Stoomstoker 
Verver A 
Voorwerker 

Ri.ikskweekschooJ voor vroedvrouwen 
Stoomstoker 
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GROEP 8a 
(188-20f) 
1-~1nanelën 
Dom6'-nen 

Arbeider-voorman 

Marine 
Looclawezen1 l>etonmng1 l>el>akening en 

-verHchffng 
Stoker B bij 's RJjks kustverlichting 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkawaterataat 

Arbeider-voorman 

GROEP , 
(192-218) 

Algemeen 
Archiefbediende B 
Bibliotheekbediende B 
Bode A 
Chauffeur A 1 
La.boratoriumbediende B 
Magazijnknecht-vakman 
Museumbediende A 
Portier A 
Vakman B 

Doge Colleges van Staat 
Algemene rekenkamer 

Binder C 
Juatltle 

Technische dknaten der Rijkspolitie 
Bekleder 
Draaier 
Electricien E 
Lasser B 
Magazijnmeester D 
Monteur G 
Plaatstrekker 
Smid-bankwerker 
Smid-vuurwerker 
Spuiter 

Binnenlandse Zaken 
StaatsclrukkerlJ- en uUoeveriJbecl,vf 

Binder C 
Drukker F 
Stereotypeur B 
Technicus E 
Zetter D . 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Centraal inatitvvt 'VOO,- 01ileiding van 

Bf)Orileldef'a 
Kok C 
Stoker-badmeester 
Tuinman 

Kampen en internaten voor sociale 
Jevotb:oro 

Kok C 

1 Degenen, die v66r de Inwerkingtreding 
van dit besluit zijn benoemd tot bestuurder 
van een Rijksmotorrljtutg bij de Rijkswa
terstaat op een salaris volgens groep 5, 
bHjven als zodanig volgens die groep ge
salarieerd. 

KomnkUJke bibliotheek 
Verwarmingsstoker-vakman A 

Rijksarchieven 
Binder C 
Verwarmingsstoker-vakman A 

Rijkamuseum 
Timmerman 
Tuinman 

648 

Rijkamuaevm wor 'VOlkenkunde 
Verwannt.ngsstoker-vakman A 

Rijk.amuaevm wor wlkskunde Jiet 
Nederlan4s os,enlucl&.tmuaeum'" 

Magazijnchef 
RiJkBUniverBiteiten en Technische 

hooeschooi 
Badmeester bij het academisch ziekenhuis 

te Lelden 
Bankwerker 
Fotograaf 
Glasblazer 
Kok C 
Matrassenmaker A 
Meubelmaker 
Monteur G 
Schilder 
Smid 
Stoffeerder bij het academisch ziekenhuis 

te Leiden 
Stoomstoker-vakman 
Timmerman 
Tuinman 
Verwarmingsstoker-vakman A 
Wasserpt,ediende 

Financiën 
Departement 

Binder C 
Expediteur C 

Domeinen 
Motordrijver-dekknecht bij de visserijpolitie 

op de Zeeuwse stromen 
Motordrijver-dekknecht op een dometn

vaa.rtutg 
Waardsman 

Oorlog 
Geneeskundige dienst der K onfnklijke 

Landmacht 
Apotheekbediende 
Hospitaalbediende A 

Instellingen ressorterende onder het 
depa.rtement van Oorioo 

Autogeenlasser (vakman) t 
Automonteur (vakman) 1 

Bakker 
Bankwerker 
Blokmaker 
Boekbinder 
Draaier (vakman) 1 

Drukker F 
Electricten E 
Electromonteur (vakman +) 1 
Gereedschapha.rder A 
Gereedschapmaker C 
Geschutmaker (vakman) t 
Geweermaker 

t Zie de noten op blz. 651 en 662. 
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Handvormer (vakman) 1 
Instrumentmaker E 
Ketelmaker (vakman +) 1 

Keurder A 
Keurder-vakman 
Kleermaker 
Koper- en blikslager 
Koperalager (vakman +) 1 
Kuiper 
Lederbewerker (vakman) 1 
Letterzetter 
Lood- en zinkwerker (vakman) 1 
Lopenrfchter A 
Lijnwerker 
Matrassenmaker A 
Metselaar 
Modelmaker ( vakman +) 1 
Molenaarsknecht 
Monteur-bankwerker 
Motorrijwfelhersteller 
Plaatwerker 
Rijwiel.monteur 
Schilder · 
Schoenmaker 
Slijper-poleerder A 
Smid 
Smid-vuurwerker (vakman +) 1 
Stoker-vakman 
Timmerman 
Tuinman 
Vormer-gieter (vakman) 1 
Wagenmaker 
Werkman-opzichter 
Zadelmaker 
Zeilmaker 

Topograf'8che dien11t 
Kaarten plakker 
Steenelljper 2 

Marine 
Hydrografie 

Matrc>0e-vakman 

Loodswezen, betonmng" bebakentng en 
verHchffng 

Lichtwa.ter C bij •s Rijks kustverlichting S 4: 
Matroos bij het loodswezen 
2e Matroos aan boord va.neen motorbeton

nlng&- en verlichtingsvaartuig 
2e Matroos aan boord van een etoombe-

tonnlngs. en verllchtlngsvaartulg 
Motordrijver A bij 's Rijkskustverllchttng 3 
Smid-vuurwerker 
Stoker aan boord van een etoombetonnings

en verlichtingsvaartuig 
2e Stoker bij het loodswezen 

.Jfarinebakkerij 
Bakker 

1 Zie de noten op blz. 651 en 652. 
2 De steenslijper, belast met het beheer 

van het stenenmagazijn, geniet een ambts
toelage van t 20 Per maand. 

3 In dit ambt Is de salariëring in een 
derde of vierde klasse standplaats gelijk 
aan die In een der tweede klasse. 

4: De lichtwachters bij de sema.phore te 
IJ'mulden en Hoek van Holland ontvangen 
een ambtstoelage van t 4.'10 per maand. 
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R.(fknoerf en andere d«ensten en inrich-
ffngen van de KontnkU.Jke Marine 

Artlllerle-vakman 
Aedlcmonteur (vakman) 1 
Automonteur (vakman + ) 1 
Bankwerker 
Blokmaker (vakman) t 
Centralist 
Electrfclen E 
Electromo~teur (Vakman +) 1 
Ernstvuurwerker A 
Geschutmaker (vakman +) 1 
Hulpbeheerder A 
Instrumentmaker E 
Ketelmaker (vakman +) t 
Koper- en blikslager (vakman +) 1 

. Kuiper (vakman) 1 

Lasser B (vakman +) 1 . 
Lederbewerker (vakman) 1 
Loodgieter-zinkbewerker (vakman) 1 

· Metselaar (vakman) 1 
Modelmaker (vakman) 1 
Motordrijver A • 
Mijnenmonteur A 
Plaatwerker 
Radarmonteur (vakman) 1 
Radiomonteur (vakman) 1 
Scheepmaker (vakman +) 1 
Scheepsbeschleter (vakman +) t 
Scheepstulger (vakman) 1 
Schilder 
Sloepenmaker (vakman +) t 
Smfd-lvuurwerker (vakman +> t 
Torpedomaker (vakman) 1 
Tuinman (vakman) 1 
Vormer-gieter (vakman) t 
Vuurleidlngemonteur (vakman +) 1 
Zeilmaker (vakman) 1 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Dten.st uitwering werken 

Kampbeheerder· D 
Kok C 

Verkeer en Waterstaat 
Noordooatpolderwerken. 

Sluiswachter D 
Rtjksu;aterBtaat 

Brugwachter C 
Electrlclen E 
Kanaalwachter 
Kantonnier C 
Motordrijver-dekknecht 
Motorschipper C 
Onderopztener der domeinen 
Pontwachter B 
Slulsknecht A 
13iluiswachter D 
Stuurman A 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraf'e en 

Te1efon«e 
Besteller 
Magazijnbediende B 
Werkman-voorman 

Zuiderzeewerken 
Brugwachter C 
Kantonnier C 

1 Zie de noten op blz. 651 en 652. 
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Slulsknecht A 
Sluiswachter D 

Economische Zaken 

Octrooiraad en bureau voor de industriële 
e,uendom 

Binder C 

Landbouw, Visserij en VoedselvoorzleDl.ng 
Departement 

Stoffeerder 
Landbouwhogeachool 

Timmerman 
Tuinman 

Rf,Jkainatituut voor gluimweteelt 
Tuinman 

Bi,Jkamiddelbare school voor trofliache 
landbouw 

Bediende C 
Tuinman 

Rijksserum,nrichtinQ 
Monteur G 

Staqtsbosbeheer 
Tractorchauffeur 
Voerman 

BtaatBWeartsenijktmdig onàenoe~nQB
,nstituut 

Monteur G 
Visserij-,ns,,ectie 

Matroos-stuurman 

Sociale Zaken 
Krankdnni.genicezen ( gestichten al11emeen) 
Behanger-st.otteerder 
Kleermaker 
Kok C 
Magazijnchef 
Schilder 
Schoenmaker 
Slager-kok 
Stoomstoker-vakman 
Timmerman 
Tuinman 
Wasserljbediende 
Werkman-opzichter 

Rf,Jkskweekschool voor vroedvrouwen 
Linnenjuffrouw 

Rf,JksverzekerinQsbank 
Timmerman 

GROEP 4a 
(198-219) 

Justitie 
GevanQeniawezen en JJB1/C'lwfKlthenzorQ 

Kok B 

Instituut tot opldd,,ng van hogeJ"e 
politieambtenaren 

"Kok B 

Rf,Jkspolitie 
Kok B 
Tuchtscholen e-n B'iksopvoedingsgeatichten 
Kolt B 
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Marine 
LoodBWeZen, betonninQ, bebakeni.ng en 

verHchting 
Lichtwachter-kok aan boord van een licht

schip 
Lichtwachter-motordrijver aan boord van 

een lichtschip 
2e Lichtwachter aan boord van een llcht

schip 
Matroos-kok bij het loodswezen 
1e Matroos aan boord van een motorbe

tonnings- en verUchtingsvaartulg 

Rf,JkBwer/ en andere àlensten en innch
tin11en van de Kon,nkJijke marine 

Havenwachter 
Sluiswachter C 

Verkeer en Waterstaat 

Rijkswa.terata.at 
Brugwachter B 
Electriclen D 
Gezagvoerder D 
Lichtwachter B 
Machinist D 
Monteur F 
Motorschipper B 
Pontwachter A 
Sluisknecht-vakman 
Sluiswachter C 
Waker A 

8ta.atavissershavenbedriJI 
le H.alknecbt 
Havenbeambte-timmerman 
le Havenknecht 
Monteur 14, 

ZuideneewPrken. 
Gezagvoerder D 
Machinist D 
Monteur F 
Sluisknecht -vakman 

Economische Zaken 
IJkwezen 

Bediende B 

GROEP 4b 
(20~221) 

Binnenlandse Zaken 

Staataàrvkkerii- en 1dtoeverijbeàrljf 
Binder B 
Drukker E 
Technicus D 
Zetter C 

GROEP ~ 
(209-230) 

Algemeen 
Archietbedlende A 
Bibllotbeekbediende A 
Chauffeur-monteur 
Laboratoriumbediende A 

Departementen van algemeen bestuur 
Vakman A 

Justitie 

Technische à'6nsten. der Bf,Jkspolitie 
Bekleder A 
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Draaier A 
Electrlcien C 
Gereedschapmaker B 
Instrumentmaker D 
Lasser A 
Machinebankwerker 
Magazijnmeester C 
Monteur E 
Plaatstrekker A 
Smid-bankwerker A 
Smid-vuurwerker A 
Spuiter A 

Binnenlandse Zaken 
8taatsdn,.kkef'ti- en uitgeverl,fbedrijf 

Binder A 
Drukker D 
Ondermagazijnmeeater 
Stereotypeur A 
Technicus C 
Zetter B 

O~derwijs, Kunsten en Wetenschappen 

BvkBmuaeum 
Mouleur 

.RC,kBUniversiteiten en Techn'8che 
hoguchool 

Autogeenlasser 
Desinfecteur 
Instrumentmaker D 
Machinebankwerker 
Modelmaker A 
Ie Portier bij het academisch ziekenhuis 

te Leiden 
Scheepstimmerman-modelma.ker 
Stoomstoker-vakman A 

Financiën 
Rvk.rin.koopbureau 

Vakman A 
Rfdksmunt 

Vakman A 

Oorlog 
Jnstemnqen. reuorterende onder het 

departement van Oorlog 
Carosseriemaker 
Fijnschilder 
Gereedschapmaker B 
Instrumentmaker D 
Machinebankwerker 
Meesterknecht D 
Meester-smid 
Meester-timmerman 
Meester-vuurwerker 
Molenaar 
Monteur-electriclen 
Plaatstrekker A 
Smid-bankwerker A 
Snijder 
Steendrukker 
Vakman A 1 

1 Onder de functies. waarin een vak.man 
A werkzaam kan zijn, zijn mede begrepen 
die, welke in groep 4 van de toevoeging 
.,(va.kma.n)" dan wel ,.(vakman +>" zijn 
voorzien. 
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Marine 
Loodswezen., betonning. bebakening en 

verlichting 
te Matroos aan boord van een stoombeton

ninga- en verlichtingsvaartuig 
Matroos-motordrijver aan boord van een 

motorbetonnings- en verlichtingsvaartuig 
Matroos-motordrijver bij het loodswezen 
Smid-vuurwerker A 
.Rt}k8werf en andere d'6nsten en imichtbi-

gen. van de Koninklijke Marine 
Fijnschilder 
Instrumentmaker D 
Machinebankwerker 
Pyrotechnisch vakman 
Scheepsbeschteter-achrljnwerker 
Stoomstoker-vakman A 
Vakman A 1 

Wederopbouw en Volkshuisvesting 
Dfenst uitvoering -werkefl 

Kampbeheerder C 

Verkeer en Waterstaat 
Koninklijk Nederlands meteorolo{rlsch 

inatituut 
Instrumentmaker D 

.R~k8l-ucht-vaartd'6Mt 
Instrumentmaker D 
Monteur E 

Ri;kBwaterstaat 
Instrumentmaker D 
Kantonnier B 
Btaats'bedrlJf der Pos-terfen. Teleuraf'6 en 

Telefome 
Besteller A 
Magazijnbediende A 
Vakman A 

Economische Zaken 
Oen.traaJ bureau voor de statistiek 

Vakman A 
IJ'kweseen 

Hoofdbediende 

Landbouw, Vluerij en Voedselvoonienlng 
Rijkamtdàelbare ach.ooi VOOf" tropische 

landbouw 
Bediende A 

Staatsbosbeheer 
Tractorchauffeur-monteur 
Voorwerker A 

V'8serlJ-lnspecn.e 
Machinist-motordrijver 

Sociale Zaken 
Kran.k.z'Cn.n.igen~n. {gestichten.algemeen) 
Gasfitter 
Machinebankwerker 
Monteur-electricien 
1e SChoenmaker 
le Timmerman 

RiJkltverzekeringsbank 
Electrtclen-monteur 

1 Zie de noot onder le kolom. 
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GROEP Sa 
(215-236) 

Marine 
L,ood~, betonning, bebaken,ng en. 

11eT1'chting 
Instrumentmaker C bij de technische dienst 

van •s Rijks kustverllchtlng 
Monteur D bij de technische dienst V&Jt 

•s RJjks kustverllchtlng 
le Stoker bij het loodswezen 

Verkeer en Waterstaat 
Rvuwaterataat 

Brugwachter A 
Duinwachter 
Electrlcien B 
Gezagvoerder C 
Havenwachter A 
Kanaalwachter A 
Machinist C 
Sluiswachter B 

Bcheep1XU1rtinapectie 
Schipper op een motorboot 

Bta.atBViaaerahavenbeàrilf 
Havenwachter A 

Zuiderzeewerken 
Machinist C 
Sluiswachter B 

Sociale Zaken 
At"befàainapectie en tnapectie van de 

havenat"beid ( algemeen) 
Schlpper-motordrtjver 

GROEP 8 
(121-242) 

Departementen van al1emeen bestuur 
Chef-vakman 

Bo1e Colleges van Staat 
Tweede Kam.er der Bta.ten-Genet"aaJ 

Chef-vakman 
Justitie 

Techni8c1'e dienaten der RikBflOlitie 
Chef-monteur 
Gereedsch&pmaker A 
Instrumentmaker B 
Machinebankwerker A 

Binnenlandse Zaken 
Bta.atadrukkeril- en. tdtgeverijbedrijf 

Drukker C 
Magazijnmeester B 
Technicus B 
Zetter A 

OnderwU■• Kunsten en Wetenschappen 
Koulnklijke bibHotheek 

Chef-vakman 
Rijkaat"ohfeven 

Chef-vakman 
Rijksmuseum 

Chef-stoker 
Tuinman A 
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Rijk.tfflV&.'"Uffl VOOt" 110lk8kurade ,,.Het 
N ederland.8 openluchtmuseum" 

Chef-vakman 
Tuinman A 

RvkBumvet"8'teiten. en Technlache hoge-
school 

Chef-stoker 
Hoefsmid 
Instrumentmaker B 
Machinebankwerker A 
Monteur C 
Stalbaas 
Tuinman A 

Financiën 
Domeinen 

Chef-vakman 
Schipper bij de visserijpolitie op de zeeuw

se stromen 
Schipper op een domeinvaartuig 

RijkankoopbK,-eau 
Chef-vakman-keurder 
Voorman C 

RCfkBmunt 
Graveur 
Voorman C 

Oorlo1 
lff8telHn11en ,-essorterende ondet" het 

departement van Oorlog 
Chef-vakman 
Gereedsch&pmaker A 
Instrumentmaker B 
Machinebankwerker J. 
Snijder A 

• Voorman-fijnschilder 
Voorman-vakman 1 

TopOllf'tl/UCM d4eflat 
Chef-kaartenplakker 

Marine 
Loodswezen, betonntng, bebakenint, en 

-ver-Hchting 
Voorman-vakman 

RiJkttwet"f en andere diemten en lnrichtin-
. oen. 1Xln de KOfl.inklijke Marine 
Instrumentmaker B 
Machinebankwerker A 
Voorman-fijnschilder 
Voorman-vakman 1 

Verificatie van ,. Rijka zeetnstrumenten 
Instrumentmaker B 

Wederopbouw en Volkshalffestlng 
Oent,-aie dlt"eoffe wederopbouw en 

volkahuvveating 
Chef-vakman 

D4enat vltooering wet"ken 
Kampbeheerder B 

Ri,Jkagebovwendfenat 
Meesterknecht C 

r--
1 Onder de functies, waarin een voor

aian-vakman werkzaam ka.n zijn, zijn be
Crepen die, welke In groep 4 van de toe
•oegtng .,(vakman + )" zijn voorzien. 
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Verkeer en Waterstaat 
Riikswaterstaat 

Chef-vakman 
Electrlcien A 
Gezagvoerder B 
Kantonnier A 
Lichtwachter A 
Machinist B 
Monteur C 
Motorschipper A 
Sluiswachter A 
Btaatsbedri,if der Posterijen, Telegrafi,e en 

'l.1elefon,e 
Ambachtsman 
Besteller-voorman 
Chef-magazijnbediende 
Chef-vakman 
Expediteur B .-
Monteur C 

Staatsvlssenhavenbedriif 
Chef-vakman 

• Monteur C 
Politiebeambte 

Zuiderzeewerken 
Electricien A 
Gemgvoerder B 
Machinist B 
Monteur C 

Economische Zaken 
Centraal .Planbureau 

Chef-vakman 
Centraal bureau voor de statiatiek 

Chef-vakman 
Centrale dlenst voor in.- en uitvoer 

Chef-vakman 
Octrooiraad en burea.u voor de inàuatrié'le 

eigen.dom 
Chef-vakman 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
La.ndbou-whogeschool 

Tuinman A 
Visserl,J-Cnspectie 

Gaagvoerder B 

Sociale Zaken 
Krankzinnigen wezen ( gestichten algemeen) 
Tuinman A 

Ri,JkBkweekachooZ -voor -vroeà1WOUW61& 
Chef-vakman 

GROEP 6a 
(230-250) 

Justitie 
Gevangeniswezen en PB'I/ChOJHJ.thenzorg 

. Kok A 

Instituut tot opleiding van hogere poli«e
ambtenaren 

Kok A 

Kok A 
Ril kspolitie 

Tuchtscholen en Rijkaopooedingsgestich
ten 

Kok A 
Binnenlandse Zaken 
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Centrale commiBBie -voor de keuring van 
/Ufflll 

.2e Operateur 
. 8taatsdru.kkerij. en vitge-veri,fbedrl,Jf 

Ondervoorman B 

Oorlo~ 
To1.10grafiBche dienst 

Drukker B 1 
GROEP 6b 
(238-269) 

Wederopbouw en Volkshulsvestln~ 
Ri;kagebouwendlenst 

Hulpopzichter 

Verkeer en Waterstaat 
Noordoostpolàerwerbn&. 

Onderopzichter 
Chef-vakman A 

Rijkswaterstaat 
Gezagvoerder A 
Machinist A 

machinist-sluiswachter 

GROEP 6c 
(244-265) 

Binnenlandse Zaken 
Centrale commiaaie -voor de keuring 

van films 
te Operateur 

BtaatsdrukkeriJ- en uitge-veri,;bedrl,Jf 
Ondervoorman A 

Oorlo~ 
Instellingen ressorterende onder het 

deJHJ,rtement van Oorlog 
le Instrumentmaker 

Marine 
Looàawezen, betonning, bebakenfng en 

verlichting 
Instrumentmaker A bij de technische dienst 

van 's Rljks kustverlichting 
Monteur B bij de technische dienst van 

's Rijks k1,1stverlicbtlng 
Wederopbouw en Volkshulsvestlnr 

Dienst 1dtwering werken 
Kampbeheerder A 

Verkeer en Waterstaat 
Konlnkli,Jk Nederlands meteorolouiach 

instituut 
Instrumentmaker A 

N oordoost1>0lderwerken 
Kampbeheerder A 

R'idkaJwcht-vaartdienat 
Instrumentmaker A 
Monteur B 

Bilk4waterstaai 
Instrumentmaker A 
Monteur B 

1 De drukker(s) B, belast met de bedie
ning van een offset-pers. geniet(en) bo
vendien een ambtstoelage van f 10 per 
maand. 
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Btaatrvlssershavenbedrllf 
Monteur B 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
R,f,J'k8senim,nrichting 

Monteur B 
Btaatsveeartsenijkufl.dig onderzoektngs

in.stitvvt 
Monteur B 

GROEP 6d 
(248-269) 

Verkeer en Waterstaat 

Staatsbedrijf der PosterlJen~ Telegraff.e en 
Telefonie 

Ambachtsman A 
Besteller-voorman A 
Expediteur A 
Monteur A 

GROEP 6e 
(257-277) 

Binnenlandse Zaken 

StaatsdrukkeriJ- en vttgeveriJbedrlJf 
Magazijnmeester A 
Voorman B 

Oorlog 
Generale staf 

Chef-drukker 
Geneeskundige dienst der Koninklijke 

Landmacht 
Orthopaedisch instrumentmaker 
Prothesemaker 

Topografische dienst 
Drukker Al 

Marine 
Hydrografie 

Macblnlst aan boord van de "Zeefakkel'" 

Behoort b:lj Koninklijk besluit van 20 , 
Juni 1949 (Staatsblad no. :r 261.). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken a.t, 

;J. R. H. VAN SCHAIK. 

BULAGE E I 

bevattende de salarisschalen voor de vol
wassenen die een ambt bekleden ingedeeld 
In Bijlage E 

1 De drukker(s) A. belast met de bedie
ning van een offset-pers, geniet(en) boven
dien een ambtstoelage van f io per maand, 
terwijl de drukker A. dienstdoende als 
zaaloudete, vervanger van de le drukker, 
bovendien een ambtstoelage van f 20 per 
maand geniet. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Btootsblad no. J 261). 

Mij bekend, 
De M,ntater van B,,H,enlandse Zaken a..l., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BULAGE E Il 

bevattende de aalarluehalen voor de Dlet
volwassenen die een ambt bekleden lnce

deeld In BUiare E 

Hierbij dient het navolgende in acht ge
nomen te worden: 

groep 1 geldt voor de ambten. gerang
schikt in gr. 1 van b:IJl. E 

groep 2 geldt voor de ambten. gerang
schikt ln gr. 1 en 2a. van bijl. E 

groep 3 geldt voor de ambten, gerang
schikt In gr. 3 en 3a van bijl. E 

groep 4 geldt voor de ambten,, gerang
echlkt 1n de overige gr. van bijl. E 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Staatsblad no. J 261). 

Mij bekend 
De Miniater van Binnenlandse Zaken a.i.,, 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BULAGE G 

bevattende de salarisregeling van het 
onderwijzend personeel van onder

wijsinrichtingen 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Art. I. Waar in deze bijlage wordt ge
sproken van lessen en lesuren, worden, 
tenzij anders Is of wordt bepaald, daaronder 
verstaan lessen van vijftig minuten. 

Art. II. 1. Aan de leraar, die met 
gunstig gevolg een of meer doctorale exa
mens aan een Nederlandse universiteit of 
hogeschool heeft afgelegd of een of meer 
diploma's van ingenieur aan een Neder
landse hogeschool heeft verkregen, wor
den deswege voor de vaststelling van zijn 
sa.larls-a.nciënniteit twee dienstjaren toe
gekend. De leraar, die wwel een of meer 
doctorale als een of meer ingenieursexa
mens met gunstig gevolg heeft afgelegd,. 
krijgt deswege slechts twee dienstjaren 
vergolden. 

2. Aan de leraar, die eenmaal of meer
malen aan een Nederla.ndse universiteit of 
hogeschool is gepromoveerd. worden des
wege bovendien drie dienstjaren toegekend. 

3. Aan de directeur, die aan een Neder
landse universiteit of hogeschool ie gepro
moveerd, wordt deswege een dienstjaar toe
gekend. 
Art. III. De verhoging van het salaris van 

een directeur, een leraar of een onderwtjzer 
wegens het verkrijgen van een bevoegdheid 
gaat in met de eerste dag van de maand, 
waarin hij die bevoegdheid verkrijgt. Het
zelfde geldt voor de verhoging van het sa
laris van een directeur of een leraar, die 
een academische graad behaalt. 

Art. IV. Voor zoveel de tijd, doorge
bracht in vorige betrekkingen" geheel of 
gedeeltelijk medetelt bij de vaststelllng van 
de salaris-anciënniteit, waarnaar het sala
ris in de nieuwe betrekking wordt bere
kend, kan deze tijd slechts enkelvoudig 
worden medegerekend . 

Art. V. Dleruittijd, die reeds met pen
sioen ls vergolden, alsmede diensttijd In 
betrekkingen, waarvoor verlofs- of non
actlvtteitstraktement wordt genoten, blijft 
voor de vaststelling van de salaris-anciën
niteit buiten aanmerking. 

HOOFDSTUK II 

BUks hogere burgerscholen 

Art. 1. Waar in de artikelen van dit 
hoofdstuk wordt gesproken van "Onze Mi
nister'', wordt daaronder verstaan Onze 
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Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. 

Art. 2. Het salaris van de directeuren 
wordt, met inachtneming van de bepalin
gen, vervat in de hoofdstukken I en II van 
deze bijlage, vastgesteld op een bedrag per 
maand volgens de bÎj dit hoofdstuk beho
rende tabel G II 1, met dien verstande, dat 
een directeur, die gedurende vier achter
eenvolgende schooljaren is gesalariëerd 
volgens tabel G II 1 onder b, bij verminde
ring van het aantal klassen der school tot 
minder dan tien, zonder zijn toestemming 
niet mag worden gesa.lariëerd volgens tabel 
G II 1 onder a. 

Art. 3. Het aantal wekelijkse lessen van 
de directeur bedraagt ten minste het ver
schil tussen het getal 20 en het getal der 
stamklassen en parallelafdelingen, dat de 
school op i5 September van het schooljaar 
telt, met een minimum van 4 lessen per 
week. 

Art. 4. Het salaris van dè als onderdi
recteur aangewezen leraren wordt deswege 
verhoogd met een bedrag van f 30 . per 
maand. 

Art. 5. 1. Het aantal wekelbla;1e lessen 
van de onderdirecteuren bedraagt ten 
minste het verschil tussen het getal 35 en 
het getal der stamklassen en parallelafde
lingen, dat de school op 16 September van 
het schooljaar telt, met een minimum van 
16 lessen per wee~ met dien verstande, dat 
hun zonder toestemming niet meer dan 26 
wekelijkse lessen mogen worden opgedra
gen. 

2. Indien een onderdirecteur langer dan 
een maand achtereen is belast geweest met 
de waarneming van het directoraat, wordt 
met ingang van de daarop volgende maand 
zijn ·aantal wekelijkse lessen vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3. 

Art. 6. De als onderdirecteur aangewe
zen leraren, belast met meer dan het inge
volge het eerste lid van artikel 5 voor hen 
geldende minimum-aantal wekelijkse les
sen, genieten deswege bij een salaris-an
ciënniteit van minder dan negen jaren een 
salaris van f 5 per maand voor elke der 
wekelijkse lessen boven dat aantal, tot een 
maximum . van f 15 per maai;id, en biJ° een 
èa.laris-ànciënniteit van negen of ·meer ja
-ren een salaris van f 1 O per ma.and voor 
elke der wekelijkse lessen boven dat aantal. 
tot een maximum van f 30 per maand. 

Art. 7. 1. De betrekkingen van leraar 
worden onderscheiden in volledige en niet
volledige betrekkingei'i.. 

2. In gevàl van vermindering op eigen 
verzoek van het aantal wekelijkse lessen 
van een leraar, aangesteld in een volledige 
betrekking aan een of meer scholen, wordt 
deze, tenzij Onze Minister anders bepaalt, 
beschouwd niet langer in een zodanige be
trekking werkzaam te zijn en treden voor 
hem de bepalingen, geldend voor leraren, in 
een niet-volledige betrekking aangesteld, in 
werking. 

.3. In.dien een leraar,' aan twee of meer 
scholen te?-9-men in een volledige betrekking 
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aangesteld, om redene~ buiten zijn wil zijn 
lessen aan een of meer dier scholen ver
liest, wordt hij, tenzij Onze Minister anders 
bepaalt, ten aanzien van elke der scholen, 
waaraan hij werkzaam blijft, beschouwd 
niet langer in een zodanige betrekking 
werkzaam te zijn en treden voor hem de 
bepalingen, geldend voor leraren, in een 
niet-volledige betrekking aangesteld, in 
werking. 

Art. 8. Een leraar, aangesteld in een 
volledige betrekking, die met toestemming 
van Onze Minister tevens in tijdelijke 
dienst aan een andere school is. verbonden, 
wordt voor de berekening van zijn salaris 
aan die school geacht in een volledige be
trekking aan de scholen tezamen werk
zaam te zijn. 
· Art. 9. Het salaris van de leraren, · aan

gesteld in een volledige betrekking met uit
zondering van de leraressen in het hand
werken, wordt met inachtneming van de 
bepalingen, vervat in de hoofdstukken I en 
II van deze bijlage, vastgesteld op een be
drag per maand volgens de bij dit hoofd
stuk behorende tabel G II 2. 

Art. 10. Het salaris van de Ier.aren, aan
gesteld in een niet-volledige betrekking, 
met uitzondering van de leraren in de li
chamelijke oefening en de leraressen in het 
handwerken, wordt met inachtneming van 
de bepalingen, vervat in de hoofdstukken I 
en II van deze bijlage, vastgesteld op een 
bedrag per maand volgens de bij dit hoofd
stuk behorende tabel G II 3. 

Art. 11. Het salaris van de leraren in ·de 
lichamelijke oefening, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, wordt , met in
achtneming van de bepalingen, vervat in 
de hoofdstukken I en II van deze bijlage, 
vastgesteld op een bedrag per maand vol
ge~s de bij dit hoof~uk behorende tabel 
G Il \. . . 

Art. 12. Het salaris van de leraressen 
\n het handwerken, aangesteld in een vol
ledige betrekking, wordt met inachtneming 
van de bepalingen, vervat in de hoofdstuk
ken I en II van deze bijlage, vastgesteld 
op een bedrag per maand vqlgens d~ bij 
dit hoofdstuk behorende tabel G II 6. 

Art. 13. Het salaris van de ·leraressen in 
het handwerken, aangesteld in een niet
volledige betrekking, wordt met inachtne
ming van de bel)8.lingen. vervat in de 
hoofdstukken I en II van deze bijlage, 
vastgesteld op een bèdrag per maand vol
gens de bij dit hoofdstuk behorende tabel 
G II 6. 

Art. 14. De leraar, bevoegd tot het ge
ven van onderwijs in een of meer talen 
aan de school, waaraan hij werkzaam is, 
die met gunstig gevolg een aanvullend 
examen in de handelsbriefwisseling in een 
of meer van die talen heeft afgelegd, ont
vangt deswege, zolang hij in die taal of dia 
talen aan die school onderwijs geeft, boven 
zijn salaris een beloning van f 20 per 
maand, met dien verstande, dat de som van 
salaris en beloning het voor hem geldende 
maximumsalaris niet mag overschrijden. 



661 

Art. 16. Het jaarsalaris wordt vastge
steld door het bedrag van het salaris per 
maand met twaalf te vermenigvuldigen. 

Art. 16. Aan leraren in de lichamel)Jlte 
oefening wordt voor wekelijkse lessen bo
ven een aantal van 38, aan leraren in an
dere vakken voor wekelijkse lessen. boven 
een aantal van 32 geen salaris toegekend. 

Art. 17. Voor de directeuren telt, on
verminderd het bepaalde in hoofdstuk I 
van deze bijlage, voor de vaststelling van 
de salaris-anciënniteit ten volle mede de 
tijd, doorgebracht als directeur of rector 
van openbare of · ingevolge artikel 157 der 
hoger-onderwijswet aangewezen bijzondere 
gymnasia, van openbare hogere burger
scholen or bijzondere hogere burgerscho
len (lycea), die voldoen aan de eisen, 
ten aanzien van deze scholen gesteld bij 
artikel 46ter1 leden 2 tot en met 9, der 
middelbaar-onderwijswet, van openbare 
middelbare scholen voor meisjes of bijzon
dere middelbare scholen voor meisjes, die 
voldoen aan de eisen, ten aanzien van deze 
scholen gesteld bij artikel 45ter1 leden 2 
tot en met 9, der middelbaar-onderwijswet, 
of aan welke door Onze Minister rechten 
zijn toegekend, van openbare of gesub
sidieerde bijzondere handelsdagscholen, van 
Rijks- of ingevolge artikel 30 van het Ko
ninklijk besluit van 23 Augustaus 1933 
(8taatablad 456) aangewezen gemeentelijke 
of bijzondere kweekscholen voor onderwij
zers en onderwijzeressen, van Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde openbare of bij
zondere dagscholen voor middelbaar nij
verheidsonderwijs, van scholen, als bedoeld 
in de hoofdstukken VI en IX van deze 
bijlage, ot daarmee gelijk te stellen bijzon
dere scholen, alsmede van binnen of bui
ten het Rijk gevestigde Nederlandse scho
len, die naar het oordeel van Onze Minister 
met de in dit artikel genoemde scholen 
kunnen worden gelijkgesteld. 
· Art. 18. 1. Voor de leraren telt. on

verminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 
van deze bijlage, voor de vaststelling van 
de salaris-anciënnitei~ ten volle mede de 
tijd, doorgebracht als directeur of rector 
van of als leraar aan openbare of inge
volge artikel 157 der hoger-onderwijswet 
aangewezen bijzondere gymnasia, aan open
bare hogere burgerscholen of bijzondere 
hogere burgerscholen (lycea). die voldoen 
aan de eisen, ten aanzien van deze scholen 
gesteld bij artikel 46ter" leden 2 tot en met 
9, der middelbaar-onderwijswet, aan open
bare middelbare scholen voor meisjes ot 
bijzondere middelbare scholen voor meisjes, 
die voldoen aan de eisen, ten aanzien van 
deze scholen gesteld bij artikel 45ter" leden 
2 tot en met 9, der middelbaar-onderwijs ... 
wet, of aan welke door Onze Minister rech
ten zijn toegekend, · aan openbare of 
gesubsidieerde bijzondere handelsdagscho
len, aan Rijks- of ingevolge artikel 
30 van het Koninklijk besluit van 23 
Augµstus 1983 (Staatsblad 456) aange
wezen gemeentelijke of bijzondere kweek
scholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen, aan RIJks- of van Rijkswege ge-
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subsidieerde openbare of bijzondere dag
scholen voor middelbaar nijverheidsonder
wijs, aan scholen, als bedoeld in de hoofd
stukken VI en IX van deze bijlage, of 
daarmee gelijk te stellen bijz~ndere scho
len, alsmede aan binnen of buiten het Rijk 
gevestigde Nederlandse scholen, die naar 
het oordeel van Onze Minister met de in 
dit artikel genoemde scholen kunnen wor-
den gelijkgesteld. · 

2. Voor leraren in de lichamelijke oefe" 
nlng telt bovendien voor de vaststelling 
van de salaris-anciënniteit ten volle mede 
de tijd, doorgebracht als directeur van of als 
leraar aan de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding te Amsterdam, de Kweekschool, 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, te 
's-Gravenhage, het Instituut voor Licha
melijke Opvoeding te Groningen en het 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding van 
de R.K. Leergangen te Tilburg. 

3. De voor de vaststelling van de sala
ris-anciënniteit in aanmerking komende 
diensttijd, verworven aln scholen voor la
ger onderwijs en aan Rijks- of van Rijks
wege gesubsidieerde openbare of bijzondere 
dagscholen voor lager nijverheidsonderwijs 
en landbouwonderwijs, binnen of buiten 
het Rijk gevestigd, telt voor de helft van 
ten hoogste twintig dienstjaren mede, met 
dien verstande, dat zodanige diensttijd ver
worven vóór 1 September 1939, slechts voor 
de helft van ten hoogste 12 jaren medetelt. 

4. Diensttijd, verworven aan erkende 
scholen voor handelsavondonderwijs en aan 
Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde 
openbare of bijzondere avondscholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs, telt voor 
een vierde gedeelte van ten hoogste twintig 
dienstjaren mede. 

Art. 19. Onze Minister beslist, of en in 
hoeverre voor de vaststelling van de sala
ris-anciënniteit kan medetellen de tijd, 
doorgebracht in enige andere betrekking 
dan bedoeld in de artikelen 17 en 18, zomede 
de in militaire of daarvoor in de plaats tre
dende dienst doorgebrachte tijd, voor zover 
deze niet reeds op grond van krachtens 
wettelijk voorschrift verleend verlof daar
voor in aanmerking komt. 

Art. 20. 1. Indien een leraar voor geen 
der door hem aan een school onderwezen 
vakken de vereiste bevoegdheid bezit, wordt 
op zijn salaris aan die school een korting 
van vijftien ten honderd toegepast, behou
dens afronding volgens de voor hem gel
. dende tabel. 

2. Indien een leraar niet voor alle door 
hem aan een school onderwezen vakken de 
vereiste bevoegdheid bezit. wordt op zijn 
salaris aan die school een korting van vijf
tien ten honderd toegepast voor de lessen, 
waarvoor hij de vereiste bevoegdheid mist, 
met dien verstande, dat deze korting slechts 
wordt toegepast, voor zoveel het aantal 
lessen, waarvoor hij de vereiste bevoegd
heid mist, meer ~raagt dan de helft -
zo nodig tot het naastliggende gehele getal, 
naar beneden afgerond - van het aantal 
lessen, waarvoor hij de vereiste bevoegd
heid bezit. · 
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a. Indien ingevolge het bepaalde in het 
vorige lid een korting moet worden toege
past, wordt het sa.larie vastgesteld door het 
bedrag van het aa.larié, verbonden aan het 
aantal lessen, ·v.a.arvoor de leraa.r Inge
volge het bepaalde in dat lid als bevoegd 
moet worden gesalarieerd, te vermeerderen 
met het verschil tussen het salaris, dat hij 
zou ontvangen, indien hij voor alle lessen 
de vèreiste bevoegdheid mlate, en het be
drag, dat bij, zonder ln het bezit te zijn 
van de vereiste bevoegdheid, zou ontvangen 
voor eenzelfde aantal lessen. als waarvoor 
bij ingevolge het bepaalde in het vorige 
lid als bevoegd wordt gesalarieerd. 

Art. 21. 1. Indien een leraar, aange
steld in een volledige betrekking, geduren
de een tijdvak van vier achtereenvolgende 
schooljaren anders dan op eigen verzoek 
met minder dan 18 - en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
met minder dan 22 - leasen per week is 
belast geweest, wordt zijn salaris met In
gang van het daai'op volgende schooljaar 
berekend volgens de bij dit hoofdstuk be
horende tabel G II 3 - en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
volgens de tabel G II 4 - en naar een 
aantal lessen, gelijk aan anderhalf maal 
het werkelijk gegeven aantal lessen per 
week - zo nodig tot het naastliggende ge
hele getal na.ar boven afgerond. met dien 
verstande, dat het ealarle niet op een ho
ger bedrag mag worden vastgesteld dan 
dat, waarop de leraar op grond van de 
aanstelling ln een volledige betrekking en 
van zijn ea.laris-anciënnitelt aanspraak zou 
kunnen maken. 

2. Is een leraar~ aangesteld in een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde in het eerste lld ls toegepast, ge
durende een tijdvak van vier achtereenvol
gende schooljaren wederom belast geweest 
met ten minste het aantal wekelijkse les
sen, dat hem bij zijn aanstelling in de vol
ledige betrekking werd opgedragen, dan 
wordt de in dat lid bedoelde berekening 
eerst dan opnieuw toegepast, wanneer bij 
andennaal gedurende vier achtereenvol
gende schooljaren met minder dan 18 - en 
waar het een leraar in de llchamelijke oefe
ning betreft met minder dan 22 - lessen 
per week is belast geweest. 

Art. 22. Het bepaalde ln artikel 21 ls niet 
van toepassing ten aanzien van leraren. die 
als onderdirecteur zijn aangewezen. 

Art. 23. Voor de leraar. die in vaste 
dienst in een niet-volledige betrekking aan 
een school wordt aangesteld, wordt bij de 
aanstelling een aantal lessen vastgesteld, 
dat voor de berekening van zijn salaris als 
minimum zal gelden, voor zolang en voor 
zoveel hij een garantie, als bedoeld in ar
tikel 24, nog niet heeft verkregen, en be
houdens latere vermindering van dat aan
tal lessen op eigen verzoek. 

Art. 24. 1. Het aantal lessen, dat voor 
de berekening van het salaris van een in 
vaste dienst doch in een niet-volledige be
trekking aangesteld leraar in aanmerking 
komt, daalt - tenzij met zijn toestem
ming - niet beneden het hoogste mini-

662 

mumaantal lessen, door hem gegeven ln 
enig vier achtereenvolgende, na 1 Septem
ber- 1921 vallende, schooljaren omvattend 
tijdvak van zijn diensttijd aan de school, 
'\\"&O.l"Voor het eaJarls wordt berekend. met 
dien verstande dat, indien hij gedurende 
enig volgend tijdvak van vier achtereen
volgende schooljaren minder dan drie-vier
de gedeelte van dit aantal lessen heeft ge
geven. zijn salaris met inga.ng van het 
daarop volgende schooljaar wordt berekend 
naar een aantal lessen, gelijk aan vier
derde maal het werkelijk gegeven aantal 
lessen per week - zo nodig tot het naaat
llggende gehele getal naar boven atgèrond 
- doch naar ten hoogste zijn aanva.nkeli,jk 
verworven hoogste minimumaantal lessen. 
Een garantie, als In de vorige volzin be
doeld, k&n voor niet meer dan 24 - en 
waar het een leraar in de llchamelijke oefe
ning betre~ voor niet meer dan ao - les
sen per week worden verkregen. 

2. Indien een leraar aan een school in 
vaste dienst doch in een niet-volledlge be
trekking wordt aangesteld, nadat hij in een 
daaraan onmiddellijk voorafgaande betrek
king aan een der scbole~ genoemd in het 
etrste lid van artikel 18, reeds een garan
tie, als bedoeld in het eerste lld, had ver
kregen dan wel aan die andere school een 
volledige betrekking bekleedde, verkrijgt 
hij in de nieuwe betrekking reeds na twee 
jaren een garantie, gelijk aan het laagste 
aantal lessen, voor hem in deze jaren vast
gesteld, terwijl de voor de berekening van 
zijn ea.larls In het eerste lid gestelde be
palingen eerst in werking treden. nadat bij 
gedurende vier jaren in de nieuwe betrek
king is werkzaam geweest. 

8. Indien de aanstelling in vaste dienst 
in een niet-volledige betrekking aansluit 
aan een aanstelling In tijdelijke dienst aan 
dezelfde school, kan het eerste tijdvak van 
vier schooljaren, als bedoeld in het eerste 
Ud, worden geacht te zijn ingegaan op een 
tijdstip, vallende vóór de aanstelling in 
vaste dienst, voor zoveel daartoe naar de 
mening van Onze Mlnlst.er aanleiding be
staat. 

4. Indien een leraar, als bedoeld in het 
eerste Ud, twee of meer betrekkingen aan 
dagscholen bekleedt en in een dezer betrek
kingen een garantte, als bedoeld in dit ar
Ukel. heeft verkregen, wordt, Indien het 
gegarandeerde aantal lessen, vermeerderd 
met het aantal lessen in de andere betrek
king of betrekkingen, en met de leese~ be
doeld in artikel 29, het ingevolge de laatst:€ 
volzin van het eerste lid voor hem geldende 
getal overschrijdt, voor de berekening van 
zijn salaris het gegarandeerde aantal les
sen verminderd lln dier voege, dat het aan
tal dezer leBSen en dat in de andere betrek
king of betrekkingen te ze.men de lessen, 
bedoeld In artikel 29, inbegrepen, het in 
het eerste lld genoemde getal niet over
schrijdt, met dien verstande, dat zijn sa
laris naar niet minder dan het totale aan
tal werkelijk gegeven leesen mag worden 
berekend. 

Indien aan een leraar in meer dan één 
betrekking een aantal lessen wordt gega-
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randeerd op de voet van het bepaalde in 
het eerste lid en het totaal van de gega
randeerde lessen, eventueel vermeerderd 
met het aantal lessen In elke betrekking, 
waarin hij geen garantie bezit en met de 
lessen, bedoeld in artikel 29, het Ingevolge 
de laatste volzin van het eerste lid voor 
hem geldende getal overschrijdt, wordt voor 
de berekening van zijn salaris het getal der 
gegarandeerde lessen ln tedere betrekking 
verminderd in evenredigheid met het wer
kelijk gegeven aantal lessen in elk dier be
trekkingen in dier voege, dat de aldus te
ruggebrachte garanties, eventueel vermeer
derd met het aantal lessen In elke betrek
king, waarin de leraar geen garantie bezit, 
en met de lessen, bedoeld in artikel 29, te 
zame.n het ingevolge de laatste volzin van 
het eerste lid voor hem geldende getal niet 
overschrijden, met dien verstande, dat zijn 
salaris naar niet minder dan het totale 
aantal werkelijk. gegeven lessen mag wo~
den berekend. 

Art. 25. Indien het aantal wekelijkse 
leasen van een leraar, aangesteld tn vaste 
dt~nst in een niet-volledige betrekking, 
waarin hij een garantie ingevolge artikel 
23 of artikel 24 heeft gekregen, op eigen 
verzoek wordt verminderd, wordt, tenzij 
Onze Minister anders bepaalt, voor zoveel 
zijn aldus verminderde aantal werkelijk ge_ 
geven wekelijkse lessen minder bedraagt 
dan zijn laatstelijk geldende garantie, voor 
hem terstond een nieuwe garantie vastge
steld ten bedrage van het aldus vermin
derde aantal werkelijk gegeven wekelijkse 
lessen. 

Art. 26. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het tweede Ud va.;n artikel 
'1 wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als be
doeld in het eerste Ud van artikel 24, vast
gesteld ten bedrage van het aldus vermin
derde aantal werkelijk gegeven wekelijkse 
lessen, tenzij hij een zodanige garantie nog 
niet had kunnen verkrijgen. 

Art. 27. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het derde lid van artikel 7 
wordt beschouwd ntet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als be
doeld In het eerste lid van artikel 24, vast
gesteld, alsof hij aan elke der scholen 
steeds in een niet-volledige betrekking was 
aangesteld geweest, tenzij hij een zodanige 
garantie nog niet had kunnen verkrijgen, 
in welk geval voor hem terstond een ga
rantie wordt vastgesteld ten bedrage van 
het aantal werkeliJ"k gegeven wekelijkse 
lessen. 

Art. 28. Een garantie, ale bedoeld in ar
tikel 23 en in artikel 24, kan, tenzij Onze 
Minister anders bepaalt, niet worden ver
kregen voor de lessen. waarvoor de leraar 
de vereiste bevoegdheid niet bezit. 

Art. 29. 1. Indien een leraar Is verbon
den aan twee of meer scholen, gelegen In 
twee of meer verschillende gemeenten, 
wordt voor de berekening van zijn totale 
salaris het totale getal van zijn wekelijkse 
lessen vermeerderd met 
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a. één lesuur voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met niet mP.er dan 5 lessen per week is 
belast, 

b. twee lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 6 doch niet meer dan 10 les
sen per week Is belast, 

c. drie lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 10 lessen per week is be
last, behoudens het bepaalde onder cl" 

tl. vier lesuren, Indien hij In één bulten 
zijn standplaats gelegen gemeente aan één 
school met meer dan 12 ~ en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
met meer dan 15 - lessen per week is be
last, 

met dien verstande, dat, indien de leraar 
aan alle scholen tezamen met niet meer 
dan 10 lessen per week Is belast, slechts 
één extra lesuur wordt toegekend en dat in 
geen geval meer dan vier extra lesuren 
worden toegekend. 

2. Wanneer door wti'Llging van de ge
tallen der wekelijkse lessen in een of meer 
der gemeenten het getal der weke-
1:iJ"kse lessen tn de standplaats van een 
leraar, in die standplaats aangesteld in 
vaste dienst, gedurende vier achtereenvol
gende schooljaren Is komen te liggen bene
den da.t in enige andere gemeente, kan, 
met ingang van het daarol) volgende 
schooljaar, een andere gemeente als stand• 
plaats worden aangewezen, met dien ver
stande, dat dit in elk geval geschiedt, in
dien het getal der wekelijkse lessen In de 
standplaats gedurende dat tijdvak niet 
meer dan drie-vierde gedeelte van dat in 
die andere gemeente heeft bedragen. 

3. Wanneer door wijziging va.n de ge
tallen der wekelfJlale lessen in een of meer 
der gemeenten het getal der wekeliJlale 
lessen in de standplaats van een leraar, in 
die standplaats aangesteld in tijdelijke 
dienst, komt te liggen beneden dat in enige 
andere gemeente, kan die andere gemeente 
als standplaats worden aangewezen, met 
dien verstande, dat dit ln elk geval ge
schiedt, indien het getal der wekelfJlale 
lessen in de standplaats niet meer dan 
drie-vierde gedeelte van dat in die andere 
gem~nte bedraagt. 

4. De in het eerste Ud onder a, b, c end 
bedoelde extra lesuren worden beschouwd 
als werkeUjk gegeven lessen. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde 
ln het tweede lld van artikel 20 worden ze 
beschouwd als lessen. waarvoor de leraar 
de vereiste bevoegdheid bezit. 

6. Voor de berekening van het salaris 
aan elke der in het eerste lid bedoelde 
scholen afzonderlijk wordt het aantal extra 
lesuren, vastgesteld overeenkomstig het 
bepaalde in dat lld, over de scholen ln de 
buiten de standplaats gelegen gemeente of 
gemeenten verdeeld op nader door Onze 
Minister vast te stellen wijze. 

Art. 30. 1. Aa.n een leraar, verbonden 
aan twee of meer In verschillende gemeen~ 
ten gelegen scholen, worden de voor het 
vervullen van de betrekking of betrekkin-
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gen bulten zijn standplaats gemaakte wer
kelijke reiskosten vergoed naar de derde 
klasse van het Reisbeslult 1916. 

2. Onze Minister kan aan een leraar, 
als bedoeld • In het eerste lld, een vergoe
ding voor yerblijfk.osten toekennen over
eenkomstig de bepalingen van het Retsbe
sluit 1916. 

Art. 31. 1. Het totale salaris van een 
leraar, verbonden aan twee of meer ln de
zelfde gemeente gelegen acholen, aan welke 
zijn salaris naar dezelfde van Rijkswege 
vastgestelde bepalingen wordt berekend, 
mag niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien alle lessen, waarnaar 
zijn salaris moet worden berekend, voor 
hem waren vastgesteld aan een dezer scho
len. 

2. Het tota.le salaris van een leraar. 
verbonden aan twee of meer in dezelfde 
gemeente gelegen scholen. aan welke zijn 
salaris naar verschillende va.n Rijkswege 
vastgestelde bepalingen wordt berekend, 
mag niet stijgen boven het bedrag, da.t hij 
zou genieten, Indien alle lessen, waarnaar 
zijn sa.la.ris moet worden berekend, voor 
hem waren vastgesteld aan de school, aan 
welke zijn salaris naar de hoogste van 
Rijkswege vastgestelde regeling wordt be
rekend. 

Art. 32. 1. Het totale salaris va.n een 
leraar, verbonden aan twee of meer In ver
ecblllende gemeenten gelegen scholen, aan 
welke zijn salaris naar dezelfde van Rijks
wege vastgestelde bepalingen wordt bere
ken4, mag ~et stijgen boven het bedrag, 
dat hij zou genieten, indien alle lessen, 
waarnaar zijn salaris moet worden bere
kend, voor hem waren vastgesteld aan de 
school, gelegen ln de gemeente, die voor 
de toepassing van standplaatsaftrek in de 
hoogste klasse is gerangschikt. 

2. Het totale salaris van een leraar, 
verbonden aan twee of meer in verschil
lende gemeenten gelegen scholen, aan wel
ke zijn salans naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde bepalingen wordt 
berek~nd, mag niet stJJgen tboven het be
drag, dat bij zou genieten, .indien alle les
sen, waarnaar zijn salaris moet worden be
rekend, voor hem waren vastgesteld aan 
de school, aan welke zijn salaris naar de 
hoogste van R1Jlmwege vastgestelde rege-
ling wordt berekend. -

Art. 33. Voor de berekening van het 
totale salaris, bedoeld in de artikelen 31 en 
si, van een leraar, wiens salaris is onder
worpen aan een korting op grond van het 
gemis van de vereiste bevoegdheid, wordt 
deze korting toegepast voor de som van de 
voor korting in aanmerking komende we
kelijk.se lessen. welke lessen tevoren voor 
elke school afzonderUJ"k worden vastgesteld 
overeenkomstig het te dien aanzien voor die 
school bepaalde, met dien verstande, dat, 
indien de kortingspercentages verschlllen, 
de voor elke school afzonderlijk geldende 
korting wordt toegepast 1n evenredigheid 
met het voor die school voor korting In 
aanmerking komende aantal wekelijkse 
lessen, · 
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Art. 34. 1. Het salaris van een leraar, 
als bedoeld In de artikelen 31 en 32, wordt 
voor elke der scholen afzonderlijk vastge
steld door het bedrag van het ingevolge die 
artikelen vaatgestelde totale salaris te ver
delen naar evenredigheid va.n het aantal 
wekeliJlcse lessen, da.t met inachtneming 
van het bepaalde in of krachtens artikel 
29 voor zijn salariëring aan elke school is 
vastgesteld. 

2. Het saJar1s van een leraar, waarop 
het bepaalde In artikel 33 van toepassing 
la, wordt voor elke der scholen afzonderlijk 
vastgesteld door het gedeelte van het to
tale salaris, waarop geen korting is toege-
1>8,St, te verdelen In evenredigheid met de 
aantallen lessen, waarvoor de leraar als 
bevoegd wordt gesalariëerd, en het gedeelte 
van het totale salaris, waarop de korting 
la toegepast, te verdelen naar evenredig
heid van de aantallen lessen, waarvoor hij 
als onbevoegd wordt gesaJ.ariëerd, voor zo
ver de laatstbedoelde verdeling niet reeds 
wordt bepaald door de laatste zinsnede van 
artikel SS. 

Art. 35. Indien een leraar la verbonden 
aan twee ot meer scholen, aan een of meer 
waarvan de salarisregeling afwijkt van de 
van Rijkswege vastgestelde bepalingen, 
wordt voor de berekening van het salaris of 
de salarissen aan de school of scholen, 
waarvoor de van Rijkswege vastgestelde 
bepalingen gelden, het totale salaris voor 
alle scholen tezamen bepaald, ale golden 
deze bepalingen voor elke der scholen. 

Het bepaalde in de artikelen 31, 32, 33 
en 34 vindt daarb:IJ overeenkomstige toe-
passing. . 

Art. 36. 1. Onder de scholen, bedoeld ln 
de artikelen 29 tot en met 36, zijn te ver
staan gymnasia. hogere burgerscholen (ly
cea.), middelbare scholen voor meisjes, han
delsdagscholen, kweekscholen voor onder;. 
wijzers en onderwijzeressen en scholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs, met uit
zondering van niet van Rijkswege gesubsi
dieerde bijzondere scholen, met dien ver
stande, dat. Indien een leraar, verbonden 
aan een of meer scholen, als waarop dit 
hoofdstuk betrekking heeft, en aan een of 
meer Rijks- of van Rijkswege .gesubsidieer
de gemeentelijke of bijzondere kweekscho
len voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
aan de eerstgenoemde school of scholen 
uitsluitend ls belast met het geven van on
derwijs in vakken, welke ook aan de 
kweekscholen worden onderwezen, voor de 
berekening van zijn salariB aan alle echo~ 
len tezamen de artikelen 29 en 30 van 
hoofdstuk III' van deze bijlage van toe
passing zijn. 

2. Op de overige scholen, genoemd ID 
het eerste en het tweede lid van artikel 18~ 
kan het bepaalde In de artikelen 29 tot en 
met 35 van toel)B88lng worden verklaard, 
Indien daartoe naar de mening van Onze 
Minister aanleiding bestaat. 

Art. 37. 1. Onze Minister kan volgens 
nader door hem te stellen regelen, indien 
en voor zoveel daartoe naar · zijn mening 
aanleiding bestaat, een beloning toekennen 
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voor het waarnemen van lessen bij afwe
zigheid van die leraar of leraren, aan wie 
die lessen waren opgedragen. 

2. Onze Minister kan volgens nader door 
hem te stellen regelen aan een als onder
directeur aangewezen leraar, die langer dan 
een maand achtereen is belast geweest met 
de waarneming van het directoraat, des
wege een beloning toekennen, met dien 
verstande, dat de som van het salaris, de 
verhoging, bedoeld in artikel 4, en de be-
loning het ~mumsalart.s, dat hij als di
recteur zou genieten, niet mag overschrij
den. 

Art. 38. Onze Minister kan een ieraar, 
die ingevolge de bepalingen, vervat in de 
hoofdstukken I en II van deze bijlage, een 
salaris geniet van minder dan f 250 per 
maand, een persoonlijke toelage toekennen, 

Overgan.qabepalinqen 

Art. 39. 1. Indien hetzij op 1 Septem
ber 1948, hetzij op enig later tijdstip, voor 
een op 31 Augustus 1947 In dienst zijnd 
directeur of leraar de toepassing van de op 
laatstgenoemd tijdstip geldende bepalingen 
met inachtneming van de na dit tüdstlv 
Ingevoerde algemeen geldende bepalingen 
betreirende verhoging of verlaging der sa
lariëring voordeliger Is dan de toepassing 
van de bepallngen, geldende na 31 Augus
tus 1948, worden, 7.0lang zulks het geval is, 
op de directeur of leraar de eerstgenoemde 
bepalingen toegepast. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid wordt het salarls, vastge
steld overeenkomstig de op 31 Augustus 
1947 geldende bepalingen, berekend naar 
ten hoogste 32 - en waar het geldt leraren 
in de lichamelijke oefening 38 - lessen per 
w~k. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
Ud vindt geen toepassing ten aanzien van 
een leraar, die na 31 Augustus 1947 tot di
recteur is benoemd. 

4. Een directeur of leraar, op wie de 
na 31 Augustus 1948 geldende bepalingen 
eenmaal zlfn toegepast, kan geen aan
spraak meer maken op bezoldiging over
eenkomstig de vóór 1 September 1947 gel
dende regeling. 

5. BJJ toepassing van de na- 31 Augustus 
1948 geldende bepalingen vervalt een voor 
een leraar vóór 1 September 1948 vastge
stelde aanstellingsgarantie en wordt voor 
hem voor zoyeel nodig terstond een ga
rantie, als bedoeld in het eerste lid va11 
artikel 24, vastgesteld. 

Art. 40, Een leraar, aan wie op grond 
van een met gusttg gevolg afgelegd aan
vullend examen in de handelsbrt.efwisse
ling voor de vaststelling van zijn sa.larls
anciënnitett twee dienstjaren zijn toege
kend, kan geen aanspraak maken op een 
beloning als bedoeld ln artikel 14 van dit 
hoofdstuk. 

Art. 41. 1. Voor wveel betreft het 
schooljaar van 1 September 1947 tot 1 
September 1948 worden de salarissen be
rekend overeenkomstig de op 31 Augustus 
1947 geldende bepalingen met inachtne-
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ming van het bepaalde in artikel II, eerste 
en derde lid,, van hoofdstuk I van deze 
bijlage en de artikelen 1, 2, 10, 11, 13, 16, 
18, tweede, derde en vierde lid, ..i.Y, 29, 
eerste, tweede, derde, vierde en zesde Ud, 
30, 31, 32 en 34, ee:,;-ste lid van dit hoofd ... 
stuk, met dien verstande, dat voor het tijd
vak van 1 September 1947 tot 1 Januari 
1948 de artikelen 3 en 4 va'n het Koninklijk 
besluit van 9 Juli 1948 (Btaatsblad no. I 
286) en d~ bij dat besluit behorende tabel
len, C I, C 111, C IV en C VI van kracht 
blijven. 

.2. Voor zoveel het in het eerste lid ge
noemde schooljaar betreft, worden de 
leraren geacht allen te zijn aangesteld in 
een niet-volledige betrekking. 

3. Indien, hetzij op 1 September 194 7, 
hetzij op enig later tijdstip, vallende vóór 
1 September 1948, voor een op 31 Augustus 
194 7 In dienst zijnd directeur of leraar de 
toepassing van de op laatstgenoemd tijd
stip geldende bepallngen met inachtneming 
van na dat tijdstip ingevoerde algemeen 
geldende bepalingen, betreffende verhoging 
of vermindering der ealartërtng, voordelt
ger ie dan de toepassing van het bepaald 
in dit artikel, worden op de directeur :>f 
leraar, zolang zulks het geval is, de eerst
genoemde bepalingen toegepast. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het derde lid bij de berekening van het 
salaris van een leraar volgens de bepa.lln
gen, bedoeld In het eerste Ud, moet ten 
aanzien van de ga.rantie rekening worden 
gehouden met het voor hem geldende getal, 
genoemd in het eerste of berekend inge
volge het bepaalde in het vierde lid van 
artikel 24 van dit hoofdstuk. 

Art. 42. Voor zoveel betreft het tijdvak 
van 1 September 1948 tot 1 September 
1952, kan Onze Minister, indien door toe
passing van het bepaalde in het eerste en 
het vierde lid van artikel 29 het voor een 
leraar Ingevolge artikel 16 vastgestelde 
maximumaantal van 32 wekelijkse lessen 
wordt overschreden, goedkeuren, dat voor 
elke dier lessen boven het maximumaantal 
een salaris wordt toegekend, gelijk aan het 
ingevolge tabel G II 2 of G II 3 voor die 
leraar geldende bedrag voor het 32ste les
uur . . 

Art. 43. Indien ingevolge het bepaalde ln 
het eerste lid van artikel 39 of het derde 
lid van artikel 41 het salaris van een di
recteur of een leraar moet worden bere
kend volgens de bepalingen, geldende op 
31 Augustus 1947, dient bij dle berekening 
het volgende te worden in acht genomen: 

a. In afwijking van het daaromtrent be
paalde in het Koninklijk besluit van 14 
December 1946 (Staatsblad no. G 362) 
wordt de bewldlging vermeerderd met een 
toelage van tien ten honderd van de som 
van de bruto-w~dde en de toelagen, be
doeld In het Koninklijk besluit van 16 Ja
nuari 1946 (Sta.atablad no. G 13), waarbij 
deze toelagen ale vaste toelagen worden 
aangemerkt. 

'b. Voor een ongehuwde - niet enige 
kostwinner - wordt 

1. de grens van f 2200 per jaar, bedoeld 
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in het Koninklijk besluit van 15 .Januari 
1946 (Staatablaà no. G 13), gebracht op 
r 3000 per jaar, 

2. de overbruggingstoelage, bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad no. G 13), gebracht op r 240 
per jaar, 

3. de korting. bedoeld in het eerste lid 
van artikel 10 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals 
dat artikel luidde op 30 J'uni 1947.- gebracht 
op vijf te-n honderd en blijft het bepaalde in· 
het tweede lid van dat artikel buiten toe
passing. 

c. Zo nodig wordt het In totaal verkre
gen jaarbedrag naar boven afgerond tot 
een veelvoud van r 12. 

d. Het salaris wordt vastgesteld op een 
bedrag per maand, hetwelk wordt gevon
den door het onder c bedoelde bedrag door 
twaalf te delen. 
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32 414 352 398 338 381 324 32 419 357 403 343 386 l29 
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GD6(Teftrwla) 

j Kluwda-Fmamle 

i 1 2 J 

0~~-.;:-. 
1 17 15 17 IS 16 14 
2 342933283227 
] 51 44 49 43 47 41 
4 68 ,S 66 56 63 S4 
, 85 73 82 71 79 68 
6 101 86 97 83 93 80 
7 118 101 114 97 109 93 
8 135 115 IJO 111 125 106 
9 1'2 IJO 146 125 140 120 

10 169 144 163 139 156 13] 
11 1116 159 179 153 172 147 
U 202 172 194 166 186 159 
13 219 187 211 180 202 173 
14 2.36 201 127 193 218 185 
U 253 216 243 208 233 199 
16 270 230 260 221 249 212 
17 287 244 276 235 265 225 
18 303 258 291 248 279 238 
19 320 272 308 262 295 251 
:ZO 337-- 287 324 276 3 Il 265 

21 348 296 335 285 321 273 
22 358 J05 )44 293 330 281 
23 369 314 355 302 340 289 
24 3 79 323 364 311 349 298 
2S 390 332 375 319 359 306 

26 395 336 380 32] 364 310 
27 400 J40 384 327 368 J 13 
28 "405 345 389 332 373 318 
29 410 349 394 336 378 322 
30 415 353 399 339 382 325 
31 420 357 404 343 387 329 
32 425 362 408 348 391 334 

Sal.-uc. 16 

j Klauc der llffllCICIIII: 

~ 1 l 2 
3 

b: 1 nl>. b. j nl>. b. t nb. 

1 18 16 18 16 17 IS 
2 lS 30 34 29 33 28 
3 S2 45 ,0 44 48 42 
4 70 60 68 sa 65 56 

' 87 74 84 72 81 ~ 
6 104 89 100 86 96 82 
7 122 104 118 100 113 96 • 139 119 134 115 128 110 
9 156 133 ISO 128 144 123 

10 174 148 168 143 161 137 
Il 191 163 184 157 176 ISO 
12 208 177 200 170 192 163 
13 226 19) 217 116 208 178 
14 243 ..207 234 199 124 191 
IS 260 221 250 213 240 204 
16 278 237 267 J28 lS6 219 
17 295 251 2114 241 272 231 
18 312 266 300 lS6 288 245 
19 330 281 317 270 304 259 
20 347 29S 314 284 no 212 

21 358 30S 344 293 330 281 
12 368 lil 3S4 JOi 339 288 
23 379 323 364 311 349 298 
24 lil() 332 375 319 359 306 
25 400 340 384 327 368 lil 

26 405 34S 389 332 373 318 
21 410 349 394 336 378 322 
28 415 353 399 339 382 325 
29 420 357 4Q4 J43 387 329 
30 42S 362 408 J48 391 334 
31 430 366 411 352 396 337 
32 435 370 418 356 401 341 

Sal-uc. U 

.1 
1i 1 1 2 ö 

-.;:--;;- b. j nb. ~ 

1 18 16 18 16 17 IS 
2 3S3034293321 
3 S245S0444842 
4 69° 59 67 57 64 55 
S 86 74 83 72 80 69 
6 103 88 99 85 95 81 
7 120 102 116 98 111 94 
1 137 117 132 lil 127 108 
9 154 131 148 126 142 121 

tb 171 146 165 141 158 IJS 
Il 188 t<,O 181 1S4 173 148 
U 205 175 197 168 189 161 
Il 223 190 215 183 206 1n 
14 :z.«I 204 231 196 221 188 
15 257 219 247 211 237 202 
16 274 233 264 224 253 215 
17 291 248 280 239 268 229 
•• 308 262 296 252 284 242 
19 325 277 312 266 299 255 
20 342 291 329 280 315 268 

21 1,1 301 339 289 325 277 
12 363 309 349 297 334 285 
23 374 318 360 306 345 293 
24- 384 327 369 314 3S4 JOi 
2.S 395 336 380 323 364 310 

26 400 340 384 327 368 313 
27 40S 34S 389 332 373 318 
28 410 349 394 336 378 322 
29 4i, 353 399 339 382 ]2S 
lO 420 357 404 343 387 329 
31 425 362 408 348 '91 334 
32 430 366 413 352 396 33 7 

8111.-&111:. .. S&Jari.-ancilcoilàl 

sál.-anc. 11 

J IUuoc der gemeenll: 

~ 1 
2 1 3 

~ ~b-lnb. 

1 18 16 18 16 17 IS 
1 36 31 35 JO 34 211 
J 53 46 SI 4S 49 43 
-1 71 61 69 59 66 S7 

' 88 75 BS 72 81 69 
6 106 91 102 88 98 84 
7 124 106 120 102 115 98 

• 141 120 136 116 130 111 
9 l59 136 153 131 147 126 

10 176 150 169 144 162 138 
Il 194 165 187 159 179 152 
12 211 180 203 173 195 166 
IJ 229 195 220 188 211 ll!O 
14 247 210 238 202 228 194 

" 264 225 254 216 243 207 
16 282 240 271 231 260 221 
17 m 2SS 288 245 276 235 
11 317 270 305 260 292 249 
19 315 28S 322 274 309 it,3 
28 352 30() 338 288 324 276 

21 363 309 349 297 334 285 
22 374 318 360 306 345 293 
23 384 327 369 314 354 301 
24 395 3)6 380 323 364 310 

" 406 346 390 333 374 319 

26 411 350 395 3:16 379 322 
27 416 354 400 3-IO 383 326 
28 421 358 405 344 388 330 
29 426 363 409 349 392 334 
.JO 431 367 414 353 397 338 
31 436 371 419 357 402 342 
32 441 375 424 360 406 345 
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lal.-.ac. 18 

i IIClaMcdcr.-ie 

! 1 1 ] 

b.1 nb. b. l nb, b. 1 nb. 

1 18 16 Il 16 17 15 
l 36 31 " .JO 34 29 , S4 46 52 45 ,0 43 

' 72 62 '!O 60 67 51 

' 90 77 &7 74 83 71 
6 107 91 IOl .. 99 84 
7 llS 107 llO 103 115 99 
1 143 112 UI 118 132 113 
9 161 137 m m 1~ 127 

10 179 153 171· 147 16' 141 
Il 197 168 190 162 Uil m 
12 214 182 206 175 197 16l' 
IJ 232 198 22l 191 214 18~ 
14 2$0 21) 240 205 230 l96 
15 268 228 251 219 247 21C 
16 286 244 275 235 264 22S 
17 304 259 292 249 280 239 
Il 321 273 309 263 296 252 
19 339 289 326 278 312 266 
20 357 304 343 292 329 280 

21 368 313 354 301 339 288 
22 379 323 364 311 349 298 
lJ Jij() 332 375 319 359 306 
24 400 340 )84 327 368 lil 
2S 411 3SO )95 3)6 379 322 

26 416 354 400 340 383 326 
27 421 358 405 344 388 330 
211 426 363 409 349 392 334 
29 431 367 414 3S3 397 338 
JO 436 371 419 357 402 342 
31 441 375 424 360 406 34S 
12 ~ 380 429 36S 411 350 

HOOFDSTUK 111 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen 

Art. 1. 1. Waar in de artikelen van dit 
hoofdstuk wordt gesproken van "Onze Mi
nister", wordt daaronder verstaan Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. 

2. Waar in de artikelen van dit hoofd
stuk wordt gesproken van "de akten op
voedkunde M.O. A en M.O. B", worden 
daaronder begrepen de gelijknamige akten, 
uitgereikt door de Vereniging tot bevorde
ring van de studie der paedagogiek of door 
het psychologisch-paedagogisch instituut 
van de R.K. Leergangen te Tilburg. 

Art. 2. 1. Het salaris van de directeu
ren wordt, met Inachtneming van de be
palingen vervat in de hoofdstukken I en 
III van deze bijlage, vastgesteld op een be
drag per maand volgens de bij hoofdstuk 
II behorende tabel G II 1 onder a 

2. Het salaris van een directeur be
draagt, f 45 per maand minder, indien hij 
niet in het bezit is hetzij van een bevoegd
heid tot het geven van onderwijs aan een 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus, 
hetzij van twee der in het tweede lid van 
artikel 19 genoemde middelbare bevoegd
heden, hetzij van een der in de aanhef van 
het derde lid van dat artikel genoemde be
wijzen van bekwaamheid voor het vak op
voedkunde. 

Art. 3. 1. Indien het aantal wekelijkse 
lessen van een directeur minder bedraagt 
dan het verschil tussen het getal 18 en 
het aantal stamklassen en parallelafdelin
gen. dat de school op 15 September van 
het schooljaar telt, wordt deswege op zijn 
salaris in mindering gebracht een bedrag 



675 

van f 30 per maand voor elk wekelijks les
uur beneden dat verschil. 

2. Indien aan de school een afdellng B 
is verbonden, wordt voor de toepassing van 
de vorige leden het aantal stamklassen en 
para.llelafdelingen der school geacht één 
meer te bedragen. 

Art. 4:. 1. Indien een leraar wordt aan
gewezen om de directeur bij zijn taak ter 
zijde te staan, kan hem deswege een ver
hoging van salaris van ten hoogste f 20 
per maand worden verleend, indien daartoe 
naar de mening van On7.e Minister aanlel
dtg bestaat. 

2. Een leraar. die langer dan een maand 
achtereen wordt belast met de waarneming 
van het directoraat der school, ontvangt 
deswege boven zijn salaris berekend naar 
het aan tal lesaen, hetwelk hij laatstelijk 
gaf, een tijdelijke vergoeding berekend naar 
f 116 per maand, tndien htl al zijn lessen 
behoudt, en een tijdelijke vergoeding bere
kend naar ten minste f 57 ,50 per maand, 
indien zijn aantal leesen wordt verminderd, 
mits dat aantal niet daalt beneden dat, het
welk laatstelijk · door de directeur werd ge
geven. 

8. In geval van vermindering van het 
aantal lessen wordt de vergoeding vastge

q + r - 2p 
steld op een bedrag gelijk aanc---- -

q - p 
X f 67,50 per maand, waarin q betekent 
het aan tal lessen van de leraar vóór de 
waarneming, ~ r het aantal lessen van de 
leraar· tijd ene de waarneming en p het aan
tal lessen door de directeur laat.steliJlt gege. 
ven. 

4. Indien een leraar reeds in het genot 
is van een verhoging als bedoeld ln het 
eerste lid, komt deze ln mindering op het 
bedrag, waarnaar de vergoeding voor de 
waarneming van het directoraat ingevolge 
het bepaalde ln het tweede en derde Ud 
wordt berekend . . 

Art. 6. Met uitzondering van de betrek
kingen, waarin de leraar uitsluitend is be
last met het onderwijs in één of meer der 
vakken nuttige handwerken, handenarbeid, 
zingen, muziek, spreekonderwijs en schrij
ven, worden deze onderscheiden ln volle~ 
dtge en niet-volledige betrekkingen. 

Art. 6. 1. In geval van vermindering 
op eigen verzoek van het aantal wekelijkse 

rlessen van een leraa.r, aangesteld In een 
volledige betrekking aan één of meer scho
len, wordt deze, tenzij Onze Minister anders 
bepaalt, beschouwd niet langer in een zo
danige betrekking werkzaam te zijn en tre
den voor hem de bepalingen, geldend voor 
leraren, in een niet-volledige betrekking 
aangesteld, in werking. 

2. Indien een leraar, aan twee of meer 
scholen temmen in een volledige betrek
king aangesteld, om redenen bulten zijn 
wil zijn lessen aan één of meer dier scholen 
verl1eet, wordt hij, tenzij Onze Minister an
ders bepaalt, ten aanzien van elke der 
scholen, waaraan hij werkzaaiµ blijft, be
schouwd niet langer in een zodanige be
trekking werkzaam te zijn en treden voor 
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hem de bepalingen, geldend voor leraren, ln 
een niet-volledige betrekking aangesteld, In 
werking. 

3. · Een leraar, aangesteld ln een volle
dige betrekking, die met toestemming van 
Onze Minister tevens In tlJd,elfjke dienst 
aan een andere .school is verbonden, wordt 
voor de berekening van zijn salaris aan die 
school geacht ln een volledige betrekking 
aan de scholen tezamen werkzaam te zijn. 

Art. 7. Het sa.larie van de leraren, aan
gesteld in een volledige betrekking, wordt 
met inachtneming van de bepalingen, ver
vat 1n de hoofdstukken I en III van deze 
bijlage, vastgesteld op een bedrag per maand 
volgens de bij hoofdstuk II behorende tabel 
G II 2. 

Art. 8. Het salaris van de leraren, aan
gesteld ln een niet-volledige betrekking, 
met uluondering van de leraren in een der 
vakken lichamelijke oefening, nuttige hand
werken, handenarbeid, zingen, muziek, 
spreekonderwijs en schrijven, wordt met 
Inachtneming van de bepalingen, vervat in 
de hoofdstukken I en III van deze bijlage, 
vastgesteld op een bedrag per maand vol
gens de blJ hoofdstuk II behorende tabel 
G II 8. 

Art. 9. Het salaris van de leraren In de 
llchamelljke oefening, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, wordt met In
achtneming van de bepalingen, vervat 1n 
de hoofdstukken I en III van deze b1Jlage, 
vastgesteld op een bedrag per maand vol
gens de bij hoofdstuk II behorende ta
bel G II 4:. 

Art. 10. Het salaris van de leraren 1n 
een der vakken nuttige handwerken, han
denarbeid, zingen, muziek, spreekonderwijs 
en schrüven wordt met inachtneming van 
de bepalingen. vervat in de hoofdstukken 
I en III van deze bijlage, vastgesteld op 
een bedrag per maand volgens de bij dit 
hoofdstuk behorende tabel G III. 

Art. 11. Indien een leraar, aangesteld in 
1..,..-,n niet-volledige betrekking, onderwijs 
geeft ln meer dan een vak, wordt het totaal 
van zijn salaris gevonden door samentell1ng 
van de bedragen, waarop hfj, met toepas
sing van de artikelen 19 en 20, voor em: 
dier vakken op grond van het daarin ge
geven aantal lessen aanspraak heeft. In
dien het totaal aantal lessen van de in de 
vorige volzin bedoelde leraar meer dan U 
bedraagt, wordt bij de berekening van zijn 
sa.larie met de overschrijding van dit getal 
rekening gehouden. De lessen. worden ge
acht aan hem te zijn opgedragen in de 
volgorde van de grootte der bedragen, 
waarmede zij per lesuur worden gesala
rieerd, met dien verstande, dat de uren in 
het hoogst gesalarieerde vak of de hoogst 
gesalarieerde vakken worden geacht in de 
eerste plaats te zijn opgedragen. 

Art. 12. Indien een leraar, aangesteld in 
een niet-volledige betrekking, aan wie in 
totaal ten minste 20 lessen aan een en de
zelfde kweekschool zt;ln opged:ragen, waar
van niet meer dan de helft ln ffn of meer 
der vakken lichamelijke oefening, nuttige 
handwerken, handenarbeid, zingen, muziek, 
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spreekonderwijs en schrijven, voor één der 
overige aan de school onderwezen vakken 
de bevoegdheid bezit om daarin aan een 
hogere burgerschool met 6-ja.rige cursus 
· onderwijs te geven en hij met alle ver
plichte lessen ln dat vak in de stamklassen 
van de afdeling A der school is belast, 
wordt zijn salaris met Inachtneming van 
de bepalingen, vervat in de hoofdstukken 
I en III van deze bijlage, voor alle door 
hem gegeven lesuren berekend volgens de 
bij hoofdstuk II behorende tabel G II 3. 

Art. 13. De leraar, bevoegd tot het ge
ven van onderwijs in een of meer taleu aan 
een hogere burgerschool met 5-jartge cur
sus. die met gunstig gevolg een aanvullend 
examen in de bandf:lsbrlefwisseling in een 
of. meer van die talen heeft afgelegd, ont
vangt deswege, zolang hij In die taal of die 
talen aan de school onderwijs geeft, boven 
zJJn salaris een beloning van f 20 per 
maand, met dien verstande, dat de som 
van salaris en beloning het voor hem gel
dende maximumsalaris niet mag overschrij
den. 

Art. 14. Het jaarsalaris wordt vastge
steld door het bedrag van het salaris per 
maand met twaalf te vermenigvuldigen. 

Art. 16. Aan leraren in de lichamelijke 
oefening wordt voor wekelijkse lessen bo
ven een aantal van 38, aan leraren ln an
dere vakken voor wekelijkse lessen boven 
een aantal van 32, geen salaris toegekend. 

Art. 16. Voor de directeuren telt, onver
minderd het bepaalde in hoofdstuk I van 
deze biJiage, voor de vast.stelling van de 
salarisa.nciënniteit ten volle mede de tijd, 
doorgebracht als directeur van Rijks- of 
ingevolge artikel 30 van het KonlnkliJk 
besluit van 23 Augustus 1933 (Staatsblad 
no.456) aan.gewezen gemeentelijke of bij
zondere kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen en als directeur of rector 
van openbare of ingevolge artikel 167 der 
hogeronderwijswet aangewezen bijzondere 
gymnasia, van openbare hogere burger
scholen of bijzondere hogere burgerscholen 
(lycea). die voldoen aan de. eisen, ten aan
zien van deze scholen gésteld bij artikel 
45ter" leden 2 tot en met 9, der middelbaar
onderwijswet, van openbare middelbare 
scholen voor meisjes of bijzondere middel
bare scholen voor meisjes, die voldoen aan 
de eisen ten aanzien van deze scholen ge
steld bij artikel 46ter, leden 2 tot en met 9, 
der middelbaar-onderwijswet, of aan welke 
door Onze Minister rechten zijn toegekend, 
van openbare of gesubsidieerde bijmndere 
bandelsdagscholen, van Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde open.be.re of bij
zondere dagscholen voor middelbaar nij
verheidsonderwijs, van scholen, als bedoeld 
in de hoofdstukken VI en IX van deze bij
lage, of daarmede gelijk te stellen bijzon
dere scholen, alsmede van binnen of buiten 
het Rijk gevestigde Nederlandse scholen, 
die naar het oordeel van Onze Minister met 
de in dit artikel genoemde scholen kunnen 
worden gelijkgesteld. 

Art. 17. 1. Voor de leraren telt, onver
minderd het bepaalde in hoofdstuk I van 
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deze bijlage, voor de vast.stelling van de 
salarisancienniteit ten volle mede de tijd, 
doorgebracht als directeur. rector of leraar 
aan RUks- of ingevolge artikel 30 van het 
Koninklijk besluit van 23 Augustus 1933 
(Btaatal>lad no. 456) aangewezen gemeen
telijke of bijzondere kweekscholen voor on
derwijzers en onderwijzeressen, aan open
bare of ingevolge artikel 157 der hoger
onderwijswet aan.gewezen bijzondere gym
nasia, aan openbare hogere burgerscholen 
of bijzondere hogere burgerscholen (lycea), 
die voldoen aan de eisen, ten aanzien van 
deze scholen gesteld bij artikel 46ter, leden 
2 tot en met 9, der middelbaar-onderwijs
wet, aan openbare middelbare scholen voor 
meisjes of bijzondere middelbare scholen 
voor meisjes, die voldoen aan de eisen ten 
aanzien van deze scholen gesteld bij artikel 
46ter" leden 2 tot en met 9, der middel
baar-onderwijswet, of aan welke door Onze 
Minister rechten zijn toegekend, aan open
bare of gesubsidieerde bijzondere handels
dagscholen, aan Rijke- of van Rijkswege 
gesubsidieerde openbare of bijzondere dag
scholen voor middelbaar nijverheidsonder
wijs, aan scholen, als bedoeld in de hoofd
stukken VI en IX van deze blj)age, of 
daarmede gelijk te stellen bijzondere scho
len, alsmede aan binnen of bulten het Rijk 
gevestigde Nederlandse scholen, die naar 
het oordeel van Onze Minister met de in dit 
artikel genoemde ·scholen kunnen worden 
gelijkgesteld. 

2. Voor leraren In de lichamelijke oefe
ning telt bovendien voor de vaststelling 
van de salariB-anclennlteit ten volle mede 
de tijd, doorgebracht als directeur of leraar 
aan de Academie voor Lichamelijke Opvoe
ding te Amsterdam, aan de Kweekschool, 
lnBtituut voor Lichamelijke Opvoeding te 
's-Gravenbage. aan het Instituut voor Li
chamelijke Opvoeding te Groningen en aan 
het Instituut voor Llcbainelijke Opvoeding 
van de R.K. Leergangen te Tilburg. 

3. De voor de vast.stelling van de salaris
anciënniteit In aanmerking komende dienst
tijd verworven aan scholen voor )ageronder
wfjs en aan Rijke- of van Rijkswege ge
subsidieerde openbare of bijzondere dag
scholen voor lager nijverheidsonderwijs en 
landbouwonderwijs, binnen of buiten het 
Rijk gevestigd, telt voor de helft van ten 
hoogste twintig dienstjaren med&, met dien 
verstande, dat zodanige diensttijd verwor
ven vóór 1 September 1939, slechts voor de 
helft van ten hoogste twaalf jaren mede
telt. 

4. Diensttijd, verworven aan erkende 
scholen voor handelsavondonderwljs en aan 
Rijles- of van Rijkswege gesubsidieerde 
openbare of bijzondere avondscholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs, telt voor 
een vierde gedeelte van ten hoogste twintig 
dienstjaren mede. 

Art. 18. Onze Minister beslist, of en ln 
hoeverre voor de vaststelling van de sala
riB-anciennitelt kan medetellen · de tijd, 
doorgebracht in enige andere betrekking 
dan bedoeld in de artikelen 16 en 17, m
mede de in militaire of daarvoor In de 
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plaats tredende dienst doorgebrachte tijd, 
voor zover deze niet reeds op grond van 
krachtens wettelijk voorschrift verleend 
verlof daarvoor in aanmerking komt. 

Art. 19. 1. Op het salaris van een in 
een niet-volledige betrekking aangestelde 
leraar In een der vakken lezen, rekenen, 
Nederlandse taal, vaderlandse geschiedenis 
en algemene geschiedenis, aardrijkskunde, 
kennis der natuur, tekenen, Franse taal, 
Engelse t.aal, Duitse t.aa.l en wiskunde, die 
niet de bevoegdheid bezit om In dat vak 
aan een hogere burgerschool met 6-jarlge 
cursus onderwijs te geven, wordt een kori
ting toegepast. 

Deze korting bedraagt: 
a. 10 % voor hem, die, onderwijs ge

vende In een der na volgende vakken, de 
daarbij vermelde bevoegdheid bezit: 

rekenen: K I of K II; 
Nederlandse taal en lezen: Nederlandse 

taal en letterkunde M.O,A.; 
tekenen: M.A.; 
Franse taal: Franse taal M.O.A.; 
Engelse taal: Engelse taal :M.O.A.; 
Duitse taal: Duitse taal M.O.A.: 
wiskunde: K I of K II; 
kennis der natuur: K III; 
en die tevens in het bezit ls van twee of 

meer der navolgende akten: de akte als 
hoofdonderwijzer, de lagere akte voor de 
vakken tekenen. Franse taal, Engelse taal, 
Duitse taal, wiskunde, handelskennis~ gym
nastiek (akte s) en hetzij land- hetzij tuin
bouwkunde, met dien verstande, dat buiten 
aanmerking blijven de lagere akten voor de 
vakken, waarvoor de leraar ook een hogere 
bevoegdheid bezit; 

b. 15 % voor de overigen. 
2. Geen korting wordt toegepast op het 

salaris van een in een niet-volledige be
trekking aangestelde leraar, die in het bezit 
Is van twee of meer der navolgende akten: 
Nederlandse taal en letterkunde :M.O.A., 
Franse taal M.O.A., Engelse taal :M.0.A., 
Duitse taal M.0.A., K I, K II, K III, M.A. 
(tekenen) of opvoedkunde M.O.A. en dle 
onderwijs geeft in de vakken, waarop die 
akten betrekking hebben. Voorts wordt 
geen korting toegepast op het salaris van 
een in een niet-volledige betrekking aan
gestelde leraar, die in het bezit is van de 
akten K I en K XII en die onderwijs geeft 
in het vak rekenen. 

S. Op het salaris van een in een niet
volledlge betrekking aangestelde leraar In 
het vak opvoedkunde, die niet de akte 
M.O.B. voor dat \Tak bezit, noch aan een 
Nederlandse Universiteit met gunstig ge
volg een doctoraal examen In de wijsbe
geerte met de paedagoglek als hoofdvak 
heeft afgelegd, wordt een korting toege
past. 

Deze korting bedraagt: 
a. 10 % voor hem, die in het bezit is 

van de akte opvoedkunde M.O.A. en van 
twee of meer der aan het slot van het 
eerste lid onder a genoemde akten; 

b. 15 o/'o voor de overigen. 
4. Op het sa.la.ris van een In een niet

volledige betrekking aangestelde leraar in 
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lichamelijke oefening. die niet in het bezit 
is van de bevoegdheid om daarin aan een 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus 

- onderwijs te geven, wordt een korting toe
gepast van 15 %, 

5. Op het salaris van de lerares in nut
tige handwerken, die niet in het bezit Is 
van een der akten Na of Ns, uitgereikt 
volgens de voorschriften van de Nljver
heldsonderwljswet en de daarop berustende 
besluiten, wordt een korting toegepast van 
15 o/'o. De korting bedraagt 10 o/'o, indien de 
betrokkene in het bezit is van de akte, uit
gereikt op grond van artikel 136 der lager
onderwijswet 1920, voor het vak, genoemd 
ondèr u In artikel 2 dier wet. 

Geen korting wordt toegepast op het sa
laris van de lerares, die zowel de akte van 
bekwaamheid voor het vak nuttige hand
werken bezit als die voor het vak fraaie 
handwerken, bedoeld in artikel 2 onder t 
der Wet tot regeling van het lager onder
wijs van 1878 (Staatsblad no. 127). 

6. Op het salaris van de leraar in han
denarbeid, die niet In het bezit is van de 
akte voor dat v&k, uitgereikt op grond van 
artikel 186 der Lager-onderwijswet 1920, 
of van de belde in artikeij 209, vierde lid, 
dier wet bedoelde diploma's, wordt een kor
ting toegepast van 15 %. 

7. Op het salaris van de leraar In 
spreekonderwijs, die niet ln het bezit is van 
het diploma, uitgereikt door de Vereniging 
voor Logopaedie en Phonlatrie, van het 
vóór 1948 uitgereikte diploma van de Ver
eniging van Spraakleraren of van een di
ploma, hetwelk Is uitgereikt na een door 
die verenigingen gemeenschappelijk afge
nomen examen, wordt een korting toege
past van 15 %-

8. Op het ee.Jaris van de leraar in schrij
ven, die niet de middelbare akte voor dat 
vak bezlt, wordt een korting toegepast van 
15 o/'o. 

9. Indien Ingevolge een der vorige leden 
op het salaris van de leraar een korting 
van 15 % moet worden toegepast, wordt 
het salaris zo nodig afgerond volgens de 
voor hem geldende tabel, 

Indien Ingevolge het eerste, derde of 
vijfde lid op het salaris van de leraar een 
korting van 10 % moet worden toegepast, 
wordt het aldus gevonden bedrag van het 
salaris per maand tot een geheel aantal 
guldens naar boven afgerond. 

Art. 20. 1. Indien een leraar, als be
doeld in het eerste lid van artikel 19, op 
wiens salaris de In die bepaling vastge
stelde kortingen niet worden toege~t. te
vens leraar Is In een of meer der overige 
aldaar genoemde vakken, waarvoor hij niet 
de bevoegdheid bezit om aan een hogere 
burgerschool met 6-Jarlge cursus onderwijs 
te geven of in het vak opvoedkunde, zonder 
daarvoor een der in de aanhef van het der
de lid van artikel 19 genoemde bevoegdhe
den te bezitten, blijft de korting op het sa.
larie, hetwelk hij uit hoofde van het geven 
van het onderwijs In laatstbedoeld vak of 
laatstbedoelde vakken geniet. achterwege 
voor een zo nodig tot het naastliggende ge-
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hele getal naar beneden afgerond aantal 
lessen. gelijk aan 2% maal het aantal lessen, 
waarvoor hij de vereiste bevoegdheid wel 
bezit. Voor een leraar in het vak opvoed
kunde, die tn het bezit la van de akte 
M.O.B. voor dat vak, ofwel aan een Neder
landse universiteit met gunstig gevolg een 
doctoraal exàmen in de wijsbegeerte heeft 
afgelegd met paed,agoglek als hoofdvak. 
vindt het bepaalde in de vorige volzin over
eenkomstige toepassing. 

2. Indien een leraar, als bedoeld tn het 
tweede lid van artikel 19, tevens leraar is 
hetzij in één of meer der overige in de aan
hef van het eerste Ud van artikel 19 ge
noemde vakken, hetzij in opvoedkunde, zon
der daarvoor een middelbare bevoegdheid 
te bezitten, blijft de korting op het salaris, 
hetwelk hij uit hoofde van het geven van 
onderwijs in laatstbedoeld vak of laatstbe
doelde vakken geniet, achterwege voor een 
zo nodig tot het naastliggende gehele getal 
naar beneden afgerond aantal lessen. gelijk 
aan llm maal het aantal lessen, bedoeld in 
artikel 19, tweede lid, welke bij aan de 
school geeft. 

8. Indien Ingevolge het bepaalde In het 
eerste lid een korting moet worden toege
past. wordt het salaris vaatgesteld door 
het bedrag van het salaris, verbonden aan 
het aantal lessen, waarvoor de leraar inge
volge het bepaalde ln dat lid als bevoegd 
moet worden gesalarieerd, te vermeerderen 
met het verschll tussen het salaris. dat hij 
zou ontvangen, indien hij voor alle lessen 
de vereiste bevoegdheid miste, en het be
drag, dat hij, zonder ln het bezit te zijn 
van de vereiste bevoegd.held, zou ontvan
gen voor eenzelfde aant.al leasen als waar
voor hij Ingevolge het bepaalde ln het eer
ste lid als bevoegd wordt gesalarieerd. 

Het salaris van de leraar, bedoeld In het 
tweede Ud, wordt ln de daartoe leidende ge. 
vallen op overeenkomstige wijze berekend. 

f. Indien een leraar, als bedoeld In het 
eerste of ln het derde Ud van artikel 19, op 
wiens ealaris de ln die bepallng vastgestel
de korting van 10 % wordt toegepast, te
vens leraar is ln één of meer der overige 
aldaar genoemde vakken zonder daarvoor 
een middelbare bevoegdheid te bezitten, be
draagt de korting op het ealarie, hetwelk 
hij uit hoofde van het geven van onderwijs 
ln laatstbedoeld vak of laatstbedoelde vak.
ken geniet. eveneena 10 % voor een zo 
nodig tot het naastliggende gehele getal 
naar beneden afgerond aantal lessen. gelijk 
aan 2 % maa1· het aantal leasen waarvoor 
bJj een middelbare bevoegdheid bezit. 

6. Indien op een gedeelte van het salaris 
van de in het vorige lld bedoelde leraar een 
korting van 15 ~ moet worden toegepast. 
vindt het bepaalde in het derde lid van dit 
artikel overeenkomstige toepassing. 

Art. 21. 1. Indien een leraar, aangesteld ln 
een volledige betrekking, gedurende een 
tijdvak van vier achtereenvolgende school
jaren anders dan op eigen verzoek met 
minder dan 18 - en waar het een leraar ln 
de lichamelijke oefening betreft met min
der dan 22 - leasen per week ls belast ge-
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weest, wordt zijn salaris met tnga.ng van 
het daaropvolgende schooljaar berekend 
volgens de bij hoofdstuk II behorende tabel 
G II 3 - en waar het een leraar ln de 11-
chamelijke oefening betreft volgens de tabel 
G II 4 - en naar een aantal lessen gelijk 
aan anderhalf maal het werkelijk gegeven 
aantal lessen per week. zo nodig tot het 
naastliggende gehele getal naar boven af
gerond, met dien verstande dat het salaris 
niet op een hoger bedrag mag worden vast
gesteld dan dat, waarop de leraar op grond 
van de aanstelling In een volledige betrek• 
klng en van zijn salaris-anctennltelt aan
spraak zou kunnen maken. 

2. Is een leraar, aangesteld ln een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde ln het eerste lid is toegepast. ge
durende een tijdvak van vier achtereenvol
gende schooljaren wederom belast geweest 
met tenminste het aantal wekelijkse leasen, 
dat hem bij zijn a.a.nstelling in de volledige 
betrekking werd opgedragen, dan wordt de 
ln dat lid bedoelde berekening eerst dan op. 
nieuw toegepaat, wanneer hij andermaal 
gedurende vier achtereenvolgende school
jaren met minder dan 18 - en waar het 
een leeraar in de llchameliJlte oefening be
treft met minder dan 22 - lessen per week 
is belast geweest. 

Art. 22. Voor de leraar, die ln vute 
dienst tn een niet-volledige betrekking aan 
een school wordt aangesteld, wordt bij de 
aanstelllng een aantal lessen vastgesteld, 
dat voor de berekening van zijn salaris als 
minimum za.l gelden, voor zolang en voor zo_ 
veel hij een garantie, als bedoeld in artikel 
28, nog niet heeft verkregen. en behoudens 
latere vermindering van dat aant.al lessen 
op eigen verzoek. 

Art. 28. 1. Het aantal lessen, dat voor 
de berekening van het ealaris van een ln 
vaste dienst ln een niet-volledige betrek
king aangesteld leraar In aanmerking 
komt, daalt - tenzij met zijn toestemming 
- niet beneden het hoogste minimum aan
tal lessen, door hem gegeven ln enig vier 
achtereenvolgende, na 1 September 1921 
vallende, schooljaren omvattend tijdvak 
van zijn diensttijd aan de school, waarvoor 
het salaris wordt berekend, met dien ver
stande dat, indien hij gedurende enig vol
gend tijdvak van vier achtereen volgende 
schooljaren minder dan drie-vierde gedeelte 
van dit aantal lessen he~t gegeven, zijn 
salaris met Ingang van het daaropvolgende 
schooljaar wordt berekend naar een aant.al 
lessen. gelijk aan vier-derde maal het wer
kelijk gegeven aantal lessen per week -
zo nodig tot het naastliggende gehele getal 
naar boven afgerond - doch naar ten 
hoogste zUn aanvankeliJlc verworven hoog
ste mlnlroum aantal lessen. Voor zover de 
lessen door de leraar vóór 1 September 1947 
zijn gegeven, worden daaronder verstaan 
lessen van zestig minuten. Een garantie, 
als In de eerste volzin bedoeld, kan voor 
niet meer dan 24 - en waar het een leraar 
ln de lichamelijke oefening betreft voor niet 
meer dan 30 - lessen per week worden 
verkregen. 
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2. Indien een leraar aan een school in 
vaste dienst in een niet-volledige betrek
king wordt aangesteld, nadat hij in een 
daaraan onmiddellijk voorafgaande betrek
king aan een der scholen, genoemd in het 
eerste lid van artikel 17, reeds een garantie, 
als bedoeld in het eerste lid, had verkregen 
dan wel aan die andere school een volledige 
betrekking bekleedde, verkrijgt hij in de 
nieuwe betrekking reeds na twee jaren een 
garantie, gelijk aan het laagste aantal les
sen, voor hem in deze twee jaren vastge
steld, terwijl de voor de berekening van zijn 
salaris in het eerste lid gestelde bepalingen 
eerst in werking treden, nadat hij geduren
de vier jaren in de nieuwe betrekking is 
werkzaam geweest. 

3. Indien de aanstelling in vaste dienst 
in een niet-volledige betre~ing aansluit 
aan een aanstelling in tijdelijke dienst aan 
dezelfde school, kan het eerste tijdvak van 
vier schooljaren, als bedoeld in het eerste 
lid, worden geacht te zijn ingegaan op een 
tijdstip, vallende vóór de aanstelling in 
vaste dienst, voor zoveel daartoe naar de 
mening van Onze Minister aanleiding be
staat. 

4. Indien een leraar, als bedoeld in het 
eerste lid, twee of meer betrekkingen aan 
dagscholen bekleedt en in een dezer betrek
kingen een garantie, als bedoeld in dit ar
tikel, heeft verkregen, wordt, indien het 
gegarandeerd aantal lessen, vermeerderd 
met het aantal lessen in de andere betrek
king of betrekkingen, en met de lessen, 
bedoeld in artikel 27, het ingevolge de 
laatste volzin van het eerste lid voor hem 
geldende getal overschrijdt, voor de bereke
ning van zijn salaris het gegarandeerde 
aantal lessen verminderd in dier voege, dat 
het aantal dezer lessen en dat in de andere 
betrekking of betrekkingen tezamen, de les
sen bedoeld in artikel 27 inbe~repen, het in 
het eerste lid genoemde getal niet over
schrijden, met dien verstande dat zijn sa
lans naar niet minder dan het totale aantal 
werkelijk gegeven lessen mag worden be
rekend. 

Indien aan een leraar in meer dan een 
betrekking een aantal lessen wordt gega
randeerd op de voet van het bepaalde in 
het eerste lid en het totaal van de gega
randeerde lessen, eventueel vermeerderd 
met het aantal lessen In elke betrekking, 
waarin hij geen garantie bezit, en met de 
lessen, bedoeld in artikel 27 het ingevolge 
de laatste volzin van het eerste lid voor 
hem geldende getal overschrijdt, wordt 
voor de berekening van zijn salaris het ge
tal der gegarandeerde lessen In iedere be
trekking verminderd in evenredigheid met 
het aantal werkelijk gegeven lessen in elke 
dier betrekkingen in dier voege, dat de al
dus teruggebrachte garanties, eventueel 
vermeerderd met het aantal lessen in elke 
betrekking, waarin de leraar geen garantie 
bezit en met de lessen, bedoeld in artikel 
27, tezamen het ingevolge de laatste volzin 
van het eerste lid voor hem geldende getal 
niet overschrijden, met dien verstande dat 
zijn salaris naar niet minder dan het totale 
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aantal werkelijk gegeven lessen mag wor-
den berekend. _, 

Art. 24. Indien het aantal wekelijkse les
sen van een leraar, aangesteld in vaste 
dienst in een niet-vnlledige betrekking, 
waarin hij een garantie ingevolge artikel 22 
of artikel 23 heeft verkregen, op eigen ver
zoek wordt verminderd, wordt, tenzij Onze 
Minister anders bepaalt, voor zoveel zijn 
aldus verminderde aan tal werkelijk gege
ven wekelijkse lessen minder bedraagt dan 
zijn laatstelijk geldende garantie, voor hem 
terstond een nieuwe garantie vastgesteld 
ten bedrage van het aldus verminderde 
aantal werkelijk gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 25. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 
wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als bedoeld 
in. het eerste lid van artikel 23, vastgesteld 
ten bedrage van het aldus verminderde 
aantal werkelijk gegeven wekelijkse ·lessen, 
tenzij hij een zodanige garantie nog niet 
had kunnen verkrijgen. 

Art. 26. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het tweede lld van artikel 
6 wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 23, vastgesteld, 
alsof hij aan elke der scholen steeds in een 
niet-volledige betrekking was aangesteld 
geweest, tenzij hij een zodanige garantie 
nog ·niet had kunnen verkrijgen, in welk 
geval voor hem terstond een garantie wordt 
vastgesteld ten bedrage van het aantal 
werkelijk gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 27. 1. Indien een leraar is verbon
den aan twee of meer schole:r;i, gelegen in 
twee of meer verschillende gemeenten, 
wordt voor de berekening van zijn totale 
salaris het totale getal van zijn wekèlijkse 
lessen vermeerderd met: 

a. één lesuur voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met niet meer dan 5 lessen p. week is belast; 

b. twee lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 5 doch niet meer dan 10 les
sen per week is belast; 

o. drie lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 10 lessen per week is belast, 
behoudens het bepaalde onder d; 

d. vier lesuren, Indien hij In één buiten 
zijn standplaats gelegen gemeente aan één 
school met meer dan 12 - en waar het 
een leraar in de lichamelijke oefening be
treti met meer dan 15 - lessen per week 
is belast; 

met dien verstande, dat, indien de leraar 
aan alle scholen tezamen met niet meer 
dan 10 lessen per week is belast, slechts 
één extra lesuur wordt toegekend en dat in 
geen geval meer dan vier extra lesuren 
worden toegekend. 

2. Wanneer door wijziging van de ge
tallen der wekelijkse lessen in een of meer 
der gemeenten het getal der wekeUJkse les
sen in de standplaats van een leraar, in die 
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standplaats aangesteld In vaste dienst, ge
durende vier achtereenvolgende schooljaren 
Is komen te liggen beneden dat In enige 
andere gemeente, kan, met Ingang van het 
daarop volgende schooljaar, die andere ge
meente als standplaats worden aangewe
zen, met dien verstande, dat dit In elk ge
val geschiedt. Indien het getal der weke
lijkse lessen In de Btandplaats gedurende 
dat tijdvak niet meer- dan drie-vierde ge
deelte van dat In die andere gemeente 
hee~ bedragen. 

8. Wanneer door wljztgtng van de getal
len der wekelijkse lesaen In een of meer der 
gemeenten het getal der wekelijkse lessen 
ID de standplaats 'YB.D. een leraar, In die 
Bta.ndplaats aangesteld In tljdeUJke dienst, 
komt te liggen beneden dat in enige andere 
gemeente, kan die andere gemeente als 
standplaats worden aangewezen, met dien 
verstande, dat dit In elk geval geschiedt. 
Indien het getal der weke)Jjkse lessen In de 
standplaats niet meer dan drie-vierde ge
deelte van dat In die andere gemeente be
draagt. 

4. De In het eerste lid onder a. 1>. c en d 
bedoelde extra, lesuren worden beachouwd 
als werkelijk gegeven lessen. 

&. De extra lesuren worden bel!lchouwd 
als lesaen in het hoopt bezoldigde door de 
leraar aan die school onderwezen vak. 

8. Voor de berekening van het salaris 
aan elke der In het eerste Ud bedoelde echo
len afzonderlijk wordt het aantal extra les
uren, vastgeBteJd overeenkomstig het be
paalde In dat lid, over- de scholen In de bui
ten de standplaats gelegen gemeente of ge. 
meent.en verdeeld op nader door Onze Mi
nister vast te stellen wijze. 

Art. Z8. l. Aan een leraar, verbonden 
aan twee of meer In verech111ende gemeen
ten gelegen acholen, worden de voor het 
vervullen van de betrekking of betrekkin
gen bulten zijn standplaats gemaakte wer
kelijke reiskosten vergoed naar de derde 
klasse van het Relabesluit 1918. 

J. Onze Mlnlater kan aan een leraar, ale 
bedoeld in het eerste lid. een vergoeding 
voor verblijfkosten toekennen overeenkom
stig de bepallngen van het Relsbeslult 1918. 

Art. 29. 1. Het totale salaris van een 
leraar, verbonden aan twee of meer In de
zelfde gemeente gelegen kweekscholen dan 
wel aan twee of meer kweekscholen, gele
gen in gemeenten, welke voor de toepaeslng 
van de standplaataaftrek In dezelfde klasse 
zijn gerangBCblkt, mag anders dan door de 
toepassing van artikel 27 niet stijgen boven 
het bedrag, dat hij zou genieten, Indien alle 
lessen, waarnaar zijn salaris moet worden 
berekend. voor hem aan een dezer scholen 
waren vastgesteld. 

2. Het totale a.larls van een leraar, die 
aan een of meer In dezelfde gemeente ge
legen kweekscholen en daarnaast aan een 
of meer in die gemeente gevestigde andere 
scholen is verbonden, mag, Indien hij aan 
die andere school of scholen uitsluitend is 
belast met het geven van onderwijs in een 
of meer vakken, welke ook aan de kweek
acbolen worden onderwezen, niet stijgen 
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boven het bedrag, dat hij mu genieten, In
dien alle lessen, waarnaar zijn salaris moet 
worden berekend, voor hem aan de kweek
school waren vastgesteld en In alle ovarige 
gevallen niet boven het bedrag, dat hij zou 
genieten, indien alle lessen voor hem waren 
vastgesteld aan de school aan welke de be
rekening van zijn salaris de hoogste uit
komst oplevert. Een zelfde regeling geldt 
Indien de leraar is verbonden aan een of 
meer kweekscholen en tevens aan een of 
meer andere scholen en alle deze scholen 
gelegen zijn In gemeenten, welke voor de 
standplaats aftrek In dezelfde kla8se zijn 
gerangachikt, met dien verstande, dat In de 
daartoe leidende gevallen rekening wordt 
gehouden met de op grond van artikel Z7 
voor de leraar berekende lesuren. 

Art. 30. l. Het totale salaris van een 
leraar, die is verbonden aan twee of meer 
kweekacholen, gelegen In gemeenten, welke 
voor de toepa.atng van de sta.ndplaatsaf
trek In verschillende klassen zijn gera.ng
aeblkt. mag niet stijgen boven het bedrag, 
dat bU rou genieten, indien alle lessen 
wa&rnaar zijn sa.larie moet worden bere
kend, voor hem waren vastgesteld aan de 
school, gelegen In de hoogst geclassificeerde 
gemeente. 

1. Het totale sa.larie van een leraar, die 
aan een of meer kweek:Bcbolen en daar
naast aan een of meer andere scholen Is 
verbonden. welke scholen niet alle zijn ge
legen In gemeenten, welke voor de toepas
sing van de atandplaatsaftrek In dezelfde 
klasse zijn gerangschikt, mag, Indien bij 
aan die andere school of _scholen uitsluitend 
Is belast met het onderwijs In een of meer 
vakken, welke ook aan de kweekscholen 
worden onderwezen, niet stijgen boven het 
bedrag, dat bij zou genieten, Indien alle 
leBSen, waarnaar zijn salaris moet worden 

· berekend, voor hem waren vastgesteld aan 
de kweekschool en deze was gelegen In de 
hoogst geclassificeerde gemeente en In alle 
overige gevallen niet boven het bedrag, dat 
hij zou genieten Indien à.lle lessen voor hem 
waren vastgesteld aan de school, aan welke 
de berekening van zijn salaris de hoopte 
ultkomat oplevert. 

Art. 81. Voor de berekening van het to
tale 118.laris, bedoeld In de artikelen 29 en 
30, van een leraar, wiens ealar1s 1s onder
worpen aan een korting op grond van het 
geml8 van de vereiste bevoegdheid, wordt 
deze korting toegepaat voor de som van de 
voor korting 1n aanmerking komende we
kelijkse lessen, welke lessen - tenzij de 
leraar uitsluitend aan twee of meer kweek
scholen werkzaam ls - te voren voor elke 
school afzonderlijk worden vastgesteld 
overeenkomstig het te dien aanzien voor 
die achool bepaalde, met dien verstande, 
dat, Indien de kortlDgBpercentages ver
achlllen, de voor elke school afzonderlijk 
geldende korting wordt toegepast In even
redigheid met het voor die school voor kor
ting In aanmerking komende aantal weke
lijkae lessen. 

Art. 32. l. Het salaris van een leraar, 
als bedoeld in de artikelen 29 en 80, wordt 
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voor elke der scholen afzonderlijk vastge
steld door het bedrag van het ingevolge die 
artikelen vastgestelde totale salaris te ver
delen naar evenredigheid van het aantal 
wekelijkse lessen, dat met Inachtneming 
van het bepaalde in of krachtens artikel 27 
voor hem aan elke school voor zijn aa.Ia
rlërtng is vastgesteld. 

2. Het salaris van een leraar, waarop 
het bepaalde in artikel 31 van toepassing 
ia, · wordt voor elke school afzonderlijk vast
gesteld door het gedeelte van het totale sa
laris, waarop geen korting is toegepast, te 
verdelen in evenredigheid" met de sant.allen 
lessen, waarvoor de leraar aan elke school 
als bevoegd wordt gesalarieerd en het gE> 
deelte van het totale salaris, waarop de 
korting is toegepast, te ,verdelen naar even
redigheid van de aantallen lessen, waar
voor hij aan elke school als onbevoegd 
wordt gesalarieerd, voor zover de laatst
bedoelde verdeling, niet reeds wordt be
paald door de laatste zinsnede van art. 31. 

Art. 33~ Indien een leraar is verbonden 
aan twee of meer scholen, aan een of meer 
waarvan de salarisregeling afwi,jkt van de 
van Ri,J°kswege vastgestelde bepalingen, 
wordt voor de berekening van het salaris 
of de salari88en aan de school of scholen. · 
waarvoor de van Rijkswege vast.gestelde 
bepallngen gelden, het tot.ale sa.la.ris voor 
alle scholen tezamen bepaald, ais golden 
deze bepalingen voor elke der scholen. Het 
bepaalde in de artikelen 29, 80, 31 en 32 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

Art. 34. 1. Onder de scholen, bedoeld 
In de artikelen 27 tot en met 33, zijn te 
verstaan kweekscholen voor onderw:Uters 
en onderwijzeressen, gymnasia, hogere bur
g~rscholen (lycea), middelbare scholen voor 
meisjes, bandelsdagscholen en scholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs, met uit
zondering van niet van Rijkswege gesub
sidieerde bijzondere scholen. Op de overige 
scholen, genoemd in het eerste en het twee
de lid van artikel 17, kan het bepaalde in 
de artikelen 27 tot en met 83 van toepas
sing worden verklaard, Indien daartoe naar 
de mening van Onze Minister aanleiding 
bestaat. 

2. Onder "andere scholen" genoemd in 
de artikelen 29 en 30 zijn te verstaan alle in 
het eerste lid bedoelde onderwijsinrichtin
gen met uitzondering van de kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen. 

Art. 35. Onze Minister kan volgens na
der door hem te stellen regelen, indien ~n 
voor mveel daartoe naar zijn mening aan
leiding bestaat, een beloning toekennen 
voor het waarnem.en van lessen bij afwe
zigheid van die leraar of leraren, nan wie 
die lessen waren opgedragen. 

Art. 36. Onze Minister kan aan een 
leraar, die ingevolge de bepalingen, vervat 
In de hoofdstukken I en III van deze bij
Jage, een salaris geniet van minder dan 
f 250 per maand een persoonlijke toelage 
toekennen. 

Overgangsbe.vaHnoen 

Art. 37. 1. Indien, hetzij op 1 Septem-
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ber 1948, hetzij op enig later tijdstip, voor 
een op 31 Augustus 1947 in dienst zijnd 
directeur of leraar de toepassing van de op 
laatstgenoemd tijdstip geldende bepalingen 
met inachtneming van na dat tijdstip in
gevoerde algemeen geldende bepalingen be: 
treffende verhoging of verlaging der sa
lariëring, voordeftger is dan de toepassing 
van de bepalingen, geldende na 31 Augustus 
1948, worden, zolang zulks het geval is, op 
de directeur of leraar de eerstgenoemde 
bepalingen toegepast. 

2. Een directeur of leraar, op wie de na 
31 Augustus 1948 geldende bepalingen zijn 
toegepast, kan geen aanspraak meer ma
ken op bezoldiging overeenkomstig de vóór 
1 September 1947 geldende regeling. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid wordt het salaris, vastge
steld overeenkomstig de op 31 Augustus 
1947 geldende bepalingen, berekend DfiAr ten 
hoogste 82 - en waar het geldt leraren in de 
lichamelijke oefening 38 - lessen per week. 

4. Het bepaalde in het eerste en het 
derde lid vindt geen toepassing ten aanzien 
van een leraar, die na 31 Augustus 1947 
tot directeur is benoemd. 

Art. 38. Een leraar, aan wie op grond 
van een met gunstig gevolg afgelegd aan
vullend examen in de bandelsbriefwisseling 
v9or de vaststelling van zijn salaris-an
cilinniteit twee dienstjaren .zijn toegekend~ 
kan geen aanspraak maken op een beloning, 
als bedoeld in artikel 13 van dit hoofdstuk. 

Art. 39, 1. Voor zoveel betreft het 
schooljaar van 1 September 1947 tot 1 Sep
tember 1948 worden de salarissen berekend 
overeenkomstig de op 31 Augustus 1947 
geldende bepalingen met inachtneming van 
het bepaalde in de artikelen I en II, eerste 
en derde Ud, van hoofdatuk I van deze bij
lage en. de artikelen 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 17, tweede, derde en vierde lid, 18, 19, io, 
27. 29 tot en met 34 van dit hoofdstuk, met 
dien verstande dat voor het tijdvak. van 1 
September 1947 tot 1 Januari 1948 de ta
bellen C I, C III en C IV. bedoeld in het 
Koninklijk. besluit van 9 Juli 1948 (Stoo.ts
blaà no. I 286), artikel 3, eerste en derde 
Ud, van het Koninklljk besluit van 9 Qc" 
tober 1948 (Staatsblad no. I 446) en de bij 
dat besluit behorende tabel C VII van 
kracht blijven. 

2. Voor zoveel het in het eerste lid ge
noemde schooUaar betreft worden de 
leraren geacht allen te zijn aangesteld ln 
een niet-volledige betrekking. 

3. Indien, hetzij op --i -sei,tember 1947, 
hetzij op enig later tJjdstip, vallende vóór 
1 September 1948, voor een op 31 Augustus 
1947 in dienst zijnd directeur of leraar de 
toepassing van de op laatstgenoemd tijd
stip geldende bepalingen met inachtneming 
van na dat tijdstip ingevoerde algemeen 
geldende bepalingen betreffende verhoging 
of verlaging der salariëring, voordeliger is 
dan de toepassing van het bepaalde in dit 
artikel, worden op de directeur of leraar, 
zolang zulks het geval Is, de eerstgenoem
de bepalingen toegepast. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde 
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In het derde lid bij de berekening van het 
salaris van een leraar volgens de bepalin
gen, bedoeld in het eerste Ud, moet ten 
na.nzien van de garantie rekening worden 
gehouden met het voor hem geldende ge
tal, genoemd in het eerste of berekend in
gevolge het bepaalde In het vierde Ud van 
artikel 23 van dit hoofdstuk. 

Art. 40. Voor zoveel betreft het tijdvak 
van 1 September 1948 tot 1 September 1952 
kan Onze Minister, Indien door toepassing 
van het bepaalde In het eerste en vierde 
Ud van artikel 27 het voor een leraar Inge.. 
volge artikel 16 vastgestelde maximum 
aantal van 32 wekelijkse lessen wordt 
overschreden, goedkeuren, dat voor elke 
dier lessen boven dat maximum aantal een 
salaris wordt toegekend, gelijk aan het 
voor die leraar geldende bedrag voor het 
32ste lesuur. 

Art. 41. Indien Ingevolge het bepaalde 
In het eerste lid van artikel 87 of het derde 
lid van artikel 39 het; salaris van een di
recteur of een leraar moet worden bere
kend volgens de bepalingen, geldende op 
81 Augustus 1947, dient bU die berekening 
het volgende te worden In acht genomen: 

a. In afwijking van het daaromtrent be
paalde in het Koninklijk besluit van 14 
December 1946 (Btaatablad no. G 362) 
wordt de bewldiglng vermeerderd met een 
toelage van tien ten honderd van de som 
van de brutowedde en de toelagen, bedoeld 
in het Koninklijk besluit van 15 Januari 
1946 (Staatsblad no. G 18), waarbij deze toe
lagen als vaste toelagen worden aangemerkt. 

b. Voor een ongehuwde - niet enige 
kostwinner - wordt 

1. de grens van f 2200 per jaar, bedoeJd 
In het . Koninklijk besluit van 16 .Januari 
1946 (8taa.tabla4 no. G 18), gebracht op 
f 3000 per jaar; 

2. de overbruggtngatoelage, bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad no. G 18), gebracht op f 240 
per jaar; 

3. de korting, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 10 van het Bezoldlgingi,besluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dit 
artikel luidde op 30 Juni 1941, gebracht op 
vijf ten honderd en blijft het bepaalde in het 
2de lid van dat artikel bulten toepassing. 

o. Zo nodig wordt het In totaal verkre
gen jaarbedrag naar boven afgerond tot 
een veelvoud van f 12. 

d. Het ealaris wordt vastgesteld op een 
bedrag per maand. hetwelk wordt gevonden 
door het onder c bedoelde bedrag door 
twaalf te delen. 
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21 3S8 JOS 344 .293 330 281 21 363 309 349 297 334 2U 
22 372 317 358 30S 343 292 22 377 321 362 l09 347 296 
23 387 329 ]72 316 357 303 23 392 334 377 321 361 308 
24 401 341 385 328 369 314 24 406 34(, 390 333 374 319 
25 415 353 399 339 382 325 25 420 357 4CM )43 387 3.29 

26 399 340 384 327 368 313 26 -404 344 388 331 372 317 
27 4°"344 381 331 372 317 27 -409 348 393 335 377 ·lll 
28 -409 348 393 33S 377 321 21 414 352 391 331 381 324 
19 414 352 398 331 381 324 29. 419 357 403 343 316 329 
30 ·419 357 403 343 3~ 329 lO 424 361 408 347 391 333 
31 04 361 408 347 391 333 31 429 36.5 412 351 3" 336 
32 429 365 ·412 351 .395 336 32 4J4 369 417 355 400 340 

26 420 357 4CM 343 387 329 26 425 362 408 348 391 334 
27 425 362 4011 348 391 334 27 430 366 413 352 396 337 
28 430 366 413 352 396 337 28 43S 370 418 356 401 341 
29 4" 370 411 356 401 341 29 440 374 423 360 405 34~ 
30 440 374 423 360 405 345 30 445 379 428 364 410 349 
31 445 ]79 428 364 410 349 31 450 383 432 368 414 353 
32 450 383 432 368 414 353 32 455 387 437 372 419 357 

G m (!Ie wn-oll) 
b.-be,roq,d nb-aict'bcwNsd 
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S&I.-. 14 Sal.-uc. IS 

1 Klaucdor..,_._ 1 1tia-a-

s 1 2 3 ! 1 2 
1 

J 13 
b. 1 nb. b. 1 ob. b. 1 nb. b. lab. b. 1 ab. 1 b I ab 

Sal.-«nC. 18 

j Kluscdtt80mcen4e 

"ä 1 2 3 
(j b.1 nb. b. 1 nb. b. 1 nb. 

1 18 16 18 16 17 IS 1 19 17 19 17 18 Il> 
2 36 31 3' lO 34 29 2 37 32 36 31 35 }O 
3 S4 46 52 4S 50 43 J ss 47 si 46 SI 44 
4 72 62 10 <,I) 67 ,a 4 73 63 71 61 68 58 
5 90 77 87 74 Il 71 s 91 71 18 75 114 n 
6 108 92 IIM 19 100 8S 6 109 93 105 90 101 "' 1 126 108 121 104 116 100 7 128 109 123 105 118 101 
1 144 123 F.19 119 µJ3 114 • 146 125 141 120 IJS 115 
9 162 138 156 133 150 127 9 164 140 IS8 IJS ISI 129 

10 180 IS] 173 147 166 141 10 182 ISS 1'15 149 168 143 
Il 191 169 191 163 lil 156 Il 200 170 192 164 184 157 
12 215 183 207 176 191 169 12 211 186 210 179 201 172 
13 233 199 224 192 2IS 184 IJ 237 20.2 228 194 219 186 
14 251 214 241 206 231 197 14 2SS 217 245 209 235 200 

1 19 17 19 17 18 16 
2 38 33 37 32 35 31 , S1 49 55 48 Sl 46 
4 76 65 73 63 70 60 

' 95 81 92 78 88 15 

' 114 97 110 94 105 !lO 
7 133 114 128 110 123 105 

• 152 130 146 llS 140 120 • 171 146 165 141 158 IJS 
10 190 162 183 156 175 ISO 
Il 209 178 201 171 193 164 
12 227 l!ill 218 116 209 178 
13 246 210 237 202 227 194 
14 265 226 255 217 244 208 

IS 265 226 2SS 217 244 208 IS 269 229 259 uo 248 211 
16 279 238 268 229 257 219 16 283 241 272 232 261 222 
17 293 250 282 240 270 230 17 297 253 286 243 274 233 
18 107 261 295 251 283 241 18 311 .26S 299 255 287 244 
19 321 273 309 263 296 252 19 325 277 312 266 299 255 
20 33S 28S 322 274 3092&3 20 339 ll9 326 278 lil 266 
ll 349 297 3M 216 322 274 21 353 301 3J9 289 32J 277 
22 363 309 349 297 334 285 22 .367 312 353 300 338 288 
23 377 321 362 .IOll 347 296 2J 382 325 367 lil 352 2119 
24 390 J32 375 319 iK9 l06 24 396 337 1,1 324 365 311 
25 404 344 388 331 372 317 25 41~ 349 394 336 378 321 

IS 210 238 269 229 258 219 
16 ·294 250 283 240 271 230 
17 309 263 297 253 285 242 
Il 324 276 312 265 299 254 
19 338 288 325 277 311 265 
:zo 353 301 339 289 32S 277 
21 367 312 3S3 300 331 211 
22 312 325 367 312 JS2 299 
2J 'l97 331 312 32S' 366 311 
24 411 3SO 395 J36 319 322 
25 4:16 363 409 349 392 334 

21> 409 348 393 llS 377 321 :16 41S ,n 399-,,. !Il! 325 
27 414 3S2 398 338 311 124 27 420 3'7 4CM 343 38? 329 
28 419 357 403 343 316 329 il 425 362 -4(18 348 391 334 
29 424 361 408 347 391 333 .29 430 366 413 3S2 396 337 
» 429 365 412 lil J!IS D6 )(1 435 370 418 356 '401 341 
31 434 369 417 35S 400 )40 31 440 374 423 360 405 345 
32 439 374 422 360 404 345 32 445 379 428 364 410 349 

26 -01 367 4~ 3~3 397 331 
27 436 371 41, 357 4Q2 342 
21 441 375 424 360 406 345 
2!I 446 )80 429 ~ ~Il 350 
lO 451 384 433 369 415 3'4 
31 4$6 388 438 373 420 357 
32 461 392 443 377 425 361 
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HOOFDSTUK IV 

Koninklijk Conservatorium voor Muziek 
Art. 1. 1. De betrekkingen van leraar 

worden onderscheiden in volledige en niet
volledige. betrekkingen. 

2. In geval van vermindering op eigen 
verzoek van het aantal wekelijkse lessen 
van een leraar, aangesteld In een volledige 
betrekking, wordt deze, tenzij Onze Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen anders bepaalt, beschouwd niet 
langer In een zod&nlge betrekking werk
zaam te zijn en treden voor hem de bepa
lingen, geldend voor leraren, in een niet
volledige betrekking aangesteld in werking. 

Art. 2. Het salaris van de leraren, uit
gezonderd van die voor blaasin.strnmenten, 
contrabas, slaginstrumenten, hulpplano, ta
len, rythmische gymnastiek, methadisch 
spreken en declamatie, aangesteld in een 
volledige betrekking, wordt met Inacht
neming van de bepalingen, vervat In hoofd
stuk I en in dit hoofdstuk· vastgesteld op 
een bedrag per maand volgens de bij dit 
hoofdstuk behorenäe tabel G IV 1. 

Art. 3. Het salaris van de leraren voor 
blaasinstrumenten, contrabas, slaginstru
menten, hulppiano, talen, rythmische gym
nastiek, methodisch spreken en declamatie, 
aangesteld in een volledige betrekking, 
wordt met Inachtneming van de bepalingen, 
vervat In hoofdstuk I en in dit hoofdstuk 
vastgesteld op een bedrag per maand vol
gens de bij dit hoofdstuk behorende tabel 
G IV 2. 

Art. 4. Het saJaris van de leraren. uit
gezondeni van die voor blaasinstrumenten, 
contrabas, slaginstrumenten. hulpplano, ta
len. rythmlsche gymnastiek, methodisch 
spreken en declamatie, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, wordt met ln
ac.~tnemlng van de bepalingen, vervat in 
hoofdstuk I en in dit ho·ofdstuk, va.stge
s.teld op een bedrag per maand volgens do 
bij dit hoofdstuk behorende tabel G IV a. 

Art. 6. Het salaris van de leraren voor 
blaaslnstrumen ten, contrabas, slaginstru
menten, hulppiano, talen, rythmische gym
nastiek, methodisch spreken en declamatie, 
aangesteld In een niet-volledige betrekking, 
wordt · met inachtnemlag van de bepalin
gen. vervat in hoofdstuk I en in dit hoofd
stuk, vastgesteld op een bedrag per maand 
volgens de bij dit hoofdstuk behorende 
tabel G IV 4. · 

Art. 6. Het jaarsalaris wordt vastgesteld 
door het bedrag van het salaris per maand 
met twaalf te vermenigvuldigen. 

Art. '1. Onder lessen worden verstaan 
lesuren van 60 minuten. 

Art. 8. 1. Indien een leraar, aangesteld 
in een volledige betrekking gedurende een 
tijdvak van vier achtereenvolgende cursus
jaren anders dan op eigen verzoek met 
minder dan 18 vaste lessen per week Is be
last geweest, wordt zijn salaris met Ingang 
van het daarop volgende cursusjaar bere
kend volgens de bij dit hoofdstuk behoren
de tabel IV 3 - en waar het leraren voor 
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blaasinstrumenten, contrabas, slaginstru
menten, hulppiano, talen, rythmische gym
nastiek, methodisch spreken en declamatie 
betreft volgens de tabel G iv 4 - en naar 
een aantal lessen, gelijk aan anderhalf mae.l 
het werkelJJk gegeven aantal lessen per 
week - zo nodig tot het naastliggende ge
hele getal naar boven afgerond, met dien 
verstande, dat het salaris niet op een ho
ger bedrag mag worden vastgesteld dan 
dat, waarop de leraar op grond van de aan
stelling In een volledige betrekking en van 
zijn sa.larlsa.nciënniteit aanspraak zou kun- . 
nen maken. . 

2. Is een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde in het eerste lid Is toegepast. ge
durende een tijdvak van vier achtereenvol
gende cursusjaren wederom belast geweest 
met ten minste het aantal werkelijke les
sen, dat hem bij zijn aanstelling in de vol
ledige betrekking werd opgedragen, met 
een maximum van 26 werkelijke lessen, dan 
wordt de In dat lid bedoelde berekening 
eerst dan opnieuw toegepast, wanneer hij 
andermaal gedurende vier achtereenvolgen
de cursusjaren met minder dan 18 vaste 
lessen per week is belast geweest. 

Art. 9. Voor de leraar, die in vaste 
dienst in een niet-volledige betrekking 
wordt aangesteld, wordt bij de aanstelllng 
een aantal lessen vastgesteld, dat voor de 
berekening van zijn salaris als minimum 
zal gelden, voor zolang en voor zoveel hij 
een garantie, als bedoeld In artikel 10, nog 
niet heeft verkregen, en behoudens latere 
vermindering van dat aantal lessen op 
eigen verzoek. · 

Art. 10. 1. Het aantal lessen, dat voor 
de berekening van het salaris van een In 
vaste dienst doch in een niet-volledige be
trekking aangesteld leraar In aanmerking 
komt, daalt - tenzij met zijn toestemming 
- niet beneden het hoogste minimum aan
tal vaste leasen. door hem gegeven in enig 
vier achtereenvolgende, na 1 J"anua.rl 1942 
vallende, cursusjllren omvat~end tijdvak 
van zijn diensttijd, waarvoor het salaris 
wordt berekend, met dien verstande, dat, 
indien hij gedurende enig volgend tijdvak 
van vier achtereenvolgende cursusjaren 
minder dan drievierde gedeelte van dit aan
tal lessen heeft gegeven, zijn salaris met 
ingang van het daarop volgende cursusjaar 
wordt berekend naar een aantal lessen, 
gelijk aan vier-derde maal het werkelijk 
gegeven aantal lessen per week - zo nodig 
tot het naastliggende gehele getal naar bo
ven afgerond - doch naar ten hoogste zijn 
aanva.nkel:ljk verworven hoogste minimum 
ae.ntal vaste lessen. Een garantie, als In de 
vorige volzin bedoeld, kan voor niet meer 
dan 24 lessen per week worden verkregen. 

Art. 11. Indien het aantal wekelijkse 
vaste lessen van een leraar, aangesteld In 
vaste dienst In een niet-volledige betrek
king, waarin hij een garantie ingevolge 
artikel 9 of 10 heeft verkregen, op eigen 
verzoek wordt verminderd, wordt, tenzij 
Onze Minister van· Onderwijs, Kun.sten en 
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Wetenschappen anders bepaalt, voor zo
veel zijn aldus verminderde aantal werke
lijk gegeven wekelijkse lessen minder be
draagt dan zijn laatstelijk geldende garantie, 
voor hem terstond een nieuwe garantie 
vastgesteld ten bedrage van het aldus ver
minderde aan tal werkelijk gegeven weke
lijkse lessen. 

Art. 12. Indien een leraar op grond van 
het Qepaalde in het tweede lid van artikel 
1 wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkz.aam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als be
doe1d in artikel 10, vastgesteld ten bedrage 
van het aldus verminderde aantal werkelijk 
gegeven wekelijkse lessen, tenzij hij een 
zodanige garantie nog niet had kunnen 
verkrijgen. 

Art. 13. Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen kan volgens 
naar door hem te stellen regelen, indien en 
voor zoveel daartoe naar zijn mening aan
leiding bestaat, een beloning toekennen voor 
het waarnemen van lessen bij afwezigheid 
van de leraar or leraren, aan wie die lessen 
waren opgedragen. 

Art. 14. De leraren, aan wie buitenge
wone lessen, die ontstaan door vermeerde
ring van het leerlingenaantal t.J.jdens de lo
pende cursus, worden opgedragen, ontvan
gen deswege een vaste toelage, berekend 
overeenkomstig de andere voor hen vast
gestelde lessen. 

Art. 16. Aan de leraren wordt voor we
kelijkse lessen boven een aantal van 32 
geen salaris toegekend. 

Art. 16. In bijzondere gevallen, ter be
oordeling van Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, kan aan be
paalde leraren, wegens. bijzondere persoon
lijke eigenschappen, boven hun salaris een 
toelage worden verleend, met dien ver
stande dat de som van salaris en toelage 
het voor hen geldende maximumsalaris 
niet mag overschrijden. 

OvergangsbeJJ(Jlingen 

Art. 17. 1. Indien, hetzij op 1 Januari 
1949, hetzij op enig later tijdstip, voor een 
op 31 Augustus 194 7 in dienst zijnd leraar 
de toepassing van de op laatstgenoemd tijd
stip geldende bepalingen met inachtneming 
van na dit tijdstip ingevoerde algemeen 
geldende bepalingen betreffende verhoging 
of vermindering der bezoldiging voordeliger 
is dan de toepassing van de bepalingen, 
geldende na 31 December 1948, worden, zo
lang zulks het geval is op de leraar de 
eerstgenoemde bepalingen toegepast. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid, wordt het salaris, vastge
steld overeenkomstig de op 31 Augustus 
1947 geldende bepa.Jingen, berekend naar 
ten hoogste 32 lessen per week 

3. Een leraar, op wie de na 31 Decem
ber 1948 geldende bepalingen eenmaal zijn 
toegepast, kan geen aanspraak meer ma
ken op bezoldiging overeenkomstig de vóór 
1 September 1947 geldende regeling. 
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4. Bij toepassing van de na 31 Decem
ber 1948 geldende bepalingen vervalt een 
voor een leraar vóór 1 Januari 1949 vast
gestelde aanstellingsgarantie en wordt voor 
hem voor zoveel nodig terstond een garan
tie als bedoeld ln artikel 10, vastgesteld. 

Art. 18. 1. Voor zoveel betreft het tijd
vak van· 1 September 1947 tot 1 Januari 
1949 worden de salarissen vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde in de arti
kelen 4, 6 en 6 van dit hoofdstuk. 

2. Voor zoveel betreft het tijdvak van 
1 September 1947 tot 1 .Januari 1949 worden 
de leraren geacht allen te zijn aangesteld in 
een niet-volledige betrekking. 

3. Indien, hetzij op 1 September 1947, 
hetzij op enig later tijdstip, vallende vóór 
1 Januari 1949, voor een op 31 Augustus 
1947 in dienst zijnd leraar de toepassing 
van de op laatstgenoemd tijdstip geldende 
bepalingen met inachtneming van na dat 
tijdstip ingevoerde algemeen geldende be
palingen1 betreffende verhoging of vermin
dering der bezoldiging, voordeliger is dan 
de toepassing van het bepaalde in dit ar
tikel, worden op de leraar, zolang zulks het 
geval is, de eerstgenoemde bepalingen toe
gepast. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het derde lid bij de berekening van het 
salaris van een leraar volgens de bepalin
gen, bedoeld In het eerste lid, moet ten 
aanzien van de garantie rekening worden 
gehouden met het voor hem geldende ge
tal, genoemd in artikel 10 van dit hoofd
stuk. 

Art. 19. Indien ingevolge het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 17 of het derde 
lid van artikel 18 het salaris van een leraar 
moet worden berekend volgens de bepa
lingen, geldende op 31 Augustus 1947, dient 
bij de berekening het volgende te worden 
In acht genomen: 

a. In afwijking van het daaromtrent 
bepaalde In het Koninklijk besluit van 14 
December 1946 (Btaatsblaà no. G 362) 

, wordt de bezoldiging verm~erderd met een 
toelage van tien ten honderd van de som 
van de brutowaarde en de toelagen,' be
doeld in het Koninklijk besluit van 15 Ja
nuari 1946 (Staatsblad no. G 13), waarbij 
deze toelagen als vaste toelagen worden 
aangemerkt. 

b. Voor een ongehuwde - niet enige 
kostwinner - wordt 

1. de grens van f 2200 per jaar, be
doeld in het KoninkliJk besluit van 15 Ja
nuari 1946 (Staatsblad. G 13), gebracht op 
r 3000 per jaar: 

2. de overbruggingstoelage, bedoeld in 
het Koninklijk besluit ovan 16 Januari 
1946 (Btootsblad G 13), gebracht op f 240 
per jaar; 

3. de korting, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 10 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dat 
artikel luidde op 30 Juni 1947, gebracht op 
vijf ten honderd en blijft het bepaalde in 
het tweede lid van dat artikel buiten toe
passing. 

c. Zo nodig wordt het in totaal verkre-
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gen jaarbedrag naar boven afgerond tot 
een veelvoud van f 12. 

à. Het salaris wordt vastgesteld op een 
bedrag per maand, hetwelk wordt gevon
den door het onder c bedoelde bedrag door 
twaalf te • delen. 

Getal 
lcucn 

""-
77 
28 
29 
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32 
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32 
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21 
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31 
32 

,b 
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28 
29 
]() 

31 
32 

Getal 
lcacn 

1 
2 
J .. 
5 
6 
7 

• 9 
UI 
Il 
12 
IJ 
14 

" 16 

" Il 
19 
lO 
21 
Z2 
23 
2-C 
2S 

lb 
27 
28 
29 
30 
31 
l2 

TABEL G IV 1 

vb. - vol!ectiae bemkkina 

Salari1-1m:iennitei1 

0 1 1 l 1 3 l 4 
1 

5 
1 

6 7 1 8 1 9 

)20 340 360 380 400 420 440 460 430 500 
32S 145 36S 38S 405 42S 44S 4óS 48S SIO 
330 HO 370 390 410 430 .aso 470 490 S20 
33S 3S5 375 39S 415 435 4SS 475 495 530 
340 360 380 400 420 440 460 480 500 540 
34S 365 385 40S 425 445 4M 48S SOS 550 
3~ 370 390 410 430 450 470 490 510 560 

f 10 1 Il 1 12 1 Il 1 14 1 IS 1 16 ! 17 1 18 

520 S40 560. 570 580 590 600 610 620 
530 550 S70 580 590 600 610 620 630 
541> 560 580 S90 600 610 620 630 640 
sso S70 590 l500 610 620 630 640 ~ 
560 S80 600 610 610 630 640 650 660 
S70 590 610 620 630 640 650 660 670 
580 600 620 630 640 650 660 670 680 

TABEL G IV 2 

fb, - ...,1:cdip: betroil.lr.ioa 

Salario-anciënnilcit 

0 1 1 1 
2 1 3 

1 
4 1 s l 6 

1 
1 

1 
8 

1 
9 

290 310 330 350 370 390 I 4 10 430 450 455 
295 315 BS 355 3n 395 415 435 455 460 
300 320 340 360 380 400 420 440 460 465 
JOS 32S 345 365 385 40S 4lj 445 465 470 
310 330 350 370 390 410 430 450 470 480 
315 JH 355 375 39S 41S 435 455 47S 490 
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 

1 
10 1 Il I l2 1 l3 1 14 1 15 1 16 1 " 1 18 

460 480 500 SIO 520 530 ~ sso S60 
470 490 SIO 520 530 540 550 560 S70 
480 500 520 530 540 550 560 470 SIIO 
490 SJO '30 540 550 560 570 580 S90 
500 520 ~ sso S60 570 580 590 600 
510 530 sso 560 570 580 590 600 610 
520 S40 560 570 580 590 600 610 620 

TABEL G IV J 

Salari&-~t 

0 
1 

1 l l 1 3 
1" 1 s i 6 

1 
7 1 8 1 9 

16 17 18 19 20 20 21 22 23 2-C 
J2 34 35 37 39 40 42 44 45 47 
43 50 S3 5S 58 60 63 óS 68 70 
64 67 70 74 77 80 84 87 90 !M 
80 84 88 92 96 100 105 109 113 117 
9l roo JOS 110 IJS 120 12.5 130 135 140 

111 117 123 129 13S 140 146 152 158 164 
127 134 140 147 1.54 160 167 174 180 187 
143 rso 158 16S 173 1-80 188 195 203 210 
U9 1157 175 1114 192 200 209 217 225 ~ 
175 184 193 202 211 220 230 ll9 2411 2.57 
190 JOi) 210 220 230 240 250 260 270 280 
206 217 228 2J9 250 260 271 282 293 J04 
222 2.34 24$ 257 169 280 292 304 m )27 

2.31 244 2,e 269 281 294 ]06 318 331 341 
241 254 267 280 293 307 320 333 346 359 
250 264 278 292 306 320 314 348 361 375 
2!19 274 289 303 318 333 347 362 3n 391 
269 !~ 300 315 330 )46 361 1n )92 408 
278 294 310 327 143 359 37S 391 '407 42-C 
287 )04 321 338 JSS 372 389 406 423 440 
297 314 332 350 367 l8S 403 420 438 4'6 
306 325 343 361 380 398 417 43' 453 472 
315 335 354 37) 392 411 430 450 469 438 
325 345 3óS JU 404 424 444 464 484 504 

330 JSO J70 390 409 42Y 449' 469 489 S12 
335 355 37S 395 414 434 454 474 494 520 
340 360 380 400 419 439 ~ 47'1 4\l9 5111 
345 36$ 38S 40S 42,C 444 484 504 536 
350 370 390 410 429 ~ 469 489 'I09 544 
355 37S 395 41S 434 454 474 04 514 552 
360 380 400 420 439 4$9 47~ 4119 519 S60 
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20 
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2J 
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25 

26 
27 
2S 
29 
30 
ll 
32 

10 
1 

25 
49 
73 
97 

121 
145 
170 
194 
218 
2-'2 
266 
290 
315 
339 

3S6 
372 
389 
406 
423 
440 
457 
473 
490 
507 
524 

532 
S40 
548 
556 
564 
S72 
S80 

14 
28 
42 
55 
69 
83 
97 

110 
124 
138 
152 
165 
179 
193 

207 
220 
234 
241 
247 
254 
260 
267 
273 
280 
286 

293 
299 
306 
312 
319 
m 
330 

11 1 

2S 
so 
75 

100 
125 
ISO 
175 
200 
US 
250 
275 
300 
325 
350 

368 
386 
403 
421 
438 
4S6 
474 
491 
509 
S26 
544 

552 
560 
568 
576 
584 
592 
600 

IS 
].<J 

44 
58 
12 
87 

101 
115 
130 
144 
159 
173 
187 
202 

216 
~30 
245 
252 
259 
266 
273 
281 
288 
29S 
301 

30'} 

316 
324 
331 
338 
34S 
JSO 
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TABEL G IV l (v-enola) 

Salaris-aniciënnleit 

12 
1 

13 1 
14 

1 
15 1 16 j J7 l .,8 

26 27 27 28 29 29 30 
52 53 54 S6 57 58 S9 
78 80 81 83 85 87 88 

104 106 108 111 113 IIS 118 
130 133 135 138 141 144 147 
,ss 159 162 166 169 173 176 
181 185 189 194 198 202 206 
207 212 216 221 226 230 235 
2J3 238 243 249 254 H9 264 
259 265 210 276 282 288 l94 
28S 291 297 304 310 317 323 
310 317 324 3ll 338 3-45 352 
336 3"" ]SI 359 367 374 382 
362 370 378 387 395 403 411 

380 389 3117 405 414 422 430 
399 407 416 42-' 43) 441 450 
417 426 434 443 4S2 460 469 
435 444 453 462 471 480 488 
454 463 472 481 490 499 SOS 
472 481 490 SOJ 509 518 527 
490 soo 509 518 528 S37 546 
509 51B S28 S37 547 SS6 566 
527 537 546 556 S66 575 S8S 
545 5'5 565 575 585 595 604 
564 574 584 S94 604 614 624 

5n 582 592 602 612 622 632 
580 590 600 610 620 630 640 
588 598 608 618 628 638 648 
596 606 616 626 636 646 6S6 
604 614 624 634 644 654 664 
612 622 632 642 652 662 672 
620 630 640 650 660 670 680 
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195 204 212 2JO 228 236 244 252 
210 219 228 237 245 2S4 26J 272 

225 235 244 254 263 272 282 191 
240 250 260 Z70 280 290 300 310 
2JS 266 277 287 298 ),()'J 319 )30 
26] 275 286 297 J08 320 m 342 
271 283 29S 307 319 331 343 3SS 
279 292 304 317 329 142 355 367 
287 300 313 327 340 353 367 380 
295 309 323 337 350 364 378 392 
302 317 332 346 361 376 390 40S 
310 326 341 356 371 387 402 417 
318 334 350 366 382 398 414 430 

326 343 3S9 376 392 409 426 442 
314 351 368 386 403 420 438 4SS 
342 360 378 396 413 4)1 449 467 
l49 368 387 405 424 443 461 480 
3S7 377 396 41S 414 454 473 492 
365 )85 405 425 445 465 485 SOS 
370 390 410 430 450 -470 490 5U 
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HOOFDSTUK V 

Inrichtingen voor lager onderwijs 

§ 1. Gewoon lager. voortgezet gewoon 
lager en uitgebreid ia.oer onder'-wija 

Algemene bepaling 
Waar in deze paragraaf wordt verw~n 

naar tabellen, worden daarmede bedoeld de 
bij dit hoofdstuk behorende tabellen G V 1, 
2, 3, 4, 6 en 6. 

In die tabellen worden verstaan onder: 
,.lagere u.l.o.-bevoegdheden": de bevoegd

heden, bedoeld in artikel 4, eerste lld, on
der a; 

"M.O.-uJ.o.-bevoegdheden": de hogere 
bevoegdheden voor de In voornoemd arti
kel bedoelde vakken; 

,.v.g.l.o.-bevoegdheden": de bevoegdhe
den, bedoeld In artikel 3, tweede Ud; 

.,verpllchte onderwijzers": de onderwij
zers, waardoor volgens de artikelen 27 en 
28 der Lager-Onderwijswet 1920 het hoofd 
der school moet worden bijgestaan. 

De jaarlijkse wedde bedraagt het twaalf
voud van het maandsalaris. 

Art. 1. 1. Als salaris-anciënniteit komt 
voor de berekening van het maandsalaris 
In aanmerking de tijd, v66r en na de inwer
kingtreding van de Lager-Onderwijswet 
1920 doorgebracht In dienst zowel aan open
bare als aan bijzondere lagere scholen, als 
hoofd en als onderwijzer, zomede diensttijd 
· volgens artikel 41 van die wet, artikel 33 
der wet van 17 AuguBtua 1878 (Staatsblad 
no. 127), met dien verstande, dat - be
houdens het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 26 van het Bezolcl1gingsbeslult Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dat op 
30 .Juni 19-17 luidde, - de tijd; vervuld v66r 
de eerste dag van de maand, waarin de 
21-jarige leeftijd, is bereikt, voor een vierde 
deel tot een volle maand naar boven afge. 
rond, medetelt, &lsmede de diensttijd aan 
andere inlichtingen van onderwijs, welke 
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Wij, de Onderwijsraad (afdellng voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het • 
bewaarschoolonderwijs) gehoord, hebben 
aangewezen. 

a. Mede wordt als zodanig aangemerkt: 
a. de tijd, na. 1 Augustus 19!4 en vóór 

1 .Januari 1925 in verplichte krijgsdienst 
doorgebracht, voor zover die tijd met bfj
telllng van verpllchte diensttijd v66r 1 
Augustus 1914 acht en een halve maand te 
boven gaat, en voor zover belanghebbende 
in het bezit was van een akte van be
kwaamheid als· onderwijzer; 

b. de tijd, als assistent volgens artikel 
9bis der Lager-onderwijswet 1920, zoals d!t 
heeft geluld ingevolge artikel IV der wet 
van 30 .Juni 1924 (Staatsblad no. 319), 
doorgebracht, terwt:11 belanghebbende in het 
bezit was van de akte van bekwaamheid 
als onderwijzer, mits hij een schriftelijke 
verklaring van de inspecteur van het lager 
onderwijs overlegt, dat die werkzaamheid 
zich geregeld over alle schooltijden heeft 
uitgestrekt: 

c. de tljd, na 10 April 1939 en v66r 16 
.Juli 1940 in militaire dienst doorgebracht, 
voor zover belanghebbende in het bezit 
was van een akte van bekwaamheid als 
onderwijzer; 

d. de tijd. na 15 .Juli 1940, hetzij als 
ool"logsvrfjwtlliger, hetzij alB dlenstpllchtige 
tengevolge van de buitengewone omstan
digheden, in militaire dienst doorgebracht, 
voor zover belanghebbende in het bezit was 
van een akte van bekwaamheid als onder
wijzer; 

e. de tijd, die de bezitter van de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer na 31 
December 1933 als zelfstandig kwekeling 
met akte Is werlu.aam geweest, mits uit 
een door de inspecteur gewaarmerkte ver
klaring van het hoofd der school blijkt, dat 
hij die - tijd zelfstandig werkzaam is ge
weest gedurende &Ile lesuren, aangegeven 
op de rooster van lesuren, bestemd voor de 
leerlingen. waaraan door hem onderwijs is 
gegeven. 

3. Voor de onderwijzer, die v6ór 2 .Ja
nuari 1948 is aangesteld, geldt mede als 
salaris-anciënniteit drie/vierde gedeelte van 
de tijd, welke is verstreken sedert de eerste 
dag der maand, waarin hij de 21-jarige 
leeftijd heeft bereikt, of, indien hij toen niet 
in het bezit was va.n de akte va.n bekwaam-· 
heid als onde~er, van de datum af, 
waarop die akte 115 behaald, voor zover die 
tijd niet reeds ingevolge het eerste of twee
de lid geldig is en met dien ve:rstande, dat 
deze bepaling geen toepassing vindt bij 
aanstelling na 1 .Januari 1948. 

4. In a:twi;jking van het bepaalde in het 
derde lid wordt de daar bedoelde salaris
anciënniteit ook toegekend aan de bezitter 
van de akte van bekwaamheid als onder
wijzer, die. wegens verblijf in militaire 
dienst verhinderd is geweest v66r 2 Januari 
1948 een aanstelling tot onderwijzer te aan
vaarden, mits bij uiterlijk binnen zes maan
den na de datum, waarop bij met groot 
verlof is gezonden, of uit de militaire dienst 
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is ontslagen, dan wel hem verlof is ver
. leend in afwachting van ontslag. ale onder

wijzer wordt aangesteld. 
5. Voor de dienstplichtige bezitter van 

de onderwijzersakte, die na 1 .Januari 1948 
in werkelijke militaire dienst komt, telt als 
salaris-anciënniteit mede: 

. drie/vierde gedeelte van de tijd, welke in 
milltaire dienst te doorgebracht sedert de 
eerste dag der maand, waarin hij de 21-ja
rlge leeftijd beeft bereikt, en 

een/vierde gedeelte va.n de tijd, die hij 
vóór die datum ln mllitaire dienst heeft 
doorgebracht. 

Art. 2. 1. De onderwijzer ener school 
voor ' gewoon lager onderwijs, die niet de 
akte als hoofdonderwijzer bezit, geniet een 
maandsalaris gelijk aan het bedrag, dat bij 
zijn salaris-anciënniteit is vermeld in ko
lom 2 van tabel G V 1. 

2. De onderwijzer ener school, ale ln het 
eerste lid bedoeld, die de akte als hoofd
onderwijzer bezit, geniet een maandsalaris 
gelijk aan het bedrag, dat bij z1jn salaris
anciënniteit is vermeld in kolom 2 van 
tabel G V 2. 

3. Het hoofd ener school, ale ln het 
• eerste lid bedoeld, geniet, naar gelang het 

aantal wettelijk verpllchte onderwijzers 
van bijstand aan zijn school minder dan 
zes, dan wel zes of meer bedraagt. een 
maandsalaris gelijk aan het bedrag, dat bij 
zijn salaris-anciënniteit is vermeld onder
scheidenlijk in kolom 2 en 3 van tabel G 
V 4. Zolang het hoofd ale zodanig in dienst 
va.n dezelfde gemeente of hetzelfde school
bestuur blijft, heeft vermindering van het 
aantal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand geen vermindering van salaris ten 
gevolge. 

Art. 3. 1. De onderwijzer ener school 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 
die niet de akte als hoofdonderwijzer bezit, 
geniet een maandsalaris gelijk aan het be
drag, dat bij zijn salarie-ancl~nnitelt ie 
vermeld ln kolom 2 van tabel G V 3. 

2, De onderwijzer ener school, als in het 
eerste lid bedoeld, die de akte als hoofd
onderwijzer bezit, geniet een maandsalaris 
gelijk aan het bedrag, dat bij .z1jn ealarls
anclënniteit ls vermeld in kolom 4 van ta
bel G V 3, tenzij bij de bevoegdheid bezit 
tot het geven van lager onderwijs ln ten 
minste één der navolgende vakken: frans, 
duits, engels, handenarbeid, lichamelijke 
oefening (akte S), handelskennis, land
bouwkunde, tuinbouwkunde, vrouweUjke 
handwerken of huishoudkunde, en mits dat 
vak als verplicht ln het leerplan der school 
is opgenomen, in welk geval zijn 1118,8.Jl.d
salaris gelijk te aan het bedrag, dat bij zijn 
salaris-ancibniteit la veî'Oleld ln kolom 6 
van tabel G V 3. 

3. Het hoofd ener school, als in het eer
ste lid bedoeld, geniet, naar gelang het aan
tal wettelijk verplichte o: .derwijzers van 
bijstand aan zijn school minder dan zes, 
dan wel zes of meer bedraagt, een maand
salaris gelijk aan het bedrag, dat bij zijn 
ealarls-anclënmtett te vermeld onderechei-
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denlijk ln kolom 6 en 8 van tabel G V 3. 
tenzij bij de bevoegdheid bezit tot het ge
ven van lager onderwijs in ten minste êén 
der navolgende vakken: frans, dults, en-

. gele, handenarbeid, lichameUJke oefening 
(akte S), handelskennis, landbouwkunde, 
tuinbouwkunde, vrouweiljke handwerken of 
huishoudkunde, en mits dat vak ale ver
plicht in het leerplan der school te opge
nomen, in welk geval zijn maandsalaris ge
lijk ie aan het bedrag, dat bij zijn salaris
anciënniteit ie vermeld onderscheidenlijk in 
kolom 7 en 9 van tabel G V S. Zolang het 
hoofd ale zodanig in dienst van dezelfde 
gemeente of hetzelfde schoolbestuur blijft, 
heeft vermindering van het aantal wette
lijk verplichte onderwijzers van bijstand 
geen vermindering van salaris .ten gevolge. 

4:. Bezit de ln het tweede en derde lid 
bedoelde leerkracht voor meer dan êén der 
in dle leden genoemde vakken een be
voegdheid, dan geniet hij, mits dat vak als 
verpllcbt tn het leerplan der school te op
genomen, een maan.;1.salarie, dat naar ge" 
lang van het aantal dezer meerdere be
voegdheden telkens één regel lager staat, 
dan het bedrag, waarop hij volgens het 
voor hem geldende lid aanspraak heeft. 

Art. 4. 1. De onderwijzer ener school 
voor uitgebreid lager onderwijs, die niet de 
akte als hoofdonderwijzer bezit, geniet een 
maandsalaris gelijk aan het bedrag, dat bij 
zijn se.larie-anciënniteit ts vermeld in ko
lom 3 van tabel G V 1, tenzij: 

a. hij de bevoegdheid bezit, hetzij tot 
het geven van lager onderwijs in drie der 
vakken frans, dults, engels, wiskunde of 
handelskennis, hetzij zodanige bevoegdheid 
tn ~n dier vakken, benevens een hogere 
bevoegdheid voor een ander dier vakken, 

~ hetzij een hogere bevoegdheid voor twee 
dier vakken, ln welke gevallen zijn maand
salaris gelijk Is aan het bedrag, dat bij zijn 
salarie-anciënnltelt te vermeld in kolom 6 
van tabel G V 1; 

b. hij de bevoegdheid bezit, hetzij tot 
het geven van lager onderwijs in twee dier 
vakken, hetzij een hogere bevoegdheid be
zit voor één dier vakken, in welke gevallen 
zijn maandsalaris geliJlt Is aan het bedrag, 
dat bij zijn salaris-anciënniteit is vermeld 
in kolom 6 van tabel G V 1; 

c. hij de bevoegdheid bezit tot het ge
ven van lager onderwijs in één dier vakken, 
ln welk geval zijn maandsalaris geliJk is 
aan het bedrag, dat );)ij zijn salaris-anciën
niteit is vermeld ln kolom 4 van tabel 
G V 1: 

Z. De onderwijzer ener school, aJs be-
. doeld in bet eerste lid, die de akte als 

hoofdonderwijzer bezit, geniet een maand
se.larls gelijk aan het bedrag, dat bij zijn 
salaris-anciënniteit ts vermeld in kolom 
3 van tabel G V 2, tenzij: 

a. hij de bevoegdheid bezit, hetzij tot 
het geven van lager onderwijs ln twee 
der in het eerste lid, onder a" genoemde 
vakken, hetzij een hogere bevoegd.held voor 
één dier vakken, ln welke gevallen zijn 
maandsalaris geliJk is aan het bedrag, dat 
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bij zijn salaris-anciënniteit 18 vermeld in 
kolom 6 van tabel G V 2; 

b. hJj de bevoegdheid bezit tot het geven 
van lager onderwijs in één der voornoemde 
vakken, in welk geval zijn maandsalaris 
gelijk is aan het bedrag, dat bij zijn sala.rls
anciënniteit is vermeld ln kolom 4 van ta
bel G V 2. 

3. Het hoofd ener school. als in het eer
ste lid bedoeld, geniet naar gelang het aan
tal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand aan zijn school minder dan zes, 
dan wel zes of meer bedraagt een maand
salaris gelijk aan het bedrag, dat bij zijn 
salaris-anciënniteit Is vermeld onderschei
denlijk in kolom 4 en 7 van tabel G V 4:, 
tenzij: 

a. hij de bevoegdheid bezit, bedoeld in 
het tweede Ud, onder a" in welk geval zijn 
maandsalaris gelijk 18 aan het bedrag, dat 
bij zijn salaris-anciënniteit is vermeld. on
derscheidenlijk in kolom 6 en 9 van tabel 
G V 4; 

b. h:lj de bevoegdheid bezit, bedoeld in 
het tweede lid. onder b, in welk geval zijn 
maandsalaris geliJk Is aan het bedrag, dat 
bij zijn salaris-anciënniteit ls vermeld, on
derscheldenlljk In kolom 5 en 8 van tabel 
G V 4-. In het geval, bedoeld in artikel 27. 
tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
geldt voor de toepassing van dit Ud ah 
aantal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand het; totaal aantal dezer onderwij
zers aan belde scholen. Zolang het hoofd 
als zodanig in dienst van dezelfde gemeente 
of hetzelfde schoolbestuur blijft, hee~ ver
mindering van het aantal wettelijk ver
plichte onderwijzers van bijstand geen ver
mindering van salaris ten gevolge. 

4. Bezit de leerkracht ener school, als 
bedoeld in het eerste Ud, meer hogere of 
meer lagere bevoegdheden dan in het eer
ste, tweede en derde lid, onder a" bedoeld, 
dan geniet hij, mits dat vak als verpllcht 
in het leerplan der school ie opgenomen, 
een maandsalaris, dat naar gelang van het 
aantal meerdere hogere bevoegdheden tel
kens twee regels en naar gelang van het 
aantal meerdere lagere bevoegdheden tel
kens één regel lager staat, dan het bedrag, 
waarop- hij volgens het voor hem geldende 
lid aanspraak heeft. 

5. Bezit de leerkracht ener school, als 
bedoeld in het eerste Ud, voor enig vak uit 
meerderen hoofde bevoegdheid, dan wordt 
alleen in aanmerking genomen de bevoegd
heid. op grond waarvan het hoogste maand
salaris kan worden genoten. 

6. Bezit de leerkracht ener school, als 
bedoeld in het eerste lid, een middelbare 
bevoegdheid voor Nederlandse taal, aard
rijkskunde of geschiedenis, dan geniet hij 
een maandsale.rie, dat naar gelang van het 
aantal dezer bevoegdheden telkens twee 
regels Jager staat, dan waarop hij volgens 
de vorige leden aanspraak heeft. 

Art. 5. 1. Ten aanzien van het bezit van 
een bevoegdheid, welke voor het lager on
derwijs van bijzondere betekenis is, kunnen 
Wij, op de gezamenlijke voordracht van 
ç>nze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
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Wet.enacbappen, van Binnenlandse zaken 
en van Financiën, bepalen, dat het maand
salaris van het hoofd of de onderwijzer 
ener school voor lager onderwijs wordt .ver
hoogd met een door Ons vast te st.ellen be
drag. 

2. Op gelijke wijze kunnen Wij bepalen. 
dat het hoofd of de onderwijzer ener school 
voor lager onderwijs een beloning ontvangt 
bU het behalen van een bevoegdheid, welke 
van betekenis Is voor dat onderwijs. 

Art. 6. 1. Het hoofd en de onderwijzers ' 
van een school, welke als enige leerschool 
verbonden is aan een van RiJkswege gesub
sidieerde gemeentelijke of bijzondere kweek
school voor onderwijzers en onderwijzeres
sen, genieten eén maandsalaris gelijk aan 
dat van het hoofd en de onderwijzers ener 
school voor gewoon lager onderwijs, ver
meerderd met f 42,50 voor het hoofd en 
met f 25 voor de onderwUzers. mits eerst,. 
bedoeld hoofd en eerstbedoelde • onderwijzers 
op 31 October 1928 als zodanig aan be
doelde leerschool verbonden waren, en voor 
zolang zij als hoofd of onderwijzer aan die 
school verbonden blijven. 

2. Onder ,.enige leerschool" ls te ver
staan de leerschool, welke overeenkomstig 
artikel 21. eerste lid, van het Koninklijk 
besluit van 11 September 1923 (Btaatablad 
no. 440), of artikel 24, eerste Ud, van het 
Koninklijk besluit van 23 Augustus 1933 
(8taatablaà no. 466), door het gemeente
bestuur of het bestuur der bijzondere 
kweekschool is aangewezen, mits deze aan
wijzing door de bevoegde autoriteit is goed
gekeurd en zolang deze goedkeuring niet is 
ingetrokken. 

3. Met ingang van de eerste dag der 
maand, waarin de goedkeuring In het twee
de lid bedoeld, ls ingetrokken, vervalt de 
aanspraak op de verhoging in het eerste lid 
bedoeld. Bij nadere goedkeuring van de 
aanwijzing van dezelfde school als enige 
leerschool herleeft de verhoging, bedoeld ln 
het eerste lid, niet. 

Art. 7. 1. Een vast aangesteld hoofd, 
belast met de waarneming van de betrek
king van hoofd aan een andere lagere 
school, geniet een tijdelijke toelage ten be
drage van het voordelig verschil tussen 
het bedrag, dat bij op de voet van voren
staande artikelen zou genieten, indien hij 
voor vast als hoofd aan laatstbedoelde 
school was benoemd en zijn maandsalaris. 

2. Een vast aangestelde onderwijzer, in 
het bezit van de akte als hoofdonderwijzer. 
die belast is met de waarneming van het 
hoofd8cha.p van een lagere school, geniet 
een tljdeliJ"k.e toelage ten bedrage van het 
voordelig verschil tUS8en het bedrag, dat 
hij op de voet van vorenstaande artikelen 
zou genieten, indien hij voor vast tot hoofd 
was benoemd, en zijn maandsalaris. 

3. Een vast aangestelde onderwijzer, niet 
In het bezit van de akte als hoofdonderwij~ 
zer. die belast Is met de waarneming van 
het hoofdschap van een school voor ge
woon of voortgezet gewoon lager onderwijs, 
geniet een tijdelijke toelage ten bedrage 
van het voordelig verschil tussen het be-
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drag, dat, naar gelang het aantal wettelijk 
verplichte onderwijzers van bijstand aan de 
school minder dan zes, dan wel zes of meer 
bedraagt, onderscheidenlijk vijf en zeven 
regels lager staat dan het bedrag van zijn 
sa.la.ris, ingevolge het eerate lid van artikel 
2, en zijn maandsalaris. Wordt hij belast 
met de waarneming van het hoofdschap 
van een school voor uitgebreid lager onder
wijs, dan geniet hij een tijdelijke toelage 
ten bedrage van het voordelige verschil 
tussen het bedrag, dat, naar gelang het 
aantal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand aan de school minder dan zee, dan 
wel zes of meer bedraagt, onderscheiden
lijk vijf en zeven regels lager staat, dan het 
bedrag, dat hij bij zijn aa.larie-anciënnlteit 
zou ontvangen, indien hij als vast onder
wijzer aan deze school zou zijn verbonden. 

4. Een vast aangestelde onderwijzer, die 
belast is met de waarneming van een be
trekking van onderwijzer aan een andere 
lagere school, geniet een tijdelb'ke toelage 
ten bedrage van het voordellg verschil tus
sen het bedrag, dat hij op de voet van vo
renstaande artikelen zou genieten, indien 
hij voor vast tot onderwijzer aan laatstbe
doelde school was benoemd, en zijn maand
salaris. 

5. De in de vorige leden bedoelde tijde
lijke toelage wordt alleen genoten, Indien 
de waarneming een tijdvak van zestig ach
tereenvolgende dagen overschrijdt. In alle 
overige geva.llen blijft de waarnemer in 
het genot van het voor hem geldend 
maandsalaris. 

6. Hij, die niet aan een school in vaste 
dienst werkmam zijnde, een betrekking van 
hoofd of van onderwijzer tijdelijk waar
neemt, geniet een maandsalaris, gelijk aan 
dat, hetwelk hij zou genieten indien hij in 
die betrekking vast zou zijn aangesteld. 
Wordt hij bovendien belast met de waar
neming van een andere betrekking, dan 
zijn de vorige leden van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 8. 1. Het aanvangsmaandsalarls, 
waarop de onderwijzer met ingang van de 
eerste dag der maand, waarin hij de 21-
jarige leeftijd bereikt, Ingevolge de tabellen 
G V 1 tot en met 4, aanspraak verkrijgt, 
wordt voor elk jaar of gedeelte van een 
jaar, dat de onderwijzer Jonger is, vermin
derd, zoals in die tabellen is aangegeven. 

2. De desbetreffende verhogingen gaan 
in op de eerste dag van de maand, waarin 
de hogere leeftijd wordt bereikt. 

3. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen kan bepalen, dat 
voor 18- en 19-jarlge onderwijzers een 
maandsalarls zal gelden, als voor 20-jarigen 
is aangewezen, indien zij naar zijn oordeel 
niet kunnen inwonen bij het gezin, waar
toe zij behoren. 

Art. 9. De op de voet van vorenstaande 
artikelen berekende maandsalarissen zijn 
bestemd voor de onderwijzers, die werk
zaam zijn in een gemeente der le klasse. 
De bij dit hoofdstuk behorende tabel G V 
5 geeft aan, welk maandsalaris geldt voor 
hen, die werkmam zijn in een gemeente of 
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onderdeel van een gemeente, in de als bij
lage J:i aan dit besluit gehechte lijst, ge" 
rangschikt in de 2e of in de 8e/4e klasse. 

Art. 10. 1. De beloning op grond van 
het geven van onderwijs aan een klasse 
van schipperskinderen gedurende een derde 
schooltijd per dag bedraagt voor elk weke
lijks lesuur f lSO, f 126 of f 120 's jaars, 
al naar gelang belanghebbende werkzaam 
is respectievelijk in een gemeente der le, 
2e of 8e/4e klasse. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bepaalt aan welke 
scholen en leerkrachten, alsmede over wel
ke tijdvakken deze beloning zal worden uit
gekeerd. 

Art. 11. De in de artikelen 31 en 89, 
vijfde Ud, laatste volzin, der Lager-onder
wijswet 1920 bedoelde onderwijzers genieten 
jaarlijks voor elk wekelijks lesuur van 
zestig minuten ten minste een salaris, als 
is vermeld in tabel G V 6. 

Art. UI. Voor de toepasalng van de be
pallngen van deze paragraaf wordt: 

a. onder "onderwijzer" ook onderwijzeres 
verstaan; 

b. onder . ,,akte als hoofdonderwijzer" 
verstaan de akte van bekwaamheid, be
doeld in artikel 210b'8 der Lager-onderwijs
wet 1920 en artikel 'l'I, onder 'b" der wet 
van 17 Augustus 1878 (Btaa.ta'blad no. 127); 

o. in vergelijking met de akte van be
kwaamheid tot het geven van onderwijs in 
handelskennis of de daarmede gelijkgestel
de diploma's, de akte van bekwaamheid tot 
het geven van middelbaar onderwijs in 
boekhouden als de hogere bevoegdheid aan
gemerkt. 

§ 2. Leerscholen~ -ve,-bonden aan de 
Rîjka lctreekaaho1en 

Art. 18. 1. Het maandsalaris van hen, 
die op 81 October 1928 als hoofd of als on
derwijzer aan een Rijksleerschool verbon
den waren, la, voor zolang zij als hoofd of 
onderwijzer aan die school verbonden blij
ven, gelijk aan dat van het hoofd en de 
onderwijzers ener school voor gewoon lager 
onderwijs, vermeerderd met f 42,60 voor 
het hoofd en met f 26 voor de onderwijzers. 

2. Het maandsalaris van hen, die op 31 
October 1928 als hoofd of als onderwijzer 
verbonden waren aan een gemeentelijke of 
bijzondere lagere school, welke bij een door 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te nemen·· beschikking er
kend wordt als leerschool van een RJJks· 
kweekschool voor onderwijzers en onder
wijzeressen, . is van 1 November 1928 af, 
voor zolang Onze Minister die erkenning 
niet hee~ ingetrokken en zlj als hoofd of 
ondenpjzer aan die school verbonden blJj
ven, gelijk aan het maandsalaris, vastge
steld in het eerste lid. 

3. Met ingang van de eerste dag der 
maand, waarin de erkenning, ln het tweede 
lid bedoeld, is ingetrokken, vervalt de aan
spraak op de verhoging, ln het eerate Ud 
bedoeld. Bij nadere erkenning van de aan
wijzing van dezelfde school als enige leer-
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school herleeft de verhoging, bedoeld in het 
eerste Ud, niet. · 

Art. 14. 1. De aalar1Bsen per Ja.ar van 
de onderwijzers aan de Rijksleerscholen, 
voor zover zij zijn belast met het geven 
van onderwijs in de vakken tekenen, Ucha
meUJke oefening, nuttige handwerken voor 
meisjes en handenarbeid, worden voor elk 
wekelijks lesuur van zestig minuten vast
gesteld op de bedragen, vermeld In de bij 
dit hoofdstuk behorende tabellen G V ,A. 
B, C en D. 

2. De dtenstttjd van deze vakonderwij
zers wordt op dezelfde wijze vastgesteld als 
die van de onderwijzers aan de Rijksleer
scholen. 

Y-.. GVI 

Maanclala,-a ~ ODdltwi)z9n .............. iD IND 

.,_., ·- ki.. (ill ,ullkal). -----a.i.. ... 1 ___ ,....,. .... ..... -- -· =fll :.•,= -J] 
..... _ .,_ ..... llll.O. •nM.O. 

LA 
&to. ............ ( • ..., ..... 1 1 2 J 4 1 J ' 

1 Il - ,. •• - 23D Ml 

:a " - 190 l!IO 210 2JO :z,o 
sa - 2111 - UD Ml _, 
4 21 --:- 2111 210 2JO 2JO %70 , Dl Z20 Ml _, 2io 

' J 2lO ue uo 2111 290 
7 J 240 240 zeo 2111 JOO • ..., 2JO 2JO 270 290 )0$ 

, - zeo 2'° 2IO JOO 310 
10 6 CII 7 270 270 :l:90 l05 ]21) 
l1 - 280 210 JOO JIO 3)0 
IJ 1 et1 t 2!IO J9Q JOS 3Z.O 340 
IJ IOca Il lOO JOO 310 330 3,0 

... 12 ID 13 )05 JOS l30 l40 360 
IS 14 • IS 310 JIO uo J,O 31'0 
16 16 m 17 3211 3» 340 * 380 
Il ... 19 )JO ]JO 350 J70 390 
ll ·-- Ml ,.., ldO )ID 400 

•• - uo ,,. J70 )90 40$ • - 1'11 ldO - - 410 
21 - 310 J'JO >tO 40$ ,CD 
n - JID - - 410 4lO 
D - 3'0 ., 40S 4211 4411 

24 - - - 410 4)0 4,0 
2S - 40S 40$ 4211) 440 4118 
26 - 4111 410 ... ... 470 
Z7 - 4lll G 4411 4118 ... 
21 - 4JII 4JO 451> ... ... 

"....._ ..... eva _ ..... _ ...... 

2' 4411 4411 ... - ,00 
)0 4'CI 4'CI 470 .., 510 
)1 - ... 480 ., ,:zo 
12 ns 
)J SJO 

),t S40 
35 550 
)6 -37 m 

T .... GVI M.....,._-~_....,.._ .. _ 
....... .,..._(inpldma) -----al& -...... -- 1-·1--~ 

t 
....... - _ _.. ..._ fllMDM 

j T ................. (~ 

tolcla ' 1 J 4 5 

1 Il - (2101 (llO') (UI) (2711') 

2 19 - (Dil (J40) (260) (2111) 

3 20 - JJO 2'0 270 190 

.. 21 -r- ~ 260 280 JOII 

' Z50 2'111 290 JOS 
4 1 zeo 1811 J00 )10 
l J 21'0 290 )05 )20 

• ,_, 2IO )00 3111 }JO 

9 ZIO J05 !211 JolO 
10 .... JOO JIO J)O S50 
Il - JOS 320 340 * 12 ·-· ,10 no no 310 
IJ - no J«I lfiO JIO 

14 ,0.11 IJO 350 370 J90 ., - )40 J60 lMI 400 
16 ,:a. u - llll l'JO 405 
17 - Jj!O )111 400 410 
Il 14• Il J1'0 JllO 40$ 420 

" 1•- 17 )111 400 410 UI 
20 ... " J90 ., 4211 .. 
21 ·-- 400 410 4JII 430 
n - - 4211 4411 4118 
Z) - - 4JII 450 410 

>I - - ..., 4611 ..., 
lS - - 4,0 41'0 490 
211 - - "'° 4110 -21 - - 470 490 510 
2l - - - - $20 

wiacllolit11wooru.l.o, ... 

692 

--1~ ..,. lálolllll 
"::::-'r.cT. f 

......... -J T 
OUA.~(----

toka 1 2 3 ' 
, 

:1!11 - - - - su JO - - - - Slll JI - - - - UD J2 - - - - "° » - - - - 540 
S4 - - - - JlO ,s - - - - no 
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1·ue1 GV 3 

M~ van klabadlll!n aan Kholen YOM "oortaaff 
&eNOa ..... Ollllerwljl in een ,-nll! 11111 klaae (in guldens/. 

~ 
- Onder- Hoofden ...... wip,en 

= met -- ....,ot 
Salam- Salaris- --s ucil!n- anciën- lloold· - pkb.10 

niceit -- ... Dil.ei! akr.. en ~ ... ~--.,_ 
•.aJ.o. i.Ê a,eenl ééJt seeni 66n p,en ~ ""=" il.!.!! v.,-1.o.-bevoqdheid 

kaloa 1 2 3 4 1 s 1 6 7 1 8 1 9 

1/u - 180 1 18 - (210) (230) (260) (280) (280) (300) 
2il9 - 190 219 - (220) (240) (270) (290) (290) (30S) 
]il( - wo 3 20 - 230 250 280 300 300- 310 

•121 - 210 421 -- 240 260 290 JOS JOS 320 
5 1 220 s 1 2SO 270 300 310 310 330 
1 2 230 6 2 260 280 305 320 320 340 
7 ' 2,40 7 ' 270 290 310 330 330 3SO 
1 4 CD S 2.SO 8 4en S 280 300 320 340 340 360 

s - 260 9 - 290 JOS 330 3SO 3:50 370 
H 6~11' 270 10 6cn 7 JO() 310 340 360 360 380 
Il - 280 Il - JOS 320 350 370 370 390 
12 8 CD 9 290 12 8c:n 9 310 330 360 380 380 400 
13 IOen Il 300 13 - ]20 l40 370 390 390 40S 

I ◄ 12 en 13 30S 14 !Oen Il 330 JSO 380 400 400 410 
IS 14 en 1~ 310 IS - l40 J60 390 405 40S 420 
JE 16cn 17 320 16 12cn U 3SO 370 400 410 410 430 
17 J8 CD 19 330 17 - 360 380 405 420 420 440 
11 l20'enmeer 340 18 14cn lS 370 390 410 430 430 4SO 

~ - 3SO 19 16cn 17 380 400 420 440 440 460 - 360 20 18co 19 390 405 430 4:50 4SO 470 
21 - 370 21 20cnmeer 400 410 440 460 460 4llO 

fil - 380 22 - - 420 - 470 - 490 - 390 123 - - 430 - 480 - 500 

24 - 400 24 - - 440 - 490 - 510 
2S - 405 25 - - 450 - 500 - S20 

26 - - 460 - SIO - S2S 
27 - - 470 - S20 - 5:io 
28 - - "80 - S2S - '40 

29 - - 490 '- S30 - 5SO 
JO - - soo· - S40 - ~60 

TabelG"14 

Maandulariaen Yin lioafclal Wil tcilolen ,oor S-- lapr 
_._,.. e.n alia,ellnld i.r ODd-0. in een gemeente late klaa, 

(in auJden&). 

a&11 ICholen Uil ~ YG« U,0, 

'l'DOf s-1.o. 
mot niet-.- met 6 of meer 

~ 
dan S -..:rplichte oerplichte 

Salari ... Ollden,ijmn ondcrwij~n 
anc:iea- 1 ffWt , __ 
nitelt 

1 mc11--z.ooder een ~ :tonder een 1 !,"':, 
-1 !aam: M.O. ]&&ffll M.O. 

!] ...:rplichte 
ondcrwiju:rw uJ.o. bevoegdheid (-hedeo) 

kolom 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 1 1 8 1 9 

118 - (260) (280} (280) (300) (310) (300) (310) (330) 
l 19 - (270) (290) (290) (JOS) (320) (JOS) (320) (340) 
320 - 280 JO() 300 310 330 310 330 ]~ 

421-- 290 ]OS 305 ]20 J40 3711 340 3(,0 
5 1 Dl ]10 310 330 350 330 3SO 310 
~ 2 305 320 320 340 360 340 360 380 
7 l 310 330 330 3:50 370 J50 310 390 
l 4 CD 5 3711 340 340 360 380 360 380 400 

9 - 330 350 350 370 390 370 390 40, 
,0 6ca 7 340 360 360 380 400 380 400 410 
Il - 3:50 370 370 390 405 390 405 420 
Il lcn 9 360 3110 380 400 410 400 410 430 
Il - 370 390 390 405 420 405 420 440 

14 !Oen Il 380 400 400 410 ,po 410 430 4:50 
15 - 390 405 405 420 440 420 440 460 
u 12ai Il 400 410 410 4:lO 4SO 430 450 470 
11 - 405 420 420 440 460 440 460 480 
18 14on U 410 430 430 450 470 450 4,0 490 

19 16eo 17 420 440 440 460 480 460 480 500 
20 18 oq l!I 430 450 450 470 4!10 470 4!10 SIO 
21 20come,m 440 460 460 '4SO 500 480 soo 520 
22 - - - 470 490 SJO 490 510 ns 
23 - - - 480 500 520 soo S20 s~ 

24 
2$ 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

~ 

!lalt ..... 
anciln
oitcit 

Tabel GV 5 
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...,ldlolcn aan llcltolmi 'l'DOf uJ.o. 
voor &-l.o. 1---mcf-ruet-. -mee-,---,,--___ 6 _or ___ _ --i-- ciao S .-erplichte verplichte 

Er ~ oo1d•::-'1-•- ,on::-, __ 
~modcr~~ZOD ..::e~ 

-i,licta"' 
oodorwiiarw 11.1.o, bcvoeadlleid (-beden) 

6 i' 7 1 8 1 9 

490 510 525 510 52$ 540 
500 S20 S30 520 S30 sso 
510 ru S40 525 S40 S60 
.S20 SJO 550 530 S50 570 

S60 580 

570 S90 
S80 600 
S90 6/0 
600 620 -· 610 630 

620 640 
630 6SO 

Hulptabel YOM de bepaling wn de rna.andsalariaen V1111 onder• 
wij:r.ers in de -hilkndo ldllSllCfl van pmeenten (in guldens). 

leU.- 3e/4,: leklauc 
lc/4,: ,olpmtabel letlas,e klaae vol,=1tabel Zekláaac tlauc OVl,2,3CD4 GV1,2,3CID4 

180 173 166 460 442 , 424 
190 183 175 470 4S2 Cll 
wo 192 184 480 461 442 
210 20:Z 194 490 471 451 
220 212 203 500 480 4W 

230 221 212 510 490 470 
240 231 221 520 soo 479 
2SO 240 230 si., S04 41l3 
260 250 i, 530 509 481 
270 260 S40 51!1 497 

280 269 2SI 5~ 528 506 
290 279 '167 S60 538 516 
Dl 288 276 S70 S48 525 
305 293 281 ") 580 557 534 
310 298 286") 590 567 54] 

320 3011 295 8lO rns 552 
3]0 317 l04 610 S86 562 
340 327 313 620 596 S7I 
350 336 322 630 605 580 
360 3,46 332 640 615 589 

650 624 S9S 
370 3$6 341 
380 365 3SO 
390 375 359 
400 384 368 
405 389 373 

410 ]94 378 
420 404 387 OepiudcerdD lccnclloolmatp: 
450 413 ]96 
440 423 40S 2S,-

1 ~-
1 

22,50 
4,0 432 414 ,u.,o 40.:10 38,50· 

") Zie vo« dm, bedraacn de .-popbepalin1" (art. 38 hlcedo 
Id,, \'Il.Il dit besluit). 
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Tab!IGV• 

Milllmum alaril per JUi .oor dl: wetelijb lesum ftD mtlll 
mmutco ftD de iD de utikelaJ 31 ca 89, Yijfde lid, lllabtc ~linea, der ......,_.,.ijswet 1920 bedoelde onderwijzen 

\lat 

I Cbcbamdijb 
odeniaa) 

t. Ciumialt band· 
walen voor 
mc,qja) 

L ("'- tMI) 
•.(dui• ta&I) 
L( ..... laal) 
0. (w\alr.11Nlc) 
,. (h1náelslr.enni&) 

9. (alpin. JICKbi► 
denil) 

r. (handenarbeid) 
•· (landbouwkunde) 
r. (tuinbouwkunde) 

L (nou...,lijke 
bandMrl:en) 

,. (huishoudkunde) 

Bm,eadheld 
en u.l.o 1-Lo. l 

Y.g.i.O. 

••.••...•• . •••. f 91,- f 110,-

cle lalffC akte voor dat nlr. • . 97.- 110,-
da middclban: attm ..oor dat \oalr. Il t.- US,-

uilll~ de akte - het ,,..._ / 
• (L.O.- 1878) • • • • . . 80,-
dc atie als onderwijzer mei de 

bcvoeplbnd - hn vu / 
(LO.- 1178) • • • . . • • 97.-

dc atre - liet vu• (Lo ..... 1 
1871) . • •• • ••••• ~ . 104.

dc llliddielbue ÜII 1'00t' het w:a.t 
licll&molijb oel'eailll . • • • 111,-

u,llluilenod de 1t1e vo« het \oak k 80.
dc at11: WOOf bel \oalr. i CQ de aklC 

111a ondawijzeres . • • . • • • 97.
de 1k1C woor hel 'fÛ • of de akle 

- bel w:a.t t CL0:...,1 1878) 97.
dc atlit N• or de aklC Nr. llilse-, 

reilr.t ~ de vooncbrif'tffl 
vaa de Nij-heidsondcrwijswci 104,-

de lqn-e air.te - dat 'fd. 97,
de middelbare at111 Vo« der w:a.t 111,-

97,-

., __ 

"'·-
11:1.-

us.-., __ 
97.-

110.-

IIS,-

110.-

110,

llQ.-

Vorenstaande bedragen gelden voor de 
onderwijzers, werkzaam in een gemeente, 
der le klasse. Voor hen, die werkzaam zijn 
in een gemeente, behorende tot een andere 
klasse, ,gelden de navolgende bedragen: 

1 klasse 2e klasse 3e/4e klasse 
gemeente gemeente gemeente 

f 80,- f '1'1,- f 74,-
97,- 94,- 90,-

104,- 100,- 96,-
- 110,- - 106,- - 102,-
- 111,- - 107,- - 102,-
- 116,- - 111,- - 106,-
- 126,- - 120,- - 115,-
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Tabel GV A ..._ woor de --1:onder9'1~ aan de Rijbleenl;holen 

\lat Bevoetdbetd 

rek-.ii .•..• , ••••• 
Llcbameliju~ •~ ••• 

N11t11111 bandwetlr.ell -
1111i-,es ••••••••••• 

ll1N1curbe1d • • • • • • • • • 

Aaann1 .•• • •••••• 
Na l~ •••••• 

N 4 
6 

" 
8 

N 10 .. 12 

" 14 .. 16 

o,, ~ &tie 1'00t' dar •at. 
Do: at• 111a onderwijmr mei do 

bG.-oqdbad YOOr liet •at • 
(L.0 ..... 1 1871). 

Do: akte voor Ml ftl: t en da 
&tie llls onderwijanll, 

de Übo voor hel vu •• 
de air.te voor hei vak r (L.o.w1 

1173). 
Do: bnoqdbeid voor dat ftk. 

··~ 2" 1:1 ..... Je ~1-__,,111 pn-..tc .,,_.., 
97 94 90 

IOS 101 97 
IJ] 109 104 
lll 117 lil 
128 lll 116 
Jlj llO llj 

142 IJ7 UI 
149 144 UI 
U6 uo 144 

Tabel GV I cddJI YOOI' de vu.omlcrwipzn uo de Rijbleerscholen ' 

\l■ lr. 1 llevoqdbeid f... . . . . . , , • • . • 1 0c m.ddclbue aktlt - dat ftt. 
Uebalocliju oeleniDa • . . • . Idem. 

Ic tllwc 21: tluw Je 1t1 ... 

-""' a-emeen1" aomaenie 

l,a11va111 • ••••••••• lil 107 IOJ 
Na 2 dienooana . , •• • • 111 117 lil 

4 1)0 125 120 
6 139 IJ4 128 .. 8 148 143 137 

" 10 U7 m 14S .. 12 166 1~ m .. 14 175 168 161 
16 J84 177 170 

r.w GV C pldia .oor de~ UD de Rijkllccndlolao 

\lat I Bcvoeadbeid 

Uchamdijb o,J'eaiq • • • • 1 U'..,..,.....deabo-llolvu/ 
(L0.-1171) 

Nuttiee ba.Qd.rbn 1'00t' 
IDIIÎIUII •• , • • • , • • • • Uillluilaldde&tll:-dct'fd.. 

leki
semeente 

l,IDYUII . , • , • • • • • 80 
Na l di,rmtju-ea. . • • • • 83 

4 86 
,. 6 89 
" 8 9l 

10 95 
Il 98 

,, 14 101 
" 16 104 

n 74 
IO 77 
83 80 
86 82 
89 85 
92 81 
95 91 
97 93 

100 96 

rabèf GV D pldli voor de ,rakondenrijzen aan de Rijbleentholeo 

va 1 ..__.., 

Ie tluso 2eta-
1 

Jet... 
-te - -111 

~-::::: 104 100 !15 
112 108 104 

N • .. .. 120 116 111 - ' " ...... 128 lll 118 .. • . ...... 136 UI 126 .. • . ...... 144 139 IJl - 1:11 . . . . . . . i,2 146 140 .. 14 . .. • • ♦ •• 160 U4 148 - 16 N ...... 168 t6l 1S5 

HOOFDSTUK VI 

Rtjkslnrlchtlngen voor land- en tuin
bouwonderwijs 

§ 1. Rl,jks Middelbare Land(Tidn) bouw
scholen en Rijks Middelbare Zvivelachool 

Art. 1. Het salaris van de leraren met 
middelbare bevoegdheid voor de landbouw-
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kundige V$,kken of met bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs aan een Rijke hogere 
burgerschool in ten minste één vak, waarin 
zij les geven, die een volle betrekking be
kleden, bedraagt: 

lllubucamheit l•ti- lllti- 1'•-1:lae _ .... 
Jllr lDUDd ... -.lld' 

0 J'.20 JCII :z,s 
1 3<IO 321 ]13 
2 360 :M6 JJ:Z 
J 380 36S J,O 
4 400 314 368 

' 420 404 J87 
6 440 42] <I05 
1 460 44Z 4l4 • 480 4til 442 

' ,00 480 460 
10 ,20 ,00 479 
Il 5'° 519 497 
12 560 ,,. ,,11 ., ,10 548 Sll 
14 580 557 S34 
IS S90 J67 su 
16 ~ '76 SSl 

" 610 586 S62 
Il 620 596 '71 

Dit salaris geldt voor ten hoogste 26 les
sen per week. berekend voor een volledige 
jaarcursus. 

Lessen boven 26, op dezelfde wijze bere
kend, worden extra betaald met f 5 per 
maand per wekelijkse les bij een salaris
anctënniteit, kleiner dan 9 jaar. en met 
f 10 per maand per wekelijkse les bU een 
salarls-anciënniteit van 9 jaar of hoger. 

_ Art. 2. Leraren van de in het vorige ar
tikel bedoelde categorie, die de graad van 
doctor bezitten. ontvangen, Indien zij zijn 
gepromoveerd aan een Nederlandse univer
siteit of hogeschool, na een salaris-anciën
niteit van 18 jaar nog 2 eenjaarlUkse 
verhogingen van f 10 per maand. 

Art. 8. Aan leraren van de in artikel 1 
bedoelde categorie, die minder dan 26 lessen 
per week geven, worden tevens andere 
werkzaamheden opgedragen op het gebied 
van onderwijs of ( en) voorlichting en ver
dere za.ken, welke de Directie van de Land
bouw heeft te behartigen, waarbij met het 
aantal aan de -school te geven lessen reke
ning wordt gehouden. 

Art. 4. Wanneer ten gevolge van het 
opdragen van andere werkmamheden, als 
in artikel S bedoeld, de taak van een leraar 
van zodanige omvang wordt, dat de norm 
van 26 wekelijkse lessen geacht moet wor
den te zijn overschreden, kan die over
schrijding In lessen worden geschat, waar
voor dan extra betaling plaats heeft op de 
wijze als in artikel 1 aangegeven. 

Art. 5. Het jaarsal&rls van de leraren In 
de lichamelijke oefening bedraagt: 

voor de eerste 17 lessen per week: 
f 166 tot f 291 per wekelijkse les (12 een

jaarlijkse verhogingen van f '1,50 per we
kelijkse les en 6 eenjaarlljkse verhogingen 
van f 6 per wekelijkse les); · 

voor de volgende 14 lessen per week: 
f 78 tot f 180 per wekelijkse les (12 een- • 

jaarlijkse verhogingen van f 8 per weke
lijkse les en 6 eenjaarlijkse verhogingen 
van f 1 per wekelijkse les) ; 

voor de overige lessen per week: 
f 60 per wekelijkse les bij een salaris

anciënniteit. kleiner dan 9 jaren; · 
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f 16 per wekelijkse les bij een salaris
anciënniteit van 9 jaren of hoger. 

Art. 6. Het jaarsalaris van de leraren 
met bevoegdheid tot het geven van onder
wijs aan een lliJks hogere burgerschool 1n 
ten minste één vak. waarin zij les geven en 
niet behorende tot een der categorieën van 
leraren, bedoeld in de artikelen 1 en 5, be
draagt: 

voor de eerste 14 lessen per week: 
f 190 tot f 852 per wekelijkse les (12 een

jaarlijkse verhogingen van f 10 per weke
lijkse les en 6 eenjaarlijkse verhogl.ngen 
van f '1 per wekelijkse les); 

voor de volgende 11 lessen per week: 
f 112 tot f 282 per wekelbltse les (12 een

jaarlijkse verhogingen van f 9 per weke
lijk.se les en 1> eenjaarlijkse verhogingen 

· van f 2 per wekelijkse les): 
voor ae overige lessen per week: 
f 60 per wekelijkse les bij een sa.laris

anciënnitelt. kleiner dan 9 jaren; 
f 96 per wekelijkse les bij een salaris

anciënniteit van 9 jaren of hoger. 
Art. '1. Voor leraren van de in artikel 6 

bedoelde categorie, die de graad van doc
tor bezitten, worden. Indien zij zijn gepro
moveerd aan een Nederlandse universiteit 
of hogeschool, de in het vorige artikel aan
gegeven eerste twee maximumbedragen bij 
een salaris-anciënniteit van 19 jaren ver- . 
hoogd tot rèsp. f 359 en f 234 per weke
lijkse les en bij een salaris•anciënnitelt van 
20 jaren tot resp. f 366 en f 286 per weke
lijkse les. 

Art. 8. Het jaarsalaris van de leraren, 
die in geen der door hen onderwezen vak
ken bevoegdheid bezitten tot het geven van 
onderwijs aan een Rijke hogere burger
school, bedraagt 15 ten honderd minder dan 
in artikel 6 aangegeven, met dien ver
stande, dat het jaarsalaris niet daalt be
neden dat van een leraar aan een school, 
als bedoeld onder § 2 van dit hoofdstuk, 
met gelijke bevoegdheid. 

Art. 9. 1. Een leraar, die langer dan 
een maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat van de 
school, ontvangt deswege boven zijn se.la
rie een vergoeding. Deze vergoeding be
draagt, Indien hij al zijn lessen behoudt, 
t.. 130 per ma.and, met dien verstande, dat 
zijn totale sa.lans niet zal stijgen boven het 
maximum-salaris van de directeur, en f 66 
per maand, indien zUn getal lessen moet 
worden verminderd, mits dat aantal niet 
daalt beneden dat, door de directeur gege
ven. 

2. In geval van vermindering van het 
aantal lessen wordt het juiste bedrag van 
de vergoeding vastgesteld met inachtne
ming van het aantal lessen, dat. de betrok
kene als leraar behoudt. 

Art. 10. Indien een leraar, als bedoeld 
in het vorige artikel reeds In het genot is 
van een jaarlijkse toelage, als bedoeld in 
artikel 29, komt die toelage in mindering 
op het bedrag, waarnaar de vergoeding 
voor de waarneming van het directoraat, 
ingevolge het bepaalde in artikel 9, wordt 
berekend. 
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§ 2. Rijkslandb01'-wtmn.teracholen.., RijkB
tuinbouwwinteracholen en daarmede in 
karakter overeenkomende Ri#kst-ain

bo-awac.holen. 

Art. 11. Het salaris van de leraren met 
middelbare bevoegdheid voor de landbouw
kundige vakken of met bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs aan een Rijks hogere 
burgerschool in ten minste één vak, waar
in zij les geven, die een volle betrekk\ng 
bekleden (volledig bevoegden), bedraagt: 

~ 
loU... 2ekt- 3ecn4eU.. 

per ..... per-.ad permUDd 

0 no JOi 295 
1 wo )27 313 
1 )eo J46 ))2 
1 )80 S6S 350 

• Q ,.. 361 

' 4JO 41M 317 
6 440 ol2J 405 
7 460 442 424 

• 41D 461 442 

• 500 41D 460 
10 m, - 479 
tl S40 519 ,91 
IJ 560 m 516 
IJ ,.,., ,. m 
14 - m '" 1, 990 '67 S4l 
16 _, '76 S,2 
17 1110 Sl6 '62 
Il 620 S,6 m 

Dit salaris geldt voor ten hoogste 26 les
sen per week, berekend voor een volledige 
jaarcursus. 

Lessen boven 26, op dezelfde wijze bere
.kend, worden extra betaald met f 6 per 
maand per wekelijkse les bij een salaris
anoiënniteit, kleiner dan 9 jaren, en met 
f 10 per maand per wekelijkse les bij een 
salaris-anciënniteit van 9 jaren of hoger. 

Art. 12. Leraren van de in artikel 11 be
doelde categorie, die de graad van doctor 
bezitten, ontvangen, indien zij zijn gepro
moveerd aan een N ederla.ndse universiteit 
of hogeschool, na een salaris-anciënniteit 
van 18 jaar nog 2 eenjaarlijkse verhogin
gen van f 10 per maand. 

Art. 13. Aan leraren van de in artikel 
11 bedoelde categorie, die minder dan 26 
lessen per week geven, worden tevens an
dere werkzaamheden opgedragen op het 
gebied van onderwijs of (en) voorlichting 
en verdere zaken, welke de Directie van de 
Landbouw heeft te behartigen, waarbij met 
het aantal aan de school te geven lessen 
rekening wordt gehouden. · 

Art. 14. Wanneer ten gevolge van het 
opdragen. van andere werkzaamheden, als 
in artikel 13 bedoeld, de taak van een leraar 
van zodanige omvang wordt, dat de norm 
van 26 wekelijkse lessen geacht moet wor
den te zijn overschreden, kan die over
schrijding in lessen worden geschat, waar
voor dan extra-betaling plaats heeft op de 
wijze, als in artikel 11 aangegeven. 

Art. 16. 1. Met volledig bevoegden. als 
in artikel 11 bedoeld, worden gelijkgesteld: 

a. leraren met volle betrekking, die In 
het bezit zijn van ten minste twee akten • 
van bekwaam.beid tot het geven van onder
wijs aan een openbare handels-dagschool 
met driejarige cursus, zomede van de ak
te(n) land- of (en) tuinbouwkunde lager 
onderwijs of van ten minste twee akten 
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van bekwaamheid tot het geven van lager 
onderwijs ln de vakken Fra.ne. Duits, En
gels, wiskunde of handelskennis: 

b. leraren met volle betrekking, die in . 
het bezit zijn van ten minste een akte van 
bekwaamheid tot het geven van onderwijs 
aan een openbare handelsdagschool met 
driejarige cursus zomede van de hoofd
akte en van ten minste twee lagere akten, 
als onder a aangegeven. 

2. Bedoelde gelijkstelling geldt intussen 
alleen, Indien het bezit van de genoemde 
akten naar het oordeel van Onze Minister 
voor het onderwijs aan de desbetreffende 
school van belang wordt geacht. 

Art. 16. 1. Het salaris van de leraren 
met hoofdakte en akte(n) land- of (en) 
tuinbouwkunde lager onderwijs of met 
hoofdakte en ten minste twee akten van 
bekwaamheid tot het geven van lager on
derwijs In de ve.kken Frans, Duits, Engels, 
wiskunde of handelskennis, die een volle 
betrekking bekleden en die tevens werk
zaam zijn bij de Rijksvoorlichtingsdienst 
ten behoeve van de Landbouw en het 
Rijkstoezicht op het lager landbouw- en 
tuinbouwonderwijs, bedraagt: 

SalarisaDcil!ant Ie~ 211~ ,. - ... u.i. ...... pera.aod Pit a.aod 

0 l7j 264 253 
1 l9S 214 272 
2 lJS )0) 290 
3 33' 322 30!> 
4 3" '41 327 
s 375 Ja) 345 
6 "' Jm 364 
7 4U j'9 312 

Salantaadmlllcit leti- 2e tl&ae Jaen4ek.laa 
per a.aod per mMlld ...... 

• es ,11 401 
9 445 4~.I 410 

lO 4JS '37 419 
Il "6S 447 421 
12 47' 456 437 
IJ "' 466 441 ,. '" 476 4S6 
IS 505 4S, 465 

" SIS ,9s 414 
17 525 504 48J 

' Il 535 514 493 

2. Op deze leraren zijn mede van toe
passing de bepalingen van de artikelen 13 
en 14. 

Art. 17. Het salaris van leraren, als in 
artikel 16 bedoeld, die ntet tevens werk
zaam zijn bij de Rijksvoorlichtingsdienst 
ten behoeve van de Landbouw en het Rijks
toezicht op het lager landbouw- en tuin
bouwonderwijs, bedraagt: 

ki~ ··~ let.lala ,. .... ti-
per 1111111d per IIIMJld Pl'llllllld 

0 l6S 25j 244 
1 a, 21, 2Q 
2 JOS 291 311 
J ]2$ 312 2!19 

• M5 132 311 
5 l6S 351 

,,. 
' JIS J'IO US 
7 405 )19 ,n 
• w - ]91 

• '" '11 401 .. 445 421 410 
11 "' '37 419 
12 "6S 447 421 ., ,1, 4S6 '37 

•• ,., 466 447 
15 "" 476 456 .. ,os "' "6S 
17 SIS 49S '74 
Il· m 504 4IJ 
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Art. 18. 1. Het jaarsalaris van de lera
ren met bevoegdheid tot het geven van on
derwijs aan een Rijke hogere burgerschool 
of aan een handelsdagscbool met driejarige 
cursus in ten minste één vak, waarin zij 
les geven - niet behorende tot een der 
categorieën van leraren, bedoeld in de artt. 
11 en 16 - bedraagt: voor de eerste 14 les
sen per week: 

f 160 tot f 304 per wekelijkse les (12 een
jaarlijkse verhogingen van f 9 per weke
lijkse les en 6 eenjaarlljkse verhogingen 
van f 6 per wekelijkse les); 

voor de volgende 11 lessen per week: 
f ·99 tot f 201 per wekelijkse les (12-een" 

jaarlijkse verhogingen van f 8 per weke
lijkse les en 6 eenjaarUjkse verhogingen 
van f 1 per wekelijkse les): 

voor de overige lessen per week: 
f 60 per wekelijkse les bij een salaris-an

ciënnltelt. kleiner dan 9 jaren; 
f 96 per wekeliJkse les bij een salaris-an

ciënnitelt van 9 jaren of hoger. 
2. De hiervermelde bedragen gelden voor 

een schooljaar van 40 weken. 
Art. 19. Het jaarsalaris van de leraren, 

niet behorende tot een der categorieën van 
leraren, bedoeld in de artikelen 11, 15 en 
18, bedraagt; 15 ten honderd minder dan die 
van de ln artikel 18 bedoelde categorie van 
leraren. 

Art. 20. 1. Een leraar, dle langer dan 
een maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat van de 
school, ontvangt deswege bo\ren zijn salaris 
een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt, 
indien bij al zUn lessen behoudt, f 100 per 
maand, met dien verstande, dat zijn totale r 

salaris niet zal stijgen boven het maxi
mum-salarls van de directeur, en f 60 per 
maand, indien zijn getal lessen moet wor
den .verminderd, mits dat aantal niet daalt 
beneden dat door de directeur. gegeven. 

2. In geval van vermindertng van het 
aantal lessen wordt het Juiste bedrag van 
de vergoeding vastgesteld met inachtne
ming van het aantal lessen, dat de betrok-
kene als leraar behoudt. • 

Art. 21. Indien deze leraar reeds in het 
bezit Is van een jaarlijkse toelage, als be
doeld in artikel 29, da.n komt die toelage in 
mindering op het bedrag, waarnaar de ver
goeding voor de waarneming van het direc
toraat, ingevolge het bepaalde in artikel 20, 
wordt berekend.. 
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oofd.stuk II vinden, Indien en voorzover 
rtoe naar de mening van Onze Minister 

aanleiding bestaat, overeenkomstige toe
passing. 

Art. 24. Voor directeuren telt bij de 
vaststelllng van de salaris-anciënniteit ten 
volle mede de tijd van werkmamheid als 
Rijksconsuient voor de landbouw, :zomede 
de tijd als directeur doorgebracht aan een 
of meer der in artikel !6 vermelde onder-
1wijslnricbtlngen. 

Art. 26. Voor leraren telt bij de vast
stelling van de salaris-anciënniteit ten volle 
mede de tijd, als leraar ln Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen doorgebracht aan 
hogere burgerscholen. middelbare scholen 
voor meisjes, gymnasia., lycea, middelbare 
of hogere handelsscholen, zeevaartscholen, 
middelbare nijverbelds-, land- en tuinbouw
scholen ( onder laatstgenoemde scholen 
worden tevens begrepen: de Rijles Middel
bare Zuivelschool en de Rijkslandbouwwtn
terscholen, zomede de Rijkstulnbouwwln
terscholen en de daarmede In karakter 
overeenkomende Rijkstulnbouwscholen en 
voorts de overeenkomstige door het Rijk 
gesubsidieerde land- en tuinbouwscholen), 
kweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen, zomede de naar de mening van 
Onze Minister met bovengenoemde scholen 
overeenkomende onderwijsinrichtingen. 

Art. 26. 1. Voor leraren telt bij de vast
stelling van de salaris-anciënniteit de tijd, 
doorgebra-cht aan .lagere scholen en aan 
dagscholen voor lager nijverhelds- en tuin
bouwonderwijs voor de helft van ten hoog
ste 20 Jaren mede. 

2. Tijd, doorgebracht aan erkende echo-· 
len voor landbouw-, tuinbouw- en handels
avondonderwijs en aan avondscholen voor . 
middelbaar nijverheidsonderwijs, telt voor 
é~n vierde gedeelte mede. 

Art. 27. De verhoging, bedoeld in ar
tikel Il, eerste lid, van hoofdstuk I van 
deze bijlage, wordt ook toegekend ~ 
leraren, die in het bezit zijn van een Ne
derlands diploma van veearts of die, inge
volge het bel.J8,BJ.de in het tweede of derde 
iid van artikel 64 van de wet van 16 De
cember 1917 tot regeUng van het hoger 
landbouw- en hoger veeartsenijkundig on
derwijs (Btaa.tsblad No. 700), zoals deze 
sedertdien is gewJjztgd, gerechtigd zijn tot 
het voeren van de titel van landbouwkun
dig ingenieur. 

Art. 28. Voor leraren, die les geven in 
§ 3. Begaltnoen, geldende zoweJ voor de vakken, welke aan de scholen, genoemd in 

leerkrachten aan de ,n 1 1 als ooor ci,e de artt. 16 en 18ter van de Middelbaar On-
aan de in § S bedoelde scholen • derwtiswet niet worden onderwezen, kun-

Ar-t. 22. Onder lessen worden verstaan nen de In hun bezit zijnde diploma's of ak-
lessen van een duur van 66 minuten. ten voor de toepassipg van de hiervoor ver-

.Art. 28. 1. Voor led.ere leraar, die de- melde a.la.rlsregelingen met bevoegdheden 
finitlef aan een school wordt benoemd, voor die scholen worden gelijkgesteld, in
wordt bij de benoeming, voor :zoveel daar" dien daartoe naar het oordeel van Onze 
toe naar de mening van Onze Minister aan- Minister aanleiding bestaat. 
leiding bestaat. een getal lessen vastgesteld, Art. 29. Indien een leraar wordt aange
hetwelk voor de berekening van zijn salaris wezen om de directeur bij zijn taak terzijde 
aan die school als minimum zal gelden, be- te staan, kan hem deswege een toelage van 
houdens latere vermindering van dat getal ten hoopte f 30 per maand worden ver
lessen op zijn eigen verzoek. lecnd, indien daartoe naar de mening van 

2. De bepalingen van - artikel 16. van Onze Mlnlster aanleiding bestaat. 
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Art. 30. 1. De berekening van bet sa
laris van een leraar, die aan twee of 
meer scholen is verbonden, geschiedt met 
inachtneming van het bepaalde in de vol
gende leden. 

2. Indien een leraar is verbonden a.a.n 
twee of meer in verschillende femeenten 
gelegen scholen, wordt voor de berekening 
van het jaarsalaris het getal der wekelijkse 
lesuren vermeerderd met: 

a. één fictief wekelijks lesuur, wanneer 
hij aan twee scholen in verschillende ge
meenten werkzaam is en niet aan elk der 
beide scholen meer dan 5 lesuren geeft; 

b. twee fictieve wekelijkse lesuren, wan
neer hij aan twee scholen in verschillende 
gemeenten werkzaam is, niet behoort tot de 
categorie van leraren, bedoeld onder a en 
niet aan elk van beide scholen meer dan 9 
lesuren geeft; 

c. drie fictieve lesuren per week in alle 
overige gevallen. 

3. De fictieve uren w.orden beschouwd 
als werkelijk gegeven lessen en worden. 
indien het salaris naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde salarisbepalingen 
wordt berekend, naar de hoogste van die 
van Rijkswege vastgestelde regelingen In 
het salaris opgenomen. 

4. Indien een leraar Is verbonden aan 
twee of meer in dezelfde gemeente gelegen 
scholen, heeft geen verhoging van sa.la.ris 
plaats. 

6. Onder de scholen, in dit artikel be
doeld, zijn te verstaan de scholen, waar
op dit hoofdstuk betrekking heeft, zo
mede overeenkomstige onderwijsinrichtin
gen, welke door het Rijk worden gesub
sidieerd; onder de leraren, In dit artikel be
doeld, zijn te verstaan de leraren, beho
rende tot de categorieën, bedoeld in de &rli
kelen 6, 8, 18 en 19. 

4. Leraren bij de dienst der land- en 
tui,i.bouw( -u-inter )scholen 

Art. 31. Voor de leraren bij de dienst der 
land- en tuinbouw(wtnter)scholen gelden, 
zowel ten aanzien van de salarisberekening 
als met betrekking tot de opdracht van 
andere werkzaamheden, dezelfde bepalingen 
als voor de leraren aan de onder § 2 van 
dit hoofdstuk bedoelde scholen. 

5. Hoofden van RUk8 laoere land- en 
tuin'Douwscholen 

Art. 32. 1. Het salaris van de hoofden 
van Rijks lagere land- en tuinbouwscholen 
bedraagt: 

~~ leti- 2o ldum 3een4o~ 
permaud per maand per mu.ad 

0 CJOCI,- !218,- '~= l 31',- JOJ,-
1 330,- 117,- JIM,-
J >45,- nz,- lll,-

' 360.- 346,- 332,--• 380,- xs.- 350,-• 400,- ,..,_ 
368,-

10 "111,- 404,- 387,-u 440,- 4ll,- 40j,-
14 4SS,- 437,- 419,-
16 470.- ~:z.- 433,-
Il 48S,- 446,- '47,-
20 ,00.- 480,- --
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2. Aan de hoofden kunnen tevens an
dere werkzaamheden worden opgedragen 
op het gebied van onderwijs of ( en) voor
lichting en verdere zaken, welke de Di
rectie van de Landbouw heeft te behar
tigen. 

§ 6. Overuanosbef,Kl,Hnuen 

Art. 33. Voor de reeds op 1 Juli 1924 in 
dienst zijn.de leraar in lichamelijke oefe
ning aan de Rijks Middelbare School voor 
Tropische Landbouw, die vóór 1 Januari 
1925 op geli,jke voet werd bewldigd als de 
andere leraren aan die school en voor wie 
op die grond van laatstgemelde datum af 
van toepassing werd verklaard de salaris
regeling voor de In artikel 6 bedoelde cate
gorie van leraren aan de Rijks Middelbare 
Landbouwscholen, RiJks Middelbare Tuin
bouwscholen en de Rijks Middelbare Zui- · 
velschool, blijft die sa.larisregellng ook ver
der gelden. 

§ 7. Slotbepaling 

Art. 34. Waar in de voorgaande artike
len van dit hoofdstuk wordt gesproken van 
Onze Minister, wordt bedoeld Onze Mi
nister, Hoofd van het Departement van 
Algemeen Bestuur, waaronder de In dit 
hoofdstuk vermelde land- en tuinbouwscho
len ressorteren. 

HOOFDSTUK VII 

Rijksstraf-, tucht- en opvoedln«slnrich
tingen en RUksasyls voor Psychopathen 

1. ~vangen'8wezen. en PB11chopathen
zoru. 

Art. 1. Het maandsalaris van het on
derwijzend personeel bij het gevangenis
wezen en Psychopathenwrg, wordt bere
kend op dezelfde voet als dat van de onder
wijzer bij het gewoon lager onderwijs, met 
dien verstande, dat het aldus berekende 
bedrag voor de hoofdonderwijzers wordt 
vermeerderd met: 

·f 50 per maand voor een standplaats le 
klasse, 

f 48 per maand voor een standplaats 2e 
klasse, 

f 46 per maand voor een standplaats 3e 
klasse/4e klasse, 

en voor de onderwijzers met: 
f 30 per maand voor een standplaats 1e 

klasse, 
f 29 per maand voor een "8tandplaats 2e 

., klasse, 
f 28 per maand voor een standplaats 3e 

klasse/4e klasse. · 
Art. 2. Het maandsalaris van het hoofd 

en de onderwijzers bij de Strafgestlchten te 
Norg wordt berekend e,p dezelfde voet als 
dat van de hoofden en de onderwijzers bij 
het gewoon lager onderwijs. 

Art.3. Het Jaarsala.ris van de vakonder
wijzeressen in de nuttige handwerken wordt 
op dezelfde voet berekend als die van de 
onderwijzeressen aan de Rijksleerscholen, 
voor :zover deze belast zijn met het onder- · 
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wijs In de nuttige handwerken voor meis
jes. 

Art. 4. Het jaarsalaris van de vakonder
wijzers In de Uchamelljke oefening be-
draagt: . 

f 126 tot en met f 205 per wekelb'lme les 
(8 tweejaarlijkse verhogingen van f 10 l)er 
wekelijkse les). 

Art. 6. Wegens tiet bezit van een door 
een bevoegde examencommissie · gegeven 
certificaat van bekwaamheid, waarop in 
het belang van de geestelijke heropvoeding 
van de gevangenen prijs wordt gesteld. kan 
de jaarwedde dan wel het maandsalaris met 
een door Onze Minister van Justitie te be
pa.lt,n bedrag worden verhoogd. 

2. Rvkaot>Weàmosoeatfchten en. tticht
scholen. 

·Art. 6. Het maandsalaris van de onder
wijzers en de onderw~eressen aan de 
tuchtscholen en aan de Rijksopvoedings
gestichten wordt op dezelfde voet berekend 
als dat van de onderwijzers bij het gewoon 
lager onderwijs. vermeerderd met het mi
nimum bedrag der verhoging, welke wordt 
toegekend aan de onderwijzers, verbonden 
aan scholen voor buitengewoon lager on
derwfjs, bestemd voor kinderen met ziels
of ltchaamsgebreken. 

Art. 7. Het jaarsalaris van C1e vakonder
w~ers in de llchameliJ'ke oefening be
draagt: 

f 125 tot en met f 205 per wekelijkse les 
(8 tweejaarlijkse verhogingen van f 10 per 
wekelijkse les). 

Art. 8. Wegens het bezit van een door 
een bevoegde examencommissie afgegeven 
certificaat van bekwaamheid, waarop In 
het belang van het onderwijs prijs wordt 
gesteld, kan het maandsalaris van de in 
artikel 6 bedoelde ambtenaren met een 
door Onze Minister van Justitie te bepalen 
bedrag worden verhoogd. 

HOOFDSTUK VIII 

Kampen en internaten voor Sociale 
Jeurdzorg 

Enig artikel 

Het maandsalaris van het onderwijzend 
personeel bij de kampen en internaten voor 
Sociale Jeugdzorg wordt berekend op de
zelfde voet als dat van de onderwijzer bij 
het gewoon lager onderwijs, met dien ver
stande, dat het aldus berekende bedrag 
wordt vermeerderd met: 

t 90 per maand voor een standplaats 
·te klasse 

f 29 per maand voor een standplaats 
2e klasse 

f 28 per maand voor een standplaats 
3e/4e klasse. 

HOOFDSTUK IX 

lnrlehtlngen voor militair onderwijs 

§ 1. Konf.nkll,lk Inafftuut wor de Marine 

Art. 1-. Waar in de artikelen van 1 1 
van dit hoofdstuk wordt gesproken van 

s. 1949, J 261 

0 0nze Mlnister", wordt daaronder verstaàn 
Onze Minister van Marine. 

Art. 2. Het salaris van het hoofd van 
het theoretisch onderwijs wordt vastgesteld 
volgens de bij dit hoofdstuk behorende 
tabel G IX A. 

Art. S. De betrekkingen van leraar wor
den onderscheiden in volledige en niet-vol• 
ledige betrekkingen. 

Art, 4. Onze Minlater bepaalt of een be
trekking een volledige betrekking of een 
niet-volledige betrekking is. 

Art. 6. Het salaris van de leraren, aan
gesteld In een volledige betrekking, wordt 
met Inachtneming van de bepalingen, vel'
vat in hoofdstuk I van deze bijlage en In 
dit hoofdstuk. vastgesteld op een bedrag 
per maand volgens de bij dit hoofdstuk be.
horende tabel G IX B. 

Art. 6. Het salaris van de leraren, aan
gesteld In een niet-volledige betrekking, 
wordt met inachtneming van de bepalin
gen, vervat in hoofdstuk I van deze bijlage 
en in dit hoofdstuk, vastgesteld op een be
drag per maand volgens de bij dit hoofd
stuk behorende tabel G IX C. 

Art. 7. Lessen boven 22 per week, op
gedragen in een volledige betrekking, wor
den tot een maximum van 6 vergoed met 
f 10 per maand per les. 

Art. 8. In geval van vermindering op 
eigen vermek van het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld ln een 
volledige betrekking, wordt deze, tenzij 
Onze Minister anders bepaalt, beschouwd 
niet langer in een zodanige betrekking 
werkzaam te zijn en treden voor hem de 
bepalingen, geldend voor leraren. in een 
niet-. volledige betrekking aangesteld, In 
werking, zulks met ingang van de eerste 
dag van de maand volgende op die, waarin 
de vermindering is ingegaan, 

Art. 9. Voor de leraar . die In vaste 
dienst in een niet-volledige betrekking 
wordt aangesteld, wordt bij de aanstelling 
een aantal lessen vastgesteld, dat voor de 
berekening van zijn aal.aria als minimum 
zal gelden, voor zolang en voor zoveel hij 
een garantie, als bedoeld in artikel 10, nog 
niet heeft verkregen en behoudens latere 
vermindering van dat aantal leBBen op 
eigen verzoek. 

Art. 10. 1 °. Het aantal lessen, hetwelk 
voor de berekening van het salaris van een 
VBBt aangesteld leraar In aanmerking komt, 
daalt - tenzij het hem opgedragen getal 
lessen op zijn eigen verzoek verminderd is 
- zonder zijn toestemming niet beneden 
het hoogste minimum getal lessen, door 
hem gegeven In enige, vier achtereenvol
gende cur■usjaren na 1 September 1924 
omvattende, periode van zijn diensttijd aan 
de school, waarvoor het salarta wordt be
rekend, met dien verstande, dat krachtens 
deze bepaling niet meer dan 28 wekel1jkse 
lessen word@n vergoed. 

2°. Indien een leraar, aangesteld in een 
volledige betrekking, gedurende enig. vol
gend tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren is belast geweest met minder 
dan twee-derde gedeelte van het aantal 
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lessen per week hem bij zijn aanstelllng In 
de volledige betrekking opgedragen, wordt 
zijn ealaris met ingang van het daarop vol
gende cursusjaar berekend volgens de bij 
deze bijlage behorende tabel G IX C en 
naar een aantal lessen gelijk aa.n anderhalf 
maal het werkelijk gegeven aantal lessen 
per week, zonodlg tot het naastliggende ge_ 
hele getal naar boven afgerond, met dien 
verstande, dat h8' salaris niet op een hoger 
bedrag mag worden vastgesteld dan dat, 
waarop de leraar op grond van de aanetel
llng in een volledige betrekking en van zijn 
aalaris-anciënniteit aanspraak zou kunnen 
maken. 

3°. Is een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde in het tweede lid is toegepast, ge
durende een tijdvak van vier achtereenvol
gende cursusjaren wederom belast geweest 
met ten minste het aantal wekeltjkse les
sen, dat hem bij zijn aanstelling ln de vol
ledige betrekking werd opgedragen, met 
een maximum van 22 wekelUkae lessen, dan 
wordt de In dat lid bedoelde berekening 
eerst dan opnieuw toegepast, wanneer hij 
andermaal gedurende vier achtereenvolgen
de cursusjaren is belast geweest met min
der da.n twee-derde gedeelte van het aantal 
lesaen per week hem bl.1 zUn aanstelllng ln 
de volledige betrekking opgedragen. 

t O• Indien een leraar, aangesteld ln een 
niet-volledige betrekking gedurende enig 
volgend tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren is belast geweest met minder 
dan drie-vierde gedéelte van het boogete 
minimum aantal lessen per week, als be
doeld ln het te lid van dit artikel, c.q. van 
het minimum bedoeld ln artikel 9, wordt 
ztJn salaris met Ingang van het daarop vol
gende cursusjaar berekend naar een aantal 
lessen, gelijk aan vier-derde maal het wer
kelijk gegeven aantal lessen per week -
zonodig tot het naastliggende gehele getal 
naar boven afgerond - doch naar ten 
hoogste ztjn aanvankelblt verworven hoog
ste minimum aantal lessen. 

5°. Indien een leraar, aangesteld ln een 
niet-volledige betrekking, één of meer ne
venbetrekkingen bekleedt en een garantie 
als bedoeld in dit artikel, heeft verkregen, 
wordt, indien het gegarandeerd aantal les
sen, vermeerderd met het aantal lessen ln 
de nevenbetrekklng(en), J8 overschrUdt, 
voor de berekening van zijn salaris het ge
garandeerde aantal lessen verminderd in 
dier voege, dat het aantal dezer lessen en 
dat in de nevenbetrekking(en) tezamen 28 
bedraagt, met dien verktande, dat zijn sa
laris naar niet minder dan het totale aan
tal werkelijk gegeven lessen mag worden 
berekend 

Indien aan een leraar ln meer dan één 
betrekking lessen worden gegarandeerd op 
de voet van het bepaalde in het vierde lid 
en het totaal van de gegarandeerde lessen, 
eventueel vermeerderd met het aantal les
sen in elke betrekking, waarin bij geen ga
rantie bezit, 28 overschrijdt, wordt voor de 
berekening van zijn salaris het getal der 
gegarandeerde lessen tn iedere betrekking 
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verminderd in evenredigheid met het wer
kelb"k gegeven getal lessen In elk dier be
trekkingen, in dier voege, dat de aldus te
ruggebrachte garantie, eventueel vermeer
derd met het aa.ntal lessen ln elke betrek
king, waarin de leraar ·geen garantie bezit, 
temmen 28 niet overschrijden. met dien 
verstande, dat zijn salaris naar niet min
der dan het totale aantal werkelijk gegeven 
lessen mag worden berekend. 

6°. Indien de vaste aanstelling van een 
leraar, als ln het le lid bedoeld, aansluit bij 
een tijdeli.Jlte aanstelling of tewerkstelling 
op arbeidsovereenkomst aan deze Inrich
ting voor mllitair ondel'\yijs, kunnen de 4 
Jaar ln dat Ud bedoeld geacht 'WOrden .te 
zijn ingegaan op een tijdstip vallende vóór 
de datum van aanstelling in de vaste dienst, 
ind ten en voor zoveel naar de mening van 
Onze Minister daartoe aanleiding bestaat. 

Art. 11. Indien het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld in vaste 
dienst In een niet-volledige betrekking, 
waarin hij een garantie ingevolge artikel 
9 of artikel 10 beeft verkregen, op eigen 
verzoek wordt verminderd, wordt, tenzij 
Onze Minister anders bepaalt, voor zoveel 
zijn aldus vermlnderde aantal werkelijk 
gegeven wekelijkse leasen minder bedraagt 
dan zijn laatsteltjk geldende garantie, voor 
hem terstond een nieuwe garantie vastge
steld ten bedrage van het aldus verminder
de aantal werkelijk gegeven wekeliJltse 
lessen. 

Art. 12. Indien op een leraar het be
paalde In artikel 8 wordt toegepast. wordt 
voor hem terstond een garantie vastge
steld ten bedrage van het aldus verminder
de aantal werkelUk gegeven wekeliJ°kse 
leasen. 

Art. 13. Ten aanzien van de salaris-an
ciännlteit, bevoegdheid en waameming van 
lessen zijn de artikelen 17, 18, 19 en art. 36 
le Ud van hoofdstuk II van deze bijlage, 
tenzij Onze Minister -ten . aanzien van de 
bevoegdheid anders bepaalt, van overeen
komatlge toepaulng, met dien verstande, 
dat voor de vaststelling van de salaris- ., 
anciënniteit ook ten volle medetelt de tijd 
als officier-leraar aan enige inrichting tot 
opleiding van officieren doorgebracht. · 

Art. H. Het aantal wekelijkse lessen 
door de leraren In vaste dienst aangesteld 
ln een volledige betrekking gegeven aan 
twee of meer samengevoegde klassen wordt 
berekend naar een aantal lessen gelijk aan 
het werkell.Jlt gegeven aantal vermeerderd 
met de helft van het. aantal lessen dat door 
deze samenvoeging is komen te vervallen, 
met dien verstande, dat krachtens deze 
bepaling niet meer dan 28 wekelijkse lessen 
worden vergoed. · 

1 2. OpleM.Unoen voor de Zeemach-t 
Art.16. Het salaris van de burgeronder

wijzers wordt berekend op dezelfde voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon lager 
en uitgebreid lager onderwijs, met dien 
verstande, dat het aldus berekende bedrag 
wordt vermeerderd met een som van f 240 
per jaar. 
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§ 3. Koninklijke MiHtaire Academ'6 
Ho{Jere KrilfJBBChool 

Lvchtmachtata! achool 

Art. 1. Waar in de artikelen van § 3 en 
§ 4 van dit hoofdstuk wordt gesproken van 
"Onze Minister", wordt daaronder verstaan 
Onze Minister van Oorlog. 

Art • .2. Het salaris van hoogleraren. bui
tengewoon hoogleraren en lectores, werk
mam aan de Koninklijke Militaire Acade
mie, Hogere Krijgsschool c.q. Luchtmacht
stafschool wordt vastgeateld overeenkom
stig de bepalingen, geldende voor hoog
leraren, buitengewoon hoogleraren en lec
tores werkzaam aa.n een Nederlandse Uni
vel'Biteit of Techrische Hogeschool. 

Art. 3. De betrekkingen van leraar wor
den onderscheiden in volledige en niet-vol
ledige betrekkingen. 

Art. 4. De volledige betrekking wordt 
vastgesteld door Onze Minister. 

Art. 6. Het sa.larls van de leraren, aan
gesteld ln een volledige betrekking, wordt 
met Inachtneming van de bepalingen, ver
vat In hoofdstuk I van deze bijlage en In 
dit hoofdstuk, vastgesteld op een bedrag 
per maand volgens de bij dit hoofdstuk be
horende tabel G IX B. 

Art. 8. Het salaris van de leraren, · aan
gesteld In een niet-volledige betrekking, 
wordt met inacht.nemlng van de bepa.lingen, 
vervat in hoofdstuk I van deze bijlage en 
in dit hoofdstuk, vastgesteld op een bedrag 
per maand volgens de bij dit hoofdstuk 
behorende tabel G IX C. 

Art. '1. De leraar, bevoegd tot het geven 
van onderwijs in enige taal aan een Inrich
ting voor Militair Onderwijs, waaraan hij 
werlaaam Is, die met gunstig gevolg een 
aanvullend examen in de handelsbriefwis
seling in die taal heeft afgelegd, ontvangt 
deswege, voor wveel en voor zolang hij in 
die taal aan die Inrichting onderwijs geeft. 
boven zijn salaris een beloning van f .20 
per maand, met dien verstande, dat de eom 
van salaris en beloning het voor hem gel
dende maximumsalaris niet mag over
schrijden. 

Art. 8. Lessen boven .22 per week, op
gedragen in een volledige betrek.king wor
den tot een maximum van 6 vergoed met 
f 10 per maand per les. 

Art. 9. In geval van vermindering op 
eigen verzoek van het aantal wekell,jkse 
lessen van een leraar, aangesteld in een 
volledige betrekking, wordt deze, tenzij 
Onze Minister andel'B bepaalt, beschouwd 
niet langer In een zodanige betrekking 
werkzaam te zjjn en treden voor hem de 
bepalingen, geldend voor leraren, in een 
niet-volledige betrekking aangesteld, in 
werking, zulks met; ingang van de eerste 
van de maand, volgende op die, waarin de 
vermindering is Ingegaan. 

Art. 10. Voor de leraar, die in vaste 
dienst In een niet-volledige betrekking 
wordt aangesteld, wordt bij de aanstelling 
een ·aantal lessen vastgesteld, dat voor de 
berekening van zijn salaris als minimum 
ml gelden, voor wlang en voor wveel hU 
een garantie, als bedoeld in artikel 11. nog 
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niet heeft verkregen en behoudens latere 
v-ermlnderlng van dat aantal lessen op 
eigen verzoek. 

Art. 11. 1 °. Het getal lessen, hetwelk 
voor de berekening van het salaris van een 
vast aangesteld leraar in aanmerking komt, 
daalt - tenzij het hem opgedragen getal 
lessen op zijn eigen verzoek verminderd Is 

- wnder zijn toestemming niet beneden het 
hoogste minimum getal lessen, door hem 
gegeven in enige, vier achtereenvolgende 
cursusjaren na 1 September 1948 omvat
tende, periode van zijn diensttijd aan de 
school, waarvoor het salaris wordt bere
kend, met dien vel'Btande. dat krachtens 
deze bepaling niet meer dan 28 wekelijkse 
lessen worden vergoed. 

2°. Indien een leraar, aangesteld In een 
volledige betrekking, gedurende enig vol
gend tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren is belast geweest met minder 
dan twee-derde gedeelte van het aantal 
lessen per week hem bij zijn aanstelling in 
de volledige betrekking opgedragen, wordt 
zijn salaris met ingang van het daarop vol
gende cursusjaar berekend volgens de bij 
dit hoofdstuk behorende tabel G IX C en 
naar een aantal lessen. gelijk aan anderha.lf 

· maal het werkeliJ"k gegeven aantal lessen 
per week, wnodig tot het naasiliggelilde ge" 
hele getal naar· boven afgerond, met dien 
verstande. dat het salaris niet op een· ho
ger bedrag mag worden vastgesteld dan 
dat. waarop de leraar op grond van de aan
stelllng in een volledige betrekking en van 
zijn salaris-anciënniteit aanspraak zou 
kunnen maken. 

3°. Ja een leraar. aa.ngeateld in een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde in het tweede lid ls toegepast. ge.. 
durende een tijdvak van vier achtereen
volgende cursusjaren wederom belast ge
weest met ten minste het aantal wekelijkse 
leasen, dat hem bij zijn aanstelling in ae 
volledige betrekking werd opgedragen, met 
een ma.xtmum van 22 wekelblcse lessen, dan 
wordt de In dat lid bedoelde berekenlDg 
eel'Bt dan opnieuw toegepast, wanneer hij 
andermaal gedurende vlér achtereenvolgen" 
de cursusjaren Is belast geweest met mln
der dan twee-derde gedeelte van het aantal 
lessen per week hem bij zijn aanstelling in 
de volledige betrekking opgedragen. 

4°. Indien een leraar, aangesteld In een 
niet-volledige betrekking gedurende enig 
volgend tijdvak van vier achtereenvolgende 
cursusjaren 1e belast geweest met minder 
dan drie-vierde gedeelte van het hoogste 
minimum aantal lessen per week als be
doeld in het le lid van dit artikel c.q. arti
kel 10 wordt zijn salaris met ingang van 
het; daarop volgende cursusjaar berekend 
naar een aantal lessen. gelijk aan vier-der
de maal het werkelijk gegeven aantal les
sen per week - w nodig tot het naastlig
gende gehele getal naar boven afgerond -
doch naar ten hoogste zijn aanvankelijk. 
verworven hoogste minimum aantal lessen. 

6 °. Indien een leraar, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, Mn of meer ne
venbetrekkingen bekleedt en een garantie, 
als bedoeld In dit artikel heeft verkregen, 
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wordt, indien het gegarandeerd aantal les
sen, vermeerderd .lllet het aantal lessen in 
de nevenb.etrekklng( en), 28 ovenmhrijdt. 
voor de be~kenlng van zijn salaris het ge
garandeerde 'aantal lessen verminderd in 
dier voege, dat het aantal dezer lessen en 
dat in de nevenbetrekklng(en) tezamen 28 
bedraagt, met dlen v.erstande, dat zijn sa
laris naar niet minder dan het totale aantal 
werkelijk gegeven leasen mag worden be
rekend 

Indien aan een leraar In meer dan één 
betrekking lessen wordén gegarandeerd op 
de voet van het bepaalde in het vierde lid 
en het tot.aal van de gegaîS,ndeerde lessen, 
eventueel vermeerderd met het aantal les
sen In elke betrekking, waarin hij geen ga
rantie bezit. 28 overschrijdt, wordt voor de 
berekening van zijn salaris het getal der 
gegarandeerde lessen in tedere betrekking 

, verminderd in evenredigheid met het wer
kelijk gegeven aantal lessen in elk dier be
trekkingen in dler voege, dat de aldus te
ruggebrachte garanties, eventueel vermeer
derd met het aantal lessen in elke betrek
king, waarin de leraar geen garantie be
zit, tezamen 28 niet overschrijden, met dien 
verstande, dat zUn salaris naar niet minder 
dan bet totale aantal werkelijk gegeven 
lessen mag worden berekend. 

6°. Indien de vaste aanstelling van een 
leraar ale in het eerste Ud bedoeld, aansluit 
bU een tijdelijke aanstelllng c.q. tewerkstel
ling op arbeidsovereenkomst aan deze In
richting voor Militair Onderwijs, kunnen de 
vier jaren, in dat Ud bedoeld, geacht wor
den te zijn ingegaan op een tijdstip, val
lende voor de datum van Ingang van zijn 
vaste aanstelling, indien en voor zoveel naar 
de mening va.n Onr.e Mlnlater daartoe aan
leiding bestaat. 

Art. 12. Indien het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld in vaste 
dienst in een niet-volled.lge betrekking, 
waarin bij een garantie Ingevolge artikel 
10 of artikel 11 heeft verkregen, op eigen 
vermek wordt verminderd, wordt, tenzij 
Onze Minister anders bepaalt, voor zoveel 
zijn aldus vermin·derde aantal werkelijk 
gegeven wekelijkse lessen minder bedraagt 
dan zijn laatstelijk geldende garantie, voor 
hem terstond een nieuwe garantie vastge,.. 
eteld ten bedrage van het aldus verminder ... 
de aantal werkelijk gegeven wekelijkse 
leasen. 

Art. 18. Indien op een leraar het be
paalde in artik-el 9 wordt toegepast, wordt 
voor hem terstond een garantie vastge
steld ten bedrage van het aldus verminder
de aantal werkelt;fk gegeven wekelijkse 
lessen. 

Art. 14. Een garantie, als bedoeld in ar~ 
tikel 10 en in artikel 11, kan, tenzij Onzf. 
Minie~r anders bepaalt, niet worden ver
kregen voor de lessen, waarvoor de leraar 
de vereiste bevoegdheid nit1t bezit. 

Art. 15. Ten aanzien va.n de salarts
anciënniteit, bevoegdheid e.n waarneming 
van lessen zijn de artikelen. 17, 18, 19 en 
art. 36, eerste lid van hoofdst·uk II van deze 
bijlage van overeenkomstige toepassing met 
dien verstande. dat ten aanzien van de 
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salaris-anclënnlt-eit, de tijd als officier
leraar aan enige Inrichting tot opleidh,g 
van officieren doorgebracht, ten vollc
medetèlt. 

Art. 16. Het aantal wekelijkse lessen 
door de lera.Nn, In vaste dienst aangesteld 
in een volledige betrekking, gegeven aan 
twee of meer samengevoegde klassen wordt 
berekend naar een aantal lessen gelijk aan 
het werkellfk gegeven aantal vermeerderd 
met de helft van het aantal lessen, dat door 
deze samenvoeging is komen te vervallen; 
met dien verstande, dat krachtens deze be
paling niet meer dan 28 wekelijkse lessen 
worden vergoed. 

1 4. Verdere fnrichtinuen van militair 
onàeruija 

Art. 17. De burgerleraren aan de ove
rige Inrichtingen van militair onderwijs 
worden bezoldigd overeenkomstig de bepa
lingen voor de hogere burgerscholen met 
vijfjarige cursus, met dien venitande, dat 
ook diensttijd, doorgebracht als officier
leraar aan entge inrichting tot opleiding 
van officieren, ten volle medetelt. 

Art. 18. Het salaris van de burgeronder
wijzers wordt berekend op dezelfde voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon lager 
en uitgebreid lager onderwijs, met dien ver
stande, dat het aldus berekende bedrag 
wordt vermeerderd met een som van f .240 
per jaar. 

Art. 19. De burgeronderwUzers aan de 
scholen tot opleiding van het kader bij het 
depot Pioniers genieten drie" vierde gedeelte 
van het in art. 18 aangegeven sa.larie, ver
meerderd ter zake van de in de eventuele zo
mercursus te geven lessen met een bedrag, 
hetwelk op de grondslag van 1/26 van het 
evenbedoelde salaris per wekelijkse les per 
maand wordt berekend naar het aantal 
weken, hetwelk die cursus duurt, en met 
het aantal door ben daarin te geven weke
lijkse lessen, zulks met dien verstande, dat 
in totaal ntet meer dan het In artikel 18 
bedoelde salaris per maand kan worden ge
noten. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Staa.tsb1ad, no. J 261). 

Mij bekend. 
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 

J. R. H. y AN SCHA.IK. 

BIJLAGE B 

bevattende de lndelint der stand
plaatsen In klassen 

Eerste klasse 1 

Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (ge
deelte. op 81 December 1920 tot de eerste 
klasse behorende. benevens de stadagedeel-

1 Antwerpen en Vlsé worden voor de sa
larläring van de aldaar geplaatste Rijks
ambtenaren geJijkgesteld met gemeenten 
der eerste klasse. 

45 



s. 1949, J 261 

ten der voormalige gemeenten Buiksloot, 
Nieuwendam, Ransdorp en Sloten, het toe
gev.oegde gebied der gemeente Nieuwer
Amstel en het stadsgedeelte van het toe
gevoegde gebied der gemeente Ouder-Am
stel), Arnhem; Assen, Delft, Deventer, Dor
drecht, Eindhoven, .Enschede (kom), Gou
da. 's-Gravenhage, Gronlnge0y Haarlem, 
Heerlen, Helder (Den), 's-Hertogenbosch 
(behalve Orthen), Hllversum, Leeuwarden, 
Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, 
Rotterdam (gedeelte op 31 Juli 1941 tot de 
eerste klasse behorende, benevens de voor
malige gemeente Hilllgersberg, zomede de 
stadsgedeelten der voormalige gemeenten 
Overschie, Schiebroek en IJsselmonde, als
ook het deel genaamd Kralingsche veer), 
Schiedam, Schrans (de) gem. Leeuwarde
radeel), Tilburg, Treebeek (gem. Amsten
rade), Utrecht, Vlaardingen (gedeelte, op 
31 Juli 1941 tot de eerste klasse behorende, 
benevens het stadsgedeelte der voormalige 
gemeente Vlaardinger-Ambacht), Vlissin
gen, Wageningen, IJmuiden (groot) en 
Velsen (dorp) (gem. Velsen), Zaandam, 
Zandvoort, Zwolle. 

Tweede klasse 
Aalsmeet', Aalte0y Almelo, Alphen aJd 

Rijn, Ambij, Ameland. Amstenrade (be
halve Treebeek), Amsterdam (het landelijk 
deel van de voormalige gemeen ten Buik
sloot en Nieuwendam, de onderdelen Dur
gerdam en Schellingwoude van de voor
malige gemeente Ransdorp, het landelijk 
deel van het toegevoegde gebied van de 
gemeente Ouder-Amstel en het toegevoegde 
gebied, van de gemeente West7.8&D.), Anloo, 
Apel (ter) (gem. Vlagtwedde), Apeldoorn 
(dorp), Assendeltt, Avereest, Baarn, Beek 
(L.), Bellen, Bergen (N.-H.), Bergen op 
Zoom, Berg en Terblijt, Beverwijk, Bilt 
(de), Bloemendaal, Bocholtz, Bodegraven, 
Bolsward, Borger, Boskoop, Boxtel, Breda 
(behalve het gedeelte, vroeger behoord 
hebbende tot de voormalige gemeente Prin
cenhage), Brielle, Brunssum, Bussum, Coe
vorden, CUiemborg, Delfzijl, Doesburg, Doe
tinchem, Dongen, Dragten (gem. Smallin
gerland), Edam, Ede (kom), Emmen, Enk
huizen, Enschede (overig deel), Epe, Eij
gelshoven, Franeker, Geleen, Goes, Gorin-

. chem, 's-Gravenzande, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlem.mermeer, Hans
weert (gem. Kruiningen), Hardenberg, 
Harderwijk, Ha.ren, Harlingen, Havelte, 
Heemstede, Heer, Heerenveen (kom), Hel
levoetsluis, Helmond,. Hengelo (0.), HUle
gom, Hindeloopen, Hoensbroek, Hoogeveen, 
Hoogezand, Hoorn, Hulsberg, Kampen, 
Katwijk, Kerkrade, Klimmen,. Koog a/d 
Zaan, Krimpen a/d IJssel, Krommenie, La
ren (N.-H.), Leerdam, Leidschendam (kom, 
overig deel van de voormalige gemeente 
Veur en het deel genaamd Westvliet), Lis
se, Maassluis, Marken, Meerssen, Meppel. 
Munnekemoer (gem. Vlagtwedde), Mun
tendam, Musselkanaal (gem. Onstwedde), 
Naarden, Neuzen, Nieuwenhagen, Nieuwer
Amstel, Nieuw-Ginneken, NoordwiJ°k, Nuth, 
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Odoorn, Oldenmal, Oosterhout, Oostzaan, 
Orthen (gem. 's-Hertogenbosch), Oude
Pekela, Ouder-Amstel, Oud Valkenburg, 
Peize, Poederoyen, Purmerend, Renkum. 
Rheden, Roermond,. Roosendaal en Nispen, 
Rotterdam (de voormalige gemeenten Hoek 
van Holland en Pernis en het landelijk deel 
der voormalige gemeente Overschie), Rijs
wijk (Z.-H.), Sappemeer, Schaesberg, 
Scheemda, Schiermonnikoog, Schinnen, 
Schin op Geulle, Schinveld,. Sl.mpelveld, 
Sittard (gedeelte, op 30 September 1942 tot 
de tweede klasse behorende), Sleen, Slie
drecht, Smilde, Sneek, Soest, Spaubeek, 
Spijkenisse, Stadskanaal en Stads-Mussel
kanaal (gem. Onstwedde), Steenwijk, Ter
schelllng, Texel, Tiel, Ubach over Worms, 
Urk, Vaals, Valkenburg-Houthem (L.), 
Veendam, Veenhuizen (gem. Norg), Velsen 
(overig deel), Venlo, _Vlieland, Voerendaal, 
Voorburg, Wa.alwiJ~ Wassenaar, Weesp, 
Westzaan, Wieringen, Wildervank, Win
schoten, Winterswijk, Woerden, Wormer, 
Wormerveer, Wijnandsrade, Zaandijk, Zalt
bommel, Zeist, Zevenaar, Zeven bergen, Zie
rikzee, Zuidbroek, Zuidwolde, Zullen (stads
gedeelte), Zutphen, Zwijndrecht. 

D erde klasse 
Aar (Ter) (Z.-H.), Abbekerk (N.-H.), 

Abcoude (U.), Akersloot (N.-H.), Alblasser
dam (Z.-H.), Alkemade (Z.-H.), Ameron
gen (U.), Amsterdam (overig deel) (N.-H.), 
Andijk (N'.-H.), Ankeveen (N.-H.), Anna 
Paulowna (N.-H.), Apeldoorn (overig deel) 
(Gld.), Appelscha (gem. Ooststelllngwerf) 
(F.), Appingedam (Gr.), Arkel (Z.-H.), 
Axel (Z.), Barendrecht (Z.-H.). Barneveld 
(Gld.), Barsingerhorn (N.-H.), Bedum 
(kom) (Gr.), Beek (N.-B.), Beemster 
(N.-H.), Beijerland (Oud-) (Z.-H.), Ben
nebroek (N.-H.), Bergum (gem. Tietjerk
steradeel) (F.), Berkel en Rodenrijs (Z.-H.), 
Berkhout (N.-H.), Bildt ('t) (F.), Bingel
rade (L.), Blaricum (N.-H.), Blokker 
(N.-H.), Borculo (Gld.), Borgharen (L.), 
Born (L.), Borne (O.), Bovenkarspel 
(N.-H.), Boxmeer (N.-B.), Breda (gedeelte 
vroeger behoord hebbende tot de voorma
lige gemeente Prlncenhage), Breskens (Z.), 
Breukelen-N\1enrode (U.). Breukelen-St. 
Pieters (U.), Broek in Waterland (N.-H.), 
Broek op Langendijk (N.-H.), Brouwers
haven (Z.), Bruinisse (Z.), Brummen (Gld.), 
Budel (N.-B.), Buitenpost (gem. Achtkars
pelen) (F.), Bunde (L.), Bunnik (U.), Ca
pelle a/d Uesel (Z.-H.), Castricum (N.-H.), 
Cuyk (gem. Cuyk en S~. Agatha) (N.-B.), 
Velden (Ambt-) (0.), Delden (Stad-) (0.), 
Denekamp (0.), Deurne (kom),~ (N.-Br.), 
Diemen (N.-H.), Diever (D.), Dokkum 
(F.), Domburg (Z.), Doom (U.), Drieber
gen- Rijsenburg (U.), Druten (kom (Gld.), 
Dwingelo (D.), Echt (L.), Ede (overig 
deel) <Gld.), Eelde (D.), Eemnes (U.), Eg
mond aan Zee (N.-H:), Egmond-binnen 
(N.-H.), Eibergen (Gld), Eijsden L. (ge
deelte op 31 December 1942 tot de derde 
klasse behorende), Elburg (G.), Èlsloo (L.), 
Elst (Gld.), Ermelo (Gld.), Etten en Leur 
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(N.-B.), oasselte (D.), Geertruidenberg 
(N.-B.), Geldermalsen (Gld.), ~drop 
(N.-B.), Gemert (N.-B.), GendriDA'8n (kom) 
(Gld.), Gennep (L.), Geulle (L.), Gieten 
(D.), Gll7.e en ReJjen (N.-B.), Goirle 
(N.-B.), Goor (0.), GorredJJk (gem. Op
sterland) (F.), Gorssel (Gld.), Grave 
(N.-B.), '&-Graveland (N.-H.), 's-Graven
deel (Z.-H.) 1 Grevenbicht (L.), Groenlo 
(Gld.), Groesbeek (Gld.), Grootebroek 
(N.-H.), Gulpen (L.), Haakabergen (0.), 
Halsteren (N.-B.), Hard1nxveld (Z.-H.), 
Harenkarspel (N.-H.), Harmelen (U.), 
HaBselt (0.), Hattem (Gld.), Hazerswoude 
(Z.-H.), Heemskerk (N.-H.), Heerde (Gld.), 
'a-Heerenberg (gem. Bergh) (Gld.), Heer
hugowaard (N.-H.), Helloo (N.-H.), Hel
lendoorn (0.), Helvoet (Nieuw) (Z.-H.), 
Helvoirt (N.-B.), Hendrik-Ido-Ambacht 
(Z.-H.), Heusden (N.-B.), Hilvarenbeek 
(N.-B.), Hoogkarspel (N.-H.), Hoogkerk 
(Gr.), Hoogwoud (N.-H.), Horst (L.), Huls
sen (Gld.); Hulzen (N.-H.), Hulst (Z.), 
Idaarderadeel (F.), I.Jlat (F.), IJsselstein 
(U.), Ilpendam (N.-H.), Itteren (L.), Ja
beek (L.), Joure (gem. Haskerla.nd) (F.), 
Jutphaas CU.), KoedUk (N.-H.), Korten
hoef (N.-H.), Koudekerk a/d Rijn (Z.-H.), 
Krimpen a/d Lek (Z.-H.), Kwadijk (N.-H.), 
Landsmeer (N.-H.), Leek (kom) (Gr.), 
Leersum (U.), Leeuwarderadeel (overig 
deel) (F.), Leiderdorp (Z.-H.), Leidschen
dam (overig deel) (Z.-H.), Leimuiden 
(Z.-H.), Lekkerkerk (Z.-H.), Lekkerland 
(Nieuw-). (Z.-H.), Lemsterland (F.), Leus
den (U.), Lichtenvoorde (Gld.), Lier (de) 
(Z.-H.), Limbricht (L,), Limmen (N.-H.), 
Lochem (Gld.), Loenen (U.), Loenersloot 
(U.), Loon op Zand (N.-B.), Loosdrecht 
(U.), Losser (0.), MaarBaen (U.), Maarten 
(St.) (N.-H.) 1 Ma,artenlldJjk (U.), Maas
bracht (L.), Maasland (Z.-H.), Medemblik 
(N.-H.), Meeden (Gr.), Merkelbeek (L.), 
Michielsgestel (St.) (N.-B.), Middelharnis 
(Z.-H.), Midwoud (N.-H.), Mijdrecht (U.), 
Moerd.Jjk (gem. Hooge en Lage Zwaluwe 
en gem. Klundert) (N.-B.), Moergestel 
(N.-B.), Monnikendam (N.-H.), Monster 
(Z.-H.), Montfoort (U.), Moordrecht 
(Z.-H.), Muiden (N.-H.), Munstergeleen 
(L.), Naaldwijk (Z.-H.), Nederhorst den 
Berg (N.-H.), Neede (Gld.), Nieuwe-Nie
dorp (N.-H.), Nieuwe-Pekela (Gr.), Nieu
werkerk a/d IJssel (Z.-H.), Nieuwe-Schans 
(Gr.), Nleuwstad (L.), Nieuwveen (Z.-H.), 
Nigtevecht (U.), Nijkerk (Gld.), Noord.
Scharwoude (N.-H.), Noordwijkerhout 
(Z.-H.), Noordwolde (gem. Weststelling
werf) (F.), Nootdorp (Z.-H.), Obbicht en 
Papenhoven (L.), Odijk (U.), Oegstgeest 
(Z.-H.), Oirsbeek (L.), Oisterwijk (N.-B.), 
Oldebroek (Gld.), Olst (0.), Ommen (kom) 
(0.), Oostburg (Z.), oost- en West Sou
burg (Z.), Oosthuizen (N.-H.), Oostvoorne 
(Z.-H.), OOtmarsum (0.), Opperdoes 
(N.-H.), Oss (N.B.), Oudenbosch (N.-B.), 
Oude-Niedorp (N.-H.), OudenrJjn (U.), 
Ouderkerk a/d IJssel · (Z.-H.), Oudewater 
(Z.-H.) 1 Oudkarspel (N.-H.), Oudorp 
(N.~H.), Pancras (St.) (N.-H.), Papen-

s. 1949, J 261 

drecht (Z.-H.), P:tjnacker (Z.-H.), Poortu
gaal (Z.-H.), Putten (Gld.), Raalte (kom) 
(0.), Raamsdonk (N.-B.), Rhenen (U.), 
Rhoon (Z.-H.), Ridderkerk (Z.-H.), Rijn
saterwoude (Z.-H.), Rijnsburg (Z.-H.), Rijp 
(de-) (N.-H.), Rijssen (0.), Roosteren (L.), 
Rotterdam (overig deel) (Z.-H.), Rozendaal 
(Gld.), Sassenheim (Z.-H.), Bas van Gent 
(Z.), Schagen (N.-H.), Schijndel (N.-B.), 
Schlmmert (L.), Schipluiden (Z.-H.), 
Schoonhoven (Z.-H.), Schoorl (N.-H.), Sit
tard (overig deel) (L,), Sluis (Z.), Som
melsdijk (Z.H.), Spanbroek (N.H.), Sprang" 
Capelle (N.-B.), Steenbergen (gem. Steen
bergen en Kruisland) N.~B.), Stein (L.), 
Susteren (L.), Swalmen (L.), Tegelen (L.), 
Terborg (gem_ Wlsch), (Gld.), Teteringen 
(N.-B.), Tholen (Z.), Tienhoven (U.), Twtak · 
(N.-H.), Ubbergen (Gld.), Uden (N.-B.), 
Uitgeest (N.-H.), Uithoorn (N.-H.), Ult
hul7.en (Gr.), Ulestraten (L.), Urmond (L.). 
Utlngeradeel (F.). Valkenburg (Z.-H.), 
Valkenswaard (N.-B.), Veenendaal (U.), 
Veghel (N.-B.), Veldhoven (N.-B.),. Veld
huizen (U.), Velp (N.-B.) , Venhuizen 
(N.-H.), Venray (L.), Vianen (Z.-H.), Vin .. 
keveen (U.) , Vlaardingen (overig deel) 
(Z.-H.), Vleuten (U.), Voorhout (Z.-H.), 
Voorschoten (Z.-H.), Voorst (Gld.), Vor
den (Gld.), Vreeland (U.), Vreeswijk (U,), 
Vriezenveen (0.), Vught (N.-B.), Waalre 
(N.-B.), Waddinxveen (Z.-H.), Warffum 
(Gr.), Warmenhul7.en (N.-H.), Warmond 
(Z.-H.), Warnsveld (stadsgedeelte) (Gld.), 
Wateringen (Z.-H.), Weert (L.), Weesper
karapel (N.-H.), Wemeldinge (Z.), Werken 
(de) en Sleeuwijk (N.-B.), Werkendam 
(N.-B.), Wervershoof (N.-H.), Wester
voort (Gld.), Westwoud (N.-H.), Wierden 
(0.), Wlertngenneer (N.-H.) 1. Wieringer
waard (N.-H.), Wijchen (Gld.) 1 Wijdewor
mer (N.-H.), Wtjbe (0.), Wijk btj Duur
stede (U.), Wijlre "(L.), Wijmbritseradeel 
(F.), Wlllemstad · (N.-B.), .Wilnis (U.), 
Winkel (N.-H.), Wittem (L.), Wognum 
(N.-H.), Wolvega (gem. Weststellingwerf) 
(F.), Wonseradeel (F.), Workum (F.), 
Woubrugge (Z.-H.), Yerseke (Z.), Zetten 
(gem. Valburg) (Gld.), Zijpe (N.-H.), Zoe
terwoude (Z.-H.), Zuidhorn (Gr.), Zuid
laren (D.), Zuid-Scharwoude (N.-H.), Zul
len (overig · deel) (U.), Zwaag (N.-H.), 
Zwammerdam (Z.-H.), Zwartsluis (0.), 
Zwollerkerapel (0,). 

Vierde klasse 

De overige gemeenten of gedeelten van 
gemeenten. 

1 Voor de ambtenaren, dle sedert 1 Oc
tober 1943 ononderbroken de gemeente 
Wieringermeer tot standplaats hebbe11t 
wordt deze standplaats geacht In de 2e 
klasse te zfjn Ingedeeld. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1949 (Staatsblad no. J 261). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE I 

bevattende de inhoudingsbedragen wegens het genot van woning, vuur, licht en water 

Woniq l I Wa~ Wedde 
~Groep1~ VIIIQ" Lidlt Gr, 0~ G:::p 

H ID 
1~=i~Vumlucht Waia-

Wed.do 
Groep Groep! Groep 

1 1 tl m 1 l tl nl 

01/m 100 MO 6.'8 8,10 2,- 1.- Cl,l$ 0,30 0.40 
1011/m 105 5,80 6,96 8,70 l,OS 1,- O.JO 0,35 0,45 
1061/m 110 6,- 1,)D 9,- l,IS l,OS O,JO 0.3S 0,45 
1111/m 115 6,60 7,92 9,90 ~ 1,10 0,35 0,40 o.so 
1161/m 11.0 7.- S.40 10.SO 2,35 1,15 0.35 0,40 o.ss 
121 tlm 12' 7.40 8,18 11,10 l,.U l;JD 0,35 0.45 o.ss 
126 1/m IJO 7,80 9.36 11,70 2,j5 l,2S 0.40 0,45 0,60 
131 t/m 135 8.20 9,84 12,.30 2,6' l,JO 0,40 0.50 0.60 
1361/m 140 8,60 10,32 12,90 2,75 1,35 0,45 0,50 0,65 
141 1/m 145 8,IO l0,S6 M.20 l,&5 1,40 0.45 O,$S 0,6' 

501 1/111 505 !6,,20 4l,44 54,30 10,0S 5,- 1,80 2,10 2,10 
506 1/m 510 J6,IIO 44,16 55.20 10,15 '·°' l,IS l,10 l,10 
5111/m SIS 37,- 44,40 SS,$0 10,2S S,10 1,1.S 2,10 l,IQ 
5161/m ,20 J7,60 45,12 56.40 10,35 S,IS 1,90 2,10 2.10 
Sll 1/m 525 37,IIO 45,36 56.70 10.45 S.20 1,90 l,10 l,10 
Sl6 1/m SJO 31,40 46,0I S'l,60 10,55 S,25 1,90 2,10 2,10 
sa1 1/rn JJ5 38,60 46,31 57,90 10,65 5,JO l,9S 2,10 2,10 
536 1/1<1 540 39.- 46,80 Sl,50 10,75 S,35 1,95 2,10 l,10 
541 1/m 545 39,40 47,28 S9,IO 10.85 t~ 1,95 2,10 2,10 
546 1/m SSO 39,80 47,76 59,70 10,95 2,- 2',10 2,10 

146 1/m ISO 9,20 Il.IN ll,80 2,91 1,45 0.45 0,55 0,70 

151tlill 155 9,60 11,52 14.40 3,0S 1,$0 o.so 0,60 0,711 
H61/m lllO 9,80 11,76 14,10 3,15 l,SS o.so 0,60 0.7S 
161 1/m 16S 10,20 12.24 15,lO 3,2S 1,60 o.so 0.60 0,7S 
166 1/m. 170 10,60 12.72 15,90 3,35 1,65 0,55 0,65 0,80 
171 1/m 175 tl,- 13,20 16,$0 3,4S 1,70 0.55 0.65 0.85 
176 1/m 180 11,40 13,68 17,10 3,$5 1,75 0,55 0.70 0.85 
IM 1/m 185 11,80 14,16 17,10 3,65 1,80 0,60 0,70 0,90 
186 1/m 190 12,- 14,40 IS.- 3,7S 1,85 0,60 0,70 0,90 
191 1/m l9S 12,40 14,88 18,60 3,8S 1,90 0.60 0,7S 0,95 

5'1 1/ID 555 40.- 41,- 60,- 11,05 s.so 2,- 2,10 2,10 
mt1mS60 40,40 41,48 60,60 Il.IS s,ss 2,- 2,10 2,10 
561 1/m SM 40,60 411,72 60,90 11..2.' 5,60 2,0S 2.10 2,10 
566 t/m 570 41,20 49,44 61,llO 11,35 S,6' 2,05 2,10 2,10 
571 1/m 575 41,80 S0,16 62,70 11,45 5,10 2.10 2,10 2,10 
576 1/m SIO 42,- S0,40 63,- ll,5S 5,75 2.10 2,10 2,10 
511 1/m 585 42,40 S0,88 63,60 11,65 5,80 2,10 2,10 2,10 
"61/IJJ, 590 42,60 51,12 63,90 11,75 s.as 2,10 2,10 2,10 
S91 1/m 595 43.20 Sl,84 64,80 11,85 S,90 2,10 2,10 2,10 
~ 1/ID 600 4].40 52,011 65,10 11,95 5,95 2.10 2,10 2,10 

196 1/m 200 12,80 IS,36 19,20 3,95 l,95 0.6' 0,75 0,95 

201 1/m 205 Il,- IS.60 19,50 4,0S 2,- 0,65 0,80 1,-
l06 1/fD. 210 13,40 16,,08 20,10 4,IS l,OS 0,65 0,80 1,-
211 1/m 215 13,80 16,$6 20,70 4,2S 2,10 0,70 0,85 1,0, 
2!6 1/m .220 14.20 11,04 21,30 4,35 2,15 0,70 o.ss !.OS 
221 1/m. 22S 14,40 11,28 21,60 4,45 2,20 0,70 0,8' 1,10 
226 t/m 230 14,80 17.76 22.20 4,55 ~ 0,75 0,90 1,10 
Zll 1/m 235 15,20 111,24 22,811 4,65 l,JO 0,15 0,90 1,15 
236 t/m 240 15,60 IB,72 23,40 4,75 2,35 o.llll 0,95 l,U 
.241 t/m W 16,- 19.20 14,- 4,llj 2,40 0,80 0,95 1,211 

601 1/m ~ 44,- S2,80 66,- 12,05 6,- 2,10 2,10 2,10 
606 1/m 610 44,:W Sl,04 66,30 12,15 6,0.S 2,10 2,10 2,10 
611 1/m 615 44,80 Sl,76 67,20 12,25 6,10 2.10 2,10 2,10 
6161/m 6211 45,20 54,.24 67,80 l:Z,35 6,IS 2,10 l,10 2,10 
621 1/81 6ll 45,60 54,72 68,40 12.45 6,20 2,10 2,10 2,10 
626 1/m 6JO 45,110 54,96 68,70 12,50 6,25 :?,10 2,10 2,10 
6311/m 635 46,- 55,20 69,- 12.50 6.25 2,10 2,10 2,10 
636 1/m 640 46,40 Ss,6& 69,60 12,SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
641 1/rn 645 47,- S6,40 70,50 12,SO 6,2' 2.10 2,10 2,10 
646 1/m 6SO 47,20 56,64 70,80 12,SO 6,.25 2,10 2,10 2,10 

246 1/m 250 16,40 19,68 24,60 4,95 2,45 0,80 1,- 1..2.' 

251 1/m 255 16,80 20,16 2',20 5,05 2,,0 0,8S 1,- l,2S 
2S6 1/m 260 17,- 20..40 25,50 5,1.5 2,55 0,85 1,- 1.30 
261 1/m 265 17,..0 20..BB 26,10 5,25 2,60 0,85 l,OS 1.30 
266 tJm 270 17,80 21,J6 26,79 5,35 2,65 0,90 1.0, l,)S 
211 1/m 275 18.20 21,114 27,30 5,45 l,70 0,90 1,10 1,35 
2761/m 280 18,60 22,32 27,90 5,$5 2,75 0,95 1,10 1,40 
lil 1/m 28S 19,20 2J,04 28,80 5,65 2,80 0,95 ,.u 1,45 
286 1/m 290 19,40 23,28 29,10 5,75 2,85 0,95 1,15 1,45 
291 1/m 295 20,20 24,24 30,30 S,85 2,90 1,- 1,20 '·'° 2ll61/m 300 20,40 24,48 30,60 5,95 2,95 1,- J,20 l,SS 

6'1 t/m 655 47.ID 57,36 71,70 12,,0 6,25 2,10 2,10 2,10 
6'6 1/tn 660 48,- 57,60 72.- 12,SO 6,2.S 2,10 2,10 2,10 
661 Um 665 48,40 58,08 72,60 12,SO ~ 2,10 2,10 l,10 
666 t/m 670 48,ID 58,56 73,.20 12,SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
611 1/m 675 49,20 59,04 7).110 12.50 6,25 2.10 

2,101 
2,10 

676 1/m ('80 49,60 59.52 74,40 12,50 6,25 Z.10 l,IO 2,10 
681 tJrn 6U so.- 60,- 15,- 12,SO 6,25 2,10 2,10 2.10 
686 1/111 690 S0.40 60,48 75.60: 12,,0 6,25 Z.10 2,10 2,10 
691 1/m 695 511,80 60,96 76,201 12,,0 6,25 2,10 2,101 2,10 
696 1/m 700 51,1.0 61,44 76.801 12,,0 6,25 2,10 2,10 2,10 

1~:~~VuurlLdY Water 

Wedde 
Grr,GroepGroep 

1 Il lil 

WDDina Wa&er 
Wedde 

~~Groep 
VlJW' Licht 

1~ 0~ Oroep n m m 

JOi tJm ~ 21,20 25,44 31.10 6,0S l,- 1,0$ l,2S 1,60 
306 1/m 310 21,60 25~ 32,40 6,IS 3J)S 1,10 1,30 1,60 
311 1/m 315 22,- 26.40 33,- US 3,10 1,10 1,30 1,6' 
316 1/m 31.0 22.20 26.64 33,30 6.15 l,15 1,10 1,35 1,65 
321 1/m 32' 22,(é) 27,12 33,90" 6,<H 3,20 l,IS 1.35 1,10 
326 1/m 330 22.• 27.16 34,20 6,55 3,25 l,lS 1,35 '·"' 331 1/m 335 23,..0 21,0I 35,10 6,65 3,JO 1,15 1,40 1,7' 
JJ6 t/m 340 23,60 28,32 35,40 6,7' ),35 1,20 1.40 1,75 
3411/m :MS lA,20 . 19,.o4 36,lO 6,IS 3,40 1,20 1,45 1,80 
346 1/m 3,0 24,60 29,$2 36,90 6-9' ),45 l,2S l,SO 1,85 

Nlll/m1'05 Sl,-IO ..... , ,,, .. 12,SO 6,25 2.10 2,10 2,10 
l'061/rrJ 710 52,- 62,40 78,- 12,$0 6,25 2,10 2,10 2,10 
111 1/m 715 52,40 62,88 78,60 12,50 6.25 2,10 2,10 2.10 
116 1/m 72D 52,80 63,36 79,20 12,50 6,25 2,10 2,10 2.10 
1211/m 721 53,20 63,84 79,80 12,SO 6.25 2,10 l,10 2,10 
12.6 1/m 730 Sl,40 64,08 80,10 12,SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
1311/mm 54.- 64,80 BI.- 12,SO 6,2S l,10 2,10 2,10 
136 1/m 740 S4,40 65,28 81,60 12,SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
141 1/111 745 54,80 65,76 82,lO l:Z.SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
1461/m 7"' '5,20 66,24 82,80 12..SO 6,2S 2.10 2,10 2,10 

351 1/m 355 l,t,IO :z,,n 37,20 7,0, l,$0 1,25 I.SO l,8J 
3'6 1/m 360 lS,411 30,41 31,10 7,15 3,,S 1,25 1,,0 1,90 
J61 1/m 365 25,811 30,96 31,10 7,2S 3,60 1,30 1,55 1,95 
366 1/m 310 .26,20 31,44 39,30 7,35 3,65 1,30 l,SS l,9S 
J71 Um 375 26,611 31,92 )9.90 7,4.5 J,70 1,Jj 1.60 

,._ 
J7Ci 1/m ]IIO :n,- Jl.~ 40.'0 7," 3,75 l,JS 1,60 2,05 
381 1/rrt 385 27,411 32,88 41,10 7,6' 3,80 1,35 1,65 2,05 
386 1/m 390 27,60 33,12 41,40 7,75 3,8S 1,40 1,65 2,05 
391 1/m 395 21,- ·",60 42,- 7,8' l,90 1,40 1,70 2,10 
396 1/m 400 21,40 34,0I 42,60 7,95 ),95 1,40 1,71) 2,10 

401 1/m 405 21,ID 34.,56 43.20 8.0S 4,- 1,45 1,75 2,10 
406 1/m 410 29,20 . 35,04 43,80 B,IS 4,0S 1,45 1,7' 2,10 
411 1/rn 415 2940 35.21 44,10 11,25 4,10 1,45 1,75 2,10 
416 1/m 420 lO,- 36.- 45,- 8,35 4,IS 1,50 1,80 l,10 
421 1/m 42' 30,20 J6,.24 45,30 8,45 4,20 1,50 1,80 l,IQ 
426 tJm 4JO .30,60 36,72 45,90 I.SS 4,25 1,55 1,85 2,10 
431 1/fn 435 l0,80 J6,96 46.20 8,65 4,30 1,55 l,H 2,10 
436 1/m 440 31,40 37,68 47,10 8,75 4,35 1,55 l,!IO 2.10 

1SI 1/111 7SS '5,40 66,48 83,10 12,SO 6,.2.S l,10 2,10 2,10 
1J6 1/m 760 55,60 66,72 13,40 12,SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
161 1/m 16' 56.- 67,20 84,- 12,S(). 6,25 2,10 2,10 2.10 
7661/m 710 56,40 67,68 84,60 12,50 6,25 2,10 2,10 2.10 m 1/m 775 5:7,- 68,40 85,50 12,50 6,2S 2,10 210 2,10 
n6 1/m 790 57,.20 68,64 85,80 12.50 US 2,10 2,10 l,10 
111 1/m 785 "-~ 68,H 116,10 12,je 6,2.S 2,10 2.10 l,10 
116 1/m 79D S7,IO 69,36 86,70 12,50 6,.2.S 2,10 2,10 2,10 
191 1/m 795 SB,20 69,84 87,30 12,SO 6,2S 2.10 2,10 l,10 
1196 1,1m 800 $1,60 70,32 87,90 12,50 6,25 2,10 2,10 2,10 
IDI 1/m 8:15 '9.- '70,110 88,SO 12,SO 6.25: 2.10 2,10 2,10 
806 1/ID 810 59,40 71,.28 89,10 ll,SO 6,25 2,10 2,10 2,10 
8111/m BIS S9,80 71,76 89,70 12,,0 6,.25 2,10 2,10 2,10 
816 1/m 820 (,0,20 '12.24 90,30 12,.SO 6.25 2,10 2,10 2,10 
1211/mm 60.60 72,72 90,90 12,SO 6,25 2.10 2,10 2,10 
126 1/m 8lO 61,- 73,20 91,SO 12,SO 6,2S 2,10 2,10 2,10 
831 1/m 83$ 61,40 73,68 92,10 12,,e 6,25 2,10 2,10 2,10 
1!61/m 840 61.60 73.92 92,40 12.50 6,25 2,10 2.10 l,10 
IMI 1/m 845 62,- 74,40 93,- 12,50 6,25 2,10 2,10 2,10 
!146 1/IA 1150 62,40 74,88 93,60 12,50 6,25 2,10 l,10 2,10 

441 1/m 445 31,60 37.92 47,40 B,85 4,40 1,60 1,90 l,10 
446 1/m 450 12.- 31,40 48,- 1,95 4,45 1,60 1,90 2,10 

451 11m 4SS 32,60 39,12 48,90 9,0S 4,SO 1.65 1,95 2,10 
4'6 1/m 460 ll,80 39,36 49.20 9,a, 4,55 1,65 1,95 2,10 
461 1/m 465 H.40 46,0I S0,10 9,.25 4,60 1,65 2.- 2,10 
41\6 t/m 470 33,c,O 40,J2 50,40 ~.35 4,65 1,70 2,- 2.10 
471 1/m 475 :M,20 41.04 51,30 9,4S 4,70 1.70 2,0S 2,10 
476 1/ln 4110 34,40 41,28 .Sl,60 9,.S.S 4,75 1,70 2,05 2,10 
481 t/111 485 3480 41,76 .S2,20 9,65 4,80 1,7' 2.10 2.10 

UI 1/111855 62,80 75,J6 94,20 12,50 6,25 2,10 2.10 2,10 
BS6 I/ID llfiO 63,20 75,84 94,80 12,50 6,25 2,10 2,10 2,10 
8611/IAW 63,60 16,32 95,40 12,5<1 6,l.S 2,10 2,10 l,10 
16151/m 870 64.- 76,BO 96,- 12,50 6,25 2,10 2.10 l,10 
171 1/m 875 64,40 77,211 96.60 12,50 6,2:1 2,10 2,10 l,10 
171 1/111 880 64.BQ 77,76 97,20 12,50 6,.2.S 2,10 2,10 2,10 
181 I/ID 885 65,- 711,- 97,SO 12,SO US 2,10 2,10 2,10 1e, 1/m 8110 65,40 ?11,48 98,10 12,50 6,25 2,10 t:-: 2,10 
891 t/m 8\15 65,80 71,96 98,70 12,SO 6,25 2,10 2,10 
1961/m 900 66,20 79,44 !19,)0 12,50 6,25 2,10 :Z.10 2,10 

486 t/m 490 35,40 42,48 .S3,10 9,75 4,8S 1,75 .2,10 2.10 
491 1/ffl 495 l5,60 42.72 53,40 9,85 4,90 1,80 2,10 2,10 
4"6 1/m ,00 .16,- 43.20 54,- 9,95 4,95 1,80 2,10 2,10 

901 t/m 905 66,40 79,68 !19,60 12,50 6,25 2,10 :Z.10 2,10 
'J06 t/m 910 66,BO 80,16 100,20 12,SO 6.25 2,10 2,10 2,10 
9111/m 915 67,- 80,40 100,50 12,SO 6,2S 2.10 2.10 2,10 
9161/m 920 67,40 80,88 101.10 12,50 6,.2.S 2,10 :Z.10 2,10 
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Behoort bij Koninklijk besluit va!l 20 Juni 1949 (Sta.atablad no. J 261). 

Mij bekend. 
De Minister va.n B,nnenlandse Zaken a., • ., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE J 

bevattende de salarisregelingen, met inachtneming waarvan de toekenning van 
wachtgeld van ambtenaren, wier ambt is opgeheven, moet worden geregeld . 

~-"--.... 
• ~:::_.~=..::n het • 1 All11Cbul 1-" van bij)ql A 1 

JIISlftle 

Admini11ntlel amMeoaar bii de AJa IIClla■I 32 van bijlap A l 
Rijbvelc;IWllCht 

Bamble ia algemene dienst bij de All ICbu.110 vin bijla" A 1 
Ri;kaopvoedi11NC1tichll:n 

Beambte VOOI' huiabouddijke diena- All 111.baal 11 VIII bijllp E l 
12n un een RijluoP'oedillP-
gegticht 

Dislru;teçommandant der Rijb, All ..:bal! 118 'ftD bijlap A 1 
veldwacht · 

Hoofd van administrahe bij de AJa ICba-1 ,_. ftll bijllp A] 
Rijk10pvoeding11geslichlen 

Hoofd nn diensl bij een R.ijt.sop- Ala ICball 75 ,u ~Al 
YOCdingsgestidll 

Hoofdverpleger-huw-ter bij de Ala lmlll '7 "'° ~ A 1 
Rijbuyla voor psyc:bopadii:n 

Hwsmeestu bij het tijddijt. Rijb- Ab ICbu1 '7 "'° bijlap Al 
op,,oalinpgatlcht te Lcaawar-
den 

lmpecteur nn de Rijksveldwacht Als ACbMI U7 YIII biJ,lte A 1 
ur■■r bij de Rijksopvoedin&:s&e- All ICbuJ 64 Y111 bijb,aic A 1 

stichlen (voor joogeos) 
Opvoedend ambtenaar bij de ~- All ICbuJ ,-. vaa bljap A 1 

opvoc..1Jnasgesucbten (voor 
JOD8CDI) 

Rijtlklert Ie ltla11&e bij de Ra.ad AJa IIClla■I 45 ftD bijlap A 1 
van Beroep 

Rijt.sveldwachter 1 ) AJa ldiaal 20 van bijlqe A l 
Rijksvcldwach1er-brigad1er 'I All lCbul J4 van bijlap Al 
Rijbveldwacbter-brig.ld1er-titulair •) A.11 IChaal 20 van bijlap At••) 
Ri::~w:)chter-br18fdier- A.11 ICbuJ 47 Ylln bijlap A J 

Sec:reluJI no een Rcclaucr11111- f 140 IID .baapte per .naand 
raad 

Secl"ll&N nn .k YOQldijrud ICI f 100 &on boollla per 1111a.nd 
Tal 

") l•dlt-1&bn•lari119--1NrJda .... ~~-dal ........... ,--•") Pl1Dan1~ .. n1,.,... ... m1 

,-
o.ier....,11. ...... w~ 

Administrateur bij het oud~ Al■ ICbaal 79 WIi■ bl,llaae A 1 
milch zietenhuis te Lcidea 

Adminillratief a,nbleQUJ bij de Ab adual 45 van ~ A J 
l111pectie der Gymnasia 

AmMC11aar van adminittnuie bij Al■ edlaal 45 YllD bUlqe A J 
het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden 

ANialent bij bel Rijksethnogr.lfiscb All ICbuJ 4S YllD bijla11 A 1 
muaeum 

ANistente in de buisbondioa bij de Ab IChaal 4 YllD bijlap A 1 
beelltundite en vrouwcakl.in»-
klln aan de Rijbuniveniteiten 
te UIJ'echt 

Boekhouder aan de psycbialriacb All lmlll 62 ,u btlllP A J 
ncuroJoaiachr, kliniek te Utrecht 

Boekhouder aan de heelkundile Ala ldllal 62 Y&D l,ijlap A J 
eo vro-nklilliet te Utn:dtl 

ComcTYalDr bij het Rijumuscum A1a ICbuJ 122 YID bijlap Al 
woor Natuurlijke Historie ie . 
Leiden 

D~-Ococraal WID 11d OOOII'- f 1010 pm n■IIII 
wija 

Directeur-Geoaaal wan de ...,.._ f I0'10 pel' _.a4 
mi.Qa builen acboolftlband 

Hoofdinlpemur Ylln • lichundijke All ldllal 145 ftll bijlap Al 
op,,oaling 

Rqeriopadvileur voor _._ f 100 per maand 
zaken ' 

Werkman bij de OJlllraYingen YllD f 100 IOU ~ per IIIIUlld 
het Rijtsmweum voor oudheden 
te Leiden 

Flnandln 

Bolaalmeesw Ie klasse, Rijb All acbllll 132 YID bijlap A 1 

ldratkiat i ~ter 2e klia-, Rijb, A.11 ICbuJ t 1• van blJlap 1 
■cbalkill 

Bclulrneeater Je kl■ac, Rijb- Al■ açhul 103 UD..... J 
lllllttisl 

Mlllt 

Chef ftll admlnilrnlie bij heC 
SIUtamuntbedrijf 

Rijbboek.bouder 11 tlaMs, ll.i;jb, 
schatt.ist 

Rijt.boekhouder 2- ~. Rijt. 
achatltist 

Rijksboekhouder 3e tl■-, RQb, 
schatkist 

......... 
Alladual7I \'Nli....Al 

Ala IChaa1 45 wan bijlqe A [ 

All IICbul 18 'l'Bll bijlaac Al 

~ 
Aalmoeuoicr All IChaal 127 van bijlap A 1 
Adju11ct-admini1tratcur bij bet Al■ IChaal '4 van bijlqe A l 

Staaubedrijf dm- Arlillarie-
inrichlin1cn 

Adjunct-commies bij bel Staats- All ldwll '3 Y&D bijlqe A 1 
drijf der Artillerie-inridlt1111en 

Adjunct-directeur bij bet Stuta- Ab 1da,aJ 1'8 ftll bijlqe Al 
bedrijf der Artillerie-inrichtingen 

Adjunct-fabriebdlef bij bel Slaat. Ab acbul 127 van biJa&e A 1 
bedrijf der Artilerie-inrichllnaen 

Afdeliap:hef bij het Slutabedrijf Al■ schal 127 van bijla&e A) 
der ArtilJerie.inridniuaen 

Amanucmil bij het Staatsbedrijf All lthaal 1, Y.llD ~ A 1 
der Artillerie-inric.btiJl&en 

Ambleaaar (wen.man) bij bel Ah poop J Y&D bijl■ec E 1 
Mapzijn der Artillerie-Utrecht 

Analist bij het Stullbedrijf der Al■ ICbaal l6 ftll bijlqe A 1 
Artillerie.in.iïchtinpn 

Analist Ie klaMe bij bel Staaw.e- All schaal 43 van bijlage Al 

... !~~~~":1~1~r~~~i:i'!ijf AJa lfOCP 4 van bijlage El 
der Artillerie.inriclltlaaen 

Au10-1110nte11r Ie kJUM bij het Al■ ll'OCP 1 van bijlap El 
Staai,bedrijf der Artlll1rie-
inrichlinacn 

Autogee11l1-r Ie ki■- bij heC Als aro,ep 1 van bijlage El 
Staaubcdrijf dllr Artilllrl.-
inrichti111en 

Bankenllc1ler bij. bet Slutlbedrijf Ala poep 3 ftll bijlage El 
dft" Artillerie-lnrichtia,en 

Bantwerter bij i,.t Slullbedrijf All p,ep 4 w.a bijlap B l 
der Artillerie-inridltin,en 

Ambt 

Bediende bij het Staabbedrijf dlr Al& p,ep 2 ftll biJlel, Bi 
Art.illerie-inricbtinacn 

~~:: J:r ~:J!i:'cll= Al& poep J vau ~ BI 
Bediende 2e klaa bQ het Slull- All sn,ep 2 YllD bijlap B l 

bedrijf der Artilleric-inrlchlln,en 
Boekbinder bij bet Slaallbedrijf Al■ .-,p 4 YllD bijl.qe E l 

der Artillerie-inricbllnaen 
Dureclambteaaar bij hel S1111:1- Ali acbaal 20 van biJlage A 1 

bedrijf der Artillerle-lnrichtlQICa 
Burcclambienaar bij de Militalre Al■ ■chaal 20 Ylln bijlllae A 1 

Luchlnllrt 
Burgcrleraar aan de K.M.A. f 11570 per maand 
Burgerleraar in de N&IU\lrVlleCU• f 670 per maand 

schappen aan de Hopn Krtjp-
schoo1 

O,rosseriemaker bij hel Slutlhe- Al■ .-,p 5 w.a. bijlap E J 
drijf da Arti111J'lo.inrichli11,e11 

Chauffeur bij bel Stullbedrijf dar Al& poep 3 ftll ~ BI 
Artillerie-inrichlin,en 

Chauffeur-monteur bij het Staa11- Al■ puc:p 4 au.bijlap R 1 bedrijf der ArtilleriMnl'ÎdllÏllll'Cn 
Cb.?f w:an dienra bij bel Stu...,._ All ..-1 IJ7 ftD hiilaae A 1 

drijf der Artillerie-inrichtinaen 
Commies bij 1111t 5'aàllbedrijf der Ab shui 71 van~ A 1 

Artillcrie-iDridi1inaen 
Dira:leur bij bet SWrcabodrijf c1er Al■ ICbaal IV van bijlap B 1 

Artillcrie-inric:llriq,,n 
Draaier bij 'bet Staallbedrijf der All p,ep • Y&D biJlap E 1 

Artillcrie.inric.blin1en 
Draaier Ie klaaae bij het S111111- Ab sn,ep :'Iwan bijlap E J 

bedrijf der Artillarie-iarichtia,c•n 
Drut.ker bij het Stu11bedtijf der Al• gn:,ep • nn biila11e E 1 

Artillerie-inrichtin1en 
&nte 1eke11aar bij het Sta:attbe- Al• lebaal 71 YaD bijl.qe A 1 

drijf der Artillerie-inrichtincen 
Elc,çtricien bij bet Staalabldrljf der Al& aroep 4 no bijlage B 1 

Artillé,ric-inrichliaa;en 
Electro-mo11r.eur bil bet Stutlbe- Al■ 1fOCP 4 no bijlap B 1 

drijf dc:r Artillerie-inrièhlinpn 
Brnst~uurwcrter bij het Staallbo- Al& ll'0'J) 3 ftll bijlap B 1 
drijtdcrArtill~ 
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AaM 

AIIIIII 

lclluilm~ bij bic Slalábe-
drijf der Artillcri"lDrichlill&CO 

Sc:111111&1' bij het S&ullbi,drijf der 
Artilwie-inricblÎllpll 

Sjouwer bij bot !llaabbedrijf der 
Artillcri•illrichtia&eo 

Slijpll'•Polecnlcr •• ~ bij " 
Slaatsbedrijf der Anilkrie-
illricblineen 

Slijpe,-Poi-der 2e lr.lua bi bel 
Stutsbcdrijt der ~ 
11lricbtÎJIICD 

Sl11per-Poleerder 3e ~ bij bel 
S1&ahbedrijf du Artillllna-
1nrichtinaen 

Smad-bankweibr bij beC sa.ai. 
bedrijf der Artillerie-inricblÛlpll 

~,ruurwabr Ie tlasa bi lid 
Slaatsbedlijf ~r Artillene-
inrichtiaaen 

Soldeenlcr bij bct Slaalabcdrijf der 
Anillclic-inlicblinaen 

!loruer~r bij bct Stu11bmlrijf der 

~!~~,-
Anillcrie-inricliliDcen 

Slot.er-vakman bij het Sla&bbedrijf 
der Artilleric-inridllinp11 

Stoomstol<er bij bd Slullbedrijf 
der Artillcrio-iorichlinscn 

S1ooms101tcr-11akman bij bet 
SIUtsbedrijf cl« Artillerie-
inrichtingen 

fedlaadl ambccour 2lt ~ bii 
dt Ga.ie 

feclmoloos bij het Slaalabcdrijf 
der Anillerie•iDrichti•n 

reuaau Ic tl&IIC bij bel Slut1-
bedrijf ~r Anillcrill-i.nridltinpn 

retamar 2c u...e bij tiet Swll-

r=":~~~ 
bedrijf der Al1il1crie-inri 

Allldlaall4!ftllbi,jlapAI 

Alls-,JwulliJllaelEl 

All.-,2--....11 

~ ..... , ......... 1 

Alapvap,wubijllpBI 

All.-.,wu ..... BJ 

AII .... JftDIIÎjlllflBI 

Allpoep&wubijla,pBI 

AII.-.Jnab ..... BI 

All ..... ,_.,_..BI 

All ldlul 14! wan blllllllll A 1 

AII...._.IOJwu ..... AI 

Aleldlul ICS- ..... AI 

Allldllal71- ..... AI 

Ale ldlaal " wan bijlap A 1 

AllldllallD-i,_..Al 

..U.ldllallZS- ..... AI 

......... 
All poep 2 - ..... el 

AllpvapJwubijlapBI 

Ale..._,t ... bijl,lpBl 

All.-. 4 na bijlap B 1 

All..-.s-~Bl 

AIIIIOIPZwu~Bl 

AII.-.Jwaa~BI 

Ailll'tNPSftll-....BI 

All..._,2YaabijlaeeBI 

Alls-,lwulliJllaell!l 

AII ..... J ........ BJ 

Ailll'INP'ftll ..... Bl 

All..._,JwubijlapBI 

Allpvap4vaabijlaalll BI 

Allldllal•-....-Al 

AII...._.IZSftll ..... AI 

AII...._.UwubijlapAJ 

Allldllal2DwubijapAI 

AllldllalJwubilta,eAl 

MapzijnkQec:bt bij bel ~ M~-=~~ Slaaubedrijf der. "1tiJllm. 
lllril:llbaeal 

, Mapzijll~ bij bd si..., 
bedrijfdetlu1illeric-iariddi!IIID 

M;e:,:~t=bel 
anrichtins,en 

M=.~SCaabbedrijf_. 
M~Jellaasbijbd 

SraalllNldrijf der Al1illll'io
i.nrid1Cinaec 

Modar-llallk~er bij bd Slaat> 
bedrif der Artillerie-illridltiQlal 

Moo1cur-daricicn bij bd Slaall
bedrif det Artillerie-inridltiapsl 

Motow"-«bipper bij bd. S1aa11i. 
drijfderAltilleri&-~ 

~bt;•~:...,~ 
Artili.rio-i11irieblinaen 

Op2ichcer Ie U... bij bel 'ilaat»
bedrilf der Artillerio-inricblin,n 

Opzichccr vu PQl.itis bij bel Sla•ll
bodrijf d.,- Artillerio-illrictitiapo 

P\u1stttktcr bij het sa.ai.t.drilf 
der Ar1ilkrie-inridlli.neen 

Portier bij 11111 Slaabbedrijf 411r 
AJtillcm.mric:blûwen 

lteYohenlantdruier bij bd sr.-11-
bedrijf ~r Artilkrie-inrichliqell 

Rijwielmonieur bij bel Slaa1sbe
drijf der Artillerie-inricbtinpn 

~~i/n:,::allbedtijf 
Scbildtr bij het Slaahbedrijf " 

AltillcriHaridid .... 

·~::.j•ari~!:alsbedrijf., 
.l.oaenicur der Oenie 

,.,,.,, 
lqenieur bij de Mililam: ludllYUR 
lnstrumcnrmalr.er Ic klauc bij hel 

Staalsbeclrijf da- Art.illcnc , 
inrichtio,m 

lnstrumenunaker 2e tlasa bll llll 
Swllbedrij( der Attillene· 
inrichlma,tn 

lrutrumm_.er Je kl9.- bq hel 
Sw.labedrif ... ~ 
inrichrinlm 

Keurder bij bic $1.aaltbcdrijf 4llr 
ArtiUcrie-inricblirtFn 

Keurder Ie tlaa bij bel~ 
· drijf der Altillerie-inildlli11111n 
Kopenlaacr 1• tluae bij bel 

StaalSbcicfrijf dlr Artillerie-
ittridlti1111:n 

Kraancmj,,er bij be( ~ 
der Attillarie-inridulngen 

1.aboraerdcr bij Mt Stull~rijf 
der AniUme-inrichûnsen 

U!derbewcTkcr bij het Slutsbcdrijf 
der Af1i!llrie•lnricbtiaa-;n 

Lopcnrichlcr bij bel Slaacsbedrijl 
der ArtiüeriHnrichtÎlllltD 

MlldliMal ._._ bij bel SIMtt-
bedrijf der A,tillcric-inridllinstft 

Mad,i--1,aalL~ bij hel Ste•aa-
bedrijf da- Anillaic-inricbtina•n 

Machinc-bant.ftl'kcr Ic t.Jaue bij 
het Slaatlbedrijf der Attillerio-
illridltinpn 
M~ bij bel Slaaa■-

bedrijf - ArtiDai6-iarictnülp:n 
Mquija lllll111'der Ie tla• bi, 

bd Slutlbedrijf c1a,r Artilien.. 
imichlinpn· 

Mapzijachef bij het Slaallbedrijf 
der Artillm1-iarichlinaen 

Ie Ti:kcD&&t bil het Slaatsbedrijf 
der Attillcrie-illricbliopn 

Tdd'oaàlc bij llllt Slaatsbedrijt der 
Anillerit-inridatïncai 

Aill"Oeplftllb/,lllpBI 

Allpoep ◄ wu .... E!I 

Alls-,2- ..... BI 

Alepvaplftll~BI 

Ale pvap 4 - b .... E 1 

All.-.s-~EI 

Alll"Oep4ftllbiilaPEI 

AllpvapSwubllll,IEI 

AllpvapJ-... EI 

All 11U11P C ftD b,,.._ F 1 
AII...._.J4waab .... AI 
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Ale Khlai ,tt ftll bijlap A 1 

AllldllalllftllblJl,lasAl 

All pvap, wu bijapB l 

A11.-.2a---11 

All pvap 2 WUI bijlap B J 

Aill"Oep ◄ ftllb/,lllpEJ 

Ale ldiaal .l2S wu b,,...Al 

All poep ◄ -....- BI 

All...._..12Sftll~Al 

AIJ Khlal 12J aa b~ AI 

~ 

All...._.12' .. abiJlpAI 
All piep 6 ftll bi;laes E! 1 

Ala poep J nD bijla11 E 1 

Allpuep&ftDb .... BI 

,\la poep J ftll biJip E 1 

Ala PQCP 4 van bijlap 15 l 

All...-pJwub~Bl 

All puep 2 ftll bijlap Bl 

i\la.-pZ"nbiii.,EI 

Al• aro,ep J van bijla11 B l 

AllpucplftllbijlafeE.I 

Allpaep2waa ..... EI 

Aa._1....,1,ijlaaaBJ 

All 1raep 6 •u bijl-. BI 

Allldaal21AD.,....AI 

Alldul,SWD ... AI 

Ab IChaal 81 van bijl.,. A. 1 

Ab acba&I 71 WUI blJia. A. 1 

Aa...._.JwuWjlapAI 
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Ambt 

Tcm:inopzichter bij het Slaami. 
drijf der Artillcr,e-1 nnchtingcn 

Tem:inwachtcr bij het Slllatsbcdrijl 
der Anilleric-inrichtingcn 

Timmerm:>n bij het Slaatabcdtijf 
der Artillerie-inridltinacn 

Toezichthoudend naa.i&ler 

v;:a=:~~! 11ct 
inricbtin&en 

Vijla bij hel Stubbcdrijr der 
lutillaie-inriclninp:n 

W..,.....ter bij het Slaallbcdrijf 
da'A11illerie-inrichli1111Cn 

w::~~=~1::ië.: ~~ 
utridtti•n 

Wertmu _,_ bijwndcre Jienat 
bij hel Slutsbedrijf.dcr 
Artill,:rie-1nrichtin1cn 

Wel'Ulan-vakman bij hel StU~bc
drij{ der Artilleric-inrichtinccn 

Werkluîabediende bij het Staatsbe
drijf der Anillcrie-inrichtîn~n 

Werk1ui1bediendc Ic klasse bij het 
Staatsbedrijf der Artillc-rie-
1nrichlinp,n 

Werktuigkundige biJ hel Slltatsbc
drijf der Artillcne-innchlinacn 

Zadelmaker bij het Staatsbedrijf 
der Artillcrie•tnrichtmgcn 

Waddllrea,elia, 

Alucl1AAl.h1111 bijl.,- AI j 
Ab ll'D'P 2 ftD bijlap B 1 

All ■roep ◄ ftD bljlul B 1 

Ab pvepC ftn bijlq,r F 1 
Allll'D'P6ftll bijlap BI 

.Abll'Ollp2ftllbi.Ba,tBI 

Abll'Ollp ◄ WllblJ'lapBI 

Ab ll'Ollp I ftn bljlql B 1 

Abll'Ollp2 ftll bijlap BI 

All 1roep 4 w.a bijlap B l 

All ■ro1P 2 nn bijlap B 1 

All poep J v■a bljl■p B 1 

All 11:i.■111 w.n b,jlaae Af 

Absn,ep4w.nblilqeBI 

Mart• 

"-enl bij de bcdiempg ftD eco I 'JO per IIMDd 
mmhoorrumtallalil, 

A.aitieot bij de conunia w.n an- Al• lldlaaJ 26 wan blJII- A 1 
~Il& der Marine 
~ v:tn Politie bij de --1 Abpucp 4 ftll bijlqil B 1 
Beheadcr wan de C.ntinc Ala ldlul 71 WUI bijlap A I 
Binnenloods Al• ldlul 6' ftn bijlap A 1 
lklrlauadcrwi_i=- bij de opládiq All ldlul 49 w.n blil.■•• A 1 

nn de zarnacht 

Ambt 

Bw-eelambtenaar Ie klaue (dief de 
buruu) bij hel Loodswezca 

Calculator bij de Rijb,n:rf 
Commandeur bij de Map.zij-. 

van het MariDC Ela~nt 
Comfflaqdaar te: .tb.m, bij de: 

Rijtswed 
Coflaerveenkr bij de ll.ijkawm 
El.ectromonteur 
Hulpt,e,narda-
K.elclrnû:« te UU■c bij de ~ 

-rt 
Kopenlaac:r le tlua bij de Rip 

werf 
Lichtwachter der Ic k1auc bij 

's Rijk• Ku1tverlicbli1111 
Udltwacbtu du 4c t.lanc bij 

'I Rijb Kustver!icbling 
Lo9daic:1er-zinkbcwerkcr Ie tlasae 

bij de Rijbwerf 
Loodadlipper 
Mapujabcheerder bij de Rijb

werf 
O~cbter bij-de badinrichliog gn 

de Rijkswerf 
Scbeeprm.l<cr Ie kla55c: bij de Rijks

werf 
Srrud-vuu.--rker 1111 klaae bij ei. 

Rijbwerf 
Stoker bij de Hydrografie 
Sloom,toker-vatman Ie UU■c bij 

de Rijks,ftrf 
Tekeau lc ki.- bij de Rijb9ed 
Vooman-sdleepDUr bij d9 

Rijbwerf 
Vonn,r...-bijdioRijb'tirc;rf 
Wcmwc:rkman bij do Rijtnmf 
Zeeloods 10 het Je dblrict 

0-- bil de llijlupbouweo
d"-

Wcddsnatlin1 

Áil IChul 7J .,..,_ l4laP Ar 

Ala tebul 6' ftn bljl■p A J 

Als adlMJ 22 na bljl■p A 1 

Ab adlMJ 47 ftll bijl.lp Al 
Ab ITOCP 2 w.n bijlqe EI 
All poep' ftll bijlap El 
All 11'011p J W.D bijlap B 1 
AllpvepS9UbljlapBI 

AbpGapSftllbijlle■ l!I 

All pa.p4 ftll biilalo l!I 

C !IS leD booplo P'I' -ad 

Ab ,mep' YaD bijlap B 1 

Ala 11:bul 104 vu bijlqe A 1 
All achul 28 W.D bijlqtl A 1 

All edlul JO YU bijJqe A] 

Abs-,,ftllbijllpBI 

Ala paep 5 YU bijlap B l 

AllpaepJ-.anbijl■eDBI 
Ab paep' YU bijlap B l 

All--■J4'-\liilleeAI 
A11-,6va11blilll9BI 

Ala 110C111 4 ftll bijlq9 B 1 
Alaaroep2w.nbijlqie E I 
Abldaal78nnb!JlqeAI 

1 Ab edlul 71 YU ~ A 1 

Adjunçt-QJmmia bQ de TniD, 
dienst 

Adjunçt-re(en,ndaril bij de P.T.T. 
Admilli11nlicr ambtenaar 2111 tiu. 

-ao de Rijkswalenl.lat 
Adlniniltralicf amblcnur Ie UU■c 

bijde Rijk"1icNI 'IOOt Ui~ 
Zllideruateunwet 

Ambll,our bij de Alpnwn,o diellll 
"° de Rijt,-tentaat 

Ambcmur ftQ de Rï,ullldltnalt· 
dÏalll 

Amilknt bij de P.T.T. 
Aaimnt Ic u- P.T.T. ~ 

dam (pol(bnlDOr) • 
Baten-er 
Boekhouder bij het Slaa~ 

ha..enbedrijf te Umuiden 
211 Boekhouder bij het SUata

TÏJsenbavenbedrijf te Umulden 
Bouwkuodi1 ambteaaar Ie kJ

bij de Riiksaebouwendiclllt 
Brugwachter te Vianen 
B~lamblCll.aar bij de R~ter

staat 
Chef-instrumentmaker bij de 

aiudiediensc der luchtvurt 
Commies, aao1ewezen all beheer-

der van een bijkantoor 
Coaductcw- bij de P.T.T. 
Coaduaeur Ic .k.l.ule bij de P.T.T. 
Dim:&ew--Oenenial wor -

baftfl• en RijnYaartw•n 
Dotlniecbt bij bel Slaatsv_,. 

llaw:nbedrijf 
l!cnl-uowc:r.cnd lnpnicur bij de 

D.ienat dar Zuldenecwctten 
Ha-r te 2Jijpe 
Hoofd ftD het llijkakledincbwelu 

der P.T.T. 
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AJa achaal 40 van biilaa• A·I 

All tclw■l 91 van bij\qe A l 
Ab ldwJ ◄3 nn bijlqe A 1 

Ab ldaal 71 •n biila,c A 1 

All ldaal ~ ftll bqlaae A 1 

Ab ldaal 26 WUI bijlap A 1 

AJ11Cbal lO ftll bipse AI 
Ab ldaal lS no bijlaee A 1 

All ecbaal Il van ~ Al 
Ab tcbaal 97 ftll bijlage Al 

Abäul 47ftQbijlapAI 

All ecbaal 93 •an bijla.,e A 1 

All a,oep 4 van bijlaae E l 

All ldtul 43 van bijla9e A f 
Ab acbllal 4S van bi~a1e A 1 

All a:hu.l 71 YID bijlqll A J •) 

All achaal lO Yin bijlap A 1 
Ab ICbul 3S wan bijlap Al 
lfO'JOperlllllUld 

AJl'll'OllpCftQbijlaacl!I 

All ldaal 14' na bijlrt&e A 1 

Abadiaal24nnbiJqeAI 
Ab ldaal tn nn bijlap A I 

"l IPIB---------r•.--· 

Ambt 

lmlrurn=ntmalr.cr bit de PT,T" 
Amstcnlam ) 

Kantoorbedic,nde P.T.T. ~ 
dam ltcldoonuntoorl 

Kprocrknecbt P.T.T 
Machinist bij de Rijkatoom

lll!ID■len bij het- NOOfd.WiU
bnaal. thans machinlll bil de 
gemalen CD elet;trilchc bedrijYcn 
te Vries 

Machinia. bij het ~ U 
te Assen, thans madltJlilr bij de 
iiemalcn en dcctrildw bedrifwa 
1e Assen 

Madlini5t-stoker bij bei Moad~ 
"""I" 

Opncbtcr bij de P.T.T, Rotterdam 
(tdcgrnftantoor) 

Opzichter Ic klaua bi,1 de Rijt,. 
waterstaat 

Opzichter Ic klauc bij de d~ 
van de Zuiderzeewerken 

Refcn:ndaris P.T.T. 
Referendaris 2c klaue de P.T.T. 
Schrijver P.T.T. 

• Tm:h~ ambtenaar 
Tctc:nsar Ie klasae bij bel Tel" 

rooe-Distriçtburcau Ie 
·~raYenhage Je klaue 

Têlcfonisk Ic klauc lqc:ale dienst 
f.ronisec bij de Jnterloc:ale diensl 

Amllcrdun (tdefooàuloor) 
Tdcforuste Ie .tb.- 11e1er-

untoorl 
Tekarilfill P.T_T , "-•rdam 

(~funtoor) 
Tdepalill(c) Ie klam P.T.T 

.AralteN!am (postkantoor) 
Vali;..crllman Ie t.laaa P.T,T 

Weddare1eü1111 

Als paap S. WUI bijlap E l 

Ab achliaJ 18 nn bijlap AI'") 

Abpoep5ftDbijlapBI 
Abpoep4"'ftll ..... l!.) 

Alapoep4"'Yllll~BI 

All lJ'IMl' S. vaa bipp E 1 

Als ICb■a.l S6 YID bijlap A 1 

At1 echaal 81 van bijlage A 1 

Als IChaal 122 van bijlap Al 
Als achul IIS w.n bijlap A J 
Als achul 6 van bijlap A 1 
Als achaal 92 nn bijl• AI 
Als sdllal 4:1 vaa bi.ilalc A 1 

f 190 pa -nd ten boapre 
Ab ldaal 18 w.n bijlap Al 

Ab adlaa.l Uw.■ bijlap A 1 

Ala..tuialllmbi,ibeoAI 

Ab sba..l lS ftll bijlq9 A l 

~paepS-.nbi,ilaarBl 

•1 (-i., bonoand •dllr 1 ..._ 192,l ,_ lllt - .... ""'IIIUIII\UIZl 
o -·••ponodieu""'---r10~---
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AIIIW 

EcoDOlillame Zûm 

A.djunc1-anali&t bij de VOOl1klt- I 141J ,a "Dd 
liopdicnst icn ~ - de 
rubba)Jaodl!I CD de nabber-
n,jverhcid 

~tid-.mbtmaar bi de -----·- llljllpAl ,eolopcbe dienst 
Administra.tid-ambtellur bij bit 

Rijksproefsiatian ea de voorlicb-
tingsdienst ten bale VUi de ledcr-

A;~:::::~f~u:etenur bij de -Als .... ,U ._ bijlap Al 
Voorlicbtînpdienlt 1111 .._,. 
van de vczdhandel ea ....,_ 

;.~::::itirl-ambt.eaaar le ~ ~--4 ._ bQlaal Al 
bij de Omooirud 

.t.dminisl.-atid-hoofdambtenaar 1lij All ...... na bijlqe A 1 
c1e Odrooirud 

Analist bij hel Rîjuprocllll&tion ai 
de Voorlichtinpdîellll lcn bale 
van de .klei• en aardewerk• 
111dustne 

"':~~2e:ce v~n°~~i:ub:=::::i a.....a » VIII bijlap A.l 
en de rubbernijverheid \ 

i'u\lllist bij de voorllc:btinir...d~nlll 
,_,,. behoeve yaq de vezdhand:I 
~n de vezclni.i-'erhcid . 

-'\.mli5' Ic tlasse bij de -'idt- Alla:bul45'1UbijllaioA1 
linplieost là'I behoeYo ftll de 
rubberhandel en de rubbernijver-
heid 

"uiKent bij de poklpcbe dimll All ll.iuull 4' VUi bijlap Al 
.t.ss,slent bij hel Rijbproeflllltion Ali tchaal 62 v111 bijlap A 1 

n de Vootlid!liapliellll àa 
bate van de leder- en t=-n• 
1ndU11tnc 

~nt bn c1e Voor1idal1npdmill All lChaal 50 van bijlap Al 
len bei-vc: van d~ wzdhandlll 
en de n:rdaîjo,emci4 

Ambt 

~nacleAdlnlniltndllft._. AJaadlall127'1Ubij)lpAI 
bij de Oclmoinad ft bal .... 
nauwordebldallrille ... 
dam 

Coaciap bij het ~lioa f l!IO tai..,.._ per-lld 
en de voorliebtiupdicall m. 
bate van de .klei.- co urdewcl.• 
industrie 

D irecteur van het Nederiandl f 10'10 ps -nd 
Clearinginstituut 

Direc&eur vaa bel Rijbplmf• 
11alion en de voorücb~ 
ll:D bal!C van de klei· C1I unlo
wed-indudric 

Din:dcur van do wvorliddinp- Alii a:bul 145 wn bijlap Al 
dimlt tm bcbocw vaa de rubber· 
bande! en de nibberatt-ticid 

Directeur van de voorlichtinp-
dienst ten behoeve van de vezd-
baodel en de vmlnijvcrheid 

Geoloog bij de gcolosilld>e dienst Als 9dlul 125 wan bijl18e A 1 
Oeoloog-a.fdelinpcbd bij de Ge- Als acbaa1 145 wan bijlage A 1 

nlogische dienSI 
Hoo(deS&illtenl bij de OeolOliSbe Alii s:bul JI YU bijlqe A J 

diellll 
ln,cuieur bij het lmliluut - Alii tcbMI 125 ._ bljlqt A 1 

)barulsloflenecnaomie 
Klerk Ala ...... l0,,.,,blj19p"I 
ubon.01 bij de Voorlicb~ Alii s:bul 26 van bijlap A J 

dieult 1!CD be._.,, Yin de "ad· 
bande! en de Yemlaijverbeîd 

uboratoriombediende bij hel AJa poep :S van bijlap I! J 
Jtijk:sproefstaûon en de voor\scb-
lingsdienst itn bate van dl kder· 
en schoenindustrie 

uboraioriumbediende hij de voor• Alii p-oep 3 van bijl11e Il l 
Iichting:sdienst t.cn behoeve wan 
de rubbcrbandd en de rubber-
llijw:rlll!Öd 

Sdlcikundige bij het R.ijuprocf- All 9Cbaa.l 12' na bijl,p A 1 
aatioa en de wvortiehlinpdicasl 
t.en bale van de Iccltr- en 
tdlocninduatrie 

WeddeRaelilll 

idriivc:r Ie klaac bij de voorlidi• 
tiopdicnll ten behoeve van de 
nibbnbandd en rubbernij1'fflleid Alii ldlaal lO vaa biilall A. 1, 

Schrijver Ic .klaue bij de voorlich-
linplielllll lal IMihoevc van de 
w,mhaodd CR vezdnijvemcid 

Sdlrijw:r à lllalK bij de voorlieh-
tinpdimll 11:ft ~ ,an de 
rubberhandel eo 111bbernijverbcid All ldlaal 3 waa btlla8I: A 1 

Schrijver :Ie tlaae bij de voorlich• 
tinpdienaa ten behoeve van de 
vczelhandel en de vezelnijverheid 

Technisch boofllambtenur bij de Als achaal 1m vui btil•II A 1 
voorlichtinpdienst ten behoeve 
van de rubberhandel en de rub-

T~=4,~j het Rijkaprod• 
stt.tioa cD de ~ 
tai bal!C van de tla- en urdo
-.-tindmlrie 

Tcchnolong bij de voortichtina,- Alii tdlul 125-IÏIIP A 1 
dienll tJ:n bchor,e van de rub-
berhandel en de rubbernijverheid 

Technoloog bij de voorlichtinss• 
dienst ten behoeve \'an de veDI• 
handel en d: vczelnijvcrheid 

Werkmeer.ter bij het llijksproef- Als schaal 22 van bijlap•AJ 
atalion en de voorlic:htin&sdienst 
liel'I bate van de klei- en aarde• 
-,k-iodUllrie 

......._ •• va-Ij - v .... ---. 

Adminislratief ambleHU bij de Ml ll.iuull J,.,... bijllp A 1 
Rijbtcurinpdieiut vvor vleet• --
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Adminilllatid' Ulbkuur bij het ! All 9Cbaa.l 43 van biJap A 1 Rijksbureau voor de oatwatcrin, 

~rnmia;-iulaçu:ur bij de Ylaerij- · M, acbaal 111 van bijlap Al ·~- . Dired.eur ftll 11d llijubwau f 740 per maalld 
vvor * oa&waterilll 

Hoof~ bij de Yialri- Ab achaaJ 141 - .... A 1 
iupdie 

Ambt Wcddensclia, 

La.adtnela' bij de cunua 1111 CJlllO,, Als sd:mal 12:2 ftD biilqe A 1 
ding QD landmet.en 

uctor bij de ,;unus laC opaeidia, Alii llcbul 144 ftll bijlap A 1 
van landmden 

Onder-inspecteur Ie k11ae bij do Als schaal IOJ van bi)lap A 1 
vi&lerij-inapectie 

Secrel8riJ van de Rijk1COmmillie Als IIChaal 88 van bijlq1 Al 
voor keuring vaa dekhenpten 

Techllisch ambtenaar bij bit Rijk•- Als scliaal 91 vaa bijlap A 1 
bureau -.oor oatwallrin& 

Soclsklakar 
Assïmnt-ftlto.kundige, ISYelll 

plaa~naend dineleur aan 
de llijbt'ftCbdlool voor Troed-

~:~~==:::,1 bij de 
Inspectie Volugezondhetd 

Bureel.ambtenaar Rijksbureau voor 
DrinkwatcrvoorzJenina 

Commies bij d: Vcnelcennau:iad 
Concicrge bij de Verulceranguaad 
Oeneeshetr-<lircclcur aan de Rijks 

twectachool woor vroedvrouwen 
i.e A.-mtewdam 

Hoofdcommies bij* Ver• 
netcri_,.ad 

KLnt: bij de Rijknoerz.etennpbant 
Mcmc~-noalvrouw, ~ena 

adjun,,i-dim:lria, un de Jt iik► 
kwecudlool YoOr vroedvrouwen 
te Amsterdam 

SecMaril van de Venûaioprud 

f 320 per IQUDd 

All ,roep 2o Yin bljlqe E 1 

Als schaal 43 nn biP•at A 1 

Als schaal 71 wan bijlage A 1 
Als schaal 5 van bijlap A l 
f 500 per maand 

Ab sdlaal 103 van bijlqe A. l 

Als'ochaal 20 van bi)lqc A 1 
Ab schaal n Win bijlap A l 

Als schaal. 134 van bijlaac A 1 

o,.,_ Gabkdsdele.n 

ll~ea&llr lncliach Eslablll• 1 Als icllaal 41 YID bijla,c Al 

bflAJtlbl 
v-m..r-a....- amblc:n m deze bql,,p .-n •dc

nplina -.1:-. .tt hel dau1De bevoqde Gaas de •cdclereatlina == uil a ~ IIIDblm ... alllbtaaml op ndltpld • 



713 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Btaatsblad no. J Hl). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken fl.1.., .... 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE K 

bevattende de toelichting op het 
Bezoldigingsbe~luit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1948 

TEKST VAN HET BESLUIT 

Artikel 1. In dit artikel is een aantal be
gripsomschrijvingen opgenomen, welke in 
het B.B.R.A. 1934 reeds voorkwamen onder 
de nAlgemeene bepalingen", t.w. die welke 
vermeld zijn onder 2.0

• 7°, 10°, 11 °, 12° en 
13°. 
. De definities betreffende .,gehuwden" en 
"ongehuwden", welke strijdig waren me de 
algemeen termke geldende begrippen, n
nen worden gemist in verband met de h er. 
onder toegelichte afschaffing van een af
zonderlijke salarisregeling voor den o ge
huwden. 

Ten aanzien van de salariëring va 
ongehuwde ambtenaren is nl. een ln 
pende wijziging tot stand gekomen. · 

Oorspronkelijk gold het voorschrift, 
het salaris van een "ongehuwde" 3 % 
was, dan dat van een "gehuwde", te ·1 
naderhand bovendien werd bepaald, dat het 
maximumsalaris van een ongehuwde 9 % 
bedroeg van dat van een gehuwde am te
naar. 

Bij ·Koninklijk besluit van 16 Jan art 
1946 (Staatsblad no. G 13) werd voo de 
toekenning van de ingevolge dat besluit te 
verlenen toelagen eveneens verschil ge
maakt tussen gehuwden en ongehuwden. 

Bij besluit van 3 Maart 1948, (Staatsblad 
no. I 84), waarbij de toelageregeling van 
bedoeld Koninklijk besluit in de salarisbe
dragen werd geïncorporeerd, werd het ver
schil in salaris tussen gehuwden en onge
huwden bepaald op 5 o/Ó· 

Het vaststellen van een lagere bezoldi
ging voor de ongehuwden, dient uitsluitend 
te worden gezien als een sociale maatregel, 
daar uit een oogpunt van taakwaardering 
of beloning naar prestatie hiertoe geen 
enkele aanleiding bestaat. 

Eveneens om redenen van sociale aard. 
:lt·orden ingevolge het besluit op de loonbe
lasting de ongehuwden, aanmerkelijk 
zwaàt'der belast dan -de gehuwden. 

Tengevolge van een en ander wordt op 
het salaris van de ongehuwden een dubbele 
korting toegepast, welke belde hun oor
sprong vinden in sociale motieven. 

Het wil de regèring voorkomen, dat deze 
dubbele vermindering op de inkomens der 
ongehuwde Rijksambtenaren minder billijk 
is. 

Om · deze reden is dan ook tegemoet geko
men aan de wensen der personeelsorgani
saties om te bevorderen, dat de afzonder
lijke salaris·regellng voor ongehuwden wordt 
afgeschaft. 
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Aà 1°. In het B~zoldigingsbesluit 1934 
is herhaaldelijk Bprake van "de ambtenaar'', 
terwijl niet in alle gevallen de bedoeling 
van dit woord duidelijk is. Teneinde dit in 
de toekomst te vermijden, is besloten een 
definitie van het woord op te nemen, inge
volge welke tevens de toepasselijkheid wordt 
geregeld. . -~ 

In het vorige bezoldigingsbesluit was de 
toepasselijkheid neergelegd in de artikelen 
1 en 22 eerste lid. 

Ingevolge artikel 1 was het besluit 1934 
van toepassing op vaste ambtenaren ; het 
eerste lid van artikel 22 verklaarde het be
sluit mede van toepassing op de ambtena
ren in tijdelijke dienst, die als zodanig een 
ononderbroken diensttijd van twee jaar 
hadden. 

Aan het tot aanstellen bevoegd gezag 
was het recht voorbehouden om deze tijde
lijke ambtenaren volgens een andere maat
staf dan die van dit besluit te bezoldigen. 

Met betrekking tot de tijdelijke ambtena
ren met minder dan twee dienstjaren was 
evenwel niets bepaald. Het was in de prac- • 
tijk regel dat alle tijdelijke ambtenaren 
volgens het Bezoldigingsbesluit werden ge
salarieerd 

Volgens de nieuwe redactie is leder, die in 
ambtelijke dienst ls aangesteld ln één van 
de ,tuncties, \ftlke in de bijlagen zijn aan
geduid, ambtenaar ln de zin van het Be.: 
zoldigmgsbesluit. Dientengevolge zullen alle , 
tijdelijke ambtenaren onder de toepassing 
van het besluit vallen, indien ·zij althans 
zijn benoemd in een functie, welke in het 
Bezoldigingsbesluit voorkomt. 

Het is voorts duidelijk. dat ook de on
derwijzers ambtenaar ln de zin van het 
Bezoldigingsbesluit zijn, daar bun functl~ 
voorkomt in het betreffende hoofdstuk van 
de onderwijsbijlage. 

Aangezien In de definitie sprake is van 
aafllltemno, is het duidelijk, dat het perso
neel, werkzaam op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, geen ambtenaar is in 
de zin van het Bezoldlgingsbeslult. · 

,Tenslotte is de toepasselijkheid beperkt 
tot hen, die 18 jaar en ouder zijn. Het 
wordt nl. niet wenselijk geacht een ambte
lijk dienstverband te geven aan hen, die 
jonger dan 18 jaar zijn. Het ware wellicht 
gewenst hierbij verder te gaan door aan
stelling in ambtelijke dienst eerst mogelijk 
te maken bij het bereiken van de 21-jarige 
leeftijd. De bepalingen van de Pensioenwet 
1922 en die van h~t Algemeen Rijksambte
narenreglement lieten even~l niet toe deze 
aangelegenheid binnen het raam van deze 
herziening af te doen. 

Ad 3°, 4° en 5°. In de tekst van het 
besluit van 1934 worden de hier omschre
ven woorden door elkaar gebruikt, zonder 
dat de betekenis altijd duidelijk is. Integen..: 
deel, in de meeste gevallen is de betekenis 
aangeduid door toevoeging van een na
dere omschrijving. Zie bijvoorbeeld artikel 
21, derde lid. 

Voor de omschrijving van het begrip 
wedde is aansluiting gezocht bij de beteke~ 
nis, welke dit woord in de pensioenwetge_-



s. 1949, J 261 

ving bezit, teneinde ten deze uniformiteit te 
verkr)Jgen. Door middel van het 48.n de 
Minister van Binnenlandse Zaken opgedra
gen toezicht op de bemldlgingsregelingen 
• voor het gehele overheidspersoneel, 7&l. er 
naar worden gestreefd. dat in de toekomst 
als algemeen geldende regel zal kunnen 
gelden: wedde is gelijk aan de pensioens
grondslag. 

Voor de beide andere begripsomschrij
vingen is zoveel doenlijk aansluiting ge
mcht aan het spraakgebruik. 

Met betrekking tot het bepaalde sub 3° 
moge nog worden opgemerkt, dat het sa
laris in het systeem van het Bezoldigings
besluit 1948 de ba.sis vormt voor de bereke
ning van het bedrag, dat de ambtenaar als 
zodanig toekomt. Deze ba.sis is voor elke 
ambtenaar verschillend en is afhankelijk 
van een aant.al factoren, waarvan de voor
naamste zijn: het beklede ambt, de stand
plaats en de salaris-anciënniteit, dan wel 
de leeftijd. Overigens zij verwezen naar de 
begripsomschrijving sub 6°, de artikelen 
2, 3 en 7 tot en met 17. 

Aà 6°. In een ambt, waarvoor een sala
risschaal geldt, worden de verhogingen bo
ven het minimum in het algemeen toege
kend na het vervullen van een zekere 
diensttijd. In het vervallen besluit werd de 
verhoging van het salaris dan ook afhan
kelijk gesteld van de "diensttijd. geldig voor 
de toekenning van periodieke verhogingen". 
Tegen deze terminologie zijn evenwel een 
aantal bezwaren aan te voeren. 

Ten eerste is zij voor de administratie 
niet practisch bruikbaar, voorts kan ver
warring ontstaan met het begrip "dienst
tijd" in algemenen zin en met het begrip 
"diensttijd", geldig voor pensioen ; tenslotte 
ts de verhoging van het salaris niet uitslui
tend afhankelijk van de in een ambt wer
kelijk volbrachte diensttijd, doch eveneens 
van de mate van bekwaamheid en ge
schiktheid. welke eventueel verkregen kan 
zijn in een ander ambt. Ingeval van bevor
dering tot een rang, welke een lager mini
mumsalaris biedt, dan die, waarin de amb
tenaar te voren diende, is zelfs de ver
plichting opgelegd om in het nieuwe ambt 
de nodige fictieve "diensttijd" toe te ken
nen. 

In verband met een en ander is gezocht 
naar een woord waarmede op practisch
brutkbare wijze kan worden aangeduid wel
ke "trap van de schaal" een ambtenaar 
heeft bereikt. 

Voor de wijze, waarop de salaris-an
ciënnlteit in de verschlllende gevallen moet 
worden vastgesteld. moge worden verwezen 
naar de artikelen 10 tot en met 13 en 16 
tot en met 17. 

Aà 8°. Deze toelagen zijn ingevolge 4 ° 
begrepen in de wedde. Voor de terminologie 
is aansluiting gezocht aan die, welke bij de 
administratie reeds in zwang is. 

Aà 9°. Volgens het Bezoldigingsbesluit 
1934 kon ingevolge artikel 18 een "wedde" 
worden toegekend, welke boven het maxi
mum van de toepasselijke schaal uitging, 
indien daartoe aanleiding bestond op grond 
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van bijzondere persóónlijke eigenschappen. 
Uitgaande van de sub 3° neergelegde ge

dachte, dat het salaris gelijk is aan een 
schaalbedrag, dient de extra-beloning we
gens persoonlijke eigenschappen als een 
toelage te worden aangemerkt. Voor de 
terminologie is aansluiting gezocht aan de 
bewoordingen van artikel 18. 

Artikel !. In dit artikel zijn de bijlagen 
vermeld. waarin de Rijksambten zijn inge
deeld, nl. 4e bijlagen A tot en met G. 

Voor zover de salarissen niet volledig bij 
de functievermelding zijn opgenomen (t.w. 
in de biJ1agen C, D en G) is voorts verwe
zen naar de bijlagen, welke de daarbij be
horende sa.larlsschalen bevatten. 

Ten aanzien van de indeling der ambten 
in de bijlagen zij opgemerkt, dat de amb
ten der hoogste Rljksfunctiona.rlssen in 
een afzonderlijke bijlage zijn opgenomen, 
ten einde duidelijk te doen uitkomen, dat 
deze functionarissen een uitzonderlijke 
plaats in de Rijksdienst innemen, wier sa
larisregeling een afzonderlijke behandeling 
kan behoeven. Dit blijkt o.m. uit het be
paalde In artikel 29, 3° lid, waarbij uitslui
tend deze hoogste functionarissen zijn uit
gesloten van het georganiseerd overleg. 

Voor de Indeling der ambten en die der 
salarisschalen 1n de bijlagen, geldt In ver
band met een en ander het na volgende: 

A 

• 
C 

D 

E 

.,, 

G 

Hierin :zija inpdeclld 

Arnbeenaren io enaere %ia, w~oor een A 1 
ulàriacbul acJdl, niet beboRnde IOt 
dé hoopte !um:tionarilKn. (De dcpar
tr:mcntale ~ -ike bic:rin oppuo-
mm zijn lopee nn 1ypislo 1/m Mini• 
DinnleW A) ==~~• wor mwc ~ BI 

Ambllaarcn. wunoar aeen u1. ldlaaJ -
plds. Giot behattnde 1ot do hoopze 
~ (Bij elk lllllbt ia een ,ut 
bedrq ol een bedna .,lf,n boopllD" nr
meld). 

Hoopte func:tionariaen, wunuar een -

- bed.na of - bednJ .,lal boóple" 

11-'l/b am~.-rtliedea. IE 1 (Voor 
YOlwu,coeo) 
ED(~r 
niel-vol
-n) 

Vro,,.Ujb amb&maren-,a,ertlieden. F 1 (voor 
•ol..-11) 
FD.(voor 
niel·YOl
waue11Cn) 

Oadcrwijabijlap, oodcnmSeeld in -
hoo!ciatuüen, wootzicD van ta/#11,n. 

Het artikel la van het Bezoldigingsbe
sluit 1934 hield principieel dezelfde bepa
lingen In, hoewel deze 1n dat artikel nader 
waren uitgewerkt. Deze nadere uitwerking 
gaat thans onmiddellijk aan de bijlagen 
vooraf. 

Artikel 3. Dit artikel is gelijk aan arti~ 
kei 2 van het besluit van 1984; slechts is 
hier het begrip "kolom" geïntroduceerd, 
teneinde In een aantal andere artikelen op 
eenvoudige wijze te kunnen aangeven, dat 
er sprake is van het salaris, dat voor een 
bepaalde standplaats geldt. 

Artikel 4. Dit artikel bevat geen nieuwe 
voorschriften. Toepassing van het tweede 
lid is - evenals voorheen - gebonden aan 
de medewerking van de Minister van Bin-
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nenlandse Zaken; teneinde misverstand te 
voorkomen is reeds bij de bepaling zelve op 
deze medewerking de aandacht gevestigd. 

A rttkelen. 5 en 6. Deze artikelen zijn 
materieel gelijk aan de artikelen 5 en 3 van 
het vervallen besluit. 

.Artikel 1. In het Bezoldigingsbesluit 
1934 was - behoudens ten aanzien van het 
thans sub a bepaalde - niet met zoveel 
woorden voorgeschreven welk salaris als 
regel• bij de aanstelling aan een ambtenaar 
moest worden toegekend. 

Dit is thans wel het geval; van de alge
mene regel zal afwijking mogelijk zijn in 
bijzondere gevallen (zie art. 8 en 17). 

Voor het bepaalde sub a ~ij verwezen 
naar artikel la, tweede lid sub a, van het 
Bezoldigingsbesluit 1934. • 

.A. rtikeZ 8. Ingevolge het bepaalde in ar
tikel lb" tweede lid van het besluit van 
1934, kon, om de daar genoemde redenen, 
het salaris op een lager bedrag worden 
vastgesteld voor ambten, welke daartoe 
door de Kroon waren aangewezen. 

Thans is het toezicht op de eventuele 
verlaging van het salaris aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken gedelegeerd. Het 
tweede lid van art. 8 strekt hiertoe. 

De redactie van het onder a gestelde is 
enigszins gewijzigd, teneinde, duidelijker 
dan voorheen het gevai was, vast te leggen, 
dat voor een ambt een lager salaris kan 
worden vastgesteld, indien is gebleken ( o.a. 
bij een onderzoek van de centrale taak
waarderingsinstantie) dat het betreffende 
ambt in waarde is gedaald. 

Op deze wijze wordt dus voorkomen, dat 
voor een incidenteel gflval waarin een la
gere bezoldiging ·gewettigd is, het besluit 
dient te worden ~ewijzigd. 

Artikel 9. Het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 9 was in het Bezoldigings
besluit 1934 impliciet geregeld in het tweie
de lid van artikel la. Het principe voor de 
verhoging van het salaris van een n=· t
volwassene is thans uitdrukkelijk vas -
legd. Het principe (het salaris wordt v r- . 
hoogd naar gelang de leeftijd toeneemt) ie 
ongewijzigd gebleven. 

De bepaling vervat in het tweede lid is 
nieuw. In de practijk wordt echter reeds 
als regel het minimum-schadebedrag toe
gekend aan een ambtenaar, die de leeftijd 
bereikt, welke als die van een volwassene 
geldt. Slechts indien de niet-volwassene, in 
verband met mindere bekwaamheid en 
dienstijver, een lager salaris ontvangt, 
wordt bij het bereiken van laatstbedoelde 
leeftijd een lager bedrag toegekend. Het , 
komt evenwel - om motiveringen van so
cialen aard - gewenst voor een ambtenaar, 
die "volwassen" wordt, het minimum van 
de salarisschaal toe te kennen. De wense
lijkheid hiervan springt te meer in het oog 
indien men bedenkt, dat aan een volwas
sene, die voordien niet in de Rijksdienst 
werkzaam was, zonder meer het minimum 
wordt toegekend. Het zou onbillijk zijn dit 
minimumbedrag niet te verlenen aan de 
ambtenaar, · die tevoren reeds dienst ge
daan heeft, ook al is hij voordien niet ten 
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volle bekwaam geweest. Wenst men be
trokkene wegens zijn mindere bekwaam
heid een lager salaris te geven dan zijn 
meer bekwame collega. dan bestaat hiertoe 
de gelegenheid door voor eerstgenoemde -
met gebruikmaking van artikel 15 - een 
geringere salaris-anciënniteit vast te stel
len . . 

Het derde lid van artikel 9 slaat terug op 
artikel 1, 6°. In dit lid wordt dus voorge
schreven, hetgeen in artikel 1 bij wijze van 
definitie is gestipuleerd. 

In de artikelen welke in dit lid zijn aan
gehaald (10, 11, 12 en 15 tot en met 17) 
wordt aangegeven welke tijd in bepaalde 
gevallen medetelt voor de verhoging van 
het salaris, terwijl in artikel 13 een aantal 
gevallen zijn vermeld, waarin diensttijd niet 
medetelt als salaris-anciënniteit . 

Voorts zij opgemerkt, dat dit artikel zo
danig is geredigeerd, dat de niet-volwassene 
geen nadeel ondervindt van verblijf onder 
de wapenen. De te dien aanzien gegeven 
voorschriften komen overeen met die, wel
ke in art. 12 voor de volwassenen zijn ge
geven. Naar de toelichting bij dat artikel 
moge hier worden verwezen. 

Artikelen 10 en 11. Indien de ambtenaar 
voldoende bekwaamheid, geschiktheid en 
dienstijver. aan de dag legt, wordt het bij 
aanstelling als volwassene toegekende sa
Jaris verhoogd naar gelang van de tijd, wel
ke betrokkene in het ambt heeft gediend. 
Deze bepaling - vervat in artikel 11 -
geeft aan op welke wijze in de normale ge
vallen de salaris-anciënniteit moet worden 
vastgesteld. 

Voor het geval de ambtenaar als "nlet
volwassene" in dienst getreden is, wordt 
hem bij het verkrijgen van de hoedanigheid 
van volwassene een salaris-anciënniteit toe
gekend, welke gelijk is aan het vierde deel 
van de tijd gedurende welke hij als niet
volwassene is bezoldigd (artikel 10). 

Deze bepaling verschilt in zoverre van 
die, welke was opgenomen in de artikelen 
8, eerste lid, en lb, eerste lid, tweede alinea 
van het Bezoldigingsbesluit 1934, dat thans 
het vierde gedeelte van de als niet-volwas
sene vervulde diensttijd slechts meetelt in
dien de ambtenaar voldoende bekwaamheid, 
enz. heeft getoond. Deze voorwaarde is ge
steld om te voorkomen, dat de ambtenaar, 
die "volwassene" wordt en voordien niet 
heeft voldaan, ten volle gelijkgesteld wordt 
met zijn meer bekwame collega. 

Evenals voorbeen het geval was, zal deze 
bepaling niet gelden voor de zgn. ambtena
ren.werklieden. 

Op de in artikel 11 voor de vaststelling 
van de salaris-anciënniteit gegeven regel 
zijn voorts een drie-tal uitzonderingen mo
gelijk, t.w. : 

a. bij onvoldoende bekwaamheid, enz. 
kan de salaris-anciënniteit geringer zijn 
dan de diensttijd (art. 15) ; 

b. bij meer dan voldoende bekwaamheid, 
enz. kan de salaris-anciënniteit ·groter zijn 
dan de diensttijd (art. 16); 

c. indien daartoe termen aanwezig zijn 
kan een zeker tijdvak als salaris-anciënni-
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teit worden toegekend en wordt mitsdien 
het salaris bepaald op een hoger bedrag 
dan het minimum (art. 17). 

Artikel 1!. Evenals ln het besluit van 
1934 was voorgeschreven, zal het verblijf 
onder de wapenen geen invloed hebben op 
de periodieke verhoging van het salaris. In 
verband met het; bepaalde in artikel 3, sub 
b, van de wet van 13 Juli 1923 (8taatsblad 
no. 357), betreffende dienstweigering, is de 
Ingevolge bedoeld wetsartikel te vervullen 
dienstplicht te dezen gelijk gesteld met mi
lltaire dienst. 

De slotzin van artikel 12 houdt de be
voegdheia. . in om gedurende de militaire 
diensttijd de salaris-anciënniteit te vermin
deren, c.q. te vermeerderen Indien daartoe 
aanleiding bestaat. (Vide artikelen 15 en 16). 
Uiteraard dient de voor elk geval als crite
rium gestelde omstandigheid te zijn geble
ken alvorens betrokkene zich in militaire 
dienst begeven heeft. In de meeste geval
len zal toepassing van één der artikelen 16 
of 16 echter wel aan de orde zijn gesteld. 
vóór de ambtenaar de burgerlijke dienst 
heeft verlaten. 

Artikel 1S. Dit artikel bevat een aantal 
bepalingen omtrent dienst~ welke niet 
medetelt voor de vaststelUng van de sala
ris-anciënniteit. 

Aan het slot van het eerste Ud is bepaald, 
dat het bevoegde gezag anders kan bepa
len. Deze restrictie .gold tot DQg toe uit
sluitend voor de bij C, sub c, ... opgenomen 
schorsingsgrond. Daar het mogelijk wordt 
geacht, dat stopzetting van de sa.larie-an
ciënniteit bij schorsing op andere gronden 
eveneens tot onbillijkheden kan leiden, 
wordt het gewenst geacht bovenbedoelde 
restrictie te dQeD gelden voor alle schor
singen, welke bij C zijn vermeld. 

Het artikel bevat, ten opzichte van dele
den 2 en 3 van artikel 12 van het vervallen 
besluit .slechts één afwijzende bepaling. In
dien het verlof bulten genot van bezoldi
ging niet; is verleend In het uit.sluitend be
lang van de ambtenaar, en dit v.erlof langer 
dan een jaar heeft geduurd, telde tot nog 
toe de volle periode van het verlof niet 
mede voor de periodieke verhoging van het 
salaris. Voorgesteld wordt, deze periode niet 
te doen medetellen voor zover zij het tijd
vak van een jaar te boven gaat. 

Voorts kan de gèhele periode van het 
verlof worden medegeteld, indien dlt is ver
leend in het algemeen belang. De bevoegd
heid hiertoe was In het besluit van 1934 
aan de Kroon voorbehouden. Daar de grond, 
waarop de medetelllng kan plaats vinden, 
evident is en de toepassing betrekkelijk 
weinig voorkomt, wordt het doelmatig ge
acht deze O'Y'er te dragen aan de betrokken 
Minister en de Minister van Binnenlandse 
Zaken. 

In het vierde lld worden de bepalingen 
van dit artikel van overeenkomstige toe
passing verklaard op een niet-volwassene. 
Dientengevolge mag het salaris van een 
niet-volwassene niet worden verhoogd ge
durende de tijd, dat betrokkene eventueel 
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geen werkelijke dienst verricht om één der 
redenen genoemd ln het eerste 'Ud; 

Bedoelde tijd dient ook voor de verdere 
vez:hoging van het salaris buiten aanmer
king te blijven. 

De in het tweede en derde lid opgenomen 
restricties zijn mteraard eveneens op de 
minderjarige van toepassing. 

N.B. Tengevolge van de omstandig.held., 
dat is besloten de tijdelijke ambtenaren 
zonder meer onder het besluit te brengen, 
kan artikel 13 van het Bezoldigingsbesluit 
van 1934, dat de medetelling van diensttijd 
als tijdelijk ambtenaar regelde, achterwege 
blijven. Uitgaande van de definitie van het 
begrip ambtenaar (artikel 1, sub 1 °) ml 
de salaris-anciënniteit bij aanstelllng in 
vas~ dienst van een tijdelijke ambtenaar 
als regel dus geen wijziging ondergaan. 

Arttkel 14. In de onderscheidene arti
kelen van dit besluit zijn de omstandighe
den a&ngegeven, waarin aanspraak bestaat 
op verhoging van het salaris. Deze om
standigheden zijn: 

a. voor een niet-volwassene: het berei
ken van een hogere leeftijd; 

b. het verkrijgen van de hoedanigheid 
van volwassene ; 

o. voor de volwassene: het verwerven 
van de In de schaal aangegeven salaris
anciënniteit; 

d. de overplaatsing naar een gemeente 
van hogere klasse. 

In artikel 14 wordt thans voorgeschreven 
het hogere salaris reeds toe te kennen met 
ingang van de eerste dag van de maand of 
vam . . cle lOOfl,1,L,"eek~ waarin de aanspraak ml 
ontstaan. In het vervallen artikel 14 was 
voorgeschreven, dat de verhoging van het 
salaris werd toegekend met ingang van de 
eerste dag van de maand. waarin de aan
spraak op grond van het hierboven onder 
c genoemde was ontstaan. In de beide 
overige gevallen dient.de verhoging te wor
den toegekend met ingang van de eerste 
dag van de maand, volgende op die, waarin 
de aanspraak was ontstaan. De ervaringen 
in de practijk hebben er toe geleld te be
sluiten, dat een verhoging van het salaris 
tn alle gevallen wordt toegekend met In
gang van de eerste dag van de loonperlode, 
waarin. de aanspraak zal ontstaan. Ten 
einde salarisberekeningen voor de week
salarts-genletenden over een gedeelte van 
een week te voorkomen. is dus voorge
schreven in die gevallen de verhoging toe 
te kenn~n ingaande de eerste dag van de 
lo~k.. 

.Artikel 15. In het Bezoldigingabeslult 
1934 golden als voorwaarden voor de ver
hoging van het salaris: voldoende be
kwaamheid., geschiktheid en dienstijver. 
Voor de gevallen, dat onvoldoende be
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver 
waren gebleken, bestond geen voorschrift, 
hoewel, - a contrario redenerende, - het 
salaris in die gevallen niet mocht worden 
verhoogd. 

Thans is uitdrukkelijk bepaald, welke 
maatregelen genomen kunnen worden, in-
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dien de ambtenaar minder dan voldoende 
bekwaam is. 

Aangezien ook in de mindere bekwaam
heid gradaties zijn waar te nemen. is de 
redactie van het eerste lid van artikel 16 
zodanig gekozen, dat voor alle gevallen een 
daarbij passende maatregel kan worden ge
troffen. 

Het tweede lid is opgenomen om te voor
komen, dat de betreffende maatregelen, 
welke In wezen van administratieve aard 
zijn, zullen worden toegepast als straf
maatregel. 

De ingevolge dit lid te nemen ministeriële 
beschikkingen zullen een bepaling moeten 
inhouden. waaruit duidelijk blijkt, welke 
gevolgen daaraan (ook voor de toekomst) 
zijn verbonden. 

Aangezien betrokkene uiteraard het recht 
bezit om beroep op .de ambtenarenrechter 
aan te tekenen en de toepassing van dit 
artikel voorts een "opvoedend" karakter 
dient te dragen, is het gewenst. dat de 
ambtenaar duidelijk wordt medegedeeld, 
welke maatregelen genomen zijn en waar
om zij genomen zijn, Ingevolge het vierde 
lid bestaat hiertoe de verplichting. 

De In het derde lid opgenomen bevoegd
heid om de genomen maatregelen achteraf 
ongedaan te maken, was voorheen gebon
den aan de voorwaarde, dat betrokk~ne na
dien buite~gewone bekwaamheid, enz. aan 
de dag legde. 

Het is in de practijk gebleken, dat deze 
voorwaarde een remmende werking heeft 
op de toepassing van hetgeen thans In ar
tikel 16 is bepaald. In twijfelgevallen zal 
men nl. terugdeinzen voor toepassing van 
de vrij harde maatregel, (welke stilstand 
van de salarisverhoging nu eenmaal is) 
daar men er van overtuigd Is, dat betrok
kene naderhand nagenoeg nimmer in staat 
zal zijn om de maatregel ongedaan te ma
ken door het betonen van buitengewone 
bekwaamheid. 

Ingevolge het derde lid van artikel 16, 
zal de betrokken Minister thans, ook op 
grond van andere motieven dan die van 
buitengewone bekwaamheid en geschikt
heid, de genomen maatregel ongedaan kun
nen maken. Ook hiervan dient betrokkene 
ingevolge het 4de lid mededeling te worden 
gedaan. Het ligt in de verwachting, dat 
deze uitbreiding van bevoegdheid er toe zal 
leiden, dat meer dan thans tot verminde- • 
ring van de salaris-a.nciënniteit ml worden 
overgegaan. 

Het ligt voorts in het voornemen van 
de ondergetekende ten aanzien van de toe
passing dezer bepalingen uitvoerige richt
lijnen te verstrekken. 

Artikel 18. De materiële inhoud van de 
leden ·1 en 2 is gelijk aan die van artikel 
16 van het Bezoldigingsbesluit 1934. 

Het derde lid is geheel nieuw. Het heeft 
ten doel te doen uitkomen, dat bultenge" 
wone salarisverhogingen slechts l(unnen 
worden toegekend nada.t de betrokken amb
tenaar zijn buitengewone bekwaamheid, ge" 
schiktheid en dienstijver gedurende een re
delijk lange periode beeft bewe7.en. 
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Opgemerkt zij, dat het merendeel der sa
larisschalen aanmerkelijk in looptijd is ver

. minderd. Hierin bestaat gerede aanleiding 
de verlening van buitengéwone salarisver
hogingen tot een minimum te beperken. 

Indien een niet-volwassene wegens bui
tengewone bekwaamheid, geschiktheid en 
dienstijver wordt bezoldigd volgens een sa
larisbedrag, dat hoger Is dan datgene dat 
hem als zodanig op grond van zijn leeftijd 
toekomt, zal hij uiteraard ook eerder recht 
hebben op het minimumbedrag van de voor 
een volwassene geldende schaal. Teneinde 
betrokkene alsdan de mogelijkheid te 
schenken tot het verwervan van salaris
anciënniteit dient te worden bepaald, dat 
hij op een . tJjdsUP, liggende vóór het als 
zodanig ln .-artikel 1 voorgeschrevene, de 
hoedanigheid van volwassene verkrijgt. Het 
vierde lid strekt hiertoe. 

Als algemene opmerking moge nog gel
den, dat het verlenen van .buitengewone 
verhogingen aan niet-volwassenen in de 
practijk slechts ml kunnen plaats vinden 
in zéér sterk sprekende gevallen. 

Artikei 11. De in het eerste en tweede 
lid van dlt artikel vervatte bevoegdheid vari 
het tot aanstellen · bevoegde gezag, is geheel 
gelijk aan die, welke In het eerste lid van 
artikel 17 van het besluit van 1934 was 
neerlJS)legd. Tengevolge van de in artikel 1 
opgenomen begripsomschrijving is de re
dactie evenwel ingrijpend gewijzigd en aan
merkelijk vereenvoudigd. Teneinde te be• 
klemtonen, dat voor .het gebruikmaken van 
deze bevoegdheid bijzondere motieven aan
wezig moeten zijn, is In de aanhef bepaald, 
dat het bevoegde gezag termen aanwezig 
moet achten. Het is evenwel om practische 
redenen niet mogelijk deze redenen te pre
ciseren. Wel kan opgemerkt worden, dat 
de in het verleden verkregen bekwaamheid 
en geschiktheid (bijvoorbeeld door het ver
vullen van een soortgelijke functie in ge
meentedienst) op deze wijze kan worden 
gehonoreerd. 

Het derde lid van artikel 17 was - zij 
het in andere bewoordingen - opgenomen 
als tweede lid van artikel 8 van het ver
vallen besluit. 

Tengevolge van de omstandigheid, dat 
het minimum van een bepaalde schaal la
ger is, dan het maximum van de schaal, 
waarnaar de ambtenaar vóór zijn bevor
dering wer4 gesalarieerd, Is het noodzake
lijk te bepalen, dat de ambtenaar bij bevor
dering een zodanig salaris ontvangt, dat 
hij van de bevordering financlëel voordeel 
ondervindt. Deze garantie dient uiteraard 
ook te gelden voor de salariëring in het 
tijdvak, dat op de bevordering volgt. In 
verband met het laatste is niet voorge
schreven, dat een hoger salaris moet wor
den toegekend, doch dat door toepassing 
van het eerste lid een bepaalde salaris
anciënniteit wordt toegekend. 

De betrekkelijke bepaling - vervat In 
het derde lid - komt overeen met de ge
dragslijn, welke reeds nagenoeg overal in 
de practijk wordt gevolgd. 

Ingeval een ambtenaar vóór zijn bevor" 



s. 1949, J 261 

deriDS" of benoeming in een ander ambt een 
toelagé genoot en hem 1n het nieuwe ambt 
geen toelage wordt of is toegekend, bestaat 
de · mogelijkheid dat betrokkene in wedde 
(niet in 88.larls) achteruitgaat. Dit kan In 
de meeste gevallen worden vermeden door 
betrokkene ingevolge het tweede lid extra 
salaris-anciënniteit toe te kennen. 

In een aantal gevallen, met name indien 
de benoeming In het nieuwe ambt geen 
l>ewnlerinD inhoudt, is dit minder gewens11 
gebleken. Teneinde te voorkomen, dat in. 
laatstbedoelde geval betrokkene van zijn 
nieuwe benoeming ftnanclëel nadeel onder" 
vindt, moet ingevolge het voorgestelde v1Jf
de lid alsdan een t)Jdelljke toelage worden 
toegekend, welke door latere verhogingen 
van de wedde moet worden Inverdiend. 

Verhoging of vermindering der kinder
toelage en wijziging van het ealarls tenge
volge van plaatsing in een andere gemeen
teklasse zijn van geen invloed; noch bij de 
verlening der toelage, noch bij het Inver
dienen daarvan. 

De uiteengezette regeling Is nagenoeg 
gelijk aan die, welke voorkomt in het derde 
lid van artikel 1'7 van het besluit van 1934. 
De redactie van het nieuwe lid ondervangt 
vele moellblcheden, waa.rln de thans be
staande redactie niet voorziet. Overigens 
zij opgemerkt, dat het onderhavige lid zeer 
weinig toepassing zal vinden. 

Het zesde lid 18 practlsch gelijk aan het 
vierde lid van het thans vervallen artikel. 
De nieuwe redactie bevat impliciet een 
definitie van het woord bevordering, nl. 
overgang naar een ambt, waaraan een ho
ger maximum salaris verbonden 18. 

Ter voorkoming van een onjuist gebroik 
van de in dit lid verleende bevoegdheid. is 
- in afwijking van de huidige redactie -
besloten de toepaasing van de bevoegdheid 
te binden aan de medewerking van de Mi
nister van Binnenlandse Za.ken. 

Artikel t8. Ingevolge de vervallen re
dactie van dit artikel kon de betreffende 
toelage worden verleend. indien voor het 
bekleden van de betrekking bijzondere ei
genschappen werden vere18t. Het gestelde 
criterium was mitsdien gebonden aan één 
factor, nl. de wa.a.rdering van de functie. De 
gehele functie-waardering vindt evenwel 
uiting in de salarisregeling, welke voor het 
ambt geldt. Toekenning van een toelage op · 
grond van artikel 18 betekende dan ook in 
vele gevallen een dubbele wa.a.rderlng van 
één en dezelfde factor, of wel zij hield in 
feite een herwaardering In, door het waar
deren van een factor, welke mogelijkerwijs 
bij de vaststelllng van het Balarls niet be
stond. In het eerste geval 18 toekenning 
van de toelage onjuist, In het tweede geval 
la zij minder gewerurt en dient de herwaar
dering plaats te vinden door verhoging van 
het salaris. Mocht dlt bezwaar ontmoeten, 
dan kan gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheid tot toekenning van een toe
lage op grond van artikel 19. 

In de practfjk werd artikel 18 dan ook 
nagenoeg niet toegepast. Voor zover dit wel 
geschied la, ·wu de toepassing oneigenlijk, 
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daar deze alsdan diende om e~n bijzondere 
beloning toe te kennen aan ultmnderlljk 
bekwame en ijverige ambtenaren, die deze 
bijzondere eigenschappen aan de vervulling 
van hun ambt dienstbaar maakten. Op deze 
wijze werd het criterium voor toekenning 
der toelage dus verlegd van de functie naar 
de ambtenaar. 

Het bezit van bovengenoemde bijzondere 
eigenschappen kan door toepassing van ar
tikel 16 worden beloond met buitengewone 
salarisverhogingen, indien de ambtenaar 
het maximum van de schaal nog niet heeft 
bereikt. 

Voor ambtenaren. die het maximum-•
laris reeds genieten en voor hen die een 
zgn. vast salaris hebben, bestond tot nog 
toe evenwel geen mogelijkheid tot beloning 
van hun uitzonderlijke kwaliteiten. Dat 
aan deze mogelijkheid behoefte bestaat is 
o.m. gebleken uit de oneigenlijke toepas
sing van artikel 18 en uit het om deze re
den toepassen van artikel 88, eerste Ud. 

In verband hiermede 18 besloten de re
dactie van artikel 18 r.odanig te wijzigen, 
dat beloning van buitengewone persoonlijke 
eigenschappen mogelijk wordt door het ver
lenen van een toelage boven het maximum 
van de schaal, het vaste aalaris, dan wel 
boven het bedrag dat als "salaris ten hoog
ste" geldt. Als tweede vereiste geldt, dat de 
bijzondere eigenschappen van belang zijn 
voor de vervulling van het ambt. 

Ten aanzien van deze bepaling zij nog 
opgemerkt, dat artikel 18 in het algemeen 
slechts toel)8,881ng ml vinden voor de ho
gere en hoogste ambtenaren, daar ambte
naren, die volgens een lagere schaal bezol
digd worden en bijzondere persoonlijke ei
genschappen bezitten over het algemeen 
met een zwaardere taak zullen worden be
last en op die grond voor bevordering ln 
aanmerking komen. , 

Artikelen 18" 19 en .#}. Ten aanzien van 
de verlening van de toelagen ingevolge · 
deze artikelen is voorts een wijziging aan
gebracht met betrekking tot de te vervul
len form&liteiten. 

De verlening van bedoelde toelagen was 
voor!ieen gebonden aan een besluit van de 

-Kroon en aan de medewerking van de on
dergetekende. Deze bepaling gold zowel 
voor de ambtenaren, die ingevolge het Al
gemeen RiJksambtenarenreglement door de 
Kroon worden benoemd, als voor hen, die 
door de betrokken Min18ter worden aange
steld. Dientengevolge deed zich de moge
lijkheid voor, dat het salaris van een amb
tenaar werd vastgesteld door de betrokken 
Minister. terwt;tl een eventuele toelage -
welke uiteraard slechts gering Is in ver
houding tot de totale bezoldiging - door 
de Kroon diende te worden verleend. 

Deze omstandigheid werd ongewenst ge
&cbt. omdat Hare MaJeatelt hierdoor onno
dig met het nemen van beslissingen van 
ondergeschikt belang werd belast, doch ook 
omdat zij een vertraging In de gang van 
zaken betekende. 
• Om bovengenoemde redenen 18 besloten 
de verlening van toelagen, welke de wedde 
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niet qoen stijgen boven het bedrag, dat als 
grens is gesteld voor de benoeming door de 
Kroon aan de ~trokken Minister en on
dergetekende te delegeren. De toelagen aan 
ambtenaren van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal wegens bijzond~re omstan
digheden, dienen, (evenals voorheen) bij 
Koninklijk besluit te worden toegekend. De 
uit deze delegatie van bevoegdheid voort
vloeiende beslissingen dienen ingevolge ar
tikel 41, bij gemeenschappelijke beschikking 
te worden genomen. 

Artikel BO. Voor de regeling met betrek
king tot de verlening der huwelijkstoelage 
ia geen ingrijpende wijziging aangebracht. 

Het ma.xtmum van de huwelijkstoelage 
bedroeg tot nog toe f 22 per maand. Dien
tengevolge moest door de administratie ln 
vele gevallen worden gewerkt met bedra
gen, welke in het salarissysteem niet voor
kwamen. In het systeem der salarisschalen, 
zoals dat te uitgewerkt in de bijlagen A I 
en B I, kom.en nl. slechts salarissen voor, 
welke een veelvoud van f l O per maand 
vormen. In verband hiermede is het maxi
mum der huwelijkstoelage thans gesteld op 
t 20 per maand. 

Op deze wijze wordt aansluiting verkre
gen met de oorspronkelijke opzet der hu
wel.Ukatoelage. Deze bedroeg nl. voorheen 
twee periodieke verhogingen van · f 100 per 
jaar. Deze verhogingen bedragen tha.ns f 10 
per maand. 

Het eerste lid ts van gelijke strekking als 
de eerste alinea van het vervallen eerste 
Ud. Daar het niet onmogelijk la, dat ten
gevolge van de gewijzigde redactie misver
stand zal ontstaan. zij ten deze het navol
gende opgemerkt: 

~wel in de Ingetrokken regeling als ln 
die, welke thans is voorgelegd, kan het be
drag van de som van het salaris. de huwe
lijkstoel.age en de overige toelagen meer be
dragen dan het maximum van de toepas
selijke kolom. Het bedrag, waarmede dit 
ma.ximuin wordt overschreden, mag even
wel niet groter zijn, dan dat van de hier
boven bedoelde overige toelagen. 

Het bedrag van de som van het salaris. 
de h uwelljkstoelage en de overige toelagen 
zal evenwel nimmer meer mogen bedragen 
dan het voor de betreffende standplaats
klasse aan het slot van het eerste Ud aan
gegeven maximum-bedrag. 

De aan een gescheiden vrouwelUk.e amb
tenaar verleende huwelijkstoelage, bleef -
ingevolge de slotzin van de tweede alinea 
van het eerste lid van artikel 20 van het 
Bezoldlgtngabeslult 1934 - toegekend ,blJ 
eventuele hertrouw. 

Aangezien de huwelijkstoelage uitsluitend 
om redenen van sociale aard wordt ver
leend, komt deze bepaling onlogisch voor. 
Mitsdien is besloten bedoelde slotzin niet in 
het herziene besluit op te nemen. In de 
zeer uttzonderlljke gevallen, dat een her
trouwde vrouwelijke ambtenaar thans de 
huwelijkstoe~ geniet. zullen_ - Indien 
nodig - maatregelen moeten worden ge
troffen om achteruitgang in netto--bezoldi
ging te voorkomen. 
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Bij wijzigingsbesluit van 3 Maart 1948 
(Staaf.tblad I 84) is bepaald, dat de huwe
lijkstoelage ml in.gaan op de eerste dag van 
de maand, voloe1uie op die, waarin het hu
weli,jk la gesloten. Deze wijziging Is aange
bracht om te voorkomen, dat herberekening 
noodzakelijk werd van de wedde over de 
maand. waarin de ambtenaar ls gehuwd. 
Hierbij was er van uitgegaan, dat de voor
schriften omtrent de loonbelasting voor 
huwenden, aan deze bepa.llng zou worden 
aangepast_ Het laatste bleek evenwel voors
hands niet mogelijk, zodat het aan de amb
tenaar over de maand van zijn huwelijk 
toekomende bedrag toch herrekend moest 
worden en bovendien een nieuwe bereke
ning moest plaats vinden van de wedde 
over de maand. volgende op die van het 
huwelijk. De wijziging betekende hierdoor 
een ve~waring van de taak der admi
nistratie. 

Aangezien wijziging van de datum van 
ingang voor de vasuttelling der loonbe
lasting ingeval van huwelijk ook thans nog 
niet mogelijk is, werd -.sloten de datum 
van ingang der huwelijkstoelage wederom 
te stellen op de eerate dag van de maand. 
waarin het huwelijk gel!lloten I& 

In het vierde Ud is thans voorgeschre
ven welk departement de huwelijkstoelage 
zal toekennen aan een ambtenaar, die 
meerdere nevenbetrekkingen bekleedt, t.w. 
het departement. waar voor betrokkene 
het hoogste maximum-8&la.ris geldt. Ver
rekening van de huwelijkstoelage met de 
diensten of departementen. waar de ove
rige nevenbetrekkingen worden vervuld, 
kan in den vervolge achterwege blijven. 

Artikel B1. De belde eerste leden van dit 
artikel bevattende de criteria voor de ver
lening van de kindertoelage, zijn gelijk aan 
de beide eerste leden van het vervallen 
artikel 21. 

Besloten is de jaarlijkse toekenning der • 
kindertoelage achterwege te laten. zodat de 
kindertoelage ten aanzien van elk kind 
slechts éénmaal behoeft te worden toege
kend (in het algemeen bij de geboorte van 
het kind of bij de indiensttreding van de 
ambtenaar). Het ligt in het voornemen tn 
de plaats daarvan een Jaarlijkse controle 
der verleende kindertoelagen voor te schrij
ven op grond van bet twaalfde Ud. 

De datum van ingang der kindertoelage 
la om dezelfde reden als die, welke bij de 
huwelijkstoelage is vermeld. verschoven 
naar de eerste van de maand, of - voor 
de weeksa.J&ris-genietenden - van de loon
week, waa.rin de aanspraak is ontstaan. 

De verhoging van deze minimum-kinder
toelage met t 0,10 per week, maakt de be
dragen voor de administratie gemakkelijker 
te hanteren en houdt voorts een geringe 
verhoging in, waardoor wordt bereikt. dat 
de regeling voor het Rijkspersoneel - ook 
voor de _grotere gezinnen - niet ongunsti
ger is dan de regeling, vervat in de Kinder
bijslagwet. 

Met betrekking tot de verlening van kin--. 
dertoelage aan ambtenaren met een ge
deeltelijke dagtaak is van de zijde van de 
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Minister van Sociale Zaken opgemerkt, dat 
in dit geval de • Rt;Jksregellng soms voor be
trokkenen. onvoordeliger wu dan toepas
:oing van de Kinderbijslagwet. 

In verband hiermede is aan de leden 6 en 
7 een bepaling toegevoegd, Ingevolge welke 
als kindertoelage een bedrag wordt gega.. 
randeerd, dat gelijk le aan het bedrag, da.t 
ingevolge de Kinderbijslagwet ingeval van 
een niet-volledige betrekking wordt toege
kend. 

Overigens is de Inhoud van deze leden 
gelijk aan die van -de leden 6 en 7 van het 
vervallen artikel. 

Het achtste lid te nieuw, doch ln over
eenstemming met de in het vroegere zesde 
lid neergelegde gedachte. 

Geheel nieuw is de bepaling, dat de kin
dertoelage moet worden uitbetaald door de 
instantie, die aan betrok)tene het hoogste 
maximum-salaris biedt. Zij komt overeen 
met hetgeen iB bepaald t.a.v. de verlening 
van de huwelijkstoelage aan hem, die meer 
dan één nevenbetrekking vervult. 

Het negende Ud ls opgenomen ter ver
vanging van het bestaande vierde lid. Te 
dezen is aansluiting gezocht bij de over
eenkomstige bepaling van de Kinderbijslag
wet. 

Het tiende lid bevat de zgn. antt"cumu
latlebepallng. Voor het geval, dat kinder
toelage tezamen met bijslag ingevolge de 
Kinderbijs)agwet wordt genoten. la ln ge
noemde wet reeds een bepaling opgeno
men, zodat In dit besluit -een da\9,rop be• 
trekking hebbend voorschrift achterwege la 
gebleven. 

Bovendien ls van de antl-cumulatlebe
pa.llng uitgesloten een klndertoelagereke
ntng, welke verband houdt met pensioen
rechten. Dientengevolge kan de kindertoe
lage Ingevolge het Bezoldtg:lngsbeslult on
verkort worden toegekend aan hen. die 
daarnaast kindertoelage genieten Ingevolge 
de Indische pensloenregellng, dan wel inge
volge de ln voorbereiding zfjnde klndertoe
Iageregeltng op de Nederlandse pensioenen. 

Het ligt nl. ln het voornemen te bepalen, 
dat laatstbedoelde kindertoelage slechts zal 
worden toegekend Indien en voor zover zij 
hoger iis dan de kindertoelage, welke even
tueel uit anderen hoofde ult de openbare 
geldmiddelen wordt genoten. 

Het tiende lid heeft dan ook slechts be
trekking op de cumulatie met toelagen In
gevolge een bijmndere regeling. 

Er te slechts voorzien ln het geval, dat 
ingevolge een bijzondere regellng aan
spraak bestaat op een lager bedrag. Indien 
een voorziening voor alle voorkomende 
combinaties mu zijn getroffen, was de kans 
nl. groot, dat betrokkene - tengevolge van 
een anti-cumulatie bepaling In de andere 
regeling - geen enkele aanspraak zou 
hebben. Met het Ministerie van Sociale 
Zaken is overeengekomen, dat er naar ml 
worden gestreefd, dat 1n de onderscheidene 
bijzondere regelingen (bijv. ln de gemeen
telijk& kindertoelage regelingen) een ge
lijkluidende anti-cumulatie bepaling zal 
worden opgenomen, zodat voor de toekomst 
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de moeilijkheden zullen worden beperkt. 
Het ie in de practijk gebleken, dat tn 

sommige gevallen, waarin de ambtenaar 
een kiDd niet volledig tot zijn last heeft. 
méé kindertoelage werd getoucheerd, dan 
het bedrag, dat aan het kind ten laste ge
legd werd. Deze omstandigheid deed zich 
o.a. voor, indien na echtscheiding door de 
rechter voor de alimentatie elechts een ge
ring bedrag is vastgesteld. 

Om dit te vermijden, kan bezwaarlijk een 
algemeen bindtmde regeling worden getrof
fen, daar op dit terrein een grote verechei
denheid bestaat. 

In verband hiermede Is aan de Minister 
van Binnenlandse zaken de bevoegdheid 
verleend tot het uitvaardigen van afwij
kende voorschriften voor de verlenl.ng van 
de kindertoelage ten aanzien van kinderen, 
die niet geheel ten laste van de ambtenaar 
komen. 

Daar in het algemeen de practijk der kin
dertoelage-toekenning heeft aangetoond, 
dat het nagenoeg ondoenlijk ls deze aange
legenheid uitputtend te regelen, ls aan de 
Mlnleter van Binnenlandse Zaken tevens 
de bevoegdheid verleend tot het geven van 
bindende uitvoeringavoorschrlften. 

A~kel !! Is. voor wat de Inhoud aan. 
gaat, gelijk aan artikel 1 van het Bezoldi
gingsbesluit 1934. 

A.,-,.kel U. Dit artikel komt overeen .met 
hetgeen ' tot nog toe was bepaald ln het 
vijfde Ud van artikel !4. De overige leden 
van laatstgenoemd artikel zijn thans onder
gebracht bij de artikelen, waarop die leden 
betrekking hebben, of konden achterwege 
blijven wegens de gewijzigde redactie van 
de betreffende artikelen. 

Arltkel !.f. De in de tabel van het ver
vallen artikel 6 voorkomende bedragen zijn 
voor de eerste klasse naar boven afgerond 
tot veelvouden van 6 gulden. 

Het laagste bedrag in die tabel ls niet 
weer opgenomen, daar dit bedrag niet meer 
in de salarisschalen der le klasse voorkomt. 

Voorts ie het maximumbedrag In deze 
tabel verlaagd van f 146 tot f 125, daar een 
vergelijking met overeenkomstige regelin
gen voor overheidspersoneel heeft uitge
wezen, dat het tot dusver geldende maxi
mum relatief te hoog was. 

In de Rijksziekenhuizen en -gestichten 
komt het herhaaldelijk voor, dat een deel 
van het personeel slechts kost geniet, of 
wel enkel het genot van inwoning heeft. 

Voor deze gevallen gold reeds een Interne 
reg-el met betrekking tot de ln te houden 
be4ragen, welke tbans is vervat ln het 
tweede lid. 

Het derde lid is practisch gelijk aan de 
tweede alinea van het eerste lid van het 
vervallen artikel 6. Er zij op gewezen, dat 
ingevolge dit lid zowel een hogere als een 
lagere korting kan worden toegepast dan 
die, opgenomen in de tabel, Deze regeling 
1s noodzakelijk om voor de veelheid van 
mogelijkheden ten deze een oplosalng te 
kunnen vinden. 

De Inhoud van de leden 4 en 6 komt 
overeen met die van de derde en vierde 
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alinea van het eerste lid van artikel 6 van 
het Bemldigi.ngsbesluit 1984. Voor de ge
vallen, dat slechts het genot Vfn kost, dan 
wel dat van inhouding, gelijk is moet re
kening worden gehouden met de In het 
tweede Ud aangegeven verhouding. Deze 
bepaling leidt practisch tot hetzelfde re
sultaat als die, welke tot nog toe gold. de 
berekening is evenwel eenvoudiger. 

De leden 6 en 7 bevatten materieel geen 
nieuwe voorschriften. 

ArtlkeZ !5. In verband met het systeem 
van taakwaardering, dat aan het bezoldi
gingsstelsel ten grondslag ligt, wordt het 
wenselijk. geacht, dat• alle werkzaamheden 
van een ambtenaar worden gewaardeerd 
met een bepaald salaris of een bepaalde 
salarisschaal. 

Indien - zoals thans hier en daar ge
bruikelijk is - een deel van de werkzaam
heden worden gewaardeerd met het vrije 
genot van de woning, vuur, licht en/of wa
ter, zal de door de centrale taakwaarde
rlngalnstantie te geven waardering in sala
ris, niet in alle gevallen juist zijn. 

Mede in verband met de mogelijkheid. 
dat t.z.t. wordt overgegaan tot de toepas
sing van een meer modèrne methode van 
taak.waardering (nl. met behulp der werk
classificatie) wort daarom voorgesteld in 
het herziene bezoldigingsbesluit geen atwij
kende bepalingen op te nemen, welke be
trekking hebben op het verlenen van het 
'VrlJe of gedeeltelijk vrije genot van woning, 
vuur, licht of water in veband met het 
vervullen van een nevenbetrekking of het 
verrichten van overwerk. 

In de toekomst zal het dus niet meer 
mogelijk zijn, dat voor bovenbedoelde emo
lumenten geen korting op de bezoldiging 
wordt toegepsat. 

ZJJ, die bedoeld emolument reeds ontvan
gen, kunnen dit behouden op grond van het 
bepaalde In artikel 37, tweede Ud. 

Het tweede lid is - voor wat de inhoud 
betreft - gelijk aan de tweede alinea van 
het vervallen artikel 6, tweede Ud. De num
mering der groepen is, In verband met een 
logische volgorde, zodanig gewijzigd, dat de 
huidige groep I het nummer 111 verkreeg 
en de huidige groep III Is vernummerd tot 
I ; t.a.v. groep II is een redactiewijziging 
aangebracht. 

Indien mocht blijken, dat de werkelijke 
huurwaarde van een woning lager is dan 
het bedrag, dat de ambtenaar op zijn be
zoldiging wordt gekort, werd. - ingevolge 
de derde alinea van artikel 6, tweede lid -
de korting op het bedrag der huurwaarde 
gesteld, met dien verstande, dat de korting 
nimmer minder kon bedragen, dan de helft 
van het Ingevolge de tabel geldende bedrag. 
· Laatstvermelde restrictie wordt onbtllljk. 
geacht, daar het dientengevolge mogelijk 
Is, dat een ambtenaar een groter bedrag 
aan huur betaalt, dan het bedrag der huur
waarde. Mitsdien is bedoelde restrictie niet 
in het herziene besluit opgenomen. 

A rtikeZ !7. Hoewel is voorgeschreven 
salarisverhogingen en toekenning van toe
lagen steeds te doen ingaan ·op de eerste 
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dag van de maand (voorzover de salarissen 
per maand worden uitbetaald) en per week 
(voorzover de salaris-betaling per week 
plaats vindt), is het niet uitgesloten, dat 
betalingen moeten plaats vinden over een 
deel van een maand of van een week. Dit 
zal zich met name voor kunnen doen bij 
eerste indiensttreding of bij het verlaten 
van de dienst. 

In het vervallen besluit komen geen 
richtlijnen voor, welke op bovenbedoelde 
betalingen betrekking hebben. Dienaan
gaande Is nog steeds van kracht: het Ko
ninklijk besluit van .21 .Januari 1884 (8taata
blaà no. 8). 

Het werd gewenst geacht de daarin ver
vatte bepalingen - enigszins geamendeerd 
- als artikel 27 in het Rijksbezoldigings
besluit op te nemen. 

Artikel !8 bevat - behoudens een gerin
ge wijziging - de bepalingen, die waren 
neergelegd In artikel 22, tweede en derde 
lid (oud). 

Artikel !9. De leden 1, 2 en 4 van dit 
artikel bevatten slechts een redactionele af.
wijking van het bepaalde in het vervallen 
art. 25. 

Volgens het Se lid van laatstbedoeld ar
tikel is aan de Kroon het recht voorbe
houden om bepaalde hogere ambtenaren of 
groepen van hogere ambtenaren van het 
centraal georganiseerd overleg uit te slui
ten. Hoewel van bovenbedoeld recht nim
mer gebruik gemaakt Is, was het in onder
ling goedvinden de gewoonte geworden om 
de ambten, waarvoor een salaris geklt, dat 
gelijk aan of hoger ls dan dat van de ad
ministrateur bU de departementen van al
gemeen bestuur, niet in het georganiseerd 
overleg te betrekken. 

In verband met de gewijzigde verhoudin
gen t.o.v. het personeelspeheer, werd het 
wenseliJ°k geoordeeld voor de toekomst 
slechts de salarlsregellngen voor de hoog
ste ambten van het georganiseerd overleg 
uit te sluiten. 

Bedoelde ambten zijn - zoals reeds is 
opgemerkt - opgenomen In de bijlagen B 
en D. 

Artikelen 80 en 81. Deze artikelen rege
len de uitbetaling van de zgn. huweliJ°ks
uitkering. 

In de bezettingstijd werd in het bewldi
gingsbesluit een bepaling opgenomen, in
gevolge welke de ambtenaar, die in het 
huwelijk treedt, een uitkering ontving, wel
ke nagenoeg gelijk was aan het bedrag, dat 
gedurende zijn diensttijd als ongehuwde op 
zijn salaris was gekort. met dien verstande, . 
dat de uitkering nimmer over een langere 
periode dan vijf jaar werd gedaan. 

Bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1948 
(Staatsblad no. I 84) werd - zoals reeds 
eerder opgemerkt is - het verschil in sa
laris tussen gehuwden en ongehuwden be
paald op 5 %, 

Tegelijk hiermede werd in artikel 10, lid 
4, 5 en 6, een gewijzigde regeling voor de 
berekening der zgn. -huwelijksuitkering in
gevoerd. B:lj deze regeling was - hoewel 
minder duidelijk gesteld - wederom ult-

46 
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gegaan van het principe, dat de uitkering 
ten hoogste over een tijdperk van 6 jaar 
mocht worden gedaan. 

Volgens die regeling gold alzo, dat de 
huwende ambtenaar een vergoeding ont
vangt, gelijk aan hetgeen hij "te weinig" 
heeft genoten gedurende een onmiddellijk 
aan zijn huwelijk voorafgaande periode van 
ten hoogste vijf jaar. 
. Met behoud van bovenbedoeld prlnclpe 
kan, bij afschaffing van de afzonderlijke 
salariëring voor ongehuwden, worden ge
steld, dat meergenoemde periode van vijf 
jaar dient te worden verminderd met de 
tijd, welke na 1 .Januari 1948 is verlopen, 
daar er na laa.tstgenoemde datum geen 
sprake meer van is, dat een ongehuwde 
., te weinig" salaris ontvangt. 

Werd de na 1 Januari 1948 verlopen tijd 
niet In mindering gebracht, dan zou de 
ambtenaar, die nà genoemde datum in het 
huwelb"k treedt, niet alleen bevoordeeld 
worden boven hen, die vóór die datum zijn 
gehuwd, doch bestaat teven de mogelijk
heid, dat de uitkering beduidend hoger is, 
dan het bedrag, dat op het salaris van de 
ambtenaar in verband met zijn ongehuwde 
staat ooit is ,,gekort". 

In artikel 30 is dan ook voorgeschreven 
de tot nog toe geldende termijn van vijf 
jaar van geval tot geval te verminderen 
met de tijd, welke na 1 .Juli 1947 is ver
streken. 

Daar ingevolge artikel 31 aanspraak be
staat op een uitkering over het tijdvak 1 
Juli 1947 tot 1 .Januari 1948 is de periode, 
waarover de gehele huwelijksuitkering ten 
hoogste mag worden berekend. mitsdien 
bepaald op 6 Jaar minus de na 1 Januari 
1948 verlopen tijd. 

Het moge duideliJ"k zijn, dat 5 jaar nà 1 
.Juli 1947 (dl. na 1 Juli 1952) in geen enkel 
geval een uitkering Ingevolge artikel 30 zal 
kunnen worden verleend. terwijl het tijd
vak, waarover de uitkering mag worden 
berekend kleiner wordt, naarmate de da
tum 1 .Juli 1952 nadert. 

De uitkering Ingevolge artikel 31 kan 
over ten hoogste een half jaar worden toe
gekend, nl. over het tijdvak 1 Juli 1947 tot 
1 J'anuari 1948. Strikt genomen zou dlt tijd
vak t.z.t. dienen te worden verminderd met 
de tijd, welke na 1 J'uli 1952 7.31 verlopen. 
Daar het hier evenwel slechts een verschil 
van ten hoogste 6 maanden betreft, Is er
van afgezien hiervoor een voorschrift op 
te nemen. 

Ter zake van huwelijken, gesloten na 1 
J'anuari 1953, zal dUB geen enkele huwe
Ujksultkering kunnen worden verleend. 

Arttkel Sf verschilt slechts In zoverre van 
het vervallen artikel 28, tweede Ud, dat in 
de laatste zinsnede het woonl "wezenlijke" 
v66r "onderbreking" Is weggelaten. Dit 
heeft tot gevolg, dat de aanspraak op de 
verhoogde minimum-kindertoelage in de 
toekomst 7.8.1 vervallen indien het dienst
verband met de overheid mocht worden 
verbroken, ook indien deze onderbreking 
bijv. slechts één dag heeft geduurd. Be-
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doelde aanspraak zal evenwel niet verval
len als het dienstverband met de ene over
heidsinstanüe op een bepaalde dag wordt 
verbroken en de daaropvolgende werkdag 
een nieuw dienstverband ontstaat met een 
andere overheidsinstantie. 

Artikel 33. Er zij op gewezen, dat de 
kortingsbedragen, welke niet In artikel 24, 
doch in voetnoten bij de functie zijn ver
meld, niet onder de werking van dit artikel 
vallen. Deze kortingen dienen dan ook over 
1948 aan een herberekening te worden onM 
derworpen. 

Artikelen 3-;, 85 en. 86, Naar uit artikel 
45 moge blijken. is aan dit besluit bij be
krachtiging terugwerkende kracht ver
leend tot 1 J'anuarl 1948. 

Deze bepaling heeft tot gevolg, dat voor
schriften dienen te worden gegeven ·voor 
de zgn. inpassing van alle salarissen, welke 
sedert genoemde datum zijn genoten. in de 
salarisschalen van het nieuwe besluit. 

In verband met de toestand van •s Rijke 
financiën Is het gewenst bij deze inpassing 
de nodige zuinigheid te betrachten i ander
zijds dienen de bestaande salarisverhou
dingen :w veel mogelijk te worden gehand
haafd. Een en ander maakte het noodzake
lijk de overgangsbepalingen zeer uitvoerig 
te redigeren. 

Deze omstandigheid heeft er toe geleld de 
overgangsbepalingen, betrekking hebbende 
op·de zgn. Inpassing in de nieuwe schalen, 
In een afzonderlijk beslu it vast te leggen. 

Een regeling bij afzonderlijk besluit Is 
tevens gewenst t.v .m. de omstandigheid, dat 
de overgangsbepalingen over het algemeen 
na éénmallge toepassing hun betekenis zul
len verliezen, zodat opneming In een besluit 
met een permanent karakter minder ge-
wenst voorkomt. · 

Ingevolge de voorgestelde artikelen 35 en 
86, zal bij een eventuele ach terultgang in 
netto-bewldlgf ng een aflopende garantie
toelage worden verleend. 

De materiële inhoud van Artikel 87 1s 
geliJ"k aan die van het vervallen artikel Sl. 
Ingevolge dit artikel zijn alle vorige bezol
digingsbesluiten buiten werking gesteld. 
voonover deze althans geen dienst moeten 
doen bij de overgangsbepalingen van het 
Bezoldigingsbesluit 1948. 

De op grond van vorige bezoldlgfngebe
sluiten getroffen maatregelen blUven even
wel van kracht zolang zij nlet bepaaldelijk 
zijn ingetrokken, gew1jzlgd of door andere 
vervangen. 

Artikel 38. Behoeft geen toellchting. Dit 
artikel is - voor wat de materiële inhoud 
betreft - gelijk aan het vervallen e.rM 
tlkel 32. 

Ingevolge artikel 39 1s de betrokken MiM 
nister met inachtneming van de bepalingen 
van dit besluit bevoegd tot het verlagen of 
verhogen van het salaris, de ealarls-a.nclën
nleteit, de toelagen ·en de kortingsbedragen. 

Een daarmede overeenkomende bevoegd
heid was tot nog toe verleend in artikel 11. 

Evenals voorheen, kunnen de toelagen 
Ingevolge de artikelen 18, 19 en 42 (oud 
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33.· 2e lid) niet worden verleend dan met 
medewerking van de Minister van Binnen
landse Zaken. 

Deze medewerking Is eveneens vereist 
voor de totstandkoming van een aantal 
andere regellngen, welke alle ln de artike
len 40 en 41 zijn vermeld.· 

In verband hiermede is de medewerking 
ingevolge laatstbedoelde artikelen in artikel 
39 voorbehouden. 

Artikel 40. Dit artikel Is reeds toege
licht bij de artikelen 18 en '19. 

Artikel -U behoeft na het bovenstaande 
geen nadere toelichting. 

Artikel 4,1. De inhoud van dit artikel 
komt nagenoeg overeen met die van artikel 
33, lid 2, van het Bezoldigingsbesluit 1934. 

Met betrekking tot de In acht te nemen 
formaliteiten Is voorgeschreven, de nadere 
voorziening te doen treffen op de geza..
menlijke voordracht van de betrokken Mi
nister, de ondergetekende en de Minlster
Presldent. 

De . thans geldende voorschriften. inge
volge welke de regeling wordt getroffen .op 
de voordracht van de betrokken Minister 
en de Minister-President, met meàewerk(fl,Q 
van de ondergetekende, heeft nl. in de 
pra.cti,jk aanleiding tot moeilijkheden ge
geven. 

Anikel ,fl. Dit artikel houdt voor de 
Minister van Binnenlandse Zaken de ver
plichting In om de Raad voor RUksperso
neelsaangelegenheden, Ingesteld bij Ko
ninklUk besluit van 18 December 1946 
(Btaatsblaä no. G 367), te boren, indien. 
ingevolge het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1948, zijn medewer
king Is vereist. 

Deze verplichting geldt dus in de geval
len, dat medewerking moet worden ver
leend aan een gemeenschappelijke voor
dracht aan de Kroon, in de gevallen, dat de 
medewerking is vereist voor de totstand
koming van een gemeenschappelijke be
schikking ingevolge artikel 41, alsmede 
voor de toepassing van de beide laatste 
leden van artikel 21. 

Voor het overgrote deel van de in de 
practUk voorkomende gevallen geldt deze 
verplichting reeds voor de onderscheidene 
departementen van algemeen bestuur inge. 
volge het besluit, waarbij de Raad voor 
Ri,jkspersoneelsaangelegenbeden werd inge
steld. 

In de practijk worden de adviezen reeds 
thans intern verzocht en worden deze door 
de Raad aan de Minister van Binnenla.ndse 
Zaken uitgebracht. 

Deze handelwijze wordt, bij verwezenlij
king van dit voorstel. gelegitimeerd. 

Artikel 44 behoeft geen nadere toelichting. 
Artikel 4s. Van meet af. aan was de da

tum van ingang van de herziene bemldi
gingsregellng een voornaam onderdeel van 
het overleg met de personeelsorganisaties. 
Tenslotte werd overeengekomen aan de re
geling terugwerkende kracht te verlenen 
tot 1 Januari 1948. 

Om redenen, welke samenhangen met de 
weder..-fnvoering van het begrip "volledige 
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betrekking" bij het middelbaar onderwijs, Is 
het noodzakelijk een aantal hoofdstukken 
van de onderwijsbijlage op latere data te 
doen Ingaan. Deze data hebben, voor wat 
de bezoldiging betreft geen practische be
tekenis, daar in de overgangsbepalingen 
van de betreffende hoofdstukken wordt 
voorgesteld belanghebbenden van 1 Januari 
1948 af als leraren met een "niet-volledige 
betrekking'' te bezoldigen volgens de gewij
zigde sa.larismaatstaven. 

Tenslotte zU nog opgemerkt, dat de be
palingen, vervat in de vervallen artikelen 
10a en 10b, niet in het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke RijkBa.mbtenaren 1948 zijn op
genomen. 

Indien en voorzover het noodzakelUk 
mocht blijken om deze bepallngen te hand
haven, llgt het in de bedoeling deze te doen 
opnemen In een afzonderlUk ontwerp-be
sluit, hetwelk - zo nodig - ook voor an
dere bezoldlgtngeregellngen kan gelden. 
Reeds thans zij opgemerkt, dat het de Mi
nisterraad gewenst voorkomt, dat de ge
garandeerde minimumwedde voor gehuw-

" den wordt verhoogd van f 1800 per jaar tot 
f 2040 per jaar. 

BIJLAGE A 

(Ambten bijlage A I) 

Fu.nctievermeldin.g 
Wat de functie-vermelding betreft wordt 

in de bijlage A vrU sterk afgeweken van 
de tot nu toe gebruikelUke methode, waar
bij elke functie bij enig(e) departement of 
dienst afzonderlijk wordt vermei~ met 
dien verstande, dat bij de voorlaatste wij
ziging van het Bezoldigingsbesluit (Btaa.t• ... 
blad no. I 84) de laagste administratieve 
functies ( die van machineschrijver en 
schrijver 2e klasse) reeds onder een alge
meen hoofd (t.w. Departementen van alge
meen bestuur en de daaronder ressorteren
de diensten, bedrijven en in.stellingen) zijn 
opgenomen, waardoor zij voor de gehele 
Rijksdienst beschikbaar kwamen. 

Thans worden de volgende methoden van 
vermelding toegepast: 

I. vermelding van een aantal (lagere 
administratieve bedienden en verplegenden) 
functies onder het hoofd "Algemeen", wel
ke voor de gehele Rijksdienst naar behoef
te beschikbaar zijn, een meer uitgebreide 
toepassing derhalve van de evenvèrmelJe 
gedragslijn; deze functies zijn slechts een
maal in de betreffende schaal vermeld; 

II. opneming van enige bijzondere de
partementale functies onder het hoofd 
,.,Depanementen van algemeen bestuur''. 
Dit is in zoverre geen afWjjking, dat ge
noemd hoofd reeds gebezigd werd: even
wel werd bij sommige van de daaronder 
vermelde, voor één enkel departement gel
dende functies nog weer de naam van het 
departement in kwestie vermeld. Nu zijn de· 
functies, onder genoemd hoofd opgenomen, 
steeds voor alle departementen bedoeld en 
hebben de voor ~n enkel departement gel
dende functies als hoofd de naam van dat 
departement gekregen; 
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III. hantering van aJgemene mn.geMtel
aels voor: A.. departementale functies, B. ad
ministratieve buitendienatfuncties, C. teke
naars-functies, D. analisten- en daarmee 
verwante functies en E. accountantsfunc
ties. De in deze rangenatelsels voorkomen
de functies zijn alle in de betreffende sala
rlsscbaa.l opgenomen onder het hoofd ,,Al
gemeen rangenstelsel". Verder is onder het 
hoofd. dat de betreffende dienst aangeeft. 
slechts die rang uit het stelsel In kwestie 
vermeld, welke voor die dienst de hoogst 
bereikbare - de z.g. t:oprang - Is. 

Hierdoor blijft het B.B.B.R.A. nog tot op 
zekere hoogte de rol vervullen van een 
formatie-besluit; dit Is echter gedacht als 
een overgangsmaatregel, In afwachting van 
het tot stand komen van afzonderlijke for
matie-besluiten voor de verschillende mi
nisteries. diensten en lnstelllngen. 

De vermelding van de "toprang'' In de 
betreffende schaal houdt in. dat de tot het 
gebezigde stelsel behorende lagere rangen 
eveneens voor de betreffende dienst be
schikbaar zijn. Voorts verdient het de aan
dacht, dat de rangenopsommtng in de ver
schillende stelsels, voorkomende aan het 
begin van bijlage A, niet uitputtend Is; in 
de verschillende categorieën komen hogere 
rangen voor, welke afzonderliJ°k zijn ver
meld (voorbeeld: accountant le klasse en 
hoofdaccountant). 

IV. hantering van rangenstelsels zonder 
dat het "toprang''-systeem wordt gevolgd, 
waarbij dus alle functies van het stelsel 
in kwestie in de betreffende schalen wor
den genoemd, eventueel met a.twijkende be
naming (voorbeeld: technische c.q. bouw
kundige ambtenaren. ingenieurs c.q. weten
schappeliJke ambtenaren); 

V. afzonderliJ"k.e vermeldlng van de func
tie onder het betreffende hoofd, zoals van
ouds gebruikeliJ"k. voorzover de functie 
niet tot een der rubrieken I, II of III be
hoorL 

Nog zij aangetekend, dat bij de vermel
ding van. de functies van de belastingdienst 
met zijn afwijkende benamingen (bUv. 
a.d.1uct-commies-tltulalr) de toprang-me
thode niet Is gevolgd, terwijl voor de P.T.T.
dienst een zeer speciale titulatuur Is ont
worpen ((hoofd)-employé 1n verschillende 
klassen), zodat ook daar de algemene ran
genstelsels niet worden gebezigd. 

R.a.A[Jen.atelaela 
Uit het bovenstaande moge blijk.en, dat 

In de wijze van vermelding der ambten 
geen principiële wijztgtng Is aangebracht. 

Evenals in alle vort.ge bezoldigingsbeslui
ten zijn de ambten In het algemeen scbaa.ls
gewijs gegroepeerd, mdat alle ambten waar
voor eenzelfde salarisregeling geldt. bij el
kaar geplaatst zijn. De schalen of groepen . 
zelve vormen, gerekend naar het schaal
max.imum, een opklimmende reeks. 

Een uit.mnderlng op deze regel vormt de 
rangschikking van de betrekkelijk kleine 
groep van atnbten, waarvoor een vast be-
6rag of een bedrag 0 ten hoogste0 geldt. De
,e ambten zijn n.l. departement.B- en dienst-
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ge wijs gerangschikt; de bij eenzelfde dienst
vak voorkomende ambten zijn in alfabeti
sche volgorde geplaatst. 

De normale wijze van vermelding is 
uiteraard noodDl.keUjk, daar slechts op deze 
wijze een inzicht kan worden gegeven in 
de salarisverhoudingen welke In de gebele 
Rijksdienst gelden voor ambten, welke in 
karakter somtijds zeer uiteenlopen. 

Anderz:Uds kleven aan bedoelde vermel
dlngawtjze een tweetal bezwaren van prac-
tische aard: . 

In de eerste plaats worden vrij grote 
moelliJldleden ondervonden bij het opme
ken van de salarisregeling voor een be
paald ambt, indien men niet enigszins be
kend Is met het daaraan verbonden maxi
mumsalaris. Teneinde aan dit bezwaar te
gemoet te komen ml een alfabetische klap. 
per op de In het besluit voorkomende amb
ten algemeen verkrijgbaar worden gesteld 

In de tweede plaats blijkt uit de vermel
ding der ambten ln de bjjlagen van het 
besluit niet, welke ambten tot een zelfde 
carrière behoren en aldus een promotielijn 
of rangenstelsel vormen. Weliswaar is de 
benaming van een aantal ambten te dezen 
vaak richtinggevend. zoals bijvoorbeeld het 
geval 1s met de ambten: adjunct-technisch 
ambtenaar. technisch ambtenaar en tech
nisch ambtenaar le kl .• doch lo andere ge
vallen valt uit de benaming niets af te lei
den met betrekking tot de normale promo
tielijnen. Het laatste is bijv. het geval met 
de ambten van referendaris. administrateur 
en Raadadviseur. chef van een afdeling. 

Het hierboven geetgnaleerde ontbreken 
va.n duidelijke promotielijnen 1n het Bezol
digingsbesluit is evenwel niet bevreemdend. 
Immers de bJJ]agen bij het besluit hebben 
ln wezen uit.sluitend ten doel de salarisre
gelingen voor de onderscheidene ambten 
vast te stellen en dienen geen enkele richt
lijn te bevatten omtrent de formatie van de 
verschillende dienstvakken of bevordertnga_ 
mogelijkheden der ambtenaren. 

Deze aangelegenheden dienen te worden 
geregeld in formatie- en bevordering&- of 
rangsbeslulten. 

Voorts zou een dergelijke regeling prac-· 
tische bezwaren ontmoeten, daar het uit
stippelen van promotielijnen uiteraard ge
paard dient te gaan met het stellen van 
eisen van benoembaarheid. Hoewel deze 
eisen bJj het geven van salarisnormen een 
niet onbelangrijke rol spelen, behoren zij 
niet tot de elgenliJlte salarisregeling; zij 
verdienen een afwnderliJlte overweging en 
behoren dan ook bij afzonderlijke besluiten 
te worden vastgesteld. 

Niettemin 1s bU het voorgelegde ontwerp 
een inzicht gegeven in enkele der voor
~ rangenstelsels. In b1J1age A zijn 
nl. een vijftal rangenstelsels opgenomen. Er 
zij nadrukkelijk op gewezen. dat het opne
men van deie rangenstelsels geen enkele 
aanspraak op bevordering inhoudt: deze Is 

· n.l. uitsluitend afha.nkelijk van de waarde 
van de opgedragen taak. 

Anderzijds behoeven niet altijd alle ran
gen van het stelsel te worden doorlopen. 
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Dit spreekt bijv. sterk ten aanzien van de 
zgn. tussenrangen, welke in het departe
mentale stelsel zijn opgenomen. Evenals 
voorheen zal het mogelijk blijven de pro
motielijn adjunct-commles-commles-hoofd
commies te volgen, zonder de daartussen 
liggende A-rangen te hebben vervuld. 

Ge'VOlgen. Wel,)(Using nieuwe 
rangenatelaela 
De nieuwe rangenstelsels voor admini

stratief en technisch peraoneel strekken zo_ 
wel tot het verkrijgen van meer unlforml
telt ln benaming en beloning als tot het 
scheppen van een fijnere echakerlng voor 
de waardering der onderscheidene functies 
en hebben voorts ten doel te geraken tot 
een afschaffing van vele verleende toela
gen. 

In dit verband zij, wat het admlnlstra.tlef 
personeel betreft, gewezen op de voorge
stelde invoering van de rang van hoofd
schrijver (280-280) 1 voor de laagste adml
nlstratleve ambtenaren, dle van adjunct
commies A (24o-a40), commies A (840-
440) en hoofdcommies A ( 48o----540) voor 
de middelbare bestuursambtenaren met op
leiding H.B.S.-6 J., en van de gesplitste 
rangen van referendaris c.q. wetenschap
pelijk ambtenaar voor hogere bestuurs
ambtenaren met academlsche vorming. 

AJs typisch en meest sprekend voorbeeld 
van de grotere mogelijkheden, door het ran
gensteleel-technlsch-personeel, geschapen 
voor de middelbare technlcl, kan gelden het 
perspectief, geopend voor het opzichters
corps van de RiJkswatel"l!ltaat, voorzover 
daarvoor - einde 1937 - de els van een 
MTS-diploma geldt ( dit is niet het geval 
voor opzichters Se klasse). Voor de opzich
ters le en 2e klasse zijn thans nJ. dezelfde 
achalen als voor de technische ambtenaren 
van de Rijkswaterstaat geprojecteerd; bij 
de diverse functies van technisch ambte
naar is nu echter een noot opgenomen, 
waarin hun f 20 p. m. extra voor het bezit 
van het speciale dienstdiploma voor tech
nisch ambtenaar wordt toegekend. 

Ter garantie dat de hogere technische 
schalen (400-500 en 460-640) niet slechte 
bevorderingsmogelijkheid zullen bieden voor 
de technische ambtenaren, maa.r ook voor 
de technische opzichters, worden in deze 
schalen. behalve de rangen van technisch 
hoofdambtenaar en tech. hoofdambtenaar 
1& klasse. ook de rangen van technisch 
hoofdopzichter en technisch hoofdopzichter 
A vermeld. 

Aana"Wno hogere klaaae " 
functievermelding 
In deze bijlagen bij het B.B.B.R.A. 1948 ls 

de tot nu toe gebruikelUke aanduiding "le, 
2e enz. klasse" bij functievermelding ale 
regel vervangen door een aanduiding met 
letters (A, B enz). 

Hierbij heeft de overweging gegolden, dat 

t Deze en alle hier na te noemen bedra
gen zijn bedragen in guldens per maand. 
tenzt:J andere vermeld. 
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een functievermelding onder toevoeging 
van de aanduiding "le klasse" in de praci9 
tijk zal leiden tot de opvatting, dat deze 
rang kan worden bereikt na het vervullen 
van een zeker aantal dienstjaren in de 
daaronder liggende rang, m.a.w. tot een 
soort semi-automatische bevordering. Deze 
methode van bevorderen ie principieel ver
keerd te achten. Hiertoe beste.at slechts 
aa.nleldlng, • indien een bepaalde functie 
door de centrale onderzoekingsinstantie met 
een 7.g. ,,dubbelrang'' - bijv. adjunct-com
mles/commiea - 1s gewaardeerd. 

Op de aanduiding der hogere functie met 
een letter is o.m. een ultwnderlng gemaakt 
voor de aanduiding Ingenieur le klasse. De 
wetenschappelijke opleiding, welke voor de 
benoeming In deze rangen wordt vereist, 
geldt als waarborg, dat betrokkenen zon
der taakonderzoek in de hogere functie 
kunnen worden aangesteld. 

Dit impliceert evenwel nlet, da.t de be
vordering tot bijv. ingenieur le klasse en 
wetenschappelijk ambtenaar le klasse auto
matiBch 7.0U kunnen geschieden. De vraag 
of bevordering ka.Il plaats vinden. dient 
uiteraard ook hler athankelük te worden 
gesteld van de taak en met name van de 
bekwaam.held en geschiktheid van belang
bebbende. 

V erbeterin.g aaJanapo8"tie bepaalde 
groer,en 
Hieronder volgt een opsomming van de 

voornaamste groepen van Rijkspersoneel, 
welker rangschikking in bijlage A van het 
Bezoldigingsbesluit 1948 in gunstige zin ls 
herzien. 

a. het peraoneel van de belastlngdlenst 
( de verbetering bestaat hier echter goed
deels ln een incorporatie in de nleuwvoor
gestelde schalen van de toelagen, destijds 
voor dlt personeel mogelijk gemaakt bij 
Kon. besluit van H November 1945 no. 26); 

b. het verplegend personeel: 
c. de opvoedkundige en 90ciale ambte

naren bij het Rijkstucht- en -opvoedlngs
wezen en de reclassering: 

d. analisten en aanverwant personeel: 
e. bosbouwkundig personeel: 
f. wetenschappelijke functionarissen, 

(wetenschappelijke staf bij musea e.d., me
diache functies, hoogleraren); 

o. accountants. 

Ad categorie a (personeel belasting
dienst). 
De belastingdienst is na de bevrijding 

geheel gereorganiseerd. In verband met het 
verloop onder de met aaneiagregelend werk 
belaste hoofdambtenaren moesten mee in 
dat werk betrokken worden de meest ge
schlRte en bekwame ambtenaren uit het 
middelbare personeel. 

Ook was er een groot tekort aan la.ger 
administratief personeel met vakkennis, 
vooral na uitzifting va.n· de besten onder 
hen voor het aanalagregelende werk. Om 
aan dit gebrek aan vakkennis tegemoet te 
komen zijn cursussen ingesteld. welke een 
grote omvang hebben gekreg-en. 
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Om nu mnder herziening van de bestaan
de salarisregellng de bemldiging te kun
nen aanpassen aan de gewijzigde omstan
digheden, de verzwaarde taken en de nood
zakelijke reorganisatie van de dienst, is de 
eerder genoemde toelagenregeling van 26 
November 1945 voor dit personeel ln het 
leven geroepen. 

Het vaststellen van een nieuwe bezoldi
ging voor het belastingpersoneel op de ba
sis van de reeds genoten beloning met in
begrip van de aan dit personeel verleende 
toelagen, heeft practiech niet geleld tot 
verhoging van de wedden ve.n andere groe
pen van Rijkspersoneel boven de bedragen. 
"W8.&l'OP deze reeds uit anderen hoofde wa
ren geprojecteerd. 

Ad cq.tegorie b (verplegend personeel). 
Het is nauwelijks voor bestrijding vat 

baar, dat de salarispositie van deze groep 
van personeel dringend verbetering behoef
de. Dat het zware en verantwoordelijke be
roep van verplegende tot nu toe relatief 
laag bezoldigd ls geweest, moge hlstoriBch 
verklaarbaar zijn. bij deze herziening Is een 
verbetering der salarissen van dit perso
neel zeker op haar plaats. mee gezien het 
feit. dat het tekort onder dit personeel -
speclea.l van gediplomeerden - in de laat
ste Jaren zeer groot is. 

Over deze moeiliJ"ke aangelegenheid -
moelUjk o.a. omdat daaruit consequenties 
kunnen voortvloeien voor de verpleegprij
zen van particuliere ziekeninrichtingen -
zijn door de betrokken hoofdambtenaren 
uitvoerige besprekingen gevoerd met de 
vertegenwoordigers der ambtenaren orga
nisaties. 

Tenslotte ls overeenstemming verkregen 
op de volgende basis: 
verpleger(ster) 

f 19~f 270, a.ttrek kost en inwoning 
f 900 p. j. of f 75 p. m. 
le verpleger(ster) 

f 22~f 300, aftrek kost en inwoning 
f 900 p. j. of f 75 p. m. 
hoofdverpleger(ster) 

f 280-f 380, aftrek kost en inwoning 
f 1200 p. j. off 100 p. m. 

Opname bij de functie van te verpleger 
(ster) van een noot, ingevolge welke een 
le verpleger(ster), belast met de functie 
van waarnemend hoofdverpleger(ster), een 
vaste toelage ontvangt van maximaal f 40 
p. m. 

Ter vergel.ljktng zij hieronder de regeling 
vermeld, welke tot nog toe heeft gegolden: 

verpleger(ster) 
f 145-f 205, a.ttrek kost en inwoning 

f 540 p. J. of f 45 p. m. 
le verpleger(ster) 
f 170--230, a.ttrek kost en inwoning f 540 

p. j, of f 45 p. m. 
hoofdverpleger(ster) 
f 32o-300, a.ttrek kost en Inwoning f 720 

p. j. of f 60 p. m. 
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7alls uit het bovenstaande blllkt. wordt 
de vooruitgang in sa.la.ris niet absoluut, 
daar voor a.ttrek voor kost en inwoning 
hogere bedragen zijn genoemd, dan die van 
de oude regeling. Het is evenwel zo, dat de 
vroegere a.ttrek In verhouding tot wat daar
tegenover staat bepaald te laag is en niet 
in overeenstemming met wat op dit gebied 
voor ander Rijkspersoneel geldt, 

Ad ca'tegorie c ( opvoedkundige en sociale 
ambtenaren .Justitie). 

Een andere personeelsgroep, welke naar 
het algemeen gevoelen onvoldoende be.iol
digd werd. ls het personeel bij de Rijksop.. 
voedingsgestichten en tuchtscholen. Bij de 
salariëring van het personeel van deze ge
stichten dient met het opvoedkundig ele
ment en de daarvoor vereiste bijzondere ei
genschappen, kwaliteiten en opleiding, be
hoorli.Jk rekening gehouden te worden. 

Derhalve zijn in de laatste tijd de eisen 
van opleiding en selectie van het desbetref
fend personeel verzwaard en is de organi
sche indellng in functies herzien. In ver
band daarmede is b.v. de functie van vak
leider(ster) uit de schaal 170-280 overge
bracht naar de schaal 28()-380 en is in 
deze zelfde schaal opgenomen de functie 
van groepsleider(ster), terwijl nieuw zijn 
opgenomen de functies van hoofdleider 
(ster) (340-430). sociaal ambtenaar (26~ 
400). sociaal ambtenaar A (860-470) en 
sociaal hoofdambtenaar ( 40o-600). 

Opname van de functies van geneesheer" 
psychiater en psycholoog, zomede de hogere 
rangschikking van de (adjunct-)dlrecteurs" 
functies bij de betreffende dienstonderdelen 
wijzen in dezelfde richting als de hogere 
bezoldiging van het eerder besproken per
soneel. 

Hoewel wat dit personeel betreft aller
eerst moet worden gelet op karakter en 
aanleg, ml er naar worden gestreefd in de 
nieuwe rangen uitsluitend personen te be
noemen met einddiploma H.B.S.-5 of gelijk
waardige ontwikkeling. 

Ad categorie d (analisten) 

In het vorige Be.ioldigingsbesluit zijn de 
analisten in practlsch dezelfde schaal 
(150-260) gerangschikt als de laborant 
(14~260) en de aJ)Othekers-ualstent, met 
een le klasse-rang voor analist en apothe
kersassistent (deze laatste alleen bij de ge. 
neeskundlge dienst Koninklijke landmacht) 
ln de schaal 18~00. 

Dit werd onjuist geacht. De werkmam
heden en vooral de voor het ambt vereiste 
studie en vooropleiding zijn voor de analist 
van hogere kwaliteit dan voor de laborant 
en de apothekers-assistent. 

Voor analist wordt 'in het algemeen - en 
dit dient In den vervolge voor de Rijks
dienst stringent te worden gehandhaafd -
de eis gesteld ve.n het volledig analisten
diploma van de Nederlandse chemische 
vereniging. 

De exameneisen voor het diploma zijn ln 
de loop der Jaren (het analistendiploma. 
werd in 1920 Ingesteld) zodanig opgevoerd, 
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dat het niet gemakkelijk ia dit diploma. te 
behalen, indien men niet over het eind
diploma H.B.S. 6 j. c.. B als vooropleiding 
beschikt. 

De opleiding duurt gewoonlUk 3 jaar, 
omdat de Nederlandse chemische vereni
ging etst, dat de ca.ndida.ten minstens 2 
jaar pr&ctiach hebben gewerkt in een door 
de vereniging daartoe, wat inrichting en 
ge~arieerdheid van werkzaamheden betreft, 
geschikt geoordeeld laboratorium. 

De steeds verder doorgevoerde speciali
satie heeft ook het aantal analisten-diplo
ma's doen toenemen: men onderscheidt 
thans o.a. het diploma voor chemisch ana
list, medisch analist, botanisch analist, enz. 

Door deze grondige opleiding is het mo
gelijk geworden het analytische werk aan 
de laboratoria, hetwelk voorheen, indien 
het van enige omvang was en met enige 
zelfst:a.ndigbeid werd verricht, vrijwel uit
sluitend was opgedragen aan academisch 
geschoold personeel, meer en meer door 
deze a.na.listen te doen verrichten. 

Tegenwoordig is op de meeste laboratoria 
de situatie zo, dat het eenvoudige a.na.Iyse
werk en seriewerk door nlet-anallsten of 
leerling-analisten met hoogstens het dlplo-
ma A (eerste gedeelte) wordt gedaan en de 
meer belangrijke analyses door de volledig 
gediplomeerde analisten worden verricht. 

Op grond van het bovenstaande is men 
tot de slotsom gekomen, dat de salariëring 
van de analisten ingevolge het vorige Be
zoldigingsbesluit te laag was. 

In het betreffende rangenstelsel komen 
nu de rangen van analist resp. analist A 
voor in de schalen 166---300 resp. 240-340 
(vroeger: 160-260 resp. 180-800). 

Voor analytisch personeel in hogere ran
gen, welk personeel bij diverse laboratoria 
nodig ls en ook reeds voorkomt, in de alge
mene benaming van laboratorium-assistent 
( 280-880) resp. laboratorium-assistent A 
( 320-420) gekozen. 

.Ad cateoone e (bosbouwkundig personeel). 
In het thans vervallen Bezoldigingsbe

sluit waren de boswachters van het Staats
bosbeheer gerangRChikt ais volgt: 

boswachter .......•.•..... ln S 6, (150-260) 
boswachter le ki .....• In 8 12t, (260-360) 
technisch ambtenaar In S 142 (280-380) 

Dit boswachterpersoneel moet in het 
bezit zijn van een diploma. van de Neder
landse Helde Mij; belanghebbenden zijn 
evenwel niet als middelbare technici te be
schouwen. 

De boswachters moeten nl. wel een oplei" 
ding bij de Nederlandse Helde Mij. genoten 
hebben, doch slechts die voor het diploma. 
A. hetwelk niet gelijk te stellen is met een 
diploma. van een middelbare landbouw
school. Hun opleiding en het diploma A Is 
op landbouwkundig gebied ongeveer gelijk 
te stellen met de opleiding en het diploma 
op technisch gebied van de lagere techni
sche cursussen en inrichtingen. 

De technische ambtenaren bij het Staat.s. 
bosbeheer moeten echter ln het bezit zijn 
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van het diploma. B van de Nederlandse 
Helde MU. en dit diploma ls op bosbouw
kundig gebied geliJ"kwaardig te achten aan 
het diploma van een middelbare landbouw
school voor land- of tuinbouw. 

Voorts werd het door het Staatsbosbeheer 
mogelijk en gewenst geacht om het beheer 
van kleinere objecten op te dragen aan, 
daartoe in de pr&ctijk gevormde. uitblin
kende arbeldersvoorwerkers met de titel 
van bosbaas. 

Overeenkomstig het vorenstaande is de 
na.volgende indeling ontworpen: 

bosbaas (nieuwe functie) ln schaal 160-
260; 

bosbouwkundig ambtenaar (tegenwoordig 
boswachter) ln schaal 180-820; 

bosbouwkundige ambtenaar A (tegen
woordig boswachter le klas) In schaal 
260-380; 

bosbouwkundige hoofdambtenaar (tegen
woordig technisch ambtenaar) in schaal 
880--450. 

De rangenindeling van de technische 
·ambtenaren bij het Staatsbosbeheer is ge
lijk aan die van de technische ambtenaren 
bij de Rijkswaterstaat en de overige tech
nische Rijksdiensten. 

De rang van bosbaas is ingesteld om tot 
bezuiniging te geraken; wanneer het be
heer van de kleine boswachterijen voortaan 
aan een bosbaas wordt opgedragen. kunnen 
n.l. de bosbouwkundige ambtenaren, die 
thans nog met het beheer van een kleine 
boswachterij zijn belast, worden overge
plaatst naar een groter object. 

Ad categorie f (wetenschappelijk perso
neel: 1° rangenstelsel weten.acha11oel'1ke 
ambtenaren.,· ! 0 mediache fu.ncHes; 3° 
hoogleraren). 

(1 ° rangenstelsel wetenschappelijk amb
tenaar; 2° medische functies; 3° hoog
leraren; 4° accountants) • 

1 ° Rangenstelsel wetenschapJ:>el1Jke am'b
tenar~ 

Het voor de Ingenieurs vastgestelde ran-
genstelsel, dat aldus luidt: 

adjunct-ingenieur • •••.••.. •.• 320-380 
ingenieur ...•.....••••..••••...•••.. 380-640 
lngenlei.:.~ le klasse ••.•.••.••.. 62~620 
hoofdingenieur . . •••.. •••...• .••. 60~ 710 

Is analogfoe zo consequent mogelijk doorge
voerd voor al het wetenschappelijk. perso
neel in Rijksdienst. 

Men beeft zich daarbij op het standpunt 
gesteld. dat, Indien enige dienst behoefte 
heeft aan wetenschappeliJ"k opgeleid per
soneel, het dit pereoneel ook overeenkom
stig de voor de academici geldende normen 
behoort te bezoldigen. 

Vooral bij allerlei wetenschappelijke in
stellingen en Instituten. onder het ministe
rie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen ressorterende, werd het weten
schappelijk personeel, met een volledige 
dagtaak belast, met de rangschikking in 
het Bezoldigingsbesluit 1934 - veelal in 
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de ra.ngen van wetenech&ppel.ljk assistent 
(280-840) en conservator (26o-580) -
n.l. onvoldoende gehonoreerd. 

Tevens beston~ voor wat de lndellng in 
de salarisschalen van het aan al deze ln
stelllngen werkzame wetenschappelijke 
personeel betreft. een ongemotiveerde ver
scheidenheid. 

Als resultaat van de term.ke gevoerde be
sprekingen 1s nu de lndellng volgens het 
rangenstelsel voor ingenieurs algemeen 
aangenomen, zowel voor het wetenschap
pelijk personeel van de I..Dstellingen, ressor
terende onder Onderwijs (waaronder de 
Ri,iksmusea en -archieven) als voor tal van 
andere Instellingen, t.w. de landbouwhoge
school, de la.ndbouwvoorllchtlngsdienst, de 
rb"kslandbouwproefstations, de pJantenziek
tenkundige dienst, het staa.tsbosbeheer, de 
cultuurtechnische dienst, de veeartsen.lJ
kundlge dienst, de rijksseruminrichting, het 
staa.tsveeartsenijkundlg onderzoekingsinsti
tuut, het 11,jksinstltuut voor pluimveeteelt, 
de rlfkazuivelinspectle, het 11,jkszuivelsta
tlon, de visserij-Inspectie, de h&ringcon
tro1edlenst, het bu-reau oogatvoorzlenlng, de · 
rijksdienst voor technische voorlichting aan 
de nijverheid, het rl,jksbureau voor onder
mek van handelswaren, de octrooiraad el! 

. het bureau voor Industriële eigendom, het 
stoomwezen, de Rljlmverzekeringsbe.nk, het 
rUkslnstit1!ut voor de volksgezondheid, het 
rijksln~tuut voor drinkwate"oorzlenlng 
en ~e arbeidsinspectie. 

Hierbij is de titulatuur uiteraard - in
dien nodig - aangepast aan het karakter 
van de betreffende dienst (voorbeelden : 
rijkskeurmeester bij veeartsenijkundige 
dienst, rljkszulveUnspecteur bij rijkszulvel
lnspectle). 

2 ° M eàische fMnctie.a. 
Bij de voorbereiding van dit Bezoldi

gingsbesluit Is speciale aandacht gewijd 
aan de eaJariëring van de geneeskundige 
ambtenaren In Rijksdienst, waaronder de 
(hoofd-)lnspecteurs van de volksgezond
heid. 

De ~mumbezoldlglng van de genees
kundige hoofdinspecteur van de volksge
zondheid bedroeg toenmaa.1 f 12.000 per 
jaar, terwijl het salaris van de geneeskun
dige inspecteurs was gebracht op maxi
maal f 10.000 per jaar. 

· Dit is in de na-oorlogae tijd geschiedt 
door middel van een toelageregellng, nodig 
geworden enerzijds omdat speciaal de ge
neeskundige (hoofd) -inspecteuretunctles 
tengevolge van de naoorlogse verslechterde 
gezondheidstoestand van de bevolking in 
betekenis en omvang zijn toegenomen en 
anderzijds omdat het vooral in de laatste 
jaren zeer bezw~rUJk. was gegadigden voor 
deze functies te vinden. 

In overeenstemming met hetgeen voor 
het personeel van de belutlngdlenst is ge
schied, Is deze toelageregellng in de nieuwe 
salarissen verdisconteerd (voor de functie 
van hootdlnspecteur, resp. Inspecteur, is 
een maximum gesteld van f 1070 resp. 
f 850 P. m.). Het maximum van de schalen, 
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waarin de functies in het Bemldigtngsbe
slult 1934 staan vermeld, bedroeg f '175 
(ontknlkt f 820) res_p. f 685 (ontknikt 
f 720). Om een julste verhouding te bewa
ren ten opzichte van de veterinaire en 
pharmaceutlsche hoofdinspecteurs, c.q. in
specteurs, wier taa.k eveneens is verzwaard, 
zij het niet In die mate als voor hun ge
neeskundige collega's, la voor de evenbe
doelde functlonariseen een maximum van 
f 920 resp. f 770 per maand vastgesteld 

In onderling overleg met de betret'fende 
hoofdambtenaren van het mln. van Sociale 
zaken, onder welk ministerie vele medische 
functies ressorteren, en van de hoofden der 
betreffende diensten is de commissie, belast 
met de voorbereiding_ van deze herziening, 
gekomen tot een zo bevredigend mogelijke, 
veelal meer gunstige rangschikking van de 
overige medische functies: In de schaal 
met maximum f 770 zijn bijv. mede onder
gebracht de geneesheer-directeur van het 
krankzinnigengesticht te Grave en de con
trolerend geneeskundige van de RUksver-

. zekeringsba.nk, In de schaal met maximum 
f 850 de functies van medisch adviseur en 
tandheelkundig adviseur bij de zlekenfonds
raa~ ln de schaal met maximum f 920 die 
van medisch adviseur bij de Arbeidsinspec
tie en de RlJ"ksverzekeringsba.nk. 

De voorgestelde rangschikking van de 
lagere medische functies en van de adjunct
inspecteurs van de volksgezondheid in de 
hiervoren opgesomde wetenschappelijke of 
ingenieursschalen heeft het voordeel, dat, 
Indien het tekort aan afgestudeerde Jongere 
medici afneem~ aanatelllng op het lagere 
niveau van deze schalen kan geschieden 
zonder dat het Bezoldigingsbesluit behoeft 
te worden ~wljzlgd. • 

3 °. H oogle,-a.ren. 
Bijzondere aandacht is besteed aan de 

salarispositie der hoogleraren. 
Het terzake gevoerd overleg heeft tot de 

conclusie geleid, dat - mede In vergelij
king met de salaris-verbeteringen, welke 
voor de overige wetenschappelijke functies 
Is ingevoerd - reden aanwezig was het 
salaris der hoogleraren niet onbelangrb"k te 
verhogen. 

Het was uiterst moeilijk, zo niet onmo
geli.Jk, tegen de tot dusver geldende bezoldi
ging openvallende leerstoelen bezet te krij
gen met personen. die daarvoor uit weten
schappelijk oogpunt het meeat In aanmer
king komen. 

Waar het hier gaat op het hoge belang 
van handhaving van het wetenschappelijk 
pell van Nederland is het hoogleraarsambt 
opgenomen In de schaal I, lopende van 
900-1000 (oude aalar188chaal : 730-870). 

Aà categorie Il (accountants). 
De In het rangenstelsel voor accountants 

voorkomende salarisschalen zijn afgestemd 
op de salariëring, welke het accountants
personeel van de belasttngdienst, zomede 
dat van de centrale accountantedtenst va:n 
het ministerie van Financiën en van de 
ministeries van Landbouw, Visserij en 
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Voedselvoorziening en Economische Zaken 
reeds genoot, wat de belastingdienst betreft 
ingevolge de eerstgenoemde toeiagenrege
ling van 26 November 1945 en wat de ove
rigen betreft Ingevolge een soortgelijke toe
lagenregellng, opgenomen in het Koninklijk 
besluit van 13 Maart 1947, no. 22. 

In het betreffende rangenstelsel zijn de 
assistent-accountantsrangen, thans door 
tijdelijk personeel bezet, mede opgenomen. 

Een tweetal opmerkingen van algemene 
aard moge de toelichting op de bijlage A 
besluiten. 

Ten eerste zij er de aandacht op geves
tigd, dat daarin de div.erse diensten en ln
etelUngen onder het betreffende departe
ment in alfabetische volgorde zijn vermeld, 
dit in afwijking van de oude methode, 
waarbij In grote trekken de volgorde van 
de Rijksbegroting was gevolgd. 

Verder zal men in deze biJlage - zowel 
als elders - oneffenheden kunnen aantref
fen, welke ln verband met de grote hoe
veelheid werk, verbonden aan de herzie
ning van het Bezoldigingsbesluit, niet ge
heel konden worden weggewerkt. Als voor
beeld zij genoemd de rangschikking van 
opzlchtersfuncties, welke nog onvoldoehde 
uniformiteit vertoont. 

BIJLAGE A I 
(Salarisschalen met periodieke 

verhogingen) 

Het aantal schalen, dat In het Bezoldi
gingsbesluit B.R.A. 1934 nog 261 bedroeg, 
is in biJlage A I van het Bezoldigingsbesluit 
1948 tot 148 teruggebracht, terwijl biJlage 
B I van dit besluit (zie hierna) 6 schalen 
telt. in totaal dus 154 schalen. 

V erminderlno aantal schalen. 
Dit resultaat is verkregen door het sa

mensmelten, waar mogelijk, van schalen, 
welke elkaar tot nu toe weinig ontliepen, 
soms bijv. slechts een afwijkende opklim
ming vertoonden. 

Bovendien Ie zoveel doenlijk vermeden, 
voor één enkele functie een speciale schaal 
aan te houden ; het bleek n.l. meermalen 
mogelijk, de rangschikking van een derge
lijk ambt te combineren met die van an
dere functies. 

Verkorting Zoopt-ijd schalen. 
Verder heeft tot dit resultaat meegewerkt 

de ingrijpende wijziging, welke ls aange
bracht in het salarisverloop binnen de 
schalen. 

In het thans vervallen Bezoldigingsbe
sluit ontbrak n.l. te dezen een logisch sy
steem.. O.m. vertoonde de looptijd van de 
schalen voor de lagere en middelbare amb
ten onderUng aanmerkelijke verschillen, 
zonder dat daarvoor een voldoende verkla
ring bestond. 

Dit had in diverse gevallen tot gevolg, 
dat (Ie ene categorie van ambtenaren de 
maxlmumbezoldiging bereikte na verloop 
van een vrij groot aantal jaren, terwijl een 
daarmee gelijkwaardig te achten groep de-
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zelfde maximumbezoldlging ontving na het 
verstrijken van een veel korter tijd. 

Als voorbeeld hiervan kan dienen het 
salarisverloop voor de middelbare bestuurs
ambtenaren enerzijds en voor de middel
baar technische ambtenaren anderzijds. 

De functies van commies en die van 
technisch ambtenaar waren gelijkelijk ge
waardeerd op een maximum-salaris van 
f 365 per maand. De technisch ambtenaar 
bereikte dit bedrag In 1-0 jaar, in één en 
dezelfde salarisschaal. De commies daaren
tegen, In de regel als adjunct-commies in 
dienst getreden, moest bij strikte toepas
sing van de bestaande regelen na een pe
riode, variërende tussen 12 en 16 jaar, de 
barrière van bevordering tot commies pas
seren en bereikte dan op zijn vroegst het 
maximum-salaris van f 365 na verloop van 
totaal 21 jaar. 

Aannemende, dat de adjunct-commies op 
18-jarige leeftijd in dienst treedt en de 
middelbaar technicus ln verband met zijn 
middelbaar-technische vakopleiding op die 
van 23 jaar, bereikte laatstgenoemde het 
maximum op een leeftijd van 33 jaar, ter
wijl de commies hetzelfde bedrag ontving 
na het verstrijken van het 41ste levensjaar. 

Voorts kwamen In de schalen, welke voor 
onderling vergelijkbare groepen van amb
tenaren golden, zowel jaarlijkse als twee
jaarlijkse salarisverhogingen voor; hetzelf
de verschijnsel deed zich zelfs voor binnen 
salarisschalen, waarvan minimum en maxi
mum gelijk waren. De bedragen, waarmede 
het aanvangssalaris periodiek moest wor
den verhoogd, liepen eveneens sterk uiteen. 

Het ontbreken van een gezond systeem 
op dit gebied heeft uiteraàrd tot ongewens
te gevolgèn geleld. Zo werden de jaren na 
de bevrijding gekenmerkt door het Indienen 
van een opvallend groot aantal voorstellen 
tot extra-periodieke salarisverhogingen, 
welke goeddeels waren toe te schrijven aan 
de relatief lange looptijd van een aantal 
schalen en aan de bestaande Incongruentie 
in het salarisverloop voor onderling verge
lijkbare groepen van personeel. Bovendien 
beeft het gebrek aan een goede systematiek 
er toe geleid, dat in vele gevallen bij bevor
dering of eerste aanetelllng fictieve dienst
tijd is toegekend, teneinde de looptijd van 
de salarisschaal te verkorten. 

Onder ogen Ie gezien op welke wijze aan 
de bovengescbetste bezwaren zou kunnen 
worden tegemoetgekomen. . 

Dit beeft tot de slotsom geleid, dat een 
logisch opgebouwde schaleneyetematiek 
slechts was te verwezenlijken door een 
verkorting van de looptijd van een aantal 
schalen voor lagere en middelbare ambte
naren. 

Dit essentiële punt - de verkorting van 
de schalen - zal, naar het zich laat aan
zien, mede van belang zijn met het oog op 
de ln voorbereiding zijnde werkclassificatie 
voor de Rijksambtenaren. 

Bij toepassing van een wetenschappelijke 
werkclassificatie ie nl., afgescheiden van 
de sociale functie van een schaalbezoldiging 
(gezinsvorming, gezinsuitbreiding), bezoldi-
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ging volgens een salarisschaal uitslui~nd 
te verdedigen, omdat de ambtenaar zich na 
het aanvaarden van zijn ambt enige tijd 
zal moeten inwerken, alvorens hij de func
tie zodanig vervult, dat hij aanspraak kan 
maken op de volle aan het ambt verbonden 
beloning, dan wel omdat hU na de plaatsing 
in de schaal een steeds grotere geschikt
heid en bekwaamheid ontwikkelt. 

Het is niet te verdedigen, dat om deze 
reden een salarisschaal een zo lange loop
tijd zou moeten bezitten als thans veelal 
het geval is, terwijl ook de sociale functie, 
met name in de lagere en middelbare ran
gen, eerder pleit voor een korte dan voor 
een lange schaal. 

Ten aanzien van het periodiek stelsel in 
de salarisschalen is in het algemeen de 
volgende systematiek gevolgd: 

1) de schalen, met een maximum dat 
lager ligt dan f SOO per maand. lopen op 
met jaarlijkse verhogingen van f 1 O per 
maand; 

2) de schalen, met ma.ximum van f 300 
t/m f 490 per maand, lopen op met Jaar
JJ,jkse verhogingen van f 20 per maand tot: 
f 240 bij een max. van de schaal van f 300 
of f 310 per maand, 
f 260 bij een max. van de schaal van f 320 
off 330 per maand, 
f 280 bij een max. van de schaal van f 340 
of f 350 per maand, 
f 300 bij een max. van de schaal van f 360 
of f 370 P. maand, 
f 320 bij een max. ·van de schaal van f 380 
of f 390 p. maand, 
f 840 bij een max. van de schaal van f 400 
of f 410 p. maand. 
f 360 bij een max. van de schaal van t 420 
of f 430 p. maand. 
f 380 bij een max. van de schaal van f 440 
of f 450 p. maand. 
f 400 bij een ma.x. van de schaal van f 460 
of f 4 70 p. maand. 
f 420 bij een max. van de schaal van f 480 
of f 490 P. maand. 
met vervolgeru, 6 of 7 jaarlijkse verhogin
gen van f 10 p. maand: 

3) de schalen, met een maximum van 
f 600 per maand en hoger klimmen op met 
jaarlijkse verhogingen van f 20 per maand; 

4) de scha.Jen. d.Je om een bepaalde re
den van een Jaag minimum tot een boog 
'lll&XÎmum moeten doorlopen, volgen het· 
salarisverloop bedoeld onder 3), dus met 
jaarlijkse verhogingen van f 20 per maand. 

De bovenuiteëngezette verbetering komt 
nog te eerder aanvaardbaar voor wanneer 
men bedenkt, dat het in het voornemen 
ligt voor de b~stuursambtenaren in de toe
komst concrete eisen van vakbekwaamheid 
te stellen, zulks dus mln of meer in over
eenstemming met hetgeen al sinds jaar en 
dag voor technici gegolden beeft. 
Afschafftng ongehuwdenaftrek en 

knikverbeterinu. 
Nog zij er de aandacht op gevestigd, dat 
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in verband met de afschaffing van de on" 
gehuwden-aftrek vanzelfsprekend de aparte 
kolommen voor ongehuwden niet meer in 
de_ schalen voorkomen, terwijl de schalen 
do9r het aanbrengen van de z.g. 6 % knik
verbetering thans weer een regelmatige op. 
klimming vertonen. 

Itti>assinD '" de ntevwe sc1r,aJen. 
Wat betreft de Inpassing van de thans 

geldende salarissen in de schalen van het 
nieuwe Bez.oldlgingsbesluit zij verwezen 
naar de toelichting bij de artikelen 34 t/m 
36. 

Verwijzende naar de daarbij bedoelde at" 
zonderlljke algemene maatregel van be
stuur zij hier reeds opgemerkt, dat deze 
inpassing ale regel geschiedt op het bedrag, 
dat gelijk is aan het gehuwdensalaris dan 
wel aan de som van het bedrag, dat voor 
belanghebbende als gehuwdensalaris onder 
het oude besluit gold (zonder eventuele toe
lagen), vermeerderd met het bedrag van de 
5 % knlkverbetertng. 

Komt het sala.risbedrag of het bedrag 
van bedoelde som in de nieuwe schaal niet 
voor, dan dient het naast hogere schaalbe
drag te worden toegekend. 

BU deze methode van inpassing wordt dus 
geen enkele band gelegd met de diensttUd. 
welke belanghebbende in de schaal van het 
vervallen Besluit bezat. Slechts t.a.v. de 
vaststelllng van het tijdstip, waarop de 
eerstvolgende periodieke verhoging moet 
worden verleend, 1s aan de diensttijd, ge" 
durende welke het op 1 Januari 11148 gel
dende bedrag reeds is genoten, enige waar
de toegekend. 

BIJLAGE B 

(ambten van bijlage B 1) 

Zoals reeds ln de toelichting op artikel 2 
is opgemerkt, zijn de hogere en hoogste 
ambten met een salarisschaal, welker maxi
mum het bedrag van f 770 p. m. over
schrijdt, ID een afzonderlijke bijlage opge
nomen. 

Voor een aantal van deze ambten geldt 
een salarisregellng, welke uitgaat boven 
het salaris van het B.B.B.R.A. 1934, ver
meerderd met de 5 %-knikverbetering. Deze 
hogere salarissen zijn enerzijds een gevolg 
van de hogere waardering van de weten
schappeUJke ambten en geven e.nderzJJda 
uitdrukking aan de salarisverhoudingen, 
welke bij de onderlinge vergelJ,jldng volgen 
uit de waarde en het aanzien van de di
verse ambten in bun onderlinge verhou
ding en samenhang. 

Voorts is t.a.v. deze categorie van amb
tenaren de invloed merkbaar van de hier
onder vermelde verhoging van het zgn. pla
fondsal.aris van f 12.000 per jaar, geldende 
voor de SecretarisBen- en Directeuren-ge
neraal. 

De noodzaak van een hogere salariëring 
der zgn. top-functionarissen ie vooral ge
bleken t.a.v. de hoogste technische ambte
naren. Zo geldt voor de hoof dlngenieur-di
recteur van de RJjkswaterstaat een salaris-
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schaal van 820--920 en voor de hoofddirec
teur van de PTT een vast salaris van 
f 1000. (Voorheen respectievelijk 720--820 
en f 920.) Voor de hoofdingenieur in alge
mene dienst van de PrT is thans een sa
larisschaal van 770---S70 vastgesteld .(voor
heen 72o--820). 

Voorts bleek de behoefte te bestaan aan di
recteursrangen voor functionarissen, die -
in vele gevallen onder de betreffende direc
teur-generaal - zijn belast met de directe 
leiding van een bepaalde omvangrijke sec
tor van een min of meer buiten het depar
tementsverband gelegen bestuurst.aak. 

Daar het niet mogelijk was binnen het 
gegeven tijdsbestek aJ deze functies op hun 
juiste waarde te schatten en Yoorts reke
ning moet worden gehouden met de moge
lijkheid, dat in de toekomst nog meer di
rectoraten worden gevormd, dan de thans 
best.aande, zijn een drietal directeursrangen 
~Il een drietal adjunctdirecteursrangen in 
het Bezoldigingsbesluit opgenomen, zonder 
nadere aanduiding van de functie. Benoe
ming tn één der rangen voor de functies 
ad.Jun.et-directeuren en directeuren zal 
slechts kunnen geschieden op de gemeen
schappelijke voordracht van de betrokken 
Minister· en de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Hierdoor zal omtrent de vraag vol
gens welke van de drie voorgestelde sala
risschalen een directeur, c.q. adjunct-direc
teur dient te worden bezoldigd van geval 
tot geval moeten worden beslist nadat de 
Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden 
ter zake is gehoord. 

De verzwaring der betreffende taken 
hee~ er voorts toe geleid, dat voor de 
hoogste bestuursambtenaren eveneens een 
gunstiger salarisregeling 1s vastgesteld. 

Ten einde zoveel mogelijk een gelijke be
zoldiging te bevorderen van de drie boven
bedoelde groepen van hoogste ambtenaren 
is de navolgende indeling gekozen: 
Bc'haal I (72o-820) 

Raadadviseur 
Raadadviseur, chef van een afdeling 
Hoofdaccountant 
Directeur C 
Adjunct-directeur A. 

Schaal III (770--870) 
Hoofd van een accountantsdienst 
Directeur B 
Hoofdingenieur in algemene dienst PrT 
Directeur van telefoondistrict PTT. 

Schaal IV (820-92~) 
Raadadviseur in algemene dienst (niet 

aan een afdeling verbonden) 
Directeur A 
Hoofd-ingenieur-directeur Rijkswater-

staat. · 
Voorts is boven de rang van administra

teur en die van hoofdingenieur een zgn. le 
klasse rang opgenomen t.w. de Administra
teur A en de Hoofdingenieur A. ( Schaal 
148: 660--770). In deze schaal is eveneens 
opgenomen de adjunct-directeur B. De 
adjunct-directeur C is opgenomen in de 
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schaal, waarin ook de administrateur en 
hoofdingenieur voorkomen, t.w. schaal 145 
(600-720). 

BIJLAGE BI 

(salarisschalen I t/m VI) 

Voor de rangschikking van deze ambten 
is een zestal schalen gecreëerd, welke ter 
onderscheiding van de schalen, opgenomen 
in bijlage A I, met romeinse cijfers zijn ge
nummerd. 

BIJLAGE C 

(ambten en daaraan verbonden vast c.q. 
maximumsalaris t/m f 770 p. m.) 

In de bijlage van het Bezoldigingsbesluit 
1934, aangeduid als bijlage A III, kwamen 
mede voor een aantal hoge ambten, gesa
larieerd met een vast bedrag dan wel een 
bedrag ten hoogste. 

In verband met de scheiding in de inde
ling van de ambten, gerangschikt in de 
schalen, zijn ook in bijlage C slechts opge
nomen de ambten gesalarieerd met een 
fixum of een ten hoogste-bedrag t/m f, 77~ 
P. m. 

De bijlage is overigens niet ingrijpend 
gewijzigd; sommige nieuwe functies zijn 
opgenomen (bijv. die van sportleider aan de 
RiJksuniversiteiten en Techn. hogeschool), 
andere in onbruik geraakte functies verval
len (bijv. die van grenscommissaris der 
Rijkspolitie te Enschede en enkele andere 
plaatsen). 

BIJLAGE D 

(ambten en daaraan verbonden vast c.q. 
maximumsalaris boven f 770 p. m.) 

In b1Jlage D zijn, als gevolg van de eer
derbedoelde afsplitsing, · ondergebracht de 
hoge ambten gesalarieerd met een fixum 
of een ten hoogste-bedrag boven f 770 p, m. 

Daar er bij deze herziening naar is ge
streefd ook voor de hogere ambten een sa- • 
larisschaal te creëren, komen in deze bij
lage nagenoeg uitsluitend de z.g.n. topsa
larissen voor, welke gelden voor de secre
tarissen-generaal, de directeur-generaal en 
daarmede gelijkwaardig te ach ten functies. 

Het salaris voor deze categorieën werd 
bij afzonderlijk wijzigingsbesluit verhoogd 
van f 8.100 tot f 12.000 's jaars. Bij alle 
daarna volgende algemene herzieningen 
van het Bezoldigingsbesluit werd dit sa.la.ris 
als "plafond" van de Rijks- en gemeente
lijke salariëring beschouwd. 

Binnen het kader van deze herziening Js 
thans het salaris van f 1000 per maand 
verhoogd met 5 % en een bedrag van f 20 
per maand overbruggingstoelage. Voor de 
secretarissen-generaal en de daarmede ge
lijkwaardige functies 1s aJdus een sa.la.ris 
van f 1070 per maand vastgesteld. 

Deze verhoging, heeft geen invloed uit
geoefend op de daarboven liggende salaris
sen van f 1250 per maand (Commissaris der 
Koningin, en Directeur-Generaal der Wa
terst.aat) en f 15.000 (Minister). Voor de 
Directeur-Generaál van het St.aatsbedrijf 
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der posterfjen, telegrafie en telefonie ls in 
verband met de toegenomen omvang van 
dit bedrijf een salarisverhoging aange
bracht, welke nagenoeg overeenkomt met 
die, voor de Secretarissen-Generaal. Voor 
deze functionaris is nl. een 88.laris van 
f 1325 per maand opgenomen. 

Voor de functie van staatssecretaris, 
welk ambt bij de Jongste Grondwetswijzi
ging is ingevoerd, geldt een salaris van 
f 1376. 

BIJLAGE E 
(ambten van bijlagen E I en E Il) 

Voor diverse groepen van z.g. ambtena
ren-werklieden te een verbetering van het 
perspectief aangebracht door opneming van 
hogere klaasen, aangeduid - evenals bij de 
ambten van bijlage A - met letters. 

Als voorbeelden mogen worden genoemd 
de rangen van bode, laboratorlumbedlende 
en chauffeur. 

In het Bezoldigingsbesluit 1984 (bijlage 
B I) komen voor deze categorieën de vol
gende rangen met de daarachter aangege. 
ven rangschikking voor: 

bode bij de departementen van algemeen 
bestuur en diverse diensten en lnl!!l'telllngen, 
groep !a.; 

laboratorlumbedlende bij diverse diensten, 
groep 3; 

iaboratorlumbediende te klasse bij In
richtingen Koninklijke landmacht, groep 6; 

chauffeur inrlchttngen Koninklijke land
macht en Rijkswerf, groep 8; 

chauffeur StaatsdrukkerU- en uitgeverU
bedrijf, groep 4. 

In de nieuwe bj,jlage E I worden nu voor 
de genoemde categorieën de volgende ran
gen aangetroffen en als algemene rangen 
voor de gehele Rijksdienst beschikbaar ge
steld: 

bode C, groep 2a; 
. bode B, groep 3; 

bode A. groep 4. 

laboratorlumbediende C, groep S; 
laboratoriumbediende B, groep 4; 
laboratorlumbecH.ende A. groep 6. 

chauffeur C. groep 2&: 
chauffeur B, groep 3; 
chauffeur A. groep 4; 
chauffeur-monteur, groep 6. 

De opneming van deze hogere rangen 18 
noodzakelijk om diegenen onder de betref
fende categorieën. die de -betere arbeid ver
richten. naar waarde te kunnen belonen 
zonder dat men toevlucht behoeft te nemen 
tot toelagen af benoemingen In een on
eigenlijke rang. 

De Instelling van bovenbedoelde rangen 
is derhalve niet bedoeld om door de bevor
dering goede en geschikte krachten te kun
nen belonen voor langdurige en trouwe 
dienst- en pllchtsbetrachtlng. De bevorde
ring tot een hogere rang dient hier evenals 
in al dergelijke gevallen gemotiveerd te 
zUn door een zwaardere of meer vera.nt
woordelijke taak van belanghebbende. 

lncidenteie henvoa.rdering van 
,,werldfeden." -t•nctiea. 
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In het algemeen zijn de in de loongroepen 
gerangschikte functies in dezelfde groepen 
gelaten als waarin zij reeds voorkwamen. 

Slechts in enkele gevallen is een functie 
in een hogere groep gerangschikt (voor
beelden: besteller P.T.T.: voorheen groep 
Sb, thans groep 4; matroos loodswezen: 
voorheen groep 2a, thans groep 4). 

BIJLAGE EI 

(loongroepen voor ambtenaren
werklieden) 

Het Bezoldigingsbesluit 1984 hield, naar 
het algemeen gevoelen, een onvoldoende 
beloning ln voor grotere vakbekwaamheid 
van de zgn. ambtenaren-werklieden. Het 
verschil in bezoldiging tussen meer en min
der vakbekwaamheid vereisende functies 
was in het algemeen te gering en vormde 
geen voldoende prikkel voor het personeel 
om zich de inspanning te getroosten, nodig 
·om zich meer vakbekwaamheid eigen te 
maken. 

BegrijpelijkerwJjs kon bij deze technische 
herziening, wat de Rljksloonregellng be
treft, te dezer zake niet verder gegaan wor
den dan mogelijk te zonder gevaar van 
repercussies ten aanzien van het loonpeil 
in het particuliere bedrijfsleven. 

Het college van RIJ"ksbemiddelaars achtte 
dit gevaar evenwel niet aanwezig bij ver
hoging van de Rijkswerkliedenlonen met: 

1 cent per uur voor loongroep 2 (geoe
fenden) . 

2 cent per uur voor loongroep 3 (balf
vaklieden) 

4 cent per uur voor loongroep 4 (vaklie-
den) · 

4 cent per uur voor loongroep 6 (betere 
vaklieden) 

4 cent per uur voor loongroep 6 (voor
Ueden). 

De verschillen in de maxima tussen de 
loongroepen 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en 6, 
en 5 en 6, voorheen bedragende resp. 4, 4, 
4, 8 en 6 et. per uur, zullen nu gaan be
dragen resp. 6, 6, 6, 8 en 6 et. per uur. 

In verband met de relatief hoge minima 
van de loongroepen kwam het echter min
der gewenst voor, de verhoging van 1, 1 
en 4 cent per uur van het minimum af, dus 
over de loongroepen 2 tJm 6 tn haar geheel. 
toe te kennen. 

Deze verhogingen zijn daarom voorzover 
zij meer dan 1 cent bedragen geleidelijk 
toegekend, aanvangend met 1 cent en met 
1 cent per ,iaar stijgend tot de verhoging 
van het maximum resp. 2, 8 en 4 cent be
draagt. 

Onderstaand overzicht voor le klasse
gemeenten moge het bovenstaande verdui
delijken. Als gevolg van het vervallen van 
j}e ongehuwdenaftrek Is onder het hoofd 
'48 uiteraard slechts ~n bedrag opgeno
tnen. 
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Uurloon in centen in een le klasse
gemeente 
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Deze verhogingen gelden uiteraard even
eens voor de tussengroepen (2a" 3a enz.) en 
zijn voor alle klassen van gemeenten gelijk. 
. Ongeveer overeenkomstig hetgeen thans 
terzake van loon verschil door klasse-aftrek 
voor het particuliere bedrijf geldt, zijn: 

1 °. de uurlonen van de groepen 1 t/m 4 
in de 4e klasse-gemeenten 

2°. de uurlonen van de groepen 5 en 6 
in de 3e klasse-gemeenten 

3°. de uurlonen van de groepen 5 en 6 
in de 4e klasse-gemeenten in dier voege 
herzien, dat zij, voorzover zij zouden komen 
te liggen beneden het le klasse-loonbedrag 
van de overeenkomstige groep minus 

(voor 1 ° en 2°) 12 cent, (voor 3°) 14 cent, 
tot het evenbedoelde bedrag verhoogd. 

Het onder 2 ° vermelde heeft thans geen 
practische betekenis; het beoogt een ga
rantie te geven. 

BIJLAGE E II 
(jeugdloongroepen ambtenaren-werklieden) 

Deze bijlage is niet essentieel gewijzigd. 
Daar de minima van de loongroepen voor 
volwassenen van bijlage E I niet gewijzigd 
zijn, is de toestand, wat betreft de aanslui
ting van de jeugdloongroepen op die van 
de loongroepen voor volwassenen, even
eens dezelfde gebleven. 

Slechts zijn uit de aard van de zaak ook 
hier de ongehuwdenkolommen niet weder 
opgenomen en zijn de salarissen in verband 
met de toepasselijk.beidsbepallng · van arti
kel 1 thans van het 18e jaar af vermeld. 

BIJLAGE F 
(ambten van bijlagen F I en FII) 

In deze bijU:..ge met haar beperk_t aantal 
ambten is bij een enkele functie, t.w. die 
van naaister, welke zowel in groep B als in 
groep C voorkomt, een onderscheiding aan
gebracht in die zin, dat aan de hoogst-ge
klasseerde van beide de aanduiding "A" is 
toegevoegd, dit in overeenstemming met 
hetgeen bij de z.g. werkliedenfuncties in het 
algemeen is geschied. 

BIJLAGE F I 

(loongroepen vrouwelijke ambtenaren
werklieden) 

Voor de vrouwelijke a.mbtenaren-werk
lieden is, naar analogie van hetgeen voor 
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de salarissen van de mannelijke ambtena
ren-werklieden geldt, een verhoging aange
bracht in dier voege, dat van de drie trap
pen, waaruit de betreffende loongroepen A. 
B en C. bestaan, het minimum gelijk is ge
bleven, de tweede trap met 1 et. p. u. is 
verhoogd en de derde trap met 2 et. p. u. 

Een beperking ten aanzien van de loon
verschillen door klasse-aftrek. zoals ge
maakt bij de mannelijke werklieden, was 
hier niet nodig, daar deze verschillen hier 
reeds beneden 12 cent p. u. lagen. 

BIJLAGE F II 
(jeugdloongroepen vr. ambt.-werklieden) 

Voor deze bijlage geldt mutatis mutandis 
hetgeen hiervoren bij bijlage E II is opge
merkt . 

BIJLAGE G 

Hoofdstuk I en II 

In verband met het besluit om in begin
sel ook de salarissen boven f 3000 per jaar 
met de z.g. tweede 5 % te verhogen, dient 
ook de salarisregeling voor de leraren der 
Rljks hogere burgerscholen te worden her
zien. Aangezien echter deze groep reeds bij 
Koninklijk besluit van 9 Juli 1948 (S. I 
286), met handhaving van het maximum 
van de schaal, een salarisverbetering had 
verkregen, kon hier niet de volle 5 % wor
den toegekend. Wel werd thans de schaal 
wederom geheel aangepast aan schaal 213 
van het B.B.R.A. 1934, waardoor het maxi
mum wel met 5 % werd verhoogd, doch 
het minimum een geringe verlaging moest 
ondergaan. De gemiddelde salarisverhoging 
voor deze categorie van ambtenaren be
draagt door deze wijziging ongeveer 3 ¾. %. 

Volgens de tot dusverre geldende rege" 
ling ontvingen de directeuren der Rijks 
hogere burgerscholen een vergoeding voor 
ten hoogste drie door hen geg-even lessen 
boven het voor hen geldende urental. In de 
practijk echter plegen zij deze lessen vrij
wel zonder uitzondering te geven. Derhalve 
is thans het bedrag voor deze overuren in 
het salaris geïncorporeerd. terwijl het ver. 
plichte urental werd verhoogd. Tegen dit 
laatste bestond te minder bezwaar, daar de 
middelbaar-onderwijswet thans verplicht 
stelt de aanwijzing van een onderdirecteur, 
die een deel van de administratieve en repre
sentatieve werkzaamheden van de directeur 
overneemt. Na de hierboven bedoelde in
corporatie werd, in overeenstemming met 
wat wordt voorgesteld voor andere, op ge
lijk peil gesalarieerde Rijksambtenaren, de 
voor de directeuren geldende schaal met 
5 % verhoogd. 

Wijzigingen van principiële . aard werden 
overigens niet aangebracht. De tekst van 
hoofdstuk I en hoofdstuk II werd in over
eenstemming gebracht met de nieuwe ter
minologie van artikel 1 van het besluit. In 
hoofdstuk II is de tekst bovendien hier en 
daar enigszins verduidelijkt of in overeen
stemming gebracht met artikelen van de
zelfde strekking uit andere hoofdstukken 
van deze bijlage. 
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De datum van mwerkingtreding kon voor 
deze hoofdstukken niet. zoals voor het al
gemene deel, worden bepaald op 1 Januari 
1948. Immers. de bJj het Koninklijk besluit 
van 9 Juli 1948 opnieuw vastgestelde tekst 
gold eerst van 1 September 1948 af. Hier
door was een overgangsbepaling nodig voor 
het tijdvak van 1 Januari 1948 tot 1 Sep
tember 1948, op grond waarvan de gun
stigere salar1ëring ook voor deze ambtena
ren reeds op 1 Januari 1948 ingaat. Voor 
het tijdvak van 1 September 1947 tot 1 
Januari 1948 blijven die bepalingen van het 
K. B. van 9 Juli 1948 gelden, waaraan bij 
dat besluit terugwerkende kracht was ver
leend tot 31 Augustus 1947. 

Van de onderhavige herziening is gebruik 
gemaakt om een overgangsartikel In te 
voegen, waarin regelen worden gegeven 
voor de berekening van het salaris van die 
leraren en directeuren, voor wte de toepas
sing van de vóór 1 September 194 7 gelden
de bepalingen gunstiger is dan die van de 
na dat tijdstip Ingevoerde regeling. Op 1 
Juli 1947 immers werden door incorporatie 
van de tljdelJjke toelagen de vaste sa.la.ris
sen der Rijksambtenaren, met uitmndering 
van de directeuren en leraren, bedoeld in de 

• bijlage C van het B.B.R.A. 1934. verhoogd, 
ten gevolge waarvan deze laatsten bU ver
geUJldng van de oude en de nieuwe rege
ling in een ongunstigere positie zouden zijn 
dan de andere ambtenaren. Volgens het 
nieuwe artikel (art. 42 van hoofdstuk Il) 
nu zal ook op het salaris van een directeur 
of leraar, berekend naar de op 31 Augustus 
1947 geldende bepalingen, deze incorporatie 
worden toegepast. tezamen met enige an
dere, op dat tijdstip nog niet voor deze 
categorieën doch wel voor de andere amb
tenaren in werking getreden bepalingen. 

HOOFDSTUK III 

In overeenstemming met de wijziging van 
artikel 3 van hoofdstuk II van deze bij
lage is het aantal lessen, dat de directeuren 
der kweekscholen behoren te geven om in 
het genot van de volle aan bun ambt ver
bonden wedde te geraken, verhoogd. Een 
verhoging tot hetzelfde aantal lessen, dat 
thans voor de directeuren der Rijke h.b,s.en 
gaat gelden, bleek niet gerechtvaardigd. In 
de eerste plaats worden de directeuren der 
kweekacholen niet - zoals hun collega's bij 
het v.b.m.o. - bUgeetaan door een onder
directeur; voorts hebben zij ten gevolge 
van ~et toezicht op de practiacbe oefening 
der kwekelingen in leer- en oefenscholen 
een taak, welke de directeuren der hogere 
burgerscholen en de rectoren der gymnasia 
onbekend is. Op deze gronden met een 
fixatie van het aantal hunner lessen op 19 
min het aantal klassen der school bWUk 
worden geacht. 

De regelen voor de salarisberekening van 
de leraren, die aan twee of meer scholen 
voor v.b.m.o. zijn verbonden, of aan een of 
meer dier scholen en daarnaast aan een of 
meer kweekscholen, zijn thans in de hoofd
stukken II en III geheel gelijk. 
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Naast de wijziging in de terminologie zijn 
voorts In dit hoofdstuk slechts enkele ver
anderingen of aanvullingen van zeer onder
geschikte aard &M1gebracht. Overigens mo
ge worden verwezen naar de toelichting op 
de hoofdstukken I en II. 

HOOFDSTUK IV 

Het bestaande hoofdstuk IV, bevattende 
de salarisregellng voor de Rijksnonnaal
scbolen kon. i.v.m. de opheffing· van deze 
inrichtingen, vervallen. 

In verband hiermede Is de regeling voor 
de bezoldiging van het Koninklijk Conser
vatorium voor de muziek (Hoofdstuk Va 
van het huidige besluit) in de onderwijs
bJjlage als hoofdstuk IV opgenomen. 

De principes v~n de salarisregeling voor 
het onderwijzend personeel van het Con
servatorium zijn ongewijzigd gebleven. 
Evenals voorheen is de salarisregeling voor 
de leraren voor blaasinstrumenten, contra
bas. e.d. analoog aan die voor de leraren in 
de lichamelijke oefening bij de Rljksbogere. 
burgerscholen, terwijl de regeling voor de 
overige leraren geliJx is aan die voor de 
zgn. theorie~leraren bij het algemeen vor
mend middelbaar onderwijs. 

Ook op de andere punten is te dezen aan
sluiting gezocht aan de salarisregeling voor 
het middelbaar onderwijs. Zo is bijvoorbeeld 
ook voor het conservatorium de volledige 
betrekking ingevoerd. 

HOOFDSTUK V 

De terminologie van de artikelen van dit 
hoofdstuk is in overeenstemming gebracht 
met de definities van artikel 1 van het be
sluit. Bovendien zijn in dit hoofdstuk de 
salarissen voor ongehuwden vervallen. 

A.rt. 1. De diensttijd van de bezitters 
van de onderwijzersakte, die na 15 Juli 1940 
als oorlogsvrijwilllgers of ale buitengewoon 
dienstplichtige in mll1taire dienst zijn ge
weest, en niet aan een school waren ver
bonden, was tot dusver niet bevredigend 
geregeld. Daarom is aan dit artikel een 
nieuw lld d toegevoegd. Ingevolge dit Ud 
ml bovenbedoelde tijd ten volle medetellen 
als diensttijd geldig voor periodieke salaris
verhoging. 

Voorts is een 6e lid aan dit artikel toe
gevoegd, waarin een regeling wordt vast
gesteld voor ben, die direct na het behalen 
van de onderwijzersakte, in militaire dienst 
zijn getreden. 

Art. 7. In de praktijk is gebleken, dat in 
dit artikel, regelende de salarissen bij waar
neming, nog een bepaling ontbrak t.a.v. de 
hoofden van scholen. Om hieraan tegemoet 
te komen, is een nieuw eerste lid vastge
steld, zijn de bestaande leden vernummerd 
en is een zesde lid toegevoegd. In laatst
genoemd lid is tevens de bepaling verwerkt. 
die oorspronkelijk was opgenomen ln arti
kel 11, onder a. 

Verder Is het wenselijk gebleken, In dit 
artikel te spreken van "voordelig verschil" 
in plaats van .uverschll". 

A.rt. 10 (oud. art. 8). De beloning op 
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grond van het geven van onderwijs aan een 
kla8se van schipperskinderen gedurende 
een derde schooltijd per dag ls verhoogd en 
in overeenstemming gebracht met de reeds 
geldende salarisbedragen. 

Art. 11 (nieuw). Ter voldoening aan het 
bepaalde in de artikelen Sl en 89, vijfde lid, 
der onlangs gewijzigde. Lager-onderwijswet 
1920 zijn In dit artikel de minimumbedra
gen, welke vakonderwijzers moeten genie
ten. geregeld. 

Art. 1..j. (oud art. 13). De salarissen voor 
de vakonderwijzers aan de Rijksleerscholen 
zijn herzien In verband met de wijziging, 

· . welke de salarissen van de onderwijzers en 
die der leraren hebben ondergaan. 

In de salaristabellen G V 1 tot en met 4 
is een gedeeltelijke knlkverbetering toege
past en zijn de salarissen der onderwijzers, 
voor wte, In tegenstelling met de ambtena.
ren, geen nieuwe "barrières" zijn ingesteld, 
zodanig gewijzl~ dat, behoudens enkele 
uitzonderingen, het maandbedrag thans een 
tienvoud van guldens vormt en deze, In 
vergelijking met de schalen voor de ambte
naren, op de juiste plaats in het Bezoldi
gingsbesluit liggen. 

HOOFDSTUK VI 

Voor de salariëring van de leerkrachten 
voor het land- en tuinbouwonderwijs werd 
in het najaar van 1947' een commissie be
noemd, met het doel ter zake een bevredi
gende regeling te ontwerpen. 

Het overleg in deze commissie had tot 
resultaat, dat de salarissen voor de middel
bare land- en tuinbouwleraren in overeen
stemming werden gebracht met die van de 
leraren bij de Rijks hogere burgerscholen. 
Hiervoor moge verwezen worden naar het 
Koninklijk besluit van 9 Juli 1948 (Staats
blaà no. I 286). 

In verband . met deze overeenstemming 
zijn de salarissen van het onderwijzend per
scmeel bij de middelbare land- en tuinbouw
scholen bij deze herziening op gelijke wijze 
hemen als die van de leraren bij de Ri,J'ks 
hogere burgerscholen. 

Bij de totstandkoming van bovenvermeld 
besluit werd het maximum-salaris voor de 
lagere land- en tuinbouwscholen opgevoerd 
tot een bedrag liggende tuasen het maxi
mum-salaris van een hoofd van een zgn. 
grote en dat van een zgn. kleine .ulo-school. 

Bovenbedoelde vergelijking is bij de tot
standkoming van dit besluit gehandhaafd. 

HOOFDSTUK VII 

Voor het onderwijzend personeel bij de 
gevangenissen. de Rijkswerkinrichtingen 
en bij de Ri,Jlmasyls voor psychopathen 
geldt - boven de salarisregeling voor het 
onderwijzend personeel bij het gewoon Jager 

• onderwijs - een "marge", welke verhou
dingsgewijs overeenkomt met die, welke ter 
7Ake tot nog toe heeft gegolden. 

Voor de vakonderwi,TLeressen in de nut
tige handwerken en de vakonderwijzers in 
de lichamelijke oefening is aansluiting ge-
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zocht met ·de ealarisregellng, welke is vast
gesteld voor de overeenkomstige functiona
rissen bij de Rijksleerscholen, respectieve
lijk bij het uitgebreid lager onderwijs. 

Waar het geven van onderwijs aan de 
tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten 
gelijk te stellen is met het geven van on
derwijs aan scholen voor buitengewoon Ja" 
ger onderwljs, Is In artikel 6 van het ont
werp van dit hoofdstuk voor de bezoldiging 
van deze categorie van onderwijzers een 
regeling opgenomen, welke in principe ge. 
lijk is aan die. welke voor het personeel van 
het buitengewoon lager onderwijs zal gel
den. 

HOOFDSTUK VIII 

Voor het onderwijzend personeel bjj de 
kampen voor sociale jeugdmrg bestond tot 
nog toe geen ambtelijke salarisregeling. Nu 
in de praktijk gebleken Is, da.t deze inrtch
tlngen In een dringende behoefte voorzien, 
is deze ambtelijke regeling ter gelegenheid 
van deze herziening In het Bezoldigingsbe
sluit opgenomen. 

Daar het onderwijs In de kampen voor 
sociale jeugdzorg enigermate kan worden 
vergeleken met dat in de Rijksasyls voor 
psychopathen geldt voor de onderwijzers In 
deze kampen een salarisregeling welke ge
lijk is aan die voor de onderwijzers bij de 
gevangenissen, Rijkswerkinrichtingen en 
Rijksasyls voor psychopathen. 

HOOFDSTUK IX 

Voor de burger-docenten aan de Ko
ninklijke mllitaire academie te Breda en 
het Koninklijk instituut voor de Marine 
heeft van meet af aan een salarisregeling 
gegolden, welke enigszins uitgaat boven die 
van de volledige bevoegde leraren bij het 
middelbaar onderwijs. 

Reeds bij Uwer Majesteits besluit van 
30 Maart 1949 (Btaatablad no. I 149) werd 
de salarisregeling voor deze inrichtingen . 
van militair onderwijs (gerekend met in" 
gang van 1 September 1947') aangepast aan 
de op die da.turn geldende salarissen voor 
de leraren aan de Rijke hogere burgerscho
len. 

In verband met de bij dit besluit voor 
laatstgenoemde categorie ingevoerde sa.Ja
rlsverhoglng. geldt voor het personeel van 
de Koninklijke militaire academie en het 
KoninklUk Instituut voor de Marine een 
salarisverhoging, welke de laatstelijk ge
schapen verhouding met de leraren bij het 
mlddelba&r onderwijs handhaaft. 

BIJLAGE H 

(klassenindeling gemeenten) 

De Indeling der gemeenten In vier klas
sen met een aftrek van resp. 4,8 en 8 % 
c.q. 8, 12 en 16 à 18 % op het salaris van 
ambtenaren c.q. ambtenaren-werklieden, 
geplaatst in resp. tweede-, derde- en vier
de-klasse-gemeenten, is in J)rincipe onge ... 
wijzi.gd gehandhaafd ( er geldt thans even-
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wel een restrictie, waarop hieronder wordt 
teruggekomen). 

Eventuele wijztgingsvoorstellen op het 
gebied van de klassen-lndellng kunnen n.L 
eerst worden geformuleerd, nadat het re
sultaat bekend is van de werkzaamheden 
van de z.g. commlssie-Kruyt, dit is de in 
Aprtl 1948 door de Minister van Sociale 
Zaken ingestelde commlesle, welke tot taak 
beeft: 1 °. te komen tot een wetenschappe
lijk gefundeerde gemeentedocumentaUe, te 
gebruiken als grondslag bij het opstellen 
van concrete gemeenteklassen-indelingen 
voor doeleinden, verband houdende met d& 
onkosten voor levensonderhoud en levena
gewoonten (waarvan hier genoemd worden 
de noodvoorziening voor ouden van dagen 
en de bezoldiging van het overbeidspel'BO
neel) en 2°. het aangeven, zo nodig, van 
rtcbtlijnen voor dergelijke gemeenteklas
sen-indelingen. 

Het is , op het ogenblik nog niet te zeg
gen, wanneer deze commissie met baa.r 
r&.PPort gereed zal zijn. 

De eerderbedoelde restrictie beoogt even
wel de standplaatsaftrek voor de ambtena
ren-werklieden In de 4e klasse-gemeenten 
te Diltlgeren op de wijze als blervoren (toe
lichting op bijlage E 1) ls uiteengezet. 

BIJLAGE I 

(lnhoudlngs:t,edragen vuur, licht en water) 

Deze bijlage is niet gewijzigd, daar ook 
de huurprijzen nog geen Ingrijpende wijzi
ging hebben ondergaan. Eerst wanneer dit 
mocht geschieden zal herziening van deze 
bijlage dienen te worden overwogen. 

BIJLAGE J 

(regellng ten behoeve van de berekening 
van het wachtgeld voor opgeheven 

functies) 

De onder,bavige herziening van het Be
zoldigingsbesluit omvat o.m. de opheffing 
van een aantal functies In verband met de 
voorgestelde systematlaerlng der functie
vermelding. 

Dientengevolge dienen de vervallen amb
ten, voor zover in dle ambten wachtgeld 
wordt genoten, ln de wachtgeld-bijlage 
(thans bijlage F) te worden opgenomen. 

Ten aanzien van de wachtgelders ie de 
afscba.ffing van de afzonderil;Jke ongebuw
densalarlssen en de 5 % z.g. knlkverbete
ring beschouwd als een algemene verho
ging, r.odat de laatstelijk genoten wedde, 
bedoeld ln artikel 6, le Ud, van het wacht
geldbesluit. beide verhogingen heeft onder
gaan. en in verband daarmede de wachtgel
den dlenovereenkomsUg zullen worden ver
hoogd. 

De wijziging in de BJBtematlek der sala
risschalen Is te dezen zonder Invloed, daar 
de laatstelijk genoten wedde niet aan pe
rtodieke verhogingen onderhevig ls. 
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S. J .262 
!O Jt&-ft-i 19,19. BESLUIT tot vaststelllng 

van regelen betreffende de wijze, waar
op krachtens het Bezoldigingsbesluit 
1934 vastgestelde en na 31 December 
1947 genoten wedden dienen te worden 
herleid tot sa.ia.rissen of wedden krach
tens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1948. ( Inpassingsbe
sluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1948.) 

Wij JULIANA. bij de gratie Gods, Ko
ningin der NederJanden, Prinses van 
Oran.ie-Nassau, enz., enz •• enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van · 
Binnenlandse Zaken van 25 Met 1949, No. 
15. 798/R, Afdellng Ambtenarenzaken, bu
reau II, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet. op 
artikel 126, eerste lid van de Ambtenaren
wet 1929 en op artikel 30, eerste, tweede en 
derde Ud, van de Lager-onderwljswet 1920; 

Gezien artikel 34 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948; 

De Raad van State geboord (advies van 
31 Mei 1949, No. 10); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 14 Juni 1949, No. 
15.844/R, Afdellng Ambtenarell7.8.ken, Bu
reau II; 

O., dat het noodzakeliJ°k. Is regelen te 
stellen betreffende de wijze, waarop krach
tens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 vastgestelde en na 31 
December 1947 genoten wedden dienen te 
worden herleid tot salarissen of wedden 
krachtens eerstgenoemd besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Inleidend cirtikeJ 
:Art. 1. De aalartsschaal, het salaris en 

de sa.lar1s-anclënnitelt van de ambtenaar, 
in de zin van het Bemldiglngsbealult Bur
gerlijke RUksambtenaren 1948, voor wie na 
31 December 1947 een be7.0ldlglng gold 
krachtens de bepalingen van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, worden vastgesteld met Inachtneming 
van het bepaalde in de navolgende arti
kelen. 

Salarisschaal 
A.rt. 2. 1. Het salaris, ingevolge het 

Bemldlglngsbealutt Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1948, wordt vastgesteld volgens de 
schaal van dat besluit. waarin het ambt ls 
ingedeeld. dat de betrokken ambtenaar on• 
der de werking van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlb"ke Rijksambtenaren 1934 op 1 Ja
nuari 1948 bekleedde, tenzij zulks, naar het 
oordeel van Onze Minister van Binnen
landse Zaken, v~or een bepaald ambt on
julat zou zijn, 1n welk geval bij, In overleg 
met, Onze Minister, hoofd van het daarbij . 
betrokken Departement van algemeen be
stuur, voor dat ambt een bijmndere rege
ling treft. 

2. Voor de gevallen, waarin de ambte
naar op 1 Januari 1948 een ambt bekleedde, 
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hetwelk in het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1948 niet als zodanig 
is opgenomen, wordt een voorziening ge
troffen op ·de wijze als in de laatste zin
snede van het eerste lid is bepaald. 

I npassingsbeärao 
Art. 3. 1. Ten aanzien van de ambte

naar. wiens salaris met ingang van 1 Ja
nuari 1948 dient te worden vastgesteld vol
gens een salarisschaal, opgenomen In een 
der bijlagen A I of B I van het Bezoldi-

. gtngsbesluit 1948, wordt voor de vaststel
Ung van het salaris, gerekend van 1 Ja
nuari 1948 uitgegaan van het salaris, dat 
bij als gehuwde in een standplaats der 
eerste klasse onder de werking van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1934, laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 3 Maart 1948 
(Staatsblad no. I 84), op die datum heeft 
of zou hebben genoten, eventueel vermeer
derd op de in het tweede lid aangegeven 
:wfjze. 

2. Het salaris, bedoeld in het ~erste lid, 
wordt vermeerderd: 

a. indien de brnto-wedde, als bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad no. G 13), waarnit het salaris 
is afgeleid., f 2480 of meer bedroeg: 

met een zodanig bedrag, dat alsnog wordt 
toegekend 5 % van vorenbedoelde brnto
wedde en bovendien worden weggenomen 
de ongelijkheden in de bedragen der perio
dieke verhogingen van de betreffende sa
larisschaal van het Bezoldlgingsbeslult 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, welke 
zijn ontstaan door toepassing van bovenge
noemd besluit en door het Koninklijk be
sluit van 3 Maart 1948 (Staatsblad no. I 
84) ; 

b. a.Ismede met een aan de ambtenaar 
verleende toelage, voor zoveel nodig herleid 
tot een bedrag, geldende voor een gehuwde 
in een standplaats der late klasse, welke 
naar het oordeel van Onze Minister, hoofd 
van het betrokken departement van alge
meen bestuur en van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken, is verleend in ver
band met de omstandigheid, . dat voor de 
werkzaamheden, waarmede de ambtenaar 
werd belast, het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 19 34 geen passen
de schaal bevatte en zodanige schaal In het 
Bezoldigingsbesluit 1948 is opgenomen. 

3. Het overeenkomstig het bepaalde in 
de vorige leden berekende bedrag vormt, 
na afronding naar boven tot een veelvoud 
van f 10, het inpassingsbedrag. 

4. De inpassingsbedragen, welke inge
volge het bepaalde in het tweede lid, onder 
a" gelden voor de salarissen, voorkomende 
in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, worden vastgesteld 
op de als zodanig aangegeven bedragen 
van de bij dit besluit behorende bijlage. 

6. In afwijking-van het bepaalde In het 
tweede lid, sub b, wordt een toelage als 
bedoeld ln dat lid niet in het inpassings
bedrag opgenomen, indien deze toelage met 
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Ingang van een datum na 31 December 
1947 is ingetrokken. 

Salaris 
.An. 4. 1. Indien het lnpasslngsbedrag, 

bedoeld In artikel 3, voorkomt In de kolom, 
betrekking hebbende op een standplaats 
der le klasse, van de overeenkomstig ar
tikel 2 bepaa.lde .salarisschaal, geeft dit be
drag het salaris aan, dat krachtens het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RiJK.Bamb
tenaren 1948 op 1 Januari 1948 geldt voor 
een standplaats der le klasse. 

2. Indien het inpassingsbedrag niet voor
komt In vorenbedoelde kolom, geeft het 
naast hogere bedrag In die kolom het sa
laris aan, bedoeld In het eerste lid, onver
minderd het bepaalde in de na volgende 
leden. 

3. Indien het inpassingsbedrag lager is 
dan het eerste bedrag van de in het eerste 
Ud bedoelde kolom, doch het verschil klei
ner is dan de eerste trap van die kolom, 
geldt laatstbedoeld bedrag, als salaris be
doeld in het eerste lld. 

4. Indien het in het vorige lld bedoelde 
verschil daarentegen gelijk is aan of hoger 
is dan de eerste trap van vorenbedoelde 
kolom, wordt het eerste bedrag van dle 
kolom geacht te worden voorafgegaan 
door zoveel trappen, elk met een onderling 
verschil, gelijk aan dat tussen de eerste en 
tweede trap van die kolo~ dat een bedrag 
bereikt wordt. hetwelk gelijk is aan het in
passingsbedrag of dit inpasslngsbedrag 
minder overtreft d&n de eerste trap van 
die kolom en geldt het aldus bereikte be
drag als salaris, bedoeld in het eerste Ud. 

5. Indien het vierde lid toepassing ge
vonden heeft, geldt, te rekenen van de eer
ste dag van de maand volgende op dle van 
de inwerkingtreding van dit besluit, het 
eerste bedrag van de vorenbedoelde kolom 
als salaris voor een standplaats der eerste 
klasse. 

6. Indien het inpassingsbedrag hoger is 
dan het maximum van de toepasselijke sa
larisschaal van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, geldt dit 
maximumsalaris als salaris bedoeld in het 
eerste Ud, onverminderd het bepaa.lde in de 
artikelen 35 en 36 van het Bezoldigingabe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948. 

Verhoging van het salaris 
·A..rt. 5. 1. Aan de ambtenaar, bedoeld 

in artikel 3, wordt op 1 Januari 1948 een 
salaris-anciënniteit toegekend overeenko ... 
mende met het aantal jaren, dat, blijkens 
de toepasselijke salarisschaal van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1948 vereist is om het overeenkomstig 
artikel 4 toegekende salaris te bereiken, 
eventueel vermeerderd met een aantal 
maanden als wordt anagegeven In het 
tweede lid. 

2. Het aantal maanden, bedoeld in het 
eerste Ud, ie afhankelijk van het tijdvak, 
gedurende hetwelk het op 1 Januari 1948 
krachtens het Bezoldigingsbesluit Burger-

47 
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UJke Rijksambtenaren 1934 gelden.de salaris 
vóór die datum reeds is of wordt geacht te 
zijn genoten, dan wel van de tijd, verstre
ken sedert het bereiken van het maximum 
van de salarisschaal van vorenbedoeld be
sluit tot genoemde datum, In welk laatste 
geval de vermeerdering niet meer da.n 12 
maanden mag bedragen. 

3. Ten aanzien van de berekening van 
het aan tal maanden, bedoeld in het tweede 
lid, stellen Onze Ministers van Binnenland
se Zaken en van Financiën nadere regelen 
vast. Gedeelten van een maand worden 
hierbij naar boven afgerond tot een volle 
maahd. 

4. Bij toepassing van het vlerde lid van 
artikel 4, vindt de verhoging van het in
gaande 1 Januari 1948 toegekende salaris 
Jaarlijks plaats volgens de schaal, welke 
gevormd wordt door de salaristrappen, wel
ke ingevolge dat Ud worden ges.ebt aan het 
aanvangssalaris vooraf te gaan. Het be
paalde in de voorgaande leden vindt te de
zen overeenkomstige _toepassing. 

6. Op het tijdstip, dat het minimum van 
de toepasselijke schaal, hetzij ten gevolge 
van het bepaalde in het vierde Ud wordt 

· bereikt, het.zij ingevolge het vijfde lid van 
artikel 4 wordt toegekend, is de sa.laris
anciënniteit van belanghebbende ten hoog
ste gelijk aan die, welke hem bij toepassing 
van het zesde lid wordt toegekend. 

6. Aan de ambtenaar, bedoeld in het 
vijfde lid, wordt 7.0veel sa.larie-anciënniteit 
toegekend als naar het oordeel van Onze 
Minister, hoofd van het daarbij betrokken 
departement van algemeen bestuur, ver
eist is voor het behoud van de onderlinge 
salarisverhoudingen. Zij mag niet meer be
dragen da.Il de Wd. verstreken tussen 31 
December 1947 en de eerste dag van de 
maand, volgende op die van de Inwerking
treding van dit besluit. 

Btandplaata def" !e of Je klaase 
Art.. 6. 1. Ten aanzien van een ambte

naar, werk7&8.Dl in een standplaats der 
tweede of derde klasse vindt het bij de 
voorgaande artikelen bepaalde toepassing, 
met dien verstande, dat als salaris geldt 
het bedrag van de op de desbetreffende 
standplaats betrekkking hebbende kolom, 
corresponderende met het salarisbedrag, 
hetwelk overeenkomstig deze artikelen, 
geldt voor een standplaats der eerste klasse. 

2. Het vierde lid van artikel 4 vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de in het eerste lid bedoelde kolom. 

Toelagen 
Art.. 7. 1. Onverminderd het bepaalde 

bij de artikelen 36 en 36 van het Bezoldi
gingsbesluit 1948, vervalt, gerekend van 1 
Januari 1948, een toelage, welke ingevolge 
het bepaalde ln artikel 3, 2e lid, onder b, 
In het inpassingsbedrag ls opgenomen. 

2. Indien en voorzover daartoe naar het 
oordeel van Onze Minister, hoofd van het 
betrokken departement van algemeen be
stuur. aanleiding bestaat, worden, in afwij
king van het bepaalde, in het besluit van 
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18 Augustus 1948 (Staatsblad No. I 377). 
de overige toelagen, met uitzondering van 
de toelage, bedoeld in het vijfde lid van 
artikel 3, de huwelijkstoelage, de kindertoe
lage, de toelage bedoeld in artikel 1 7 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, en van de toelagen, welke 
voor bepaalde ambten in dat besluit zijn 
vermeld. gerekend van 1 Januari 1948, ver
hoogd met 10 % van het bedrag der ge
noten toelage. 

8. Onverminderd het bepaalde bij de ar
tikelen 35 en 36 van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 
vervallen de toelagen. welke ingevolge het 
tweede lid kunnen worden verhoogd. te re
kenen van de eerste dag van de maand, 
volgende op die van de inwerkingtreding 
van dit besluit. · 

4. In de gevallen. waar daartoe termen 
aanwezig zijn. worden de ingevolge het der
de lid vervallen toelagen. met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 40 van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1948, opnieuw toegekend tot een zo
danig bedrag en op een zodanige wijze als, 
in verband met de totstandkoming van dat 
besluit, door Onze Minister, hoofd van het 
betrokken departement van algemeen be
stuur en Onze Minister van Binnenlandse 
Z.S.ken juist geoordeeld wordt. 

lnf)(J.88ing 11.à 1 Januari 1948 
:J..rt.. 8. 1. De artikelen 2 tot en met 7 

vinden overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van: 

a. de ambtenaren, die bevorderd zijn 
met ingang van een datum, vallende na 1 
Januari 1948. doch vóór de datum van in
werkingtreding van dit besluit; 

b. de ambtenaren, aan wie, in het tijd
\,ak bedoeld onder a, krachtens het bepaal
de in artikel 16 van het Bezoldlglngsbesluh: 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 een of 
mee!" buitengewone verhogingen en/of voo~ 
de toekennlrig van periodieke verhogingen 
geldende diensttijd is (zijn) toegekend; 

c. degenen, die, in het tijdvak bedoeld 
onder a, ambtenaar ln de zin van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1948 zijn geworden. 

2. Ingeval van toepassing van het eer
ste lid wordt voor de vaststelling van het 
salaris en de salaris-anciënniteit uit.gegaan 
van het sa.larie en de voor de toekenning 
van periodieke verhogingen geldige dienst
tijd, zoals deze ingevolge het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
bij de bevordering, de toepassing van ar
tikel 16 van vorenbedoeld besluit, dan wel 
bij de eerste aanstelling zijn toegekend. 

8. Voorts kunnen, gerekend naar de da
tum van toekenning of verhoging der toe
Jage, de in het eerste lid aangehaalde arti
kelen hernieuwde toepassing vinden ten 
aanzien van de ambtenaren, die gerekend 
van een datum nà 1 Januari 1948 in het 
genot zijn gesteld van een toelage. als be
doeld In artikel 8, tweede lid, onder b, dan 
wel ten aanzien van een dergeliJ"ke toelage, 
welke is verhoogd. 
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4. Indien toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid. onder a of b er toe zou lei
den, dat een ambtenaar langer dan één jaar 
hetzelfde salaris geniet, wordt hem zoveel 
salaris-anciënniteit toegekend als nodig· is 
om dit te voorkomen. 

Raadadviseurs 
Art.. 9. Het salaris en de salaris-anciën

niteit van ·de raadadviseurs, bezoldigd vol
gens schaal 243 van het Bezoldigingabesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 en de 
raadadviseurs, niet bij een afdeling werk-
7.S&lll, bezoldigd volgena schaal 260 van dat 
besluit, worden ongeacht het bepaalde ln 
artikel 2, vastgesteld overeenkomstig schaal 
146 van bijlage A I, onderscheidenlijk 
schaal I van bijlage B I van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1948, totdat door Ons, op de gemeenschap
peliJk.e voordracht van Onze Minister, hoofd 
van het daarbij betrokken Departement 
van algemeen bestuur en Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken anders wordt be
paald 

In.passing /Ut'1Ctie8 van bl,ll. 
E1 Fen G 

Art. 10. Voor hen, wier ambt is opge
nomen in een der bijlagen E, F of G, is de 
salaris-anciënniteit op 1 Januari 1948 gelijk 
aa.n de diensttijd, geldig voor de toekenning 
van periodieke verhogingen, welke · op ge
noemde datum ingevolge het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
was verkregen. 

Ovenoet"k en. -uerplaatsi-n.gskoaten.. 
Art.. ll. 1. De vergoedingen, uitgekeerd 

wegens overwerk, verricht na 31 December 
1947 en berekend op de grondslag van de 
be7.0ldlging, genoten krachtens het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, alsmede de tegemoetkomingen en ver
goedingen op dezelfc;le grondslag berekend, 
krachtens het Verplaatslngsk.ostenbeslult 
(Staatsblad 1946, G 371), blijven ongewij
zigd. 

2. Zij. die .op de datum van Inwerking
treding van dit besluit ambtenaar zijn ln 
de zin van het Bezoldiglngsbesl uit Burger
lijke Rijksambtenaren 1948 en een vergoe
ding wegens overwerk hebben genoten als 
bedoeld in het eerste lid, ontvangen een 
uitkering gelijk aan 5 % van de genoten 
vergoeding, ongeacht hetgeen ln de toe
passelijke regeling t.a.v. vergoeding voor 
verricht overwerk is bepaald. 

Milàheidsartikel 
Art. 12. Indien toepassing van het be

paalde In dit besluit oou lelden tot onjuiste 
salarisverhoudingen, of hardheden van 
everwegende aard, zijn Onze Minister, hoofd 
van het betrokken Departement van alge
meen bestuur en Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken bevoegd, bij gemeen
schappelijke beschikking, In het voordeel 
van de ambtenaar van dit besluit af te 
wijken. 
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Slotbepalingen 
Art. 13. 1. Onze Ministers van Binnen

la.n<ise Zak.en en van Financiën zijn bevoegd, 
bij gemeenschappelijke beschikking, richt
lijnen te geven voor de uitvoering van dit 
besluit. · 

2. Zij zijn voorts bevoegd regelen te 
stellen voor gevallen, waarin dit besluit 
niet voorziet. 
. Art. 14. Artikel 43 van het Bezoldigings

besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 Is 
bij de uitvoering van dit besluit van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 15. Het Koninklijk besluit van 16 
Januari 1946 (Btaatsblad No. G 13), met 
uitzondering van artikel 14, tweede lid, van 
dat besluit, alsmede het besluit van 18 
Augustus 1948 (Staatsblad No. I 377) zijn 
ingetrokken. 

Titel van het besiuct 
Art.. 16. Dit besluit kan worden aan.ge

haald als: Inpassingsbesluit Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rtjksa.mbtenaren 1948. 

Art. 17. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die van 
de dagtekening van het Btaatablaà, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers zijn, leder voor zover hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk. In het Btaatsblaà geplaatst 
zal worden en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 20 Juni 1949. 
JULIANA. 

De Minillter-Preaiden.t, 
Minister van. Algemene Zaken., 
W. DREES. 

De Vice-Min'8ter-President, 
Minister- zonder Portefeville1 
J'. R. H. VAN SCHAIK. 

De Miniater vàn. Binnenlandse Zaken a.i" 
J'. R. H. VAN SCHAIK. 

, De
8
,:it;~~-va-n. Buitenlandse Zaken, 

De Minister van 7-usNtte, 
WIJERS. 

De Minister van Onderwijs, Kun.Jtten. 
en. Weten.schappen, 
TH. RUTTEN. 

De Minister 1Xlin Fifl.Clnciën" 
P. LiEFTINCK. 

De Minister -vcm Oorlog1 
SCHOK.KING. 

De Minister van Marine, 
SCHOKKING. 

De Min.i.Bter 1)(1.n. Wedero_pbouw en 
Volkshuisvesting" 
J'. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en. Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Landbouw" V'8ser{f 
en Voeà8elvoor.rieflmg, 
MANSHOLT. 
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De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOEKES. 

De Minister van O'Vef"Zeeae Gebiedsdelen a.i., 
GOTZEN. ' 

De Minister zonder Portefeuille, 
GOTZEN. 

(Uitueu. 15 Juli 1949). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Staatsblad no. J 262). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE I 

van het Inpassingsbesluit Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, 
bevattende de Inpassingsbedragen, bedoeld 

in artikel 3, vierde lid van dat besluit. 

t l i 1 t. 
1 

l 
J 

1 

~ 

J ~ n i J ,s J J! 
,5 .il & ,! .!:J _J 

1 n 111 1 Il ur r n m 

99 105 110 237 230 ~ 470 495 5211 
109 ]15 120 247 260 260 479 ~ 5)0 

114 120 120 256 270 270 489 515 S40 
118 125 130 266 280 280 4911 .5lS 550 
123 130 130 275 290 290 303 5JO .560 
12B 135 140 285 )00• )00 sn s..o 5,0 

133 140 140 2B5 300 310 522 530 SIO 
ll7 145 130 2B9 JOS ]:ID 532 560 .5llO 
142 130 130 299 315 ]JO 541 570 (IIIO 

147 155 160 .l08 325 340 551 580 610 
152 160 160 318 335 ]50 .560 590 6211 
1'6 165 170 327 '45 360 570 fiOO 6]0 
161 170 170 337 355 ]70 579 610 640 
166 175 180 }46 36.S J80 584 6!S 650 
171 180 180 356 375 390 593 62l 660 
175 185 190 361 J80 400 603 635 670 
180 190 190 370 )90 410 612 645 6IIO 
185 195 200 380 400 420 622 655 690 

190 200 200 389 410 4JO 631 665 700 
194 205 210 399 4211 440 641 675 7IO 
199 210 210 408 4JO 4.10 630 6U 720 
204 215 220 4111 440 46:1 665 700 740 

209 220 220 ~ 430 470 674 710 7,0 

213 225 2JO 432 45.5 4110 693 7JO 770 
218 230 2JO 441 465 490 7)6 775 120 
223 235 2AO 451 475 ,00 783 1W 870 
228 240 240 .w 485 510 826 870 920 

N.B lo boVcostaaode tabel .;,,,, -.a1'ldd . 
•· '" kolom /: de~-. -.lke u,poofF be, Bcmldipnpbomil 

Burgerlijke Rijksamblenam, 1934 p>ldm ..,.,.. 011ar::tn.1MIC11, wcrtzum in ca, 
standplaac, dc::r centc k1asm t 

b •~ kolom Il: de ovt:n:mkom~ -- ..,.,.. ....,,_,, (lio anibl l, 
eerste lid . van bei besluit), 

o '" ~oro,., fll: d< ~. bdlorclldc bij de ll&lu:l*o, - io 
tolom Il (zie artikel J, tweede lid, ander •· co ricrdc lidi 

.\lle bedra~ ziio ~ilg<llrul:I i.n tpl)deos per maand. 

lodie,, het ""'' • -- b<draa od f lOO ia ara,,Joid "n !>et lil bol 
8.11.8.R.A. 193-4 ovae<nl:m>axk tehaalbcdrq od f 2'20, blijft het inpassi_. 
bedrog onv6ro,idnd. Hel doanJoder - -- od f J00 is alp,lexl vao h&t 
1U beo 8.8.8.R.A 1934 -- 11:dna ad f:1610 Cll "°nlt i"ICPQOI f310. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 20 
Juni 1949 (Staatsblad no. J 262). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.i 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

BIJLAGE Il 

van het Inpassingsbesluit Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, 
bevattende de toelichting op dat besluit 

Toelichting op het Inpassingsbesluit 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1948 
Dit besluit regelt in de eerste plaats de 

omrekening van de op grond van het Be-

740 

zoldigingsbesluit 1934 genoten salarissen 
tot salarissen van het nieuwe Bezoldigings
besluit; voorts zijn regelen gegeven m.b.t. 
de materie der toelagen, de vergoedingen 
wegens verricht overwerk en de vergoedin
gen, genoten op grond van het Verplaat
singskostenbesluit. Tenslotte zijn bij dit be
sluit een tweetal Koninklijke besluiten in
getrokken. 

Ad artikel 1. Dit artikel geeft een inlei
ding tot de eigenlijke voorschriften van 
het besluit. 

Ad artikel B. Dit artikel geeft aan, wel
ke schaal in acht moet worden genomen bij 
de inpassing van de salarissen, die de amb
tenaren na 31 December 1947 op grond 
van het vervallen Bezoldigingsbesluit heb
ben genoten. 

In het algemeen dient de inpassing te ge
schieden in de schaal van het nieuwe be
sluit, waarin het ambt is opgenomen, dat 
belanghebbende krachtens aanstelling be
kleedt. 

In een tweetal gevallen is echter een 
bijzondere regeling noodzakelijk: 

1°. De benaming van het ambt, waarin 
een bepaalde functionaris onder de werking 
van het Bezoldigingsbesluit 1934 is be
noemd, komt ook voor in het Bezoldigings
besluit 1948, doch de in laatstgenoemd be
sluit voorkomende benaming is in feite een 
aanduiding voor een geheel andere functie. 

Een .tweetal voorbeelden moge ter ver
duidelijking dienen . 

'Voorbeeld I. 
In het Bezoldigingsbesluit 1934 komt de 

benaming voor van administratief hoofd
ambtenaar bij de Rijkswaterstaat in schaal 
162 (max. 420) terwiJ1 deze benaming voor 
de Rijkswaterstaat ook voorkomt in het 
nieuwe besluit, namelijk in schaal 1')3 (max. 
500). Deze benaming is echter de aandui
ding voor een geheel andere functie, het
geen o.a. blijkt uit de omstandigheid, dat 
het maximum van schaal 103 (nieuw) ho
ger is dan het maximum van de oude 
schaal, verhoogd met de 5 % knik-verbete
ring, terwijl bovendien bij hetzelfde dienst
vak in het betreffende rangenstelsel een 
schaal voorkomt, waarvan het maximum 
gelijk is aan het "knik-verbeterde" maxi
mum van de oude schaal onder de bena
ming administratief ambtenaar Ale klasse 
(schaal 89 nieuw, maximum 440). 

Op dergelijke gevallen heeft het slot van 
het eerste lid betrekking. Het ligt dan ook 
in de rede, dat de MinistBr van Binnen
landse Zaken in overleg met de Minister 
van Verkeer en Waterstaat z.al voorschrij
ven, dat inpassing van de salarissen der 
administratieve hoofdambtenaren bij de 
Rijkswaterstaat dient te geschieden in 
schaal 89 (nieuw). Schaal 103 zal alsdan 
voor de administratieve dienst van de Wa
terstaat als een nieuwe schaal moeten wor
den beschouwd. 

'Voorbeeld II. 
In het Bezoldigingsbesluit 1934 komt de 

aanduiding ingenieur voor in schaal 212 
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(max. 590). In het nieuwe besluit komt de
zelfde aanduiding voor in schaal 112 (max. 
540). 

Het is - gezien de in het algemeen ver
hogende tendenz van de technische herzie
ning - duidelijk, dat dezelfde aanduiding 
hier op een andere functie betrekking heeft. 
Het is dan ook in feite zo, dat de oude In
genieursschaal is gesplitst In drie nieuwe 
schalen. t.w. adjunct-Ingenieur (schaal 78, 
max. 880), ingenieur (schaal 112, max. 640) 
en ingenieur le klasse (schaal 128, max. 
620). 

Ook voor de ingenieurs en voor de amb
ten welker salarisregeling dienovereen
komstig is herzien, zoals de technische 
ambtenaren, de landmeters en de weten
schappelijke ambtenaren, zal dus door de 
Minister van Binnenl~ndse Zaken met be
trekking tot de inpassing een bijzondere 
regeling worden getroffen. 

2°. Er doet zich bij de inpassing een 
tweede groep van gevallen voor, waar de 
schaal van het nieuwe besluit niet zonder 
meer uit de tot dusver geldende aan.dulding 
van het beklede ambt kan worden afgeleid. 
In een aantal gevallen heeft n.l. een wiJ
z:tglng plaats gevonden in de benaming van 
de functie. Dit is o.m. geeéhled bij een 
gro<>t, aantal functies van het Staatsbedrijf 
der P.T.T. en, hoewel in mindere mate. bij 
de administratieve ambten in de z.g.n. bui
tendiensten. 

Voor deze en dergelijke gevallen zal door 
de Minister van Binnenlandse Zaken In 
overleg met zijn ambtgenoot, hoofd van het 
betrokken departement, eveneens een rege
llng moeten worden getroffen. Deze rege
lingen zullen, tezamen met de bijzondere 
regelingen bedoeld aan het slot van het 
eerste lid, 'worden opgenomen in departe
mentsgewijs samengestelde lijsten, aange
vende in welke schaal va.n het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1948 de inpassing van de betreffende amb
ten dient te geschieden. 

Nog zij opgemerkt, dat de ambtenaren de 
• hun eenmaal verleende rang behouden, In

dien de benaming van hun functie in het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1948 minder aanzien heeft dan die, 
welke onder het vervallen besluit voor hun 
ambt gold. Beslissend voor de schaal, welke 
bij de inpassing en de verhoging van het 
daarbij toegekende salaris zal gelden, Is 
echter steeds de inhoud der beklede functie • 

.Ad artikel S. Volgens dit artikel geldt 
als basis voor de omrekening van het sa
lartsbedrag: 

het salaris, dat de betrokken ambtenaar 
op 1 Januari 1948 volgens het Bezoldlgings
beslult 1934 beeft genoten. 

Uitgaande van deze basis dienen de voor
delen van de afschaffing van de z.g.n. on
gehuwden.aftrek, alsmede van de doorvoe
ring van de z.g.n, 5 % -knik-verbetering 
voor de salarissen boven f 800 per maand 
Iie·t Ingang van 1 Januari 1948 te worden 
gegeven aan de daarvoor In aanmerking 
komende ambtenaren, daar deze maatrege
len een bestanddeel vormen van het com-
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plex van salarisverbeteringen, wa,a.rover 
met de organisatie-vertegenwoordigers 
overeenstemming Is bereikt. 

Uitgangspunt voor de Inpassing in de 
nieuwe salarisschalen dient dan ook te 
zijn: het sa.larts dat betrokkene volgens het 
Bezoldigingsbesluit "Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 op 1 Januari 1948 als gehuwde 
heeft of zou hebben genoten, verhoogd met 
de 5 % knik-verbetering. 

Behalve een zeer In het oog lopende on
regelmatigheid, welke in de salarisschalen 
van het vervallen besluit bij een bedrag 
va.n f 300 voorkwam, bevatten sommige 
d.ier schalen bovendien één of meer kleinere 
onregelmatigheden, welke een gevolg waren 
van de toepassing van het Koninklijk be
sluit No. G 13 en van het afrondings
systeem, gevolgd bij het Koninklijk besluit 
No. I 84. Zo liepen enkele schalen als regel 
omhoog met periodieke verhogingen van 
f 20 per maand, doch na 4 of · 5 van deze 
periodieken kwam een verhoging van f 15 
per maand voor. Deze onregelmatighedeu 
zijn bij de vaststelling der schalen van het 
Bezoldigingsbesluit 1948 weggenomen. Alle 
hierdoor ontstane verbeteringen zijn opge
nomen in de lnpassingsbedragen, welke in 
de bijlage van het Inpassingsbesluit zijn 
vermeld. (Zie lid 4). 

In een aantal gevallen is reeds op de 
technische herziening vooruitgelopen door 
toekenning van toelagen, Daar met het be
staan van deze toelagen in de meeste ge
vallen rekening is gehouden bij de vast
stelling van de nieuw voorgestelde salaris
schalen, is het mogelijk deze toelagen thans 
af te schaffen, door het bedrag daarvan op 
te nemen In het sa.la.ris Ingevolge het Be
mldigingebeslult 1948. Daarom kan het In
passingsbedrag worden verhoogd met toe
lage~ welke verleend mochten zijn, omdat 
in het Bezoldigingsbesluit 1934 geen pas
sende schaal voorkwam. Veelal is in die 
gevallen aan betrokkenen reeds een titu
laire rang verleend. Het bepaalde onder 1.> 
z.al met name toepassing kunnen vinden. 
voor de ambtenaren van de belastingdienst, 
de accountantsdiensten en de P.T.T., die in 
het bezit zijn gesteld van toelagen, als hier
boven bedoeld. 

Ad artikel 4. Het Inpassingsbedrag, In 
de bijlage bij dit besluit aangegeven, even
tueel verhoogd met een toelage als bedoeld 
onder 1.>., of wel het naast hogere bed.rag ln 
de betreffende sa.lartsschaal, geldt als 
nieuw salaris op 1 Januari 1948 voor een 
ambtenaar, werkma.m in een eerste klasse 
standplaats. 

De sa.la.rissen in een 2e en 3e/4e klasse 
dienen van het l e klasse-salaris te worden 
afgeleid. (Zie hiervoor artikel 6). 

Ad lià -t. Voor een aantal ambten geldt 
volgens het Bezoldigingsbesluit 1948 een 
schaal, waarvan het minimum hoger Is dan 
het inpassingsbedrag, dat behoort bij het 
minimum van de schaal, welke krachtens 
het Besluit van 1984 gold. Dit hogere sa
larisminimum is vastgesteld, omdat het mi
nimum krachtens de schaal van het Bezol
digingsbesluit 1984 te laag geacht werd In 
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verband met de waarde van het ambt, zo
als deze thans wordt beoordeeld. Er zijn 
derhalve motieven aan te voeren de uit 
deze hogere waardering voortvloeiende sa
larisvermeerdering terstond m.i.v. 1 .Ja
nuari 1948 aan betrokkenen toe te kennen. 
Dit zou evenwel tot gevo1g hebben, dat aan 
deze ambtenaren over het jaar 1948 een 
uitkering ineens zou toevallen, welke - in 
vergelijking tot die der overige ambtenaren 
- onevenredig hoog moet worden geacht. 

Deze omstandigheid, alsmede de toestand 
van '8 RiJks financiën. hebben er toe ge
leid te bevorderen, dat de salarissen van 
hen, op wie een salarisschaal met een ver
hoogd minimum van toepassing la, niet in
eens aanmerkelijk meer zuilen stijgen dan 
die van de overige ambtenaren. 

Op de hier aangegeven wijze wordt een 
zgn_ fictieve schaal gevormd, welke bij de 
Inpassing dient te worden gebezigd op de 
wijze als voor de bestaande schalen is be
paald. 

.Ad lid 5. De blllijkheid alsmede de sa
larisverhoudingen t.o.v. he~ die na de in
werkingtreding van het Bezoldigingsbesluit 
1948 zullen worden aangesteld, brengt 
evenwel mede deze salarissen ten minste 
tot het minimum der nieuwe schaal te ver
hogen m.i.v. de datum van in werking tre
ding van dit besluit. 

_.Ad lid 6. Indien het inpassingsbedrag 
het maximum van de nieuwe schaal over
treft, dient dit maximum uiteraard als sa
laris te gelden. Mocht belGLnghebbende hier
door ln reëel maandelijks inkomen achter
uitgaan, dan dient een garantietoelage Inge
volge artikel 36 van het Bezoldlglngsbesluit 
te worden toegekend, teneinde deze achter
uitgang te voorkomen. 

Ad artikel S. Leden 1 en S. Ingevolge 
dit artikel wordt aan de ambtenaar een sa
laris-anciënniteit toegekend, welke bij het 
hem toegekende salaris behoort. Deze be
paling hee~ tot gevolg, dat het toegekende 
salaris periodiek zal worden verhoogd op 
de ln het Bezold.lgingsbesluit 1948 aange
geven wijze. 

De aan het aantal jaren toe te voegen 
maanden hebben ten doel de· oorspronke
lijke salarisverhouding zoveel mogelijk in 
stand te houden. · 

Dat aantal maanden ml over het alg~
meen in een bepaalde verhouding dienen 
te staan tot het tijdvak, gedurende hetwelk" 
·de op 1 .Januari 1948 volgens het Besluit 
van 1934 geldende wedde reeds is genoten. 

De in het tweede Ud neergelegde beper
king tot 12 maanden t.a.v. hen, die het 
maximum van de oude schaal enige tijd 
hebben genoten, heeft - evenala het be
paalde bij het vierde lid van artikel 4 -
ten doel het bedrag, uit te betalen wegens 
te weinig genoten salaris, niet hoger op te 
voeren dan redelijk te achten is. 

In tegenstelling tot hetgeen t.a.v. de "fle- · 
tieve schaal" Is bepaald, zal deze beper
king bij de in werklngtreding van het be
sluit niet worden opgeheven. 

.Ad Jid. ~- Voor de berekening van het 
~tal mede te geven maanden zUn door 

742 

de In dit lid genoemde Ministers reeds 
richtlijnen gegeven bij de zgn. Inpassings
tabellen, behorende bij hun circulaire van 
1 December 1948, no. 15 156/R, afd. AZ, 
bur. II en no. 661. bur. org. 

.Ad lid ..f. Het bij de inpassing ln de "fic
tieve schaal" t"egekende ea.Ia.ris dient -
uiterlijk. tot de eerste dag van de maand, 
volgende op die der inwerkingtreding -
periodiek te worden verhoogd volgens de 
betreffende fictieve schaal. 

.A.d leden 5 en 6. Op het tijdstip, dat na 
toepassing van de fictieve schaal het mi
nimum van de vastgestelde schaal wordt 
bereikt, -is de aalarlsanciënniteit uiteraard = 0, afgezien van de salarisanclënniteit. 
welke wordt toegekend om de onderlinge 
verhoudingen niet al te zeer te verstoren. 

.Ad artikel 7. Bij Koninklijk besluit van 
15 Januari 1946 (Btaatsblad no. G 862) 
werd o.m. bepaald, dat de bij dat besluit 
toegekende salarisverhoging van 10 % niet 
mocht worden berekend over genoten toe
lagen. 

Bij Koninklijk besluit van 18 Augustus 
1948 (8taatablad no. 1 377) werd bepaald, 
dat alle toelagen werden "bevroren" op de 
bedragen, zoals deze op 30 Sept~mber 1946 
luidden. 

In tie practijk Is gebleken, dat de toe
passing van het. bepaalde in die besluiten 
in een aantal gevallen tot onbillijkheden 
heeft geleid. Daar ingevolge artikel 7, Ud 
1 en 3, alle toelagen komen te vervallen, 
werd het redelijk geacht vooraf de toela
gen, welke kennelijk ten onrechte zijn be
vroren; alsnog met 1 O % te verhogen. 

De :t>U het Bezoldigingsbesluit B·urgerUjke 
Rijksambtenaren 1948 voorgestelde salaris
herzieningen hebben o.m. ten doel het aan
tal In Rijksdienst verleende tdelagen zo 
veel te beperken als redelijk en mogelijk is. 

De toelagen, welke ingevolge het be
paalde ln artikel 8, 2e lid, onder b, br liet 
nieuw-toegekende salaris zijn opgenomen, 
zijn vervallen met ingang van de datum 
van toekenning van dit salaris. 

Ten opzichte van de netto-bezoldiging, • 
welke laat.stelijk krachtens het Bezoldi
gingsbesluit 1934 is genoten, kan dienten
gevolge geen achteruit.gang plaats vinden, 
daar artikel 35 van het Bezoldigingsbesluit 
1948 onverminderd van toepassing ver-
klaard ts. . 

Teneinde het hierboven uiteengezette 
doel te bereiken, worden alle in de R1Jks
dienst verleende bijzondere toelagen inge
trokken. Deze worden opnieuw verleend, 
Indien en voor zover daartoe, in het bij
zonder i.v.m. de totstandkoming van het 
Bezoldigingsbesluit 1948, aanleiding best.aat. 

Deze intrekking ls met het oog op de 
rechtszekerheid der ambtenaren bepaald 
op een datum, welke ln de toekomst ligt. 

Hierdoor zal de bezoldiging van een aan
tal ambtenaren als gevolg van de salaris
herzieningen met terugwerkende kracht 
een stijging ondergaan, doch deze zal voo, 
de toekomst weder dalèn. Door toepassing 
van artikel 35 van het Bezoldigingsbesluit 
1948 - dat ook te dezen onverminderd van 
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kracht is - ml alsdan ten minste de netto ... 
bezoldiging moeten worden toegekend. wel
ke laatstelijk krachtens het Bezoldigings
besluit 1934 Is genoten, zodat achteruit
gang In netto-Inkomsten, in vergel1J"king 
met het laatstelijk onder de werking van 
het besluit van 1934 genoten salaris, niet 
mogelijk Dl, 

De garanttetoeJage ingevolge artikel 35 
van het Be:zoldigingsbeslult 1948, ml. Inge
volge artikel 36 van dat besluit, worden 
verminderd met de bedragen der eventuele 
latere salarisverhogingen (bijv. ten gevolge 
van het verwerven va.n salarls-ancU!nnltelt 
of van bevordering) àlsmede met die van 
eventueel op grond van het Bezoldigings
besluit 1948 te verlenen toelagen. 

Het Jlgt in het voornemen alle gevallen, 
waarin toelagen zijn ingetrokken. nader te 
bezien. Hierbij zal In de eerste plaats wor
den nagegaan In hoeverre aan het verlenen 
van nieuwe toelagen kan worden ontkomen 
door benoeming In rangen, welke bij het 
Bezoldigingsbesluit 1948 voor het eerst zijn 
opgenomen. 

Ad artikel 8. Voor de handhaving van 
de onderlinge salarisverhoudingen, zoals 
deze onder het vorige besluit golden, Is 
voorgeschreven de lnpassingsvoorschrltten 
op overeenkomstige wijze toe te passen t.a. 
v. hen, die tussen 1 Januari en de datum 
van Inwerkingtreding van dit besluit zijn 
In dienst getreden, dan wel bevorderd of in 
het genot gesteld van extra-periodieke sa, .. 
larisverhogtngen. 

Het voorgestelde derde Ud ml het mo" 
gelijk maken ook de nà 1 Januari 1948, 
doch vóór de inwerkingtreding van dit be
sluit, verleende toelagen, voor zover deze 
althans zijn verleend, vooruitlopende op de 
komende salarisherziening, In het nieuwe 
salaris te Incorporeren. 

Ad artikel ·9. Volgens de opvattingen, , 
welke aan het Bezoldlglngsbesluit 1948 ten 
grondslag liggen, zal de positie en taak van 
de raadadviseur, raadadviseur-chef van een 
afdeling en raadadviseur In algemene 
dienst (niet bij een afdeling werkzaam) 
een geheel andere zijn, dan die, welke de 
huidige raadadviseurs bezitten. 

Hoewel blijkens artikel 2. le Ud het be" 
kleden van een bepaalde rang onder de 
werking van het Bezoldigingsbesluit 1934 
niet lmpllceert, dat de volgens het Bezol
digingsbesluit 1948 aan deze rang verbon
den salarisregeling zal worden genoten, 
werd het wenselijk geacht deze omstan
digheid t.a.v. de hoogste departementsamb
tenaren te accentueren door de opneming 
van het voorgestelde artikel 9. 

Hierbij zij nog opgemerkt. dat het In het 
voornemen llgt aan de Raad voor RijkB
personeelsaangelegenheden te verweken 
binnen twee maanden na de datum van In
werkingtreding van het besluit te advi
seren omtrent de salariëring van hen, die 
thans het ambt van raadadviseur bekleden. 

Ad artikel 10. De voorgestelde wijzigin
gen In de salarisregelingen voor de ambte
naren-werklieden en voor het onderwijzend 
personeel bij de onderscheidene onderwijs-
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inrichtingen, maken het niet noodm.keUJk 
te dezen ingewikkelde omrekeningsvoor
achriften voor te stellen. 

Nog ztj opgemerkt. dat artikel 7 ook op 
deze ambtenaren van toepassing i& 

Ad artikel 11. De herberekening van de 
wegens overwerk uitgekeerde vèrgoedln
gen. vastgesteld op basis van het Bezoldi
gingsbesluit 19341 is voor de administratie 
- afgezien van het feit, dat deze tengevol
ge van de invoering van het Besluit 1948 
toch al overbelast is - practisch onuit
voerbaar. In verband hiermede ware deze 
herb~rekenlng achterwege te laten. 

Teneinde te voorkomen. dat een aantal 
belanghebbenden van het bepaalde in het 
eerste Ud nadeel ondervindt. wordt aan al
len, die vergoeding wegens overwerk heb
ben genoten, een uitkering Ineens verleend. 

Opgemerkt zij nog, da.t voor de vergoe
dingen, uitgekeerd op grond van het Ver
plaatslngskostenbeslult, geen aanvullende 
uitkering Ineens mogeliJ"k Is gemaakt. 

De overige artikelen van het ontwerp be
hoeven geen nadere toelichting. 

s. J 342 
29 Juli 1949. WET tot wijziging en aan

vulling van de Wet Voorlopige Voor
zieningen Bouwkassen (Staatsblad 1946 
No. G 331). 

Bi.il. Hand. Il 48/49, n92; 
Hand. IJ 48/49, bladz. 1660-1662; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1192; 

. Hand. 1 48/ 49, bladz. 753. 
W1J JULIANA, enz.; 

doen te we~en: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, in afwachting van een definitieve 
wettelijke regeling van het bouwkasbedrijf, 
noodzakelijk is om de Wet VoorloDige Voor• 
zieningen Bouwkassen (Staatsblad 1946 No. 
G 331) te wijzigen en aan te vullen: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. I. Artikel 6 van de Wet Voorlopige 

Voorzieningen Bouwkassen (Staatsblad 1946 
No. G 331) wordt gelezen als volgt: 

Art. 6. (1) De artikelen 30, 31, 32 tweede 
lid, 34 tot en met 38, 40, eerste, tweede; derde 
en vijfde lid, 41 tot en met 45, 46, eerste lid, 
en 47 tot en met 67 van de Wet op het Levens
verzekeringbedrijf (Staaublad 1922 No. 716) 
vinden overeenkomstige toel)assing met dien 
verstande: 

a. dat wordt gelezen: 
voor verzekeraar en (levensverzekering) 

maatschappij: boumlcas, 
voor (levens)verzekeringbedrijf: bouioluu-

bedri.if, 
voor overeenkomst van (levens)verzeke-

ring: bouwka.sovereenkomst, 
voor polishouder: deelnem~r, 
voor verzekerd kapitaal: bou,a,ka.pitaal 
en dat onder schuldeiser mede wordt ver-

staan hij die nu of in de toekomst rechten 
kan ontlenen aan een met de bouwkas ge
sloten bouwkasovereenkomst. 

b. dat de kennisgeving van een overdracht, 
bedoeld in artikel 37 dier wet, aan alle bij de 
overdracht betrokken deelnemers geschiedt. 
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doch dat slechts de deelnemers, die nog geen 
hypothecair crediet hebben verkregen, zich 
teF.en de overdracht kunnen verzetten en 
d~t, indien een of meer van laatstbedoelde 
deelnemers, vertegenwoordigende een vierde 
of meer van het gezamenlijk bouwkapitaal 
dier deelnemers, zich daartegen binnen de 
daartoe gestelde termijn verzetten, een over
dracht niet zal kunnen volgen, ook niet ten 
aanzien van die deelnemers, die zich niet 
tegen de overdracht hebben verzet; 

c. dat voor de toepassing van artikel 40, 
tweede lid, dier wet een bouwkas welke geen 
verzoek om ontheffing van het in artikel 2 , 
eerste lid, dezer wet gestelde verbod heeft 
ingediend dan wel ten aanzien waarvan bij 
onaantastbaar geworden beslissing van de 
Verzekeringskamer een door haar gedaan 
verzoek om een zodanige ontheffing is afgewe
zen of een verleende ontheffing is ingetrokken, 
r~ds uit dien hoofde geacht zal worden in 
d~ toekomst niet aan alle verplichtingen te 
kunnen voldoen. , 

d. dat de openbaarmaking of aankondi
ging in de officiële nieuwsbladen der over
~se gebiedsdelen, bedoeld in de artikelen 
41, 54 en 61 dier wet, achterwege kan worden 
gelaten. 

(2) De artikelen 70, eerste lid, 71 eerste 
lid, en 72 tot en met 76 der Wet op het 
L♦vensverzekeringbedrijf (Staatsblad 1922 
No. 716) vinden met betrekking tot de uit het 
voorgaande lid voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstige toepassing. 

Art. II. Na artikel 8 van de Wet Voor
lopige Voorzieningen Bouwkassen (Staats• 
blad 1946 No. G 331) wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 8bis luidende : 

Art. 8bis (1) Tot dekking van de kosten, 
vEtrbonden aan de uitvoering van deze wet 
wordt, overeenkomstig regelen, de Verzeke
ringskamer gehoord, te stellen bij algemene 
maatregel van bestuur, jaarlijks van iedere 
on.derneming, waarop deze wet van toepas
si.-ig is, een bijdrage geheven. 

(2) Het tweede en het derde lid van arti
kel 85 van de Wet op het Levensverzekering
bedrijf (Staatsblad 1922 No. 716) vinden 
o,rereenkomstige toepassing. 

Art. 111. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de tweede dag, volgende op die 
harer afkondiging. 

Artikel II werkt terug tot 1 Januari 1949. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Juli 1949. 

JULIANA 
D~ Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Jiutitie, WIJBRS. 
De Min. van Wederopbouw en Volkshv. a.i., 

D. G. W. SPITZBN. 

( Uîtgeg. 19 Augwtus 1949.) 

s. J 343 

29 Juli 1949. WET, betreffende herkeuring 
van afgekeurden. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1261; Hand. Il 
48/49, bladz. 1670--1676; 

Bijl. Hand. I 48/49, 1261; Hand. I 48/49 
bladz. 753. 
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Wij JULIANA. enz .••• doen te weten: 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De Nederlander, die als inge-

schrevene voor de dienstplicht vóór 14 Mei 
1940 ongeschikt voor de dienst is verklaard 
en nog geen 45 jaar oud is. is verplicht zich 
opnieuw aan een onderzoek omtrent zijn ge
schiktheid voor de dienst te ondérwerpen, 
indien hij daarvoor wordt opgeroepen naar 
door Onze Ministers van Oorlog en Marine 
te stellen regelen. 

2. Ten aanzien van het onderzoek, in het 
eerste lid bedoeld, zijn van toepassing de 
bepalingen van de artikelen 10 tot en met 14 
en artikel 44 van de Dienstplichtwet. 

Art. 2. 1. De in artikel I bedoelde per
soon, die na het in dat artikel bedoeld onder
zoek alsnog geschikt voor de dienst wordt 
verklaard of zonder geldige reden - te be
oordelen door Onze Minister van Oorlog -
zich niet aan dat onderzoek onderwerpt, 
wordt bij de land- of bij de zeemacht inge
lijfd. 

2. Met betrekking tot zijn bestemming 
tot gewoon of tot buitengewoon dienst
plichtige is artikel 24 van de Oienstplichtwet 
van toepassing. 

3. Het eerste en het tweede lid kunnen 
· ook worden toegepast ten aanzien van de 
in artikel I bedoelde persoon, die na zijn 
ongeschiktverklaring als inge·schrevene voor 
de dienstplicht, als vrijwilliger bij de land
of de zeemacht heeft gediend en bij het ver
laten van de vrijwillige dienst geschikt voor 
verdere dienst is gebleken. 

4. Hij. die ingevolge deze wet ter inlüving 
moet opkomen of is ingelijfd, wordt be
schouwd ingevolge de Dienstplichtwet ter 
inlijving te moeten opkomen of te zijn in
gelijfd. 

Art. 3 1. Deze wet treedt in werking 
met ingang van de dag na die van haar af
kondiging. 

2. Zij vervalt met ingang van 31 Decem
ber 1951. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Juli 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Marine, SCHOKKING. 

(Uitgeg. 16 Aug. 1949.) 

S. .J 344 

29 Juli 1949. WET houdende vaststelling 
van een pensioenwet voor reserveofficie
ren der Koninklijke landmacht, die zich, 
krachtens een daartoe door hen gesloten 
vrijwillige verbintenis, voor onbepaalde 
tijd in actieve dienst bevinden met be
stemming om werkzaam te zijn bij, door 
de Minister van Oorlog aan te wijzen, 
takken van dienst , alsmede voor hun 
weduwen, kinderen en nabestaanden. 
(Bijzondere Pensioenwet reserveperso
neel landmacht.) 

Biil. Hand. 11 48/49, 1273 ; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1670; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1273; 
Hand. I 48/49, bladz. 753. 
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Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is afzonderlijke bepalingen 
te treffen ten aanzien van de pensionnering 
van reserve-officieren der Koninklijke land
macht. die zich, krachtens een daartoe door 
hen gesloten vrijwillige verbintenis, voor on
bepaalde tijd in actieve dienst bevinden met 
bestemming om werkzaam te zijn bij, door 
Onze Minister van Oorlog aan te wijzen, tak
ken van dienst, alsmede ten aanzien van de 
pensionnering van hun weduwen, kinderen 
en nabestaanden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. l 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
"Pensioenwet": de Pensioenwet voor de 

landmacht (Staatsblad 1922, nr. 66); 
"Pensioenwet reserve-personeel": de Pen-1 

sioenwet voor het reservepersoneel der land
macht (Staatsblad 1923, nr. 356); 

' ,.Weduwenwet": de Militaire Weduwen
wet 1922; 

"reserve-officier": de reserve-officier der 
Koninklijke landmacht, die zich, krachtens 
een daartoe door hem gesloten vrijwillige 
verbintenis, voor onbepaalde tijd in actieve 
dienst bevindt met bestemming om werkzaam 
te zijn bij een der, door Onze Minister van 
Oorlog aan te wijzen, takken van dienst. 

Art. 2. Indien zulks voor de belangheb
benden voordelig is wordt, in afwijking van 
het bepaalde ip artikel I der Pensioenwet 
reserve-personeel aan reserve-officieren na 
bekomen ontslag ten laste van het Rijk pen
sioen verleend onder de voorwaarden en naar 
de regelen gesteld in de Pensioenwet, zulks 
behoudens het bepaalde in de artikelen 3 tot 
en met 7, · I 

Art. 3. Onder langdurige dienst, bedoeld 
in artikel 2 onder 1° der Pensioenwet, wordt 1 
voor reserve-officieren verstaan een dienst
tijd van ten minste vijf en dertig jaren in de 
zin der Pensioenwet reserve-personeel. 

Art. 4. Onder werkelijke dienst, bedoeld 
in artikel 2 onder 3° der Pensioenwet, wordt 
voor reserve-officieren verstaan werkelijke 
dienst in de zin der Pensioenwet reserve
personeel. 

Art. 5. Onder een voor pensioen geldige 
diensttijd van veertig jaren, bedoeld in artikel 
20 der Pensioenwet, wordt voor reserve
officieren verstaan een voor pensioen geldige 
diensttijd van veertig jaren in de zin der Pen
sioenwet reserve-personeel. 

Art. 6. Het gestelde in de aanhef en onder 
2° van het tweede lid van artikel 78 der Pen
sioenwet blijft ten aanzien van reserve-offi
cieren buiten toepassing. 

Art. 7. 1. Het bepaalde in artikel 12 der 
Wet van 27 Juni 1925 (Staatsblad nr. 277) 
tot wijziging en aanwlling van de Pensioen
wet is mede van toepassing op reserve-officie
ren, die op I Juli 1925 behoorden tot het 
reserve-personeel der Koninklijke landmacht. 

2. Onder werkelijke diensttijd, bedoeld 
in het in het eerste lid genoemde artikel, 
wordt voor reserve-officieren verstaan werke
lijke dienst in de zin der Pensioenwet reserve
personeel. 

Art. 8. 1. Indien zulks voor de belang" 
hebbenden voordelig is wordt aan weduwen, 
kinderen en nabestaanden van reserve-officie
ren en gewezen reserve-officieren pensioen 
verleend: 
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a. ten laste van het Rijk onder de voor
waarden en naar de regelen gesteld in de 
Pensioenwet, zulks in afwijking van het be
paalde in artikel 24 der Pensioenwet 'reserve
personeel, dan wel 

b. ten laste van het fonds, ingesteld bij de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), naar 
de regelen gesteld in de Weduwenwèt, zulks 
in afwijking van het bepaalde onder a van 
artikel 2 der laatstgenoemde wet. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
betrekkingen van vermiste reserve-officieren. 

Art. 9. Het gestelde in de aanhef en onder 
2°, van het tweede lid van artikel 78 der 
Pensioenwet blijft ten aanzien van weduwen, 
kinderen en nabestaanden van reserve-offi
cieren buiten toepassing. 

Art. 10. Voorschriften gegeven ter uit
voering van de Pensioenwet en de Weduwen
wet zijn in daartoe leidend geval van over
eenkomstige toepassing ten aanzien van pen
sioenen, waarop krachtens deze wet aan
spraak bestaat. 

Art. 11. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Bijzondere pensioenwet reserve-perso
neel landmacht S nr. ", waar
bij na ,,S" wordt ingevuld de jaargang en 
na "nr." het nummer van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Juli 1949. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
WIJERS. 

( Uitgeg. 2 September 1949.) 

s. J 345 

29 Juli 1949. WET houdende goedkeuring 
van een overeenkomst tussen het Rijk 
en Mejuffrouw Alma Oakes te Coolham 
(Sussex, Engeland) inzake eigendoms
overdracht van het pand "In de Struys" 
te Veere. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1276; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1662; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1276; 
Hand. I 48/49, bladz. 753. 
Wij JULIANA, enz ...• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de op 8 Januari 1947 tussen het Rijk en 
Mejuffrouw Alma Oakes te Coolham (Sussex, 
Engeland) gesloten overeenkomst inzake 
eigendomsoverdracht van het pand "In de 
Struys" te Veere in verband met het bepaalde 
in artikel 32, tweede lid, van de Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad no. 259) de goed
keuring van de wetgever behoeft; 
. Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Enig artikel 
De op 8 Januari 1947 tussen het Rijk en 

Mejuffrouw Alma Oakes te Coolharn (Sussex, 
Engeland) gesloten overeenkomst inzake 
eigendomsoverdracht van het pand "In de 



s. 1949, J 345 

Struysn te Veere, in afdruk bij deze wet ge
voegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Juli 1949. 

JULIANA. 
De Min. v. Onderwijs, K. en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uitgeg. 2 September 1949.) 

Heden den achtsten Januari negentien
honderd zeven en veertig verschenen voor 
nij Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, 
Notaris ter standplaats 's-Gravenhage, in 
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 

1. de Heer Doctor Jan Kalf, Oud-Rijks
inspecteur Kunstbescherming, wonende te 
's-Gravenhage, volgens zijne verklaring ten 
deze handelende als lasthebber van Mejuffrouw 
Alma Frances Oakes, vroeger genaamd Ochs, 
zonder beroep, wonende te Coolham (Sussex) 
J ockey's, Brook's Green. 

Blijkende van deze lastgeving uit een akte 
van volmacht, welke na vooraf door den 
comparant-lasthebber in tegenwoordigheid 
van mij, notaris, en van de getuigen voor 
echt erkend en ten blijke daarvan door allen 
geteekend te zijn - aan deze akte is vast
gehecht. 

2. Edzard Arnse Kuipers, Referendaris 
aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, wonende te 's-Graven
hage, blijkens de aan deze akte gehechte 
ambtelijke autorisatie van zestien November 
negentienhonderd zes en veertig, nummer 
18266, afdeeling O.K.N., te dezen optredend 
voor den Staat der Nederlanden. 

De comparant sub l genoemd in zijn 
gemelde hoedanigheid verklaarde bij deze 
namens genoemde Mejuffrouw Oakes: 

a. te schenken aan den Staat der Neder
landen, voor welken de comparant sub 2 ge
noemd verklaarde in schenking aan te nemen: 

het huis met erf, staande en liggende te 
Veere (Zeeland) aan de Kade, genummerd 
A 158, genaamd "In de Struys", kadastraal 
bekend gemeente Veere sectie_ A nummer 54, 
groot twee Aren en vijftig centiaren; 

door den schenkster in eigendom verkregen 
door de overschrijving ten hypotheekkantore 
te Middelburg, den derden September negen
tienhonderd dertien in deel 751 nummer 59 
van een onderhandse akte van verkoop en 
koop, houdende kwijting 'Voor de kooppen
ningen, geteekend te Veere, in de maand 
Augustus negentienhonderd dertien, gere
gistreerd te Middelburg twee September 
negentienhonderd dertien in deel 83 folio 22 
recto vak 2; 

b. te verkoopen en in eigendom over te 
dragen aan den Staat der Nederlanden, voor 
welken de comparant sub 2 genoemd ver
klaarde in koop en in eigendom aan te ne
men: 

de meubelen en museumvoorwerpen, aan
wezig in het sub a gemeld onroerend goed, 
aan partijen volledig bekend, zulks voor de 
som van vijfhonderd gulden, wel.ken koo~ 
prijs door comparant sub 2 genoemd zal 
worden voldaan binnen twee maanden, nadat 
door comparant sub 1 genoemd, deswege bij 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen een declaratie in tweevoud 
zal zijn ingediend. 
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Gemelde schenking en verkoop zijn ge
schied onder de navolgende bepalingen: 

De schenkster behoudt zich het recht voor 
om gedurende haar leven de vertrekken op de 
zolderverdieping van het achtergedeelte van 
het bovenvermeld perceel te gebruiken of 
deze kosteloos te doen gebruiken door haar 
aan te wijzen personen. Bij dat ·gebruik zal 
zijn inbegrepen het mede gebruik van de 
badkamer en de W.C. 

De schenkster zal zelf voor de meubilee
ring van bedoelde vertrekken zorg dragen. 

Het Rijk zal bedoelde vertrekken in be
hoorlijk bewoonbaren staat moeten brengen 
en onderhouden. 

Het Rijk zal het sub a gemeld onroerend 
goed en het daarnaast gelegen, reeds aan het 
Rijk toebehoorend perceel, genaamd "Het 
Lammetje" behoorlijk moeten on~erhouden 
en - met uitzondering van bovengemelde 
vertrekken - inrichten en exploiteeren als 
museum. 

In de eerste plaats zullen in het museum 
moeten worden geplaatst de meubelen en 
museumvoorwerpen hierboven sub b bedoeld 
en verder alzoodanige voor plaatsing in het 
museum geëigende voorwerpen als door het 
Rijk langs anderen weg daartoe zullen worden 
verworven. 

Daarbij zal het Rijk zooveel mogelijk 
moeten gaan in de richting, die de voorkeur 
van de schenkster heeft, namelijk die van 
kleederdrachten, folklore, en scheepsmodellen 

Het onroerend goed wordt geschonken in 
den Staat, waarin het zich heden bevindt, 
met alle heerschende en lijdende erfdienst
baarheden, en rechten en lasten, als het thans 
geniet of waaraan het thans mocht zijn onder
worpen, alles overeenkomstig de vroegere 
titels en bewijzen van eigendom, waarnaar de 
nieuwe verkrijger zich in a.lle opzichten zal 
moeten gedragen. De schenkster vrijwaart 
den nieuwen verkrijger, dat er geen aanschrij
ving door de bevoegde autoriteit tot haar is 
gericht wegens het niet voldoen van het ge
schonken onroerend goed aan de woningwet 
of de krachtens die wet uitgevaardigde be
sluiten of verordeningen, dat er geen bouw
verbod op rust en dat het niet ter onteigening 
is aangewezen en voorts wegens uitwinning, 
welke de nieuwe verkrijger op het geheele 
geschonkene of op een gedeelte daarvan komt 
te lijden; overigens zal de schenkster tot 
geenerlei vrijwaring gehouden zijn. 

Het onroerend goed wordt geleverd in 
vollen eigendom en vrij van hypotheken en 
beslagen. 

De nieuwe verkrijger kan het geschonkene 
op heden aanvaarden. 

Hij zal van heden af alle baten van het 
geschonkene genieten en mede van heden 
dragen alle Jasten en belastingen welke ter
zake van het geschonkene worden of kunnen 
worden geheven. 

Het geschonkene is van heden af voor 
rekening en risico van den nieuwen verkrij
ger. 

Partijen doen afstand van de rechten tot 
het vorderen van ontbinding dezer overeen
komst, eventueel voortvloeiende uit de bepa
lingen van de artikelen 1302 en 1303 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

De comparant sub Il: genoemd stemt namens 
de schenkster toe in de levering van het ge-
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schonk.ene door de overschrijving van een Artikel 111. 
afschrift dezer akte ten betrokken hypotheek- In artikel 29,• eerste lid, der Veiligheids
kantore, terwijl de comparant sub 2 genoemd wet 1934 wordt jn plaats van "en 36" ge
in zijn gemelde hoedanigheid verklaart te lezen.: ,,36 _en 37bis" . 
hebben ontvangen en overgenomen de vroe
gere akten en bescheiden op het geschonk.ene Artikel IV. 
betrekkelijk, voorzoover die aanwezig ware~. In artikel 31, eerste lid, onder a, der Vei-

Alle rechten en kosten op deze schenking Jigheidswet 1934 wordt in plaats van "en 29, 
en verkoop, alsmede op de levering vallende, eerste lid, u gelezen: ,,29

1 
eerste lid, en 371,is''. 

zijn voor rekening van den nieuwen ver-
krijger. • • · 

Tot gemelde schenking is goedkeuring 
verleend door het Hoofd van het Prijzen
bureau te Middelburg, bij diens beschikking 
van den zeven en twintigsten December 
negentienhonderd zes en veertig, terwijl de 
onderhavige akte is verleden overeenkomstig 
een aan dat" Prijzenbureau overgelegd ont
werp daarvan. 

De comparanten, die aan mij notaris be
kend zijn, verklaarden voor de tenuitvoer
legging dezer domicilie te kiezen ten kantore 
van den bewaarder dezer minute. 

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en 
verleden te 's-Gravenhage, op den datum als 
in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordig
heid van de Heeren Andries Menger en Jan 
Martin Wilhelm Baltussen, beiden notaris
klerk en beiden wonende te 's-Gravenhage, 
als getuigen. 

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte 

Artikel V. 
Na artikel 37 der Veiligheidswet 1934 

wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
"Art. 371,is. Het hoofd of de bestuurder 

van een onderneming, waarin arbeid wordt 
verricl',t in of op door Onze Minister aange
wezen soorten van inrichtingen of werken. 
is verplicht, op een plaats, die vrij toegan
kelijk is voor alle in die inrichtingen of op die 
werken in de onderneming werkzame ar
beiders, een afdruk van de tekst van de 
door Onze Minister aangewezen artikelen 
van deze wet en van de krachtens deze wet 
vastgestelde voorschriften op te hangen en 
opgehangen te houden, zodanig, dat daar- • 
van door hen gemakkelijk kan worden kennis 
genomen.••. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Juli 

1949. 
onderteekend door de comparanten, de ge- JULIANA. 
tuigen en mij, notaris. De Min. van Sociat. Zaluln, A.M. JoaKBS. 

(Geteekend) Jan Kalf; E. A. Kuipers; (Uitg,w. 30 Aug. 1949.) 
A. Menger; J, M. W. Baltussen; A.C. van ' 
Mourik Broekman, notaris. 

s. J 346 
29 Juli 1949. WET tot wijziging van de 

. Veiligheidswet 1934. 
Bijl. Hand. II 48/49, 1256; Hand. II 48/49, 

bladz. 1616; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1256; Hand. 1 48/49, 

bladz. 753. 
Wij JULIANA, enz •••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

· dat in de Veiligheidswet 1934 enige wijzi
gingen behoren te worden aangebracht in 
verband met de totstandkoming va&1 de wet 
van 8 December 1938, Staatsblad N°. 45, 
houdende voorbehoud der bevoegdheid tot 
toetreding tot het ontwerp-verdrag betref
fende de veiligheidsvoorschriften in het 
bouwbedrijf (Genève 1937); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Artikel I. 
In artikel 2, onder a, der Veiligheidswet 

1934 wordt na "herstelling" ingevoegd: 
,, , het onderhoud''. 

Artikel Il. 
Artikel 3, eerste lid, onder f, der Veilig

heidswet 1934 wordt gelezen als volgt: 
,J. gebouwen, bouw-, grond-, waterwer

ken, ondergrondse leidingen en wegen, welke 
in aanbouw, aanleg, verbouwing, herstelling 
of sloping zijn of voor zover daaraan onder
houdswerkzaamheden worden verricht:". 

S. l 34'7 

19 Juli 1949. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van de raad der gemeen
te Noordgouwe van 16 November 1948, 

strekkende tot uitbreiding van het hoofd-
buizennet der N .V. Waterleiding-Maat
schappij ,,Schouwen-Duiveland". 

SchorsinA verle,aAd tot l Au4iustus 1949. 

S. l 348 
I Augustw 1949. BESCHIKKING van de 

Minister van Financiën houdende wijzi
ging van de Beschikking Deblokkering 
1945 (Staatsblad Ho. F 196). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is 

wijziging te brengen in de Beschikking De
blokkering 1945: 

Gelet op artikel 23 van de Wet Afwikke
ling Geldzuivering (Staatsblad no. J 53): 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Artikel 6, zesde lid van de Be

schikking Deblokkering 1945 (Staatsblad no. 
J 60) wordt gelezen als volgt: 

(6) De opbrengst bij overdracht of ver
val van schatkistpapier wordt tegoedgeschre
ven op de vrije rekening van de rechthebbende: 

a. indien het betreft schatkistpapier af
gegeven door de Agent van het Ministerie 
van Financiën nà 30 November 1947, zonder 
dat terzake nadere voorwaarden worden ge
steld; ' 

b. indien het betreft schatkistpapier af
cegeven door de Acent van het Ministerie van 
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Financiën, vóór of op 30 November 1947, 
indien de rechthebbende aantoont, dat hij 
het desbetreffende papier na 26 September 
1945 ten laste van zijn vrije rekening heeft 
verkregen. 

De banken zullen, in het geval sub b be
doeld, tot overschrijving op vrije rekening 
van zulke opbrengsten niet overgaan, tenzij 
de rechthebbende overlegt een verklaring, 
overeenkomstig het model vastgesteld bij de 
Negende Uitvoeringsbeschikking Deblokke
ring 1945, geplaatst in de Staaucourant van 
16 April 1946, no. 75, ondertekend door een 
bank, ten blijke dat de aanbieder het ver
schuldigde wegens de verkrijging van het
zelfde papier ten laste van zijn vrije rekening 
heeft betaald. 

Het afleggen van een in strijd met de waar
heid opgemaakte verklaring wordt als mis
drijf beschouwd. 

Art. II. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking met ingang van de dag, volgende op 
die harer afkondiging. 

's-Gravenhage, I Augustus 1949. 
De Minister van Fi114nciën, 

P. LIEFTINCK. 
(Uitgflll. 9 Augustus 1949.) 

S. J 349 

1 Augustus 1949. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemene maatregel van be
stuur, al11 bedoeld in artikel 10 der Kin
derbijslagwet voor invaliditeit&-, ouder
doms- en wezentrekkers. 

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

Sociale Zaken van 4 Juni 1949, n°. 2268. 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel i:o der Kinderbijslagwet 
voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenren
tetrekkers; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juni 1949, n°. 64); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 Juli 1949, n°. 3053, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de toepassing van artikel 2 

der Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, 
ouderdoms- en wezenrentetrekkers wordt 
met de rentetrekker. die hier te lande zijn 
woonplaats heeft, gelijkgesteld de rente
trekker, die in Belcië zün woonplaats heeft. 

Art. Z. Voor de toepassing van artikel 3 
der Kinderbijslagwet voor invalidi teits-. ou
derdoms- en wezenrentetrekkers worden met 
kinderen, die hier te lande hun woonplaats 
hebben, gelijkgesteld kinderen, die in België 
hun woonplaats hebben. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de eerste dag der maand, volgen
de op die, waarin het is afgekondicd. 

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

Soestdijk, 1 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minister v. Sociale Zaken, A.M. JóEKBS. 
(Uitgeg. 13 Sept. 1949.) 
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3 Augustus 1949. BESLUIT, waarbij met 

toepassing van artikel 16 der Bedrijven
-wet (Staatsblad 1928, No. 249) het restant 
op een artikel van de begroting van het 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 
voor het dienstjaar 1948 wordt toege
voegd aan het overeenkomstige artikel 
van de becroting van het Staatsdruk
kerij- en Uitgeverij bedrijf voor het dienst-
jaar 1949. • 

s. J 351 

3 Augustus 1949, BESLUIT tot vaststel
ling van een bijzondere regeling in zake 
toekenning van wachtgeld aan Onna 
Ernst Lüning, ambtenaar bij het vroegere 
Rijksinstituut voor Brandstoffenecono
mie. 

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

Economische Zaken van 10 Mei 1949. No. 
0376 Kabinet, Centrale Personeelsafdeling, 
en van Binnenlandse Zaken van 24 Mei 1949, 
No. 6971, Afdeliq Pensioenen en Wacht
gelden; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
bijzondere wachtgeldregeling vast te stellen 
voor de bij de Nederlandse Organisatie voor 
toegepast natuurwetenschappelijk onder
zoek ten behoeve van Nijverheid, Handel en 
Verkeer, gedetacheerde technische ambte
naar O.E. Lüning, die in dienst van genoemde 
organisatie zal overgaan; 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1949. No. 35): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Juli 1949, No. 
04812 Kabinet, Centrale Personeelsafdeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
ten aanzien van de Heer ·anno Ernst Lü

ning, ambtenaar bij het vroegere Rijksinsti
tuut voor Brandstoffeneconomie, thans ge-
detacheerd bij de Nederlandse Organisatie 
voor toegepast natuurwetenschappelijk onder
zoek ten behoeve van Nijverheid, Handel en 
Verkeer, die in dienst van genoemde orga
nisatie zal overgaan, vindt het Koninklijk 
Besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad 
No. 479) tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan burgerlijke Rijksambtenaren, 
zoals dit besluit is of nader zal worden ge-
wijzigd, toepassing, met dien verstande. dat 

a. voor de bepaling van de duur en het 
bedrag van het toe te kennen wachtgeld ge
noemde ambtenaar wordt geacht te behoren 
tot de categorie van burgerlijke Rijksambte
naren, bedoeld in artikel 2, onder a, van het 
aangehaalde Koninklijke Besluit; 

b. voor de toepassing van artikel 6 van 
dat besluit de inkomsten, genoten in dienst 
van bovengenoemde organisatie, worden 
beschouwd als inkomsten, genoten in dienst 
van een openbaar lichaam. 

Onze Ministers van Economische Za.ken 
en van fünnenlandse Zaken zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit. dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af-
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schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 3 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
WIJERS. 

(Uitgeg. 6 September 1949.) 

s. J 352 

3 Augustus 1949. BESLUIT tot hernieuwde 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
59, 62, eerste lid, tweede lid, onder 
a, c en d en vierde lid, 68, elfde lid, 
91 en 98bis, derde lid, der Arbeidswet 
1919. (Werktijdenbesluit voor koffiehuis
en hotelpersoneel 1949.) 

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

Sociale Zak.en van 31 Mei 1949, N°. 987, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het wenselijk is de rege
lingen, vervat in de Koninklijke besluiten 
van 7 December 1937, Stbl. N°. 863 (.,Rust
tijdbesluit voor volwassen koffiehuis- en 
hotelpersoneel 1937" .) en van 7 December 
1937, Stbl. N°. 864 (., Werktijdenbesluit voor 
jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen 
en hótels 1937" .) door een nieuwe regeling 
te vervangen ; 

Gelet op de artikelen 59, 62, eerste lid, 
t'Wftde lid, onder a, c en d, vierde lid, 68, 
elfde lid, 91 en 98bis, derde lid, der Arbeids
wet 19r9; 

De Raad van State gehoord (advies van 
19 Juli 1949, N°. 20); 

Gezien het nader rapoort van Onze voor
noemde Minister van 27 Juli 1949, N°. 1572, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en yerstaan: 
Paragraaf I. Inleidende bepaling 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder "arbeid", ,.koffiehuis", .,hotel", ,,ar
beider", "man,,, ., vrouw", ,.jeugdige per
soon,,, ,.arbeidslijst'', ,,arbeidsregister'', 
"Onze Minister'\ .,directeur-generaal van de 
arbeid" en "districtshoofd" hetgeen daar
onder wordt verstaan ingevolge de Arbeids
wet 1919. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,toonkunstenaar" een arbeider, wiens werk
zaamheden geheel of gedeeltelijk bestaan in 
het anders dan langs mechanische weg ten 
gehore brengen van muziek of het geven van 
leiding daaraan. 
Paragraaf 2. Werk- en rusttijden van ieudige 

personen. 
Art. 2. Eenjeugdig persoon mag in een 

koffiehuis of een hotel niet langer arbeid ver
richten. dan acht en een half uur per dag en 
acht en veertig uren per week. 

Art. 3 1. De arbeidstijd van een jeugdig 
persoon. die• arbeid verricht in een koffiehuis 
of een hotel, moet iedere dag. waarop hij 
meer dan zes uren arbeid verricht, telkens 
na ten hoogste vijf en een half uur arbeid 
worden afgewisseld door een onafgebroken 
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:tusttijd van ten minste een half uur. In af
wijking van het bepaalde in de vorige volzin 
tnoet op een dag, waarop de werktijd van de 
jeugdige persoon vóór 13 uur aanvangt en 
tevens later dan 18 uur eindigt, één dezer 
rusttijden ten minste anderhalf uur bedragen 
en geheel gelegen zijn tussen II en 16 uur. 

2. Bovendien moeten ten aanzien van 
een in een koffiehuis of een hotel werkzaam 
jeugdig persoon worden nageleefd de eisen, 
welke door het districtshoofd zijn gesteld 
omtrent het verlenen van een of meer rust
tijden van ten minste een half uur en ten 
hoogste twee uren buiten die. bedoeld in het 
· eerste lid, alsmede omtrent de tijdstippen, 
waartussen deze rusttijden moeten worden 
gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan eenkwar
tier worden geacht tijden te zijn, gedurende 
welke arbeid wordt verricht. 

4. Te~en een eis, ingev-olge het tweede 
lid door het districtshoofd gesteld. kan het 
hoofd of de bestuurder der onderneming 
binnen veertien dagen na de dagtekening 
van de eis in beroep komen bij Onze Minister. 
Diens beslissing wordt met redenen omkleed. 

5. Wordt in beroep de eis gewijzigd, dan 
treedt de cewilzigde eis in de plaats van die, 
waartegen beroep is ingesteld. 

6. Voor het hoofd of de bestuurder vloeit 
geen verplichting voor uit de eis, zolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en · 
zolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist. 

Art. 4. In een koffiehuis of een hotel in de 
eigen woning van het hoofd of de bestuurder 
van de onderneming, die zijn bedrijf uit
oefent zonder hulp van anderen dan zijn 
echtgenoot en bloed- of aanverwanten, tot 
de derde graad ingesloten, die bij hem in-
wonen, mag een jeugdig persoon, behorende 
tot die bloed- of aanverwanten, geen arbeid 
verrichten tussen 20 en 8 uur, nochopZondac. 
Paragraaf 3. Werk- en rusttijden van arbeiders 

uan I8 jaar en ouder. 
Art. 5 1. Een man of een vrouw mag in 

een koffiehuis of een hotel niet langer arbeid 
verrichten dan tien uren per dac - echter 
op twee dagen der week elf uren - ~en vijf 
en vijftig uren per week. 

2. Een man, zijnde een nachtwaker, w:iens 
arbeid uitsluitend of in hoofdzaak bestaat 
in het verrichten van bewakingsdiensten, 
mag, in afwijking van het beoaalde in het 
eerste lid, gedurende ten hoogste twaalf uren 
per dag en zeventig uren per week arbeid 
verrichten, onder voorwaarde: 

a. dat hij eenmaal per week een onafge
broken rusttijd geniet van ten minste zes en 
dertig uren, gelegen tussen 8 uur van de ene 
dag en 20 uur van de daarop volgende dag: 

b. dat de onder a bedoelde rusttijd een
maal per vier weken of twee malen per acht 
weken aanvangt op Zondag uiterlijk te 8 uur; 

c • dat hij een dagelijks onafgebroken rust
tijd geniet van ten minste elf uren; 

d. dat tussen begin en einde van een be
wakingsdienst ten hoogste twaalf uren zijn 
gelegen. 

3. Vrouwen. die een huishouding te ver
zorgen hebben. mogen - onverminderd het 
bepaalde in artikel 7 - in een koffiehuis of 
een hotel geen arbeid verrichten: 
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a. op Zondagen vóór 10 uur en na IS uur; 
b. op werkdagen tussen 20 en 5 uur. 
4. Het bepaalde in het derde lid geldt niet 

ten aanzien van toilet- en garderobejuffrou
wen van 18 jaar en ouder. indien aan de 
volcende voorwaarden is voldaan: 

I. dat zij op Zondag geen arbeid verrich
ten vóór IS uur met uitzondering van arbeid, · 
welke plaats vindt in aansluiting op arbeid, 
welke op Zaterdag te middernacht nog niet 
is geëindigd ; 

II. dat zij geen arbeid verrichten nà zuur 
of, indien het bevoegde plaatselijke gezag 
vergunning heeft verleend om de inrichting 
waarin 2;ij werkzaam zijn, tot een later tijd•. 
stip voor het publiek geopend te hebben, 
niet langer dan tot dit tijdstip, doch in geen 
geval na s.15 uur; 

III. dat zij op niet meer dan twaalf dagen 
per jaar arbeid verrichten tU$Sen 2 en 5.15 
uur· I"V: dat zij in de inrichtinc, waarin zij 
werkzaam zijn, geen andere arbeid dan als 
toilet- of garderobejuffrouw verrichten. 

Art. &. I. Een man of een vrouw, die 
arbeid verricht in een koffiehuis of een hotel, 
moet een dagelijkse onafgebroken rusttijd 
hebben van ten minste tien uren. 

2. De arbeidstijd van een man of een 
vrouw, met uitzondering van de in artikel 5, 
tweede lid, bedoelde nachtwaker, moet op 
elke dag, waarop hij of zij meer dan zes uren 
arbeid in een koffiehuis of een hé>tel verricht, 
telkens na ten hoogste vijf en een half uur 
arbeid worden af gewisseld door een rusttijd 
van ten minste een half uur. In afwijking 
van het bepaalde in de vorige volzin moet 
op een dag, waarop tussen de uren van aan
vang en einde van de arbeidstijd meer dan 
twaalf uren zijn gelegen, één dezer rusttijden 
ten minste twee uren bedragen; deze rusttijd 
moet in zijn geheel gelegen zijn tussen het 
vijfde en het negende uur, gerekend van het 
tijdstip ~an aanvang van de arbeid af. 

3. Bovendien moeten in een koffiehuis of· 
een hé>tel ten aanzien van de daarin werk• 
zame mannen en vrouwen worden nageleefd 
de eisen, welke door het districtshoofd zijn 
gesteld omtrent het verlenen van een of meer 
rusttijden van ten minste een half uur en 
ten hoogste twee uren buiten de in het eerste 
en tweede Ud bedoelde rusttijden, alsmede 
omtrent de tijdstippen, waartussen deze rust
tijden moeten worden gegeven. 

4. Rusttijden van minder dan een kwar• 
tier worden geacht tijden te zijn, gedurende 
welke arbeid wordt verricht. 

5. Tegen een eis, ingevolge het derde lid 
door het districtshoofd gesteld, kan het hoofd 
of de bestuurder der onderneming binnen 
veertien dagen na de dagtekening van de 
eis in beroep komen bij Onze Minister. Diens 
beslissing wordt met redenen omkleed. 

6. Wordt in beroep de eis gewijzigd, dan 
treedt de gewijzigde eis in de plaats van die, 
waartegen beroep is ingesteld. 

7. Voor het hoofd of de bestuurder vloeit 
geen verplichtinc voort uit een eis. zolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en 
zolang omtrent een ingesteld beroep niet is 
beslist. 

Art. 7. 1. Een man of een vrouw, die 
arbeid verricht in een koffiehuis of een hotel, 
moet, behoudens het bepaalde in het vierde 
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Ud, een wekelijkse onafgebroken rusttijd heb
ben van ten minste zes en dertig uren, in 
welke ten minste éénmaal per maand de 
Zondag geheel moet zijn begrepen. Aan het 
bepaalde in de vorige volzin behoeft niet te 
worden voldaan ten aanzien van een nacht
waker, wiens arbeids- en rusttijden in over
eenstemming zijn met het bepaalde in ar
tikel 5, tweede lid. 

2. De rusttijd, in het vorige lid bedoeld, 
mag niet eindigen in de tijdsruimte tussen 
middernacht en 6 uur. 

3., Indien de arbeid, verricht op de aan 
de vrije Zondag voorafgaande Zaterdag, 
wordt voortgezet na middernacht tot uiter
lijk 2 uur, wordt die arbeid geacht te zijn 
verricht op die Zaterdag. 

4. In inrichtingen, waarin de bediening 
van het publiek pleegt te geschieden door 
niet meer dan twee mannen, mag de in het 
eerste lid bedoelde wekelijkse rusttijd, indien 
deze aanvangt op Zaterdag te middernacht 
of vroeger, vier en dertig uren bedragen. 

Paragraaf 4. Bijzondere regeling der werk- en 
rusttijden van Toonkunstenaars. 

Art. 8. Ten aanzien van de arbeid van 
toonkunstenaars van 18 jaar of ouder in 
koffiehuizen en h6tels geldt in de plaats van 
hetgeen in de vorige paragraaf is bepaald 
het bepaalde in deze paragraaf. 

Art. 9. Een toonkunstenaar mag in een 
koffiehuis of een h6tel niet langer arbeid ver
richten dan acht en een half uur per dag en 
acht en veertig uren per week. 

Art. 10. 1. Een toonkunstenaar moet 
een dagelijkse onafgebroken rusttijd hebben 
van ten minste elf uren. 

2. De arbeidstijd van een toonkunstenaar 
moet telkens na ten hoogste drie uren arbeid 
door een onafgebroken rusttijd van ten 
minste een kwartier en na ten hoopte vijf 
uren arbeid door een onafgebroken rusttijd 
van ten minste een uur worden afgewisseld. 
Afwisseling van de arbeidstijd van een toon
kunstenaar telkens na ten hoogste vijf uren 
arbeid door een onafgebroken rusttijd van 
ten minste een uur behoeft niet plaats te 
vinden o_p dagen, waarop de toonkunstenaar 
niet meer dan zes uren arbeid verricht. 

Art. 11. Een toonkunstenaar mag op één 
dag per week geen arbeid verrichten. 

Paragraaf 5. Nu,ijking van verschillende 
bepalingen. 

Art. 12. :1. Indien in een koffiehuis of 
een bé>tel een opeenhoping van werk voor 
komt of zich aldaar bijzondere omstandig
heden voordoen, kan het districtshoofd, of 

· in beroep ingevolge het vierde lid Onze Mi
nister, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat in dat koffiehuis of dat hotel 
ten aanzien van arbeiders van I6 jaar o! 
ouder wordt afgeweken van het bepaalde bij 
de artikelen 2. 3, 4, 5, 6, ?, 9, 10 en 11. 

2. Bij het verlenen der vergunning wordt 
in acht genomen dat: 

a een jeugdig persoon niet langer arbeid 
mag. verrichten dan negen uren per dag en 
vier en vijftig uren per week; 

b. een niet in het koffiehuis of h6tel in
wonende vrouw. die een huishouding te ver
zorgen heeft, niet langer arbeid mag ver-
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richten dan tien uren per dag en zestig uren , gewenst is in een onderneming of in een groep 
per week; t van ondernemingen af te wijken van het be

c. een toonkunstenaar niet langer arbeid paalde ill de in het eerste lid genoemde ar
mag verrichten dan tien uren per dag en vijf tikelen kan Onze Minister daartoe voor
en vijftig uren per week; waardelijk of onvoorwaardelijk vergunning 

d. de overige arbeiders van 18 jaar of verlenen. Het tweede lid vindt daarbij over
ouder met uitzondering van nachtwakers, eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
gedurende ten hoogste twee uren per dag dat, indien afwijking wordt toegestaan van 
en ten hoogste twaalf uren per week langer het bepaalde in de artikelen 6, eerste lid, 
arbeid mogen verrichten dan in. artikel 5, of 10, eerste lid. de dagelijkse rusttijd niet 
eerste Jid, is bepaald; minder dan acht uren mag bedragen. 

s. een nachtwaker niet langer arbeid mag 9. De beschikking, waarbij een vergun-
verrichten dan twaalf uren per dag en twee ning wordt verleend, als bedoeld in het acht
en zeventig uren per week; ste lid, wordt indien de vergunning voor een 

f. indien tussen twee opeenvolgende werk- groep van ondernemingen geldt, afgekondigd 
dagen een rusttijd van minder dan acht uren in de Nederlandse Staatscourant. 
of geen rusttijd ligt, het totaal der werkuren Art. 13. I. Een vergunning, ingevolge 
in enige willekeurig te nemen tijdruimte van artikel 12 verleend, kan te allen tijde door 
vier en twintig achtereenvolgende uren niet Onze Minister worden ingetrokken of . ge. 
meer bedraagt dan vijftien. wijzigd, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek 

3. Het districtshoofd behoeft een voor van de Stichting van de Arbeid, als vertegen
ieder geval aan te vragen machtiging van de woordiging van de organisaties van werk
directeur-generaal van de arbeid voor het gevers en van werknemers in het onderwer
verlenen van een vergunning: pelijke bedrijf, of op verzoek van een vak-

a. indien de vergunning zich over een vereniging van arbeiders, waarvan arbeiders 
tijdvak van meer dan veertien dagen uit- lid zijn, voor wie de vergunning geldt, indien 
strekt : Onze Minister blijkt, dat door de vergunning 

b. alvorens sedert het eindigen van een de belangen van de arbeiders worden ge
voorgaande, voor dezelfde personen gel- schaad. 
dende, vergunning ten minste zes dagen zijn 2. De Stichting van de Arbeid, als ver
verlopen, behalve in de gevallen, dopr Onze tegenwoordiging van de organisaties van 
Minister bepaald. werkgevers en werknemers in het onder-

4. Tegen de beschikking van het districts- werpelijke bedrijf, of een vakvereniging van 
hoofd op een verzoek om een vergunning, arbeiders in dat bedrijf die mededeling wenst 
als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd te ontvangen van door Onze Minister of door 
of de bestuurder binnen veertien dagen na het districtshoofd genomen beschikkingen, 
de dagtekening der beschikking in beroep waarbij ten behoeve van een bepaalde onder
komen bij Onze Minister. Wordt in beroep neming een vergunning ingevolge artikel 12, 
de vergunning gewijzigd, dan treedt de ge- eerste lid, is verleend, richten het verzoek 
wijzigde vergunning in de plaats van die, daartoe onderscheidenlijk tot Onze Minister 
waartegen beroep was ingesteld. of tot het districtshoofd onder opgave van: 

5. Van een vergunning, als bedoeld in het a. de naam en het adres der onderneming; 
eerste lid, mag slechts worden gebruik ge- b. het aantal in de onderneming werk-
maakt, zolang d~ acte dier vergunning wordt zame leden der bij de Stichting aangesloten 
opgehangen gehouden op een door het dis- vakverenigingen van arbeiders i~ het onder
trictshoof d aangegeven plaats, of, bij gebreke werpelijke bedrijf of der vakvereniging van 
van zodanige aanwijzing, naast de arbeids- arbeiders, die het verzoek doet; 
lijst of de in artikel 16 bedoelde rooster van c. de werkkring dier leden in de onder- · 
werktijden. . neming; 

6. Indien ten aanzien van een groep van d. de naam en het adres van het lid, waar-
ondernemingen aanleiding bestaat om op de aan de mededeling, hiervoren bedoeld, kan 
gronden, in het eerste lid omschreven, een worden gedaan. 
vergunning, als in dat lid bedoeld, voor alle 3. Indien op een verzoek, als bedoeld in 
ondernemingen te verlenen, kan Onze Mi- het tweede lid, afwijzend wordt beschikt, 
nister voorwaardelijk of onvoorwaardelijk wordt de beslissing met redenen omkleed. 
zodanige vergunning verlenen. Het tweede 4, Meent Onze Minister of het districts
lid vindt daarbij overeenkomstige toepassing. hoofd de mededeling van beschikkingen. als 
De beschikking, waarbij een zodanige ver- in het tweede lid bedoeld, te moeten staken, 
gunning wordt verleend, wordt afgekondigd zo geeft hij hiervan onder opgave van redenen 
in de Nederlandse Staatscourant. kennis aan de verzoeker. 

7, Indien ten aanzien van een groep van 5. Een vergunning, als bedoeld in artikel 
ondernemingen in een district, als bedoeld 12. zesde lid, of een machtiging, als bedoeld 
in artikel 77, tweede lid, der Arbeidswet in artikel 12, zevende lid, wordt behoudens 
1919, aanleiding bestaat om op de gronden, in onvoorziene spoedeisende gevaJlen niet 
in het eerste lid omschreven, een vergunning. verleend alvorens de Stichting van de Ar
als in dat lid bedoeld, voor alle of een aantal beid in de gelegenheid is gesteld daarover 
ondernemingen dier groep te verlenen, kan haar mening kenbaar te maken. 
Onze Minister het districtshoofd daartoe Art. 14. 1. Voor een koffiehuis of een 
machtigen. Het tweede lid vindt daarbij hötel kan door of namens Onze Minister voor
overeenkomstige toepassing. waardelijk of onvoorwaardelijk worden toe-

8. Indien de Stichting van de Arbeid, als gestaan, dat zonder een vergunning. als be
vertegenwoordiging van de organisaties van doeld in artikel r2, eerste lid, arbeiders van 
werkgevers en van werknemers in het onder- r8 jaar of ouder arbeid verrichten in afwij
werpelijke bedrijf, van oordeel is, dat het king van het bepaalde bij of krachtens de 



s. 1949, J 352 

artikelen 5, 6, 9 en 10. Bij het verlenen van 
zodanige machtiging, die voor de tijd van 
ten hoogste één jaar na haar dagtekening 
wordt gegeven en waarvan binnen die ter
mijn slechts mag worden gebruik gemaakt 
op zestig dagen, of zoveel minder als de 
machtiging bepaalt, wordt het bepaalde in 
artikel 12, tweede lid, in acht genomen. 

2. Voordat van een machtiging, als be,. 
doeld in het voorgaande lid 1 wordt gebruik 
gemaakt, moet daarvan door het hoofd of 
de bestuurder der onderneming of door zijn 
plaatsvervanger een schriftelijke, gedag
tekende en door hem of zijn plaatsvervanger 
ondertekende mededeling worden gedaan aan 
de burgemeester en aan het districtshoofd, 
in de vorm vastgesteld door Onze Minister. 

3. Een machtiging, als bedoeld in het 
eerste lid, kan door Onze Minister tussentijds 
worden ingetrokken, wanneer het hoofd of 
de bestuurder, dan wel een der hoofden of 
bestuurders der onderneming, waarvoor de 
machtiging geldt, onherroepelijk is veroor
deeld wegens overtreding van een bepaling 
der Arbeidswet 1919. 

4. Van een machtiging, als bedoeld in het 
eerste lid, mag slechts worden gebruik ge
maakt, zolang een in de door Onze Minister 
bepaalde vorm vervat bewijs van die mach
tiging wordt opgehangen gehouden op een 
door het districtshoofd aangegeven plaats 
of, bij gebreke van zodanige aanwijzing, 
naast de arbeidslijst of de in artikel 16 be
doelde rooster van werktijden. 

s. Het bepaalde in artikel 13, eerste tot 
en met vierde lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Paragraaf 6. Vrijstellingen krachtem het be
paalde bzï de artikelen 68, eldfe lid en 91 der 

Arbeidswet 1919. 
Art. 15. In een onderneming staande 

onder beheer van twee of meer hoofden of 
bestuurders behoeft de ondertekening van 
de arbeidslijst slechts te geschieden door 
één dier hoof den of bestuurders. 

Art. 16. VrijsteJling van de verplichting, 
bedoeld in artikel 68, eerste lid, onder a, der 
Arbeidswet 1919, wordt verleend ten aan
zien van arbeiders in een koffiehuis of een 
hotel, wier regeling van arbeids- en rust
tijden duidelijk is aangegeven op een rooster, 
zulks onder de volgende voorwaarden: 

a. de rooster moet zijn opgehangen en 
opgehangen blijven op een plaats, die vrij 
toegankelijk is voor alle arbeiders, voor wie 
hij geldt, zodanig, dat c1aarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen; 

b. de rooster moet zijn gedagtekend en 
ondertekend door het hoofd of de bestuurder 
der onderneming; 

c. ten opzichte van de rooster moet wor
den inachtgenomen, hetgeen ten opzichte 
van de arbeidslijst is bepaald bij artikel 68, 
tweede, vierde en vijfde lid, zesde lid, tweede 
volzin, en zevende tot en met tiende lid, der 
Arbeidswet 1919; 

d. indien de arbeidsregelingen van ver
schillende ploegen van arbeiders regelmatig 
omwisselen en deze op eenzelfde blad van 
de rooster zijn vermeld, moet hierop de wijze 
van omwisseling duidelijk zijn aangegeven 
en, :to zulks niet op de rooster is aangegeven, 
uit een naast het blad opgehangen geschrift 
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of uit het arbeidsregister voor elke arbeider 
en voor elke week duidelijk blijken, tot welke 
ploeg hij behoort: · 

e. voor elke arbeider, voor wie de rooster 
geldt, moet het arbeidsregister een aanwij
zing bevatten, op welk blad van de rooster · 
te zijnen aanzien de regeling der arbeids- en 
rusttijden is vermeld; 

f. indien het districtshoofd voor een be
paald koffiehuis of hotel of een onderdeel 
daarvan een bepaalde vorm voor de rooster 
heeft vastgesteld, moet de rooster in die 
vorm worden gesteld. 

Art. 17. 1. Indien bij een vergunning 
krachtens artikel r2 een werktijdregeling is 
vastgesteld, treedt deze voor de arbeiders, 
voor wie de vergunning geldt, gedurende de 
duur dier vergunning in de plaats van de 
voor hen op de arbeidslijst of de in artikel 16 
bedoelde rooster vermelde regeling. 

2. Indien bij een vergunning kr~chtens 
artikel 12 geen werktijdregeling is vastge
steld, mag een arbeider, voor wie de ver
gunning geldt gedurende de tijd dier vergun
ning afwijken van de voor hem op de arbeids
lijst of de in artikel 16 bedoelde rooster ver
melde regeling, onder voorwaarde, dat naast 
de arbeidslijst of de rooster, zolang van de 
vergunning gebruik wordt gemaakt, een door 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
of een door deze daarmede belaste persoon. als 
bedoeld in artikel 75 der Arbeidswet 1919, 
ondertekend geschrift is opgehangen, dat de 
op grond dier vergunning te volgen werktijd
regeling aangeeft. Dit geschrift moet voldoen 
aan de eisen in artikel 68, tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 voor een arbeidslijst gesteld. 

Art. 18. Voor een man of een vrouw, die 
arbeid verricht in een koffiehuis of een hotel, 
behoeft het tijdstip van aanvang en dat 
van einde van één der in artikel 6, tweede 
lid, bedoelde rusttijden van een half uur niet 
op de arbeidsliJst of de in artikel 16 bedoelde 
roo~er te zijn vermeld. 

Art. 19. Het bepaalde in dit besluit en in 
artikel 68, eerste lid, onder a, en tweede tot 
en met tiende lid, der Arbeidswet 1919 is 
- voor zover het geen arbeid betreft in een 
koffiehuis of een hotel, waarin 5 of minder 
arbeiders plegen werkzaam te zijn - niet 
van toepassing op de arbeid van : 

a. personen, die, niet zijnde hoofd of be
stuurder der onderneming, aan het hoofd 
staan van een koffiehuis of een h6tel, of van 
een onderdeel daarvan, en uitsluitend of in 
hoofdzaak met de leiding van het daarin 
werkz&llle personeel zijn belast; 

b. personen, die. niet zijnde hoofd of be
stuurder der onderneming, aan het hoofd 
staan van een koffiehuis of een h6tel, waarin 
behalve door hen door ten minste tien ar
beiders, ieder gedurende ten minste zes en 
dertig uren per week arbeid pleegt te worden 
verricht; · 

c. personen, wier jaarlijks inkomen in de 
onderneming, waarin zij werkzaam zijn, 
zonder fooien meer dan acht en veertig hon
derd gulden bedraagt; 

d. de hoofdboekhouder of het hoofd van 
administratie, voor zover zij aan het hoofd 
staan van en de leiding hebben over ten 
minste drie arbeiders in het kantoor der 
onderneming; 

e. de magazijnmeester, indien zijn arbeic' 
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uitsluitend bestaat in het houden van toe
zicht op de magazijnen en bij de ontvangst 
van goederen en hij verantwoordelijk is voor 
de goede orde in de magazijnen en voor de 
daar ~wezige goederen of stoffen, een en 
ander onder voorwaarde dat : 

10. in het arbeidsregister bij hun naam 
vermeld is, welke werkkring als bovenge
noemd zij vervullen; 

:zo. in totaal krachtens het bepaalde onder 
a, b. d en e niet meer personen worden aan
gewezen dan: 

één in een inrichting met minder dan elf 
· arbeiders; 

twee in een inrichting met elf of meer, 
·doch minder dan een en twintig arbeiders; 

drie in een inrichting met een en twintig 
of meer. doch minder dan een en dertig ar-
beiders: . 

en in inrichtingen met een en dertig of 
meer arbeiders niet meer dan 4S4Sn per vijftien 
arbeiders; 

3°. indien het districtshoofd zulks heeft 
geëist. hetzij aan alle, hetzij aan bepaalde 
door hem aangewezen arbeiders, als onder a 
tot en met e bedoeld, een nachtrust van een 
door het districtshoofd te bepalen aantal 
uren achtereen tussen de door dat districts
hoofd aan te wijzen tijdstippen wordt ge
geven. Tegen deze eis van het districtshoofd 
kan het hoofd of de bestuurder der onder
neming binnen veertien da.gen na de dag
tekening daarvan in beroep komen bij Ome 
Minister. 

Art. 20. Het bepaalde in_ dit besluit en in 
artikel 68, eerste lid, onder a, en tweede tot 
en met tiende lid, der Arbeidswet 1919 is 
niet van toepassing op de arbeid van de man 
-0f de vrouw, die bij ziekte van het hoofd of 
de bestuurder der onderneming deze ver
vangt, gedurende die vervanging, mits die 
vervanging onverwijld wordt bekend ge
maakt door het ophangen naast de arbeids
lijst of de in artikel 16 bedoelde rooster van 
een desbetreffende bekendmaking, waarin 
tevens moet zijn vermeld de ~ van de
.gene, die het hoofd of de bestuurder der 
-0nderneming vervangt. 

Art. 21. 1. Het bepaalde in dit besluit 
en in artikel 68, eerste lid, onder a, en tweede 
tot en met tiende lid, der Arbeidswet 1919 
is mede niet van toepassing op de arbeid van 
personen, die - ongeacht het aantal ar
beiders, dat in het desbetreffende koffiehuis 
-0f hotel werkzaam pleegt te zijn - naar het 
-oordeel van het districtshoofd, of in beroep 
ingevolge het tweede lid, naar het oordeel 
van Onze Minister. op grond van de aard 
hunner werkzàamheden met een der in ar
tikel 19, onder a, b, den e bedoelde catego
rieën van arbeiders kunnen worden gelijk-
.gesteld. · 

2. Bij weigering van het districtshoofd om 
-een verzoek tot gelijkstelling, als in het 
-eerste lid bedoeld. in te willigen, kan het 
hoofd of de bestuurder der onderneming bin
nen veertien da.gen na de dagtekening der be
-schikking in beroep komen bij Onze Minister. 

3. Aan een gelijkstelling, als bedoeld in 
.het eerste lid, kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

4. Een gelijkstelling, als in het eèrste lid 
bedoeld, kan te allen tijde worden ingetrok
.ken door het gezag, dat haar · heeft uitge-

L. & S. x94g 

s. 1949, J 352-353 

sproken. Heeft de intrekking plaats door het 
districtshoofd, dan kan het hoofd of de be
stuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na. de dagtekening der beschikking 
in beroep komen bij Onze Minister. 

Paragraaf 7. Slotbepalingen. 
Art. 22. Dit besluit kan worden aange

haald onder de titel W"?rktijdenbesluit voor 
koffiehuis- en h&telpersoneel. gevolgd door 
het jaartal van het Staatsblad. waarin het 
is geplaatst. 

Art. 23. 1. Dit besluit treedt in werking 
\met ingang van I September 1949. 

2. Op dat tijdstip vervallen de Konink• 
lijke besluiten van de 7de December 1937, 
Staatsblad N°. 863 (,,Rusttijdbesluit voorvol
was.sen koffiehuis- en h&telpersoneel 1937,,.) 
en van de 7de December 1937, Staatsblad 
N°. 864 (,.Werktijdenbesluit voor jeugdige 
personen, werkzaam in koffiehuizen en 
hotels 1937" .). 

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

Soestdijk, 3 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A.M. ]OEXB&. 

( Ui'ts66. 23 Au,-. 1949.) 

s. J 353 

3 Au,-ustus 1949. BESLUIT. bepalende de 
bekendmaking in het Staaûblad van de 
op 14 September 1948 te Genève onder
tekende Overeenkomst betreffende be
handeling op de voet van meestbegun
stigde natie van de onder militaire be
zetting staande gebieden in West-Duits
land. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de op 14 September 1948 te Genève 

ondertekende Overeenkomst betreffende be· 
handeling op de voet van meestbegunstigde 
natie van de onder militaire bezetting staande 
gebieden in West-Duitsland: 

Overwegende, dat deze Overeenkomst, 
ingevolge artikel V, op-15 October 1948 voor 
het Koninkrijk der Nederlanden is in werking 
getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 28 Juli 1949, Kabi
net en Protocol No. 75245; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde Overeen

komst, alsmede de vertaling• daarvan, te 
doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staaublad. 

Onze Ministers zijn, iedèr voor zoveel hem 
aangaat. belast met de uit voering van hetgeen 
te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 3 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minüter uan Buitenland.se Zaken e.i., 
W. DREBS. 

( Uitaeg. 13 Septunkr 1949.) 

* De Franse en Encelse tekst zijn niet opge
nomen. 
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VERTALING 
Overeenkomst betreffende behandeling op 
de voet van meestbegunstigde natJe van de 
onder mllltalre bezettJng staande gebieden 

In West-Duitsland 
Wensende de wederopbouw en het herstel 

der wereld, na de door de laatste oorlog ver
oorzaak.te verwoesting, op de grootst moge
lijke schaal te bevorderen, 

Overtuigd zijnde, dat, teneinde aan een 
dergelijke wederopbouw en herstel een ge
zonde basis te verlenen, het herstel van de 
internationale handel, in overeenstemming 
met de beginselen van het Handvest van 
Havana voor een Internationale Handels
organisatie, een der meest belangrijke maat
regelen uitmaakt, en 

Overwegende, dat de toepassing van weder
kerige behandeling op de voet van meestbe
gunstigde natie op de handel van de onder 
militaire bezetting staande gebieden in 
West-Duitsland zal bijdragen tot voornoemde 
doeleinden, 

Zijn de ondertekenaren het volgende over
eengekomen: 

Art. I. Gedurende de tijd, dat een onder
tekenaar van deze Overeenkomst deelneemt 
aan de bezetting van of het toezicht op enig 
gebied in West-Duitsland, zal ieder der onder
tekenaren aan de goederenhandel in zodanig 
gebied de behandeling toekennen, als voor
zien in de bepalingen nopens meestbegun
stiging in de Algemene Overeenkomst be
treffende Tarieven en Handel dedato 30 
October 1947, zoals thans gewijzigd of hierna 
noc te wijzigen. 

Art. II. De door een ondertekenaar krach
tens Artikel I op zich genomen verplichting 
zal slechts van toepassing zijn op de goederen
handel van de hierboven genoemde gebieden, 
gedurende de tijd en in de mate waarin der
gelijke gebieden wederkerige behandeling op 
de voet van meestbegunstigde natie toeken
nen aan de goederenhandel van het grond
gebied van deze ondertekenaar. 

Art. 111. De verplichting in artikel I is 
aangegaan, rekening houdende met het feit, 
dat op de datum van deze Overeenkomst 
geen doeltreffende of belangrijke tariefmurèn, 
welke de import in de betrokken gebieden 
belemmeren, bestaan. Voor het geval doel
treffende of belangrijke tariefmuren daarna 
in enig dergelijk gebied worden opgericht, zal 
deze verplichting geen inbreuk mak.en op de 
toepassing door ~n der ondertekenaars van 
de beginselen, neergelegd in het Handvest 
van Havana voor een Internationale Handels
organisatie, nopens het verlagen van tarieven 
op een wederzijds voordelige gr:ondslag. 

Art. IV. De krachtens deze Overeenkomst 
vastgelegde rechten en verplichtingen dienen 
als geheel onafhankelijk te worden beschouwd 
van enige rechten of verplichtingen welke 
zijn of kunnen worden vastgelegd, ingevolge 
de bepalingen van de Algemene Overeen
komst betreffende Tarieven en Handel of 
van het Handvest van Havana. 

Art. V. I. De onderhavige Overeenkomst 
zal heden in Genève ter ondertekening open 
staan en zal hierna bij de zetel der Verenigde 
Naties ter tekening openstaan. De Overeen
komst zal voor iedere ondertekenaar in 
werking treden 30 da.een na de datum waarop 
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deze ondertekenaar de Overeenkomst onder
tekent. 

2. De verplichtingen, vervat in deze Over
eenkomst, zullen van kracht blijven tot 
1 Januari 1951 en. tenzij enige ondertekenaar 
ten minste 6 maanden voor 1 Januari :t951 
bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties een schriftelijke kennisgeving zal 
hebben nedergelegd van zijn voornemen deze 
Overeenkomst op die datum op te zeggen, 
zullen zij daarna van kracht blijven onder 
voorbehoud van het recht van iedere onder
tekenaar tot opzegging na verloop van zes 
maanden van de datum afj waarop een der
gelijke kennisgeving aldus zal zijn nederge-• 
legd. 

3. Op verzoek van dri ondertekenaren 
van deze Overeenkomst n in geen geval 
later dan I Januari I95I, de Regering van 
het Koninkrijk der Nederlanden terstond een 
vergadering van alle ondertekenaren bijeen
roepen teneinde de werking van de Overeen
komst opnieuw in ogenschouw te nemen en 
tot overeenstemming te geraken omtrent die 
herzieningen welke eventueel passead zullen 
worden geacht. 

Art. VI. 1. De verklarende aantekenin
gen bij deze Overeenkomst, welke in de bij
lage z-ijn vervat. zullen daarvan een integre
rend deel uitmaken. 

2. Het origineel van deze Overeenkomst 
zal worden nedergelegd bij de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties, die een 
gewaarmerkt afschrift daarvan zal sturen 
aan alle Leden van de Verenigde Naties en 
aan alle andere landen, die deelgenomen 
hebben aal) de Conferentie der Verenigde 
Naties over Handel en Werkgelegenheid. De 
Secretaris-Generaal is gemachtigd, registratie 
van de onderhavige Overeenkomst te be
werkstelligen ingevolge lid Ivan Artikel 102 
van het Handvest van de Verenigde Naties. 

3. De Secretaris-Generaal zal iedere onder
tekenaar in kennis stellen van de datum van 
iedere ondertekening van deze Overeenkomst. 
volgend op de dagtekening van deze Over
eenkomst, zomede van iedere kennisgeving 
van het voornemen tot opzegging ingevolge 
lid 2 van Artikel V. 

Ten blijke waarvan, de behoorlijk gemach
tigde vertegenwoordigers deze Overeenkomst 
hebben ondertekend. 
· Gedaan te Genève, in een enkel exemplaar 
in de Engelse en Franse taal, zijnde beide 
teksten gelijkelijk authentiek, de 14de Sep
tember 1948. 

BIJLAGE 
Verklarende aant~eningen 

Het wordt erkend, dat de afwezigheid van 
een uniforme wisselkoers van het betaalmid
del der in Artikel I bedoelde gebieden in 
West.Duitsland, de uitwerking kan hebben 
van indirecte subsidiëring van de export van 
deze gebieden in een mate die moeilijk nauw
keurig te berekenen zou zijn. Zolang een 
dergelijke toestand bestaat en indien overleg 
met de bevoegde autoriteiten niet binnen 
redelijke tijd leidt tot een door ieder aanvaar
de oplossing van het vraagsltuk, behoeft het 
_geen betoog, dat het ni~t in s~rijd zou zijn met 
de verplichting in artikel I, indien enige onder
tekenaar een compenserend recht op de in-
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voer van zulke goederen heft, gelijkstaand 
met het geschatte bedrag van een dergelijke 
subsidiëring, wanneer deze ondertekenaar 

· vaststelt, dat de subsidiëring van dien aard 
is, dat zij belangrijke schade veroorzaakt of 
dreigt te veroorzaken aan een gevestigde 
inheemse industrie, of van dien aard, dat 
zij de vestiging van een inheemse industrie 
verhindert of belangrijk vertraagt. In geval
len van bijzondere urgentie, waar uitstel 
schade zou veroorzaken, welke moeilijk zou 
zijn te herstellen, kunnen voorlopig maatrege
len worden getroffen zonder voorafgaand 
overleg, op voorwaarde, dat overleg zal 
worden gepleegd onmiddellijk na het treffen 
van zulke maatregelen. 

2. Aangenomen wordt, dat de verwijzing 
naar de meestbegunstigingsbepalingen van 
de Algemene Overeenkomst alle bepalingen 
dekt van de Algemene Overeenkomst welke 
betrekking hebben zowel op de behandeling 
op de voet van meestbegunstigde natie, als 
op artikel I. 

3. De maatstaf voor de te verlenen be
handeling wordt bepaald door alle meest
begunstigingsbepalingen van de Algemene 
Overeenkomst (de uitzonderingen inbegrepen) 
en dienovereenkomstig zal, krachtens de 
wederkerigheidsclausule van Artikel II van 
deze Overeenkomst, dezelfde maatstaf wor-

. den aangelegd teneinde de ontvangen be
handeling af te meten. Indien naar het oor
deel van een ondertekenaar, deze niet daad
werkelijk de behandeling op de voet van 
meestbegunstigde natie volgens deze maat
staf ontvangt, zal deze zich niet verplicht 
achten, een behandeling in overeenstemming 
met deze maatstaf toe te staan. 

Verschillen van opvatting tussen de onder
tekenaren zullen echter vanzelfsprekend het 
onderwerp van overleg uitmaken. 

4. De verwijzing in Artikel 111 naar "de 
beginselen, neergelegd in het Handvest van 
Havana nopens het verlagen van tarieven op 
een wederzijds voordelige grondslag" dient 
om een ondertekenaar toe te staan de behan
deling op de voet van meestbegunstigde natie 
te onthouden in het geval, dat een bezet ge
bied - aannemend, dat belangrijke of doel
treffende tarieven door een dergelijk ge bied 
zouden worden ingesteld - in gebreke blijft 
te onderhandelen overeenkomstig de begin
selen van Artikel 17 van het Handvest van 
Havana en overeenkomstig de voor tarief
onderhandelingen vastgestelde procedure. 

(Volien de ondertekeni~en.) 

s. J 354 
4 Augustus 1949. BESLUIT tot ongegrond

verklaring van het beroep van J. Th. E. 
E. Wagenberg, te 's-Gravenhage, in zake 
vrijstelling van de dienstplicht ten be
hoeve van zijn zoon D. E. J. C. Wagen
berg. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J .Th. E. E. Wagenberg te 's-Gravenhage, 
tegen de beslissinc van Onze Minister van 
Oorlog van 5 Januari 1949, Afdeling A 3, 
52, Bureau 1, nr. 1440, waarbij zijn zoon 

s. 1949, J 353-354 

D. E. J. C. Wagenberg, dienstplichtige der 
lichting 1949 uit 's-Gravenhage, vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval is ge-

. weigerd; 
De Raad van State, Afdeling voor de ge

. schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1949, No. 403/II: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 8 Juli 1949, nr. 1353, Afd. A 3, 
S 2, Bur. 1: 

Overwegende dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat de om
standigheid, dat het verblijf van de dienst
plichtige in militaire dienst een .ernstige 
a.chterstand in diens muzikale opleiding zou 
veroorzaken en zijn muzikale carrière in ge
vaar zou brengen, hem, Minister. geen aan
leiding geeft de dienstplichtige te beschouwen 
als te verkeren in een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijn zoon een, door Nederlandse, Franse, 
Engelse en Russische deskundigen herhaal
delijk vastgestelde, uitzonderlijke muzikale 
begaafdheid bezit; dat de opleiding van zijn 
zoon sedert 1934 gericht is op de ontplooiing 
van deze gave; dat van de bereikte resultaten 
zeer lovende besprekingen in binnen- en 
buitenlandse bladen getuigenis afleggen; dat 
een onderbreking van· de opleiding een niet 
meer in te halen achterstand zou meebren
gen; dat zijn zoon voortdurend zijn vingers, 
handen en armen moet ontzien; dat.zijnzoon 
als toonkunstenaar land en volk veel beter 
zal kunnen dienen dan als militair; dat andere 
regeringen ten behoeve van te Parijs stude
rende jonge virtuozen tegemoetkomendheid 
betrachten ten aanzien van de militaire diens-
plicht; 

Overwegende dat Onze Minister zich be
reid heeft verklaard de dienstplichtige niet 
naar Indonesië te doen uitzenden en hem een 
zodanige plaats in het leger zal doen innemen, 

· dat zijn muzikale begaafdheden en de ont
wikkeling daarvan zo min mogelijk zullen 
worden geschaad; 

Overwegende dat hierdoor aan de belangen 
van de dienstplichtige op zodanige wijze zal 
worden tegemoet gekomen, dat het vervullen 
van zijn dienstplicht hem, in vergelijkïnc 
met vele andere dienstplichtigen, niet op 
uitzonderlijke wijze zal schaden in zijn per
soonlijke belangen; 

dat er derhalve geen aanleiding bestaat 
hier een bijzonder geval aanwe-zig te achten, 
als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder e, 
der Dienstplichtwet: 

dat aan D. E. J. C. Wau•nberg mitsdien 
terecht de gevraagde vrijstelling is geweigerd: 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit. dat met de voor
dracht van die Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad 'Van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Soestdijk, 4 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Mitaister van Oorlog. 
SCHOKKil'fG. 

( Uitgeg. 13 September 1949.) 
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MINISTERIE VAN OORLOG 
Staf van de Adjudant-Generaal 
Afd. A 3, S 2, Bur. 1, nr. 1353 

Onderwerp: 
Vrijstelling van dienst als 

gewoon dienstplichtige; beroep 

's-Gravenhage, 8 Juli 1949. 

De Raad van State, Af deling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft met het hierbij 
gevoegd schrijven van 14 April 1949, nr. 
403/II. advies uitgebracht omtrent het · be
roep, ingesteld door J. Th. E. E. Wauenberg 
te 's-Gravenhage, tegen mijn beslissing van 
6 Januari 1949, Afdeling A3, S 2, Bur. 1, nr. 
1440, waarbij aan zijn zoon D. E. J. C. 
Wauenberg, dienstplichtige der lichting 1949 
uit 's-Gravenhage, vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval is geweigerd. 

De Afdeling is van oordeel, dat, met ver
nietiging van de bestreden beslissing, aan 
D. E. J. C. Wayenberg voor een jaar vrijstel
ling van dienst als gewoon dienstplichtige 
wegens aanwezigheid van een bijzonder ge
val behoort te worden verleend. 

Het daartoe strekkende, door de Afdeling 
opgemaakte ontwerpbesluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door J.Th. E.E. Wauenbergte •s-Gravenhage, 
tegen de besliss.inc van Onze Minister van 
Oorlog van 6 Januari 1949, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, nr. 1440, waarbij zijn zoon D. E. J. 
C. Waue'nberg, dienstplichtige der lichting 
1949 uit 's-Gravenhage, vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1949, No. 403/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 

Overwegende dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat de 
omstandigheid, dat het verblijf van de dienst
plichtige in militaire dienst een ernstige 
achtentand in diens muzikale opleiding zou 
veroorzaken en zijn muzikale carrière in ge
vaar zou brengen, hem, Minister, geen aan
leiding geeft de dienstplichtige te beschouwen 
als te verkeren in een bijzonder geval; 

Aan ds KoniRBin, 
dat de appellant in beroep aanvoert, dat 

zijn zoon een, door Nederlandse, Franse, 
Engelse en Russische deskundigen herhaalde
lijk vastgestelde, uitzonderlijke muzikale 
begaafdheid bezit: dat de opleiding van zijn 
zoon sedert 1934 pricht is op ontplooiing 

. van deze gave; dat van de bereikte resultaten 
zeer lovende besprekingen in binnen- en 
buitenlandse bladen getuigenis afleggen, dat 
een onderbreking van de opleiding een niet 
meer in te halen achterstand zou meebrengen; 
dat zijn zoon voortdurend zijn vingers, han
den en armen moet ontzien; dat zijn zoon 
als toonkunstenaar land en volk veel beter 
zal kunnen dienen dan als militair; dat andere 
regeringen ten behoeve van de te Parijs 
studerende jonge virtuozen tegemoetkomend
heid betrachten ten aanzien van de militaire 
dienstplicht; 
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Overwegende dat blijkens de stukken de 
dienstplichtige over zeer uitzonderlijke muzi
kale gaven beschikt ; 

dat hij sedert 1943 eenspeciale, kostbare, • 
geheel op de ontwikkeling dier gaven gerichte 
opleiding genoten beeft; 

dat onderbreking hiervan ter vervulling 
van de dienstplicht deze opleiding geheel te 
niet zou doen; 

dat daarenboven, daar de dienstplichtige 
voortdurend zijn vingers en handen in bijzon
dere mate moet ontzien, het vervullen van de 
dienstplicht een zeer ongunstige uitwerking 
te dien aanzien zou hebben; 

dat. hoewel elk der vorengenoemde om
standigheden op zich zelf er niet toe zou 
kunnen leiden. aan te nemen, dat van een 
bijzonder geval als bedoeld in artikel 15, lid 11 

onder e, der Dienstplichtwet sprake is, deze 
omstandigheden, tezarr.en en in haar onder
ling verband beschouwd, aanleiding geven 
hier zulle een geval aanwezig te achten; 

dat daartoe te eerder aanleiding bestaat, 
nu er ook uit een oogpunt van algemeen 
landsbelang alles voor te zeggen is een Neder
landse kunstenaar met uitzonderlijke gaven 
in de gelegenheid te stellen de naam van ons 
land op kunstgebied hoog te houden; 

dat mitsdien de bestreden beslissing van 
Onze Minister niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Dienstplicht wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslis
aing van Onze Minister van Oorlog aan D. E. 
J. C. Wayenberg, dienstplichtige der lichting 
1949 uit 's-Gravènhage vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige te verlenen voor de 
tijd van een jaar wegens de aanwezigheid van 
een bijzonder geval; 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit". 

Ik meen er ernstig bezwaar tegen te moeten 
maken mij aan te sluiten bij het door de 
Afdeling uitgebrachte advies. 

Ter motiverinc van mijn standpunt moge 
ik mij veroorloven het volgende aan te voeren. 

Hoewel het naar mijn mening aan twijfel 
onderhevig is, of een onderbreking van de 
muzikale opleiding van de dienstplichtige. 
ter vervulling van zijn dienstplicht, deze op
leiding geheel te niet zou doen, meen ik voor 
het -overige de aanwezigheid van de omstan
digheden, naar aanleiding waarvan de Afde
ling tot baar oordeel is gekomen, niet te moe
ten bestrijden. 

D. E. J.C. Wa11enberg heeft uitzonderlijke 
muzikale gaven, welke door een speciale en 
kostbare opleiding tot ontwikkeling zijn -
en worden gebracht en het is niet aan twijfel 
onderhevig, dat het vervullen van militaire 
dienst deze ontwikkeling zal schaden en 
belemmeren. 

Naar mijn oordeel echter mogen deze 
omstandigheden geen aanleiding geven hier 
een bijzonder ceval aanwezig te achten, als 
bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder e" der 
Dienstplichtwet. 

Niet alleen op het terrein der muziek, doch 
ook in andere takken van kunst, en van we
tenschap en techniek:, zijn er vele jongelieden 
met buitengewone begaafdheden, wier ont
wikkeling in min of meer ernstige mate wordt 
gescltaad door het vervullen van militaire 
dienst. Zoveel mogelijk wordt aan de belangen 
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van deze dienstplichtigen tegemoet gekomen 
door het verlenen van uitstel van eerste 
oefening, waardoor zij de gelegenheid krijgen 
een bepaalde fase in hun ontwikkeling af te 
sluiten, en door hen een zodanige plaats in 
het leger te doen i~emen, dat hun belangen 
zo min mogelijk worden geschaad. De aard 
en graad van hun ontwikkeling op een be
paald ge b~ed legt gewicht in de schaal bij de 
·beoordeling van de mate waarin, met inacht
neming van de militaire belangen, aan· hun 
persoonlijk belang kan worden tegemoet 
gekomen. 

Ook ten aanzien van Wayenberg zal deze 
gedragslijn_ worden gevolgd. Hij is thans, ten 
behoeve van zijn muzikale opleiding,· nog in 
het genot van uitstel van eerste oefening, en, 
in verband met de aard der ontwikkeling van 
zijn gaven, ben ik bereid hem niet naar 
Indonesië te doen uitzenden en hem zijn 
dienstplicht te laten vervullen in een zodanige 
functie, dat zijn muzikale begaafdheden en 
de ontwikkeling daarvan zo min mogelijk 
worden geschaad. 

Weliswaar zullen de door de appellant 
aangevoerde bezwaren hierdoor niet geheel 
kunnen worden ondervangen, doch zij zullen, 
naar mijn oordeel, niet van een zodanig ge
wicht zijn, dat er aanleiding in mag worden 
gevonden aan zijn zoon vrijstelling wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval te 
verlenen. 

Het vervullen van zijn dienstplicht zal de 
persoonlijke belangen van Wagenberg inder
daad schaden, doch, daar aan de bezwaren 
welke tegen het door hem verrichten van 
militaire dienst zijn gerezen, zoveel mogelijk 
zal worden tegemoet gekomen, kan de bena
deling van zijn persoonlijk belang naar mijn 
mening niet uitzonderlijk zwaar worden ge
acht in vergelijking met die, welke helaas in 
de tegenwoordige omstandigheden aan vele 
dienstplichtigen wordt toegebracht. 

Ik zou het daarom niet alleen onrechtvaar
dig achten tegenover deze dienstplichtigen, 
indien in dit geval vrijstelling zou worden 
verleend, doch het zou naar mijn oordeel 
tevens in strijd zijn met de geest van het 
bepaalde in art. 15, eerste lid, onder e, ,der 
Dienstplichtwet, indien D. E. J. C. Wagen
berg geacht zou worden te verkeren in een 
bijzonder geval en op die grond vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige zou 
verkrijgen. 

Ik moge Uwer Majesteit daarom eerbiedig 
in overweging geven het beroep ongegrond 
te verklaren en het mijnerzijds daartoe op
gemaakte ontwerp-besluit, dat mede hierbij 
is gevoegd, te bekrachtigen. 

s. J 355 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKJNG. 

5 Augustus 1949. WET, houdende goedkeu
ring van het Noord-Atlantisch Verdrag, 
ondertekend te Washington op 4 April 
1949. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1237: 
Hand. Il 48/49, bladz. 1682-1701, 1703-

1715; 
Bül. Hand. 1 48/49, 1237; 
Hand. 1 48/ 49, bladz. 767--784. 

S. 1949, J 354-355 

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

èat het vanwege Ons te Washington op 4 
April 1949 ondertekende Noord-Atlantisch 
Verdrag tussen België, Canada, Denemarken, 
Frankrijk, ltafü~, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, het Verenigd Konink
rijk, de Verenigde Staten van Amerika en 
IJsland, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het vanwege Ons te Washington 

op 4 April 1949 ondertekende Noord-Atlan
tisch Verdrag tussen België, Canada, Dene
marken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Neder
land, Noorwegen, Portugal, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika 
en IJ stand, waarvan een af druk en een ver
taling* nevens deze wet zijn gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging~ 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Minister-Pre·:, dent, Min. van Algemene Z., 
W. DREES. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i~, 
W. DREES. 

De Minister van Justitie, 
WJJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
WIJERS. 

De Min. van Ondsrw., K. en Wetenscluippen. 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LJEPflNCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOXKING. 

De Minister van Marine, 
SCHOKKlNG. 

De Min.van Wederopbouwen Volkshuisvatingr 
J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. w. SPITZEN. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., V. en Voedselvoorz .• 
MANSHOLT, • 

De Minister van Sociale Zalum, 
A. M. J OEKES. 

De Min. van Overzeese Gebiedsdelen, 
J~ H. VAN M.AARSEVEEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg. 9 Augustus 1949.) 

VERTALING 

NOORD-ATLANTISCH VERDRAG 
De Partijen bij dit Verdrag bevestigen op

nieuw haar vertrouwen in de doeleinden en 
beginselen van het Handvest van de Ver
enigde Naties en hun wens om in vrede te 
leven met alle volken en alle Regeringen. 

.. 
* De Franse en Engelse tekst zijn niet op

genomen. 
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Zij zijn vastbesloten om de vrijheid, het 
gemeenschappelijk erfdeel en de beschaving 
van hun volken, welke zijn gegrondvest o,, 
beginselen van democratie, persoonlijke vrij
heid en rechtsorde, veilig te stellen. 

Zij zullen zich beijveren de stabiliteit en de 
welvaart in het Noord-Atlantisch gebied te 
bevorderen. 

Zij zijn besloten haar krachten te vereni
gen voor de gemeenschappelijke verdediging 
~n voor het behoud van vrede en veiligheid. 

Derhalve sluiten zij dit Noord-Atlantisch 
Verdrag. 

Art. 1. De Partijen nemen op zich om, 
gelijk is geregeld 'in het Handvest van de 
Verenigde Naties, alle internationale ge
schillen waarin zij mochten worden gewik
keld langs vreedzame weg te beslechten op 
zodanige wijze, dat internationale vrede en 
veiligheid en gerechtigheid niet in gevaar 
worden gebracht en om zich in haar interna
tionale betrekkingen te onthouden van be
dreiging met of gebruik van geweld op enige 
wijze, welke onverenigbaar is met de doel
einden van de Verenigde Naties. 

Art. 2. De Partijen zullen bijdragen tot 
een verdere ontwikkeling van vreedzame en 
vriendschappelijke internationale betrek
kingen door haar vrije instellingen te ver
sterken, door een beter begrip te wekken voor 
· de grondslagen waarop deze instellingen be
rusten en door stabiliteit en welvaart te be
vorderen. Zij zullen trachten tegenstellingen 
in haar internationale economische Politiek 
uit de weg te ruimen en zij zullen economische 
samenwerking aanmoedigen tussen enige of 
alle Partijen. 

Art. 3. Ten einde de doeleinden van dit 
Verdrag beter te verwezenlijken zullen de 
Partijen, ieder voor zich en tezamen, haar 
individueel en collectief vermogen om een 
.gewapende aanval te weerstaan handhaven 
en ontwikkelen door voortdurend en op doel
matige wijze zich zelf te versterken en elkan
der hulp te verlenen. 

Art. 4. De Partijen zullen onderling over
leg plegen telkens wanneer naar de mening 
van een van haar de territoriale onschend
baarheid, politieke onafhankelijkheid of vei
ligheid van een der Partijen wordt bedreigd. 

Art. 5. De Partijen komen overeen, dat 
een gewapende aanval tegen een of meer van 
baar in Europa of Noord-Amerika als een 
aanval tegen haar allen zal worden beschouwd; 
zij komen bijgevolg overeen, dat, indien zulk 
een gewapende aanval plaats vindt. ieder 
van haar de aldus aangevallen Partij of 
Partijen zal bijstaan, in de uitoefening van 
het recht tot individuele of collectieve zelf
verdediging erkend in Artikel 51 van het 
Handvest van de Verenigde Naties, door ter
stond, individueel en in samenwerking qiet 
de andere Partijen, op te treden op de wijze. 
die zij nodig oordeelt - met inbegrip van 
het gebruik van gewapende macht - om de 
veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied 
te herstellen en te handhaven. 

Elke gewapende aanval van dien aard en 
alle dientengevolge genomen maatregelen 
moeten terstond ter kennis worden gebracht 
van de Veiligheidsraad. Deze maatregelen 
zullen worden opgeheven, zodra de Veilig
heidsraad de nodige maatregelen zal hebben 
genomen. om de internationale vrede en 
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veiligheid te herstellen en te handhaven. 
Art. &. Voor de toepassing van Artikel 5 

wordt mede als een gewapende aanval op 
een of meer der Partijen beschouwd een ge
wapende aanval op het grondgebied van een 
der Partijen in Europa of Noord-Amerika, 
op de Algerijnse Departementen van Fran
krijk, op de bezettingstroepen van een der 
Partijen in Europa, op de eilanden vallende 
onder de rechtsmacht van een der Partijen · 
in het Noord-Atlantisch gebied ten noorden 
van de Kreeftskeerkring of op de schepen of 
luchtvaartuigen van een der Partijen in dit 
gebied. · 

Art. 7. Dit Verdrag doet geen afbreuk 
aan en mag niet worden uitgelegd als op enige 
wijze afbreuk te doen aan de rechten en ver
plichtingen welke voor Partijen, die Lid zijn 
van de Verenigde Naties. uit het Handvest 
voortvloeien, of aan de primaire verantwoor
delükheidvan de Veiligheidsraad voor de 
handhaving van internationale vrede en 
veiligheid. 

Art. 8. Elk der Partijen verklaart, dat 
geen dér internationale verbintenissen, op 
het ogenblik van kracht tussen haar en een 
der andere Partijen of een derde Staat, in 
strijd is met de bepalingen van dit Verdrag, 
en neemt op zich geen enkele internationale 
verbintenis aan te gaan in strijd met dit Ver
drag. 

Art. 9. De Partijen richten hierbij een 
Raad op. waarin elk van haar zal zijn ver
tegenwoordigd ten einde aangelegenheden de 
tenuitvoerlegging van dit Verdrag betreffende 
in behandeling te nemen. De Raad moet zo 
worden georganiseerd, dat hij te allen tijde 
terstond zal kunnen samenkomen. De Raad 
zal de hulporganen oprichten welke nodig 
mochten zijn; in het bijzonder zal de Raad 
onverwijld een Defensie-Comité oprichten, 
hetwelk maatregelen voor de tenuitvoerleg
ging van Artikel 3 en Artikel 5 zal aanbeve
len. 

Art. 10. De Partijen kunnen eenstemmig 
eQ[e andere Europese Staat, welke de ver
wezenlijking van de beginselen van dit Ver
drag kan bevorderen en kan bijdragen tot de 
veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied, 
uitnodigen tot dit Verdrag toe te treden. Elke 
Staat welke aldus is uitgenodigd kan Partij 
worden bij het Verdrag door het nederleggen 
van zijn akte van toetreding bij de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika. 

De Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika zal elk der Partijen in kennis stellen 
met het nederleggen van elke akte van toe
treding. 

Art. 11. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd en de bepalingen daarvan zullen door 
de Partijen worden tenuitvoergelegd over
eenkomstig haar onderscheiden grondwette-_ 
lijke procedures. De akten van bekrachtiging 
zullen zo spoedig mogelijk worden nederge
legd bij de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika, die alle andere ondertekenaars 
in kennis zal stellen met elke nederlegging. 
Het Verdrag zal in werking treden voor de 
Staten welke het hebben bekrachtigd zodra 
de bekrachtigingen van de meerderheid van 
de ondertekenaars, met inbegrip van de 
bekrachtigingen van België, Canada, Fran
krijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten van Arne-
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rika, zijn nedergelegd en het zal van kracht 
worden met betrekking tot andere Staten 
op de dag waarop li.un bekrachtiginl is neder
gelegd. 

Art. 12. Nadat het Verdrag gedurende 
tien jaar van kracht is geweest, of te eniger 
tijd daarna, zullen Partijen, op ver.loek van 
een van haar, zich met elkander verstaan 
omtrent herziening van het Verdrag, met 
inachtneming van de factoren welke alsdan 

- van invloed zijn op de vrede en veiligheid in 
het Noord-Atlantisch gebied. met inbegrip 
van de verdere ontwikkeling van algemene 
zowel als van regionale, binnen het kader van 
het Handvest van de Verenigde Naties 
vallende, regelingen voor de handhaving van 
internationale vrede en veiligheid. 

Art. 13. Nadat het Verdrag gedurende 
twintig jaar van kracht is geweest kan elke 
Partij ophouden Partij te zijn één jaar nadat 
zij van deze opzegging kennis heeft gegeven 
aan de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika, die de Regeringen van de andere 
Partijen in kennis zal stellen met het neder
leggen van elke kennisgeving van opzegging. 

Art. 14. Dit Verdrag, waarvan de Engelse 
en de Franse teksten gelijkelijk authentiek 
-zijn, zal worden nedergelegd in het archief 
van de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika. Gewaarmerkte afschriften 
daarvan zullen door deze Regering worden 
overgelegd aan de Regeringen van de andere 
ondertekenaars. 

Ter oorkonde waarvan de ondergetekende 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onder
tekend, 

Gedaan te Washington, de vierde April 
1949. 

(Volgen de ondertekeniJiAen.) 

s. J 356 
5 Augustus 1949. BESLUIT tot aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 22 Augus
tus 1906 (Staatsblad No. 229), houdende 
aanwijzing van buitenlandse instellingen 
en getuiff;Schriften, bedoeld in artikel 134 
van de hoger-onderwijswet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Mei 1949, No. 104426 II, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 134 der hoger-onderwijs• 
wet; 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
van de Rijksuniversiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
S Juli 1949, No. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 29 Juli 1949, No. 
IIS004, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel I van het Koninklijk 

besluit van 22 Augustus 1906 (Staatsblad 
no. 229), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 20 November 1948 (Staatsblad no. I 506), 
wordt na het bepaalde A. 13°, C. 16° en D. 2° 
telkens de punt vervangen door een punt-

s. 1949, J 355-367 

komma en wordt achtereenvolgens inge
voegd: 

na het bepaaJde onder A 13°, 
14° het Mafuritätszeugnis Typus A, ver

kregen na met goed gevolg afgelegde Maturi
tätsprüfung aan het Voralpines Knaben
institut "Montana" Zugerberg, Kanton Zug 
(Zwitserland). 

na het bepaalde onder C 16°, 
17° het Maturitätszeugnis Typus B, ver

kregen na met goed gevolg afgelegde Maturi• 
tätssprüfung aan het Voralpines Knaben
instituut "Montana" Zugerberg, Kanton 
Zug (Zwitserland), 

na het bepaalde onder D 2°, 
3° het Maturitätszeugnis Typus B of C, 

verkregen na met goed gevolg agfelegde 
Maturitätsprüfung aan het Voralpines Kna
beninstitut "Montana" Zugerberg, Kanton 
Zug (Zwitserland). 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift 7A1 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 5 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van OnclerµJijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN'. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1949.) 

s. J 357 
S Augustus 1949. BESLUIT tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 157 van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymnasium 
van het Jansenius Lyceum te Hulst. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Mei 1949, No. 8427 III, afdeling Voorbe- . 
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
19 Juli 1949, No. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 29 Juli 1949, No. 14034, 
Afdeling Voorbereidend Hoger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1948 de afde

ling gymnasium van het Jansenius Lyceum 
te Hulst, uitgaande van de Katholieke Mid
delbare Schoolvereniging, gevestigd aldaar, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming van de 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel 1 1 van de hoger-onderwijswet ver
meld, wordt gelijkgesteld. 

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

Soestdijk, 5 Augustus 1949. • 
JULIANA. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschapp~ 
TH. RUT'IBX. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1949). 

s. J 358 
5 Augwtw 1949. BESLUIT tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 157 van de 
hoger-onderwijswet van de afdeling 
gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te 's-Gravenhage. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister vaq 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vaq 
25 Februari 1949, No. 24028, afdeling Voor" 
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet · 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1949, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor .. . 
noemde Minister van 29 Juli 1949, No. 9093, 
afdeling Voorbereidend Hoger ,,en Middel
baar Onderwijs. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1947 de afde

ling gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te 's-Gravenhage, uitgaande van de Vereni
ging voor Christelijk Middelbaar en Voorbe
reidend Hoger Onderwijs, gevestigd aldaar, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming van de 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het • 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel II van de hoger onderwijswet ver
meld, wordt gelijk gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoeriuc 

· vaii dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 5 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

(Uitg,g. 30 Auawtw 1949.) 

s. J 359 
6 Augustus 1949. WET, houdende nadere 

voorzieningen aangaande in de wet op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
sc}lap gestelde termijnen (Tennijnenwet 
N èderlanderschap). 

Bijl. Hand. 11 48/49, n6g; 
Hand. 11 48/ 49, bladz. 1715; 
Bijl. Hand. 1 48/49, n69: 
Han.6..1 48/49. bladz. 765--766. 
Wij JULIANA, enz. • . • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is nader te voorzien aangaande 
in de wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
no. 268) op het Nederlanderschap en het , 
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ingezetenschap. zoals deze sedert is gewijzigd, 
voor behoud, verlies of herkrijging van de 
hoedanigheid van Nederlander gestelde ter
mijnen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. I. Dena31 Augustus 1938verstreken 

termijneti. gesteld in de artikelen 6, 7, eerste 
lid onder 5° •• 8, 9 en 10 der wet op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, worden 
verlengd tot aan I Januari 1953. De ver
lenging werkt terug tot aan het einde van de 
dag van het verstrijken. 

Art. II. Kennisgevingen bedoeld in de 
artikelen 6, 7, eerste lid onder 5°., 8, 9 en 10 
der wet op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap. gedaan aan vreemde gezanten 
of consuls of aan bureaW[ ter behartiging 
van Nederlandse belangen, die na 10 Mei 
1940 deze belangen in vijandelijk of door de 
vijand bezet gebied waarnamen, of aan ver
tegenwoordigers of ambtenaren van Neder
landse militaire missies bij geallieerde be
zettingsautoriteiten, worden geacht te zijn 
gedaan aan een tot het in ontvangst nemen 
bevoegde Nederlandse gezant of consulaire 
ambtenaar. 

Art. 111. Met ingang van I Juli 1893 
wordt: 

1. in artikel 6 der wet op het Nederlander
schap en het ingezetenschap het zindeel 
", en behoudt den staat van Nederlander 
totdat het, meerderjarig geworden in den 

· zin der Nederlandsche wet. mits" vervangen 
door: 

". Met het intreden van de meerderjarig
heid in den zin der N ederlandsche wet ver
liest het den staat van Nederlander, mits 
het". 

2. in artikel 9 der voornoemde wet het 
zindeel "behoudt dien na de ontbinding des 
huwelijks, tenzij'' vervangen door: .,verliest 
dien door de ontbinding des huwelijks, mits". 

3. in artikel 10 der voornoemde wet het 
zindeel ,, , mits het meerderjarig geworden 
in den zin der Nederlandsche wet," vervan
gen door: .,met het intreden van de meerder
jarigheid in den zin der Nederlandsche wet, 
mits het". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging en kan worden aangehaald onder de 
titel ,,,Tennijnenwet Nederlanderschap ... 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Minist,r van Jrutiti•. 
WuBRS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,. 
WIJBRS •. 

De Minifter van Buitenland$e Zaken a.i .• 
W. DREES. 

(Uitg,,.. 12 Augustus 1949.) 

s. J 360 

6Auaustus I 949. WET houdende naturalisatie 
van Krisztin4 Bagar en 19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1182; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1788-1789; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49, 1182; • 
Hand. 1 48/49, bladz. 765-766. 
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Wij JULIANA, enz .••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Krisztina Bagar en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan. met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892. (Staatsblad 
No. 1168) op het Nederlanderschap en Jtet 
ingezetenschap. laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Kriszt.ina Bagar, geboren te Borhaza 

(Hongarije) 18 Februari 1909, zonder beroep, 
wonende te Nieuw-Ginneken, provincie 
Noordbrabant; . 

2°. Willy Teunis Bleuel, geboren te Am
sterdam (Noorholland) 7 Juni 1902, rijwiel
handelaar, wonende te · Bussum, provincie 
Noordholland; 

3°. Dorothea Carolina Boll, geboren te 
Emch«le (DverijsseO I December 1920, heil
gymnaste en masseuse, wonende te Bussum, 
provincie Noordholland; 

4°. Miriam Brandes, geboren te Cernauti 
(Roemenië) 18 December 1926, zonder beroep, 
wonende op Curaçao (N«krlandse Antillen); 

5°. Samuel Brandes, geboren te Cernauti 
(Roemenië) 11 Augustus 1890, koopman, 
wonende op Curaçao (Nederlandse Antillen); 

6°. Johanna Geertruid Cecilia Centen, ge
boren te Haarlem (Noordholland) II Maart 
1879, zonder beroep, gescheiden echtgenote 
van Franz Walther Exner, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

'f'. Mareike Sofie Frederique Christern, 
geboren te Vorden (Geltkrland) 16 Januari 
1922, verpleegster, wonende te Groningen, 
provincie Groningen; 

8°. Theodora Johanna Edixhoven, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) 23 December 1882, 
zonder beroep, weduwe van Friedrich Carl 
Wilhelm Lunenburg. wonende te Rotterdam. 
provincie Z uidholland; 

9°. Henri Friedlaender, geboren te Lyon 
(Frankrijk) IS Maart 1904, calligraaf -en 
boekverzorger, wonende te Wassenaar, pro
vincie Zuidholland,· 

10°. Maria Catharina Göttgens, geboren 
te Kerkrade (Limburg) II Januari 1896, 
pensionhoudster, wonende te Heerlen, pro
vincie Limburg; 

u 0 • Mathijs Heüer, geboren te Horst 
(Limburg) 30 November 1914, landbouwer 
en tuinder, wonende te Horst, provincie 
Limburg; _ 

12°. Samuel Sigmund Heymann, geboren 
te Frankfort a/d Main (Duitsland) 27 Augus
tus 1901, kantoorbediende, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

t3°. Carolina Ephemia Maria Knelange, 
geboren te Lith (Limburg) 27 Mei 1897, kloos
terzuster, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

14°. Otto Julius Cdsar Rumpel, geboren te 
Assen (Drenthe) 5 Mei 1899, horlogemaker, 
wonende te Assen, provincie Drenthe; 

15°. Peter Johannes Verhülsdonk, geboren 
te Ottersum (Limburg) 22 September 1913, 
landbouw&, wonende te Ottersum, provincie 
Limburg; 

s. 1949, J 360-361 

160. "Siegbert Arthur van Wien, geboren te 
München (Duitsland) 30 Novem~er 1898, 
advocaat en procureur, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig" 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2'l. en 3°. der wet 
van I2 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232). wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Jan Koziura. geboren te Sciance 
(Polen) 12 September 1918, fabrieksarbeider, 
wonende te Oosterhout, provincie Noordbra-
bant;- · 

2°. Frans Hendrik de Ridder, geboren te 
Leiden (Zuidholland) 10 Augustus 1901, 
koopman, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

3". Stanislaw Sobiaki, geboren te Brzoz
dowce (Pokn) 30 Septembèr 1913, electro
monteur, wonende te Breda, provincie Noord
brabant. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December r892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Beate Rose van 
Wien, geboren te München (Duitsland) 16 
Augustus 1927, kantoorbediende, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland • . 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

(Uitgeg. 16 Augustus 1949.) 

S. J 361 
6 Augustus 1949. WET houdende naturali-

satie van Wilhelm Albrecht en 19 anderen. 
Bijl. Hand. Il 48/49, 1188; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1724; 
Bül. Hand. 1 48/49, 1188 ; 
Hand. 1 48/49, bladz. 765-766. 
Wij JULIANA, enz. • .doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wilhelm Albrecht en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van I2 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
ro Juli 1947 (Staatsblad No. H 232P, • 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Wilhelm Albrecht, geboren te Hurlen 

(Limburg) 11 Januari 1920, mijnwerker,. 
wonende te Heerkn, provincie Limburg; • 
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2". Therae Antonie Brouiu, geboren 1' 
Alt Heidendorf (Duitsland) 25 April 18ft 
verpleegster, wonende te 's-Gravenhage, pro,. 
vincie Zuidholland; 
. 3°. Victor Dionisio Daantje, geb9ren te 

• Santa Marta (Columbia) 9 October- 1914, 
veldwachter, wonende te Willemstad (Nedff
landse Antillen); 

4°. Erich Elia.s, geboren te Buer (Duits
land) 3 December 1906, koopman. wonende 
te Apeldoorn. provincie Gelderland; 

5°. Albert Engbers, geboren te Uel1m 
(Duitsland) 26 Augustus 19091 landbouwers,. 
knecht, wonende te Tubbergen, provincie 
Overijssel; 

60. Louise Margarethe Eurich, geboren te 
Frankfort aan de Main (Duitsland) 22 Sei,
tember 1861, zonder beroep, weduwe van 
Gffhard Hubert Welter, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland; 

7°. Elisabeth .Agne.s Hannig, geboren te 
Oppeln (Duitsland) 6 Maart 1907, dienstbode, 
wonende te 's-<Jravenhage, provincie Zuid-
holland; · 

8°. Arnold Junge Puring, geboren te 
Achterberg (Duitsland) 30 Mei 1874, zonder 
beroep, wonende te Hengelo, provincie 
Overiissel; 

9°. Katalin Kameniczku. geboren te Bo,
daput (Hongarije) 23 Januari 1912, kantoor
bediende. wonende te s' -Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

100. Alphonse Ra11mond Krieg, ge boren te 
Brwsel (België) IS Juni 1914, bakkersknecht, 
wonende te Voorburg. provincie Zuidholland; 

11°. Karoly Markovits, geborenteNagyvarad 
(Hongarije) 9 SeptembeT 189.5, arts, wonende 
te S<Nlrabaja (Indonesië),· 

120. Wilhelm Ruszard Reben, geboren te 
Lodz (Polen) 14 October 1924, werkzaam in 
een confectiebedrijf, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 
13°. Joanna Mathias Hu.bertus Terium, ge
boren te Weert (Limburg) 28 October 1913, 
melkventer, wonende te Weert. provincie 
Limburg,· 

14°. Karl Joseph Vo,t. geboren te Biirnig 
(Duitsland) 9 September 1904, bankwerker
loodgieter, wonende te Simpelveld, provincie 
Limburg,· · 

15°. Rolf Karl Hermann Dieter Werther, 
geboren te Kassei (Duitsland) 30 Augustus 
1919, huideninkoper, woneude te Gouda, 
provincie Zuidholland; 

160. David üib Wuhl, geboren te Oumiin 
(Polen) 20 Juni 1902, koopman, wonende op 
Curaçao (Neturlandse Antillen). 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
aTtikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzi&d 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Benedikl Gatowinas, geboren te Gocl
binsk (Rusland) 20 Maart 1895, varensgezel, 
wonende te Rotterdam, provinci e Zuidholland; 

:ZO. Jacobus Hendrikus Huijbreghts', gebo~ 
ren te Princenha,e, thans gemeente Beek 
(Noordbrabant) 9 Juni 1930, fabrieksarbeider, 
wonende te Breda, provincie Noordbraban1; 

3°. Pieter Franciscw Paulissen, geboren 
te Heerlen (Limburg)31 Mei 1923, boekhouder, 
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wonende te Maastricht, provincie Limburg; 
4°. Johanna Petrus Mathias Schellingen, 

geboren te Maastricht (Limburg) 30 Maart 
1912, loodgieter, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg. -

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz~ 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 Augustus 

1949. 

De Minister van Justitie, 
WIJBRS. 

JULIANA. 

( Uitgeg. 16 Augustus 1949) 

s. J 362 

6 AugUltus 1949. WET, houdende naturali-
satie van Hugo Beekman en 19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1291; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1789; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1~1; 
Hand. I 48/49, bladz. 765-766. 

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

dat er aanleidinc is tot naturalisatie van 
Hugo Beekman en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli .1947 (Staatsblad No. 
H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Hugo Beelunan, geboren te Nova 

Topola (Zuidslavië) 16 December 1902, arbei
der, wonende te Valkenswaard, pTovincie 
Noordbrabant,· 

20. Remy Anthonu Louis de Block, geboren 
te Deutsch-Wilmersdorf (Duitsland) IS De
cember 1902, fabrieksvertegenwoordiger, 
wonende te Mexico City (Mexico); 

30. Dionusiw Theodoor Elisabeth Born
bergen, geboTen te Mechelen (België) 21 Augus
tus 1907, priester-leraar, wonende te Lier 
(België): 

4°. Johannes Hendrik Antoon van Diik. 
geboTen te Schaerbeek (België) 6 Februari 
1907, handelaar in visconserven, wonende 
te Bru.sael (Belgie); 

5°. Hubert Henri Marcel Gerardu, gebo
ren te Luik (België) 18 Juni 1900, huisschilder, 
wonende te Luik (België) ; 

60. Bernard Corbul Hamers, geboren te 
Mechelen (België) 13 Augustus 1906, marmer
bewerker, wonende te Mechelen (België); 

7°. Jean Martin Jorens, geboren te Parii.s 
(Frankriik) II November 1885, rentenier, 
wonende te La Varenne Saint-Hilaire (Frank
riik); 

SO. Johannes Kellerman, geboren te Ant
werpen (België) 29 April 1093, mecanicien
electricien, wonende te Gent (België); 

9°. Gerard Pierre Guillaume Kloppers. 
ceboren te Brussel (België) 3 October 1870, 
•onder beroep, wonende te Kapellenbosch 
(België); 
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100. Jeannette Landwaard, geboren te 
Antwerpen (België) 12 Februari 1904, toon
kunstenaresse, wonende te Antwerpen (België); 

11°. Anna Frederika Le Maire, geboren te 
Kalmthout (België) 6 April 1890, kloosterzus
ter, wonende te Schoten (België); 

12°. Emilius Josephus Mathilde Van Mol, 
geboren te Doel (België) 3 Mei 18981 landbou
wer, wonende te Bezuet par Chdteau Thierru. 
Aisne (Frankrijk); 

13°. Henriette Nossel, geboren te Stel.tin 
(Duitsland) 9 September 1880, zonder beroep, 
weduwe van Benjamin van Gelderen, wonende 
te Elsene-Brussel (België); 

14°. Abraham Snijders, geboren te Ber
chem (België) 5 December 1905. juwelier, 
wonende te Antwerpen (België); 

15°. Willem Steilberg, geboren te Keulen 
(Duitsland) 6 December 1898, vertaler, 
wonende te Etterbeek (België); 

160. Maria Martha Stuber, geboren te 
Dortmund (Duitsland) 10 Januari 1881, zon
der beroep, weduwe van Franciscus Herman-\ 
nus Petrus Coenradis van Wegen, eerder ge
scheiden van Heinrich Friedrich Dreier, 
wonende te Plettenberg (Duitsland); 

17°. Joannes Cornelius Torrernans, gebo
ren te Antwerpen (België) 1 November 1904, 
metaalbewerker, wonende te Deurne-Ant
werpen (België); 

18°. Thomas Adrianus Verijke. geboren te 
Antwerpen (België) 4 December 1898, machi
nist, wonende te Antwerpen (België). 

19°. Mozes Van Weezel, geboren te Ant
werpen (België) 7 December 1886, industrieel, 
wonende te Borgerhout-Antwerpen (België); 

20°. Eugenius Joannes de Wit, geboren te 
Antwerpen (België) 23Meii904,slagersknecht, 
wonende te Antwerpen (België). 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 Augustus 

1949. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

JULIANA. 

( Uitga,. 16 Augustus 1949.) 

s. J 363 

6 Augustus 1949. WET, houdende naturali
satie Edward Fhilip George Apcar en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1299; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1789; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1299; 
Hand. 1 48/ 49, bladz. 766. 
Wij JULIANA, enz . . . . doenteweten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot· naturalisatie van 
Edward Philip George Apcar en 19 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 1 
No. 268) op het Nederlanderschap en het · 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232): 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. · 

s. 1949, J 362-863 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij de.ze verleend aan: 

1°. Edward Philip George Apcar. geboren 
te Kediri (Indonesië) 16 October 1911, com
missaris van politie, wonende te Buitenzorg 
(Indonesië); 

2°. Felix Barenholz, geboren te Wlodawa 
(Rusland) 4 December 1892, directeur van 
een breigoederenfabriek, wonende te Roosen
daal, provincie Noordbrabant; 

3°. Albertus Clenuns Marie Van de Cal
seiide, geboren te Westdorpe (Zeeland) 28 
Mei 1913, timmerman, wonende te Sas van 
Gent, provincie Zeeland; 

4°. Jacob Fritz Cohn, geboren te Berlijn
Pankow (Duitsland) 12 Februari 1904, direc
teur van een dameshoedenfabriek, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

5°, Gertrud Düvert, geboren te Kleef · 
(Duitsland) 7 April 1922, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 
• 60. Ernst. Gerson, geboren te Essen (Duits
land) 6 Juli 1913, fabrikant van lederwaren, 
wonende te Blaricum, provincie Noordholland; 

7°. Adrianus Hänseler, geboren te Haar
lem (Noordholland) 24 Augustus 1905, ambte
naar bij het gemeentelijk gasbedrijf, wonende 
te Haarlem, provincie Noordholland,· 

8°. Hans Justin Höchheimer, geboren te 
Mannheim (Duitsland) 18 Mei 1907, fabrieks
directeur, wonende te Blaricum, provincie 
Noordholland,· 

9°. Elisabeth Kooprnann, geboren te Am
sterdam (NoordhollandJ 16 Mei 1924, mode
tekenares, wonende te Hilverswn, provincie 
Noordholland; . 

10°. Hilrna Leontine ubrecht,· geboren te 
Mainz (Duitsland) 28 Juli 1902, eigenares 
van een groothandel in wijnen, weduwe vari 
Hermann Mau, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

11°. Florian Malewicz, geboren te Herne 
(Duitsland) 2 April 1919, mijnwerker, wonen
de te Brunssum, provincie Limburg; 

12°, Anna Lambertine Hermine Mink, 
geboren te Neub'eckum (Duitsland) 8 Januari 
1906, ontwerpster-directrice van een confec
tiebedrijf, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

13°. Katharina Josefa Paul, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 12 November 1915, werk
zaam bij Rijksbureau voor Textiel, wonende 
te 's-Gravenhage, provinci~ Zuidholland; 

14°. Gerard Schuurhuis, geboren te Tub
bergen (Overijssel) 30 Augustus 1902, land
bouwer, wonende te Tubbergen, provincie 
Overijssel,· 

15°. Frigyes Ferenc Stosz, geboren te 
B""6put (Hongarije) 8 September 1913, 
tuinder, wonende te Grotëroek, provincie 
Noordholland; 

16°. Joannes Hendricus Laurentius Vran
ken, geboren te Stramproy (Limburg) I4 
Augustus 1906, landbouwer, wonende te 
Hunsel, provincie Limburg; 

17°. Egidius Antonius Wouter.s, geboren 
te Antwerpen (België) 20 November 1890, 
directeur ener naamloze vennootschap, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

i:8°. Leo Stefan Zawiolkowski, geboren te 
Gelsenkirchen (Duitsland) 8 December 1913, 
handelsreiziger, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg. 
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Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig!": 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 3°. der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap. 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. H 232). wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

10. MaclJlleiM van den Bosch, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 21 Maart 1927, 
studente, wonende te Utrecht. provincie 
Utrecht; 

2°. Geert Tuitjer, geboren te Wijnwer 
(Duitsland) 22 April 1892, landarbeider, wo-
nende te Vriescheloo, gemeente Bellingwolde, 
provincie Groningen. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
· ingang van de dag na die van baar afkondi

ging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 Aug11stus 

1949. . 
JULIANA. 

De Minister van Jwtitie, 
WIJBRS. 

( Uitgeg. 16 Augustus 1949). 

s. J 364 
6 Augustus 1949. WET, houdende goedkeu

ring van een overeenkomst tussen het 
Rijk en de Gemeente Delft · betreffende 
het gebruik en de bestemming van het 
Prinsenhof te Delft. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1232; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1776; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1232; 

· Hand. I 48/49, bladz. 766. 
Wij JULIANA, enz. . • . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de op 3/19 November 1947 tussen het 
Rijk en de Gemeente Delft gesloten overeen
komst betreffende het gebruik en de béstem
ming van het Prinsenhof te Delft in verband 
met het bepaalde in artikel 32, tweede lid, 
van de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad 
no. 259) goedkeuring bij de wet behoeft ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Enig artikel 

De op 3/19 November 1947 tussen het Rijk 
en de Gemeente Delft gesloten overeenkomst 
betreffende het gebruik en de bestemming 
van het Prinsenhof te Delft. in afdruk bij deze 
wet gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 6 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Min. uan OntDnDijs, K. en Wetenschappen, 
TB. RUTTEN. 

(Ui~e,,. 30 Augustus 1949.) 

OVEREENKOMST TUSSEN HET RIJK 
DER NEDERLANDEN EN DE GEMEEN

TE DELFT 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, ten deze vertegenwoordi
gende het Rijk der Nederlanden, verder te 
noemen: het Rijk, 

ter ene zij de 
en 
de Burgemeester van Delft ingevolge 
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artikel 78 der Geme.entewet die gemeente 
vertegenwoordigende, handelende krachtens 
het besluit van de Raad dier Gemeente van 
30 October 1947, verder te noemen: de 
Gemeente, 

ter andere zijde, 
zijn overeengekomen. de volgende nieuwe 

overeenkomst aan te gaan betreffende het 
gebruik en de bestemming van het Prinsen
hof te Delft. 

Art. l. De Gemeente zal het Prinsenhof
complu, nader aangeduid op de bij deze 
overeenkomst behorende tekening, onder de 
naani "Museum "Het Prinsenhof,," slechts 
voor culturele doeleinden gebruiken, in de 
eerste plaats als museum. Zij zal daarin al
thans haar historische verzameling opstellen. 

Art. 2. De Gemeente neemt op zich, in 
het Museum "Het Prinsenhof'\ met de 
Historische Zaal als middelpunt. een monu
ment te scheppen, gewijd aan de nagedachte
nis van WILLEM DE ZWIJGER. Zij zal daartoe, 
behalve de Historische Zaal, tenminste een 
viertal zalen wijden aan de geschiedenis van 
de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen 
Spanje en deze zalen zodanig inrichten, dat 
zij naast een herdenkende een paedagogische 
strekking verkrijgen. 

Art. 3. Teneinde de Gemeente in staat te 
stellen, aan haar verplichting ex artikel 2 te 
voldoen, draagt het Rijk hierbij aan de Ge
meente in bruikleen over de verzameling 
en de inventaris met de daarbij behorende 
bescheiden van de Historische Zaal in het 
Prinsenhof. De Gemeente is niet verplicht, 
alle tot dit bruikleen behorende voorwerpen 
voor het publiek ten toon te stellen; zij zal 
echter geen der· objecten buiten het Museum 
"Het Prinsenhofl' mogen brengen, tenzij met 
bijzondere machtiging van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ten 
aanzien van deze bruiklening zijn de artikelen 
1781, 1782, 1784 en 1785 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. 

Het Rijk zal voor de duur van deze over
eenkomst uit andere rijksverzamelingen die 
voorwerpen aan de Gemeente in bruikleen 
afstaan, welke kunnen bijdragen tot het be
reiken van het in artikel 2 omschreven doel 
en naar het oordeel van de Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zonder 
bezwaar voor de eenheid dier rijksverzame
lingen daaruit kunnen worden gemist. 

Art. 4. De Gemeente zal ten behoeve van 
de instandhouding en uitbreiding van het 
Museum "Het Prinsenhof" jaarlijks het tot 
dat doel gevorderde bedrag ter beschikking 
stellen. 

Het Rijk zal voor de duur van deze over
eenkomst aan de Gemeente een subsidie ver
lenen van ten minste f 5000.- per jaar, te 
Jerbuiken voor de instandhouding en uit
breiding van het museum en wel in de eerste 
plaats ten behoeve van de instandhouding 
en uitbreiding van de in artikel 3• bedoelde 
ver7.ameling. 

Art. S. Voorwerpen, die naar hun aard 
of bestemming dienen voor het in artikel 2 
c,mschreven doel en derhalve behoren deel 
uit te maken van de in artikel 3 bedoelde 

· verzameling, worden, indien de gemeente 
ze lopende deze overeenkomst verwerft, aan
atonds aan 'het Rijk in eigendom overge
dragen en als zodanig ingeschreven in de 
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inventarisboeken van het· Rijk, tenzij zij 
zijn yerworven ingevolge schenking of testa
mentaire bepaling, waarin uitdrukkelijk ver
meld staat. dat zij eigendom van de ge
meente dienen te blijven. 

Eens per jaar zendt de Gemeente een dub
bel van de supplementen van de inventaris
boeken aan de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen toe. 

Voor zover bij beëindiging van deze over
eenkomst mocht blijken, dat de Gemeente 
voor een groter bedrag, dan in tofaal aan 
rijkssubsidie is ontvangen. voorwerpen van 
deze aard heeft aangekocht, kan zij vorderen, 
dat het Rijk hetzij hte meer bestede aan 
Delft uitbetaalt. hetzij aan Delft museum
objecten tot de waarden van dat meerdere 
in eigendom overdraagt. 

Art. 6. De Gemeente draagt aan de direc
teur van het rijksmuseum "Huis Lambert 
van Meerten" het djrecteurschap op van het 
Museum "Het Prinsenhof". 

Het Rijk pleegt bij de benoeming van een 
directeur van voormeld rijksmuseum vooraf 
overleg met de Gemeente en neemt in diens 
instructie op, dat hij ten minste de helft van 
zijn werktijd zal wilden aan de verzamelingen 
van het Museum "Het Prinsenhof". 

De Gemeente vergoedt een bedrag, gelijk 
aan de helft van het salaris van de directeur, 
eventueel vermeerderd met toelagen, pen
sioenstortingen e.d., aan het Rijk. 

De Gemeente stelt voor de directeur van 
het Museum "Het Prinsenhof" een instructie 
vast, welke de goedkeuring van de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
behoeft. 

Het Rijk verleent aan de directeur van 
het Rijksmuseum "Huis Lambert van Meer
ten", tenzij met bewilliging van de Gemeente, 
geen ontheffing van de krachtens het Rijks
ambtenarenreglement voor hem geldende 
verplichting om in de gemeente Delft te 
wonen, 

Art. 7 Deze overeenkomst wordt aangegaan 
voor de tijd van dertig jaar, aanvangende 
1 December 1947. Indien niet tenminste twee 
jaren vóór het aflopen van deze termijn deze 
overeenkomst door een van beide partijen 
is opgezegd, wordt zij geacht stilzwijgend 
voor een periode van tien jaar te zijn voort
gezet en zo verder. 

De overeenkomsten tussen het Rijk en de 
Gemeente inzake de ingebruik.geving aan het 
Rijk van lokalen enz. van het Prinsenhof, 
waarop betrekking hebben de processen
verbaal van overgave en overname van 22 
September 1884, 25 Augustus 1894, 31 Mei' 
1899, 15 Mei 1905, 14 Juli 1905 en 22 Sep,
tember 1931, vervallen bij het in werking 
treden van deze overeenkomst. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en setekend. 
's-Gravenhage, 19 November 1947. 

De Minister van 0., K. en W., 
Jos. J. G1ELBN. 

Delft, 3 November 1947. 
De Bur4emeester van Delft, 

G. VAN BAREN. 

Mij bekend, 
De Minister van 0., K. en W., 

Te. RUTTBN. 

s. 1949, J 364-370 

.S. J 365 

:6 Augustus 1949. WET tot wijziging van 
het Zesde Hoofdsruk der- Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1949 (Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen). 

Bijl. Hand. II 48/49, 1282; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1774-1776; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1282; 
Hand. 1 48/ 49, bladz. 766 •• 

s. J 366 

6 Augustus 1949. WET tot WQz1gmg van 
het Zevende Hoofdstuk A 1 der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948. 
(Nationale Schuld.) 

Bi.il. Hand. 11 48/49, 1280; 
Hand. 11 48/49, 1788; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1280; 
Hand. 1 48/49, bladz. 766; 

s. J 367 
6 Augustus 1949. WET tot WQz1g1ng van 

het Zevende Hoofdstuk B der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949 
(Departement van Financiën). Uitk•ring 
van defensieschade.) 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1266; 
Hand. 11 48/49, blz. 1788; 
Biil. Hand. 1 48/49, 1266; 
Hand. 1 48/49, bladz. 766. 

s. J 368 

6 Augu&tus 1949. WET tot nadere wiiziging 
van het Zevende Hoofdstuk B der Rijks
begroting -voor het dienstjaar 1948 (De
partement van Financiën). ( Uitlcering 
van del ensieschade). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1266; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1788; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1266; 
Hand. 1 48/49, bladz. 766. 

s. J 369 

6 Augustus 1949. WET houdende nadere 
wijziging van het Negende Hoofdstuk A 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1947 (Departement van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1258; 
Hand. II 48/49. bladz. 1789; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1a58; 
Hand. I 48/49, bladz. 766. 

S. J 3'70 
6 Augustus 1949. WET houdende ,oed

keuring van het Ve_rdrag nopens een 
eenvormig stelsel voor de Meting van 
Zeeschepen, ondertekend te Oslo op 10 
Juni 1947. _ 

Bijl. Hand. II 48/49, 1277; 
Hand. II 48/49, bladz. 1773; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1277; 
Hand. 1 48/49, bladz. 766. 
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Wij JULIANA, enz. • • .doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Oslo op 10 Juni 1947 
ondertekende Verdrag nopens een eenvormig 
stelsel voor de Meting van Zeeschepen, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge artikel 60, lid 2. der Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. l. Het Verdrag nopens een eenvor

mig stelsel voor de Meting van Zeeschepen, 
hetwelk vanwege Ons op 10 Juni 1947 te 
Oslo is ondertekend en waarvan de Engelse 1 

tekst alsmede de Nederlandse vertaling in 
afdruk nevens deze wet zijn gevoegd, wordt 
voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk. 6 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

(Uitgeg. 9 S•Dtember 1949.) 

Verdrag nopens een eenvormig stelsel voor 
de meting van zeeschepen 

De Regeringen van België, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, IJsland, Nederland, 
Noorwegen en Zweden; 

Overwegende, dat verschillen in de voor
schriften voor de meting van zeeschepen en 
in de toepassing van zodanige voorschriften 
tot ernstig ongerief kunnen leiden, bestaande 
in een ongelijke behandeling van schepen en 
belemmerende formaliteiten en onnodige 
kosten veroorzaken; 

Verlangende derhalve praktische uitwer
king- te geven aan het voorbereidende werk 
gedurende een aantal jaren ondernomen met 
betrekking tot het opheffen van dergelijke 
ver-schillen door het vaststellen van eenvor
mige voorschriften voor de meting van zee
schepen, gebaseerd op het stelsel, toegepast 
door de meeste zeevarende landen; 

Hebben besloten te dien einde een verdrag 
te sluiten en hebben als hun Gevolmachtigden 
de volgende personen aangewezen: 

De Regering van Bilaii: 
G. de Winne, Hoofd-Incenieur, Directeur 
bij de Marine-Administratie; 

De Regering van Denemarken·: 
P. Fischer •. Scheepvaartkundig Hoofd
Ingenieur bij de Scheepvaartafdeling van 
het Ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ; 
J. Christiansen, Afdelingshoofd bij het 
Ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart: 

De Regering van Finland: 
W. K. Aström. Hoofd-Inspecteur voor de 
Scheepsmeting; 

1 De Engebe tekst is niet. opgenomen, 
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1 De Regering van Frankrijk: 
Z.E. J. F. Blonde), Ambassadeur in Noor
wegen; 

De Regering van IJsland: 
0. T. Sveinsson, Inspecteur-Generaal voor 
de Scheepv~: 

De Regering van Nederland: 
A. van Driel, Hoofd-Ingenieur en Hoofd
Inspecteur voor de Scheepsmeting (afge
tr:eden); 
H. E. Scheffer, Administrateur bij het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(Directoraat-Generaal van Scheepvaart); 
E. Smit Fzn., Hoofd-Ingenieur en Hoofd
Inspecteur voor de Scheepsmeting; 

De Regering van Noorwegen: 
K. Aall, Hoofd van de Afdeling Scheeps
meting van het Koninklijk Ministerie van 
Financiën en Douane; 
V. Dunér, Afdelingshoofd bij het Konink
lijk Ministerie van Financiën en Douane; 
A. Sveen, Reder; 

De Regering van Zweden: 
G. M. E. Böös, Handelsraad, Hoofd van 
de Scheepvaart af deling van het Konink
lijk Ministerie van Handel; 
A. J. Anderson, Hoofd-Inspecteur voor de 
Scheepsmeting bij het Koninklijk Ministe
rie van Handel: 
G. J. Ambjörn, Hoogleraar aan de Tech
nische Hogeschool te Chalmers, 

die, na hun volmachten te hebben over
gelegd, welke in goede orde zijn bevonden, 
j;ot overeenstemming zijn gekomen ten aan
zien van de volgende bepalingen: 

Art. l. Bij het meten van zeeschepen, 
met het doel hun inhoud vast te stellen en 
bij het merken van zeeschepen in verband 
met zodanige meting. verbinden de verdrag
sluitende Regeringen zich de voorschriften 
in acht te nemen, bekend onder de naam 
,,Internationale Voorschriften voor de Me
ting van Zeeschepen", vastgesteld vanwege 
de Volkenbond en gedateerd 30 Juni 1939. 
hierbij als Bijlage toegevoegd, en welke der
halve thans door alle verdragsluitende Rege
ringen bij dit Verdrag als de Voorschriften 
voor het meten en merken van zeeschepen 
worden beschouwd. 

Het Verdrag en de Bijlage kunnen worden 
gewijzigd overeenkomstig Artikel 12. 

Art. 2. Het meten en merken van zee
schepen geschiedt vanwege de bevoegde 
autoriteit door ambtenaren, die aan de nood
zakelijke eisen van bekwaamheid voldoen. 
De ~trokken Regering kan evenwel het 
metert en merken toevertrouwen aan een in
stelling, voor dit doel door de Regering offi
ciëel erkend. In beide gevallen staat de be
trokken Regering er ten volle voor in, dat 
het meten en merken volledig ;en doelmatig 
wordt verricht. 

Art. 3. Een certificaat, genoemd "Inter
nationale Meetbrief, overeenkomstig het 
Verdrag. gesloten te Oslo op 10 Juni 1947" 
(hierna te noemen Internationale Meetbrief), 
wordt afgegeven voor elk schip, dat gemeten 
en gemerkt is overeenkomstig dit Verdrag. 



767 

Zulk een certificaat mag voor geen ander 
schip worden afgegeven. 

Een Internationale Meetbrief wordt afge
geven door de bevoegde autoriteit of door 
een instelling, officiëel erkend overeenkomstig 
artikel 2. In beide gevallen aanvaardt de 
betrokken Regering de volle aansprakelijk
heid voor het certificaat. 

Art. 4. De Regering van een land, waar 
dit Verdrag van toepassing is, kan op verzoek 
van of namens de Regering van elk · ander 
land. waar dit Verdrag van toepassing is, elk 
zeeschip, dat thuis behoort in laatstgenoemd 
land, doen meten en merken op kosten van de 
eigenaar van het schip, overeenkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag een een Inter
nationale Meetbrief voor zulk een schip op 
haar eigen verantwoordelijkheid af geven. 
Op dezelfde wijze kan het meten en merken 
geschieden van een schip, dat in aanbouw is 
voor rekening van een eigenaar in een ander 
land. waar dit Verdrag van toepassing is. 

Elke meetbrief, op deze wijze afgegeven, 
bevat een verklaring, behelzende, dat bij is 
afgegeven op verzoek van de Regering van 
het land, waat het schip thuisbehoort of 
bestemd is thuis te behoren en een dergelijke 
meetbrief geniet dezelfde erkenning als een 
meetbrief, afgegeven krachtens artikel 3 van 
dit Verdrag. 

De Regering, die een zodanige meetbrief 
heeft agfegeven, doet aan de Regering van 
het land, waar het schip thuis behoort, een 
gewaarmerkt afschrift toekomen van de 
Meetbrief en van de Metingstaten. waarop 
de meetbrief is gegrond. 

Wanneer een schip wordt overgedragen 
van een land, waar dit Verdrag van toepas
sing is. naar enig ander land, waar dit Ver
drag van toepassing is, doet de Regering 
van het eerstbedoelde land op verzoek van de 
Regering van het laatstbedoelde land aan 
deze Regering onverwijld een gewaarmerkt 
afschrift toekomen van de Meetbrief, geldig 
voor het schip en van de Metingstaten, waar
op die meetbrief is gegrond. 

Art. 5. De Internationale Meetbrief wordt 
opgemaakt in de officiëele taal van het land, 
waardoor hij wordt afgegeven. Indien dit 
niet de Engelse taal is, wordt de tekst ver
taald in het Engels, geheel of gedeeltelijk al 
naar gelang zulks nodig voorkomt. 

Het formulier van de Meetbrief is over
eenkomstig het betreffende model, aange
geven in de aanhangsels I en 2 van de Bijlage. 

Art. 6. Een Internationale ~eetbrief 
blijft van kracht zolang het schip, waarvoor 
bij is afgegeven, niet zodanig is veranderd. 
dat het niet overeenstemt met de bijzonder
heden betreffende de inhoud of de omschrij
ving, vervat in de Meetbrief. 

Indien zulk een verandering is aangebracht. 
wordt, nadat het schip in voldoende mate is 
bermeten, de Meetbrief dienovereenkomstig 
gewijzigd of wordt een nieuwe Meetbrief 
afgegeven, overeenkomstig de beslissing van 
de bevoegde autoriteit. 

Indien een schip, voorzien van een Inter
nationale Méetbrief, is overgedragen van een 
land, waar dit Verdrag van toepassing is, 
naar een ander land. waar dit Verdrag van 
toepassing ls, wordt het schip, nadat het 
in voldoende mate is hermeten, zo spoedig 
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.mogelijk voorzien van een nieuwe Internatio
,bale Meetbrief, afgegeven door of namens het 
.Jand, waarnaar het schip is overgedragen. 

Art. 7. Aan Internationale Meetbrieven, 
afgegeven op gezag van een verdragsluitende 
Regering, wordt door de andere verdragslui
tende Regeringen dezelfde waarde toegekend 
als aan de Internationale Meetbrieven, door 
llaar afgegeven voor schepen, thuisbehorende 
in haar onderscheidenlijke landen. 

Art. 8. 1. Een schip, voorzien van een 
Internationale Meetbrief, is. wanneer het 
zich bevindt in een haven van een land, waar 
het niet thuisbehoort, maar waar dit Ver
drag van toepassing is. onderworpen aan 
controle met betrekking tot de meting van 
zeesehepen. Een dergelijke controle zal uit
sluitend ten doel hebben zekerheid te ver
krijgen: 

(a) dat de netto inhoud, gemerkt op het 
schip, overeenstemt met de netto inhoud, 
-vermeld op de Meetbrief; 

(b) dat het schip niet is veranderd als be
doeld in artikel 6 van dit Verdrag. 

2. Slechts ambtenaren, die hiertoe be
voegd zijn, zijn gerechtigd vermelde controle 
uit te oefenen. 

3. In geen geval mag de uitoefening van 
zodanige controle kosten of vertraging voor 
het schip veroorzaken. 

4. Indien uit de controle blijkt, dat de 
werkelijke toestand op het schip verschilt van 
die, vermeld in de Meetbrief, wordt aan de 
Regering van het land. waar het schip thuis-
behoort, onverwijld hiervan mededeling ge
daan, teneinde tot een oplossing van de 
kwestie te komen. 

Zodra verbetering is aangebracht, wordt de 
Regering -yan het land, waar de waarnemingen 
werden gedaan, hiervan in kennis gesteld. 

Art. 9. Op de rechten uit dit Verdrag kan 
geen aanspraak worden gemaakt ten behoeve 
van enig schip, dat niet in het bezit is van 
een Internationale Meetbrief. 

Art. 10. Indien een schip, thuisbehorend 
in een land, waar dit Verdrag van toepassing 
is. is gemeten overeenkomstig de beginselen, 
omschreven in de Bijlage bij dit Verdrag 
(algemeen bekend als het Engelse systeem), 
voordat het Verdrag van kracht is geworden 
in het betreffende land, geeft de meetbrief, 
aangevende de inhoud, gebaseerd op een der
gelijke meting en afgegeven in het land, waar 
het schip thuisbehoort, aanspraak op de
zelfde rechten als een Internationale Meet
brief. 

Indien een schip, na de afgifte van een 
dergelijke meetbrief, verandering heeft onder
gaan, a.ls bedoeld in artikel 6 van dit Verdrag, 
wordt het schip voorzien van een Internatio
nale meetbrief, nadat het is hermeten in de 
mate als nodig wordt geacht. 

Art. 11. De verdragsluitende Regeringen 
verplichten zich elkaar mededelins te doen 
van: 

1. de tekst van wetten, besluiten, voor
schriften en beschikkingen van algemene toe
passing, welke worden uitgevaardigd met 
betrekking tot de verschillende onderwerpen, 
vallende binnen het kader van dit Verdrag; 

z. Alle beschikbare officiële rapporten of 
officiële samenvattingen van rapporten, voor
zover zij het resultaat tonen van de bepalin-
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gen van dit Verdrag, mits dergelijke rappor 
ten of samenvattingen van rapporten niet' 
van vertrouwelijke aard zijn. 

De Regering van Noorwegen wordt uit
genodigd haar bemiddeling te verlenen voor 
het verzamelen van deze gegevens en voor 
mededeling daarvan aan de andere verdrag
sluitende Regeringen. 

Art. tz. J. Wijzigingen van dit Verdrag, 
welke nuttig of noodzakelijk worden ge
acht, alsmede van de hierbij gevoegde voor
schriften, kunnen te allen tijde worden voor• 
gesteld door iedere verdragsluitende Regering 
aan de Regering van Noorwegen; deze voor
stellen worden door laatstgenoemde aan alle 
andere verdragsluitende Regeringen mede
gedeeld en, indien een zodanige wijziging 
wordt aangenomen door alle verdragslui
tende Regeringen (inbegrepen de Regeringen, 
die oorkonden van bekrachtiging of toetre
ding hebben nedergelegd, zonder dat het 
Verdrag te haren opzichte in werking is 
getreden), wordt dit Verdrag en/of worden 
de voorschriften dienovereenkomstig ge
wijzigd. 

2. Conferenties, beogende zodanige her
ziening, worden gehouden op zodanige tijden 
en plaatsen als door de verdragsluitende 
Regeringen wordt overeengekomen. 

Een Conferentie met dit oogmerk wordt 
bijeengeroepen door de Regering van Noor
wegen, telkens wanneer vijf of een/derde -
welk aantal het kleinste is - van de verdrag
sluitende Regeringen haar verlangen daartoe 
kenbaar maken. 

Art. 13. J. Een verdragsluitende Rege
ting kan ten tijde van de ondertekening, 
bekrachtiging, toetredinc of daarna bij 
schriftelijke kennisgeving aan de Regering 
van Noorwegen haar verlangen kenbaar 
maken, dat dit Verdrag toepasselijk zal zijn 
op alle of enkele van haar overzeese gebieds
delen, koloniën, protectoraten of gebiedsde
len onder suzereiniteit of mandaat; het Ver
drag zal toepasselijk zijn op alle gebiedsdelen, 
genoemd in een zodanige kennisgeving, twee 
maanden na de datum van de ontvangst 
daarvan, doch zonder zulk een keMisgeving 
is dit Verdrag op geen enkel zodanig gebieds
deel van toepassing. 

2. Een verdragsluitende Regering kan te 
allen tijde. bij schriftelijke kennisgeving aan 
de Regering van Noorwegen zijn verlangen 
kenbaar maken, dat dit Verdrag zal ophou
den toepasselijk te zijn op alle of enkele van 
haar overzeese gebiedsdelen, koloniën, pro
tectoraten of gebièdsdelen onder suzereini
teit of mandaat, waarop dit Verdrag krach
tens de bepalingen van het voorafgaande 
lid toepasselijk zal zijn geweest voor een 
periode van niet minder dan vijf jaar en 
van de ontvangst van zulk een kennisgeving 
door de Regering van Noorwegen ophouden 
van toepassing te zijn op alle gebiedsdelen, 
daarin genoemd. 

3. De Regering van Noorwegen stelt alle 
andere verdragsluitende Regeringen in ken
nis van de toepasselijkheid van dit Verdrag 
op enig overzees gebied, kolonie, protecto
raat of gebied onder suzereiniteit of mandaat, 
krachtens de bepalingen van lid J van dit 
artiJrel en van de beëindiging van elke toe
par. t..ijkheid krachtens lid 2 , onder vermei-
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ding bij elk geval van de datum, te rekenen 
waarvan dit Verdrag toepasselijk is geworden 
of zal ophouden toepasselijk te zijn. 

Art. 14. Dit Verdrag, waarvan de Engelse 
en· Franse teksten beide authentiek zijn, 
wordt bekrachtigd. · 

De bekrachtigingsoorkonden worden neder
gelegd in de archieven van de Regering van 
Noorwegen, die alle andere Regeringen, die 
dit Verdrag hebben ondertekend of daartoe 
zijn toegetreden, in kennis stelt van alle be
krachtigingen en van de datum van de neder
legging der oorkonden. 

Art. 15. Een Regering (uitgezonderd de 
Regering van een gebied, waarop Artikel 
13 van toepassing is). namens welke dit Ver
drag niet is getekend, zal tot dit Verdrag 
mogen toetreden te allen tijde, nadat het 
Verdrag in werking is getreden. 

Toetredingen geschieden door middel van 
schriftelijke kennisgeving aan de Regering 
van Noorwegen en worden van kracht drie 
maanden na de ontvangst ervan. 

De Regering van Noorwegen stelt alle 
Regeringen, die dit Verdrag hebben onder
tekend en alle Regeringen, die tot dit Ver
drag zijn ·toegetreden, in kennis van alle 
toetredingen en van de datum van ontvangst 
der kennisgeving. 

Art. 16. Dit Verdrag treedt in werking op 
1 Juni 1948 tussen de Regeringen, die hun 
bekrachtigingsoorkonden op die datum heb-

. ben nedergelegd, mits tenminste vijf be
-krachtigingsoorkonden zijn nedergelegd bij de 
Regering van Noorwegen. Mochten er op 
die datum geen vijf bekrachtigingsoorkonden 
zijn nedergelegd, dan treedt dit Verdrag in 
werking drie maanden na de datum, waarop 
de vijfde bekrachtigingsoorkonde is neder
gelegd. Bekrachtigingen na de datum, waarop 
dit Verdrag in werking is getreden, worden 
van kracht drie maanden na nederlegging 
der oorkonde. 

Art. 17. Dit Verdrag kan worden opge
zegd door elke verdragsluitende Regering 
.op elk tijdstip na het verkoop van vijf jaar 
na de datum, waarop het Verdrag in werking 
treedt ten aanzien van die Regering. Opzeg
ging geschiedt door schriftelijke kennisge
ving aan de Recering van Noorwegen, die 
alle andere verdragsluitende Regerincen in 
kennis stelt van alle opzeggingen en van de 
datum van de ontvangst ervan. 

Een opzegging wordt van kracht twaalf 
maanden na de datum, waarop kennisge
ving daarvan is ontvangen door de Regering 
van Noorwegen. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden 
hieronder hebben ondertekend. 

Gedaan te Oslo op de I oe dag van Juni 
1947 in een enkel exemplaar, hetwelk neder
gelegd blijft in de archieven van de Regering 
van Noorwegen, die gewaarmerkte afschriften 
ervan zal afgeven aan alle Regeringen, namens 
welke dit Verdrag is ondertekend. 

G. de Winne P. Fischer J. Christiansen 
Walter K. Aström J. Blonde! 
0. T. Sveinsson A. van Driel 
L. Aall G. Böös H. E. Scheffer 
Viao Dunér Anders Anderson E. Smit Fzn. 
J\rne Sveen Gustaf Ambjörn 
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Slot-Protocol 
Op het ogenblik van ondertekening van 

het heden gesloten Verdrag nopens een Een
vormig Stelsel voor de Meting van Zeesche
pen zijn de ondergetekende Gevolmachtigden 
tot overeenstemming gekomen omtrent het 
volgende: 

Het is de wens van de ondertekenaars van 
genoemd Verdrag, dat alle andere zeevarende 
landen zich met hen zullen verenigen in hun 
poging een algemene eenvormigheid in de 
meting van zeeschepen tot stand te brengen 
en met dat doel tot het Verdrag zullen toe
treden en de daarbij gevoegde voorschriften 
zullen toepassen, aangezien zij deze voor het 
ogenblik als de meest doelmatige beschouwen. 
Niets in dit Verdrag wordt geacht een der 
verdragsluitende Regeringen te beletten 
wederkerige overeenkomsten met andere 
Regeringen, niet aangesloten bij het Verdrag, 
aan te gaan of te handhaven. 

Teneinde verschil in toepassing en uitleg 
van de voorschriften te vermijden, zullen 
scheepsmeters van de landen, waarvan de 
Regeringen genoemd Verdrag hebben onder
tekend of daartoe zijn toegetreden, tenminste 
eenmaal in de twee jaar bijeenkomen, ten
einde de eenvormige toepassing en uitleg 
van de voorschriften te waarborgen en aan de 
verdragsluitende Regeringen daartoe strek
kende aanbevelingen te doen. 

De eerste bijeenkomst van scheepsmeters 
wordt georganiseerd door de Regering van 
Noorwegen. Op deze en elke daaropvolgende 
bijeenkomst wordt beslist, waar de volgende 
bijeenkomst wordt bijeengeroepen. 

Ten bewijze waarvan de Gevolmachtigden 
dit Slot~Protocol hebben opgemaakt, het
welk dezelfde kracht en dezelfde geldigheid 
heeft, alsof de bepalingen ervan waren inge
last in de tekst van het Verdrag, waartoe het 
behoort. 

GedEan te Oslo, op de roe dag van Juni 
1947 iri een enkel exemplaar, hetwelk neder
gelegd wordt in de archieven van de Rege
ring van Noorwegen, die gewaarmerkte eens
luidende afschriften daarvan aan alle onder
tekend hebbende Regeringen doet toekomen. 

G. de Winne P. Fischer J. Christiansen 
0 

Walter K. Aström J. Blonde) 
O. T. Sveinsson A. van Driel 
L. Aall G. Böös H. E. Scheffer 
Viggo Dunér Anders Anderson E. Smit F:m. 
Arne Sveen Gustaf Ambjöm 

INTERNATIONALE VOORSCHRIFTEN 
voor de 

METING VAN ZEESCHEPEN 
vastgesteld vanwege de Volkenbond 

d.d. SO .Juni 1939 

Hoofdstuk 

DEEL I 
VOORSCHRIFTEN 

INHOUD 
Blz. 

I. Administratieve bepalingen • 769 · 
II. Bepaling en omschrijvinc van de 

Inhoud . . • • • • • • • • • • 770 
111. Meting en berekenins vandebruto

inhoud volgens Regel I ..••. 770 
L. & S. 1949 

s. 1949, J 870 

. Meting en berekening van de af. 
trek volgens Regel I • • . • • 784 
Meting en berekening van de inhoud 
volgens Regel II . . . . . • • 792 

'7I. Signalements-afmetingen • ••• 794 
Aanhangsel I en 2. 

HOOFDSTUK I 

AdmJolstratleTe bepallogeo 
,Aanuraag door de eigenaar 

Art. 1. Indien een schip moet worden ge
meten of hermeten moet de eigenaar een aan
vraag hiertoe inzenden bij de daartoe bevoeg-
4e scheepsmetingsautoriteit. 

Bij deze aanvraag moeten, zo mogelijk, 
tekeningen gevoegd zijn. 

Indien voor bepaalde ruimten aanspraak 
wordt gemaakt op vrijstelling van meting 
in de bruto inhoud, moeten tekeningen wor
den overgelegd, welke in onderdelen de 
bijzonderheden aangeven, op crond waarvan 
zodanige vrijstelling wordt gevraagd. 

Meting vo[ge.ns Regel 1 of Regel Il 
Art. 2. De meting en de hennetinc ge

,schieden overeenkomstig Regel I (Inwendige 
Meting) of Regel II (Uitwendige Meting), 
waarvan de bijzonderheden zijn gegeven in 
de Hoofdstukken II tot en met VI van deze 
Voorschriften. 

De toepassing van Regel II wordt beperkt 
-tot gevallen, waarbij de toepassing van Regel 
I praktisch onuitvoerbaar is - b.v .• bij een 
geladen schip - en is afhankelijk gesteld van 
.de beslissing van de betrok.ken nationale 
centrale scheepsmet ingsaut,ori tei t. 

Het schip moet echter zo spoedig mogelijk 
overeenkomstig Re&el I worden hermeten. 

Meting staten 
. Art. 3. Bij het meten zullen de genomen 
afmetingen, zowel als andere aantekeningen, 
welke dienen voor het vaststellen van de 
bruto- en de netto inhoud, als omschreven 
in Hoofdstuk II. artikel 7. en nader aangege
ven in de Hoofdstukken III tot en met VI, 
worden ingeschreven in de door elke natio
nale autoriteit te gebruiken metiogstaten. 
Wanneer de meting voltooid is, moeten de 
metingsmaten behoorlijk ondertekend ter 
contr0le en goedkeuring opgezonden worden 
aan een nationale centrale scheepsmettngs
autoriteit. 

De.ze nationale centrale scheepsmetings
autoriteit moet bij het uitoefenen van de 
contr6le in alle gevallen voorzover hij dit 
nodig oordeelt (behalve wanneer een schip 
volgens Regel II gemeten is) gebruik maken 
van de contr6lekrommen in overeenstem" 
ming met de bepalingen van Hoofdstuk III. 
artikel 44. Genoemde autoriteit zal ook, in
dien nodig, de meting door middel van de 
controlekrommen vervolledigen. 

Meetbrieven 
Art. 4. Nadat de meting gecontroleerd en 

voorzover nodig vervolledigd is, zal de natio
nale centrale scheepsmetincsautoriteit de 
meetbrieven doen afgeven, a1 naar het geval 
is, volgens Regel I of Regel II. 

De meetbrieven moeten ceheel overeen
komen met de modellen aangeceven in de 

49 
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Aanhangsels 2 en 3, en de bijzonderhede 
bevatten, welke daarin zijn vermeld. 

6. de gemiddelde hoogte van een tussen
~ deksruimte (zie artikel 49); 

Het merken 
Art. 5. De ruimten, genoemd in de artike

len 61 tot en met 63 en 66 tot en met "1, moe...
ten, indien zij ingevolge artikel " afgetrok" 
ken zijn van de bruto onhoud, behoorlijk · 
gemerkt zijn, waarbij in ieder geval hun juiste 
bestemming vastgesteld wordt. . 

De netto inhoud, als omschreven in artikel · 
.,, moet in onuitwisbare merken worden aan• 
gegeven op de luikbalk of op de binnenzijde 
van de luikhoofdplaat van een van de boven• 
ste luikhoofden (bij voorkeur luikhoofd no . .a 
gerekend van het voorschip) of, indien zulks 
onmogelijk is, op een andere geschikte plaats. 

HOOFDSTUK II 

Bepallng en omschrUvtng van d.e Inhoud 
Eenheden van meting,· graad van nauwkeurig
lMid; omschrijving van lengts 1n breedte. 

Art. 6. Bij het vaststellen van de inhoud 
van een schip wordt de kubieke inhoud van 
alle ruimten berekend in kubieke meters of in , 
kubieke Engelse voeten. Indien kubieke 
Engelse voeten worden gebruikt, worden 
deze om.gerekend in registertonnen van 100 

kubieke voeten, overeenkomend met -
1

-
0.353 

kubieke meter. Indien Engelse voeten worden 
gebruikt, moeten deze in decimalen worden 
verdeeld. 

Tenzij anders is bepaald in deze voorschrif
ten: 

I. moeten de afmetingen genomen worden 
tot op het naaste twintigste deel van een 
Engelse voet of tot op de naaste centimeter 
nauwkeurig; . 

II. moeten de berekeningen worden uit
gevoerd tot de volgende graad van nauw• · 
keurigheid: 

a. bij het bepalen van: 
1. de afstand tussen de dwarsdoorsneden 

(zie artikel 21); 
2. de afstand tussen de breedten in elke 

dwarsdoorsnede (zie artikel 33); 
3. de_ afstand tussen de breedten in dub

bele bodemtanks (zie artikel 45). io tussen
dekken (zie artikel 48) en in de bovenbouw 
(zie artikel 53) : 

indien in voeten wordt gemeten, met 3 
decimalen, zonder rekening te houden met de 
vierde: of. 

indien in meters wordt gemeten, met 3 
decimalen, waarbij de derde met één ver• 
meerderd wordt als vierde 5 of meer is; 

b. bij het bepalen van: 
1. een derde van de afstand tussen de 

dwarsdoorsneden (zie artikel 41); 
2. een derde van de afstand tussen de 

breedten in elke dwarsdoorsnede (zie artikel 
39); 

3 . het oppervlak. der dwarsdoorsneden 
(zie artikel 39); 

4. een derde van de afstand tussen de 
breedten in dubbele bodemtanks (zie artikel 
4,5). in tussendekken (zie artikel 48) en in de 
bovenbouw (zie artikel 54); 

5. de gemiddelde hoogte van een dubbele 
bodemtank (zie artikel 45); 

.,. de gemjddelde breedte van de ruimte 
voor werktuiglijke voortstuwing; 

8. de gemiddelde hoogte van de ruimte 
voor werktuiglijke voortstuwing; 

9. een derde van de dekrondte; 
indien in meters wordt gemeten, met twee 

decimalen, waarbij de tweede met één ver
meerderd wordt, als de derde vijf ·of meer is; 
of, 

indien in voeten wordt -gemeten, met twee 
decimalen, waarbij de tweede met ffn ver
meerd~~d wordt. als de derde vijf of meer is. 

c. bJ,J het bepalen van: 
de onderdeksinhoud en de kubieke inhoud 

van alle andere ruimten (b.v. dubbele bodem
tanks, tussendekken. bovenbouw. luikhoof
den, v:rij~est~lde of. af te trekken ruimten), 
zowel md,en 1n kubieke meters, als indien in 
registertonnen wordt gerekend, met twee 
decimalen, waarbij de tweede met één ver
meerderd wordt als de derde S of meer is. 

Voor de aanvang der meting moeten alle 
te gebruiken instrumenten zorgvuldig ge
controleerd worden. 

In langsrichting genomen afmetingen wor
den lengten genoemd en in dwarsrichting 
genomen afmetingen worden breedten ge
noemd, onafhankelijk van de vorm der ge-
meten ruimte. 

Bruto inhoud en netto inhoud 
Art. 7. De inhoud wordt ondencheiden 

in bruto inhoud en netto inhoud. 
Behoudens de later genoemde uitzonde

ringen omvat de bruto inhoud de volgende 
inhouden: 

1. de kubieke inhoud van de ruimte onder 
het meetdek (onderdeksinhoud); 

2. de kubieke inhoud van elke tussendeks
ruimte boven het meetdek en onder het 
bovendek; . 

3. de kubieke inhoud van de zich al of 
niet van boord tot boord uitstrekkende boven 
bouw; 1 

4. de overmaat der luikhoofden. 
De netto inhoud wordt verkregen door de 

bruto inhoud te verminderen met de aftrek
posten zoals aangegeven in deze voorschriften 

• met betrekking tot: 
1. de ruimten voor de kapitein en de be

manning (zie artikelen 61 tot en met 64); 
.a. de ruimten voor besturing en behande

ling van ltiet schip (zie artikelen 65 tot en met 
71); 

3. de ruimten voor werktuigelijke voort
stuwing indien het een schip met zodanige 
voortstuwing betreft (zie artikelen 74 tot en 
met 81). · 

HOOFDSTUK 111 
Meting en berekening van de bruto inhoud 

volpns Regel I 
Art. 8. De kubieke inhoud van elk der

onderdelen. waaruit de bruto inhoud als. 
aenoemd in artikel 7 is samengesteld, wordt 

1 Een bovenbouw wordt geacht zich van 
boord tot boord uit te strekken. indien de 
zijden strokend verlopen met de huid van het 
schip. 
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vastgesteld door afzonderlijke meting en 
berekening in overeenstemming met de hier
na genoemde bepalingen. 
Meetdek: en bovendek 

Art. 9. Bij meting van overdekte schepen, 
moet eerst het meetdek vastgesteld worden. 

Het meetdek is het bovendek in schepen 
met niet meer dan 2 dek.ken en het tweede dek 
van beneden afgerekend in schepen met meer 
dan twee dekken. 

Het bovendek is het bovenste doorlopende 
dek voorzien van permanente middelen tot 
sluiting van alle openingen in aan weer en 
wind blootgestelde delen van het dek, mits 
daaronder geen openingen in de boorden va.n 
het schip voorkomen als aangeduid in de 
bepalingen van artikel 58 II (b). 
Doorlopende dekken 

Art. 10. Bij het vaststellen van het meet
dek en het bovendek worden slechts vaste en 
doorlopende dekken, gelegd op vaste dek
balken, in aanmerking genomen. Onderbre
kingen, ter plaatse van dekopeningen voor de 
machinekamer en het ketelruim, kofferdam
men en piektanks, worden niet geacht het dek 
het karakter van doorlopend dek te ontnemen. 

Luikhoofden, schijnlichten, trapopeningen, 
,;chachten, enz. worden niet beschouwd als 
onderbrekingen van een dek (zie de figuren r, 
2, 3 en 4). 

Een dek onder het bovendek wordt nog 
als doorlopend beschouwd, indien het over 
een deel van zijn lengte op een enigszins hoger 
of lager vlak ligt (zie figuur 3). 

Art. 11. Bij meting van de ruimte onder 
het meetdek wordt de vast te stellen kubieke 
inhoud begrensd door de onderkant van het 
meetdek, de bovenkant van de vrangen of 
van de dubbele bodem en de binnenkant van 
de spanten, c.q. de wegering, ongeacht bal
ken, stutten, stringers, zaathouten of andere 
naar binnen uitstekende del~n. 
We.gering (dichte of open) 

Art. 12. Tenzij in deze voorschriften an
ders is bepaald, moeten de maten genomen 
worden tot de binnenkant van de spanten en 
tot de bovenkant van de vrangen of van de 
dubbele bodem, waarbij deze maten ver
minderd moeten worden met de gemiddelde 
dikte van de dichte w~gering, voorzover deze 
aanwezig is en onmiddellijk tegen de span
ten, de vrangen of de dubbele bodem is aan
gebracht. Indien een open wegering van bal
ken of latten tegen de binnenkant der span
ten is aangebracht en de buikdenning op de 
vrangen of op de dubbele bodem op liggers 
is aangebracht en niet onmiddellijk op de 
bovenkant van de vrangen of van de dubbele 
bodem, zijn de volgende voorschriften van 
toepassing. 

Indien de buikdenning op liggers en niet 
onmiddellijk op de vrangen of op de dubbele 
bodem is gelegd, mag de dikte van de liggers 
niet in mindering worden gebracht bij het 
meten van de hoogten der dwarsdoorsneden. 
Indien een open wegering van balken of lat
ten (hout of staal) onmiddellijk tegen de 
binnenkant der spanten is aangebracht en de 
afstand tussen de balken of latten niet meer . 
dan 0,305 meter of I voet bedraagt, moet de 
dikte van de open wegering van de gemeten 
breedten worden afgetrokken tot ten hoogste 
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0,076 meter of 0,25 voet aan elk boord van 
het schip. Indien echter de afstand groter is 
dan 0,305 meter of I voet, moeten de breed
ten genomen worden tot de binnenkant der 
spanten. In schepen met balkknieën van 
gewone grootte mag de bovenste afstand, ge
rekend van de onderkant van de dekbalk 
0,305 meter of I voet overschrijden, mits de 
bovenste wegerlat tegen de balkknie aan
sluit. Zijstringers worden bij het bepalen 
van de afstand dier latten als wegerlatten 
beschouwd. 

Wanneer de ruimen geisoileerd zijn (b.v. in 
koelruimen) en de bekleding is aangebracht 
binnen de binnenkant der spanten, of boven 
de bovenkant der vrangen of van de dubbele 
bodem, mag bij het meten van breedten en 
hoogten der dwarsdoorsneden een maximum 
aftrek van 0,08 meter of 0,25 voet genomen 
worden. Indien echter de dikte der bekleding 
minder is dan 0,076 meter of 0,25 voet wordt 
slechts de werkelijke dikte als aftrek toege
staan. 

Art. 13. In het algemeen behoren de 
metingstaten of de tekeningen aan te geven: 
de spantdiepten, de dikten van de wegering 
en van de buikdenning, indien nodig de dikte 
van de liggers onder de buikdenning en 
voorts of de afmetingen zijn genomen tot de 
spanten, tot de bovenkant van de dubbele 
bodem of van de vrangen, ter plaatse waar 
geen wegering is aangebracht. Bovendien 
behoort de nationale centrale scheepsmetings
autoriteit volledig te worden ingelicht wat 
betreft de hoogte der vrangen of de hoogte 
van de dubbele bodem in het langsscheepse 
middenvlak ter plaatse van de middelste 
dwarsdoorsnede, of, indien de ruimte bene
den het meetdek in delen gemeten is, ter 
plaatse van de middelste doorsnede in elk 
deel. 

Art. 14. De kubieke inhoud van de ruimte 
onder het meetdek wordt verkregen uit de 
lengte der ruimte - ,.meetlengte" - in ver
band met de oppervlak.ken van een aantal 
dwarsdoorsneden op onderling gelijke af
standen, wier aantal volgens artikel 2r van de 
lengte afhankelijk is. 

Het oppervlak. van elke doorsnede wordt 
verkregen uit hare hoogte en een aantal 
breedten op onderling gelijke afstanden vol
gens artikel 32 in de hoogte genomen. 

Meetlengte 
Art. 15. De meetlengte is de afstand tussen 

twee punten, waarvan het voorste het punt 
is, waar de onderkant van het, meetdek bij de 
voorsteven het binnenvlak. van de wegering 
of van de spanten snijdt en het achterste het 
punt is, waar de onderkant van het meetdek 
het binnenvlak van de wegering of van de 
spanten in het langsscheepse middenvlak 
bij het dek snijdt. 1 

1 Indien het meetdek aan de eind- pun
ten van de meetlengte dekrondte heeft bij 
een schip met een vierkante boeg- of hek
vorm of in een rechte lijn van de zijden 
naar het langsscheepse middenvlak. oploopt, 
moeten deze punten onderscheidenlijk op 
een derde van de dekrondte of op de helft 
van de dekschuinte beveden de onderkant 
van het meetdek in het langsscheepse mid
denvlak worden genomen. 
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Bepaling van de eindpunten van de meetlengte 
Art. 16. Bij het bepalen van de eindpun

ten van de meetlengte overeenkomstig het 
beginsel neergelegd in artikel 15, behoort men 
de volgende werk.wijze te volgen: 

1. Bij schepen met een verticale boeg (of 
voorsteven) en een vertikaal hek zowel onder 
als boven het meetdek,· meet men horizon
taal de diepte der spanten en de dikte van de 
wegering (indien aanwezig) vóór en achter, 
onmiddellijk onder het meetdek. Deze afme
tingen zet men boven op het dek uit van de 
huidbeplating af in de richting, waarin de 
spanten zijn gemeten, en trekt door de aldus 
verkregen punten lijnen evenwijdig met de 
huid. De snijpunten van deze lijnen vóór en 
achter zijn de eindpunten van de meetlengte 
(zie de figuren 5 en 6). 

2. Bij schepen, die geen vertikale boeg 
(of voorsteven) of geen vertikaal hek ter 
hoogte van het meetdek hebben, worden de 
eindpunten van de meetlengte. indien zulks 
practisch mogelijk is, bepaald aan de onder
zijde van het meetdek. De afstand van deze 
punteti tot een luikhoofd, schot, enz •• dient 
gemeten en naar de bovenzijde van het dek 

· overgebracht te worden op de wijze als in 
figuur 7 is aangegeven. 

Wanneer het practisch niet uitvoerbaar 
blijkt. de eindpunten der meetlengte aan de 
onderkant van het meetdek te bepalen en 
wanneer de dikte van dit dek aanmerkelijk 
is (b.v. bij een houten dek) moet de valling 
van de boeg (of van de voorsteven) of van 
het hek over de dikte van het dek in rekening 
worden gebracht. Dit wordt gedaan, nadat 
eerst is gehandeld als is aangegeven in lid I 
en verduidelijkt is in de figuren 5 en 6, door 
meting van de dikte van het meetdek en door 
het bepalen van de hoek, die de boeg (of 
voorsteven) of het hek maakt met het meet
dek door middel van een zweihaak. Hierna 
brenge men deze hoek over op een vlak (b.v. 
schot of op het dek) door de lijnen a, b, c te 
trekken (zie figuur 8), en verder handele men. 
zoals de verklarende noot aangeeft. 

Men moet bedenken, dat toepassing van 
. de methode van uitzetten der hoeken aan de 

bovenzijde van het meetdek slechts mogelijk 
is, wanneer de voorsteven en het hek boven 
en onmiddellijk onder het meetdek dezelfde 
vallingshoek hebben. Indien b.v. de vallings
hoeken op~ en onmiddellijk onder het meet
dek ongelijk zijn, moet de laatstgenoemde 
hoek gebruikt worden. 

3. Heeft een schip als bedoeld in lid 2 een 
vierkante boeg- of bekvonn, dan zal het 
nodig zijn een correctie voor dekrondte toe te 
passen, waar deze aanwezig is. Dit dient ge
daan te worden door de dikte van het dek 
in figuur 8 te vermeerderen met een derde van 
de dekrondte aan het einde van de meet
lencte. 1. 

Dekrondte 
Art. 17. De dekrondte verkrijgt men door 

dwarsscheeps van boord tot boord op de 
verlangde punten in de meetlengte een lijn 
te spannen, :zodat de lijn aan beide zijden van 
het schip op dezelfde hoogte boven het dek 
is. De afstand van de lijn tot het hek in de 
zijden, verminderd met de afstand van de 

1 Zie ook noot bij artikel 15. 
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lijn tot het dek in het langsscheepse midden
vlak is de gezochte dekrondte (zie figuur 9), 

Onderbreking van het meetdek 
Art. 18. Indien het meetdek over een deel 

van zijn lengte (zie figuur 10) in de zin van 
artikel 10, 3de lid, wordt onderbroken, moet 
de meetlengte worden gemeten langs een 
denkbeeldige lijn in het verlengde van het 
werkelijke dek. 

In het geval als aangegeven in figuur 10 
kan het aanbeveling verdienen de eindpunten 
van de meetlengte naar de bovenkant van de 
bovenbouw over te brengen en de lengte 
hierover heen te meten. Waar de afstand van 
de onderzijde van het dek, dat de bovenbouw 
overdekt, tot de lijn in het verlengde van het 
dek, gelijk is aan de hoogte van de boven
bouw, worden de eindpunten van de meet
lengte gevonden door deze hoogte omlaag uit 
te zetten. Daarbij is het natuurlijk nodig reke
ning te houden met de spanten, de wegering 
en de dekrondte, voor zover deze aanwez-ig 
zijn. 

Meting van de meetlengte 
Art. 19. Wanneer het, zoals meestal het 

geval is, onmogelijk is de meetlengte recht
streeks tussen de eindpunten te meten, nadat 
deze punten bepaald en op het meetdek aan
getekend zijn, dienen de voorste en achterste 
delen van de lengte van de eindpunten af 
tot een schot luikhoofd, enz., zoals het beste 
uitkomt, gemeten te worden. 

Bij schepen met een normale zeeg wordt 
het overblijvende deel van de lengte gemeten 
door een meetlint op het meetdek te leggen, 
of door middel van een lijn welke zo strak 
mogelijk van voor tot achter wordt gespan
nen. Deze lengte wordt gemeten tussen de 
schotten, luikhoofden, enz .• tot waartoe de 
voorste en achterste delen van de lengte zijn 
gemeten. Het meetlint wordt gelegd of de 
lijn wordt gespannen vrij van alle beletselen, 
en evenwijdig met het langssc)leepse midden
vlak, op of boven het meetdek of de lijn in 
het verlengde van dit dek. Wanneer een lijn 
gebruikt wordt (hetgeen altijd gedaan moet 
worden als er veel zeeg is), moet deze van 
voor tot achter gespannen worden. De lengte 
van de lijn wordt gemeten door middel van 
meetlatten of een meetlint. De meetlengte 
verkrijgt men door bij de lengte van het voor
ste deel de lengte van het deel dat gemeten 
is met het meetlint of op de lijn, en de lengte 
van het achterste deel te voegen. 

Bepali,.. van ds middelste dwarsdoorsnede 
Art. 20. Nadat de meetlengt; is vastge

steld. moet de plaats van de middelste dwars
doorsnede bepaald worden. Dit geschiedt door 
de halve meetlengte van het achterste punt 
der lengte af naar voren of van het voorste 
punt af naar achteren uit te zetten. op dezelf
de manier als in artikel 19 is aangegev-en. Het 
midden 'Van de lengte wordt op de lijn en op 
het dek aangetekend en de afstand van dit 
midden tot een schot, luikhoofd, enz. be
paald. Mèn controleert een en ander nu door 
op dezelfde manier van het middelpunt af de 
tweede helft der lengte te meten. Indien het 
eind van de halve lengte samenvalt met het 
eindpunt van de meetlengte, is de lengte 
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zuiver gemeten en de plaats van de middelste 
dwarsdoorsnede goed aangetekend. Indien 
de twee punten niet samenvallen. moet de 
meetlengte hermeten worden. 

Een andere methode is de plaatsen van de 
verschillende dwarsdoorsneden, als aange
geven in artikel 21, te bepalen door op het 
dek de afstanden der deelpunten van elk 
eindpunt der meetlengte af uit te zetten. 
De plaats van de middelste dwarsdoorsnede 
wordt gevonden, waar de plaatsen van de 
aldus bepaalde doorsneden midscheeps samen
vallen. 
Dwarsdoorsneden 

Art. 21. De meetlengte moet verdeeld 
worden in een aantal gelijke delen. als aan
gegeven in de volgende tabel : 

MEETLENGTE 
Aantal 

delen 
15,24 meter = 50 voet, of minder 
meer dan 15,24 meter = 50 voet, doch 
niet meer dan 36.58 meter = 120 voet 
meer dan 36,58 meter = 120 voet, doch 
niet meer dan 54,86 meter = 180 voet 
meer dan 54,86 meter = 180 voet, doch 
niet meer dan 68,58 meter = 225 voet 
meer dan 68,58 meter = 225 voet .. 

4 

6 

8 

JO 
12 

De afstand tussen de doorsneden wordt 
verkregen door de meetlengte te delen door 
de aldus bepaalde deler. 

Nu worden vertikale doorsneden gemaakt 
op de deelpunten en op de eindpunten van de 
meetlengte, welke doorsneden rechthoekig op 
het langsscheepse middenvlak van het schip 
liggen. Zij worden genummerd 1. 2, 3, enz., 
waarbij no. 1 de doorsnede op het voorste 
en het hoogste nummer de doorsnede op het 
achterste punt van de meetlengte is. 

Art. 22. De plaats van de middelste 
dwarsdoorsnede, als aangetekend op het 
meetdek, moet nu loodrecht op de kiellijn 
van het schip naar het ruim (machinekamer, 
bunkers en dergelijke) overgebracht worden, 
door gebruik te maken van de afstand tot 
een schot, een luikhoofd, en dergelijke, ge
meten als aangegeven in artikel 20. 

Door de afstand tussen de deelpunten naar 
voren en naar achteren, van de middelste 
doorsnede af, zoals deze in het ruim bepaald 
is, uit te zetten, worden de plaatsen van de 
andere doorsneden bepaald en aangetekend 
op de buikdenning, de tunnel, het zaathout 
of een ander geschikt onderdeel. De afstand · 
der deelpunten wordt evenwijdig aan de 
kiellijn in het langsscheepse middenvlak of 
hieraan evenwijdig uitgezet. De juistheid 
van de plaatsen der verschillende dwarsdoor
sneden wordt gecontroleerd door het meten 
van afstanden tot schotten, luikhoofden en 
dergelijke, en door vergelijking van deze af
standen op het meetdek. 

Indien het niet mogelijk is een dwarsdoor
snede nauwkeurig op haar plaats te meten, 
moet zij zo dicht bij deze plaats, als mogelijk 
is, worden gemeten. 1 Zeer nauwkeurig dient 

1 Het kan zelfs raadzaam zijn om twee 
hulpdwarsdoorsneden te meten, onderschei
denlijk vóór en achter de juiste plaats gelegen 
(zie artikel 44). 
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epaald te worden, hoe ver voor of achter éie 
·uiste plaats de doorsnede gemeten is en vol
edige bijzonderheden hieromtrent moeten 
o nodig in dé metingstaat worden vermeld. 

In schepen met werktuiglijke voortstu
wing dient de afstand van het machinekamer
~chot tot de juiste plaats van de dichtst bij 
zijnde doorsnede vastgesteld te worden, zo
i::wel wat het voorste als wat het achterste 
,.schot betreft. De afstanden moeten op de 
metingstaten worden vermeld. 

Art. 23. Vóór de aanvang van de meting 
van de dwarsdoorsneden is het nodig op de 
plaatsen, waar deze doorsneden gemeten 
moeten worden, te onderzoeken of het vlak, 
tot waar de meetholten worden bepaald, 
hetzij de top van de normale vrangen, van 
de langsspanten, van de dubbele bodem of 
van de buikdenning in een houten schip 
dwarsscheeps horizontaal is, dan wel van het 
langsscheepse middenvlak naar de zijden 'OP
of afloopt. 1 

Art. 24. Ten einde de meetholten te be
palen, moet de dekrondte voor elke dwars
doorsnede worden vastgesteld volgens het
geen in artikel 17 is voorgeschreven en zoals 
in figuur 9 is aangeduid. 

Drmchrijving van de mutholte 
Art. 25. De meetholte van een dwars

doorsnede is de afstand van de onderkant 
van het meetdek tot de bovenkant van de
hoofdvrangen of van de dubbele bodem, als 
bepaald in artikel 26, venninderd met de 
dikte van de buikdenning, indien deze is aan
gebracht en met een derde van de dekrondte. 
Zo nodig wordt deze hoogte, ingeval de boven
zijde van de dubbele bodem niet horizontaal 
is, noc gewijzigd als is aangegeven in artikel 
28. 1 

Wanneer een dwarsdoorsnede op een 
plaats valt, waar het dek onderbroken is, is 
de holte de afstand va~ de lijn in het ver
lengde .van het meetdek tqt de bovenkant 
van de vrang of van de dubbele bodem. ver
minderd en gewijzigd als boven is aange
geven. 

Hoofdvrangen en bovenkant dubbele bodem 
Art. 26. Bij het vaststellen, wat hoofd

vrangen van het schip zijn of wat de boven
kant van de dubbele bodem is, als bedoeld 
in artikel 25, moeten de hieronder gegeven 
aanwijzingen gevolgd worden: 

a. Ten aanzien van het deel van het schip, 
dat gelegen is tussen het aanvaringsschot 
en het achterpiekschot : 

1 Te dien einde spant men een lijn dwars 
over de bodem op gelijke hoogte in de zijden. 
Het verschil tussen de hoogte van de lijn 
boven de bodem in het langsscheepse midden
vlak en haar hoogte boven de bodem in de 
zijden is de tUling of het afschot van de bo
dem. 

1 Wanneer de dekbalken van het meetdek 
in een rechte lijn van de zijden naar het laligs
scheepse middenvlak oplopen, zal de corectie 
,,-oor de tilling van het dek, de helft zijn in 
plaats van een derde van deze tilling. Deze 
tilling wordt op de zelfde wij.ze vastgesteld 
en in rekening gebracht als in de artikelen 24, 
25, 30 en 43 voor de dekrondte is aangegeven. 
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Sèupen met enkele bodem 
1. De bouw van de bodem met dichte 

dwarsscheepse vrangen op elk spant, wordt 
beschouwd als een nonnale constructie en 
wanneer deze vra.ngen zijn aangebracht, 
moeten zij als de hoofdvrangen aangemerkt 
worden (zie figuur Il). 

2. Indien de bodem is gebouwd met dichte 
vrangen op een onderlinge afstand van twee 
of meer spantafstanden en met open vrarigen 
van dezelfde hoogte op de tussenliggende 
spanten, vormen deze vrangen de hoofd
vrangen (zie de figuren 12 en 13). 

3. Indien de bodem is gebouwd met dichte 
vrangen om het andere spant geplaatst en 
tussenliggende lage vrangen of spanten, 
moet de meetholte gemeten worden op de 
hoge vrangen (zie figuur 14). 

4. Indien de bodem is gebouwd met vran
gen van verschillende hoogte. moet worden 
vastgesteld of de hogere, dan wel de lagere 
vrangen als de hoofdvrangen moeten worden 
beschouwd. Als een algemene regel geldt, 
dat de lage vrangen worden aangemerkt als 
de hoof dvrangen. indien de hoge vrangen 
meer dan twee spantafstanden uit elkaar 
geplaatst zijn (zie figuur 15). 

5. Indien in de bodem langsspanten van 
gelijke hoogte zijn toegepast. moet de boven
kant van de langsspanten aangemerkt 
worden als de bovenkant van de boofdvran
gen (zie figuur 16). 

6. Indien bij de bouw met langsspanten. 
langsspanten van verschillende hoogte zijn 
toegepast. geldt hetzelfde als onder 3 en 4 
(zie de figuren 17 en 18). 

7. Gemengde constructies van dwars- en 
laugsspanten moeten bij het bepalen van de 
hoofdvrangen vergeleken worden met de 
onderscbeidéne constructies als genoemd in 
de voorgaande leden. 
Schepen met dubbele bodem 

8. Indien een dubbele bodem is aange
bracht. hetzij met dwarsspanten, of met langs
spanten welke uitsluitend is ingericht voor het 
vervoer van waterballast, moet de meetholte 
gemeten worden tot de bovenkant van de dub
bele bodem, maar indien hij geschikt is voor 
het vervoer van lading, voorraden of brandstof, 
moet de meetholte gemeten worden tot de 
bovenkant van de hoofdvrangen als bepaald 
onder I tot en met 7 voor schepen met enkele 
bodem (zie de figuren 19, 20, 21 en 22). 

In het geval dat de bovenkant van de hoofd 
vrangen aansluit tegen de bovenbeplating 
van de dubbele bodem. mag de bovenkant 
van deze beplating aangemerkt worden als 
de bovenkant van de hoofdvrangen. 

9. De dikte van een buikdenning, als be
doeld in artikel 25, wordt afgetrokken, zelfs 
inditm zulk een buikdenning gelegd is op een 
dubbele bodem of op vrangen, tot welke de 
meetholte overeenkomstig bovengenoemde 
bepalingen niet wordt gemeten. 

b. Ten aanzien van de delen van het schip 
vóór het aanvaringsschot en achter het 
achterpiekschot gelegen: 

1. Indien de vrangen gefük in hoogte zijn 
met of lager dan de vrangen of de dubbele 
bodem, welke onmiddellijk aan het aanva
ringsschot c.q. het achterpiekschot grenzen, 
vormen deze vrangen de hoof dvrangen 
(zie figuur 23). 
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2. Indien de vrangen hoger zijn dan de 
vrangen of de dubbele bodem, welke onmid• 
dellijk grenzen aan het aanvaringsschot c.q. 
het achterpiekschot. moet de meethoogte 
gemeten worden tot een denkbeeldige lijn, 
die evenwijdig aan de kiellijn is getrokken op 
een hoogte overeenkomend met de hoogte 
van eerstgenoemde vrangen of van de dubbele 
bodem (zie de figuren 24 1 en 25). 

Meting van meetholten 
Art. 27. De meetholten worden gemeten 

door middel van latten op of nabij het langs
scheeps middenvlak in de dwarsdoorsnede 
geplaatst op de plaatsen, als in artikel 22 is 
bepaald. De holten worden gemeten tot· 
de bovenkant van de vrangen of van de 
dubbele bodem en verminderd met de dikte 
der buikdenning, indien deze is aangebracht 
(zie figuur 26). 

Bij bouten schepen worden de holten tot 
de bovenkant van de buikdenning gemeten, 
mits deze buikdenning onmiddellijk op de 
vrangen is aangebracht (zie de figuren 27 en 
28). 

De uitstekende delen van zijzaathouten of 
andere uitstekende constructiedelen worden 
niet als buikdenning aangemerkt. 

Corredia op de gerruden holten 
Art. 28. 1. Voor schepen met een dubbele 

bodem, waarbij de lijn van de bovenkant 
van de· dubbele bodem ter plaatse van een 
dwarsdoorsnede van het langsscheepse mid
denvlak naar de zijden aftoopt, wordt de in 
het langsscheepse middenvlak gemeten holte 
vermeerderd met de helft van het afschot, 
indien de lijn recht is en met een derde, in• 
dien zij een bolle kromme vormt (zie figuur 
29). 

2. Voor schepen met een dubbele bodem 
waarbij de lijn van de bovenkant van de 
dubbele bodem ter plaatse van een dwars
doorsnede van het langsscheepSe middenvlak 
naar de zijden oploopt, wordt de in het langs
scheepse middenvlak gemeten holte vermin
derd met de belf t van de tilling. wanneer de 
lijn recht is, en met een derde W&I1neer zij een 
holle kromme vormt (zie figuur 30). 

3. Voor schepen met een enkele bodem, 
waarbij de bovenkant der vrangen van het 
langsscheepse middenvlak naar de zijden op
of afloopt. zijn de correcties omschreven in de 
leden 1 en 2 niet van toepassing. 

Ruimten w.OU bij de onderdelcsinhoud wor
den geuoegd of daaruan worden afgetrokken . .,., 

Art. 29. 1. Indien zich in de dubbele bo
dem of in het bovenvlak van gewone vrangen 
een of meer verzonken of verhoogde gedeelten 
bevinden, welke zich niet van boord tot boord 
uitstrekken, worden deze inzinkingen of 
verhogingen afzonderlijk gemeten en wordt 
haar inhoud onderscheidenlijk gevoegd bij
of afgetrokken van de onderdeksinhop.d, mits 
in het laatste geval de verhoging één geheel 
met de bodemconstructie van hetschipvormt. 
De holte van de dwarsdoorsnede wordt ge
meten tot de doorgestrookte bovenkant van 

1 Piektanks worden niet beschouwd als 
dubbele bodemtanks, zelfs al lopen de vran
gen tot de tantopbepla.ting door. 
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de dubbele bodem of van de vrangen (zie de 
figuren 31 en 32). 

2. Indien de buikdenninguitsluitendonder 
de luikhoofden aanwezig is, be.._ deze 
buikdenning afzonderlijk gemeten en haar 
inhoud van de onderdeksinhoud te worden 
af getrokken. Echter heeft ~een at:trek ~laats 
voor de dikte van de buikdenning bJJ het 
bepalen van de meetholten van de verschil
lende dwarsdoorsneden ter plaatse van een 
luikhoofd (zie figuur 33). 

3. Indien er uitbouwsels, zoals schroefas
broeken aan de zij den van het schip aanwezig 
zijn, moeten de breedten, welke ter plaatse 
van deze uitbouwsels vallen tot de normale 
spantlijn worden gemeten. De kubieke. in
houd van de uitbouwsels moet worden be
paald en bij de onderdeksinhoud worden ge
voegd. 

4. Indien bij schepen met een kruiserhek 
het deel achter het eindpunt van de meet
lengte van belang is~ wordt de inhoud van 
deze ruimte bepaald en bij de onderdeksin
houd gevoegd (zie figuur' 34). 

Art. 30. Indien een dwarsdoo~ede ter 
plaatse van een dekopening (b.v. luikhoofd, 
machineschacht, enz.) valt: 

I. kan de holte worden genomen bij de 
zijhoofdplaat en deze moet dan worden ver
meerderd met het deel van de dekrondte ge

. meten over de breedte van de opening; 
.a. of kan de holte in de zijde van het schip 

worden bepaald en moet dan worden ver
meerderd met de gehele dekrondte (zie figuur 
35). Voor deze dekrondte wordt het g~id" 
delde genomen van de dekrondten der eind-
hoofden van de opening. . 

Nadat bovenbedoelde holte gemeten 1s, 
wordt de meetholte van de dwarsdoorsnede 
bepaald door toepassing van de in artikel 25 
genoemde voorschriften. 

Art. 31. Indien het meetdek onderbroken 
wordt, en het dek naar een hoger of lager 
vlak verspringt, moeten de holten van di! 
dwarsdoorsneden ter plaatse van het ~.er
hoogde of verzonken dek tot de onderzJJde 
van dit dek worden gemeten. De aldus ver
kregen holten behoren daarna met de hoogte 
·van de sprong te worden verminderd of ver-
meerderd (zie figuur 36). . 

Indien zich onder het meetdek een in
springend deel bevindt, dat naar buitenboord 
geheel open is en daardoor niet in de bruto 
inhoud kan worden begrepen (b.v. de bun 
van een walvisvaarder) moet zulk een deel 
afzonderlijk berekend en van de onderdeks
inhoud afgetrokken worden. 

Aantal breedten 
Art. 32. De meetholte van elke dwarsdoor

snede wordt verdeeld in: 
a. vier gélijke delen. indien de meetholte 

in het midden van de meetlenate niet groter 
is dan 4,88 meter of 16 voet : 

b. zes gelijke delen, indien de meethol~e 
in het midden van de meetlengte groter 1s 
dan 4,88 meter of 16 voet. _ 

Art. 33. Wanneer de meetholte is vastge
steld, wordt de afstand tussen de breedt~ . 
bepaald door deling van de holte door de 1n 
artikel 32 aangegeven deler. De deepunten 
worden nu op één der meetstokken uitgezet, 
bij het laagste punt beginnende, door van dit 
punt af de afstanden uit te zetten. Bij het 
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af tekenen van het laagste deelpunt moet men 
zorgen, dat dit punt op de juiste hoogte boven 
het laagste punt van de meetholte is gelegen.1 

Meting van breedten 
Art. 34. De breedten van elke dwarsdoor

snede worden van boven naar beneden ge
nummerd, waarbij de bovenste breedte (ter 
hoogte van het bovenste eindpunt van de 
meetholte) no. 1 wordt en de onderste breedte 
no. 5 of no. 7 naar gelang van .de grootte der 
meetholte. . 

De breedten worden loodrecht op het 
langsscheepse middenvlak. gemeten op de 
deelpunten en de eindpunten van de meet
holte van weger tot weger, indien deze aan
wezig is en zo deze er niet is, tussen de binnen
kanten der spanten. De dikte van de wege
ring wordt eveneens gemeten. De uitstekende 
delen van stringers, balken of andere uitste
kende verbanddelen worden niet als wegering 
beschouwd (zie figuren 37 en 38). 

Indien een lattenwegering in stalen sche
pen niet onmiddellijk tegen de spanten is 
aangebracht, is het raadzaam tot de spanten 
te meten en van de aldus verkregen breedte 
de dikte van de wegering, horizontaal ge
meten, af te trekken. 

Indien zich op de plaats. waar een breedte 
wordt bepaald, geen spant bevindt, wordt 
deze breedte tot de huid genomen en de hori
zontale breedte van het dichtstbij zijnde 
spant aan elke zijde hiervan afgetrokken. 

Indien het onmogelijk is een breedte op 
haar juiste plaats te meten, behoort zij -~o 
dicht daaarbij te worden gemeten als mogel1Jk 
is. Zeer nauwkeurig moet worden vastge
steld hoe ver boven of onder de juiste plaats 
de breedte wordt gemeten, en indien nodig, 
dienen volledige bijzonderheden hieromtrent 
in de metingstaten te worden vermeld. 

Bij meting van de bovenste en onderste 
breedten, moet rekening worden gehouden 
met de voorschriften van artikel 37 en 38. 

Spanten van verschillende diepte 
~ A 35. Bij schepen met spanten van 
verschillende diepte (zie figuren 39 en 40) 
worden de breedten genomen tot de lichte 
spanten, indien de zware spanten verder dan 
twee spantafstanden van elkaar geplaatst 
zijn. Waar een wegering aanwezig is, wordt 
haar dikte afgetrokken van de aldus verkre
gen breedte. dan wel worden de breedten 
gemeten van weger tot weger, als aangegeven 
in artikel 34. .. . 

Bovenvermelde voorschriften ZIJD niet van 
toepassing op schepen met langsspanten 
welker diepte van beneden naar boven onder 
het meetdek afneemt (zie figuur 41). In zulke 
gevallen mOëten de voorschriften van het 
vierde lid van artikel 34 worden toegepast. 
Indien echter een wegering aanwezig is. 
wordt haar dikte afgetrokken. 

1 Bij een schip met een dubbele bodem, 
waarvan de bovenkant dwarsscheeps horizon
taal is en de buikdenning op liggers is aange
bracht, moet de meetstok op de buik~enning 
worden geplaatst. Het onderste deelpunt 
wordt nu gevonden door de afstand der deel
punten, verminderd met de hoogte der liggers, 
uit te zetten. 
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Art. 36. Op schepen met gegolfde zijden, 
worden de breedten gemeten tot een aange
nomen spantlijn (zie figuur 42), teneinde het 
juiste oppervlak van de dwarsdoorsneden 
met inbegrip van de golvingen te verkrijgen. 
Indien een wegering is aangebracht. wordt 
haar dikte van de aldus verkregen breedten 
afgetrokken. 

Bovenste bresdte 
Art. 37. De bovenste breedte, gelegen ter 

hoogte van het bovenste eindpunt van de 
meetholte, moet onmiddellijk onder het 
meetdek gemeten worden. Indien deze breed
te moeilijk onder dek gemeten kan worden, 
mag deze afmeting ook boven het dek geno
men worden, maar in dat geval moet nage
gaan worden of de spantdiepte onder en bo
ven het dek gelijk ia en de zijden van het 
schip ter hoogte van het dek vertikaal zijn. 
Wanneer de spantdiepte boven het dek ver
schilt van die onder het dek, moet de gemeten 
breedte worden gecorrigeerd als aangegeven 
in figuur 43. Indien het boord na.ar binnen 
of naar buiten uitwijkt, moet de gemeten 
breedte gecorrigeerd worden, als figuur 44 
aangeeft. 

Onder$te bresdte 
Art. 38. De onderste breedte ter hoogte 

van het laagste eindpunt van de meetholte 
moet op de bovenkant van de vrangen of 
van de buikdenning, indien deze is aange
bracht, c.q. van de dubbele bodem gemeten 
worden, in overeenstemming met de volgende 
voorschriften: 

I. In schepen met een dubbele bodem, 
waarvan de bovenkant horizontaal is dan 
wel van het langsscheepse middenvlak naar 
de zijden op- of afloopt wordt de breedte ge
meten tussen de kniklijnen van de kantplaten 
(zie de figuren 45, 46, 47 en 48). Indien echter 
de bovenkant van de kimkniefn, welke de 
dubbele bodem met de spanten verbinden in 
het verlengde van de bovenkant van de dub
bele bodem ligt (zie figuur 49), wordt de 
breedte tot de binnenkant vandespanten,c.q. 
van de wegering ,gemeten. Deze methode 
moet ook worden toegepast, indien de boven
kant van de dubbele bodem doorloopt tot de 
zijden van het schip en de knieën op meer dan 
twee spantafstanden van elkaar zijn geplaatst 
(zie figuur 50): indien echter de knieën dich
ter bij elkaar geplaatst zijn, moet de breedte 
gemeten worden tot de snijpunten van de 
knieën met de bovenkant van de dubbele 
bodem (zie fieuur 51). 

2. Bij schepen met een enkele bodem moet 
de onderste breedte worden genomen tussen 
de punten tot waar de bovenkant van de 
vrangen, c.q. van de buikdenning. horizon
taal is (zie de figuren 52, 53, 54, 55 en 56.) 
Oppervlak der dwarsdoorsneden 

Art. 39. De oppervlakten der dwarsdoor
sneden worden berekend door toepassing van 
de regel van Simpson. Derhalve wordt het 
oppervlak van een dwarsdoorsnede als volgt 
,..-.kregen: 

a. Indien vijf breedten zijn genomen, ver-
menigvuldigt men: 

breedten nos. 1 en 5 met I; 
breedten nos. 2 en 4 met 4; 
breedte no. 3 met 2. 
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b. Indien zeven breedten zijn genomen, 
vermenigvuldigt men: 

breedten .nos. I en 7 met I ; 
breedten nos. a, 4 en 6 met 4; 
breedten nos. 3 en 5 met 2. 

De som van de aldus verkregen producten 
wordt vermenigvuldigd met een derde van 
de afstand tussen de breedten. Dit laatste 
product is het oppervlak van de doorsnede~ 

Art. 40. Indien het niet mogelijk is een 
doorsnede op haar juiste plaats te meten, 
zoals in artikel 22 is bepaald, kan het opper
vlak van de juiste doorsnede worden bepaald 
door gebruik te maken van de contröle
krommen, zoals in artikel 44 is aangegeven. 

Kubieke inhoud van de ruimte onder het mset
,uk 

Art. 41. Nadat het oppervlak van elke 
dwarsdoorsnede op haar juiste plaats is be
paald, wordt de kubieke inhoud van de ruim
te onder het meetdek als volgt verkregen: 

de oppervlakten van de eerste en laatste 
dwarsdoorsneden worden vermenigvuldigd 
met r; 

de oppervlakten van de dwarsdoorsneden 
met even nummers worden vermenigvuldigd 
met 4; 

de oppervlakten van de dwarsdoorsneden · 
met oneven nummers worden met uitzonde
ring van de eerste en laatste vermenigvuldigd 
met 2;_ 

De som van deze producten wordt venne
nigvuldi1gd met een derde van de afstand tus
sen de dwarsdoorsneden. Dit laatste product 
is de kubieke inhoud van de ruimte onder het 
meetdek in kubieke meters of kubieke voeten. 
De onderdeksinhoud in registertonnen ver
krijgt men door het aantal kubieke voeten 
door 100 te delen. Indien kubieke meters 
worden gebezigd, moeten dH:e door vermenig
vuldiging met 0.353 in registertonnen worden 
omgerekend. 

Nadat de kubieke inhoud van de ruimte 
onder het meetdek is berekend, moeten de 
kubieke inhouden van de ruimten, als be
doeld in artikel 29 of 31, lid 2, daar bijge
voegd, c.q. daarvan worden afgetrokken en 
het overblijvende geeft dan de onderdeks
inhoud van het schip. 

Onderbreki,.. in de dubbele bocJ.m 
Art. 42. Indien de bovenkant van de dub

bele bodem op een of meer plaatsen verspringt. 
wordt de ruimte onder het meetdek in delen 
gemeten. Elk deel wordt gemeten, alsof het 
een afzonderlijk schip ware, met een meet
lengte gelijk aan de lengte van het deel. Der
halve moet de lengte van elk deel worden 
verdeeld. als vastgesteld in artikel 2I, be
houdens dat, indien de lengte niet meer dan 
9.14 meter of 30 voet bedraagt, zij slechts in 
twee delen verdeeld wordt. 

Volgens dit artikel wordt de bovenkant 
van de dubbele bodem geacht te verspringen: 

a. waar een plotselinge verandering in 
hoogte van de dubbele bodem voorkomt. 

b. waar de bovenkant van de dubbele 
bodem in een lager vlak begint te verlopen 
en 

c. waar, aan het einde van een gedeelte
lijke dubbele bodem, de aangrenzende vran-
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gen een hoogte hebben, die verschilt met die 
van de dubbele bodem. 

Deze laatste bepaling geldt niet ten aanzien 
van vrangen in pieken, indien deze hoger 
zijn dan het aangrenzende deel van de dub
bele bodem (zie figuren 57, 58 en 59). 

Aan de einden en op de deelpunten van elk 
deel worden dwarsdoorsneden gemeten. De 
meetholte in het midden van de meetlengte 
van het schip is maatgevend voor de yast
stelling van het aantal gelijke delen, 4 11an 
wel 6, waarin de andere meetholten volgens 
artikel 32 worden verdeeld. • 

Het oppervlak van elke dwarsdoorsnede 
en de kubieke inhoud van elk deel van de 
ruimte onder het meetdek worden berekend 
volgens de voorschriften, als vastgesteld in 
de artikelen 39, 40 en 41. De som van de ver
schillende delen vormt de onderdeksinhoud 
van het schip. 

Behoudens het bepaalde onder c in het 
tweede lid is de in dit artikel voorgeschreven 
werkwijze niet van toepassing, waar een ver
andering in de hoogte der vrangen voorkomt 
in een schip met een enkele bodem of met een 
gedeeltelijke dubbele bodem (zie ftauur 60). 

Art. 43. In schepen met een dek onder het 
meetdek moeten de dwarsdoorsneden ge
deeltelijk boven en gedeeltelijk onder het 
lager gelegen dek gemeten worden. Dit wordt 
op de volgende wijze uitgevoerd. 

De plaatsen van de dwarsdoorsneden wor
den op het lagere dek aangetekend, daar wordt 
de afstand van de bovenkant van het lagere 
dek tot de onderkant van het meetdek in het 
langsscheepse middenvlak op elke doorsnede 
gemeten en de dikte van het lagere dek be
paald. 

De plaatsen van de dwarsdoorsneden wor
den vervolgens onder het lagere dek aange
tekend en de hoogten van onderkant tussen
dek gemeten. De som van de hoogte in het 
onderruim. de dikte van het lagere dek en de 
hoogte tussen het meetdek en het lagere dek, 
geeft na het aanbrengen van de nodige cor
recties (zie artikel 25) de totale meetholte. 
Deze holte wordt op de gewone wijze ver
deeld, ten einde de deelpunten te verkrijgen 
waarop de breedten bepaald worden. 

Contr81e krommen 
Art. 44. De aan boord genomen afmetin

gen moeten door middel van contr61e krom
men worden gecontroleerd, welke bij voor
beeld kunnen worden gemaakt zoals hier
onder is aangegeven (zie figuur 61). 

1. De meetlengte wordt o_p een horizontale 
lijn AB op schaal uitgezet. De deelpunten 
van deze lengte worden aangetekend en van . 
voor naar achter genummerd. In elk deel
punt wordt een loodlijn opgericht, waarop 
de meethoogte van de betreffende dwarsdoor
snede op schaal wordt uitgezet. De bovenste 
punten van deze holten worden nu door mid
del van een mal of strooklat door een kromme 
lijn verbonden. De aldus verkregen kromme 
cd is bij benadering gelijk aan de zeeglijn 
van het dek, indien de bovenkant van de 
dubbele bodem of van de normale vrangen 
in langsrichting horizontaal is. Indien deze 
kromme lijn strokend verloopt, kan men aan
nemen, dat de verschillende meetholten juist 
zijn. 

De deelpunten van elke holte moeten wor-
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den uitgezet langs elk der loodlijnen op AB, 
waarop de holten aangetekend zijn. Horizon
tale lijnen moeten door de deelpunten ge-

. trokken worden en hierop moeten de halve 
breedten, gemeten op het desbetreffende deel
punt, op de aangenomen schaal worden uit
gezet. 

Indien de metingen nauwkeurig verricht 
zijn, zullen de eindpunten van de halve 
breedten op een strokende lijn liggen; indien 
dit niet het geval is, tonen de onregelmatig
heden van de kromme onzuiverheden van de 
metingen aan. 

2. a. Waar de onderste punten van de 
meetholten der verschillende dwarsdoorsne
den op een rechte lijn of op een regelmatig 
strokende kromme zijn gelegen, moeten langs
scheepse krommen van de breedten met het 
zelfde nummer op de volgende wijze getekend 
worden. Beginnende bij de basislijn worden de 
halve breedten van de verschillende dwara-
doorsneden op vertikale lijnen, overeenko
mend met deze dwarsdoorsneden, uitgezet. 

Indien het mogelijk is de punten behorende 
bij de breedten met hetzelfde nummer door 
strokende lijnen te verbinden, is de nauwkeu
righeid van de metingen verzekerd. 

b. Waar de onderste punten van de meet
holten van de verschillende dwarsdoorsneden 
op een gebroken lijn zijn gelegen, worden 
langsscheepse krommen in horizontale dool'
sneden (waterlijnen) gelegen op de volgende 
wijze getekend. Men neemt een zeker aantal 
horizontale vlakken op gelijke afstand van 
elkaar (b.v. zeven, van I tot VII genummerd) 
en evenwijdig aan de lijn AB. 

Om verwarring met de breedten der dwars
doorsneden te voorkomen, zijn deze door
sneden in het voorbeeld (figuur 61) slechts in 
het voorste en achterste deel getekend. 

Elke aldus bepaalde horizontale doorsnede 
snijdt de dwarsdoorsneden in punten, welke 
gemakkelijk kunnen worden gevonden. Voor 
de halve doorsneden 3 en 7 zijn de snijpunten 
onderscheidenlijk h, i, j, k, 1, m en n, en 
h', i', j1 • k 1 , )', m' enn'. Vervolgensworden 
de afstanden hg, ig, jg enz. tot en met ng, 
h'g', i'g', j1g1 , enz. tot en met n'g' bepaald, 
d.w.z. de onderscheidene afstanden van elk 
der punten h, i, j enz. tot en met n, en h', i', 
j 1 enz. tot en met n' tot de hartlijnen der 
doorsneden 3 en 7. Deze afstanden moeten 
in een horizontaal vlak worden uitgezet be
ginnende van een basislijn xy evenwijdig aan 
AB. langs loodlijnen ter plaatse van de ver
schillende dwarsdoorsneden op de basislijn 
opgericht. De eindpunten van de uitgezette 
afstanden h, i, j. k, 1, m en n, en h'. Î', j', k', 
11 • m 1 en n' zijn voldoende bepaald. 

Hetzelfde moet bij de andere doorsneden 
worden gedaan. 

Door de bij elkaar behorende l)Unten h, 
i, j enz. tot en met n en h', i'. j' enz. totenmef 
n' te verbinden, worden de krommen, welke 
de horizontale doorsneden I, Il, Il enz. tot 
en met VII voorstellen, verkregen, Indien de 
meting zuiver is, zullen de krommen stroken. 

3. Op de vertikale lijnen, in de deelpunten 
van de lengte opgericht, moeten afstanden 
op schaal worden uitgezet, welke in een be
paalde verhouding staan tot de oppervlakken 
der doorsneden. Indien de kromme door de 
eindpunten van deze afstanden een stro
kende lijn vormt, heeft men een aanwijzinc, 



s. 1949, J 370 

dát de doorsneden juist gemeten en bereken 
zijn. Fouten treden aan het licht door corres 
ponderende onregelmatigheden in het ver 
loop van deze kromme. 

4. De controle krommen verschaffen niet-: 
alleen een omnisbare methode tot het con-
troleren van de metingen en berekeningen. 
doch zij maken het ook mogelijk, zo no-. 
dig, een dwarsdoorsnede, waarvan de me
ting door materiële beletselen verhinderd is, te. 
reconstrueren. 

In zulke gevallen is het raadzaam bij me
ting twee hulpdwarsdoorsneden te nemen, 
een vóór en een achter de moeilijk te meten 
doorsnede gelegen. en zo dicht daarbij als 
mogelijk is (zie artikel 22). Deze twee hulp
doorsneden kunnen tezamen met de gewone 
doorsneden, die normaal gemeten kunnen 
worden, worden benut bij het vaststellen 
van de krommen der breedten met hetzelfde 
nummer. c.q. krommen der horizontale door
sneden. 

Op de vertikale lijn, gaande door het deel
punt van de niet-gemeten dwarsdoorsnede, 
moeten de afstanden bepaald worden tussen 
de basislijn zy en de snijpunten van de ver
tikale lijn met de krommen (zie het onderste 
deel van figuur 61). 

Deze werkwijze kan gevolgd worden in 
de beide gevallen, genoemd onder 2 a en 2 b 
van dit artikel, en maakt het eenvoudig om 
de dwarsdoorsnede vast te stellen. Indien de 
methode is toegepast. waarbij de krommen 

-van breedten met hetzelfde nummer worden 
uitgezet, zullen de verkregen breedten over
eenstemmen met de helft van de werkelijke 
breedten der doorsnede. 

Kubieke inhoud van dubbele bodem1anks 
Art. 45. De kubieke inhoud van elke dub

bele bodemtank. welke bekend moet zijn bij 
het vaststellen van de grootste toegelaten 
aftrek voor waterballast ruimte (zie artikel 
71), wordt verkregen óf van het laadplan, 
verschaft voor gebruik aan boord 1" óf zoals 
hieronder is aangeduid. 

Indien de lengte van de tank niet groter is 
dan 15.24 meter of so voet, worden drie 
breedten en drie hoogten genomen. maar in
dien zij 15.24 meter of 50 voet overschrijdt, 
bedraagt het aantal te nemen breedten en 
hoogten vijf. 

De lengte van elke tank wordt gemeten 
tussen de vrangen aan de einden van de tank. 
Op de deelpunten en aan de einden van de 
lengte worden de hoogten nu gemeten op een 
afstand van een vierde van de breedte van de 
bovenkant van de dubbele bodem, gemeten 
uit het langsscheepse middenvlak. De breedte 
wordt gemeten op elke doorsnede, waar een 
hoogte genomen is en wel op het midden van 
deze hoQgte. Indien een tank een onregelmati
ce vorm heeft, behoort zij in delen te worden 
gemeten. 

1 Indien de getallen op het laadplan in 
gewichtstonnen gegeven zijn (Engelse of 
metrische), dient de juiste herleidiogsfactor 
aebruikt te worden om registertonnen te ver
krijgen, Indien de inhouden van het laadplan 
zijn overgenomen en er enige twijfel ontstaat 
omtrent de nauwkeurigheid van deze in- · 
houden, moeten de tanks op de voorgeschre
"AD wijze worden gemeten. 
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Alle afmetingen worden tot de huid. de 
kantplaat of de onderkant van de tanktopbe
Jllating genomen, zonder rekening te houden 
met verstijvingsprofielen of spanten (zie 
figuren 62, 63. 64 en 65). 

De kubieke inhoud van elke tank wordt op 
de volgende wijze bepaald: 

De som van de twee eindbreedten en vier 
maal de middelste breedte. in het geval met 
drie breedten, of de som van de twee eind
breedten en viermaal de even genummerde 
breedten en tweemaal de middelste breedte, 
in het geval met vijf breedten, wordt ver
menigvuldigd met een derde van de afstand 
tussen --de breedten. Het aldus verkregen 
oppervlak wordt vermenigvuldigd met de ge
middelde hoogte (d.w.z. het rekenkundig 
gemiddelde van de verschillende gemeten 
hoogten) en 95 percent van dit laatste pro
duct geeft de kubieke inhoud van de tank 
in kubieke meters of kubieke voeten. De 
inhoud in recistertonnen verkrijgt men door 
vermenigvuldiging van het aantal kubieke 
meters met 0,353 of door deling van het aan
tal kubieke voeten door 100. 

De kubieke inhoud in kubieke meters of 
registertonnen van elke dubbele bodemtank 
of elke afzonderlijke afdeling van de dubbele 
bodem. behoort op de meetbrief te worden · 
vermeld. 

De kubieke inhoud van elke ruimte in een 
dubbele bodem, welke niet is ingericht en 
bestemd voor het vervoer van waterballast, 
voorraden, brandstofolie of lading behoort 
niet te worden begrepen in de kubieke inhoud 
van de dubbele bodemtanks. 

Tw,endeluruimten 
Art. 46. De ruimten tussen het meetdek 

en het bovendek gelegen. welke hierna aan
geduid worden als tussendeksruimten moeten 
gemeten en in de bruto inhoud worden be
grepen. Elke tussendeksruimte wordt geme
ten tussen twee opeenvolgende dekken. 

Art. 47. De bepalingen van . de artikelen 
II, 12 en 13 zijn met de nodige veranderingen 
ook van toepassing op de meting van tussen
deksruimten. 

Methoden voor meting van tussendeksruim1en 
Art. 48. De meting van een tussendeks

ruimte moet overeenkomstig één der hierna 
genoemde methoden worden uitgevoerd. 

Methode 1. a. De lengte van de ruimte 
wordt gemeten in twee delen. Lengte I wordt 
genomen in het langsscheepse middenvlak op 
het midden van de hoogte van de wegeriog, 
c.q. van de spanten bij de voorsteven tot de 
voorkant van de achtersteven. Lengte a 
wordt genomen in het lan&sscheepse midden
vlak op het midden van de hoogte van de 
voorkant van de achtersteven tot de binnen
kant van het hekspant, of de daarop aan
gebrachte wegering (zie figuur 66). 

b. Lengte I wordt in een aantal gelijke 
delen verdeeld. volgens de bepalingen van 
artikel 21 en lencte 2 wordt in vier gelijke 
delen verdeeld. Aan de eindpunten van beide 
lengten en op hun verschillende deelpunten 
worden dan de inwendige breedten gemeten 
op de helft van de hoogte volgens de bepalin
gen van de artikelen 34, 35 en 36, In de meeste 
gevallen bedragen de breedte bij de voorste-
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ven en de breedte aan het uiteinde van ltngte 
2 nul. 

c. De hoogte wordt in het langsscheepse 
middenvlak op elk deelpunt gemeten. Indien 
echter de beide dekken, waartussen de ruimte 
gemeten wordt, in dekrondte verschillen. 
zal de hoogte op een vierde van de desbe
treffende breedte worden gemeten. De hoogte 
zal worden gemeten van de bovenkant van 
het laagste dek (of van de bovenkant van de 
daarop aangebrachte vaste dekbekleding -
zoals dekdelen, cement, rubber, enz.) tot 
de onderkant van het dek, dat er direct boven 
is gelegen. 1 Indien aan de onderkant van dit 
dek paneelwerk of gelijksoortige beschieting 
aanwezig is, moet de hoogte hier doorheen 
gemeten worden. 

Methode 2. a. De gehele lengte I van de 
ruimte in het langsscheepse middenvlak op 
halve hoogte wordt tussen dezelfde punten 
aan de voorsteven en de achtersteven be
paald, als is aangegeven in methode I. 

b. De gehele lengte wordt volgens ~e 
bepalingen van artikel 21 in een aantal gelijke 
delen verdeeld en de twee laatste afstanden 
worden elk in twee gelijke delen verdeeld. 
De breedte wordt daarna gemeten op het 
beginpunt van de gehele lengte, op de deel- • 
punten en ook op de deelpunten van de laatste 
twee afstanden. Elke breedte wordt op het 
midden van haar hoogte gemeten volgens de 
bepalingen der artikelen 34, 35 en 36. 

c. De hoogte wordt gemeten op elk deel
punt van de gehele lengte • . Deze hoogte zal 
worden bepaald als aangegeven is in me
thode I c. 

Methode 3 (Bijzondere gevallen). 
a. In schepen met een vierkanten hek

vorm, waarvan de achterste breedte aan het 
eindpunt van de gehele lengte van de tussen
deksruimte gemeten kan worden en in sche
pen met een tussendeksruimte, waarvan het 
achterste deel een vorm heeft, die overeen
komt met die van het voorste deel (zie figuur 
67), wordt geen bijzondere meting van het 
achterste deel verlangd. In het laatste geval 
zal de breedte aan het eindpunt van de ge
hele lengte nul zijn of nagenoeg nul. 

b. Nadàt de gehele lengte gemeten en 
verdeeld is, als aangegeven in artikel 21, 
worden de breedten bij elk deelpunt en tevens 
aan de uiteinden van de gehele lengte ge
meten. Deze breedten worden op de halve 
hoogte volgens de bepalingen van de artike
len 34, 35 en 36 gemeten. 

c. De hoogte wordt bij elk deelpunt van 
de gehele lengte gemeten. Deze hoogte wordt 
vastgesteld als in methode Ic is aangegeven. 

1 Indien het tussendek eindigt tegen de 
achtersteven of in de nabijheid daarvan. zal 
de hoogte bij de achtersteven gerekend wor
den de hoogte van het achterdeel te zijn. 

3 Wanneer eenmaal de meetlengte bekend 
is, kan de gehele lengte van de tussendeks
ruimte gemakkelijk gevonden worden door 
deze meetlengte te vermeerderen, c.q. te 
verminderen met de lengte van de horizon
tale afstand, in het langsscheepse midden
vlak gemeten, tussen de eindpunten van de 
meetlengte en de bovengenoemde punten 
aan de voorsteven en de achtersteven (zie 
figuur 66). _ · 

s. 1949, J 370 

Kubieke inhoud van een tussendeksruimte 
Art. 49. De kubieke inhoud van een tus

sendeksruimte wordt als volgt vastgesteld: 
I. Indien Methode I als vermeld in artikel 

48, wordt gevolgd, worden de breedten van 
het voorste deel van de ruimte genummerd, 
te beginnen aan de voorsteven met no. I en 
met het hoogste nummer aan de voorkant 
van de achtersteven. De eerste en de hoogste 
genummerde breedte worden nu vermenig
vuldigd met één. de andere oneven genum
merde breedten met twee en de even genum
merde breedten met vier. De som van deze 
producten wordt vermenigvuldigd met een 
derde van de afstand tussen de breedten, 
waarna het aldus verkregen oppervlak wordt 
vermenigvuldigd met de gemiddelde hoogte 
(d.w.z. het rekenkundig gemiddelde van de 
hoogten bij elk deelpunt van lengte I. zonder 
de hoogten aan het voorste en achterste eind
punt van deze lengte in aanmerking te ne
men,) 1 Dit laatste product geeft de kubieke 
inhoud in kubieke meters of in kubieke voe
ten van het voorste deel van de ruimte aan. 
De bepalingen van artikel 41 zijn van toepas
sing ten aanzien van de herleiding tot regis
tertonnen. 

De breedten van het achterste deel van 
de ruimten worden nu genummerd, begin
nende met no. r aan de voorkant van de 
achtersteven, tot no, S aan het achterste 
eindpunt van lengte a. De som van de eerste 
en laatste breedte, en viermaal de tweede en 
vierde breedte, en tweemaal de middelste 
breedte moet vermenigvuldigd worden met 
een derde van de afstand tussen de breedten. 
Het aldus verkregen oppervlak moet daarna 
vermenigvuldigd worden met de gemiddelde 
hoogte, als boven vastgesteld. Dit laatste 
product geeft de kubieke inhoud van het 
achterste deel van de tussendeksruimte in 
kubieke meters of kubieke voeten. 

De som van de kubieke inhouden van het 
voorste en het achterste deel vormt de kubieke 
inhoud van de gehele tussendeksruimte. 

2. Indien methode 2, genoemd in artikel • 
48, is gevolgd, moeten de breedten van de 
gehele ruimte van voor tot achter genum
merd worden, beginnende met breedte no. r 
aan de voorsteven. De kubieke inhoud van 
de gehele tussendeksruimte wordt verkregen 
als in de eerste verklarende noot bij figuur 68 
is aangegeven. 

Het is ook toegestaan op een andere wijze 
te werk te gaan n.l. door de achterste breedte 
te berekenen door het oppervlak gelegen 
achter het voorlaatste deelpunt door middel 
van een planimeter te bepalen, zoals in 
figuur 68 is aangeduid. Wanneer eenmaal de 
juiste achterste breedte bepaald is. wordt de 
kubieke inhoud van de gehele tussendek
ruimte verkregen als is aangegeven in de 
tweede wrklarende noot bij figuur 68. 

1 Indien de dekken verschillende zeec 
hebben, moet de gemiddelde hoogte als volgt 
worden bepaald: De eerste en de hoogst
genu-mmerde hoogten (werkelijke of denk
beeldige) worden vermenigvuldigd met één, 
de oneven-genummerde met twee en de even
genummerde met vier. De som van deze 
producten gedeeld door de som van de fac
toren is de vereiste cemiddelde hoogte. 
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3. Indien methode 3, genoemd in artikel 
48, is gevolgd, moeten de breedten op de 
gewone manier van voor tot achter genum
merd worden. De kubieke inhoud van de 
gehele ruimte wordt dan verkrege~ door 
toepassing van de be.1>alingen in lid I van dit 
artikel voor de vaststelling van de kubieke 
inhoud van het voorste deel van een tussen
deksruimte. 

Bovenbouw 
Art. 50. De bouwsels van blijvende aard. 

op of boven het bovendek gelegen, welke 
hierna bovenbouw zijn genoemd, moeten 
worden gemeten en, onverminderp de be
palingen van artikel SI en behoudens de uit
zonderingen vermeld in de artikelen 57 en 58, 
worden begrepen in de bruto-inhoud. 

Art. 51. Behoudens de uitzonderingen 
voorzien in artikel 57, moet elke gesloten 
bovenbouw (b.v. bak, kampanje, brug, dek
huizen, enz.) geschikt voor het vervoer van 
lading of voorraden, dan wel voor logies of 
gerief van passagiers of bemanning, in de 
bruto-inhoud worden begrepen. 

Ruimten welke, krachtens artikel 58, als 
open· moeten worden aangemerkt, moeten, 
indien zij voor logies en gerief van passagiers· 
en bemanning zijn ingericht en worden ge
bruikt, in de bruto-inhoud worden begrepen. 
Met betrekking tot het in de bruto-inhoud be
grijpen van ruimten, die gedeeltelijk gebruikt 
worden voor bemanning of passagiers, wordt 
verwezen naar figuur 69. 

Indien de begrenzingen (bedekking, schot
ten, enz.) van een bovenbouw op een zodanige 
wijze 1 zijn geconstrueerd, dat twijfel zou 
kunnen ontstaan of zulk een boven bouw · 
behoort te worden aangemerkt als van blij
venden aard te zijn1 zal een schets van de 
bovenbouw met nauwkeurige beschrijving 
van de construct ie bij de meti.ngsstaten wor
den gevoegd. 

Art. 52. De bepalingen van de artikelen 
II, 12 en 13 zijn met de nodige veranderingen 
ook van toepassing op de meting van de 
bovenbouw. 

Meting van de bovenbouw 
Art. 53. De meting van de bovenbouw 

moet op de volgende wijze laag voor laag 
uitgevoerd worden: 

I. De inwendige lengten en breedten moe
ten genomen worden tot de binnenkant van 
de op normale afstand van elkaar geplaatste 
schotstijlen of tot de binnenkant der spanten 
of tot de beschieting, indien deze aanwezig 
is en de hoogte van de bovenkant van het 
onderste dek (of van de bovenkant van de 
daarop aangebrachte vaste dekbedekking, 
zoals dekdelen, cement, rubber, eru:.) tot de 
onderzijde van het dek. Indien aan de onder
kant van dit dek enig paneelwerk of een 
gelijksoortige plafond beschieting aanwezig 
is, ·moet de hoogte hierdoorheen gemeten 
worden. 

Indien er enige twijfel zou bestaan in hoe
verre de afstand tussen de schotstijlen als 
normaal moet worden beschouwd, moeten 
de diepte en de afstand van zulke stijlen op 
de metingstaat worden aangetekend, met 

1 Bij voorbeeld door klemmen of vastkeg
cen. 

780 

ean ftauwkeurige beschrijving tot waar de 
meten zijn genomen. 

Indien jn delen van een bovenbouw de 
dekbedekking verschillend in dikte is, wordt 
het verschil in dikte verwaarloosd als het 
oppervlak van het dek, dat bedekt is met een 
dikkere · 1aag, klein is in verhouding tot het 
gehele oppervlak. In andere gevallen wordt 
een gemiddelde dikte van dekbedekking 
aangenomen. 

2. De bepalingen van artikel 48 betref
fende tussendeksruimten zijn van toepassing 
op de meting van een kampanje of een ver
hoogd dek, welke zich tot het hek uitstrekt~ 
behoudens de hierna genoemde bijzondere 
bepalingen. 

Lengte I bij toepassing van methode 1 of 
de gehele lengte bij toepassing van methode 
2 of 3, moet in een aantal gelijke delen worden 
verdeeld overeenkomstig de volgende tabel : 

Lengte · Aantal delen 
15.24 meter = So voet, of minder . 2 

meer dan 15.24 meter = so voet, maar 
niet meer dan 68.58 meter = 225 voet • 4 
meer dan 68.58 meter = 225 voet • . . 6 

Indien lengte I of de gehele lengte slechts 
in twee gelijke delen verdeeld is, moeten de 
hoogten ook aan de eindpunten van deze 
lengten gemeten worden. 1 

3. De lengte van andere delen van de 
bovenbouw (b.v. bak, brug, enz.) moet ook 
volgens bovenstaande tabel in een aantal 
gelijke delen verdeeld worden. 

De lengte van een bak wordt gemeten van 
hetzelfde punt bij de voorsteven als in artikel 
48, methode I is bepaald voor de meting 
van tussendeksruimten. 

De breedten zullen op elk deelpunt en aan 
de eindpunten van de lengte worden gemeten 
volgens de daarop toepasselijke bepalingen 
van artikel 48 en van lid x van dit artikel. 1 

Indien de lengte slechts in twee gelijke 
delen verdeeld is, moeten de hoogten ook 
gemeten worden aan de eindpunten van de 
lengte en voor het overige zullen de desbe• 
treffende bepalingen van artikel 48 en van 
lid I van dit artikel van toepassing zijn. 

4. Indien een bovenbouw zich niet van 
- boord tot boord uitstrekt (b.v. dek.huizen en 

dergelijke) en de schotten zuiver of bij be
nadering een rechthoek vormen, zal het vol
doende zijn om slechts één breedte in het 
midden van de lengte te meten. 

In dat geval zal de wijze, waarop de hoogte 
moet worden gemeten, afhangen van de 
plaats van de bovenbouw en van het ver
schil in dekrondte van het er boven gelegen 
dek en van het er onder gelegen dek (zie 
figuur 70). 

5. Indien een bovenbouw onregelmatig 
gevormd is, moet hij in delen worden gemeten. 

Kubieke inhoud van de bovenbouw 
Art. 54. De kubieke inhoud van de boven

bouw wordt als volgt bepaald: 
I. De breedten zijn van voren naar achte

ren genummerd. De bepalingen van artikel 

1 Zie noot bij artikel 48, methode re. 
1 In geval een bovenbouw, op elk punt van 

.zijn lengte de .zelfde breedte heeft, is het 
voldoende slechts één breedte te meten 
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· 49 betreffende de vaststelling van de kubieke 
inhoud van tussendeksruimten zijn van toe
passing voor het verkrijgen van de kubieke 
inhoud van de bovenbouw. Indien de lengte 
echter slechts in twee delen verdeeld is, moet 
de som van de twee eindbreedten en viermaal 
de middelste breedte met een derde van de 
afstand tussen de breedten worden verme
nigvuldigd. Het aldus verkregen oppervlak 
wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde 
hoogte, en dit laatste product vormt de ku
bieke inhoud van de bovenbouw in kubieke 
meters of kubieke voeten. 

2. In geval van een bovenbouw, bedoeld 
in noot 2 bij lid 3 van artikel 53 en in lid 4 
van dat artikel, wordt de lengte vermenig
vuldigd met de breedte en het aldus verkre
gen oppervlak vermenigvuldigd met de ge
middelde hoogte. Dit laatste product vormt 
de kubieke inhoud van de bovenbouw in 
kubieke meters of kubieke voeten. 

Luikhooftûn 
Art. 55. De kubieke inhoud van een luik

hoofd wordt verkregen door vermenigvuldi
ging van de inwendige lengte met de gemid
delde inwendige breedte en het product met 
de gemiddelde hoogte (d.w.z. het rekenkundig 
gemiddelde van de hoogten, gemeten van de 
dhderkant van het dek tot de onderkant van 
de luiken). 

Indien de gezamenlijke inhoud van de lui
ken groter is dan 1/a % van het deel van de 
bruto inhoud bestaande uit de onderdeksin
houd, de tussendeksruimten, de niet vrijge
stelde bovenbouw en de in de meting be- ' 
grepen licht- en luchtschachten van de machi
nekamer, moet de overmaat bij de bruto
inhoud gevoegd worden. 

Art. 56. De gezamenlijke inhoud van de 
luikhoofden bestaat uit de som van de kubie
ke inhouden van alle luikhoofden, die toegang 
geven tot ruimten, welke in de bruto-inhoud 
begrepen zijn. Derhalve zal een luikhoofd, 
dat toegang geeft tot een vrijgestelde ruimte, 
als aangegeven in de artikelen 57 en 58, niet 
in deze gezamenlijke inhoud worden begre
pen. Echter zal de kubieke inhoud van een 
luikhoof d, dat binnen een open ruimte is 
gelegen, maar toegang geeft tot een in de . 
bruto-inhoud begrepen ruimte, wel deel uit
maken van genoemde gezamenlijke inhoud. 

Luikhoofden, die toegang geven tot ruim
ten, welke niet in de bruto-inhoud begrepen 
zijn, moeten echter toch gemeten worden en 
met hun afmetingen vermeld worden in de 
met ingstaten. 

Het deel van een ingesloten schacht (b.v. 
een kolenstortkoker), binnen de begrenzing 
van een bovenbouw gelegen, moet worden 
behandeld als een gesloten bovenbouw en -
derhalve in dé bruto-inhoud worden begre
pen (zie figuur 71), tenzij genoemde schacht 
toegang geeft tot een vrijgestelde ruimte 
(zie ficuur 72). 

Gesloten ruimten, meUc. nid in tk bruto inhoud 
begrepen rvortkn 

Art. 57. De volgende op- en boven het 
bovendek gelegen ruimten, moeten niet in de 
bruto-inhoud begrep_en worden, mits zij uit
sluitend bestemd en ingericht zijn en geheel 
gebruikt worden voor de hieronder aangege
ven doeleinden. 
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1. Ruimten, welke beschouwd kunnen 
worden deel uit te maken van de ruimte voor 
de werktuiglijke voortstuwing of welke dienen 
voor de toetreding van licht en lucht in zulk 
een ruimte. De bepalingèn van artikel 77 
zijn van toepassing wat de behandeling van 
zulke ruimten betreft. 

2. Ruimten welke een soort van werktui
gen bevatten, welke geen deel uitmaken van 
de werktuiglijke inrichting ten behoeve van 
de voortstuwing. Krachtens dit artikel wordt 
het volgende als werktuig beschouwd: anker
gerei, kettingbak, kaapstand, stuurgerei, 
pompen, koelinrichtingen en distilleerinstal
laties, liften, wasmachines, ketels en machi
nes voor het bereiden van walvisolie of guano, 
dynamos, accumulatoren-batterijen, brand
blusinrichtingen, enz. Hetzelfde voorschrift 
is van toepassing op hulpketels, welke volgens 
de artikelen 78 en 79 niet beschouwd worden 
deel van de werktuiglijke voortstuwing uit 
te maken. 

3. De ruimte voor beschutting van de 
roerganger (s) (stuurhuis). Indien een ruimte 
gedeeltelijk wordt gebruikt als stuurhuis en 
gedeeltelijk als kaartenkamer, moet het deel, 
dat als stuurhuis wordt gebruikt, vrijgesteld 
worden van meting in de bruto-inhoud. 

4. Ruimten, dienende als kombuizen en 
bakkerijen, uitgerust met fornuizen of ovens, 
zondere rekening te houden met de soort van 
personen, waarvoor zij dienen. 

5. Ruimten zoals schijnlichten, koepels 
en schachten dienende voor het toetreden van 
licht en lucht naar daaronder gelegen ruimten. 
Geen deel der ruimte onder de overkoepe
ling of bedekking in een bovenbouw gelegen 
zal echter worden vrijgesteld van meting in 
den bruto inhoud, tenzij er een openjng is 
gelaten in de vloer van de bovenbouw onder 
het schijnlicht, de koepel of de schacht voor 
het toetreden van licht en lucht naar ruimten 
onder deze vloer gelegen (zie de figuren 73 en 
74). 

6. Ruimten, zoals toegangskappen en 
toegangsluiken. dienende tot beschermin& 
van traptoegangen, trappen en ladden, die 
naar beneden gelegen ruimten leiden. Indien 
een niet afgeschoten traptoegang gelegen is 
binnen een ruimte, welke voor andere doel
einden gebruikt wordt, zoals een rookkamer, 
zal slechts dat deel van de ruimte hetwelk 
onmiddellijk boven de trapopening is gelegen, 
vrijgesteld worden. Traptoegangen (trappen 
of ladders) onmiddellijk beneden toegangs
kappen of luiken gelegen, worden ook vrij
gesteld van meting in de bruto inhoud (sie 
de figuren 75, 76, 77, 78 en 79). 

7. Ruimten ingenomen door waterclosets, 
privaten en urinoirs voor officieren, beman
ning en passagiers. Deze vrijstelling zal echter 
noch verleend worden voor ruimten, voor 
welker gebruik door de pasasgiers afzonder• 
lijk betaald moet worden, noch voor zulke 
ruimten indien zij deel uitmaken van bil elkaar 
behorende passagiers verblijven. 

IndJen waterclosets en urinoirs met een 
waspLaats in één ruimte zijn verenigd, mag de 
ruimte.welke door de wasplaats is ingenomen, 
niet worden vrijgesteld, tenzij hare afmetin
gen klein zijn ten opzichte van de door de 
waterclosets en urinoirs i,ngenomen ruimte 
(zie figuur 80). 

8. Waterballastruimten, welke voldoen 
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aan de in artikel 71 gestelde voorwaarden. 
De vrijstelling van de in de leden 2 tot en 

met 6 genoemde ruimten hangt af van de 
voorwaarde, dat zij niet groter zijn dan voor 
hun doel vereist wordt. 

Alle in dit artikel opgesomde ruimten 
moeten worden· gemeten en onder een afzon
derlijk hoofd in de metingstaten worden 
ingeschreven. 

De afmetingen van de in de leden 2 tot en 
met 8 genoemde ruimten moeten uitwendig 
genomen worden, behalve wanneer zulk een 
ruimte een gedeelte van de huid of van een 
schot gemeen heeft met een bovenbouw, 
waarvan zij deel uitmaken, in welk geval de 
lengte of breedte tot hetzelfde vlak moeten 
worden gemeten als bij de boven bouw (zie 
de figuren 81 en 82). Voor het overige moeten 
de desbetreffende bepalingen der artikelen 53 
en 54 toegepast worden, aangaande de meting 
en de berekening van de kubieke inhoud. 

Indien zulke ruimten binnen een boven
bouw zijn gelegen, zal het in het algemeen het 
eenvoudigste zijn om eerst de gehele boven
bouw te meten en daarna afzonderlijk de 
genoemde ruimten, welke niet in de bruto 
inhoud worden begrepen (zie figuur 77). De 
kubieke inhoud van bedoelde ruimten moet 
van de kubieke inhoud van de gehele boven
bouw worden afgetrokken en de rest zal bij de 
bruto inhoud worden gevoegd. 

In gevallen waarbij het, overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel, nodig wordt ge
vonden de vrij te stellen ruimte te verkleinen, 
omdat deze ruimte overdreven groot is, of 
omdat zij voor andere doeleinden kan worden 
benut dan onder :a tot 6 genoemd, moet de 
vrijstelling beperkt worden tot de ruimte 
welke voor het doel strikt nodig is - bij 
voorbeeld, moet in het geval van werktuigen, 
de vrijstelling beperkt blijven tot de ruimte 
welke door deze werktuigen wordt ingenomen 
en voor hunne bediening strikt nodig is. In 
het algemeen zal echter de volle hoogte van 
de ruimte worden genomen. Indien de vrij
stelling beperkt is, moeten de beperkte af
metingen, zowel als de afmetingen van de 
gehele ruimte op de metingstaten worden 
vermeld. 

Open ruimten wellu, niet in de bruto inhoud 
worden begrepen 

Art. 58. Behoudens de in artikel 51 ge
noemde voorwaarden zullen als een uitzon
dering op de in artikel 50 gegev---en algemene 
regel de ruimte tussen het bovendek en het 
stielterdek gelegen - gewoonlijk shelterdek
ruimte genoemd - en andere delen van de 
bovenbouw van meting in de bruto-inhoud 
worden vrijgesteld, indien zij krachtens de 
volgende bepalingen worden geacht open te 
zijn. 

I. Een ruimte zal voor de meting als open 
beschouwd worden, indien een schot of over
kapping slechts . bestaat uit metaalgaas of 
gelijksoortig rasterwerk, of planken met tus
senruimten, bij een schot van meer dan 
0.076 meter of 0.025 voet, en bij een overkap
ping 1 van meer dan 0.024 meter of 0.08 voet. 

1 Indien zulk een ruimte als een magazijn, 
werkplaats, enz. wordt gebruikt, zal zij in de 
bruto inhoud begrepen worden. 
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II. a. Openingen in dekken of in ooBlcaP
pingen 

1. Een ruimte zal voor de meting als open 
worden beschouwd, wanneer zich een opening 
bevindt in het midden van het boven deze 
ruimte aangebracht dek of de overkapping 
boven deze ruimte. De lengte van deze ope
ning mag niet minder zijn dan 1.219 meter of 
4 voet en de breedte moet ten minste gelijk 
zijn aan de breedte van het dichtstbijzijnde 
ladingluik op hetzelfde dek of in de overkap
ping. 

2. Indien aanspraak wordt gemaakt op 
vrijstelling van meting in de bruto inhoud 
voor een shelterdekruimte of een deel ervan, 
mag de afstand tussen de achterzijde (ach
terste hoofdplaat) van de dekopening en de 
achterzijde van de achtersteven niet minder 
bedragen dan een twintigste van de signale
mentslengte van het schip, indien de opening 
zich op het achterschip bevindt. Indien de 
opening zich op het voorschip bevindt, mag de 
afstand tussen de voorzijde (voorste hoofd
plaat) van de dekopening en de voorzijde 
van de voorsteven niet minder dan een vijfde 
van genoemde lengte bedragen. . 

3. Indien hoofden worden aangebracht, 
mag hun gemiddelde hoogte boven het dek 
Öf de overkapping niet groter zijn dan 0.305 
meter of I voet. Hekwerk, scepters of potten 
rondom de opening, moeten op een zodanige 
wijze worden aangebracht, dat zij elke wijze 
van schalmen van de opening verhinderen. 
Slechts wegneembare houten luiken mogen 
worden gebruikt en deze houten luiken mogen 
van onderen door middel van sjorringen van 
touwwerk (geen staaldraad) hennep of ge
lijksoortig materiaal op hun plaats gehouden 
worden (zie figuur 83). 

4. Tonnage openingen in het dek mogen 
niet onder een dek, een vast bordes of enige 
andere gelijksoortige constructie worden aan
gebracht (zie figuur 84). 

b. Openingen in de zijden van het schip of 
in tû züschotten van een bovenbouw. 

1. Een ruimte wordt voor de meting als 
open beschouwd, indien er ~ of meer ope
ningen aan beide zijden in de huid of in de 
zijschotten aanwezig zijn. Indien er slechts 
één opening in elke zijde aanwezig is, mag de 
lengte niet kleiner dan 5.486 meter of 18 voet 
en de hoogte niet kleiner dan o. 76:a meter of 
2.5 voet zijn. Indien er meer dan één opening 
in elke zijde is, mag de hoogte van deze ope
nincen niet kleiner dan 0 .762 meter of 2.5 
voet en hun totale oppervlak aan elke zijde 
niet kleiner dan 5.57 4 vierkante meter of 
60 vierkante voet zijn. Geen opening mag in 
oppervlak: kleiner zijn dan 2.323 vierkante 
meter of 25 vierkante voet. (zie de figuren 85 
en 86). 

:a. Indien tussen dwarsscheepse schotten 
een kuil aanwezig is, moeten de openingen 
in de huid of in de zijschotten zo mogelijk een 
lengte hebben van 5.486 meter of 18 voet of 
indien zulks niet mogelijk is, moeten zij niet 
kleiner zijn dan drie vierden van de lengte 
tussen de dwarsschotten. De hoogte mag niet 
-kleiner zijn dano.762 meterof2.5voet.Het op
lpervlak van de opening moet aan elke zijde 
-tenminste 4.181 vierkante meter of 45 vier-
kante voet bedragen. • 
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3. Alle zijopeningen moeten recht tegen
over elkaar in beide zijden van het schip of 
van de bovenbouw zijn gelegen. Zij mogen 
van geen enkele vaste afsluiting -voorzien 
worden. De enige toelaatbare middelen tot 
sluiting van zijopeningen zijn geveling-plan
ken, welke zijn aa.ngebracht tussen kanaal
ijzers, die aan de huid of de zijschotten zijn 
gelast of geklonken. Noch de huid of schotten 
nabij de opening, noch de kanaalijzers, noch 
de spanten welke ter plaatse van de opening 
doorlopen, mogen van gaten, scharnieren, 
oogbouten, klampen of enig ander middel 
tot sluiten of schalmen van de openingen 
zijn voorzien. 

4. Zijopeningen mog~ niet door schot- • 
ten of andere dergelijke middelen zijn· om
sloten. 

c. Openingen in dwarsscheepse schotten. 
1. Een ruimte zal voor de meting als open 

worden beschouwd: 
1°. Indien zich in een van de eindschotten 

twee tonnage-openingen bevinden, aan elke 
zijde van het langsscheepse middenvlak één. 
Indien drempels zijn aangebracht, mogen zij 
niet hoger zijn dan 0.610 meter of 2 voet. De 
hoogte der opening mag in geen geval kleiner 
zijn dan 1.219 meter of 4 voet en de breedte 
moet tenminste 0.914 meter of 3 voet bedra
gen. 

:zo. Indien zich in een van de eindschotten 
één enkele tonnageopening bevindt van ten
minste 1.524 meter of 5 voet hoogte en 1.219 
meter of 4 voet breedte, waarbij als voorwaar
de geldt, dat, indien de ruimte zich van boord 
tot boord uitstrekt, de opening zoveel moge
lijk in het midden van de desbetreffende 
ruimte of van het schip is aangebrJ1,cht (zie 
de figuren 87, 88 en 89). Indien een drempel 
aanwezig is, mag hij niet hoger zijn dan 0.610 
meter of z voet. 

2. De openingen mogen slechts gesloten 
worden hetzij door middel van geveling
planken, 1 welke .zijn aangebracht tussen 
kanaalijzers, die aan het schot zijn gelast 
of geklonken hetzij door middel van losse 
platen•, die op hun plaats gehouden worden 
met haakbouten op een onderlinge afstand 
van niet minder dan 0.305 meter of 1 voet, 
hart op hart, dan wel met bouten en losse 
knevelbalken, waarbij de bouten niet door het 
schot gaan. De schotten of de U-üzers bij de 
openingen mogen niet zijn voorzien van ga
ten, scharnieren, oogbouten, klampen of 
enig ander middel dat zou kunnen worden 
benut tot sluiten of schalmen van de ope
ningen. 

3. Indien de ruimte door schotten is 
onderverdeeld moeten deze schotten van 
openingen zijn voorzien, welke dezelfde af
metingen en middelen tot sluiting hebben als 
hierboven is aangegeven. 

4. Indien enig deel van de bovenbouw 
op grond van de aanwezigheid van een ton
nage opening of openingen in het eindschot is 
vrijgesteld, mogen er geen andere toegancs-

1 In plaats van geveling-planken, mogen 
ook stukken kanaalijzer of gelijksoortige 
middelen gebruikt worden. 

2 De platen mogen bedekt zijn met een 
warmte isolerende bekleding. 
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middelen tot de vrijgestelde ruimte in het 
schot aanwezig zijn (zie figuur 90). 

5. Ruimten, welke van dek tot dek geheel 
open zijn zo~r enig middel tot sluiting, 
zullen vrijgesteld worden onder voorbehoud, 
dat de breedte tenminste 0.914 meter of 3 
voet bedraagt (zie figuur 91). 

d. Algemene bepalingen. 
1. Alle tonnage openingen, op grond waar

van aanspraak wordt gemaakt op vrijstelling 
van meting in de bruto-inhoud, moeten zo 
gelegen zijn, dat zij aan weer en wind zijn 
bloot gesteld. 

2. De afmetingen van bovengenoemde 
tonnage openingen dienen om het zuivere 
minimum oppervlak van een opening vast 
te stellen: derhalve moet de minimum lengte 
over de totale minimum breedte voorkomen 
(zie figuur 92) of de minimum hoogte over de 
totale minimum lengte (zie de figuren 85 en 
86). . 

3. Bij het bepalen van de afmetingen van . 
tonnage-openingen, moet het gedeelte van 
de opening, dat door staven, stutten, potten 
of dergelijke onderdelen is bedêkt, worden 
aangemerkt als een verkleining van het 
zuivere oppervlak van zulke openingen. 

In het geval van zij-openingen mogen 
echter de huidflenzen der spanten in het 
vrije oppervlak van de opening worden mee
gerekend (zie de figuren 85 en 86). 

Art. 59. Open bovenbouw en open shel
terdekruimten, als omschreven in artikel 58, 
moeten steeds worden gemeten en in de 
metingstaten worden ingeschreven. Een nauw
keurige aantekening omtrent de afmetingen 
v~ de openingen moet hierbij worden ge
voegd. De meting zal worden uitgevoerd over
eenkomstig de voorschriften van artikel 48 1• 

c.q. artikel 53. . 
De berekening zal uitgevoerd worden, als 

in de artikelen 49 ,·n. 54 is aangegeven. 
Indien zich binnen een open ruimte (zie 

figuur 83) bovenbouwen bevinden, welke 
in de bruto-inhoud moeten worden begrepen, 
luikhoof den of ruimten als bedoeld in artikel 
57, dan wel ruimten welke worden geacht 
deel van de ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing uit te maken (schachten, enz.), moe
ten al deze ruimten afzonderlijk worden ge
meten en in de metingstaten worden ver
meld. Elk dezer ruimten, zal wat het opne
men in of vrijstellen van de bruto inhoud be
treft worden behandeld, als in de desbetref
fende artikelen is aangegeven. 

De afmetingen en de kubieke inhoud van 
elke open ruimte, als omschreven in artikel 
58, moeten in de meetbrief onder een afzon
derlijk hoofd worden vermeld. Van deze ku
bieke 1nhoud moeten de kubieke inhouden 
der ruimten gelegen binnen de open ruimte, 
als aangeduid in de voorgaande paragraaf, 
worden af getrokken en het verschil vormt de 
netto kubieke inhoud van de desbetreffende 
open ruimte In gevallen, waarbij er een 

1 In het algemeen zal een shelterdekruimte 
niet van de voorsteven tot het hek open zijn. 
In de meeste gevallen is in het voorschip en 
in het achterschip een gesloten schot aan
ge bracht (zie figuur 83); derhalve zullen de 
voorschriften van artikel 48 alleen in zeer 
bijzondere gevallen van toepassing zijn. 
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belangrijk verschil bestaat tussen de uit
wendige en inwendige af metingen van een 
gesloten ruimte, die binnen een open ruimte 
is gelegen (b.v. in geval van een geisoleerde 
proviandruimte), moeten bij het toepassen 
van bovenstaande regel de uitwendige af
metingen worden gebruikt. 

Het volgende voorbeeld geeft met ver
wijzing naar figuur 93 aan op welke wijze de 
kubieke inhoud van een open deel van een 
shelterdekruimte op de meetbrief moet wor
den aangegeven. 

Open dal van een shelterdekruimte 1 

Totale kubieke inhoud: 
H 2.44 m. (8 vt.); L = 109.73 m. 

1 
10.36 m. (34 vt.) 1 
14.63 m. (48 vt.) 
I7 .o7 m. (56 vt.) 

B = I7 .07 m. (56 vt.) 
17.07 m. (56 vt.) · 
16.15 m. (53 vt.) 
15.24 m. (50 vt.) 

(360 vt.); 

= 4242.49 m 8 

(1497.6o t.) 

af: gesloten deel (n), luik.hoofd (o) en 
machineschaclit • 424.93 m1 (150.00 t.) 

Netto kubieke inhoud 3817.56 m• (1347.6o t.) 

Open kail 
H = 2.44 m. (8 vt.); L = 2.44 m. (8 vt.); 

f 15.24 m. <so vt.> l 
B = l 15.09 m. (49.5 vt.) f = 89.74 m8 

14.93 m. (49 vt.) (31.68 t.). 

Beschutting voor dekpa.ssagiff'a 
Art. &O. Een gesloten bovenbouw mag. 

- op schepen, die korte reizen maken - onge
acht de voorschriften van het eerste lid van 
artikel 51 - na machtiging van de betrokken 
nationale centrale scheepsmetingsautoriteit, 
van meting in de bruto-inhoud worden vrijge
steld. indien deze uitsluitend zonder extra 
heffing wordt gebruikt voor beschutting van 
dekpassagiers. · 

De meting en berekening moeten worden 
uitgevoerd als aangegeven is in de artikelen 
53 en 54. en de kubieke inhoud (met uitzon
dering van de waterclosets, welke reeds zijn 
vrijgesteld volgens artikel 57) moet in de 
meetbrief onder een afzonderlijk hoofd wor
den vermeld. 

HOOFDSTUK IV 

MetJng en berekening van de aftrek 
volgens Regel I 

Ruimten voor de kapitein 
Art. 61. Elke ruimte, welke bestemd is en 

uitsluitend wordt gebruikt voor het gerief 
van de kapitein en als zodanig is gemerkt, 
moet van de bruto inhoud worden afgetrok
ken. 

De ruimten voor de kapitein, welke wor
den afgetrokken, mogen een slaapkamer met 

1 Indien dit verlangd wordt, mag deze 
ruimte tussen de tussenliggende stalen dwars

. schotten in delen worden gemeten. 
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een daaraan crenzende 1 zitkamer, een bad
kamer. een kantoor en kleerkasten omvatten. 
Indien de kapiteins verblijven niet grenzen 
aan het stuurhuis of de kaartenkamer, mag, 
indien er een zodanige ruimte aanwezig is. 
een wachtkamer voor de kapitein. grenzende 
aan het stuurhuis en de kaartenkamer, ook 
onder de af te trekken ruimten worden op
genomen. 

Ruimten voor de bemanning 
Art. 62. Elke ruimte, welke door de be

manning is bewoond uitsluitend tot hun ge
rief is bestemd en als zodanig gemerkt, moet 
van de bnito inhoud afgetrokken worden. 

De uitdrukking ,.bemanning" omvat iedere 
persoon (behalve de kapitein en de loodsen) 
die in dienst genomen of gemonsterd is voor 
enigerlei werkzaamheid aan boord van het 
schip gedurende haa.r reis. 

Bij een loodsboot mogen alleen de loodsen, 
die nodig zijn voor het normale besturen van 
de loodsboot, als leden van de bemanning 
worden aangemerkt. 

De ruimten, welke als bestemd voor de 
bemanning worden afgetrokken, mogen be
staan uit slaaphutten. eetverblilven, bad
kamers, wasplaatsen. kleerkasten, droog
kamers, rooksalons. ontspanningsverblijven, 
bibliotheken, hospitalen, enz. 

Het kantoor en de zitkamer van de hoofd
machinist of van de eerste stuurman mogen, 
indien zij grenzen I aan de slaaphut van die 
officier. worden afgetrokken, mits er geen 
slaapplaats in is aangebracht. Kantoren voor 
andere officieren, administrateurs a en hof
meesters mogen niet worden afgetrokken, 
evenmin als de spreekkamer van de dokter 
op een passagiersschip. 

Gangen en antûre ruimten gebruikt door de 
kapitein en de bemanning 

Art. 63. Aanrechtkamers, kombuizen, 
bakkerijen, ruimten, welke ingenomen zijn 
door drink.waterfilter- of distilleerinstallaties, 
waterclosets, privaten, urinoirs. enz .• voor 
uitsluitend gebruik door de kapitein en de 
bemanning, moeten worden afgetrokken. 
indien zulke ruimten niet reeds zijn vrijge
steld van meting in de bruto-inhoud, krach
tens de voorschriften van artikel 57. 

Hospitalen, apotheken en medicijnkasten, 
uitsluitend gebruikt door de kapitein en de 
bemanning, mogen eveneens worden afge
trokken. 

Gangen en trappen. welke uitsluitend die
nen als toegang tot ruimten voor de kapitein 
en de bemanning, worden, indien deze ruim
ten worden afgetrokken of vrijgesteld, afge
trokken. 

Deze gangen en trappen moeten eveneens 
worden afgetrokken. indien zij tevens toe
gang geven tot : 

a. andere afptrokken of vrijgestelde 

1 De uitdrukking "grenzende aan" is ook 
van toepassing ten aanzien van ruimten. 
welke door een gang gescheiden zijn. 

1 De uitdrukking "grenzende aan1
' is ook 

van toepassir,g ten aanzien van ruimten, 
welke door een gang gescheiden zijn, 

• Of officieren, die als zodanig dienst doen • 
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ruimten (werktuiglijke voortstuwingsruim
ten inbegrepen) (zie figuur 94); 

b. niet voor aftrek in aanmerkiackomende 
ruimten, welke alleen door normale mangaten 
toegankelijk zijn (zie figuur 95); 

c. niet voor aftrek in aanmerking komende 
ruimten, welke uitsluitend bestemd zijn tot 
gebruik van de kapitein en de bemanning 
(b.v. linnenkasten); 

d. niet voor aftrek in aanmerking komen
de gangen en trappen, mits zij afzonderlijk 
worden gesloten (zie figuur 95). 

Een deel van een gang, dat 11iet door schot
ten is af gescheiden, mag niet worden afge
trokken. 

Ruimten, welke behoorlijk zijn ingericht, 
bepaald nodig zijn en uitsluitend gebruikt 
worden voor de berging van vloeibare of 
vaste proviand voor de kapitein en de be
manning, moeten eveneens worden afge
trokken. 

De aldus toegestane aftrek mag echter 
niet groter zijn dan 15 procent van de in
houd van de overige afgetrokken ruimten 
voor de kapitein en de bemanning. 

Etenskasten mogen zonder beperking 
worden afgetrokken in schepen, waar de 
kapitein en de bemanning voor hun eigen 
voedsel zorgen doch in dergelijke gevallen 
wordt geen aftrek voor een proviandruimte 
verleend. · 

Art. 64. Reservehutten mogen niet afge
trokken worden. De aanwezigheid echter 
van twee reservehutten voor het gebruik b.v., 
van loodsen of boventallige officieren zal niet 
geacht worden het schip te veranderen in een 
passagiersschip, mits genoemde reservehutten 
met niet meer dan in totaal vier bedden, 
sofabedden inbegrepen, zijn uitgerust. 

In passagiersschepen zonder eetsalon, 
rooksalon, aanrechtkamer, kombuis, bakkerij, 
proviandruim, drinkwaterfilter- of distilleer
installatie, badkamer, wasplaats, water
closet, privaat of urinoir bestemd voor uit
sluitend gebruik door passagiers, vervalt de · 
aftrek van de desbetreffende ruimten voor 
kapitein en bemanning. Voor schepen echter, 
welke dekpassagiers, zoals pelgrims ver
voeren en welke in het geheel niet zijn inge
richt voor hutpassagiers, is deze regel niet 
van toepassing, behalve met betrekking tot 
water-closets, privaten of urinoirs. 

Volgens dit artikel wordt onder de uit
drukking "passagiersschip" elk schip ver
staan, dat betalende passagiers vervoert en 
elk schip (zelfs indien het zonder passagiers 
vaart), dat meer dan tweee resevehutten 
heeft, welke zijn ingericht als bovenomschre
ven. 

Art. 65. De ruimten, genoemd in de artike
len 66 tot en met 71, zullen volgens de letter 
van deze voorschriften geacht worden te 
zijn "ruimten voor de besturing en de be
diening van het schip". als omschreven in 
artikel 7 onder no. 2, en zullen. rekening 
houdende met de voorwaarden in deze arti
kelen neergelegd en mits zij nog niet van de 
meting zijn vrijgesteld krachtens de voor
schriften van artikel ~7, van de bruto inhoud 
worden afgetrokken. 

De ruimten voor besturing en bediening 
van het schip zijn de volgende: 

a. Ruimten voor de besturing (behalve 
hulpketels en hoofdpompen) (artikel 66). 
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b. Ruimten voor hulpketels en voor 
hoofdpompen (artikel 67). 

c. Ruimten woor pomp-installaties in 
schepen, welke vloeibare lading in de ruimen 
vervoeren (artikel 68). 

d. Ruimten voor bootsmansgoed (artikel 
69). . 

e. Ruimten voor de berging van zeilen 
(artikel 70). 

f. Ruimten voor waterballast (artikel 71). 

Ruimten voor butu.ring (behalve hu.lpketels en 
hoofdpompen) 

Art. 66. Ruimten, die uitsluitend worden 
gebruikt voor de besturing van het schip en 
welke nog niet vrijgesteld zijn volgens arti
kel 57, moeten van de bruto inhoud worden 
afgetrokken tot een grootte als redelijk geacht 
wordt. 

De voor aftrek in aanmerking komende 
ruimten voor besturing zullen in de regel 
omvatten de ruimten voor het bergen en het 
gebruik van kaarten en zeevaart kundige 
instrumenten, ruimten voor draadloze tele
grafie en telefonie 1 , ruimten voor het bergen 
van seinlantaarns, vlaggen, vuurpijlen, enz., 
ruimten voor onderwaterkloksignaal- en 
lodingstoestellen, ruimten voor automatische 
stuurkompassen, gyrostabilisators of gelijk
soortige toestellen en ruimten voor de helm
stok, het stuurgerei, de kaapstand en het 
ankergerei met inbegrip van kettingbakken. 

In schepen, waarbij een deel van het stuur
huis als kaartenkamer wordt gebruikt zal 
dit deel worden afgetrokken. 

In gevallen waarbij de helmstok, het stuur
gerei, de kaapstand, het ankergerei of gelijk
soortige inrichtingen zich bevinden in ruim
ten, welke groter zijn dan voor het doel 
wordt vereischt, zal de werkelijke ruimte door 
elk van deze inrichtingen ingenomen, worden 
afgetrokken en daarbij zal aan elke zijde van 
het toestel de ruimte, welke nodig is voor de 
bediening (in het algemeen niet meer dan 
0.610 meter of 2 voet aan alle zijden), worden 
toegevoegd. De totale hoogte, welke wordt 
toegestaan, behoort in de regel de hoogte van 
een normale tussendeksruimte niet te over
schrijden. 

Hulpketels en hoofdpompen 
Art. 67. Onverminderd de voorschriften 

van artikel 79 betreffende de behandeling van 
hulpketelruimten, welke beschouwd mogen 
worden als een deel van de ruimte voor de 
werktuigelijke voortstuwing, zal de door de 
hulpketels werkelijk ingenomen ruimte, in• 
dien zij met de hoofdpompen van het schip 
zijn verbonden, worden af getrokken, zelfs 
indien de hulpketels tegelijkertijd gebruikt 
worden voor bediening van de laad- en los
lieren of voor gelijksoortige doeleinden. 

Indien de hulpketels niet met de hoofd
pompen verbonden zijn, maar uitsluitend 
dienen voor het werken met de kaapstand, 
het ankergerei, het stuurgerei of gelt,"ksoor
tige middelen voor besturingsdoeleinden, 
mag de door haar ingenomen ruimte be
schouwd worden als ruimte voor besturing 
en als zodanig worden afgetrokken. 

1 Echter niet een wachtkamer voor passa
giers. 
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Ruimten, welke worden ingenomen door
en nodig zijn voor de bediening van lenspom
pen en voor toegang uitsluitend daarheen, 
worden afgetrokken. 

Hetzelfde voorschrift geldt voor water
ballastpompen, welke tevens het schip kun
nen lenzen. 

Indien een hulpketel. een lenspomp of 
een waterballastpomp. welke aan boven
staande voorwaarden voldoet, gelegen is 
binnen de begrenzing van de ruimte voor 
werktuiglijke voortstuwing en niet als een 
deel van de werktuiglijke voortstuwing kan 
worden beschouwd, zal slechts de ruimte, 
welke strikt door genoemde middelen wordt 
ingenomen worden afgetrokken en op de 
metingstaten onder ruimten voor besturen 
en bedienen van het schip worden vermeld. 

Pompinstallaties in schepen, welke vloeibare 
lading in de ruimen vervoeren 

Art. 68. In schepen, welke vloeibare la
ding in de ruimen vervoeren, zal aftrek ge
geven worden voor ruimten, welke ingenomen 
zijn door-en bepaald nodig zijn voor toegang 
en bediening van pompen. welke dienen als 
ladingpompen, of, krachtens de bepalingen 
van artikel 78 onder A 6, n, trimpompen 
voor vloeibare brandstof en buiten de ruimte 
voor werktuiglijke voorstuwing geplaatst, 
mits al zulke pompen tevens geschikt zijn 
om het schip te lenzen. 

De af te trekken pompkamerruimte zal 
als volgt worden bepaald: 

De ruimte, welke wordt ingenomen door
en bepaald nodig is voor de bediening van 
een pomp, wordt geacht een hoogte te hebben 
gelijk aan die van de pomp. doch tenminste 
van 2.134 meter of 7 voet en een horizontaal 
oppervlak gelijk aan de ingenomen bodem
ruimte met voldoende ruimte daaromheen 
voor behoorlijke bediening. 

De ruimte benodigd voor toegang wordt 
geacht een hoogte te hebben gelijk aan de 
afstand tussen de bovenkant van bovenge
noemde ruimte en het bovendek en een hori
zontale doorsnede met één afmeting gelijk 
aan de breedte van de ladder en de andere 
afmeting 0.914 meter of 3 voet, echter niet 
groter dan 0.557 vierkante meter, of 6 vier
kante voet. 

De totaal verleende aftrek voor pompka
mers mag niet meer bedragen dan in de na
volgende ~abel is aangegeven: 

8rdio inhovd 

meer dan 8498,Si m• (3000 t.), • • 
mee, dan 4249,29 m• (1 SOO L) , • • 
tol en IDCI 1498,58 m• (3000 L) • , , 
meer dan 1416,43 m• ( 500 iJ • •• 
101 'en met 4249,29 m• (ISOO L) ••• 

1416,4) m• ( 500 L), , • 
., minder ••••••• 

Boatsmansgoed 

0.9 

J.l 

Totaal .a.an1al 
kubieka-rs 

el bMUlm 

76,49 m1 (27 L) 

SOJ)9 ml (18 t.) 

Zl,33 m• (10 t.) 

Art. 69. Behoudens de hieronder bepaalde 
beperkingen moet elke ruimte, welke uit
sluitend voor de berging van bootsmansgoed 
is ingericht en wordt gebruikt, van de bruto 
inhoud worden afgetrokken. 

De bemanning "bootsmansgoed'' omvat 
alle goederen, welke voor bediening en onder-
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houd van het schip nodig zijn en onder het 
beheer van de bootsman staan. 

In het algemeen zal het bootsmansgoed 
bestaan uit staaldraden, trossen, touwwerk, 
teer, verf. blokken, sluitingen, tentzeilen, 
presenningen, takels, bezems, zwabbers, 
emmers, enz. 

De verleende aftrek voor bootsmansgoed 
moet beperkt worden overeenkomstig de 
volgende schaal: · 

1 Percent•ae Totaal aanlal 
Bnno in.boud van de kubieke meten 

bn.11oinho114 or tonnen 

mem dan S6657,22 m' (20000 L) »..n ma c1:zs i.) 
meer· ciao 28328.61 m• (10000 t.l 
IOC en me& 56657,22 111" (20000 t. 28J,l!J m• (100 L) 

~:n = Jm:~ :: i,: :.1 212,46 m• ( 75 L) 
meer dan ~m:;~ :: ~ = ~~ toten met lt 56,156 .ro• ( 20 t.) 
meer dan 1416,43 m• ( ,OOt,) 
toten met 2832,86 ~ ( 1000 t.) 42,411 m• ( 15 t.) 
meer clan 424.9] m" ( uo t.) 
IOtODllllll 1'16,43 ml ( SCIOL) 2• 21,,, 111" ( 10 t.) 

424.9l m9 ( 1'0 l.) • 
br minder •••••• a.,o .... ( J t.) 

Indien in schepen met een bruto inhoud 
· van niet meer dan 424.93 kubieke meter of 

150 registertonnen, !net bootsmansgoed wQrdt 
geborg~n in een ruimte, welke niet uitslui
tend tot dit doel is ingericht wordt de aftrek 
voor bootsmanscoed volgens bovenstaande 
schaal toch verleend. 

In vissersschepen en jagersschepen (b.v. 
walvisvangers en robbenjagers) met een bruto 
inhoud van groter dan 424.93 kubieke meter 
of I so registertonnen zonder afzonderlijke 
ruimte voor bootsmansgoed wordt een pas
sende aftrek van ten hoogste 8.50 kubieke 
meter of 3 tonnen in rekening gebracht voor 
het bootsmansgoed, dat in de ruimte voor 
vis- en jachtgerei is geborgen. 

Zeilkooien 
Art. 70. In schepen, welke door zeilen 

worden voortbewogen, wordt de ruimte, die 
uitsluitend voor de berging van zeilen is inge
richt en wordt gebruikt, afgetrokken van de 
bruto inhoud overeenkomstig de volgende 
bepalingen: 

I. Bij schepen, welke uitsluitend door 
zeilen worden voortbewogen, mag deze af
trek niet meer zijn dan 4 % van den bruto 
inhoud. 

2. Indien de zeilkooi en de bootsmans
bergplaats in dezelfde ntimte zijn verenigd, 
zal eerst de ruimte voor de zeilen worden 
afgetrokken tot de in het voorgaande lid 
aangegeven grens, en zal daarna ten aanzien 
van de overblijvende ruimte een aftrek voor 
bootsmansgoed worden verleend overeen
komstig de in artikel 69 gegeven tabel. 

Waterballastraimten 
Art. 71. Waterballastruimten omvatten 

de waterballasttanks ,in de dubbe!le bodem 
en aUe waterballastruimten buiten de dubbele 
bodem onder het bovendek (b.v. vóór- ,en 
a.chterpiektanks, dieptanks en kofferdam
men), indien deze ruimten voldoen aan de 
hieronder gegeven voorschriften. 

Op schriftelijke aanvraag van de eigenaar 
en behoudens de hierna genoemde beper-
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ki.ngen, worden niet vrijgestelde ruimten. 
welke zijn ingericht en uitsluitend worden 
gebruikt voor het bergen van waterballast, 
van de bruto inhoud afgetrokken, mits zij 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a. Het moet vastgesteld zijn, dat het be
hoorlijk geconstrueerde en beproefde ballast
tanks betreft ; 

b. Zij mogen alleen bestemd zijn voor 
waterballast; 

c. Zij mogen alleen toegankelijk zijn door 
mangaten van normale grootte. 

Ad. a. De uitdrukking "behoorlijk ge
construeerde en beproefde ballasttanks" wil 
zeggen, dat de tanks in staat zijn een beproe. 
ving te weerstaan onder de druk van een 
kolom water. Het opvullen van de openingen 
in de bovenkant van een tank om de spanten 
in de zijden met cement is niet toegestaan. 

Ad b. De middelen tot vullen en ledigen 
van waterballasttanks (b.v. pompen, pijpen, 
enz.) moeten blijvend en doelmatig zijn en 
onafhankelijk van inrichtingen voor motor
koelwater of -olie, water voor voeding- of 
huishoudelijke doeleinden, brandstofolie of 
lading. Pompinrichtingen moeten van ge
schikt type en afmetingen zijn met het ~og 
op een doeltreffende verwerking van de 
waterballast. De zuig- en perspijpen mogen 
in het algemeen geen kleinere inwendige 
middellijn hebben dan 64 m.m. of 2 1/a Eng. 
duim. Handpompen, losse pompen of sl~
aansluitingen worden niet beschouwd als 
blijvende en doelmatige middelen tot vullen 
en ledigen. In alle schepen niet groter dan 
566.57 kubieke meter of 200 tonnen bruto 
inhoud, en in schepen van meer dan 566,57 
kubieke meter of 200 tonnen met zeilen als 
voornaamste voortstuwingsmiddel bestaat 
tegen handpompen als· het enige middel tot 
vullen en ledigen der waterballastruimten 
geen bezwaar mits de installatie van blij
vende aard is. 

Ad c. De mangaten mogen een oppervlak 
van ten hoogste 0.233 vierkante meter of 2 • .5 
vierkante voet hebben. 

Kofferdammen worden geacht waterbal
lastruimten te zijn, indien zij voldoen aan de 
hierboven genoemde bepalingen. 

Dubbele bodemtanks, welke op de ballast
leiding zijn aangesloten of bestemd zijn voor 
motorkoelwater of -olie, ketelvoedingwater, 
water voor huishoudelijk gebruik of voor het 
vervoer van brandstofolie of lading, worden 
bij het bepalen van de grootst toelaatbare 
waterballastruimte als waterballastruimten 
beschouwd. 

Bij het berekenen van de kubieke inhoud 
der waterballastruimten, welke voor aftrek 
in aanmerking mogen worden gebracht, 
dient men zich voor ogen te houden, dat de 
totale inhoud der waterballastruimten, welke 
worden vrijgesteld of afgetrokken (daaronder 
begrepen de gehele of gedeeltelijke dubbele 
bodem, de piektank.s, de dieptanks, de koffer
dammen en alle andere vormen van bona fide 
water ballasttanks onder het bovendek), het 
percentage van de bruto inhoud, gegeven in 
tabel 72, niet mag overschrijden. 

Indien de kubieke inhoud der vrijgestelde 
waterballastruimten in de dubbele bodem 
gelijk of groter is dan het in genoemde tabel 
bepaalde m&:11:imum, mag ceen aftrek voor 
.Materballastruimten worden verleend. Een 
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deel van een tank mag worden afgetrokken, 
mits de gehele tank is ingericht, geconstru
eerd en beproefd voor het bevatten van wa
terballast. 

Art. 72. Geen aftrek zal worden verleend 
voor een in de artikelen 61 tot en met 71 
behandelde ruimte, tenzij zij eerst in de bruto 
inhoud is begrepen (zie de figuren 96 en 97, 
aangevende de methode van meting der breed• 
ten en holten van een voorpiektank). 

T abtl Olllllft1111d, dit maximum ta.""1tba,e aftrek voor 1111at,,baUtut• 
ruimte au prrr:ent(l6e vai, • bnuo inJaolld 

,, ,, 
1 .,, 

h SI 

.i5 j 
Ja • )1 & 

j ,sS 9 

J 
.s-st st 1 !F 2t S.!!J l.!3 &!.!:!' 111.9 

IOOC)I) 19,00 3300 15,8.5 6200 12,59 10800 9,03 
1100 11,IS 3400 J.S,7l 6400 12,l9 Il 000 11,92 
1200 11.11 3500 u,a. 6600 12,lO 11200 8,82 
1300 H-'6 3600 15,41 6800 12,,01 11400 1.71 
1400 lt,42 l700 15,3' 7000 11,ll 11600 1,61 
1,00 11.21 3800 15,23 7200 11,65 11800 1.$2 
1600 11,12 3900 15,11 7400 11.47 12000 8,43 
1700 17,99 4000 14,99 1600 11,30 12200 8,34 
1800 17,8.5 4100 14,87 7800 Jf,13 12400 1,26 
1900 17,71 4200 14,7.5 8000 10,96 12'00 8,18 
2000 17,57 4300 14,64 8200 10,80 12 800 8,10 
2100 17.43 4400 14.,52 8400 10,64 IJ 000 S.03 
2200 17,29 4,00 14.41 8600 10,48 13200 7,96 
llóo 17,8' 4600 14,,2' 8800 HUl tl400 7,0 
2400 17,0l 4 700 14.18 9000 l:t,19 13600 7.14 
2,00 16,a, 4800 14.06 9200 10,04 13800 7,18 
l6CIO 16.76 4900 13,.95 9400 9,91 14000 7,7J 
2700 16,62. 5000 13,84 9600 9,77 14200 7,68 
2 800 16,49 5200 13.62 9800 9,64 14400 7,M 
2900 16,36 5400 13.-tl 10000 9,51 14600 7,.59 
3000 16,23 "600 13,20 10200 9,38 14800 7.55 
3100 16,U .5 800 11.99 10400 9,1' 150IJOI) 7,50 
3200 IS.tl 6000 12,,79 10600 - 9,14 - -

...?.. ~:",;~~ ._n d, bru10 lnflcJad 'll<Clntel, d1 peri:aniaar

") Of mlader, 
., or l'IIIICI. 

Art. 73. De meting en de berekeninc van 
de kubieke inhoud der in artikel 61 tot en met 
63 en 66 tot en met 70 behandelende ruimten 
moet worden uitgevoerd als in de artikelen 
53 en 54 is aangegeven. Bijgevolg worden de 
hoogten tot de onderzijde van het daarover 
gaande dek gemeten, door de plafondbeschie
ting heen, indien deze is aangebracht. De 
horizontale afmetingen van deze ruimten 
moeten genomen worden tussen de schotten 
en de beschietingen, voorzover deze aanwezig 
zijn, tot de binnenkant der spanten, of tot 
de binnenkant van de op normale afstand 
uit elkaar geplaatste schotstijlen tot waar 
de afmetingen bij de meting van de bruto 
inhoud zijn genomen. Elke ruimte moet af
zonderlijk worden gemeten en op de metinc• 
staat moet het doel worden aangegeven, 
waartoe de ruimte is bestemd. Indien slechts 
gedeelten van een ruimte zijn af getrokken, 
moeten de afmetingen van de gehele ruimte 
en tevens die van het afgetrokken gedeelte 
op de metingstaten worden vermeld (zie 
ficuur 98). 

De meting van piektanks en andere water
ballastruimten, welke zich van boord tot 
boord uitstrekken, buiten de dubbele bodem 
en onder het meetdek of het doorgestrookte 
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vlak van dit dek gelegen, moet worden uit
gevoerd volgens de voorschriften voor meting 
van de ruimte onder het meetdek. De lengte 
moet aan de bovenzijde van de tank worden 
gemeten (zie de figuren 96 en 97). Dwars
doorsneden moeten op de gewone wijze op 
het midden van de len~e en haar eindpunten 
worden gemeten, doch men neemt slechts 
vijf breedten in elke doorsnee. Indien een 
waterballastruimte gedeeltelijk onder en 
gedeeltelijk boven het meetdek of het door
gestrookte vlak van dit dek is gelegen (b.v. 
een achterpiektank, welke doorloopt tot de 
onderkant van een verhoogd achterdek), 
moet het deel onder het meetdek of het 
doorgestrookte vlak van dit dek gelegen, 
worden gemeten, als boven is aangegeven; 
het overblijvende deel wordt als een boven
bouw gemeten. 

Van alle tanks, die zich van boord tot 
boord uitstrekken, moet de afstand van het 
eindschot of de schotten tot de juiste plaats 
van de dichtstbijzijnde dwarsdoorsnede der 
JUimte onder het meetdek worden bepaald 
en op de metingsstaten worden vermeld. 

De meting van waterballastruimten, die 
zich niet van boord tot boord uitstrekken 
en onder het meetdek en buiten de dubbele 
bodem zijn gelegen, zal als volgt uitgevoerd 
worden. Meet eerst de lengte van de tank. 
Deze lengte moet verdeeld worden, als in 
artikel 21 is aangeceven, doch indien deze 
lengte niet meer dan 9.14 meter of 30 voet 
bedraagt, zal zij slechts in twee gelijke delen 
worden verdeeld. 

Dwarsdoorsneden worden in dit geval aan 
de' eindpunten van de lengte en op haar deel
punten gemeten. Indien de hier bedoelde 
ruimten betrekkelijk niet hoog zijn en door 
nagenoeg rechte vlakken worden begrensd, 
mogen zij ook worden gemeten als bepaald 
is in artikel 53. Indien een tank onregelmatig 
van vorm is, zal zij in delen worden gemeten. 

Waterballastruimten boven het meetdek 
of het doorstrookte vlak van dit dek gelegen, 
moeten worden gemeten als aangegeven in 
artikel 53. 

De kubieke inhoud van elke waterballast
ruimte wordt verkregen door toepassing van 
de desbetreffende bepalingen, in deze voor
schriften gegeven voor de vaststelling van 
de kubieke inhoud der ruimte onder het 
meetdek en van de bovenbouw. 

Aftrek uoor de ruimte uoor werktuigliïke 
ut;,0rtstuwing 

Art. 7 4. Bij schepen met werktuiglijke 
voortstuwing, waarvoor ruimte vereist wordt, 
zal een aftrek worden verleend voor werk
tuiglijke voortstuwing volgens de bepalingen 
van artikel 75 en de aldus toegestane ruimte 
zal van de bruto inhoud van het schip worden 
afgetrokken. 

De ruimte, welke wordt ingenomen door
en benodigd is voor het behoorlijk werken 
van de hoofd-voortstuwingswerktuigen en de 
daarbij op grond van de artikelen 78 en 79 
behorende hulpwerktuigen, met of c.q. 
zonder ruimten voor het toetreden van licht 
en lucht als genoemd in artikel 77. zullen naar 
de bedoeling van deze voorschriften worden 
beschouwd als ruimte voor de werktuiglijke 
voortstuwing. 

Afgezien van het verschil in methode tus-
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sen het bepalen van de kubieke inhoud der 
ruimten onder het meetdek en die der ruim
ten voor werktuiglijke voortstuwing, als aan
gegeven in de artikelen 41, Bo, onder I en 82, 
mag bij het vaststellen van de toelaatbare 
aftrek voor werktuiglijke voortstuwing, geen 
ruimte in de kubieke inhoud van de werk
tuiglijke voortstuwingsruimte begrepen wor
den, tenzij deze eerst in de bruto inhoud van 
het schip is begrepen. 1 

Alle ruimten voor werktuiglijke voortstu
wing zullen worden gemeten en hun kubieke 
inhoud zal worden berekend volgens de be
palingen der artikelen Bo, 81 en 82. 

Vaststelling van tI.. aftrek uoor werktuiglijke 
uoortstu.wing 

Art. 75. De aftrek voor werktuiglijke 
voortstuwinc moet als volgt worden vastge
steld: 

1. Schroefschepen. - Indien de kubieke 
inhoud der ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing, verkregen overeenkomstig de be
palingen der artikelen 77 tot en met 82, 
groter is dan 13 percent en kleiner clan 20 
percent van de bruto-inhoud, bedraagt de 
aftrek 32 percent van de bruto inhoud. 

Indien de kubieke inhoud der ruimte voor 
werktuiglijke voortstuwing 13 percent of 
minder, dan wel 20 percent of meer van de 
bruto inhoud bedraagt is de aftrek gelijk aan 
de kubieke inhoud der ruimte vermeerderd 
met 75 percent. 

2. Radsrschapua. - Indien de kubieke 
inhoud der ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing verkregen overeenkomstig de bepa
lingen der artikelen 77 tot en met 82 groter 
is dan 20 percent en kleiner dan 30 percent 
van de bruto inhoud, bedraagt de aftrek 37 
percent van de bruto inhoud. 

'Indien de kubieke inhoud der ruimte voor 
werktuia'li.ike voortstuwing 20 percent of 
minder, dan wel 30 percent of meer van de 
bruto inhoud bedraagt, is de aftrek gelijk 
aan de kubieke inhoud der ruimte vermeer
derd met 50 percent. 

3. Behalve voor schepen, welke uitslui
tend gebezigd worden als sleepboot 1 , en 
voor schepen, welke uitsluitend geconstru• 
eerd en bestemd · zijn voor ijsbreken, is de 
grootste aftrek voor werktuiglijke voortstu
wing in geen geval groter dan 55 percent van 
de bruto inhoud, welke overblijft, indien men 
de bruto inhoud vermindert met alle aftrek
posten behalve die voor werktuiglijke voort
stuwing. 

Onderûlffl ûr ruimt• ooor werktuiglijks uoort
stuwing 

Art. 78. De ruimte voor werktuiglijke 
voortstuwing omvat de volgende onderdelen: 

a. ruimten onder de bovenkant van de 
hoofdruimte; 

1 Zie figuur 99, welke de methode van me
ting der hoogte van een astunnel aangeeft, 
indien de meetholten daar ter plaatse geme
ten zijn tot de bovenkant der buikdenning, 
waarvan wordt verondersteld, dat zij onmid
dellijk op de bovenkant van de dubbele 
bodem is aangebracht. 

1 Berginp,,sleepboten en drijvende brand
spuiten moeten ·niet als sleepboten worden 
aangemerkt. 



789 

b. astunnels of tronken in schroefschepen 
en vluchtkokers; 

c. ruimten tussen de bovenk&Qt van de 
hoofdruimte en het bovendek; 

en kan omvatten: 
d. ruimten op of boven het bovendek t 

bestemd voor het toetreden van licht en 
lucht. 

Ad at b en c. Deze onderdelen omvatten 
alle ruimten onder het bovendek gelegen, 
welke krachtens de bepalingen van artikel 
78 en 79 mogen worden beschouwd als ruim
ten voor werktuiglijke voortstuwing. 

De "hoofdruimte" is de ruimte, welke de 
hoofdvoortstuwingswerktuigen bevat, be
halve de ruimten genoemd onder b. Haar 
bovenbegrenzing is de onderkant van het er 
boven liggende dek. 

Indien echter de aldus omschreven ruimte 
zich in hoogte uitstrekt tot de onderzijde 
van een verspringing in hoogte van het dek 
of een verhoogd halfdek, moet het deel der 
ruimte, binnen de bovenbouw gelegen, ge
bracht worden onder onderdeel d (zie de 
figuren 100 en 101). 

Ad d. Dit onderdeel omvat licht- en 
luchtschachten, gebouwd voor het toetreden 
van licht en lucht tot het ketelruim en de 
machinekamer. Tevens omvat het alle andere 
afgeschoten ruimten ten behoeve van werk
tuigen, welke volgens de bepalingen der arti
kelen 78 en 79 beschouwd mogen worden als 
voortstuwingswerktuigen. 1 

Het brengen van de onder onderdeel d 
genoemde ruimten in de ruimte voor werk
tuiglijke voortstuwing hangt van de in artikel 
77 gestelde voorwaarden af. 

Ruimten voor het toetreden van licht en lucht 
Art. 77. Ruintem of delen van ruimten 

genoemd onder onderdeel d van artikel 76 
en bestemd voor het toetreden van licht en 
lucht, worden op aanvraag van de eigenaar 
gevoegd bij de bruto inhoud van het schip 
en bij de ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing, waarop de aftrek voor werktuiglijke 
voortstuwing wordt gegrond, mits zij: 

a. een redelijke grootte hebben; 
b. volgens deskundig oordeel voldoende 

sterk en zeewaardig zijn; 
c. zodanig gemaakt zijn, dat zij voor geen 

ander doel kunnen worden gebruikt dan voor 
het toetreden van licht en lucht tot de 
ruimte voor de voortstuwingswerktuigen of 
voor het bevatten van werktuigent installa
ties en toestellen, welke geacht worden deel 
uit te maken van de inrichting tot werktuig
lijke voortstuwing overeenkomstig de bepa~ 
lingen der artikelen 78 en 79. 

Op de metingstaten dient vermeld te wor
den of de bedoelde ruimten aan bovenee
noemde voorwaarden voldoen. 

Biizonderh«len omtrent de ruimun, w.Zk4? 
mogen J»orden beschouwd ah werktuiglijke 
voortstuwi n,gsruimten 

Art. 78. A. De volgende ruimten worden 
beschouwd als ruimten voor de werktuig
lijke voortstuwing: 

1 Bij voorbeeld zal een deel van een vlucht
koker, op- of boven het bovendek gelegen. 
onder dit onderdeel geranpchikt moeten 
worden (zie figuur 102). 
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1. Ruimten voor de hoofdketels; 
2. Ruimten voor de hoofdwerktiugen; 
3. Ruimten voor hulpwerktuigen, welke 

nodig zijn voor het werken van hoofd.ketels 
of hoofdwerktuigen: 

4. Astunnels of asnissen en vluchtkokers; 
5. Magazijnen en werkplaatsen voor machi

nisten tot een muimum van drie vierde per
cent van de bruto inhoud. indien zij gelegen 
zijn binnen de begrenzingen van de voort
stuwingsruimte onder het bovendek; 

6. Ruimten voor de volgende werktuigen. 
installaties en toestellen: 

a. f,ezinktanlu van rede1ijke ~ootte 1 in 
oliestokende schepen. indien aanwezig binnen 
de begrenzingen van de :voortstuwingsruimte, 
in de daarboven gelegen schachten of onmid
dellijk grenzend aan zulk een ruimte of 
schacht; 

b. dynamo,, schakelbordm en schakelluu
ten, behalve die genoemd onder B, 4, f vaa 
dit artikel; 

c. knaldempers (met inbegrip van knal
dempers in schoorstenen) ; 

d. warmwaterbakken, indien zij zich binnen 
de begrenzingen van de voortstuwingsruim
te onder het bovendek bevinden; 

•· as-ejedeuren; 
f. inrichtingen voor kunstmat.ige trek voor 

bu&; 
g. oliereiniBaS en oliekoelers uoor brand,

dofolie en •mMrolie (met inbegrip van rei
nigings- en zuiveringstanks); 

h. voedingwater-voorverwarmingsinstallatie.s 
en andere gelijksoortige installaties. beno
digd voor het werken van de hoofdmachine; 

i. verdampers, uitsluitend voor ketelvoe
dingwater; 

j. smeeroliepom,JMII; 
. k. wntilati• inridatingen geJ.ecm in de 

voortstuwincsruimte en benodigd voor haar 
ventilatie; 

l. accumulatoren batterijen, uitsluitend in• 
dien zij gebruikt worden in verband met de 
werktuiglijke voortstuwing; 

m. stoom- en eledrisch gedreven com,,ru
soren en luchtketels. welke gebruikt worden in 
verband met de werktuiglijke voortstuwing: 

(n) brandstofoliepompen. uitsluitend ge
bruikt voor het verplaatsen ~an brandstof
olie, mits zij zich bevinden binnen de be,. 
grenzingen van de voortstuwingsruimte, in 
de daarboven gelegen schachten of onmid• 
dellijk grenzend aan zulk een ruimte of 
schacht. 

B. De volgende ruimten mogen niet be
schouwd worden als ruimten voor de werk
tuiglijke voortstuwing: 

1. brandstofruimten; 
2. uoedingwaterruimten; 
3. sme.rolievoo"aadtanlu; 
4. Ruimten door de volgende werktuigen. 

installaties of toestellen ingenomen: 
a. hulpcondansor-inrichting, welke niet 

gebruikt wordt in verband met de werktuig
lijke voortstuwing; 

b. brandblw-inrichtin,g; 

1 Voor schepen, welke lange reizen maken, 
mag de kubieke inhoud van de bezink.tanks 
niet groter zijn dan de inhoud van een voor
raad brandstofolie voor twee dagen; anders 
zullen zij uitsluitend als brandstofruimten 
beschouwd worden. 
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c. koel- en vriesinrichting; 
d. Inrichtingen ooor ventilatie en verwar

ming der verblijven van bemanning en passa
giers: 

e. Sanitaire- en andere pompen, welke 
niet gebruikt worden in verband met de 
werktuiglijke voortstuwing: 

f. D11namos, schakelborden en schakelkasten, 
uitsluitend ten dienste van verlichtings- of 
navigatiedoeleinden, ladingbedrijf, enz., ge
heel onafhankelijk van de werktuiglijke 
VQortstuwing van het schip; 

g. Hulpketels, andere dan die genoemd in 
artikel 79. 

Hulpketelruimte 
Art. 79. Hulpketels, welke - naar het 

oordeel van de betrokken nationale centrale 
scheepsmetingsautoriteit - nodig zijn voor
en gebruikt worden in verband met de hoofd
voortstuwingsinrichting of een daarbij be
horende hulpmachineinstallatie, worden be
schouwd deel van de werktuiglijke voort
stuwingsinrichting te vormen. 

Indien zij zich onder het bovendek bevin
den binnen of buiten de begrenzingen van de 
voortstuwingsruimte, wordt de ruimte, die 
zulke hulpketels innemen en die nodig is 
voor hun bediening, in de ruimte voor de 
werktuiglijke voortstuwing begrepen. In
dien zij zich bevinden boven het bovendek, 
zal de ruimte, die zulke hulpketels innemen 
en die nodig is voor hun bediening, worden 
beschouwd als nodig voor het toetreden van 
licht en lucht, bedoeld in artikel 77. 

Meting der ruimten voor werktuiglijke voort
stuwing 

Art. 80. De meting van ruimten voor de 
werktuiglijke voortstuwing moet als volgt 
worden uitgevoerd: 

1. Ruimten onder de bovenkant van de 
hoofdruimte, bedoeld in artikel 76 onder 
onderdeel a, worden gemeten door het bepa
len van: 

xo. de lengte; 
2°. drie, vijf of zonodig zeven holten; 
3°. drie, vijf of zonodig zeven breedten; 
De lengte der ruimte tussen haar eindschot-

ten wordt gemeten; deze lengte wordt dan 
in twee, vier of zes gelijke delen verdeeld al 
naar gelang er drie, vijf of zeven holten ge
meten moeten worden. 

De holte wordt in het langsscheepse mid
denvlak gemeten van de bovenkant der hoofd
ruimte tot de bovenkant van de dubbele 
bodem, <:.q. bovenkant vrang:of buikdenning, 
aan de eindpunten van de lengte en op haar 
deelpunten. Elke hoogte wordt zo nodig ge
corrigeerd wegens tilling of valling van de 
dubbele bodem, als bedoeld in artikel 28. 

Vervolgens wordt op het midden van elke 
holte, de breedte gemeten tussen de zijschotten 
(of tussen de binnenkanten der spanten in 
de zijden van het schip, c.q. daarop aange
brachte wegering) in de zijden van het schip. 

Het aantal te nemen holten en breedten 
hangt af van de lengte der ruimte en haar 
ligging. 

Voor een grote machineruimte, welke in 
het achterschip is gelegen en zich van boord 
tot boord uitstrekt, zal de meting van vijf en 
zeven holten en vijf of zeven breedten nodig 
zijn. Indien de machineruimte midscheeps is 
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gelegen, zullen echter in de regel drie holten 
en drie breedten voldoende zijn. 

Indien in de ruimte voor de voortstuwing 
een of meer onderbrekingen in de dubbele 
bodem voorkomen of indien bij een schip 
met enkele bodem een plotselinge verande
ring in de vranghoogte optreedt of indien de 
zijschotten van de machineruimte een gebo
gen of gebroken grenslijn hebben (b.v. zij
schotten van brandstofruimten) of in het 
algemeen indien de ruimte voor de voort" 
stuwing onregelmatig. gevormd is, moet zij in 
delen gemeten worden, waarbij elke ruimte 
behandeld wordt, zoals voor de meting van 
de gehele ruimte is vastgestel<I. Indien de 
ruimte een rechthoekige parallelopipedum 
is, kan volstaan worden met de meting van 
één holte en één breedte. 

Alle gemeten holten en breedten moeten 
ingeschreven worden op de metingstaten met 
een aantekening tot waar zij gemeten zijn, 
tot de bovenkant van de dubbele bodem of 
tot de bovenkant der normale vrangen, tot 
de binnenkant der spanten of tot de wegering. 

Bij meting van ruimten onder de boven
kant van de hoofdruimte moet voldoende 
aandacht geschonken worden aan aanwezige 
verzonken of verhoogde gedeelten van de 
dubbele bodem of van de vrangen, zoals in 
artikel 29, paragraaf I is vermeld. 

De figuren 103 tot en met I xo laten bij
zonderheden zien van de meting van ruim
ten voor de werktuiglijke voortstuwing. 

2. De in artikel 76 onder de onderdelen 
b, c end bedoelde ruimten worden wat betreft 
lengte, breedte en hoogte gemeten, zoals 
onder I van dit artikel is aangegeven. In de 
meeste gevallen zal echter de meting van 
één hoogte en één breedte voldoende zijn, 
tenzij de desbetreffende ruimte van boord tot 
boord gaat (b.v. een uitbouw aan de achter
zijde van de machineruimte onder een verblijf 
bij de schroefaskoker op een klein schip), in 
welk geval drie of vijf breedten gemeten moe
ten worden. 

Ruimten, welke boven de bovenkant van 
de hoofdruimte gelegen zijn, zullen laag voor 
laag gemeten worden. Elke ruimte wordt af
zonderlijk gemeten en de afmetingen worden 
tussen hare begrenzingsschotten genomen 
zonder rekening te houden met de stijlen. 

3. Bij het vaststellen van de kubieke in
houd van de in dit artikel behandelde ruim
ten, dient men er op te letten, dat ruimten, 
welke niet geacht worden tot die voor de 
werktuiglijke voortstuwing te behoren, of 
ruimten, als bedoeld in artikel 78 A, 5, waar
van de gehele of gedeeltelijke bijvoeging 
niet kan geschieden, voordat de bruto-inhoud 
van het schip is bepaald, niet moeten worden 
medegerekend. Teneinde dit te bereiken, is 
het in de meeste gevallen het eenvoudigste, 
afzonderlijk de uiterste uitwendige afmetin
gen te meten van de ruimten, welke doorzulke, 
niet tot de werktuiglijke voortstuwing be
horende machines, installaties of toestellen 
worden ingenomen en daarna hare kubieke 
inhouden van de kubieken inhoud der gehele 
ruimte af te trekken (zie figuren 103 en 110). 

Indien zulke werktuigen, inrichtingen, 
toestellen enz. door schotten zijn omgeven, 
wordt de kubieke inhoud der gehele afge
schoten ruimte bepaald. 

De afmetingen van de ruimten, ingenomen 
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door werktuigen, inrichtingen, toestellen, 
enz., welke niet tot de werktuiglijke voort
stuwing behoren, hetzij zij door schotten zijn 
omgeven of niet, behoten op de metibgstaten 
te worden ingeschreven. 

Indien het nodig is de afmetingen van de 
werktuiglijke voortstuwingsruimte overeen
komstig de bepalingen van artikel 81 te be
perken, moeten de beperkte, zowel als de 
werkelijke afmetingen van de ruimte op de 
metincstaten worden ingeschreven. 

Beperkingen der ruimten voor de werktuiglijkB 
voortstuwing 

Art. 81. a. Lengte ár ruimten onár á 
bou8nkant van de hoofdruimte. · 

1. Indien bij het meten der ruimten voor 
de werktuiglijke voortstuwing blijkt, dat de 
lengte van zulk een ruimte meer bedraagt dan 
nodig is voor het behoorlijk werken van de 
hoofdvoortstuwingsinrichting en voor de 
daarbij behorende hulpwerktuigen, zal deze 
lengte, behoudens het bepaalde onder 4, 
worden beperkt. 

2. Bij stoomschepen moet de volgende 
werkwijze in acht worden genomen: 

xo. Indien de vuurroosters in lartgsscheepse 
richting liggen, kan een lengte gelijk aan die 
van de vuurroosters vermeerderd met onge
veer 0.305 meter of I voet aan de voorzijde 
van de vuurroosters worden toegelaten voor 
het stoken en bedienen van de- vuren doch 
er is geen atra lengte nodig, indien de ketels 
met de vuurroosters dwarsscheeps geplaatst 
zijn. 1 • 

2°. Bij schepen, voort bewogen door zuiger
machines, ligt het punt tot waar de achterste 
begrenzing van de lengte der ruimte voor 
de voortstuwing mag worden gemeten. niet 
verder achter de achterste cilinder. schuifkast 
of ander deel van de hoofdvoortstuwingsin
richting dan voor goede bediening nodig is, 
doch, zonder bijzondere opdracht van de 
nationale centrale scheepsmetingsautoriteit 
mag in geen geval het werkelijke punt, van 
waar gemeten wordt, meer dan 1 • .219 meter 
of 4 voet achter een dergelijk machinedeel, 
als bovengenoemd, zijn gelegen. 

3. Voor turbineschepen zullen de beper
kingen volgens paragraaf a, onder 2 op de me
ting van ketelruimten van toepassing zijn. 

4. De beperkingen. genoemd in de leden 
I, .zen 3 van paragraaf azijn slechts van toe
passing in de gevallen, waarbij de kubieke 
inhoud van de ruimte voor de werktuiglijke 
voortstuwing - waarop de aftrek voor werk
tuiglijke voortstuwing is gebaseerd - bij 
schroefschepen 20 % of meer van de bruto 
inhoud bedraagt of bij raderschepen 30 % 
of meer van de bruto inhoud, doch deze 
beperkingen zullen in geen geval, hoe groot 
de ruimte voor de werktuiglijke voortstuwing 
ook moge zijn, van toepassing zijn op vissers
en walvisschepen, sleepboten als omschreven 
in artikel 75, schepen die uitsluitend gebouwd 
en ingericht zijn als ijsbreker of jachten. 

s. Indien het in verband met het grote 
vermogen der machines of tengevolge van een 
of andere bijzonderheid in de opstelling der 
werktuigen noodzakelijk blijkt van een der 

1 Hetzelfde voorbehoud geldt, indien de 
hoofdketels geheel of gedeeltelijk boven het 
bovendek zijn gelegen. 
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bovengenoemde voorschriften betreffende de 
lengte af te wijken, moet de betrokken 
nationale centrale scheepsmetingsautoriteit 
aan wie alle benodigde bijzonderheden en 
plannen moeten worden aangeboden, be
slissen welke lengte voor de berekening van 
de kubieke inhoud, gebruikt moet worden. 

b. Astunnels in schroef schepen, vluchtkohrs 
1. Stuwblokruimte. Indien het stuwblok 

zich niet in een gewone stuwblokruimte be
vindt en indien krachtens dit artikel de lengte 
van de voortstuwingsruimte beperkt is, en 
voorts het stuwblok zich bevindt binnen de 
hoofdruimte en buiten het beperkte deel, 
zal de hoogte, welke wordt toegelaten voor 
de ruimte van het stuwblok in geen geval 
meer zijn dan nodig geacht wordt voor in
spectie en kleine herstellingen (zie figuur 111). 

2. Indien er geen ingebouwde tunnel is: 
1°. mag bij enkelschroefschepen de als 

tunnel toe te laten ruimte niet groter zijn dan 
gebruikelijk is; indien het achterschot van de 
voortstuwingsruimte een nis vormt, mag de 
hoogte van de toe te laten ruimte boven de 
as niet groter zijn dan nodig is voor de be
diening, de inspectie en kleine herstellingen 
(zie de figuren 11 I en I H). 

2f'. Zijn bij schepen met twee of meer 
schroeven, in het algemeen dezelfde voor
schriften van kracht; doch indien onmiddellijk 
achter de hoofdruimte een grote ruimte of 
nis, welke van boord tot boord reikt, aan
wezig is, mag de bij de voortstuwingsruimte 
te voegen ruimte niet groter zijn, dan nodig 
geweest zou zijn voor elk der asleidingen met 
astunnels van normale afmetingen (zie figuur 
113). 

3. In schepen met twee of meer schroeven 
en ingebouwde astunnels, mag de achtertun
nel onmiddellijk voor de schroefaskokers 
gelegen, niet groter zijn dan redelijk geacht 
wordt voor onderzoek en uitnemen der as
leiding, waarbij rekening gehouden moet 
worden met de algemene inrichting van dat 
deel van het schip (zie figuur 114). 

4. Vluchtkokers moeten beschouwd wor
den als zijnde een deel van de voortstuwinp
ruimte, mits zij niet groter zijn dan nodig is 
voor toegang tot en het verlaten van de tun
nel. 

Alle twijfelachtige gevallen zullen met de 
nodige bijzonderheden ter beslissing aan de 
nationale een trale scheepsmet ingsautori tei t 
worden voorgelegd. 

c. Ruimten tussen á bovenkant van á 
hoofdruimten en het bovendek. 

In het algemeen mogen uitsluitend de on
der a genoemde bepetkingen worden toege
past. 

d. Ruimten op- of bouen het bovendek. 
Teneinde te bepalen of deze ruimten "rede

lijk van- grootte" zijn, dient men er op . te 
letten, dat: 

1. Voorzover het ruimten betreft, welke 
buiten de gremen van de ruimte voor werk
tuiglijke voortstuwing zijn gelegen, of buiten 
de daarboven gelegen schachten, en zijn in
gericht met werktuigen, welke overeenkom
stig het bepaalde in de artikelen 78 en 79 be
schouwd mogen worden als deel van de 
werktuiglijke voortstuwing, dergelijke rµim-
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ten niet groter mogen zijn dan nodig is voor 
behoorlijk behandelen van genoemde werk
tuigen. 

2. Voorzover het ruimten betref ... , welke 
dienen voor het toetreden van licht en lucht 
tot de ruimte voor werktuiglijke voortstu
wing : 

1°. hun totale lengte niet groter is dan de 
lengte van de daaronder gelegen voortstu
wingsruimte (zie figuur us). en indien enig 
deel door een gesloten platform is overdekt, 
de lengte van het beplate deel in de desbe
treffende laag van de volle lengte wordt afge
trokken (zie figuur 116) ; 

~ . de breedte, welke in rekening wordt 
gebracht, niet groter is dan de helft van de 
grootste onderdeks gemeten breedte, waarbij 
deze beperking tot de breedte echter niet van 
toepassing is op het deel onder een verhoogd 
dek of verhoogd achterdek als bedoeld in 
artikel 76 (zie de figuren 100 en 101) . 

Berehning uan dl! kubieke inhoud uan dl! 
ruimten voor de voortstuwing 

Art. 82. Indien de ruimten voor de werk
tuiglijke voortstuwing zijn gemeten, als in 
artikel 80 is aangegeven en de beperkingen, 
als bedoeld in artikel 81 zo nodig zijn toege
past, wordt de kubieke inhoud van de ruim
ten voor de voortstuwing als volgt verkre
gen: . 

De kubieke inhoud van elke ruimte (of 
c.q. deel van een ruimte) wordt afzonderlijk 
berekend door eerst haar lengte met haar 
breedte te vermenigvuldigen. Het aldus ver
kregen oppervlak wordt dan vermenigdvul
digd met de hoogte, en dit laatste product 
vormt de kubieke inhoud van de ruimte (of 
c.q. het deel van de ruimte) in kubieke meters 
of kubieke voet. 

Indien meer dan één breedte is gemeten, 
moet het rekenkundig gemiddelde der breed
ten bij de berekening worden gebruikt; de
zelfde bepaling is van toepassing o_p de hoog
ten. 

Art. 83. De twee voorbeelden. betrekking 
hebbende op twee schroefschepen, geven 
meer gedetailleerde aanwijzingen, wat de 
toepassing van de bepalingen nopens de 
aftrek voor voortstuwingsruimten betreft. 

Het schema der berekening (blz. 793) geeft 
aan hoe het deel der licht- en luchtschachten, 
nodig voor het verkrijgen van een aftrek voor 
werktuiglijke voortstuwing van 32 % van de 
bruto inhoud kan worden bepaald. 

Schema van de berebning 
Bruto inhoud zonder licht- en 

luchtschachten en luildloofden . 1550.00 
Overmaat luikhoofdeh (gebaseerd 

op bovenstaande bruto inhoud) 17,25 

Bruto inhoud, met overmaat luik-
hoofden en zonder licht- en lucht
schachten . . . . . . . . . . 1567.25 

13 % van 1567.25 ton • . 203.74 
Voortstuwingsruimte on-
der het bovendek 160.00 

Verschil • • • . . • • . 43.74 
14.95 % van het verschil 6.54 

Verschil plus 14.95 % van 
van het verschil . • • • so.28 50.28 

ijruto inhoud met licht- en lucht
schachten en voorlopige over-
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maat luikhoofden. • • . • • • 1617.53 
Aanvullende vrijstelling voor luik" 

hoofden door toevoeging licht- en 
luchtschachten = 1/s % van 
50.28 = . . . . . . . . . . 0.25 

1617.28 
13 % van de bruto inhoud ad 

1617.28 = . . . 210.25 

Voortstuwingsruimte onder het 
bovendek ••• . ••. 

Licht- en luchtschachten • . 

Som • •• 

HOOFDSTUK V 

160.00 
50.28 

210.28 

MetJ.ng en berekening van de Inhoud 
volgens Regel II 

Meting van de ruimte onder het bovenste dek 
Art. 84. Indien overeenkomstig het twee

de lid van artikel 2 Regel II wordt toegepast 
moet de meting van de ruimte onder het 
bovenste dek 1 worden uitgevoerd door op de 
volgende wijze de lengte, de grootste breedte 
buitenwerks en de omvang te bepalen: 

1. De lengte wordt gemeten o_p het boven
ste dek van de achterzijde van de vo~rste
ven tot de achterzijde van de achtersteven. 
Indien geen achtersteven aanwezig is. of 
indien deze niet tot het bovenste dek door
loopt, moet de lengte worden genomen tot 
de voorzijde van de toerkoning, waarbij de 
laatste, zonodig denkbeeldig tot het bovenste 
dek wordt doorgebracht (zie figuur 117). 

2. De grootste breedte buitenwerks wordt 
bepaald door meting van de grootste breedte 
van het bovenste dek buitenwerks over de 
huid ter hoogte van de plaats, Wa&t" de boven
kant van het dek moet worden aangetekend. 
Daarna wordt zo nodig het naar binnen vallen 
van de huid door middel van een schietlood 
of een ander middel gemeten. De som van de 
breedte en het binnenvallen aan beide zijden 
vormt de grootste breedte buitenwerks (zie 
figuur 118). Berghouten behoren niet in deze 
breedten te worden begrepen. 

In gevallen, waar het mogelijk is door 
binnenwerkse meting de grootste breedte 
buitenwerks te bepalen (b.v. in de machine
kamer van een stalen schip), wordt de grootste 
breedte tot de binnenkant van de huid ge
meten en de dikte van de huid aan beide zij
den daarbij geV1>egd. 

3. De omvang moet bij voorkeur worden 
gemeten door middel van een ketting van 
buiten onderlangs het schip gespannen op de 
plaats waar de grootste breedte is gemeten 
(zie de figuren 119' en 120). De ketting moet 
in een vlak loodrecht op de kiellijn strak 
worden aangehaald en de bovenkant van 
het bovenste dek wordt er aan beide zijden 
op aangetekend. De omvang wordt · nu ge
vonden door het meten van de afstand tussen 
de op de ketting aangetekende punten. 

1 Bij toepassing van Regel II op open shel
terdekschepen wordt het shelterdek als het 
bovenste dek aangemerkt. 
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w ~ 4'3-26 m' (l60 1011,_ ,roqcn bij de werkelijke nrimtc tn te belrijpen in inhoud en te ,ocaai bij 
De totale kubieke inhoud van voorlJ'.uwina1n1imie. de hn!to--inbOllC!., waarbij de IRrtelijlr.■ yoort• 
do op- of bo~cn het bowendeli: de Jut,tè niet a:rotcr IDAI àuwiogsru.imie, 1encinde 
1eleacn ruirncc (lià11- en h:1eb1• zijn dan 4jJ2J8 111' 32% ■fuu ec ffll.~n • 
.sclbchten, enz.) z 184.14 m• t-----~----+--'('-1600_.00_to_n'-) ----1--------
(65 con). De kubieke inhoud VIII do 93.17 111• (32,89 ton) ,111 de 
Cieamealqb lr.111:iiae iahoud werkdijkc YOOrtstuwia,1r op- of bo>'cn hei: bovendek 
ftln de lllitliooldm • ruimte is Dia ll'OI.CI' clan ll'X, ... ...., ruillJle wordt bij ,1e 
70.82 'ID' (lS IOIU "a de bruao-inboud. Dicnten- weblijb: 11U1i:ltineniimte se-

Onderddlsinhoud , ••••• • j 

Rui1111e op- of boTCII Ml 
blna:ldek (liclu- CD ludlt• 
sd1a1:h11::D. enL) ••••.••• 

0--t VllO Û luithoofdm 

Af1rekpooico buiten dil wqor 
de werktuiglijke TOOrl• 
stuwingsruïmtc • • •• ,:, •• • 

Overschot - •• .• , • • , , , 1 

Afuet voor nrtmqlijte 
ToortstuwJOFllimc:e ,. • , • • 

• Neuo-inhoud • , •• • •• , • 1 

scvo!F zal de afuc:t WOGI' voqp:I co be1tepeo in de 
waktuilliJce voorutuwiq lmllo-iahnud. 4.$3.26 + 93.11 
45).26 X 1.75 • '193.21 m' = S46.43 m' (160.00 + 32.l'J 
(IIIO ,r 1.75 • 280 tCIII) be- • 192.89 tCIII). Dit ia niec 
dra.,.., bcnm 13'X, -» de b..i10-in

boud. Dieou:naevolae zal de 
aftrd: voor wcrktulaliikc 
Voortall.lWÎDI 546.43 x 1.75 
- 956.2, m• (192.89 )( 1.75 
2 337.56 ton) bedraa,en. 

3824.36 m' ( 1350.00 ton) 3824.36 m' (1350.00 ton) 

566.57 m• ( 200.00 ton) 566..57 m' ( 200.00 tOD) 

1 91.17 m' ( 32.119 ton) 

48.87 m' ( 17.25 ton) 48.41 m>( 17.09100} 

4439.80 m' (1567 .25 ton) 4532..51 m' (1599.98 ton) 

339.94 m' ( 120.00 ton) 339.94 m' ( 120.00 ton) 

4099.86 m' (1447.2.5 ton) 4192..57 111' (1479.98 IOQ) 

19J.21 td' ( 180.00 ton) 9'6.25 m' < JJ'U6 IOII) 

331111.M m' (1167.2.S IOC) 3236.32 m' (1142.42 IOn) 

A. De eipnau' d- pe,, L De àpmU' venodct -

VOORBf.ELD J =:t:~:. :eivm ~~ :. 
De tobil:t.e illbaud Nn de 1:8: =~~~cl: = .. Ni-:~wi; 
•akelijke ~oorutuwillpnaim- voqcn bij de nrkolijke ruimte te voqen en te 
te = 1019.83 m' (360 ton). voortstuwinasruimte be,rijpen in de brute>-in-
De totale kubieke inhoud ftn houd, doch zodani1 dat 

142.+c m> (5028 ton) van de 
op- of boven het bovellddl 
g,:Jcpu ruimte wordtt,ecrep:D 
in de bnuo-inhoud CD gc
lJoegd bij de -,ltdljke •oort• 
äPwinpruiau 453.26 + 
142.44 =- S9.S.70 m' (160.000 
+ ,tl.18 • 210.21 ton). D'X, 
van de bruto-illhoud " 
595.60 m' (210.25 Ion). Dien
tengevolge ui de aftrllk Toor 
IVetkwigelijke voorlll.uwiaa· 
32%, van de bruto-illhoud be
dragen. 

3824.36 m' (J3JO.OO ton) 

S66..57 m• ( 200.00 IOD) 

142.44 m' ( !I0.28 IOD) 

48.16 m' ( 17.00 ton) 

4581.SJ m• (1617.28 ton) 

339.94 m' ( 120.00 ton) 

424 I..S9 m• {1497 .28 ton) 

1466.09m'( 511'.Sh .. ) 

2775.50 m' { 979.7J 1011) 

C. De eiaAUr YCQOl!U de 
tDlale tubieb inbolacl 
ftD de ~ of boTCII ba 
baftndd-. plepl JUÖIIIIC 
lC lqi;jpen in de brul0-
1nhDUd Cll te l'OlpD bij 
de werkelijke YOOfU\11• 
"'U1111u.im1e. 

de op- of boven het bovcndcit deze niet ,roter wordt 

~•:cc::o-::_\li~t-2~.J~; l--- - - ----+--d_an_ 566_S:...72;.;;..;.ia;;.' .... (2_000_.ao-+- --·-----
(IOS IOR). De tubidle inhoud nn de 197.'6 ,n• (69.18 ton) van de 297.45 m' ( 10$ ton) wordt be-

~m.:!lijlr;~lah~ wcrtcc:ijte voortJW•inpruim- :-.._:!. ~:':c i:,rdbr:r~ :=.i in~ ~~~ 
84.99 ot" po -,.. :kin~ X:-2D'-d::a ~L: -~ .-oorutuwinpruilD- .-ooruruwiJlss,uimte 1otu1 

inhoud. Dicmcnipoi,e al te p:woead en t,esrepen in de + 297.45 • 1311.28 ID' 
de aflrd:. ..-oor werktuiaJiju bnau,.iohcud 1019.13+197.96 ~00 + 105.00 - 465.00 
..-oorutuwin& U'X, ftD de = 1217.79 ot' (360.00 + ton) il IJOler dan 20'X, -..n 
bruto-Ûlhot>d bcdni,en. 69.88 - 4211.11 100). Dil ia de bruto-inhcud. Dien1e,,ge-

mec.- dan 20% van de bruco- •olac Dl de aflrlt YOOr wcd:-
inhoud. Dimten1eYot,e zal tui1lijke •oortJNwina 1317.21 

• de aftrek voor wuktuiglijtc x 1.75 • 2305.24 m• (465.00 
-.oorutuwina 1217.79 x 1.75 x 1.75 • 813.75 11111) be-
• 2131.ll m• ('29.88 K 1.75 dnia,:n. 
= 7'2.29 ton). bedragen. 

Onderdek.inhoud •• • , • • 1 4617 . .56 m' (1630.00 ton) 4617.56 m' (1630.00 Ion) 4617.56 m' (1630.00 tot1) 

Ruimte bcnm llel aieecdc:t . . 793.20 m' ( 280.00 ton) 

Ruimte op- of bo'l'ea lis 
bovcndc:k (licbt• en tudu-
scbachten. ICIIZ-) ••••••• • 

Overmaat van de luikhoofden 1 
Bruto-inhoud • , , ••• , , 

Aftrekposten buitcD die ,oor 1 
de werktuia:lijke 'JOOfl• 
ltuwi.ogsruinUe . • . • • ••• 

Oftrac:tipt . . ...... . .. 1 
Aftrek -r nrtw.ia(ijb 1 
YOOl'UIDW.Îll&lil"aÎIDI • • • • 

Netto-inhoud • • • •. • • • 1 

.57.9l rrJ' ( 10.45 ton) 

5468.69 01' (19)0.45 ton) 

.538.24 nt' ( 190.00 ton) 

4930.4.5 m' (1740.45 ton) 

1749.'JII rti' ( 611',1'4 ton) 

3180.47 m" (1122.'71 ton) 

'191.20 m' ( 280.00 ton) 79].20 ot' ( 2'0.00 ton) 

197.96 m' { 69.88 ton) 29'1.45 ot' ( 10,.00 t.Oft) 

56-Mm'( 20.l0tOII) 56-4) m' ( 19.92 tOD) 

51165.66 m• (1999.98 ton) n64.64 m• (2034.92 ton) 

538.24 m' ( 190.00 ton) 538.24 m• ( \90.00 ton) 

5117.42 m' (1809.91 ton) $226.40 m• fl844.92 ton) 

2111.IJ rti' ( 75129 ton) ll0:!.l4m'( 8lJ.7S-

29'lll\.29 ID' (1057.69 IOII) Z921.16 m• (1031.1'7 IGO) 
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Berekening uan de kubieke inhoud van de 
ruimte onder het booenste dek 

Art. 85. De kubieke inhoud der ruimte 
onder het bovenste dek wordt berekend door 
de halve omvang en de halve grootste breedte 
buitenwerk.s bij elkaar op te tellen. Het kwa
draat der aldus verkregen som wordt met de 
lengte vermenigvuldigd. Dit product wordt 
daarna vermenigvuldigd bij toepassing van 
de meting in meters met de factoren 0.17, 
in het geval van houten of composietschepen, 
en 0.18 in het geval van stalen schepen, en bij 
toepassing van de meting in voeten met de 
factoren 0.0017 en 0.0018. Het aldus ver
kregen product wordt geacht de kubieke 
inhoud te zijn van de ruimte onder het ho- ' 
venste dek in kubieke meters of registerton
nen. 

Art. 86. Bij toepassing van Regel 11 zal 
geen meting van dubbele bodemtanks plaats 
hebben. 

Bovenbouw, enz. 
Art. 87. Behoudens de bepalingen van 

artikel 88 zullen ruimten op- of boven het 
bovenste dek (bak, verhoogd dek, dekhuizen, 
luikhoofden enz.) overeenkonwtig de desbe
treffende bepalingen van hoofdstuk 111 wor
den behandeld. 

Meting en berekening van de kubieke inhoud 
van de bovenbouw 

Art. 88. De meting van alle afzonderlijke 
delen van de bovenbouw en van luikhoofden 
op- of boven het bovenste dek zal geschieden 
door bepaling van hun gemiddelde breedte, 
gemiddelde lengte en gemiddelde hoogte, 
indien dit uitvoerbaar is, volgens de bepa
lingen vervat in hoofdstuk UI. In geen geval 
zal echter meer dan één breedte gebruikt 
worden. Indien binnenwerkse meting onuit
voerbaar is, moeten de maten buitenwerks 
genomen worden. 

De kubieke inhoud van deze ruimten 
wordt verkregen door vermenigvuldiging 
van de lengte met de breedte en het aldus 
verkregen oppervlak met de hoogte. Dit 
laatste product wordt geacht de kubieke 
inhoud in kubieke meters of kubieke voeten 
te zijn. 
Meting en berekening van de ruimten, welke 
voor aftrek in aanmerking komen 

Art. 89. De inhoud van de ruimten, welke 
voor aftrek in aanmerking komen, genoemd 
in artikel 7, moeten volgens het bepaalde in 
artikel 88 worden vastgesteld. Alle aftrek
posten zijn onderhevig aan de in hoofdstuk 
IV opgelegde begrenzingen en beperkingen 
en indien het onmogelijk is deze begrenzingen 
en beperkingen voor enige ruimte te bereke
nen (b.v. in het geval van waterballastruim
ten) mag geen aftrek voor bedoelde ruimte 
worden toegestaan. 

HOOFDSTUK VI 
Slgnalements-atmetlngen 

Signalunents-afmetingen bij toepassing van 
Regel I 

Art. 90. I. De signalements-lengte 1 is de 

1 Indien de meetlengte bepaald is, kan de 
sicnalementslengte gemakkelijk gevonden 
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lengte van de voorzijde van het bovenste 
uiteinde van de voorsteven (zie figuur 121) 
tot de achterzijde van het bovenste uiteinde 
van de achtersteven. 

Indien geen achtersteven aanwezig is, 
wordt de lengte genomen tot het snijpunt 
van de voorzijde van de roerkoning ( of het 
verlengde daarvan) met het bovenste dek. 

2. De signalements-breedte is de grootste · 
breedte buitenwerks, welke op dezelfde wijze 
bepaald wordt als in artikel 84 voor de breedte 
onder Regel II is aangegeven (zie figuur 118). 

Berghouten mogen niet in deze breedten 
worden begrepen. 

3. De signalements-holte is de vertikale 
afstand in het langsscheepse middenvlak 
gemeten op de helft van de signalements
lengte tussen de onderzijde van het meetdek 
en de bovenzijde van de dubbele bodembe
plating of vrangen. In schepen met drie of 
meer dekken wordt een tweede signalements
holte tot de onderzijde van het bovendek ge
meten (zie figuur 122). 

Indien de signalements-holte ter plaatse 
van een verlaging of een verhoging van de 
dubbele bodem valt, moet de holte tot het 
grondvlak van de verlaging, c.q. de bovenkant 
van de verhoging worden gemeten. (zie figuur 
123). 

Signalements-afmetingen bij toepassing van 
Regel II 

Art. 91. De signalements-afmetingen voor 
schepen volgens Regel Il gemeten zijn: de 
lengte, de breedte en de omvang, bepaald 
volgens artikel 84. 

Lengte over alles 
Art. 92. De "lengte over alles" moet 

tevens worden vastgesteld. Zij moet van de 
voorkant van het voorste tot de achterkant 
van het achterste vaste deel van de scheeps
romp worden gemeten (zie figuur 124). 

DEEL II 

(Figuren) 

FIGUREN BEHORENDE BIJ DE IN
TERNATIONALE VOORSCHRIFTEN 

VOOR DE METING VAN 
ZEESCHEPEN 

c;; 

lrt t;.;;;d 
..... ïJ 

.. _a 

i" t·:: E=.g ~ 
worden door de meetlengte te vermeerderen, 
c.q. te verminderen met de lengte der horizon
tale afstanden in het langsscheepse midden
vlak, gemeten tussen de eindpunten van de 
meetlengte en de bovenvermelde punten 
(zie figuur 117). 
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s. J 371 

6 Augustus I 949. WET houdende wijziging 
van de begroting van het Staatsvissers
havenbedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. 11 48/ 49. 1285; 
Hand. 11 48/49. bladz. 1773; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1285; 
Hand. I 48/49, bladz. 766. 

s. J 372 

6 Au.rwtru I 949. WET houdende wijziging 
van de begroting van het Scheepvaart
fonds voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1286; 
Hand. 11 48/49. bladz. 1~73; 
Bjjl. Hand. I 48/49, 1286; 
Hand. I 48/49, bladz. 766. 

s. J 373 

6 Au.rustru 1949. WET, houdende wijziging 
van de begroting van inkomsten en 
uitgaven van het Zuiderzeefonds voor 
het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1287; 
Hand. 11 48/49, bladz. 1773; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49, 1587; 
Hand. 1 48/49, blz. 766. 

s. J 374 

6 Augrutru 1949. WET, houdende vaststel
ling van de begroting van inkomsten en 
uitgaven van het Landbouw-Egalisatie
fonds voor het dienstjaar I 949. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1000 C; 
Hand. 11 48/49, bladz. 159~1614, 1616; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000 C; 
Hand. 1 48/49, bladz. 766-767. 

S. J 375 

9 Au,ustus 1949. BESLUIT tot uizyoering 
van de Wet van 2 Juni 1949 (Staatsblad 
No. J 227), houdende voorzieningen be
treffende het opmaken van akten van 
overlijden van vermisten. 

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

Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Fi
nanciën, van 1 Juli 1949, 6de Afdeling, no. 
2404; 

Overwegende, dat het wenselijk is, regelen 
te stellen met betrekking tot de uitvoering 
van de Wet van 2 Juni 1949 (Staatsblad no. 
J 22 7), houdende voorzieningen betreffende 
het opmaken van akten van overlijden van 
vermisten; 

Gelet op artikel 20 van die wet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

5 Juli 1949, no. 23); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 3 Augustus 1949, 6de 
Afdeling, no. 2660; 

Hebben goedgevonden en vèrataan: 
Art. 1. Er wordt ingesteld een Commissie 
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ot het doen van aBIJIÎfte van overlijden van 
rmisten in de zin van artikel 1 van de wet 

an 2 Juni 1949 (Staatsblad no. J 227). 
Art. 2. De Commissie bestaat uit een lid

voorzitter, twee leden en ten hoogste drie 
plaatsvervangende leden. Voor het geven 

' van bijstand aan de Commisaie kan een door 
--Onze Minister van Justitie te bepalen aantal 
adviserende leden worden aangewezen. Aan 
de Commissie wordt een secretaris en een 
plaatsvervangende secretaris toegevoegd. 

De adviserende leden en de secretaris kun
nen op verzoek van de voorzitter aan de be
raadslagingen deelnemen. In geval van ziekte 
of belet worden de leden vervangen door 
plaatsvervangende leden, de secretaris• door 
de plaatsvervangende secretarie. 

Onze voornoemde Minister benoemt en 
ontslaat de in het eerste lid bedoelde per
sonen. 

Art. 3. De Commissie doet vanwege Onze 
Minister van Justitie de aangifte bedoeld in 
de in artikel ! van dit besluit genoemde wet. 
De aangifte wordt ondertekend door een der 

- leden of door de secretaris. 
Art. 4. De Voorzitter, de twee leden en 

de secretaris ontvangen een door Ons vast te 
stellen vergoeding. _ 

Art. 5. De Commissie publiceert de ont
vangst van een afschrift, als bedoeld in arti
kel 6, lid 3. van de in artikel 1 van dit besluit 
genoemde wet - zulks onder verwijzing naar 
de publicatie van de oorspronkelijke aan
gifte - in de Nederlandse Staatscourant als
mede in de nieuwsbladen waarin laatstbe
doelde aangifte mocht zijn geplaatst. 

Art. 6. De Commissie verstrekt de gege
vene, op grond waarvan tot het doen van 
aangifte is overgegaan, zomede desnodig een 
daarbij behorende toelichting aan het Open
baar Ministerie, zo dikwijls een afschrift, als 
bedoeld in artikel 6, lid 3, van de in artikel 1 
van dit besluit genoemde wet, wordt ontvan
gen. 

Art. '1. De Commissie en, voorzover de 
toepassing van artikel 6 der in artikel 1 van 
dit besluit genoemde wet betreft, het Open
baar Ministerie zijn aangewezen als dege
nen, die ingevolge het bepaalde in artikel 18, 
lid 1, dier wet, Onze Minister van Justitie 
vervangen. 

Aan hen, die ingevolge het bepaalde in ge
noemd artikel inlichtingen verstrekken, kan 
door de Voorzitter van de Commissie een 
vergoeding worden toegeschat op de voet van 
de bepalingen opgenomen in de 6e titel van 
het tarief van Justitie-kosten en salarissen in 
burgerlijke zaken (Wetten van 28 Auguatue 
en 29 December 1843, Staatsbladen no's. 37 1 

38, 39, 40, 41, 66 en 67, laatstelijk gewijzigd 
bij de Wet van 25 Februari 1949, Staatsblad 
no. J 87). 

Art. 8. Er wordt ingesteld een Centraal 
Register van akten van overlijden van ver
misten. 

Art. 9. Onze Minister van Justitie draagt 
zorg voor de inrichting en het bijhouden van 
het in artikel 8 bedoelde register, hetwelk zal 
berusten aan zijn Departement. De hiertoe 
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benodigde gegevens worden aan voornoemde 
Minister ventrekt op de wijze als door hem 
te bepalen. 

Art. 10. In het register wordt, voor zover 
daarvan uit de gegevens blijkt, aantekening 
gehouden van: 

de voornamen, de naam, de geboortedatum 
en de geboorteplaats van de vermiste op wie 
de opgave betrekking heeft, de plaats en de 
datum van overlijden van de vermiste, zoals 
die uit de akte blijken, de datum en het num
mer van de akte en de plaats waar de akte is ( 
ingeachreven. 

Art. 11. Dit besluit treedt in werking met 
ingavg van de tweede dag na die .zijner af
kondiging. 

Onze Minister van Justitie is belaat met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatablad .zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden ge2:onden aan de Raad 
van State. 

Soeatdijk, 9 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Mini.ster van Justitie, WIJERS. 

De Min. v. Binn. Za.lcen. &l., WIJER&. 

lJe Minister van Financiën, P. LIEP'TINCK. 

(Uitgeg. 16 Aug. 1949 ). 

s. J 376 
11 Augustus 1949. BESLUIT tot schorsing 

van het besluit van de raad der gemeente 
Monnikendam d.d. 14 Juli 1949 tot 
opheffing van de schorsing van F. A. 
Nagelhout als secretaris dezer gemeente. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken a.i. van 3 Augustus 1949, 
nr. 28496. afdeling Binnenlands Bestuur, 
bureau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
besluit van de raad der gemeente Monniken
dam d.d. 14 Juli 1949 tot opheffing van de 
schorsing van F. A. N agelhout als secretaris 
van genoemde gemeente; 

Overwegende, dat het wenselijk is, hangen
de het onderzoek naar de vraag, of dit raads
besluit in strijd is met het algemeen belang, 
de werking daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185--187 der gemeen
tewet; 

Heb~ goedgebonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van de raad der 

gemeente Monnikendam te schorsen tot 
1 Januari 1950. 

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

Soestdijk, 11 Augustus 1949. 
· JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zalun a.i .. 
J. R. H. VAN SCHAilt. 

( Uitgeg. 30 Augustus 1949.) 
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s. J 377 
11 Augwtua 1949. BESLUIT, houdende 

vaststcllling van het tijdstip van inwer
,kingtreding van de Wet van 25 Februari 
1949. Staatsblad N°. I 98, tot wijziging 
der Ongevallenwet 1921 en der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 4 Augustus 1949, N°. 
36oo, Afdeling Sociale Verzekering: 

Gelet op artikel XII van de Wet van 
25 Februari I949, Staatsblad N°. J 98, tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 19.22. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

De Wet van 25 Februari 1949, Staatsblad 
N°. J 98, tot wijziging der Ongevallenwet 
192I en der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 treedt in werking op I September 
1949. 

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

Soestdijk, II Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. J OEKES. 

( Uitg._. 23 AU6, 1949.) 

s. J 378 
11 Augu.stua 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van 14 September 1921, Staats
blad No. 10571 tot vaststelling van een 
algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921. 

Wij JULIANA, en.z. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van II Juli 1949, No. 3025, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, der Onge
vallenwet 19.21 ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1949, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze Voor• 
noemde Minister van 4 Augustus 1949, No. 
3581, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. 1. In artikel 1, onder V, van het 

Koninklijk besluit van 14 September 1921, 
Staatsblad No. 1057. tot vaststelling van een 
algemene maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel 4, eerste lid. der Ongevallenwet 
1921. zoals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1948, 
Staatsblad No. I 383, worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. na de komma, staande achter het 
woord "huishoudgoed'' wordt ingevoegd: 
.,wijkverpleging, het enqu@teren voor ce
zondheids- en andere sociale organisaties,"; 

b. het woord "of", staande tussen de 
woorden ,,ziekenhuizen'' en "klinieken•• 
wordt vervangen door: ", nazorginrichtin
gen,"; 

c. het woórd "krankzinnigengestichten" 
wordt vervangen door: ,,inrichtingen, waar 
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geestelijk gestoorden of ouden van dagen 
worden verpleegd''. 

2. In artikel I, onder VII, van het in het 
eerste lid genoemde besluit worden ingevoegd: 

a. tussen de woorden "het houden" en 
.,van laboratoria" de woorden: .,of exploi
teren"; 

b. tussen de woorden "worden" en "geëx
ploiteerd" de woorden "gehouden or•. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
1 September 1949. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat8blad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 11 Augustus 1949. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOBKES. 

JULIANA. 

(Uit1f16. 23 Augustw 1949.) 

s. J 379 

11 Au.gwtus 1949. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 87a, 
tweede en vierde lid, en 87e der Onge
vallenwet 1921. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van II Juli 1949, No. 3025, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 87a, tweede en vierde 
lid, en 87e der Ongevallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1949, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Augustus 1949, No. 
3581, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A:rt. 1. Een ziekte, als bedoeld in artikel 

87b, eerste lid, derOngevallenwet 1921,wordt, 
tenzij het tegendeel blijkt, geacht in verband 
te staan met de dienstbetrekking in een be
drijf, waarin de in dat artikel bij die ziekte 
aangewezen werkzaamheden worden ver.: 
richt, indien zij zich openbaart binnen de 
·hieronder genoemde tennijn na het beëindi
gen der dienstbetrekking, Deze termijn is 
voor de ziekten, als bedoeld in artikel 87b, 
eerste lid, der Ongevallenwet 1921 onder de 
letters a, b, e, f, 1, h, i, j, Ic, m, n, o, pen tl, 
twaalf maanden, voor de ziekten, als be
doeld in die bepaling onder de letters d, l en s, 
zes maanden, en voor de ziekten, als bedoeld 
in voornoemde bepaling onder de letters c en 
r, drie maanden. 

Art. 2. Indien de verzekerde in de laatste 
twaalf, onderscheidenlijk zes, maanden voor
afgaande aan het tijdstip, waarop zich de 
ziekte heeft geopenbaard, achtereenvolgens 
in meer dan één onderneming, waar de in 
artikel 876, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 
aangewezen werkzaamheden worden ver
richt, is werkzaam geweest, worden de ziek
ten, als bedoeld in het eerste lid van dat arti
kel onder de letters a, b, d, e, f, 1, h, i, j, k. m, 
n, o, D en q, voorzover het geen acute gevallen 
betreft, geacht in verband te staan met de 
voorlaatste dienstbetrekking, indien de tijd
ruimte. gelegen tussen de aanvang der laatste 
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ienstbetrekking en het tijdstip, waarop de 
iekte zich heeft geopenbaard, kleiner is dan 
e helft van de tijd, die hij in de genoemde 
waalf, onderscheidenlijk zes, maanden in de 

,gezamenlijke dienstbetrekkingen is werkzaam 
Jeweest, en 'indien bovendien, voorzover be
treft de ziekten, als bedoeld onder de letters d, 
h, i, m. n, o, p en tl; de vóorlaatste dezer 
dienstbetrekkingen onmiddellijk aansluit bij 
de laatste dienstbetrekking. 

Art. 3. Van een ziekte, als bedoeld in 
artikel 87b, eerste lid, der Ongevallenwet 
1921, geschiedt de in het tweede lid van arti
kel 66 dier wet voorgeschreven aangifte door 
de werkgever, in wiens dienst zich de ziekte 
openbaart. Oefent deze werkgever geen be
drijf uit, waarin de in eerstgenoemd artikel 
bij die ziekte aangewezen werkzaamheden 
.•orden verricht, dan is hij tot die aangifte 
alleen verplicht, indien de verzekerde hem 
overlegt een verklaring van een geneeskun" 
dige, dat bij lijdt aan een ziekte, welke aan
spraak geeft op schadeloosstelling krachtens 
genoemde wet. 

Art. 4. I. Dit besluit treedt in werking 
op I September 1949. 

2. Bij de inwerkingtreding van dit besluit 
vervalt het Koninklijk besluit van 20 Augus
tus 1928, Staatsblad No. 336, zoals dat besluit 
sindsdien werd gewijzigd. 

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

Soestdijk, 11 Augustus 1949, 

JULIANA. 
De Minister van Sociale Zalan, 

A. M. J OEKES. 

(Uit,q. 23 Augustw 1949.) 

s. J 380 
11 Augustus 1949. BESLUIT tot vaststel

ling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 876, 
eerste lid, sub r, der Ongevallenwet 1921. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van II Juli 1949, No. 3025, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 87b, eerste lid, sub r, der 
Ongevallenwet I92-I; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1949, No. zo): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Augustus 1949. No. 
3581, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het geneeskundig onderzoek, als 

bedoeld in artikel 87b, eerste lid, sub r, der 
Ongevallenwet 1921, moet plaats hebben 
vóór of op de datum van indiensttreding, 
doch niet meer dan drie weken aan die datum 
voorafgaande. 

Art. 2. Van het in vorenstaand artikel 
bedoelde geneeskundig onderzoek wordt een 
verslag opgemaakt. 

Art. 3. 1. In het verslag van het genees
kundig onderzoek moeten, voorzover het 
medisch, verplegend en onderzoekend labo-
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katorium-personeel betreft, gegevens voor
romen betreffende ~ 

a. de voorgeschiedenisvandeonderzochte; 
b. de subjectieve toestand van de onder

zochte; 
c. het gebruikelijke algemeen' lichamelijk 

onderzoek; 
d. de valsheid der rode bloedlichaampjes; 
e. de röntgendoorlichting, de- reacties van 

Pirquet en Maritoux en hetgeen overigens 
ten tijde van het onderzoek behoort tot de 
gangbare onderzoekmethoden. 

Van dit personeel moet tevens een röntgen
photo van de thorax worden vervaardigd. 

2. In het verslag van het geneeskundig 
onderzoek van het overige personeel, welk 
onderzoek beperkt kan blijven tot een rönt• 
gendoorlichting, moeten gegevens voorkomen 
betreffende deze doorlichting. 

Art. 4. Het onderzoek moet geschieden· 
door of onder verantwoordelijkheid van een 
tuberculose-arts of consulterend tuberculose
arts, aangewezen door de Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid. 

Art. 5. De verslagen en röntgenphoto's, 
als bedoeld in artikel 3 van dit besluit, moe
ten worden bewaard en desverlangd aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank worden 
toegezonden. 

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 
1 September 1949. 

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

Soestdijk, 11 A~us 1949. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOEKES. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 23 Augustus 1949.) 

s. J 381 
II Augustia 1949. BESLUIT tot vaststel

ling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 95a, 
tweede en vierde lid, en 95e der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van II Juli 1949, N°. 3025, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 95a, tweede en vierde 
lid, en 95e der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1949, N°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Augustus 1949, 
N°. 3581, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Een ziekte, als bedoeld in artikel 

J Sb der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 wordt, tenzij het tegendeel blijkt, ge
acht in verband te staan met de dienstbe
trekking in een bedrijf, waarin de in dat 
artikel bij die ziekte aangewezen werkzaam
heden worden verricht, indien zij zich binnen 
de hieronder genoemde termijn na het beëin
digen der dienstbetrekking openbaart. Deze 
termijn is voor de ziekten, als bedoeld in 
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dat artikel onder de letters a en /, twaalf 
maanden. en voor de ziekten, als bedoeld 
in dat artikel onder de letters b, c1 d en e, 
drie maanden. 

Art. 2. Indien de ver2tekerde in de laatste 
twaalf maanden, voorafgaande aan het tijd
stip, ~vaarop zich de ziekte heeft geopen
baard, achtereenvolgens in meer dan één 
onderneming, waar de in artikel 95b der 
Land- en Tuihbouwongevallenwet 1922 aan
gewezen werkzaamheden worden verricht, 
is werkzaam geweest, worden de ziekten, als 
bedoeld in dat artikel onder de letters a en /, 
voorzover het geen acute gevallen betreft, 
geacht in verband te staan met de voorlaat
ste dienstbetrekking. indien de tijdruimte, 
gelegen tussen de aanvang der laatste dienst
betrekking en het tijdstip, waarop de ziekte 
zich heeft geopenbaard, kleiner is dan de 
helft van de tijd, die hij in de genoemde 
twaalf maanden in de gezamenlijke dienst
betrekkingen is werkzaam geweest. 

Art. 3. Van een ziekte, als bedoeld in 
artikel 95b der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, geschiedt de in het tweede lid 
van artikel 62 dier wet voorgeschreven aan
gifte door de werkgever, in wiens dienst zich 
de ziekte openbaart. Oefent deze werkgever 
geen bedrijf uit, waarin de in eerstgenoemd 
artikel bij die ziekte aangewezen werkzaam
heden worden verricht, dan is hij tot die aan
gifte alleen verplicht, indien de verzekerde 
hem overlegt een verklaring van een genees
kundige, dat bij lijdt aan een ziekte, welke 
aanspraak geeft op schadeloosstelling krach
tens genoemde wet. . 

Art. 4. 1. Dit besluit treedt in werking 
op I September 1949. 

2. Bij de inwerkingtreding van dit besluit 
vervalt het Koninklijk besluit van 20 Juni 
1939, Staatsblad N°. 853. 

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

Soestdijk, II Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. J OE.KES. 

( UitgBg. 23 Aug. 1949.) • 

s. J 382 
11 Augustus 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wij7iging van het Koninklijk 
besluit van 28 September 1920, Staats
blad No. 760, tot vaststelling van een 

· algemene maatregel van bestuur, hou
dende een regeling der premiebetaling 
door middel van dagzegels. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 Juni 1949, No. 2984, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 408, eerste lid, der Invali
diteitswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 Juli 1949, No. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 5 Augustus I949, No. 
3384, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 



813 

Art. 1. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 29 Juni 1943 (Nederlandle Staat.s
courant 1943, No. 124). houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 September 
1920, Staatsblad No. 760, tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, hou
dende een regeling der premiebetaling door 
middel van dagzegels, zoals dat laatstelijk 
gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 16 
Juli 1938, Staatsblad No. 863, vervalt. 

Art. 2. Het Koninklijk besluit van 28 
September 1920, Staatsblad No. 760, zoals 
dat besluit sindsdien is gewijzigd, wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

ie. Artikel 2 wordt gelezen: 
"Over elke dag, een gedeelte van een dag 

voor een gehele dag gerekend, wordt een 
premie geheven ten bedrage: 

in loonklasse I _,. ____ van ···-··"-·- 8 cent 
II ........ ,.-.. -.. ·····----··"'·· 8 

111 ··--·•·-·-·· ,, ··--··--•-· I O " 

IV --·--- ,, --·-····-·· 13 " 
V ····-•··•-···--· ,, ············-.. ·· 13 " 

ze. Artikel s. tweede lid, wordt gelzen: 
"Voor de berekening van de wachttijd, in 

de Invaliditeitswet gesteld voor het recht op 
rente, als bedoeld in artikel 373 dier wet, 
geldt het quotiënt, dat wordt verkregen door 
deling van de geldswaarde der op de kaart 
geplakte dagzegels door zs cent, als het getal 
.der weekpremiën, voor de wachttijd in aan
merking komende. 

Bij de berekening worden overschotten 
verwaarloosd.'' 

3e. Artikel 6, eerste lid. wordt gelezen: 
,,Een dagzege! van 8 cent wordt geacht ge

plakt te zijn ter betaling van een dagpremie 
in de tweede loonklasse; een dagzege! van 13 
cent ter betaling van een dagpremie in de 
vijf de loonklasse.''. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk. 11 Augustus 1949. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOEKES. 

JULIANA. 

.( Uitgeg. 23 Augustus 1949.) 

s. J 383 
11 Augustus 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van IZ Mei 1939, Staatsblad No. 
849, tot vaststelling van een regelinc 
nopens premiebetaling met behulp v~ 
zegelstempelmachines. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 Juni 1949, No. 2984, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 408. eerste lid, der Invalidi
teitswet; 
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De Raad van State gehoord (advies van 
.(2 Juli 1949, No. z6); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van S Augustus 1949. No. 
iJ384, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 5, eerste lid, van het 

Koninklijk besluit van IZ Mei 1939, Staats
blad No. 849, laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 4 Mei 1940, Staat.sblad No. 
852, W?,rdt in plaats van "f 9,991/ 2 " gelezen: 
•• f 9,99 . 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staat.sblad. waarin het is 
c,eplaatst. 

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

Soestdijk, 11 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A.M.JoEKES. 

(Uitgeg. 23 Augustus 1949,) 

s. J 384 

21 Juli 1949. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemene maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 67, tweede 
lid, der Pensioenwet 1922 (Stbl. N°. 240) 
en in artikel -LXXXIV, eerste lid, der 
Wet van z8 Mei 1925 (Stbl. N°. 216), 
houdende wijziging der Pensioenwet 
1922. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken. van 
Oorlog, van Marine en van Justitie van IS 
Juni 1949, Afdeling Pensioenen en Wacht
gelden, n°. 7054; 

Gelet op artikel 67, tweede lid, der Pen
sioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) en op artikel 
LXXXIV, eerste lid, der Wet van z8 Mei 
1925 (Stbl. n°. 216); 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 Juli 1949. n°. zs); 

Gezien het nader rapport van genoemde 
Ministers van 16 Juli 1949, n°. 70541

, Af
deling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de toepassing van artikel 67, 

tweede lid, der Pensioenwet 1922 (Stbl. 
n!'. 240) en artikel LXXXIV, eerste lid, der 
Wet van 28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216) wordt 
te rekenen van I Januari 1948 het bepaalde 
in de volgende artikelen in acht genomen. · 

Art. 2. Als inkomsten, bedoeld aan het 
slot van het tweede lid van artikel 67, der 
Pensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) en van 
artikel LXXXIV, eerste lid, der Wet van 
28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216), worden, voor 
zover zij zijn of worden genoten uit of in 
verband met een andere dan een miJitaire 
betrekking, aangewezen: 

a. beloning voor overwerk, verricht buiten 
de normale arbeidstijq; 

b. gratificatiën en uitkeria&an bij bijzon
dere gelegenheden; . 
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c. vacantietoelagen; ' 
d. de gevarentoelage; 
e. verhoging van inkomsten in verband 

met verblijf buiten Nederland; 
/. inkomsten uit hoof de van een vrö, 

willige verbintenis bij de Reserve-Rijks- erf 
gemeentepolitie; 

g. kortverbandtoelage en bonus uit hoof
de van een tijdelijke werkzaamstelling in 
Indonesië. 

Art. 3. 1. Als inkomsten, bedoeld aan 
het slot van het tweede lid van artikel 61, 
der Pensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) en van 
artikel LXXXIV, eerste lid, der Wet van 
28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216), worden. voor 
zover zij zijn of worden genoten uit of in 
verband met een militaire betrekking, aan
gewezen: 

a. inkomsten. andere dan die, welke bij 
de vaststelling van de pensioengrondslag in 
aanmerking komen: 

b. inkomsten uit hoofde van een vrij
willige verbintenis bij de Nationale Reserve 
en de Reserve-Grensbewaking: 

c. beloning voor het geven van instructie 
buiten de normale arbeidstijd aan ·hen, die 
een verbintenis hebben gesloten, als bedoeld 
onder b. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid, onder a, worden militairen. 
die behoren tot het reserve personeel van de 
Koninklijke landmacht of tot de Koninklijke 
marine-reserve, gelijkgesteld met militairen, 
op wie de Pensioenwetten voor de land- en 
zeemacht (Stbl. nos. 66 en 65) van toe~ 
sing zijn. . 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad. waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge" 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State, aan de Al
gemene Rekenkamer en aan de Pensioenraad. 

Soestdijk, 21 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenl,and,e Za/aJn a. i., 
. J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

De Minister van Oorlog, Sc&o.KKING. 
De Minister van Marine, SCHOK.KING. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1949.) 

s. J 385 
12 Au,rrutw 1949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Suiker- en stroopbe
aluit (Stbl. 1924, N°. 96). 

Wij JULIANA, enz. -
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 Juni 1949, N°. 497 
D/dossier 28. Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Stbl. 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie. be
doeld in artikel .17 der Warenwet (Stbl. 1935, 
N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1949, N°. 19): 
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Gezien het nader rapport :van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 6 Augustus 
1949, N°. 589 D/dossier 28, Afdeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden verstaan: 

Artikel i. 
·In het Suiker- en stroopbesluit (Stbl. 1924, 

N°. 96) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1. Aan het bepaalde in artikel 3, onder 4, 
wordt toegevoegd: In afwijking hiervan 
mag worden aangeduid met de naam mal. 
tosestroop of mouuuikerstroop de stroperige 
vloeistof. verkregen door zodanige hydroli
sering van zetmeel, dat voor een aanmerke
lijk deel maltose is ontstaan. 

2. In artikel 7a.· lid 2 1 wordt in plaats 
van uhetzelfde vlak" gelezen: ,.eenzelfde 
vlak" en wordt na ,,netto" ingevoegd "even
tueel afgekort tot "inh." of net.".''. 

3. Artikel 1-4'1 vervalt. In de plaats daar
van komen: 

Art. 144. MaltoHstroop of moutauibrstroop 
moet voldoen aan de volgende eisen: 

a extractgehalte ten minste 80 procent; 
b. asgehalte ten hoogste 1 procent van de 

droge stof; 
c. zuurtegraad ten hoogste 4; 
d, gehalte aan maltose ten minste 50 

procent van de droge stof; 
e. gehalte aan glucose ten hoogste 5 pro• 

cent van de droge stof; _ 
/. de eisen. genoemd in artikel 13, onder 

fen•· · 
Art. 14b. De waar, die door opschrift of 

op enige andere wijze wordt aangeduid, of 
kennelijk voorhanden is als een der waren, 
bedoeld in een der artikelen 2 tot en met 6 
van dit besluit, moet voldoen aan de eisen, 
aan die waar bij dit besluit gesteld. 

4. In artikel IS wordt "Op suikers en 
stro»en" vervangen door "O_p waren, in dit 
besluit bedoeld, u. 

5. In artikel 16, lid 1, wordt in plaats van 
,.suikers en stropen, in dit besluit genoemd" 
gelezen "waren, in dit besluit bedoeld". 

Artikel II. 
In het Suiker- en stroopbesluit (Stbl. 1924, 

N°. 96), zoals dit luidt na de wijzigingen, 
vervat in artikel I, worden de volgende ver- · 
nwnmeringen aangebracht: 

De artiblen 3a tot en met 18 worden ver
nummerd in 4 tot en met 23. 

In artikel 8, lid 1, (oud artiltel 1) wordt in 
plaats van "a, 3, 3a, 4 en .5 11 gelezen ".a tot 
en met 6", in plaats van "a, 3, 3a en 4" ge
lezen •• 2 tot en met S" en in plaats van 
"artikel 5" gelezen -,,artikel 6", wordt in 
lid 2 in plaats van "artikel 5" gelezen "ar
tikel 6" en wordt in lid 3 in plaats van 
.,3. 3a, 4 en 5" gelezen "3 tot en met 6". 

In artibl 13 (oud artikel 10) wordt in 
plaats van "8 en 9" gelezen "JO en 12". 

In artikel 14, onder ·c. (oud artikel II) 
wordt in plaats van "artikel 10" gelezen 
.,artikel 13". 

In artilud 15, onder f (oud artikel 12) wordt 
in _plaats ·van "artikel 10" gelezen • .artikel 
13". . . 

In artikel 16, onder g, (oud artikel 13) 
wordt in plaats van "artikel 10" gelezen 
,.artikel 13". 
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In artibl 17, on.dsr f. (oud artikel 14) wordt 
iD plaats van ,.artikel 13" gelezen • .artikel 
16". 

In artibl 18 (nieuw ingevoegd) wordt in 
plaats van "artikel 13" gelezen "artikel 16". 

In artikel 19 (oud artikel 14a) wordt in 
plaats van "2 tot en met 6" gelezen "2 tot 
en met 7"-

In artibl 20 (oud artikel 15) wordt in 
plaats van "artikel 7'' gelezen "artikel 8". 

Artikel 111. 
De tekst van het Suiker- en stroopbesluit 

(Stbl. 1924, N°. 96) zoals deze luidt na de .bij 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1926 (Stbl. 
N°. 281), van 18 Mei 1934 (Stbl. N°. 262), 
van 25 Maart 1935 (Stbl. N°. 155), van 5 De
cember 1938 (Stbl. N°. 878), van 13 Juni 
1947 (Stbl. N°. H 178) en bij het onderhavige 
'besluit daarin aangebrachte wijzigingen zal 
opnieuw met inachtneming van de officiële 
schrijfwijze van de Nederlandse taal worden 
afgekondigd. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit~ dat in het 
Staa.tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 12 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zabn, A.M. JOKES. 

(Uitg-,. 2 Sept. 1949.) 

s. J 386 
12 Aqrutru 1949. BESLUIT tot vaststel

ling van het formulier voor een aangifte
biljet der vermogensbelasting. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Ome Minister van 

Financiën van 14 Juli 1949, no. 213, Afdeling 
Directe Belastingen; 

Gelet op artikel 14 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892; 

De Raad van Sta te gehoord (advies van 
2 Augustus 1949, no. 16): 

Gezien het nader rapport van QI1%e voor
:qoemde Minister van 6 AuiUstus 1949, no. 21; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. (r) Voor het aangiftebiljet der 

vermogensbelasting voor de belastingjaren 
1945 en 1946 wordt, wat binnenlandse belas
tingplichtigen betreft, vastgesteld het bij dit 
besluit behorende formulier. 1 

(2) Met afwijking van het vorige lid 
wordt voor het belastingjaar 1946, wat be
treft binnenlandse belastingplichtigen voor 
wie een ander tijdstip dan de aanvang van 
1946 beslissend is, het bij Ons besluit van 
12 December 1947. Staatsblad no. H 421, 
vastgestelde formulier voor het aangifte
biljet der vermogensbelasting voor 1947 en 
volgende belastingjaren mede vastgesteld 
voor het aangiftebiljet der vermogensbelas
ting voor het belastingjaar 1946. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagteke
ning van het Staatsblad waarin het is geplaatst 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-

1 Dit formulier is niet opgenomen. 
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lad zal worden geplaatst en waarvan af
hrift zal worden gezonden aan de Raad van 

tate. · 
Soestdijk, 12 Aucustus 1949. 

D, Ministn uan Financiën, 
P. LIEFTINCK, 

• JULIANA. 

(Uitgq. 6 September 1949.) 

s. J 387 
12 Augustru 1949. WET tot wijziging van 

de wettelijke bepalingen betreffende de 
subsidiëring van bijzondere scholen voor 
voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs. 

. Biii. Hand. 11 48/49, 1078; Hand. 11 48/49~ 
bladz. 1662-1670; 

Biil. Ha,i-f. 1 48/49, 1078; Hand. I 48/49. 
bladz. 798-800. 

Wij JULIANA, enz. . • . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging cenomen hebben, 

dat het wenselijk is de artikelen 45bis en 
45<1uinquies van de middelbaar-onderwijswet, 
art. 168bis van de hoger-onderwijswet en 
art. XXXVII van de wet van 22 April 1937 
{Staatsblad n°. 320) tot wijziging en aanvul
ling van de middelbaar•onderwijswet, welke 
artikelen de subsidiëring van bijzondere 
scholen voor voorbereidend ·hoger en middel
baar onderwijs betreffen, te wijzigen, alsmede 
een wijziging in art. 27a van de middelbaar
onderwijswet aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State. enz. 

Art. I. 
In de middelbaar-onderwijswet worden de 

volgende wijzigingen aangebracht. 
1. In art. 27a worden de woorden "het 

rekenen en de stelkunde" vervangen door: 
de wiskunde. 

2. Aan Art. 45bis wordt een tweede Ud 
toegevoegd, luidende: 

Voor de toepassing van dit en de volgende 
· artikelen worden onder hogere burgerscholen 
met vijfjarige cursus mede verstaan zodanige 
schole-n met vijfjarige cursus, waarvan de 
cursusduur met machtiging van Onze Mi
nister, ·met de uitvoering dezer wet belast, 
met een jaar is verlencd. Deze machtiging 
wordt niet vereist voor hogere burgerscholen 
met vijfjarige cursus, uitsluitend bestemd 
voor meisjes. 

3. In het eerste lid van art. 45qui114uiu
wordt het bepaalde onder a als volgt gelezen: 

a. voor zover de hogere burgerscholen en 
de middelbare scholen voor meisjes betreft, 
vijf en negentig ten honderd en, voor zover 
de hande1sdagscholen betreft. tachtig ten 
honderd van de kosten der school, bec:loeld 
in art. 36 onder a1 , a1 , c, den e, zomede van 
de andere uitgaven, welke rechtstreeks en 
uitsluitend ter verzekering van c:te goede 
gang van het onderwijs nood.zakelijk zijn, 
behalve die, onder b en c bedoeld; 

4. Het vijfde lid van art. 45tui114uie.s 
wordt gelezen als volgt: 

5. Voor de toepassing van de in het Vierde 
lid bedoelde bepaling wordt ten aanzien van 
de hogere burger"Scholen, de middelbare 
scholen voor meisjes en de handelsdagscholen 
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als schoolgeld aangemerkt het bedrag. 
welk voor de leerlingen zou moeten zijn ~ 
taald. indien zij een ter plaatse aanweli&e 
overeenkomstige openbare school bezochten. ~ 
en. voor het geval ter plaatse geen overeen
komstige openbare school is gevestigd. bet 
bedrag, hetwelk: voor de leerlingen zou moe
ten zijn betaald, indien zij een Rijks hogere 
burgerschool be.zochten. Is ter plaatse zowel 
een Rijks- als een gemeentelijke hogere bur
ierschool gevestigd. dan geldt te dezen de
schoolgeldregeling voor de Rijks hogere 
burgerscholen. 

5. Het zesde Jid van art. 454ui1M1ui• 
wordt gelezen als volgt: 

6. Het subsidie bedraagt voor de handels
avondscholen tachtig ten honderd van de 
kosten van personele en materiële aard met 
uitzondering van de kosten van gebouwen. 
Voor de huisvesting dier scholen beloopt bet 
subsidie vijf en zeventig ten honderd van de 
kosten. berekend op de wijze, bij ale~ 
maatregel van bestuur vast te stellen. Os; c!e 
berekening van het subsidie is het bepaalde 
in het vierde Ud van toepassing. 

Artikel IJ • . 
In het eerste lid onder a van art. r686ia 

van de hoger-onderwijswet worden de waar
den "tachtig ten honderd" vervangen door: 
vijf en negentig te nhonderd. 

Artikel III. 
Het bepaalde in art. XXXVII onder a tot 

en met d van de wet van 22 April 10,7 
(Staatsblad n°. 320) tot wijziging en aanvul• 
ling van de middelbaar-onderwijswet, treedt 
buiten werking. 

Artikel IV. 
Deze wet wordt. met uitzondering van het 

bepaalde in artikel I onder 1, geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van l 
Januari 1949. 

Het bepaalde in artikel I onder I wordt 
ceacht in werking te zijn getreden met ing
gang van r Juni 1948. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 12 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Mini,te, van Onderwijs, Kunden 
en Weten,chappen, 

TH. RUTTEN. 

(Uitg,g. 30 Aug. 1949.) 

8. J 388 

1~ AU41ustus 1949. WET, houdende afschaf
fing van het Besluit Oorlogspleegkinde
ren, Staatsblad No. F 137. 

Bijl. Hand. Il 48/49, UU; 
Hand.1148/49, blad•. l115-In4; 
Bijl. Hand. I 48/49, nu,• 
Hand. I 48/49, blad.. 19'-198. 
Wij JULIANA, em. ...... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk ia het Besluit Oorlogspleeg
kinderen (Staatsblad No. F 137) af te schaf
fen en de gevolgen heirvan te regelen; 
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Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art- 1. Behoudens het bepaalde in artikel 

6 dezer wet vervalt het Besluit Oorlogspleeg
kinderen (Staatsblad No. F 137) met ingang 
van 1 September 1949. Met ingang van de.ze 
datum houdt de Commissie voor Oorlogs
pleegkinderen op te bestaan. Het archief der 
Commissie gaat alsdan over naar de Voogdij
raad te Amsterdam. Het register, bedoeld in 
artikel 3, lid 3, van het Besluit Oorlogspleeg
kinderen, blijft voor een ieder ter inzage. 

An. 2. 1. Met ingang van 1 September 
1949 gaat de zorg van de Commissie voor 
Oorlogspleegkinderen over de minderjarigen, 
welke op 31 Augustus 1949 aan de zorg dier 
Commissie zijn toevertrouwd, over op de 
Voogdijraad te Amsterdam. 

2. Eveneens wordt op die datum aan de 
Voogdijraad te Amsterdam toevertrouwd de 
.zorg over de minderjarigen, over wie de Com
missie voor Oorlogspleegkinderen op 31 Au
gustus 1949 de voogdij uitoefent. 

3. De zorg, bedoeld in de voorgaande le
den, strekt zich uit over de persoon en het 
vennogen der betrokken minderjarigen. 

4. De Voogdijraad te Amsterdam bevor
dert, dat .zo spoedig mogelijk wordt voorzien 
in de voogdij over de minderjarigen, die inge
volge het bepaalde in de leden 1 en 2 aan zijn 
.zorg zijn toevertrouwd. _ 

5. De zorg van de Voogdijraad ten aan
zien van een minderjarige eindigt op de dag, 
waarop de rechterlijke beslissing omtrent de 
voorziening in de voogdij over deze minder
jarige in kracht van gewijsde is gegaan. 

Art. 3. De Voogdijraad te Amsterdam 
treedt op 1 September 1949 in de plaat"s van 
de Commiaaie voor Oorlogspleegkindercn met 
betrekking tot de verzoeken tot voorziening 
in de voogdij, door genoemde Commissie aan
hangig gemaakt. 

Art- t. De verzoeken tot voorziening in de 
voogdij over de minderjarigen, in · artikel 2 
bedoeld, worden ook na 1 September 1949 
behandeld door de arrondissements-rccht
bank, binnen wier ressort het volgens het 
gemene recht tot benoeming van een voogd 
bevoegde kantongerecht is gelegen, met dien 
verstande, dat ten aanzien van de minder
jarigen, in het tweede lid van artikel 2 be
doeld, die arrondissemenbl-rechtbank be
voegd is, welke destijds de zaak heeft behan
deld. In geval van twijfel is de arrondisse
ments-rechtbank te Amsterdam mede be
voegd. Aan de behandeling van het verzoek 
neemt de kinderrechter deel. 

Art. 5. Overigens .zijn met betrekking tot 
verzoeken als in het vorige artikel bedoeld de 
gewone regelen van toepassing; met dien ver
stande, dat: 

a. waar verhoor van bloed- en aanverwan
ten is voorgeschreven. tevens de Voogdijraad 
te Amsterdam en de pleegouders ten verhore 
worden opgeroepen, 

b. van de beslissing beroep ook kan wor
den ingesteld door de Voogdijraad te Am
sterdam of door degene, die is gehoord en 
tegen wiens advies de beslissing is gegeven, 
ongeacht of de door de meerderheid der ge-



817 

hoorde nabestaanden aangeduide persoon is 
benoemd; alsdan wordt gehandeld e1a jn het 
geval, bedoeld in artikel 959, 2e lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

· en 
c. overal waar in de gewone regelen wordt 

gesproken van de kantonrechter, onderschei
denlijk de rechtbank, daarvoor in de plaats 
wordt gelezen de rechtbank, onderscheiden
lijk het gerechtshof. 

Art. 6. Het bepaalde in artikel 12 van het 
Besluit Oorlogspleegkinderen blijft van 
kracht ten aanzien van feiten, vóór 1 Sep
tember 1949 gepleegd. 

Art. 7. Deze wet treedt in werking · met 
ingang van de dag volgende op die harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 12 Augus-

tus 1949. JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(UitAeA. 23 AuA. 1949 ). 

s. J 389 
12 AuAustus 1949. WET, houdende natu-

ralisatie van Alois Heinrich Janssen. 
Bijl. Hand. Il 48/49, 1144; 
Hand. Il 48/49, bladz. 1641- 1653,· 
Bijl. Hand./ 48/49, 1144,· 
Hand. 1 48/49, bladz. 190-702. 
Wij JULIANA, enz ....... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van A/ois 
Heinrich Janssen, die aan Ons een verzoek 
daartoe heeft gedaan, met overlegging van 
de bewijsstwkken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan A/ois Heinrich 
Janssen, geboren te Goch (Duitsland) 24 Juli 
1912, drukker, wonende te Venlo, provincie 
LimburA. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 12 Augus-

tus 1949. JULIANA. 

.De Minister vrui Justitie, WIJERS. 

(Uit~e,1. 23 Au~. 1949 ). 

s. J 390 
12 AuAustus i949. WET, houdende wijzi

ging van det Tweede Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949. 
(Departement van Algemene Zaken). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1255; 
.Hand. IJ 48/49, bladz. 1788; 
Bij/. Hand. 1 48/49, 1255; 
Hand. 1 48/49, bladz. 785-789. 

L. & S. :1949 

s. 1949,J 388-391 

s. J 391 

13 A~~~us i949. BESLUIT tot nadere 
w11z1ging van het Uitvoeringsbesluit 
Autovervoer Personen 1939. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 5 Juli 1949, 
N°. 74522/1958, A Il, Afdeling Algemene 
bienst, Bureau Juridische Zaken; 

Gelet op de Wet Autovervoer Personen,; 
De Raad van State gehoord (advies van 

26 Juli 1949, N°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 10 Augustus 1949, 
N°. A II 77866/1958, Directoraat-Generaal 
van het Verkeer; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Uitvoeringsbesluit Autover

voer Personen 1939 (Koninklijk besluit van 
10 Augustus 1939, Stbl. N°. 564. gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 6 Augustus 1947, 
Stbl. N°. H 297) wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

I. In artikel 66, eerste lid, wordt in plaats 
van "den Inspecteur-Generaal" gelezen: de 
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 

In het tweede, derde en vijfde lid van het 
artikel wordt in plaats van "de(n) Inspec
teur-Generaal" telkens gelezen: de Directeur
Generaal van de Rijkswaterstaat. 

II. In artikel 67, eerst~ lid, wordt in de 
aanhef in plaats van "Inspecteur-Generaal" 
gelezen: Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat; onder d wordt in plaats van "de 
Inspecteur-Generaal of de door deze daartoe 
aangewezen ambtenaar" gelezen: hij of een 
door hem aangewezen ambtenaar. 

In het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "vanwege de Inspecteur-Generaal'' 
gelezen: vanwege de Directeur-Generaal van 
de Rijkswaterstaat; wordt in plaats van 
"kan de Inspecteur-Generaal'' gelezen : kan 
deze. 

In het vierde lid van het artikel wordt in 
plaats van ,.de Inspecteur-Generaal" ge
lezen: de Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat. 

111. In artikel 68, derde lid, wordt in 
plaats van "Inspecteur-Generaal" gelezen: 
Directeur-Generaal van het Verkeer; wordt 

. in plaats van ,_,eerste, tweede en derde lid" 
gelezen: eerste ~n tweede lid. · 

IV. In artikel 72, derde lid, wordt in 
plaats van "de Rijksinspecteur, binnen wiens 
district een autobus zich bevindt". gelezen: 
de Directeur-Generaal van de Rijkswater
staat. 

V. In artik~l 75, eerste lid, wordt jn plaats 
van "De Inspecteur-Generaal is" gelezen: 
De Directeur-Generaal van het Verkeer is: 
wordt in plaats van "door of vanwege de 
Inspecteur-Generaal" gelezen: door of van
wege de Directeur-Generaal van het Ver
keer; wordt in plaats van "keuringsbe\11rijs" 
gele.zen: vergunningsbewijs. 

In de tweede lid van het artikel wordt ;n 
plaats van "De Inspecteur-Generaal is" ge
lezen: De Directeur-Generaal van het Ver
keer is; wordt in plaats van "door of van • 
wege den Inspecteur-Generaal" gelezen: door 
of vanwege de Directeur-Genera,ql van het 
Verkeer; wordt in plaats van "keuringsbe
wijs" gelezen: vergunningsbewijs. 
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VI. In artikel 76 wordt in plaats van "den 
Inspecteur-Generaal" gele~~ de Directeur
Generaal van de Rijkswaterstaat. 

VII. In artikel 78, eerste lid, wordt in 
plaats van "door den Inspecteur-Generaal" 
gelezen: door de Directeur-Generaal van het 
Verkeer; wordt in plaats van "door of van
wege den Inspecteur-Generaal" gelezen: 
door of vanwege de Directeur-Generaal van 
het Verkeer; wordt in plaats van "keurings
bewijs" gelezen: vergunningsbewi,s. 

In het tweede lid van het artikel wordt 
in plaats van "door de Inspecteur-Generaal 0 

gelezen: door de Directeur-Generaal van het 
Verkeer: wordt in plaats van "door of van
wege de Inspecteur-Generaal" gelezen: door 
of vanwege de Directeur-Generaal van het 
Verkeer; wordt in plaats van "keuringsbe
wijs" gelezen: vergunningsbewijs. 

VIII. In artikel 79, eerste lid, wordt in 
plaats van "Inspecteur-Generaal" gelezen: 
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 

IX. In artikel Bo, eerste lid. wordt in 
plaats van "Inspecteur-Generaal" gelezen: 
Directeur-Generaal van het Verkeer. 

In het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "den Inspecteur-Generaal" ge
lezen: de Directeur-Generaal van het Ver
keer. 

X. In artikel 83, eerste lid, wordt na 
.,kennis geven" ingevoegd: aan de Directeur
Generaal van de Rijkswaterstaat. 

In het derde lid van het artikel wordt in 
plaats van "Inspecteur-Generaal'' gelezen: 
Directeur-Generaal van het Verkeer; wordt 
na "bevoegd" ingevoegd: in ov~rleg met de 
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 

XI. In artikel 96, eerste lid, wordt in 
plaats van "de Inspecteur-Generaal" ge
lezen: de Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat. 

In het tweede, derde en vijfde lid van het 
artikel wordt in plaats van "de(n) Inspec
teur-Generaal" telkens gelezen: de Direc
teur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 

XII. In artikel 97, eerste lid, wordt in de 
aanhef in plaats van "de Inspecteur-Gene
raal" gelezen: de Directeur-Generaal van de 
Rijkswaterstaat; wordt onder d in plaats 
van "de Inspecteur-Generaal" gelezen: hij 
of een door hem aangewezen ambtenaar. 

In het tweede lid van het artikel wordt in · 
plaats van "vanwege de Inspecteur-Generaal'' 
gelezen: vanwege de Directeur-Generaal van 
de Rijkswaterstaat; wordt in plaats van "kan 
de Inspecteur-Generaal" gelezen: kan de.ze. 

In het vierde lid van het artikel wordt in 
plaats van "de Inspecteur-Generaal" ge
lezen: De Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat. 

XIII. In artikel 102, derde lid, wordt in 
plaats van "de Inspecteur-Generaal'' ge
lezen: de Directeur-Generaal van het Ver
keer, aan de Directeur-Generaal van de 
Rijkswaterstaat. 

XIV. In artikel 103, derde lid, wordt in 
plaats van "de Inspecteur-Generaal" ge
le.zen: de Directeur-Generaal van het Ver
keer, aan de Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat. 

XV. In artikel 105 wordt tussen "Indien" 
en "burgemeester" ingevoegd: hetzij de 
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, 
hetzij. 

818 

XVI. In artikel 107 wordt in plaats van 
,,de Inspecteur-Generaal" gelezen: de Direc
teur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 

XVII. In artikel 112, eerste lid, wordt na 
,,alsmede" ingevoegd: aan de Directeur- · 
Generaal van de Rijkswaterstaat en. 

In het derde lid van het artikel wordt in 
plaats van "Inspecteur-Generaal'' gelezen: 
Directeur-Generaal van het Verkeer in over
leg met de Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat. 

XVIII. In artikel 117, eerste lid, wordt 
in plaats van "den Inspecteur-Generaal" 
gelezen: de Directeur-Generaal van het Ver
keer. 

XIX. In artikel 120 wordt in plaats van 
.,den Inspecteur-Generaal n gelezen: de Di
recteur-Generaal van de Rijkswaterstaat. 

XX. In artikel 121, eerste lid, wordt in 
plaats van "de Inspecteur-Generaal" ge
lezen: de Directeur-Generaal van het Ver
keer, de Directeur-Generaal van de Rijks
waterstaat. 

Art. 2. De handelingen, krachtens het 
uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 
1939 vóór I September 1949 door de Inspec
teur-Generaal van het Verkeer verricht, wor
den geacht te zijn verricht door het voortaan 
daartoe bevoegde gezag. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 September 1949. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Sta.atsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift aan de Raad van State zal 
worden gezonden. 

Soestdijk, 13 Augustus 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 

J. IN 'T VELD. 

(Uit'6i. 30 Aui. 1949). 

s. J 392 

13 Aagwtus 1949. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip, waarop artikel 62, 
tweede lid, onder d, en derde lid, der 
Arbeidswet 1919 in .werking treedt. 

Wij JULIANA, enz.: 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van II Augustus 1949, N°. 
1692, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Gelet op artikel 101, eerste en tweede lid_. 
der Arbeidswet 1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

Artikel 62, tweede lid, onder d, en derde 
id, der Arbeidswet 1919 treedt met ingang 
an I September 1949 in werking. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
et de uitvoering van dit besluit, dat in het 
taatsblad zal worden geplaatst. 
Soestdijk, 13 Augustus 1949. 

JULIANA. 
e Min. van Sociale Zaken, A.M. JoaKEs. 

(Uitgeg 23 Aug. 1949.) 
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s. J 393 
13 Augustus 1949. BESLUIT tot nadére wij

ziging van het Koninklijk besluit van 
25 Juni 1947, (Staatsblad N°. H 189), 
houdende aanwijzing van zogenaamde 
utility-goederen, ten aanzien van welke 
een gedeeltelijke vrijstelling van omzet
belasting zal gelden. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 8 Augustus 1949, n°. 135, af
deling Accijnzen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 25 Juni 
1947, (Staatsblad n°. H 189), houdende aan
wijzing van zogenaamde utility-goederen, ten 
aanzien van welke het bepaalde in artikel 6, 
tweede lid, onder 1, letter b, van het Besluit 
op de Omzetbelasting 1940 en de in artikel 
12, n°. 2a van dat Besluit vervatte vrijstelling 
mede van toepassing zijn, zoals genoemd be
sluit is aangevuld en gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 October 1947, (Staatsblad n°. H 353). 
bij het Koninklijk besluit van 23 Maart 1948, 
(Staatsblad n°. I 116), bij Ons besluit van 16 
Augustus 1948, (Staatsblad n°. I 372). bij Ons 
besluit van 21 Januari 1949, (Staatsblad n°. 
J 44), en bij Ons besluit van 25 Juni 1949, 
(Staatsblad n°. J 292); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

In artikel Ivan het Koninklijk besluit van 
25 Juni 1947, (Staatsblad n°. H 189), zoals 
dat besluit is aangevuld en gewijzigd bij" Ons 
besluit van 16 Octover 1947, (Staatsblad n°. 
H 353), bij het Koninklijk besluit van 23 
Maart 1948, (Staatsblad n°. I n6), bij Ons 
besluit van 16 Augustus 1948 (Staatsblad n°. 
I 372), bij Ons besluit van 21 Januari 1949, · 
(Staatsblad n°. J 44) en bij Ons besluit van 
25 Juni 1949, (Staatsblad n°. J 292), vervalt 
het vermelde onder de nwnmers 2, 8, 9 en I o. 

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

Soestdijk, 13 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Augustw 1949). 

s. J 394 
15 Augustw 1949. GRENSCORRECTIEBE

SCHIKKING Financiën 111 van de Mi
nister van Financiën. 

De Minister van Financiën, . 
Overwegende, dat nadere voorzieningen 

dienen te worden getroffen met betrekking 
tot de kantoren der invoerrechten in de in 
artikel I van het Grenscorrectiebesluit 1949 
bedoelde, aan het grondgebied van het Rijk 
toegevoegde gebieden; 

Gelet op artikel 4 van genoemd besluit; 
Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De in artikel 5, eerste lid, onder 

de letters e en g, van de Grenscorrectiebe
schikking Financiën I bedoelde kantoren 
worden opgeheven. 

Art. 2. Artikel 5 van de Grenscorrectiebe
schikking Financiën I wordt gelezen: 

1. De volgende kantoren worden inge
steld: 
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a. Dinxperlo-Oost, aan de weg naar Bocholt 
tussen Dinxperlo en Bocholt; 

b. Dinxperlo-West, aan de weg naar Anholt 
tussen Dinxperlo en Anholt; 

c. Elten, aan de weg van Elten naar Em
merik; 

d. Heilder, ten Zuidwesten van Saeffelen, 
aan de weg van Tüddern naar Heinsberg; 

e. Swterseel, aan de weg van Swterseel 
naar Gangelt. 

2. Aan de in het eerste lid, onder de let
ters a en b, bedoelde kantoren worden gelijke 
attributen toegekend als laatstelijk aan het 
kantoor Dinxperlo zijn toegekend, met uit
zondering van die der directe belastingen en 
accijnzen. Aan het in het eerste lid, onder 
letter c, bedoelde kantoor worden gelijke at~ 
tributen toegekend als laatstelijk aan het 
kantoor Babberik waren toegekend. Aan de 
in het eerste lid, onder de letters d en e, be-
doelde kantoren worden gelijke attributen 
toegekend als laatstelijk aan het kantoor 
Broeksittard waren toegekend. 

Art. 3. I. Deze beschikking treedt in 
werking met ingang van I September 1949. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Grens
correctiebeschikking Financiën 111". 

's-Gtavenhage, IS Augustus 1949. 
De Minister van Financiën, P. LJBFTINCK. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1949). 

s. J 395 

17 Au4ustus 1949. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 15 
van de Wet betreffende verplichte deel
neming in een bedrijfspensioenfonds 
(Staatsblad No. J 121). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Justitie van 9 Juni 1949, n°. I 185, Afdeling 
Arbeidersbescherming, en van 22 Juni 1949, 

69 Afdeling, n°. 2142; 
Overwegende, dat het wenselijk voorkomt 

gebruik te maken van de Ons bij artikel IS 
van de Wet betreffende verplichte deel
neming in een bedrijfspensioenfonds voorbe
houden bevoegdheid; 

Gezien artikel 15 dier wet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

12 Juli 1949, n°. 25); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 27 Juli 1949, n°. 1500, 
Afdeling Arbeidersbescherming, en van 12 
Augustus 1949, 68 Afdeling, n°. 2469; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder 

de Verzekeringskamer: de Verzekeringska
mer, bedoeld in artikel 8 der Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf, Staatsblad 1922, 

n°. 716, waaraan krachtens artikel 14 
der Wet betreffende verplichte deelneming 
in een bedrijfspensioenfonds, de aldaar be
doelde deskundige personen zijn toegevoegd. 

Art. 2. De Verzekeringskamer kan aan 
Onze Minister van Sociale Zaken met redenen 
omklede voorstellen doen met betrekking tot 
alle aangelegenheden, welke betrekking 
hebben op de juiste uitvoering der Wet be
treffende verplichte deelneming in een be
drijfspensioenfonds. 
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Art, 3. 1. Ieder bedrijfspensioenfonds, 
waarop de Wet betreffende verplichte deel
neming in een bedrijfspensioenfonds is toege
past, is verplicht te)kenjare. de staten waar
van de modellen op voorstel van de V erzeke
ringskamer worden vastgesteld bij beschik
king van Onze Ministers van Sociale Zaken en 
van Justitie. naar waarheid in te vullen, de 
daarin gestelde vragen naar waarheid te 
beantwoorden en vervolgens een en ander on
dertekend aan de Verzekeringskamer te doen 
toekomen. 

a. De inzending der staten moet telken
jare vóór de eerste Juli plaats vinden, doch 
de Verzekeringskamer kan op grond van bij
zondere omstandigheden toestemming ver
lenen de indiening tot een latere datum uit 
te stellen. 

Art. 4. 1. De Verzekeringskamer onder
zoekt ten aanzien der bedrijfspensioenfond
sen, op welke de Wet betreffende verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfonds toe
gepast is, of de regelen, welke bij het toeken
nen van pensioenen worden gevolgd, in over
eenstemming zijn met de statuten en regle
menten van het bedrijfspensioenfonds; de 
wijze van belegging der geldmiddelen: de 
financiële en actuariële regelingen en grond
slagen; de balansen en de bedrijfsrekeningen. 

2. Het in het vorige lid bedoelde onder
zoek heeft voor elk vorenbedoeld bedrijfs
pensioenfonds ten minste eenmaal in de tien 
jaar plaats. 

Art. S. De Verzekeringskamer is bevoegd: 
a. een of meer leden, al of niet in Commis

sie verenigd. aan te wijzen voor de voorbe
reiding van aangelegenheden, waarvan de 
afdoening aan haar is opgedragen; 

b. bij besJuit de afdoening van bepaalde 
in dat besluit te noemen aangelegenheden 
aan een Commissie uit haar midden op te 
dragen. Een zodanig besluit behoeft al
vorens te kunnen werken de goedkeuring 
van Onze Ministers van Sociale Zaken en 
van Justitie en kan niet betrekking hebben 
op de in artikel Il der Wet betreffende ver
plichte deelneming in een bedrijfspensioen
fonds aan de Verzekerinaskanier opgedragen 
taak. 

Art 6. De Verzekeringskamer brengt ieder 
jaar een verslag over het af&elopen kalender
jaar aan Onze Ministers van Sociale Zaken 
en van Justitie uit. In dit verslag, hetwelk 
wordt gepubliceerd. wordt een overzicht 
omtrent de bemoeiingen der Verzekerings
Jr.uner opgenomen. 

Art. 7. Tot regeling harer werkzaamheden 
stelt de Verzekeringskamer onder goedkeu
ring van Onze Ministers van Sociale Zaken 
en van Justitie, een reglement van orde vast. 

Art. 8. De Verzekeringskamer neemt geen 
besluit; indien minder dan de helft harer 
leden tegenwoordig is. 

Art. 9. De leden der Veuekeringskamer 
onthouden .zich van het medestemmen over 
.zaken, welke hun, hun echtgenoten of hun 
bloed- of aanverwanten, tot de de-rde craad 
ingesloten, persoonlijk aangaan. 

Art. 10. Als Secretaris der Verzekerings
kamer treedt op een door de Voorzitter aan
gewezen ambtenaar dier Kamer. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
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et Staatsblad zal worden geplaatst en waar
an afschrift zal worden gezonden aan de 
aad van State. 
Soestdijk, 17 Augustus 1949. 

JULIANA. 
e Minifter v. Sociale Zaken, A. M. J OBKBS. 

De Minister van Justitie, WIJBRS. 
Uitgeg. 13 Sept. 1949. 
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7 Auiustus 1949. BESLUIT tot nadere 
wij%iging van het Reglement voor de 
Middelbare Landbouwschool te Gronin

. gen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 3 Augustus 1912 (Staatsblad No. 
274). 

WIJ JULIANA, KHZ.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

andbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
an 17 Mei 1949, Directie van de Landbouw, 
0 • L. 3878, Afdeling L.O.; 
Overwegende, dat wijziging van het Regie
ent voor de Middelbare Landbouwschool 

e Groningen, vastgesteld bij Koninklijk 
esluit van 3 Augustus 1912. (Staatsblad 
0 • 274) en laatstelijk gewijzigd bij Konink

ijk Besluit van 22 September 1924 (Staats
lad N°. 456), wenselijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1949, N°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
oemde Minister van II Augustus 1949, 

Direc!ie van de Landbouw, No. L 5623, 
fdehng L.O.: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
In het Reglement voor de Middelbare 

Landbouwschool te Groningen worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

. A. 
Voor "Reglement voor de Middelbare 

Landbouwschool te Groningen" wordt gele
zen: ,.Reglement voor de Rijks Middelbare 
Landbouwschool t e Groningen". 

B. 
Artikel I wordt gelezen als volgt: 
,.Dit reglement verstaat onder : 
a. Minister: Onze met de zaken van de 

Landbouw belaste Minister; 
b. Directeur-Generaal: Directeur-Gene

raal van de Landbouw". 

C. 
In de artikelen 2 en 3 wordt voor "Middel

bare Landbouwschool" gelezen "Rijks Mid
delbare Landbouwschool". 

D. 
In artikel 14 vervalt het woord "gedrukt" • 

E. 
In artikel 18 worden de woorden "zijne 

lessen'' vervangen door de leuen''. 
F. 

In artikel 19 wordt het woord ,,toestand" 
vervangen door .,stand". 
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G. 
Het eerste lid van artikel 22 wordt gele" 

zen als volgt: 
.,Hij zendt jaarlijks vóór I Mei een begro .. 

van uitgaven en inkomsten, met toelichting, 
voor het volgend kalenderjaar aan de direc
teur-generaal". 

H. 
Artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
"Bij afwezigheid of ontstentenis van de 

directeur treedt een door Onze Minister tot 
wederopzeggens aangewezen leraar als direc" 
teur op. 

Bij afwezigheid zowel van de directeur als 
van zijn plaatsvervanger, treedt tijdelijk als 
directeur op de oudste in jaren der aanwezige 
vaste leraren". 

I. 
In het eerste lid van artikel 34 worden 

achter "afwezigheid" ingevoegd de woorden 
.,buiten de vacanties". 

J. 
In het tweede lid van artikel 35 wordt 

achter "Minister" toegevoegd "Het beroep 
heeft geen schorsende werking". 

K. 
In het tweede lid van artikel 37 wordt 

achter "secretaris" toegevoegd "Bij ontsten
tenis van deze, wijst de lerarenvergadering 
een der andere leraren aan om tijdelijk als 
zodanig op te treden." 

L: 
In artikel 42 wordt voor "h. een uittreksel 

uit det geldende reglement" gelezen .)i. een 
uittreksel uit het reg]ement voor de school". 

M. 
Het derde lid van artikel 44 wordt gelezen 

als volgt: 
"De toelating of de bevordering van een 

leerling, de uitslag van een examen en de 
verwijdering van een leerling worden als 
zaken beschouwd". 

N. 
In artikel 53 worden: 
a. in het eerste lid de woorden "in het 

openbaar" geschrapt. 
b. tussen het eerste en het tweede lid een 

nieuw lid gevoegd, luidende: 
"Zij leggen tevens over de cijfers, bij een 

door hen afgelegd examen als bedoeld in 
artikel 54, eerste lid, behaald en de rapporten 
over hun laatste schooljaar; 

c. in het laatste lid de woorden "in het 
vorige lid" gewijzigd in "in het eerste lid"· 

o. 
Het tweede lid van artikel 54 vervalt. Het 

voormalige derde, thans tweede lid wordt 
gelezen als volgt: ,,Door Onze Minister kun
nen tot wederopzeggens toe de diploma's of 
bewijzen van andere onderwijsinrichtingen 
worden gelijkgesteld met de in het eerste lid 
van dit artikel genoemde". 

P. 
In het eerste lid van artikel 55 wordt voor 

,.Koloniën of bezittingen van het Rijk" gele
zen "overzeese delen van het Rijk". 
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Voorts wordt aan dit artikel een vierde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

.,Door Onze Minister kunnen tot weder
opzeggens toe de diploma's of bewijzen van 
andere onderwijsinrichtingen worden gelijk
gesteld met de in het eerste lid van dit 
artikel genoemde". 

Q. 
In artikel 58 wordt voor "tachtig gulden" 

gelezen "honderd en twintig guld~n". 

R. 
Artikel 59 wordt gelezen als volgt: 
.,Door hen, die slechts enkele vakken vol

gen, is verschuldigd voor lessen, welke gege
ven worden: 

éénmaal per week tien gulden: 
tweemaal per week vijftien gulden: 
driemaal per week twintig gulden; 
meer dan driemaal per week vijf en twintig 

gulden, 
met dien verstande, dat het gezamenlijk. 

bedrag voor het onderwijs in enkele vakken 
niet meer bedraagt dan voor volledig onder
wijs is verschuldigd". 

s. 
In artikel 60 wordt achter "schoolgeld',. 

ingevoegd de woorden "geheel of gedeelte- . 
lijk". 

T. 
Artikel 6 I wordt gelezen als volgt: 
,,Het schoolgeld moet vóór de aanvang· 

van elk semester worden voldaan op de door 
Onze Minister aan te geven wijze. Niemand 
wordt tot de lessen toegelaten, vóórdat het. 
verschuldigde schoolgeld is voldaan''. 

u. 
Artikel 63 vervalt. 

Artikel II. 
De tekst van het reglement, zoals dit na

de inwerkingtreding van artikel I van dit 
besluit zal luiden, zal met vernummering 
der artikelen en met de daaruit voortvloeien
de wijzigingen in de aanhaling van artikelen, 
opnieuw worden bekend gemaakt door 
plaatsing in het Staatsblad, met inachtne-
ming van de bepalingen van de wet van 14 
Februari 1947 (Staatsblad N°. H 52). 

Artikel I, A. en C. hebben terugwerkende 
kracht tot en met 1 Januari 1948. De overige 
bepalingen van artikel I treden in werking 
op het tijdstip van de in het eerste lid be
doelde bekendmaking. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan af schrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 17 Augustu& 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Landb. Visserij en Vo«lselvoorz., 
MANSHOLT. 

( Uitgeg. 9 Sept. 1949.) 



s. 1949, J 397 

s. J 397 

18 A~~~s~us 1949. BESLUIT, houdende 
W1Jz1gmg van het Organiek Besluit 
P.T.T. 1946, Staatsblad No. G 177. 

Wij JULIANA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat in verband 

met de technische herziening van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke · Rijksambtenaren 
enige artikelen van het Organiek Besluit 
PTT 1946 wijziging behoeven; 

Op voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van Io Augustus 
1949 N°. 2, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
In het Organiek. Besluit PTT 1946 (Besluit 

van 9 Juli 1946 Staatsblad n°. G 177) worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. In het eerste lid van artikel 4 worden 
de woorden "Het vaste ambtenaarspersoneel'' 
en het woord "is" gewijzigd in resp . .,De amb
tenaren" en "zijn". 

b. Het tweede lid van bovenbedoeld arti
kel wordt als volgt gelezen: .,De ambtenaren 
in vasten dienst' in dien staat vermeld onder 
A worden door Ons, die vermeld onder B 
door den Minister benoemd en ontslagen; die 
vermeld onder C alsmede de tijdelijke amb e
ren worden benoemd en ontslagen door den 
Directeur-Generaal behoudens uitzonderin
gen volgens het Algemeen Rijksambtenaren-
reglement". • 

c. In artikel 5 worden de· woorden "aan
stelling", ;, werkzaainstelling" en "opklim
ming in rang" gewijzigd in "indienstneming,,, 
"tewerkstelling" en "overgang in een anderen 
rang". 

d. In artikel 6 worden de woorden "door 
den Directeur-Generaal'' gewijzigd in "door 
of vanwege den Directeur-Generaal". 

e. In de artikelen 7 en 8 wordt het woord 
.,onderdirecteur" gewijzigd in "adjunct ... 
directeur". 

f. In artikel 9 worden de woorden uFinan
cieele Diensten" gewijzigd in "Posterijen,., 
terwijl de woorden "de controleur bij het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie" worden gewijzigd in ueen contro
leur". 

g. In het tweede lid van artikel II worden 
de woorden "inspecteur in algemeenen dienst 
of een inspecteur", gewijzigd in "afdeelings
i nspecteur". 

h. In het derde lid van hetzelfde artikel 
worden de woorden "inspecteurs in algemee
nen dienst en van de inspecteurs" gewijzigd 
in "afdeelings,.inspecteurs". 

i. In het tweede lid van artikel 12 wordt 
het woord "inspecteur" gewijzigd in "afdee-
1ings-inspecteur' •. 

/. Artikel 13 .wordt als volgt gelezen: 

Rangschikking directies, hoofd- en hulpkan
toren. 

Art. 13. I. Ter verkrijging van den grond
slag voor de regeling betreffende benoeming 
tot directeur en voor de vaststelling van de 
bezoldiging der directeuren, worden, op tijd
stippen en naar regelen door den Directeur
Generaal vast te stellen, de directies bedoeld 
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artikel 10 en de hoofdkantoren bedoeld 
i artikel u, in volgorde van hun belangrijk

eid, gerangschikt in groepen of klassen. 
2. Ter verkrijging van den grondslag 

oor de regeling betreffende de benoeming 
ot kantoorhouder en voor de vaststelling van 
e bezoldiging der kantoorhouders, worden, 
p tijdstippen en naar regelen door den 
irecteur-Generaal vast te stellen, de hulp-
antoren, in volgorde van hun belangrijk
eid, gerangschikt in klassen. 
3. Rangschikking in een lagere klasse van 

ulpkantoren heeft geen invloed ten nadeele 
p de ambtelijke positie of salarisregeling van 
e betrokken kantoorhouders, indien deze · 
ij het ingaan van die rangschikking gedu-
ende tenminste 10 jaren met het beheer van 
et hulpkantoor ter plaatse waren belast. 
en aanzien van hen, die korter tijd met een 
eheer als bedoeld zijn belast, kan, indien zij 
en hun aangeboden functie van eenzelfde 
f hoogere orde niet aanvaarden, een ver
indering van salaris worden toegepast over

enkomstig artikel 8 van het Bezoldigings-
esluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948". 
k. Artikel 14 vervalt; de artikelen IS tot 

n met 17 worden vernummerd in 14 tot 
n met 16. 

Artikel II. 
De bij het Organiek Besluit PTT 1946 be

orende staat van rangen wordt als volgt ge-

A. Ambtenaren, benoem en ontslagen door 
ns. 
I. Directeur van den Postchèque- en Giro

ienst. 
2. Directeur van de Rijkspostspaarbank. 
3. Hoofddirecteur der PTT. 

. Ambtenaren, benoemd en ontslagen door 
den Minister. 

1. Accountant der PTT. 
2. Accountant 18 klasse der PTT . 
3. Directeur van een kantoor van groep A. 
4. Directeur van een telefoondienst van 

roep A. 
5. Directeur van een telefoondistrict van 

roep A. 
6. Hoofdaccountant der PTT. . 
7 ~ Hoofdingenieur in algemeenen dienst 

er PTT. 
8. Inspecteur in algemeenen dienst der 

TT. 

. Ambtenaren, benoemd en ontslagen door den 
Directeur-Generaal. 

I. Adjunct-directeur van een kantoor van 
roep A. 
2. Adjunct-directeur van den Postchèque

n Girodienst. 
J. Adjunct-directeur van de Rijkspost

paarbank. 
4. Adjunct-directeur van een telefoon

ienst van groep A. 
5. Adjunct-directeur van een telefoon-

istrict van groep A. 
6. Adjunct•ingenieur der PTT. 
7. Adjunct-referendaris der PTT. 
8. Adjunct-technisch ambtenaar der PTT. 
9. Administrateur der PTT. 

10. Administrateur van een telefoondienst 
an groep A. 
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1 I. Administrateur van een telefoondis-
tricts van groep A. • 

12. Ambachtsman der PTT. 
13. Ambachtsman 1e klasse der PTT (Am-

bachtsman A). 
14. Bediende der PTT (Bediende G). 
15. Besteller der PTT. 
16. Besteller I klasse der PTT (Besteller 

A). 
17. Besteller-voorman der PTT. 
18. Besteller-voorman 1 ·· klasse der PTT 

(Besteller-voorman A). 
19. Bode der PTT (Bode C). 
20. Bode 18 klasse der PTT (Bode A). 
21. Bureauchef der PTT. 
22. Chauffeur der PTT (Chauffeur C). 
23. Chauffeur 18 klasse der PTT (Chauffeur 

A). 
24. Chef-ambachtsman der PTT. 
25. Chef-magazijnbediende der PTT. 
26. Chef-monteur der PTT. 
27. Chef-vakman der PTT. 
28. Directeur van een kantoor van groep B. 
29. Directeur van een kantoor der 1 8 klasse 
30. Directeur van een kantoor der 2• klasse 
31. Directeur van een kantoor der 38 klasse 
32. Directeur van een kantoor der 48 klasse 
33. Directeur var.i een kan'"oor der 5e klasse 
34. Direc•eur van een kan•oor der 68 klasse 
35. Directeur van een kantoor der 7 klasse 
36. Directeur van een telefoondistrict van 

groep B. 
37. Employé I klasse der PTT (employé 

A). 
38. Employé 2 8 klasse der PTT ( employé 

B). 
39. Employé 38 klasse der PTT (employé 

C). 
40. Expediteur der PTT (Expediteur B). 
41. Expediteur 18 klasse der PTT (Expedi-

teur A). 
4z. Geoefend werkman der PTT. 
43. 18 Hoofdbesteller der PTT. 
44, Hoofd besteller der PTT. 
45. Hoofdemployé der PTT. 
46. Hoofdemployé r klasse der PTT 

(Hoofdemployé A). 
47. Hoofdemployé voor bijzondere dien-

sten der PTT. 
48. Hoofdingenieur der PTT. 
49. Hoofdopzichter der PTT. 
50. Hoof dteekenaar der PTT. 
51. Ingenieur der PTT. 
52. Ingenieur I · klasse der PTT. 
53. Inspecteur der PTT. 
54. Kantoorhouder van een hulpkantoor 

der 18 klasse. 
55. Kantoorhouder van een hulpkantoor 

der 2 8 klasse. 
56. Kantoorhouder van een hulpkantoor 

der 3e klasse. 
57. Kantoorhouder van een hulpkantoor 

der 48 klasse. 
58. Kantoorhouder van een hulpkantoor 

der 5e klasse. 
59. Kantoorhouder van een hulpkantoor 

der 68 klasse. 
60. Magazijnbediende der PTT Magazijn

bediende B). 
61. Magazijnbediende 1e klasse der PTT 

(Magazijnbediende A). · 
62. Monteur der PTT (Monteur C). 
63. Monteur 18 klasse der PTT (Monteur A) 
64. Opzichter der PTT. 
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65. Opzichter 18 klasse der PTT (Opzich-
ter A). 

66. Portier der PTT (Portier C). 
67. Portier 18 klasse der PTT (Portier A). 
68. Referendaris der PTT. 
69. Referendaris 2 8 klasse der PTT, 
70. Schrijver der PTT. 
71. Schrijver 18 klasse der PTT (Schrijver 

A). . 
72. Technisch ambtenaar der PTT. 
73. Technisch ambtenaar ·111 klasse der 

PTT. 
74. Technisch hoofdaml)tenaar der PTT. 
75. Technisch hoofdambtenaar voor bij-

zondere diensten der PTT. 
76. Vakman der PTT (Vakman B). 
77. Vakman 18 klasse der PTT (Vakman A) 
78. Werkman-voorman der PTT. 
De achter sommige rangen tusschen ( ) 

geplaatste rang, duidt de overeenkomstige 
rang aan zooals die in het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 is opge
nomen. 

Art. 111. 
Dit besluit wordt geacht in werking te zijn 

getreden op I Januari 1948. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 18 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. w. SPITZEN. 

( Uitgeg. 13 Sept. 1949,) 
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18 Augustus 1949. BESLUIT, houdende reor
ganisatie van de "St. Bavo-Stichting" te 
Noordwijkerhout. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van II Augustus 1949, N°. 
1477 C/port. 26, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad N°. 96), zoals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

Met ingang van I September 1949 zullen 
de artikelen 2, 3, 5 en 6 van het Koninklijk 
besluit van 13 Mei 1938 (Staatsblad N°. 1382) 
luiden als volgt: 

Art. 2. Aan de Vereniging der Broeders 
van Liefde, gevestigd te Venray, erkend bij 
Koninklijk besluit van 20 Juni 1905, N°. 54, 
wordt vergunning verleend van haar St. 
Bavo-Stichting, gelegen in de gemeente 
Noordwijkerhout, de paviljoenen St. Jozef 
en St. Jan in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen. Zowel voor het gesticht als 
voor de inrichting, bedoeld in artikel 3 zullen 
gelden de voorheen overgelegde tekettinctm 
en de daarbij gegeven beschrijving. 

Art. 3. De paviljoenen St. Vincentius, St. 
Antonius, St. Aloysius, St. Pieter, St. Paulus, 
Sancta Maria, zomede het paviljoen voor 
lijders aan tuberculose, genaamd St. Beatrix, 
worden onder de voorwaarden, vermeld in 
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artikel 12, aangewezen als een inrichting, 
welke niet als een gesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Art. 5. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 135 mannelijke krank
zinnigen worden verpleegd. 

Art. 6. In de inrichting, bedoeld in artikel 
3, mogen niet meer dan 622 mannen worden 
verpleegd. • 

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

Soestdijk, 18 Augusrus 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A. M. J OEKES. 
(Uitge,. 31 Augustus 1949). 
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18 Augwtus 1949. BESLUIT, houdende reor
ganisatie van Huize "Sancta Maria" te 
Noordwijk/Noordwijkerhout. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 11 Augustus 1949, no. 1476 · 
C/port 22, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96), zoals deze wet laatstelijk is -ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Met ingang van I September 1949 

wordt ingetrokken het Koninklijk besluit van 
13 Augustus 1938 (Staatsblad N°. 1389). 

Art. II. Met ingang van de in artikel I 
genoemde datum zullen de artikelen 2 , 3, 5 
en 6 van het Koninklijk besluit van 21 AprjJ 
1933 (Staatsblad N°. 215) luiden als volgt: 

Art. 2. Aan de Vereniging der Zusters van 
Liefde, gevestigd te Venray, wordt vergun
ning verleend om van de Stichting Huize 
"Sancta-Maria", gelegen in de gemeenten 
Noordwijk en Noordwijkerhout, de gebouwen 
Paviljoen St. Jeroen en Paviljoen St. The
resia in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen. Zowel voor het gesticht als voor 
de inrichting, bedoeld in artikel 3 zullen gel
den de voorheen overgelegde tekeningen en 
de daarbij gegeven beschrijving. 

Art. 3. De paviljoenen St. Liduina, St. 
Vincentius, St. Bernadette, St. Joseph, St. 
Paulus en St. Anna worden onder de voor
waarden, vermeld in artikel 12, aangewezen 
als een inrichting, welke niet als gesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Art. 5. In het gesticht mocen niet meer 
dan 189 vrouwelijke krankzinnigen verpleegd 
worden. 

Art. 6. In de inrichting. bedoeld in artikel 
3, mocen niet meer dan 634 vrouwen ver
pleegd worden. 

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

Soestdijk, 18 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A. M. J OEKES. 
(Uitgc. 31 Augwtus 1949). 
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9 Auiustus 1949. BESLUIT tot vaststel

ling van een formulier voor een aan
giftebiljet der vermogensbelaating. 

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

inanciën van 21 Juli 1949, n°. 239, afd. 
irecte Belastingen; 
Gelet op artikel 14 der Wet op de Vermo-
nsbeJasting 1892; ' 
De Raad van State geboord (advies van 
Augustus 1949, n°. 22); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

oemde Minister van 13 Augustus 1949. n°. 
, afd. Directe Belastingen: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art, 1. Voor het aangiftebiljet der ver
ogensbelasting voor 1949 en volgende be

l stingjaren wordt, wat binnenlandse belas
t ngplichtigen betreft, vastgesteld het bij 

·t besluit behorende formulier B 1 en de 
rbij behorende aanwijzingen 1, voor zover 

ze niet uitsluitend op de inkomstenbelas
t ng of op de voor-heffingen van de inkom
s enbelasting betrekking hebben, 

Art. 2. (1) Dit besJuit treedt in werking 
et ingang van de tweede dag na die zijner 

ondiging. 
(2) Het formulier ,vastgesteld bij Konink-

1 "k besluit van 12 December 1947 (Staats
b ad n°. H 421). wordt voor het laatst gebe
z gd voor het belastingjaar 1948. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
itvoering van dit besluit, dat in het Staats

b ad zal worden geplaatst en waarvan af
s hrift zal worden gezonden aan de Raad 

n State. 
Soestdijk, 19 Augustus 1949. 

JULIANA. 

J
e Minister uan Financiën d.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 20 Sept. 1949.) 
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Augustus 1949. WET. houdende wijziging 
van de bogeronderwijswet. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1248; 

[

and. II 48/49, blz. 1776-1785; 
Bijl. Hand. I 48/ 49, 1248; 
Hand. I 48/49, blz. 801-808. 
Wij JULIANA, enz .•... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben 

d het wenselijk. is de bogeronderwijswet op 
e ele punten te wijzigen: ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. De hogeronderwijswet wordt als 

v lgt gewijzigd: 
I. A. Na artikel 56 wordt ingevoegd het 

v lgende artikel: 
Art. 56bis. 1. Een bezoldigd algemeen he

b erder, die optreedt namens het college van 
c ratoren, kan door Ons worden benoemd en 
o tslagen. 

2. Curatoren zenden te zijner benoeming 
e n aanbevelingslijst van twee personen aan 
0 e Minister van Onderwijs, Kunsten en 

etenschappen. 
3. Curatoren stellen zijn instructie vast en 

o derwerpen deze aan de goedkeuring van 
0 e voornoemde Minister. 

1 Niet opgenomen. 
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4. Hij heeft zijn vaste woonplaats in de 
gemeente, waar de technische hogeschool is 
gevestigd, tenzij daarvan door Ons. curatoren 
gehoord, ontheffing is verleend. 

5. Hij treedt om de vijf jaren af en is weder 
benoembaar. 

6. Hij ontvangt vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten. 

7. Voor bureaukosten wordt hem een 
jaarlijks abonnement toegestaan. 

B. Artikel 57 wordt gelezen als volgt: 
Curatoren worden bijgestaan door een be

zoldigde secretaris, op wie het bepaalde in 
het tweede, het . vierde, het vijfde, het zesde 
en het zevende lid van artikel 56bis van over
eenkomstige toepassing is. 

C. Aan het tweede lid van artikel 62 wordt 
toegevoegd de zin: 

Hij is in het bijzonder belast met de rege
ling van het onderwijs. 

D. Het derde lid van artikel 62 wordt tot 
1 September 1956 gelezen als volgt: 

Hij wordt voor de duur van ten hoogste 
vijf jaren door Ons benoemd uit een door de 
senaat opgemaakte voordracht van drie ge
wone hoogleraren. De af tredende rector
magnificus is weder. benoembaar. 

E. Het tweede lid van artikel 63 wordt 
gelezen als volgt: 

Hij wordt doot de senaat uit de gewone 
hoogleraren benoemd voor de duur van elk 
studiejaar. 

F. De eerste zin van het derde lid van 
arrikel 65 wordt gelezen als volgt: 

Bij verhindering of ontstentenis van de 
rector-magnificus worden zijn werkzaamhe
den door de oudste in jaren der assessoren 
waargenomen, tenzij, in bijzondere omstan
digheden, door Ons op voorstel van de senaat 
anders wordt bepaald. 

II. A. In de artikelen 38, 85 en 198 wordt 
telkens in plaats van "niet meer dan f 800" · 
gelezen: niet meer dan f 1500. 

B. In artikel 198 vervallen de woorden 
,.ten hoogste tien". 

111. In artikel 2oosexies wordt tussen 
.,197sexies" en "en 199" ingevoegd: • 198. 

IV. A. Aan artikel 125 wordt een vierde 
lid toegevoegd luidende: 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen kan in bijzondere gevallen 
op advies van de senaat der technische hoge
school, een bezitter van een in het eerste lid 
bedoeld getuigschrift, hetwelk niet is om
schreven in het besluit, bedoeld in het voor
gaande lid, tot de examens aan de technische 
hogeschool toelaten, mits de bezitter op het 
tijdstip, waarop het getuigschrift werd ver
kregen, geen ingezetene van het Rijk was. 
Van deze van deze voorwaarde kan Onze 
voornoemde Minister om bijzondere redenen 
vrijstelling verlenen. 

B. Aan artikel 134 wordt een vierde lid 
toegevoegd luidende: 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen kan in bijzondere gevallen op 
advies van de senaat van de betrokken uni
versiteit een bezitter van een in het eerste 
lid bedoeld getuigschrift, hetwelk niet is om
schreven in het besluit, bedoeld in het voor
gaande lid, tot de examens aan de universi
teit toelaten, mits de bezitter op het tijdstip, 
waarop het getuigschrift werd verkregen, 
geen ingezetene van het Rijk was. Van deze 
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voorwaarde kan Onze voornoemde Minister 
om bijzondere redenen vrijstelling verlenen. 

V. In het eerste lid van artikel 120, het 
eerste lid van artikel I 32, het vijfde lid van 
artikel 133 en in artikel 186 onder e bis wor
den de woorden "de koloniën en overzeese 
bezittingen van het Rijk'' vervangen door de 
woorden: Indonesië, Suriname of de Neder
landse Antillen. 

Vl. A. In het vijfde lid van artikel 133 
wordt na de woorden "naar Ons oordeel" 
ingevoegd de zinsnede: , de Raad van State 
gehoord,. 

B. Aan artikel 133 wordt een zevende lid 
t,egevoegd, luidende: 

Onze voornoemde Minister kan in bijzon
d ~ e gevallen op advies van de senaat van 
de betrokken universiteit een bezitter· van 
een in Indonesië, Suriname of de Nederlandse 
Antillen afgegeven getuigschrift van een in
stelling van onderwijs, welke niet het voor
recht als bedoeld in het vijf de lid is toegekend, 
tot de examens aan die universiteit toelaten. 

VII. A. Aan artikel 76 wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende : 

Zo nodig kunnen twee of meer faculteiten 
worden verenigd. Zij treden alsdan gezamen
lijk op. 

B. Aan het tweede lid van artikel 131 
worden de volgende zinnen toegevoegd: 

Deze examens worden, tenzij Ons bedoeld 
besluit ten aanzien van het -eerstgenoemde 
examen anders bepaalt, afgelegd in de facul
teit, waarin het doctoraat wordt verlangd. 
Indien een studierichting naar haar aard tot 
het gebied van meer dan één faculteit be
hoort, kunnen daarvoor examens in verenigde 
faculteiten worden ingesteld. Ons besluit wijst 
alsdan aan, welk doctoraat of welke doctora
ten na het afleggen van deze examens kunnen 
worden verkregen. 

C. In het eerste lid van artikel 133 wordt 
in plaats van de woorden "tot en met i aan
gegeven" gelezen: tot en met k aangegeven. 

Na het bepaalde onder i aan het slot van 
het tweede lid wordt de punt vervangen door 
een punt-komma en wordt toegevoegd: 

j. tot het afleggen der examens in de ver
enigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijsbegeerte, zo nodig ver
enigd met de faculteit der economische we
tenschappen betreffende de studie in de socia
le wetenschappen, geven toegang het eind
examen in de afdeling A en dat in de afdeling 
B van een gymnasium en het eindexamen 
van een hogere burgerschool A en dat van 
een hogere burgerschool B; 

k. tot het afleggen der examens in de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte ver
enigd met hetzij de faculteit der geneeskunde, 
hetzij de faculteit der wis- en natuurkunde 
dan wel met beide genoemde faculteiten be
treffende de studie in de psychologie geven 
toegang het eindexamen in de af deling A en 
dat in de afdeling B van een gymnasium en 
het eindexamen van een hogere burgerschool 
A en dat van een hogere burgerschool B. 

D. Aan het eerste lid van artikel 86 wordt 
toegevoegd de zin: Zij zijn leden der facul
teit, waarbij zij zijn benoemd. 

E . Aan het slot van het eerste lid van 
artikel 136 vervalt de punt en wordt toege
voegd de zinsnede : of, volgens regelen, in de 
bij artikel 131 bedoelde algemene maatregel 
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van bestuur te stellen, door comm1ss1es uit 
haar midden aan te wijzen. In het tweede lid 
wordt na de woorden "voorzieningen treffen 
voor" ingevoegd de zinsnede: de vereniging 
van faculteiten of faculteits-commissies1 als
mede voor. Vervolgens wordt na de woorden 
"aanvulling van de faculteiten" ingevoegd de 
zinsnede: of faculteitscommissies en van de 
verenigde faculteiten of verenigde facul
tei ts-commissies. 

F. In het derde lid van artikel 184 worden 
na de woorden "van een faculteit" ingevoegd 
de woorden: of van verenigde faculteiten. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag, volgende op die harer 
afkondiging. .-

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 12 Augustus 

1949. 
JULIANA. 

De Min. van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1949). 
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23 Augustus 1949. BESLUIT, houdende reor
ganisatie van de Psychiatrische lnrkh
ting "Maasoord" te Rotterdam. 

Wij JULIANA, enz. 
. Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 16 Augustus 1949, N°. 1524 
C/Port. 8, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad N°. 96), zoals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 11 Oc

tober 1937 (Staatsblad N°. 1385) wordt inge
trokken. 

Art. II. De artikelen 1, 2, 4 en 5 van het 
Koninklijk besluit van 3 December 1935 
(Staatsblad N°. 688) worden, met ingang van 
l September 1949, gelezen als volgt: 

Art. 1. Aan het Bestuur van de gemeente 
Rotterdam wordt vergunning verleend de 
paviljoenen voor mannen Wilgenhoek, Wa
lenstein, Westeinde en Ruimzicht en de pavil
joenen voor vrouwen Middenstein, Buiten
zorg, Veldzicht, Maaszicht en Zuideinde, het 
laatstgenoemde echter met uitzondering van 
de daarin gevestigde afdeling voor lijderessen 
aan tuberculose voor 26 patiënten in te rich
ten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

Zowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2 zullen gelden de 
voorheen overgelegde tekeningen en de daar
bij gegeven beschrijving. 

Art. 2. De overige acht paviljoenen zo
mede de afdeling voor lijderessen aan tuber
culose, gevestigd in het paviljoen Zuideinde, 
worden gezamenlijk onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 11, aangewezen als een 
inrichting, welke niet als een gesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. · 

Art. 4. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 521 krankzinnigen, 236 
mannen en 285 vrouwen verpleegd worden. 

Art. S. In de inrichting, bedoeld in artikel 
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2 mogen niet meer dan 243 mannen en 250 
ouwen verpleegd worden. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
et de uitvoering van dit besluit, dat in het 
taatsblad zal worden geplaatst. 
Soestdijk, 23 Augustus 1949. 

JULIANA. 
e Minister van Sociale Zaken, A.M. JoEKES. 

(Uitgeg. 1 September 1949), 
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2 Augustus 1949. BESLUIT. houdende wij
ziging van artikel 23, 2e lid, sub g. van 
het Grootboekbesluit 1913 (Staatsblad 
N°. 345). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

inanciën van 2 Augustus 1949, Generale 
hesaurie, Bureau Nationale Schuld, n°. 184; 
Overwegende, dat het, aangezien door de 

i trekking van het Koninklijk Besluit van 9 
ebruari 1933, n°. 141 en de daarbij behoren~ 

instructie, regelende het beheer en de he-
aring van geldswaarden bij het Agentschap 
n het Ministerie van Financiën te Amster
m; de functie van ambtenaar belast met 
t geldelijk beheer bij het Agentschap van 
t Ministerie van Financiën te Amsterdam 

i opgeheven, noodzakelijk is wijziging te 
rengen in het Grootboekbesluit 1913; 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1949, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
t r van Financiën van 17 Augustus 1949, 

enerale Thesaurie, Bureau Nationale Schuld 
0 • 242); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 23. 28 lid, sub g van het 
rootboekbesluit 1913 vervallen de woorden 

" n van den den ambtenaar, belast met het 
ldelijk beheer bij het Agentschap van het 
inisterie van Financiën,". 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
gang van de dag, volgende op die zijner 

ondiging. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

e uitvoering van dit besluit, dat in het 
taatsblad en in de Nederlandse Staatscourant 

z 1 worden geplaatst en waarvan afschrift z·a1 
orden gezonden aan de Raad van State. 
Soestdijk, 23 Augustus 1949. 

JULIANA. 
e Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 13 September 1949. 
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2 Augustus 1949. BESLUIT, houdende een 
nieuw reglement op het geneeskundig 
onderzoek omtrent de geschiktheid voor 
de militaire dienst. (Militair Keurings
reglement). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

orlog en Onze Minister van Marine van 9 
ugustus 1949, Staf Adjudant-Generaal, af
eling A 3, nr. 1486; 
Overwegende, dat sinds de invoering van 

et Militair Keuringsreglement (Staatsblad 
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1918 nr. 209) sommige wetten, waarop dat 
reglement gegrond was, door andere zijn 
vervangen, waardoor enige bepalincen van 
dat reglement niet meer overeenstemmen 
met de geldende wetten en dat bovendien 
nieuwe denkbeelden ingang hebben gevon
den. die het wenselijk maken dat reglement 
en de daarbij behorende lijsten te herzien; 

Gelet op: 
de Dienstplichtwet: 
de Bevorderingswet voor de landmacht 

1902; 
de Bevorderingswet voor de zeemacht 

1902; 
de Pensioenwet voor de landmacht (Staats

blad 1922 nr. 66); 
de Pensioenwet voor de zeemacht (Staats

blad 1922 nr. 65); 
de Pensioenwet voor het reserve-personeel 

der landm~cht (Staatsblad 1923 nr. 356); 
de Pensioenwet voor het personeel der 

Koninklijke. marine-reserve (Staatsblad 1923 
nr. 355); 

de Pensioenwet voor de vrijwilligers bij de 
landstorm; 

de Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905 en 

de Wet voor de Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1924 nr. 369); 

De Raad van State cehoord (advies van 
16 Augustus 1949, nr. 38); 

Gezien het nader rapoort van Onze voor
noemde ministers van 22 Augustus 1949, 
Staf Adjudant-Generaal, afdeling A 3, nr. 
1598; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I. 
Inleidende bepalingen 

Algemene bepalingen 
Art. 1. I . De geschiktheid of ongeschikt

heid voor de militaire dienst in verband met 
ziekten of gebreken wordt onderzocht en be
oordeeld naar de bepalingen van dit besluit. 

2. Zij, die bij het geneeskundig onderzoek 
worden bevonden niet ongeschikt te zijn, 
worden geacht geschikt te zijn. 

3. Zij, die de vereiste geschiktheid missen, 
doch te wier aanzien een heelkundige kunst
bewerking uitzicht zou geven op het verkrij
gen of herkrijgen van de geschiktheid, wor
den ongeschikt geacht, indien zij er niet in 
toestemmen deze kunstbewerking te onder
gaan. 

Verklaring uitdrukkingen 
Art. 2. Dit besluit verstaat onder: 
a. minister: minister van oorlog of mi,nis

van marine, naar gelang het de landmacht 
of de zeemacht betreft; 

b. afwijking: een de ziekten of gebreken. 
in de bijlage van dit besluit vermeld. 

Groepen 
Art. 3. 1. Voor de toepassing van dit be

sluit worden de te onderzoeken personen 
onderscheiden in twee groepen, te weten: 

Groep A. Ingeschreven voor de dienst
plicht en dienstplichtigen. 

Groep B. Zij, die krachtens een vrijwillige 
verbintenis of een benoeming bij de krijgs
macht dienen of wensen te dienen, daaronder 
begrepen de vrijwillJge dienstplichtigen (art. 
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3, vierde lid.- der Dienstplichtwet) en zij, die 
zich als zodanig wensen te verbinden. 

2. Zij, die zowel tot groep A als tot groep 
B behoren, worden gerangschikt: 

onder groep A, indien het gaat om de ge
schiktheid voor de dienstplicht; 

onder groep B. indien het gaat om de ge
schiktheid als vrijwilliger. 

HOOFDSTUK II 
Keuring van groep A (dienstplichtigen enz.) 
Dienstplichtigen enz.: nog 

niet in werk. dienst geweat 
Art. 4. 1. Personen van groep A worden 

ongeschikt geacht , indien zij : 
a. een afwijking hebben, waarvan herstel 

· binnen korte tijd niet mogelijk moet worden 
geacht; of 

b. geen afwijking hebben, doch hun licha
melijke of geestelijke gesteldheid niettemin 
doet verwachten, dat zij niet zullen voldoen 
aan de eisen van de dienst of niet bestand 
zullen zijn tegen de vermoeienissen, aan de 
dienst verbonden. 

in werk. dienst of i.w.d. ge
weest 
2. Zijn zij in werkelijke dienst of in wer

kelijke dienst geweest, dan worden zij, on
danks de aanwezigheid van een afwijking als 
bedoeld in het eerste lid onder a, niet onge
schikt geacht. indien moet worden verwacht. 
dat de afwijking hen niet zal verhinderen de 
dienst naar behoren te verrichten, zonder hun 
gezondheid of die van anderen ernstig te 
schaden. · 

3. In het geval, bedoeld in het tweede lid, 
berust de beslissing bij de hoogste geneeskun
dige autoriteit van de land- of de zeemacht. 

HOOFDSTUK III 
Keuring van groep B (vrijwilligers eni.) voor 

indiensttreding 
Vrijwilligers enz.: nog niet 

in werk. dienst geweest 
Art. 5. 1 . Personen van groep B worden 

ongeschikt geacht voor de dienst. waarvoor 
zij in aanmerking wensen te komen, indien zij: 

a. een afwijking hebben of verkeren in 
een toestand, die een afwijking doet vermoe
den ; of 

b. geen afwijking hebben, doch hun licha
melijke of geestelijke gesteldheid niettemin 
doet verwachten, dat zij niet zullen voldoen 
aan de eisen van de dienst of niet bestand 
zullen zijn tegen de vermoeienissen, aan de 
dienst verbonden; of 

c. niet voldoen aan de bijzondere eisen, 
welke door of vanwege Onze . minister voor 
die dienst mochten zijn gesteld. 

in werk. dienst of i.w.d. ge-
weut 
2. Zijn zij in werkelijke dienst of in wer

kelijke dienst geweest, dan kunnen zij, on
danks de aanwezigheid van een afwijking, 
geschikt worden geacht voor de dienat, waar
voor zij in aanmerking wensen te komen, 
indien zij voldoen aan de bijzondere eisen, 
bedoeld in het eerste lid onder c. en daaren
boven moet worden verwacht, dat de afwij-
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king hen niet zal verhinderen de dienst naar 
behoren te verrichten, zonder hun gezond
heid of die van anderen ernstig te schaden. 

3. In het geval. bedoeld in het tweede lid, 
berust de beslissing bij de hoogste geneeskun
dige autoriteit van de land- of de zeemacht. 

Vrijwilligers enz. met be-
perkte geschiktheid 
Art. 6. 1. Onze minister kan bepalen, dat 

gegadigden voor bepaalde door hem aan te 
wijzen diensten kunnen volstaan met een 
door hem aan te geven lagere graad van ge
schiktheid dan zou worden geëist volgens het 
eerste Jid van artikel 5, mits moet worden 
verwacht, dat de beperkte geschiktheid hen 
niet zal verhinderen de dienst naar behoren 
te verrichten, zonder hun gezondheid of die · 
van anderen ernstig te schaden. 

2. De beslissing omtrent de geschiktheid 
of ongeschiktheid van de gegadigden berust 
bij de hoogste geneeskundige autoriteit van 
de land- of de zeemacht. 

HOOFDSTUK IV 
Keuring van groep B (vrijwilligers enz.) na 

indiensttreding 
Vrijwilligers enz.. niet tot 

doorlopende werkelijke 
dienst verpkicht: niet in 
werk. dienst geweest 
Art. 7. 1. Personen van groep B, wier 

dienstverband niet tot doorlopende werkelij
ke dienst verplicht, worden ongeschikt ge
acht voor de dienst, waarvoor zij zich hebben 
verbonden of waarbij zij zijn benoemd, in
dien zij zijn komen te verkeren in een der 
gevallen, bedoeld in het eerste lid van artikel 
5, tenzij herstel van de afwijking, welke die 
ongeschiktheid zou veroorzaken, binnen kor
te tijd mogelijk moet worden geacht. 

in werk. dienst of i.w.d. ge-
weest 
2. Zijn zij in werkelijke dienst of in wer

kelijke diesnt geweest, dan worden zij, on
danks de aanwezigheid van een afwijking, als 
bedoeld in het eerste lid, niet ongeschikt ge
acht, indien moet worden verwacht. dat de 
afwijking· hen niet zal verhinderen de dienst, 
waarvoor zij zich hebben verbonden of waar
bij zij zijn benoemd, naar behoren te verrich
ten, zonder hun gezondheid of die van ande
ren ernstig te schaden. 

3. In het geval, bedoeld in het tweede lid, 
berust de beslissing bij de hoogste geneeskun
dige autoriteit van de land- of de zeemacht. 

Vrijwilligers enz., tot door-
lopende werheli,ike dienst 
verplicht 
Art. 8. 1. Personen van groep B, wier 

dienstverband tot doorlopende werkelijke 
dienst verplicht, worden, ongeacht of zij reeds 
in werkelijke dienst zijn of zijn geweest, on
geschikt geacht voor de dienst, waarvoor zij 
zich hebben verbonden of waarbij zij zijn 
benoemd, indien zij een afwijking hebben, 
welke moet word~n geoordeeld ongeneeslijk 
te zijn of waarvan de genezing vruchteloos is 
beproefd, tenzij moet worden verwacht, dat 
de afwijking hen niet zal verhinderen de 
dienst naar behoren te verrichten, zonder hun 
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ezondheid of die van anderen ernstig te 
baden. 
2. In het geval, bedoeld in het eerste Ud, 

erust de beslissing bij de hoogste geneeskun
ige autoriteit van de land- of de zeemacht. 

HOOFDSTUK V 
Slotbepalingen 

itvoering 
Art. 9. Regelen ter uitvoering van dit be

s uit worden gegeven door of vanwege Onze 
inister. 
itel 
Art. 10. 1. Dit besluit kan worden aan

ehaald onder de titel van "Militair Keu• 
r ngsreglement", afgekort "M.K.R.11

• 

2. De bijlage van dit besluit kan worden 
ngehaald onder de titel van "Lijst M.K.R. ". 

nwerkingtreding 
Art. 11. 1. Dit besluit treedt in werking 
et ingang van 30 Augustus 1949. 
2. Met ingang van dezelfde datum vervalt 

et Koninklijk besluit van 25 Maart 1918 
( taatsblad 209) met de daarin gebrachte wij
z gingen. 

Onze Minister van Oorlog en Onze Minister 
n Marine zijn, ieder voor zover hem betreft, 

, b last met de uitvoering van dit besluit, dat 
et de daarbij behorende lijst van ziekten 

e gebreken in het Staatsblad zal worden ge
P aatst en waarvan afschrift zal worden ge
z nden aan Onze Minister van Overzeese 

biedsdelen en aan de Raad van State. 
Het Loo, 24 Augustus 1949. 

JULIANA. 
e Minister van Oorlog, SceoKKIN~. 
e Minister van Marine, Sceoxx1NG. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1949). 

Bijlage van het Koninklijk besluit van 24 
ugustus 1949 (Staatsblad J 404). 

IJST van ziekten en gebreken, behorende bij 
het Militair Keuringsreglement (Lijst 
M.K.R.). 

§ 1. ZIEKTEN EN GEBREKEN, WELKE 
NIET ALTUD TOT BEPAALDE LI
CHAAMSSTREKEN BEPERKT ZIJN 

A. Afwijkingen in de algemene 
lichaamsguteldh.ei d 

1. Te geringe algemene lichaamsontwik
k ling. 

2. Algemene lichaamszwakte. 
3. Te grote gestalte met een zwakke 

li haamsgesteldheid (het z.g. uit ·de kracht 
g groeid zijn). 

4. Onvoldoende ontwikkeling van de 
b rstkas in verhouding tot de lichaamslengte. 

s. Overmatige vetvorming in belangrijke 
g aad. 

6. Vervroegde ouderdomsgebreken (ver
sl ten lichaamsgestel). 

7. In het oog lopende mismaaktheid. 
8. Verwondingen, waarvan belangrijke 

b ijvende stoornissen te verwachten zijn. 
9- Blijvende, belangrijke voedings- of ont

w kkelingsstoomissen van één of meer ti
c aamsdelen. 

10. Blijvende, belangrijke overgevoelig-
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heid voor onmisbare geneesmiddelen (idi~ 
syncrasie). 

B. Ziekelijke gesteldheid van de huid, het 
onderhuidse bindweefsel en het spierstelsel 
11. Ziekelijke verkleuring van de huid 

(naevus) in belangrijke graad • . 
12. Hardnekkige ernstige huidziekten. 
13. Hardnekkige zweren of fistels. 
14. Littekens, neigende tot weder-open

breken of tot het geven van andere belang
rijke stoornissen. 

15. Hardnekkige, zuchtige zwelling in be
langrijke graad van enig lichaamsdeel. 

16. Volkomen of onvolkomen verlamming 
of voedingsstoornis van spieren met belang
rijke stoornis in de verrichtingen. 

17. Hardnekkige spierkrampen in belang
rijke graad. 

18. Slepende ontsteking, blijvende samen
trekking van spieren, pezen, peesscheden, 
peesvliezen, peesbladen of slijmbeurzen in 
belangrijke graad. 

19. Scheuring, verslapping, verplaatsing 
of aangeboren geheel of gedeeltelijk gemis van 
spieren, pezen of banden met belangrijke 
stoornis in de verrichtingen. 

C. Ziekelijke afwijkingen in tÜ beenderen en 
gewrichten 

20. Slecht genezen beenbreuken, indien 
belangrijke stoornis in de verrichtingen ont
staan is of te verwachten is. 

21. Slepende ontsteking van het been
vlies, bot of beenmerg dan wel bestaande of 
te verwachten belangrijke gevolgen dezer 
ziekten. 

22. Beenverweking, abnormale broosheid 
der beenderen (fragilitas ossium) en andere 
ziekten van het beenderstelsel, welke met 
ontaarding gepaard gaan (ostitis fibrosa 
Recklinghausen, ostitis deformans Paget, 
mor bus Koehler, morbus Osgood-Schlatter, 
morbus Perthes, enz.). 

23. Belangrijke misYorminc van beende
ren of gewrichten. . 

24. Aangeboren of verouderde dan wel 
zich telkens herhalende belangrijke ont
wricbtinpn. 

25. Belangrijke. slepende cewrichtsont
steking. 

26. Gewrichtsverstijving met belangrijke 
stoornis in de verrichtingen. 

27. Gewrichtsverslapping met belangrijke 
stoornis in de verrichtingen. 

28. Loslating of verplaatsing van ge
wrichtskraakbeenderen. 

29. Gewrichtsmuizen. 

D. Nieuwvormingen, voortbreng1,len van 
zieblijkB aroe.i, ureemtÜ uoorwerpen en 

concrementen 
30. a. kwaadaardige nieuwvormingen. 

b. Andere nieuwvormingen in belang
rijke graad. 

31. Peesknopen (ganglia) in belangrijke 
craad. 

32. Plaatselijke tuberculose dan wel be
staande of te verwachten belangrijke gevol
gen van deze ziekte. 

33. Koude- of verzakkingsabcessen. 
34. Vreemde voorwerpen of concrementen 

in een lichaamsdeel of lichaamsholte, die aan-
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eiding geven of kunnen geven tot belangrijke 
toornissen. 

'E. Ziekten van het bloed- en watervaatstelsel 
35. Ware of valse slagaderuitzetting. 
36. Belangrijke ontaarding van slagader

wanden. 
37. Vernauwing, verstopping of ontste

king van bloedvaten in belangrijke graad. 
38. Ziekelijke verwijding van haarvaten in 

belangrijke graad. 
39. Eén of meer grote of uitgebreide ader

spatten, waardoor belangrijke stoornissen zijn 
ontstaan of zijn te verwachten. 

40. Hardnekkige ontsteking van water
vaatklieren. 

41. Belangrijke verstopping of ontsteking 
van watervaten. 

F. Ziekten van het unuwstelsel 
42. Aangebroen afwijkingen of minder

waardigheid van het zenuwstelsel. 
43. Slepende, ziekelijke veranderingen van 

het centrale zenuwstelsel. 
44. Slepende, ziekelijke veranderingen der 

perifere zenuwen in belangrijke graad. 
45. Slepende, ziekelijke veranderingen van 

het autonome zenuwstelsel in belangrijke 

graad. kk.' .. . b 1 "k 46. Hardne 1ge zenuwp1Jn m e angrtJ e 
graad. 

47. Na ziekte of letsel van het zenuwstel
sel overgebleven of te verwachten belangrijke 
gevolgen. 

48. Neurosen. 
49. Vallende ziekte (genuine epilepsie). 
50. Ziekelijke, onwillekeurige bewegingen 

in belangrijke graad. 
SI. Hardnekkige duizelingen in belang

tijke graad. 
52. Hardnekkige zee-. lucht- of wagen

ziekte in belangrijke graad. 
53, Slaapwandelen. 
54, Gebrekkige ontwikkeling van de ver

standelijke vermogens (idiotisme, imbecilli
tas, debilitas mentis) in die graad. dat de 
persoon ongeschikt is om in de dienst ge
oefend te worden. 

55. Geestelijke minderwaardigheid (psy
chopathie). 

56. Hardnekkige, ziekelijke prikkelbaar
heid· van het zenuwstelsel en ziekelijk veran
derde gemoedsstemming (o.a. neurasthenie). 

57. Ziekelijk heimwee, indien het zich 
herhaalt na overplaatsing. 

58. Psychosen. 
59. Na psychosen overgebleven verstan

delijke of andere ziekelijke stoornissen in be
langrijke graad, of bestaand gevaar voor 
wederinstorting. 

G. Algemene ziekten 
. ~o. Ernsti~e bloedarmoede (anaemia per-

mc1osa, enz.). . 
61. Ernstige ziekten. gekenmerkt door 

veranderde samenstelling van het bloed 
(leukaemia, enz.). 

62. Bloederziekte (haemophilia). 
63. Haemorrhagische diathesen. 
64. Ziekelijke veranderingen van de bloed

druk. 
65. Belangrijke stoomissen in de werking 

van de organen met inwendiae afscheidi.rw.: 



s. 1949, J 404 

a. Akromegalia; 
b. l)ystrophia adiposo-genitalis; 
c. Hardnekkige pisvloed (diabetes insipi- . 

dus); 
d. HYl)erthyreoidie; 
,. Ziekte van Basedow; 
f. Myxoedema; 
,. Tetanie; 
la. Suikerziekte (diabetes mellitus) zie ook 

nr. 231); 
i. Ziekte van Addison; 
j. Overige belangrijke ·stoornissen in de 

inwendige afscheiding. 
66. Belangrijke, blijvende stoornissen ten 

gevolge van gebrek aan vitaminen (avitami
nosen, enz.). 

67. Jicht. 
68. Slepend of telkens terugkerend rheu

ma (polyarthritis rheumatica). 
69. Slepend spier- of gewrichtsrheumatï. 

me in belangrijke graad. 
70. Slepende vergiftiging: 
a. door bedwelmende of verdovende mid

delen; 
b. door andere scheikundige zelfstandig

heden, 
71. Vormen van tuberculose, niet vallende 

onder andere nummers van deze lijst. dan wel 
bestaande of te verwachten belangrijke gevol
gen hiervan. 

72. Ziekte van Besnier-Boeck. 
73. Ziekte van Hodgkin (lymphogranulo

ma malignum). 
74. a. Aangeboren of hardnekkige sy

philis. 
b. Hardnekkige framboesia tropica. 
c. Hardnekkige lymphogranulomato

sis inguinale. 
d. Hardnekkige gonorrhoe. 

75. Melaatsheid (lepra). 
76. Slepende moeraskoorts in belangrijke 

graad. 
77. Slepende kwade droes (malleus). 
78. Hardnekkige of telkens terugkerende 

ziekten, door dierlijke parasieten veroorzaakt 
(mijnwormziekte, filariasis, trichinosis, cysti
cercus, echinococcus, enz.). 

79. Ernstige schimmelziekten (actinomy
cosis, botryomycosis, sporotrichosis, enz.) . 

80. Hardnekkige uitscheiding van gevaar
lijke ziektekiemen (bij bacillendragers). 

§ 2. ZIEKTEN EN GEBREKEN, WELKE 
IN DE BE GEL TOT BEPAALDE LI• 
CH AAMSSTREKEN BEPERKT ZUN 

Hoofd 
81. Plaatselijk gemis van beenzelfstandig-

heid aan de schedel in belangrijke graad. 
82. Uitgebreide kaalhoofdigheid. 
83. Hoofdzeer (favus). 
84. Hersenbreuk. 
f5. Misvorming van de neus, tot min of 

meer volkomen sluiting van de neusgangen 
of tot wanstalt igheid aanleiding gevend. 

86. Slepende, stinkende ontsteking van 
het neusslijmvlies (ozaena). 

87. Hardnekkige zwelling of poliepvor
ming van het neusslijmvlies met belangrijke 
belemmering in de neusademhaling . 

88. Hardnekkige ontsteking van de bij
holten van de neus in gelangrijke graad. 

89. Gemis van een belangrijk gedeelte van 
de lip. 
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90. Weefselgemis van het gehemelte met 
langrijke slik- of spraakstoornissen. 
91. Hardnekkige speeksel vloed in belang

ijke graad. 
92. Hardnekkige ontsteking van het slijm-

lies der m1>ndholte in belangrijke graad. 
93. Zeer stinkende adem. 
94. Belangrijke misvorming van de kaak. 
95. Speekselfistel. 
96. Hardnekkig lijden van een speeksel
ier of van haar uitvoergang in belangrijke 

raad. 
97. Gemis van een belangrijk gedeelte van 

e tong. 
98. Sleoende ziekte van de tong in belanc-

ijke graad. 
99. Belangrijke littekenvorming of ver• 
oeiing in de mondholte. 
100. Stotteren of andere spraakstoornis- · 
n in belangrijke graad. 
101. Doofstomheid. 
102. Gemis of misvorming van een oor
help met belangrijke mismaaktheid. 
103. Verminderde gehoorscherpte voor de 

uisterspraak, indien deze met geen van beide 
ren op 3 m afstand wordt verstaan. 

104. Blijvende sluiting of vernauwing van 
n uitwendige gehoorgang, gepaard gaande 
et verminderde gehoorscherpte, als in nr. 

I 3 dezer lijst omschreven. 
105. Blijvende, ziekelijke verandering of 
trekking van een trommelvlies, gepaard 

nde met verminderde gehoorscherpte, als 
nr. 103 dezer lijst omschreven. 
Io6. Doorboring van een trommelvlies, 

. i dien deze aanleiding geeft of zal geven tot 
h rhaalde oorettering of andere voor de dienst 
h nderlijke verschijnselen. 

107. Slepende ontsteking, organische ge
b eken of zenuwstoornissen van een •midden
o binnenoor. indien deze : 

a. öf gepaard ,gaan . met verminderde ge
hoorscherpte, als in nr. 103 dezer lijst 
omschreven; 

b. öf een ernstig progressief karakter heb
ben (sclerosis, enz.). 

l 108. Blijvende sluiting of vernauwing van 
e~n Eustachiaanse buis, gepaard gaande met 
v,rminderde gehoorscherpte, als in nr. 103 
d,zer lijst omschreven. 

109. Hardnekkige of telkens terugkerende 
o envloed. 

110. Na mastoid-operatie overgebleven 
fi rel. 

111. Na ooroperatie beiderzijds ontbreken 
v n trommelvlies en gehoorbeentjes. 

I 12. Vermindering van de gezichtsscherp
te indien, ook met behulp van corrigerende 
gl en, welke in hun sterkst berekende meri
di an een brekend vermogen van ten hoogste 
6 dioptrieën hebben, de gezichtsscherpte is 
g aald: 

. op beide ogen (afzonderlijk bepaald) tot 
lager dan 1/2; 

. op een der ogen tot lager dan 1/4. 
13. Hoomvliesvlek (macula corneae), ge
d gaande met verminderde gezichts-

erpte, als in nr. 112 van deze lijst om
reven. 
14. Gezichtszwakte (amblyopia), gepaard 

de met verminderde gezichtsscherpte, • 
in nr. 112 van deze lijst omschreven.. 
15. Bijziendheid (myopia), gepaard gaan-
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de met verminderde gezichtsscherpte, als in 
nr. 112 van deze lijst omschreven. 

II 6. Oververziensheicl (hypermetropia), 
gepaard gaande met verminderde gezichts
scherpte, als in nr. n2 van deze lijst om
schrevea. 

117. Verschil van breking in verschillende 
meridianen van het oog (astigmatismus), ce
paard gaande met verminderde gezichts
scherpte, als in nr. II2 van deze lijst om
schreven. 

118. Slepende ontsteking van een traan
zak. 

119. Uitzetting van een traanzak in be
langrijke craad. 

120. Slepende tranenvloed in belangrijke 
graad met of zonder fistelvorming, vernau
wing of sluiting van een gedeelte der traan
wegen. 

121. Slepende ontsteking of nieuwvor
minc van een traanklier in hinderlijke graad. 

122. Gehele of gedeeltelijke vergroeiing 
van oogleden onderling of met de oogbol, 
indien dit het zien belangrijk belemmert of 
aanleiding geeft tot telkens terugkerende ont
steking. 

123. Misvorming van een ooglid in belang
rijke graad. 

124. Hardnekkige ooglidkramp in belang
rijke graad. 

125. Verlamming of andere bewegings
stoornissen in belangrijke graad van de op
lichter van een bovenooglid. 

126. Binnen- of buitenwaartskering van 
een ooglid in belangrijke graad. 

127. Binnenwaartse stand van ooghaar
tjes in belangrijke craad. 

128. Hardnekkige ooglidrandontstekinc in 
belangrijke graad. 

129. Blijvend, geheel of nagenoec geheel 
van de ooghaartjes. 

130. Hardnekkige oogbindvliesontsteking 
in belangrijke graad. 

131. Vleugelvel (pterygium) in belangrijke 
graad. 

132. Hardnekkige of telkens teruckeren-
de hoornvliesontsteking. 

133. Uitpuiling van het hoornvlies. 
134. Fistel van het hoornvlies. 
135. Hardnekkige of telkens terugkerende 

ontstèking van de harde oocrok. 
136. Uitpuiling van de harde oogrok. 
137. Misvorminc van het regenboogvlies, 

gepaard gaande met verminderde gezichts
scherpte, als in nr. I 12 dezer lijst omschreven. 

138. Hardnekkige of telkens terugkerende 
ontsteking van het regenboogvlies. 

139. Gehele of gedeeltelijke verstopping 
van een oogappel (occlusio pupillae, mem
brana pupillaris persistans, enz.). 

140. Vergroeiing van het recenboogvlies 
met het hoornvlies (synechia anterior, leuco
ma adhaerens), gepaard gaande met vermin
derde gezichtsscherpte, als in nr. 112 dezer 
lijst 001SChreven. 

141. Belangrijke vergroeiing van het re
cenboogvlies met de lenskapsel (synechia 
posterior. seclusio pupc,llae) . 

142. Slèpende ontstekinc van de haar" 
band ('cyclitis). 

143. Slepende ontstekinc van het haar" 
vlies, dan wel bestaande of te verwachten be· 
langrijke gevolgen hier-va,n. 
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144. Troebelheid van het glasvocht in be
··ke graad. 

145. Gemis van een ooclens. 
146. Verduistering, verplaatsing of mis

orming van een ooglens, gepaard gaande met 
~erminderde gezichtsscherpte, als in nr. 112 
dezer lijst omschreven. 

147. Slepende ontsteking of ontaarding 
van het netvlies. dan wel bestaande of te 
"\rerwachten belangrijke gevolgen hiervan. 

148. Bestaande of doorgemaakte loslating 
van het netvlies. 

149. Belangrijke beperking van het ge
zichtsveld. 

150. Blijvende, verminderde netvliesge" 
:voeligheid (hemeralopia chronica, enz.) in 
belangrijke graad. 

151. Slepende ontsteking of ontaarding 
van de gezichtszenuw. 

152. Gemis of verschrompeling van een 
oogbol. 

153. Verhardinc van een oogbol (de ver
schillende vormen van glaucoma). 

154. Nieuwvorming of dierlijke parasieten 
van het oog of in dè oogkas. 

155. Oogbolstuipen (nystagmus) in be
langrijke graad. 

156. Blijvende verlamming of andere be
wegingsstoornissen van éán of meer oocbol
spieren in belangrijke craad. 

157. Blijvende verlamming der accommo
datie van een ooc. 

158. Scheelzien, indien dit aanleiding 
-geeft tot belancrijke mismaaktheid of tot 
· verminderde gezichtsscherpte, als in nr. 112 
van deze lijst omschreven. 

159. Uitpuiling of inzinking van een oog
bol (ex- of enophtalmus) in belangrijke graad. 

16o. Spoedig intredende vermoeidheid bij 
het zien ( de verschillende vormen van asthe
nopia), indien ook met aanwending van de 
toecestane glazen een gezichtsscherpte, als in 
nr. 1 u dezer lijst omschreven) slechts ge
durende korte tijd kan worden behouden en " 
d,e gezichtsscherpte weldra in die mate af
neemt, dat zij tot beneden de in dat nummer 
aangegeven waarde daalt; of wel, indien zij 
gepaard gaat met zodanice ziekelijke stoor
nissen van de zijde van het gezichtsorgaan, 
dat de dienst niet naar de eis kan worden 
verricht. 

Hals 
161. Slepende ontsteking, ontaarding of 

- verplaatsing van halswervels, hun tussen
wervelschijven of van hm1 gewrichten. 

162. Vergroeiing van halswervels in be
lanctiike graad. 

163. Belangrijk verdraaide of scheve stand 
van het hoofd. 

164. Kropgezwel in belangrijke graad. 
165. Aangeboren halscyste in belancrijke 

graad. 
166. Fistel van het strottenhoofd of van 

de luchtpijp. 
167. Hardnekkige ontstekinc van het 

keelslijmvlies (pharyngitis) in belangrijke 
graad. 

168. Hardnekkige, ernstige ontsteking of 
nieuwvorming van het strottenhoofd. 

169. Belangrijke littekenvorming van het 
strottenhoofd. 

110. Gemis van een stemband. 
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171. Blijvende heesheid, stemloosheid al 
te zwakke stem in belangrijke graad. ..-

172. Hardnekkige ontsteking of vern~ 
wing van de luchtpijp in belangrijke graad. 

173. Vernauwing van de slokdarm in be-
langrijke graad. 

174. Plaatselijke verwijding of zakvomû~ 
ge uitstulping van de slokdarm. 

175. Slokdannfistel. 
176. Halsrib, indien deze aanleidiqg geeft 

tot bela.ngrijke stoornissen. 

Born 
177. Ziekelijke ontwikkeli~g in bela.ngrijkfl 

graad van een borstklier. 
178. Belangrijke misvorming van het 

borstbeen. · 
179. Belangrijke misvorming van de 

borstkas. 
180. Aangeboren afwijkingen van lucht" 

pijptakken of longen in belangrijke graad. 
181. Slepende of telkens terugkerende ont

steking van de luchtpijptakken. 
182. Blijvende vergauwing van één of 

rnere luchtpijptakken. 
183. Plaatselijke verwijding van één of 

meer luchtpijptakken (bronchiëctasie). 
184. Slepende· ontsteking, verdichtinc, 

verschrompeling of gemis van longweefsel In 
belangrijke graad. 

185. Longtuberculose, dan wel bestaande 
of te verwachten belangrijke gevolgen van 
deze ziekte. 

186. Emphyseem der longen. . 
187. Asthma bronchiale in belangrijke 

graad. 
188. Herhaalde bloesdpuwing. 
189. Fistel van de borstholte. 
190. Herhaalde spontane pneumothoraz. 
191. Slepende borstvliesontsteking of te 

verwachten belangrijke gevolgen van de• 
ziekte. 

192. Belangrijke vergroeiing van het 
borstvlies van long en ribben. 

193. Aangeboren gebreken van het hart 
of van de grote vaten. 

194. Slepende ontsteking van het hart of 
van zijn vliezen. 

195. Klepgebreken van het hart of van de 
grote veten. 

196. Verwijding, ontaarding of belangrijke 
vergroting van het hart. 

197. Hartvang (angina pectoris). 
198. Belangrijke stoornis in de werking 

van de hartspier. 
199. Ziekelijke gewijzigde hartwerking in 

belangrijke graad (o.a. rbythmestoornissen). 

Buik en bekkenstreek. 
200. Belangrijke spijsverteringsstoornis• 

sen. 
301. Slepende ontsteking van het maac

slijm.vlies in belangrijke graad. 
202. Belangrijke verwijding of vernau

wing van de maag. 
203. Bestaande of doorgemaakte zweer 

van de maag of van de twaalfvingerige d~ 
204. Belangrijke verzakking van buikin,. 

cewanden. 
205. Slepende ontsteking van het darm

slijmvlies in belangrijke graad, 
2o6. Slepende darmzweer. 
207. Slepende of telkeris terugkerende · 
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ntsteking van het wormvormig aanhangsel 
(appendicitis). 

208. Slepende persloop (dysenteria chro
ica). 
209. Tropische spruw (aphthae tropicae). 
210. Belangrijke stoornis in de peristaltiek 

an het maagdarmkanaal. 
211. Hardnekkige stoelverstopping in be

angrijke graad. 
212. Telkens teru&kerende onwillekeurige 

f gang van ontlasting. 
213. Plaatselijke vernauwing, verwijding 

f uitstulping van het darmkanaal in belanc
ijke graad. 

214. Fistel van een spijsverteringsorga
en. 

215. Navelsplijting (urachus apertus). 
216. Tegennatuurlijke of kunstmatig ge

armde aars. 
217. Blijvende of herhaalde uitzakking 

an de endeldarm in belangrijke graad. 
218. Hardnekkige aarskloven in bellmg-

··ke graad. 
219. Aarsfistel. 
220. Aambeien in belangrijke graad. 
221. Slepende buikvliesontsteking. • 
222. Belangrijke vergroeiing van buik
gewanden. 
223. Belangrijke ziek.ten van de lever. 
224. Slepende ziekten van de galblaas of 

de galwegen. 
225. Telkens terugkerende galsteenkoliek.· 
226. Slepende ziekten. belangrijke ver

& oting of gemis van de milt, tenzij de gezon
d milt ten gevolge van een verwonding 

ratief is verwijderd. 
227. Slepende ziekten van de alvleesklier. 
228. Ingewandsbreuken, indien de breuk 

n et door het dragen van een breukband 
v ortdurend goed kan worden ingehouden. 

229. Belangrijke misvorming of slepende 
zi kten van nier, nierbekken of pisleider 
( eter). 

230. Hardnekkige albuminurie, tenzij deze 
onschuldige aard is (orthostatisch, emo

ti neet). 
231. Glucosurie, tenzij deze van renale 

o rspronc is (zie ook nr. 65). 
232. Gemis van een nier. 
233. Telkens terugkerende niersteenko

li k. 
234. Belangrijke misvorming van de pis

hl s (o.a. ectopia vesicae). 
35. Slepende ziekten van de pisblaas. 
36. Telkens terugkerend bloed- of bloed

kl urstofwateren in belangrijke graad. 
37. Blaassteen. 
38. Hardnekkige of telkens terugkerende 

et erige ontsteking van de pisbuis (urethra). 
39. Belangrijke vernauwing van de pis

l;m s. 
40. Pisbuiafistel. 
41. Belangrijke ziekten van de voor

st nderkHer. 
42. Belangrijke stoornis in de pislozing. 
43. Hardnekkige, telkens tenigkerende, 

on illekeurige afvloed van de pis. 
44. Aangeboren pisbuissplijting (hypo- en 

epi padie) iq die graad, dat de pislozing niet 
zo der verontreiniging van de kleding kan 
pi ts hebben. 

45. Uitwendige tweeslachtigheid (her
ma hroditismus). 

46. Gemis van ' de roede. 
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247. Belangrijke, slepende ontstekinc van 
een teelbal, bijbal of zaadstreng. 

248. Belangrijke tegennatuurlijkre -plaat
. sing van beide teelballen. 

249. Aangeboren ontaardjng of gemis van 
beide teelballen. 

250. Belangrijke, ziekelijke ontaarding 
van een teelbal of zaadstreng. 

251. Waterbreuk: (hydrocèle) in belang
rijke graad van een teelbal of zaadstreng. 

252. Aderbreuk van de zaadstreng (vari
cocèle) in belangrijke graad. 

253. Balzakverslapping in belangrijke 
graad. 

254. Slepende zaadvloed in belangrijke 
graad. 

Rug en ledematen 
255. Misstand van de schouder in die 

graad, dat daardoor bij de geklede man 
wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is. 

256. Belangrijk vleugelvormig van de ·rug 
afstaan van een schouderblad. 

257. Aangeboren splijting van wervels 
(hydrorrhachis, spina bifida) in belangrijke 
graad. 

258. Slepende ontsteking, ontaarding of 
verplaatsing van wervels, hun tussenwervel
schijven of hun gewrichten in belangrijke 
graad. 

259. Vergroeiing van borst- of lendenwer
vels in belangrijke graad. 

260. Verkromming van de wervelkolom 
(scoliosis, kyphosis, lordosis), indien beléang
rijke stoornissen in de verrichtingen bestaan 
of te verwachten zijn of bij de geklede man 
wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is. 

261. Misstand van de heup, indien be
langrijke stoornissen in de verrichtingen be
staan of te verwachten zijn of bij de geklede 
man wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is. 

262. Gemis van arm, hand, been of voet. 
263. Belangrijke verkorting, verkromming 

of misvorming van een of meer ledematen. 
264. Misvorming van een hand met be

langrijke stoornis in de verrichtingen. 
265. Verdubbeling of splijting van vingers 

met belangrijke stoornis in de verrichtingen. 
266. Aaneengroeiing van vingers met be

langrijke stoornis in de verrichtingen. 
267. Gemis, misstand of verstijving van 

één of meer vingers of vingerleden met be
langrijke stoornis in de verrichtingen. 

268. Mankgaan. 
269. Belangrijke afwijking van de normale 

stand van één of van beide knieën. 
270. Verplaatsing of tegennatuurlijke be

weeglijkheid van een-knieschijf in belangrijke 
graad. 

271. Misstand of misvorming van een 
voet, indien daardoor het gaan of staan met 
dienstschoeisel belangrijk bemoeilijkt wordt. 

272. Eén of meer overtollige tenen, indien 
daardoor het gaan of staan met dienstschoei
sel belangrijk bemoeilijkt wordt. 

27 3. Aaneengroeiing van tenen, indien 
daardoor het gaan of staan met dienstschoei
sel belangrijk bemoeilijkt wordt. 

274. Geheel of gedeeltelijk gemis, verstij
ving of misstand van één of meer tenen, in
dien daa.rdoor'het gaan of staan met dienst
schoeisel belangrijk bemoeilijkt wordt. 

275. Doorborende voetzweer (malum per
forans pedis). 
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276. Hardnekkige eeltvonning, indien 
daardoor het gaan belangrijk bemoeilijkt 
wordt. · 

277. Hardnekkig voetzweten in belang
rijke graad. 

278. Belangrijke mirvorming of ontaar
ding van één of meer nagels. 

279, Hardnekkige, telkens terugkerende 
nagelzweer. 

§ 3. ZIEKTEN EN GEBREKEN BIJ 
VROUWEN 

De hiervoor vermelde nrs. 1 t/m 279, voor 
zover van toepassing. 

280. Aangeboren of verkregen afwijkin
gen van de vrouwelijke geslachtsorganen in 
belangrijke• graad. 

281. Slepende of hardnekkige ziekten van 
de vrouwelijke geslachtsorganen dan wel be
staande of te verwachten gevolgen van deze 
ziekten in belangrijke graad. 

282. Gemis, belangrijke ziekten of belang
rijke afwijkingen van een borstklier. 

s. J 405 

24 Au~sustus 1949. BESLUIT, houdende 
van toepassingverklaring van de eisen, 
die bij Koninklijk besluit van 27 Mei 
1937, Staatsblad No. 365, zijn gesteld 
aan verenigingen, welke zich belasten 
met het geven van godsdienstonderwijs 
aan leerlingen, onderscheidenlijk van 
openbare hogere burgerscholen en han
delsscholen en van openbare gymnasia, 
mede op de verenigingen, die zich met 
het geven van dat onderwijs aan leer
lingen van openbare middelbare scholen 
voor meisjes, belasten. 

WIJ JULIANA, ENZ.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Juni 1949, n°. 10095, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat de wet van 2 April 1948 
(Staaublad n°. I 127), houdende wijziging 
en aanvulling van de middelbaar onderwijs
wet, wijziging van het Koninklijk besluit 
van 27 Mei 1937 (Staatsblad n°. 365) nood
zakelijk maakt; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1949, N°. 20)"; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 18 Augustus 1949, 
n°. 16008, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaa.r Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Koninklijk besluit van 27 Mei 1937 

S(taatsblad n°. 365) wordt als volgt gewijzigd: 
In de considerans wordt: 
a. in plaats van: 22 April 1937, onder

scheidenlijk Staatsblad n°. 320 en Staatsblad 
n°. 321 ", gelezen: 

2 April 1948, onderscheidenlijk Staatsblad 
n° I 127 en Staatsblad n°. I 128. 

b. achter "burgerscholen" ingevoegd: 
middelbare scholen voor meisjes. 

Onder .z wordt achter "burgerscholen" 
ingevoegd: , middelbare scholen voor meis
jes. 

53 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Het Loo, 24 Augustus 1949. 

8. J 406 

JULIANA. 
De Mini.ter van Onûrwüs. 
Kunnen en Weten,chQPpen a.i., 

D. G. W. SPITZBN. 

(Uitg,g. 16 Sept. 1949.) 

24 Augustus 1949. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 van de ho-
ger-onderwijswet van de afdeling gym
nasium van het Christelijk lyceum te 
Hoogeveen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 October 1948, n°. 15208 II, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 November 1948, N°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 18 Augustus 1949, N°. 
10612, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1947 de afde

ling gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te Hoogeveen, uitgaande van de "Vereniging 
voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend 
Hoger Onderwijs voor Hoogeveen en om
geving", gevestigd ald~, voor een tijdvak 
van zes jaren aan te ~zen als bevoegd om, 
met inachtneming van de desbetreffende 
wettelijke voorschriften, aan haar leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studi~n af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel 11 van .. de 
hoger-onderwijswet vermeld, wordt geluk
gesteld. 

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

Het Loo. 24 AulnlSIUs 1949, 
. JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W. a.i., 
~ D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 13 September 1949). 

S. l 407 
25 Augustus 1949, BESLUIT tot instelling 

van een Staatspractijkdiploma voor 
Bedrijfsadministratie en vaststelling van 
een reglement en programma voor het 
examen ter verkrijging van dat diploma. 

~Wij JULIANA, enz.; . . 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
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van Economische Zaken van 13 Juni 1949, 
N°. 2193 III, afdeling Voorbereidend Hoger 
en Middelbaar Onderwijs, en van 13 Juli 1949, 
N°. 39159 MS/O, Directie voor de Midden-
tand · 

Ov~rwegende, dat het wenselijk is het reg
ement en het programma voor het examen 
er verkrijging van het Staatspractijkdiploma 
oor Handel en Administratie, vastgesteld 
ij Koninklijk besluit van 25 Juli 1925 
Staatsblad n°. 339), opnieuw vast te stellen 
n de naam van dat diploma te wijzigen in 
taatspractijkdiploma voor Bedrijfsadminis-
ratie; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 Augustus 1949, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
oemde Ministers van 18 Augustus 1949, 
0 • 16221, afdeling Voorbereidend Hoger en 
iddelbaar Onderwijs; . 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van het Koninklijk besluit 

an 25 Juli 1925 (Staaublad n°. 339) 
I. in te stellen een Staatspractijkdiploma 

oor Bedrijfsadministratie; 
II. te bepalen, dat voornoemd diploma 

ordt verkregen op grond van het met gun
tig gevolg afleggen van een examen, gehou" 
en volgens het navolgende reglement en 
rogramma. 

REGLEMENT 

Art. 1. Voor het afleggen van het examen 
ordt ten minste eenmaal per jaar gelegen• 
eid gegeven, op tijd en plaats door Onze 
inister van Onderwijs, Kunsten en Weten

chappen daarvoor aan te wijzen. 
Art. 2. 1. Het examen wordt uitsluitend 

chriftelijk afgenomen. 
2. Her e:u.men wordt in twee gedeelten 

fgenomen met een tussenruimte van ten 
inste veertien dagen. 
Art. 3. 1. Jaarlijks wordt door Onze voor

oemde Minister, in overleg met Onze Minis
r van Economische Zak.en, een examen-

ommissie benoemd. Een der leden wordt 
aarbij tot voorzitter aangewezen. De com
issie benoemt uit haar midden een secre

t ris. 
2. Benoembaar tot het lidmaatschap zijn 

lleen zij, die niet opleiden voor het e:u.men. 
3. De commissie kan zich voor het be

ordelen van het schriftelijk werk door cor-
r ctoren doen bijstaan. 

Art. 4. 1, Voor het afleggen van het e:xa• 
en is een bedrag van f 40,- verschuldigd. 
2. Voor het afleggen van een gedeelte van 

e n examen als bedoeld in het tweede lid van 
tikel S, sub a, onder Zo en ~ is een bedrag 

f 251- verschuldigd. 
3. De examengelden worden vooraf bij 

d voorzitter der commissie gestort en 
orden, na af trek van de kosten der ver

g deringen van de commissie, waaronder 
e hter niet gerekend worden de reis- en ver
b ijfkosten en vacatiegelden der leden en ~e 
b · 1oning van de correctoren, door hem 10 
' Rijks schatkist gestort. 

Art. 5. 1. De examencommissie replt het 
e amen en stelt regelen vast voor het be
P ten van de uitslag. 

2. Bij de regeling van het examen wordt 
h t volgende in acht genomen: · 
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a. Inschrijving van candidaten voor het 
examen kan geschieden: 

10. voor het eerste en het tweede gedeelte; 
:ao. voor het eerste gedeelte; 
30. voor het tweede gedeelte, mits het 

eerste gedeelte van het examen met gunstig 
gevolg is afgelegd en de onder b genoemde 
vrijstelling op de candidaat van toepassing is. 

b. De candidaat, die in hetzelfde jaar het 
eerste gedeelte -wel, maar het tweede gedeelte 
van het aamen niet met gunstig gevolg heeft 
afgelegd, alsmede hij, die het eerste gedeelte 
afzonderlijk met gunstig gevolg heeft afge
legd, is gedurende een tijdvak van drie 
achtereenvolgende kalenderjaren, onmiddel
lijk volgende op het jaar, waarin het eerste 
gedeelte is afgelegd, vrijgesteld van het op
nieuw afleggen van dat gedeelte. 

c. De candidaat, die in hetzelfde jaar het 
tweede gedeelte wel, maar het eerste gedeelte 
van het examen niet met gunstig gevolg 
heeft afgelegd, wordt van het opnieuw af
leggen van het tweede gedeelte van het 
ezamen niet vrijgesteld. 

d. Tot het examen worden toegelaten zij, 
die het examengeld hebben voldaan. 

Art. 6. De examencommissie brengt tel
kens na afloop van het examen aan Onze Mi
mister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen een verslag uit omtrent haar werk
zaamheden. 

Art. 'I. 1. De examencommissie wordt bij
gestaan door een door Onze Minister van 
Economische Zaken te benoemen commissie 
van advies, ten hoogste uit vijf leden be
staande, van welke ieder jaar één lid aftreedt. 
Een aftredend lid is slechts eenmaal herbe
noembaar. 

2 . De leden der commissie van advies zijn 
bevoegd alle vergaderingen der examen
commissie bij te wonen. Zij hebben in deze 
vergadering een adviserende stem. 

3. De commissie van advies is bevoegd 
van haar bevindingen afzonderlijk verslag 
uit te brengen aan Onze Minister van Econo
mische Zaken. 

Art. 8. · De leden der examencommissie en 
die van de commissie van advies genieten 
uit 's Rijks schatkist vacatiegeld en vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten, de correc
toren genieten uit 's Rliks schatkist een 
beloning volgens regelen, door Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
vast te stellen. 

PROGRAMMA 
Het examen omvat: 

Eerste gedeelte 
A. B«lrijfshuishoudkund.. 
1. Kennis met betrekking tot bedrijf en 

onderneming van de hoofdzaken van: 
a. de leer van de externe en interne or-

ganisatie: 
b. de leer van de kostprijs; 
c. de leer van het financiewezen ; 
d. de leer van balans, winst en winstver

deling. 
:,. Vaardigheid in de toepassing van de 

onder I bedoelde kennis op concrete ge
vallen. 

B. Statistiek. 
Kennis van de statistische methode, voor 

s. 1949, J 407 

zover nodig ten aanzien van de economische 
en bedrijfseconomische statistieken en van de 
marktanalyse. 

Kennis van: 
de toepassing van de statistische methode 

ten aanzien van economische statistieken; 
de bevolkingsstatistiek, voor zover nodig 

voor de marktanalyse. 

C. Bedrijfscakulatiu. 
Vaardigheid in het uitvoeren van bereke

ningen in verband met creditverlening, af
schrijving op duurzame productiemiddelen, 
kostprijzen en van andere berekeningen van 
bedrijfseconomische aard. 

D. Economisch-technische verschijnselen. 
Kennis van de aard der economisch

technische verschijnselen in het bedrijfsle
ven: de prijsvorming, de prijsbeheersing, de 
marktvormen en de markten en de ordening 
in het economische leven. 

Kennis van de m kken 
het betalingsverkeer. alsmede van de inter
nationale handel. 

E. Redat en u,etga,îng. 
Bekendheid met de grondtrekken van het 

privaatrecht, alsmede met de belangrijkste 
bepalingen uit de wetgeving op publiekrech
telijk gebied, met uitzondering van de wet
geving op fiscaal en sociaal gebied. een en 
ander voor zover van belang voor het be
drijf sleven. 

Tweede gedeelte 
A. Boekhouden. 
Grondige kennis van: 
a. de belangrijkste stelsels, methoden en 

vormen vari het boekhouden, alsmede vaar
digheid in de practische toepassing daarvan 
in de administratie van bedrijfshuishoudin
geo; 

b. de toepassing van het boekhouden ter 
bereiking van gegeven bedrijfseconomische. 
fiscale en andere wettelijke doelstellingen in 
de sub a genoemde huishoudingen. 

Deze toepassing omvat in het algemeen: 
1. een geordende vastlegging en adminis

tratieve verwerking van bedrijfshandelingen 
en haar gevolgen. in verband met vermo
gensverantwoording, alsmede bepaling en 
analyse der bedrijfsresultaten; 

2. de administratieve verwerking en ont
leding der kosten in verband met de metho
den van kostprijsberekening; 

3. het samenstellen van bedrijfsbegrotin
gen. 

B. Administratieue t«:hniek. 
Kennis van de functie van de belangrijkste 

hulpmiddelen in de bedrijfsadministratie. 

C. Statistiek. 
Kennis van de toepassingen van de sta

tistische methode ten aanzien van in- en ex.
terne bedrijfseconomische statistieken en de 
marktanalyse. 

D. Rec'ht en wet,eving. 
Bekendheid met de belangrijkste bepalin

gen uit de wetgeving op fiscaal en sociaal 
gebied, voor zover van belang voor het be
drijfsleven; 
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111. te bepalen. dat: 
1°. het programma, onder II vermeld, te

vens geldt voor de examens ter verkrijging 
van het Staatspractijkdiploma voor Be
drijfsadministratie, afgenomen in Suriname 
en in de N ederla_ndse Antillen. met dien ver
stande, dat het onderdeel wetgeving. ver
meld onder E van het eerste gedeelte en 
onder D van het tweede gedeelte, betrekking 
zal hebben op de wetgeving van het des
betreffende gebied: 

Zo. het examen voor het eerst in 1949 
wordt afgenomen volgens het reglement en 
het programma, vastgesteld bij dit besluit, 
en dat in de jaren 1949 en 1950 alsnog ge
legenheid zal worden gegeven om het exa
men ter verkrijging van het Staatspractijk
diploma voor Handel en Administratie af te 
leggen volgens het reglement en het pro
gram.ma, vastgesteld bij · Koninklijk besluit 
van 25 Juli 1925 (Staatsblad n°. 339), zoals 
dat besluit luidde na de wijziging van 30 Oc
tober 1931 (Staatsblad n°. 428), met dien 
verstande. dat voor het aft.eggen van dat 
ezamen een bedrag van f 40,- verschuldigd 
zal zijn. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Economische Zaken 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

Het Loo, 25 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van OnánD., Kunnen en W.temch., 
Ta. RUTTEN. 

De Min. uan Econ. Zakan, VAN DEN BRINK. 

( Uitg ... 30 Sept. 1949). 

S. J 408 
2 Au,uatru 1949. BESLUIT tot ongelJ'ond

verklaring van het beroep van G. J. 
Dirkse, te Zuilen, in zake vrijstelling van 
de dienstplicht. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep. ingesteld 

door G. J. Dirk.se, dienstplichtige der lichting 
1946 uit Zuilen, tegen de beslissing van Onze 
Minister van Oorlog van 14 Mei 1948, Afde
ling A 111, S 2, Bureau 1, nr. 1283, waarbij 
hem vrijstelling van de dienstplicht wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval is ge
weigerd; 

De Raad van State. Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
28 Juli 1948, nr. 791 en 22 September 1948, 
m. 791/252; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 4 Juli 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afdeling A 3, S 2, Bureau x, 
nr. 1454; · 

Overwegende dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging. dat de 
omstandigheid. dat de dienstplichtige als in
strumentmaker bij de Nederlandse Optiek
en Instrumentenfabriek Dr. C. E. Bleeker te 
Utrecht moeilijk gemist kan worden, hem. 
Minister. geen aanleiding geeft de dienst
plichtige te beschouwen als te verkeren in 
een bijzonder geval; 
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dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
bij op1eleid is voor speciaal werk bij de fabri
cage van microscopen en andere wetenschap. 
pelijke instrumenten; dat het dubieus is, of 
hij na twee jaar militaire dienst nog zal be
antwoorden aan de hoge eisen, die aan vak
lieden op dit gebied worden gesteld, zodat 
zijn toekomst in gevaar gebracht wordt, in
dien geen vrijstelling verleend zou worden; 

Overwegende: dat aan appellant door Onze 
Minister van Oorlog geruime tijd uitstel van 
eerste oefening is verleend ten einde tegemoet 
te komen aan de moeilijkheden, waarmede 
de Nederlandse Optiek- en Instrumentenfa
briek Dr. C. E. Bleeker te Utrecht bij het 

eder in werking stellen van het bedrijf na 
de bevrijding te kampen kreeg; 

dat de moeilijkheden. welke genoemd be
rijf ondervindt, doordat appellant wegens 
et vervullen van zijn dienstplicht daaraan 
hans is onttrokken. niet van zodanige em
tige aard zijn, dat hij op ,grond daarvan ge

, cht moet worden te verkeren in een bijzon-
er geval. als in artikel IS, eerste lid, onder e, 

, er Dienstplichtwet, bedoeld; 
Overwegende voorts: dat de omstandig

eid, dat door het verblijf in werkelijke dienst 
an appellant schade aan zijn persoonlijke 
langen zou worden toegebracht, evenmin 
ond oplevert een bijzonder geval, als hier

oren bedoeld, aanwezig te achten; 
dat aan Dirkse mitsdien terecht de ge
aagde vrijstelling is geweigerd; 
Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

itvoering van dit besluit. dat met de voor
racht van die Minister in het Staatsblad zal 
orden geplaatst en waarvan afschrift zal 
orden gezonden aan de Raad van State, 
fdeling voor de Geschillen van Bestuur. 
Soestdijk, 2 Aucustus 1949. 

JULIANA. 
e Minister uan Oorlog, ScHOGING. 

(Uitgeg. -6 September 1949). 

INISTERIE VAN OORLOG 

taf van de Adjudant-Generaal 
d. A 3, S 2, Bur. l, Nr. 1454 

's-Gravenhage. 4 Juli 1949. 
Onderwerp: 

· rijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige; beroep 

Met het hierbij gevoegd schrijven van 23 
J ni 1948, nr. 659, heeft de Raad van State. 

fdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
a vies uitgebracht omtrent het beroep, in
g steld door J. W. Spronk, dienstplichtige 
d r lichting 1945 uit Utrecht, tegen de dezer
z 'dse beslissing van 8 April 1948, Afdeling 

3, S 2, Bureau !I:, nr. 1656, waarbij hem 
··stelling van de dienstplicht wegens aan

igheid van een bijzonder geval is gewei
g rd. 

De Afdeling gaf als haar oordeel te kennen, 
t er aanleiding bestut hier wel een bij

z nder geval aanwezig te achten en dat aan 



837 

J. W. Sprank op die crond vrijstelling be
hoort te worden verleend. 

Daar Sprank inmiddels is afgekeurd en op 
17 Maart 1949 uit de dienst is ontslageh, be
hoeft het al of niet verlenen van vrijstelling 
aan Sprank geen punt van overweging meer 
uit te maken. 

Met het eveneens hierbij gevoegd schrijven 
van 28 Juli 1948, nr. 791t heeft de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur, advies uitgebracht omtrent het be
roep, ingesteld door G. J. Dirlue, dienst
plichtige der lichting 1946 uit Zuilen, tegen 
de dezerzijdse beslissing var, 14 Mei 1948, 
Afdeling A III, S 2, Bureau 1, nr. 1283, 
waarbij hem vrijstelling van de dienstplicht 
wegens aanwezigheid van een bijzonder ge-
val is geweigerd. . 

Ook ten aanzien van G. J. Dirlae gaf de 
Afdeling als haar oordeel te kennen, dat een 
bijzonder geval aanwezig moet worden ge
acht op grond waarvan vrijstelling behoort 
te worden verleend. 

Het daartoe strekkende, door de Afdeling 
opgemaakte, ontwerpbesluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door G. J. Dirlue, dienstplichtige der lichting 
1946 uit Zuilen, tegen de beslissing van de 
Minister van Oorlog van 14 Mei 1948, Afde
ling A III, S 2, Bureau 1, nr. 1283, waarbij 
hem vrijstelling van de dienstplicht wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval is ge
weigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 28 
Juli 1948, nr. '791; 

Aan de Koningin. 
Op de voordracht van de Minister van 

Oorlog van: 
Overwegende d&t de beslissing van de 

Minister steunt oo de overweging, dat de 
omstandigheid, dat de dienstplichtige als 
instrumentmaker bij de Nederlandse Optiek
en Instrumentenfabriek Dr. C. E. Bleeker 
te Utrecht moeilijk gemist kan worden, hem, 
Minister, geen aanleiding· geeft, de dienst
plichtige te beschouwen als te verkeren in 
een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
bij opgeleid is voor speciaal werk bij de fabri
cage van microscopen en ander~ wetenschap
pelijke instrumenten; dat het dubieus is, of 
hij na twee jaar militaire dienst nog zal be
antwoorden aan de hoge eisen, die aan vak
lieden op dit gebied worden gesteld, zodat 
zijn toekomst in gevaar gebracht wordt, in
dien geen vrijstelling verleend zou worden; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
stukken de appellant bij de Nederlandse 
Optiek- en Instrumentenfabriek Dr. C. E. 
Bleeker te Utrecht een kostbare opleiding 
heeft genoten voor gespecialiseerd instru
mentmaker en thans in dit bedrijf een zo 
belangrijke plaats inneemt, dat voor hem 
geen vervanger is te vinden en de productie 
van dit bedrijf, dat belangrijke regeringsop
drachten heeft ernstige stagnatie zal onder
vinden, indien geen vrijstelling wordt ver
leend: 

dat op grond hiervan moet worden ge
oordeeld, dat hier aanwezig is een bijzonder 
geval, als is bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
onder e der Dienstplichtwet; 
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dat mitsdien de bestreden beslissing niet 
kan worden gehandhaafd; 

.,Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing van de Minister van Oorlog aan G. J. 
Dirlue, dienstolichtige der lichting 1946 uit 
Zuilen, wegens de aanwezigheid van een bij
zonder geval vrijstelling van de dienstplicht 
te verlenen voor de tijd van een jaar, met 

. beoaling, dat de vrijstelling niet geldt in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 

De Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit". 

Daar ik mij met de door de Afdeling uit~ 
gebrachte adviezen niet kon verenigen en de 
gelijksoortigheid van beide zaken een geza
menlijke behandeling wettigde (ook J. W. 
Sprank was vóór zijn opkomst in militaire 
dienst werkzaam als instrumentmaker bij de 
Nederlandse Ootiek- en Instrumentenfabriek) 
heb ik met een schrijven van 24 Augustus 
1948, Afd. A 3, 'ts 2, Bur. 1, nr. 1642, deze 
zaken, krachtens de mij door Uwe Majesteit 
verleende algemene machtiging, bij de Afde
ling ter nadere overweging aanhangig ge
maakt. 

Tee motivering van mijn standpunt weed 
in dit schrijven het volgende aangevoerd. 

"Ook door mij wordt aangenomen. dat het 
verblijf in werkelijke dienst van genoemde 
dienstplichtigen bezwaren oplevert voor de 
Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek· 
Dr. C. E. Bleeker te Utrecht en ook, dat in 
verband met de aard van de werkzaamheden 
in genoemd bedrijf door de afwezigheid van 
deze dienstplichtigen, vooral aanvankelijk, 
stagnatie in de productie ontstaat. 

In het bedrijf zijn echter veertig instru
mentmakers werkzaam en hoewel ik aan
neem, dat Sprank en Dirlae bekwame vak
lieden zijn, kan door mij toch bezwaarlijk 
worden aangenomen, dat de voortzetting van 
het bedrijf en zelfs een voortzetting op rede
lijke wijze, afhankelijk zou zijn van hun 
aanwezigheid. 

Slechts wanneer dit wel het geval was, zou 
er naar mijn mening aanleiding bestaan te 
overwegen om hier art. 15, eerste lid, sub e, 
dec Dienstplichtwet van toepassing te ver
klaren. 

Het ontstaan van stagnatie en zelfs van 
een tijdelijke ernstige stagnatie van de pro
ductie in het bedrijf behoort naac mijn me
ning ceen aanleiding te geven om hier een 
bijzonder geval aanwezig te achten. 

Ter motivering van mijn standpunt moge 
het volgende dienen. 

Zeer vele dienstplichtigen nemen op het 
tijdstip, waarop zij voor bet vervullen van 
hun dienstplicht worden opgeroepen, reeds 
een zodanige plaats in het maatschappelijk 
leven in, dat door hun vertrek zowel particu" 
liece- als algemene belangen in min of meer 
ernstige mate worden geschaad . . 

Door het heersend ·gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten worden dan ook vele dienst
plichtigen voor het vervullen van hun eerste 
oefening opgeroepen, die in hun functie in 
het particuliere bedrijfsleven of in overheids
dienst, dan wel bij sociale en culturele instel
lingen niet of slechts op onvoldoende wijze 
kurlnen worden vervangen. 
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Het maatschappelijk leven zou er zeer 
mede gebaat zijn, indien deze mensen van 
hun militaire verplichtingen werden vrijge
steld, doch het behoeft mijns inziens geen 
betoog, dat daarvan onder de huidige om
standigheden geen sptake kan zijn, terwijl 
dit evenmin in de bedoëling van de wetgever 
kan hebben gelegen bij het opnemen in de 
Dienstplichtwet van de mogelijkheid van 
vrijstelling wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval. 

De talloze aanvragen om vrijstelling voor 
personen als hierboven bedoeld, die mijn 
Ministerie bel-eiken, tonen niet alleen aan, 
dat vele jonge mensen van de dienstplichtige 
leeftijd op het ogenblik in hun burgerlijke 
betrekking slechts zeer node gemist kunnen 
worden, doch vormen tevens een waarschu
wing om met het verlenen van vrijstelling in 
deze gevallen de grootste omzichtigheid te 
betrachten. 

Een juiste toepassing van art. -1 s. eerste 
lid, sub e, der Dienstplichtwet maakt naar 
mijn mening noodzakelijk, dat slechts die 
personen, behorende tot de categorie, waar
van hier sprake is, geacht worden te verkeren 
in een bijzonder geval, die ten opzichte van 
de vele andere dienstplichtigen, die hier zijn 
bedoeld, een zodanige uitzonderlijke positie 
innemen, dat het geen ongewenste prece
denten schept, noch de billijkheid jegens 
anderen in gedrang komt. wanneer aan hen 
vrijstelling wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval wordt verleend. 

Naar mijn oordeel behoren de dienstplich
tigen Spronk en Dirkse niet tot deze personen 
te worden gerekend. 

Daar de Nederlandse Optiek- en Instru
mentenfabriek kort na de bevrijding met 
zeer grote moeilijkheden te kampen had, 
heb ik, om daaraan tegemoet te komen, aan 
beide genoemde dienstplichtigen geruime tijd 
uitstel van eerste oefening verleend en hoewel 
het aannemelijk is, dat hun werkzaamheden 
slechts bezwaarlijk door andere instrument
makers uit het bedrijf kunnen worden over
genomen, dient daarin naar mijn mening 
toch geen aanleiding te worden gevonden om 
hun vrijstelling wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval te verlenen' ' . 

Uit de brief van de Afdeling van 22 Sep
tember r948, nr. 659 en 791/252, ,al Uwer 
Majesteit blijken, dat de Afdeling geen aan
leiding vindt haar advies te herzien. 

De Af deling verenigt zich met mijn stand
punt, dat slechts die personen geacht worden 
te verkeren in een bijzonder geval, die ten 
opzichte van vele andere dienstplichtigen een 
zodanige uitzonderlijke positie innemen, dat 
hun vrijstelling geen ongewenste precedenten 
schept, noch de billijkheid jegens anderen in 
gedrang doet komen, Ook naar haar mening, 
moet vrijstelling wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval tot uitzonderingsgevallen 
beperkt blijven. 

De Afdeling is echter ook na nadere over
weging van oordeel, dat een dergelijk uit
zonderingsgeval hier wel aanwezig moet wor
den geacht. Zij wijst er op, dat door mij wordt 
aangenomen, dat de dienstplichtigen Spronk 
en Dirkse bekwame vaklieden zijn en dat hun 
opkomst in militaire dienst stagnatie in het 
bedrijf van de Nederlandse Optiek- en lnstru-. ~ 
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mentenfabr;ek Dr. C. E. Bleeker zal veroor
zaken. 

Verder vestigt de Afdeling er de · aandacht 
op, dat aan beide dienstplichtigen een- en 
andermaal uitstel van eerste oefening is ver
leend. waarmede, gelet op de bijzondere om
standigheden van dit geval, naar haar oor
deel, is uitgesproken. dat genoemde dienst

lichtigen in dit bedrijf niet of zeer moeilijk 
unnen worden gemist. Deze omstandigheid, 

gevoegd bij de belangrijke en bijzondere 
unctie, welke het bedrijf blijkens de stukken 
ervult, geeft naar het gevoelen der Afdeling 
lleszins aanleiding aan deze dienstplichtigen 
ijstelling te verlenen. Het heeft de aan-

acht van de Afdeling getrokken. dat ook de 
urgemeester van Utrecht in deze zin heeft 
eadviseerd. Dat de door de Afdeling voor
edragen beslissingen een ongewenst prece
ent zouden scheppen, kan door haar niet 
orden ingezien, omdat in de overwegingen 
e bijzondere omstandigheden op zodanige 
··ze zijn vermeld, dat op deze vrijstelling 
oor latere aanvragers geen beroep kan wor
en gedaan om ook vrijstelling te verkrijgen. 

De door de Afdeling aangevoerde motieven 
ebben geen wijziging kunnen brengen in 
ijn standpunt, dat hier g~en bijzondere ge

allen, als bedoeld in art. 15, eerste lid, onder 
, der Dienstplicht wet, aanwezig moeten wor
en geacht. 

Inderdaad is aan Spronk en Dirkse geruime 
ijd uitstel van eerste oefening verleend. Dit 

i geschied, omdat de Nederlandse Optiek- en 
nstrumentenfabriek ten gevolge van de be
etting zeer te lijden had en het bedrijf daar
oor na de bevrijding met grote moeilijkhe-
en te kampen kreeg. Het verlenen van uit
el had in deze gevallen alleen ten doel, het 
eder in gebruik stellen van de fabriek te 
ergemakkelijken. Ik kan mij dan ook niet 
erenigen met het- oordeel van de Afdeling, 
at door het verlenen van uitstel in deze ge
allen is uitgesproken, dat genoemde dienst
lichtigen ook thans nog in dit bedrijf niet 
mist kunnen worden. Naar mijn oordeel 
as hun aanwezigheid in het bedrijf na afloop 

het hun verleende uitstel niet strikt nood
z kelijk meer en beide dienstplichtigen zijn 

ook in de loop van 1948 onder de wape
n n geroepen. 

Het is aannemelijk, dat hun vertrek het 
b drijf voor moeilijkheden heeft geplaatst en 
d t de gevolgen daarvan wellicht ook nu nog 
o dervonden worden, doch ik kan deze moei-
1· kheden niet van zodanig ernstige aard ach
t n, dat daarin aanleiding behoort t e worden 
g vonden vrijstelling wegens aanwezigheid 
v n een bijzonder geval te verlenen. 

Daar, zoals ik reeds eerder vermeldde, 
J. W. Spronk inmiddels uit de militaire 
dienst is ontslagen, moge ik verder deze aan
gelegenheid slechts behandelen voor zover 
het de dienstplichtige G. J. Dirkse betreft, 
die thans in Indonesië onder de wapenen is. 

Ook met het oordeel van de Afdeling, dat 
het verlenen van vrijstelling aan Dirlae niet 
het scheppen van een ongewenst precedent 
zou inhouden, kan ik mij niet verenigen. Wel
iswaar zijn in de overwegingen v~ het door 
de Afdeling opgemaakte ontwerp-besluit de 
bijzondere omstandigheden van dit geval op 
zodanige wijze vermeld, dat er zich waar-
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schijnlijk niet vele andere gevallen zullen 
voordoen, waarop dezelfde overwegingen van 
toepassing zijn, doch niettemin zou met het 
verlenen van vrijstelling in dit geval worden 
uitgesproken, dat personen, die in loondienst 
werkzaam zijn, zij het dan in een bijzonder 
soort bedrijf, en die in hun functie bezwaar
lijk gemist kunnen worden, geacht moeten 
worden, te verkeren in een bijzonder geval 
zoals in art. IS, eerste lid, onder e, der Dienst
plichtwet is bedoeld. 

Zoals door mij in mijn aan de Afdeling 
gericht schrijven van 24 Augustus 1948 reeds 
werd betoogd, verkeren zeer vele dienstplich
tigen in dergelijke omstandigheden. Ook de 
bijzondere aard van het bedrijf verleent aan 
het onderhavige geval naar mijn oordeel geen 
uitzonderlijk karakter. Terecht zouden zeer 
vele bedrijven er aanspraak op kunnen ma
ken in ons economisch bestel een even bij
zondere en eigen plaats in te nemen als de 
Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek. 
Ook deze bedrijven hebben te kampen met 
gebrek aan geschoold personeel en ~en in 
vele gevallen hun moeilijkheden nog vergroot 
worden door opkomst in mUitaire dienst van 
één of meer krachten, die slechts node gemist 
kunnen worden. De aanvragen om vrijstel• 
Ung, die voor vele van deze personen worden 
ingediend tonen duidelijk aan, dat het leger 
een zware belasting vormt voor ons econo
misch leven, doch, hoe betreurenswaardig 
dit, op zich zelf beschouwd, moet worden 
geacht, hieraan valt in de huidige omstandig
heden niet te ontkomen. Het zou absoluut 
onverantwoord zijn in al deze gevallen vrij
stelling t.e verlenen, terwijl dit bovendien in 
strijd zou zijn met de duidelijke bedoeling 
van de Dienstplichtwet. · 

Het verlenen van vrijstelling aan Dirkse 
zou, in dit verband gezien, naar mijn oordeel 
zeer zeker een gevaarlijk precedent inhouden. 

Teneinde de beoordeling van deze zaak zo 
gefundeerd mogelijk te doen zijn heb ik ge
meend alvorens deze zaak aan Uwe Majesteit 
ter beslissing voor te leggen, het advies van 
de Directeur van de Rijksnijverheidsdienst te 
moeten inwinnen. 

Diens rapport van 19 Maart 1949 is mede 
hierbij gevoegd. 

Zoals Uwe Majesteit daaruit zal blijken, 
toont genoemde autoriteit volledig begrip te 
hebben voor de moeilijkheden waarmede het 
bedrijf van Dr. Bleeker te kampen heeft door 
het ontrrekken van arbeidskrachten daaraan 
tengevolge van de militaire dienst. 

Ik ben dan ook bereid, aan deze moeilijk
heden zoveel mogelijk tegemoet te komen, 
doch niettemin moet ik bij mijn oordeel blij
ven, dat het onverantwoord zou zijn dit te 
doen geschieden door het verlenen van vrij
stelling wegens ~wezigheid van een bijzon
der geval. 

Ik veroorloof mij daarom Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging te geven het beroep 
van G. J. Dirkse ongegrond te verklaren en 
daartoe het mijnerzijds opgemaakte ontwerp
besluit, dat mede hierbij is gevoegd, te b~ 
krachtigen. 

Tenslotte heb ik de eer Uwer Majesteit 
eerbiedig machtiging te vragen de behande
ling van het beroep van J. W. Spronk niet 
voort te zetten. De Minister van Oorlog 

SCHOKKING 
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29 Au,ustus 1949. BESLUIT, houdende wij

ziging van het Grenscorrectiebesluit 
1949, Staatsblad N°. J 181. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van 2 Juli 1949, 68 Afdeling, N°. 2423, 
daartoe gemachtigd door de Raad van Mi
nisters; 

Gelet op artikel I der wet van 21 April 1949 
(Staatsblad N°. J 180); 

De Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1949, N°. 17); 

Gezien het nadere rapport van Onze voor
noemde Minister, namens de Raad van Minis
ters, van 22 Augustus 1949, 6e Afdeling, No. 
2163; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 35, lid I, van het Grens

correctiebesluit 1949 vervalt: ,,10 of" 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van de dag na die der dagtekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst, en 
werkt terug tot het tijsdtip van inwerking
treding van het Grenscorrectiebesluit 1949. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en aan de beide Kamers der Sta
ten-Generaal. 

Het Loo, 29 Augustus 1949. 

De Minister-Presidént, 
JULIANA. 

Min. v. Algem. Zaken, W. DREES. 
De Vice-Minister-President, 
Min. zonder Portefeuille, J. R. H. VAN ScHAIK. 
De Min. v. Binnenl. Z. a.i., J. R. H. v. ScHAJK 
De Min. v. Buitenl. z .. STIKKER. 
De Min. v. Justiti• a.i., J. R. H. v. SCHAIK. 
De Min. v. 0., K. en W. a.i., D. G. W. SPITZEN 
De Minister van Financiën, P. LI:EFTINCK. 
De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 
De Minister van Marine, SCBOKKING. 
De Min. v. Wederopbouw en Volluhuisvestingp 

J. IN 'T VELD. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 
De Min. v. Econ. z., VAN DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., MANSHOL T. 
De Min. v. Sociale Zaken A. M. JoaKBS. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De Minister zonár Portefeuilü, GöTZEN. 

(Uitgf6. 9 September 1949.) 

S. J 410 

30 Aqustus 1949. BESLUIT• betreffende 
de verdeling van het Rijk in districten 
ten behoeve van de dienst der Arbeids
inspectie en van de dienst der Inapectie 
van de havenarbeid. 

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

Sociale Zaken van 23 Augustus 1949, N°. 
1712, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Gelet op de artikelen 77, tweede lid, der 
Arbeidswet 1919 en 17, tweede lid, der 
Stuwadoorswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Artikel I. 
De besluiten van de Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken 
van 20 Februari 1941. Nos 232 en 685. 
Afdeling Arbeid (NtU:krlandse Staatscourant 
van 20 Februari 1941, n°. 36). welke bij de 
Wet van 28 Februari 1947 (Staat,blad n°. 
H 70) voorlopig zijn gehandhaafd, vervallen. 

Artikel II. 
In het Koninklijk besluit van 30 December 

1933 (Staatsblad n°. 807) tot verdeling van 
het Rijk in districten ten behoeve van de 
dienst der Arbeidsinspectie worden in artikel 
1 de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in de omschrijving van het gebied van 
het 1ste district vervallen de namen der 
gemeenten Budel en Maarhleu ; 

b, in de ornsch{ijving van het gebied van 
het 4de district wordt in plaats van "het 
rechtsgebied van het kantongerecht Gorin
chem. met uitzondering van de gemeenten 
Almkerk, Hardinxveld. Werkendam, tü Wer
ken en Sleeuwijk en Woudrichem; de gemeen
ten Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop. 
Lexmond en Vianen; het gedeelte der provin
cie NoordhoUand. dat behoort tot het rechts
gebied van het kantongerecht Hilversum; 
het gedeelte der provincie Gelderland, dat 
behoort tot het rechtsgebied van het kanton
gerecht Harderwijk, alsmede de gemeen•e 
Olcübroek;" gelezen: ,,het rechtsgebied van 
het kantongerecht Gorinchem, met uitzon
dering van de gemeente Hardinxveld; het 
gedeelte der provincie Noordholland, dat 
behoort tot het rech+-sgebied van het kan
tongerecht Hilversum; het gedeelte der 
provincie Gelderland. dat behoort tot het 
rechtsgebied van het kantongerecht Harder
a,ijk, met uitzondering van de gemeente 
Hoevelaken; de gemeenten H•rwünen en 
Vuren;"; 

c. in de omschrijving van het gebied van 
het 6de district wordt achter "5de" inge
voegd : ., , het Sste": 

d. in de omschrijving van het gebied van 
het 8ste district wordt achter "Overijssel'• 
ingevoegd: ... alsmede de gemeente Urk". 

Art. III. Enz. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de A (ge
mene Rekenkamer. 

Het Loo, 30 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken. A. M. J 0:a1ms. 
(Uitgeg. z~ Sept. 1949.) 

S. I 411 
31 Augustus 1949. BESLUIT, houdende 

voorzieningen met betrekking tot de 
uitoefening van strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke landmacht in Indonesië. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 24 Augustus 1949, Directie Admi
nistratieve Diensten, Afdeling B. 7, Nr. 256; 

Overwegende, dat het gewenst is voorzie--
ningen te treffen met betrekking tot de uit-
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oefening van strafbevoegdheid bij de Ko
ninklijke landmacht in Indonesië; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder de formaties bedoeld in artik'el 39, 

eerste lid. sub 3, van de Wet op de Krijgs
tucht worden gerekend: -

1. Een bataljon van de Koninklijke land
macht in Indonesië. 

2. Een zelfstandige afdeling artillerie van 
de Koninklijke landmacht in Indonesië. 

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

Het Loo. 31 Augustus 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog. ScHOKKING. 

(Uit,-.. zo September 1949). 

S. J 412 
2 September 1949. BESLUIT, houdende na

dke vaststelling van de modellen der 
dagzegels, als bedoeld in artikel 3 van 
het Koninklijk besluit van 28 September 
1920, Staatsblad N°. 760. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 26 Augustus 1949, N°. 
3965, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gezien de artikelen 3 en 4 van het Konink
lijk besluit van 28 ,September 1920, Staats
blad N°. 760, tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, houdende een 
regeling der premiebetaling door middel van 
dagzegels, en artikel 230, vierde liet, der In
validiteitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art.1. Het Koninklijk besluit van 15 

October 1920, Staatsblad N°. 787, laatstelijk 
gewijzigd bij dat van 16 Juni 1926, Staatsblad 
N°. 197, wordt ingetrokken. 

Art. 2. Het model van de dagzegels, als 
bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk_ be
sluit van 28 September 1920, Staatsblad N°. 
76o, tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, houdende een regeling der 
premie-betaling door middel van dagzegels, 
wordt vastgesteld als volgt : 

met dien verstande, dat: 
10. de kleur van het dagzege) ter betaling 

van een dagpremie in loonklasse I en in loon
klasse II is lichtgroene opdruk op lichtgrijze 
ondergrond, de op het zegel uitgedrukte 
geldswaarde is 8 cent en de aanduiding van 
de loonklassen geschiedt door de vermelding: 
,.I of II" ; • 

Zo. de kleur van het dagzegel ter betaling 
van een dagpremie in loonklasse III is licht
grijze opdruk op rose ondergrond, de op het 
zegel uitgedrukte geldswaarde is 10 cent en 
de aanduiding van de loonklasse geschiedt 
door de venneldinc: ,,III"; 
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3°. de kleur van het dagzege) ter betaling 
van een dagpremie in. loonklasse IV en in 
loonklasse V is lichtblauwe opdruk op licht
grijze ondergrond, de op het zegel uitgedrukte 
geldswaarde is 13 cent en de aanduiding van 
de loonklassen geschiedt door de vermelding: 
,,IV of V"; 

Art. 3. De dagzegels, waarvan de model
len werden vastgesteld bij het Koninklijk be
sluit van 15 October 1920, Staatsblad N°. 787, 
laatstelijk gewijzigd bij dat van 16 Juni 1926, 
Staatsblad N°. 197, blijven geldig. . 

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

Soestdijk, 2 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. II October 1949). 

s. J 413 
3 September 1949. BESLUIT tot wijziging 

van de Koninklijke besluiten van 4 Au
gustus 1931, Staatsblad N°. 357, van 8 
Juli 1936, Staatsblad N°. 1366 en van 4 
Januari 1947, Staatsblad N°. H 2, hou
dende aanwijzing van de Stichting 
"Delfts Hogeschoolfonds", gevestigd te 
Delft, als bevoegd om bij de Technische 
Hogeschool te Delft bijzondere leerstoe
len te vestigen in onderscheidenlijk: 
a. de theoretische natuurkunde; 
b. de physische technologie; 
c. de mijnschadeleer en de toegepaste 
mijnmeetkunde. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Juni 1949, n°. 110205 Il, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 17~172 der hoger
onderwijswet ; 

Overwegende, dat de Koninklijke besluiten 
van 4 Augustus 1931, Staatsblad n°. 357, 8 
Juli 1936, Staatsblad n°. 1366, en van 4 Janu
ari 1947. Staatsblad n°. H 2, wijziging be
hoeven; 

De Raad van State gehoord (advies van 9 
Augustus 1949, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 Augustus 1949, n°. 
n8019, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. de Koninklijke besluiten van 4 Augus

tus 1931, Staatsblad n°. 357 en van 8 Juli 
1936, Staatsblad n°. 1366 waarbij de Stichting 
,,Delfts Hogeschoolfonds", gevestigd te Delft, 
is aangewezen als bevoegd om bij de afdeling 
der algemene wetenschappen aan de Techni
sche Hogeschool te Delft bijzondere leerstoe
len te vestigen, ·opdat door de daarvoor te 
benoemen hoogleraren onderwijs zal worden 
gegeven in onderscheidenlijk: 

a. de theoretische natuurkunde. 
b~ de physische technologie, 
in dier voege te wijzigen, dat in plaats van 

,,afdeling der algemene wetenschappen" 
wordt gelezen "afdeling der technische na
tuurkunde"; 

2. het Koninklijk besluit van 4 Januari 
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1947, Staatsblad n°. H 2, waarbij de Stichting 
,,Delfts Hogeschoolfonds'', gevestigd te Delft, 
is aangewezen als bevoegd om bij de afdeling 
der mijnbouwkunde aan de Technische Hoge
school te Delft een bijzondere leerstoel te 
vestigen opdat door de daarvoor te benoemen 
hoogleraar onderwijs zal worden gegeven in 
de milnschadeleer en de toegepaste mijnmeet
kunde, in dier voege te wijzi&en, dat in plaats 
van "afdeling der mijnbouwkunde" wordt 
gelezen "afdeling der weg- en waterbouw
kunde". 

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

Soestdijk, 3 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

( Uitgeg. 23 September 1949). 

s. J 415 

5 September 1949. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 7 van 
de Meetbrievenwet 1948, Staatsblad No. 
I 492 (Meetbrievenbesluit 1949). 

Wij JULIANA, enz. 
Op· de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 14 Juli 1949, No 
197659 J, Directoraat-Generaal van Scheep-
vaart; . 

Gelet op artikel 7 van de Meetbrievenwet 
1948; 

De Raad van State gehoord (advies van 
-9 Augustus 1949, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 Augustus 1949, No. 
201574 J, Directoraat-Generaal van Scheep
vaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te stellen, de navolgende regelen ter uit

voering van de Meetbrievenwet 1948: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van de Meetbrievenwet 1948 en ver
staat voorts onder: 

,,wet": de Meetbrievenwet 1948; 
,.Bijlage": de bij dit besluit gevoegd~ bij

lage, houdende de Nederlandse vertaling 
van de "Internationale Voorschriften voor de 
Meting van Zeeschepen", vastgesteld vanwege 
de Volkenbond. gedateerd 30 Juni 19139 en als 
bijlage gevoegd bij het vanwege Ons op 10 
Juni 1947 te Oslo ondertekende Verdrag 
nopens een eenvormig stelsel voor de meting 
van zeeschepen; 

,,Regel I" : de wijze van meting en bere
kening van de bruto- en netto•inhoud van 
een zeeschip als omschreven in de Hoofdstuk
ken II, 111 en IV van de Bijlage; 

,,Regel II": de wijze van meting en bere
kening van de bruto• en netto-iphoud van 
een zeeschip, als omschreven in Hoofdstuk V 
van de Bijlage; 

.,meetdek" : het meetdek, zoals dit is om
schreven in artikel 9 van de Bijlage. 

Art. 2. Door of vanwege Onze Minister 
wordt bepaald, op welke wijze de in een bui
tenlandse meetbrief aangegeven maten van 
een zeeschip ingevolge het tweede lid van 
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artikel 3 van de wet door herleiding worden 
vastgesteld. 

Art. 3. I. De aanvraag van een meet
brief ingevolge artikel 4 van de wet geschiedt 
schriftelijk bij de scheepsmeter, Hoofd van 
het district van de Scheepsmetingsdienst, 
waar het schip zich bevindt. Bij de aanvraag 
worden zo mogelijk tekeningen van het schip 
overgelegd. Indien de aanvrager voor bepaalde 
ruimten aanspraak maakt op vrijstelling 
van meting in de bruto-inhoud legt hij bij de 
aanvraag tekeningen over, welke in onderde
len de bijzonderheden aangeven, waarop de 
aanspraak berust. 

2. Betreft het een zeeschip, waarvoor 
niet eerder een meetbrief is afgegeven, dan 
wordt de aanvraag van de meetbrief voor
afgegaan door een aanvraag tot meting van 
de ruimte onder het meetdek, gedaan zodra 
het schip van zijn dekken is voorzien, doch 
voordat in de ruimen isolatie of anderszins 
is aangebracht of werktuigen zijn geplaatst. 
Deze aanvraag tot meting onder het meetdek 
geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid. 

3. Bij de aanvraag van een meetbrief voor 
een zeeschip, waarvoor niet eerder een meet
brief, als bedoeld in artikel 7 van de wet, 
doch wel een buitenlandse meetbrief is afge
geven. wordt de buitenlandse meetbrief 
overgelegd. 

4. Bij een aanvraag van een nieuwe meet
brief, als bedoeld in artikel 4, tweede lid van 
de wet, wordt de oude meetbrief met dupli
caat-meetbrief overgelegd. Indien bij de ver
bouwing, tengevolge waarvan enige in de 
meetbrief aangegeven maat van het schip 
wordt gewijzigd, isolatie, betimmeringen of 
werktuigen geheel of gedeeltelijk onder het 
meetdek aangebracht, uit het schip worden 
verwijderd, wordt de aanvraag van de nieuwe 
meetbrief voorafgegaan door een aanvraag 
tot meting van de ruimte onder het meet
dek, gedaan voordat die isolatie, betimme
ringen of werktuigen weer in het schip zijn ge
plaatst. 

Art. -t. 1. De aanvrager van een meet
brief of van een meting van de ruimte onder 
het meetdek, als bedoeld in het tweede of 
vierde lid van artikel 3, verschaft de met de 
meting belaste ambtenaren van de Scheeps
metingsdienst de middelen en de hulp om 
op een veilige wijze aan en van boord te 
komen en elk gedeelte van het schip te be
reiken. Hij verstrekt hun voorts de nodige 
tekeningen, welke bij de Scheepsmetingsdienst 
blijven berusten, verschaft hun alle gevor
derde inlichtingen en doet op hun aanwij
zingen alle losse voorwerpen verplaatsen, die 
een juiste meting kunnen belemmeren. 

2. De aanvrager draagt voorts zorg. dat 
voor de aanvang der meting elk der ruimten, 
genoemd in de artikelen 61 tot en met 63 
en 66 tot en met 71 van de Bijlage, voor 
zover die ter vaststelling van de netto-inhoud 
van de bruto-inhoud worden afgetrokken, 
behoorlijk gemerkt is onder vermelding van 
de juiste bestemming. 

3. De Scheepsmetingsdienst kan de af
cifte van de meetbrief aanhouden tot de 
aanvrager aan het bepaalde van het eerste 
en het tweede lid van dit artikel heeft voldaan 

4. De eigenaar dan wel de reder van het 
9Chip draagt zorg, dat de in het tweede lid 
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bedoelde merken in stand blijven en zonodig 
worden vernieuwd. 

Art. 5. De bepaling van de ruimten, 
welke tot de bruto- of de netto-inhoud van 
een zeeschip behoren, dan wel voor de vast
stelling daarvan niet worden medegerekend, 
de meting der ruimten en de berekening der 
inhouden door middel van de gevonden rna
ten. geschieden overeenkomstig de voor
schriften van de Hoofdstukken II tot en met 
V van de Bijlage. 

Art. 6. De meting van de ruimten ter 
vaststelling van de bruto-inhoud en de be
rekening van de inhoud dier ruimten ge
schiedt volgens Regel 1. 

Indien Regel I naar het oordeel van de 
Scheepsmetingsdienst geen toepassing kan 
vinden, geschieden de meting en de bereke
ning voorlopig volgens Regel II. Zodra 
daarna Regel I kan worden toegepast, vin
den de meting en de berekening opnieuw 
plaats volgens Regel I. 

Art. 7. De soort en de inrichting der voor 
de meting benodigde werktuigen worden 
vastgesteld door de Hoofdinspecteur voor de 
Scheepsmetiftc. 

Art. 8. 1. De meetbrief en de bijzondere 
meetbrieven worden ingericht volgens een 
door Onze Minister vast te stellen model. 
Met de meetbrief wordt een duplicaat
meetbrief af gegeven voor het aanvragen van 
een zeebrief. 

2. De meetbrief en de bijzondere meet
brief zijn geldig voor onbepaalde tijd; de 
geldigheid eindigt, zodra enige in de meet
brief aangegeven maat van het schip wijzi
ging ondergaat; bij een wijziging in het buiten 
land verliest de meetbrief zijn geldigheid na 
de daaropvolgende inklaring in Nederland. 
Een meetbrief, welke is afgegeven na een 
meting volgens Regel II, verliest voorts zijn 
geldigheid, zodra naar het oordeel van de 
Scheepsmetingsdienst het schip volgens Regel 
1 opnieuw kan worden gemeten. 

Tenslotte verliest een meetbrief zijn geldig
heid, indien daarin anders dan door de 
Scheepsmetingsbrief wijzigingen zijn aange
bracht. 

Art. 9. 1. De vordering tot hermeting, 
als bedoeld in artikel 6 van de wet, geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde bij het eerste 
lid van artikel 3 van dit besluit. Ten aanzien 
van de hermeting is het bepaalde bij artikel 
4 van overeenkomstige toepassing. 

2. De voorafgaande meting wordt ge
acht juist te zijn uitgevoerd, indien het ver
schil tussen de daarbij berekende bruto- of 
netto-inhoud van het schip en die, gevonden 
bij de hermeting, niet meer bedraagt dan 
een procent. Blijkt de eerste meting onjuist 
te zijn uitgevoerd, dan wordt na de henneting 
een nieuwe meetbrief met duplicaat-meet
brief afgegeven. De Scheepsmetingsdienst 
is bevoegd tot afgifte van een nieuwe meet
brief met een duplicaat-meetbrief, indien het 
verschil in bruto- of netto-inhoud tussen de 
eerste meting en de hermeting minder dan 
een procent bedraagt. De uitslag der herme
ting wordt schriftelijk aan de aanvrager 
medegedeeld. 

Bij afgifte van een nieuwe meetbrief met 
duplilaat-meetbrief worden de na de eerste 
meting afgegeven exemplaren aan de Scheeps-, 
metingsdienst teruggegeven. 
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Art. 10. I. Na de meting wordt de netto
inhoud van een zeeschip in kubieke meters 
en in registertonnen van 2,83 kubieke meters, 
alsmede het nummer van de meetbrief door 
inbeiteling of inbranding aangegeven op de 
binnenzijde van de luikhoofdplaat van het 
tweede der bovenste luikhoofden gerekend 
van het voorschip. Indien zulks onmogelijk 
is, geschiedt de inbeiteling of inbranding 
op een door de Scheepsmetingsdienst te be
palen plaats. 

2. De eigenaar dan wel de reder van het 
schip doet de in het eerste lid bedoelde moc
ken op aanwijzing van de Scheepsmetings
dienst aanbrengen en draagt zorg, dat zij in 
stand blijven en zonodig worden vernieuwd. 

Art. 11. Indien enige in de meetbrief 
vermelde hoedanigheid van het schip, niet 
de maten van het schip betreffende, wijziging 
ondergaat, worden de meetbrief en de dupli
caat-meetbrief na een daartoe schriftelijk 
tot de Hoofdinspecteur voor de Scheepsnte
ting en onder overlegging dier documenten 
gedaan verzoek dienovereenkomstig gewij
zigd. 

Art. 12. Dit besluit, hetwelk kan worden 
aangehaald onder de titel "Meetbrievenbe
sluit 1949", treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

De Hoofdstukken I en VI van de Bijlage . 
treden eerst in werking op het tijdstip, dat 
het Verdrag nopens een eenvormig stelsel 
voor de meting van zeeschepen, vanwege 
Ons op 10 Juni 1947 te Oslo ondertekend, 
voor Nederland in werking treedt. 

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

Soestdijk, s September I 949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

( Uitgeg. 30 September 1949.) 

BIJLAGE 

bij het Meetbrle-venbeslnlt 1949, houdende de 
de Nederlandse vertaling van de "Inter
natJonale voorschriften voor de meting van 
zeeschepen", vastgesteld vanwege de Vol
kenbond, gedat.eerd 30 Jnnl 1939 en als blj
lage gevoegd bij het op 10 Jnnl 1947 te Oslo 
voor Nederland ondertekende verdrag no
pens een eenvormig ste~sel voor de meting 

Hoofdstuk 

van zeeschepen 

DEEL I 

VOORSCHRIFTEN 

INHOUD 

I. Administratieve bepalingen 
Blz. 
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II. Bepaling en omschrijving van de 
Inhoud . . . . . . . • . . . . 844 

111. Meting en berekening vandebruto
inhoud volgens Regel I •••.• 844 
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IV. Meting en berekening van de af-
trek volgens Regel I • . . . . 858 

V. Meting en berekening van de inhoud 
volgens Regel Il ...• 8é6 

VI. Signalements-afmetingen • . • . 868 
Aanhangsel I en 2. 

HOOFDSTUK I 

Administratieve bepalingen 
Aanvraag door de eigenaar 

Art. 1. Indien een schip moet worden ge
meten of hermeten moet de eigenaar een aan
vraag hiertoe inzenden bij de daartoe bevoeg
de scheepsmetingsautori teit. 

Bij deze aanvraag moeten, zo mogelijk, 
tekeningen gevoegd zijn. 

Indien voor bepaalde ruimten aanspraak. 
wordt gemaakt op vrijstelling van meting 
in de bruto inhoud, moeten tekeningen wor
den overgelegd, welke in onderdelen de 
bijzonderheden aangeven, op grond waarvan 
zodanige vrijstelling wordt gevraagd. 

Meting volgens Regel 1 of Regel 11 
Art. 2. De meting en de hermeting ge

schieden overeenkomstig Regel I (Inwendige 
Meting) of Regel II (Uitwendige Meting), 
waarvan de bijzonderheden zijn gegeven in 
de Hoofdstukken II tot en met VI van deze 
Voorschriften. 

De toepassing van Regel II wordt beperkt 
tot gevallen, waarbij de toepassing van Regel 
I praktisch onuitvoerbaar is - b.v., bij een 
geladen schip - en is afhankelijk gesteld van 
de beslissing van de betrokken nationale 
centrale scheepsmetingsautoriteit. 

Het schip moet echter zo spoedig mogelijk 
overeenkomstig Regel I worden henneten. 

Metingstaten 
Art. 3. Bij het meten zullen de genomen 

afmetingen, zowel als andere aantekeningen, 
welke dienen voor het vaststellen van de 
bruto- en de netto inhoud, als omschreven 
in Hoofdstuk II, artikel 7, en nader aangege
ven in de Hoofdstukken 111 tot en met VI, 
worden ingeschreven in de· door elke natio-
nale autoriteit te gebruiken metingstaten. 
Wanneer de meting voltooid is, moeten de 
metingsmaten behoorlijk ondertekend ter 
contróle en goedkeuring opgezonden worden 
aan een nationale centrale scheepsmettngs
autoriteit. 

Deze nationale centrale scheepsmetings
autoriteit moet bij het uitoefenen van de 
contróle in alle gevallen voorzover hij dit 
nodig oordeelt (behalve wanneer een schip 
volgens Regel II gemeten is) gebruik maken 
van de controlekrommen in overeenstem
ming trtet de bepalingen van Hoofdstuk III, 
artikel 44. Genoemde autoriteit zal ook, in
dien nodig, de meting door middel van de 
contrölekrommen vervolledigen. 

Meetbrieven 
Art. 4. Nadat de meting gecontroleerd en 

voorzover nodig vervolledigd is, zal de natio
nale centrale scheepsmetingsautoriteit de 
meetbrieven doen afgeven, al naar het geval 
is, volgens Regel I of Regel Il. 

De meetbrieve:p moeten geheel overeen
komen met de modellen aangegeven in de-
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Aanhangsels 2 en 3, en de bijzonderheden 
bevatten, welke daarin zijn vermeld. 

Het merken 
Art. S. De ruimten, genoemd in de artike

len 61 tot en met 63 en 66 tot en met 71, moe
ten, indien zij ingevolge artikel 7 afgetrok
ken zijn van de bruto onhoud, behoorlijk 
gemerkt zijn, waarbij in ieder geval hun juiste 
bestemming vastgesteld wordt. 

De netto inhoud, als omschreven in artikel 
7, moet in onuitwisbare merken worden aan
gegeven op de luikbalk of op de binnenzijde 
van de luikhoofdplaat van een van de boven
ste luikhoofden (bij voorkeur luikhoofd no. 2 
gerekend van het voorschip) of, indien zulks 
onmogelijk is, op een andere geschikte plaats. 

HOOFDSTUK II 

Bepallng en omschrUvlng van de Inhoud 
Eenheden van mding; graad van nauwksurig
heid; omschrijr,ing oan lenate en breedte. 

Art. &. Bij het vaststellen van de inhoud 
van een schip wordt de kubieke inhoud van 
alle ruimten berekend in kubieke meters of in 
kubieke Engelse voeten. Indien kubieke 
Engelse voeten worden gebruikt, worden 
deze omgerekend in registertonnen van 100 

kubieke voeten, overeenkomend met -
1

-
0.353 

. kubieke meter. Indien Engelse voeten worden 
gebruikt, moeten deze in decimalen worden 
verdeeld. 

Tenzij anders is bepaald in deze voorschrif
ten: 

I. moeten de afmetingen genomen worden 
tot op het naaste twintigste deel van een 
Engelse voet of tot op de naaste centimeter 
nauwkeurig; 

II. moeten de berekeningen worden uit" 
gevoerd tot de volgende craad van nauw
keurigheid: 

a. bij het bepalen van: 
1. de afstand tussen de dwarsdoorsneden 

(zie artikel 21); 
2. de afstaa.d tussen de breedten in elke 

dwarsdoorsnede (zie artikel 33); 
3. de afstand tussen de breedten in dub

bele bodemtanks (zie artikel 45), in tussen
dekken (zie artikel 48) en in de bovenbouw 
(zie artikel 53) : . 

indien in voeten wordt gemeten, met 3 
decimalen, zonder rekening te houden met de 
vierde; of, 

indien in meters wordt gemeten, met 3 
decimalen, waarbij de derde met één ver
meerderd wordt als vierde 5 of meer is· 

b. bij het bepalen van: ' 
1. een derde van de afstand tussen de 

dwarsdoorsneden (zie artikel 41); 
2. een derde van de afstand tussen de 

breedten in elke dwarsdoorsnede (zie artikel 
39); 

3. het oppervlak der dwarsdoorsneden 
(zie artikel 39); 

4. een derde van de afstand tussen de 
breedten in dubbele bodemtanks (zie artikel 
45), in tussendekken (zie artikel 48) en in de 
bovenbouw (zie artikel 54); 

5. de gemiddelde hoogte van een dubbele 
bodemtank (zie artikel 45); 
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6. de gemiddelde hoogte van een tussen
deksruimte (zie artikel 49); 

7. de gemiddelde breedte van de ruimte 
voor werktuiglijke voortstuwing; 
. 8. de gemiddelde hoogte van de ruimte 
voor werktuiglijke voortstuwing; 

9. een derde van de dekrondte; 
indien in meters wordt gemeten, met twee 

decimalen, waarbij de tweede met één ver
meerderd wordt t als de derde vijf of meer is; 
of, . 

indien in voeten wordt gemeten, met twee 
decimalen, waarbij de tweede met één ver
meerderd wordt, als de derde vijf of meer is. 

c. bij het bepalen van: 
de onderdeksinhoud en de kubieke inhoud 

van alle andere ruimten (b.v. dubbele bodem
tanks, tussendekken, bovenbouw, luikhoof
den, vrijgestelde of af te trekken ruimten), 
zowel indien in kubieke meters, als indien in 
registertonnen wordt gerekend, met twee 
decimalen, waarbij de tweede met één ver
meerderd wordt als de derdes of meer is. 

Voor de aanvang der meting moeten alle 
te gebruiken instrumenten zorgvuldig ge
controleerd worden. 

In langsrichting genomen afmetingen wor
den lengten genoemd en in dwarsrichting 
genomen afmetingen worden breedten ge

. noemd, onafhankelijk van de vorm der ge
meten ruimte. 

Bruto inhoud en netto inhoud 
Art. 7. De inhoud wordt onderscheiden 

in bruto inhoud en netto inhoud. 
Behoudens de later genoemde uitzonde 

ringen omvat de bruto inhoud de volgende 
inhouden: 

I. de kubieke inhoud van de ruimte onder 
het meetdek (onderdeksinhoud): 

2. de kubieke inhoud van elke tussendeks
ruimte boven het meetdek en onder het 
bovendek; · 

3. de kubieke inhoud van de zich al of 
niet van boord tot boord uitstrekkende boven 
bouw; 1 

4. de ovennaat der luikhoofden. 
De netto inhoud wordt verkregen door de 

bruto inhoud te verminderen met de aftrek- · 
posten zoals aangegeven in deze voorschriften 
met betrekking tot: 

1. de ruimten voor de kapitein en de be
manning (zie artikelen 61 tot en met 64) ~ 

2. de ruimten voor besturing en behande
ling van het schip (zie artikelen 65 tot en met 
71); 

3. de ruimten voor werktuigelijke voort
stuwing indien het een schip met zodanige 
voortstuwing betreft (zie artikelen 74 tot en 
met 81). 

HOOFDSTUK 111 

Meting en berekening van de bruto Inbond 
volgens Regel I 

Art. 8. De kubieke inhoud van elk der 
onderdelen, waaruit de bruto inhoud als 
genoemd in artikel 7 is samengesteld, wordt 

1 Een bovenbouw wordt geacht zich van 
boord tot boord uit te strekken, indien de 
zijden strokend verlopen met de huid van het 
schip. 
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vastgesteld door afzonderlijke meting en 
berekening in overeenstemming met de hier
na genoemde bepalingen. 
Meetdek en bovendek 

Art. 9. Bij meting van overdekte schepen, 
moet eerst het meetdek vastgesteld worden. 

Het meetdek is het bovendek in schepen 
met niet meer dan 2 dekken en het tweede dek 
van beneden afgerekend in schepen met meer 
dan twee dekken. 

Het bovendek is het bovenste doorlopende 
dek voorzien van permanente middelen tot 
sluiting van alle openingen in aan weer en 
wind blootgestelde delen van het dek. mits 
daaronder geen openingen in de boorden van 
het schip voorkomen als aangeduid in de 
bepalingen van artikel 58 II (b). 

Doorlopencu dekken 
Art. 10. Bij het vaststellen van het meet

dek en het bovendek worden slechts vaste en 
doorlopende dekken, gelegd op vaste dek
balken, in aanmerking genomen. Onderbre
kingen, ter plaatse van dekopeningen voor de 
machinekamer en het ketelruim, kofferdam• 
men en piektanks, worden niet geacht het dek 
het karakter van doorlopenddekteontnemen. 

Luikhoofden, schijnlichten, trapopeningen, 
.iehachten, enz. worden niet beschouwd als 
onderbrekingen van een dek (zie de figuren I, 
2, 3 en 4). 

Een dek onder het bovendek wordt nog 
als doorlopend beschouwd, indien het over 
een deel van zijn lengte op een enigszins hoger 
of lager vlak ligt (zie figuur 3). 

Art. 11. Bij meting van de ruimte onder 
het meetdek wordt de vast te stellen kubieke 
inhoud begrensd door de onderkant van het 
meetdek, de bovenkant van de vrangen of 
van de dubbele bodem en de binnenkant van 
de spanten, c.q. de wegering, ongeacht bal
ken, stutten, strincers, zaathouten of andere 
naar binnen uitstekende delen. 
Wegering (dichte of open) 

Art. 12. Tenzij in deze voorschriften an
ders is bepaald, moeten de maten genomen 
worden tot de binnenkant van de spanten en 
tot de bovenkant van de vrangen of van de 
dubbele bodem, waarbij deze maten ver
minderd moeten worden met de gemiddelde 
dikte van de dichte wegering, voorzover deze 
aanwezig is en onmiddellijk tegen de span
ten, de vrangen of de dubbele bodem is aan
gebracht. Indien een open wegering van bal
ken of latten tegen de binnenkant der span
ten is aangebracht en de buikdenning op de 
vrangen of op de dubbele bodem op Jiggers 
is aangebracht en niet onmiddellijk op de 
bove--nkant van de vrangen of van de dubbele 
bodem, zijn de volgende voorschriften van 
toepassing. 

Indien de buikdenning op Jiggers en niet 
onmiddellijk op de vrangen of op de dubbele 
bodem is gelegd, mag de dikte van de liggers 
niet in mindering worden gebracht bij het 
meten van de hoogten der dwarsdoorsneden. 
Indien een open wegering van balken of lat
ten (hout of staal) onmiddellijk tegen de 
binnenkant der spanten is aangebracht en de 
alstand tussen de balken of latten niet meer 
dan 0,305 meter of I voet bedraagt, moet de 
dikte van de open wegering van de gemeten 
breedten worden afgetrokken tot ten hoogste 
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0,076 meter of 0,25 voet aan elk boord van 
het schip. Indien echter de afstand groter is 
dan 0,305 meter of I voet, moeten de breed
ten genomen worden tot de binnenkant der 
spanten. In schepen met balkknieën van 
gewone grootte mag de bovenste afstand, ge
rekend van de onderkant van de dekbalk 
0,305 meter of I voet overschrijden, mits de 
bovenste wegerlat tegen de balkknie aan
sluit. Zijstringers worden bij het bepalen 
van de afstand dier latten als wegerlatten 
beschouwd. 

Wanneer de ruimen geisoileerd zijn (b.v. in 
koelruimen) en de bekleding is aangebracht 
binnen de binnenkant der spanten, of boven 
de bovenkant der vrangen of van de dubbele 
bodem, mag bij het meten van breedten en 
hoogten der dwarsdoorsneden een maximum 
af trek van 0,08 meter of 0,25 voet genomen 
worden. Indien echter de dikte der bekleding 
minder is dan 0,076 meter of 0,25 voet wordt 
slechts de werkelijke dikte als aftrek toege
staan. 

Art. 13. In het algemeen behoren de 
metingstaten of de tekeningen aan te geven: 
de spantdiepten, de dikten van de wegering 
en van de buikdenning, indien nodig de dikte 
van de liggers onder de buikdenning en 
'VOorts of de afmetingen zijn genomen tot de 
spanten, tot de bovenkant van de dubbele 
bodem of van de vrangen, ter plaatse waar 
geen weg~ring is aangebracht. Bovendien 
behoort de nationale centrale scheepsmetings
autoriteit volledig te worden ingelicht wat 
betreft' de hoogte der vrangen of de hoogte 
van de dubbele bodem in het langsscheepse 
middenvlak ter plaatse van de middelste 
dwarsdoorsnede, of, indien de ruimte bene
den het meetdek in delen gemeten is, ter 
plaatse van de middelste doorsnede in elk 
deel. 

Art. 14. De kubieke inhoud van de ruimte 
onder het meetdek wordt verkregen uit de • 
lengte der ruimte - ,,meetlengte" - in ver
band met de oppervlakken van een aantal 
dwarsdoorsneden op onderling gelijke af
standen, wier aantal volgens artikel 21 van de 
lengte afhankelijk is. 

Het opperv,lak van elke doorsnede wordt 
verkregen uit hare hoogte en een aantal 
breedten op onderling gelijke afstanden vol-
gens artikel 32 in de hoogte genomen. 

· Meetlengte 
Art. 15. De meetlengte is de afstand tussen 

twee punten, waarvan het voorste het punt 
is, waar de onderkant van het, meetdek bij de 
voorsteven het binnenvlak van de wegering 
of van de spanten snijdt en het achterste het _ 
punt is, waar de onderkant van het meetdek 
het binnenvlak van de wegering of van de 
spanten in het langsscheepse middenvlak 
bij het dek snijdt. 1 

1 Indien het meetdek aan de eind- pun
ten van de meetlengte dekrondte heeft bij 
een schip met een vierkante boeg- of hele
vorm of in een rechte lijn van de zijden 
naar het langsscheepse middenvlak oploopt. 
moeten deze punten onderscheidenlijk op 
een derde van de dekrondte of op de helft 
van de deksGhuinte beveden de onderkant 
van het meetdek in het lancsscheeose mid
denvlak worden genomen. 
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Bepaling van de eindpunten van de meetlengte 
Art. 16. Bij het bepalen van de eindpun- · 

ten van de meetlengte overeenkomstig het 
beginsel neergelegd in artikel 15, behoort men 
de volgende werkwijze te volgen: 

1. Bij schepen met een verticale boeg (of 
voorsteven) en een vertikaal hek zowel onder 
als boven het meetdek, meet men horizon
taal de diepte der spanten en de dikte van de 
wegering (indien aanwezig) vóór en achter, 
onmiddellijk onder het meetdek. Deze afme
tingen zet men boven op het dek uit van de 
huidbeplating af in de richting, waarin de 
spanten zijn gemeten, en trekt door de aldus 
verkregen punten lijnen evenwijdig met de 
huid. De snijpunten van deze lijnen vóór en 
achter zijn de eindpunten van de meetlerire 
(zie de figuren 5 en 6). 

2. Bij schepen. die geen vertikale boeg 
(of voorsteven) of geen vertikaal hek ter 
hoogte van het meetdek hebben, worden de 
eindpunten van de meetlengte, indien zulks 
practisch mogelijk is, bepaald aan de onder
zijde van het meetdek. De afstand van deze 
punten tot een luikhoofd, schot, enz., dient 
gemeten en naar de bovenzijde van het dek 
overgebracht te worden op de wijze als in 
figuur 7 is aangegeven. 

Wanneer het practisch niet uitvoerbaar 
blijkt. de eindpunten der meetlengte aan de 
onderkant van het meetdek te bepalen en 
wanneer de dikte van dit dek aanmerkelijk 
is (b.v. bij een houten dek) moet de valling 
van de boeg (of van de voorsteven) of van 
het hek over de dikte van het dek in rekening 
worden gebracht. Dit wordt gedaan, nadat 
eerst is gehandeld als is aangegeven in lid 1 
en verduidelijkt is in de figuren 5 en 6, door 
meting van de dikte van het meetdek en door 
het bepalen van de hoek, die de boeg (of 
voorsteven) of het hek maakt met het meet
dek door middel van een zweihaak. Hierna 
brenge men deze hoek over op een vlak (b.v. 
schot of op het dek) door de lijnen a, b, c te 
trekken (zie figuur 8), en verder handele men, 
zoals de verklarende noot aangeeft. 

Men moet bedenken, dat toepassing van 
de methode van uitzetten der hoeken aan de 
bovenzijde van het meetdek slechts mogelijk 
is, wanneer de voorsteven en het hek boven 
en onmiddellijk onder het meetdek dezelfde 
vallingshoek hebben. Indien b.v. de vallings
hoeken op- en onmiddellijk onder het meet
dek ongelijk zijn, moet de laatstgenoeDfde 
hoek gebruikt worden. 

3. Heeft een schip als bedoeld in lid z een 
vierkante boeg- of hekvorm, dan zal het 
nodig zijn een correctie voor dekrondte toe te 
passen, waar deze aanwezig is. Dit dient ge
daan t e worden door de dikte van het dek 
in figuur 8 te vermeerderen met een derde van 
de deluondte aan het einde van de meet
lengte. 1 

Dekrondte 
Art. 17. De dekrondte verkrijgt men d~or 

dwarsscheeps van boord tot boord op de 
verlangde punten in de meetlengte een lijn 
te spannen, zodat de lijn aan beide zijden van 
het schip op dezelfde hoogte boven het dek 
is. De afstand van de lijn tot het hek in de 
zijden, verminderd met de afstand van de 

1 Zie ook noot bij artikel 15. 
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lijn tot het dek in het langsscheepae midden
vlak is de gezochte deluondte (zie figuur 9). 

Onderbreking van het meetdek 
Art. 18. Indien het meetdek over een deel 

van zijn lengte {zie figuur 10) in de zin van 
artikel 10, 3de lid, wordt onderbroken, moet 
de meetlengte worden gemeten langs een 
denkbeeldige lijn in het verlengde van het 
werkelijke dek. 

In het geval als aangegeven in .figuur 10 
kan het aanbeveling verdienen de eindpunten 
van de meetlengte naar de bovenkant van de 
bovenbouw over te brengen en de lengte 
hierover heen te meten. Waar de afstand van 
de onderzijde van het dek, dat de bovenbouw 
overdekt, tot de lijn in het verlengde van het 
dek, gelijk is aan de hoogte van de boven
bouw, worden de eindpunten van de meet
lengte gevonden door de.ze hoogte omlaag uit 
te zetten. Daarbij is het natuurlijk nodig reke
ning te houden met de spanten, de wegering 
en de dekrondte. voor zover deze aanwezig 
zijn. 

Meting van de meetlengte 
Art. 19. Wanneer het, zoals meestal het 

geval is, onmogelijk is de meetlengte recht
streeks tussen de eindpunten te meten, nadat 
deze punten bepaald en op het meetdek aan
getekend zijn, dienen de voorste en achterste 
delen van de lengte van de eindpunten af 
tot een schot luikhoofd, enz., zoals het beste 
uitkomt, gemeten te worden. 

Bij schepen met een normale zeeg wordt 
het overblijvende deel van de lengte gemeten 
door een meetlint op het meetdek te leggen, 
of door middel van een lijn welke zo strak 
mogelijk van voor tot achter wordt gespan
nen. Deze lengte wordt gemeten tussen de 
schotten, luikhoofden, enz., tot waartoe de 
voorste en achterste delen van de lengte zijn 
gemeten. Het meetlint wordt gelegd of de 
lijn wordt gespannen vrij van alle beletselen, 
en evenwijdig met het langsscheepse midden
vlak, op of boven het meetdek of de lijn in 
het verlengde van dit dek. Wanneer een lijn 
gebruikt wordt (hetgeen altijd gedaan moet 
worden als er veel zeeg is), moet deze van 
voor tot achter gespannen worden. De lengte 
van de lijn wordt iemeten door middel van 
meetlatten of een meetlint. De meetlengte 
verkrijgt men door bij de lengte van het voor
ste deel de lengte van het deel dat gemeten 
is met het meetlint of op de lijn, en de lengte 
van het achterste deel te voegen. 

Bepaling van de middelste dwarsdoorsnede 
Art. 20. Nadat de meetlengte is vastge

steld, moet de plaats van de middelste dwars
doorsnede bepaald worden. Dit geschiedt door 
de halve meetlengte van het achterste punt 
der lengte af naar voren of van het voorste 
punt af naar achteren uit te zetten, op dezelf
de manier als in artikel 19 is aangegeven. Het 
midden van de lengte wordt op de lijn en op 
het dek aangetekend en de afstand van dit 
midden tot een schot, luikhoofd, enz. be
paald. Men controleert een en ander nu door 
op dezelfde manier van het middelpunt af de 
tweede helft der lengte te meten. Indien het 
eind van de halve lengte samenvalt met het 
eindpunt van de meetlengte, is de lengte 
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zuiver gemeten en de plaats van de middelste 
dwarsdoorsnede goed aangetekend. Indien 
de twee punten niet samenvallen, moet de 
meetlengte hermeten worden. 

Een andere methode is de plaatsen van de 
verschillende dwarsdoorsneden, als aange
geven in artikel 21, te bepalen door op het 
dek de afstanden der deelpunten van elk 
eindpunt der meetlengte af uit te zetten. 
De plaats van de middelste dwarsdoorsnede 
wordt gevonden, waar de plaatsen van de 
aldus bepaalde doorsneden midscheeps samen
vallen. · 

Dwarsdoorsneden 
Art. 21. De meetlengte moet verdeeld 

worden in een aantal gelijke delen, als aan
gegeven in de vol,ende tabel: 

MEETLENGTE 
Aantal 

delen 
15,24 meter = 50 voet, of minder 
meer dan 15,24 meter = 50 voet, doch 
niet meer dan 36,58 meter = 120 voet 
meer dan 36,58 meter = 120 voet, doch 
niet meer dan 54,86 meter = 180 voet 
meer dan 54,86 meter = 180 voet, doch 
niet meer dan 68,58 meter = 225 voet 
meer dan 68,58 meter = 225 voet .. 

4 

6 

8 

10 
12 

De afstand tussen de doorsneden wordt 
verkregen door de meetlengte te delen door 
de aldus bepaalde deler. 

Nu worden vertik.ale doorsneden gemaakt 
op de deelpunten en op de eindpunten van de 
meetlengte, welke doorsneden rechthoekig op 
het langsscheepse middenvlak van het schip 
liggen. Zij worden genummerd 1, 2, 3, enz., 
waarbij no. I de. doorsnede op het voorste 
en het hoogste nummer de doorsnede op het 
achterste punt van de meetlengte is. 

Art. 22. De plaats van de middelste 
dwarsdoorsnede, als aangetekend op het 
meetdek, moet nu loodrecht op de kiellijn 
van het schip naar het ruim (machinekamer, 
bunkers en dergelijke) overgebracht worden, 
door gebruik te maken van de afstand tot 
een schot, een luikhoofd, en dergelijke, ge
meten als aangegeven in artikel 20. 

Door de afstand tussen de deelpunten naar 
voren en naar achteren, van de middelste 
doorsnede af, zoals deze in het ruim bepaald 
is, uit te zetten, worden de plaatsen van de 
andere doorsneden bepaald en aangetekend 
op de buikdenning, de tunnel, het zaa1;hout 
of een ander geschikt onderdeel. De afstand 
der deelpunten wordt evenwijdig aan de 
kiellijn in het langsscheepse middenvlak of 
hieraan evenwijdig uitgezet. De juistheid 
-van de plaatsen der verschillende dwarsdoor
sneden wordt gecontroleerd door het meten 
van afstanden tot schotten, luikhoofden en 
dergelijke, en door vergelijking van deze af
standen op het meetdek. 

Indien het niet mogelijk is een dwarsdoor
snede nauwkeurig op haar plaats te meten, 
moet zij zo dicht bij deze plaats, als mogelijk 
is, worden gemeten. 1 Zeer nauwkeurig dient 

1 Het kan zelfs raadzaam zijn om twee 
hulpdwarsdoorsneden te meten, onderschei
denlijk vóór en achter de juiste plaats gelegen 
(zie artikel 44). 
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bepaald te worden, hoe ver voor of achter de 
juiste plaats de doorsnede gemeten is en vol
ledige bijzonderheden hieromtrent moeten 
zo nodig in de metingstaat worden vermeld. 

I n schepen met werktuiglijke voortstu
wing dient de afstand van het machinekamer
schot tot de juiste plaats van de dichtst bij 
zijnde doorsnede vastgesteld te worden, zo
wel wat het voorste als wat het achterste 
schot betreft. De afstanden moeten op de 
metingstaten worden vermeld. 

Art. 23. Vóór de aanvang van de meting 
van de dwarsdoorsneden is het nodig op de 
plaatsen, waar deze doorsneden gemeten 
moeten worden, te onderzoeken of het vlak, 
tot waar de meetholten worden bepaald, 
hetzij de top van de normale vrangen, van 
de langsspanten, van de dubbele bodem of 
van de buikdenning in een houten schip 
dwarsscheeps horizontaal is, dan wel van het 
langsscheepse middenvlak naar de zijden op
of afloopt. 1 

Art. 24. Ten einde de meetholten te be
palen, moet de dekrondte voor elke dwars
doorsnede worden vastgesteld volgens het
geen in artikel 17 is voorgeschreven en zoals 
in figuur 9 is aangeduid. 

Omschrijving van de meetholte 
Art. 25. De meetholte van een dwars

doorsnede is de afstand van de onderkant 
van het meetdek tot de bovenkant van de 
hoofdvrangen of van de dubbele bodem, als 
bepaald in artikel 26, verminderd met de 
dikte van de buikdenning, indien deze is aan
gebracht en met een derde van de dekrondte. 
Zo nodig wordt deze hoogte, ingeval de boven
zijde van de dubbele bodem niet horizontaal 
is, nog gewijzigd als is aangegeven in artikel 
28. 2 

Wanneer een dwarsdoorsnede op een 
plaats valt, waar het dek onderbroken is, is 
de holte de afstand van de lijn in het ver
lengde van het meetdek tot de bovenkant 
van de vrang of van de dubbele bodem. ver
minderd en gewijzigd als boven is aange
geven. 

Hoofdvrangen en bovenkant dubbele bodem 
Art. 26. Bij het vaststellen, wat hoofd

vrangen van het schip zijn of wat de boven
kant van de dubbele bodem is, als bedoeld 
in artikel 25, moeten de hieronder gegeven 
aanwijzingen gevolgd worden: 

a. Ten aanzien van het deel van het schip, 
dat gelegen is tussen het aanvaringsschot 
en het achterpiekschot: 

1 Te dien einde spant men een lijn dwars 
over de bodem op gelijke hoogte in de zijden. 
Het verschil tussen de hoogte van de lijn 
boven de bodem in het langsscheepse midden
vlak en haar hoogte boven de bodem in de 
zijden is de ti.lling of het afschot van de bo
dem. 

3 Wanneer de dekbalken van het meetdek 
in een rechte lijn van de zijden naar het langs
scheepse middenvlak. oplopen, zal de corectie 
voor de tilling van het dek, de helft zijn in 
plaats van een derde van deze tilling. Deze 
tilling wordt op de zelfde wijze vastgesteld 
en in rekening gebracht als in de artikelen 24, 
25, 30 en 43 voor de dekrondte is aangegeven. 
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Schepen met enkel• bodem 
1. De bouw van de bodem met dichte 

dwarsscheepse vrangen op elk spant, wordt 
beschouwd als een normale constructie en 
wanneer deze vrangen zijn aangebracht, 
moeten zij als de hoofdvrangen aangemerkt 
worden (zie figuur 11). · 

2. Indien de bodem is gebouwd met dichte 
vrangen op een onderlinge afstand van twee 
of meer spantafstanden en met open vrangen 
van dezelfde hoogte op de tussenliggende 
spanten, vormen deze vrangen de hoofd
vrangen (zie de figuren 12 en 13). 

3. Indien de bodem is gebouwd met dichte 
vrangen om het andere spant geplaatst en 
tussenliggende lage vrangen of spanten, 
moet de meetholte gemeten worden QP de 
hoge vrangen (zie figuur 14). 

4. Indien de bodem is gebouwd met vran
gen van verschillende hoogte, moet worden 
vastgesteld of de hogere, dan wel de lagere 
vrangen als de hoofdvrangen moeten worden 
beschouwd. Als een algemene regel geldt, 
dat de lage vrangen worden aangemerkt als 
de hoofdvrangen, indien de hoge vrangen 
meer dan twee spantafstanden uit elkaar 
geplaatst zijn (zie figuur 15). 

5. Indien in de bodem langsspanten van 
gelijke hoogte zijn toegepast, moet de boven
kant van de langsspanten aangemerkt 
worden als de bovenkant van de hoofdvran
gen (zie figuur 16). 

6. Indien bij de bouw met langsspa11ten, 
langsspanten van verschillende hoogte zijn 
toegepast, geldt hetzelfde als onder 3 en 4 
(zie de figuren 17 en 18). 

7. Gemengde constructies van dwars- en 
lanpspanten moeten bij het bepalen van de 
boofdvrangen vergeleken worden met de 
onderscheidene constructies als genoemd in 
de voorgaande leden. 
Schepen met dubbele bodem 

8. Indien een dubbele bodem is aange
bracht, hetzij met dwarsspanten, of met langs
spanten welke uitsluitend is ingericht voor het 
vervoer van waterballast. moet de meetholte 
gemeten worden tot de bovenkant van de dub
bele bodem, maar indien hij geschikt is voor 
het vervoer van lading, voorraden of brandstof, 
moet de meetholte gemeten worden tot de 
bovenkant van de hoofdvrangen als bepaald 
onder 1· tot en met 7 voor schepen met enkele 
bodem (zie de figuren 19, 20, 21 en 22). 

In het geval dat de bovenkant van de hoofd 
vrangen aansluit tegen de bovenbeplating 
van de dubbele bodem, mag de bovenkant 
van deze beplating aangemerkt worden als 
de bovenkant van de hoofdvrangen. 

9. De dikte van een buikdenning, als be
doeld in artikel 25, wordt afgetrokken, zelfs 
indic:n zulk een buikdenning gelegd is op een 
dubbele bodem of op vrangen, tot welke de 
meetholte overeenkomstig bovengenoemde 
bepalingen niet wordt gemeten. 

b. Ten aanzien van de delen van het schip 
vóór het aanvaringsschot en achter het 
achterpiekschot gelegen: 

1. Indien de vrangen gelijk in hoogte zijn 
met of lager dan de vrangen of de dubbele 
bodem. welke onmiddellijk aan het aanva
rinpschot c.q. het achterpiekschot grenzen, 
vormen deze vrancen de hoofdvrangen 
(zie figuur 23). 
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2. Indien de vrangen hoger zijn dan de 
vrangen of de dubbele bodem, welke onmid
dell.ük grenzen aan het aanvaringsschot c.q. 
het achterpiekschot, moet de meethoogte 
gemeten worden tot een denkbeeldige lijn, 
die evenwijdig aan de kiellijn is getrokken op 
een hoogte overeenkomend met de hoogte 
van eerstgenoemde vrangen of van de dubbele 
bodem (zie de figuren 24 1 en 25). 

Meting van meetholten 
Art. 27. De meetholten worden gemeten 

door middel van latten op of nabij het langs
scheeps middenvlak in de dwarsdoorsnede 
geplaatst op de plaatsen, als in artikel 22 is 
bepaald. De holten worden gemeten tot 
de bovenkant van de vrangen of van de 
dubbele bodem en verminderd met de dikte 
der buikdenning, indien deze js aangebracht 
(zie figuur 26). 

Bij houten schepen worden de holten tot 
de bovenkant van de buikdenning gemeten. 
mits deze buikdenning onmiddellijk op de 
vrangen is aangebracht (zie de figuren 27 en 
28). 

De uitstekende delen van zijzaathouten of 
andere uitstekende constructiedelen worden 
niet als buik;denning aangemerkt. 

Correcties op th gemeten holten 
Art. 28. 1. Voor schepen met een dubbele 

bodem, waarbij de lijn van de bovenkant 
van de dubbele bodem ter plaatse van een 
dwarsdoorsnede van het langsscheepse mid
denvlak naar de zijden afloopt, wordt de in 
het langsscheepse middenvlak gemeten holte 
vermeerderd met de helft van het afschot, 
indien de lijn recht is en met een derde, in
dien zij een bolle kromme. vormt (zie figuur 
29). . 

2. Voor schepen met een dubbele bodem 
waarbij de lijn van de bovenkant van de 
dubbele bodem ter plaatse van een dwars
doorsnede van het langsscheepse middenvlak 
naar de zijden oploopt, wordt de in het langs" 
scheepse middenvlak gemeten holte vermin
derd met de helft van de tilling, wanneer de 
lijn recht is, en met een derde wanneer zij een 
holle kromme vormt (zie figuur 30). 

3. Voor schepen met een enkele bodem, 
waarbij de bovenkant der vrangen van het 
langsscheepse middenvlak naar de zijden op
of afloopt, zijn de correcties omschreven in de 
leden I en 2 niet van toepassing. 

Ruimten melb l,ij tû ondadeksinhou.d mor.: 
dan geuoegd af daarvan worden afget,roklutn. 

Art. 29. 1. Indien zich in de dubbele bo
dem of in het bovenvlak van gewone vrangen 
een of meer verzonken of verhoogde gedeelten 
bevinden, welke zich niet van boord tot boord 
ujtstrekk:en, worden deze inzinkingen of 
verhogingen afzonderlijk gemeten en wordt 
haar inhoud onderscheidenlijk gevoegd bij
of afgetrokken van de onderdeksinhoud, mits 
in het laatste geval de verhoging één geheel 
met de bodemconstructie van het schip vormt. 
De holte van de dwarsdoorsnede wordt ge
meten tot de doorgestrookte bovenkant van 

1 Piektanks worden niet beschouwd als 
dubbele bodemtanks, zelfs al lopen de vran
pn tot de tantopbeplating door. 
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de dubbele bodem of van de vrangen (zie de 
figuren 31 en 32). 

2. Indien de buikdenning uitsluitend onder 
de luikhoofden aanwezig is, behoort deze 
buikdenning afzonderlijk gemeten en haar 
inhoud van de onderdeksinhoud te worden 
afgetrokken. Echter heeft geen aftrek plaats 
voor de dikte van de buikdenning bij het 
bepalen van de meetholten van de verschil
lende dwarsdoorsneden ter plaatse van een 
luikhoofd (zie figuur 33). 

3. Indien er uitbouwsels, zoals schroefas
broeken aan de zijden van het schip aanwezig 
zijn, moeten de breedten. welke ter plaatse 
van deze uitbouwsels vallen tot de normale 
spantfün worden gemeten. De kubieke in
houd van de uitbouwsels moet worden be
paald en bij de onderdeksinhoud worden ge
voegd. 

4. Indien bij schepen met een kruiserhek 
het deel achter het eindpunt van de meet
lengte van belang is, wordt de inhoud van 
deze ruimte bepaald en bij de onderdeksin
houd gevoegd (zie figuur 34). 

Art. 30. Indien een dwarsdoors~ede ter 
plaatse v•n een dekopening (b.v. luikhoofd, 
machineschacht, enz.) valt: 

1. kan de holte worden genomen bij de 
zijhoofdplaat en deze moet dan worden ver
meerderd met het deel van de dekrondte ge
meten over de breedte van de opening: 

2. of kan de holte in de zijde van het schip 
worden bepaald en moet dan worden ver
meerderd met de gehele defuondte (zie figuur 
35). Voor deze dekrondte wordt het ge~id
delde genomen van de dekrondten der emd
hoofden van de opening. 

Nadat bovenbedoelde holte gemeten is, 
wordt de meetholte van de dwarsdoorsnede 
bepaald door toepassing van de in artikel 25 
genoemde voorschriften. 

Art. 31. Indien het meetdek onderbroken 
wordt, en het dek naar een hoger of lager 
vlak verspringt, moeten de holten van de 
dwarsdoorsneden ter plaatse van het ver
hoogde of verzonken dek tot de onderzijde 
van dit dek worden gemeten. De aldus ver
kregen holten behoren daarna met de hoogte 
"van de sprong te worden verminderd of ver-
meerderd (zie figuur 36). • 

Indien zich onder het meetdek een m• 
springend deel bevindt, dat naar buitenboord 
geheel open is en daardoor niet in de bruto 
inhoud kan worden begrepen (b.v. de bun 
van een walvisvaarder) moet zulk een deel 
afzonderlijk berekend en van de onderdeks
inhoud afgetrokken worden. 

Aantal breedten 
Art. 32. De meetholte van elke dwarsdoor

snede wordt verdeeld in: 
a. vier gelijke delen, indien de ~eetholte 

in het midden van de meetlengte met groter 
is dan 4.88 meter of 16 voet; 

b. zes gelijke delen, indien de meethol~e 
in het midden van de meetlengte groter 1s 
dan 4,88 meter of 16 voet. 

Art. 33. Wanneer de meetholte is vastge-
9teld wordt de afstand tussen de breedten 
be~ld door deling van de holte door de in · 
artikel 32 aangegeven deler. De deelpunten 
worden nu op één der meetstokken uitgezet. 
bij het laagste punt beginnende, door van dit 
i,unt af de afstanden uit te zetten. Bij het 
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aftekenen van het laagste deelpunt moet men 
zorgen, dat dit punt op de juiste hoogte boven 
het laagste punt van de meetholte is gelegen.1 

Meting van breedt•n 
Art. 34. De breedten van elke dwarsdoor

snede worden van boven naar beneden ge
nummerd. waarbij de bovenste breedte (ter 
hoogte van het bovenste eindpunt van de 
meetholte) no. I wordt en de onderste breedte 
no. s of no. 7 naar gelang van de grootte der 
meetholte. 

De breedten worden loodrecht op het 
langsscheepse middenvlak gemeten op de 
deelpunten en de eindpunten van de meet
holte van weger tot weger, indien deze aan
wezig is en zo deze er niet is, tussen de binnen
kanten der spanten. De dikte van de wege
ring wordt eveneens gemeten. De uitstekende 
delen van stringers, balken of andere uitste
kende verbanddelen worden niet als wegering 
beschouwd (zie figuren 37 en 38). 

Indien een lattenwegering in stalen sche
pen niet onmiddellijk tegen de spanten is 
aangebracht, is het raadzaam tot de spanten 
te meten en van de aldus verkregen breedte 
de dikte van de wegering, horizontaal ge
meten, af te trekken. 

Indien zich op de plaats, waar een breedte 
wordt bepaald. geen spant bevindt. wordt 
deze breedte tot de huid genomen en de hori
zontale breedte van het di,chtst bij zijnde 
spant aan elke zijde hiervan afgetrokken. 

Indien het onmogelijk is een breedte op 
haar juiste plaats te meten, behoort zij zo 
dicht daaarbij te worden gemeten als mogelijk 
is. Zeer nauwkeurig moet worden vastge
steld hoe ver boven of onder de juiste plaats 
de breedte wordt gemeten, en indien nodig, 
dienen volledige bijzonderheden hieromtrent 
in de metingstaten te worden vermeld. 

Bij meting van de bovenste en onderste 
breedten moet rekening worden gehouden 
met de ~oorschriften van artikel 37 en 38. 

Spanten van verschillende diepte 
A • 35. Bij schepen met spanten van 

verschillende diepte (zie figuren 39 en 40) 
worden de breedten genomen tot de lichte 
spanten, indien de zware spanten verder dan 
twee spantafstanden van elkaar geplaatst 
zijn. Waar een wegering aanwezig is, wor~t 
haar dikte afgetrokken van de aldus verkre
gen breedte, dan wel worden de breedten 
gemeten van weger tot weger. als aangegeven 
in artikel 34. 

Bovenvermelde voorschriften zijn niet van 
toepassing op schepen met langsspanten 
welker diepte van beneden naar boven onder 
het meetdek afneemt (zie figuur 41). In zulke 
gevallen moeten de voorschriften van het 
vierde lid van artikel 34 worden toegepast. 
Indien echter een wegering aanwezig is, 
wordt haar dikte afgetrokken. 

1 Bij een schip met een dubbele bodem, 
waarvan de bovenkant dwarsscheeps horizon
taal is en de buikdenning op liggers is aange
bracht, moet de meetstok op de buikdenning 
worden geplaatst. Het onderste deelpunt 
wordt nu gevonden door de afstand der deel
punten, verminderd met de hoogte der lirgers. 
uit te zetten. 

54 
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Art. 36. Op schepen met gegolfde zijden, 
worden de breedten gemeten tot een aange
nomen spantlijn (zie figuur 42) 1 teneinde het 
juiste oppervlak van de dwarsdoorsneden 
met inbegrip van de golvingen tè verkrijgen. 
Indien een wegering is aangebracht, wordt 
haar dikte van de aldus verkregen breedten 
afgetrokken. 

Bovenste breedte 
Art. 37. De bovenste breedte, gelegen ter 

hoogte van het bovenste eindpunt van de 
meetholte, mDet onmiddellijk onder het 
meetdek gemeten worden. Indien deze breed
te moeilijk onder dek gemeten kan worden, 
mag deze afmeting ook boven het dek geno
men worden, maar in dat geval moet nage
gaan worden of de spantdiepte onder en bo
ven het dek gelijk is en de zijden van het 
schip ter hoogte van het dek vertikaal zijn. 
Wanneer de spantdiepte boven het dek ver
schilt van die onder het dek, moet de gemeten 
breedte worden gecorrigeerd als aangegeven 
in figuur 43. Indien het boord naar binnen 
of naar buiten uitwijkt, moet de gemeten 
breedte gecorrigeerd worden, als figuur 44 
aangeeft. 

Onderste breedte 
Art. 38. De onderste breedte ter hoogte 

van het laagste eindpunt van de meetholte 
moet op de bovenkant van de vrangen of 
van de buikdenning, indien deze is aange
bracht, c.q. van de dubbele bodem gemeten 
worden, in overeenstemming met de volgende 
voorschriften: 

1. In schepen met een dubbele bodem, 
waarvan de bovenkant horizontaal is dan 
wel van het langsscheepse middenvlak naar 
de zijden op- of afloopt wordt de breedte ge
meten tussen de knildijnen van de kantplaten 
(zie de figuren 45, 46, 47 en 48). Indien echter 
de bovenkant van de kimknieën, welke de 
dubbele bodem met de spanten verbinden in 

' het verlengde van de bovenkant van de dub
bele bodem ligt (zie figuur 49), wordt de 
breedte tot de binnenkant vandespanten,c.q. 
van de wegering ,gemeten. Deze methode 
moet ook worden toegepast, indien de boven
kant van de dubbele bodem doorloopt tot de 
zijden van het schip en de knieën op meer dan 
twee spantafstanden van elkaar zijn geplaatst 
(zie figuur -50); indien echter de knieën dich
ter bij elkaar geplaatst zijn, moet de breedte 
gemeten worden tot de snijpunten van de 
knieën met de bovenkant van de dubbele 
bodem (zie figuur 51). 

2. Bij schepen met een enkele bodem moet 
de onderste breedte worden genomen tussen 
de punten tot waar de bovenkant van de 
vrangen, c.q. van de buikde1111ing, horizon
taal is (zie de figuren 52, 53, 54, 55 en 56.) 
Oppervlak dsr dwarsdoorsneden 

Art. 39. De oppervlakten der dwarsdoor
sneden worden berekend door toepassing van 
de regel van Simpson. Derhalve wordt het 
oppervlak van een dwarsdoorsnede als volgt 
verkregen: • 

a. Indien vijf breedten zijn genomen, ver-
menigvuldigt men: 

breedten nos. 1 en 5 met 1 ; 
breedten nos. 2 en 4 met 4; 
breedte no. 3 met 2. 
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b. Indien zeven breedten zijn genomen, 
vermenigvuldigt men: 

breedten nos. 1 en 7 met 1 ; 
breedten nos. 2, 4 en 6 met 4; 
breedten nos. 3 en 5 met 2. 

De som van de aldus verkregen producten 
wordt vermenigvuldigd met een derde van 
de afstand tussen de breedten. Dit laatste 
product is het oppervlak van de doorsnede. 

Art. 40. Indien het niet mogelijk is een 
doorsnede op haar juiste plaats te meten, 
zoals in artikel 22 is bepaald, kan-het opper
vlak van de juiste doorsnede worden bepaald 
door gebruik te maken van de contr61e
krommen, zoals in artikel 44 is aangegeven. 

Kubieke inhoud van de ruimte onder het meet
dek 

Art. 41. Nadat het oppervlak van elke 
dwarsdoorsnede oo haar juiste plaats is be
paald, wordt de kubieke inhoud van de ruim
te onder het meetdek als volgt verkregen: 

de oppervlakten van de eerste en laatste 
dwarsdoorsneden worden vermenigvuldigd 
met 1; 

de oppervlakten van de dwarsdoorsneden 
met even nummers worden vermenigvuldigd 
met 4; 

de oppervlakten van de dwarsdoorsneden 
met oneven nummers worden met uitzonde
ring van de eerste en laatste vermenigvuldigd 
met 2; 

De som van deze producten wordt verme
nigvuldigd met een derde van de afstand tus
sen de dwarsdoorsneden. Dit laatste product 
is de kubieke inhoud van de ruimte onder het 
meetdek in kubieke meters of kubieke voeten. 
De onderdeksinhoud in registertonnen ver
krijgt men door het aantal kubieke voeten 
door 100 te delen. Indien kubieke meters 
worden gebezigd, moeten deze door vermenig
vuldiging met 0.353 in registertonnen worden 
omgerekend. 

Nadat de kubieke inhoud van de ruimte 
onder het meetdek is berekend, moeten de 
kubieke inhouden van de ruimten, als be
doeld in artikel 29 of 31, lid 2, daar bijge
voegd, c.q. daarvan worden afgetrokken en 
het overblijvende geeft dan de onderdeks
inhoud van het schip. 

Ondsrbreking in de dubbele bodem 
Art. 4Z. Indien de bovenkant van de dub

bele bodem op een of meer plaatsen verspringt, 
wordt de ruimte onder het meetdek in delen 
gemeten. Elk deel wordt gemeten, alsof het 
een afzonderlijk schip ware, met een meet
lengte gelijk aan de lengte van het deel. Der
halve moet de lengte van elk deel worden 
verdeeld, als vastgesteld in artikel 21, be
houdens dat, indien de lengte niet meer dan 
9.14 meter of 30 voet bedraagt, zij slechts in 
twee delen verdeeld wordt. 

Volgens dit artikel wordt de bovenkant 
van de dubbele bodem geacht te verspringen: 

a. waar een plotselinge verandering in 
hoogte van de dubbele bodem voorkomt, 

b. waar de bovenkant van de dubbele 
bodem in een lager vlak begint te verlopen 
en 

c. waar, aan het einde van een gedeelte
lijke dubbele bodem, de aangrenzende vran--
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gen een hoogte hebben, die verschilt met die 
van de dubbele bodem. 

Deze laatste bepaling geldt niet ten aanzien 
van vrangen in pieken, indien deze hoger 
zijn dan het aangrenzende deel v·an de dub
bele bodem (zie figuren 57, 58 en 59). 

Aan de einden en op de deelpunten van elk 
deel worden dwarsdoorsneden gemeten. De 
meetholte in het midden van de meetlengte 
van het schip is maatgevend voor de vast
stelling van het aantal gelijke delen. 4 dan 
wel 6, waarin de andere meetholten volgens 
artikel 32 worden verdeeld. 

Het oppervlak van elke dwarsdoorsnede 
en de kubieke inhoud van elk deel van de 
ruimte onder het meetdek worden berekend 
volgens de voorschriften, als vastgesteld in 
de artikelen 39, 40 en 41 . De som van de ver
schillende delen vormt de onderdeksinhoud 
van het schip. 

Behoudens het bepaalde onder c in het 
tweede lid is de in dit artikel voorgeschreven 
werkwijze niet van toepassing. waar een ver
andering in de hoogte der vrangen voorkomt 
in een schip met een enkele bodem of met een 
gedeeltelijke dubbele bodem (zie figuur 60). 

Art. 43. In schepen met een dek onder het 
meetdek moeten de dwarsdoorsneden ge
deeltelijk boven en gedeeltelijk onder het 
lager gelegen dek gemeten worden. Dit wordt 
op de volgende wijze uitgevoerd. 

De plaatsen van de dwarsdoorsneden wor
den op het lagere dek aangetekend, daar wordt 
de afstand van de bovenkant van het lagere 
dek tot de onderkant van het meetdek in het 
langsscheepse middenvlak op elke doorsnede 
gemeten en de dikte van het lagere dek be
paald. 

De plaatsen van de dwarsdoorsneden wor
den vervolgens onder het lagere dek aange
tekend en de hoogten van onderkant tussen
dek gemeten. De som van de hoogte in het 
onderruim, de dikte van het lagere dek en de 
hoogte tussen het meetdek en het lagere dek, 
geeft na het aanbrengen van de nodige cor
recties (zie artikel 25) de totale meetholte. 
Deze holte wordt op de gewone wijze ver
deeld, ten einde de deelpunten te verkrijgen 
waarop de breedten bepaald worden. 

ContnSl, krommen 
Art. 44. De aan boord genomen afmetin

gen moeten door middel van contróle krom
men worden gecontroleerd, welke bij voor
beeld kunnen worden gemaakt zoals hier
onder is aangegeven (zie figuur 61). 

1. De meetlengte wordt op een horizontale 
lijn AB op schaal uitgezet. De deelpunten 
van deze lengte worden aangetekend en van 
voor naar achter genummerd. In elk deel
punt wordt een loodlijn opgericht, waarop 
de meethoogte van de betreffende dwarsdoor
snede op schaal wordt uitgezet. De bovenste 
punten van deze holten worden nu door mid
del van een mal of strooklat door een kromme 
lijn verbonden. De aldus verkregen kromme 
cd is bij benadering gelijk aan de zeeglijn 
van het dek, indien de bovenkant van de 
dubbele bodem of van de normale vrangen 
in langsrichting horizontaal is. Indien deze 
kromme lijn strokend verloopt, kan men aan
nemen, dat de verschillende meetholten juist 
zijn. 

De deelpunten van elke holte moeten wor-
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den uitgezet langs elk der loodlijnen op AB, 
waarop de holten aangetekend zijn. Horizon
tale lijnen moeten door de deelpunten ge
trokken worden en hierop moeten de halve 
breedten, gemeten op het desbetreffende deel
punt, op de aangenomen schaal worden uit
gezet. 

Indien de metingen nauwkeurig verricht 
zijn, zullen de eindpunten van de halve 
breedten op een strokende lijn liggen; indien 
dit niet het geval is, tonen de onregelmatig
heden van de kromme onzuiverheden van de 
metingen aan. 

2. a. Waar de onderste punten van de 
meetholten der verschillende dwarsdoorsne
den op een rechte lijn of op een regelmatig 
strokende kromme zijn gelegen, moeten langs
scheepse krommen van de breedten met het 
zelfde nummer op de volgende wijze getekend 
worden. Beginnende bij de basislijn worden de 
halve breedten van de verschillende dwar~ 
doorsneden op vertikale lijnen, overeenko
mend met deze dwarsdoorsneden, uitgezet. 

Indien het mogelijk is de punten behorende 
bij de breedten met hetzelfde nummer door 
strokende lijnen te verbinden, is de nauwkeu
righeid van de metingen verzekerd. 

b. Waar de onderste punten van de meet
holten van de verschillende dwarsdoorsneden 
op een gebroken lijn zijn gelegen, worden 
langsscheepse krommen in horizontale door
sneden (waterlijnen) gelegen op de volgende 
wijze getekend. Mea neemt een zeker aantal 
horizontale vlakken op gelijke afstand van 
elkaar (b.v • .zeven, van I tot VII genummerd) 
en evenwijdig aan de lijn AB, 

Om verwarring met de breedten der dwars" 
doorsneden te voorkomen, zijn deze door
sneden in het voorbeeld (figuur 61) slechts in 
het Vloorste en achterste deel getekend. 

Elke aldus bepaalde horizontale doorsnede 
snijdt de dwarsdoorsneden in punten. welke 
gemakkelijk kunnen worden gevonden, Voor 
de halve doorsneden 3 en 7 zijn de snijpunten 
onderscheidenlijk b, i, j, k, 1, m en n, en 
h'. Î'. j', k1 , 11 , m' en n1 • Vervolgens worden 
de afstanden hg, ig. jg enz. tot en met ng. 
h'g', i"g,, j 1 g1 , enz. tot enmet n'g1 bepaald. 
d.w.z. de onderscheidene afstanden van elk 
der punten h, i, j enz. tot en met n, en h', Î', 
;, enz. tot en met n ' tot de hartlijnen der 
doorsneden 3 en 7. Deze afstanden moeten 
in een horizontaal vlak worden uitgezet be~ 
ginnende van een basislijn xy evenwijdig aan 
AB, langs loodlijnen ter plaatse van de ver
schillende dwarsdoorsneden op de basislijn 
opgericht. De eindpunten van de uitgezette 
,afstanden h, i, j. k, l, m en n, en h', Ï', j 1 , k.', 
l'. m'en n' zijn voldoende bepaald. 

Hetzelfde moet bij de andere doorsneden 
worden gedaan. 

Door de bij elkaar behorende puaten h, 
i, j enz. tot en met n en h1 , i', j 1 enz. totenmet 
n' te verbinden, worden de krommen, welke 
de horizontale doorsneden I, II, II enz. tot 
en met VII voorstellen. verkrecen. Iddien de 
meting zuiver is, zullen de krommen stroken. 

3. Op de vertikale lijnen, in de deelpunten 
van de lengte opgericht, moeten afstanden 
op schaal worden uitgezet, welke in een be
paalde verhouding staan tot de oppervlakken 
der doorsneden. Indien de kromme door de 
eindpunten van deze afstanden een stro
kende lijn vonnt, heeft men een aanwijzing 
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dat de doorsneden juist gemeten en berekend 
zijn. Fouten treden aan het licht door cones
ponderende onregelmatigheden in het ver
loop van deze kromme. 

4. De controle krommen verschaffen niet 
alleen een onmisbare methode tot het con
troleren van de metingen en berekeningen, 
doch zij maken het ook mogelijk, zo no
dig, een dwarsdoorsnede. waarvan de me
ting door materiële beletselen verhinderd is, te 
reconstrueren. 

In zulke gevallen is het raadzaam bij me
ting twee hulpdwarsdoorsneden te nemen, 
een v66r en een achter de moeilijk te meten 
dooffll.ede gelegen, en zo dicht daarbij als 
mogelijk is (zie artikel 22). Deze twee hulp
doorsneden kunnen tezamen met de gewone 
doorsneden, die normaal gemeten kunnen 
worden, worden benut bij het vaststellen 
van de krommen der breedten met hetzelfde 
nummer. c.q. krommen der horizontale door
sneden. 

Op de vertikale lijn, gaande door het deel
punt van de niet-~meten dwarsdoorsnede, 
moeten de afstanden bepaald worden tussen 
de basislijn xy en de snijpunten van de ver
tikale lijn met de krommen (zie het onderste 
deel van figuur 61). 

Deze werkwijze kan gevolgd worden in 
de beide gevallen, genoemd onder 2 a en 2 b 
van dit artikel, en maakt het eenvoudig om 
de dwarsdoorsnede vast te stellen. Indien de 
methode is toegepast, waarbij de krommen 
van breedten met hetzelfde nummer worden 
uitgezet. zullen de verkregen breedten over
eenstemmen met de helft van de werkelijke 
breedten der doorsnede. 

Kubieke inhoud van dubbele bodsmtanlcs 
Art. 45. De kubieke inhoud van elke dub

bele bodemtank, welke bekend moet zijn bij 
het vaststellen· van de grootste toegelaten 
aftrek. voor waterballast ruimte (zie artikel 
7I). wordt verkregen 6f van het laadplan, 
verschaft voor gebruik aan boord 1, 6f zoals 
hieronder is aangeduid. 

Indien de lengte van de tank niet groter is 
dan 15.24 meter of 50 voet, worden drie 
breedten en drie hoogten genomen, maar in
dien zij 15.24 meter of 50 voet overschrijdt, 
bedraagt het aantal te nemen breedten en 
hoogten vijf. 

De lengte van elke tank wordt gemeten 
tussen de vrangen aan de einden van de tank. 
Op de deelpunten en aan de einden van de 
lengte worden de hoogten nu gemeten op een 
afstand van een vierde van de breedte van de 
bovenkant van de dubbele bodem, gemeten 
uit het langsscheepse middenvlak. De breedte 
wordt gemeten op elke doorsnede, waar een 
hoogte genomen is en wel op het midden van 
deze hoogte. Indien een tank een onregelmati
ge vorm heeft. behoort zij in delen te worden 
gemeten. 

1 Indien de getallen op het laadplan in 
gewichtstonnen gegeven zijn (Engelse of 
metrische), dient de juiste herleidingsfactor 
gebruikt te worden om registertonnen te ver
krijgen. Indien de inhouden van het laadplan 
zijn overgenomen en er enige twijfel ontstaat 
omtrent de nauwkeurigheid van deze in
houden, moeten de tanks op de voorgeschre
flll wijze worden gemeten. 
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Alle afmetingen worden tot de huid, de 
kantplaat of de onderkant van de tanktopbe
plating genomen, zonder rekening te houden 
met verstijvingsprofielen of spanten (zie 
figuren 62, 63, 64 en 65). . 

De kubieke inhoud van elke tank wordt op 
de volgende wijze bepaald: 

De som van de twee eindbreedten en vier 
maal de middelste breedte, in het geval met 
drie breedten, of de som van de twee eind
breedten en viermaal de even genummerde 
breedten en tweemaal de middelste breedte, 
in het geval met vijf breedten, wordt ver
menigvuldigd met een derde yan de afstand 
tussen de breedten. Het aldus verkregen 
oppervlak wordt vermenigvuldigd met de ge
middelde hoogte (d.w.z. het rekenkundig 
gemiddelde van de verschillende gemeten 
hoogten) en 95 percent van dit laatste pro
duct geeft de kubieke inhoud van de tank 
in kubieke meters of kubieke voeten. De 
inhoud in registertonnen verkrijgt men door 
vermenigvuldiging van het aantal kubieke 
meters met 0,353 of door deling van het aan
tal kubieke voeten door 100. 

De kubieke inhoud in kubieke meters of 
r-egistertonnen van elke dubbele bodemtank. 
of elke afzonderlijke afdeling van de dubbele 
bodem, behoort op de meetbrief te worden 
vermeld. 

De kubieke inhoud van elke ruimte in een 
dubbele bodem, welke niet is ingericht en 
bestemd voor het vervoer van waterballast, 
voorraden, .brandstofolie of {ading behoort 
niet te worden begrepen in de kubieke inhoud 
van de dubbele bodemtanks. 

Tussendeksruimten 
Art. 46. De ruimten tussen het meetdek 

en het bovendek gelegen, welke hierna aan
geduid worden als tussendeksruimten moeten 
gemeten en in de bruto inhoud worden be
grepen. Elke tussendeksruimte wordt geme
ten tussen twee opeenvolgende dekken. 

Art. 47. De bepalingen vav de artikelen 
11, I2 en 13 zijn met de nodige veranderingen 
ook van toepassing op de meting van tussen
deksruimten. 

Me1hoden voor nuting van tuuendeluruîmten 
Art. 48. De meting van een tussendeks

ruimte moet overeenkomstig één der hierna 
genoemde methoden worden uitgevoerd. 

Methode 1. a. De lengte van de ruimte 
wordt gemeten in twee delen. Lengte I wordt 
genomen in het langsscheepse middenvlak op 
het midden van de hoogte van de wegering, 
c.q. van de spanten bij de voorsteven tot de 
voorkant van de achtersteven. Lengte 2 
wordt genomen in het langsscheepse midden
vlak op het midden van de hoogte van de 
voorkant van de achtersteven tot de binnen
kant van het hekspant, of de daarop aan
gebrachte wegering (zie figuur 66). 

b, Lengte I wordt in een aantal gelijke 
delen verdeeld, volgens de bepalingen van 
artikel 21 en lengte 2 wordt in vier gelijke 
delen verdeeld. Aan de eindpunten van beide 
lengten en op hun verschillende deelpunten 
worden dan de inwendige breedten gemeten 
op de helft van de hoogte volgens de bepalÏ;D
gen van de artikelen 34, 35 en 36. In de meeste 
gevallen bedragen de breedte bij de voorste-
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ven en de breedte aan het uiteinde van lengte 
2 nul. 

c. De hoogte wordt in het langsscheepse 
middenvlak op elk deelpunt gemeten. Indien 
echter de beide dekken, waartussen de ruimte 
gemeten wordt, in dek:rondte verschillen, 
zal de hoogte op een vierde van de desbe
treffende breedte worden gemeten. De hoogte 
zal worden gemeten van de bovenkant van 
het laagste dek (of van de bovenkant van de 
daarop aangebrachte vaste dekbekleding -
zoals dekdelen, cement, rubber, enz.) tot 
de onderkant van het dek, dat er direct boven 
is gelegen. 1 lndien aan de onderkant van dit 
dek paneelwerk of gelijksoortige beschieting 
aanwezig is, moet de hoogte hier doorheen 
gemeten worden. 

Methode 2. a. De cehele lengte I van de 
ruimte in het langsscheepse middenvlak op 
halve hoogte wordt tussen dezelfde punten 
aan de voorsteven en de achtersteven be
paa]d, als is aangegeven in methode 1. 

b. De gehele lengte wordt volgens de 
bepalingen van artikel 21 in een aantal gelijke 
delen verdeeld en de twee laatste afstanden 
worden elk in twee gelijke delen verdeeld. 
De breedte wordt daarna gemeten op het 
beginpunt van de gehele lengte, op de deel
punten en ook op de deelpunten van de laatste 
twee afstanden. Elke breedte wordt op het 
midden van haar hoogte gemeten volgens de 
bepalingen der artikelen 34, 35 en 36. 

c. De hoogte wordt gemeten op elk deel
punt van de gehele lengte. Deze hoogte zal 
worden bepaald als aangegeven is in me
thode I c. 

Methode 3 (Bijzondere gevallen). 
a. In schepen met een vierkanten hek

vorm, waarvan de achterste breedte aan het 
eindpunt van de gehele lengte van de tussen
deksruimte gemeten kan worden en in sche
pen met een tussendeksruimte, waarvan het 
achterste deel een vorm heeft, die overeen
komt met die van het voorste deel (zie figuur 
67), wordt geen bijzondere meting van het 
achterste deel verlangd. In het laatste geval 
zal de breedte aan het eindpunt van de ge
hele lengte nul zijn of nagenoeg nul. 

b. Nadat de gehele lengte gemeten en 
verdeeld is, als aangegeven in artikel 21, 
worden de breedten bij elk deelpunt en tevens 
aan de uiteinden van de gehele lengte ge
meten. Deze breedten worden op de halve 
hoogte volgens de bepalingen van de artike
len 34, 35 en 36 gemeten. 

c. De hoogte wordt bij elk deelpunt van 
de gehele lengte gemeten. Deze hoogte wordt 
vastgesteld als in methode ~cis aangegeven, 

J. Indien het tussendek eindigt tegen de 
achtersteven of in de nabijheid daarvan, zal 
de hoogte bij de achtersteven gerekend wor
den de hoogte van het achterdeel te zijn. · 

11 Wanneer eenmaal de meetlengte bekend 
is, kan de gehele lengte van de tussendekcs-

. ruimte gemakkelijk gevonden worden door 
deze meetlengte te vermeerderen, c.q. te 
verminderen met de lengte van de horizon
tale afstand, in het langsscheepse midden
vlak gemeten, tussen de eindpunten van de 
meetlengte en de bovengenoemde punten 
aan de voorsteven en de achtersteven (zie 
figuur 66). 
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Kubie1" inhoud uanJnn tws,ndsksruimt, 
Alt. 41. De kubieke inhoud van een tus

sendeksruimte wordt als volgt vastgesteld: 
1. Indien Metkode I als vermeld in artikel 

48, wordt gevolgd, worden de breedten van 
het voorste deel van de ruimte genummerd, 
te beginnen aan de voorsteven met no. 1 en 
met het hoogste nummer aan .de voorkant 
van de achtersteven. De eerste en de hoogste 
genummerde breedte worden nu vermeni&
vuldigd met één, de andere oneven genum
merde breedten met twee en de even genum
merde breedten met vier. De som van deze 
producten wordt vermenigvuldigd met een 
derde van de afstand tussen de breedten, 
waarna het aldus verkregen oppervlak wordt 
vermenigvuldigd met de gemiddelde hoogte 
(d.w.z. het rekenkundig gemiddelde van de 
hoogten bij elk deelpunt van lengte 1, zonder 
de hoogten aan het voorste en achterste eind
punt van deze lengte in aanmerking te ne
men.) 1 Dit laatste product geeft de kubieke 
inhoud in kubieke meters of in kubieke voe
ten van het voorste deel van de ruimte aan. 
De bepalingen van artikel 41 zijn van toepas
sing ten aanzien van de herleiding tot regis
tertonnen. 

De breedten van het achterste deel van 
de ruimten worden nu genummerd. begin
nende met no. I aan de voorkant van de 
achtersteven, tot no. 5 aan het achterste 

- eindpunt van lengte 2. De som van de eerste 
en laatste breedte, en viermaal de tweede en 
vierde breedte, en tweemaal de middelste 
breedte moet vermenigvuldigd worden met 
een derde van de afstand tussen de breedten. 
Het aldus verkregen oppervlak moet daarna 
vermenig911ldigd worden met de gemiddelde 
hoogte, als boven vastgesteld. Dit laatste 
product geeft de kubieke inhoud van het 
achterste deel van de tussendeksruimte in 
kubieke meters of kubieke voeten. 

De som van de kubieke inhouden van het 
voorste en het achterste deel vormt de kubieke 
inhoud van de gehele tussendeksruimte. 

2. Indien methode 2. genoemd in artikel 
48, is gevolgd, moeten de breedten van de 
gehele ruimte van voor tot achter genum
merd worden, beginnende met breedte no. 1 
aan de voorsteven. De kubieke inhoud van 
de gehele tussendeksruimte wordt verkregen 
als in de eerste verklarende noot bij figuur 68 
is aangegeven. • 

Het is ook toegestaan op een andere wijze 
te werk te gaan n.l. door de achterste breedte 
te berekenen door het oppervlak gelegen 
achter het voorlaatste deelpunt door middel 
van een planimeter te bepalen, zoals in 
figuur 68 is aangeduid. Wanneer eenmaal de 
juiste achterste breedte bepaald ,is, wol'ldt de 
kubieke inhoud van de gehelè tussendek
ruimte verkregen als is aangegeven in de 
tweede verklarende noot bij figuur 68. 

1 Indien de dekken verschillende zeeg 
heb ben, moet de gemiddelde hoogte als volgt 
worden bepaald: De eerste en de hoogst
genummerde hoogten (werkelijke of denk
beeldige) worden vermenigvU]digd met één, 
de oneven-genumme-rde met twee en de even
genwrunerde met vier. De som van deze 
producten gedeeld door de som van de fac
toren is de vereiste gemiddelde hoogte. 
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3. Indien methode 3, genoemd in artikel 
48, is gevolgd, moeten de breedten op de 
gewone manier van voor tot achter genum
merd worden. De kubieke inhoud van de 
gehele ruimte wordt dan verkregen door 
toepassing van de bepalingen in lid Ivan dit 
artikel voor de vaststelling van de kubieke 
inhoud van het voorste deel van een tussen
deksruimte. · 

Bovenbouw 
Art. 50. De bouwsels van blijvende aard, 

op of boven het bovendek gelegen, welke 
hierna bovenbouw zijn genoemd, moeten 
worden gemeten en , onverminderd de be
palingen van artikel 51 en behoudens de uit
zonderingen vermeld in de artikelen 57 en 58, 
worden begrepen in de bruto-inhoud. 

Art. 51. Behoudens de uitzonderingen 
voorzien in artikel 57, moet elke gesloten 
bovenbouw (b.v. bak, kampanje, brug, dek
huizen, enz.) geschikt voor het vervoer van 
lading of voorraden, dan wel voor logies of 
cerief van passagiers of bemanning, in de 
bruto-inhoud worden begrepen. 

Ruimten welke, krachtens artikel 58, als 
open moeten worden aangemerkt, moeten, 
indien zij voor logies en gerief van passagiers 
en bemanning zijn ingericht en worden ge
bruikt, in de bruto-inhoud worden begrepen. 
Met betrekking tot het in de bruto-inhoud be
crijpen van ruimten, die gedeeltelijk gebruikt 
worden voor bemanning of passagiers, wordt 
verwezen naar figuur 69. 

Indien de begrenzingen (bedekking, schot
ten, enz.) van een bovenbouw op een zodanige 
wijze 1 zijn geconstrueerd, dat twijfel zou 
kunnen ontstaan of zulk een bovenbouw 
behoort te worden aangemerkt als van blij
venden aard te zijn, zal een schets van de 
bovenbouw met nauwkeurige beschrijving 
van de constructie bij de metingsstaten wor
den gevoegd. 

Art. 52. De bepalingen van de artikelen 
11, 12 en 13 zijn met de nodi&e veranderingen 
ook van toepassing óp de meting van de 
bovenbouw. 

Meting van de bovenbouw 
Art. 53. De meting van de bovenbouw 

moet op de volgende wijze laag voor laag 
uitgevoerd worden: 

1. De inwendige lengten.en breedten moe
ten genomen worden tot de binnenkant van 
de op normale afstand van elkaar geplaatste 
schotstijlen of- t ot de binnenkant der spanten 
of tot de beschleting, indien deze aanwezig 
is en de hoogte van de bovenkant van het 
onderste dek (of van de bovenkant van de 
daarop aangebrachte vaste dekbedekking, 
zoals dekdelen. cement. rubber, enz.) tot de 
onderzijde van het dek. Indien aan de onder
l?nt van dit dek enig paneelwerk of een 
celijksoortige plafond beschieting aanwezig 
is, moet de hoogte hierdoorheen gemeten 
worden. 

Indien er enige twijfel zou bestaan in hoe
verre de afstand tussen de schotstijlen als 
normaal moet worden beschouwd, moeten 
de diepte en de afstand van zulke stijlen op 
de metingstaat worden aangetekend, met 

1 Bij voorbeeld door klemmen of vastkeg
gen. 
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ean nauwkeurige beschrijving tot waar de 
meten zijn genomen. 

Indien in delen van een bovenbouw de 
dekbedekking verschillend in dikte is, wordt 
het verschil in dikte verwaarloosd als het 
oppervlak van het dek, dat bedekt is met een 
dikkere laag, klein is in verhouding tot het 
gehele oppervlak. In andere gevallen wordt 
een gemiddelde dikte van dekbedekking 
aangenomen. 

2 . De bepalingen van artikel 48 betref
fende tussendeksruimten zijn van toepassing 
op de meting van een kampanje of een ver
hoogd dek. welke zich tot het hek uitstrekt. 
behoudens de hierna genoemde bijzondere 
bepalingen. • 

Lengte I bij toepassing van methode I of 
de gehele lengte bij toepassing van methode 
2 of 3, moet in een aantal gelijke delen worden 
verdeeld overeenkomstig de volgende tabel: 

Lengte " Aantal delen 
15.24 meter = 50 voet, of minder • 2 

meer dan 15.24 meter = 50 voet. maar 
niet meer dan 68.58 meter = 225 voet • 4 
meer dan 68.58 meter = 225 voet . • • 6 

Indien lengte I of de gehele lengte slechts 
in twee gelijke delen verdeeld is, moeten de 
hoogten ook aan de eindpunten van deze 
le~en gemeten worden. 1 

3. De lengte van andere delen van de 
· bovenbouw (b.v. bak, brug, enz.) moet ook 

volgens bovenstaande tabel in een aantal 
gelijke delen verdeeld worden. 

De lengte van een bak wordt gemeten van 
hetzelfde punt bij de voorsteven als in artikel 
48, methode I is bepaald voor de meting 
van tussendeksruimten. · 

De breedten zullen op elk deelpunt en aan 
de eindpunten van de lengte worden cemeten 
volgens de daarop toepasselijke bepalingen 
van artikel 48 en van lid I van dit artikel. 1 

Indien de lenste slechts in twee gelijke 
delen verdeeld is, moeten de hoogten ook 
gemeten worden aan de eindpunten van de 
lengte en voor het overige zullen de desbe
treffende bepalingen van artikel 48 en van 
lid I van dit artikel van toepassing zijn. 

4. Indien een bovenbouw zich niet van 
boord tot boord uitstrekt (b.v. dekhuizen en 
dergelijke) en de schotten zuiver of bij be
nadering een rechthoek vormen, zal het vol
doende zijn om slechts één breedte in het 
midden van de lengte te meten. 

In dat geval zal de wüze, waarop de hoogte 
moet worden gemeten, afhangen van de 
plaats van de bovenbouw en van het ver• 
schil in dekrondte van het er boven gelegen 
dek en van het er .onder gelegen dek (zie 
figuur 70). 

5. Indien een bovenbouw onregelmatig 
ge~ormd is, moet hij in delen worden gemeten. 

Kubieke inhoud van de bovenbouw 
Art. 54. De kubieke inhoud van de boven

bouw wordt als volgt bepaald: 
1. De breedten zijn van voren naar achte

ren genummerd. De bepalingen van artikel 

1 Zie noot bij artikel 48, methode 1c. 
• In geval een bovenbouw, op elk punt van 

zijn lengte de zelfde breedte heeft, is het 
voldoende slechts ~n breedte te meten 
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49 betreffende de vaststelling van de kubieke 
inhoud van tussendeksruimten zijn van toe
passing voor het verkrijgen van de kubieke 
inhoud van de bovenbouw. Indien de lengte 
echter slechts in twee delen verdeeld is, moet 
de som van de twee eindbreedten en viermaal 
de middelste breedte met een derde van de 
afstand tussen de breedten worden verme
nigvuldigd. Het aldus verkregen oppervlak. 
wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde 
hoogte, en dit laatste product vormt de ku
bieke inhoud van de bovenbouw in kubieke 
meters of kubieke voeten. -

2. In geval van een bovenbouw, bedoeld 
in noot 2 bij lid 3 van artikel 53 en in lid 4 
van dat artikel, wordt de lengte vermenig
vuldigd met de breedte en het aldus verkre
gen oppervlak vermenigvuldigd met de ge
middelde hoogte. Dit laatste product vormt 
de kubieke inhoud van de bovenbouw in 
kubieke meters of kubieke voeten. 

Luikhoofden 
Art. 55. De kubieke inhoud van een luik.

hoofd wordt verkregen door vermenigvuldi
ging van de inwendige lengte met de gemid
delde inwendige breedte en het product met 
de gemiddelde hoogte (d.w.z. het rekenkundig 
gemiddelde van de hoogten, gemeten van de 
onderkant van het dek tot de onderkant van 
de luiken). 

Indien de gezamenlijke inhoud van de lui- · 
·ken groter is dan 1/a % van het deel van de 
bruto inhoud bestaande uit de onderdeksin
houd, de tussendeksruimten, de niet vrijge
stelde bovenbouw en de in de meting be- 1 

grepen licht- en luchtschachten van de machi
nekamer. moet de overmaat bij de bruto
inhoud gevoegd worden. 

Art. 56. De gezamenlijke inhoud van de 
luikhoofden bestaat uit de som van de kubie
ke inhouden van alle luikhoofden, die toegang 
geven tot ruimten, welke in de bruto-inhoud 
begrepen zijn. Derhalve zal een luikhoofd, 
dat toegang geeft tot een vrijgestelde ruimte, 
als aangegeven in de artikelen 57 en 58, niet 
in deze gezamenlijke inhoud worden begre
pen. Echter zal de kubieke inhoud van een 
luikhoofd, dat binnen een open ruimte is 
gelegen, maar toegang geeft tot een in de 
bruto-inhoud begrepen ruimte, wel deel uit
maken van genoemde gezamenlijke inhoud. 

Luikhoof den, die toegang geven tot ruim
ten, welke niet in de bruto-inhoud begrepen 
zijn, moeten echter toch gemeten worden en 
met hun afmetingen vermeld worden in de 
metingsta ten. 

Het dt:el van een ingesloten schacht (b.v. 
een kolenstortkoker), binnen de begrenzing 
van een bovenbouw gelegen, moet worden 
behandeld als een gesloten bovenbouw en 
derhalve in de bruto-inhoud worden begre
pen (zie figuur 71), tenzij genoemde schacht 
toegang geeft tot een vrijgestelde ruimte 
(zie figuur 72). 

Gesloten ruimten, welke niet in de bruto inhoud 
begrepen worden 

Art. 57. De volgende op.. en boven het 
bovendek gelegen ruimten, moeten niet in de 
oruto-inhoud begrepen worden, mits zij uit
sluitend bestemd en ingericht zijn en geheel 
gebruikt worden voor de hieronder aangege
ven doeleinden. 
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1. Ruimten, welke beschouwd kunnen 
worden deel uit te mak.en van de ruimte voor 
de werktuiglijke voortstuwing of welke dienen 
voor de toetreding van licht en lucht in zulk 
een ruimte. De bepalingen van artikel 77 
zijn van toepassing wat de behandeling van 
zulke ruimten betreft. 

2. Ruimten welke een soort van werktui
gen bevatten, welke geen deel uitmaken van 
de werktuiglijke inrichting ten behoeve van 
de voortstuwing. Krachtens dit artikel wordt 
het volgende als werktuig beschouwd: anker
gerei, kettingbak, kaapstand, stuurgerei, 
pompen, koelinrichtingen en distilleerinstal
laties, liften, wasmachines, ketels en machi
nes voor het bereiden van walvisolie of guano, 
dynamos, accumulatoren-batterijen, brand
blusinrichtingen, enz. Hetzelfde voorschrift 
is van toepassing op hulpketels, welke volgens 
· de artikelen 78 en 79 niet beschouwd worden 
deel van de werktuiglijke voortstuwing uit 
te maken, 

3, De ruimte voor beschutting van de 
roerganger (s) (stuurhuis). Indien een ruimte 
gedeeltelijk wordt gebruikt als stuurhuis en 
gedeeltelijk als kaartenkamer. moet het deel, 
dat als stuurhuis wordt gebruikt, vrijgesteld 
worden van meting in de bruto-inhoud. 

4. Ruimten, dienende als kombuizen en 
bakkerijen, uitgerust met fornuizen of ovens, 
zondere rekening te houden met de soort van 
personen, waarvoor zij dienen. 

5. Ruimten zoals schijnlichten, koepels 
en schachten dienende voor het toetreden van 
licht en lucht naar daaronder gelegen ruimten. 
Geen deel der ruimte onder de overkoepe
ling of bedekking in een bovenbouw gelegen 
zal echter worden vrijgesteld van meting in 
den bruto inhoud, tenzij er een opening is 
gelaten in de vloer van de bovenbouw onder 
het schijnlicht. de koepel of de schacht voor 
het toetreden van licht en lucht naar ruimten 
onder deze vloer gelegen {zie de figuren 73 en 
74). 

6. Ruimten, zoals toegangskappen en 
toegangsluiken, dienende tot bescherming 
van traptoegangen, trappen en ladders. die 
naar beneden gelegen ruimten leiden. Indien 
een niet · af geschoten traptoegang gelegen is 
binnen een ruimte, welke voor andere doel
einden gebruikt wordt, zoals een rookkamer, 
zal slechts dat deel van de ruimte hetwelk 
onmiddellijk boven de trapopening is gelegen, 
vrijgesteld worden. Traptoegangen (trappen 
of ladders) onmiddellijk beneden toegancs
kappen of luiken gelegen, worden ook vrij
gesteld van meting in de bruto inhoud (zie 
de ficuren 75, 76, 77, 78 en 79). 

7. Ruimten ingenomen door waterclosets, 
privaten en urinoirs voor officieren, beman
ning en passagiers. Deze vrijstelling zal echter 
noch verleend worden voor ruimten, voor 
welker gebruik door de pasasgiers afzonder• 
lijk betaald moet worden, noch voor zulke 
ruimten indien zij deel uitmaken van bij elkaar 
behorende passagiers verblijven. 

Indien waterclosets en urinoirs met een 
wasplaats in één ruimte zijn verenigd, mag de 
ruimte.welke door de wasplaats is ingenomen, 
niet worden vrijgesteld, tenzij hare afmetin
gen klein zijn ten opzichte van de door de 
waterclosets en urinoirs ingenomen ruimte 
(zie figuur 8o). 

8. Waterballastruimten. welke voldoen 
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aan de in artikel 71 gestelde voorwaarden. II. a. Openingen in dekken of in ouerkap-
De vrijstelling van de in de leden 2 tot en pingen 

met 6 genoemde ruimten hangt af van de ~ 1. Een ruimte zal voor de meting als open 
voorwaarde, dat zij niet groter zijn dan voor , worden beschouwd, wanneer zich een opening 
hun doel vereist wordt. bevindt in het midden van het boven deze 

Alle in dit artikel opgesomde ruimten ruimte aangebracht dek of de overkappinc 
moeten worden gemeten en onder een afzon- boven deze ruimte. De lengte van deze ope
derlilk hoofd in de metingstaten worden ning mag niet minder zijn dan 1.219 meter of 
ingeschreven. 4 voet en de breedte moet ten minste gelijk 

De afmetingen van de in de leden 2 tot en zijn aan de breedte van het dichtstbijzijnde 
met 8 genoemde ruimten moeten uitwendig ladingluik op hetzelfde dek of in de overkap
genomen worden, behalve wanneer zulk een ping. 
ruimte een gedeelte van de huid of van een 2. Indien aanspraak wordt gemaakt op 
schot gemeen heeft met een bovenbouw, vrijstelling van meting in de bruto inhoud 
waarvan zij deel uitmaken, in welk geval de voor een shelterdekruimte of een deel ervan, 
lengte of breedte tot hetzelfde vlak moeten mag de afstand tussen de achterzijde (ach
worden gemeten als bij de bovenbouw (zie terste hoofdplaat) van de dekopening en de 
de figuren 81 en 82). Voor het overige moeten achterzijde van de achtersteven niet minder 
de desbetreffende bepalin&en der artikelen 53 bedragen dan een twintigste van de signale
en 54 toegepast worden, aangaande de meting mentslengte van het schip, indien de opening 
en de berekening van de kubieke inhoud. zich op het achterschip bevindt. Indien de 

Indien zulke ruimten binnen een boven- opening zich op het voorschip bevindt, mag de 
bouw zijn gelegen, zal het in het algemeen het afstand tussen de voorzijde (voorste hoofd
eenvoudigste zijn om eerst de gehele boven- plaat) van de dekopening en de voorzijde 
bouw te meten en daarna afzonderlijk de van de voorsteven niet minder dan een vijfde 
genoemde ruimten, welke niet in de bruto van genoemde lengte bedragen. 
inhoud worden begrepen (zie figuur 77), De 3. Indien hoofden worden aangebracht, 
kubieke inhoud van bedoelde ruimten moet mag hun gemiddelde hoogte boven het dek 
van de kubieke inhoud van de gehele boven- of de overkapping niet groter zijn dan 0.305 
bouw worden afgetrokken en de rest zal bij de meter of I voet. Hekwerk, scepters of potten 
bruto inhoud worden gevoegd. . rondom de opening, moeten op een zodanige 

In gevallen waarbij het, overeenkomstig ~e wijze worden aangebracht, dat zij elke wijze 
bepalingen van dit artikel, nodig wordt ge- van schalmen van de opening verhinderen. 
vonden de vrij te stellen ruimte te verkleinen, Slechts wegneembare houten luiken mogen 
omdat deze ruimte overdreven groot is, of worden gebruikt en deze houten luiken mogen 
omdat zij voor andere doeleinden kan worden · van onderen door middel van sjorringen van 
benut dan onder 2 tot 6 genoemd, moet de to.uwwerk (geen staaldraad) hennep of ge
vrijstelling beperkt worden tot de ruimte lijksoortig materiaal op hun plaats gehouden 
welke voor het doel strikt nodig is - bij worden (zie figuur 83). 
voorbeeld, moet in het geval van werktuigen, 4. Tonnage openingen in het dek mogen' 
de vfijstelling beperkt blijven tot de ruimte niet onder een dek, een vast bordes of enige 
welke door deze werktuigen wordt inaenomen · andere gelijksoortige constructie worden aan
en voor hunne bediening strikt nodig is. In gebracht (zie ficuur 84). 
het algemeen zal echter de volle hoogte van 
de ruimte worden genomen. Indien de vrij- b. Openingen in de zijden van het schip of 
stelling beperkt is, moeten de beperkte af- in cu ziischotten uan een bovenbouw. 
metingen, zowel als de afmetingen van de 
gehele ruimte op de metingstaten worden 1. Een ruimte wordt voor de meting als 
vermeld. open beschouwd, indien er één of meer ope-

. ningen aan beide zijden in de huid of in de 
Open ruimten wellu niet in de bruto inhoud zijschotten aanwezig zijn. Indien er slechts 
wor<UII begrep•n één openinc in elke zijde aanwezig ia, mag de 

Art. 58. Behoudens de in artikel SI ge- lengte niet kleiner dan 5.486 meter of 18 voet 
noemde voorwaarden zullen als een uitzon- en de hoogte niet kleiner dan 0.762 meter of 

l 2.5 voet zijn. Indien er meer dan één opening 
dering op de in artike 50 gegeven algemene in elke z·IJ·de is, mag de hoogte van deze operegel de ruimte tussen het bovendek en het 
shelterdek gelegen_ gewoonlijk shelterdek- ningen niet kleiner dan 0.762 meter of 2.5 
ruimte genoemd_ en andere delen van de voet en hun totale oppervlak aan eJke zijde 
bovenbouw van meting in de bruto-inhoud niet kleiner dan 5.574 vierkante meter of 
worden vrijgesteld, indien zij krachtens de 60 vierkante voet zijn. Geen opening mag in 

d h t oppervlak kleiner zijn dan 2.323 vierkante 
volgende bepalingen wor en geac t open e meter of 25 vierkante voet. (zie de figuren 85 
zijn. en 86). 

I. Een ruimte zal voor de meting als open "• Indien tussen dwarsscheepse schotten 
beschouwd worden, indien een schot of over- • 
kapping slechts bestaat uit metaalgaas of een kuil aanwezig is, moeten de openingen 
gelijksoortig rasterwerk, of planken met tus- in de huid of in de zijschotten zo mogelijk een 
senruimten, bij een schot van meer dan lengte hebben van 5.486 meter of I 8 voet of 
0.076 meter of 0 •025 voet, en bij een overkap- indien zulks niet mogelijk is, moeten zij niet 
ping 1 van meer dan 0.024 meter of o.o8 voet. kleiner zijn dan drie vierden van de lengte 

, tussen de dwarsschotten. De hoogte mag niet. 

1 Indien zulk een ruimte als een magazijn. 
werkplaats, enz. wordt gebruikt, zal zij in de 
bruto inhoud begrepen worden. 

kleiner zijn dano.762 meterof2.5voet.Het op. 
pervlak van de opening moet aan elke zijde 
tenminste 4.18 I vierkante meter of 45 vier• 
kante voet bedragen. 



857 

3. Alle zijopeningen moeten recht tegen
over elkaar in beide zijden van het schip of 
van de bovenbouw zijn gelegen. Zij mogen 
van geen enkele vaste afsluiting voorzien 
worden. De enige toelaatbare middelen tot 
sluiting van zijopeningen zijn geveling-plan
ken, welke zijn aangebracht tussen kanaal
ijzers, die aan de huid of de zijschotten zijn 
gelast of geklonken. Noch de huid of schotten 
nabij de opening, noch de kanaalijzers, noch 
de spanten welke ter plaatse van de opening 
doorlopen, mogen van gaten, scharnieren, 
oogbouten, klampen of enig ander middel 
t4:>_t sluite~ of SJ=halmen van de openingen 
zJJn voorzien. 

4. Zijopeningen mogen niet door schot
ten of andere dergelijke middelen zijn om
sloten. 

c. Openingen in dwari,cheepse ,chatten. 
1 •. Een ruimte zal voor de meting als open 

worden beschouwd: 
r0 • Indien zich in een van de eindschot ten 

twee tonnage-openingen bevinden, aan elke 
zijde van het langsscheepse middenvlak één. 
Indien drempels zijn aangebracht, mogen zij 
niet hoger zijn dan 0.610 meter of 2 voet. De 
hoogte der opening mag in geen geval kleiner 
zijn dan 1.219 meter of 4 voet en de breedte 
moet tenminste 0.914 meter of 3 voet bedra
gen. 

2°. Indien zich in een van de eindschotten 
één enkele tonnageopening bevindt van ten
minste 1.524 meter of 5 voet hoogte en 1.219 
meter of 4 voet breedte, waarbij als voorwaar
de geldt, dat, indien de ruimte zich van boord 
tot boord uitstrekt, de opening zoveel moge
lijk in het midden van de desbetreffende 
ruimte of van het schip is aangebracht (zie 
de figuren 87, 88 en 89). Indien een drempel 
aanwezig is. mag hij niet hoger zijn dan 0.610 
meter of 2 voet. 

2. De openingen mogen slechts gesloten 
worden hetzij door middel van geveling
planken, 1 welke zijn aangebracht tussen 
kanaalijzers, die aan het schot zijn gelast 
of geklonken hetzij door middel van losse 
platen •, die op hun plaats gehouden worden 
met haakbouten op een onderlinge afstand 
van niet minder dan 0.305 meter of I voet. 
hart op hart, dan wel met bouten en losse 
knevelbalke~. waarbij de bouten niet door het 
schot gaan. De schotten of de U-ijzers bij de 
openingen mogen niet zijn voorzien van ga
ten, scharnieren, oogbouten, klampen of 
enig ander middel dat zou kunnen worden 
benut tot sluiten of schalmen van de ope
ningen. 

3. Indien de ruimte door schotten is 
onderverdeeld moeten deze schotten van 
openingen zijn voorzien, welke dezelfde af" 
metingen en middelen tot sluiting hebben als 
hierboven is aangegeven. 

4. Indien enig deel van de bovenbouw 
op grond van de aanwezigheid van een ton
nage opening of openingen in het eindschot is 
vrijgesteld, mogen er geen andere toegangs-

1 In plaats van geveling-planken, mogen 
ook stukken kanaalijzer of gelijksoortige 
middelen gebruikt worden. 

• De platen mogen bedekt zijn met een 
warmte isolerende bekleding. 
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middel~n tot de vrijgestelde ruimte in het 
schot aanwezig zijn (zie figuur 90). 

5. Ruimten, welke van dek tot dek geheel 
open .zijn zonder enig middel tot sluiting, 
zullen vrijgesteld worden onder voorbehoud, 
dat de breedte tenminste 0.914 meter of 3 
voet bedraagt (zie figuur 91). 

d. Algemene bepalingen. 
1. Alle tonnage openingen, op grond waar

van aanspraak wordt gemaakt op vrijstelling 
van meting in de bruto-inhoud, moeten zo 
gelegen zijn, dat zij aan weer en wind zijn 
blootgesteld. 

2. De afmetingen van bovengenoemde 
tonnage openingen dienen ,om het zuivere 
minimum oppervlak van een opening vast 
te stellen: derhalve moet de minimum lengte 
over de totale minimum breedte voorkomen 
(zie figuur 92) of de minimum hoogte over de 
totale minimum lengte (zie de figuren 85 en 
86). · 

3. Bij het bepalen van de afmetingen van 
tonnage-openingen, moet het gedeelte van 
de opening, dat door staven, stutten, patten 
of dergelijke onderdelen is bedekt, worden 
aangemerkt als een verkleining van het 
zuivere oppervlak van zulke openingen. 

In het geval van zij-openingen mogen 
echter de huidflenzen der spanten in het 
vrije oppervlak van de opening worden mee
gerekend (zie de figuren 85 en 86). 

Art. 59. Open bovenbouw en open shel
terdekruimten, als omschreven in artikel 58, 
moeten steeds worden gemeten en in de 
metingstaten worden ingeschreven. Een nauw• 
keurige aantekening omtrent de afmetingen 
van de openingen moet hierbij worden ge
voegd. De meting zal worden uitgevoerd over
eenkomstig de voorschriften van artikel 48 1• 
c.q. artikel 53. 

De berekening zal uitgevoerd worden, als 
in de artikelen 49 n 54 is aangegeven. 

Indien zich binnen een open ruimte (zie 
figuur 83) bovenbouwen bevinden, welke 
in de bruto-inhoud moeten worden begrepen, 
luikhoofden of ruimten als bedoeld in artijtel 
57, dan wel ruimten welke worden geacht 
deel van de ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing uit te maken (schachten, enz.), moe
ten al deze ruimten afzonderlijk worden ge
meten en in de metingstaten worden ver
meld. Elk dezer ruimten, zal wat het opne
men in of vrijstellen van de bruto inhoud be
treft worden behandeld, als in de desbetref
fende artikelen is aangegeven. . 

De afmetingen en de kubieke inhoud van 
elke open ruimte, als omschreven in artikel 
58, moeten in de meet brief onder een afzon
derlijk hoofd worden vermeld. Van deze ku
bieke inhoud moeten de kubieke inhouden 
der ruimten gelegen binnen de open ruimte, 
als aangeduid in de voorgaande paragraaf, 
worden afgetcokk.en en het verschil vormt de 
netto kubieke inhoud van de desbetreffende 
open ruimte In gevallen, waarbij er een 

1 In het algemeen zal een shelterdekruimte 
niet van de voorsteven tot het hek open zijn. 
In de meeste gevallen is in het voorschip en 
in het achterschip een gesloten schot aan
gebracht (zie figuur 83); derhalve zullen de • 
voorschriften van artikel 48 alleen in zeer 
bijzondere aevallen van toepassing zijn. 



s. 1949, J 415 

belangrijk verschil bestaat tussen de uit-
. wendige en inwendige afmetingen van een 

gesloten ruimte, die binnen een open ruimte 
is gelegen (b.v. in geval van een geisoleerde 
proviandruimte), moeten bij het toepassen 
van bovenstaande regel de uitwendige af
metingen worden gebruikt. 

Het volgende voorbeeld geeft met ver
wijzing naar figuur 93 aan op welke wijze de 
kl.Jbieke inhoud van een open deel van een 
sbelterdekruimte op de meetbrief moet wor
den aangegeven. 

Open deel van een shelterdekruimte 1 

Totale kubieke inhoud: 
H 2.44 m. (8 vt.); L = 109. 73 m" 

(36o vt.); 

14.63 m. (48 vt.) 
17.07 m. (56 vt.) 

1 
10.36 m. (34 vt.) 1 

B = 17.07 m. (56 vt.) = 4242.49 m• 
17.07 m. (56 vt.) (1497.6o t.) 
16.15 m. (53 vt.) 
15.24 m. (50 vt.) 

af: gesloten deel (n), luikhoofd (o) en 
machineschacht . 424.93 m• (150.00 t.) 

Netto kubieke inhoud 38i7.56 m• (1347.6ot.) 

Open kuil 
H = 2.44 m. (8 vt.): L = 2.44 m. (8 vt.); f 15.24 m. (50 vt.) } 
B = l 15.09 m. (49.5 vt.) = 89.74 m• 

14.93 m. (49 vt.) (31.68 t.). 

Beschutting voor dekpassll6iers 
Art. 60. Een gesloten bovenbouw mag, 

op schepen, die korte reizen maken - onge
acht de voorschriften van het eerste lid van 
àrtikel 51 - na machtiging van de betrokken 
nationale centrale scheepsmetingsautor-iteit, 
van. meting in de bruto-inhoud worden vrijge
steld, indien deze uitsluitend zonder extra 
heffing wordt gebruikt voor beschutting van 
dekpassagiers. 

De meting en berekening moeten worden 
uitgevoerd als aangegeven is in de artikelen 
53 en 54, en de kubieke inhoud (met uitzon
dering van de waterclosets, welke reeds zijn 
vrijgesteld volgens artikel 57) moet in de 
meetbrief onder een afzonderlijk hoofd wor
den vermeld. 

HOOFDSTUK IV 

:Meting en berekenJng van de aftrek 
volgens Regel I 

Ruimten voor tû kapitein 
Art. 61. Elke ruimte, welke bestemd is en 

uitsluitend wordt gebruikt voor het gerief 
van de kapitein en als zodanig is gemerkt, 
moet van de bruto inhoud worden afgetrok
ken. 

De ruimten voor de kapitein, welke wor
den afgetrokken, mogen een slaapkamer met 

1 Indien dit verlangd wordt, mag deze 
ruimte tussen de tussenliggende stalen dwars
schotten in delen worden gemeten. 
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een daaraan grenzende 1 zitkamer, een bad
kamer, een kantoor en kleerkasten omvatten • 
Indien de kapiteins verblijven niet grenzen 
aan het stuurhuis of de kaartenkamer, mag, 
indien er een zodanige ruimte aanwezig is, 
een wachtkamer voor de kapitein, grenzende 
aan het stuurhuis en de kaartenkamer. ook 
onder de af te trekken ruimten worden op
genomen. 

Ruimten voor de bemanning 
Art. 12. Elke ruimte, welke door de be

manning is bewoond uitsluitend tot hun ge
rief is bestemd en als zodanig gemerkt, moet 
van de bruto inhoud afgetrokken worden. 

De uitdrukking "bemanning" omvat iedere 
persoon (behalve de kapitein en de loodsen) 
die in dienst genomen of gemonsterd is voor 
enigerlei werkzaamheid aan boord van het 
schip gedurende haar reis. 

Bij een loodsboot mogen alleen de loodsen, 
die nodig zijn voor het normale besturen van 
de loodsboot, als leden van de bemanning 
worden aangemerkt. · 

De ruimten, welke als bestemd voor _de 
bemanning worden afgetrokken, mogen be
staan uit slaaphutten, eetverblijven, bad
kamers, wasplaatsen, kleerkasten. droog
kamers, rooksalons, ontspanningsverblijven, 
bibliotheken, hospitalen, enz. 

Het kantoor en de zitkamer van de hoofd
machinist of van de eerste stuurman mogen, 
indien zij grenzen• aan de slaaphut van die
officier, worden afgetrokken, mits er geen 
slaapplaats in is aangebracht. Kantoren voor 
andere officieren, administrateurs s en hof
meesters mogen niet worden afgetrokken, 
evenmin als de spreekkamer van de dokter 
op een passagiersschip. 

Gangen en andere ruimten gebruikt door de 
kapitein en de bemanning 

Art. 63. Aanrechtkamers, kombuizen, 
bakkerijen, ruimten. welke ingenomen zijn 
door drinkwaterfilter- of distilleerinstallaties, 
waterclosets, privaten, • urinoirs, enz., voor 
uitsluitend gebruik door de kapitein en de 
bemanning, moeten worden afgetrokken, 
indien zulke ruimten niet reeds zijn vrijge
steld van meting in de bruto-inhoud. krach
tens de voorschriften van artikel 57. 

Hospitalen, apotheken en mèdicijnkasten, 
uitsluitend gebruikt door de kapitein en de 
bemanning, mogen eveneens worden afge
trokken. 

Gangen en trappen, welke uitsluitend die
nen als toegang tot ruimten voor de kapitein 
en de bemanning, worden, indien deze ruim
ten worden afgetrokken of vrijgesteld, afge
trokken. 

Deze gangen en trappen moeten eveneens 
worden afgetrokken, indien zij tevens toe
gang geven tot : 

a. andere afgetrokken of vrijgestelde 

1 De uitdrukking "grenzende aan" is ook 
van toepassing ten aanzien van ruimten, 
welke door een gang gescheiden zijn. 

1 De uitdrukking "grenzende aan" is ook 
van toepassing ten aanzien van ruimten, 
welke door een gang gescheiden zijn. 

• Of officieren. die als zodanig dienst doen. 
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ruimten (werktuiglijke voortstuwingsruim
ten inbegrepen) (zie figuur 94); 

b. niet voor aftrek in aanmerking komende 
ruimten, welke alleen door normale mangaten 
toegankelijk zijn (zie figuur 95); 

c. niet voor aftrek in aanmerking komende 
ruimten, welke uitsluitend bestemd zijn tot 
gebruik van de kapitein en de bemanning 
(b.v. linnenkasten); 

d. niet voor aftrek in aanmerking komen
de gangen en trappen, mits zij afzonderlijk 
worden gesloten (zie figuur 95). 

Een deel van een gang, dat niet door schot
ten is afgescheiden, mag niet worden afge
trokken. 

Ruimten, welke behoorlijk zijn ingericht, 
bepaald nodig zijn en uitsluitend gebruikt 
worden voor de berging van vloeibare of 
vaste proviand voor de kapitein en de be
manning, moeten eveneens worden afge
trokken. 

De aldus toegestane aftrek mag echter 
niet groter zijn dan 15 procent van de in
houd van de overige afgetrokken ruimten 
voor de kapitein en de bemanning. 

Etenskasten mogen zonder beperking 
worden afgetrokken in schepen, waar de 
kapitein en de bemanning voor hun eigen 
voedsel zorgen doch in dergelijke gevallen 
wordt geen aftrek voor een proviandruimte 
verleend. 

Art. 64. Reservehutten mogen niet afge,. 
trokken worden. De aanwezigheid echter 
van twee reservehutten voor het gebruik b.v., 
van loodsen of boventallige officieren zal niet 
geacht worden het schip te veranderen in een 
passagiersschip, mits genoemde reservehutten · 
met niet meer dan in totaal vier bedden, 
sofabedden inbegrepen, zijn uitgerust. 

In passagiersschepen zonder eetsalon. 
rook.salon, aanrechtkamer, kombuis, bakkerij, 
proviandruim, drinkwaterfilter- of distilleer
installatie, badkamer, wasplaats, water
closèt, :.;:,rivaat of urinoir bestemd voor uit
sluitend gebruik door passagiers, vervalt de 
aftrek van de desbetreffende ruimten voor 
kapitein en bemanning. Voor schepen echter, 
welke dekpassagiers, zoals pelgrims ver
voeren en welke in het geheel niet zijn inge,. 
richt voor hutpassagiers, is deze regel niet 
van toepassing, behalve met betrekking tot . 
water-closets, privaten of urinoirs. 

Volgens dit artikel wordt onder de uit
drukking "passagiersschip" elk schip ver
staan, dat betal~nde passagiers vervoert en 
elk schip (zelfs indien het zonder passagiers . 
vaart). dat meer dan tweee resevehutten 
heeft, welke zijn ingericht als bovenomschre
ven. 

Art. 65. De ruimten, genoemd in de artike
len 66 tot en met 71. zullen volgens de letter 
van deze voorschriften geacht worden te 
zijn ,,ruimten voor de besturing en de be
diening van het schip", als omschreven in 
artikel 7 onder no. 2. en zullen, rekening 
houdende met de voorwaarden in deze arti
kelen neergelegd en mits zij nog niet van de 
meting zijn vrijgesteld krachtens de voor
schtiften van artikel 57, van de bruto inhoud 
worden afgetrokken. 

De ruimten voor besturing en bediening 
van het schip zijn de volsende: 

a. Ruimten voor de besturing (behalve 
hulpketels en hoofdpompen) (artikel 66). 
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b. Ruimten voor hulpketels en voor 
'tioofdpompen (artikel 67), 

c. Ruimten voor pomp-installaties in 
chepen, welke vloeibare lading in de ruimen 

vervoeren (artikel 68). 
d. Ruimten voor bootsmansgoed (artikel 

69). 
e. Ruimten voor de berging van zeilen 

(artikel 70). 
f. Ruimten voor waterballast (artikel 71). 

Ruimten voor buturing (behalve hulpketels en 
hoofdpompen) 

Art. 66. Ruimten, die uitsluitend worden -
gebruikt voor de besturing van het schip en 
welke nog niet vrijgesteld zijn volgens art i
kel 57, moeten van de bruto inhoud worden 
afgetrokken tot een grootte als redelijk geacht 
wordt. 

De voor aft rek in aanmerking komende 
ruimten voor besturing zullen in de regel 
omvatten de ruimten voor het bergen en het 
gebruik van kaarten en zeevaartkundige 
instrumenten, ruimten voor draadloze tele
grafie en telefonie 1 , ruimten voor het bergen 
van seinlantaarns, vlaggen, vuurpijlen, enz., 
ruimten voor onderwaterklok.signaal- en 
lodingstoestellen, ruimten voor automatische 
stuurkompassen, gyrostabilisat9rs of gelijk
soortige toestellen en ruimten voor de helm
stok, het stuurgerei, de kaapstand en het 
ankergerei me't inbegrip van kettingbakken. 

In schepen, waarbij een deel van het stuur
huis als kaartenkamer wordt gebruikt zal 
dit deel worden afgetrokken. 

In gevallen waarbij de helmstok, het stuur
gerei, de kaaps1and, het ankergerei of gelijk
soortige inrichtingen zich bevinden in ruim
ten. welke groter zijn dan voor het doel 
wordt verei~cht, zal de werkelijke ruimte door 
elk van deze inrichtingen ingenomen, worden 
afgetrokken en daarbij zal aan elke zijde van 
het toestel de ruimte, welke nodig is voor de 
bediening (in het algemeen niet meer dan 
0.610 meter of 2 voet aan alle zijden), worden 
toegevoegd. De totale hoogte, welke wordt 
toegestaan, behoort in de regel de hoogte van 
een normale tussendeksruimte niet te over
schrijden. 

H ulpketels en hoofdpompen 
Art. 67. Onverminderd de voorschriften 

van artikel 79 betreffende de behandeling van 
hulpketelruimten, welke beschouwd mogen 
worden als een deel van de ruimte voor de 
werktuigelijke voortstuwing, zal de door de 
hulpketels werkelijk ingenomen ruimte, in
dien zij met de hoofdpompen van het schip 
zijn verbonden, worden afgetrokken, zelfs 
indien de hulpketels tegelijkertijd gebruikt 
worden voor bèdiening van de laad- en lo.
lieren of voor gelijksoortige doeleinden. 

Indien de hulpketels niet met de hoofd
pompen verbonden zijn, maar uitsluitend 
dienen voor het werken met de kaapstand, 
het ankergerei, het stuurgerei of gelijksoor
tige middelen voor besturingsdoeleinden, 
mag de door haar ingenomen ruimte be
schouwd worden als ruimte voor besturins 
en als zodanig worden afsetrokken. 

1 Echter niet een wachtkamer voor passa
giers. 
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Ruimten, welke worden ingenomen door
en· nodig zijn voor de bediening van lenspom
pen en voor toegang uitsluitend daarheen, 
worden afgetrokken. 

Hetzelfde voorschrift geldt voor water
ballastpompen, welke tevens het schip kun
nen lenzen. 

Indien een hulpketel, een lenspomp of 
een waterballastpomp, welke aan boven
staande voorwaarden voldoet, gelegen is 
binnen de begrenzing van de ruimte voor 
werktuiglijke voortstuwing en niet als een 
deel van de werktuiglijke voortstuwing kan 
worden beschouwd, zal slechts de ruimte, 
welke strikt door genoemde middelen wordt 
ingenomen worden afgetrokken en op de 
metingstaten onder ruimten voor besturen 
en bedienen van het schip worden vermeld. 

Pompinstallaties in schepen, welke vloeibare 
lading in de ruimen vervoeren 

Art. 68. In schepen, welke vloeibare la
ding in de ruimen vervoeren, zal aftrek ge
geven worden voor ruimten, welke ingenomen 
zijn door-en bepaald nodig zijn voor toegang 
en bediening van pompen, welke dienen als 
ladingpompen, of, krachtens de bepalingen 
van artikel 78 onder A 6, n. trimpompen 
voor vloeibare brandstof en buiten de ruimte 
voor werktuiglijke voorstuwing geplaatst, 
mits al zulke pompen tevens geschikt zijn 
om het schip te lenzen. 

De af te trekken pompkamerruimte zal 
als volgt worden bepaald: 

De ruimte, welke wordt ingenomen door
en bepaald nodig is voor de bediening van 
een pomp, wordt geacht een hoogte te hebben 
gelijk aan die van de pomp, doch tenminste 
van 2.134 meter of 7 voet en een horizontaal 
oppervlak gelijk aan de ingenomen bodem
ruimte met voldoende ruimte daaromheen 
voor behoorlijke bediening. 

De ruimte benodigd voor toegang wordt 
geacht een hoogte te hebben gelijk aan de 
afstand tussen de bovenkant van bovenge
noemde ruimte en het bovendek en een hori
zontale doorsnede met één af meting gelijk 
aan de breedte van de ladder en de andere 
afmeting 0.914 meter of 3 voet, echter niet 
groter dan 0.557 vierkante meter. of 6 vier
kante voet. 

De totaal verleende aftrek voor Pompka-· 
mers mag niet meer bedragen dan in de na
volgende tabel is aangegeven: 

1 Percea&qe Toculuncat 
Bruto inhoud 

1 --· 
kubi.ke mete" 

brulO la.boud ar t.onnea 

meer dan 8498,58 m• (3000 L). • • 0.9 
meer dan 4?49.29 m• (1500 r.) •• • 
IOl Cll lllCt 8498,58 m" (lOOO I.} , • • 1.2 76,,"9,,.. (Z7 r.) 
111r2r dUI 1416,,43 rri' ( 500 IJ, .• 
111tm111e1049,29 ml' (ISOO t.). •. l 50,99 in' (18 IJ 

1416,43 m• ( 500 t,), •• 
ot llllÎllder ••••••• 4 211,)J 1211 (10 L) 

Bootsmansgoed 
Art. 69. Behoudens de hietonder bepaalde 

beperkingen moet elke ruimte, welke uit
al\litend voor de berging van bootsmansgoed 
is ingericht en wordt gebruikt, van de bruto 
inhoud worden afgetrokken. 

De bemanning "bootsmansgoed" omvat 
alle goederen, welke voor bediening en onder-
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houd van het schip nodig zijn en onder het 
beheer van de bootsman staan. 

In het algemeen zal het bootsmansgoed 
besta.BtD uit staaldraden, trossen, touwwerk, 
teer, verf, blokken, sluitingen, tentzeilen, 
presenningen, takels, bezems, zwabbers, 
e1D1Ders, enz. 

De verleende aftrek voor bootsmansgoed 
moet beoerkt worden ove.reenkomstig de 
volgende schaal: 

IIMouaboud 

~r dan 56657,.U m" (20000 L) • ::e:u=~~=~=ti . 
meer dan .5665.72 m• ( 2000 L) • 
toten met ?Bl28,,61 _. (IOOOO L} • 
meer dan 2132,86 ml' ( 1000 L) • 
tot en met MM, 72 m" ( 2000 L) • 
meer dan 1416,43 m• ( 500 L) • 
101 en aicc 2832.86 ml' ( 1000 1.) • 

- dUI 414.93 ml' ( 150 L) • 
coua .imt 1416,4J m" ( 500 &.) • 

~nC: <. ~5? ~>. : 

Perczn1q1 1 Totu.l aanl&I wan• l kubäc moClell 
bruto inhoud of tonnen 

354,ll m• (125 L) 

.283,29 rri' (100 L) 

21:Z.46 m" ( 75 1.) 

lt 56,66 m' ( 20 t.} 

l 42,49 rri' ( IS 1.) 

21 .28JJ rri' ( 10 L) 

B.~ m• ( J L) 

Indien in schepen met een bruto inhoud 
van niet meer dan 424.93 kubieke meter of 
150 registertonnen, het bootsmansgoed wordt 
geborgen in een ruimte, welke niet uitslui" 
tend tot dit doel is ingericht wordt de aftrek 
voor bootsmansgoed volgens bovenstaande 
schaal toch verleend. 

In vissersschepen en jagersschepen (b.v. 
walvisvangers en robbenjagers) met een bruto 
inhoud van groter dan 424.93 kubieke meter 
of 150 registertonnen zonder afzonderlijke 
ruimte voor bootsmansgoed wordt een pas
sende af trek van ten hoogste 8.50 kubieke 
meter of 3 tonnen in rekening gebracht voor 
het bootsmansgoed, dat in de ruimte voor 
vis-, en jachtgerei is g~borgen. 

Zeillcooien 
Art. 70. In schepen, welke door zeilen 

worden voortbewogen, wordt de ruimte, die 
uitsluitend voor de berging van zeilen is inge
richt en wordt gebruikt, afgetrokken van de 
bruto inhoud overeenkomstig de volgende 
bepalingen: 

1. Bij schepen, welke uitsluitend door 
zeilen worden voortbewogen, mag deze af
trek niet meer zijn dan 4 % van den bruto 
inhoud. 

2. Indien de zeilkooi en de bootsmans
bergplaats in dezelfde ruimte zijn verenigd, 
zal eerst de ruimte voor de zeilen worden 
afgetrokken tot de in het voorgaande lid 
aangegeven grens, en zal daarna ten aanzien 
van de overblijvende ruimte een aftrek voor 
bootsmansgoed worden verleend overeen" 
komsti~ de in artikel 69 gegeven tabel. 

Waterballastruimten 
Art. 71. Waterballastndmten omvatten 

de waterballasttanks in de dubbele bodem 
en alle waterbaUastruimten buiten de dubbele 
bodem onder het bovendek (b.v. vóór- en 
achterpiektanks, dieptanks en kofferdam
men), indien deze ruimten voldoen aan de 
hieronder gegeven voonchrif ten. 

Op schriftelijke aanvraag van de eigenaar 
en behoudens de hierna genoemde beper-
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kingen, worden niet vrijgestelde ruimten, 
welke zijn ingericht en uitsluitend worden 
gebruikt voor het bergen van waterballast, 
van de bruto inhoud afgetrokken. mits zij 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a. Het moet vastgesteld zijn, dat het be
hoorlijk geconstrueerde en beproefde ballast
tanks betreft ; 

b. Zij mogen alleen bestemd zijn voor 
waterballast; 

c. Zij mogen alleen toegankelijk zijn door 
mangaten van normale grootte. 

Ad. a. De uitdrukking "behoorlijk ge
construeerde en beproefde ballasttanks" wil 
zeggen, dat de tanks in staat zijn een beproe
ving te weerstaan onder de druk van een 
kolom water. Het opvullen van de openingen 
in de bovenkant van een tank om de spanten 
in de zijden met cement is niet toegestaan. 

Ad b, De middelen tot vullen en ledigen 
van waterballasttanks (b.v. pompen, pijpen, 
enz.) moeten blijvend en doelmatig zijn en 
onafhankelijk van inrichtingen voor motor
koelwater of -olie, water voor voeding- of 
huishoudelijke doeleinden, brandstofolie Qf 
lading. Pompinrichtingen moeten van ge
schikt type en afmetingen zijn met het oog 
op een doeltreffende verwerking van de 
waterballast. De zuig- en perspijpen mogen 
in het algemeen geen kleinere inwendige 
middellijn hebben dan 64 m.m. of 2½ Eng. 
duim. Handpompen, losse pompen of slang
aansluitingen worden niet beschouwd als 
blijvende en doelmatige middelen tot vullen 
en ledigen. In alle schepen niet groter dan 
566.57 kubieke meter of 200 tonnen bruto 
inhoud, en in schepen van meer dan 566.57 
kubieke meter of 200 tonnen met zeilen als 
voornaamste voortstuwinpmiddel bestaat 
tegen handpompen als het enige middel tot 
vullen en ledigen der waterballastruimten 
geen bezwaar mits de installatie van blij
vende aard is. 

Ad c. De mangaten mogen een oppervlak. 
van ten hoogste 0.233 vierkante meter of 2.5 
vierkante voet hebben. 

Kofferdammen worden geacht waterbal
lastruimten te zijn, indien zij voldoen aan de 
hierboven genoemde bepalingen. 

Dubbele bodemtanks, welke op de ballast
leiding zijn aangesloten of bestemd zijn voor 
motorkoelwater of -olie, ketelvoedingwater, 
water voor huishoudelijk gebruik of voor het 
vervoer van brandstofolie of lading, worden 
bij het bepalen van de grootst toelaatbare 
waterballastruimte als waterballastruimten 
beschouwd. 

Bij het berekenen van de kubieke inhoud 
der waterballastruimten, welke voor aftrek 
in aanmerking mogen worden gebracht, 
dient men zich voor ogen te houden, dat de 
totale inhoud der waterballastruimten, welke 
worden vrijgesteld of afgetrokken (daaronder 
begrepen de gehele of gedeeltelijke dubbele 
bodem, de piektank.s. de dieptanks. de koffer
dammen en alle andere vormen van bonà fide 
waterballasttanks onder het bovendek), het 
percentage van de bruto inhoud, gegeven in 
tabel 72, niet mag overschrijden. 

Indien de kubieke inhoud der vrijgestelde 
waterballastruimten in de dubbele bodem 
gelijk of groter is dan het in genoemde tabel 
bepaalde maximum, mag geen aftrek voor 
.M&terballastruimten worden verleend. Een 
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deel van een tank mag worden afgetrokken, 
mits de gehele tank is ingericht, geconstru
eerd en beproefd voor het bevatten van wa
terballast. • 

Art. 72. Geen aftrek zal worden verleend 
voor een in de artikelen 61 tot en met 71 
behandelde niimte, tenzij zij eerst in de bruto 
inhoud is begrepen (zie de figuren 96 en 97, 
aangevende de methode vanmetingderbreed
ten en holten van een voorpiektank). 

T a.'1e/ t111n,n.,,d, Ik maximum toel11t1tba~ aft~! Yoor watt:rballan• 
rr1imtt ah prrcenta,e 11011 de br11UJ i,1lto11d 

"O 1 1 -g ja 

J 
iB t u ! i; t .5S 

0" ooe H i' j ~t 1 t: ~e 
&Ï.!: l. .51 K. ài.s 

IOIJOI) 19,00 3 300 1!1,8!1 6200 12,!19 10800 9,03 
1100 18,85 3400 IS,7J 6-400 12,]9 Il 000 8,92 
J 200 18.71 3'00 IS,60 6600 12.20 Il 200 8,82 
1100 18.,SCS 3600 l!1,48 6800 12.01 11400 .. ,. 
1400 11,41 3700 l !l,l!I 7000 11.83 11600 1,61 
J !IOO 18,27 3800 IS,23 7200 11.65 11800 8,$2 
1600 11.12 31100 l!l,U 7-400 11,47 12000 1,43 
1700 17,99 4000 14,99 7600 lt,30 12200 11.34 
1800 17,85 4100 14,87 7800 11,IJ 12-400 8,26 
J 900 17,71 4200 14,7!1 8000 10,96 12600 8,18 
2000 17,57 4)00 14,64 8200 10,80 12800 8,10 
2100 17,43 4400 1-4,.Sl 8400 10,64 13000 8,03 
2200 17.29 4,00 14.41 1400 10,48 13200 7,96 
2300 17,16 4600 14,,29 8800 IC).33 13<400 7,90 
HOO 17,02 4 '100 14.18 9000 J:>,1'11 13600 7,M 
2!IOO 16,19 4800 14,,0I 9200 10,04 13 800 7,71 
2600 16.76 4900 13,.9!1 9-400 9,91 14000 7,7J 
2700 16,62. !1000 13.84 9600 9;n 14200 7,68 
2800 16,49 5200 13,62 9800 9,64 14,400 7,64 
2900 16,36 5-400 13,41 10000 9,!11 14600 7,.59 
3000 16,23 !1600 IJ,20 10200 9,38 14800 1.ss 
3100 16.11 !1800 12,99 10-400 9,26 ISCIOO'J 79'0 
3200 1!1,91 6000 12.'19 10600 9,14 - -

~ ~-"";'6-==-~ l'U dl llrmo 1111-d WOiden • pen:a11aa

') Of ailadcr. 
')Of-. 

Art. 73. De meting en de berekeniac v&Q 
de kubieke inhoud der in artikel 61 tot en met 
63 en 66 tot en met 70 behandelende ruimten 
moet worden uitgevoerd als in de artikelen 
53 en 54 is aangegeven. Bijgevolg worden de 
hoogten tot de onderzijde van het daarover 
gaande dek gemeten, door de plafondbeschie
ting heen, indien deze is aangebracht. De 
horizontale afmetingen van deze ruimten 
moeten genomen worden tussen de schotten 
en de beschietingen, voorzover deze aanwezig 
zijn, tot de binnenkant der spanten. of tot 
de binnenkant van de op normale afstand 
uit elkaar geplaatste schotstijlen tot waar 
de afmetincen bij de meting van de bruto 
inhoud zijn genomen. Elke ruimte moet af
zonderlijk worden gemeten en op de meting
staat moet het doel worden -aangegeven, 
waartoe de ruimte is bestemd. Indien slechts 
gedeelten van een ruimte zijn afgetrokken, 
moeten de afmetingen van de gehele ruimte 
en tevens die van het afgetrokken gedeelte 
op de metingstaten worden vermeld (zie 
figuur 98). . 

De meting van piek.tanka en andere water
ballastruimten, welke zich van boord tot 
boord uitstrekken, buiten de dubbeJe bodem 
en onder het meetdèk of het doorgestrookte 
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vlak van dit dek gelegen, moet worden uit
gevoerd volgens de voorschriften voor meting 
van de ruimte onder het meetdek. De lengte 
moet aan de bovenzijde van de tank worden 
gemeten (zie de figuren 96 en 97). Dwars
doorsneden moeten op de gewone wijze op 
het midden van de lengte en haar eindpunten 
worden gemeten, doch men neemt slechts 
vijf breedten in elke doorsnee. Indien een 
waterballastruimte gedeeltelijk onder en 
gedeeltelijk boven het meetdek of het door
gestrookte vlak van dit dek is gelegen (b.v. 
een achterpiektank, welke doorloopt tot de 
onderkant van een verhoogd achterdek), 
moet het deel onder het meetdek of het 
doorgestrookte vlak van dit dek gelegen, 
worden gemeten, als boven is aangegeven; 
het overblijvende deel wordt als een boven
bouw gemeten. 

Van alle tanks, die zich van boord tot 
boord uitstrekken. moet de afstand van het 
eindschot of de schotten tot de juiste plaats 
van de dichtstbijzijnde dwarsdoorsnede der 
ruimte onder het meetdek worden bepaald 
en op de metingsstaten worden vermeld. 

De meting van waterballastruimten, die 
zich niet van boord tot boord uitstrekken 
en onder het meetdek en buiten de dubbele 
bodem zijn gelegen, zal als volgt uitgevoerd 
worden. Meet eerst de lengte van de tank. 
Deze lengte moet verdeeld worden, als in 
artikel 2 I is aangegeven, doch indien deze 
lengte niet meer dan 9.14 meter of 30 voet 
bedraagt, zal zij slechts in twee gelijke delen 
worden verdeeld. 

Dwarsdoorsneden worden in dit geval aan 
de eindpunten van de lengte en op haar deel
punten gemeten. Indien de hier bedoelde 
ruimten betrekkelijk niet boog zijn en door 
nagenoeg rechte vlakken worden begrensd, 
mogen zij ook worden gemeten als bepaald 
is in artikel 53. Indien een tank onregelmatig 
van vorm is, .zal zij in delen worden gemeten. 

Waterballastruimten boven het meetdek 
of het doorstrookte vlak van dit dek gelegen, 
moeten worden gemeten als aangegeven in 
artikel 53. 

De kubieke inhoud van elke waterballast
ruimte wordt verkregen door toepassing van 
de desbetreffende bepalingen. in deze voor
schriften gegeven voor de vaststelling van 
de kubieke inhoud der ruimte onder het 
meetdek en van de bovenbouw. 

Aftrek voor tü ruimt• voor merktuigliilu 
voortstuwing 

An. 74. Bij schepen met werktuiglijke 
voortstuwing, waarvoor ruimte vereist wordt, 
zal een aftrek worden verleend voor werk
tuiglijke voortstuwing volgens de bepalingen 
van artikel 7 5 en de aldus toegestane ruimte 
zal van de bruto inhoud van het schip worden 
afgetrokken. 

De ruimte, welke wordt ingenomen door
en benodigd is voor het behoorlijk werken 
van de hoofd-voortstuwingswerktuigen en de 
daarbij op grond van de artikelen 78 en 79 
behorende hulpwerktuigen, met of c.q. 
zonder ruimten voor het toetreden van licht 
en lucht als genoemd in artikel 77, zullen naar 
de bedoeling van deze voorschriften worden 
beschouwd als ruimte voor de werktuidijke 
voortstuwing. 

Afgezien van het verschil in methode tus-
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sen het bepalen van de kubieke inhoud der 
ruimten onder het meetdek en die der ruim
ten voor werktuiglijke voortstuwing, als aan
gegeven in de artikelen 41, 80, onder I en 82, 
mag bij het vaststellen van de toelaatbare 
aftrek voor werktuiglijke voortstuwing, geen 
ruimte in de kubieke inhoud van de werk
tuiglijke voortstuwingsruimte begrepen wor
den, tenzij deze eerst in de bruto inhoud van 
het schip is begrepen. 1 

Alle ruimten voor werktuiglijke voortstu
wing zullen worden gemeten en hun kubieke 
inhoud zal worden berekend volgens de be
palingen der artikelen 80, 81 en 82. 

Vaststelling van de aftrek voor werktuiglij/u 
voortstuwing 

Ad. 75. De aftrek voor werktuiglijke 
voortstuwing moet als volgt worden vastge
steld: 

1. Schro./schepen. - Indien de kubieke 
inhoud der ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing. verkregen overeenkomstig de be
palingen der artikelen 77 tot en met 82. 
groter is d&n 13 percent en kleiner dan 20 
percent van de bruto-inhoud, bedraagt de 
aftrek 32 percent van de bruto inhoud. 

Indien de kubieke inhoud der ruimte voor 
werktuiglijke voortstuwing 13 percent of 
minder, dan wel 20 percent of meer van de 
bruto inhoud bedraagt is de af trek gelijk aan 
de kubieke inhoud der ruimte vermeerderd 
met 7 5 percent. 

2. Rcu:wr«:hepen. - Indien de kubieke 
inhoud der ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing verkregen overeenkomstig de bepa
lingen der artikelen 77 tot en met 82 groter 
is dan 20 percent en kleiner dan 30 percent 
van de bruto inhoud. bedraagt de aftrek 37 
percent van de bruto inhoud. 

Indien de kubieke inhoud der ruimte voor 
werktuiglijke voortstuwing 20 percent of 
minder, d&n wel 30 percent of meer van de 
bruto inhoud bedraagt. is de aftrek gelijk 
aan de kubieke inhoud der ruimte vermeer
derd met 50 percent. 

3. Behalve voor schepen, welke uitshd
tend gebezigd worden als sleepboot 11., en 
voor schepen, welke uitsluitend geconstru
eerd en bestemd zijn voor ijsbreken. is de 
grootste aftrek voor werktuiglijke voortstu
wing in geen geval groter dan 55 percent van 
de bruto inhoud, welke overblijft, indien men 
de bruto inhoud vermindert met alle aftrek
posten behalve die voor werktuiglijke voort
stuwing. 

Onderclelen dllr ruimte ooor werktuiglij/u voort
stuwing 

Ad. 76. De ruimte voor werktuiglijke 
voortstuwing omvat de volgende onderdelen: 

a. ruimten onder de bovenkant van de 
hoofdruimte; 

1 Zie ficuur 99, welke de methode van me
ting der hoogte van een astunnel aangeeft. 
indien de meetholten daar ter plaatse geme
ten zijn tot de bovenkant der buikdenning, 
waarvan wordt verondersteld, dat zij onmid
dellijk op de bovenkant van de dubbele 
bodem is aangebracht. 

• Berginas-sleepboten en drijvende brand
spuiten moeten niet als sleepboten worden 
aangemerkt. 
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b. astunnels of tronken in schroefschepen 
en vluchtkokers; 

c. ruimten tussen de bovenkant van de 
hoofdruimte en het bovendek; 

en kan omvatten: 
d. ruimten op of boven het bovendek, 

bestemd voor het toetreden van licht en 
lucht. 

Ad a, ben c. Deze onderdelen omvatten 
alle ruimten onder het bovendek gelegen, 
welke krachtens de bepalingen van artikel 
78 en 79 mogen worden beschouwd als ruim" 
ten voor werktuiglijke voortstuwing. 

De "hoofdruimte" is de ruimte, welke de 
hoofdvoortstuwingswerktuigen bevat, be
halve de ruimten genoemd onder b, Haar 
bovenbegrenzing is de onderkant van het er 
boven liggende dek. 

Indien echter de aldus omschreven ruimte 
zich in hoogte uitstrekt tot de onderzijde 
van een verspringing in hoogte van het dek 
of een verhoogd halfdek, moet het deel der 
ruimte, binnen de bovenbouw gelegen, ge
bracht worden onder onderdeel d (zie de 
figuren IOO en IOI). 

Ad d. Dit onderdeel omvat licht- en 
luchtschachten, gebouwd voor het toetreden 
van licht en lucht tot het ketelruim en de 
machinekamer. Tevens omvat het alle andere 
afgeschoten ruimten ten behoeve van werk
tuigen, welke volgens de bepalingen der arti
kelen 78 en 79 beschouwd mogen worden als 
voortstuwingswerktuigen. 1 

Het brengen van de onder onderdeel d 
genoemde ruimten in de ruimte voor werk
tuiglijke voortstuwing hangt van de in artikel 
77 gestelde voorwaarden af. 

Ruimten voor het toetredJln van licht en lucht, 
Art. 77. Ruimten of delen van ruimten 

genoemd onder onderdeel d van artikel 76 
en bestemd voor het toetreden van licht en 
lucht, worden op aanvraag van de eigenaar 
gevoegd bij de bruto inhoud van het schip 
en bij de ruimte voor werktuiglijke voort
stuwing, waarop de aftrek voor werktuiglijke 
voortstuwing wordt gegrond, mits zij: 

a. een redelijke grootte hebben; 
b. volgens deskundig oordeel voldoende 

sterk en zeewaardig zijn; 
c. zodanig gemaakt zijn, dat zij voor geen 

ander doel kunnen worden gebruikt dan voor 
het toetreden van licht en lucht tot de 
ruimte voor de voortstuwingswerktuigen of 
voor het bevatten van werktuigen, installa
ties en toestellen, welke geacht worden deel 
uit te maken van de inrichting tot werktuig
lijke voortstuwing overeenkomstig de bepa
lingen der artikelen 78 en 79. 

Op de metingstaten dient venneld te wor
den of de bedoelde ruimten aan bovenge
noemde voorwaarden voldoen. 

BiizónderhedJln omtrent tl.. ruimten, welke 
mogen wordJln buchouwd ala werktuigli.,♦ke 
voortstu.winpruimten 

Art. 78. A. De volgende ruimten worden 
beschouwd als ruimten voor de werktuig
lijke voortstuwing: 

1 Bij voorbeeld zal een deel van een vlucht
koker, op- of boven het bovendek gelegen, 
onder dit onderdeel gerangschikt moeten 
worden (zie figuur 102). 
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1. Ruimten voor de hoofdkstels; 
2. Ruimten voor de hooftl.twrktiugen; 
3. Ruimten voor hulpmerktuigen, welke 

nodig .zijn voor het werken van hoofdketels 
of hoofdwerktuigen; 

4. Astunnels of asnissen en vluchtkokers; 
5. Magazijnen en werkplaatsen voor machi

nutsn tot een maximum van drie vierde per
cent van de bruto inhoud, indien zij gelegen 
zijn binnen de begrenzingen van de voort" 
stuwingsruimte onder het bovendek; . 

6. Ruimten voor de volcende werktuigen, 
installaties en toestellen: 

a. bezinktanla van redelijke grootte 1 in 
oliestokende schepen, indien aanwezig binnen 
de begrenzingen van de voortstuwingsruimte, 
in de daarboven gelegen schachten of onmid
dellijk grenzend aan zulk een ruimte of 
schacht; 

b. dynamos. schakelborden en schakelka&
ten, behalve die genoemd onder B. 4, f van 
dit artikel; 

c. • knaldempers (met inbegrip van knal
dempers in schoorstenen) ; 

d. warmwaterbakken. indien zij zich binnen 
de begrenzingen van de voortstuwingsruim
te onder het bovendek bevinden; 

•• as-eiedeuren; 
f. inrichting,n voor kunstmatige trek voor 

k.tels; 
g. oliereinigers en oliekoelers voor brand• 

stofolie en smeerolie (met inbegrip van rei
nicincs- en zuiveringstanks) ; 

h. voedingwater-voorverwarmingsinstallatia 
en andere gelijksoortige installaties, beno
digd voor het werken van de hoofdmachine; 

i. verdampers, uitsluitend ooor ketelvoe
dingwater; · 

j. smnroliepampen; 
k. ventilatie inrichtingen aelecen in de 

voortstuwingsruimte en benodigd voor haar 
ventilatie; 

l. accumulatoren batterüen. uitsluitend in
dien zij gebruikt worden in verband met de 
werktuiglijke voortstuwing; 

m. stoom- en electrisch gedreven compres
soren en luchtketels, welke gebruikt worden in 
verband met de werktuiglijke voortstuwing; 

(n) brandstofoliepompen, uitsluitend ge
bruikt voor het verplaatsen van brandstof• 
olie, mits zij zich bevinden binnen de be
grenzingen van de voortstuwingsruimte, in 
de daarboven gelegen schachten of onmid
dellijk grenzend aan zulk een ruimte of 
schacht. 

B. De volgende ruimten mogen niet be.. 
schouwd worden als ruimten voor de werk
tuiglijke voortstuwing: 

x. brandstofruimten; 
2. voedingwaterruimten; 
3. smeaolievoorraadtanks; 

~ 4. Ruimten door de volgende werktuigen, 
installaties of toestellen ingenomen: 

a. hulpcondJlnsor-inrichting, welke niet 
gebruikt wordt in verband met de werktuig
lijke voortstuwing; 

b. brandblru-inricht,ing; 

1 Voor schepen, welke lange reizen maken, 
mag de kubieke inhoud van de bezinktanks 
niet groter zijn dan de inhoud van een voor
raad brandstofolie voor twee dagen; anders 
zullen zij uitsluitend als brandstofruimten 
beschouwd worden. 
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c. koel- en uriairrrichti,-.: . 
d. Inrichti,-.en aoor oentilati• en uermar

mi,-. der verblijuen V<Jn b,manning en passa
gin1; 

e. Sanitaire- en andere pompen, welke 
niet cebruikt worden in verband met de 
werktuiglijke voortstuwing; 

f. Dynamos, schakelborden en schak,lkasten, 
uitsluitend ten dienste van verlichtings,. of 
navigatiedoeleinden, ladingbedrijf, enz., ge
heel . onafhankelijk van de werktuiglijke 
voortstuwing van het schip; 

g. Hulplcetels. andere dan die genoemd in 
artikel 79. 

Hulpketelruimte 
Art. 79. Hulpketels, welke - naar het 

oordeel van de betrokken nationale centrale 
scheepsmetingsautoriteit - nodig zijn voor
en gebruikt worden in verband met de hoofd
voortstuwingsinrichting of een daarbij be,. 
horende hulpmachineinstallatie, worden be
schouwd deel van de werktuiglijke wort
stuwingsinricbting te vonnei.1. 

Indien zij zich onder het bovendek bevin
den binnen of buiten de begrenzingen van de 
voortstuwingsruimte, wordt de ruimte, die 
zulke hulpketels innemen en die nodig is 
voor hun bediening, in de ruimte voor de 
werktuiglijke voortstuwing begrepen. In
dien zij zich bevinden boven het bovendek, 
zal de ruimte, die zulke hulpketels innemen 
en die nodig is voor hun bediening, worden 
beschouwd als nodig voor het toetreden van 
licht en lucht, bedoeld in artikel 77. 

Metina der ruimten voor werktuiglijk. voort
stua,ing 

Art. 80. De meting van mimten voor de 
werktuiglijke voortstuwing moet als volgt 
worden uitgevoerd: 

I. Ruimten onder de bovenkant van de 
hoofdruimte, bedoeld in artikel 76 onder 
onderdeel a, worden gemeten door het bepa
len van: 1•. de lengte; 

2°. drie, vijf of zonodic zeven holten; 
3°. drie, vijf of zonodig zeven breedten; 
De Z.ngte der ruimte tussen haar eindschot-

ten wordt gemeten; deze lengte wordt dan 
in twee, vier of zes gelijke delen verdeeld al 
naar gelang er drie, vijf of zeven holten ge
meten moeten worden. 

De holte wordt in het langsscheepse mid
denvlak gemeten van de bovenkant der hoofd
mimte tot de bovenkant van de dubbele 
bodem, c.q. bovenkant vrang"of buikdenning, 
aan de eindpunten van de lengte en op haar 
deelpunten. Elke hoogte wordt zo nodig ge
corrigeerd wegens tilling of valling van de 
dubbele bodem, als bedoeld in artikel z8. 

Vervolgens wordt op het midden van elke 
holte, de breedte gemeten tussen de zijschotten 
(of tussen de binnenkanten der spanten in 
de zijden van het schip, c.q. daarop aange
brachte wegering) in de zijden van het schip. 

Het aantal te nemen holten en breedten 
hangt af van de lengte der ruimte en haar 
ligging. 

Voor een grote machineruimte, welke in 
het achterschip is gelegen en zich van boord 
tot boord uitstrekt, zal de meting van vijf en 
zeven holten en vijf of zeven breedten nodig 
zijn. Indien de machineruimte midscheeps is 
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' gelegen, zullen echter in de regel drie holten 
en drie breedten voldoende zijn. 

Indien in de ruimte voor de voortstuwing 
een of meer onderbrekingen in de dubbele 
bodem voorkomen of indien bij een schip 
met enkele bodem een plotselinge verande
rinc in de vranghoogte optreedt of indien de 
zijschotten van de machineruimte een gebo
gen of gebroken grenslijn hebben (b.v. zij. 
schotten van brandstofruimten) of in het 
alcemeen indien de ruimte voor de voort
stuwing onregelmatig gevormd is, moet zij in 
delen gemeten worden, waarbij elke ruimte 
behandeld wordt, zoals voor de meting van 
de gehele ruimte is vastgesteld. Indien de 
ruimte een rechthoekige parallelopipedutn 
is, kan volstaan worden met de meting van 
HD holte en één breedte. 

Alle gemeten holten en breedten moeten 
ingeschreven worden op de met ingstaten met 
een aantekening tot waar zij gemeten zijn, 
tot de bovenkant van de dubbele bodem of 
tot de bovenkant der normale vrangen, tot 
de binnenkant der spanten of tot de wegering. 

Bij meting van ruimten onder de boven
kant van de hoofdruimte moet voldoende 
aandacht geschonken worden aan aanwezige 
verzonken of verhoogde gedeelten van de 
dubbele bodem of van de vrangen, zoals in 
artikel 29, paragraaf I is vermeld. 

De figuren 103 tot en met 110 laten bij
zonderheden zien van de meting van ruim
ten voor de werktuiglijke voortstuwing. 

2. De -in artikel 76 onder de onderdelen 
b, c en d bedMlde ruimten worden wat betreft 
lengte, breedte en hoogte gemeten, zoals 
onder I van dit artikel is aangegeven. In de 
meeste gevallen zal echter de meting van 
één hoogte en één breedte voldoende zijn, 
tenzij de desbetreffende ruimte van boord tot 
boord gaat (b.v. een uitbouw aan de achter
zijde van de machineruimte onder een verblijf 
bij de schroefaskoker op een klein schip), in 
welk geval drie of vijf breedten gemeten moe
ten worden. 

Ruimten, welke boven de bovenkant van 
de hoofdruimte gelegen zijn, zullen laag voor 
laag gemeten worden. Elke ruimte wordt af
zonderlijk gemeten en de afmetingen worden 
tussen hare begrenzingsschotten genomen 
zonder rekening te houden met de stijlen. 

3. Bij het vaststellen van de kubieke in
houd van de in dit artikel behandelde ruim
ten, dient men er op te letten, dat ruimten, 
welke niet geacht worden tot die voor de 
werktuiglijke voortstuwing te behoren, of 
ruimten, als bedoeld in artikel 78 A, S, waar
van de gehele of gedeeltelijke bijvoeging 
niet kan geschieden, voordat de bruto-inhoud 
van het schip is bepaald, niet moeten worden 
medegerekend. Teneinde dit te bereiken, is 
het in de meeste ge:vaUen het eenvoudigste, 
afzonderlijk de uiterste uitwendige afmetin
gen te meten van de ruimten, welkedoorzulke, 
niet tot de werktuiclijke voortstuwing be
horende machines, installaties of toestellen 
worden ingenomen en daarna hare kubieke 
inhouden van de kubieken inhoud der gehele 
ruimte af te trekken (zie firguren 103 en 110). 

Indien zulke werktuigen, inrichtingen, 
toestellen enz. door schotten zijn omgeven, 
wordt de kubieke inhoud der gehele afge
schoten ruimte bepaald. 

De afmetingen van de ruimten, ingenomen 
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door werktuigen, inrichtingen, toestellen, 
enz., welke niet tot de werktuiglijke voort
stuwing behoren, hetzij zij door schotten zijn 
omge.ven of niet, behoten op de metingstaten 
te worden ingeschreven. 

Indien het nodig is de afmetingen van de 
werktuiglijke voortstuwingsruimte overeen
komstig de bepalingen van~artikel 81 te be
perken, moeten de beperkte, zowel als de 
werkelijke afmetingen van de ruimte op de 
metingstaten worden ingeschreven. 

Beperkingen thr ruimun voor de werktuiglijlu 
voortstuwing 

Art. 81. a. Lengte d.r ruimten onder ds 
bouenkant van ds hoofdruimu. 

I. Indien bij het meten der ruimten voor 
de werktuiglijke voortstuwing blijkt, dat de 
lengte van zulk een ruimte meer bedraagt dan 
nodig is voor het behoorlijk werken van de 
hoofdvoortstuwingsinrichting en voor de 
daarbij behorende hulpwerktuigen, zal deze 
lengte, behoudens het bepaalde onder 4, 
worden beperkt. . 

2. Bij stoomschepen moet de volgende 
werkwijze in acht worden genomen: 

10. Indien de vuurroosters in langsscheepse 
richting liggen, kan ·een lengte gelijk aan di-e 
van de vuurroosters vermeerderd met onge
veer 0.305 meter of r voet aan de voorzijde 
van de vuurroosters worden toegelaten voor 
het stoken en bedienen van de vuren doch 
er is geen metra lengte nodig, indien de ketels 
met de vuurroosters dwarsscheeps geplaatst 
zijn. 1 

:zo. Bij schepen, voortbewogen door zuiger
machines, ligt het punt tot waar de achterste 
begrenzing van de lengte der ruimte voor 
de voortstuwing mag worden gemeten, niet 
verder achter de achterste cilinder, sobuifkast 
of ander deel van de hoofdvoortstuwingsin
richting dan voor goede bediening nodig is, 
doch, zonder bijzondere opdracht van de 
nationale centrale scheepsmetingsautori teit 
mag in geen geval het werkelijke punt, van 
waar gemeten wordt, meer dan x.219 meter 
of 4 voet achter een dergelijk machinedeel, 
als bovengenoemd, zijn gelegen. 

3. Voor turbineschepen zullen de beper
kingen volgens paragraaf a, onder 2 op de me
ting van ketelruimten van toepassing zijn. 

4. De beperkingen, genoemd in de leden 
I, 2 en 3 van paragraaf a zijn slechts van toe
passinc in de gevallen, waarbij de kubieke 
inhoud van de ruimte voor de werktuiglijke 
voortstuwing - waarop de aftrek voor werk
tuiglijke voortstuwing is gebaseerd - bij 
schroefschepen 20 % of meer van de bruto 
inhoud bedraagt of bij raderschepen 30 % 
of meer van de bruto inhoud, doch deze 
beperkingen zullen in geen geval, hoe groot 
de ruimte voor de werktuiglijke voortstuwing 
ook moge zijn, van toepassing zijn op vissers
en walvisschepen, sleepboten als omschreven 
in artikel 75, schepen die uitsluitend gebouwd 
en ingericht zijn als ijsbreker of jachten. 

5. Indien het in verband met het grote 
vermogen der machines of tengevolge van een 
of andere bijzonderheid in de opstelling der 
werktuigen noodzakelijk blijkt van een der 

1 Hetzelfde voorbehoud geldt, indien de 
hoofd.ketels geheel of gedeeltelijk boven het 
bovendek zijn gelegen. · 
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bovengenoemde voorschriften betreffende de 
lengte af te wijken, moet de betrokken 
nationale centrale scheepsmetingsautoriteit 
aan wie alle benodigde bijzonderheden en 
plannen moeten worden aangeboden, be
slissen welke lengte voor de berekening van 
de kubieke inhoud, gebruikt moet worden. 

b. &tunnels in sdarOB/scupen, vluchtkokers 
1. Stuwblokruimte. Indien het stuwblok 

zich niet in een gewone stuwblokruimte be
vindt en indien krachtens dit artikel de lengte 
van de voortstuwingsruimte beperkt is, en 
voorts het stuwblok zich bevindt binnen de 
hoofd.ruimte en buiten het beperkte deel, 
zal de hoogte, welke wordt toegelaten voor 
de ruimte van het stuwblok in geen geval 
meer zijn dan nodig geacht wordt voor in
spectie en kleine herstellingen (zie figuur 111). 

2. Indien er geen ingebouwde tunnel is: 
1°. mag bij enkelschroefschepen de als 

tunnel toe te laten ruimte niet groter zijn dan 
gebruikelijk is; indien het achterschot van de 
voortstuwingsruimte een nis vormt, mag de 
hoogte van de toe te laten ruimte boven de 
as niet groter zijn dan nodig is voor de be
diening, de. inspectie en kleine herstelli&:lgen 
(zie de fisuren II I en 112). 

2°. Zijn bij schepen met twee of meer 
schroeven, in het algemeen dezelfde voor
schriften van kracht; doch indien onmiddellijk 
achter de hoofdruimte een grote ruimte of 
nis, welke van boord tot boord reikt, aan
wezig is, mag de bij .de voortstuwingsruimte 
te voegen ruimte niet groter zijn, dan nodig 
geweest zou zijn voor elk der asleidingen met 
astunnels van normale afmetingen (zie ficuur 
n3). 

3. In schepen met twee of meer schroeven 
en ingebouwde astunnels, mag de achtertun
nel onmiddellijk voor de schroefaskokers 
gelegen, niet groter zijn dan redelijk geacht 
wordt voor onderzoek en uitnemen der as
leiding, waarbij rekening gehouden moet 
worden met de algemene inrichting van dat 
deel van het schip (zie figuur 114). 

4. Vluchtkokers moeten beschouwd wor
den als zijnde een deel van de voortstuwinp,. 
ruimte, mits zij niet groter zijn dan nodig is 
voor toegang tot en het verlaten van de tun
nel. 

Alle twijfelachtige gevallen zullen met de 
nodige bijzonderheden ter beslissing aan de 
nationale centrale scheepsmeti.ngsautoriteit 
worden voorgelegd. 

c. Ruimun tussen tJ. bownkant uan tJ. 
hoofdruimt,m en het bouendelc. 

In het algemeen mogen uitsluitend de on
der a genoemde beperkingen worden toege
past. 

d. Ruimten op- af boven lult bovendek. 
Teneinde te bepalen of deze ruimten "rede

lijk van grootten zijn, dient men er op te 
letten, dat: 

I. Voorzover het ruimten betreft, welke 
buiten de grenzen van· de ruimte voor werk~ 
tuiglijke voortstuwing zijn gelegen, of buiten 
de daarboven gelegen schachten, en zijn in
gericht met werktuigen, welke overeenkom
stig het bepaalde in de artikelen 78 en 79 be
schouwd mogen worden als deel van de 
werktuiglijke voortstuwing, dergelijke ruim-
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ten niet groter mogen zijn dan nodig is voor 
behoorlijk behandelen van genoemde werk
tuigen. 

2. Voorzover het ruimten betref•, welke 
dienen voor het toetreden van licht en lucht 
tot de ruimte voor werktuiglijke voortstu
wing: 

1°. hun totale lengte niet groter is dan de 
lengte van de daaronder gelegen voortstu
wingsruimte (zie figuur II5), en indien enig 
deel door een gesloten platform is overdekt, 
de lengte van het beplate deel in de desbe
treffende laag van de volle lengte wordt afge
trokken (zie figuur u6); 

.zo. de breedte, welke in rekening wordt 
gebracht, niet groter is dan de helft van de 
grootste onderdeks gemeten breedte, waarbij 
deze beperking tot de breedte echter niet van 
toepassing is op het deel onder een verhoogd 
dek of verhoogd achterdek als bedoeld in 
artikel 76 (zie de figuren 100 en 101). 

Berekening van de kubieke inhoud van de 
ruimten voor de voortstuwing 

Art. 82. Indien de ruimten voor de werk
tuiglijke voortstuwing zijn gemeten, als in 
artikel 80 is aangegeven en de beperkingen, 
als bedoeld in artikel 81 zo nodig zijn toege
past, wordt de kubieke inhoud van de ruim
ten voor de voortstuwing als volgt verkre
gen: 

De kubieke inhoud van elke ruimte (of 
c.q. deel van een ruimte) wordt afzonderlijk 
berekend door eerst haar lengte met haar 
breedte te vermenigvuldigen. Het aldus ver
kregen oppervlak wordt dan vermenigdvul
digd met de hoogte, en dit laatste product 
vormt de kubieke inhoud van .de ruimte (of 
c.q. het deel van de ruimte) in kubieke meters 
of kubieke voet. 

Indien meer dan één breedte is gemeten, 
moet het rekenkundig gemiddelde der breed
ten bij de berekening worden gebruikt; de
zelfde bepaling is van toepassing op de hoog
ten. 

Art. 83. De twee voorbeelden, betrekking 
hebbende op twee schroefschepen, geven 
meer gedetailleerde aanwijzingen, wat de 
toepassing van de bepalingen nopens de 
aftrek voor voortstuwingsruimten betreft. 

Het schema der berekening (blz. 867) geeft 
aan hoe het deel der licht- en luchtschachten, 
nodig voor het verkrijgen van een aftrek voor 
werktuiglijke voortstuwing van 32 % van de 
bruto inhoud kan worden bepaald. 

Schema van de berekening 
Bruto inhoud zonder licht- en 

luchtschachten enJuikhoofden . 1550.00 
Overmaat luikhoofden (gebaseerd 

op bovenstaande bruto inhoud) 17.25 

Bruto inhoud, met overmaat luik-
hoofden en zonder licht- en lucht
schachten . . . . . • . • • . 1567.25 

13 % van 1567.25 ton 203.74 
Voortstuwingsruimte on-
der het bovendek 160.00 

Verschil .•.. · .. 
14.95 % van het verschil 

43.74 
6.54 

Bruto inhoud met licht- en lucht
schachten en voorlopige over-
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maat luikhoofden. . • . • • • 1617.53 
Aanvullende vrijstelling voor luik

hoofden door toevoeging licht- en 
luchtschachten = 1/a % van 
50.28 = . . . . . . . . 0.25 

1617.28 
13 % van de bruto inhoud ad 

1617 .28 = 210.25 

Voortstuwingsruimte onder het 
bovendek .•.... 

Licht- en luchtschachten •. 

Som ... 

HOOFDSTUK V 

160.00 
50.28 

210.28 

Meting en berekening van de Inhoud 
volgens Regel II 

Met.ing van de ruimte onder het bovenste dek 
Art. 84. Indien overeenkomstig het twee

de lid van artikel 2 Regel II wordt toegepast 
moet de meting van de ruimte onder het 
bovenste dek 1 worden uitgevoerd door op de 
volgende wijze de lengte, de grootste breedte 
buitenwerks en de omvang te bepalen: 

1. De lengte wordt gemeten op het boven
ste dek van de achterzijde van de voorste
ven tot de achterzijde van de achtersteven. 
Indien geen achtersteven aanwezig is, of 
indien deze niet tot het bovenste dek door
loopt, moet de lengte worden genomen tot 
de voorzijde van de toerkoning, waarbij de 
laatste, zonodig denkbeeldig tot het bovenste 
dek wordt doorgebracht (zie figuur II?). 

2. De grootste breedte buitenwerks wordt 
bepaald door meting van de grootste breedte 
van het bovenste dek buitenwerks over de 
huid ter hoogte van de plaats, waar de boven
kant van het dek moet worden aangetekend. 
Daarna wordt zo nodig het naar binnen vallen 
van de huid door middel van een schietlood 
of een ander middel gemeten. De som van de 
breedte en het binnenvallen aan beide zijden 
vormt de grootste breedte buitenwerks (zie 
figuur n8). Berghouten behoren niet in deze 
breedten te worden begrepen. 

In gevallen, waar het mogelijk is door 
binnenwerkse meting de grootste breedte 
buitenwerks te bepalen (b.v. in de machine
kamer van een stalen schip), wordt de grootste 
breedte tot de binnenkant van de huid ge
meten en de dikte van de huid aan beide zij
den daarbij gevoegd. 

3. De omvang moet bij voorkeur worden 
gemeten door middel van een ketting van 
buiten onderlangs het schip gespannen op de 
plaats waar de grootste breedte is gemeten 
(zie de figuren 119 en 120). De ketting moet 
in een vlak loodrecht op de kiellijn strak 
worden aangehaald en de bovenkant van 
het bovenste dek wordt er aan beide zijden 
op aangetekend. De omvang wordt nu ge
vonden door het meten van de afstand tussen 
de op de ketting aangetekende punten. 

Verschil plus 14.95 % van 
van het verschil . • • • 50.28 

1 Bij toepassing van Regel II op open shel-
50.28 terdekschepen wordt het shelterdek als het 

bovenste dek aangemerkt. 
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0.eïpaur-.azoct:a• 
lwl,ieb inhoud Y■II • 
op- at bcm:n het ~ 
dek aeteam ruimaa • 
bqrijpcn in de brut~ 
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10.12 ID' W ICIII). .. n de bruio.lnhoud. Dienien• Wèri:dijke machineruimte ac• in de bruto-inhoud en p. 

P•=.:. de &f1ret •~ ~~~ +i~l.t =~::. wat~6~ 
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Ruimte op,- or bonD he, 
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schachten, enz.) , ••••• , • 

o-a• Yan de luikhoofdcu 
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Onnchot . , , ••• , , • •• 1 
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woort1111w1npru1111&e ••• •• 

Netto-iAhoud • ••• , ••• , j 

VOORBEELD J 

De kubieke i11boud ._n de 
••kelijke vooruc•.....,.;m. 
• • 1019.ll • (360 lal). 
De 1oia11= bbieke ini-d waa 
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piesen ruimte (lidll- en lucht-
tehacht~a, enz.) • 297.45 m' 
(_105 ton). 
0-mailijke kubND iabaud 
.. Il de luit1-f4m • 
114.99 m' (30 -,. 

Ondmld:sinhoud •• , •• • 

Ruimte boYCII het ~ck_. • 

Ruimte op,- of bowl! he! 
bovendek (lichl• CII lucht• 
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boven het bovendek ae- boveo bel botoeGdek .,._ .,.a de op- öl bo'f'tll llltl 
lllat ruiu.ce r• bqrtjpen leeen1"11&1D1■ bijdewcr- boffadek aclcaea ruimte 
In de bruto-ialloud a te kelijke YOOl'l·ll~op, ie belriJpul in de bru10-
YOClft bij de watelijlle fllimte 10 ~ on te lnlloud ent,, YGililtU bij 
~ bcarijpen Î1I de bru!O-ÜI• de wakdip -· houd, doch zodaaia clac •in,JnûmrL 

des H ,roter •ordi 
du ws.n ia' c2000.oo 

Dl kubieke inhoud "n de 197.96 m• (69,11 con) van de 297.4S m' (105 ton) wordL ~ 
_,telijke VOClrl!!uwinpniim- op,- or bot-en bic bovendek ~11 in de bruto-inhoud en 
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Bereluning van da kubieke inhoud van ds 
ruimte onder het bovenste dek 

Art. 85. De kubieke inhoud der ruimte 
onder het bovenste dek wordt berekend door 
de halve omvang en de halve grootste breedte 
buitenwerks bij elkaar op te tellen. Het kwa
draat der aldus verkregen som wordt met de 
lengte vermenigvuldigd. Dit product wordt 
daarna vermenigvuldigd bij toepassing van 
de meting in meters met de factoren 0.17, 
in het geval van houten of composietschepen, 
en 0.18 in het geval van stalen schepen, en bij 
toepassing van de meting in voeten met de 
factoren 0.0017 en 0.0018. Het · aldus ver
kregen. product wordt geacht de kubieke 
inhoud te zijn van de ruimte onder het bo
venste dek in kubieke meters of registerton
nen. 

Art. 86. Bij toepassing van Regel II zal 
geen meting van dubbele bodemtanks plaats 
hebben. 

Bovenbouw, enz. 
Art. 87. Behoudens de bepalingen van 

artikel 88 zullen ruimten op- of boven het 
bovenste dek (bak, verhoogd dek, dekhuizen, 
luikhoof den enz.) overeenkomstig de desbe
treffende bepalingen van hoofdstuk III wor
den behandeld. 

Mflting en krwnina van da kubielu inhoud 
van dil bovenbouw 

Art. 88. De meting van alle afzonderlijke 
delen van de bovenbouw en van luikhoofden 
op- of boven het bovenste dek zal geschieden 
door bepaling van hun gemiddelde breedte, 
,gemiddelde lengte en gemiddelde hoogte, 
indien dit uitvoerbaar is, volgens de bepa
lingen vervat in hoofdstuk 111. In ceen geval 
zal echter meer dan één breedte gebruikt 
worden. Indien binnenwerkse metinc onuit
voerbaar is, moeten de maten buitenwerks 
genomen worden. 

De kubieke inhoud van deze · ruimten 
wordt verkregen door vermenigvuldiging 
van de lengte met de breedte en het aldus 
verkregen oppervlak met de hoogte. Dit 
laatste product wordt geacht de kubieke 
jnhoud in kubieke meters of kubieke voeten 
te zijn. 
Meting en bereluning van da ruimten, welke 
voor aftrek in aanmerking komen 

Art. 89. De inhoud van de ruimten, welke 
voor aftrek in aanmerking komen, cenoemd . 
in artikel 7, moeten volgens het bepaalde in 
artikel 88 worden· vastgesteld. Alle aftrek
posten zijn onderhevig aan de in hoofdstuk 
IV opgelegde begrenzingen en beperkingen · 
en indien het onmogelijk is deze begrenzingen 
en beperkingen voor enige ruimte te bereke
nen (b.v. in het geval van waterballastruim
ta) mag geen aftrek voor bedoelde ruimte 
worden toegestaan. 

HOOFDSTUK VI 
Slgnalements-atmetlngen 

Siana.lements ... afnwti"6tm bij foc,pcu,ing van 
Reel 1 

Art. 90. I • • De 1ianalemenu-lenste 1 is de 

1 Indien de meetlengte bepaald is, kan de 
alcnalementslengte gemakkelijk gevonden 

868 

leucte van de voorzijde van het bovenste 
uiteinde van de voorsteven (zie figuur 121) 
tot de achterzijde van het bovenste uiteinde 
van de achtersteven. 

Indien geen achtersteven aanwezig is, 
wordt de lengte genomen tot het snijpunt 
van de voorzijde van de roerkoning (of het 
verlengde daarvan) met het bovenste dek. 

z. De signalemsnts-breedte is de groQtste 
breedte buitenwerks, welke op dezelfde wijze 
bepaald wordt als in artikel 84 voor de breedte 
onder Regel II is aangegeven (zie figuur 118). 

Berghouten mogen niet in deze breedten 
worden begrepen. 

3. De $Ïgnalemenl$-holte is de vertikale 
afstand in het langsscheepse middenvlak 
gemeten op de helft van de signalements
lengte tussen de onderzijde van het meetdek 
en de bovenzijde van de dubbele bodembe
plating of vrancen. In schepen met drie of 
meer dekken wordt een tweede signalements
holte tot de onderzijde van het bovendek ge
meten (zie figuur 1zz). 

Indien de signalements-holte ter plaatse 
van een verlaging of een verhoeing van de 
dubbele bodem valt, moet de holte tot het 
grondvlak van de verlaging, c.q. de bovenkant 
van de verhoging worden gemeten. (zie figuur 
123). 

SignalffllBtlts..a{m6linpn bij toc,pauina van 
Reel 11 

Art. 91. De signalements-afmetin&en voor 
schepen volgens Recel II gemeten zijn: de 
lengte, de breedte en de omvang, bepaald 
volgens artikel 84. 

~ over alla 
Art. 92. De "lengte over alles" moet 

tevens worden vastgesteld. Zij moet van de 
voorkant van het voorste tot de achterkant 
van het achterste vaste deel van de scheeps
romp worden gemeten (zie figuur 124). 

DEELil 

(Figuren) 

FIGUREN BEHORENDE BIJ DE IN
TERNATIONALE VOORSCHRIFTEN 

VOOR DE METING VA'N 
ZEESCHEPEN 

--- fl 

worden door de meetlengte te vermeerderen 
c.q. te verminderen met de lengte der horizon: 
tale afstanden in het langsscheepse midden
vlak, gemeten tussen de eindpunten van de 
meetlengte en de bovenvermelde punten 
(zie figuur u7). 
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s. J 416 
5 September 1949. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 4 April 1949 te Washington onderte-
kende Noord-Atlantisch Verdrag. 

Wij JULIANA, enz. . 
Gezien de "Wet van 5 Augustus 1949 (Staats

blad n°. J 355), houdende goedkeuring van 
het Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend 
te Washington op 4 April 1949; 

Overwegende dat genoemd Verdrag door 
Ons is bekrachtigd en Onze akte van bekrach
tiging op 12 Augustus 1949 te Washington 
bij de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat voornoemd Ver
drag op 24 Augustus 1949 is in werking ge
treden voor alle Staten, die hetzelve hebben 
ondertekend; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenland.se Zaken van 30 Augustus 1949, 
Kabinet en Protocol, n°. 86219; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de in Staatsblad n°. J 355 afgedrukte tekst 

en vertaling van bovengenoemd Verdrag te 
beschouwen als te zijn bekendgemaakt door 
de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 5 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Baitrnl. Z. a.i., W. DRBES. 

(Uif6eg. 4 November 1949). 

s. J 41'7 
6 September 1949. BESLUIT tot nadere 

wijzigipg van het Rijkstelefoonreglement 
1929 (Sraatsblad n°. 441). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 18 Juli 1949 
n°. 5, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 {Staatsblad n°. 7); 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
Rijkstelefoonreglement 1929 (Staatsblad n°. 
441), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Be
sluit van 10 September 1946 (Staatsblad n°. 
G 243), op sommige punten te herzien; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1949 n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 Augustus 1949 
n°. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
dat voornoemd reglement zal worden ge

wijzigd als volgt: 
Art. I. In artikel 1 wordt gelezen in plaats 

van "den Minister van Binnenlandsche Za
ken'': den Minister. belast met de zorg voor 
de zaken van het StaatsbedrÎjf der Poste-
rijen, Telegrafie en Telefonie. • 

Aan het slot van dit artikel wordt toege.. 
voegd: ,.sector". groep van netten, "Welke ter 
automatische afwikkeling van het onderlinge 
interlocale verkeer de apparatuur van slechts 
één interlocale centrale behoeven. 

s. 1949, J 416-417 

Art. II. Artikel 2 wordt gelezen: 
1. De Directeur-Generaal bepaalt, waar · 

kastoren worden gevestigd en opgeheven. 
3. De Directeur-Generaal bepaalt, waar 

netten zijn gevestigd en of twee of meer 
kantoren tot eenzelfde net zullen behooren. 

Art. 111. Artikel 4, lid 13, eerste zinsnede 
wordt gelezen: 

13. Voor de aansluiting aan een net is als 
tegemoetkoming in de kosten van aansluiting 
bovendien verschuldigd voor eens een bedrag 
van f 6,-. 

De tweede en derde alinea van- dit lid 
vervallen. 

Art. IV. Artikel 9 wordt gelezen: 
I. Alle gesprekken, niet vallende onder 

locale en internationale gesprekken, zijn 
interlocale gesprekken. 

2. Behoudens het bepaalde in het vijfde • 
lid van dit artikel gelden voor de interlocale 
gesprekken drie tariefklassen. 

Tariefklasse A geldt voor de interlocale 
gesprekken. welke gevoerd worden tussen 
aangeslotenen van telefoonnetten behorende 
tot eenzelfde sector, dan wel tot sectoren, 
waarvan de door de Directeur-Generaal voor 
de -prijsberekening vastgestelde meetpunten 
zijn gelegen op een hemelsbreed gemeten af
stand van ten hoogste 10 km. 

Tariefklasse B is van toepassing op de in
terlocale gesprekken, welke gevoerd worden 
tussen aangeslotenen van netten behorende 
tot sectoren, waarvan bedoelde meetpunten. 
zijn gelegen op een hemelsbreed gemeten 
afstand van meer dan 10 km tot en met 
25 km. 

In zeer bijzondere gevallen, ter beoor
deling van de Directeur-Generaal, kan door 
hem worden bepaald, dat tariefklasse B van 
toepassing is op de interlocale gesprekken 
gevoerd tussen aangeslotenen van netten 
beh,orende tot sectoren. welker meetpunten 
op een hemelsbreed gemeten afstand van 
meer dan 25 km van elkaar zijn gelef gen. · 

Tariefklasse C geldt voor de interlocale ge
sprekken niet vallende in tariefklasse A of B. 

3. Behoudens het bepaalde in de leden 4 
en 5 bedraagt het tarief der automatische 
interlocale gesprekken in 

tariefklasse A 
voor een gespreksduur van niet meer dan 

1 minuut f o,o6 
voor elke minuut daarboven of resterend 

gedeelte daarvan f 0,03 

tariefklasse B 
voor een gespreksduur van niet meer dan 

30 seconden f 0,15 
voor elke 30 seconden daarboven of res

terend gedeelte daarvan f 0,03 

tariefklässe C 
voor een gespreksduur v:an niet meer dan 

10 seconden f 0.27. 
voor elke 10 seconden daarboven of res

terend gedeelte daarvan f 0,03 

4- Het tarief der door tussenkomst van 
een telefonist(e) afgewikkelde interlocale 
gesprekken bedraagt behoudens het bepaalde 
in lid 5 en in artikel io in: 

tariefklasse A 
voor een gespreksduur van niet meer dao 

1 minuut f 0,06 
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voor elke minuut daarboven of resterend 
gedeelte daarvan f 0,03 

tariefklasse B 
voor een gespreksduur van niet meer dan 

I minuut f 0,18 
voor elke minuut daarboven of resterend 

gedeelte daarvan f 0,06 

tariefklasse C 
voor een gespreksduur van niet meer dan 

1 minuut f 0,36 
voor elke minuut daarboven of resterend 

gedeelte daarvan f 0.18 

Het in dit lid genoemde tarief geldt tevens 
voor de automatische interlocale gesprekken 
in die gevallen, waarin om technische redenen 
het in lid 3 genoemde tarief geen toepassing 

• kan vinden. 
5. De in leden 3 en 4 genoemde tarieven 

worden voor elke sector resp. voor elk net 
van kracht met ingang van een door de 
Directeur-Generaal te bepalen datum. 

Tot dat tijdstip is. behoudens het bepaalde 
in artikel 10, voor een interlocaal gesprek 
per eenheid van 3 minuten of resterend ge
deelte daarvan verschuldigd, indien de door 
de Directeur-Generaal voor de prijsbereke
ning vastgestelde meetpunten van elkander 
gelegen zijn op een hemelsbreed gemeten 
afstand van: 

ten hoogste 10 km f 0,06 
meer dan 10 km tot en met 15 km f o. 15 
meer dan 15 km tot en met 25 km f 0,30 
meer dan 25 km tot en met 35 km f 0,45 
meer dan 35 km f 0,60 

6. De prijs van een interlocaal gesprek uit 
een openbare spreekgelegenheid kan worden 
verhoogd met een door de Directeur-Gene
raal vast te stellen bedrag. 

7. De prijs van een dringend interlocaal 
psprek is het tweevoud en die van een inter
locaal ijlgesprek het vijfvoud van hetgeen is 
verschuldigd voor een niet-dringend van ge
Uike duur. 

8. Indien van een niet-automatisch ge
sprek, waarop het tarief genoemd in lid 4 
van toepassing is. 

a. de aanvrager de oproep niet beant
woordt; 

b. de aanvrager of de opgeroepene het 
1esprek weigert; 

c. na de totstandkominc van de ver
bindding blijkt, dat het gesprek met een 
verkeerd nummer is aangevraagd, mits de 
foutieve aanvraag onmiddellijk daarna ver
vangen wordt door een andere gespreksaan
vraag voor hetzelfde net 

is verschuldigd de prijs van een niet
dringend gesprek van I minuut, berekend 
overeenkomstig het tarief vastgesteld in lid 4. 

Voor een niet-automatisch gesprek. waar
op het tarief genoemd in lid 5 van toepassing 
is, is in de hierboven sub a. t, en c genoemde 
gevallen verschuldigd de helft der kosten 
van een enkelvoudig niet-dringend gesprek, 
berekend overeenkomstig laatstgenoemd ta
rief met een minimum van 6 cent en met 
afronding naar boven tot een gehele cent. 

9. Er zijn geen kosten verschuldigd: 
a. indien de telefonische gemeenschap 

naar het oordeel van het betrokken kantoor 
onvoldoende is; 
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b. indien het gesprek tengevolge van een 
dienstfeil of storing niet plaats vindt; 

c. ingeval de opgeroepene een oproep niet 
beantwoordt; . 

d. in de door de Directeur-Generaal te be
palen bijzondere gevallen. 

10. Het ingevolge het vorenstaande ver
schuldigde wordt geheven óf van de geabon
neerde uit wiens perceel het gesprek is aange
vraagd 6f van degene, die het· gesprek uit 
een openbare spreekgelegenheid heeft aan
gevraagd. 

Art. V. Artikel 10, lid 3 wordt gelezen: 
3. Voor abonnementsgesprekken gelden 

de volgende tarieven: 
a. in de drukste uren: het dubbele van 

den prijs van een niet-dringend interlocaal 
gesprek van denzelfden duur, door tusschen
komst van een telefonist(e) afgewikkeld 
tusschen de betrokken perceelen of openbare 
spreekgelegenheden; 

b. in de overige uren: de prijs van een 
niet-dringend interlocaal gesprek van den
zelfden duur, door tusschenkomst van een 
telefonist(e) afgewikkeld tusschen de be
trokken perceelen of openbare spreekgelegen
heden. 

Artikel 10, lid 4 wordt gelezen: 
4. Indien in aansluiting op een abonne

mentsgesprek een aanvullend gesprek wordt 
gewenscht. wordt dit als nieuw gesprek be
schouwd en berekend tegen het tarief gel
dende voor abonnementsgesprekken gedu
rende de tariefsuren waarin dit aanvullende 
gesprek wordt gevoerd. 

Art. VI. In artikel II, lid 3 wordt in de 
tweede zinsnede gelezen in plaats van lid 2: 
lid 5. . 

Art. VII. In artikel 12. lid 4 wordt gelezen · 
in plaats van artikel 9. lid 7: artikel 9, lid 10. 

Art. VIII. Artikel 17, lid 4 wordt gelezen 
als volgt: • 

4. In het binnenlandsch verkeer is ver
schuldigd voor een oproepbericht f 0,30. 

Voor een voorbericht waarbij een gesprek 
wordt aangevraagd waarop van toepassing 
is het tarief vastgesteld in lid 4 van artikel 9, 
is verschuldigd de prijs van een niet-dringend 
gesprek van I minuut. berekend overeen
komsHg genoemd tarief. met dien verstande 
dat het verschuldigde niet minder dan 
f 0,06 en niet meer dan f 0,30 bedraagt. 

Indien bij het voorbericht een gesprek 
wordt aangevraagd waarop van toepassing 
is het tarief vastgesteld in lid 5 van artikel 9, 
is voor dit voorbericht verschuldigd de 
helft der kosten van een enkelvoudig niet
dringend gesprek, berekend overeenkomstig 
laatstgenoemd tarief. met afronding naar 
boven tot een geheelen cent. en met dien ver
~tande dat het verschuldigde niet minder 
dan f 0,06 en niet meer dan f 0,30 bedraagt. 

De laatste zinsnede van lid 6 wordt ge
lezen als volgt : 

In het laatstgenoemde geval worden den 
aanvrager bij de aanvraag tevens in reke
ning igebracht: 

a. indien op het te voeren gesprek van 
toepassint is het tarief vastgesteld in lid 4 
van artikel 9: de kosten van een gesprek van 
2 minuten, berekend overeenkomstig ge
noemd tarief: 

b. indien op het te voeren gesprek van 
toepassing is het tarief vastgesteld in lid 5 
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van artikel 9: de kosten van een enkelvoudig 
gesprek berekend overeenkomstig laatstge
noemd tarief. 

In lid 1 wordt gelezen: 
in plaats van artikel 9, lid 6, sub a, b en d : 

artikel 9, lid 9, sub a, b en d. 
in plaats van artikel 9, lid S onder a en b: 

artikel 9, lid 8 onder a en b. 
Art. IX. Dit besluit treedt in werking op 

· een nader door Ons te bepalen datum. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staaublad geplaatst en in afschrift 
aan de Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

Soestdijk, 6 September 1949. 
JULIANA. 

De Minider van Verkeer en Waterst., 
D. G. W. SPITZEN. 

( Uitgeg. 30 Sept. 1949.) 

s. J 418 
6 September 1949. BESLUIT. tot uitvoering 

van artikel II der Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 
(Sta_atsblad 1947, N°. H 420). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van · 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Sociale Zaken van II Juli 1949, N°. 
195194 Z., Directoraat-Generaal van Schee~ 
vaart; 

Gelet op de ai;tikelen I 1, eerste lid, en 20, 
eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 
zeelieden-oorlogsslachtoffers (Staatsblad 1947, 
N°. H 420); 

De Raad van State gehoord (advies van 2 
Augustus 1949, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 18 Augustus 1949, n°. 
201868 Z., Directoraat-Generaal van Scheep
vaart; 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
"de wet": de Wet buitengewoon pensioen 

zeelieden-oorlogsslachtoffers (Staatsblad 1947, 
N°. H 420): 

.,Onze Minister" : Onze Minister van Ver
keer en Waterstaat. 

Art. 2. I. Als het bedrag _van de over enig 
kalenderjaar genoten verrekenbare inkom
sten, bedoeld in artikel II, eerste en tweede 
lid, en artikel 20 der wet, wordt, behoudens 
het bepaalde in de volgende artikelen, aan
gemerkt het op dat jaar betrekking hebbend 
zuiver inkomen in de zin van artikel 4 van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, 
verminderd met het buitengewoon pensioen 
en met de fn artikel n, derde lid, der wet 
bedoelde uitkeringen, pensiqenen en andere 
inkomsten. 

2. Ingeval in het zuiver inkomen, bedoeld 
in het eerste lid, zijn begrepen inkomsten vart 
minderjarige kinderen, worden deze mede in 
mindering gebracht op het zuiver inkomen, 
tenzij bedoelde inkomsten in de pensioens" 
grondslag zijn opgenomen. 

Art. 3. Het bedrag van de verreken bar, 
inkomsten, bedoeld in artikel 2. wordt vert 
minderd met: 
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I. het door Onze Minister vast te stellen 
pitaalsinteringsbestanddeel van periodieke 

itkeringen, welke aan de gepensionneerde 
pkomen ingevolge een uit zijn vermogen af

:lomstige prestatie, berekend door vergelij-
king van de contante waarde van die uitke
ringen aan het begin en het einde van het 
betreffende belastingjaar. Voorzoveel deze 
periodieke uitkeringen afkomstig zijn uit pre-

. miën voor lijfrente, welke de gepensionneerde 
heeft betaald in de belastingjaren, volgende 
o_p de datum van ingang van zijn buitenge
woon pensioen, en welke bij het berekenen 
van zijn zuiver inkomen als bedoeld in artikel 
2, eerste lid, in mindering zijn gebracht, wordt 
het kapitaalsinteringsbestanddeel niet van de 
verrekenbare inkomsten af getrokken: 

2. de inkomsten, welke onverplicht door 
derden aan de gepensionneerden worden ver
-schaft; 

3. de, tengevolge van inkomstenstijging 
uit onderneming of arbeid gederfde baten, 
welke voortvloeien uit de onder 2 bedoelde 
onverplichte bijdragen van derden. indien en 
voorzover de omstandigheden naar het oor
deel van Onze Minister daartoe aanleiding 
geven; 

4. een som, gelijk aan het bedrag der op 
de gepensionneerde drukkende buitengewone 
lasten, dat uit hoofde van artikel 51 van het 
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 bij de 
bepaljng van de vermindering van het belas
tingbedrag in aanmerking is genomen of zou 
zijn genomen, indien een aanslag ware opge
legd met dien verstande, dat mede als buiten
gewone lasten worden aangemerkt uitgaven 
tot voorziening in het levensonderhoud van 
meerderjarige kinderen, voor wie volgens het 
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 kin• 
deragtrek wordt genoten of zou kunnen wor
den genoten. 

Art. 4. 1. Indien verrekenbare inkom
sten, bedoeld in artikel 2, worden genoten 
krachtens erfrecht, dan wel uit door erfrecht 
verworven bezit, voorzover deze eerst na het 
tijdstip, hetwelk gediend heeft voor de vast
stelling van de pensioensgrondslag, van bloed• 

· en aanverwanten in de rechte lijn en in de 
tweede graad der zijdlinie zijn verworven, 
wordt wegens deze inkomsten van het buiten
gewoon pensioen niet meer in mindering ge
bracht dan zou zijn geschied, indien dit pen
sioen was berekend naar een grondslag, 
waarin deze inkomsten zijn begrepen. 

2. Het in artikel 1, derde lid, der wet vast
gestelde maximum geldt mede voor de pen
sioensgrondslag, bedoeld in het slot van het 
voorgaande lid. 

3. De inkomsten, welke volgens het eerste 
lid in de pensioensgrondslag zijn begrepen, 
worden geacht vier procent te bedragen van 
de waarde, die liet in dat lid bedoelde bezit 
ten tijde vsn het verwerven had. 

Art. 5. Onverminderd het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen wordeii voor de we
duwe, die al~ zodanig buitengewoon pensioen 
geniet, op de in artikel 2 bedoelde verreken
bare inkomsten in mindering gebracht de 
kosten, dié naar het oordeel van Onze Minis
ter noodzakelijk zijn om uit eigen onderne
ming of arbeid inkomsten te verwerven, tenzij 
deze kosten reeds bij het bepalen van het 
zuiver inkomen in aanmerking zijn genomen. 

Art. &. Onverminderd het bepaalde in de 
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voorafgaande artikelen wordt voor de 
man. die buitengewoon pensioen geniet, valt
de in artikel 2 bedoelde verrekenbare inkoQi..
sten in mindering gebracht het bedrag. ~ 
deze ingevolge enige regeling betreffende km.,. 
dertoeslag of -bijslag geniet voor kinderen" 
die na het tijdstip, hetwelk gediend heeft voor 
de beoordeling van de pensioensgrondslac. 
zijn geboren of deel zijn gaan uitmaken van 
diens gezin. 

Art. 7. Op de inkomsten. bedoeld in arti
kel 20. derde lid. der wet, is artikel 4 van dit 
besluit niet van toepassing. 

Art. 8. Zolang het bedrag der verreken
bare inkomsten, bedoeld in artikel 2. niet 
bekend is. wordt dit bedrag door Onze Minis
ter. met inachtneming voor zoveel mogelijk 
van bovenstaande bepalingen, voorlopig ge
schat. 

Art. 9. Voor de toepassing van dit besluit 
worden pensioenen en wachtgelden, welke 
krachtens een van Overheidswege vastgesteld 
voorschrift in verband met het genot vaa 
inkomsten aan vernimdering onderworpm 
zijn, geacht te zijn genoten tot het uit dien 
hoofde verminderd bedrag. 

Art. 10. Indien een gepensionneerde ~ 
komsten geniet of gaat genieten, welke iQ&e
volge de voorafgaande artikelen voor verreke
ning met het buitengewoon pensioen in aan
merking komen. doet hij terstond mededelinc 
aan Onze Minister van het bedrag en de aard 
dier inkomsten. 

Art. 11. Met de contr6le op de in de arti
kelen 11 en 20 der wet bedoelde inkomsten 
zijn in het bijzonder belast de inspecteurs der 
belastingen. Zij ontvangen daartoe van Onze 
Minister opgave van de gepensionneerdeo, 
die in hun inspectie woneri en handelen ovai• 
gens naar de door Onze Minister van Finan
ciën te geven aanwijzingen. 

Art. t 2. De te verrekenen inkomsten van 
buiten het Riik in Europa woonachtige ce
pensionneerden worden door Onze Minister 
overeenkomstig het bepaalde in de vooraf
gaande artikelen vastgesteld op grond van 
de door de Nederlandse Consul in het land 
van inwoning van de gepensionneerde door 
tussenkomst van Onze Minister van Buiten
landse Zaken te verstrekken gegevens. Indien 
echter de gepensionneerde woonachtig is in 
het Rijk buiten Europa. worden de gegevens 
verstrekt door de hoogste Nederlandse Auto
riteit in die Gebiedsdelen door tussenkomst 
van Onze Minister van Overzeese Gebieds-
delen. , 

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

Soestdijk, 6 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZBN. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOEKES. • 

( Uitgeg. 7 Oc4obcr 1949). 
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s. J 419 
6 Septemb• 1949, BESLUIT houdende aan

vulling van het Uitvoercontr61ebesluit 
1948 (Kaas). Staatsblad n°. I 289. 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 23 Mei 1949, n°. 1471/77K, Afdelinc 
Wetgeving en Juridische Zaken/L; 

Gelet op artikel 4 van de Landbouwuit
voerwet 1938. Staatsblad 1938, n°. 600; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1949, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Min1ster van 30 Augustus 1949, n°. 
1678/77K, Afdeling Wetgeving en Juridische 
Zaken/L; 

~ Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Uitvoercontr6lebesluit 1948 

(Kaas), Staal•blad H0 • I 289, wordt na artikel 
6 ingevoegd artikel 6a, luidende: 

"Uitvoer van kaas langs andere dan de 
door Onze Minister in overleg met Onze 
Minister van Financiën aangewezen laatste 
kantoren is verboden." 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is ge

. plaatst. 
Onze Minister van Landbouw, Visserij 

en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 6 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. u. Landb., Vi,seri.j en Voeds.elvoorz., 
MAKSHOLT. 

Uitgeg. 23 Sept. 1949. 

s. J 420 

6 September 1949. BESLUIT, houdende na
dere instelling van de functie van Militair 
Bevelhebber. 

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

Oorlog en van Marine van 19 Augustus 1949, 
N°. 41-6, Zeer Geheim, en van 23 Augustus 
1949, N°. 153084; 

Overwegende, dat het nodig is militaire 
autoriteiten en officieren aan te wijzen, die 
belast kunnen worden met een taak bij de 
voorbereiding en bij de uitoefening van het 
militair gezag; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ingesteld wordt de functie van 

Militair Bevelhebber. 
Art. 2. Onze "Ministers van Oorlog en van 

Marine benoemen gezamenlilk tot Militair 
Bevelhebber militaire autoriteiten en officie
ren in de rang van opper-, vlag- of hoofd
officier. 

Art, 3. Dit Besluit treedt in werking met 
ingang van de dag na die zijner afkondiging. 

Op hetzelfde tijdstip vervalt het Koninklijk 
Besluit van 21 Juli 1947, N°. 1 (Staatsblad 
H 0 • H 469). 
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Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Be.sluit, 
dat in het Staatsblad zal worden. geplaatst. 

Soestdijk, 6 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Marina, ScHOKKING. 

( Uitgeg. 30 September 1949). 

s. J 421 
8 September 1949. BESLUIT, houdende wij

ziging van het reglement van de Ko
ninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, Staaublad 1938, N°. 
390. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Juli 1949, N°. 93999, afdeling Hoger On
derwijs en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het reglement van de Koninklijke Neder

landse Akademie van Wetenschappen, zoals 
dat vastgesteld is bij Koninklijk besluit van 
5 Januari 1938, Staatsblad 390, te wijzigen 
als volgt: 

I. in artikel 2 wordt in plaats van "Neder
landsch-Indië. Suriname en Curaçao" 1ele
zen: Indonesië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen; 

II. A. lid I van artikel 6 wordt gelezen · 
als volct: 

De Afdeling Natuurkunde telt ten hoogste 
vijf en zeventig gewone leden, veertig buiten
landse leden en dertig correspondenten, be
nevens corresponderende en rustende leden. 

De Afdeling Letterkunde telt ten hoogste . 
zestig gewone leden, veeritg buitenlandse ' 
leden en dertig correspondenten, benevens 
corresponderende en rustende leden.; 

B. in lid 2 van artikel 6 wordt in plaats 
van "Tot correspondent zijn benoembaar 
personen, gevestigd in Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao en Nederlandsche on
derdanen, gevestigd in het buitenland'> ge
lezen: Tot correspondent zijn benoembaar 
personen, die buiten Nederland zijn gevestigd 
en Nederlands onderdaan zijn, of in het bezit 
van een wetenschappelijke graad, behaald 
aan een Nederlandse of Indonesische instel
ling van hoger onderwijs.; 

C. lid 3 van artikel 6 wordt gelezen als 
volgt: 

Gewone leden worden, door zich buiten 
Nederland te vestigen, corresponderend lid; 
zij blijven dit, wanneer zij zich weder in 
Nederland vestigen. Buitenlandse leden be
houden dat lidmaatschap, wanneer zij zich 
in Nederland vestigen. Correspondenten. die 
zich in Nederland vestigen. houden op corres
pondent te zijn ; vestigen zij zich <iaarna op.. 
nieuw buiten Nederland, dan treden zij, na 
kennisgeving daarvan, terug in hun hoeda
nicheid van correspondent. ook al wordt daar
door het getal dertig tijdelijk overschreden.: 

111. in artikel 7 wordt in plaats van 
,.Nederlandsch-Indië" gelez~n: Indonesië; 

IV. aan lid .a van artikel 16 wordt een 
nieuwe zin toegevoegd luidende als volgt : 

Elke Afdeling kan, voor zover haar secre
taris-penningmeester betreft, in bijzondere 

s. 1949,J 420--423 

mstandigheden van deze bepaling onthef
ng verlenen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
etenschappen b belast met de uitvoering 
~ dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 8 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uit,,.. 27 September 1949). 

S. J 422 
9 September 1949. WET, houdende aanvul

ling van artikel 429 Wetboek van Straf
recht en vervallenverldaring van veror
dening N°. 133/1940. 

Bijl. Hand; IJ 48/49, 1212; 
Hand. II 48/49, blz. 1520; 
Bül. Hand. I 48/49, u112; 
Hand. I 48/49, blz. 812. 
Wij JULIANA, enz. , •••• doen te weten: 
Alzo. Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het Wetboek van Straf· 
recht aan te vullen met een bepaling ter voor
koming van gevaar door oplaten van vliegers 

· in de nabijheid van electrische hoogspan
ningsleidingen, en de op het oplaten van vlie
gers betrekking hebbende bezettingsregeling 
te doen vervallen; 

Zo is het, dat Wij. de Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 429 van het Wetboek 

ven Strafrecht wordt, onder vervancing van 
de punt aan het slot door een kommapunt, 
een nieuw nummer toegevoegd, luidende: 

"50. hij die een vlieger oplaat of in de lucht 
heeft aan een lijn, die zich geheel of ten dele 
bevindt binnen een afstand van vijfhonderd 
meter vsn een bovengrondse electrische hoog
spanningsleiding.". 

Art. II. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Justitie 
betreffende het oplaten van vliegers, van 6 
September 1940, Verorcleningenblad voor het 
bezette Nederlandse gebied n°. 133/1940, ver-
valt. . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Septem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minilter van Justitie, W1JBRS. 
De Min. v. Econ. Z., VAN DEN BRINK. 

(Uitgeg. 20 September -1949), 

S. J 423 
9 Ses,umber x949: WET tot verplichte 

verzekering van werknemers tegen gelde
lijke gevolgen van onvrijwilli1e werk
loosheid. (Werkloosheidswet.) 

Biil. Hand. 11 47/48. 704; 
Bül. Hand. II 48/49, 704; 
Hand. II 48/49, bladz. 1524-1541, 1544-

1564, 1566-1596, 1597 i 
Bijl. Hand. I 48/49. 704; 
Hand. I 48/49, bladz. 812-837. 
Wij JULIANA, enz .••• doen teweten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het gewenst is bepalingen vast te stelle~ 
met betrekking tot de verplichte verzekerinc 
van werknemers tegen geldelijke gevolgen van 
onvrijwillige werkloosheid; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

HOOFDSTUK I. 
Algemene bepalingen 
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f. zij, die persoonlijk in bij algemene maat
regel van bestuur aangewezen gevallen voor 
ten hoogste twee opdrachtgevers buiten de 
werkplaats dier opdrachtgevers arbeid ver
richten, die verband houdt met het in de 
werkplaats uitgeoefende bedrijf of beroep en 
zich daarbij in de regel niet laten bijstaan 
door meer dan twee andere personen; 

g. zij, die de onder f bedoelde personen . 
Art. 1. Deze wet versraat onder: bij het verrichten van de arbeid bijstaan; 
a. Onze Minister: Onze Minister, met de la. zij, die bij wijze van werkverruiming 

uitvoering der wet belast; · of werkverschaffing tewerkgesteld zijn, met 
b. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereni- uitzondering van door Onze Minister aange

ging als bedoeld in de tweede paragraaf van wezen groepen van personen: 
hoofdstuk Il; i. zij, die in dienst van een ander de vis-

c. wachtgeldfonds: een fonds als bedoeld serij uitoefenen en hun loon ontvangen. in de · 
in het tweede lid van artikel 29; vorm van een gedeelte van de opbrengst der 

d. Algemeen Werkloosheidsfonds: het gemaakte besomming. 
fonds, bedoeld in de derde paragraaf van Art. 4. J. Voor de toepassing van deze 
hoofdstuk Il. wet worden niet als werknemer beschouwd: 

Art. 2. 1. Onder werk.nemer wordt in a. zij, die ambtenaar zijn in de zin van 
deze wet verstaan ieder, die binnen het Rijk artikel I der Ambtenarenwet 1929; 
in loondienst werkzaam is. b. zij, die bij het bijzonder onderwijs 

2. Onder werknemer wordt mede ver- werkzaam zijn en wier rechtspositie, wat de 
staan ieder, die in loondienst werkzaam is aanspraak op wachtgeld krachtens een bij
buiten het Rijk, doch in dienst van een in zondere wachtgeldregeling betreft, niet min
Nederland gevestigde werkgever, mits hij der gunstig is dan die van een ambtenaar 

a. binnen het Rijk woont of in de zin van artikel I der Ambtenarenwet 
b. als schipper of schepeling dienst doet 1929, werkzaam in een overeenkomstige be

op een vaartuig. dat in de regel naar Neder- trekking bij het openbaar onderwijs; 
land terugkeert. c. zij, die behoren tot een groep van per-

3. De werkgever, die woont aan boord sonen, voor welke de voorwaarden van uit
van het door hem bevaren schip en in een kering ingeval van onvrilwilHge werkloosheid 
Nederlands bevolkingsregister is ingeschre- publiekrechtelijk zijn geregeld en ten aanzien 
ven, wordt geacht in Nederland gevestigd te .van wie het onder a of b bepaalde niet van 
zijn. Hetzelfde geldt, indien de werkgever toepassing is; mits Onze Minister heeft ver
een naamloze vennootschap is, die geen kan- Idaard, dat de getroffen regeling voor de 
toor aan de wal heeft en bestuurd wordt door bedoelde groep niet minder gunstig is dan 
een directeur, die woont aan boord van het de regeling dezer wet; 
door hem bevaren schip en in een Nederlands d. zij , die uitsluitend of in hoofdzaak 
bevolkingsregister is inceschreven. belast zijn met het verrichten van huiselijke 

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet of persoonlijke diensten in de huishouding 
worden geacht in loondienst werkzaam te van natuurlijke personen; 
zijn: e. zij, wier overeengekomen vast loon in 

a. zij, die persoonlijk in aangenomen werk geld, verdiend in loondienst van een of meer 
ten behoeve van een ander arbeid verrichten werkgevers. meer bedraagt dan 6000 gulden 
en ten aanzien van wie door het bestuur per jaar. Daarbij wordt het over gedeelten 
der Rijksverzekerinpb&nk niet is beslist. dat van een jaar overeengekomen vast loon in 
zij in de zin der Ongevallenwet 1921 of der geld tot jaarloon herleid. Indien de overeen
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in komst is gesloten voor een of meer weken, 
een onderneming een verzekeringsplichtig wordt een jaar gerekend op 50 weken; 
bedrijf iutoefenen; f. zij, die alleen in buitengewone gevallen 

b. zij, die de onder a bedoelde personen gedurende korte tijd in loondienst werkzaam 
bij het verrichten van de arbeid bijstaan; plegen te zijn; 

c. zij, die persoonlijk ten behoeve van g. zij, die in loondienst werkzaamheden 
niet meer dan twee anderen tegen beloning verrichten, die voor hen van bijkomstige 
bij algemene maatregel van bestuur aange- aard zijn; 
wezen werkzaamheden verrichten; h. zij, die de leeftijd van 65 jaren hebben 

d. zij, die als leider of lid van een orkest bereikt. 
optreden, voor zover het bestuur der Rijks- 2. Onze Minister kan, op voorstel van het 
verzekeringsbank niet heeft beslist, dat de bestuur ener bedrijfsvereniging, bepalen, 
leider van het orkest zelfstandig een verze- dat personen, niet bedoeld in het eerste lid, 
kerincsplichtig bedrijf in de zin der Onge- die beho~ tot een door hem aan te wijzen 
vallenwet 1921 uitoefent: groep of die door hem aan te wijzen arbeid 

•· zij, die krachtens overeenkomst met verrichten, voor de toepassing dezer wet niet 
een ander tegen genot van een zeker loon of als werk.nemer worden beschouwd. 
een zekere provisie geregeld hun bemiddeling 3. Het bepaalde in het eerste lid, onder a, 
verlenen tot het tot stand komen van over- 6. c en g en het bepaalde in het tweede lid, 
een.komsten tussen daartoe door hen te be- voorzover het betreft personen, die door 
zoeken personen eri die ander, mits zij de Onze Minister aangewezen arbeid verrichten, 
vorenbedoelde bemiddeling uitsluitend voor is alleen van toepassing ten aanzien van de 
die ander verlenen en het verlenen van die Ûl de bepaling bedoelde dienstbetrekking. 
bemiddeling niet een voor hen bijkomstige - Art. 5. 1. :Een werknemer, die ophoudt 
werkzaamheid is; als zodanig werkzaam te zijn, behoudt de 
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hoedanigheid van werknemer voor de toe-
passing van deze wet, voorzover en zo lang 
geen der bepalingen van artikel 4, eerste en 
tweede lid, te zijnen aanzien van toepassing 
wordt en hij geen werkzaamheden gaat ver
richten, ten aanzien waarvan hij in verband 
met het bepaalde in artikel 2 niet als werk
nemer wordt beschouwd. 

2. Een werknemer, die 
a. bij wijze van werkverrruiming of werlr.

verschaffing wordt tewerkgesteld en behoort 
tot een groep van personen als in artikel 3 
onder h bedoeld of 

b. zich als militair in werkelijke dienst 
begeeft, anders dan om de krijgsdienst bij 
wijze van beroep te vervullen, 
herkrijgt en behoudt, onder de in het vorige 
lid bedoelde beperking, na afloop van de 
periode van tewerkstelling of militaire dienst 
de hoedanigheid van werknemer. ook indien 
hij geen werk als zodanig aanvaardt. 

3. Indien een werknemer in andere ge
vàllen dan in het vorige lid onder a en b be
doeld werkzaamheden anders dan in loon
dienst aanvaardt en die werkzaamheden 
betrekkelijk korte tijd duren, is het in het 
vorige lid bepaalde van overeenkomstige 
toepassing, voorzover het bestuur ener be
drijfsvereniging daartoe heeft besloten bij 
de beoordeling van een verzoek van de be-

. trokkene om uitkering ingevolge deze wet. 
Art. 6. Onder werkgever wordt in deze 

wet verstaan ieder, in wiens dienst arbeid 
wordt verricht door een of meer werknemers. 

Art. 7. Voor de toepassing van deze wet 
wordt als werkgever beschouwd: 

a. ten aanzien van werknemers, als be
doeld in artikel 3, onder a of b: degene, van 
wie het werk is aangenomen: 

b. ten aanzien van werknemers, als be
doeld in artikel 3, onder c: degene, te wi~ 
behoeve de werkzaamheden worden verricht; 

c. ten aanzien van werknemers, als bedoeld 
in artikel 3, onder d,· degene, met of namens 
wie het optreden van het orkest is overeen
gekomen; 

d. ten aanzien van werknemers, als be
doeld in artikel 3, onder e: degene, voorwie 
de bemiddeling wordt verleend; 

e. ten aanzien van werknemers, als be-
doeld in artikel 3, onder f of g: de opdracht
gever, voor wie de arbeid wordt verricht; 

f. ten aanzien van werknemers, als be• 
doeld in artikel 3, onder h, degene, die het 
werk, waarbij de betrokkene werd tewerk
gesteld, uitvoert. 

Art. 8. 1. Voor de toepassing van deze 
wet worden mede als werkgever beschouwd: 

a. ten aanzien van werknemers, in dienst 
van een rechtspersoon, niet vallende onder 
b: de leden van het bestuur; 

b. ten aanzien van werknemers, in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam: de per
soon, die de onmiddellijk~ leiding heeft van de 
tak van dienst, waaraan de betrokkene is 
verbonden; 

c. ten aanzien van werknemers, in dienst 
van een buitenslands gevestigde werkgever: 
hij, die ter plaatse, waar de werkzaamheden 
hier te lande worden verricht, met de leiding 
daarvan is belast. 

2. Indien de arbeid wordt verricht in 
dienst van twee of meer personen of indien 
ten opzichte van · een werknemer op grond 
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van het bepaalde in deze wet twee of meer 
personen als werkgever zijn te beschouwen, 
is ieder hunner voor de nakoming der ver
plichtingen, bij of krachtens deze wet de 
werkgever opgelegd, aansprakelijk en is ieder 
hunner bevoegd tot het uitoefenen van de 
rechten, bij of krachtens deze wet de werk
gever toegekend. 

3. De werkgever naar burgerlijk recht is 
te allen tijde mede aansprakelijk voor de 
betaling der premiën, verschuldigd terzake 
van de verzekering zijner werknemers inge
volge deze wet. 

4. De werkgever is bevoegd een persoon 
in zijn· dienst, die belast is met leiding of 
toezicht of uitsluitend met administratieve 
werkzaamheden, of een door Onze Minister 
erkend administratiekantoor, aan te wijzen 
voor de nakoming van bij of krachtens deze 
wet aan hem opgelegde verplichtingen, met 
dien verstande, dat de aangewezene, voor
zoveel de nakoming van de bedoelde ver
plichtingen betreft, mede als werkgever in 
de zin van deze wet wordt beschouwd. Onze 
Minister stelt nadere regelen ten aanzien van 
de aanwijzing en bepaalt de voorwaarden van 

. erkenning van een administratie kantoor. 
Art. 9. I. Onder loon wordt in deze wet 

verstaan elke uitkering, welke de werknemer 
als vergoeding voor zijn arbeid of gedurende 
staking van de arbeid van zijn werkgever 
ontvangt. 

2. Fooien of andere ontvangsten van 
derden, welke verband houden met ten be
hoeve van een werkgever verrichte arbeid, 
worden als loon in de zin dezer wet beschouwd 
volgens regelen, te stellen bij de wachtgeld
reglementen der bedrijfsverenigingen en het 
reglement voor de werkloosheidsverzekering 
van het Algemeen Werkloosheidsfonds. 

3. Gratificaties, tantièmes en andere der
gelijke uitkeringen, welke niet tot de normale, 
regelmatig verstrekte vergoeding kunnen 
worden gerekend, zijn geen loon in de zin 
dezer wet. 
. 4. Niet in geld vastgesteld loon wordt be
rekend naar het bedrag der geldswaarde ter 
plaatse van verstrekking. Hierbij wordt onder
richt niet medegerekend. Door Onze Minister 
wordt de waarde van huisvesting en van kost 
vastgesteld. 

5. Het loon, door verschillende personen 
tezamen onverdeeld genoten, wordt, voor
zover niet blijkt van een andere verdeling, ge-
acht door ieder van hen voor een gelijk deel 
te zijn genoten. 

6. Voor de vaststelling van de premilD. 
welke ingevolge deze wet verschuldigd zijn, 
wordt het loon, dat een werknemer over een 
betalingsperiode gemiddeld per dag van een 
zelf de werkgever ontvangt, geacht nimmer 
meer dan 16 gulden te bedragen. 

7. Voor de berekening van een uitkering, 
waarop een werknemer ingevolge deze wet 
aanspraak heeft, wordt volgens algemene 
regelen, te stellen door het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds en goed te 
keuren door Onze Minister, als dagloon be
schouwd het loon, dat de werknemer tijdens 
het genot der uitkering gemiddeld per dag 
zou kunnen verdienen, indien hij werkzaam 
was in het beroep, dat hij gewoonlijk uit
oefent, met dien verstande evenwel, dat dit 
loon ceacht wordt nimmer meer dan 16 
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gulden te bedragen. Het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds hoort, alvorens · 
de in de vorige volzin bedoelde algemene 
regelen vast te stellen, de besturen der be
drijfsverenigingen. 

8. Het bestuur van een bedrijfsvereni
ging kan bij een besluit, dat door het bestuur 
van het Algemeen Werkloosheidsfonds moet 
worden goedgekeurd, ten aanzien van alle 
of van een of meer bepaalde groepen van bij 
de bedrijfsvereniging verzekerde werknemers, 
voorzoveel nodig met afwijking van het in het 
vorige lid bepaalde of de aldaar bedoelde 
algemene regelen, bijzondere bepalingen tref
fen inzake de vaststelling van het dagloon. 

9. Ten aanzien van die takken· van bedrijf 
of beroep of gedeelten daarvan, waarvoor bij 
of krachtens de wet is toegestaan geregeld 
minder dan 6 dagen per week te werken en 
waar de over een week berekende lonen niet 
evenredig geringer zijn dan zij waarschijnlijk 
bij een zesdaagse werkweek zouden bedragen. 
k.wmen de besturen der bedrijfsverenigingen, 
onder goedk.eu_ring van Onze Minister, die 
terzake het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidCifonds hoort, besluiten het maximum 
dagloon, genoemd in het zesde en zevende 
lid, evenredig hoger te stellen. 

Art. 10. 1. leder is verplicht aan het be-
stuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds 
of van een bedrijfsvereniging. of aan een 
daartoe schriftelijk door dat bestuur ge
machtigd persoon, de inlichtingen te geven, 
welke van hem worden verlangd ten behoeve 
van de uitvoering dezer wet ten opzichte 
van hem zelf, van hem, in wiens dienst hij 
werkt of gewerkt heeft of van hem, die in zijn 
dienst werkte of gewerkt heeft. 

2. De inlichtingen moeten, indien dit 
wordt verzocht, schriftelijk worden verstrekt 
binnen een door het bedoelde bestuur schrif
telijk te stellen termijn. 

3, Ieder is verplicht aan een bestuur, als 
in het eerste lid bedoeld, of aan een daartoe 
schriftelijk door dat bestuur gemachtigd 
persoon, ten behoeve van de uitvoering 
dezer wet desgevraagd inzage te verlenen 
van boeken, bescheiden en andere stukken, 
voorzover deze betrekking hebben op de 
arbeid en het inkomen van hemzelf of op de 
arbeid en het loon van een werknemer of 
gewezen werknemer. 

4, Publiekrechtelijke lichamen verstrek
ken aan een bestuur. als in het eerste lid 
bedoeld, of aan een daartoe schriftelijk door 
dat bestuur gemachtigd persoon, kosteloos 
de inlichtingen, welke ten behoeve van de 
uitvoering dezer wet worden verlangd. 

5. Het bestuur van een bedrijfsvereniging 
verstrekt aan het bestuur van een andere 
bedrijfsvereniging, of aan een daartoe schrif" 
telijk door dat bestuur gemachtigd persoon, 
kosteloos de inlichtingen, welke ten behoeve 
van de uitvoering dezer wet worden verlangd. 

Art. 11. De werkgever is verplicht de 
werknemer. overeenkomstig door Onze Minis
ter vast te stellen regelen en behoudens de 
bij die regelen te bepalen uitzonderingen, 
gelegenheid te geven to• het uitoefenen van 
de hem bij of krachtens deze ~t toegekende 
bevoegdheden en tot het nakomen van de 
hem bij of krachtens deze wet opgelegde 
verplichtingen. 

. Art. 12. De werkgever is verplicht zorg 
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te dragen, dat op een plaats, die vrij toegan
kelijk is voor al zijn werknemers en waar deze 
geregeld plegen te komen, een kaart wordt 
en blijft opgehangen op zodanige wijze, dat 
van hetgeen daarop vermeld staat gemakkelijk 
kan worden kennis genomen, welke kaart 
naam en adres aangeeft van de bedrijfsver
eniging of de bedrijfsverenigingen, waarbij 
bij is aangesloten, alsmede het i:-ercentage 
van het loon, dai: terzake van de prenmiebe
taling voor de in deze wet geregelde verzeke
ringen wordt ingehouden. Het model der 
kaart wordt door Onze Minister vastgesteld. 

Art. 13. Iedere beslissing, op grond van 
deze wet of de te harer uitvoering vastge
stelde bepalingen opgenomen, wordt degene, 
die daarvan ingevolge deze wet in beroep 
kan komen, door degene, die de beslissing 
nam, desverlangd op schrift en met redenen 
omkleed, gegeven. Deze kennisgeving ver• 
meldt de dagtekening van de beslissing, de 
naam en het adres van het college, waarbij 
beroep kan worden ingesteld en de termijn 
van beroep. 

Art. 14. 1. Degene, die gemoedsbezwaren 
heeft tegen de in deze wet geregelde verzeke
ringen, kan met inachtneming van bij alge
mene maatregel van bestuur te stellen regelen 
en voorwaarden worden vrijgesteld van de bij 
die maatregel aan te wijzen verplichtingen, 
welke hem bij of krachtens deze wet zijn 
opgelegd. 

2. In de maand Januari van elk kalender
jaar doet het bestuur der betrokken bedrijfs
vereniging aan den inspecteur der belas
tingen, binnen wiens ambtsgebied de werk• 
gever woont, die overeenkomstig het be
paalde in het eerste lid is vrijgesteld van de 
verplichting tot premiebetaling ingevolge 
deze wet. toekomen een staat, vermeldende 
naam en woonplaats van die werkgever, 
alsmede het totale bedrag, dat die werk
gever over het afgelopen kalenderjaar aan 
door hem zelf verschuldigde premie had 
moeten betalen, indien hem niet de voren
bedoelde vrijstelling was verleend. Indien een 
werkgever bij meer dan één bedrijfsvereni
ging is aangesloten. dient het bestuur van 
elk der betrokken bedrijfsverenigingen een 
staat in, als bedoeld in de vorige volzin, met 
dien verstande, dat wordt opgegeven het 
bedrag aan premie, dat aan de betrokken 
bedrijfsvereniging had moeten zijn betaald. 

3. Naar aanleiding van de in het vorige 
lid bedoelde opgave of opgaven verhoogt de 
inspecteur de aanslag ·van de werkgever in 
de inkomstenbelasting over het laatstver
lopen kalenderjaar met het in totaal opge
geven premiebedrag. 

4. Indien op het tijdstip, waarop de in• 
specteur de opgave ontvangt, de in het vorige 
lid bedoelde aanslag in de inkomstenbelas
ting reeds ten kohiere is gebracht, wordt de 
verhoging van de belastingplichtige nage
vorderd. Hetzelfde · vind plaats, indien op 
voormeld tijdstip besloten was geen aanslag 
op te leggen of de opgelegde aanslag was ver
nietigd. Navordering heeft plaats door het ten 
kobiere brengen van een nadere aanslag 
wegens de verhoging. 

5. De in het derde en vierde lid bedoelde 
• verhoging van de aanslag in de inkomsten
belasting wordt ingevorderd overeenkomstig 
de bepalingen, geldende voor de invordering 
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van de inkomstenbelasting en als inkomsten
belasting verantwoord. 

6. Voor de toe_passing van de bepalingen 
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 wordt de verhoging evenwel niet als een 
aanslag of een deel van een aanslag be- · 
schouwd. 

7. Het bedrag aan door hem zelf verschul
digde premie, dat een werkgever aan de be-

. trokken bedrijfsvereniging of bedrijfsvereni .. 
gingen had moeten betalen, indien hem niet 
de in het eerste lid bedoelde vrijstelling was 
verleend, komt voor rekening van het Rijk. 

8. De werknemer, in dienst van een werk
gever, die overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid is vrijgesteld van de verplich
ting tot premiebetaling ingevolge deze wet, 
is verplicht de door hem verschuldigde pre
mie zelf te betalen. Indien hij aan deze ver
plichting niet voldoet, is het bestuur der 
betrokken bedrijfsvereniging bevoegd het 
bedrag van de nog verschuldigde premie af 
te houden van de uitkeringen ingevolge deze 
wet. 

9. Bij de algemene maatregel van bestuur, 
bedoeld in het eerste lid, worden tevens 
geregeld de verdere gevolgen, welke aan het 
verlenen van vrijstelling wegens gemoeds
bezwaren zijn verbonden, als mede de geval
len, waarin de vrijstelling wordt of kan wor
den ingetrokken en de aan de intrekking ver
bonden gevolgen. 
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lid, komt niet meer dan één bedrijfsvereni
ging voor erkenning in aanmerking en wel 
die, welke door Onze Minister, de Stichting 
van de Arbeid gehoord, als representatief 
voor dat onderdeel wordt beschouwd. 

4. Onze Minister kan een naar zijn oordeel 
algemeen erkende organisatie van publiek
rechtelijke lichamen of van andere rechts
persoonlijkheid bezittende lichamen voor de 
toepassing van het tweede lid gelijkstellen 
met een naar zijn oordeel algemeen erkende 
centrale organisatie van werkgevers. 

5. Het besluit tot erkenning van een be
drijfsvereniging bepaalt de datum, waarop 
de erkenning ingaat. Het wordt in de Neder
landse Staatscourant openbaar gemaakt. 

6. Door de erkenning verkrijgt de ver
eniging voorzoveel nodig rechtspersoonlijk
heid. 

Art. 17. 1. Als bedrijfsvereniging kan 
door Onze Minister, het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds en de Stich
ting van de Arbeid gehoord, op baar ver
zoek mede worden erkend een vereniging, op.. 
gericht door alle naar het oordeel van Onze 
Minister algemeen erkende centrale organisa
ties van werkgevers en werknemers gezamen
lijk, indien zij voldoet aan de volgende ver
eisten: 

a. dat tot haar doel behoort de uitvoering 
der bij deze wet geregelde verzekeringen voor 
die onderdelen van het bedrijfs- en beroepsle
ven, als in het eerste lid van artikel 16 bedoeld, 

HOOFDSTUK II. voor welke niet op grond van het tweede lid 
van artikel 16 een bedrijfsvereniging is er-

Van de uitvoeringsorganen. kend; 
§ 1. Inleidende bepaling. b. dat zij niet beoogt winst te maken; 

Art. 15. In de uitvoermg· van de in deze c. dat haar statuten met de bepalincen 
dezer wet in overeenstemming zijn. 

wet geregelde verzekeringen wordt voorzien 2 • Slechts één bedrijfsvereniging, als in 
door bedrijfsverenigingen en door een Alge- het vorige lid bedoeld, komt voor erkenning 
meen Werkloosheidsfonds. in aanmerking. 

3. Het bepaalde in de leden 4, s en 6 van 
§ 3. Van d.11 bedriifsuerenigingen. . artikel 16 is ten aanzien van een zodanige 

Art. 16. 1. Het bedrijfs- en beroepsleven bedrijfsvereniging van overeenkoD1Stige toe
wordt door Onze Minister, de Stichting van passing. 
de Arbeid gehoord, verdeeld in onderdelen, Art. 18. 1. Indien geen bedrijfsvereni
ieder omvattende een of meer takken van ging, als in artikel 17 bedoeld, wordt erkend 
bedrijf of beroep of gedeelten daarvan. Daar- of een verleende erkenning vervalt of wordt 
bij wordt voorzoveel nodig aangegeven, tot ingetrokken en niet van de zelfde datJllll af 
welke tak van bedrijf of beroep of gedeelte een nieuwe erkenning wordt verleend, stelt 
daarvan bepaalde werkzaamheden behoren. Onze Minister een zodanige bedrijfsvereni-. 

2 •• Als bedrijfsvereniging kan door Onze ging in, waarvan de statuten door hem wor
Minister, het bestuur van het Algemeen den vastgesteld en gewijzigd, die voldoet 
Werkloosheidsfonds en de ·stichting van de aan de vereisten, in het eerste lid van artikel 
Arbeid geboord, op haar verzoek worden 17 onder a, b en c vermeld en waarvan het 
erkend een vereniging, opgericht door een of bestuur door hem wordt benoemd. Deze 
meer naar het oordeel van Onze Minister vereniging verkrijgt door haar instelling 
algemeen erkende centrale organisaties of rechtspersoonlijkheid. 
daarbij aangesloten _verenigingen van werk• a. Bij algemene maatregel van bestuur 
gevers en een of meer naar het oordeel van worden de regelen vastgesteld, welke naast 
Onze Minister algemeen erkende centrale het in deze wet bepaalde nodig zijn voor de 
organisaties of daarbij aangesloten vereni• instelling, de werking en de opheffing van een 
gingen van werknemers, indien zij voldoet ~drijfsvereniging als in het vorige lid be-
aan de volgende vereisten: doeld. 

a. dat tot haar doel behoort de uitvoering Art. 19. 1. Een werkgever is van rechts-
der bij deze wet geregelde verzekeringen wege aangesloten bij de bedrijfsverenicinc, 
voor een onderdeel van het bedrijfs- en be- welke haar werking uitstrekt over het onder-
roepsleven, als bedoeld in het eerste lid; deel van het bedrijfs- en beroepsleven, waartoe 

b. dat zij niet beoogt winst te maken: de werkzaamheden behoren, welke hij doet 
c. dat haar statuten met de bepalingen verrichten. 

dezer wet in overeenstemming zijn. :.1. Indien een werk.gever werkzaamheden 
3. Voor ieder onderdeel van het bedrijfs- doet verrichten, welke tot verschillende on

en beroepsleven, als bedoeld in het eerste derdelen van het bedrijfs- en beroepsleven 
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behoren. ressorterend onder verschillende 
bedrijfsverenigingen, is hij van rechtswege 
aangesloten bij die bedrijfsvereniging, welke 
haar werking uitstrekt over het onderdeel 
van het bedrijfs- en beroepsleven, waartoe 
de werkzaamheden behoren, waarvoor door 
hem ,in de regel het grootste bedrag aan loon 
wordt of vermoedelijk zal worden betaald. 

3. Het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidsfonds beslist. indien daarover ge
schil bestaat of indien het dit uit anderen 
hoofde nodig acht, bij welke bedrijfsver
eniging een werkgever overeenkomstig het 
bepaalde in het eerste of tweede lid is aange
sloten, alsmede te rekenen van welke datum 
hij bij die vereniging is aangesloten. 

4. Het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidsfonds kan op verzoek van een werk
gever, als bedoeld in het tweede lid, beslissen, 
dat met afwijking van het in het tweede lid 
bepaalde die werkgever ten aanzien van werk• 
zaamheden, behorende tot een bij de beslis
sing aangewezen onderdeel van het bedrijfs,, 
en beroepsleven. dat ressorteert onder een 
andere bedrijfsvereniging dan die. waarbij de 
werkgever op grond van het bepaalde in het 
tweede lid is aangesloten, te rekenen van een 
bij de beslissing aan te wijzen datum is aan
gesloten bij eerstbedoelde bedrijfsvereniging. 

5. Een beslissing als bedoeld in het derde 
of vierde lid kan door het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds te allen tijde, 
te rekenen van een daarbij aan te wijzen 
datum. worden gewijzigd of ingetrokken. 

6. Een beslissing, als bedoeld in het derde 
of vierde lid, of een wijzigings- of in trekkings
beslissing, als bedoeld in het vijfde lid, wordt 
met de gronden, waarop zij steunt, schrifte. 
lijk aan de betrokken werkgever medege
deeld. 

7. Hij, die krachtens het in dit artikel 
bepaalde als werkgever bij een bedrij fsver
eniging is aangesloten of ophoudt bij die ver
eniging aangesloten te zijn, is, volgens door 
Onze Minister te stellen regelen en behoudens 
daarbij bepaalde uitzonderingen. verplicht 
daarvan bij die vereniging aangifte te doen. 

8. Indien een of meer werkgevers tenge
volge van een wijziging in de verdeling van 
het bedrijfs- en beroepsleven, in het eerste lid 
van artikel 16 bedoeld, ophouden bij een 

• bedrijfsvereniging aangesloten te zijn, kan 
het bestuur van het Algemeen Werkloos
heidsfonds bepalen, dat een gedeelte van het 
vermogen van het wachtgeldfonds dier be-
drijfsvereniging overgaat naar de bedrijfs,, 
vereniging of de bedrijfsverenigingen, naar 
welke de werkgevers overgaan. Dit gedeelte 
wordt voor elke bedrijfsvereniging door 
genoemd bestuur vastgesteld en is zoveel 
mogelijk evenredig aan het gedeelte van het 
risico der verzekering, dat is overgegaan. 

Art. 20. 1. De statuten ener bedrijfsver
eniging, als bedoeld in artikel 16 of 17, moeten 
zodanige bepalingen inhouden, dat het aan
tal bestuursleden, aangewezen door de orga,.. 
nisaties of verenigingen van werknemers, 
welke aan het in stand houden der vereniging 
medewerken, even groot is als het aantal 
'bestuursleden, aangewezen door de organisa
ties of verenigingen van werkgevers, welke 
aan het in stand houden der vereniging mede• 
werken en dat de vertegenwoordigers van 
de bedoelde organisaties of verenigingen van 

werknemers ter algemene vergadering even
veel stemmen uitbrengen als de ledenwerk
gevers en de ~rtegenwoordigers der bedoelde 
organisaties of verenigingen van werkgevers. 

2. De statuten ener bedrijfsvereniging 
moeten, onverminderd het elders in deze wet 
dienaangaande bepaalde, inhouden de aan
duiding van de gemeente, waar de zetel der 
vereniging gevestigd is, en voorts bepalingen 
omtrent: 

10. het lidmaatschap; 
30. de samenstelling en de bevoegdheden 

van de bestuursorganen, de bestuursverga
deringen en het nemen van een besluit in die 
vergaderingen en het tijdstip, waarop de 
verkiezing van de leden van het bestuur en 
van hun plaatsvervangers zal geschieden: 

~. de vertegenwoordiging der vereniging 
in en buiten rechte; 

4°. de samenstelling der algemene ver
gadering; 

sa. de wijze van bijeenroepen der alge
mene vergadering en de gevallen, waarin 
het bestuur verplicht is een algemene ver
gadering bijeen te roepen; 

60. de wijze van behandeling der voorstel
len op de algemene vergadering en de wijze, 
waarop in die vergadering een besluit kat" 
worden genomen; 

7°. het stemrecht en de uitoefening daar
van; 

8. de wijze van opbrengen der middelen 
tot dekking der uitgaven; 

9°. de ontbinding der vereniging. 
3, De statuten ener bedrijfsvereniging 

mogen geen bepalingen bevatten, welke 
strijdig zijn met de inhoud van deze wet of de 
te harer uitvoering vastgestelde bepalingen. 

4. Wijzigingen in de statuten van een 
bedrijfsvereniging als in artikel 16 of 17 
bedoeld treden niet in werking, voordat 
omtrent die wijzigingen overeenstemming 
is verkregen met Onze Minister, die terzake 
het bestuur van het Algemeen Werkloos
heidsfonds hoort. 

Art. 21. 1. Een erkende bedrijfsvereni
ging is bevoegd de administratie van de in 
deze wet geregelde verzekeringen, behoudens 
voorzover zij ten aanzien daarvan het be
paalde in het volgende lid toepast, onder haar 
verantwoordelijkheid te laten voeren door 
een door haar aan te wijzen natuurlijke of 
rechtspersoon, mits die niet beoogt wiqst te 
maken met de uitoefening van het bedrijf van 
administrateur of verzekeraar, noch middel• 
lijk of onmiddellijk uit enig dergelijk bedrijf 
voordeel pleegt te trekken. 

2. Een erkende bedrijfsvereniging is be
voegd bepaalde door haar aan te wijzen 
administratieve werkzqmheden onder haar 
verantwoordelijkheid te laten verrichten 
door een of meer door haar aan te wijzen 
organisaties of verenigingen van werknemers 
als in het eerste lid van artikel 20 bedoeld. 

Art. 22. 1. Het boekjaar ener bedrijfs,, 
verenjging loopt van I Januari tot en met 31 
December. 

2. Het bestuur ener bedrijfsvereniging is 
verplicht binnen negen maanden na het ver
strijken van een boekjaar een verslag omtrent 
de toestand der vereniging en haar werk
zaamheden in het afgelopen boekjaar samen 
te stellen en dat verslag met een exemplaar 
van de door de algemene ,vergadering goed-
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gekeurde rekening over dat boekjaar aan 
Onze Minister en aan het bestuur van het 
Algemeen Werkloosh~idsfonds toe te zenden. 

3. Door Onze Minister kunnen voorschrif
ten worden gegeven omtrent de inrichting van 
het in het vorige lid bedoelde verslag en de 
daarin te verwerken statistische gegevens. 

4. Het bestuur ener bedrijfsvereniging is 
verplicht statistische gegevens inzake de werk
loosheid en de in deze "Wet geregelde verzeke
ringen te verzamelen en te verstrekken vol
gens regelen, te stellen door Onze Minister, 
de Centrale Commissie voor de Statistiek 
gehoord. 

Art. 23. 1. Indien een erkende bedrijfs
vereniging in staat van faillisement wordt 
verklaard, vervalt de erkenning te rekenen 
van de dag, waarop de faillietverklaring 
wordt uitgesproken, die da& daaronder be
grepen. 

a. De erkenning ener bedrijfsvereniging 
wordt door Onze Minister, het bestuur van 
het Algemeen Werkloosheidsfonds en de 
Stichting van de Arbeid gehoord. ingetrokken, 
indien zij: 

a. een daartoe strekkend verzoek indient; 
b. tot ontbinding besluit; 
,. besluit zich niet langer met de uitvoering 

der bij deze wet geregelde verzekeringen, 
voorzover deze bij haar erkenning tot haar 
doel behoorde, te belasten; 

,t beoogt winst te maken. 
3. Het bestuur der bedrijfsvereniging is 

verplicht Onze Minister onverwijld met be
sluiten, als in het vorige lid onder ben c be
doeld, in kennis te stellen. 

4. De erkenning ener bedrijfsvereniging 
kan door Onze Minister, het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds en de Stichting 
van de arbeid gehoord, worden ingetrokken, 
indien de bedrijfsvereniging haar uit deze 
wet voortvloeiende verplichtingen niet naar 
behoren nakomt. 

s. Het besluit tot intrekking van de er
kenning ener bedrijfsvereniging bepaalt de 
datum, waarop de intrekking ingaat. Het 
wordt onverwijld aan de betrokken vereniging 
medegedeeld en wordt in de Nederlandse 
Staatscourant openbaar gemaakt. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden regelen vastgesteld omtrent de liqui
datie van het wachtgeldfonds ener bedrijfs
vereniging na intrekking van de erkenning 
dier vereniging, alsmede omtrent de bestem
ming van het bij intrekking van de erkenning 
aanwezige vermogen van het wachtgeldfonds. · 
Tevens worden daarbij, voorzoveel nodig in 
afwijking van het bepaalde in deze wet, 
verdere voorzieningen getroffen voor het 
geval een erkende bedrijfsvereniging haar 
uit deze "Wet voortvloeiende taak niet naar 
behoren en in overeenstemming met de bij 
en krachtens deze wet vastgestelde bepalingen 
vervult. 

§ 3. Van het Alg•meen Werldoosh•idsfonds. 
Art. 2'. I. Er bestaat een Algemeen 

Werkloosheidsfonds, dat de hoedanigheid 
van rechtspersoon bezit en gevestigd is te 
's-Gravenhage. 

a. De statuten van dit fonds worden door 
Onze Minister vastgesteld en gewijzigd. 

3. Het bestuur van het fonds bestaat uit 
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f:
n voorzitter, een door Onze Minister te 

epalen aantal leder, en een gelijk aantal 
aatsvervangende leden. 
4. Onze Minister benoemt de voorzitter 

van het bestuur en een derde gedeelte der 
leden en der plaatsvervangende leden. 

5. De Stichting van de Arbeid wijst een 
derde gedeelte der leden en der plaatsver
vangende leden aan uit de kring van de naar 
het oordeel van Onze Minister algemeen er
kende centrale organisaties van werkgevers 
en een ander derde gedeelte uit de kring van 
de naar het oordeel van, Or,ze Minister alge
meen erkende centrale organisaties van werk
nemers. Dnze Minister bepaalt het aantal 
leden en plaatsvervangende leden, dat uit 
de kring van elke organisatie wordt aange
wezen. 

6. De in het tweede, derde, vierde en 
vijfde lid bedoelde beslissingen worden door 
Onze Minister niet genomen, dan nadat de 
Stichting van de Arbeid door hem in de ge
legenheid is gesteld ter.zake haar mening 
kenbaar te maken. 

7. Onze Minister kan aan de voorzitter, 
de leden en de plaatsvervangende leden van 
het bestuur ten laste van het fonds een 
schadeloosstelling (een vergoeding voor reis
en verblijfkosten daarin begrepen) toeken
nen, waarvan het bedrag jaarlijks door hem 
wordt vastgesteld. 

8. De voorzitter vertegenwoordigt het 
fonds in en buiten rechte. 

Art. 25. 1. Met de dagelijkse leiding der 
werkzaamheden van het Algemeen Werk
loosheidsfonds is een directeur belast, die 
tevens als secretaris van het bestuur van 
het fonds optreedt. 

a. De directeur en het overige personeel 
van het fonds worden door het bestuur be
noemd. geschorst en ontslagen en ontvangen 
hun bezoldiging uit de gelden van het fonds, 
met dien verstande, dat omtrent de benoe,,, 
mingvande directeur, voordat deze geschiedt, 
overeenstemming met Onze Minister moet 
zijn verkregen. 

Art. 26. I. Het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds brengt, volgens door 
Onze Minister bij de statuten van het fonds 
te stellen regelen en behoudens daarbij te 
bepalen uitzonderingen, de besluiten, die 
het neemt, onverwijld ter kennis van Onze 
Minister. 

2. Onze Minister kan deze besluiten, voor
zover zij met de wet of het algemeen belang 
strijden, geheel of ten dele schorsen of ver
nietigen. 

3. Het besluit van Onze Minister is met 
redenen omkleed. Het regelt tevens de ge
volgen van de schorsing of vernietiging. De 
schorsing kan niet langer duren dan 6 maan
den. 

Art. 27. Bij algemene maatregel van be
stuur kunnen, voorzoveel nodig in afwijking 
van het bepaalde in deze wet, voorzieningen 
worden getroffen voor het geval het bestuur 
van het Algemeen Werkloosheidsfonds zijn 
uit deze wet voortvloeiende verplichtingen 
niet r,aar behoren nakomt. 

Art. 28. I. Het boekjaar van het Algemeen 
WerkJoosheidsfonds loopt van I Januari 
tot en met 31 December. 

2. Het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidsfonds is verplicht binnen een jaar 
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na het verstrijken van een boekjaar een ve 
slag omtrent de toestand van het fonds e 
van zijn werkzaamheden in het afgelopeä 
boekjaar samen te stellen en aan Onze Minis. 
ter toe te zenden. 

3. Door Onze Minister kunnen voorschrif
ten worden gegeven omtrent de inrichtinc 
van het in het vorige lid bedoelde verslag en 
de daarin te verwerken statistische gegevens. 

HOOFDSTUK III. 
Van de venekerlng van uJtkerlng bU 

onvrljw~ werkloosheid. 

§ 1. Algmwn• 1,epali,..en. • 
Art. 29. 1. Een werknemer in de zin dezer 

wet is verzekerd tegen geldelijke gevolgen 
van onvrijwillige werkloosheid door middel 
van een wachtgeldverzekering en een werk
loosheidsverzekering. 

z. Het . risico der wachtgeld verzeker~ 
wordt gedragen door de bedrijfsverenigingen. 
die de daartoe bijeengebrachte gelden af.J 
zonderlijk beheren en administreren in de 
vonn van een wachtgeldfonds. 

3. Het risico der werkloosheidsverzeke
ring wordt gedragen door het Aicemeen 
Werkloosheidsfonds. 

4. De kosten van beheer en administratie, 
aan de uitvoering van de werkloosheids
verzekering verbonden, komen ten laste van 
het Algemeen Werkloosheidsfonds, behou
dens de bevoegdheid van het bestuur van 
dit fonds om ten aanzien van de mate, waarin 
de door de bedrijfsverenigingen gemaakte 
kosten ten laste van het fonds kunnen wor
den gebracht, beperkende bepalingen te 
stellen. De overige kosten van beheer en ad
ministratie, aan de uitvoering van de wacht
geldverzekering en de werkloosheidsverzeke
ring verbonden, komen ten laste van het 
wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging, 
die de kosten heeft gemaakt. 

5. Onze Minister stelt recelen ten aanzien 
van de belegging van de gelden der in dit 
artikel bedoelde fondsen. 

A-rt. 30. 1. Onverminderd het elders bij 
of krachtens deze wet bepaalde heeft een 
werknemer, die op een dag onvrijwillig, al 
dan niet tengevolge van ontslag uit zijn 
dienstbetrekking, geheel of ten dele werkloos 
is, over die dag aanspraak op een uitkering 
ingevolge deze wet, voorzover op zijn laatste 
werkgever niet de verplichting rust tijdens 
de werkloosheid het loon onverminderd door 
te betalen. 

2. De in het eerste lid bedoelde uitkering 
wordt aan de werknemer op zijn verzoek 
toegekend door het bestuur der bedtijfsver
eniging, waarbij zijn laatste werkgever te 
zijnen aanzien is aangesloten. 

3. Het bestuur der bedrijfsvereniging 
is bevoegd de werknemer op zijn verzoek 
een voorschot op de uitkering te verstrekken. 
Het voorschot moet door de werknemer op 
eerste vordering van het bestuur worden 
terugbetaald en kan door het bestuur ook 
op latere uitkeringen in mindering worden 
cebracht. 

4. De aanspraak op uitkering over een 
een dac vervalt, indien het in het tweede 
lid bedoelde verzoek niet binnen 90 dagen 
na die dag is ingediend. 
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5. Een toegekende uitkering, die niet is 
ingevorderd, binnen 90 dagen na de eerste 
dag der betaalbaarstelling, wordt niet meer 
uit betaald. . 

6. Een besluit tot toekenning van een 
uitkering kan met terugwerkende kracht 
worden ingetrokken of herzien, evenwel uit
sluitend, indien het in strijd met een bij of 
krachtens deze wet vastgestelde bepaling 
is genomen en zulks aan het toedoen van de 
werknemer is te wijten. Het genotene of te 
veel genotene moet door de werknemer op 
eerste vordering van het bestuur worden 
terugbetaald en kan door het bestuur ook op 
latere uitkeringen in mindering worden ge
bracht. 

Art. 31. I. Het aantal dagen, waarover 
een werknemer, al dan niet onafgebroken, 
een uitkering kan worden toegekend op 

· grond van de bepalingen dezer wet, bedraage 
per uitkeringsjaar 126 of, ingeval hem over 

· een uitkeringsjaar op grond van het bepaald t 
in artikel 36 over meer dan 48 dagen wacht
geld wordt toegekend, zoveel meer als het 
aantal dagen wachtgeld meer bedraagt dan 48. 

a. Elk uitkeringsjaar bestaat uit een 
aaneengesloten periode v:an I 2 maanden. 

3. Het eerste uitkeringsjaar vangt voor 
een werknemer aan met ingang van de eerste 
dag, waarover hem uitkering op grond van 
deze wet wordt toegekend. 

4. Na afloop van een uitkeringsjaar vangt 
een nieuw uitkeringsjaar aan met ingang van 
de eerstvolgende dag, waarover hem weder 
uitkering op grond van deze wet wordt toege
kend. 

5. De in het eerste lid bedoelde aantallen 
dagen kunnen door de besturen der bedrijfs
verenigingen, onder goedkeuring van Onze 
Minister, die terzake het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds hoort. even
redig gewijzigd worden ten aanzien van die 
takken van bedrijf of beroep of gedeelten 
daarvan, waarvoor bij of krachtens de wet 
is toegestaan geregeld minder dan. 6 dagen 
per week te werken en waar de over een week 
berekende lonen niet evenredig geringer zijn 
dan zij waarschijnlijk bij een zesdaagse werk
week zouden bedragen. 

Art. 32. 1. Voorzover het betreft het in 
ontvangst nemen van een uitkering inge
volge deze wet en het verlenen van kwijting 
voor de betaling. wordt· een minderjarige 
met een meerderjarige gelijkgesteld, tenzij 
de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen 
de betaling aan de minderjarige schriftelijk 
verzet bij het bestuur der betrokken bedrijfs
vereniging. 

z. Ten aanzien van een uitkering inge
volge deze wet aan een gehuwde vrouw vindt 
artikel 1637/ van het Burgerlijk Wetboek 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 33. I. De uitkeringen, op grond van 
deze wet toegekend, zijn tot een beloop van 
acht gulden per dag niet vatbaar voor ver
vreemding, verpanding, belening of beslag 
(faillissementsbeslag daaronder begrepen). 
behoudens voorzover zulks dient tot verhaal 
van onderhoud, waartoe de werknemer vol
tens de wet is gehouden. 

2. Een volmacht tot invorderinlf van 
uitkering, onder welke vorm of welke be-
1J&ming ook door de werknemer verleend, kan 
iteeds worden herroepen. 
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3. Elk beding, strijdig met enige bepaling 
van dit artikel, is nietig. 

Art. 34. 1. Ter bestrijding van de kosten 
der verzekering is door de werkgever en de 
werknemer en, voorzover het de werkloos
heidsverzekering betreft, ook door het Rijk 
een premie verschuldigd, welke wordt bere
kend over het loon, dat de werknemer van 
de werkgever ontvangt. 

2. De vaststelling van de bedragen der 
premiën alsmede de inning daarvan, voor
zover deze laatste de door de werkgever en de 
werknemer verschuldigde premiën betreft. 
geschiedt door dt!"bedrijfsvecenicing, waarbij 
de werkgever ten aanzien van de werknemer 
is aangesloten. 

3. Premiën, welke langer dan twee jaren 
verschuldigd zijn, worden niet meer vastge
steld. 

4. De werkgever betaalt zowel de door de 
werknemer als de door hem zelf verschuldigde 
premie, doch houdt eerstbedoelde van het 
loon van de werknemer af. Het afgehouden 
bedrag wordt geacht door de werkgever te 
worden gevorderd krachtens artikel 1638r, 
onder 30, van het Burgerlijk Wetboek. 

5. Premiln, welke niet zijn ingevorderd 
binnen vijf jaren na de vaststelling, worden 
niet meer ingevorderd. 

6. De rechtsvordering tot terugbetaling 
van onverschuldigd betaalde premie verjaart 
door verloop van twee jaren na de betaling. 

Art. 35. 1. Indien een werkgever een 
vastgestelde premie geheel of ten dele niet 
binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, 
maant de bedrijfsvereniging hem schriftelijk 
aan om alsnog binnen tien dagen na de dag
tekening dier aanmaning te betalen. Voor 
deze aanmaning is door de werkgever vijf 
en twintig cent verschuldigd. Wordt na. deze 
aan.maning niet binnen de termijn van tien 
dagen betaald, dan is de bedrijfsvereniging 
bevoegd bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van de schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten, de premie en de 
aanmaningskosten in te vorderen. 

2. Verschillende vorderingen tegen een 
zelfde werkgever en vorderingen tegen ver
schillende werkgevers kunnen in hetzelfde 
dwangbevel worden opgenomen. 

3. ·Het dwangbevel wordt uitvoerbaar 
verklaard door de voorzitter van de recht
bank van het arrondissement, binnen hetwelk 
de bedrijfsvereniging, welke het dwangbevel 
uitvaardigt, is gevestigd. 

4. De betekening en de tenuitvoerlegging 
geschieden op de bij het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering ten aanzien van 
vonnissen en authentieke akten voorgeschre
ven wijze door de ambtenaren der directe 
belastin_gen, behoudens dat, met afwijking 
van de artikelen 440, derde lid, en 450, 
tweede lid, van dat wetboek, bij inbeslagne- , 
mine van roerende goederen, de daarmede 
belaste ambtenaar zich desverkiezende niet 
door getuicen of door slechts één getuige 
behoeft te doen bijstaan, en die ambtenaar 
bevoegd is om degene, tegen wie het beslag 
is gedaan, ook zonder diens bewilliging tot 
bewaarder aan te stellen. 

5. Na de betekening kan uitsluitend wor
den betaald ten kantore der directe belastin
gen, waaraan de ambtenaar, houder van het 
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angbevel, verbonden is, of bij inbeslagne
inc, in handen van die ambtenaar. 
6. De kosten van vervolging worden be

itkend volgens de bepalingen betreffende de 
'ilosten van vervolging terzake van directe 
belastingen. Het recht van invordering bij 
dwangbevel strekt zich uit tot deze kosten. 

7. Wordt de vordering niet ten volle ver
haald, dan worden eerst achtereenvolgens de 
kosten van vervolging en de kosten van de in 
het eerste lid bedoelde aanmaning voldaan. 

8. De vordering van de bedrijfsvereni
ging wegens premie, waaronder begrepen 
worden de kosten der in het eerste lid bedoelde 
aanmaning en de kosten van vervolging,is 
bevoorrecht op al de roerende en onroerende 
goederen van de werkgever en heeft voorrang 
boven alle bevoorrechte schulden, met uit
.sondering van de grondbelasting, van hypo
theek en van de gerechtskosten, bedoe Id 
in artikel 1185, onder 1°, en artikel 1195, onder 
1°, van het Burgerlijk Wetboek. 

§ 2. Van de verplichte wachtgeldverzekering. 

Art. 36. 1. Een werknemer heeft over 
een dag van onvrijwillige werkloosheid aan
spraak op wachtgeld ten laste van het wacht
geldfonds der bedrijfsvereniging, waarbij zijn 
laatste· werkgever te zijnen aanzien is aan
gesloten, overeenkomstig de bepalingen van 
het in artikel 37 bedoelde wachtceldregle
ment dier bedrijfsvereniging, indien hij in 
de periode van 12 maanden, aan het intreden 
van zijn werkloosheid onmiddellijk vooraf
gaande ten minste 156 dagen als werknemer 
in de zin van deze wet heeft gewerkt in dienst 
van een of meer werkgevers, die op de dag, 
waarover aanspraak op wachtgeld wordt ge
maakt, bij de bedrijfsvereniging aangesloten 
zijn. Indien het bepaalde in artikel .s. tweede 
of derde lid, van toepassing is en binnen 12 
maanden na afloop van de aldaar bedoelde 
periode werkloosheid intreedt, alsmede in
dien werkloosheid intreedt binnen I 2 maanden 
na afloop van een periode, waarin de werk
nemer tengevolge van ziekte of ongeval geen 
arbeid kon verrichten, wordt de in de vorige 
volzin genoemde periode van 12 maanden 
met de duur· van eerstbedoelde periode ver
lengd. 

2. Een werknemer aan wie over een of 
meer dagen uitkering ten laste van het Alge
meen Werklossheidsfonds is toegekend. kan 
over een daarna gelegen dag geen aanspraak 
op wachtgeld ten laste van het wachtgeld
fonds ener bedrijfsvereniging doen gelden. 
als hij niet 

a. voldoet aan het in het eerste lid ten 
aanzien van de eis van 156 dagen werken 
bepaalde en 

b. na de laatste dag van eerstbedoelde 
uitkering ten minste 78 dagen als werknemer 
in de zin van deze wet heeft gewerkt in dienst 
van een of meer werkgevers, die op de dag, 
waarover aanspraak op wachtgeld wordt 
gemaakt, bij de bedrijfsverenicinc aangeslo
ten zijn. 

3. Het bestuur der bedrijfsvereniging is 
in bijzondere gevallen bevoegd, werkzaamhe
den, als werknemer verricht, doch niet in 
dienst van een bij de bedrijfsvereniging aan
gesloten werkcever, voor de toepassing van 
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het bepaalde in het eerste en het tweede 
met werkzaamheden in dienst van een 
gesloten werkgever gelijk te stellen. 

4. Ten aanzien van de aantallen dagea 
werken, in het eerste en het tweede lid p. 
noemd, is het bepaalde in het vijf de lid vaa 
artikel 31 van toepassing. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen op grond van bijzondere omstandig• . 
heden ten aanzien van een of meer takken van 
bedrijf of beroep of gedeelten daarvan, wat 
de aanspraak op wachtgeld aangaat, regelen 
worden gesteld, welke afwijken van het in het 
eerste en het tweede lid bepaalde. 

Art. 37. 1. Elke bedrijfsvereniging stelt 
een wachtgeldreglement vast, dat zoveel 
mogelijk overeenkomt met een door Ome 
Minister te verstrekken model en dat, even" 
als daarin aangebrachte wijzigingen, de 
goedkeuring van Onze Minister behoeft, 
voordat het in werking treedt. Onze Minister 
hoort, alvorens inzake een aanvrage om goed~ 
keming te besli~n. het bestum van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds. 

2. Onverminderd het elders in deze wet 
dienaangaande bepaalde, bevat het wacht" 
&eldreglement bepalingen omtrent: 

a. de grootte en de duur van het wacht• 
geld; 

b. de vraag, wie voor de berekening va.n 
het wachtgeld als kostwinner wordt aanae
merkt; 

c. de berekening van de aantallen da&al 
werken, in het eerste en het tweede lid van 
artikel 36 bedoeld; 

d. de vermindering of inhouding van het 
wachtgeld over een periode van een of meer 
dagen, in verband met door de werknemer 
persoonlijk in die periode verrichte arbeid of . 
door hem persoonlijk over die periode gmJO
ten inkomsten, alsmede het aantal da.een, 
waarover het wachtgeld ingeval van ver" 
mindering geacht wordt te zijn toegekend; 

e. het al dan niet doormaken van wacht• 
dagen, voordat wachtgeld wordt toegekend, 
alsmede het aantal der eventuele wachtdagen 
en de wijze, waarop zij worden vastgesteld: 

f. de maatregelen van controle, die ten 
aanzien van de werknemers moeten worden 
pnomen; 

g. andere voorwaarden, die aan het ge
nieten van wachtgeld zijn verbonden; 

h. de bevoegdheid van het bestuur der 
bedrijfsvereniging om het toekennen van 
wachtgeld voor bepaalde groepen van werk
nemers over bepaalde tijdvakken in bepaalde 
cemeenten te schorsen: 

i. andere onderwerpen, die regeling blijken 
te behoeven. 

3. Het wachtceldreglement mag geen be
palingen bevatten, welke strijdig zijn met de 
inhoud dezer wet of de te harer uitvoering 
vastgestelde bepalingen of met de inhoud 
van de statuten der bedrijfsvereniging. 

Art. 38. Het wachtgeldreglement van een 
bedrijfsvereniging stelt het wachtgeld per 
dag vast op niet minder dan 

80 % voor gehuwde mannen, gehuwde 
vrouwelijke kostwinners en ongehuwde man
Aelijke of vrouwelijke kostwinners. 

70 % voor ongehuwden. niet-kostwinner&II 
van 18 jaar en ouder, die niet bij hun ouder, 
inwonen en 

60 % voor de overige werknemers 
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van het dagloon, in het zevende lid van erti
kel 9 bedoeld. 

Art. 39. 1. Het aantal da.gen, waarover een 
werknemer, al dan niet onaf gebroken, 
wachtgeld kan worden toegekend ten laste 
van een wachtgeldfonds van een bedrijfs-
vereniging, wordt in het wachtgeldreglement 
dier vereniging vastgesteld op niet minder 
dan 48 per uitkeringsjaar. 

2. Op dit aantal dagen wordt in minde
ring gebracht het aantal dagen, waarover de 
werknemer over het zelfde uitkeringsjaar 
wachtgeld is toegekend ten Jaste van het 
wachtgeldfonds van een alldere bedrijfsver-
eniging. · 

3. Te11 aanzien van de aantallen dagen, in 
het eerste en het tweede lid bedoeld, is het 
bepaalde in het vijfde lid van artikel 31 van 
toepassing. 

Art. 40. 1. Geen wachtgeld wordt toegekend: 
a. aan de werkmener, die niet ten volle 

voldoet aan de voorschriften, die voor hem 
gelden op grond van deze wet of de te harer 
uitvoering en toepassing vastgestelde bepa
lingen; 

b. aan de werknemer, die handelingen 
pleegt, welke benadeling tot gevolg hebben 
of kunnen hebben van de bedrijfsvereniging, 
waarbij zijn laatste werkgever te zijnen aan
zien is aangesloten of van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds: 

c. aan de werknemer, die zich tijdens 
werkloosheid niet volgens door Onze Minister 
te stellen regelen en behoudens daarbij be
paalde uitzonderingen als werkzoekende 
doet inschrijven bij het orgaan der openbare 
arbeidsbemiddeling; 

d. aan de werknemer, die zonder gegronde 
redenen nalaat te voldoen aan een oproeping 
om in verband met de toepassing van deze 
wet of te harer uitvoering vastgestelde be
palingen ten kantore van het orgaan der 
openbare arbeidsbemiddeling te verschijnen; 

e. aan de werknemer, die: 
I. zonder gegronde redenen niet medewerkt 

aan een voor hem gewenst medisch, psycho
logisch of psychotechnisch onder2'oek naar 
zijn arbeidsgeschiktheid; 

II. zonder gegronde redenen niet deel
neemt aan een voor hem gewenste opleiding 
of scholing, of, hoewel daaraan deelnemende, 
niet genoegzaam medewerkt tot het bereiken 
van een gunstig resultaat; 

III. geacht moet worden werkloos te zijn 
of te blijven, doordat hij in onvoldoende 
mate trac.ht arbeid te verkrijgen: . 

IV. nalaat passende arbeid te aanvaarden; 
V. door eigen schuld of eigen toedoen geen 

arbeid verkrijgt of behoudt; 
f. aan de werknemer, die werkloos is 

tengevolge van werkstaking of uitsluiting, 
tenzij het bestuur van de bedrijfsvereniging 
onder goedkeuring van het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds anders be
slist; 

,. aan de werknemer, wiens physieke of 
psychi~he gesteldheid hem ongeschikt of 
nagenoeg ongeschikt maakt tot het verrichten 
v-a.n werkzaamheden in het onderdeel van 
het bedrijfs- en beroepsleven, waarover de 
bedrijfsvereniging haar werking uitstrekt; 

h. aan de werknemer, die vacantie geniet; 
i. aan de werknemer, die buiten het Rijk 

woont of verblijf houdt; 
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~ ;. aan de werknemert die zich in militaire 
dienst bevindt: 

Ic. aan de werknemer, die rechtens van 
zijn vrijheid is beroofd; 

l. aan de werknemer, die een vrijstelling 
als bedoeld in artikel 14 geniet of wiens 
werkloosheid binnen 90 dagen na de datum 
van intrekking van een zodanige vrijstelling 
is aangevangen en niet door een periode van 
ten minste 6 aaneencesloten dagen van wer
ken is onderbroken; 

m. over de voor de werknemer normale 
rustdac of rustdagen. met dien verstande, 
dat per week ten minste c§c§n dag als rustc:lac 
wordt beschouwd; 

n. over een nationale of algemeen erkende 
Christelijke feestdag, dan wel over een ker
kelijke feestdag, die ter plaatse, waar de 
werknemer pleegt te werken, algemeen als 
zodanig wordt gevierd, behoudens voor
zover een dezer feestdagen is gelegen in een 
periode van onvrijwillige werkloosheid en 
niet samenvalt met een rustdag als onder m 
bedoeld. 

3. Het bestuur der bedriifsverenicing kan 
in de gevallen, in het eerste lid onder a tot 
en met f bedoeld, hetzij onmiddellijk, hetzij 
op een later tijdstip, de uitsluiting van het 
recht op wachtgeld voor een werknemer 
beperken tot een bepaalde termijn. die het te 
allen tijde kan herzien. 

3. Indien het orgaan der openbare ar. 
beidsbenmiddeling van oordeel is, dat een 
geval als in het eerste lid onder , bedoeld 
aanwezig is en dit geval betrekking heeft of 
mede betrekking heeft op arbeid buiten het 
onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven, 
waarover de bedrijfsvereniging haar werking 
uitstrekt, geeft het van dit oordeel onver
wijld schriftelijk kennis aan het bestuur der 
bedrijfsvereniging, onder vermelding van de 
gronden, waarop het oordeel stèunt, en van 
de duur der uitsluiting. die naar zijn mening 
in acht moet worden genomen. Het bestuur 
deelt zijn beslissing terzake schriftelijk aan 
het orgaan der openbare arbeidsbemiddeling 
mede. Voorzover de beslissing niet met het 
oordeel van het orgaan in overeenstemming 
is. worden de gronden, waarop zij steunt, 
eveneens medegedeeld. 

4. Ingeval van strijd tussen een bepaling, 
vastgesteld bij of krachtens de artikelen 4, s. 
6. 7 of II van het Koninklijk besluit van 
I7 Juli 1944 (Staatsblad No. E 51), houdende 
regelen betreffende de arbeidsbemiddeling 
en de scholing, herscholing en omscholing, 
en een bij of krachtens dit artikel vastgestelde 
bepaling is laatstbedoelde van toepassing. 

An. 41. 1. De te betalen premU!n worden 
door het bestuur der bedrijfsvereniging vast
gesteld op een percentage van het loon van 
de werknemer. met dien verstande, dat dit 
percentage voor de werkgever en de werk
nemer het zelfde behoort te zijn. 

2. Van elke vaststelling van een percen
tage als in het eerste lid bedoeld wordt onver
wijld kennis gegeven aan het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds. 

3. Het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidsfonds kan binnen 3 weken na ont
vangst van een kennisgeving als in het tweede 
lid bedoeld aan het bestuur van de bedrijfs-, 
vereniging mededelen. dat het zich met het 
vastpstelde percentage niet kan verenigen. 
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Bedoelde mededelin& vindt echter niet plaats 
dan nadat met het bestuur van de bedrijfs
vereniginc overleg gepleegd is. 

4. Het bestuur van de bedrijfsvereniging 
stelt na ontvangst van een mededeling als 
in het derde lid bedoeld het percentage op
nieuw vast, in overeenstemming met het 
&evoelen van het bestuur vap het Algemeen 
Werkloosheidsfonds. 

s. Op gelijke wijze als in de vorige leden 
bepaald kan een vastgesteld percentage te 
allen tijde worden herzien. 

Art. 42. 1. Met het oog op de bestrijdinc 
der uitgaven van het wachtgeldfonds in 
jaren, waarin de gewone middelen daartoe 
ontoereikend zijn, vormt het bestuur der 
bedrijfsvereni&ing een reserve, waarvoor over 
elk boekjaar ten minste twintig ten honderd 
van het gezamenlijk bedrag der premiën over 
dat boekjaar wordt afgezonderd, met dien 
verstande evenwel, dat 

a. tengf'volge van bedoelde afzondering 
de reserve niet behoeft te stijgen boven twee
maal het gezamenlijk bedrag der premiën over 
dat boekjaar; 

b. het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidsfonds over een bepaald boekjaar 
geheel of ten dele ontheffing kan verlenen van 
de verplichting tot reservering. 

2. Het bestuur der bedrijfsverenigi.ng 
bezigt aldus gereserveerde gelden niet tot 
bestrijding van uitgaven van het wacht
geldfonds dan met toestemming van het 
bestuur van het Algemeen Werkloosheids
fonds. 

Art. 43. Het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds kan volgens algemene 
regelen, die door Onze Minister, genoemd 
bestuur gehoord, worden vast1esteld, uit dat 
fonds over een bepaald boekjaar een bijdrage 
toekennen ten behoeve van wachtgeldfond
sen, die in dat boekjaar aan buitengewoon 
werkloosheidsrisico onderhevig zijn en waar
uit in verband daarmede over dat boekjaar 
buitengewone uitgaven moeten worden ge
daan. Aan een zodanige toekenning kunnen 
voorwaarden worden verbonden. 

§ 3. Van de u,rplicht, werldoosheidsveneke,i,... 
Art. 44. 1. Aan een werknemer wordt 

over een dag van onvrijwillige werkloosheid, 
waarover hij geen aanspraak heeft op wacht
geld op grond van het bepaalde in artikel 36, 
een uitkering toegekend ten laste van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds, overeenkom
stig de bepalinpn van het in artikel 45 be
doelde reglement voor de werkloosheids
verzek.eriQg .van dat fonds, indien hij in de 
periode van 12 maanden, aan het intreden 
van :z:ijn werkloosheid onmiddellijk vooraf
gaande, ten minste 78 da&en als werknemer 
in de zin van deze wet heeft gewerkt. Het 
bepaalde in de tweede volzin van het eerste 
lid van artikel 36 is van toepassing. 

2. Een werknemer, aan wie over eeot"uit
keringsjaar uitkering ingevolge deze wet 
is toegekend over het maximum-aantal dagen, 
in artikel 31 bedoeld, kan daarna geen aan
spraak op uitkering ten laste van het Alge
meen Werkloosheidsfonds doen gelden, als 
hij niet . 

a. voldoet aan het in het eerste lid ten aan-
57 
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zien van de eis van 78 dagen werken bepaalde 
m - . 

b. na de laatste dag van eerstbedoelde 
uitkering ten minste 39 dagen als werknemer 
in de zin van deze wet heeft gewerkt. 

3. Ten aanzien van de aantallen dagen 
werken, in het eerste en het tweede lid ge
noemd, is het bepaalde in het vijfde lid van 
artikel 31 van toepassing. 

Art. 45. 1. Het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds stelt een reglement voor 
de werkloosheidsverzekering vast, dat, even
als daarin aangebrachte wijzigingen, de 
goedkeuring van Onze Minister behoeft, 
voordat het in werking treedt. 

2. Het bepaalde in artikel 37, lid 2 1 is ten 
aanzien van dit reglement van overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat de 
in artikel 37, lid 2, onder h.. bedoelde bevoegd
heid berust bij het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds. 

3. Het reglement mag geen bepalingen 
bevatten, welke strijdig zijn met de inhoud 
van deze wet of de te harer uitvoering vast
gestelde bepalingen of met de inhoud van de 
statuten van het Algemeen Werkloosheids
fonds . 

. Art. 46. 1. Het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds geeft aan de besturen 
der bedrijfsverenigingen aanwijzingen van 
algemene aard, die zij in acht moeten nemen 
bij het beoordelen van verzoeken om ui tke
ring als in artikel 44 bedoeld .. 

2. Wanneer het bestuur ener bedrijfsver
eniging van oordeel is, dat aanwijzingen, als 
in het eerste lid bedoeld, ~aarlijk kunnen 
worden opgevolgd, geeft het daarvan zo 
spoedig mogelijk kennis ·aan het bestuur van 
het Algemeen Werkloosheidsfonds. 

3. Indien laatstgenoemd bestuur de aan
wijzing handhaaft, staat voor het bestuur 
der betrokken bedrijfsvereniging beroep open 
op Onze Minister. 

Art. 47 . . Het reglement voor de werkloos
heidsverzekering van het Algemeen Werk
loosheidsfonds bepaalt, dat de uitkering, in 
artikel 44 bedoeld, per dag bedraagt 

80 °/4 voor gehuwde mannen, gehuwde 
vrouwelijke kostwinners en ongehuwde man
nelijke of vróuwelijke kostwinners, 

70 % voor ongehuwden, niet-kostwinners, 
van 18 jaren en ouder, die niet bij hun ouders 
inwonen en 

6o % voor de overige werknemers 
van het dagloon, in het zevende lid van arti
kel 9 bedoeld. 

Art. 48. 1. Behoudens het in het volgende 
lid bepaalde is artikel .40, eerste, tweede en 
vierde lid, ten aanzien van de werkloosheids
verzekering van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat op grond van de 
physieke of psychische gesteldheid van de 
werknemer alleen dan geen uitkering wordt 
toegekend, indien de werknemer voor elke 
werkzaamheid, in welk onderdeel van het 
bedrijfs- en beroepsleven ook, ongeschikt of 
nagenoeg ongeschikt is. 

z. Indien het orgaan der openbare arbeids
bemiddeling aanvankelijk van oordeel is, 
dat een geval als in het eerste lid van artikel 
40 onder e genoemd aanwezig is, geeft het 
van dit oordeel onverwijld schriftelijk kennis 
aan het bes.tuur der bedrijfsvereniging, onder 
vermelding van de gronden, waarop het 
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oordeel steunt en van de duur der uitsluiting, 
die naar zijn mening in acht moet worden 
genomen. Het bestuur d~elt het orgaan der 
openbare arbeidsbemiddeling zo spoedig 
mogelijk schriftelijk mede, of het zich met 
zijn oordeel en met de aangegeven duur der 
uitsluiting . verenigt. Bij gebreke van over
eenstemming treedt het orgaan der openbare 
arbeidsbemiddeling met het bestuur der 
bedrijfsvereniging in overleg. Voorzover daar
bij het bedoelde orgaan zijn aanvankelijk 
oordeel handhaaft, wordt door het bestuur 
der bedrijfsvereniging geen uitkering toege
kend. 

3. In het geval, in cle laatste volzin van 
h~ vorige lid bedoeld, staat van de uitspraak 
van het orgaan der arbeidsbemiddeling voor 
het bestuur der bedrijfsvereniging beroep 
open. Ten aanzien van dit beroep is het be
paalde in artikel 52 van overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 49. 1. De te betalen premiën worden 
· door Onze Minister. na overleg met het be
stuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds, 
vastgesteld op een percentage van het loon 
van de werknemer, met dien verstande, dat 
dit percentage voor alle takken van bedrijf 
en beroep hetzelfde behoort te zijn en dat van 
het totaal der premiën een vierde deel voor 
rekening van de werkgever, een vierde deel 
voor rekening van de werknemer en de helft 
voor rekening van het Rijk behoort te komen. 

2 • .Op gelijke wijze als in het vorige lid 
bepaald kan een vastgesteld percentage te 
allen tijde worden herzien. 

Art. 50. 1. Met het oog op de bestrijding 
der uitgaven van .het Algemeen Werkloos
heidsfonds in jaren, waarin de gewone midde
len daartoe ontoereikend zijn, vormt het 
bestuur van het fonds een reserve, waarvoor 
over elk boekjaar ten minste twintig ten 
honderd van het gezamenlijk bedrag der 
premiën over dat boekjaar wordt afgezon
derd, met dien verstande evenwel, dat 

a. tengevolge van bedoelde afzondering 
de reserve niet behoeft te stijgen boven twee 
maal het gezamenlijk bedrag der premiën 
over dat boekjaar; 

b. Onze Minister over een bepaald boekjaar 
geheel of ten dele ontheffing kan verlenen 
van de verplichting tot reservering. , 

2. Het bestuur van het Algemeen Werk
loosheidsfonds bezigt aldus gereserveerde 
gelden niet tot bestrijding van uitgaven van 
het fonds dan met toestemming van Onze 
Minister. 

Art. 51. Onze Minister is bevoegd, het 
bestuur van het Algemeen Werkloosheids
fonds gehoord. regelen te stellen, volgens 
welke het bestuur van een bedrijfsvereniging 
kan worden verplicht tot storting in het Alge
meen Werkloosheidsfonds van een gedeelte 
der premiën, welke over een aan te wijzen 
periode voor het wachtgeldfonds zijn betaald 
over het loon van werknemers, die 

a. uitsluitend tengevolge van het niet 
voldoen aan het bepaalde in het eerste of 
het tweede lid van artikel 36, voorzover het de 
aldaar bedoelde eis van een aantal dagen wer
ken betreft, over een of meer dagen, na de 
bovenbedoelde periode gelegen, geen aan
spraak konden doen gelden op wachtgeld ten 
laste van het wachtgeldfonds der bedrijfs
vereniging en 
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b. over die dagen uitkering ontvingen ten 
laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds. 

HOOFDSTUK IV. 

Van het beroep. 

Art. 52. 1. Van een beslissing van het 
bestuur ener bedrijfsvereniging staat beroep 
open: 

a.· voor de werkgever, voorzover de beslis
sing betrekking heeft op de verschuldigde 
premi~i 

b. voor de werknemer, voorzover de be
slissing verband houdt met het recht op een 
uitkering ingevolge deze wet. · 

2. Over de in het vorige lid bedoelde 
beslissing 'VVqrdt bij uitsluiting geoordeeld 
door een scheidsgerecht, dat wordt ingesteld 
door de bedrijfsvereniging, met dien ver
stande, dat zij aan een andere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereniging kan opdragen 
om in haar behoef te aan instelling van een 
scheidsgerecht te voorzien en in dat geval 
het door die vereniging ingestelde scheidsge
recht wordt beschouwd als door de bedrijfs
vereniging ingesteld. 

3. Al hetgeen betreft het instellen van 
beroep bij , de behandeling daarvan door en 
de samenstelling van het scheidsgerecht 
wordt door de bedrijfsvereniging, onderschei
denlijk de andere in het vorige lid bedoelde 
vereniging, geregeld in een reglement, dat, 
evenals daarin aangebrachte wijzigingen, de 
goedkeuring van Onze Minister behoeft, 
voordat het in werking treedt. In het regle
ment moet de termijn van beroep op ten 
minste veertien dagen zijn bepaald. 

4. Van een uitspraak van het in het tweede 
lid bedoelde scheidsgerecht staat voor de 
partij. die bij die uitspraak geheel oftendele 
in het ongelijk is gesteld, beroep open bij de 
Centrale Raad van Beroep, behoudens voor
zover bij die uitspraak is beslist omtrent de 
toepassing van het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 40, onder a tot en met d, e I en 
II, en I tot en met n, en het tweede lid van 
genoemd artikel of omtrent de toepassing 
van bedoelde bepalingen in verband met het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 48. 

s. Ten aanzien van de instelling van be
roep bij en de behandeling van beroepen door 
de Centrale Raad van Beroep gelden overi
gens de bepalingen van de Beroepswet en 
die, welke ter uitvoering daarvan zijn vastge
steld, met inachtneming van de wijzigingen, 
welke de aard van het onderwerp vordert. 

HOOFDSTUK V. 

Van het toezicht.. 

Art. 53. J. Het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds is volgens bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen regelen 
belast met het toezicht op de uitvoering van 
de in deze wet geregelde verzekeringen door 
de bedrijfsverenigingen. 

2. De besturen der bedrijfsverenigingen 
zijn· verplicht aan het bestuur van het Alge
meen Werkloosheidsfonds of aan een daartoe 
schriftelijk door dat bestuur gemachtigd 
persoon de inlichtingen te verstrekken, welke 
dat bestuur of die persoon voor de uitoefe
ning van het toezicht verlangt. De inlichtin-
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gen moeten desverlangd schriftelijk binnen 
een door het bestuur schriftelijk -te stellen 
termijn worden verstrekt. 

"J. De bestur~n der bedrijfsverenigingen 
Z1Jn voorts verplicht aan het bestuur van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds of aan een 
daartoe schriftelijk door dat bestuur èe
machti~ persoon gelegenheid te geven tot 
het instellen van een onderzoek, hetwelk dat 
bestuur of die persoon ten behoeve van het 
toezicht nodig acht en, zo dikwijls dat be..: 
stuur of die persoon zulks vordert, inzagê te 
geven van de boeken, bescheiden en andere 
stukken, die op de uitvoering dezer wet be
trekking hebben en het mogelijk te maken 
dat aan die boeken, bescheiden en ander; 
stukken gegevens worden ontleend. 

4. Onze Minister kent aan het Algemeen 
Werkloosheidsfonds ten laste van 's Rijks 
schatkist een jaarlijks door hem vast te stel
len bijdrage in de kosten van het toezicht 
toe. 

HOOFSTUK VI. 

Stralv en slotbepallngen. 

"Art. 54. 1. Overtreding van het bepaalde 
in de artikelen 10, eerste, tweede en derde 
lid, II, I2 en 19, zeve.pde lid, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een maand 
of geldboete van ten hoopte honderd gulden 

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij· 
die door hem krachtens deze wet betaald; 
of verschuldigde premie afhoudt van het loon 
van of op enige andere wijze verhaalt op een 
werknemer of gewezen werknemer, zonder 
dat dit bij deze wet is toegestaan. · 

3. Het maximum der straf, in het eerste 
en tweede lid bedoeld, wordt verdubbeld 
ingev~ van herhaling der overtreding binnen 
twee Jaren nadat een veroordeling van de 
~chuldige wegens gelijk feit onherroepelijk 
1s geworden. 

Art. 55. Hij, die op grond · van bij of 
krachtens deze wet vastgestelde bepalingen 
gehouden is inlichtingen of gegevens te ver
strekken, een aangifte of mededeling te doen 
of ee~. verklaring af te leggen en daarbij o~ 
zettelijk een valse opgave doet dan wel op. 
zettelijk in strijd met bedoelde gehoudenheid 
iets verzwijgt, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogtse twee jaren. 

Art. 56. De werknemer, die op andere 
wijze dan door het valselijk opmaken of ver
valsen van een geschrift , dat bestemd is om 
tot bewijs van enig feit te dienen. opzettelijk 
in strijd met de waarheid opgave doet van. 
werkloosheid, zulks met het oogmerk om 
aldus uitkering ingevolge deze wet te ver
krijgen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren. 

~- 67. 1. Verdere bepalingen ter uit
voering dezer wet kunnen worden vastgesteld 
bij algemene maatregel van bestuur. 

2. Overtreding van bepalingen van een 
krachtens deze wet uitgevaardigde algemene 
maatregel van bestuur, voorzover uitdrukke
lijk als strafbaar feit in de zin van dit artikel 
aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoopte een maand of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. Het derde lid v;an 
artikel 54 is van overeenkomstige toepassing. 

Art. 58. Indien een bij of krachtens deze 
wet strafbaar gesteld feit wordt gepleegd 
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door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen of het nalaten. 

Art. 59. Met het opsporen van de bij of 
krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten 
zijn, behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering 
belast: 

a. de overige ambtenaren van Rijks- en 
Gemeentepolitie; 

b. de personen, daartoe door Onze Minis-
ter aangewezen. . 

Art. 60. 1. De in artikel 59 bedoelde per
sonen hebben te allen tijde toegang tot alle 
plaatsen, waarvan naar hun redelijk oordeel 
de betreding voor de vervulling van hun taalt 
nodig is, met uitzondering van: 

a. de inrichtingen, bedoeld bij artikel 24 
der Hinderwet, waartoe, behoudens uit . 
anderen hoof de aan anderen toekomende 
bevoegdheid, alleen toegang hebben de 
districtshoofden der Arbeidsinspectie; 

b. de krachtens artikel 85, lid 1, onder b, 
der Arbeidswet 1919 aangewezen verplegings
inrichtingen en gestichten, waartoe, behou
dens uit anderen hoofde aan anderen toe
komende bevoegdheid, alleen toegang hebben 
de krachtens genoemde bepaling aangewezen 
ambtenaren, die bij het gebruik maken van 
deze bevoegdheid de bij die bepaling be
doelde voorschriften hebben na te leven. 

2. Wordt aan de in artikel 59 bedoelde 
personen de toegang geweigerd of belemmerd 
of wordt hun op aanmelding tot toelating 
niet geantwoord, dan verschaffen zij zich de 
toegang desnoods met inroeping van de 
sterke arm. 

3. De artikelen 120 tot en met 123 van het 
Wetboek van Strafvordering zijn van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 61. 1. De in artikel 59 bedoelde·per
sonen zijn verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hun bij het toezicht op de naleving 
van de bij of krachtens deze wet vastgestelde 
bepalingen omtrent een bedrijf of beroep, 
dat wordt uitgeoefend, is bekend geworden, 
voorzover die geheimhouding niet in strijd is 
met de bepalingen van deze of een andere 
wet. 

2. Hij, die de bij het vorige lid opgelegde 
geheimhouding opzettelijk schendt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van 
die geheimhouding te wijten is, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

4. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van degene, die het in het eerste lid 
bedoelde bedrijf of beroep uitoefent. 

Art. 62. De in de artikelen 55, 56 en 61 
bedoelde strafbare feiten worden als misdrij
ven, de in de artikelen 54 en 57 bedoelde 
strafbare feiten als overtredingen beschouwd. 

Art. 63. Onze Minister is bevoegd om, 
met inachtneming zoveel mogelijk van het 
beginsel van wederkerigheid, neergelegd in 
de wetgeving van een vreemde staat of in een 
overeenkomst met een zodanige staat, rege
len te stellen, volgens welke werkzaamheden, 
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in loondienst verricht binnen het grondge
bied van die staat in andere gevallen dan in 
het tweede lid van artikel 2 bedoeld, voor de 
toepassing van de artikelen 36 en 44, al dan 
niet onder zekere beperkingen, met de in 
die artikelen bedoelde werkzaamheden wor
den gelijkgesteld. 

Art. 64. In artikel 4, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240) wordt 
tussen het onder i en het onder j bepaalde 
het volgende opgenomen: 

.,ibis. de directeur en het verdere be
zoldigde personeel in vaste dienst van het 
Algemeen Werkloosheidsfonds, ingesteld bij 
de Werkloosheidswet:". 

Art. 65. 1. Tussen de artikelen 193 en 
194 van de Invaliditeitswet wordt het vol
gende artikel opgenomen: 

,.Artikel 193a. 
1 
Over volle kalenderweken, waarover een 

verzekerde uitkering krachtens de Werk
loosheidswet ontvangt, wordt de premie door 
het orgaan, dat bedoelde uitkering toekent, 
betaald in de door Ons te bepalen loonklasse 
en met inachtneming van de door Ons te 
geven voorschriften.". 

2. Tussen de artikelen 7 en 8 van de 
Kinderbijslagwet wordt het volgende artikel 
opgenomen: 

"Art. 7a. Voor de toepassing dezer wet 
wordt als arbeider beschouwd degene, die 
krachtens de Werkloosheidswet uitkering 
ontvangt. Het orgaan, dat bedoelde uitkering 
toekent, wordt als werkgever aangemerkt. 
De in de eerste volzin bedoelde arbeider 
wordt geacht op elke dag, waarover hij een 
uitkering krachtens de Werkloosheidswet 
ontvangt, een loon te verdienen, gelijk aan 
het dagloon, waarnaar die uitkering is be
rekend.". 

3. In de Ziektewet worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. tussen de artikelen 2 en 3 wordt het 
volgende artikel opgenomen: 

"Art. 2a. Voor de toepassing dezer wet 
wordt als arbeider beschouwd degene, die 
krachtens de Werkloosheidswet uitkering 
ontvangt. Het orgaan, dat bedoelde uitkering 
toekent, wordt als werkgever aangemerkt. 
De in de eerste volzin bedoelde arbeider wordt 
geacht op elke dag, waarover hij een uitke
ring krachtens de Werkloosheidswet ont
vangt, een loon te verdienen, gelijk aan het 
dagloon, waarnaar die uitkering is berekend."; 

b. het tweede lid van artikel 30 wordt als 
volgt gelezen: 

.,Het in het vorig lid bepaalde geldt even
eens voor de tijd, gedurende welke de ver
zekerde wegens ziekte ongeschikt is tot wer
ken en waarover in verband met het be
paalde in het tweede lid van artikel 37 geen 
ziekengeld wordt uitgekeerd, dan wel voor de 
tijd, gedurende welke hij wegens werkloos
heid niet werkt en waarover krachtens 
artikel 37, 2e lid, onder e, of krachtens artikel 
37, 2e lid, onder e, juncto artikel 45, 2e lid, 
der Werkloosheidswet geen uitkering wordt 
toegekend.". 

4. Het orgaan, dat ingevolge de Invalidi
teitswet, de Kinderbijslagwet, de Ziektewet 
of het Ziekenfondsenbesluit premiën heeft 
betaald over een periode, waarover een werk
nemer uitkering als in artikel 44 bedoeld ont-
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ving. kan deze premiën. na aftrek van het van 
de uitkerinc af gehouden gedeelte, in reke• 
ning brengen bij het Algemeen Werkloos
heidsfonds. 

Art. 66. Het Buitengewoon Besluit Werk" 
loosheidsverzekering. vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 8 September 1944 
(Staatsblad No. E 72), vervalt. 

Art. 67. 1. Deze wet kan worden aange
haald onder de titel "Werkloosheidswet". 

2. De artikelen dezer wet treden in wer
kinc met ingang van een nader door Ons te 
bepalen datum. die voor de verschillende 
artikelen of onderdelen daarvan verschillend 
kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk. 9 September 

1949. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A.M. Jomms. 

De Ministu uan Financiën. 
W. Da:a:as. 

JULIANA. 

( Uitgeg. 27 September 1949.) 

S. J 424 
9 September 1949. WET houdende voorbe

houd der bevoegdheid tot toetreding tot 
het Verdrag betreffende de arbeidsin
spectie in de industrie en de handel 
(Genft'e 1947). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1195: 
Hand. Il 48/49, bladz. 1499; 
Bül. Hand. 1 48/49, 1195; 
Hand. 1 48/49, bladz. 837-839. 
Wij JULIANA, enz • •• • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is Ons de bevoegdheid voor 
te behouden voor het Rijk in Europa toe 
te treden tot het Verdrag betreffende de 
arbeidsinspectie in de industrie en de handel, 
aangenomen in de dertigste, van 19 Juni t.ot 
11 Juli 1947 te Genève gehouden zitting van 
de Internationale Arbeidsconferentie, welke 
toetreding ingevolge artikel 60, lid 3, der 
Grondwet alleen kan geschieden krachtens 
de wet; 

Zo is het, dat Wij. de Raad van State enz. 
Enig artikel 

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
voor het Rijk in Europa toe te treden tot het 
Verdrag betreffende de arbeidsinspectie in de 
industrie en de handel, aangenomen in de 
dertigste, van 19 Juni tot II Juli 1947 te 
Genève gehouden. zitting van de Interna
tionale Arbeidsconferentie, van welke ver
drag de Franse en de Engelse tekst,• benevens 
een Nederlandse vertaling, in afdruk nevens 
de.se wet is ge\roegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 September 

1949. 

De Minister van Social• Zalum, 
A. M. Jo:aKBS. 

JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
W. Da:a:as. 

(Uit,eg. 4 Odober 1949.) 

• De Franse en Encelse tekst .zijn niet 
opgenomen. 
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VERTALING 

Verdrag (no. 81) betreffende de arbeids
inspectie In de Industrie en de handel 
De Algemene Conferentie van de Inter• 

nationale Arbeidsorganisatie, 
Door de Raad van Beheer van het Inter

nationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te 
Genève en aldaar bijeengekomen in haar 
dertigste zitting op 19 Juni 1947, 

Besloten hebbende verschillende voorstel
len aan te nemen betreffende de arbeidsin" 
spectie in de industrie en de handel, welk 
onderwerp het vierde punt van de agenda der 
zittinc vormt, 

Besloten hebbende, dat die voorstellen de 
vorm zullen aannemen van een internationaal 
verdrag, 
neemt heden, de elfde Juli necentienhonderd 
zeven en veertig, het volgende verdrag aan, 
hetwelk kan worden aangehaald ·onder de 
titel ,,Verdrag betreffende de arbeidsin
spectie, 1947": 

DEEL I 

Arbeid&iruP«ti• in et. indwtrie 

Art. 1. Elk Lid der Internationale Ar• 
beidsorganisatie, waarvoor dit verdrag van 
kracht is, moet een arbeidsinspectie voor 
industriële inri-chtingen bezitten. 

!Art. 2. 1. De arbeidsinspectie voor in
dustriële inrichtingen zal van toepassing .zijn 
op alle inrichtingen ten aanzien waarvan het 
handhaven van de naleving van wettelijke 
bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaar
den en de bescherming van werknemers bij de 
uitoefening van hun werkzaamheden. aan 
inspecteurs van de arbeid is opgedragen. 

2. De nationale wetgeving zal de mijn
ondernemingen en de transportonderne
mingen, of delen daarvan, van d·e toepassing 
van dit verdrag kunnen uitzonderen. 

Art. 3. 1. De taak van de arbeidsinspectie 
zal zijn: 

a. het verzekeren van de naleving van de 
wettelijke bepalingen betreffende de arbeids
voorwaarden en de bescherming van werk
nemers bij de uitoefening van hun werkzaam
heden. zoals bepalingen betreffende de ar
beidsduur, de lonen. de veilicheid, de gezond
heid en het welzijn, de tewerkstelling van 
kinderen en jeugd'ige personen .en andere 
verwante ,aangelegenheden, voor zover de 
inspecteurs van de arbeid er mede belast zijn 
de naleving van genoemde bepalingen te 
verzekeren; 

b. het ceven van technische inlichtincen 
en adviezen aan de wer~gevers en aan de 
werknemers over de meest doeltreffende mid
delen om de wettelijke bepalincen na te leven: 

c. het onder de aandacht van de bevoegde 
autoriteit brengen van de gebreken en mis
bruiken welke niet met name onder de be
staande wettelijke bepalingen vallen. 

2. Indien aan de inspecteurs van de arbeid 
andere functies opgedragen zijn, zullen deze 
hen bij de uitoefening van hun voornaamste 
functies niet mogen hinderen noch zullen deze 
op enigerlei wijze afbreuk mogen doen aan 
het gezag of de onpartijdigheid, welke voor 
de inspecteurs bij hun betrekkingen met 
werkgevers en werknemers noodzakelijk zijn. 
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Art. 4. I. Voor zover zulks met de admi
nistratieve praktijk van het Lid te verenigen 
is, zal de arbeidsinspectie onder toezicht 
en controle van een centrale autoriteit moe
ten staan. 

2. In geval het een federale staat betreft 
zal de uitdrukking "centrale autoriteit" hetzij 
de federale autoriteit, hetzij een centrale 
autoriteit van een samenstellende eenheid 
kunnen aanduiden. 

Art. 5. De bevoegde autoriteit moet pas
sende maatregelen treffen om te bevorderen: 

a. een daadwerkelijke samenwerking tus
sen de diensten van de arbeidsinspectie ener
zijds en andere overheidsdiensten en openbare 
en particuliere instellingen, die gelijksoortige 
werkzaamheden verrichten, anderzijds. 

b. samenwerking tussen de ambtenaren 
van de arbeidsinspectie en de werkgevers en 
de werknemers of hun organisaties. 

Art. 6. Het personeel der arbeidsinspectie 
zal uit ambtenaren bestaan, wier rechtsposi
tie en arbeidsvoorwaarden zodanig zijn, dat 
zij van de bestendigheid van hun betrekking 
verzekerd zijn en onafhankelijk zijn van elke 
verandering van Regering en elke onbehoor
lijke beïnvloeding van buiten. 

Art. 7. I. Behoudens de voorwaarden 
voor het in dienst nemen van personen in 
openbare dienst door de nationale wetgeving 
gesteld, zullen de inspecteurs van de arbeid 
uitsluitend op grond van hun geschiktheid 
voor de taak, die zij op zich moeten nemen, 
aangenomen mogen worden. 

2. De wijzen, waarop die geschiktheid 
geconstateerd moet worden, zullen door de 
bevoegde autoriteit worden vastgesteld. 

3. De inspecteurs van de arbeid moeten een 
behoorlijke opleiding voor de uitoefening 
van hun functies ontvangen. 

Art. 8. Zowel mannen als vrouwen zullen 
tot leden van het personeel der arbeidsinspec
tie kunnen worden benoemd; indien nodig, 
zullen aan de insoecteurs, onderscheidenlijk 
de inspectrices, bijzondere taken opgedragen 
kunnen worden. 

Art. 9. Elk Lid zal de nodige maatregelen 
nemen om te verzekeren. dat behoorlijk 
bevoegde deskundigen en technici, daaronder 
begrepen specialisten op het gebied der ge
neeskunde, werktuig- en bouwkunde, electri
citeit en scheikunde opgenomen worden in de 
arbeidsinspectie volgens methoden, welke 
geacht worden het best te passen bij de 
nationale omstandigheden, zulks ter ver
zekering van de toepassing van de wettelijke 
bepalingen betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers bij de uitoefe
ning van hun werkzaamheden en ter onder
zoek van de uitwerking van toegepaste procé
~és, gebruikte materialen en arbeidsmetho
den op de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers. 

Art. 1 O. Het aantal inspecteurs van de 
arbeid moet voldoende zijn om een doeltref
fende uitoefening van de functies van de dienst 
der inspectie te verzekeren; bij de vaststel
ling van dat aantal moet behoorlijk rekening 
gehouden worden met: . 

. a. de belangrijkheid van de taken, die de 
inspecteurs te vervullen hebben, in het bij
zonder met! 

1°. het aantal, de aard, de omvang en de 
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ligging van de werkplaatsen, aan het toezicht 
der inspectie onderworpen; 

2°. het aantal en de verscheidenheid van 
de groepen werknemers in die werkplaatsen 
werkzaam; 

3°. het aantal en de ingewikkeldheid van 
de wettelijke maatregelen, waarvan de na
leving verzekerd moet worden; 
· b. de materiële uitvoeringsmiddelen, ter 
beschikking van de inspecteurs gesteld; 

c. de praktische voorwaarden, waaronder 
de inspectiebezoeken gebracht zullen moeten 
worden, teneinde doeltreffend te zijn. 

Art. 11. I. De bevoegde autoriteiten zul
len de nodige maatregelen nemen om aan de 
inspecteurs van de arbeid ter beschikking te 
stellen: 

a. plaatselijke kantoren, doelmatig inge
richt overeenkomstig de eisen van de dienst 
en toegankelijk voor alle belanghebbenden; 

b. de vervoersfaciliteiten nodig voor de 
uitoefening van hun functies, waar zich geen 
behoorlijke openbare vervoermiddelen be
vinden. 

2. De bevoegde autoriteit zal de nodige 
maatregelen nemen om aan de inspecteurs van 
de arbeid alle reiskosten en alle bijkomende 
uitgaven nodig voor de uitoefening van hun 
taak te vergoeden. 

Art. 12. I. De inspecteurs van de arbeid, 
voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen, 
zullen bevoegd zijn: 

a. om vrijelijk, zonder voorafgaande ken
nisgeving op elk uur van de dag en de nacht 
in elke aan toezicht onderworpen inrichting 
binnen te treden; 

b. om overdag alle localiteiten te betreden, 
waarvan zij een redelijke grond hebben te 
veronderstellen, dat deze aan toezicht van de 
inspectie onderworpen zijn; 

c. om over te gaan tot alle onderzoeken, 
controles en of enquêtes, welke zij nodig 
mochten oordelen om er zich van te verzeke
ren, dat de wettelijke bepalingen daadwerke
lijk in. acht genomen worden en in het bij
zonder: 

1°. om alleen of in tegenwoordigheid van 
getuigen de werkgever of het personeel der 
onderneming te ondervragen over alle aange
legenheden betreffende de toepassing van de 
wettelijke bepalingen; 

2°. om overlegging te vragen van alle 
boeken, registers en documenten, waarvan 
het aanhouden bij de wetgeving betrekking 
hebbende op de arbeidsvoorwaarden is voor
geschreven, ten einde na te gaan of die in 
overeenstemming met de wettelijke bepalin
gen zijn, en om afschriften daarvan of uit
treksels daaruit te maken; 

3°. om het aanplakken van mededelingen 
te eisen, waarvan het aanbrengen bij de wet
telijke bepalingen vereist is; 

4°. om monsters van materialen en stoffen, 
die gebruikt of behandeld worden, te nemen 
en mede te nemen t eneinde die te analyseren, 
mits de werkgever of diens vertegenwoordi
ger gewaarschuwd wordt, dat materialen 
of stoffen daartoe genomen en medegenomen 
zijn. 

2. Bij gelegenheid van een inspectiebe
zoek moet de inspecteur de werkgever of 
diens vertegenwoordiger van zijn aanwezig
heid in kennis stellen, tenzij hij van oordeel 
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is dat een dergelijke kennisgeving de uit" 
oefening van zijn taak zou kunnen schadert. 

Art. 13. I. De inspecteurs van de arbeid 
zullen bevoegd zijn om maatregelen te nemen 
om gebreken, geconstateerd in een installatie, 
een inrichting of bij de arbeidsmethoden, 
ten aanzien waarvan zij een redelijke grond 
hebben om te veronderstellen, dat die een 
bedreicing voor de gezondheid en de veilic
heid van de werknemers vormen, te verhel
pen. 

2. Teneinde het de inspecteurs mocefük 
te maken om die maatregelen te nemenr 
zullen zij, behoudens het recht van beroep 
op een gerecht of een administratieve autori
teit, voorzien bij de nationale wetceving, het 
recht hebben om te gelasten of te doen ge
lasten: 

a. dat binnen een vastcestelde termijn de 
veranderingen aan de installaties aange
bracht worden, die noodzakelijk zijn om de 
strikte toepassing van de wettelijke bepalin
gen betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers te verzekeren; 

b.. dat in cevallen van dreicend cevaar 
.voor de cezondheid en de veilicheid van de 
werknemers onmiddellijk van kracht wor
dende maatregelen genomen worden. 

3. Indien de procedure, voorgeschreven 
in het tweede lid, niet overeenkomt met de 
administratieve en gerechtelijke praktijk van 
het Lid, zullen de inspecteurs het recht heb
ben om zich tot de bevoegd~ autoriteiten te 
wenden, opdat deze bevelen ter zake geven 
of onmiddellijk van kracht wordende maat
recelen nemen. 
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uitzonderingen kunnen bepalen voor die ge
vallen. waarin vooraf een waarschuwing zal 
moeten worden gegeven om in de toestand 
verbeterinc te brengen of preventieve maat• 
cegelen te nemen. 

2. Het wordt aan de vrije beslissing van 
de inspecteurs van de arbeid overgelaten om 
waarschuwingen of raad te geven in plaats 
van het instellen van vervolgincen of het 
aan.bevelen daarvan. 

Art. 18. Bij de nationale wetgevinc zullen 
doeltreffende straffen voorgeschreven worden 
voor overtreding van de wettelijke bepalingen, 
waarvan de naleving onderworpen is aan het 
toezicht van de inspecteurs van de arbeid, en 
voor obstructie tegen de inspecteurs van de 
arbeid bij de uitoefening van hun functies; 
die strafbepalincen zullen daadwerkelijk 
worden toegepast. 

Art. 19. 1. De inspecteurs van de arbeid 
of de plaatselijke inspectiebureaux, al naar 
het geval zich voordoet, zullen gehouden zijn 
om periodieke verslacen van algemene aard 
omtrent de resultaten van hun werkzaam• 
heden aan de bevoegde centrale arbeids" 
inspectie-autoriteit voor te leggen. 

2. Die verslagen zullen in een door de 
centrale autoriteit vastcestelde vorm opge
maakt worden en zullen de onderwerpen, van 
tijd tot tijd door de centrale autoriteit voor• 
geschreven, behandelen: zij zullen ten minste 
zo dikwijls als de centrale autoriteit zal be-· 
palen ingediend worden en in elk geval ten 
minste eenmaal per jaar. 

An. 20. I. De centrale inspectie-autori
teit zal een algemeen jaarverslag over · de 
werkzaamheden van de onder haar toezicht 
geplaatste inspectiediensten doen verschij
nen. 

2. Die verslacen zullen binnen een rede" 

Art. 14. De arbeidsinspectie moet in ken
nis worden gesteld van de arbeidsoncevallen 
en de gevallen van beroepsziekten, in de 
gevallen en op de wijze voor te schrijven bij de 
nationale wetgeving. 

Art. 15. Behoudens de uitzonderingen bij 
de nationale wetgeving vast te stellen" zullen . 
de inspecteurs van de arbeid: 

• lijke termijn - in elk ceval binnen 1z maan .. 
den - na afloop .van het jaar, waarop zij be
trekking hebben, worden uitcegeven. • 

3. Esemplaren van de jaarverslacen zul. 
len binnen een redelijke termijn na hun ver
schijning - en elk eeval binnen drie maanden 
daarna - aan de Directeur-Generaal van 
het Intemat:ionaal Arbeidsbureau worden 
toegezonden. 

a. generlei direct of indirect belanc mogen 
hebben in de onder hun toezicht ceplaatste 
ondememincen; 

b. op straffe van strafrechtelijke of pas
sende disciplinaire maatregelen cehouden 
zijn om, zelfs na de dienst verlaten te hebben, 
cenerlei fabricage- of handelsceheimen of 
productiewijzen waarvan zij in de uitoefe
ning van hun functie hebben kennis gekregen, 
openbaar te maken; ~ 

c. als strikt vertrouwelijk moeten beschou
wen de bron van elke klacht, waarbij een 
cebrek in de installatie of een inbreuk op de 
wettelijke bepalingen te hunner kennis wordt 
.cebracht en zich er van moeten onthouden 
om aan de werkgever of diens. vertecenwoor
diger mede te delen, dat tencevolge van een 
klacht een inspectiebezoek is gebracht. 

Art. 16. De inrichtingen moeten zo vaak 
en zo zorgvuldig worden cetnspecteerd als 
nodic is om een daadwerkelijke naleving 
van de, betreffende wettelijke bepalincen te 
verzekeren. 

Art. 17. I. Personen, die de wettelijke be
palingen, waarvan de nalevinc onderworpen 
is aan het toezicht van de inspecteurs van de 
arbeid, niet , nakomen of veronachtzamen" 
staan aan onmiddellijke wettelijke vervol
volcing, zonder voorafgaande w~schuwing 
bloot. De nationale wetceving zal echter 

An. 21. De jaarverslagen door de centrale 
arbeidsinspectie-autoriteit uitgegeven, zullen 
op de volgende en andere ter zake dienende 
aangelegenheden, voor zover die onder toe
zicht van de bedoelde autoriteit staan► be-' 
trekking hebben: 

a. wetten en reclementen tot de bev<>êgd
heid van de arbeidsinspectie behorende; 

b. personeel van de arbeidsinspectie; 
. c~ statistieken van de inrichtingen onder
worpen aan inspectie. en het aantal van de 
daar werkzame werknemers ; 

d. statistieken van insi:,ectiebezoeken; 
e. statistieken van begane overtredingen 

en van opcelecde straffen ; 
f. statistieken van arbeidsongevallen: 
g. statistieken van beroepsziekten • . 

, DEEL. u . . 
·~ ÀrbeidsinYJ)tdle in 1de handel 1 

Art. 22" Elk :t,id v~ . ..de hlter~atjo~ 
Arbeidsorganisatie, W&arllf'OOI' dit -4,el : vaq 
het onderhavige verdrag van kracht is, moet 
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een arbeidsinspectie voor handelsinrichtingen 
bezitten. 

Art. 23. De arbeidsinspectie voor handels
inrichtingen zal van toepassing zijn op alle 
inrichtingen ten aanzien waarvan het hand
haven van de naleving van wettelijke be
palingen betreffende de arbeidsvoorwaarden 
en de bescherming van werknemers bij de uit
oefening van hun werkzaamheden, aan in
specteurs van de arbeid is ,opgedragen. 

Art. 24. De arbeidsinspectie voor handels
inrichtingen zal aan het bepaalde in de arti
kelen 3 tot en met 21 van dit verdrag, voor 
zover van toepassing, moeten voldoen. 

DEEL 111 

Verschillende bepalingen 
Art. 25. I. Elk Lid der Internationale 

Arbeidsorganisatie, dat dit verdrag bekrach
tigt, kan, bij een verklaring, gevoead bij zijn 
bekrachtiging, deel II van de aanvaarding 
van dit verdrag uitsluiten. 

2. Elk Lid, dat een dergelijke verklaring 
afgelegd heeft, kan haar te allen tijde bij een 
latere verklaring te niet doen. 

3. Elk Lid, waarvoor een verklaring, 
afgelegd overeenkomstig het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel van kracht is, zal 
ieder jaar in zijn jaar rapport over de toepas
sine van dit verdrag de stand van zijn wetge
vinc en van de praktijk ten aanzien van de 
bepalingen van deel II van dit verdrag aan
geven en daarbij de mate, waarin het aan 
bedoelde bepalingen gevolg heeft gegeven of 
zich voorstelt te geven, vermelden. 

Art. 26. In geval van twijfel of een onder
neming, een onderdeel of een dienst van een 
onderneming onder de toepassinc van dit 
verdrag valt, zal de bevoegde autoriteit 
dienaangaande beslissen. 

Art. 27. In dit verdrag omvat de uitdruk
king "wettelijke bepalingen" behalve de 
wetgeving, de scheidsrechterlijke beslissingen 
en de collectieve overeenkomsten. die wets
kracht hebben en ten aanzien waarvan het 
handhaven van de naleving aa11. inspecteurs 
van de arbeid is opgedragen. 

Art. 28. In de jaarverslagen, die over
eenkomstig het bepaalde in artikel 22 van 
het Statuut der Internationale Arbeidsorga
nisatie ingediend moeten worden, zullen 
nauwkeurige inlichtingen over de nationale 
wetgeving, waarbij uitvoering wordt gegeven 
aan de bepalingen van dit verdrag, opgeno
men moeten worden. 

Art. 29.1. Wanneer het gebied van een 
Lid grote streken bevat. waar tengevolge 
van schaarse bevolking of tengevolge van de 
stand van de ontwikkeling, de bevoegde 
autoriteit het ondoenlijk acht om de bepa
lingen van dit verdrag toe te passen, kan het 
die streken van de toepassing van het ver
drac uitsluiten en wel algemeen of met die 
uitzonderingen, welke het ten aaanzien van 
bepaalde ondernemincen of bepaalde werk
zaamheden geschikt acht. 

2. Elk Lid moet in zijn eerste jaarrapport 
krachtens artikel 22 van het Statuut der 
Internationale Arbeidsorganisatie omtrent de 
toepassing van dit verdrag in te dienen, de 
streek aangeven. waavoor het zich voorstelt 
een beroep o_p de bepalingen van dit artikel 
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te doen en moet de redenen daartoe vermel
den. Daarna zal geen Lid, behalve ten aan
zien van de overeenkomstig het vorenstaande 
aangeduide streken, een beroep op de bepa
lingen van dit artikel kunnen doen. 

3. Elk Lid, dat een beroep op de bepalin
gen van dit artikel doet, moet in zijn latere 
jaarverslagen de streken aa.ngeven1 ten aan
zien waarvan het afstand doet van het recht 
van beroep op de bepalingen van dit artikel. 

Art. 30. I. Voor zoveel betreft de gebie
den, bedoeld in artikel 35 van het Statuut 
-der Internationale Arbeidsorganisatie, zoals 
dit is gewijzigd bij de Akte van wijziging van 
het Statuut der Internationale Arbeidsor
ganisatie, 1946, behoudens de gebieden. be
doeld in de leden 4 en 5 van dat aldus ge-

l 
wijzigde artikel, moet elk. ILid der Organi
satie, dat dit verdrag bekrachtigt, tegelijk 
met zijn bekrachtiging of zo spoedig mogelijk 
na zijn bekrachtiging aan de Directeur
Generaal van het Internationaal Arbeids
bureau een verklaring doen toekomen, waarin 
het mededeelt : 

a. de gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich verbindt dat de bepalingen van het ver
drag zonder wijziging worden toegepast; 

b. de gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich verbindt dat de bepalingen van het 
verdrag met wijzigingen worden toegepast. 
en waarin die wijzigingen bestaan; 

c. de gebieden, waar het vecdrag niet 
toegepast kan worden en in die gevallen. de 
redenen waarom; 

d. de 1gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich zijn beslissing voorbehoudt. 

2. De verplichtingen, bedoeld onder a en b 
van het eerste lid van dit artikel, zullen ge

l acht worden een integrerend deel van de 
1 bekrachtiging uit te maken en zullen dezelfde 

gevolgen hebben. 
3. Elk Lid zal bij een nadere verklaring 

afstand kunnen doen v:an. alle of een deel der 
voorbehouden, neergelegd in zijn oorspron
kelijke verklaring volgens het bepaalde 
onder b, c en d van het eerste lid van ,dit 
artikel. 

4. Elk Lid zal op enig tijdstip waarop dit 
verdrag overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 34 kan worden opgezegd, aan de 
Directeur.-GeneraaJ. een nadere verklaring 
kunnen doen toekomen, waarbij in enig 
ander opzicht de inhoud van een vroeeere 
verklaring gewij~igd wordt en de toestand 
ten aanzien van bepaalde aangegeven ge
bieden uiteengezet wordt. 

Art. 31. I. Wanneer de in dit verdrag be
handelde aangelegenheden vallen binnen de 
eigen bevoegdheden van een buiten het moe
derland gelegen gebied, kan het Lid, dat ver
antwoordelijk is voor de buitenlandse be
trekkingen van dat gebied, in overeenstem
ming met de Regering van dat 1ebied, aan 
de Directeur-Generaal van het Internatio
naal Arbeidsbureau een verklaring doen toe
komen, waarbij het de verplichtingen, neer
gelegd in dit verdrag, namens dat gebied 
aanvaardt. 

2 . Een verklaring, waarbij de verplich
tingen neergelegd in dit verdrag worden aan
vaard, kan aan de Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau worden 
medegedeeld: 
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a. door twee of meer Leden der Organi ~ 
satie voor een gebied, dat onder hun ge" 
meenschappelijk gezag is geplaatst: 

b. door elke internationale autoriteit, die 
voor het beheer van een gebied verantwoorde
lijk is krachtens de bepalingen van het Hand
vest der Verenigde Naties of anderszins, met 
betrekking tot dat gebied. 

3. De verklaringen, aan de Directeur
Generaal van het Internationaal Arbeids
bureau overeenkomstig het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel medege
deeld. moeten vermelden, of de bepalingen 
van het verdrag in het betreffende gebied 
met of zonder wijziging toegepast zullen 
worden; wanneer de verklaring inhoudt, 
dat de bepalingen van het verdrac zullen 
worden toegepast onder voorbehoud van 
wijzigingen, dat zij moeten vermelden, waar
in die wijzigingen bestaan. 

4. Het betreffende Lid of de betreffende 
Leden of internationale autoriteit zullen bij 
een latere verklaring geheel of gedeeltelijk 
afstand kunnen doen van het recht van be
roep op een wijziging in een vroegere ver
klaring medegedeeld. 

5. Het betreffende Lid of de betreffende 
Leden of internationale autoriteit, zullen op 
enig tijdstip waarop dit verdrag overeen
komstig het bepaalde in artikel 34 opgezegd 
kan worden, aan de Directeur-Generaal een 
nadere verklaring kunnen doen toekomen, 
waarbij in enig ander 0P7icht de inhoud van 
een vroegere verklaring gewijzigd wordt en 
de toestand ten aanzien van de toepassing 
van dit verdrag medegedeeld wordt. 

DEEL IV 

Slotbepaling•n 
Art. 32. De officiële bekrachtigingen van 

dit verdrag zullen worden medegedeeld aan de 
Directeur-Generaal van het Internationaal 
Arbeidsbureau en door hem worden ince
schreven. 

Art. 33. 1. Dit verdrag zal slechts ver
bindend zijn voor de Leden der Internatio
nale Arbeidsorganisatie, die hun bekrach
tigingen door de Directeur-Generaal hebben 
doen inschrijven. 

2. Het zal van kracht worden twaalf 
maanden nadat de bekracbtigingen van twee 
Leden door de Directeur-Generaal zullen zijn 
inceschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder 
der Leden van kracht worden twaalf maan
den na de datum. waarop zijn bekrachtiging 
zal zijn ingeschreven. 

Art. 34. 1. Ieder Lid, dat dit verdrag 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na ver
loop van een termijn van tien jaren na de 
datum. waarop dit verdrag van kracht is ge
worden, zulks bij een verklaring toe&ezonden 
aan de Directeur-Generaal van het Interna
tionaal Arbejdsbureau ,en door deze in te 
schrijven. De opzegging wordt eerst van 
kracht een jaar. nadat zij is ingeschreven. 

~. Ieder Lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd en binnen een jaar na verloop van 
de termijn van tien jaar, bedoeld in het vorig 
lid, geen gebruik maakt van de bevoegdheid 
tot opzegging voorzien in dit artikel, zal voor 
een nieuwe termijn van tien jaren gebonden 
zijn en kan daarna dit verdrag opzeggen na 
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verloop van elke termijn van tien jaren, vol
eens de voorwaarden bedoeld in dit artikel. 

Art. 35. 1. De Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau zal aan 
alle Leden der Internationale Arbeidsorga
nisatie mededeling doen van de inschrijving 
van alle bekrachtigingen, verklaringen en 
opzeggingen, welke hem door de Leden der 
Organisatie zullen zijn medegedeeld. 

- 2. Bij de mededeling aan de Leden dêr 
Organisatie van de tweede hem medegedeelde 
bekrachtiging, zal de Directeur-Generaal de 
aandacht van de Leden der Organisatie vesti
gen op de datum, waarop dit verdrag van 
kracht zal worden. 

Art. 36. De Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau zal aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
mededeling doen ter registratie overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 102 van het 
Handvest der Verenigde Naties, van de vol~ 
ledige bijzonderheden omtrent alle bekrach• 
tingen, verklaringen en opzeggingen, welke 
hij overeenkomstig de voorgaande artikelen 
heeft geregistreerd. 

Art. 37. Telkens na verloop van een ter
mijn van tien jaren, te rekenen van de datum 
waarop dit verdrag van kracht is geworden, 
moet de Raad van Beheer van het Interna
tionaal Arbeidsbureau aan de Algemene 
Conferentie een verslac uitbrengen over de 
toepassing van dit verdrag en beslissen of het 
wenselijk is de gehele of gedeeltelijke herzie
ning van dit verdrag op de agenda der Con
ferentie te plaatsen. 

Art. 38. 1. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, houdende gehele 
of gedeeltelijke wijziging van het onderhavige 
verdrag, zal, tenzij het nieuwe verdrag anders 
bepaalt·: 

a. de bekrachtiging door een Lid van het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, ipso 
jure onmiddellijke opzegging van het onder
havige verdrag medebrengen, niettegenstaan
de het bepaalde in artikel 34, onder voorbe
houd evenwel, dat het nieuwe verdrag. hou• 
dende herziening. van kracht is geworden; 

b. van de datum, waarop het nieuwe ver
drag, houdende herziening, van kracht is ge
worden, het onderhavige verdrag niet langer 
door de Leden bekrachtigd kunnen worden. 

2. Dit verdrag zal echter van kracht blij
ven naar vorm en inhoud voor de Leden, die 
het bekrachtigd hebben en die het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, niet zullen 
bekrachtigen. 

Art. 39. De Engelse en Franse tekst van 
dit verdrag .zijn gelijkelijk authentiek. 

S. J 4:25 
12 September 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijzicing van het Reglement 
voor de Machinisteneumens (Staatsblad 
1937, N°. 579 D). 

Wij JULIANA, BHZ, 
Op de voordracht van Onze Minister,s van 

Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen van 19 April 
1949, N°. 181723 Z., Directoraat-Generaal 
van Scheepvaart en van 31 Mei 1949, Afd. 
N.O. 111, N°. 2263; 
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J 426 Overwegende. dat het wenselijk is het 
Reglement voor de Ma.c;hinistene:xamens, : 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van de . lS September 1949. BESLUIT, waarbij met 
15de October 1937 1(tekst opnieuw bekend toepassing van artikel 16 der Bedrijven-
gemaakt bij Koninklijk besluit van i6 Au- • wet (Staatsblad 19z8, No. z49) het restant 
custus 1948, Staatsblad No. I 371) zoals dit op een artikel van de begroting van het 
sedertdien is gewijzigd, opnieuw te wijzigen; Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden 

De Raad van State gehoord (advies van • voor het dienstjaar 1948 wordt toege-
5 Juli 1949, No. 34); voegd aan het overeenkomstige artikel 

Gezien het nader rapport van Onze voor- van de begroting van het Staatsvissers-
_noemde · Ministers van 25 Augustus 1949, havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst 
N°. 198224 Z, Directoraat-Generaal van jaar 1949. · 
Scheepvaart en van 6 September 1949. N°. 
4536, Afdeling Nijverheidsonderwijs 111; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 7, lid 3, van het Reglement 

voor de Machinistenexamens wordt ver
vangen door het volgende voorschrift: Indien 
bij het examen ter verkrijging van het voor
lopig diploma als scheepswerktuigkundige, 
het diploma als assistent scheepswerktuig
kundige, het diploma A als scheepswerktuig
kundige en het volledig examen ter verkrij
ging van één der diploma's Bof C als scheeps- ) 
werktuigkundige een onvoldoend cijfer is be- 1 

haald in ten hoogste onderscheidenlijk z, 2, , 
2, 4 en 3 van de in Bijlage II voor elk pro
gramma aangegeven onderdelen, kan de . 
-commissie aan de examinandus toestaan in • 
die onderdelen een herexamen af te leggen 
op een door haar te bepalen datum. Wordt 
het examen ter verkrijging van één der 
diploma's Bof C als scheepswerktuigkundige 
in twee gedeelten afgelegd, dan kan voor elk 
gedeelte van het examen voor diploma B 
herexamen in twee en voor elk gedeelte 
van het examen voor diploma C herexamen 
in één van de in Bijlage II in de programma's 
aangegeven onderdelen worden toegestaan. • 
Wordt het eerste gedeelte van het examen · 
ter verkrijging van het diploma C als scheeps
werktuigkundige in tweeën afgelegd, dan .. 
wordt geen herexamen toegestaan. 

Herexamens moeten binnen twaalf maan- · 
den na de toestemming daartoe worden af
gelegd. Indien een herexamen niet tijdig of 
niet met voldaende uitslag is afgelegd, wordt 
de uitslag van het gehele examen als onvol
doende beschouwd. 

Art. II. In bijlage II van bovengenoemd 
Reglement wordt de laatste regel van de · 
noot bij het uitgewerkt programma voor 
diploma A als scheepswerktuigkundige ge
wijzigd in: 

In de onderdelen gemerkt met een *) kan 
herexamen worden afgenomen. 

De onderdelen, 1, a, 6. 7. 8 en 9 worden 
gemerkt met •). 

Onze voornoemde Ministers zijn bela~4; met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
af schrift zal worden auonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 12 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. w. SPITSBN. 

De Min. van Onderw., Kun.sim en Weten.sch •• 
TH. RuTTRN. 

(Uitgq. _14 Oct. 1949.} 

8. J 42'7 
13 September 1949, BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Reglement voor de 
Middelbare School voor Tropische Land
bouw te Deventer (Staatsblad 1912, 
n°. 274). 

Wij JULIANA, enz.: 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
'911n 17 Mei 1949, Directie van de Landbouw, 
ll0 • L. 3879, Afdeeling L.O.; 

Overwegende, dat nadere wijziging van het 
eglement voor de Middelbare School voor 
opische Landbouw te Deventer, vastge

neld bij Koninklijk Besluit van 3 Augustus 
lfl2 (Staatsblad n°. Z74t, laatstelijk gewijzigd 

· Ons Besluit van 1z Maart 1948 (Staatsblad 
. I 98) en opnieuw afgekondigd bij Ons 
sluit van 7 Juni 1948 (Staatsblad n°. I 235) 

•nselijk is; 
De Raad van State gehoord (advies :van 1• Juni 1949, n°. 25); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 5 September I949, Di
rectie van de Landbouw, n°. L-6343, Af

ling L.O.; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. In het Reglement voor de Middel
°bl(re School voor Tropische Landbouw wor
~ de navolgende wijzigingen aangebracht: 

A. Voor "Reglement voor de Middelbare 
School voor Tropische Landbouw te De
Y,enter" wordt gelezen ,,Reglement voor de 
Rijks Middelbare School voor Tropische 
~ndbouw te Deventer". 

B. Waar in de onderscheidene artikelen 
van dit Reglement sprake is van "de Ministèr' 
wordt gelezen "Onze Minister". 

C. In de artikelen 2 en 3 wordt voor "Mid
d~lbare School voor Tropische Landbouw" 
,elezen "Rijks Middelbare School voor Tro
pische Landbouw''. 

D. In artikel 42 wordt onder letter h. voor 
Néen uittreksel uit het geldende reglement" 
,elezen "een uittreksel uit het reglement 
voor de school". 

E. Het derde lid van artikel 44 wordt ge
pn als volgt: 

,,De toelating of de bevordering van een 
erling, de uitslag ·van een examen en de ver-

1rijdering van een leerling worden als zaken 
beschouwd". 

F. In het eerste lid van artikel 5g worden 
Ie woorden "in het openbaar'' geschrapt. 

G. Het derde lid van artikel 54 wordt als 
'V'algt gelezen : · 

,.Door Onze Minister kunnen. tot wèder
opzeggens toe, de diplöma•s of bewijzert van 
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andere onderwijsinrichtingen worden gelijk
gesteld met de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde". 

H. Aan artikel 55 wordt een vierde lid toe
gevoegd, luidende: 

,,Door Onze Minister kunnen, tot weder
opzeggens toe, de diploma's of bewijzen van 
andere onderwijsinrichtingen worden gelijk
gesteld met de in het eerste lid van dit ar
tikel genoemde". 

I. In artikel 60 wordt achter het woord 
,.schoolgeld,, ingevoegd "geheel of gedeel
telijk". 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging en heeft , voor zoveel artikel 1, 
A en C betreft, terugwerkende kracht tot en 
met I Januari 1948. 
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betrekking hebbende op het maatschappelijk 
leven in de ruimste zin, uit het Nederlands 
in de vreemde taal; 

c. het maken van een schriftelijke ver
taling van een niet te gemakkelijk stuk proza, 
betrekking hebbende op het maatschappelijk 
leven in de ruimste zin. uit de vreemde taal 
in het Nederlands; 

d. het schrijven van drie brieven in de 
vreemde taal, betrekking hebbende op het 
maatschappelijk leven in de ruimste zin: 

e. vaardigheid in het spreken; 
f. een goede uitspraak. 
Art. 41. Zij, die zich wensen te onderwer

pen aan een der examens ter verkrijging van 
een getuigschrift van tolk-vertaler en in het 
bezit zijn van het getuigschrift wegens met 
gunstig gevolg afgelegd candidaats-examen 
aan een universiteit in de taal, waarvoor zij 
het getuigschrift van tolk-vertaler verlangen, 
dan wel van de akte van bekwaamheid tot 
het· geven van middelbaar onderwijs in de 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit; hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 13 September 1949. 
· JUUANA. 

De Min. van Landb., ViHerü en VotdNlooorz., 
MAlflHOLT. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1949.) 

. taal, waarvoor zij het getuigschrift van tolk
vertaler verlangen, worden bij het examen 
vrijgesteld van een onderzoek in de onderdé
len, vermeld in artikel 3 onder a en /. 

Art. 5. Voor het afleggen van het examen 
· is een bedrag van f 40,- verschuldigd. 
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16 September 1949. BESLUIT, houdende in
stelling van examens ter verkrijging van 
een getuigschrift van tolk-vertaler. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
2 Maart 1949. n°. 20186, afdeling Voorbe
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende. dat het wenselijk is examens 
ter verkrijging van een getuigschrift van 
tolk-vertaler in te stellen en een reglement 
en programma voor die examens vast te 
stellen: 

· De · Raad, van State gehoord {advies van 
24 Mei 1949, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van S September 1949, n°. 
16841. afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Telkenjare wordt van Rijkswege 

gelegenheid gegeven tot het afleggen van 
examens ter verkrijging van een getuig.
schrift van tolk-vertaler. De examens zullen 
worden afgenomen met inachtneming van de 
na volgende bepalinngen. 

Art. z. De examens worden afgenomen 1 

door de commissiën, belast met het afnemen 
van de examens ter verkrijging van een akte 
van bekwaamheid tot het geven van middel
baar onderwijs in de vreemde talen, is dier 
voege, dat elke commissie is belast met het 1 

afnemen der examens ter verkrijging van 
het getuigschrift van tolk-vertaler in de taal, 
waarvoor zij de akte-examens afneemt .. 

Art. 3. De vereisten zijn: 
a. degelijke kennis van de spraakkunst, 

zowel van de vonnleer als van de syntaxis~ 
b. het maken van een schriftelijke verta

ling van een niet te gemakkelijk stuk proza, 

Art. 6. De examencommissie regelt het 
examen en stelt de regelen vast voor het ver-· 
lenen van het gevraagde getuigschrift. ' 

Art. 7. Het model van de uit te reiken 
getuigschriften wordt door Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
vastgesteld. 

Art. 8. De getuigschriften als tolk-verta
ler, verkregen volgens de bepalingen van het 
bereids vervallen besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbeschenning 
van 12 Maart 1942, n°. 82 O.W.K., (opge" 
nomen in de Nederlandse Staatscourant van 
4 Augustus 1942, n°. 149), gewijzigd bij diens 
besluit van 18 Februari 1943, worden ge
lijkgesteld met de getuigschriften, welke 
worden uitgereikt op grond van de bepalin
gen van dit besluit. 

Art. 9. Oit besluit treedt in werking met 
ingang van I Januari 1950. 

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

Soestdijk, 16 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van On.derw., Kunsten en Weteruch., 
TH. RUTTEN. 

( Uitgf!II. 11 Oct. 1949.) 

s. J 429 
16 S•pt.mber 1949. BESLUIT tot aanwij

zing overeenkomstig artikel 157 van de 
hoger-onderwijswet van de afdeling 
gymnasiwn van het "Groen van Prin
sterer Lyceumu te Vlaardingen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op· de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs" Kunsten en Wetenschappen van 
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6 Mei 1949, No. 6849 I. afdeling Voorberei" 
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de hocer-onder-.. 
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1949, No. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 9 September I 949, 
No. 16431, Afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1948 de afde

ling gymnasium van het "Groen van Prin
sterer Lyceum" te Vlaardin1en, uitgaande 
van de "Vereniging voor Christelijk Middel• 
baar Onderwijs", gevestigd aldaar, voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming van de des
betreffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het.einde 
hebben bijgewoond, een 'getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
11 van de hoger-onderwijswet vermeld, wordt 
plijkcesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat:rblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 16 September. 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Onderwij:r, K. en Wderuchappen, 
TIi. RUTTBN. 

(Uitreg. n October 1949.) 

S. J 430 
16 Ssptember 1949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
22 Augustus 1906, Staaublad n°. 229, 
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I. het bepaalde in artikel I, onder A, 2". 
wordt als volgt gelezen: het cetuigschrift van 
"bachelier de l'enseignement secondaire" in 
Frankrijk; 

II. het bepaalde in artikel I. onder B, 3°,, 
vervalt. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerinc 
van dit besluit, hetwelk in het Staat:rblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 16 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Ondffw., Kwuten en Wetensch •• 
. TB. RUTTEM. 

( Uitg-,,. Il Oct. 1949.) 

S. J 431 
17 September 1949. BESLUIT, houdende 

nadere vaststellin1 van een al1emene 
maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 15, tweede lid der Stoomwet 
(Stoombesluit 1949). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 12 Augustus 1949, no. 
2884, Afdelin& Arbeidsverhoudin1en; 

Gelet op de Stoomwet; 
De Raad van State cehoord (advies van 

30 Augustus 1949, no. 47) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor• 

noemde Minister van 12 September 1949, 
no. 3079, Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

HOOFDSTUK I 

Al1emene 'bepalln,en 

houdende aanwijzing van buitenlandse Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
instellingen en cetuigschriften, bedoeld Onze Minister: Onze Minister met de uit-
tn artikel 134 van de hocer-onderwijswet. voerinc van dit besluit belast: 

Wij JULIANA, enz. het hoofd van de dienst: het hoofd van de 
Op de voordracnt van Onze Minister van dienst voor het Stoomwezen; 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van het districtshoofd: het bevoe1de districts• 
• 6 Juli 1949, no. 109846 I. afdeling Hoger hoofd van de dienst voor het Stoomwezen; 

Onderwijs en Wetenschappen; ambtenaar: een ambtenaar, als bedoeld 
Overwegende, dat het in verband met het in artikel 7 der Stoomwet; 

Nederlands•Frans Cultureel Accoord wense- , werkdruk: de hoogste absolute druk, welke 
lijk is de Franse getuigschriften, als bedoeld in het hoogste punt van een stoomtoestel 
in artikel 134 van het hoger-onderwijswet, of in het hoogste punt van een afzonderlijk 
nader aan te wijzen; gedeelte van een stoomtoestêl) wanneer dit 
· Gelet op artikel 134 van de hoger.onder- in werking wordt gebracht, tegen de wand 

wijswet; kan ontstaan, uitgedrukt in kilogrammen op 
Gezien de adviezen van de Senaten der de vierkante centimeter en aangeduid als 

universiteiten; atmosferen, verminderd met iin atmosfeer; 
De Raad van State 1ehoord (advies van waterdruk: de absolute druk, welke jn een 

23 Augustus 1949, No. 21); stoomtoestel of in een afzonderlijk gedeelte 
Gezie-n het nader raps,ort van Onze voor- van een stoomtoestel bij de beproeving tegen 

noemde Minister van 9 September 1949, de wand heerst, uitgedrukt in atmosferen, 
No. 118598, afdeling Hoger Onderwijs en verminderd met ~én atmosfeer; 
Wetenschappen; ov---erdruk: het grootste verschil van de 

drukken in atmosferen, die aan de twee zijden 
Hebben goedgevonden en verstaan: van de wand van een stoom toestel of een 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van 22 Au- gedeelte daarvan kunnen ontstaan; 
gustus 1906, Staatsblad n°. 229, ter uitvoe- bedrijfstemperatuur : de hoogste tempera
ring van artikel 134 van de hoger-onderwijs- tuur, uitgedrukt in graden Celsius, welke in 
wet, zoals dit laatstelijk is gewi.izigd bij Ons een stoomtoestel of in een afzonderlijk ce
besluit van 20 November 1948, Staatsblad ~ deelte van een stoomtoestel, wanneer dit in 
N°. l 506, wordt gewijzigd als volgt: werkin1 wordt 1ebracht, heerst; 
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verwarmd oppervlak: het wand oppervlak 
van stoomtoestellen, uitgedrukt in vrielcante 
meters, waarmede de warmte afgevende 
stoffen in aanraking worden gebracht met 
het doel, die warmte aan het stoomtoestel 
af te staan; 

verwarmend oppervlak: het oppervlak, 
uitgedrukt in vierkante meters, van de met 
de te verwarmen stoffen in aanraking zijnde 
wanden van het stoomtoestel, voor zover 
die aan de andere zijde het verwarmd opper
vlak vormen. 

Art. 2. Met uitzondering van de artikelen 
24, 2s. 26, 27, 28 en 29c van de Stoom wet is 
deze wet niet van toepassing op uitsluitend 
tot huishoudelijk gebruik dienende stoom
toestellen, waarvan het product der getallen, 
aangevende de inhoud in liters. en de werk
druk. niet groter is dan 600. 

Art. 3. 1. Een toestel wordt geacht met 
een stoomketel te zijn verbonden, indien 
direct of indirect tussen het toestel en de 
stoomketel overdracht van warmte door 
middel van stoom, damp of vloeistof plaats 
vindt. 

2. Als stoomtoestellen. andere dan stoom
ketels, worden aangewezen: 

a. voorwanners, zijnde stoomtoestellen, 
welke op andere wijze dan door middel van 
stoom of water worden verhit en zodanig zijn 
ingericht, dat daarin het voedingwater van 
een stoomketel kan worden verwarmd; 

b. oververhitters, zijnde stoomtoestellen, 
welke op andere wijze dan door middel van 
stoom of water worden verhit en zodanig zijn 
ingericht, dat daarin stoom kan worden ver
wannd; 

c. vaten, zijnde alle overige stoomtoestel
len. 

3. Stoomtoestellen worden naar de plaats 
van opstelling onderscheiden in: 

a. vaste toestellen, zijnde stoomtoestellen, 
onbeweeglijk opgesteld op een vaste stand
plaats; 

b. vaa.rtuigtoestellen, zijnde stoomtoestel
len, opgesteld aan boord van vaartuigen; 

c. vervoerbare toestellen, zijnde alle 
stoomtoestellen, niet behorende tot een der 
voorgaande groepen. 

4. Tot dé vaste stoomtoestellen worden 
ook geacht te behoren stoomtoestellen, om 
een as draaibaar opgesteld op een vaste stand
plaats, mits het toebehoren, waarvan deze 
stoomtoestellen moeten zijn voorzien. on
beweeglijk is opgesteld. 

Art. 4. Voor de uitoefening van het bij de 
Stoomwet voorgeschreven toezicht worden 
in het Rijk zeven districten onderscheiden, 
waarvan omvatten: 

het ,ie -district: de provinciln Limburg 
(met het Drostambt Tuddem) en Noordbra
bant; 

het 2e disrrict: de provincie Zeeland en het 
gedeelte van de provincie Zuidholland ten 
zuiden van de gemeentegrenzen, volgende de 
Lek, de Nieuwe Maas, en de Nieuwe Water
weg en van de zuidelijke grens van de gemeente 
Rotterdam; 

het 3e district: de gemeenten Cappelle aan 
de IJssel, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan 
de IJssel, Maasland, Maassluis, Rotterdam, 
Schiedam en Vlaardingen; 

het 4e district: de provincie Noordholland, 
de N oord-Oostpolder en het niet tot enige 
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provincie behorende watergebied van het 
Rijk; 

het se district: de provinciën Gelderland 
(met het Drostambt Elten) en Overijssel, 

het 6e district: de provinciën Drente, 
Friesland en Groningen; 

het 7e district: de provincie Utrecht en 
het gedeelte van de provincie Zuidholland, 
dat niet behoort tot het 2e en tot het 3e dis
trict. 

Art. 5. 1. De ambtenaren zijn werkzaam 
onder de bevelen van Onze Minister. 

2. Bij de uitoefening van hun ambt zijn 
de ambtenaren steeds voorzien van een hun 
door of namens Onze Minister afgegeven 
legitimatiekaart. 

Art. 8. 1. Aan het hoofd van de dienst voor 
het Stoomwezen staat de hoofdingeoieur
directeur, wiens ambtskring het Rijk omvat. 

2. Onze Minister wijst aan de overige 
ambtenaren een of meer der in artikel 4 be
doelde districten als ambtsgebied aan, of 
voegt hen toe aan het hoofd van de dienst. 

3. Ome Minister wijst aan ieder van de 
ambtenaren een standplaats aan. 

Art. 1. 1. Het hoofd vm de dienst is 
belast met de leiding van en het toezicht op 
de dienst. 

2. Hij kan met betrekking tot het veilig 
gebruik van stoomtoestellen eisen stellen aan 
het materiaal. de constructie en de wijze 
van vervaardiging van deze stoomtoestellen 
en van het toebehoren en daartoe zowel in 
het- algemeen als ten aanzien van bepaalde 
stoomtoestellen onderzoekingen doen ver
richten. 

3. Hij wordt in de vervulling van zijn 
ambt bijgestaan door de hem toegevoecde 
ambtenaren, aan wie hij daartoe opdrachten 
geeft. 

4. Bij ziekte, verlof, afwezigheid of ont
stentenis van het hoofd van de dienst worden 
door Onze Minister, voor zoveel nodig, maat
regelen ge-nomen ter voorziening in de tijde
lijke waarneming van het ambt. 

Art. 8. I. Aan het hoofd van de dienst 
voor het Stoomwezen in elk der districten, 
bedoeld in artikel 4, staat een door Onze 
Minister aan te wijzen hoofdingenieur. 

2. Het districtshoofd draagt zorg voor de 
uitoefening van het bij de Stoomwet voor
geschreven toezicht in zijn district. llij wordt 
in de vervulling van zijn taak bijgestaan door 
de overige ambtenaren, die in zijn district 
.zijn werkzaam gesteld. Deze ambtenaren 
staan onder zijn bevelen. 

3. Bij ziekte, verlof, afwezigheid buiten 
het district of ontstentenis van het districts
hoofd wordt door het hoofd van de dienst, 
voor zoveel nodig, een der ambtenaren, 
werkzaam in het district, met de waarneming 
van het ambt belast. 

Art. 9. 1. Het districtshoofd verzamelt 
en bewaart de gegevens en rapporten om
tr:ent stoomtoestellen, welke in zijn district 
blijvend aanwezig zijn 'en - voor zover het 
betreft stoomtoestellen, die ook elders wor
den gebruikt - omtrent de stoomtoestellen, 
welke in de regel in zijn district aan de keu
ringen, bedoeld in artikel 60, worden onder
worpen. In geval van twijfel beslist het 
hoofd van de dienst in welk district de ge-

• gevens en rapporten moeten worden verza
meld en bewaard. 
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2. Wordt in een district een stoomtoestel 
gekeurd. waarvan ingevolge het bepaalde in 
het voorgaande lid de gegevens en rapporten 
in een ander district behoren te worden ·ver
zameld, dan zendt het districtshoofd de r.ap
porten dezer keuring onverwijld aan zijn 
ambtgenoot in dat district. 

HOOFDSTUK Il 

De vergunning voor het in werking brengen 
van stoomtoestellen 

Art. 10. Tenzij voor het in werking bren
gen geen vergunning is veresit, is het gebruik 
verboden van: 

a. stoomketels en voorwanners, die geheel 
of ten dele van gietijzer zijn vervaardigd; 

b. oververhitters met in de rookgassen 
gelegen gietijzeren pijpen, waarvan de in
wendige middellijn groter is dan 200 mm; 

c. gietijzeren vaten, welke zodanig in een 
stoomleiding zijn opgenomen, dat zij als 
een deel daarvan zijn te beschouwen; 

d. vaten, welke zijn voorzien van giet
ijzeren eindvlakken, die op ·aangegoten tap
pen om een horizontale of bellende as draai
baar zijn, indien deze eindvlakken een uit
wendige middellijn hebben, welke groter is 
dan 1500 mm en tevens de werkdruk hoger 
is dan 3 at; 

,. vaten, die zijn voorzien van dubbel
wandige gietijzeren deksels, waarin stoom 
kan worden toegelaten onder een werkdruk, 
die hoger is dan 3 at. 

Art. 11. 1. Geen vergunning is vereist 
voor het in werking brengen van stoomtoe
stellen. andere dan stoomketels, welke delen 
van -krachtwerktuigen zijn, alsmede van 
stoomtoestellen, ten aanzien waarvan aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 

10. dat een der grenzen. genoemd in 
artikel 12, lid 1, niet is overschreden; 

2°. dat het stoomtoestel is ingericht en 
voorzien van het toebehoren, als in dit be-
sluit voorgeschreven. · 

2. Bestaat een stoomtoestel uit afzonder
lijke gedeelten, dan is aan de voorwaarde. 
genoemd in het voorgaande lid, onder 1°. 
alleen dan voldaan, wanneer ten aanzien van 
elk der gedeelten een der grenzen, genoemd 
n artikel 12, lid 1, niet ia overschreden. 

3. Als een afzonderlijk gedeelte van een 
stoomtoestel wordt beschouwd: 

a. een ruimte, welke niet direct of in
direct met een andere ruimte van het stoom
toestel in verbinding staat: 

b. een ruimte, welke met een andere ruimte 
van het stoomtoestel .in verbinding staat 
door in een gemeenschappelijke wand tussen 

• de beide ruimten aanwezige openingen met 
een gezamenlijke doorlaat van ten hoogste 
20 cm.2 ; 

c. een ruimte, welke met een andere ruim
te van het stoomtoestel in verbinding staat 
door pijpen met een gemiddelde lengte van 
tenminste het tienvoud van de middellijn 
van een cirkel, waarvan het oppervlak gelijk 
is aan de gezamenlijke doorlaat der pijpen. 

4. Indien de wand tussen twee ruimten 
zodanig is, dat deze geacht moet worden 
te zullen bezwijken, wanneer slechts aan één 
sijde de werkdruk heerst, worden deze ruim
ten - ongeacht het bepaalde in het voor-
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gaande lid __,. tezamen als een ruimte van -het 
stoomtoestel beschouwd. • 

5. De inhoud van pijpen, uitmondende 
in een ruimte van een stoomtoestel, wordt 
geacht tot de inhoud van die ruimte te be
horen. echter over geen grotere · lengte dan 
het vijfvoud van de inwendige middellijn van 
de pijp en voor zover het betreft piJpen, als 
bedoeld onder c in et derde lid van dit artikel. 
over geen grotere lengte dan het vijfvoud van 
de daarin genoemde middellijn .. 

Art. 12. 1. Dein artikel II, lid I, onder 10, 
bedoelde grenzen zijn: 

a. ten aanzien van de inwendige middellijn 
van pijpen: 

65 mm voor pijpen, welke aan beide ein
den of in zichzelf zijn gesloten, gedeeltelijk 
met water zijn gevuld en wqrden verhit; 

200 mm voor voorwarmerpijpen ~ 
50 mm voor oververhitterpijpen; 

500 mm voor pijpleidingen voor stoom of 
damp; 

300 mm voor pijpleidingen voor vloei
stoffen; 

b. ten aanzien van de werkdruk in stoom
toestellen of gedeelten daarvan: 

0,5 at voor stoomketels en andere stoom
toestellen, voor zover het een ruimte betreft, 
waarin zich een vloeistof kan bevinden met 
een temperatuur hoger dan haar kookpunt 
bij een absolute druk van I at; 

I at voor de overige stC)Omtoestellen; 
c. ten aanzien van het product der getal

len. aangevende de inhoud van .een stoom
toestel of een afzonderlijk gedeelte daarvan, 
uitgedrukt in liters, en de werkdruk: 

200 voor stoomketels, waarvan de werk
druk niet hoger is dan 3 at; 

600 voor stoomtoestellen, andere dan stoom
ketels, voor zover het een ruimte betreft, 
waarin zich een vloeistof k.an bevinden met 
een temperatuur hoger dan haar kc)okpunt 
bij een absolute druk van I at; · 

1000 voor de overige ruimten van stoQm
toestellen, andere dan stoomketels .. 

2. Ongeacht het bepaalde in artikel u. 
lid I, is steeds vergunning vereist voor het in 
werking brengen van stoomketels, waarvan de 
werkdruk hoger is dan 3 at, tenzij zij .bestaan 
uit een aan beide einden of in zichzelf ge
sloten pijp. 

3. Behoudens het bepaalde in het vijfde 
lid van dit artikel, wordt geacht, dat de werk
druk in stoomtoestellen of gedeelten daarvan 
gelijk is aan de druk, welke overeenkomt met 
de belasting der veiligheidskleppen qf met de 
hoogte der veiligheidsbuizen. 

4. Bij het berekenen van de op veiligheids
kleppen aan te bcengen belasting wordt aan
genomen, dat de werkdruk tegen de klep een 
druk uitoefent op een oppervlak, begrensd 
door een cirkel, waarvan de middellijn 2 mm 
groter is dan die van de klepopening. De 
hoogte van veiligheidsbuizen is het verschil 
in hoogte van de bovenste en onderste ope
ning van de buis, waarin het water opstijgt 
onder invloed van de druk in het toestel 
waarop de buis is aangesloten. 

5. Zijn stoomketels niet voorzien van een 
veiligheidsklep of een veiligheidsbuis, dan 
wordt de werkdruk geacht een zodanige 
waarde te bereiken, dat de met de werkdruk 
verband houdende grenzen worden over
schreden. 
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Zijn stoomtoestellen, andere dan stoom
ketels, op een ruimte, waarin stoom of water 
uit andere stoom toestellen wordt aangevoerd, 
niet voorzien van een veiligheidsklep, dan 
wordt de werkdruk in die ruimte geacht 
gelijk te zijn aan de hoogste van de werkdruk
ken in die andere stoomtoestellen. 

6. Indien in een stoomtoestel of in een 
afzonderlijk gedeelte daarvan uitsluitend 
vloeistof voorkomt, wordt - voor de toe
passing van het bepaalde in dit artikel -
geacht in die ruimte een werkdruk te heersen 
gelijk aan de druk van de verzadigde damp 
,,an die vloeistof bij de hoogste temperatuur, 
welke de vloeistof kan bereiken. 

7. Indien een stoomtoestel, dat wordt 
verhit en is voorzien van het toebehoren, 
als in dit besluit bepaald, tevens is voorzien 
van een betrouwvbare inrichting, welke bij 
overschrijding van een bepaalde temperatuur 
verdere verhitting verhindert, wordt - voor 
de toepassing van het bepaalde in dit artikel 
- geacht. dat in dat toestel geen hogere dan 
die temperatuur kan ontstaan. 

Art 13 1. Voor het in werking brengen 
van een stoomtoestel wordt eerst vergunning 
verleend, nadat is gebleken, -dat het gebruik 
onder de gewenste werkdruk toelaatbaar is 
te achten ol) grond van de uitkomsten van: 

1°. het onderzoek van het gebezigde mate
riaal; 

2°. het onderzoek van de constructie van 
het stoomtoeste·l; 

3°, het onderzoek ván de toestand, waarin 
de samenstellende delen en hun verbindingen 
zich bevinden; 

4°. de beproeving onder waterdruk; 
5°. het onderzoek van het toebehoren. 
2. Indien de hoedanigheid van het ge-

bezigde materiaal niet voldQende en over
tuigend blijkt uit de overgelegde opgaven, is 
het districtshoofd bevoegd verdere proef
nemingen voor te schrijven. 

3. V~or de beoordeling van de constructie 
van het stoomtoesteJ zijn duidelijke en vol
ledige constructie-tekeningen nodig, uitge• 
voerd op een daarop aangegeven schaal en 
vermeldende de hoofdafmetingen en de 
afmetingen der samenstellende delen en der 
verbindingen. 

4. Het stoomtoestel moet bij het onder• 
zoek of de beproeving in een daarvoor ge
schikte toestand zijn gebracht en zodanig 
toegankelijk zijn, als de ambtenaar nood
zakelijk acht. 

5. Tet de beproeving van het stoomtoe
stel wordt niet overgegaan. wanneer het 
onderzoek van het gebezigde materiaal, de 
constructie, de samenstellende delen of hun 
verbindingen, een ongunstige uitkomst heeft 
opgeleverd. 

6. Wanneer verzocht wordt een keuring. 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
buiten het Rijk te doen geschieden, kan Onze 
Minister daarvoor een ambtenaar aanwijzen. 
In dit geval worden de kosten, berekend 
naar een door Onze Minister vastgesteld 
tarief. door de aanvrager gedragen. 

Art. 14. I. De waterdruk p 0, welke bij een 
eerste beproeving van een stoomtoestel moet 
worden uitgeoefend, is afhankelijk van de 
overdruk p tegen de wand van het toestel of 
van de afzonderlijke gedeelten van het toe-
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ml. wanneer dit in werking wordt gebracht. 
. Is de overdruk niet hoger dan 10 at, dan 

wordt de waterdruk berekend volgens de 
formule: Po = 1,5 p + 1; in andere gevallen 
-.oigens de formule Po = I,3 P + ·3. 

2. Latere beproevingen hebben plaats. 
onder een waterdruk, die., wanneer de over
druk niet hoger is dan 10 art, wordt berekend 
volgens de formule: Pp = 1,3 p + 1 ; in andere 
gevallen volgens de formule: Po = 1,2 p + 2. 

3. Op verzoek van belanghebbenden kan. 
een stoomtoestel onder hogere waterdruk. 
worden beproefd dan die, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, indien het districts
hoofd van oordeel is. dat op grond van de 
constructie van het toestel daartegen geen 
bezwaar bestaat. · 

4. Het hoofd van de dienst kan eisen, dat 
een stoomtoestel onder hogere, door hem vast 
te stellen, waterdruk wordt beproefd, indien 
hij in verband met de bedrijfstemperatuur· 
van het stoomtoestel daartoe termen aanwe- • 
zig acht, dan wel wanneer het stoomtoestel 
overeenkomstig het bepaalde in artikel S4-
is voorzien van veiligheidsplaatjes. 

Art. 15. I. De beproeving onder water
druk duurt zo lang als nodig is, om de ver-
s~hillende delen van het stoomtoestel be-
hoorlijk te kunnen onderzoeken. 
. 2 . Bij de beproeving van een stoomtoestel. 
moet dit zijn voorzien van een aansluiting 
met een flens van 40 mm middellijn en s mm 
dikte, of van een andere aansluiting, welke het 
districtshoofd in verband met de beproe
vingsdruk nodig acht. 

3, Ten bewijze van een bevredigende 
uitkomst van een eerste beproeving van een 
stoomtoestel wordt door de ambtenaar op de 
stempelplaat, bedoeld in artikel 25, lid I, ter 
plaatse van elke tapbout een stempelafdruk 
van het Rijkswapen ingeslagen, welke afdruk:· 
ten dele de kop van de tapbout en ten dele 
het omringende voorvlak van de stempel
plaat moet beslaan. 

Bij stoomtoestellen, welke overeenkomstig 
het bepaalde in artikel zs, lid 4, niet .zijn 
voorzien van een stempelplaat, wordt een 
stempelafdruk van het Rijkswapen ingesla
gen ter weerszijden van elk der. getallen, 
weergevende her registernummer. 

Art. 16. I . Het schriftelijk bewijs der 
vergunning tot het in werking brengen van 
een stoomtoestel vermeldt, voor zover de 
daartoe strekkende gegevens bekend zijn, 
de opgaven, bedoeld in artikel 25, lid 3, een 
opgave. waaruit blijkt of het stoomtoestel 
al dan niet inwendig kan worden onderzocht, 
de voorwaarden, genoemd in het derde lid 
van dit artikel, en in voorkomende gevallen 
de ontheffingen, verleend krachtens artikel 66. 

2. Aan het schriftelijk bewijs, bedoeld in 
het voorgaande lid. worden toegevoegd een 
constructie-tekening van het stoomtoestel ... 
een staat van gegevens, opgemaakt en ge
waarmerkt door het districtshoofd. en een 
aantal aantekeningsbladen, waarop door de 
ambtenaar bij latere keuringen zijn bevin
dingen aangaande het stoomtoestel of het 
toebehoren daarvan worden vermeld. 

De in de eerste volzin genoemde -stukken 
worden verenigd in een boek, controleboek 
genaamd. 

3. Een 'Vergunning. als bedoeld in het. 
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eerste lid van dit artikel, is slechts van kracht 
wanneer en voor zolang aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

1°. dat de voor het stoomtoestel of voor de 
afzonderlijke gedeelten van het stoomtoestel 
toegestane werkdruk en in de daarvoor in 
aanmerking komende gevallen tevens de 
toegestane bedrijfstemperatuur niet wordt 
overschreden; 

2.0 dat het stoomtoestel in overeenstem
ming blijft met de in het contröleboek opge
nomen constructie-tekening; 

~. dat het stoomtoestel in werking wordt 
gebracht onder de omstandigheden. op de 
wijze en door de gebruiker, als aangegeven 
in de in het contröleboek opgenomen staat 
van gegevens. 

4. Behalve de bevoegde ambtenaren is 
het niemand veroorloofd in het controleboek 
aantekeningen te maken, dan wel stukken 
daaruit te verwijderen of daaraan toe te 
voegen. 

5. Constructie-tekeningen, als in dit arti~ 
kei bedoeld, moeten voldoen aan de eisen, 
gesteld in artikel 13, lid 3, en bij de aanvra" 
gen, genoemd in de artikelen 18, 19 en 20, 
worden overgelegd. Het districtshoofd kan 
ten aanzien van de wijze van uitvoering en 
de afmetingen dezer tekeningen nadere eisen 
stellen. De tekeningen moeten zijn gevouwen 
tot op afmetingen van ten hoogste 210 mm 
bij 297 mm. behoudens een uitstekende hecht
rand van 20 mm bij 297 mm. 

Art. 17. I. Het verzoek om vergunning 
tot het in werking brengen van een stoom
toestel moet door de aanstaande gebruiker 
schriftelijk worden ingediend bij het districts
hoofd. 

2. Nadat is gebleken, dat tegen het ver
lenen van vergunning geen bezwaar bestaat, 
wordt het controleboek door het district&
hoofd aan de gebruiker uitgereikt, in de 
gevallen, bedoeld in artikel 21" tecen afgifte 
van de voorlopige vergunning, die alsdan 
vervalt. 

Art. 18. I. Betreft het verzoek om ver
gunning een stoomtoestel, voor het in wer
king brengen waarvan nog nimmer vergun
ning werd verleend, of waarvan de laatstver
leende vercunning werd ingetrokken, dan 
moet de aanvraag vermelden: 

1°. de naam en de woonplaats van de 
aanstaande gebruiker; 

.zo. de bestemming van het stoomtoestel; 
Y,. zo mogelijk de naam van de vervaar

diger van het stoomtoestel, de plaats, waar 
diens fabriek is gelegen, het fabrieksnummer 
van het stoomtoestel en het jaar, waarin het 
is vervaardigd; 

4°. de gewenste werkdruk en in daarvoor 
in aanmerking komende gevallen tevens de 
gewenste bedrijfstemperatuur van het stoom
toestel of van de afzonderlijke gedeelten van 
het stoom toestel; 

5°. het materiaal. waarvan het ,toomtoe
stel is vervaardigd; 

60. bij stoomtoestellen, waarin stoom of 
damp wordt voortgebracht, de grootste 
hoeveelheid stoom of damp, welke per uur 
kan worden ontwikkeld, alsmede de grootte 
van het verwarmd oppervlak· en bij stoom
ketels met vlampijpen tevens de grootte van 
het verwarmend oppervlak; • 

7°. het aantal en de wijze van belasting 
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der veiligheidskleppen, alsmede de middellijn 
der klepopening; 

8°. de plaats, waar het stoomtoestel voor 
de keuring zal gereed staan. 

Hierbij is overlegging vereist van twee 
constructie-tekeningen van het stoomtoestel 
en zo mogelijk van opgaven omtrent de uit
komsten van het materiaalonderzoek. 

2. Betreft het verzoek om vergunning 
een stoomtoestel. dat de gebruiker met wijzi
ging van de in artikel 16, lid 3, onder 10 om
schreven voorwaarde in werking wenst te 
brengen of waarvan het gebruik wordt ge
wenst onder andere omstandigheden, op an
dere wijze of door een andere gebruiker dan 
die, vermeld in de staat van gegevens der 
bestaande vergunning of in de bestaande ver
gunning, dan moet de aanvraag de redenen 
van het verzoek vermelden alsmede de daar
voor in aanmerking komende opgaven, be
doeld in het voorgaande lid. 

Hierbij is overlegging vereist van de be
staande vergunning en, indien deze werd ver
leend vóór 15 Maart 1915, tevens van twee 
constructie-rekeningen van het stoomtoestel. 

Art. 19. Wanneer een vergunning, ver
leend vóór 15 Maart 1915, dan wel een con
tröleboek is beschadigd of verloren gegaan. 
is de gebruiker van het desbetreffende stoom
toestel verplicht, hiervan onverwijld kennis 
te geven aan het districtshoofd. Tevens is 
overlegging vereist van een constructie-teke
ning of, wanneer het een vóór IS Maart 1915 
verleende vergunning betreft, van twee 
constructie-tekeningen van het stoomtoestel. 

Art. 20. I. Voor stoomtoestellen, die bui
ten het Rijk in werking zullen worden ge
bracht, wordt, indien het onderzoek en de 
beproeving een bevredigende uitkomst 1heb
ben opgeleverd, op schrütelijk verzoek aan 
het districtshoofd, door deze een bewijs van 
onderzoek en beproeving uitgereikt. 

2. De aanvraag moet de opgaven ver
melden, bedoeld in artikel 181 lid 1, onder 
Zo, 3°, 4°, 5° en 8°. Hierbij is overleuinc ver( 
eist van twee constructie-tekeningen van het 
stoomtoestel en zo mogelijk van opgaven 
omtrent de uitkomsten van het materiaal
onderzoek. 

Art. 21. Door het districtshoofd kan een 
voorlopige vergunning worden uitgereikt. 
wanneer: 

a. het onderzoek en de beproeving van 
het stoomtoestel en het onderzoek van het 
toebehoren bevredigende uitkomsten heb
ben opgeleverd en de gebruiker het stoom
toestel in werking wenst te brengen vóór 
de uitreiking van het contröleboek; 

b. het stoomtoestel of het toebehoren 
niet geheel in orde is bevonden, doch van het 
gebruik geen dadelijk gevaar is te duchten, 
echter onder -,roorwaarde, dat binnen een in 
de voorlopige vercunning gestelde termijn 
de door het districtshoofd nodig geachte en 
nader daarin omschreven voorzieningen zijn 
cetroff en, bij gebreke waarvan de vergunning 
vervalt. 

HOOFDSTUK III 
Algemene bepalingen ten aanzien van de 
•pstelll11g, de Inrichting en de uitrusting 

van stoomtoestellen 
Art. 22. 1. Een stoomtoestel moet op een 



betrouwbare ondersteuning zijn_ opgesteld 
en, indien venchuiven of kantelen van het 
stoomtoestel is te duchte_n, voldoende zijn 
vastgezet. 

2. Een stoomtoestel moet, voor zover de 
aard van het stoomtoestel dit toelaat, zo
danig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden 
is te bereiken._ Alle delen van het toebehoren, 
alsmede flensverbindingen en door inwendig
aangebrachte deksels afsluitbare openingen, 
moeten behoorlijk bereikbaar zijn. 

3. Vuurhaarden, alsmede de een stoom
ketel omgevende rookkanalen, moeten toe
gankelijk zijn, tenzij deze van voldoende 
openingen zijn voorzien, om de daarbinnen 
gelegen ketelwanden behoorlijk waar te 
nemen. Indien zij toegankelijk zijn, moeten 
zij kunnen worden bereikt door doelmatige 
openingen, welke van voldoende grootte kun
nen worden geacht, indien de afmetingen 
450 mm bij 450 mm bedragen. 

4. Het ruim van vaartuigen, waarin een 
stoomketel is geplaatst, moet door middel 
van deugdelijke metalen schotten zijn afge
sloten van de gedeelten, bestemd voor het 
verblijf van de bemanning of andere personen, 
dan wel bestemd voor de lading of andere 
opgeslagen goederen. 

Art. 23. 1. Indien een stoomtoestel is 
voorzien van een uitwendig aangebracht 
deksel, dat ten behoeve van het gebruik van 
het stoomtoestel wegneembaar is, moet 
nabij het deksel een proefafsluiter zijn ge
plaatst. De proefafsluiter moet van voldoende 
grootte zijn, om duidelijk te kunnen waar
nemen of in de ruimte, waarop deze is aan
gesloten, druk aanwezig is en moet zodanig 
zijn geplaatst of van een zodanige pijp zijn 
voorzien, dat bij het openen geen gevaar 
kan ontstaan. . 

2. Indien een deksel, als in het voorgaande 
lid bedoeld, van een zodanige sluiting is voor
zien, dat bij het openen de v:erbinding met 
het stoomtoestel langs de gehele omtrek of 
een groot deel daarvan vrijwel gelijktijdig 
wordt opgeheven, moet de inrichting zo zijn 
uitgevoerd, dat alleen wanneer het deksel 
volledig is gesloten, het mogelijk is de proef
afsluiter te sluiten en gesloten te houden. 

3. Indien een deksel, als in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, wordt ·gesloten door 
middel van zijdelings wegneembare bouten, 
moeten deze tegen afc)ijden zijn beveiligd. 

Art. 24. I. Een stoomtoeste1, voor het in 
werking brengen waarvan vergunning is 
vereist, wordt geacht inwendig te kunnen 
worden onderzocht, indien het is voorzien 
van de nodige mangaten, kijkgaten of voor 
het gebruik noodzakelijke openingen, waar
door de ambtenaar in staat is, het inwendige 
van het stoomtoestel voldoende waar te 
nemen. 

2. Het hoofd van de dienst beslist, of een 
stoomtoestel inwendig moet kunnen worden 
onderzocht. 

3. Zijn de afmetingen van een stoom
toestel zodanig, dat een inwendige ruimte 
toegankelijk kan worden geacht, dan moet 
deze ruimte kunnen worden bereikt door een 
opening van tenminste 300 mm bij 400 mm. 
De opening moet zowel buiten als in het 
stoomtoestel behoorlijk bereikbaar zijn. 

4. Openingen, als in het voorgaande lid 
bedoeld, moeten zo mogelijk door een bi-
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wendig aangebracht deksel afsluitbaar zijn. 
De voor het .sluiten vereiste knevels mogen 
niet van gietijzer zlln vervaardigd.. . 

Art. 25. . Een stoomtoestel, voor het in 
werking brengen waarvan vergunning is ver
eist, moet, behoudens het bepaalde in het 
vierde lid van dit artikel, zijn voorzien van 
een rechthoekige stempelplaat, door middel 
van tapbouten met verzonken kop op een 
zodanige plaats aan de wand bevestigd, dat 
van de op de plaat vermelde gegevens te 
allen tijde gemakkelijk kan worden kennis 
genomen. 

De plaat moet van messing of brons zijn 
vervaardigd; de tapbouten van roodkoper. 
Om de kop der tapbouten moet de plaat een 
vlak gedeelte van tenminste 5 mm breedte 
bezitten. ~ 

2. Indien de inhoud van een stoomtoestel 
croter is dan 600 liter, moet de stempelplaat 
een hoogte van 80 mm en een breedte van 
140 mm bezitten en de bevestiging door mid• 
del van vier tapbouten geschieden. 

3. Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid, moet op de stempelplaat, voor zover de 
daartoe strekkende gegevens bekend ziju, 
duidelijk en duurzaam zijn vermeld: 

1°. de naam van de vervaardiger van het 
stoomtoestel en de plaats, waar diens fa
briek is gelegen; 

2°. het jaar, waarin het stoomtoestel is 
vervaardicd; 

3°. het getal, aangevende de werkdruk: 
40. het fabrieksnummer; 
5°. een door het districtshoofd opgegeven 

registernummer. 
Tenzij de getalwaarde der onder 2°. ,Y, en 

40 bedoelde gegevens van dien aard is ofwel 
deze gegevens 70danig op de plaat zijn aan
geduid, dat hun betekenis ondubbelzinnig 
vaststaat, moeten zij op eenzelfde hoogte en 
in de aangegeven volgorde zijn geplaatst met 
dien verstande, dat - indien de werkdruk 
in de afzonderlijke gedeelten van het stoom
toestel verschillend is - eerst de werkdruk 
in het gedeelte, dat warmte afstaat, en daar
onder de werkdruk in het gedeelte, dat 
warmte opneemt, wordt vermeld. 

Het registernummer wordt onder het ge
tal of de getallen , aangevende de werkdruk, 
geplaatst. 

4. Bij stoomtoestellen met een inhoud van 
ten hoopte 10 liter behoeven de gegevens 
in het voorgaande lid bedoeld onder 1°~ 2° en 
4°. niet te worden vermeld. De overige gece
vens moeten op een door het districtshoofd 
aan te wijzen onderdeel zijn vermeld, ten,ijl 
op de overige losse onderdelen ook het getal. 
weergevende het registernummer, moet voor
komen. Deze gecevens mogen in de wanden 
van het toestel zijn ingeslagen, indien deze 
van een hiertoe geschikt materiaal zijn ver
vaardigd. 

Art. 26. I. Nabij de stempelplaat moet ; 
in de wand van een stoomtoestel, het getal, 
weergevende het registernummer, zijn inge
slagen. 

2 . Wanneer van stoomtoestellen, voor 
het in werking brengen waarvan vergunning 
is vereist, in een inrichting of vaartuig meer• 

1 

dere stoomketels of meerdere toestellen van 
een der croepen, als bedoeld in artikel 3, lid:,,
zijn opgesteld, moe~en deze el~ zijn voorzien 
van een te allen tqde goed zichtbaar, doo.r. 
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het districtshoofd goedgekeurd, volgnummer. 
3. Vervoerbare stoomtoestellen, met uit

zondering van die met een verwarmd opper
vlak van ten hoogste I m1, moeten - indien 
voor het in werking brengen vergunning is 
vereist - zijn voorzien van een plaat, ver
meldende een doór het districtshoofd goed" 
gekeurd volgnummer, alsmede de naam en 
de woonplaats van de gebruiker, zoals deze 
zijn aangegeven in de staat van gegevens, 
bedoeld in artikel 16, lid 2. De plaat moet van 
messing of brons zijn vervaardigd en op 
een zodanige plaats aan de wand zijn be
vestigd, dat van de gegevens te allen tijde 
gemakkelijk kan worden kennis genomen. 

Art. 27. 1. Elke pijpleiding moet voldoen
de zijn ondersteund en zodanig zijn aangelegd, 
dat een vrije uitzetting mogelijk is en moet 
- tenzij het districtshoofd dit niet nodig 
acht - zo dicht mogelijk bij het aangesloten 
stoomtoestel van een afsluiter zijn voorzien. 

2. Als afsluiters aan stoomtoestellen of 
in pijpleidingen mogen zowel klep- af 
schuifafsluiters worden gebruikt. 

In plaats van afsluiters mogen kranen wor
den toegepast, tenzij de werkdruk hoger is 
dan 3 at en tevens de som der getallen, aan
gevende de middellijn der doorlaatopening 
in millimeters en het zesvoud van de werk
druk, groter is dan 150. 

3. Een kraanplug moet met pakking 
zijn afgedicht, wanneer de middellijn van de 
doorlaatopening van de kraan groter is dan 
20 mm. 

4. Een kraanplug mag niet uitsluitend 
door de inrichting, welke de pakking aan• 
drukt, in het huis zijn opgesloten, wanneer 
de middellijn van de doorlaatopening van de 
kraan groter is dan 32 mm. 

5. Een kraanplug moet op het naar buiten 
stekende uiteinde van merktekens zijn voor
zien, waardoor de loop der kanalen in de plug 
duidelijk wordt aangegeven. 

Art. 28. 1. Het hoofd van de dienst is 
bevoegd, ten aanzien van de wijze van uit
voering van stOomtoestellen en het toebeho
ren eisen te stellen, alsmede het gebruik van 
bepaalde materialen te verbieden, indien 
deze voor het gestelde doel gevaarlijk of niet 
geschikt zijn te achten. 

2. Het gebruik vam messing, brons of 
roodkoper is verboden, wanneer de bedrijfs
temperatuur meer bedraagt dan 215° C. 

3. Het gebruik van gietijzer is verboden: 
a. voor huizen van kranen, potten van 

hooglichtende veiligheidskleppen met veer
belasting, pijpleidingen en gedeelten daarvan, 
geen korte verbindingsstukken zijnde als be-
doeld onder c; . 

b. indien de werkdruk hoger is dan 3 at, 
voor tuiten, bochtstukken en andere buis

vormige verbindingsstukken aan een stoom
ketel en huizen van afsluiters en kleppen, 
welke de waterruimte van een stoomketel 
afsluiten; 

c. indien de werkdruk. hoger is dan 3 at 
en tevens de som der getallen, aangevende 
de middellijn van de doorlaatopening in 
millimeters en het zesvoud van de werkdruk, 
groter is dan 150, voor potten van veiligheids
kleppen, andere dan die bedoeld onder a, 
voor huizen van afsluiters en kleppen, andere 
dan die bedoeld onder b, en voor korte bocht-, 
spruit- en andere verbindingsstuk.ken in pijp-
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leidingen, met dien verstande, dat dit ver
bod niet geldt ten aanzien van onderdelen, 
waardoor water wordt gevoerd met een be-
drijfstemperatuur lager dan 100° C. 

HOOFDSTUK IV. 

Het toebehoren van stoomtoestellen, voor 
het in werking brengen waarvan vergun

ning is vereist · 

Paragraaf I 

Algemene bepalingen 

Art. 29. 1. Veiligheidskleppen van stoom
toestellen, waarin stoom of damp kan worden 
voorgebracht, of waarin stoom kan worden 
aangevoerd, moeten een zodanige klepope
ning en doorlaat der toe- en afvoerkanalen 
hebben, dat de grootste hoeveelheid stoom 
of damp, welke kan worden ontwikkeld of 
aangevoerd, door deze kan worden afgevoerd, 
zonder dat de druk in het stoomtoestel meer 
dan 15 procent boven de werkdruk stijgt. 

2. In geval van twijfel, of veiligheids
kleppen voldoen aan de eisen, in het voor
gaande lid gesteld, hetzij in verband met de 
klepopening, de doorlaat der toe- of afvoer
kanalen of de toestand, waarin zich enig 
onderdeel dezer veiligheidskleppen bevindt, 
hetzij in verband met de mogelijk geachte 
stoom- of dampontwikkeling, kan de ambte
naar een proefneming voorschrijven, welke 
hem voldoende zekerheid kan verschaffen. 

Art. 30. 1·. Met inachtneming van het 
bepaalde in het derde en vierde lid van dit 
artikel, moet het belasten van veiligheids
kleppen, hetzij rechtstreeks door middel van 
veren, hetzij door middel van gewichten al 
of niet met behulp van een hefboom, geschie
den. 

2. Indien een veiligheidsklep bewogen 
wordt door toepassing van een stoomcylinder. 
waarin stoom door een hulp-veiligheidsklep 
wordt toegelaten, wordt deze veiligheids
klep geacht op dezelfde wijze te zijn belast 
als de hulp-veiligheidsklep. 

3. Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid moeten veiligheidskleppen van vaste 
stoomtoestellen zijn voorzien van gewichts
belasting, tenzij de overeenkomstig artikel 
12, lid 4, berekende druk groter is dan 500 kg. 

Van vaartuigtoestellen en van vervoerbare 
stoomtoestellen, welke zodanig in werking 
worden gebracht, dat zij ook tijdens het ge
bruik in beweging zün, moeten de veiligheids
kleppen zijn voorzien van veerbelasting. 

4. Veiligheidskleppen, waarvan de mid
dellijn der klepopening kleiner is dan 25 mm, 
moeten zijn voorzien van veerbelasting. 

Art. 31. 1. Een uit één stuk bestaand ge
wicht, waarmede een veiligheidsklep wordt 
belast, of elk der schijven, waaruit een ge
wicht is samengesteld, moet massief zijn en 
mag niet zwaarder zijn dan 25 kg. 

2. De schijven moeten alle van dezelfde 
materiaalsoort zijn vervaardigd en mogen 
alleen in dikte verschillen; zij moeten stuks
gewijze, doch niet door uitsluitend zijdelings 
verschuiven, afneembaar zijn. 

3. De hefbomen moeten zodanig zijn inge
richt, dat het gewicht aan de hefboom niet 
kan verschuiven. 

4. Bij veerbelasting moet de inrichting 
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zodanig zijn, dat de klep kan worden gelicht 
en dat bij breuk van de veer de klep niet ge
heel uit zijn geleiding kan worden gedrukt. 

5. Het instellen van de vereiste veerspan
ning moet geschieden door het verplaatsen 
van een der uiteinden van de véren met be
hulp van sehroefdraad. Nadat de juiste 
stand is bepaald, moeten stelringen of stel
platen worden tussengevoegd, die beletten, 
dat de veren sterker kunnen worden gespan
nen. 

6. Indien de hoeveelheid stoom of damp, 
welke een veiligheidsklep kan af voeren, 
regelbaar is, moet de instelling hiervan door 
middel van een zodanige inrichting geschie
den, dat deze in de vereiste stand deugdelijk 
kan worden vastgezet. 

Art. 32. 1. Veiligheidskleppen, welke zo
danig zijn geplaatst, dat zij voor hem, die 
het stoomtoestel bedient, niet gemakkelijk 
zijn te bereiken, moeten zijn voorzien van 
een inrichting, welke het hem mogelijk maakt, 
de kleppen vanaf een gemakkelijk bereikbare 
plaats te lichten. 

2. Hooglichtende veiligheidskleppen moe
ten zijn aangesloten op een afvoerpijp. welke 
in de buitenlucht uitmondt. 

3. Het is verboden, gebruik te maken van 
onderdelen van veiligheidskleppen, welke 
niet door de ambtenaar zijn onderzocht en 
goedgekeurd. 

Art. 33. 1. Nabij veiligheidskleppen met 
veerbelasting en nabij de manometer, waar
van een stoomtoestel moet zijn voorzien, 
moet zi<:h een controle-aansluiting bevinden, 
als bedoeld in artikel IS, lid 2. 

2. De manometer en een controle-aan
sluiting, als in het voorgaande lid bedoeld, 
moeten met het stoomtoestel zijn verbonden 
door middel van een waterhoudende pijp, 
welke afsluitbaar moet zijn en moet kunnen 
worden doorgeblazen. 

3. De manometer moet de druk kunnen 
aanwijzen tot die, welke bij de eerste be
proeving van het stoomstelsel moet worden 
uitgeoefend: de schaal moet in atmosferen 
of gelijke veelvouden daarvan zijn verdeeld 
en bij de wijzerstand, aangevende de werk
druk. van een duidelijk merkteken zijn voor
zien. 

4. De manometer moet op betrouwbare 
wijze zijn geijkt. In geval van twijfel omtrent 
de nauwkeurigheid der aanwijzingen kan de 
ambtenaar herijking voorschrijven. 

5. De manometer moet op een zodanige 
plaats zijn aangebracht, dat degene, die het 
stoomtoestel bedient, de wijzerstand gemak
kelijk kan waarnemen. 

6. De manometer mag niet op een afvoer
leiding of op een veiligheidspot zijn aangeslo
ten. Voor ruimten, welke geheel met vloei
stof zijn gevuld, moet de manometer op het 
bovenste deel daarvan zijn aange_5lóten, in 
andere gevallen op de stoom- of <tampruimte. 

7. Indien een stoomtoestel moet zijn 
voorzien van een thermometer, moet deze 
de temperatuur nauwkeurig en voor hem, 
die het stoomtoestel bedient, gemakkelijk 
waarneembaar aanwijzen, in geval van twijfel 
omtrent de nauwkeurigheid der aanwijzingen 
kan de ambtenaar herijking voorschrijven. 

De schaal moet in graden Celcius of gelijke 
veelvouden daarvan zijn verdeeld, en op de 
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plaats, overeenkomende met de bedrijfs
temperatuur, van een duidelijk merkteken 
zijn voorzien. 

Art. 34. I. Indien stoomketels moeten 
zijn voorzien van toestellen tot het waarnemen 
van het waterpeil, moeten deze, behoudens 
het bepaalde in het derde lid van dit artikel, 
bestaan uit waterpeilglazen, die door afsluit
bare kanalen met de stoomketel zijn verbond
den. Is het glas cylindrisch, dan moet het 
zijn omceven door een scherm, dat tegen 
het stukstoten van het glas en het wegvlie
,gen van glasscherven voldoende beveiliging 
biedt en dat het waarnemen van de stand 
van het waterpeil niet verhindert. 

2. De afsluitbare kanalen van een water.
peilglas, waarvan een stoomketel moet zijn 
voorzien, moeten elk afzonderlijk kunnen 
worden doorgeblazen. 

3. Bevindt het waterpeil in de stoomketel 
zich op een zodanige hOOgte, dat de aanwijzing 
door een waterglaspeil vanaf de stookplaats 
moeilijk is waar te nemen, dan moet een 
tweede waterpeiltoestel zodanig zijn inge
richt, c:llat degene, die de stoomketel bedient, 
van de stand van het waterpeil gemakkelijk 
en met zekerheid kan kennis nemen. 

Is het waterpeiltoestel voorzien van een 
cylindrisch peilglas, dan moet dit door af
sluitbare kanalen met het overige gedeelte 
van het toestel zijn verbonden en zijn omge
ven door een scherm, als in het eerste lid van 
dit artikel omschreven. 

4. Indien het waterpeiltoest,el opde stoom
ketel is aangesloten door middel van pijpen 
of andere verbindingsstukken, welke langer 
zijn dan de dikte der bekleding van de aan
grenzende ketelwand vergt, mag de doorlaat 
van deze verbindingsstukken geen geringe.re 
middellijn hebben dan 30 mm; zijn twee 
waterpeilglazen op de stoomketel aangesloten 
door middel van gemeenschappelijke pijpen 
of verbindingsstukken, dan mag de doorlaat 
daarvan geen geringere middellijn hebben 
dan so mm. 

5. lndien pijpen of andere verbindings
stukken, als in het voorgaande lid bedoeld, 
door de rookkanalen worden gevoerd, moeten 
zij afdoende tegen verhitting zijn beschermd. 

6. Indien een stoomtoestel is voorzien van 
waterpeilglazen, moeten deze zijn ingericht, 
als in het eerste lid van dit artikel bepaald. 

Art. 35. 1. Het toestel, dat watergebrek 
in een stoomketel moet kenbaar maken, 
moet zodanig zijn ingericht, dat het een ge
luidsignaal voortbrengt, wanneer het water
peil is gedaald tot op een afstand van ten
minste 50 mm boven het hoogste punt van 
het verwarmd oppervlak. Is het toestel met 
de waterruimte van de stoomketel verbonden 
door een pijp, dan moet deze wegneembaar 
zijn en een inwendige mi·ddellijn van ten
minste 25 mm hebben. 

2. Een smeltbare prop moet in de vatting 
zodanig zijn opgenomen, dat bij het smelten 
een opening van tenminste 10 mm en ten 
hoogste 20 mm middellijn geheel vrijkomt. 
De prop moet deze opening tot de bovenzijde 
vullen. 

Art. 38. 1. Elk voedingstoestel, waarmede 
een stoomketel moet zijn verbonden. moet 
zelfwerkend zijn, behoudens bij stoomketels, 
waarvoor het product der getallen, aangeven-
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de de werkdruk en het verwarmd oppervlak:, 
het getal 10 niet overschrijdt, in welk geval 
een handpomp geoorloofd is. 

2. Stoomketels, welke stoom leveren aan 
een stoomwerktuig, dat dient voor het voort
bewe~ van een vaar- of voertuig, en stoom
ketels, welke behalve aan een stoomwerk
tuig tevens stoom leveren voor andere doel
einden, moeten zodanig met voedingstoe
stellen zijn verbonden, dat, ook wanneer het 
stoomwerktuig buiten werking is, de stoom
ketel voldoende kan worden gevoed. 

3. Is een stoomketel met één voedings
toestel verbonden, dan moet dit in staat zijn, 
de stoomketel voldoende te voeden. 

Moet een stoomketel met meerdere voe
dingstoestellen zijn verbonden, dan moeten 
deze een zodanig vermogen hebben, dat, 
indien welk deze voedingstoestellen ook bui.
ten werking is, de stoomketel voldoende kan 
worden gevoed. 

Indien een stoomketel door middel van 
twee voedingleidingen met de voedingstoe. 
stellen moet zijn verbonden, moeten deze 
toestellen zodanig aan de voedingsleidingen 
zijn aangesloten, dat, indien welke dezer 
leidingen ook wordt afgesloten, de stoomke
tel voldoende kan worden gevoed. 

4. Aan het einde van elke voedingleiding 
moet onmiddellijk voor de in artikel 27, lid I, 
bedoelde afsluiter een terugslagklep zijn ge
plaatst. Bevindt zich tussen de voedinglei
ding en de stoomketel een voorwanner, dan 
moet ook tussen deze beide stoomtoestellen 
een terugslagklep zijn geplaatst. 

Art. 37. I. Een stoomketel wordt geacht 
voldoende te kunnen worden gevoed, wan
neer bij de grootst mogelijke stoomontwikke
Jing in de gevallen, bedoeld jn artikel 36, lid 3, • 
kan worden verhinderd, dat het waterpeil 
daalt. , 

2. In geval van twijfel, of voedingtoestel
len en voedingleidingen zodanig zijn, dat 
is voldaan aan de in het voorgaande lid ge
stelde ejs, hetzij in verband met de aard dezer 
toestellen, de doorlaat der voedingleidingen 
of de toestand, waarin zich enig onderdeel 
bevindt, hetzij in verband met de mogelijk 
geachte stoomontwikkeling, kan de ambte
naar die proefneming voorschrijven, welke 
hem voldoende zekerheid kan verschaffen. 

Art. 38. 1. :Een spuiafsluiter van een 
stoomketel moet van zodanige bijzondere 
constructie zijn, dat er waarborg bestaat, dat 
daarmede een dichte afsluiting wordt ver
kregen. 

a. Elke spuiinrichtinc moet zodanig zijn 
aangebracht en, indien het districtshoofd dit 
nodig acht, van een zodanige pijpleiding zijn 
voorzien, dat bij het openen van de spui
afsluiter geen gevaar kan o~tstaan. 

3. Is een spuiinrichting van een tweede 
spuiafsluiter voorzien, welke niet voldoet aan 
de in het èerste lid van dit artikel gestelde 
eis, dan moet de in dat lid bedoelde spuiaf
sluiter steeds zijn geslot en, wanneer niet 
wordt gesi,uid. 

Art. 39. I. De openingen, waardoor delen 
van het toebehoren, als bedoeld in de artike
len 29, 33, 34, 35 en 36, met een stoomtoestel 
in verbinding staan, moeten, indien het dis
trictshoofd daartoe termen aanwezig acht, 
zodanig zijn peschermd, dat de in het stoom-
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toestel aanwezige stoffen geen verstopping 
kunnen veroorzaken. 

2. Een manometer mag ten behoeve van 
meerdere stoomtoestellen gemeenscha:ppe
lijk zijn, indien deze zodanig is aangebracht, 
dat geen dézer stoomtoestellen in werking 
kan worden gebracht, zonder dat de mano
meter met het stoomtoestel in verbinding 
staat op de wijze, als in dit hoofdstuk bepaald. 

3 . Een bepaling. als in het voorgaande lid 
bedoeld. geldt eveneens ten aanzien van 
veiligheidskleppen en voedingstoestellen, 
met dien verstande, dat het bepaalde in de 
artikelen 29 en 37 ook van kracht is, wanneer 
de stoomtoestellen alle in werking zijn. 

Paragraaf II 

Bijzonder, b,palinet1n met betrekking tot 
noomketeu, andere dan die, bedo.ld in para

graaf 111 

Art. 40. 1. Een stoomketel met een ver
wannd oppervlak van ten hoogste I m1 moet 
zijn voorzien van tenminste één veiligheids
klep; andere stoomketels moeten van tenmin
ste twee veiligheidskleppen zijn voorzien. 

2. De klepopening mag geen kleinere mid
dellijn hebben dan 25 mm, behalve wanneer 
het verwarmd oppervlak van de stoomketel 
niet groter is dan 0,2 m•, in welk geval de mid
dellijn tenminste 10 mm moet zijn. De ope
ning van de veiligheidsklep, bedoeld in het 
vierde lid van dit artikel, mag geen kleinere 
middellijn heb ben dan 50 mm. 

3. Bij stoomketels met een verwannd 
oppervlak: van meer dan I m 1, welke met de 
hand worden gestookt en waarvan de vuur
haard onder natuurlijke trek staat, wordt 
geacht, dat de klepopening der veiligheids
kleppen voldoende is, wanneer het getal, aan
gevende de som der middellijnen van deze 
openingen in milimeters, een waarde heeft 
welke niet kleiner is dan die van de vorm: 

F • d" p 
50 + 12,5 Pi + 1 , m ,en P, + 1 geen grotere 
waarde heeft dan 4; 

V - p- . d. F t so ---. m 1en --- een gro ere waar-
01 + 1 P1 + I 

de heeft dan 4. . 
In deze vormen is: 
F het verwarmd oppervlak: van de stoom

ketel of van de stoomketels, waarvoor de 
veiligheidskleppen gemeenschai,pelijk zijn; 

P 1 de werkdruk. 
4. Van de veiligheidskleppen, aangebracht 

op een stoomketel. welke stoom levert aan 
een stoomwerktuic, dat dient voor het voort
bewegen van een 'Zeewaardig vissersvaartuic, 
moet tenminste één zodanig zijn ingericht, 
dat door verzegeling waarborg wordt v:er
kregen~ dat de belasting van de klep niet 
wordt gewijzigd. De verzegeling geschiedt 
door de ambtenaar. 

Art. 41. Hen stoomketel moet zijn voor
zien van een manometer. 

Art. 42. 1. Een stoomketel met een ver
warmd oppervlak van ten hoogste s m 2 moet 
zijn voorzien van tenminste één waterpeil
toestel; andere stoomketels moeten van ten
minste twee waterpeiltoestellen zijn voor
zien. 
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.2. Bij stoomketels. waarbij het verwarmd 
oppervlak beperkt is tot de wanden van water
pijpen, moeten waterpeilglazen zodanig zijn 
geplaatst, dat, zolang het waterpeil in het 
glas zichtbaar is, een goede circulatie van het 
water is gewaarborgd. 

Indien de circulatie in de ketel wordt 
onderhouden door een pomp, moet de in
richting zodanig zijn, dat, indien deze pomp tot 
stilstand komt, onmiddellijk een tweede 
pomp wordt ingeschakeld of de stoomketel 
niet verder kan worden verhit. 

3. Bij andere stoomketels dan die, be
doeld in het voorgaande lid, moeten water
peilglazen zodanig zijn geplaatst, dat het 
laagste punt van het glas, waar het water 
daarin nog zichtbaar is, 50 mm hoger ligt dan 
het hoogste punt van het verwarmd opper
vlak of zoveel meer, als het districtshoofd 
toelaatbaar acht. 

Nabij elk dezer waterpeilglazen moet op 
de stoomketel een strook van messing of 
brons horizontaal zijn aangebracht, waarvan 
het midden op dezelfde hoogte moet zijn ge
legen als het hoogste punt van het verwarmd 
oppervlak. · 

Art. 43. 1. Vaste en vervoerbare stopm
ketels, met uitzondering van die, genoemd 
in het volgende lid, en van die, welke over
eenkomstig het bepaalde in het derde lid van 
dit artikel van een smeltbare prop zijn voor
zien, moeten zijn voorzien van een toestel, 
dat watergebrek in de stoomketel kenbaar 
maakt. 

2. Een toestel, als in het voorgaande lid 
bedoeld, is niet vereist voor verticaal opge
stelde cylindrische stoomketels, waarvan 
de verticale wanden niet of uitsluitend door 
middel van een onder de bodem van de 
stoomketel geplaatste gasbrander worden 
verwarmd. 

3. Vervoerbare stoomketels, voorzien van 
vuurkisten, waarin het hoogste punt van het 
verwarmd oppervlak is gelegen, mogen ter 
plaatste van dat punt zijn voorzien van een 
smeltbare prop. 

Art. 44. 1. Vaste en vervoerbare stoom
ketels, waarvan het verwarmd oppervlak 
niet groter is dan 25 m 9, en vaartuigketels, 
waarvan het verwarmd oppervlka niet groter 
is dan S m 9, moeten met tenminste één voe
dingtoestel zijn verbonden. Andere stoom
ketels moeten met tenminste twee voeding
toestellen zijn verbonden. 

2. Vaartuigketels, waarvan het verwarmd 
oppervlak groter is dan S m 1 , moeten van 
tenminste twee voedingleidingen zijn voor
zien. 

Art. 45. Een stoomketel moet op de plaat
sen, waar het districtshoofd dit nodig acht, 
van een spuiinricht ing zijn voorzien. 

Paragraaf II I 

Bijzondere ibepalingen met betrekking tot hierbij 
nader omschreven stoomketels 

Art. 46. 1. Stoomketels, welke geheel zijn 
gevuld met water, en welke zijn aangesloten 
op ·een buffervat, dat niet wordt verhit, moe
ten zijn voorzien van veiligheidskleppen, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 40, 
lid 1 en 2, van een manometer, van een water
peilglas, van een voedingtoestel, en op de 
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· plaatsen, waar het districtshoofd dit nodig 
acht, van een spuiinrichting. 

De drie eerstgenoemde delen van het toe
behoren moeten op het buffervat zijn aange
sloten. 

2. Stoomketels, welke geheel zijn gevuld 
met water en niet op een buffervat zijn aange
sloten. moeten van de in de eerste volzin 
van het voorgaand,e lid bedoelde delen van 
het toebehoren zijn voorzien, met uitzonde
ring van een waterpeilglas. 

3. Indien in stoomketels, als in dit artikel 
bedoeld, de circulatie wordt onderhouden 
door een pomp moet de inrichting zodanig 
zijn, dat, indien deze pomp tot stilstand komt, 
onmiddellijk een tweede pomp wordt inge
schakeld of de stoomketel niet verder kan 
worden verhit. 

Art. 47. Stoomketels, welke geheel be
staan uit waterpijpen, waarin het water uit
sluitend van uit een voedingtoestel toestroomt, 
moeten zijn voorzien van veiligheidskleppen, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 40, 
lid I en 2, en van een manometer. De inrich
ting moet zodanig zijn, dat, indien het voe
dingtoestel tot stilstand komt, onmiddellijk 
een tweede voedingtoestel wordt ingescha
keld of de stoomketel niet verder kan worden 
verhit. · 

Art. 48. Stoomketels, omvattende een en
kele ruimte, welke zodanig is afgesloten, dat 
noch stoom noch water daaraan kan worden 
onttrokken, en stoomketels, welke worden 
verhit door een electrische stroom door het 
water te voeren, moeten zijn voorzien van 
veiligheidskleppen, overeenkomstig het be
paalde in artikel 40, lid I en 2, en van een 
manometer. 

Paragrqaf IV 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot 
stoomtoestellen, andere dan stoomlutels 

Art. 49. Een voorwarmer moet zijn voor
zien van: 

10. tenminste één veiligheidsklep, indien 
het stoomtoestel geheel van de stoomketel 
kan worden afgesloten; 

2°. een spuiinrichting op de plaatsen. waar 
het districtshoofd dit nodig acht. 

De klepopening van de veiligheidsklep 
moet een middellijn hebben van tenminste 
35mm. 

Art. 50. Een oververhitter moet zijn 
voorzien van: 

1°. tenminste iéén veiligheidsklep, indien 
het stoomtoestel zowel aan toe- als afvoer
zijde kan worden afgesloten, of indien de 
werkdruk lager is dan die van een der stoom
toestellen, waaruit de stoom kan worden aan
gevoerd: 

Zo. een thermometer; 
~- een aftapinrichting op de plaatsen. 

waar het districtshoofd dit nodig acht. 
De klepopening van de veiligheidsklep 

moet een middellijn hebben van tenminste 
35mm. 

Art. 51. E. Een vat. waarin stoom of damp 
kan worden voortgebracht. moet op de ver
dampingsruimte zijn voorzien van: 

1°. tenminste HD veiligheidsklep; 
2°. een manometer. 
Wordt de ontwikkelde stoom of damp bui-
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ten het stoomtoestel gevoerd, dan moet het 
op de verdampingsruimte van tenmminste 
twee veiligheidskleppen zijn voorzien. 

De klepopening der veiligheidskleppen 
mag geen kleinere middellijn hebben dan 
25 mm. 

2. Bij vaten. welke door stoom worden 
verhit en waarin stoom wordt voortgebracht, 
die buiten het stoomtoestel wordt gevoerd, 
wordt geacht, dat de klepopening der veilig
heidskleppen voldoende is, wanneer het getal, 
a-angevende de som der middellijnen van deze 
openingen iri millimeters, een waarde heeft, 
welke niet kleiner is dan die van de vorm: 

50 + 0,5 (p0 + 1) 21 Pa : 1, indien (p0 + 1) 

V F geen grotere waarde heeft dan I o; 
P3 + 1 

10 (P2 + 1) V ---F , indien (p2 + 1) 
Pa + I 

V~ een grotere waarde heeft dan 10. 
1)3 + I 

In deze vormen is: 
F het verwarmd lppervlak van het stoom

toestel of van de stoomtoestellen, waarvoor 
de veiligheidskleppen gemeenschappelijk zijn: 

p 2 de werkdruk van de voor de verwarming 
dienende stoom; 

p 2 de werkdruk in de verdampingsruimte. 
3. Een vat, als bedoeld in de voorgaande 

leden, moet op de verwarmingsruimte zijn 
voorzien van toebehoren, als in artikel 52 is 
bepaald. 

Art. 52. 1. Een vat moet - onvermin
derd het bepaalde in het derde lid van dit 
artikel - op de ruimte, waarin stoom wordt 
aangevoerd, en waarvan de werkdruk p 2 
lager is dan de werkdruk p 1, van een der 
stoomtoestellen, waaruit de stoom kan wor
den aangevoerd, zijn voorzien van: 

I°. tenminste één veiligheidsklep; 
Zo. een manometer. 
De doorlaat der klepopening of, indien het 

vat op de bedoelde ruimte van meerdere 
. veiligheidskleppen is voorzien, de gezamen

lijke doorlaat der klepopeningen, wordt vol
doende geacht, wanneer de grootte hiervan 
niet geringer is dan de grootte van de nauwste 
doorlaat der stoomaanvoerpijp, vermenig
vuldigd met de factor 

V 2(P1- pJ 
P 1 + 1 

met dien verstande, dat de klepopening van 
geen der veiligheidskleppen een kleinere door
laat mag hebben dan 490 mm1• 

2. Een vat moet op de ruimte. waarin 
water wordt aangevoerd, en waarvan de 
werkdruk lager is dan de werkdruk van een 
der stoomtoestellen, waaruit het water kan 
worden aangevoerd, of waarin een vloeistof 
wordt verhit zonder dat stoom of damp kan 
worden voortgebracht, zijn voorzien van: 

1°. tenminste één veiligheidsklep; 
20. een manometer. 
De klepopening van de veiligheidsklep 

moet een middellijn hebben van tenminste 
25 mm. 

3. Een vat moet, wanneer het districts
hoofd daartoe termen aanwezig acht , op de 
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door hem aangegeven plaatsen van een aftap
inrichting zijn voorzien. 

Art. 53. 1. Indien in een stoomtoestel, 
als in deze itaragraaf bedoeld, stoom wordt 
aangevoerd cloor een betrouwbaar drukver
minderingstoestel. dat bij overschrijding van 
een bepaalde waarde van _.de vermind.eule-
druk verdere stoomaanvoer verhindert. dan 
wordt voor de toepassing van het bepaalde 
in artikel 52, lid I geacht, dat de werkdruk 
van het stoomtoestel, waaruit de stoom 
wordt aangevoerd, glijk is aan die vermin
derde druk, mits de stoomaanvoerleiding 
achter het drukverminderingstoestel is voor
zien van een veiligheidsklep met een middel
lijn der klepopening van tenminste 50 mm en 
belast overeenkomstig die druk. 

2. Het bepaalde in artikel SI, lid 1, en het 
bepaalde in artikel 52, lid 2, voor zover het 
een ruimte betreft, welke niet geheel is ge
vuld met vloeistof, is niet van toepassing, 
wanneer de stoom- of dampdruk bij de hoog
ste temperatuur, welke in het stoomtoestel 
kan ontstaan, niet hoger is dan de werkdruk 
van het betreffende gedeelte van het stoom
toestel" 

Art. 54. 1. Indien zich in een ruimte, als 
bedoeld in artikel 51, lid 1, een vloeistof be
vindt, waarvan de damp schadelijk of _ge
vaarlijk is voor de omgeving, wordt geacht,. 
dat aan het bepaalde omtrent veiligheids
kleppen is voldaan, wanneer het vat op deze 
ruimte is voorzien van tenminste twee vei
ligheidsplaatjes, welke breken bij een druk, 
die niet hoger is dan het gemiddelde van de 
werkdruk en de waterdruk, welke in deze 
ruimte bij de eerste beproeving is uitgeoefend. 

2. De veiligheidsplaatjes moeten elk af
zonderlijk van het vat· kunnen worden afge
sloten en moeten uitneembaar zijn. Zij moeten 
zijn aangesloten op een afvoerpijp, welke in 
de bui~enlucht uitmondt. 

HOOFDSTUK V 

Het toebehoren van stoomtoestellen, voor 
het in werking brengen waarvan geen ver

gunning is vere~st 

Art. 55. I. Stoomket~ls, met uitzondering 
van die, waarbij de in artikel 12, lid 1, onder 
a , bedoelde grens niet wordt overschreden, 
moeten zijn voorzien van : 

1°. tenminste één veiligheidsklep of één 
veiligheidsbuis, indien het verwarmd opper
vlak niet groter is dan 2 m 11 ; in andere geval
len van tenminste twee veiligheidskleppen 
of één veiligheidsbuis; 

Zo. een monometer; 
3°. een waterpeilglas, tenzij de inrichting 

van de stoomketel overeenkomt met die, 
omschreven in artikel 46, lid 2, 47 of 48. 

2. De klepopening van de in het voor
caande lid bedoelde veiligheidskleppen moet 
een middellijn hebben van tenminste 10 mm, 
indien het verwarmd oppervlak niet groter 
is dan 0,2 m 11 , van tenminste 25 mm, indien 
het verwarmd oppervlak niet groter is dan 
I m 11 , in andere gevallen van ten minste so mm. 
. 3. De in het eerste lid van dit artikel be

doelde veiligheidsbuizen moeten een inwen
dige middellijn hebben van tenminste 25 mm, 
indien het verwarmd oppervlak niet groter 
is dan -rt m 1, in andere gevallen van tenminste 
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50 mm. Zij moeten zijn gevuld met water en 
vorstvrij zijn opgesteld. 

Art, 1. 1. Stoomtoestellen, andere dan 
stoomketels, of de afzonderlijke gedeelten, 
waaruit deze • stoomtoestellen bestaan, moe
ten zijn voorzien van tenminste één veilig
heidsklep, tenzij de druk daarin op generlei 
wijze kan stijgen boven de werkdruk, als 
bedoeld in artikel 57, lid 1. 

Het gebruik maken van een inrichting, als 
bedoeld in artikel 12, lid 7, maakt echter het 
aanbrengen van veiligheidskleppen niet 
overbodig. 

a. Ten aanzien van de grootte en het aan
tal dezer veiligheidskleppen vindt het be
paalde in de artikelen 49, 50, SI. 52, lid I en 2, 
en 53, lid 1, overeenkomstige toepassing met 
dien verstande, dat de middellijn der klep
opening nimmer groter behoeft te zijn dan 
50 mm. 

3. Een oververhitter moet bovendien 
zijn voorzien van een thermometer. 

4. Indien een vat, of een afzonderlijk ge
deelte daarvan, op grond van het bepaalde 
in het eerste lid van dit artikel moet zijn voor
zien van een veiligheidsklep, moet het tevens 
.zijn voorzien van een manometer. 

Art. 57. 1. Stoomtoestellen mogen slechts 
worden gebruikt onder een werkdruk, waarbij 
het stoomtoestel g~n gevaar oplevert; zijn 

' zij voorzien van veiligheidskleppen of veilig
heidsbuizen, dan mdgen de veiligheidsklep
pen niet zwaarder zijn belast en de veilig
heidsbuizen niet hoger zijn, dan overeenkomt 
met die werkdruk. 

2. Indien de veiligheidskleppen, als in 
dit artikel bedoeld, zijn voorzien van veer
belasting moet op de ruimte, waarop deze 
veiligheidskleppen zijn aangesloten, tevens 
een controle-aansluiting zijn aangebracht. 
als bedoeld in artikel 15, lid a. 

3. Indien een stoomtoestel is voorzien van 
een waterpeilglas, moet dit zijn ingericht; als 
omschreven in artikel 34, lid 1. 

HOOFDSTUK VI 

Regelen, in acht te nemen bij het gebruik 
van stoomtoestellen 

Art. 58. 1. De gebruiker van een stoom
toestel draagt zorg: 

10. dat het stoomtoestel en het toebehoren 
daarvan in behoorlijke staat van onderhoud 
verkeren en voldoende worden gereinigd; 

2". de manometers, thermometers en 
waterpeiltoestellen voldoende zijn verlicht; 

30. dat onderdelen van · het toebehoren, 
welke tijdens de werking van het stoomtoe
stel onbruikbaar kunnen worden en verwissel
baar zijn, in voldoende mate ter beschikking 
zijn van hem, die het stoomtoestel bedient; 

40. dat het schriftelijk bewijs van de ver
gunning tot het in werking brengen van het 
stoomtoestel steeds-bij het stoomtoestel aan 
de ambtenaar kan worden voorgelegd en in 
goede staat wordt gehouden. 

2. De gebruiker van het stoomtoestel en 
hij, die het bedient, dragen zorg: 

10. dàt veiligheidsldeppen en andere be
wegende onderdelen van het toebehoren 
gemakkelijk beweegbaar blijven en de vei
ligheidskleppen niet zwaarder worden belast 
dan overeenkomt met de toegestane werk~ 
druk; 
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2°. dat het bepaalde in artikel 38, lid 3, 
wordt nageleefd, de verzegeling, bedoeld in 
artikel 40, lid 4, niet wordt beschadigd ~f 
verbroken, het toestel, bedoeld in artikel 43, 
lid 1, niet wordt belet te werken en één der 
veiligheidsplaatjes, als bedoeld in artikel 54, 
in open verbinding met het stoomtoestel 
blijft. 

3°. dat het stoomtoestel, na buiten gebruik 
te zijn geweest, niet in werking wordt ge
bracht dan nadat is gebleken, dat flensver
bindingen, pakkingbussen en inwendig aan
gebre.~hte delseks doelmatig zijn verpakt. 

De gebruiker, die het stoomtoestel niet 
bedient, wordt geacht aan deze verplichtingen 
te hebben voldaan, wanneer hij aantoont, 
dat door hem de nodige bevelen zijn gegeven, 
de nodige maatregelen zijn getroffen, de 
nodige middelen zijn verschaft en het rede
lijkerwijze te vorderen toezicht is gehouden, 
om de naleving te verzekeren van hetgeen 
in dit lid is bepaald. 

3. Hij, die het stoomtoestel bedient, 
draagt zorg: 

1°. dat hij zich vergewist van bij inwen
dige reiniging of tijdens het gebruik van het 
stoomtoestel redelijkerwijze waar te nemen 
gebreken of sporen van lekkage en van zijn 
bevindingen kennis geeft aan de gebruiker; 

2°. dat tijdens het gebruik van een stoom
ketel het waterpeil in het waterpeilglas zicht
baar blijft ; 

3°. dat tijdens het gebruik van een stoom
ketel, waarop het bepaalde in artikel 42, lid 3, 
van toepassing is, het waterpeil op een 
hoogte boven het midden van de bij het 
waterpeilglas gep.laatste strook wordt ge
houden, welke bij vaste en vervoerbare 
stoomketels tenminste 100 mm, bij vaartuig
ketels tenminste I 50 mm bedraagt. 

Art. 59. De gebruiker van een stoomtoe
stel, voor het in werking brengen waarvan 
vergunning is- vereist, is verplicht aan het 
districtshoofd kennis te geven van: 

a. het tijdelijk of blijvend ten gebruike 
aan anderen afstaan van het stoomtoestel; 

b. de aard van elk gebrek, dat aan het 
stoomtoestel of aan -het toebehoren is 1ont
staan, en van elke herstelling, die hij voor
nemen'i is dit te doen ondergaan; 

c. elke wijziging, die bij voornemens is te 
brengen in de opstelling van het stoomtoe
stel, in het stoomtoestel zelf of in het toebe
horen daarvan; 

d. het tijdstip, waarop het stoomtoestel 
van de bekleding zal worden ontdaan, waarop 
het gelicht of gekanteld zal W()rden of waarop 
pijpen of delen van het binnenwerk zullen 
zijn uitgenomen; · 

e. elk voorval, dat van invloed is of kan 
zijn op de toestand, waarin het stoomtoestel 
verkeert. 

HOOFDSTU K VII 

Het toezicht op stoomtoenellen, voor het in 
werking brengen waarvan vergunning is 

verleend 

Art. 60. 1. Een stoomtoestel wordt tel
kens na verloop van een termijn, als in het 
volgende lid bepaald, aan een keuring onder
worpen, waarbij het stoomtoestel buiten 
werking moet zijn. 



s~ t 949, J ·•431 

• 2. Deze termijn bedraagt : 
· . a. één jaar voor vaartuigketels met een 
·verwarmd oppervlak groter dan . s m 2 ; 

, b. twee jaar voor andere stoomketels; . 
c. vier jaar voor stoomtoestellen, andere 

dan stoomketels. 
Indien zulks om bijzondere redenen nodig 

is, kan de termijn door of namens Onze Minis
ter worden verlengd. 

Het districtshoofd is bevoegd de termijn 
te verkorten, indien hem zulks op grond van 
vastgestelde belangrijke gebreken of van de 
bijzondere omstandigheden. waaronder het 
stoomtoestel wordt gebruikt, noodzakelijk 
voorkomt. 

3. De in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde keuring omvat : 

a. bij stoomtoestellen, welke inwendig 
kunnen worden onderzocht een inwendig on
derzoeken op het tijdstip, waarop het districts
Jtoofd zulks nodig acht, tevens een uitwendig 
onderzoek, een beproeving of een onderzoek 
van het materiaal; 

b. bij stoomtoestellen, welke niet inwen• 
dlg kunnen worden onderzocht,een beproeving 
en op het tijdstip, waarop het districtshoofd 
zulks nodig acht, tevens een uitwendig onder
zoek of een onderzoek van het materiaal. 

Art. &1. Het districtshoofd is bevoegd, 
een buitentijdse keuring, waarbij het stoom
toestel buiten werking moet zijn, voor te 
9chrijven, indien hij daartoe op grond van 
een mededeling, als bedoeld in artikel 59, 
of van de ·bijzondere toestand, waarin het 
stoomtoestel of het toebehoren verkeert, 
termen aanwezig acht. Deze keuring kan ook 
bestaan uit een proefneming, als bedoeld in 
de artikelen 29, lid 2, en 37, lid 2. · 

Art. 62. 1. Ten behoeve van een keuring 
draagt de gebruiker zorg: 

10. dat het stoomtoestel op de aangegeven 
plaats en gedurende de daarvoor bepaalde 
dag toegankelijk en daartoe gereed is; 

2°. dat een schoon en doelmatig ketelpak 
aanwezig is; 

30. dat de ambtenaar behoorlijk gelegen
heid wordt verschaft tot verkleden en reini
gen. 

2. Ten behoeve van een inwendig onder
zoek draagt de gebruiker bovendien zorg: 

1°. dat vuurramen, roosters, vuurbruggen 
en andere onderdelen, die het onderzoek 
zouden kunnen belemmeren; alsmede obsta
kels nabij het stoomtoestel, zijn verwijderd; 

2°. dat alle delen van het stoomtoestel en 
'de bijbehorende vuurhaarden en rookkanalen 
goed zijn gereinigd en voldoende zijn afge
koeld-; · 

3°. dat alle verbindingsleidingen met 
andere, in werking zijnde, stoomtoestellen op 
betrouwbare wijze zijn afc...:sloten ; 

40. dat de veiligheidskleppen zijn losge
nomen; 

5°. dat smeltbare proppen uit hun vat
tingen zijn genomen. 

3. Gelijke verplichtingen als die, bedoeld 
in het voorgaande lid, onder 1° en 2°-,. rusten 
eveneens op de gebruiker ten behoeve van 
een beproeving en een uitweµdig o~derzoek. 

Art. 83. 1. Ten behoeve van een onder
z-oek of een beproeving is het districtshoofd 
bevoegd, voor ttf· schrijven, dat het stoom
toestel wordt gelicht, gekanteld of ontdaan 
van de be.kleding. · 
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2. Op een beproeving is het b~i;,aaldè in 
artikel 14, lid 2, 3 en 4 van toepassing. 

3. Hebben • zich aan· een stoomtoestel 
ernstige gebreken geopenbaard., dan is het 
districtshoofd bèvoegd, een herstelling en 
daarna een beproeving van het stoomtoestel 
voor te schrijven. In afwijking van het be
paalde in het voorgaande lid kan het dis
trictshoofd deze beproeving doen plaats vin
den onder een lagere waterdruk · 'of. indien 
hij daartoe termen aanwezig acht. onder een 
waterdruk, als bij een eerste beproeving is 
voorgeschreven. 

Art. 64. 1. Aan de gebruiker wordt ten
minste drie weken vóór het tijdstip van een 
keuring, als bedoeld in de artikelen 60 en 61, 
schriftelijk kennis gegeven van de dag. 
waarop, en de plaats waar deze keuring zal 
geschieden. In deze kennisgeving wordt 
tevens vermeld, hetgeen op grond van het 
bepaalde in artikel 63, lid 1 , wordt voorge
schreven. 

2ç Indien het districtshoofd daartoe ter
men aanwezig acht, kan in plaats van de dag 
worden aangegeven de maand, waarin de 
keuring zal geschieden. De kennisgeving ge
schiedt in dit geval tenminste drie weken 
vóór de aanvang van die maand. 

3. Bestàat bij de gebruiker bezwaar tegen 
de dag, waarop, de maand, waarin of. de 
plaats, waar de keuring zal geschieden, dan 
is deze bevoegd, zijn bezwaar schriftelijk 
aan het districhtshoofd kenbaar te maken, 
mits de kennisgeving zo spo'!dig mogelijk en 
uiterlijk twee weken vóór de aangewezen dag 
of de aanvang van de aangewezen maand ge
schiedt. 

Meent het districtshoofd aan het bezwaar 
niet tegemoet te kunnen komen, dan kan de 
gebruiker zich tot Onze Minister wenden, die 
alsdan beslist. 

4. In bijzondere gevallen kan met mach
tiging van Onze Minister van de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde termijn worden 
afgeweken. 

Art. 65. 1. Indien een stoomtoestel zich 
buiten het Rijk zal bevinden op het tijdstip. 
waarop dit volgens een kenniq:eving, als 
bedoeld in artikel 64, lid I en 2, aan een keu
ring moet worden onderworpen, . is de ge
bruiker verplicht, dit onverwijld aan het 
districtshoofd mede te delen. Bevindt het 
stoomtoestel zich reeds buiten het Rijk, dan 
is hij tevens verplicht, zodra het hier te 
lande is teruggekeerd, daarvan aan het dis-
trictshoofd mededeling te doen. ' 

2. Wanneer de gebruiker een keuring 
buiten het Rijk wenst te doen geschieden, 
kan Onze Minister daarvoor een ambtenaar 
aanwijzen. In dit geval worden de kosten, 
berekend naar een door Onze Minister vast
gesteld tarief, door de gebruiker gedragen. 

HOOFDSTUK VIII 

Bepalingen omtrent ontheffingen van voor
schriften en het Intrekken van verl'UD-

nlngen '' 

Art. 61. Geeft, na een onderzoek van een 
stoomtoestel, het districtshoofd of de in 
artiltel 7 der Stoomwet genoemde .Commissie 
aan Onze Minister te kennen, dat orn ,·de bij~ 
zondere inrichting of bestemming van een 
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stoomtoestel. of dat om andere redenen ge
hele. gedeeltelijke of voQrwaa..rdelijke vrij
stelling van ·een of meer der in dit ~~sluit, 
krachtens artikel 6 der Stoomwet, vastge
stelde bepalingen wenselijk i!, dan kan deze 
door Onze Minister worden verleend. 

Art. 67. 1. Een vergunning kan worden 
ingetrokken; indien is gebleken: 

a. dat de gebruiker een voorgeschr~ven 
herstelling niet doet plaats vinden; 

b. dat de gebruiker nalatig is te voldoen 
aan de voorschriften van dit besluit; 

c. - dat het stoomtoestel buiten dienst is 
gesteld; 

d. dat het stoomtoestel uit het Rijk is 
weaevoerd en hier te lande kennelijk niet 
meer in werking zal worden gebracht; 

•· dat het stoorntoestel meer dan drie jaar 
onaf gebroken buiten het Rijk is geweest. 

· 3. Van de intrekking der vergunning wordt 
onvenyijld kennis gegeven aan de belang
hebbende. 

3. In de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, is de houder van het 
schriftelijk bewijs der vergunning verplicht, 
dit ter beschikking van het districtshoofd 
t~ st~llen. 

HOOFDSTUK IX 

Overgangs- en slotbepalingen 

Art. 68. 1. Gebruikers van stoomtoestel
len, voor het in werking brengen ~an 
vergurutingen zijn verleend ingevolge een 
vroeger besluit en zij, die gebruikers van deze 
stoomtoestellen worden, .zijn, zolang de 
stoomtoestellen aan een ononderbroken toe
.zicht van Regeringswege onderworpen zijn 
gebleven, bevoegd deze stoomtoestellen met 
het toebehoren, ingericht overeenkomstig 
de bepalingen van dat besluit, te blijven ge
bruiken. 
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Art. 69. Dit besluit kan worden aange~ 
ba,ald onder de titel van "Stoombesluit 1949" · 
'en treedt in werking met ingang van I Octo
lber 1949. 

Art. 70. Bij het in werking treden van dit 
besluit worden ingetrokken het Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1931 (Staatsblad No. 238), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 21 Juni 1932 (Staatsblad No. 307) en het 
Koninklijk besluit van 3 Juni 1931 (Staats
blad No. 239), laatstelijk gewijzigd bij Konink
klijk besluit van 4 November 1935 (Staats
blad No. 637). 

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

Soestdijk, 17 September 1949. 

De Minister van Sociale Zalun, 
A. M. J OBXB8. 

JULIANA. 

( Uitgeg. 1 October 1949.) 

S. J 432 
BESLUIT van 17 September 1949, S. N• J. 432, 

tot nadere wijziging van het Ruil- en 
dienstdiplomareglement, Staatsblad 1936 
N°. 579 H. 

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

Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 6 Juli 1949, 
N°. 195942 z. Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart/N°. 2646 Afdeling N .0. UI; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken het · Ruil- en dienstdiplomareglement, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van de 
28ste December 1936 (Staatsblad N°. 579 H), 
zoals dit sedertdien is gewijzigd, opnieuw te 
wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 Augustus 1949, n°. 23): 

2. Zij, die op het tijdstip van het in wer
king treden van dit besluit stoomtoestellen 
in gebruik hebben, voor het in werking bren
gen waarvan, in afwijking van het bepaalde 
in de artik.elem 11 en 12, ingevolge een vroe
ger besluit geen vergunning was vereist. zijn 
bevoegd deze stoomtoesteUen met het toebe
horen, mits ingericht overeenkomstig de 
bepalingen van dat vroegere besluit, te blijven 
gebruiken, indien zij van dit gebruik vóór 1 
Januari 1950 aan het districtshoofd schrifte
lijk kennis geven. 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Augustus 1949, 
N°. 202991 Z. Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart/N°. 4563. afdeling Nijverheids
Onderwijs III; 

1 Hebben goedgevonden en verstaan: 

3. Gebruik.ers van stoomtoestellen, voor 
het in werking brengen waarvan volgens de 
bepalingen van dit besluit geen vergunning 
is en volgens die van een vroeger besluit geen · 
vergunning was vereist, en waarvan is aan te 
tonen, dat de.ze stoomtoestellen door hen in 
gebruik zijn genomen op het tijdstip, dat een 
vroeger besluit van kracht was, zijn bevoegd 
om deze stoomtoestellen met het toebehoren, 
ingericht overeenkomstig de bepalingen van 
dat besluit, te blijven gebruiken. 

4. De in dit artikel bedoelde bevoegdhe
den gelden niet: 

10. 'ten' aanzien van onderdelen van het 
stoomtoestel of van het toebehoren daarvan, 
welke na het in werking treden van dit be
sluit worden aangebracht. al of niet ter ver
vanging van bestaande onderdelen~ 

20. na I Juli 1950 ten aanzien van het 
bepaalde in artikel 23, lid 2. 

In artikel 4, sub d, van het Ruil- en dienst
diplomareglement wordt in het gedeelte. 
volgend op punt 3, het laatste woord Nover
leggen" vervangen door: dan wel op door 
de in artikel 11 lid 2, bedoelde autoriteit aan-
gewezen schepen van de Gouvemements,. 
marine overleggen. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal woraen ge
plaatst en waarvan -afschrift zal worden se
.zonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 17 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verknr m Waterataat. 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Onderwijs, 
Kuruten en Weterucha111>en, 

Te. RuTTBH. 
( Uitgeg. 21 Oct. 1949.) 
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:,.7 September 1949, BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 4 Juni 1932 (Staatsblad 
no. 235) tot vaststellibg van de grenzen 
tussen kust- en binnenvisserij en van de 
wateren, waarin kustvisserij wordt uit
geoefend.· 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van S Juli 1949, n°. 4373, Afdeling Visse
rijen; 

Gelet op artikel 1, derde lid, der Visserij
wet (Staatsblad 1931, n°. 410); 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1949, n°. 26): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 12 September 1949, 
n°. 8113, Afdeling Visserijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bepaalde in artikel 1, onder B, 

2°, letter d, van het Koninklijk Besluit van 
de 4de Juni 1932 (Staatsblad n°. 235), zoals 
dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 21 Januari 1947 Staatsblad 
n°. H 29) wordt gelezen als volgt: 

"d. voor cû Dordtsche Kil : de lijn, gaande 
van de meest Noordelijke Lichtopstand op 
de punt van Willemsdorp haaks op de 
stroom;". 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
ceplaatst. 

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

Soestdijk, 17 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van I..andb., Vis.uij m Voed,elvoorz., 
MANSHOLT. 

(Uiwee. 18 Oct. 1949.) 
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3 September 1949. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de onderscheidingsvlag 
van de Staatssecretaris van Marine. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Marine dd. 24 Augustus 1949, no. 182843; 
Hebben goedgevondenen verstaan: 
Onze goedkeuring te verlenen aan de in

voering van: 
de onderschcidingsv:laa van de Staatsaecre
taris van Marine als aangegeven in de bij dit 
Besluit behorende plaat. 1 

Oru:e Minister van Marine is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden opgenomen. 

Soestdijk, 3 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Marine, SCHOKXING. 
(Uit11e,. 30 December 1949 ). 

1 Deze plaat is niet opgenomen. 
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17 September 1949. BESLUIT, betreffende 

wijziging van de rangschikking en ge
deeltelijke opheffing als vestingwerk van 
de stelling om den Helder. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 6 Juli 1948. Geheim La. N. 125; 
Gelet op de artikelen 3 en 4 der Wet van 

21 December 1853 (Staatsblad Nr. 128); 
Gelet op Onze Besluiten van 25 Januari 

1854 (Staatsblad Nr. 8), 17 Juni 1884 (Staau
blad Nr. 113) en 28 Mei 1926 (Staatsblad Nr. 
156); 

De Raad van State gehoord (advies van 7 
September 1948, Nr. 33); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Oorloc van 7 September 1949, Zeer Ge
heim Nr. 44-3; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging in zoverre van de 

Koninklijke Besluiten van 25 Januari 1854 
(Staatsblad Nr 8), 17 Juni 1884 (Staatsblad 
Nr 113) en 28 Mei 1926 (Staatsblad Nr. 156); 

wordt opceheven als vestingwerk: 
het gedeelte van de stelling om den Helder 

bestaande uit : 
de gedektè gemeenschapsweg tussen het 

fort Erfprins en het bastion Dirlu-Admiraal; 
en 

de gedekte gemeenschapswec tussen het 
bastion Dirlu-Admiraal en het bastion West
oeve,r. 

Art. 2. Met wijziginc in zoverre van de 
Koninklijke Besluiten van 25 Januari 1854 
(Staatsblad Nr. 8), 17 Juni 1884 (Staatsblad 
N,r. 113) en 28 Mei 1926 (Staatsblad Nr. 156); 
wordt gerangschikt onder de vestingwerken 
van geen klasse: 

de stelling om cûn Helder, voor wat betreft 
het fort Kijkduin, het werk Kaaphoo/d, het 
fort Erfprins, het bastion Dirlu-Admiraal, 
het bastion Westoever en het fort Oo,to.ver, 
met uitzondering derhalve van de in artikel 1 
genoemde gedeelten. 

Art. 3. De lijsten, vastgesteld bij de, in 
de artikelen I en 2 genoemde Koninklijke 
Besluiten, worden, voor zover zij op de in 
die artikelen ,genoemde verdedigingswerkea 
betrekking hebben, vervangen door de bij 
dit Besluit behorende lijst. 

Art. 4. Dit Besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die der dagtekening van 
het Staaublad, waarin het is geplaa'tst. 

Onz~ Minister van Oorlo~ is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staat.sblad zal worden ceplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 17 September 1949. 

JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

( Uitgeg. 18 October 1949). 
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,17 September 1949. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 29 :Augustus 1947 te ,s-Gravenhace 
tussen Nederland en Belcië gesloten Ver
drag betreffende de toepassing der we
derzijdse wetgeving op het punt der so
ciale verzekering. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de wet van 27 Mei 1948 (Staatsblad 

N°. I 220), houdende goedkeuring van het op 
29 Augustus 1947 te 's-Gravenhage tussen 
Nederland en België gesloten Verdrag be
treffende de toepassing der wederzijdse wet
geving op het punt der sociale ver;zekering, 
van welk Verdrag een afdruk bij dit besluit is 
gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrach
tiging van genoemd Verdrag op s Augustus 
1949 te B-russel zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat dit Verdrag inc~
volge artikel 23, lid 2, op 1 October 1949 zal 
in werking treden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 12 September 
1949, Kabinet en Protocol. N°. 91328; 

Hebben goedgevonden en ve,staan: 
de tekst van meergenoemd Verdrag te doen 

bekendmaken door de plaatsing van dit be
slui~ in het Staatsblad *. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 17 September 1949: 
JULIANA. 

t,e Min. u. Buitml. Z. a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. I Odober 1949). 

VERTALING 
Verdrag tussen Nederland en Be,lglë be
treffende de toepassing der wederzUdse 

wetgeving op het punt der sociale 
verzekering 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen en Zijne Koninklijke H,oogheid de 
Prins-Regent der Belgen, in naam van Zijne 
Majesteit de Koning der Belgen, gelijkelijk 
bezield door de wens elkanders onderdanen 
gelijk te stellen voor de toepassing der weder
zijdse wetgeving op het punt der sociale ver
zekering en om de gevolgen te regelen voor 
elkanders onderdanen van het naast elkaar 
werken dier wetgevingen, hebben 1besloten te 
dien einde een verdrag te sluiten en hebben 
tot Hutme Gevolmachtigden benoemd, te 
wetien: 

Ha.re M~jesteit de Konin&in der Nederlan
den: Willem Drees, Hoogstderzelver Minister 
van Sociale Zaken; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Re
gent der Bel~en, in naam van Zijne Majesteit 
de Koning der Belgen: Léon-Eli Troclet. 
Hoogstdeszelfs Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg. 

d_ie, daartoe behoorlijk gemachtigd, om
trent de volgende bepalingen zijn overeenge
komen: 

~ 
* De Franse tekst is niet opgenomen . . 

-1' 
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AFDELING I 

Be,in,elen 

van elk der verdragsluitende landen, die 
achtereenvolgens of om beurten onderworpen 
geweest zijn aan de wetten en voorschriften 
der beide landen, wordt bij het berekenen van 

Àrt. 1. 1. De bepalingen van dit verdrag de wachttijd of van het aantal premiën, ver
hebben betrekking op de verschillende, be- eist om recht te hebben op de wettelijke voor
staande of toekomstige, Belgjscbe en Neder- 1 delen, in aanmerking gebracht de gezamen
landse sociale wetten en voorschriften be- · lijke duur van de tijdvakken, gedu·rende wel- . 
treffende: ' ke zij in beide landen verplicht verzekerd zijn 

10. De geldelijke gevolgen van ouderdom geweest of het totale aantal van de in beide 
en vroegtijdige dood; landen betaalde premiën. 

Zo. ziekte; 
3°. invaliditeit; 
4°. gen~eskundige verzorging; 
5°. onvrijwillige wreldoosheid; 
6o. het stelsel der gezinsvergoedingen; 
7". geboortegeld; 
8°. beroepsziekten; 
9°. het stelsel van de pensioenen der mijn

werkers en der met dezen gelijkgestelden. 
2. Dit verdrag laat onverlet de regeling 

inzake de vergoeding voor de schade tenge
volge van bedrijfsongevallen, waarop het Bel
gisch-Nederlands verdrag van 9 Februari 
1921 betreffende ongevallenver~ekering van 
toepassing is. 

Art. Z. Ten aanzien van de toepassing van 
de wetten en voorschriften, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 1, wordt in beide ver
dragsluitende landen geen onderscheid ge
maakt tussen Belgische en Nederlandse on
derdanen. 

Art. 3. 1. Op de onderdanen van een der 
verdragsluitende landen zijn, voor zover in 
dit verdrag njet anders is bepaald, uitsluitend 
van toepassing de wetten en voorschriften 
van het land, waar zij hun arbeid verrichten. 

2. Op de onderdanen van een der verdrag
sluitende landen, die hun arbeid verrichten 
in het ene land en hun woonplaats hebben in 
het andere land, zijn uitsluitend van toepas
sing de wetten en voorschriften van dit laatste 
land, indien zij werkzaam zijn in dienst van 
een werkgever, gevestigd in het land hunner 
woonplaats. 

3. Ten aanzien van transportondernemin
gen, welke in een der verdragsluitende landen 
gevestigd zijn en haar bedrijf ook in het ande
re land ui toef enen, zijn op het zich bewegend 
(varend of rijdend) gedeelte der onderneming 
uitsluitend van toepassing de wetten en voor
schriften van het land, waar de onderneming 
gevestigd is. Aan deze wetten en voorschrif
ten blijft het personeel van het varend of 
rijdend gedeelte onderworpen, ook wanneer 
het in het andere land andere werkzaamheden 
voor de transportonderneming verricht. 

Art. 4. 1. De Belgische wetten en voor
schriften zijn van toepassing op de Belgische 
onderdanen, die in dienst zijn, of van een 
Belgische diplomatieke of consulaire verte
genwoordiging in Nederland of van een N e
derlandse in België, ,of van hoo.fden, leden of 
andere ambtenaren van deze vertegenwoor" 
diging. 

2. De Nederlandse wetten en voorschrif
ten zijn van toepassing op de Nederlandse 
onderdanen, die in dienst zijn, of van een 
Nederlandse diplomatieke of consulaire ver
tegenwoordiging in België of van een Belgi
sche in Nederland, of van hoofden, leden of 
andere ambtenaren van deze vertegenwoor
diging. 

Art. 5. Ten aanzien van de onderdanen 

AFDELING II 

Biizon,üre bepalingen betreffende de verzebrin, 
tegen de geld.liike gevolgen van ouderdom en 

vroegtijdige dood 

Art. 6. Het bepaalde in artikel S is even
eens van toepassing: 

1°. op degene, die vrijwillig verzekerd is 
krachtens de Belgische wetten en die ver" 
plicht verzekerd is of geweest is krachtens de 
Nederlandse wetten; 

Zo. op de verplicht verzekerde krachtens 
de Nederlandse wetten, die vrijwillig verze
kerd is of geweest is krachtens de Belgische 
wetten; 

3°. op de verplicht-verzekerde krachtens 
de Belgische wetten, die vrijwillig verzekerd 
is o:f geweest is krachtens de Ned~rlandse 
Ouderdomswet 1919; ' 

4°. op degene, die vrijwillig verzekerd is 
krachtens de Belgische wetten en die. vrij" 
willig verzekerd is of geweest is krachtens de 
Nederlandse Ouderdomswet 1919. 

Art. 7. 1. De voordelen, ingevolge de Bel
gische wetten verworven door verzekerden 
og hun weduwen of wezen, w,orden uitbeta·ald 
aan de rechthebbenden, die Nederlands on
derdaan zijn, ook wanneer zij in Nederland 
wonen of verblijven. 

2. De voordelen, incevolge de Nederlandse 
wetten verworven door verzekerden of hun 
weduwen of wezen, worden uitbetaald aan 
de rechthebbenden, die Belgisch onderdaan 
zijn, ook wanneer zij in België wonen of ver
blijven. 

Art. 8. Het bedrag van de voordelen, in
gevolge de wetten van de beide landen ver
worven, zal in elk land worden vastgesteld 
in verhouding tot de in elk land betaalde 
premiim, 

Art. 9. 1. De Belgische of Nederlandse 
onderdanen, die achtereenvolgens of om 
beurten verzekerd zijn geweest volgens de 
wetten en voorschriften van beide landen en 
die in België wonen of verblijven, alsmede 
hun weduwen of wezen, die in België wonen 
of verblijven, genieten de voordelen in elk 
van beiden landen verworven. 

2. De Nederlandse of Belgische onderda
nen, die achtereenvolgens of om beurten ver
zekerd zijn geweest volgens de wetten en 
voorschrift,en van beide landen en die in Ne
derland wonen of verblijven, alsmede hun 
weduwen of wezen, die in Nederland wonen 
of verblijven, genieten de voordelen in elk 
van beide landen verworven. 

3. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
worden de ingevolge de Belgische ·wetten 
verworven voordelen slechts uitbetaald tot 
het beloop van het verschil tussen het maxi
mum bedrag der in België verleende voor-



delen en, het be drag der in Nederland ver
worven en. in België uitbetaalde voordelen. 

Art.10. 1. Ten aanzien van de onderda
nen van elk der beide landen, wier verzeke
ring krachtens de Belgische verplichte ver
zekeringswetten is aangevangen vóór het be
reiken van de 35-jarige leeftijd, wordt de 
leeftijd van 35 jaar, bedoeld in artikel 33 der 
Nederlandse Invaliditeitswet, vervangen door 
de leeftijd van 65 jaar en wordt het bedrag 
van 2000 gulden, in artikel 4 van die wet. 
vervangen door het bedrag van 37 50 gulden. 

2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, 
is ten aanzien van de verzekerde, die nimmer 
verplicht verzekerd is geweest krachtens de 
Nederlandse Invaliditeitswet en die de leeftijd 
van 35 jaar heeft overschreden, artikel 372 
van de Nederlandse wet niet van toepassing 
en wordt voor de toepassing van artikel 75 
dier wet de verplichte verzekering geacht te 
zijn aangevangen van de 35-jarige leeftijd af. 

AFDELING 111 

Bijzontûre bepalingen betreffende 
tû geneeskundige verzorging 

Art. 11. De geneeskundige verzorging 
wordt aan de verzekerde en aan de leden van 
zijn gezin verstrekt overeenkomstig de in de 
woonplaats van de verzekerde geldende wet
geving. 

Art. 12. De bevoegde autoriteiten van elk 
der verdragsluitende landen zullen de wijze 
van uitvoering van het bepaalde in artikel 11 
in gemeen overleg vastleggen en met name 
het bedrag van de vergoedingen bepalen, die 
onderscheidenlijk door de Belgische en Neder
landse organen verschuldigd zijn als tegen
waarde voor de geneeskundige verzorging, 
verstrekt aan de onderdanen van het ene en 
het andere land. 

AFDELING IV 

Bijzondere bepalingen betre/fendtt de 
onvrijwillige werkloosheid 

Art. 13. 1. De onderdanen van elk der 
beide verdragsluitende landen genieten op 
het grondgebied van het andere land de vol
ledige voordelen der wetten en voorschriften 
inzake de werkloosheid, inzake de door het 
Riik, de ·provinciën, de gemeenten of andere 
openbare instellingen toegekende openbare 
werklozenondersteuning, alsmede met be
trekking tot de tewerkstelling door de open
bare diensten voor de uitvoering van werken. 

z. De verdragsluitende landen verbinden 
zich· aan de arbeiders, die hun verblijf niet 
hebben op het grondgebied van het land, 
waar zij werkzaam waren en die dientenge
volge de voordelen van de wetten en voor
schriften inzake de werkloosheid van dat land 
niet kunnen genieten, in geval van werkloos
heid uitkering te verstrekken op de voet van 
de bepalingen der eigen wetgeving. 

AFDELING V 

Bijzondere bepalingen betreffende het. stelsel der 
gezinsvergoedingen en het. geboortegeld 

. Art. 14. De gezinsvergoedingen en het 
1eboortegeld worden toegekend, onverschillig 
in welk der beide landen de kinderen geboren 
zijn of worden opgevoed. 
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AFDELING VI 

Bijzondere bepalingen ~etreffende het stelsel van 
de pensioenen ,der mijnwerkers en dttr met. dezen 
· gelijkgesteldlln · 

Art. 15. De uitvoeringsmaatregelen be
treffende de toepassing van het pensioenstel
sel der mijnwerkers en der met dezen gelijk
gestelden zullen door de bevoegde autoritei
ten van beide landen in gemeen overleg wor
den vastgesteld overeenkomstig de beginselen 
en de geest van dit verdrag. 

AFDELING VII 

SlotbBpalingen 

Art. 16. 1. De bevoegde autoriteiten van 
elk der verdragsluitende landen zullen de 
nadere maatregelen vaststellen, welke nogig 
zijn voor de uitvoering van de bepalingen van 
dit verdrag. 

2. De bevoegde autoriteiten en admini
straties van beide landen zullen elkaar onder
ling bijstaan en alle inlichtingen geven, welke 
zij behoeven voor een goede uitvoering van 
dit verdrag. 

Art. 17. Alle wijzigingen, welke later in 
de in artikel I bedoelde wetten en voorschrif
ten van beide landen mochten worden aan
gebracht en alle uitbreidingen, welke die wet
ten en voorschriiften mochten ondergaan, zul
len van rechtswege van toepassing zijn op de 
onderdanen van het andere land, tenzij een 
der beide landen bezwaar maakt binnen een 
termijn van zes maanden na de inwerking
treding van de desbetreffende wijziging of 
uitbreiding. 

Art. 18. Alle geschillen betreffende de toe
passing van dit verdrag zullen door de be
voegde autoriteiten van elk der beide ver
dragsluitende landen in gemeen overleg ge
regeld worden. Indien langs deze weg geen 
oplossing bereikt kan worden, zal het geschil 
beslecht worden volgens een scheidsrechte
lijke procedure, vastgesteld door een schik
king te treffen tussen beide Regeringen; het 
scheidsrechtelijk orgaan zal het geschil be
slechten volgens de beginselen en de geest van 
dit verdrag. 

Art. 19. In elk der verdragsluitende lan
den worden als bevoegde autoriteiten in de 
zin van dit verdrag beschouwd de Minister 
of Ministers, die met de uitvoering der in 
artikel 1 "bedoelde wetten en voorschriften 
belast zijn. 

Art. 20. Bezwaarschriften, die biru:ien de 
gestelde termijn moeten worden ingediend 
bij een orgaan van een der verdragsluitende 
landen, bevoegd om bezwaarschriften inzake 
de bij dit verdrag bedoelde aangelegenheden 
te onderzoeken, worden als ontvankelijk be
schouwd, wanneer zij binnen die termijn bij 
een overeenkomstig orgaan van het andere 
land zijn ingediend, door een belanghebben
de, die zijn woonplaats in dat andere land 
heeft. In dat geval zendt dit laatste orgaan 
het bezwaarschrift onverwijld aan het be
voegde orgaan door. 

Art. 21. 1. De vrijstelling van rechten, 
voorzien door de wetgeving van een der ver
dragsluitende landen voor stukken, die moe
ten worden overgelegd aan de administraties 
of bevoegde organen van dat land, wordt 
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uitgebreid tot de overeenkomstige stukken, · 
welke voor de toepassing van dit verdrag aan 
de administraties of bevoegde organen van 
het andere land moeten worden overgelegd. 

2. Alle akten. bescheiden en 4.Ddere stuk
ken, welke ter uitvoering van dit verdrag 
moeten worden ovèrgelegd, zijn vrij van het 
visum of van de legalisatie der diplomatieke 
of consulaire autoriteiten. 

Art. 22. Dit verdrag wordt aangegaan 
voor de duur van één jaar; het zal van jaar 
tot jaar stilzwijgend worden verlengd, be
houdens in geval van opzegging, waarvan 
drie maanden vóór het verstrijken van de 
termijn kennis moet worden gegeven. 

Art. 23. 1. Dit verdrag zal worden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging 
zullen zo spoedig mogelijk worden uitgewis-
seld. . 

2. Het verdrag treedt in werking een 
maand na de eerste dag der maand volgende 
op die, waarin de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging heeft plaats gehad. 

3. Met ingang van de dag van inwerking
treding van dit verdrag treedt het Belgisch
Nederlands verdrag van 16 October 1931 be
treffende de gelijkstelling van elkanders 
onderdanen voor de toepassing der weder
zijdse wetgeving op het punt der invaliditeit.s
en ouderdomsverzekering en de regeling van 
de gevolgen voor elkanders onderdanen van 
het naast elkander werken dier wetgevingen 
buiten werking. 

TER OORKONDE WAARVAN de weder
zijdse gevolmachtigden dit verdrag in de 
Franse en de Nederlandse talen hebben onder
tekend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan, in tweevoud, te 's-Gravenhage, de 
295te Augustus 1947. 
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W. DREES. 
LEON-ELI TR0CLET. 

I9 Sel!.t~r z949. BESLUIT tot nadere 
W1Jz1g1ng van het Grenscorrectiebesluit 
1949 (Staatsblad N°. J 181). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken a.i. van 7 September 
1949, n°. 1756, afdeling Binnenlands Bestuur, 
Kabinet, bureau Bestuurszaken, q.aartoe ge
machtigd door de Raad van Ministers; 

Gelet op artikel 1 der wet van 21 April I 949 
(Staatsblad n°. J 180); 

De Raad van State geboord (advies van 
13 September 1949, n°. 16); 

· Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister. namens de Raad van Minis
ters, van 17 September 1949, n°. 1850, afde
ling Binnenlands Bestuur, Kabinet, bureau 
Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel I van het Grenscorrectie

besluit 1949, zoals dit artikel is gewijzigd bij 
· Ons besluit van 9 Juli 1949 (Staatsblad n°. J 

303), wordt gelezen: 
1. De gebieden, bedoeld in bovenvermeld 

protocol, zoals deze omschreven zijn in de 
bij dit besluit behorende bijlage, met uitzon
dering van de gebieden, gelegen als vermeld 

926 

in artikel 3, lid 3, kolom 1, onder i1 en ol, van 
dit besluit, worden, te rekenen van 23 April 
1949, te 6 uur voormiddag, geacht te behoren 
tot het grondgebied van het Rijk. 

2. Het gebied, gelegen als 'Vermeld ia ar
tikel 3, lid 3, kolom 1, onder i9 , van dit be
sluit, wordt, te rekenen van 24 September 
1949, te 8 uur voormiddag, geacht te behoren 
tot het grondgebied van het Rijk. 

3. Het gebied, gelegen als vermeld in arti
kel 3, Jid 3, kolom 1, onder ol, van dit besluit. 
wordt, te rekenen van 16 Juli 1949 te 8 uur 
voormiddag, geacht te behoren tot het grond
gebied van het Rijk. 

4. De in het eerste, tweede en derde lid 
bedoelde gebieden worden verder in dit be
sluit aangeduid als het bij het Rijk gevoegde 
gebied. 

5. Waar verder in dit besluit gesproken 
wordt van het in artikel 1 bedoelde tijdstip 
wordt daaronder voor de gebieden, bedoeld 
in het eerste lid, voor het gebied, bedoeld in 
het tweede lid, en voor het gebied, bedoeld 
in het derde lid, verstaan het onderscheiden
lijk in het eerste, tweede en derde lid genoem-
de tijdstip. . 

Art. 2. Artikel 3, derde lid, van het Grens
correctiebesluit 1949 wordt als volgt gewij
zigd: 

a. de letter "i" wordt vervangen door i1; 
b. vóór de letter "j" wordt ingelast: 
i1• ten Oosten van de grens tussen de gé

meente Ubbergen en Duitsland, tuaaen de 
grenspalen 627 en 626 • . • • • • • Ubbergen; 

Art. 3. Het gestelde onder II-A-11 in de 
bijlage van het Grenscorrectiebesluit 1949 
wordt gelezen: 

Van het noordelijk uiteinde van de Quer
damm nabij grenspaal 642 loopt de grens 
langs de zuidoostzijde van deze dam, daarna 
ongeveer door het midden van het Wylermeer 
en vervolgens langs de noordoostzijde van de 
weg van Nijmegen over Beek naar Kleef tot 
een punt ter hoogte van grenspaal 626 waar 
de grens genoemde weg loodrecht kruist en 
aalsnuit bij de bestaande grens. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 
24 September 1949, te 8 uur voormiddag. 

Onze Ministers" Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst zal worden en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Soestdijk. I9 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister-Presidmt, 
Min. uan Algem. Zaken, w. DREES. 

De Vic.-Minister-Presidfflt, 
Min. ;. mnder Portefeuille J. R. H. VAN 
ScHAIK. 

De Min. v. Binnenl. Z. a.i., J. R. H. v. ScHAIK 
De Min. v. BuitMl. Z. a.i., W. DREES. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 
De Min. v. 0., K. en W .• TH. RUTTEN. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 
De Minister van Marine, SCHOKKING. 
De Min. v. Wederopbouw en Volkshuisvating, 

J. IN 'T VELD, 
De Min. v. Verk. en Waterstaat. 

D. G. w. SPITZEN. 
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De Min. v. Econ. Z., VAN DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., MANSHOLT. 
De Min. v. Sociale Zaken A. M. J OEXES. 
De Min. v. Overzeese Gebiedsdelen, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De Min. z. Portefeuille, GöT.z:e:N. 

(Uitgeg. 23 September 1949). 

s. J 437 

20 September 1949, BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 28 April 1947 te Brussel ondertekende 
verdrag tussen Nederland en België be
treffende de uitoefening van de genees
kunst in de grensgemeenten. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de wet van I December 1948 (Staats

blad N°. I 531) tot goedkeuring van het Ol> 
28 April 1947 te Brussel ondertekende ver
drag tussen Nederland en België b2treffende 
de uitoefening van de geneeskunst in de grens
gemeenten, van welk verdrag een afdruk bij 
dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, da-t genoemd verdrag door 
Ons is bekrachtigd en dat de akten van be-
krachtiging van meergenoemd verdrag op 22 
Maart 1949 te 's-Gravenhage zijn uitgewis
seld; 

Overwegende mede, dat op die dag tevens 
is ondertekend een proces-verbaal als bedoeld 
in artikel I van genoemde wet van I Decem
ber 1948, van welk proces-verbaal een afdruk 
bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende wijders, dat hogergenoemd 
verdrag op 21 April 1949 is in werking ge
treden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 15 September 
1949i Kabinet en Protocol N°. 91955; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemd verdrag en 

proces-verbaal te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad•. 

Onze Ministers zijn, ieder voorzoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

's-Gravenhage, 20 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Buiten[. Zal;cen a.i., W. DREES. 
(Uitgeg. 14 October 1949). 

VERTALING 
VERDRAG TUSSEN NEDERLANJ) EN 
BELGIE BETREFFENDE DE UITOEFE

NING DER GENEESKUNST IN DE 
GRENSGEMEENTEN 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, 

en 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Re

gent van België, 
het wenselijk geoordeeld hebbende de op 

7 December 1868 te Brussel t ussen Nederland 
en België gesloten Overeenkomst nopens de 
wederzijdse toelating van geneeskundigen en 
vroedvrouwen tot uitoefening van hun kunst 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 
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in grensgemeenten van beide landen te her
zien, hebben tot hun gevolmachtigden be

·noemd: 
Hare Majesteit de Koningin der Neder

landen: 
Z.E. de Heer Baron Binnert Philip van. 

Harinxma thoe Slooten, Buitengewoon en 
gevolmachtigd Ambassadeur, 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Re
gent van België: 

De Heer Paul-Henri Spaak, Eerste-Minis
ter, Minister van Buitenlandse Zaken, 

die na elkander hun in goede en behoor-
lijke vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, nopens de navolgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. In de gevallen en onder de voor
waarden, voorzien bij dit Verdrag, kunnen 
de in een aan België grenzende Nederlandse 
gemeente gevestigde Nederlandse geneeskun
digen en vroedvrouwen door de Belgische 
Regering worden gemachtigd hun kunst uit 
te oefenen in een of meer Belgische gemeen
ten, die grenzen aan de gemeente, waarin zij 
gevestigd zijn, of in een gedeelte van een of 
meer der hiervoren bedoelde Belgische ge-
meenten, en kunnen de Belgische geneeskun
digen en vroedvrouwen, die gevestigd zijn 
in een aan Nederland grenzende Belgische ge
meente, door de Nederlandse Regering wor
den gemachtigd hun kunst uit te oefenzn in. 
een of meer Nederlandse gemeenten, die
grenzen aan de gemeente, waarin zij geves
tigd zijn of in een gedeelte van een of meer 
der hiervoren bedoelde Nederlandse ge
meenten. 

Deze vergunning moet worden aange
vraagd door tussenkomst van de Regering 
van het land welks onderdanen de genees
kundigen en vroed vrouwen zijn. 

De Regering van het andere land zal de 
vergunning verlenen indien zij van oordeel 
is, dat de hulp van een vreemde geneesheer 
of een vreemde vroedvrouw nodig is ter 
plaatse, waar de geneesheer of de vroedvrouw, 
die het verzoek heeft ingediend, zich voor
stelt zijn (haar) kunst uit te oefenen. 

De vergunning zal vermelden voor welke 
gemeenten of gedeelten van gemeenten zij 
verleend is, alsmede tot welke takken der 
geneeskunst zij zich uitstrekt en zal voor een 
tijdvak van ten hoogste vijf jaren geldig zijn. 
Zij kan op verzoek van belanghebbende tel
kens voor een tijdvak. van vijf jaren worden 
verlengd. Bij de verlenging kan de omschrij
ving van de gemeenten of gedeelten van ge
meenten, waarvoor zij is verleend, worden 
gewijzigd, naar gelang van de behoef ten van 
het ogenblik. 

Art. 2. De geneeskundigen en vroedvrou
wen zijn verplicht zich in de uitoefening van 
hun kunst in grensgemeenten van het andere 
land te gedragen naar de wetgeving, welke 
aldaar te dezer zake van kracht is of zal zijn. 

Zij kunnen echter aan deze wetgeving geen 
rechten of bevoegdheden ontlenen, die zij 
niet bezitten in de gemeente, waarin zij ge
vestigd zijn. 

Art. 3. De geneeskundigen zijn in de uit- 
oefening van hun kunst in een grensgemeente 
van het andere land bevoegd de geneesmid• 
delen af te leveren, welke zij toedienen. 

De geneeskundigen', die in de gemeente, 
waarin zij gevestigd zijn, bevoegd zijn ge-
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neesmiddelen af te leveren. zijn, in de uit
oefening van hun kunst in een grensgemeente 
van het andere land, bevoegd geneesmiddelen · 
af te leveren, indien er geen apotheker ge. 
vestigd is. 

De overeenkomstig de bepalingen van de 
alinea's I en 2 afgeleverde geneesmiddelen 
zijn bij bun invoer aan generlei recht hoege
naamd onderworpen. 

Art. 4. De géneeskundigen, die hun kunst 
in een grensgemeente van het andere land 
uitoefenen, zijn niet bevoegd de zieken, waar
van de kosten van verpleging niet geheel uit 
particuliere middelen worden bestreden, te 
doen opnemen in een :ziekenhuis, dat ten 
opzichte van de gemeente. waar de zieke 
woont, aan de andere zijde der grens is ge
legen. 

Art. 5. De geneeskundigen en vroedvrou
wen, die in strijd handelen met een van de 
voorschriften der artikelen 2, 3 en 4, verliezen 
het recht hun kunst uit te oefenen in de grens
gemeenten van het andere land; in dat geval 
moeten ze de bij artikel I bedoelde vergun
ning terugzenden aan de overheid, die haar 
heeft afgegeven. 

Art. 6. De geneeskundigen en vroedvrou
wen van de twee landen zullen te allen tijde 
het recht hebben vrij naar hun woonplaats 
uit te voeren de inkomsten, welke zij uit de 
uitoefening van hun kunst in het andere land 
trekken. 

Art. 7. In de maand Januari van elk jaar 
zal de Belgische Regering aan de ~ederlandse 
Regering doen toekomen een staat, vermel
dende de namen en woonplaatsen der genees
kundigen en vroedvrouwen, aan welke zij de 
bij artikel 1 bedoelde vergunning heeft ver
leend, alsmede de dagtekening van elke ver
gunning, indien althans deze vercunningen 
nog geldig zijn. 

Wederkerig zal de Nederlandse Regering 
in de maand Januari van elk jaar aan de 
Belgische Regering doen toekomen gelijke 
gegevens nopens de vergunningen, welke zij 
beeft verleend. 

Art. 8. De geneeskundicen en vroedvrou
wen. die op de dag der inwerkingtreding van 
dit Verdrag, krachtens de Overeenkomst van 
7 December 1868 het recht hadden hun kW1st 
uit te oefenen in grensgemeenten van het 
andere land, mllen gedurende een tijdvak van 
s jaren, te rekenen van de dag der inwerking
treding van dit Verdrag, de in artikel I be
doelde vergunning niet behoeven. Gedurende 
dit tijdvak zullen zij van het recht, welke 
vorengenoemde Overeenkomst van 1868 hun 
toekende, kunnen gebrujk maken. zolang zij 
hun kunst blijven uitoefenen in de in artikel 
1 bedoelde gemeente, waarin zij gevestigd 
zijn, ten ware zij onder toepassing vallen van 
artikel 5 der Overeenkomst. 

Als geneeskundigen en vroedvrouwen, die 
op de voorgaande alinea een beroep kunnen 
doen, zullen worden beschouwd zij, wier na
men voorkomen op de laatste staten, welke 
zijn overgelegd ingevolge artikel 4 der Over• 
eenkomst van 7 December 1868. 

Echter is de bepaling van de eerste alinea 
niet van toepassing op de geneeskundigen en 
vroedvrouwen, die gedurende c;Je laatste vijf 
jaren voorafgaande aan de dag_ der inwer
kingtreding van dit Verdrag niet in feite van 
het recht gebruik hadden gemaakt" dat de 

928 

Overeenkomst van 7 December 1868 hun 
toekende. 

Art. 9. De op 7 December 1868 te Brussel 
tussen Nederland en België gesloten Over
eenkomst inzake de wederzijdse toelating der 
geneeskundigen en vroedvrouwen in de grens
gemeenten der twee landen wordt ingetrok
ken met ingang van de dag der inwerking
treding van dit Verdrag. 

Art. 10. Dit Verdrag is opgesteld in de 
Nederlandse en Franse taal; beide teksten 
zijn authentiek. Het zal worden bekrachtigd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zo 
spoedig mogelijk te ,s-Gravenhace ·worden 
uitgewisseld. Het zal in werking treden dertig 
dagen na die der uitwisseling van de bekrach
t igingsoorkonden en van kracht blijven tot 
zes maanden na zijn opzegging door een der 
twee Partijen. 

Ter oorkonde hiervan hebben de weder
zijdse gevolmachtigden dit Verdrag getekend 
en van hun zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Brussel, de 28 April 
1900 zeven en veertig. 

(w.g.) VAM lüJuNXKA THOE SLOOTEN. 
(zegel) 

Proces-verbaal 

De ondergetekenden, Mr. D. U. Stikker, 
Minister van Buitenlandse Zaken van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden, en 
de Heer E. Graeffe, buitengewoon en gevol
machtigd ambassadeur van België te 's-Gra
venhage, zijn heden bijeenge)comen in het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gra
venhage, teneinde de akten van bekrachti
ging ·uit te wisselen van het op 28 April 1947 
te Brussel ondertekende verdrag tussen Ne
derland en België betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst in de grer,sgemeenten. 

Nadat deze akten zijn overgelegd en over
eenstemmend bevonden, heeft de uitwisseling 
ervan plaats gehad. 

Bij deze uitwisseling zijn de Nederlandse 
en Belgische Regeringen overeengekomen, 
op de hieronder aangegeven wijze, nader te 
omschrijven de betekenis, die zij voorlopig 
wensen te geven aan de bepalingen, vervat 
in artikel 6 van het verdrag nopens de uit
oefening der geneeskunde. 

Derhalve is het wel verstaan, dat zolang 
als in een van beide landen bepalingen van 
kracht blijven nopens de in- of uitvoer van 
deviezen van een van beide landen. zij, die 
zich op bedoeld verdrag kunnen beroepen, 
de inkomsten, die zij uit hun beroepsbezic• 
heden hebben verworpen, niet zullen mogen 
overmaken dan binnen het kader van de ver
dragsbepalingen, die op monetair gebied tus
sen de twee landen van kracht zijn. 

Ter oorkonde waarvan de ondergetekenden 
dit proces-verbaal hebben opgemaakt en van 
hun ondertekeningen voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te 's-Gravenhage, in 
de Nederlandse en de Franse taal, de 22 
Mµrt 1949. . 

STIKKER. 
E. GRABFl'E. 
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20 September 1949. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 28 April 1947 te Brussel tussen Ne
derland en België gesloten verdrag be
treffende de uitoefening der veeartsenij
kunst in de grensgemeenten. 

Wij JULIANA, enz .. 
Gezien de wet van 9 Juni 1949 (Staatsblad 

no. J 240) houdende de goedkeuring van het 
op 28 April 1947 te Brussel tussen Nederla~d 
en België gesloten verdrag betreffende de wt
oefening der veeartsenijkunst in de grensge
meenten, van welk verdrag een afdruk bij dit 
Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons is bekrachtigd en dat op 20 Augustus 
1949 te 's-Gravenhage de bek.rachtigingsoor
konden van meergenoemd verdrag zijn uitge
wisseld; 

Overwegende mede, dat op die dag tevens 
is ondertekend een proces-verbaal, als be
doeld in artikel I van genoemde wet van 9 
Juni 1949, van welk proces-verbaal een af
druk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende wijders, dat evengenoemd 
verdrag op 20 September 1949 zal in werking 
treden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 14 September 
1949, Kabinet en Protocol, n°. 91956; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemd verdrag en 

proces-verbaal te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voorzoveel hem 
aangaat, belast met de u~tvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

's-Gravenhage, 20 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. r,, Buitenl. z. a.i., W. DREES. 

( Uitgeg. 14 Odober. 1949). 

Verdrag tusschen Nederland en België in
.zake de uitoeteni_. der veeartsenijkunst in 

de grensgemeenten 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 

ZijneenKoninklijke Hoogheid de Prins
Regent van België, 

het wenschelijk geoordeeld hebbende de op 
5 Maart 1884 te 's-Gravenhage tusschen Ne
derland en België gesloten Verklaring inzake 
de uitoefening der veeartsenijkunst in de 
wederzijdsche grensgemeenten te herzien, 
hebben tot Hunne gevolmachtigden be
noemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder-
landen: .. 

Z. E. den Heer Baron Binnert Ph1hp van 
Harinxma thoe Slooten, Buitengewoon en 
Gevolmachtigd Ambassadeur, 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-
Regent van België: .. 

den Heer Paul-Henri Spaak, Eerste Mm1s
ret, Minister van Buitenlandsche ~en!.die, 
na elkander hunne in goeden en behoorhJken 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 
L. & S. 1949 
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. vorm bevonden volmachten te hebben mede
,. gedeeld, nopens de navolgende artikelen zijn 
1 overeengekomen: 

Art. 1. De Belgische veeartsen, gevestigd 
in de aan Nederland grenzende Belgische 
gemeenten en die aldaar bevoegd zijn de 
veeartsenijkunst uit' te oefenen, zullen het 
recht hebben diezelfde kunst in de aan België 
grenzende N ederlandsche gemeenten uit te 
oefenen, en wederkeerig wordt aan de Neder
landsche veeartsen, gevestigd in aan België 
grenzende Nederlandsche gemeenten, onder 
dezelfde voorwaarde toegestaan hun kunst 
uit te oefenen in de aan Nederland grenzende 
Belgische gemeenten. 

Art. 2. Zij zijn verplicht zich te gedragen 
na.ar de wetgeving, welke in het land, waar 
zij gebruik maken van het recht hun bij het 
vo·orgaand artikel verleend, met betrekking 
tot de uitoefening der veeartsenijkunst van 
kracht is of zal zijn. Zij zijn verpoicht zich 
eveneens te gedragen naar de administratieve 
maatregelen in dat land voorgeschreven. 

De veeartsen, die zich naar de hierboven 
bedoelde wettelijke of administratieve bepa
lingen niet mochten gedragen, zullen ver
stoken worden van het voorrecht in artikel 1 
omschreven. 

Art. 3. De veeartsen, die op de plaats, 
waar zij gevestigd zijn, bevoegd zijn tot het 
afleveren van geneesmiddelen, sera, entstof
fen en diagnostische middelen, zullen het 
recht hebben die onder inachtnemirig van 
het bepaalde bij artikel 2, evenzeer af te leve
ren in de grensgemeenten van het andere 
land ten behoeve van het door hen behandel
de vee, wanneer die geneesmiddelen, sera, 
entstoffen en diagnostische middelen, niet 
ter plaatse verkrijgbaar zijn. 

De overeenkomstig de bepalingen van de 
vorige alinea afgeleverde geneesmiddelen 
zullen bij huninvoer aan geenerlei recht hoe
genaamd onderworpen zijn. 

Art. 4. De veeartsen van de beide Staten 
zullen te allen tijde het recht hebben de uit 
de uitoefening der veeartsenijkunst in het 
andere land voor hen voortvloeiende inkom
sten, vrij over de grens naar de gemeente 
hunner vestiging te brengen. 

Art. 5. In de maand Januari van elk jaar 
zullen de wederzijdsche Regeeringen elkander 
een staat doen toekomen, vermeldende de 
namen en standplaatsen der veeartsen, die 
bevoegd zijn de practijk uit te oefenen in de 
wederzijdsche grensgemeenten. 

Art. 6. Dit Verdrag, dat in Franschen en 
Nederlandschen tekst is opgesteld, welke 
beide teksten authentiek zijn, treedt in de 
plaats van de Verklaring van S Maart 1884. 

Het zal worden bekrachtigd en de akten 
van bekrachtiging zullen zoo spoedig mogelijk 
worden uitgewisseld te ·'s-Gravenhage. 

Het treedt in werking eene maand na de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging en 
blijft van kracht tot zes maanden na hare op
zegging door eene der twee Partijen. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Brussel, den 28en 
April 1900 zeven en veertig. 

1 

(w. g.) VAN HARINXMA THOE SLOOTKN . 

. (zegel) 
59 
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Procea-verbaa.l 

De ondergetekenden, Mr. D. U. Stikker, 
Minister van Buitenlandse Zaken van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden en de 
Heer E. Graeffe, buitengewoon en gevol
machtigd ambassadeur van België te 's-Gt-a
venhage, zijn heden bijeengekomen in het 
Ministerie van Buitenland.se Zaken te 's-Gra
venhage, teneinde de akten van bekrachti
ging uit te wisselen van het op -28 April 1947 
te Brussel ondertekende verdrag tussen Ne
derland en België betreffende de uitoefening 
van de veeartsenijkunst in de grensgemeen
ten. 

Nadat deze akten zijn overgelegd en over
eenstemmend bevonden, heeft de ui twisse
li.ng ervan plaats gehad. 

Bij deze uitwisseling zijn de Nederlandse 
en Belgische Regeringen overeengekomen, 
op de hieronder aangegeven wijze, nader te 
omschrijven . de betekenis, die zij voorlopig 
wensen te geven aan de bepalingen, vervat 
in artikel 4 van het verdrag nopens de uit
oefening der veeartsenijkunde. 

Derhalve is het wel verstaan. dat %olang 
als in een van beide landen bepalingen van 
kracht blijven nopens de in- of uitvoer van 
deviezen van een van beide landen, zij, die 
zich op bedoeld verdrag kunnen beroepen, 
de inkomsten, die zij uit hun beroepsbezig
heden hebben verworven, niet zullen mo_gen 
overmaken dan binnen het kader van de ver
dragsbepalingen, die op monetair gebied tus
sen de twee landen van kracht zijn. 

Ter oorkonde waarvan ondergetekenden 
dit proces-verbaal hebben opgemaakt en van 
hun ondertekeningen voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te 's-Gravenhage, in 
de Nederlandse en Franse taal, de zo Augus
tus 1949. 

STIKKER. 
E. GRAEFFB. 

S. J 439 
21 SeJ?.te~er 1949. BESLUIT tot nadere 

wuz1g1ng van het Kaasbesluit (Staats
blad 1927, N°. 396). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 Juli 1949, N°. 541 
D/dossier 44, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren• 
wet (Staatmlad 1:935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet, (Staatsblad 
1935, N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1949, N°. 43): 

Gezien bat nader rapport van Onze Mi
. nister van Sociale Zaken van 15 September 

1949, N°. 644 D/dossier 44, Afdeling Volks-
gezondheid; . 

Art. 1. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 14 April 1942, (Nederlandse Staats
courant van 6 Mei 1942, N°. 87), voorlopig 
gehandhaafd bij Koninklijk besluit van 27 
December 1945 (Staatsblad N°. F 326), ver
valt. 

Art. 2. In het Kaasbesluit (Staaublad 1927, 

930 

N°. 396), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1947 (Staatsblad 
N°. H 314) wordt het bepaalde in artikel 5bis, 
onder 2°, gelezen als volgt: 

.,2°. het watergehalte mag niet meer be
dragen dan: 

47 % van de waar. die aangeduid of ken
nelijk voorhanden is als volvette korstloze 
kaas; 

so % van de waar, die aangeduid of ken
nelijk voorhanden is als 40 + kost loze kaas; 

55 % van de waar, die aangeduid of ken
nelijk voorhanden is als 20 + korstloze kaas: 

en niet meer dan: 
55 % van de waar, die aangeduid of ken" 

nelijk voorhanden is als volvette smeerkaas; 
58 % van de waar, die aangeduid of ken

nelijk voorhanden is als 40 + smeerkaas; 
63 % van de waar, die aangeduid of ken

nelijk voorganden is als zo + smeerkaas;". 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 21 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken. A. M. JoEKES. 
(Uitge,. Il October 1949.) 

S. J 440 
21 S,ptember 1949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, N°. 854). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken, van 22 Juli 1949, N°. 542 
D/dossier 29, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935. N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1949, N°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 15 September 
1949, N°. 647 D/dossier 29, Afdeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Het besluit van de Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 17 Juli 1944 (Nedttrlandse Staatscourant 
van 29 Augustus 1944, N°. 168) tot tijdelijke 
afwijking van bepalingen, voorkomende in 
besluiten, gebaseerd op de artikelen 14 en 15 
der Warenwet (Staatsblad 1935, N°. 793), en 
betrekking hebbende op het gebruik van 
conserveer-middelen in waren, hetwelk voor
lopig gehandhaafd werd bij Koninklijk be
sluit van 27 December 1945 (Staatsblad N°. 
F (26), vervalt. 

Art. 2. In het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, N°. 854). laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 25 Februari 1949 
(Staatsblad N°. J 100), worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

I. In artikel 2, tweeds lid, onder c, wordt 
tussen "benzoëzuur" en ". tot" ingevoegd: 
of een mengsel dezer beide stoffen. 
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II. Ingevoegd wordt een artikel 3bis, lui
dende: 

In afwijking van het in artikel 2, tweede 
lid, onder b, en van het in artikel 3, tweede 
lid, eerste alinea, bepaalde mag, tot een . 
nader door Ons te bepalen tijdstip, in huis-
houdjam, hw.shoudgelei, namaakgelei, kunst
gelei en ~amaakappelstroop, voorzoover zich 
bevindende in een niet-luchtdichte verpak
king, welke zich niet leent voor sterilisatie, 
benzoëzuur aanwezig zijn tot een hoeveel
heid van ten hoogste 400 mg per kg der waar. 

Art. 3. In de Methoden van Onderzoek, 
behorende bij het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, N°. 854), worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

I. In hoofdstuk I 1 .• Dextrine wordt in de 
laatste alinea de naam "torula cremoris" ver
vangen door "Candida pseudotropicalis A. 
Cast.) Basgal.". 

n. Toegevoegd wordt een nieuw hoofd
stuk luidende : 

22. Bepaling van maltose en glucose naast 
datrine. 

a. Totaal glucosewaarde. 
50 ml van een oplossing, welke per liter 

5 g maltosestroop bevat, worden met 5 ml 
30 procents zoutzuur vermengd en gedurende 
2 uren onder terugvloeiing juist aan de kook 
gehouden of gedurende 2 uren in een goed 
kokend waterbad verwarmd. Na afkoeling 
wordt de vloeistof geneutraliseerd en tot 100 
ml gebracht. In 25 ml dezer vloeistof wordt 
het reducerend vermogen bepaald volgens de 
methode, aangegeven in 8 en het resultaat 
uitgedrukt als procenten glucose. Dit ge
halte zij a procent. 

b en c. Totaal glucosewaarde na vergisting. 
b. 0,5 g maltosestroop, opgelost in onge

veer 50 ml water wordt na toevoeging van 
ongeveer 5 ml gistwater vergist met een rein-. 
cultuur van Candida pseudotropicalis gedu
rende 48 uren bij 35° C. De vloeistof wordt 
daarna even opgekookt en na afkoeling aan
gevuld tot 100 ml en gefiltreerd. In 50 ml 
van dit filtraat wordt het totaal glucose
gehalte bepaald, na koken met zoutzuur, op 
de wijze aangegeven onder a. Het aldus 
gevonden glucosegehalte zij 6 procent. 

c. Op overeenkomstige wijze, ais onder b 
vermeld, wordt de totaal glucosewaarde be
paald, echter in plaats van na vergisting met 
Candida pseudotropicalis, na vergisting met 
een reincultuur van Saccharom11ces cerevisiae 
gedurende 48 uren bij 35° C. Het nu gevonden 
glucosegehalte zij c procent. Dan is van de 
waar: . 

het glucosegehalte: (a- b) procent; 
het maltosegehalte: 0,95 (b-c) procent; 
het dextrinegehalte: 0,9 c procent. 
Onze Minister van Sociale Zaken ia belast 

met de uitvoering van dit besluit , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 21 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, A.M. JoEKES. 
(Uitgeg . II Oct. 1949.) 
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S. J 441 
21 September 1949. BESLUIT tot toepas

sing van de artikelen .14 en IS der Wa
renwet, Staatsblad 1935, N°. 793, op 
modelmelk. (Modelmelkbesluit.) 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 28 Juli 1949. N°. S54 
D/dossier 49. Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935. N°. 793); 

Gezien het advies der Commissie~ bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1949, N°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 15 September 
1949, N°. 645 D/dossier 49, Afdfling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. ·In dit besluit wordt verstaan 

onder: ~ 
a. .,Miaister", de Minister van Sociale 

Zaken; 
b. ,,directeur van de keuringsdienst" , de 

directeur van de keuringsdienst van waren, 
binnen welles gebied het bedrijf, bedoeld in 
artikel 3, is gelegen. 

c. ,,melkproducten", hetzelfde als in het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, N°. 43) daar
onder wordt verstaan. 

Art. 2. De aanduiding "modelmelk'' mag 
uitsluitend door hemJ wie daartoe op schrif
telijke aanvrage 'door de Minister vergun
ning is verleend. worden gebezigd voor melk, 
gewonnen onder de voorwaarden en voldoen
de aan de eisen, ,gesteld in dit besluit. 

Art. 3. De vergunning, in artikel 2 be
doeld, wordt slechts verleend, indien naar 
het oordeel van de Minister voldoende waar
borgen aanwezig zijn, dat het bedrijf van de 
aanvrager en d iens bedrijfsvoering aan de in 
de volgende" artikelen gestelde eisen zullen 
voldoen; zij kan worden ingetrokken, indien 
de Minister die waarborgen niet meer vol
doende acht. 

Art. 4. Het bedrijf mag uitsluitend worden 
uitgeoefend in percelen of op landerijen, 
waarvan de ligging in de schriftelijke aan
vrage voor de vergunning, in artikel 2 be
doeld, is vermeld. In andere percelen of op 
andere landerijen mag dit slechts geschie
den, nadat vooraf schriftelijke toestemming 
is verkregen van de directeur van de keu-
ringsdienst . . 

Art. 5. Aan het bedrijf moeten verbonden 
zijn een geneeskundige en een veearts, die 
het hygiënisch toezicht op het bedrijf uit
oefenen; hun aanstelli-ng is onderworpen aan 
de goedkeuring van de Minister. die deze 
goedkeuring te allen tijde kan intrekken. 

Art. 6. Alle aanwijzingen van de genees
kundige en van de veearts, bedoeld in arti
kel 5, moeten door de houder van de ver
gunning nauwkeurig worden nagekomen. 

Art. 7. In de maand, voorafgaande aan 
die, waarin de aanduiding, bedoeld in arti
kel 2, zal worden gebruikt, voorts in dezelfde 
maand, telkens na twee jaar, en daarenboven 
indien de geneeskundige, bedoeld in artikel S, 
een eerder onderzoek nodig 'of wenselijk acht, 
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moet de houder van de vergunning aan de 
directeur van de Keuringsdienst overleggen 
een schriftelijke verklaring van een genees
kundige, verboden aan een door de Minister 
daartoe aangewezen instelling, waaruit blijkt, 
dat alle in het bedrijf werkzame, met naam 
en voornaam &aQ te geven personen, voor 
zover zij op enigerlei wijze met de melk in 
aanraking komen, niet lijden aan tubercu
lose. Voorts moet een schriftelijke verklaring 
als hier bedoeld, .worden overgelegd aan
gaande nieuw personeel, voor dit in het be
drijf wordt te werk gesteld. 

Art. 8. De houder van de vergunning is 
verplicht een register bij te houden, dat te 
allen tijde aanwezig moet zijn, waarin van 
alle personen, werkzaam in het bedrijf en die 
geacht mogen worden op enigerlei wijze met 
de melk in aantaking te komen, naast het 
portret zijd vermeld naam en geboorteda
tum, alsmede: 

a. de uitkomsten van een onderzoek van 
faeces en urine van ieder der bedoelde per
sonen op typhus- en paratyphusbacteriën en 
van faeces op dysenteriebacteriën, verricht 
door de geneeskundige, in artikel 5 bedoeld, 
welk onderzoek met tussenpozen va.11 een 
week ten minste tweemaal dient te zijn 
herhaald; 

b. de conclusie van een algemeen genees
kundig onderzoek, verricht door de genees
kundige, bedoeld in artikel 5. 

In genoemd register moet tevens worden 
vermeld de datum van ieder onder b bedoeld 
onderzoek, met mededeling of de onderzochte 
personen al dan niet geschikt zijn tot het uit
voeren van bezigheden in het bedrijf. 

Het bovenbedoeld algemeen geneeskundig 
onderzoek moet ten minste éénmaal per jaar 
plaats hebben. Het onderzoek van faeces en 
urine moet worden herhaald zo dikwijls de 
geneeskundige, bedoeld in artikel 5, dit nodig 
oordeelt. 

Art. 9. De houder van de vergunning moet 
aan de geneeskundige, bedoeld in artikel 5, 
onverwijld mededeling doen van elk geval 
van ziekte, dat zich in het gezin van de leider 
van het bedrijf, of in de gezinnen van de per
sonen, bedoeld in artikel 8, voordoet, als
mede aan de directeur van de keuringsdienst, 
indien het een geval van besmettelijke ziekte 
betreft. genoemd in de Besmettelijke Ziekten
wet (Staatsblad 1928, N°. 265). 

Art. 10. De houder van de vergunning 
moet in het bezit zijn van een schriftelijke 
verklaring van ieder lid van het personeel, 
werkzaam in het bedrijf, waaruit blijkt, dat 
dit lid elk geval van ziekte dat zich in zijn 
gezin voordoet, onmiddellijk aan de houder 
van de vergunning of aan een door deze aan
gewezen persoon zal melden en bovendien 
deze onverwijld in kennis zal stellen van 
elke afwijking voorkomend bij vee of melk, 
welke te zijner kennis is gekomen. 

De houder van de vergunning is verder 
gehouden elke dezer mededelingen ten spoe
digste te berichten aan de geneeskundige, 
onderscheidenlijk aan de veearts, bedoeld 
in artikel s. · 

Art. 11. De bouder van de vergunning 
draagt zorg, dat het personeel, werkzaam in 
het bedrijf, vóór het melken zich de handen 
met zeep en water behoorlijk reinigt en tijdens. 
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het melken en verdere behandeling der melk 
gekleed is in zindelijke kleding. 

Art. 12. De houder van de vergunning 
moet telkenjare vóór I Mei aan de directeur 
van de keuringsdienst een schriftelijke ver
klaring overleggen vanwege een van !Rijks
wege erkende of een provinciale vereniging 
voor tuberculosebestrijding onder het rund
vee, waarvan de statuten zijn goedgekeurd, 
waaruit blijkt, dat de aanvrager lid is van 
zulk een vereniging, en dat het op het ogen
blik, waarop deze verklaring werd uitgereikt, 
in zijn bedrijf gehouden rundvee bij de laatste 
twee voorgeschreven tuberculinaties geen re
actie heeft vertoond en dat bij geen dezer 
dieren tijdens het voorgeschreven verdere 
onderzoek enige vorm van tuberculose is ge-
constateerd. . 

Art. 13. De houder van de vergunning 
draagt zorg: 

a. dat van elk rund jaarlijks ten minste 
éénmaal het bloedserum onderzocht wordt 
op agglutininen ten opzichte van Brucella 
abortus Bang en bovendien ten opzichte van 
Salmonella; 

b. dat elke koe ten minste maandelijks 
éénmaal klinisch onderzocht wordt door de 
veearts, bedoeld in artikel 5; 

c. dat ten minste éénmaal per week de 
melk van elke koe afzonderlijk onderzocht 
wordt op katalasegehalte en sedimentgehalte, 
terwijl mede het sediment microscopisch 
wordt bekeken; 

d. dat van de melk ener vers-melk.se koe, 
vóór deze melk als modelmelk wordt afge
leverd of verkocht, is vastgesteld, dat zij 
geen positieve agglutinatiereactie ten op
zichte van Brucella abortus Bang vertoont ; 

e. dat als melk, voorzien van de aandui
ding "modelmelk" , uitsluitend wordt ver
kocht melk van vee, dat door de veearts 
bedoeld in artikel s. voor de winning dezer 
melk deugdelijk is verklaard. 

Art. 14. De houder van de vergunning 
draagt zorg, dat in het bedrijf te allen tijde 
een register wordt bijgehouden, waarin is 
opgetekend de schets van elk der koeien, 
in het bedrijf gehouden, met daarachter een 
aantekening van de veearts, bedoeld in ar
tikel 5, van de datum en van het resultaat 
van het onderzoek, bedoeld in artikel 13, 
onder a en b, benevens de verklaring omtrent 
de geschiktheid der koeien voor de winning 
van modelmelk. 

Art. 15. De houder van de vergunning 
draagt zorg: 

a. dat de koeien zindelijk worden gehouden 
en in de stal de staarten tijdens het melken 
opgebonden zijn; 

b. dat melk van nieuw vee eerst als "mo
delmelk'' wordt aangeluid en verkocht, nadat 
de koeien ten minste gedurende veertien 
achtereenvolgende dagen onder toezicht van 
de veearts bedoeld in artikel 5, zijn geweest; 
gedurende die tijd moet dat vee in een afzon
derlijke stal of afzonderlijk weidegedeelte, 
waar geen modelmelk wordt gewonnen, 
worden gehouden; 

c. dat de melk van koeien, welke minder 
dan vijf dagen geleden hebben gekalfd, niet 
als "modelmelk'' wordt aangeduid; 

d. dat vóór elke melktijd het vee door ie
mand, die niet met het melken is belast, 
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doelmatig met deugdelijk water wordt ge
reinigd; 

e. dat de stal, waarin de koeien voQr het 
winnen van modelmelk voor zijn bedrijf 
worden gehouden, een groepstal is met stof
dichte zoldering, waterdichte vloer, gladde 
wanden van gemakkelijk afwasbaar mate
riaal; behoorlijke verlichting en luchtver
versing en behoorlijke melkgang achter het 
vee: 

/. dat de stallen en plaatsen, waar de melk 
voor zijn bedrijf wordt gewonnen, in zinde
lijke staat verkeren; 

g. dat alle voorwerpen, bij het winnen en 
de behandeling der melk in gebruik, doel
matig zijn, in zindelijke toestand verkeren 
en steeds zo spoedig mogelijk na gebruik 
gereinigd en oordeelkundig bewaard; de voor
werpen, waarmede de melk in aanraking 
komt, moeten deugdelijk zijn gésteriliseerd; 

h. dat de melk, na het melken, buiten de 
. stal wordt gebracht en, na zo nodig gefiltreerd 

te zijn, wordt gekoeld tot 15° C of lager en 
wordt af getapt in steriele flessen, welke moe
ten worden voorzien van een metalen sluiting, 
welke niet zonder beschadiging kan worden 
geopend, en van de aanduiding "Modelmelk" 
in duidelijk leesbare en niet door vegen uit 
te wissen letters van ten minste 4 mm 
(0,004 m) hoogte bij een lijndikte van ten 
minste 0,5 mm (0,0005), benevens van een 
opschrift, vermeldende de naam en het 
adres van de houder van de vergunning: 

i. dat ten minste tweemaal per week door 
een naar het oordeel van de directeur van de 
keuringsdienst bevoegd deskundige wordt 
nagegaan of de melk voldoet aan de eisen, 
cesteld in artikel 17, en dat de resultaten 
van dit onderzoek in een in het bedrijf aan
wezig register worden ingeschreven; 

j. dat de registers, bedoeld in de artikelen 
8, 14 en 15, onder i, en de verklaringen, be
doeld in de artikelen 7 en u, op eerste 
vordering aan de ambtenaren van de keu
ringsdienst bedoeld in artikel 1, worden 
ter hand gesteld. 

Art. 16. De houder van de vergunning 
draagt zorg, dat tijdens de winning en de 
behandeling van de modelmelk., zolang deze 
niet in flessen, als in artikel 15, onder h, be
doeld, is afgesloten" in de ruimten, waar . 
deze handelingen geschieden, melk van ander 
vee dan in het register volgens artikel 14 
vermeld, niet aanwuig is. 

Art. 17, Modelmelk moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. zij mag geen groter aantal kweekbare 
micro-organismen bevatten dan 25.000 per ml; 

b. zij moet bij microscopisch onderzoek 
van het sediment vrij zijn van streptococcen; 

c. zij mag per o,5 ml geen micro-orga
nismen van de coliaërogenesgroep bevatten; 

d. zij mag geheel noch gedeeltelijk enige 
verhitting hebben ondergaan, behalve in het 
geval, bedoeld in artikel 18; 

e. zij mag geen hogere zuurtegraad hebben 
dan 18; . 

/. zij mag geen hoger katalasecijfer he~ 
ben dan 2; 

g. zij mag ceen hocer sedimentgehalte 
hebben dan o,s 0/00 ; 

h. zij moet een vetgehalte hebben van ten 
minste 3 %; 

i. zij moet overigens voldoen aan de eisen, l 
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in het Melkbesluit (Staatsblad 1929, N°. 43) 
~steld. 

Art. 18. Indien zich in het bedrijf onder 
het vee een geval •an mond- en klauwzeer 
of van enige andere door de Minister nader 
aan te wijzen ziekte voordoet, is de eis, in 
artikel 17 • onder d genoemd, niet van toe
passing; in dat geval moet de houder van de 
vergunniag onder overlegging van een ver
klaring van de veearts, bedoeld in artikel S, 
aan de directeur van de keuringsdienst binnen 
vier en twintig uur mededeling doen van het 
ziektegeval en zorg dragen, dat de melk 
zodanig wordt verhit. dat zij voldoet aan de 
eisen voor gepasteuriseerde melk, als bedoeld 
in het Melkbesluit (Staatsblad i:929, N°. 43), 
en dat deze melk wordt aangeduid als "ge
pasteuriseerde modelmelk", een en ander 
totdat een verklaring van de veearts, bedoeld 
in artikel 5, vermeldende, dat het bedrijf 
vrij is van ziekte, aan de directeur van de 
keuringsdienst is overgelegd. 

Art. 19. Uitsluitend melkproducten, bereid 
uit melk, als bedoeld in artikel 2, in percelen 
of plaatsen, als bedoeld in artikel 4, en door 
personen, ten aanzien waarvan is voldaan 
aan de bepalingen van de artikelen 7 tot en 
met 11, mogen zijn voorzien van de aandui
ding "bereid uit modelmelk". 

Bedoelde producten moeten overigens 
voldoen aan de eisen, in het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, N°. 43) dienaangaande ge
steld. 

Art. 20. Voor de beoordeling of de melk 
en melkproducten, in dit besluit bedoeld, 
voldoen aan de gestelde eisen, moet worden 
gebruik gemaakt van de methoden van on
derzoek, vermeld in de bijlage, behorende 
bij het Melkbesluit (Staatsblad 1929, N°. 43), 
voor zover deze daarvoor toereikend zijn. 

Art. 21. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het departement van Sociale 
Zaken van 18 November 1940 (Nefárlandse 
Staatscourant van 23 November 1940, N°. 
229a, verbetering in de Nederlandse Staats
courant van 27 Januari 1941, N°. 18), artikel 
S van het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het departement van Sociale Zaken van 
7 April 1942 (Nedsrlandse Stqaucourant van 
8 Juni 1942, N°. 108) en het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het departement van 
Sociale Zaken van 23 Februari 1944 (Ne
derlandse Staatscourant van 18 April · 1944, 
N°. 75), van welke besluiten de voorlopige 
schorsing, bedoeld in het Besluit Bezettings
maatregelen werd opgeheven bij Koninklijk 
besluit van 27 December 1945 (Staatsblad 
N°. F 326) in artikel J, onder 4•, onder 218 

en onder 34•. vervallen. 
Art. 22. Dit besluit treedt in werking een 

maand na de dag van zijn afkondiging en 
kan worden aangehaald als Modelmelkbe
sluit, onder vermelding van de jaargang en 
het nummer van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Soestdijk, 21 September 1949. 
JULIANA • . 

De Minister uan Social• Zakm, A. M. Jo:EKBS. • 
< uiw•· 11 Oct. 1949.) 
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22 SeJ!.t~ 1949. BESLUIT tot nadere 

w~z1ging van het Melkbesluit (Staats
blad 1929, N°. 43). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 Juli 1949, N°. 540 
D/dossier 49, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren- · 
wet (Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld iD artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1949, N°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 16 September 
1949, N°. 681 D/dossier 49, Afdeling Volks,. 
gezondheid: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1n het Melk.besluit (Staatsblad 1929, 

R 0 • 43). waarvan de tekst opnieuw is afge
kondigd bij Koninklijk besluit van u Januari 
1947 (Staatsblad N°. H 16)1 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

I. In artikel 1, lid 1, vervalt de tweede 
alinea. 

II. In artikel 2, lid 2, wordt het bepaalde 
onder b, c, d, f, i, i en k gelezen als volgt: 

1,. het vriespunt mag niet dichter bij het 
nulpunt•linen dan -0.53 °C; 

c. van het serum mag het soortelijk ge
wicht niet lager zijn dan 1,0270 bij 15°/Is °C 
of de brekingsindez niet lager dan 1,3427 bij 
17,5 °c: 

d. de zuurtegraad mag niet hoger zijn 
dan 20: 

./. noch bij koken, noch bij .toevoeging van 
een gelijk volumen verdunde spiritus bij een 
temperatuur van 15-20 °C, mag schifting 
optreden; 

i. streptococcen mogen niet in aanmer
kelijk aantal aanwezig zijn; pathogene 
micro-organismen moeten afwezig zijn; 

j. zij moeten verkregen zijn door het vol
ledig uitmelken van dieren, die niet lijden 
aan een der in artikel 25, lid 2, genoemde 
ziekten; 

k. zij mogen bij de reductaseproef binnen 
twee uren geen ontkleuring geven. 

II I. Artibl 3 wordt gelezen als volgt: 
1. De aanduiding gestandaardiseerde melk, 

welk:e in opschriften mag worden afgekort 
tot gestand. melk, mag uitsluitend en moet 
worden gebezigd: 

a. voor het melkproduct verkregen door 
van de in artikel 2 bedoelde waar het vet
gehalte te wijzigen, hetzij door onttrekking 
of toevoeging van melk.vet, hetzij door toe" 
voeging van taptemelk, zodat dit vetgehalte 
voldoet aan de eis, vastgesteld krachtens het 
Melkstandaardisatiebesluit 1940; 

b. voor melkproducten. verkregen door het 
mengen van een of meer der stoffen melk
poeder. gestandaardiseerde melkPOeder, tap
temelk.poeder. gecondenseerde melk, gecon
denseerde gestandaardiseerde melk, gecon
denseerde taptemelk. met melk. taptemelk 
of water, welke producten een gehalte aan 
melkvet moeten bezitten als onder a bedoeld. 

z. Gestandaardiseerde melk. de als zodanig 
aangeduide en de kennelijk als zodanig voor-
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handen waar moeten. behalve aan de in 
het eerste lid gestelde eis inzake het vetge
halte, voldoen aan de eisen gesteld in artikel 
2, lid 2, onder b tot en met i, en k. 

Indien zij worden afgeleverd of bestemd 
zijn . om te worden afgeleverd aan melkver
kopers, als bedoeld in artikel 1, lid 2. onder b, 
moeten zij bovendien voldoen aan de volgen
de eisen: 

a. het aantal kweekbare micro-organismen 
moet minder dan 100000 per ml bedragen; 

b. micro-organismen van de coli-aërogenes
groep mogen in 0.1 ml niet aanwezig zijn; 

c. phosphatase moet afwezig zijn; 
d. de temperatuur mag niet hoger zijn dan 

101 5 °C, tenzij bij vriezend weer. 
De directeur van de keuringsdienst kan 

van een of meer dezer eisen ontheffing ver
lenen aan bereiders van gestandaardiseerde 
melk, wier bedrijven gelegen zijn binnen het 
gebied van zijn dienst, onder het stellen van 
voorwaarden die, in verband met de bestem
ming, een deugdelijk product waarborgen; 
deze ontheffing kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

IV. Artibl 4 wordt gelezen als volgt: 
1. Een der aanduidingen taptemelk, afge

roomde melk of ondermelk mag uitsluitend 
en moet, behoudens het bepaalde in artikel 3, 
gebezigd worden voor het product, verkregen 
door aan melk room te onttrekken of door 
magere melkpoeder of taptemelk:poeder, als 
bedoeld in het Besluit op vaste melk:produc
ten (Staatsblad 1932, N°. 57). of geconden
seerde taptemelk. in water op te lossen. 

2. Taptemelk, afgeroomde melk, onder" 
melk. de als zodanig aangeduide en de ken
nelijk als zodanig voorhanden waren moeten 
voldoen aan de volgende eisen: 

a. het vetgehalte mag niet hoger zijn dan 
0,1 procent; 

b. het gehalte aan vetvrije droogrest moet 
ten minste 8,S procent bedragen, tenzij . ten 
genoegen van de directeur van de keurings
dienst aannemelijk wordt gemaakt dat de 
waar uitsluitend is verkregen door room aan 
melk te onttrekken; 

c. phosphatase moet afwezig zijn; 
d. bij de reactie van Storch mag geen 

blauwkleuring optreden, tenzij de directeur 
van de keuringsdienst van deze eis ontheffing 
heeft verleend aan de bereider van deze waar, 
wiens bedrijf gelegen is binnen het gebied 
van zijn dienst. onder voorwaarden die een 
deugdelijk product waarborgen; de onthef
fing kan te allen tijde worden ingetrokken; 

•· de eisen, genoemd in artikel 2, lid 2 
onder h tot en met i en onder k genoemd. 

Indien taptemelk, afgeroomde melk, on
dermelk en de als zodanig voorhanden waren 
door houders van melkbewerkende inrich
tingen worden afgeleverd of bestemd zijn om 
te worden afgeleverd aan melkslijters, melk
venters en melk.bewerkende inrichtingen, 
moeten zij bovendien voldoen aan de vol
gende eisen: 

/. het aantal kweekbare micro-organismen 
moet minder dan 100000 per ml bedragen; 

g. micro-organismen van de coli-dro
cenes-groep mogen in 0,1 ml niet aanwezig 
:sijn; 

h. de temperatuur mag niet hoger zijn dan 
10,5 °C, tenzij bij vriezend Wèer. 

De directeur van de keuringsdienst kan 
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aan bereiders van deze waar, wier bedrijven 
gelegen zijn binnen het gebied van zijn dienst, 
van een of meer dezer eisen ontheffing ver
lenen, indien de waar is bestemd voor be
paalde industriële doeleinden; deze ont
heffing kan te allen tijde worden ingetrokken. 

V. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
I. De aanduiding chocolademelk mag uit• 

sluitend en moet gebezigd worden voor het 
vloeibare product, verkregen door melk met 
cacao, al of niet onder toevoeging van suiker 
(sa.ccharose) en aromatische stoffen, te 
mengen. 

2. De aanduiding gestandaardiseerde cha. 
colademelk, welke in opschriften mag worden 
afgekort tot gestand. chocolademelk, mag uit
sluitend en moet worden gebezigd voor het 
vloeibare product, dat op overeenkomstige 
wijze als in lid I bedoeld, is verkregen met 
gestandaardiseerde melk in plaats van met 

. melk. 
3. De aanduiding chocoladetaptemelk of 

choéoladeondermelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het vloeibare product, 
verkregen door taptemelk of een mengsel 
van melk en/ of gestandaardiseerde melk en 
taptemelk met cacao, al of niet onder toe
voeging van suiker (sa.ccharose) en aromati
sche stoffen, te mengen. 

4. Het gehalte aan vet in chocolademelk 
en in als chocoladèmelk aangeduide waar 
moet ten minste 3,0 procent bedragen en 
dat in gestandaardiseerde chocolademelk en 
de als zodanig aangeduide waar ten minste 
2,6 procent. 

5. Van chocolademelk en de als zodanig 
aangeduide waar moet het product van het 
procentisch vetgehalte der waar en het 
nieuw-Kirschnergetal van het botervet in 
5 gram van het vet der waar aanwezig, ten 
minste 50 bedragen en van gestandaardi
seerde chocolademelk en de als zodanig aan
geduide waar ten minste 44. 

6. In afwijking van het in lid I, 2 en 3 
bepaalde mag aan chocolademelk, aan ge
standaardiseerde chocolademelk, aan cho
coladetaptemelk en chocoladeondermelk een 
onschadelijk bindmiddel zijn toegevoegd. 

VI. Aan artikel 6, lid 3, wordt toegevoegd: 
Micr~rganismen van de coli-aërogenes

groep moeten in 0,1 ml afwezig zijn. 
VII. In artikel 7, lid I, wordt in plaats 

van "zuur geworden" gelezen "aangezuurde". 
In lid .z. onder a, vervalt tussen "7,3 pro

cent" en "dat" de puntkomma en wordt 
ingevoegd ,, , dat aan vet niet lager dan 
0.4 procent en''. 

In lid 2, onder b, wordt in plaats van " 20'' 
en "40'' gelezen onderscheidenlijk "50" en · 
,,90". 

In lid 2, onder/, wordt de punt aan het slot 
vervangen door een punt-komma. 

Aan lid 2 wordt toegevoegd: 
g. micro-organismen van de coli-aëroge

nes-groep moeten in 0,01 ml afwezig zijn; 
h. phosphatase moet afwezig zijn. 
VIII. In artikel 8, lid 2, onder f, wordt de 

punt aan het slot vervangen door een punt- · 
komma. 

Aan lid 2 wordt toegevoegd: 
g. micro-organismen van de coli-aëroge

nes-groep moeten in o,I g. afwezig zijn; 
h. phosphatase moet afwezig zijn. 
In lid 4 wordt in plaats van "onder b tot 
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en met /" gelezen "onder b tot en met h". 
IX. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
I. De aanduiding yoghurt mag uitsluitend 

-en moet gebezigd worden voor het product, 
"Verkregen door melk, die tot het 2/3 van 
het oorspronkelijke volumen of sterker is in• 
cedikt, te enten met yoghurtMcultuur en 
-d·aarna gedurende enige uren bij 40-50 °C 
te bewaren. 

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

a, kleur, geur, smaalt en consistentie moe
ten normaal zijn; 

b. andere microMorganismen dan Thermo
bacterium bulgaricum Orla Jensén (ook wel 
aangeduid als Lactobacillus bulgaricus Luers
sen en Kühn) en Streptococcus thermophilus 
Orla J ensen mogen niet in aanmerkelijk aan
tal aanwezig zijn; 

c. zij moeten voldoen aan de eisen, gesteld 
in artikel 2, lid 2 1 onder g en h; 

d. pathogene micro-organismen moeten 
afwezig zijn; 

•· micro-organismen van de coli-aërogenes
groep moeten in 0,1 ml afwezig zijn • . 

X. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
I. De aanduiding melkyoghurt mag uit

sluitend en moet gebezigd worden voor het 
product, op overeenkomstige wijze als yog
hurt verkregen uit melk. die· niet of niet 
zover als tot 2/3 van het oorspronkelijke 
volumen, is ingedikt. 

De aanduiding ge.standaardiseerde melk.
yoghurt mag uitsluitend en moet worden ge
bezigd voor het op overeenkomstige wijze 
verkregen product uit gestandaardiseerde 
melk. 

2 . Melkyoghurt, gestandaardiseerde melk
yoghurt en de als zodanig aangeduide waren 
moeten voldoen aan de eisen, genoemd in 
artikel 9 , lid 2, doch bovendien moet phos
phatase afwezig zijn. 

XI. Artikel 10 bis, lid 2, wordt gelezen als 
volgt: 

2. Taptemelkyoghurt en de als taptemelkM 
yoghurt aangeduide waar moeten voldoen 
aan de eisen, genoemd in artikel 9. lid 2, doch 
bovendien moet phosphatase afwezig zijn. 

XII. In artikel n, lid 2, onder c, wordt in 
plaats van "aanmerkelijke hoeveelheid" ge
lezen "aanmerkelijk aantal". 

XIII. Artikel 12 wordt gelezen: 
De aanduiding aangezuurde marktveem,lk 

mag uitsluitend en moet gebezigd worden 
voor melk van marktvee; daaraan mag niets 
zijn onttrokken of toegevoegd, behoudens 
dat karnemelk tot een hoeveelheid ·van ten 
minste 10 delen op 100 delen melk moet zijn 
toegevoegd. 

Onder marktvee wordt in dit besluit ver
staan alle vee, dat minder dan 24 uur vóór 
de aanvang van of tijdens de markt naar of 
nabij de marktplaats wordt gebracht. 

XIV. Artikel 13, lid 2 1 onder a, wordt ge
lezen: 

a. micro-organismen van de coli-aërogenes
groep moeten afwezig zijn. 

In artikel 13, lid 2, onder b, wordt in plaats · 
van "cm8

" gelezen ml. 
Lid 4 en lid 5, worden gelezen als volgt : 
4. Gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk · 

of melkproducten en de als zodanig aange
duide waar moeten verpakt zijn in behoorlijk 
gesloten voorwerpen, voorzien van een op-
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schrift dat duidelijk zichtbaar en leesbaai' 
'vermeldt: naam en woonplaats van de fabri
kant - van rechtspersonen naam en domi
cilie ...:.. een der aanduidingen "gepasteuri
seerd" of "gesteriliseerd" , alsmede dag van 
aflevering door de pasteurisatie- of sterilisa
tie-inrichting. In plaats van naam en woon
_plaats - onderscheidenlijk naam en domi
cilie - van de fabrikant mag zijn aangebracht 
een aanduiding of kenteken. waarvoor de di
recteur van de keuringsdienst. op daartoe bij 
hem door de fabrikant gedane aanvrage 
schriftelijk toestemming heeft verleend. In 
dit geval mogen tevens naam en woonplaats 
- onderscheidenlijk naam en domicilie -
van de verkoper zijn aangebracht; andere 
namen dan die van de bereider en/of de 
verkoper in dit lid bedoeld, mogen op het 
voorwerp niet voorkomen. 

Het voorwerp moet niet geopend kunnen 
worden dan met verbreking van een zegel, 
een sluitetiket of afsluitdop, welke ter 
plaatse van bereiding moeten zijn aange
bracht; deze eis geldt niet voor gesteriliseerde 
melk of melkproducten en de als zodanig 
aangeduide waar. verpakt in hermetisch 
gesloten blik. Een afsluiting uitsluitend met 
kartonnen plaatje is, met ingang van een 
nader door Ons te bepalen tijdstip, verboden. 

5. De aanduiding "zuur" mag bij room 
uitsluitend worden gebezigd als de zuurte
graad hoger is dan 22,5. 

XV. Iri artikel 15, lid 1. wordt de punt 
aan het slot vervangen door een punt-komma 
en wordt toegevoegd: .,schadelijke stoffen 
en conserveermiddelen mogen niet aanwezig 
zijn en kunstmatige kleurstoffen slechts voor
zover in bijzondere gevallen daarvoor door 
Ons toestemming is verleend.". 

XVI. Artikel 17 vervalt. 
XVII. In artilud 18 wordt in plaats van 

"melk is" gelezen "Melk of melkproducten 
zijn" . 

XVIII. Artikel 19, lid 1, wordt gelezen 
als volgt: 

1. Melk, gestandaardiseerde melk en tap
temelk en de als zodanig aangeduide waar 
mogen door de melkverkoper of personen in 
een bedrijf van melkverkoper werkzaam. niet 
op eenzelfde vaar- of voertuig of rijwiel of 
door eenzelfde persoon gelijktijdig worden 
vervoerd, tenzij de verpakking, waar.in zich 
melk of gestandaardiseerde melk, of de als 
zodanig aangeduide waar bevinden, van 
buiten geel gekleurd of van geel koper ver
vaardigd is en de verpakking, waarin zich 
taptemelk of de als zodanig aangeduide waar 
bevindt, van buiten is voorzien van een op 
de verpakking geverfde donkerblauwe band 
van ten minste IS cm (0,15 m) breedte. 

In lid 3 wordt in plaats van "melk en 
taptemelk" gelezen "melk of gestandaardi
seerde melk, met taptemelk". 

XIX. In artilw 20, lid 1, onder a, wordt 
tussen "zichtbaar" en "opschrift" ingevoegd 
,M duurzaam" en wordt in plaats van "melk 
wordt" gelezen "melk en/of de melkproduc
ten worden". 

Lid 3 wordt gelezen als volgt: 
3 . Melk, gestandaardiseerde melk. tapte

melk, room, koffieroom, slagroom en de met 
deze waren samengestelde melkproducten. 
alsmede de als zodanig aangeduide waàr, 
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mogen niet worden vervoerd of ten verkoop 
aanwezig zijn in een verpakking van een in
houdsmaat van ten hoogste twee liter, welke 
kennelijk bestemd is om met de inhoud aan 
de verbruikers te worden overgegeven, tenzij 
de waar, op de wijze als in artikel 13 bedoeld, 
is aangeduid als gepasteuriseerd of als ge
steriliseerd of als modelmelk, ingevolge ar
tikel 15, onder i, van het Modelmelkbesluit 
1940. 

XX. Artikel 21 vervalt. . 
XXI. In artikel 22, onder a, vervalt tussen 

,.wordt" en "om" de komma. 
XXII. In artilud 23, onder a, wordt tussen 

.,melk" en ,,op" ingevoegd "en/of melkpro
ducten". 

XXIII. In artikel 24 vervalt het bepaalde 
onder c. 

XXIV. Artikel 27 wordt gelezen als volgt: 
Behandeling van melk en/of melkproduc

ten in en vervoer van melk en/of melkproduc
ten uit een melkveehoudersbedrijf of melk
verkopersbedrijf, of van de daarbij behorénde 
landerijen, mogen niet plaats vinden door 
personen, die lijden aan zweren, etterende 
wonden of huidziekten aan hoofd, armen of 
handen. 

XXV. In artikel 28. lid 1, wordt in plaats 
van "25 en 27" gelezen "en 25". 

XXVI. In artikel 29, lid 4, ontûr 3°, a, 
wordt tussen "melk" en "uit" ingevoegd 
.,en/of melkproducten". 

In lid 4, oncûr 3°, b, wordt in plaats van 
"melk betrokken wordt0 gelezen "melk en/of 
melkproducten betrokken worden" en in 
plaats van "melk wordt verkocht" gelezen 
,,melk en/of melkproducten worden ver
kocht". 

In lid 6 wordt de laatste zin vervangen 
door: 

Deze eis vervalt indien de waren, in dit 
besluit bedoeld, uitsluitend als "gesterili
seerd" zijn aangeduid. 

XXVII. In artikel 31, lid 1, wordt tussen 
,.bereiding" en "van" ingevoegd "en ver
pakking'' en wordt "mag'' vervangen door 
.,mogen''. 

XXVIII. Artikel 36, onder I, wordt gele
zen als volgt :· 

"1. voor de verkoop aan verbruikers melk 
en/of melkproducten op andere wijze aan 
het vaatwerk worden ontnomen dan door 
middel van kranen, welke zodanig moeten 
zijn geplaatst, dat bij de behandeling of het 
vervoer verontreiniging wordt voorkomen, 
of, uitsluitend bij vaatwerk met een inhouds
maat van ten hoogste 10 liter. door middel 
van een schenk.tuit, welke buiten gebruik 
zijnde, zodanig gesloten is, dat verontreini
ging der melk niet kan plaats hebben;". 

XXIX. In artikel 37. lid 2, wordt in plaats 
ván "Melk en/ of karnemelk mogen" gelezen 
.,Melk, gestandaardiseerde melk en/of karne
melk mogen" en in plaats van "melk en/of 
karnemelk bedoeld" gelezen "melk, melk
producten en/of karnemelk, bedoeld". 

Art. 2. In de methoden van onderzoek be
horende bij het Melkbesluit (Staatsblad 1929, 
N°. 43) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

I. Het bepaalde onder 1, Melk, A, Phy
silch en chemisch onderzoek, 2, ZuurteBraad. 
wordt gelezen als volgt : 
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Onder zuurtegraad wordt verstaan het . 
aantal 0,1 ml van 0,1 n loog, benodigd ter , 
neutralisatie van 10 ml melk. 

Ter bepaling worden 10 ml melk, na toevoe
ging van 0,5 ml ener 2 procents spiritueuze op
lossing van phenolphthaleien, getitreerd tot 
een licht rose kleur, welke 30 seconden stand 
houdt en die gelijk moet zijn aan de kleur, 
welke is verkregen door 10 ml der zelfde 
melk te vermengen met 0,5 ml ener 0,0005 
procents spiritueuze oplossing van fuchsine. 
Verder zij verwezen naar Normaalblad N913 
uitgegeven voor de Hoofdcommissie voor de 
Normalisatie in Nederland. 

II. Het bepaalde onder 1, Melk, A, Phy
sisch en chemisch onderzoek. 4bis Reductase
proe/, wordt gelezen als volgt: 

Twintig cm3 melk worden gebracht in een 
steriele glazen buis (wijdte ongeveer 15-18 
mm), gemengd met 1 cm3 ener methyleen
blauwoplossing en binnen S minuten ge
bracht op 36-38 °C. Daarna wordt de melk 
bij 36-38 °C bewaard en nagegaan of ont
kleuring binnen twee uren plaats heeft. 

111. In het bepaalde onder 1, Melk, A, 
Physisch en chemisch onderzoek, S, Vries
punt, vervalt de punt aan het slot van de 
eerste zin en wordt toegevoegd ., , voor
wannen, pasteuriseren of steriliseren. De 
melk mag geen verhoogde zuurtegraad be
zitten.". 
• IV. Aan het bepaalde onder 1, Melk, A, 

Physisch en chemisch onderzoek, 7. Vet, 
onder a, wordt toegevoegd: .,Verder zij ver
wezen naar Normaalblad N 910, uitgegeven 
door de Hoofdcommissie voor de N ormalisa• 
tie in Nederland" en onder b vervallen de 
woorden "van Weibull". 
. V. Na het bepaalde onder 1. Melk, A, 
Physisch en chemisch onderzoek, 7. Vet 
wordt ingevoegd: 

7bis Nieuw Kirschnergetal. 
De bepaling hiervan geschiedt in het uit 

de waar afgezonderde vet op de wijze als 
aangegeven in de Methoden van Onderzoek 
behorende bij het Margarinebesluit (Staats
blad 1925, N°. 417) onder 1. 

VI. In het bepaalde onder 1, Melk, A, 
Physisch en chemisch onderzoek, 8. Melk
suiker, wordt in de laatste kolom van de 
tabel in plaats van "C12H220~u" gelezen 
,.C.lJlH220 1(. 

Under J, Melk. B, Microscopisch onder
zoek, wordt het daar vermelde gelezen als 
volgt: ,. 

10 ml melk worden gedurende ten minste 
5 minuten gecentrifugeerd (ongeveer 2500 
omwentelingen per minuut) in een sedimen
teerbuisje. Gelet wordt op hoeveelheid, uiter
lijk en kleur van het sediment. Na verwijde
ring van de vloeistof worden van het sèdi
ment preparaten gemaakt, welke worden 
onderzocht op streptococcen, zuur- en alco
holvaste en andere bacteriën, witte en rode 
bloedlichaampjes, colostrum-lichaampjes e.d. 

VIII. Onder 1, Melk, C, Bacteriologisch 
onderzoek vervalt het daar vermelde en 
wordt gelezen: 

C. Bacteriologisch onderzoek. 
1. Kwantitatief bacteriologisch onderz~ek. 
Het vervoer van melk en melkproducten. 

bestemd voor kwantitatief bacteriologisch 
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onderzoek, geschiedt zo spoedig en zo koel 
mogelijk, bij voorkeur in ijsverpakking. 

De volgende verdunningen worden ge~ 
maakt: 

a. 1 ml melk met 99 ml gesteriliseerde 
physiologische keukenzoutoplossing (0,9 %) ; 
verdunningsfactor: 100; 

b. van de verdunning a I ml met 9 ml 
gesteriliseerde, physiologische keukenzout
oplossing (0,9 %) ; verdunningsfactor: 1000. 

Zo nodig kunnen verdunningen in andere 
verhoudingen op overeenkomstige wijze 
worden gemaakt. 

Voor de bepaling van het aantal kweek
bare micro-organismen (.,kiemgetal") wordt 
een geschikte hoeveelheid van elk dezer ver
dunningen - meestal 0,5 of 1 ml - in een 

1 

steriele Petrischaal van ten minste 9 mm 
diameter gebracht en gemengd met 10 ml 
van een bij 100 °C vloeibaar gemaakte en 
tot ongeveer 45 °C afgekoelde steriele tryp
ton-vleesextract-glucose-agar voedingsbodem 
en zorgvuldig gemengd. Nadat de in
houd door de afkoeling vast is geworden, 
worden de schalen, met de bodem naar bo
ven, gedurende 3 dagen bij 28-32 °C be
waard. 

Daarna wordt het aantal koloniën geteld 
en met de verdunningsfactor omgerekend 
op I ml van oorspronkelijke melk of melk
product. Verder zij voor deze methode ver
wezen naar Normaalblad 1507, uitgegeven 
door de Hoofdcommissie voor de Normalisa
tie in Nederland. 

2. Kwalitatief bacteriologisch onderzoek. 
Indien het nodig is verdunningen te ma

ken, kan dit geschieden op overeenkomstige 
wijze, als aangegeven onder 1. Kwantitatief 
bacteriologisch onderzoek. 

a. Onderzoek op micro-organismen der coli
airogenes-groep. 

Voor het onderzoek wordt een geschikte 
hoeveelheid van de te onderzoeken vloeistof 
(ten minste 0,5 tot 1 ml) gebracht in cultuur
buizen, waarin zich 10 ml bevinden van een 
gesteriliseerde galpeptonlactose-brillantgroen 
vloeistof en die tevens voorzien zijn van een 
buisje volgens Durham. De buizen. worden 
gedurende 48 uren bewaard bij een tempera
tuur van 36-38 °C. 

Daarna wordt na.gegaan of in de Durham 
buisjes gasvorming heeft plaats gevonden. 
Is geen gas gevormd. dan wordt de uitslag 
van het onderzoek als negatief beschouwd; 
is minder dan 1/10 gedeelte van het buisje 
met gas gevuld, dan wordt de uitslag van het 
onderzoek als twijfelachtig aangemerkt; 
overigens als positief. 

Ter nadere bevestiging der verkregen re
sultaten en in twijfelachtige gevallen kunnen, 
dadelijk na de beoordeling van de gekweekte 
culturen. afstrijkpreparaten worden gemaakt 
op zich in Petri-schalen bevindende vaste 
voedingsbodems van Endo-agar, waarop ko
loniën van de coli-aërogenes-groep soms 
--- doch niet altijd - een eigenaardige me
taalglans vertonen, of van vleesextract
pepton-agar, waarna de schalen bij 36-38 
°C gedurende 24 uren worden bewaard. 

Van een of enkele koloniën, waarvoor men
bij de vleesextract-pepton-agar platen de 
grotere uitzoekt, wordt nagegaan of zij, bij 
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overenting in de bovengenoemde brillant
groen voedingsvloeistof gas vormen, alsmede 
of zij Gram•negatief en niet sporevormend 
zün, in welk geval bacteriën der coli-aëro
genesgroep aanwezig worden geacht. 

Voor details zij verwezen naar Normaal
blad 955, uitgegeven door de Hoofdcommis
sie voor de Normalisatie in Nederland. 

b. Onderzoek op Bruc,lla abortus. 
1. Ringproef. 
In een klein buisje (serumbuisje) wordt 

1 ml niet voorverwarmde melk of melkpro
duct verwarmd op 35---40 °C, waarna I drup
pel abortus-antigeen wordt toegevoegd en 
door schudden alles volledig gemengd. De 
buisjes worden dan 30 minuten bij 37 °C 
géplaatst. 

Wordt daarna geen, of een ongekleurde, 
of slechts zwak gekleurde ring aan de opper
vlakte waargenomen. terwijl de kleur der 
melk overanderd is. dan is de reactie nega
tief. Is de melk geheel of grotendeels ont
kleurd, behalve een .2-3 mm brede krachtig 
gekleurde ring aan de oppervlakte, dan is de 
reactie positief. 

Bij een smalle gekleurde ring en de kleur 
der melk onveranderd, is de reactie twijfel
achtig. 

Daar de ringproef wel eens positief is bij 
melk van dieren, die kort te . voren zijn ge
immuniseerd, is in positieve gevallen een 
kweekproef beslissend evenals in twijfel• 
achtige gevallen. 

2. Kweekproef. 
Van de door opromen of centrifugeren uit 

de melk verkregen room wordt 0,1--0,2 ml 
uitgestreken op lever-agar platen of op 
tryptose-agar platen volgens Huddleson. De 
laten worden s dagen bewaard bij 37° C in 
een vat of omgeving waarin ongeveer 10 % 
van de lucht is vervangen door koolzuur. 

Lichtblauwe tot violette, gladde en door
.zichtige koloniën wijzen op Brr.u:ella abortus. 

c. Onderzoek op salmonella-bacteriën (ty
phus en parat11phu.s bacteriën). 

Dit onderzoek geschiedt door een hoeveel
heid van de onverdunde melk of van het 
sediment daaruit, direct uit te strijken op 
selectieve vaste voedingsbodems, alsmede 
door uit:jtrijken op dezelfde voedingsbodems 
na ophoping in een hiervoor geschikte voe
dingsvloeistof. 

Verdachte koloniën worden nader volgens 
de geldende methoden onderzocht, in ieder 
geval serolocisch met een polyvalent aggluti
nerend serum. 

d, Onderzoek op tuberkelbaderiën. 
Ten minste 40 ml melk worden gecentri

fugeerd. Het sediment wordt in een mortier 
fijngewreven en gemengd met I ml van de 
room en 2 ml physiologische keukenzout
oplossing (0,9 %) en daarna intramusculair 
in de dij of subcutaan aan de inwendige 
schenkel vlakte ingespoten bij ten minste 
twee guinese biggen, die elk een gewicht 
hebben van ten minste 350 g. 

De dieren worden telkens na s of 6 dagen 
gewogen en door vergelijking va.n de resul
taten der opvolgende wegingen wordt na
gegaan of de voedingstoestand der dieren 
bij voortduring achteruit gaat. Tevens wordt 
nagegaan óf de lies- lijmphklieren vergroot én 
verhard zijn. Na 3 weken wordt bij iMn, en 
na 8 weken bij een tweede biggetje. of zoveel 
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vroeger als duidelijke ziektesymptomen wor
den waargenomen, of wellicht de dood is in
getreden, nagegaan of in de liesklieren, buik
of borstorganen tuberculeuze veranderingen 
aanwezig zijn. 

Het van tuberculose verdachte weefsel 
wordt volgens de daarvoor geldende methode 
microscopisch onderzocht op de aanwezig
heid van tuberkelbacteriën. 

IX. TU81eD J Melk en I 1 Afgeroomde m11lk 
wordt ingevoegd : 

I. A. Gestandaardiseerde melk. 
Voor het onderzoek van gestandaardiseer

de melk en de daaruit bereide melkproducten 
vinden de methoden van onderzoek voor 
melk en voor de desbetreffende uit melk be
reide melkproducten voorzover mogelijk 
overeenkomstige toepassing. 

X. Onder 111. Room en slagroom wordt 
het volgende gewijzigd: 

In de tweede zin vervalt het woord 
"Weibull" en wordt vervangen door ,,de 
zoutzuurmethode,.. 

XI. Onder VIII. Bacteriologisch onderzoek 
van gepasteuriseerde melk wordt het daar ver• 
melde gelezen als voet: 

Gepasteuriseerde melk wordt op hoeveel-
. heid kweekbare micro-organismen en op de 
aanwezigheid van micro-organismen der 
coli-aërogenesgroep op dezelfde wijze onder
zocht als bij het bacteriologisch onderzoek 
van melk is aangegeven. Micro-organismen 
van de coli-aërogenesgroep worden geacht 
afwezig te zijn, indien deze in s ml der waar 
niet worden aangetoond. 

XII. In de Lijst van Reagentia wordt het 
volgende gewijzigd: 

1. Toegevoegd wordt aan het begin: • 
Abortus-antigeen te betrekken van de Rija. 

· seruminrichting te Rotterdam. 
2. Toegevoegd wordt tussen Ferrichloride 

en KalkrMlk: Fuchsineoplossing . 
Een oplossing van 50 mg zuivere fuchsine 

(voldoende aan de eisen van het Nomiaal
blad N 913, uitgegeven door de Hoofdcom
missie voor de Normalisatie in Nederland) 
in 10 1 verdunde spiritus. 

3. Mllh111-nblap,oploa&itfll, wordt als volgt 
gewijzi&d: 

Deze wordt bereid met behulp der reduc
tase-tabletten volgens Bart hel & Orla Jen
sen, die volgens de bijgevoegde gebruiks
aanwijzing in water worden opgelost. 

4. Phenolphthaleien. wordt als volgt ge-
wijzigd: 

Phenolphthalelen. 
Voor de bepaling van de zuurtegraad. 
Een oplossing van 2 g zuivere phenol-

phthaleien in neutrale verdunde spiritus tot 
IOO ml. 

5. Na phenolphthaleien wordt toegevoegd: 
Poluvalent a.gglutinerend serum te betrekken 

van het Rijks-lnstituut voor de Volksge
zondheid te Utrecht. 

6. Bij het reagens volgens Folin-Ciocaltue 
en het verdunde reagens volgens Folin-Cio
caltue wordt in plaats van Ciocaltue gelezen : 
Ciocalteu. 

XIII. In de Lijst van titervloeistoffen ver
valt 1/4 Normaal loog met de omschrijving 
daarvan en wordt vervangen door: 

1/10 Normaal loog. 
Een koolzuurvrije oplossing van kalium-
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hydroxyde of natriumhydroxyde in zoveel 
water dat 25 ml der oplossing 25 ml 1/10 N 
oxaalzuur ter neutralisatie vereisen.-

XIV. In de Lij,t . uan ooeding1bodsm1 
wordt het volgende gewijzigd: · 

De voorschriften voor zure . bodlon. al
kalische bouillon, alkalische bouillongelatine, 
alkalische bouillon-agar en Conradi-Dri
galski's agar komen te vervallen. 

In plaats daarvan komen de volgende 
voorschriften: 

1. Trypton-vleaextract-glucose-agar ua.ding1-
botüm voor onderzoek naar k:weekbare micro
organismen. 

Voor de bereiding van deze voedingsbodem 
kan het voorschrift worden gevolgd. opgeno
men in N ormaalblad 1507. uitgegeven door 
de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in 
Nederland. 

Ook kan worden uitgegaan van een homo
gene poedervormige voedingsbodem, die alle 
vaste bestanddelen in de juiste verhouding 
bevat. zoals Bacto-Tryptonglucose-Eztract-
Agar "Difco". . 

2. Gal-pepton-lactose-brillantgro,n uoedings
uloeistof. Voor de bereiding van deze voe
dingsvloeistof kan het voorschrift worden 
gevolgd, opgenomen in Normaal blad 955. uit
gegeven door de Hoofdcommi6ie voor de 
Normalisatie in Nederland. 

Ook kan worden uitgegaan van een homo
gene poedervormige voedingsbodem als 
" Bacto-Brillant Green Bile 2 %. Difco,,, die 
op-de voorgeschreven wijze wordt opgelost 
en behandeld. 

3. Vleesextract-pepton-agar voedingsbodem, 
Voor de bereiding van deze voedingsbodem 
kan het voorschrift worden gevolgd, opge
nomen in Normaalblad 955, uitgegeven door 
de Hoofdcommissie voor de N ormalisa.tie in 
Nederland, of kan worden uitgegaan van de 
i,oedervormige voedingsbodem "Nutrient 
agar" ,.Difco,.. 

4. Endo-agar. 
Het voorschrift hiervoor wordt als volgt 

aangevuld: 
Ook kan worden uitgegaan van de Bacto 

Endo Agar Dehydrated "Difco". waarvan 
41,5 gin 1 1 koud gedestilleerd water wordt 
gesuspendeerd, waarna wordt gekookt om 
alles geheel op te lossen. Vervolgens wordt 
15 minuten bij 121 °C gesteriliseerd. 

s. I. Leuer-agar uolgens Huddleson. 
a. Leverbouillon, 450 g vetvrije runder

lever worden zeer fijn gemalen en met 500 
ml water enige tijd gekookt en daarna gefil
treerd; 

b. aan 500 ml leverbouillon worden toe
gevoegd: 

s g bactopepton (Difco) ; 
S g keukenzout; 

zo g acar ; 
soo ml water. 

Het mengsel wordt verwarmd tot volledige 
oplossing en gedurende 15 minuten bij 121 °C 
gesteriliseerd. De Pe wordt gesteld op 6,6 tot 
6,8, waarna wordt toegevoegd I ml van een 
o, I procentsoplossing van kristalviolet (gen
tiaanviolet) in water. 

5. II. Tryptose-agar uolgen., Huddleson. 
Hiervoor kan worden uitgegaan van Bacto 

tryptose-agar. dehydrated "Difco". waarvan 
41 g in I 1 koud gedestilleerd water wordt 
gesuspendeerd, waarna wordt gekookt om 
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alles geheel op te lossen; dan wordt 1.4 ml 
van een 0,1 procentsoplossing van kristal
violet (gentiaanviolet) in water toegevoegd. 
Vervolgens wordt 15 minuten bij 121 °C 
gesteriliseerd. 

6. Inzake keuze, bereiding en gebruik der 
selectieve en speciale voedingsmedia voor 
salmonella-onderzoek worden de aanwij
zingen gevolgd van het Rüks-Instituut voor 
de Volksgezondheid te Utrecht. 

.Art. 3. Dit besluit treedt in werking drie 
maanden na de dag van zijn afkondiging in 
het Staat,blad. Op dit tijdstip vervalt artikel 
4 van het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken van 
7 April 1942 (Nederlandse Staat.scourant van 
8 Juni 1942, N°. 108), van welk besluit de 
voorlopige schorsing is opgeheven bij artikel 
1 van het Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1945 (Staatsblad N°. F 326), onder N°. 21. 

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

Soestdijk, 22 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Za.Jc.n, A. M. J OEKES. 

( Uitgeg. 18 Oct. 1949.) 
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24 September 1949. BESLUIT tot toepas

sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 ten aanzien van het lederwaren
ambacht (.,Vestigingsbesluit Lederwa
renambacht 1949"). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Economische Zaken van 27 Augustus 1949, 
N°. 52051 MS/W, Directie voor de Midden
stand; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel I en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de Vakgroep Vervaardigers van Leder
waren, behorende tot de Hoofdgroep Am
bacht, het verzoek is ingediend tot toepas
sing van deze wet ten aanzien van het leder
warenambacht: 

Overwegende. dat het wenselijk is. tot zo
danige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 1, :vijfde lid, 3, 
eerste lid, 7, tweede en derde lid en 10, eerste 
lid, van bovengenoemde wet; 

De Middenstandsraad gehoord; 
De Raad van State gehoord (advies van 

13 September 1949, N°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 20 September 1949, 
N°. 58800 MS/W, Directie voor de Midden
stand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van hBt lederwarenambacht : het 

vervaardigen of herstellen dan wel het in 
eigen bedrijf doen vervaardigen of herstellen 
van lederwaren; 

lederwaren : artikelen, geheel - of groten
deels vervaardigd uit leder of uit kunst-
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leder, fiber, plastic of ander tot vervanging 
van leder dienend materiaal, 

met uitzondering van meubelen, kleding, 
schoeisel, koffers, voetballen, zadels, tuigen 
en drijfriemen; 

wet : de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister : Onze met de uitvoering 

van de wet belaste Minister. 
2. Voor de toepassin& van dit besluit 

wordt onder uitoefening van het lederwaren
ambacht niet verstaan het ten behoeve van 
het publiek herstellen of in eigen bedrijf doen 
herstellen van lederwaren, voor zover dit ge
schiedt in de uitoefening van het zadel
makersbedrijf en van het schoenherstellers
bedrijf. 

Art. 2. 1. Het is verboden een inrichting, 
bestemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van het lederwarenambacht, voor zover 
die uitoefening betreft, te vestigen zonder 
daartoe van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken verkregen vercunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
lederwarenambacht, zomede ten aanzien van 
de voortzetting van het in een inrichting 
als in het vorige lid bedoeld, uitgeoefende 
bedrijf, in geval van wijziging in de personen 
van ondernemers of beheerders. 

Art. 3. De minimum-eisen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor het lederwarenambacht in: 

I. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende ~n jaar de inrichting te 
kunnen exploiteren, zulks te beoordelen in 
verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen: 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of ge
deeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregistreer
de overeenkomst van geldlening, waaruit 
blijkt, dat deze gelden niet binnen twee jaar 
nade dagtekening van het in artikel 7, vierde 
lid, der wet genoemde bewijs zullen worden 
opgeëist. 

Art. 4. De minimum-eisen van handels- · 
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het lederwarenambacht: 

1. bedrijfsle.er : 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming, alsmede van de 
daarbij in toepassing komende algemene 
regelen van de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden : 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkina:en. percent- en interest
berekeningen; 
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• b. berekeningen in de goederenhandel; 

1 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen; 
4. handelskennis : 
a. enige kennis omtrent de organisatie 

van de handel in het algemeen, alsmede om-
trent de gebruiken bij het inkopen en het 
verkopen van goederen en bij het verlenen 
van diensten; 

b. kennis van het binnenlandse betalings-
verkeer; . 

c. enice kennis omtrent het bank- en het 
credietwezen. in het bijzonder omtrent het 
middenstandsba.nkwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandse transport
en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, voor 
zover voor een middenstandsonderneming 
van belang; 

/. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis : 
a. enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

b. enige kennis omtrent de vennootschaps- . 
vormen en omtrent het wezen van coöpera
tieve en andere verenigingen; 

c. enige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek. prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

d. enige kennis omtrent de wettelijke be
palingen inzake faillissement en sur~ance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. enige kennis omtrent de voor de mid
denstandsondernemer van belang zijnde be
palingen in belastingwetten; 

f. enige kennis omtrent de voornaam
ste sociale wettelijke maatregelen, welke 
voor de middenstandsondernemer van be
tekenis zijn; 

•· kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking 
hebben op de detailhandel en het am
bacht; 

6. Nedfflantb• taal en corrapomuntie : 
a. kennis van de Nederlandse taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- of spelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken; 

b. enige vaardigheid in het stellen van 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige 
handelsuitdrukkingen kan worden geëist. 

Art. 5. 1. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eisen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemene Handelskennis,,. ingesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 
de Nederlandse Rooms-KathoJieke Midden
standsbond en de Christelijke Middenstands
bond in Nederland, mits dit de handtekening 
draagt van de gecommitteerde van Onze 
Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister aan 
te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handtekening van zijn gecommitteerde moet 
&ragen; 

c. hetzij een door Onze Minister terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing. als in het vodce 



9U· 

Ud, onder I>, bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Netûrlandse Staatscourant. 

Art. 8. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het lederwarenambacht : 

A. pradijk: 
1. kennis van het gebruik en het onder

houd van de bij de lederbewerking gebezigde 
gereedschappen en machines; 

2. het kunnen tekenen van modellen en 
het kunnen maken van snij- en vouwpatronen 
voor de artikelen welke in de uitoefening 
van bovengenoemde tak van bedrijf plegen 
te worden vervaardigd, zoals een omgeboek
te, meervlakkige portemonnaie en portefeuil
le, een eenvoudige damestas, een eenvoudige 
school- of diplomatentas of een eenvoudige 
boodschappentas; · 

3. het op de juiste wijze kunnen uitsnij
den van deze artikelen; 

4. het kunnen vouwen, lijmen, stikken, 
aftijnen en opwerken van deze artikelen; 

5. enige bedrevenheid in het handschal
men; 

6. het op de juiste wijze kunnen uitsnijden 
van eenvoudig riemwerk, zoals een honden
halsband en een schaatsgarnituur; 

7. het kunnen aanbrengen van metalen 
sloten en beugels aan tassen; 

8. het kunnen uitvoeren van eenvoudige 
hentellingen aan lederwaren; 

B. theorie : 
1. kennis van de kwaliteit en het gebruik 

van de bij de lederbewerking meest gebezigde 
soorten leder en ledervervangend materiaal: 

2. enige kennis omtrent de looimethoden; 
3. kennis van de kwaliteit en het gebruik 

van de bij de lederbewerking meest gebe!Zigde 
fournituren, in het bijzonder van voering
stoffen, garens, cartons en lijmsoorten; 

4. kennis van de oppervlakteberekening; 
s. kennis van de kostprijsberex-ening. 
Art. 7. 1. Het voldoen aan de in het vorige 

artikel vermelde eisen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het diploma "Onder Rijkstoe
zicht gediplomeerd vervaardiger van fijn
lederwaren''. afgegeven door of namens de 
Vakgroep Vervaardigers van Lederwaren, 
mits dit de handtèkening draagt van de 
gecommitteerde van Onze Minister: 

b. hetzij een ander door Onze Minister aan 
te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handtekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen: · . 

c. hetzij een door Onze Minister terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk ingevolge het bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

Art. 9. Dit besluit lta.n worden aangehaald 
als · ,,Vestigingsbesluit Lederwarenambacht 
1949'' . 

Art. 10. Dit besluit treedt in werking met 
incang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
gePlaatst. 
, Onze _Minister van Economische Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 24 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

(Uit1e1. 18 Oct. 1949.) 
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24 September 1949. BESLUIT tot toepas

sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 ten aanzien van de electrotechni
sche bedrijven (.,Vestigingsbesluit Elec
trotechnische Bedrijven 1949"). 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Economische Zaken van 26 Juli 1949, N°. 
45729 MS/W, Directie voor de Middenstand; 

Overwegende, dat op grond van het daar
toe strekkend verzoek van de Vakgroep 
Electrotechnisch Ambacht, behorende tot de 
Hoofdgroep Ambacht en van de Vakgroep 
Detailhandel in Electrotechnische Artikelen, 
behorende tot de Hoofdgroep Handel, is 
vastgesteld het Vestigingsbesluit Electro
technische Bedrijven 1942 (Nederlandse 
Staatscourant 1942, N°. 155); 

Overwegende, dat de Vakgroep Electro
technisch Ambacht, zomede de Vakgroep 
Detailhandel in Electrische Verbruikstoe
stellen en Verlichtingsartikelen, behorende 
tot de Hoofdgroei) Handel, het verzoek 
hebben gedaan wijziging in genoemd besluit 
te brengen; 

Overwegende, dat voorts op grond van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel I en in 
artikel 4 van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 verzoeken zijn ingediend door de Vak
groep Electrotechnisch Ambacht tot toe
passing van deze wet op het electrotechnisch 
reparateursbedrijf en het electrotechnisch 
wikkelbedrijf, alsmede door de Ondervak
groep Radioreparatie bedrijf, behorende tot 
de Hoofdgroep Ambacht en de Vakgroep 
Detailhandel in Radio-artikelen, behorende 
tót de Hoofdgroep Handel, tot toepassing 
van genoemde wet op het radio-installateurs
en "reparateursbedrijf en op de detailhandel 
in radio-artikelen; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien 
van de bedrijfstakken op electrotechnisch 
gebied toepassing te geven bij eenzelfde 
algemene maatregel van bestuur, terwijl het 
voorts wenselijk is het Vestigingsbesluit Elec
trotechnische Bedrijven 1942, zijnde één be
zettingsregeling, nu dit wijziging behoeft, te 
vervangen; 

Gelet op de artikelen I, eerste en vijfde 
lid, 3, eerste lid, 4, 7, tweede en derde lid en 
10, eerste lid, van bovengenoemde wet : 

De Middenstandstaad gehoord; 
De Raad van State gehoord (advies van 

30 Augustus 1949, N°. 41); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 20 September 1949, 
N°. 56674 MS/W. Directie voor de Midden-
stand; • 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 

Alt. 1. I. Dit besluit verstaat onder: 
a. uitoefening van het elldrotechnisch in-. 

stallateursbedrijf : 
het ten behoeve van het pubfiek: 

aanleggen. wijzigen of herstellen, dan wel in· 
eigen bedrijf doen aanleggen, wijzigen of her
stellen van electrotechnische sterkstroom
lnstallaties, 
vast aansluiten. dan wel in eigen bedrijf vast 
doen aansluiten van verbruikstoestellen op 
die installaties, 

een en ander al dan niet gepaard gaande 
met werkzaamheden. als onder c en d ge
noemd; 

b. uitoefening van het eledrote.chnisch wik
kslbedrüf: 

het ten behoeve van het publiek: 
vervaardigen of herstellen, dan wel in eigen 
bedrijf doen vervaardigen of herstellen van 
essentiële onderdelen van pbruiks- of ver
bruikstoestellen voor sterkstroominstallaties 
met roterende onderdelen, 

al dan niet gepaard gaande met werk
zaamheden, als onder c en d genoemd; 

c. uitoefening r,an het eledrotechniach re
parateursbedrijf : 

het anders dan in de uitoefening van het 
electrotechnisch installateursbedrijf of het 
electrotechnisch wikkelbedrijf ten behoeve 
van het publiek vervaardigen of herstellen 
dan wel in eigen bedrijf doen vervaardigen . 
of herstellen van: 
verbruikstoestellen voor sterkstroominstal
laties, met uitzondering van essentiële onder
delen van dergelijke toestellen met roterende 
onderdelen, 
andere artikelen op electrotechnisch gebied, 
welke bestemd zijn voor verwerking in of 
aansluiting op sterkstroominstallaties. 

een en ander al dan niet gepaard gaande 
met werkzaamheden. als onder d genoemd; 

d. uitoefening van de kleinhandel in elec
trotechnisch materieel en eledrotechnische uer
bruikstoestellen : 

het anders dan in de uitoefening van het 
electrotechnisch installateursbedrijf, het elec
trotechnisch wikkelbedrijf of het electrotech
nisch reparateursbedrijf, ten verkoop aan 
het publiek voorhanden hebben dan wel aan 
het publiek verkopen van electrotechnisch 
sterkstroommaterieel (uitgezonderd patro
nen voor smeltveiligheden). verbruikstoe
stellen voor sterkstroominstallaties (uitge
zonderd gloeilampen), verlichtingsarmaturen 
of verlichtingsornamente11, 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
behoeve van het publiek bevestigen dan wel 
in eigen bedrijf doen bevestigen van ver
icht ingsannaturen of verlichtingsomamen
ten; 

e. uitoefening van het radio-imtallateurs
en -reparateursbedrijf : 

het ten behoeve van het publiek: 
aanleggen, vervaardigen, uitbreiden of her
stellen dan wel in eigen bedrijf doen aanleg
gen, vervaardigen, uitbreiden of herstellen 
van radio-ontvangtoestellen, radio-ontvang
installaties, electronische geluidversterkers, 
electronische geluidversterkersinstallat ies, bij
behorende hulptoestellen of onderdelen, 

al dan niet gepaard gaande met werkzaam
heden. als onder f genoemd; 
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f. uitM/ening van de kleinhandel in radio
artikelen: 

het anders dan in de uitoefening van het 
radio-installateurs- en -reparateursbedrijf ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel aan het publiek verkopen van radio
ontvangtoesteUen, electronische geluidver
sterkers, bijbehorende hulptoestellen of on
derdelen, 

het anders dan in de uitoefening van het 
radio-installateurs- en -reparateursbedrijf 
ten behoeve van het publiek aanleggen dan 
wel in eigen bedrijf doen aanleggen van an
tennes en bijbehorende geleidingen; 

g. wet : de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937; . 

lt. Onze Minister: Onze met de uitvoering 
van de "Wet belaste Minister. 

z. Tot de uitoefening van de in het eerste 
lid genoemde takken van bedrijf wordt mede 
gerekend het voorhanden hebben van mate
rieel, gereedschap of hulpmiddelen, bestemd 
om in eigen bedrijf te worden gebruikt bij 
de tot de uitoefening van die takken van 
bedrijf behorende werkzaamheden. 

3. Voor de toepassing van dit besluit 
worden onder sterkstroominstallaties ver
staan electrische inrichtingen, welke met een 
spanning van meer dan 50 volt worden ge
dreven of waarbij het totale vermogen, het
welk in "Werking kan treden, meer dan 100 
watt bedraagt, voor zover zij uitsluitend be
stemd zijn voor frequenties van 50 hertz. 

4. Voor de toepassing van dit besluit 
worden onder electrotechnisch sterkstroom
materieel niet verstaan electronenbuizen of 
andere onderdelen van de in lid I, sub een f, 
genoemde radio-ontvangtoestellen. 

5- Voor de toepassing van dit besluit 
worden voor wat bereft de uitoefening van 
het electrotec'hnisch installateursbedrijf, het 
electrotechnisch wikkelbedrijf en het elec
trotechnisch reparateursbedrijf, onder ver
bruikstoestellen voor sterkstroominstallaties 
niet verstaan radio-ontvangtoestellen, elec
trouische geluidversterkers en bijbehorende 
hulptoestellen. 

6. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder de uitoefening van de kleinhan
del in electrotechnische verbruikstoestellen 
niet verstaan het ten verkoop aan het pu
bliek voorhanden hebben dan wel het aan 
het publiek verkopen van industriële, am
bachts-. landbouw-, veeteelt- en tuinbouw
werktuigen, koelinstallaties, vleessnijmachi
nes, slagersbenodigheden, tondeuses, friseer
tangen, muziekinstrumenten, fotografie-be 
nodigdheden, transformatoren voor electrisch 
speelgoed, koelkasten, wasmachines, kan
toormachines, kasregisters, naaimachines, 
medische apparaten, radio-ontvangtoestel
len, uurwerken, verwarmingsartikelen en 
kookapparaten, voor zover deze voorwerpen 
zijn vervaardigd voor aansluiting op sterk
stroominstalla ties. 

7. Voor de toepassing van dit besluit 
worden de provinciale. de gemeentelijke en 
de van Rijkswege geconcessionneerde elec
trici tei tsbedrijven geacht niet de in lid 1 
van dit artikel onder a, b, c en d genoemde 
takken van bedrijf uit te oefenen. 

Art. 2. 1. Het is verboden een inrichting" 
•stemd of mede bestemd voor de uitoefe
ning van een tak van bedrijf als bedoeld In 
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artikel 1, voor zover die uitoefening betreft, 
te vestigen zonder daartoe van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken verkregen ver
gunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van een 
of meer de in artikel I genoemde takken van 
bedrijf. zomede ten aanzien van de voort
zetting van het in een inrichting. als in het 
vorige lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf, in 
geval van wijziging in de personen van 
ondernemers of beheerders. 

Art. 3. De minimum-eisen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor de in artikel I genoemde be
drijven in; 

1. het beschikken over voldoend bédrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichtin& te 
kunnen ezploiteren, zulks te beoordelen in 
verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of ge
deeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregisteer
de overeenkomst van geldlening, waaruit 
blijkt. dat deze geldèn niet binnen twee jaar 
na de dagtekening van het in artikel 7, vierde 
lid, der wet genoemde bewijs zullen worden 
opgeëist. 

Art. 4. De minimum-eisen van handels
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet. bestaan 
voor de in artikel I genoemde bedrijven in: 

1. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering en 

van het doelmatige beheer van een midden
standsonderneming, alsmede van de daarbij 
in toepassing komende regelen van de be
drijfsleer; 

b. kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden : 
vaardigheid in het voeren van een eenvou

dige administratie vo)cens de methode van 
het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. relulnen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en interest-
berekeningen; 

b. berekeningen in de goederenhandel; 
c. kostprijs en rentabiliteitsberekeningen; 
4. handelslunnis : 
a. enige kennis omtrent de organisatie van 

de handel in het algemeen, alsmede omtrent 
de gebruiken bij het inkopen en het verkopen 
van goederen en bij het verlenen van dien
sten: 

b. kennis van het binnenlandse betalings
verkeer; 

c. enice kennis omtrent het bank• en het 
credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandse transport
en verkeerswezen: 
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e. kennis van het verzekeringswezen, voor 

zover vo.or een middenstandsonderneming 
van belang; 

/. kennis van de organisaties, vertegen• 
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

s. rechts- en metskennis : 
a. · enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in . 
het bijzonder; 

b. enige kennis omtrent de vennootschap&• . 
vormen en omtrent het wezen van coöpera
tieve en andere verenig,ingen; 

c. enige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

d. enige kennis omtrent de wettelijke be
palingen inzake faillissement en surséance -
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. enige kennis omtrent de voor de mid
denstandsondernemer van belang zijnde be
palingen in belastingwetten; 

f. enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor de 
middenstandsondernemer van betekenis zijn: 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb- . 
ben op de detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandse taal en correspontüntie : 
a. kennis van de Nederlandse taal, blij- . 

kende uit voldoende vaardigheid om 7.ich 
zonder grove taal- of spelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken; 

b. enige vaardigheid in het stellen van 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige
handelsuitdrukkingen kan worden geëist. 

Art. 5. 1 . Het voldoen aan de in het vo
rige artikel vermelde eisen kan blijken uit 
het bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemene Handelskennis", ingesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 
de Nederlandse Rooms-Katholieke Midden
standsbond en de Christelijke Middemstands
bond in Nederland. mits dit de handtekening · 
draagt van de gecommitteerde van Onze Mi
nister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister aan 
te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handtekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister terzake-• 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing. als in het vorige 
lid. onder b, bedoeld, geschiedt mededelinc
in de Netûrlandse Staatscourant. 

Art. 6. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid. bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het electrotechnisch instaJ-. 
lateursbedrijf : 

A. tlu,orie: 
1. het ,in artikel 10 onder A vermelde ; 
2. imtallatieleer : 
a. kennis van de veiligheids- en instal

latievoorschriften voor electrische sterk
stroominstallaties van de Hoofdcommissie 
voor de normalisatie in Nederland en van de • 
toepassing dier -voorschriften; 

b. enige k:ennis omtrent de middelen tot 
het opheffen of voorkomen van hinderlijke--: 
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geluiden, van radiostoringen en van trillin- "- het kunnen berekenen. van leidingdoor
gen. ~.90rzaakt door sterkstroomtoestel- sneden voor gelijk-, wissel- en draaistroom 
Jen; bij ~- en meerleidersystemen; 

c. eni&e kennis omtrent de middelen tot c. het kunnen berekenen van aanzetweer-
het opheffen of voorkomen van corrosie; standen· · 

d. kennis van de beveiliging bij aardslui- tl. ~dicheid in het schetsen van áan-
tin1; · sluitschema's voor motoren voor gelijk-. 

e. kennis van het aarden en van aard• wissel- en draaistroom; 
sluitschakelaars; •· het kunnen berekenen van het ver-

3. tû huisinstallatie (aZ,BnWln): mogen van een transformator uit de gegevens 
a. kennis van de eenvoudige licht- en betreffende een groep verbruikers; 

krachtinstallaties, waaronder in het bij- B. onbverpm r,an tl. installatie : 
zonder de huisinstallaties en van de belang- I. tekenen: 
rijkste verschijnselen, welke zich daarbij a. vaardigheid in het schetsen van scha" 
kunnen voordoen, als spanningsverlies en keliDgen; 
warmte-ontwikkeling in de leidingen, zo- b. vaardigheid in het tekenen van een 
mede van maatregelen ter voorkoming van schema van schakel- en tableauleidingen, een 
overbelasting en brandgevaar; eenvoudig schakelbord, een verdeelinstallatie 

b. kennis van de stroomsoort en spanning voor éénfa.zewisselstroom, een verdeelinstal
van het electrisch net ter plaatse van vesti- latie voor driefazenwisselstroom, lichtlei
ging en van de netten in de omliggend~ ge- dingen met enkelpolige, dubbelpolige, serie-, 
meenten; wissel(hotel-) en kruisschakelaars en een 

c. kennis van de ter plaatse van vestiging licht- en krachtinstallatie, waarbij van de ge-
bestaande electriciteitstarieven; normaliseerde symbolen wordt gebruik ge-

4. Ucht en verlichting : maakt; 
a. kennis van de begrippen lumen, lux, c. het kunnen verklaren van installatie-

kaars, lichtsterktekromme, absorptie, re- tekeningen en schakelschema's en van een-
ftectie en fluorescentie ; voudige grafische voorstellingen; 

b. kennis van de toepassing der verschil- .a. begroten ; 
lende electrische lichtbronnen; het kwmen maken van een begroting voor 

c. kennis van de meest voorkomende de getekende installatie; 
gloeilampen en gasontladinplampen en in C. praktiïk : 
het bijzonder van haar lichtsterkte, haar het in artikel 10 onder B vermelde. 
wattverbruik per lumen en haar levensduur. Art. 7. J. Het voldoen aan de in artikel 6 

d. kennis van de meest voorkomende vermelde eisen kan blijken uit het bezit van : 
soorten reflectoren,. verljchtingsarmaturen a. hetzij het diploma "Electrotechnisch 
en -ornamenten en in het bijzonder hun in- Installateur". af gegeven door de Vereniging 
vloed op de lichtsterktekromme; tot bevordering van Electrotechnisch Vak-

5. overige toepassing in de huisinstallatie : onderwijs in Nederland {V.E.V.). mits dit de 
a. kennis van de meest voorkomende met handtekening draagt van de gecommitteerde 

electromotoren aangedreven toestellen, als van Onze Minister; 
pompen, ventilatoren, wasmachines, koel- b. hetzij een ander door Onze Minister aan 
kasten, stofzuigers, haardroogapparaten. syn- te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
chroonklokken en scheerapparaten ; bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 

b. kennis van de meest voorkomende an- handtekening van zijn gecommitteerde moet 
dere electrische toestellen, vooral ten behoeve dragen; 
van ruimteverwanning, koken en heetwater- c. hetzij een door Onze Minister terzake 
bereiding; afgegeven verklaring. 

c. enige kennis omtrent de meest voor- a. Van een aanwijzing, als in het vorige 
komende electrische toestellen op medisch lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling in 
gebied; de • Nederlandse Staatscourant. 

6. materialenkennis: Art. 8. De minimum-eisen van vakbe-
a. kennis van de belangrijkste eigenschap- kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 

pen van de isolatiematerialen en van de wijze, omvatten voor het wikk.elaarsbedrijf: 
waarop deze in de electrotechniek worden A. theorie : 
gebruikt; I. het in artikel 10 onder A vermelde; 

b. kennis van de belangrijkste eigenschap- 2. wikkäingen : 
pen van de metalen en alliages, welke worden a. kennis van de uitvoering en de om-
gebruikt in de electrotechniek en va.n de rekening van anker- en statorwikkelingen 
wijze, waarop zij worden gebruikt; · van gelijk- en draaistroommachines, te weten: 

7. zwakstroomtedaniek: golf-, parallel-, serie- en serieparallelwikke-
a. kennis van de schelschakelingen, num- ling, wikkelingen in meer lagen, inleg-, trek-, 

mer- en lampentableaux, electrische sloten schabloonspoel- en staaf wikkelingen; 
en uurwerken, beveiliging tegen inbraak, kennis van de groefinstallatie, het afwer
brandmelderinstallaties, nachtwakercontrale, ken van het gewikkeld anker, de bevestiging 
waterstandmeters en het meten van tempe- van de wikkeling aan de collector, het leggen 
raturen; van een aequipotentiaalwikkeling, het dro-

b. enige kennis omtrent de bliksemaftei- gen, het lakken en het imprecneren; 
derinstallaties; b. kennis van de bij deze bewerkingen ge-

8. · machines en trans/orma.toren : bruikelijke mechanisch aangedreven werk-
a. vaàrdigbeid in het oplossen van vraag- tuigen (spoelwikkelmachines e.d.) ; 

stukken betreffende eenheden. rendement, 

1 
c. het maken van een begroting voor be

kosten van electriciteitsverbruik, brandstof- wikkeling voor een gelijk- en voor een draai-
verbruik e.d.; stroommachine ; 
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B. pradijk: 
het in artikel I o onder B vermelde. 
Art. 9. 1. Het voldoen aan de in artikel 8 

vermelde eisen kan blijken uit het bezit van: 
a. hetzij het diploma "Electrotechnisch 

Wikkelaar't, afgegeven door de Vereniging 
tot bevordering van Electrotechnisch Vak
onderwijs ia Nederland (V.E.V.), mits dit 
de handtekening draact van de gecommit
teerde van Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn cecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van· een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 10. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het electrotechnisch repara
teursbedrijf: 

A. theorie : 
1. theoretische hulpuak/un : 
kennis van de hulpvakken, waarop de na

volgende eisen zijn gebaseerd; 
2. electridteitsleer : 
kennis van de eerste beginselen der elec

trici tei tsleer, te weten: 
a. begrip van arbeid, arbeidsvermogen, 

spanning, stroomsterkte, weerstand~ zelf
inductie en capaciteit; 

b. wetten van Joule, Ohm en Kirchhoff 
en haar toepassingen; 

c. magnetisme en electrornacnetisme; 
d. werkincen van de electrische stroom; 
•· wisselstroomtheorie: 
f. stroomsystemen; 
g. elementen en accumulatoren; 
h. werking van meetinstrumenten; 
3, machines en transformatoren: 
kennis van de gelijk- en wisselstroomma

chines, transformatoren en gelijkrichters; 
4. installatietekeningen en schakelschema's : 
het kunnen lezen van eenvoudige installa

tietekeningen en schakelschema's en het 
schetsen van eenvoudige schak.elin-gen, waar
bij van de genormaliseerde symbolen wordt 
gebruik gemaakt; 

5. uoorschriften : 
kennis van de zin der veiligheids- en in

stallatievoorschriften voor electrische sterk
stroominstallaties van de Hoofdcommissie 
voor de normalisatie in Nederland en van de 
toepassing dier voorschriften: 

B. pradiik: 
1. materiaalbewerksn : 
het kunnen verrichten van eenvoudip me-

taalbewerkingen, te weten : 
a. het werken aan de b•; 
b. het draadsnijden met tap- en snij-ijzer; 
c. hetzij het harden en temperen van 

staal, hetzij het smeden; 
d. het solderen met tin. koper en zilver; . 

solderen van loden moffen: 
e. het bewerken van roodkoper, messing 

en kussenblokmetalen: 
f. het behandelen en onderhouden van 

gereedschap; 
• · het behandelen en onderhouden van 

electrische lastoestellen; 
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h. kennis van het bewerken van isolatie-
materialen: 

2. irutàllaties : 
vaardigheid in: 
a. het maken van lassen in geïsoleerde 

geleidingen; 
b. het maken van kabelsluitstukken, ka

bellassen en -aftakkingen: 
c. het monteren van loodkabel, buis- en 

spanleidingen: 
d. het monteren van schakelaars, stop

contacten, verlichtingsartikelen e.d.; 
•· het monteren van schakel- en verdeel-

borden; 
f. het opsporen van fouten in installaties; 
3. mach.inu en transformat.oren : 
a. het bedrijfsldaar opstellen en aansluiten 

van -generatoren, lastoestellen, motoren, huis
houdelijke apparaten e.d.: 

het monteren, resp. demonteren van deze 
maohines en apparaten; 

b. het opsporen van fouten in machines 
en toestellen; 

4. matin.d,:umaden : 
elementaire kennis van het gebruik van 

eenvoudice meetinstrumenten. 
Art. 11. 1. Het voldoen aan de in artikel 

10 vermelde eisen kan blijken uit het bezit 
van: 

a. hetzij het diploma "Sterkstroommon
teur", afgegeven door de Vereniging tot be
vordering van Electrotechnisclt Vakonder
wijs in !Nederland (V.E.V.), mits dit de hand
tekening van de gecommitteerde van Onze 
Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onze Mini·ster terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorice 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Nedsrlan-dse Staatscourant. 

Art. 12. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artiikel 3 der wet, 
omvatten voor de kleinhandel in electro
technisch materieel en electrotechnische ver
bruikstoestellen: 

A. theorie: 
I. theorlltische hulpuakksn : 
kennis van de theoretische hulpvakken, 

waarop de navolgende eisen zijn gebaseerd; 
2. electriciteitsleer : 
a. enige kennis omtrent de begrippen ar

beid, arbeidsvermogen, spanning, strcom
sterkte, weerstand, inductie, zelfinductie en 
capaciteit; 

b. kennis van de wetten van Joule, Ohm 
en Kirchhoff en enig inzicht omtrent de be
langrijkste toepassingen van deze wetten; 

c. enige kennis omtrent de serie- en pa
rallelschakeling van weerstanden; 

d. enige kennis omtrent het begrip elec
tromagnetisme; 

e. enige kennis omtrent de eigenschappen 
van de electrische stroom; 

f. enige kennis omtrent de gelijk-. wissel
en draaistroom; 

•· enige kennis·· omtrent de elementen, 
accumulatoren. geleiders en isolatoren; 

h. enic begrip omtrent de plijk- en wissel-

60 
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stroommotoren, transfonnatoren, conden
satoren en gelijkrichters en hun onderdelen; 

i. enige kennis omtrent de electrische 
meetinstrumenten; 

3. huisinstallatie : 
a. enige kennis omtrent de eenvoudige 

huisinstallatie en van de wijze, waarop deze 
wordt beveiligd; 

b. enige kennis omtrent de beveiliging bij 
aardsluiting; 

c. enige kennis omtrent de middelen tot 
opheffen of voorkomen van hinderlijke ge
luiden, van radiostoringen en trillingen, ver
oorzaakt door sterkstroomtoestellen; 

d. enige kennis omtrent de middelen tot 
het opheffen of voorkomen van corrosie; 

4. eenvoudige verlichtingskunde: 
a. kennis van de begrippen lumen, lux, 

kaars, lichtsterktekromme, absorptie, re
flectie en fluorescentie; 

b. enige kennis omtrent toepassing der 
verschillende electrische lichtbronnen; 

c. enige kennis omtrent de meest voor
komende gloeilampen en gasontladings
lampen en in het bijzonder van haar licht
sterkte, haar wattverbruik per lumen en haar 
levensduur. 

d. enige kennis omtrent de meest voor
komende soorten reflectoren. verlichtings
armaturen en -ornamenten en in het bijzon
der hun invloed op de lichtsterkte kromme; 

s. apparaten in huisimtallaties : 
a. kennis van de meest voorkomende met 

motoren aangedreven toestellen als pompen, 
ventilatoren, wasmachines, koelkasten, stof
zuigers, haardroogapparaten, scheerappa
raten; 

b. kennis van de meest voorkomende 
electrische toestellen ten behoeve van ver
warming, koken en heetwaterbereiding; 

c. enige kennis omtrent de meest voor
komende electrische toestellen op medisch 
gebied; 

6. materiaal en gereedschappen: 
a. kennis van de belangrijkste eigenschap

pen van de isolatiematerialen en van de wijze 
waarop deze in de electrotechniek worden 
gebruikt; 

b. kennis van de belangrijkste eigenschap
pen van de metalen en alliages, welke worden 
gebruikt in de electrotechniek en van de 
wijze, waarop zij worden gebruikt; 

c. kennis van de belangrijkste installatie
materialen, als geleiddraden, schakelaars, 
contactdozen, contactstoppen, smeltveilig
heden, installatieautomaten en lamphouders; 

d. kennis van de gereedschappen, welke 
bij de aanleg van electrische installaties het 
meest worden gebruikt; 

7. stroomvoorziening: 
a. kennis van de stroomsoort en spanning 

van het electrisch net ter plaatse van vesti
ging en van de netten in de omliggende ge
meenten; 

b. kennis van de ter plaatse van vestiging 
bestaande electriciteitstarieven; 

B. pradijk: 
1. installatietekeningen en schakelschema's: 
a. het kunnen verklaren van de installa-

tietekeningen van lichtinstallaties; 
b. het schetsen van eenvoudige schakelin

gen voor lichtaansluitingen, waarbij van de 
genormaliseerde symbolen wordt gebruik 
gemaakt; 
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2. handvaardigheid : 
practisch inzicht omtrent en vaardigheid 

in het monteren van verlichtingsarmaturen 
en -ornamenten en verplaatsbare leidingen. 

Art. 13. 1. Het voldoen aan de in artikel 
12 vermelde eisen kan blijken uit het bezit 
van: 

a. hetzij het diploma "Electro-Winkelier". 
afgegeven door de Vereniging tot bevorde
ring van Electrotechnisch Vakonderwijs in 
Nederland (V.E.V.), mits dit de handteke
ning dtaagt van de gecommitteerde van 
Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister aan 
te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handtekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen; 

c. hetzij een door Onze Minister terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 14. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het radfo-installateurs- en 
-reparateurs bedrijf: 

A. theorie: 
I. theoretische hulpvakken : 
kennis van de theoretische hulpvakken, 

waarop de navolgende eisen zijn gebaseerd; 
2. electriciteit&leer : 
a. kennis van magnetisme, veldsterkte, 

krachtlijnen en magnetisch veld; 
b. kennis van statische electriciteit, lading, 

electrisch veld, afscherming, geleider, isolator 
en condensator; 

c. kennis van gelijk- en wisselstroom, 
stroomsterkte, spanning, weerstand, soorte
lijke weerstand, de wetten van Ohm en 
Kirchhoff en toepassingen van deze wetten, 
de brug van Wheatstone, warmteontwikke
ling, wet van Joule, chemische werking van 
de stroom, accumulatoren, magnetische 
werking van de stroom, wetten van Faraday 
en Lenz, frequentie, momentele, maximale, 
effectieve en gemiddelde waarden, zelfinduc
tie, wederzijdse inductie, capaciteit, rende
ment, fazeverschuiving, arbeidsfactor, im
pedantie, transfonnatoren en eenvoudige 
voorstellingvan wisselstroomgrootheden door 
vectoren: 

3; radio-techniek : 
a. kennis van de gedempte, ongedempte 

en gemoduleerde trillingen, zwevingen, ge
sloten tdllingskring, serie- en parallelreso
nantie, demping, resonantiekromme, selec
tiviteit, gekoppelde ketens, afscherming" 
open trillingskring, voortplanting van gol• 
ven, sluiereffect en dergelijke; 

b. kennis van vacuum- en met gas ge
vulde electronenbuizen, karakteristieken, toe
passing als detector, spanningversterker, 
energieversterker, oscillator, mengbuis, ge
lijkrichter en dergelijke; 

c. kennis van spanning- en energiever
sterkers, zoals balansversterkers, ,,klasse A-, 
B- en A/B"-versterkers; 

d. kennis van de voedingsapparatuur zoals 
buisgelijkrichters, metaalgelijkrich ters, triller
omvormers, afvlakfilters, spanningsstabili
satoren en de wijze van voeding (parallel- en 
serievoeding, net- en batterijvoeding, span
ningsomschakeling) ; 
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•· kennis van ontvang- en versterker- , a. vaardigheid in het in• en uitpakken en 
schakelingen en de schema's daarvan; in het in- en uitkasten van radio-ontvang-

/. kennis van de eigenschappen van radio- toestellen; 
ontvangtoestellen, zoals gevoeligheid, se- b. vaardigheid in het opstellen, het aan
lectiviteit, getrouwheid van weergave, de- sluiten en het demonstreren van radio-ont
tectiemethoden, terugkoppeling, Juierings- vangtoestellen, electronische geluidverster-
compensa.tie en belasting van de eindbuis; kers en hulptoestellen; 

•· kennis van de bijzondere voordelen c. vaardigheid in het opsporen en herstel-
van bepaalde radio-ontvangtoestellen, zoals Jen van de meest voorkomende fouten, ge
bandbreedteregeling, toonregeling, automa- breken en afwijkingen in radio-ontvangtoe
tische sterkteregeling, zichtbare afstemming, stellen, electronische geluidversterkers en 
tegenkoppeling; hulptoestellen, .alsmede in het opmaken van 

h. kennis van de storingen en de hinder- desbetreffende storingsrapporten; 
lijke verschijnselen in radio-ontvangtoestel- d. vaardigheid in het behandelen en on-
len en de bestrijding daarvan; derhouden van accumulatoren en andere 

i. kennis van de aan de verschillende batterijen; 
soorten antennes te stellen eisen, zoals e. vaardigheid in het lezen en tekenen van 
afgeschermde antenne-invoer, toepassing van de schema's, behorende bij de onder 2, sub b 
zeef- en sper kringen ; en c en 3 bedoelde werkzaamheden; 

;. enige kennis omtrent het foto-electrisch 3. metingen: 
effect en omtrent de werking van de fotocel; vaardigheid in het gebruik van de in het 

k. kennis van de meetapparaten, welke in radio-installateurs- en -reparatiebedrijf meest 
het radio-installateurs- en -reparatiebedrijf voorkomende meet-appareten, speciaal in 
gebruikt worden, zoals de verschillende typen verband met het trimmen (afregelen) van 
volt- en ampèremeters, de golfmeter, de radio-ontvangtoestellen. 
meetbrug, de toongenerator, de meetoscil- Art. 15. 1. Het voldoen aan de in artikel 
lator, de frequentievariator, de electronen- 14 vermelde eisen kan blijken uit het bezit 
straaloscillograaf, de meter voor uitga.nes- van: 
vermogen; a. hetzij het diploma ,,Radio-Reparateur", 

l. kennis avn de meest voorkomende me- afgegeven door de Vereniging tot bevorde
tïncen, zoals het meten van de weerstand, ring van Electrotechnisch Vakonderwijs in 
èlo capaciteit, de zelfinductie, de selectivi- Nederland (V.E.V.), mits dit de handteke
teit, de gevoeligheid, de getrouwheid, het ning draagt van de gecommitteerde van 
uitgangsvermogen en de buiskarak.teristie- Onze Minister; 
ken; b. hetzij een ander door Onze Minister 

4. •eluidsleer : aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
kennis van de geluidstrillingen, de staande deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 

en lopende golven, de terugkaatsing, de ab- de handtekening van zijn gecommitteerde 
sorptie en de interferentie; moet dragen; 

5. voorschriften: c. hetzij een door Onze Minister ter7.äke 
kennis van de wettelijke en andere voor- afgegeven verklaring. 

schriften in verband met de veiligheid, de 2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
kleinhandel in radio-artikelen, het radio- lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling 
installateurs- en -reparateursbedrijf en het in de Nederlandse Staatscourant.. 
gebruik van radio-ontvangtoestellen; Art. 16. De minimum-eisen van vak.be-

6. warenkennis: kwaamheid. bedoeld in artikel 3 der wet. 
a. kennis van de belangrijkste eigenschap- omvatten voor de kleinhandel in radio

:a,en van geleiders en isolatiematerialen en artikelen: 
van de wijze, waarop deze in de radiotechniek A. theorie: 
worden gebruikt; I. theoretisclu, hulpua.kksn : 

b. kennis van de belangrijkste radio- kennis van de theoretische hulpvakken, 
installatiematerialen; waarop de navolgende eisen zijn geba,. 

b. kennis van de eigenschappen van de seerd; 
meest voorkomende typen radio-ontvang- 2. electriciteitsleer: 
toestellen, zoals de wijze van voeding, het a. enige kennis omtrent de begrippen ar" 
energieverbruik en de wijze van omschake- beid. arbeidsvermogen, geleiding, isolatie. 
line op verschillende netspanningen; spanning, stroomsterkte, weerstand, induc-

d. kennis van de eicenschappen van de tie, zelfinductie, capaciteit en electromagne
meest voorkomende typen electronenbuizen tisme: 
en baar toepassingen; b. kennis van de wetten van Joule, Ohm 

e. kennis van de eigenschappen van de en Kirchhoff en enig inzicht omtrent de toe
meest voorkomende hulptoestellen en onder- passingén van deze wetten; 
delen; c. enige kennis omtrent de eigenschappen 

B. practijlc : van de electrische stroom (zowel de chemische 
1. materiaalbewerken: als de electromagnetische en de thermische) 
a. vaardigheid in het behandelen en on- en omtrent gelijk- en wisselstroom; 

derhouden van gereedschappen; d. enige kennis omtrent de serie- en pa,. 
b. enige vaardigheid in het bewerken van rallelschakeling van weerstanden, de ele-

metaal: . menten, de capaciteit en de zelfinductie; 
c. enige vaardigheid in het werken met de 3. radio-techniek: 

meest voorkomende isolatiematerialen en in a. enige kennïs omtrent radio-trillingen 
het monteren van alle typen geleidingen en en de voortplanting daarvan; 
antennes; b. enige kennis omtrent electrische tril-

2. apparaten : rin&skrincen; 
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c. enige kennis omtrent electronenbuizen 
en haar karakteristieken; 

d. enige kennis omtrent ontvang- en 
venterkerschakelingen en de schema's 
daarvan, in het bijzonder de blokschema's; 

,. enige kennis omtrent de werking van 
de meest voorkomende hulptoestellen; 

f. enige kennis omtrent de aanpassing 
van de luidspreker aan de eindbuis; 

g. enige kennis omtrent de eigenschappen 
en bijzondere voordelen van de meest voor
komende typen radio-ontvangtoestellen: 

h. enige kennis omtrent storingen en 
hinderlijke verschijnselen bij de meest voor
komende typen radio-ontvangtoestellen; 

4. voorschriften : 
kennis van de wettelijke en andere voor

schriften in verband met de kleinhandel in 
radio-artikelen en het gebruik van radio
ontvangtoestellen; 

5. marenlunnia : 
a. enige kennis omtrent de belangrijkste 

eigenschappen van geleiders en isolatiemate
rialen en omtrent de wijze, waarop deze mate
rialen in de radiotechniek worden gebruikt; 
· b. kennis van de belangrijkste radio
nstallatiema terialen; 

c. kennis van de meest voorkomende ty
pen ,radio-ontvancstoestellen en van de wijze 
van omschakeling op verschillende net
spanningen: • 

d. kennis van de meest voorkomende elec
tronenbuizen en van de toepassing hiervan; 

e. kennis van de meest voorkomende 
hulptoestellen; 

/. kennis van de meest voorkomende on
derdelen; 

g. enige kennis omtrent de electrische 
meetinstrumenten; 

B. prat:tijk: 
1. apparaten : 
a. vaardigheid in het in- en uitpakken 

van een radio-ontvangtoestel; 
b. vaardigheid in het opstellen, aansluiten 

en demonstreren van radio-ontvangtoestel
len, electronische geluidversterkers en hulp
toestellen met behulp van een gebruiksaan
wijzing; 

2. handvaardigheid : 
a. vaardigheid in het aanleggen van ont

vangantennes met bijbehorende geleidingen 
en van aardverbindingen: 

b. vaardigheid in het monteren van een 
verplaatsbare leiding; 

c. enige vaardigheid in het solderen met 
tin. 

Art. 17. 1. Het voldoen aan de in artikel 
16 vermelde eisen kan blijken uit het bezit 
van: 

a. hetzij het diploma "Radio-Detailhande
laar", afgegeven door de Vereniging tot be
vordering van Electrotechnisch Vakonderwijs 
in Nederland (V.E.V.), mits dit de hand
tekening draagt van de gecommitteerde van 
Onze Minister; 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen: 

c. hetzij een door Onze Minister terzake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in h•t vorige 
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lid, onder b, bedoeld. geschiedt medecleling 
in de Nedsrlanme Staatscourant. 

Alt. 18. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk ingevolge het bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

Art. 19. Het vestigingsbesluit Electro
technische Bedrijven 1942 vervalt. 

Art. 20. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Electrotechnische Be
drijven I 949". 

Alt. 21. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening 'van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 24 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Econ. Zaluln, VAN DEN BRINK, 
(Uitg ... 18 Oct. 1949.) 

S. J 445 
28 September 1949. BESLUIT, houdende wij

ziging van artikel 52 van het Grenscor
rectiebesluit 1949 (Staatsblad N°. J 181). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 16 September 1949, n°. 1752/102, Afde
ling Wetgeving en Juridische Zaken/L, daar
toe gemachtigd door de Raad van Ministers; 

Gelet op artikel I der wet van 21 April 1949 
(Staatsblad n°. J 180); 

De Raad van State gehoord (advies van 20 
September 1949, n°. 1); 

Gezien het nadere rapport van Onze voor
noemde Minister van 26 September 1949, 
n°. 1773/ 102, Afdeling Wetgeving en Juridi
sche Zaken/L, namens de Raad van Ministers; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 52 van het Grenscorrectie

besluit 1949 wordt gelezen als volgt: 
"1. Behoudens het bepaalde in de leden 

3, 4 en 5 van dit artikel wordt, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 3 der Jachtwet 
1923, in het bij het Rijk gevoegde gebied 
aancemerkt als gerechtigde tot het genot van 
de jacht op gronden, die door de eigenaar in 
pacht of ander persoonlijk gebruik zijn ge
geven bij een op 30 September 1949 reeds 
bestaande overeenkomst : de eigenaar dier 
gronden. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
slechts toepassinc tot het tijdstip, waarop 
het persoonlijk recht ten aanzien van de be
treffende grond eindigt. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 
3 der Jachtwet 1923 wordt ten aanzien van 
gronden, gelegen in het bij het Rijk gevoegde 
gebied, waarop de jacht op het in artikel 1 
van dit besluit bedoelde tijdstip door een 
publiekrechtelijk lichaam was verpacht, als 
gerechtigde tot het genot van de jacht aan-
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gemerkt het drostambt. in welks gebied de 
gronden gelegen zijn. onderscheidenlijk de 
Nederlandse gemeente. van welk.er gebied de 
gronden geacht worden deel uit te maken. 

4. Het drostambt, onderscheidenlijk de 
Nederlandse gemeente, treedt in de rechten 
en verplichtingen, welke het publiekrechtelijk 
lichaam, bedoeld in het vorig lid, kraéhtens 
de op het in artikel I van dit besluit bedoelde 
tijdstip bestaande overeenkomsten tot ver
pachting van de jacht als verpachter had. 

5. Het bepaalde in de leden 3 en 4 vindt 
ten aanzien van elk complex van gronden 
slechts toepassing tot het tijdstip, waarop de 
op het in artikel 1 van dit besluit bedoelde 
tijdstip bestaande overeenkomst tot verpach
ting van de jacht op dat complex van gron
den eindigt". 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 30 September 1949. . .. 

Onze Ministers van Landbouw, V 1sseru en 
Voedselvoorziening en van Justitie zijn be
last met de uitvoering van dit besluit. het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en aan de beide Ka
mers der Staten-Generaal. 

Soestdijk, 28 September I 949. 
JULIANA. 

De Minister-President, 
Minister van Algem. Zaken. W. DREES. 

De Vice-Minister-President, 
Min. z. Porte/euille •. J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Min. van Binnenl. Zaken, TEULI.NGS. 
De Min. van. Buitenl. Zaken, STIKKER. 
De Minister van Justitie, WIJBRS. 
De Min. v. 0., K. en W., Te. RUTTEM. 
De Min. van Financiën P. L1BPTINCK. 
De Min. v. Oorlog, ScHOKKING. 
De Minister van Marine, SceoKXING, 
De Min. v. Wederopbouw en Volkshuisvesting, 

J • IN 'T VELD. 
D, Min. v. Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 
De Min. v. Econ. Z., VAK DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., MANSHOLT. 
De Min. van Social, ZaMn, A. M. JoJ.UtBS. 
De Min. van Overzeese a.biedlûlen, 

J. H. VAN MAARsEVEEN. 
De Min. z. Portefeuille, GöTZEN. 

( Uq,g. 29 September 1949). 

s. J 446 

28 Sel?.i.~r 1949. BESLUIT tot nadere 
WlJZigmg van het Consumptieijsbesluit 
(.staatsblad 1934, N°. 240). 

Wij JULlAN A, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 6 AugUstus 1949, N°. 596 
D/dossier 30, Afdeling Volksgezondheid; 

Gélet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, N°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 _ Augustus 1949, N°. 44); . 

Gezien het nader rapport Vàn Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 21 September 
1949, N°. 669 D/dossier 30, Afdelinc Volks
gezondheid; 

s. 1949, J 445-446, 347 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 6 van het besluit van de 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 7 April 1942 (Netûr
landse Staatscouran~ van 8 Juni 1942, N°. 
108), ·waarvan de voorlopige schorsing, be
doeld in het Besluit Bezettingsmaatregelen. 
is opgeheven bij artikel 1, onder 21e, van 
het Koninklijk besluit van 27 December 
1945 (Staatsblad N°. F 326), vervalt. 

Art. II. In artilul 8, eerste lid, van het 
Consumptieijsbesluit (Staatsblad 1934, N°. 
240) vervalt het onder d, h, i en n bepu.lde, 
wordt de punt-komma aan het slot van het 
bepaalde onder m vervangen door een punt 
en wordt in de aanhef tussen "welke" en 
"voldoen" ingevoegd ,. , onverminderd het 
in het Algemeen Besluit (Warenwet) (Staats
blad 1949, N°. J 306) dienaangaande be
paalde,". 

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

Soestdijk, 28 September 1949. 
JULIANA. 

De Minist. van Sociah ZaMn. A.M. jOEKES. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1949.) 

s. J 347 

:19 Juli 1949. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van de raad der gemeen
te Noordgouwe van 16 November 1948, 
strekkende tot uitbreiding van het 
hoofdbuizennet der N.V. Waterleiding
Maatschappij "Schouwen-Duiveland". 

Wij JULIANA, em.; 
Op voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken a.i. van 28 Juli 1949, 
No. 28363, afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

Gezien Ons bealuit van 16 December 1948, 
No. 5, waarbij het besluit van de raad der 
gemeente Noordgouwe, dd. 16 November 
1948, inzake uitbreiding van het hoofdbui
zennet der Naamloze Vennootschap Water
leiding-Maatschappij "Schouwen-Duive
land" tot 1 April 1949 is geschorst, alsmede 
Ons besluit van 26 Maart 1949, No. 18, waar
bij de schorsing werd verlengd tot 1 Auguatua 
1949; . 

Overwegende, dat bovenbedoeld raadsbe
sluit de strekking heeft, de Naamloze 
Vennootschap Waterleiding-Maatachappij 
"Schouwen-Duiveland"" baar hoofdbuizennct 
te doen uitbreiden ten behoeve van de aan
tluiting van 24 percelen, gelegen aan de He
renweg, de Groeneweg en de Kloosterweg te 
Noordgouwe; 

dat de gemeente als tegen-prestatie voor 
het totstandbrengen van deze aansluitingen 
de verplichting op zich neemt, om gedurende 
20 achtereenvolgende jaren 10 % van de 
daaraan verbonden aanlegkosten als jaarlijk
se opbrengst te garanderen en het verschil 
tussen dit bedrag en dat van de opbrengst der 
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waterabonnementen jaarlijks aan het water
leidingbedrijf uit te keren; 

dat volgens door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland verstrekte gegevens uit het eerder 
vermelde raadsbesluit gedurende 20 jaren 
een jaarlijkse uitgaaf voor de gemeente zou 
voortvloeien van ruim f 2300; 

dat bij een door de Directeur van het 
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, 
in overleg met de Phannaceutisch Inspecteur 
van de Volksgezondheid te Breda ingesteld 
onderzoek is gebleken, dat* hoewel de aanleg 
van een waterleiding in de onderhavige ge
deelten der gemeente Noordgouwe wenselijk 
ia, de hygiënische toestand aldaar minder 
zorgwekkend is dan het geval is in verschil
lende andere gebieden in Nederland, die ver
stoken zijn van een centrale drinkwatervoor
ziening; 

dat zich dan ook in casu geen zodanige bij.: 
zondere omstandigheden voordoe~ dat daar
door de uitzonderlijk hoge lasten, die bij 
voormeld raadsbesluit op de gemeente wor
den gelegd, te weten bijna f 100 per aanslui
ting per jaar, zouden worden gerechtvaar
digd; 

dat dit raadsbesluit mitsdien in strijd is 
met het algeme~n belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

26 Juli 1949, No. 15); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 28 Juli 1949, No. 
28363, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van de raad der gemeen

te Noordgouwe te vernietigen wegens strijd 
met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afachrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Soestdijk, 29 Juli 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Binn. Zaken a.i .• W'lJBRS. 
(UitAeA. 30 Aug. 1949 ). 

S. l 447 
28 September 1949. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 23 Maart 1949 te Washinton onder
tekende Internationale Tarwe Overeen
komst. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de wet van 24 Juni 1949 (Staatsblad 

No. J 271), houdende goedkeuring van de op 
23 Maart 1949 te Washington ondertekende 
Internationale Tarwe Overeenkomst; 

Overwegende, dat genoemde Overeenkomst 
door Ons is bekrachtigd en Onze akte van 
bekrachtiging op 29 Juni 1949 te Washington 
bij de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika is nedergelegd; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde 
in artikel XX, lid 3, van bovengenoemde 
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Overeenkomst de Delen 1, 3, 4 en Sin werking 
zijn getreden voor de navolgende Staten, die 
hun akten van bekrachtiging op 29 Juni 1949 
hadden nedergelegd: 

Australië, !Ulgië, Canada, Ceylon, Dene
marken, Ierland, India, Israël, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten van Ameri
ka, de Unie van Zuid-Afrika, Zweden en 
Zwitserland; 

Overwegende, dat de Internationale Tarwe 
Raad de in werking treding van Deel 2 van 
meergenoemde Overeenkomst heeft bepaald 
op I Augustus 1949, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel XX, lid 3, laatste zin; 

Overwegende, dat sedert 29 Juni 1949 de 
navolgende Staten hun akten van bekrach
tiging van bedoelde Overeenkomst hebben 
nedergelegd, te weten: 

Frankrijk, Griekenland, Italië, Libanon, 
Noorwegen, Peru, Portugal, Saoedie-Arabië 
en Venezuela. 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 20 September 
1949, Kabinet en Protocol N°. 87461; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de in Staatsblad N°. J 271 afgedrukte tekst 

en vertaling van meergenoemde Overeen
komst te beschouwen als te zijn bekend ge
maakt door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 28 September 1949. 
JULIANA. 

· De Min. van Buitenl. Zaken, STDCKBR. 
( Uitgeg. 4 November 1949). 

S. l 448 
28 September 1949, BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
Statuut van de Raad van Europa, on
dertekend te Londen op S Mei 1949. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de Wet van 29 Juli 1949 (Staatsblad 

n°. J 341), houdende goedkeuring (van het 
Statuut van de Raad van Europa, onderte
kend te Londen op S Mei 1949; 

Overwegende, dat genoemd Statuut door 
Ons is bekrachtigd en Onze akte van be
krachtiging op S Augustus 1949 bij de Britse 
Regering is nedergelegd: 

Overwegende, mede dat Nederland, inge
volge artikel 42 lid c, op S Augustus 1949 
partij bij voornoemd Statuut is geworden; 

Overwegende wijders, dat meergenoemd 
Statuut, ingevolge artikel 42, lid b, op 3 Au
gustus 1949 voor Denemarken, Groot-Britan
nië, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen 
en Zweden is in werking getreden; 

Overwegende, dat Frankrijk en België, 
onderscheidenlijk op 4 Augustus 1949 en 8 
Augustus 1949 partij bij hogergenoemd Sta
tuut zijn geworden, terwijl Griekenland en 
Turkije Lid van de Raad van Europa zijn 
geworden op grond van artikel 4 van genoemd 
Statuut; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 21 September 
1949, Kabinet en Protocol n°. 93851; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
de in Staatsblad n°. J 341 afgedrukte tekst 

, . en vertaling van meergenoemd Statuut te 
beschouwen als te zijn bekendgemaakt door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 28 September 1949. 
JULIANA. 

De Min. uan Buitenl. Zalun, STIKKBR. 

(Uitgeg. 4 Nouember 1949). 

s. J 449 
29 September 1949. BESLUIT, houdende wij

ziging van de artikelen 25, 26 en 27 van 
het Grenscorrectiebesluit 1949 (Staats
blad N°. J 181). 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van 17 September 1949, 6e Afdeling, 
N°. 2303, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Gelet op artikel I der wet van 21 April 1949 
( Staatsblad N°. J 180) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1949, N°. 30): 

Gezien het nadere rapport van Onze Minis
ter, namens de Raad van Ministers, van 28 
September 1949. 6e Afdeling,. N°. 2541: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 25 van het Grenscorrectie

besluit 1949 wordt gelezen: 
1. Voor rechtspersonen en vennootschap

pen van koophandel, bestaande op het in 
artikel I bedoelde tijdstip, blijft het tevoren 
geldende statuut van kracht. 

2. Dit statuut kan gewijzigd worden, doch 
slechts door het aannemen van een rechts
vorm van het Nederlandse recht. De beslis
sing tot het aannemen van een dergelijke 
rechtsvorm komt toe aan het orgaan, dat 
vóór het in artikel I bedoelde tijdstip be
voegd was te beslissen over wijziging van de 
rechtsvorm of over ontbinding, met dien ver
stande, dat de beslissing genomen kan wor
den met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen en dat toestemming van een in 
Duitsland gevestigde derde niet vereist is. 
Op het aannemen van de nieuwe rechtsvorm 
zijn van toepassing de ten aanzien van die 
rechtsvorm bij oprichting geldende voor
schriften. De stukken betreffende het aan
nemen van de nieuwe rechtsvorm zijn vrij van 
zegelrecht. Registratierecht is niet verschul
digd, voor zover het kapitaal niet verhoogd 
wordt. 

3. Het statuut kan evenwel voorshands 
niet gewijzigd worden voor zover het betreft 
vennootschappen van koophande 1, die niet 
een "Gesellschaft mit beschrl.nkter Haftung" 
zijn. 

4. Kerkgenootschappen en hun zelfstan
dige onderdelen worden door het Nederlandse 
recht beheerst. 

Art. 2. In het 1° lid van artikel 26 van het 
Grenscorrectiebesluit 1949 wordt "inschrij
vingen" gewijzigd in: ,.boekinceo". 

Art. 3. Het .2° lid van artikel .a6 van het 
Grenscorrectiebesluit 1949 vervalt. 

s. 1949, J 448-450 

Art. 4. In artikel 27 van het Grenscorrec
tiebesluit 1949 wordt "grondrenten" gewij
zigd in "renteschulden". 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag na die der dagtekening 
van het Staatsblad., waarin het is !geplaatst, 
en werkt voor zover het betreft de artikelen 
2 en 4 terug tot het tijdstip van inwerking
treding van het Grenscorrectiebesluit 1949. 

Onze Ministers van Justitie en van Finan
ciën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal. 

Soestdijk, 29 September 1949. 
JULIANA. 

De Minister-President , 
Min. v. Algem. Zaken, W. DREES. 

De Vice-Minister-President, 
Minister z. Portefeuille, J. R. H. v. SCHAIK. 

De Min. v. Binnenl. z .. TEULINGS. 
De Min. v. Buitenl. z .. STIKKER. 
De Minister van Jrutitie, WIJERS. 
De Min. v. 0., K. en W., Te. RUTTEN. 
De Min. v. Financiën, P. LIEPTINCK. 
De Minister van Oorlog, SceoKKING. 
De Minister van Marine, SceOKKING. 
De ·Min. u. Wederopbouw en Volkshuisvesting, 

J. llf 'T VBLD. 
De Min. van Verluer en Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 
De Min. u. Econ. Zaken VAN DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., MANSHOLT. 
De Min. v. Sociale Zahn, A. M. JoEKES. 
De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 

J. H. VAN MAÁRSBVEBN. 
De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN. , 

( Uitgeg . .29 September 1949). 

S. J 450 

BESLUIT van 29 Septunber 1949. S. J 450' 
tot vaststelling van een reglement en 
een programma voor de eindexamens 
der openbare handelsavondscholen met 
drie- en met vijfjarige cursus. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Augustus 1949, n°. 14064 II, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat uitvoering moet worden 
gegeven aan het bepaalde in artikel 57 onder 
c van de middelbaar-.onderwijswet betreffen
de de eindexamens der handelsavondscholen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 September 1949, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Om:e voor
noemde Minister van 24 September 1949, 
n°. 17741, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen een reglement voor de eind
examens der openbare handelsavondscholen 
met driejarige en met vijfjarige cursus en een 
programma voor de eindexamens van elke 
dier soorten van scholen, welk ,reglement en 
welke programma's als bijlagen bij dit beshdt 
zijn gevoegd. 
O l!! Minister van Onderwijs, Kunsten ,en 
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Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. hetwelk in het Staatsblad 
zal worden ceplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk:, 29 September 1949. 
JULIANA. 

• D, Minister van Ondarwijs, 
Kwuten _en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1949.) 

REGLEMENT voor da 1itulaatn11ns dtlr open
bare hanühar,ond,cholen met driejarig, 
,n met r,ijfjarige cur1ru. 

,bi. 1. 1. Het eindexamen der openbare 
handelsavondscholen wordt eenmaal 's jaars 
afgenomen door een examencommissie. be
staande uit de directeur en door deze aan te 
wijzen leraren der school. onder toezicht van 
gecommitteerden. 

2. Als lid van de examencommissie worden 
in elk geval aangewezen de leraren, die in de 
hoogste klasse zijn belast geweest met het 
onderwijs in de vakken. waacin zal worden 
geëzamineerd. 

3. De directeur is ambtshalve voorzitter 
der examencommissie. Ren der leraren 
wordt door de commissie tot secretaris be
noemd. Bij ontstentenis van de directeur 
treedt de onderdirecteur als voorzitter op. 

4. De Kamer van Koophandel en Fabrie
ken, binnen welker ambtsgebied de school 
is gevestigd, is bevoecd zich bij de examens 
te doen vertegenwoordigen. 

Art. 2. I. Het getal der gecommitteerden 
bedraagt voor iedere school ten minste drie, 
tenzij het aantal candidaten zes of minder 
bedraagt, in welk geval met twee gecom
mitteerden kan worden volstaan. 

2. De gecommitteerden worden benoemd 
door het bestuur der gemeente, welke de 
school in stand houdt, onder goedkeuring 
van Onze Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen. 

3. In het benoemingsbesluit wordt ver
meld, wie als voorzitter van de gecommit
teerden zal optreden. 

4. De gecommitteerden benoemen uit hun 
midden een secretaris. 

Art. 3.. De directeur zendt elk jaar vóór 
15 Januari een lijst, vermeldende naam, 
voornamen. plaats. jaar en datum van ge
boorte der leerlingen, die aan het examen 
wensen deel te nemen, aan de inspecteur. 
die met het toezicht op de school is belast. 

Art. 4. I. Het eindexamen omyat: 
a. de handelswetenschappen; 
b. de Nedel'landse taal en handelsbrief-

wisselinc; 
en ten minste één der navolcende vakken: 
c. de Franse taal en handelsbriefwisseling; 
d. de Engelse taal en handelsbriefwisseling; 
e. de Hoogduitse taal en handelsbriefwis-

selinc. 
a. Het Bestuur van de gemeente, welke 

de school in stand houdt, is bevoegd te bepa-
len, dat het examen mede zal omvatten ande-
re dan de in het eerste lid genoemde vakken, · 
mits in die vakken in het laatste schooljaar 
onderwijs is gepven. 

Art. 5. I. Het schriftelijk eumen omvat, 
met inachtneming van het bepaalde in het 

vorige artikel, de vakken. vermeld in de bij 
dit reglement behorende programma's, met 
uitzondering van het onderdeel C. vermeld 
onde , I. en van het laatste onderdeel, ver
meld onder Il 1. 

z. Het bestuur van de gemeente, welke de 
school in. stand houdt, bericht jaarlijks vóór 
15 Januari aan de met het toezicht op de 
school belaste inspecteur, welke vakken, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 41 het 
schriftelijk examen aan die school zal om
vatten. 

Art. &. Een mondeling examen wordt, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4. 
afgenomen in de onderdelen, genoemd in 
het eerste lid van artikel 5. 

Art. 7. I. Het schriftelijk examen wordt 
cehouden in de maand Mei. 

z. Het wordt ieder jaar door Onze voor
noemde Minister op voordracht van de in
specteurs, met het toezicht op de handels
avondscholen belast, zodanig geregeld, dat 
aan alle candidaten op dezelfde dag en op 
hetzelfde tijdstip dezelfde opgaven worden . 
voorgelegd. Deze opgaven worden vastge
steld in een daarvoor bestemde bijeenkomst 
door de inspecteurs, in de vorige volzin be
doeld. 

3. Een opgave van de dagen, waarop het 
schriftelijk examen plaats heeft, en de duur 
van dat examen voor elk vak en onderdeel 
van een vak wordt door de inspecteurs ver
strekt aan de directeuren en door de2en aan 
de plaatselijke commissie van toezicht op 
h«:t middelbaar onderwijs en aan hen, die 
aan het examen wensen deel te nemen. 

4. De opgaven worden, met de vereiste 
zorg voor geheimhouding, op Rijkskosten 
gedrukt. 

5. De inspecteurs zenden aan de direc
teuren in verzegelde pakketten de nodige 
exemplaren der in het vorige lid vermelde 
gedrukte opgaven. Op de pakketten zijn 
aangegeven het vak of het onderdeel van het 
vak., waarop de opgaven betrekking hebben 
de dag en het tijdstip, waarop de opgaven 
aan de candidaten moeten worden voorge
legd, en de tijd, die voor het werk beschik
baar is gesteld. De vef'zendinc geschiedt 
van Rijkswege. 

6. De pakketten worden in tecenwoordig
heid der candidaten geopend bij de aanvang 
van het schriftelijk werk voor elk vak of 
onderdeel van een vak. Indien niet alle 
candidaten bij het schriftelijk examen in 
één lokaal kunnen worden geplaatst, ge
schiedt de opening in één der voor het maken 
van het schriftelijk werk bestemde lokalen. 

Art. 8. 1. De candidaten maken het schrif
telijk werk onder toezicht van directeur en 
leraren, met dien verstande dat de directeur 
voor de geregelde ganc van het examen ver
antwoordelijk is en dat steeds in elk lokaal" 
waar het werk wordt gemaakt, l,f ten minste 
twee leraren l,f de directeur en ten minste 
één le!'aar tegenwoordic zijn. 

z. Al het werk der candidaten moet wor
den gemaakt op papier, gewaarmerkt en 
verstrekt door de directeur. De candidaat 
plaatst aan de linkerbovenkant van het pa
pier zijn ezamennummer, aan de rechter
bovenkant zijn naam. Nadat de pakketten 
zijn geopend en onmiddellijk daarna de op
gaven aan de candidaten zijn rondgedeeld. 
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mogen omtrent de opgaven geen medede
lingen of inlichtingen van welke aard of 
door wie ook aan de candidaten worden ver
strekt. Pauzeringen worden aan de candi
daten niet toegestaan. Het gebruik van 
boeken is verboden. Op deze bepalingen, 
zomede op die, vervat in artikel 17. maakt 
de directeur bij de aanvang van het schrifte
lijk examen, en wel v66r 'de opening van het 
eerste pakket, de candidaten uitdrukkelijk 
opmerkzaam. 

3. Van elk schriftelijk e:umen wordt 
door hen, die daarbij toezicht hebben ge
houden, een proces-verbaal opgemaakt. Aan 
de directeuren worden de daarvoor nodige 
formulieren door of vanwege Onze voor
noemde Minister toegezonden. 

Art. 9. 1. Indien een candidaat om een 
geldige reden, ter beoordeling van de voor• 
zitter der commissie, is verhinderd bij het 
schriftelijk ezamen in enig vak of onderdeel 
van een vak tegenwoordig te zijn, wordt 
hem, onder goedkeuring van de inspecteur. 
met het toezicht op de school belast, zo mo
gelijk nog v66r de aanvang van het monde
ling examen gelegenheid gegeven tot het 
maken van schriftelijk werk voor de vakken 
of onderdelen van vakken. waarin hij geen 
schriftelijk examen heeft kunnen afleggen, 
onder toezicht van directeur en leraren, over
eenkomstig de bepalingen, vervat in artikel 
8. De daarbij betrokken leraar stelt de op
gaven voor dit werk vast onder goedkeuring 
van de voorzitter, de daarbij betrokken ge
committeerde en de inspecteur en zorgt, dat 
deze opgaven niet dezelfde zijn als de aan 
de andere candidaten voorgelegde, maar 
zoveel mogelijk van gelijke omvang en van 
gelijke moeilijkheid. Van een zodanige rege
ling wordt melding gemaakt in het verslag, 
bedoeld in artikel 20. 

2. Indien een candidaat om een geldige 
reden, ter beoordeling van de voorzitter der 
commissie, niet aan het mondeling examen 
zijner school kan deelnemen, kan hem, onder 
goedkeuring van de inspecteur, vóór de aan
vang van het volgende schooljaar de gelegen
heid worden gegeven dit enmen alsnog af te 
leggen voor zoveel mogelijk ten overstaan 
van dezelfde commissie en onder toezicht 
van dezelfde gecommitteerden. 

Art. 1 O. 1. Het door de candidaten ge
maakte werk wordt Qtet een exemplaar der 
gedrukte opgave en het proces-verbaal van 
het examen na het sluiten der zitting door de 
directeur zo .spoedig mogelijk ter hand ge
steld aan de leraar. belast met het onderwijs 
in het vak, waarover het examen heeft ge
lopt!n, die als examinator in dat vak optreedt. 

2. De leraar, bedoeld in het vorige lid, ziet 
het werk zo spoedig mogelijk na, wijst de 
gemaakte fouten duidelijk aan en stelt het, 
met zijn beoordeling en voorzien van de toe
lichting, die voor een juiste waardering van 
belang is, onverwijld wederom aan de direc• 
teur ter hand. Deze zendt het werk zo spoe
dig mogelijk aan de gecommitteerde. Hij 
ziet er op toe, dat een exemplaar der opgave 
e-n het proces-verbaal van · het schriftelijk 
en.men worden ingesloten en dat de door 
de leeräar toegekende cijfers niet op het werk 
zelf worden vermeld, maar op een afzonder
lijk vel papier worden bijgevoegd. 

Art. 11. 1. De regeling van het mondeling 
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examen geschiedt door de directeur, onder 
goedkeuring van de inspecteur, met het toe
zicht op de schoof belast, en wel zodanig, 
dat iedere candidaat afzonderlijk wordt 
geëxamineerd in tegenwoordigheid van een 
gecommitteerde. 

2. Een rooster van het mondeling examen 
zendt de directeur zo spoedig mogelijk aan 
de inspecteur, aan de gecommitteerden, aan 
het bestuur van de gemeente, welke de school 
in stand houdt, en aan de plaatselijke com
missie van toezicht op het middelbaar onder-
wijs. . 

3. Bij dit examen is de examinator ver
plicht over een bepaald onderdeel der exa
menstof enige vragen aan de candidaat te 
stellen, indien 'de gecommitteerde daartoe 
de wens te kennen geeft of hem dit voor de 
aanvang van het examen door de gecommi t
teerde is verzocht. De gecommitteerde heeft 
het recht gedurende een gedeelte van de be
schikbare tijd aan de candidaat vragen te 
stellen. 

Art. 12. Het oordeel over kennis en inzicht 
van iedere candidaat wordt voor elk vak of 
onderdeel van een vak, waarin hij schriftelijk 
of mondeling is geëxamineerd, uitgedrukt 
door een der navolgende aanduidingen, welke 
op de cijferlijst worden weergegeven door 
het achter de aanduiding geplaatste cijfer: 
uitmuntend 10 bijna voldoende 5 
zeer goed 9 onvoldoende 4 
goed 8 gering 3 
ruim voldoende 7 slecht 2 
voldoende 6 zeer slecht 1 

Art. 13. 1. Omtrent het aan de candidaat 
toe te kennen cijfer voor elk onderdeel van 
een vak, waarin schriftelijk of mondeling is 
geëxamineerd, en omtrent het uit deze cijfers 
voor elk vak af te leiden eindcijfer treedt de 
examinator in overleg met de gecommitteer
de. De cijfers, toegekend voor de onderdelen, 
waarin het vak handelswetenschappen krach
tens de bij dit reglement behorende program
ma's is gesplitst. gelden als eindcijfer. Indien 
in een vak, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 4, uitsluitend schriftelijk of uitslui
tend mondeling is geëxamineerd, geldt het 
daarvoor toegekende cijfer als eindcijfer. 

2. Indien de examinator en de gecommit
teerde bij het toekennen van een cijfer of 
een eindcijfer niet tot overeenstemming ko
men, beslist de gecommitteerde. 

3. Gemengde getallen met de breuk 1/8 
worden naar beneden afgerond, met uitzon
dering van het getal 51/i, hetwelk tot 6 wordt 
afgerond. 

4,. De bij het schriftelijk en het mondeling 
examen verkregen cijfers met de daaruit 
afgeleide eindcijfers en de bij het schriftelijk 
dan wel mondeling examen verkregen cijfers, 
die als eindcijfer gelden, worden ingevuld 
op tabellen, door of vanwege Onze voornoem
de Minister te verstrekken. 

Art. 14. 1. Aan de candidaat, bij wie het 
gemiddelde van de eindcijfers 6 of meer be
draagt. die geen enkel eindcijfer heeft lager 
dan S en niet meer dart één S, wordt het 
getuigschrift van met gunstig gevolg afge
legd examen uitgereikt. 

2. Afgewezen wordt de candidaat, bij wie 
het gemiddelde van de eindcijfers 51/a of 
minder bedraagt. 
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3. De overige candidaten komen in bespre
king. Bij verschil van gevoelen tussen de 
leraren, die het examen hebben afgenomen, 
en de gecommitteerden omtrent het verlenen 
van het getuigschrift beslissen de laatstge
noemden. 

4. De gecommitteerden zijn bevoegd na 
overleg met de voorzitter der commissie 
voor een of meer vakken of onderdelen van 
vakken een verlengd examen op te leggen. Zij 
kunnen zich als fdan belasten met het afne
men van het mondeling examen en via over
leg met de voorzitter der commissie de op
gaven voor het schriftelijk werk vaststellen. 

5. Bij de beslissing omtrent de uitslag van 
het examen kunnen de rapporten der candi
daten worden geraadpleegd. Deze rapporten, 
alsmede de proefwerken van het laatste 
schooljaar liggen tijdens het examen ter 
inzage voor de gecommitteerden. 

6. Onmiddellijk nadat de beslissing is 
gevallen, wordt aan de candidaten de uit
slag medegedeeld. 

Art. 15. In bijzondere gevallen, ter beoor
deling van de leden der examencommissie 
en de gecommitteerden en onder goedkeuring 
van de inspecteur, inet het toezicht op de 
school belast, kan volgens nader door Onze 
voornoemde Minister te stellen regelen aan 
een leerling worden toegestaan het examen in 
twee gedeelten af te leggen. Het tweede 
gedeelte wordt afgelegd in het jaar, volgend 
op dat, waarin het eerste gedeelte is afgelegd. 

Een getuigschrift kan eerst worden uit
gereikt, nadat het tweede gedeelte van het 
examen met gunstig gevolg is afgelegd. 

Art. 16. 1. Indien zich bij het examen 
enige onregelmatigheid voordoet, zijn de 
gecommitteerden bevoegd het examen geheel 
of gedeeltelijk opnieuw te doen afnemen. 
Indien zij van die bevoegdheid gebruik 
maken, geven zij daarvan onder opgave van 
redenen onverwijld schriftelijk kennis aan 
Onze voornoemde Minister, aan de inspecteur 
met het toezicht op de school belast, en aan 
het bestuur der gemeente, welke de school 
in stand houdt. De directeur ontvangt een 
afschrift van de desbetreffende brief aan de 
Minister. 

2. Voor een op grond van het bepaalde 
in het eerste lid te houden schriftelijk exa
men worden de opgaven vastgesteld door de 
inspecteur of, met diens toestemming, door 
de leden der examencommissie, in welk 
geval de opgaven de goedkeuring van de 
inspecteur behoeven. 

Art. 17. 1. Indien een candidaat zich ten 
aanzien van het examen aan enig bedrog 
heeft schuldig gemaakt en dit tijdens het 
examen wordt ontdekt, wordt hem de verdere 
deelneming aan het examen ontzegd. Indien 
een candidaat in enig ander opzicht in strijd 
met de 'Voorschriften heeft gehandeld en 
deze onregelmatigheid tijdens het examen 
wordt ontdekt, kan hem de verdere deelne
ming aan het examen worden ontzegd. 

2. Ingeval de ontdekking van het bedrog 
eerst na afloop van het mondeling gedeelte 
van het examen geschiedt, wordt het getuig
schrift de candidaat, die zich aan dat bedrog 
schuldig maakte, onthouden. Ingeval de 
dekking van een andere onregelmatigheid 
eerst na afloop van het mondeling gedeelte 
van het examen geschiedt, kan het getuig-
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schrift de candidaat, die zich aan die onregel
matigheid schuldig maakte, worden onthou-
den. . 

3. Van enig bedrog of enige onregelmatig
heid, als bedoeld in de vorige leden, wordt 
door de directeur onverwijld mededeling 
gedaan aan de inspecteur, met het toezicht 
op de school belast. 

Art. 18. De formulieren der aan de ge
slaagde candidaten uit te reik.en ~etuigschrif
ten, waaraan een cijferlijst is toegevoegd, 
worden de directeur van de school op zijn 
verzoek in het benodigde aantal door of 
vanwege Onze voornoemde Minister toege
zonden. 

Art. 19. De voorzitter en de secretaris der 
gecommitteerden ondertekenen mede de 
getuigschriften en de bijbehorende cijfer
lijsten, alsmede de door de voorzitter der 
examencommissie aan Onze voornoemde 
Minister te zenden lijsten, waarin naam, 
voornamen, plaats, jaar en datum van ge-

. boorte van de geslaagden nauwkeurig moeten 
zijn vermeld. 

Art. 20. 1. De voorzitter der examencom
missie zendt zo spoedig mogelijk na afloop 
van het examen een kort verslag daarvan, 
een lijst van cijfers, alsmede statistische ge
gevens nopens de uitslag, op de daarvoor 
bestemde formulieren aan Onze voornoemde 
Minister, aan de inspecteur, met het toezicht 
op de school belast, en aan het bestuur der 
gemeente, welke de school in stand houdt. 
Het verslag draagt de mede-ondertekening 
van de voorzitter eri de secretaris van de 
gecommitteerden. 

2. De gecommitteerden kunnen van hun 
bevindingen afzonderlijk verslag uitbrengen 
aan Onze voornoemde Minister, aan de in
specteur. met het toezicht op de school be
last, en aan het bestuur der gemeente, welke 
de school in stand houdt. De directeur ont
vangt een afschrift van de desbetreffende 
brief aan de Minister. 

Art. 21. Het schriftelijk werk der candida
ten en de processen-verbaal, bedoeld in arti
kel 8, alsmede de proefwerken van het laatste 
schooljaar worden gedurende zes maanden 
bewaard door de directeur der school ter 
inzage voor belanghebbenden. 

Art. 22. De directeur draagt zorg, dat een 
volledig stel · der examenopgaven bewaard 
blijft voor het archief der school. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 29 
September 1949 (Staatsblad N°. J 450). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschapp,n, 

TH. RUTTEN. 

PROGRAMMA voor de eindexamens der 
openbare handelsavondscholen met drie
rige cursus. 

I. Handelswetenschappen 
Onderdeel A. Boekhouden en bedrijfsleer. 
De candidaat moet: 
1. voldoende kennis bezitten van het enkel 

boekhouden; 
2. voldoende kennis bezitten van het dub

bel boekhouden, blijkende uit: 
a. het bijhouden van hoofd-, dag- en bij

boeken; 
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b. het maken van journaalposten volgens 
de methode van de enkelvoudige en Q<>llec
tieve overdrachtsposten; 

c. het samenstellen van eenvoudige ba
lansen en verlies- en winstrekeningen; 

3. enige kennis bezitten van _de 'Wjjze van 
financierinc en het doelmatig beheer van 
handelsondernemingen en van de daarbij in 
toepassing komende algemene regelen van 
de bedrijfsleer, een en ander overeenkomstig 
de normen. voortvloeiende uit de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937. 

Onderd•l B. Organisatie en techniek van 
de handel en handelsrekenen. 

De candidaat moet: 
1. enige kennis bezitten van: 
a. de goederenhandel; 
b. het binnenlands betalingsverkeer; 
c. het binnenlands vervoer van goederen; 
d. de schadeverzekering, uitgezonderd 

zeeverzekering; 
e. de credietverlening aan handelsonder

nemingen; 
/. de organisatie van de middenstand; 

2. enige kennis bezitten van de berekenin
gen betreffende: 

a. de goederenhandel, uitgezonderd de 
termijnhandel: 

b. omrekening van en in vreemd geld: 
c. schadeverzekering; 
d. de rekening-courant met eenvoudige 

renteberekening volgens de staffelmethode; 
e. eenvoudige kostprijs; 
f. de effectenhandel. 

Onderdeel C. Recht van het maatschap-
pelijk verkeer. · 

De candidaat moet enige kennis bezitten 
van de voornaamste bepalingen, voorkomen
de in: 

a. het Wetboek van Koophandel, met uit
zondering van de bepalingen betreffende het 
zeerecht, en wel in het bijzonder die betreffen
de de ondernemingsvormen; 

b. het Burgerlijk Wetboek, en wel in het 
bijzonder de bepalingen betreffende hypo
theek, pand, koop en verkoop, huurkoop, 
huur en verhuur; 

c. de Faillissementswet; 
d. de Wet op de Coöperatieve Verenigin

gen; 
d. de Handelsregisterwet; 
f. de belastingwetten, voor zover deze voor 

de handel van betekenis zijn; 
g. de sociale wetten, voor zover deze voor 

de handel van betekenis zijn. 

II. Netûrlandse taal en handelsbrie/wisseling 

Onderdeel A. 
De candidaat moet eenvoudige handels

brieven kunnen stell~n. 

Onderdeel B. 
Hij moet een invuloefening of een dictee 

kunnen maken. 

Onderdeel C. 
Hij moet bekend zijn met enige handels

termen. 
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III. Franae, Engelse, Hoogduitse taal en han
d,lsbri e/wisseling. 

Onderdeel A. 
De candidaat moet kennis bezitten van de 

eerste beginselen der spraakkunst, blijkende 
uit liet vertalen van enige losse zinnen uit 
het Nederlands in de vreemde taal. 

Onderdeel B. 
Hij moet in staat zijn tot het begrijpen van 

een eenvoudig prozastukje, blijkende uit 
een vertaling van de vreemde taal in het 
Nederlands. 

Onderd•l C. 
Hij moet in staat zijn tot het vertalen van 

eenvoudige handelsbrieven uit het Neder
ands in de vreemde taal en omgekeerd. 

Onderdeel D. 
Hij moet in staat zijn tot het behoorlijk 

lezen van een eenvoudig prozastukje en 
daarbij blijk. geven het gelezene te verstaan. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
29 September 1949 (Staatsblad N°. J 450). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

TB. RUTTEN. 

PROGRAMMA voor de eindexamens der 
openbare handelsavondscholen met vijf. 
jarige cursus. 

I. Handelswetenschappen. 
Ontûrdsel A. Boekhouden en bedrijfsleer. 
De candidaat moet: 
1. voldoende kennis bezitten van het enkel 

en uitgebreid boekhouden; 
2. voldoende kennis bezitten van het dub

bel boekhouden, blijkende uit: 
a. het bijhouden van hoofd-, dag- en bij

boeken; 
b. het maken van journaalposten volgens 

de methode van de enkelvoudige en collec
tieve overdrachtposten; 

c. het samenstellen van belansen, verlies
en winst- en exploitatierekeningen; 

d. het kennen van het rekeningsysteem 
van de voornaamste juridisch~ onderne
mingsvormen en van enkele belangrijke be
drijven; 

3. enige kennis bezitten van de grondbe
ginselen van de bedrijfsleer, meer in het bij
zonder kennis van de wijze van financiering 
en het doelmatig beheer van een onderne
ming en van de daarbij in toepassing komen
de algemene regelen van de bedrijfsleer. 

Ontûrdeel B. Organisatie en techniek van 
de handel en handelsrekenen. 

De candidaat moet: 
1. voldoende kennis bezitten van: 
a. de goederenhandel; 
b. het betalingsverkeer; 
c. het vervoer en de opslag van goederen; 
d. de schade- en sommenverzekering; 
e. de credietverlening; 
/. markten en beurzen; 
g. de organisatie van de middenstand; 



s. 1949, J 450--451 

la. de bescherming van de industriële 
eigendom; 

2. bekend zijn met de berekeningen betref
fende: 

a. de goederenhandel, met inbegrip van 
termijnaffaires; 

b. het disconto-, promesse- en acceptcre
diet. vreemde valuta, eenvoudige arbitrage; 

c. de schadeverzekering; 
d. de rekening-courant met rentebereke

ning volgens de staffelmethode; 
e. de kostprijs; 
/. de winstverdeling van naamloze ven

nootschappen; 
,. de effectenhandel, •tie handel in · claims 

en de geldleningen tegen onderpand en effec
ten; 

h. gemiddelden. 

Onderdnl C. Recht van het maatschap
pelijk verkeer. 

De candidaat moet enige kennis bezitten 
van de voornaamste bepalingen, voorkomen
de in: 

a. het Wetboek van Koophandel, met uit
zondering van de bepalïncen betreffende het 
zeerecht; 

b. het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder 
de bepalingen betreffende het zaken- en ver
bintenissenrecht; 

c. de Faillissementswet; 
d. de Wet op de Coöperatieve Verenigin

gen; 
e. de Handelsregisterwet; 
f. de belastingwetten, voor zover deze 

voor de handel van betekenis zijn; 
1. de sociale wetten, voor zover deze voor 

de handel van betekenis zijn. 

Jl. Nederlandse taal en hanulsbrie/wisseling. 
Onderdeel A. 
De candidaat moet niet te ingewikkelde 

handelsbrieven kunnen stellen. 

Onderdul B. 
Hij moet een invuloefeninc of een dictee 

kunnen maken. 

Onthrdeel C. 
Hij moet een opstel kunnen maken over 

een onderwerp, ontleend aan handel en in-
- dustrie. 

111. Franse, Ena11Z.11. H"'-dait.e taal •n han
áábriefa,isHlintl. 

Onderdul A. 
De candidaat moet kennis bezitten van de 

grondbeginselen der spraakkunst. blijkende 
uit het vertalen van ee,;i eenvoudig stuk pro
za of van enige losse zinnen uit het Neder
lands in de vreemde taal. 

Onderdeel B. 
Hij moet in staat zijn tot het begrijpen van 

een prozastukje, blijkende uit een vertaling 
van de vreemde taal in het Nederlands. 

Onürdeel C. 
Hij moet in staat zijn tot het stellen van 

handelsbrieven over eenvoudige transacti 
naar verstrekte gegevens. 
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l 
Onderdnl D. 
Hij moet in staat zijn tot het verstaan van 

de gesproken vreemde taal, blijkende uit het 
mak.en van een dictee. 

Onderdeel E. 
Hij moet in staat zijn tot het behoorlijk 

Jezen van een prozastukje en daarbij blijk 
geven het gelezene te verstaan. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 29 
September 1949 (Staatsblad N°. J 450). 

S. J 451 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wet.enschappen, 

TB. RUTTEN. 

BESLUIT van 29 September 1949, S. N°. J 451. 
houdende wijziging en aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 10 Mei 1938 
(Staaublad n°. 391) tot vaststelling van 
een reglement en een programma voor 
het examen, bedoeld in artikel 77bis der 
Middelbaar-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
I9 Mei 1949, n°. 4963 II, afdeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 77bis der Middelbaar
onderwijswet; 

Overwegende, dat het wenselijk is het re
glement en het programma voor het examen. 
bedoeld in artikel 771,is der Middelbaar
Onderwijswet en vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 10 Mei 1938 (Staatsblad n°. 391). 
te wijzigen en aan te vullen: 

De Raad van State 1ehoord (advies van 
6 September 1949, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 26 September 1949, 
n°. 17733. afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
Artikel 6 van het bij Koninklijk besluit 

van 10 Mei 1938 (Staaublad n°. 391) vastce
steld reglement wordt gelezen als volgt: 

De examencommissie regelt het examen en 
stelt de regelen vast voor het verlenen van 
het in artikel 7 bedoeld getuigschrift. 

Art. 7 van voornoemd reglement wordt . 
gelezen aJs volgt: 

Wanneer een candidaat het examen met 
gunstig gevolg heeft afgelegd, wordt hem 
een getuigschrift uitgereikt, hetwelk door de 
voorzitter en de secretaris der examencom
missie wordt ondertekend. 

Het formulier voor het getuigschrift wordt 
vastgesteld door Onze voornoemde Minister. 

Artikel 11. 
Het gestelde onder 2 in het bij Koninklijk 

besluit van 10 Mei 1938 (Staatsblad n°. 391) 
vutcesteld procramma wordt gelezen als 
volgt: 
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2. a. Wat de Nederlandse taal betreft: de 
behandeling van een gegeven onderweri, 
uit het bedrijfsleven; 

b. wat de Franse. de Hoogduitse en de 
Engelse taal betreft: het vertalen van een 
stuk proza op economisch gebied uit de 
vreemde taal in goed Nederlands en uit het 
Nederlands in de vreemde taal. 

ArtikBl '111 
Dit besluit treedt in werking met inganc 

van I Januari 1950. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoerinc 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 29 September 1949. 

S. l 452 

JULIANA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kun&ten en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 28 Oct •. 1949.) 

30 September i949. GRENSCORRECTIEBE
SCHIKKING, Financiën IV van de Mi
nister van Financiën. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat, in verband met de in

trekking bij Koninklijk besluit van 29 Sep
tember 1949 (Staatsblad n°. J 449) van het 
tweede lid van artikel 26 van het Grenscor
rectiebeslui t 1949, voorzieningen dienen te 
worden getroffen op het stuk van het rechts
verkeer ten aanzien van onroerend goed, ge
legen in de aan het grondgebied van het Rijk 
toegevoegde gebieden; 

Gelet op artikel 4 van het Grenscorrectie
besluit 1949; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Indien het Nederlandse recht voor 

• boekingen in de openbare registers bepaalt, 
dat voor de aanduiding van onroerend goed 
kadastrale kenmerken moeten worden ge
bruikt, treedt, · zolang en voor zover het 
Nederlandse kadaster niet in gebruik is ge
steld, hiervoor in dé plaats een omstandige 
omschrijving van de plaatselijke ligging en 
van de begrenzingen van het onroerend 
goed. 

Art. 2. 1. De ter overschrijving aangebo
den akten, met uitzondering van processen
verbaal van inbeslagneming en van rechter
lijke uitspraken, moeten zijn verleden ten 
overstaan van een Nederlandse notaris, be
houdens in de gevallen, waarin door of na
mens de Minister van Financiën van dit voor
schrift ontheffing is verleend. 

(2) In deze akte moet een beknopte aan
duiding van de laatste eigendomsbewijzen of 
van de titels van aankomst worden opgeno
men. 

(3) Van de belanghebbende personen wor
den behalve de naam, de voornamen, het 
beroep en de woonplaats ook vermeld het 
woonadres en de geboortedatum. . 

(4) Indien niet kan worden voldaan aan 
een der voorschriften in het tweede en derde 
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lid genoemd, wordt de reden de.arvan in de 
akte vermeld. 

(5) De overschrijving wordt geweigerd, 
indien niet is voldaan aan de bepalingen van 
dit artikel. 

Art. 3. (1) Tot het verrichten van terrein
werkzaamheden hebben de daarmede belaste 
ambtenaren van het kadaster en het hen ver
gezellend personeel dagelijks, de zon- en al
gemeen erkende christelijke feestdagen uit
gezonderd, toegang tot de daarbij betrokken 
eigendommen; wat betreft de gebouwde van 
des voormiddags 8 uur tot zonsondergang en 
wat betreft de ongebouwde van zonsop- tot 
zonsondergang. 

(2) Zowel de eigenaren als de gebruikers 
van de grond moeten gedogen, dat ten behoe
ve van het Kadaster blijvende tekens op of 
in hun grond worden gesteld. 

(3) Indien het verrichten van de in de 
vorige leden bedoelde handelingen niet wordt 
gedoogd, wordt de tussenkomst ingeroepen 
van de burgemeester of van de landdrost, op 
wiens bevel het verrichten der handelingen, 
desnoods met behulp van de sterke arm, 
wordt mogelijk gemaakt. 

Art. 4. (1) Deze beschikking treedt in 
werking met ingang van 30 September 1949. 

(2) Zij kan worden aangehaald als "Grens
correctiebeschikking Financiën IV". 

's-Gravenhace, 30 September 1949. 

S. J 453 

De Minister van Financiën, 
P. Ll.l!FTINCK. 

(Uitgeg. 14 October 1949). 

1 October 1949. BESLUIT tot aanwijzing van 
. het beroepsorgaan als bedoeld in artikel 

5, lid 1, van de Wet voorzieningen onder 
de vijand aangetroffen goederen, Staats
blad 1947. N°. H 133. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 26 September 1949, afdeling 
Juridische Zaken en Bewindvoering nr. 1o6, 
mede namens zijn ambtgenoten van Justitie, 
van Buitenlandse Zaken en van Oorlog; 

Gelet op artikel 5, lid 1, van de Wet voor
zieningen onder de vijand aangetroffen goe
deren; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Als orgaan ter beslissing van geschillen 

terzake van de uitvoering van de Wet van 
24 AP.fil 1947, houdende voorzieningen onder 
de Vijand aangetroffen goederen, Staatsblad 
nr. H 133, wordt aangewezen de Rijksbe
roepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 
1940 voor roerende goederen. ingesteld bij 
beschikking van 17 October 1941 nr. 54098 
J.A., Directie van Handel en Nijverheid. 
(Nl/!Ürlandse Staatscourant van 21 October 
1941, nr. 205). 

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

Soestdijk, 1 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
.(Uitgeg. 1 November 1949). 
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s. J 454 • 
4 Octol,er 1949. BESLUIT, houdende aan

vulling van het Reglemçnt voor· de 
stuurliedenexamens Zeevisveert, Staats
blad 1947, No. H 443. 

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

Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 12 Juli 1949, 
No. 196835/Z, Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart en van 21 Juli 1949, No. 3816, 
Af deling Nijverheidsonderwijs III; 

Overwegende dat het wenselijk is het 
Reglement voor de stuurliedenexemens Zee
visvaart, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 20 December 1947 (Staatsblad No. H 
443) te wijzigen; 

De Raad ven State gehoord (advies van 
30 Augustus 1949, No. 39); 

Gezien het neder rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 September 1949, 
No. 205023/Z, Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart en ven 28 September 1949, No. 
4910, afdeling N.O. III; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan artikel 6, lid 2, ven het Reglement 

voor de stuurliedenexemens Zeevisvaert 
wordt aan het slot toegevoegd: 

Indien het examen ter verkrijging van het 
diploma els stuurman voor de zeevisvaart in 
twee gedeelten wordt afgelegd, zal voor elk 
gedeelte de helft verschuldigd zijn. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering ven dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 4 October 1949. 

JULIANA. 
De Min. van Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 
De Minister van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uit~4. 25 Octo1Jer 1949.) 

s. J 455 

BESLUIT van 7 Odober I949, S. n°. J 455, 
tot wijziging van het Broodbesluit 
(Staatsblad 19:25, N°. 478). 

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

Sociale Zaken van 6 Augustus 1949, N°. 575 
D/dossier 38, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, n°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 Augustus 1949, N°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Sociale Zaken van 30 September 
1949, N°. 670 D/dossier 38, Afdeling Volks
gezondheid; 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1.. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 26 Februari 1941 (Nederlandse 
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Staatscourant van 12 Maart 1941, N°. 50), het 
besluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 7 April 
1942 (Nederlandse Staatscourant van 8 Juni 
1942, N°. 108), voorzover dit nog niet ver
vallen is verklaard, en het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 19 Februari 1943 
(Nederlandse Staatscourant van 19 Mei 1943, 
N°. 96), houdende wijziging van het Brood
besluit (Staatsblad 1925, N°. 478), van welke 
besluiten de voorlopige schorsing, als bedoeld 
in het Besluit Bezettingsmaatregelen is op
geheven bij artikel 1, onder 9°, 21° en 28° 
van het Koninklijk besluit van 27 December 
1945 (Staatsblad N°. F 326), vervallen. 

Art. 2. In het Broodbesluit (Staatsblad 
1925, N°. 478) worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

I. 
Aan artikel 1 wordt een derde lid toege

voegd, luidende: 
3. Aangeduid mag uitsluitend worden met 

de naam volkorenbrood ongebuild brood of 
roggebrood, dat is bereid uit de volledige 
korrel van tarwe, rogge, gerst of mengsels 
dezer granen met uitsluiting van andere 
zetmeelhoudende grondstoffen. 

II. 
Aan artikel 2 wordt een alinea toegevoegd, 

luidende: 
Zolang door het Bedrijfschap Granen, 

Zaden en Peulvruchten de samenstelling 
van bloem- en meelsoorten, bestemd voor de 
bakkerij, wordt voorgeschreven en deze 
voorschriften tot een samenstelling mede 
uit andere bloem- en meelsoorten dan die 
van tarwe en rogge verplichten, blijft dit 
artikel, alsmede het Koninklijk besluit van 
6 September 1930, N°. 14, buiten toepassing. 

111. 
Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
Onverminderd het in het Algemeen Besluit 

(Warenwet) (Staatsblad 1949, N°. J 306) in 
de artikelen 2 en 3 in zake de bereiding, 
verpakking, bewaring, behandeling en ver
voer van eet- en drinkwaren bepaalde mag 
bij de bereiding van brood niet gebruik 
worden gemaakt van werktuigen, gereedw 
schappen, vaatwerk, verpakkingsmateriaal 
of vervoermiddelen, welke, voor zover zij 
met het deeg of brood in aanraking komenp 
ingesmeerd zijn met minerale en-of niet als 
eetR of drinkwaren gebruikelijke oliën en 
vetten. 

IV. 
Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
Ten aanzien van de ruimten voor de berei

ding, verpakking of behandeling van brood 
gelden de bepalingen, genoemd in artikel 1 
van het Algemeen Besluit (Warenwet) 
(Staatsblad 1949, N°. J 306). Voor de ruimten 
dienende voor het bewaren van onverpakt 
brood, van de grondstoffen voor de bereiding 
bestemd, en van brood in andere dan lucht
dichte verpakking is van toepassing het in 
het eerste lid, onder a, b, c, den e, van dat 
artikel bepaalde, zomede het onder f bepaal
de, voorzover dit laatste betrekking heeft 
op zolderingen. 
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v. 
In artikel 8, onder b. tweede alin.a, wordt 

in plaats van "en glucosestroop" gelezen 
,.glucosestroop en weipoeder.". 

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

Soestdijk, 7 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken. A. M. Joaus. 
( Uitgeg. 28 Od. 1949.) 

s. J 456 
7 Odober 1949. BESLUIT. bepalende de be

kendmaking in het Staatsbkad van het 
schrijven van de Tijdelijk Zaakgelastigde 
der Nederlanden te Rome, gericht tot de 
Minister van Buitenlandse Zak.en van de 
Italiaanse Republiek. dd. 16 Augustus 
1949, houdende een kennisgeving als 
bedoeld in artikel 44 van het Vredesver
drag tussen de Geallieerde en Geassoci
eerde Mogendheden en Italië, onderte• 
kend t e Parijs op 10 Februari 1947. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien artikel 44 van het op 10 Februari 

1947 te Parijs ondertekende Vredesverdrag 
tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mo
gendheden en Italië (Staatsblad n°. J 166); 

Overwegende, dat de in genoemd artikel 
bedoelde kennisgeving betreffende de be
stendiging of herleving van verdragen heeft 
plaats gehad bij schrijven van de Tijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden te Rome, 
gericht tot de Minister van Buitenlandse Za
ker1 van de Italiaanse Republiek, d.d. 16 
Augustus 1949, van welk schrijven een afdruk 
en een vertaling* bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van I October 1949, 
Kabinet en Protocol, n°. 96300; 

Hebben coedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemd schrijven, als

mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen te dezen wordt vereist. . 

Soestdijk, 7 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Buitenlandse Zaken, STIKKER. 

( Uitge,. 18 November 1949). 

VERTALING. 
Rome, 16 Augustus 1949. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer Uwer Ecxellentie's aandacht 

te vestigen op de bepalingen van artikel 44 
van het Vredesverdrag met Italië, door Ne
derland bekrachtigd op 17 Fel1ruari 1949 en 
ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, 

* De Franse vertaling is niet opgenomen. 
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dat Harer Majesteits Regering de navolgende 
tweezijdige, voor de oorlog met Italië gesloten 
verdragen wenst te bestendigen of te doen 
herleven: 

1. 24 November 1863. Turijn 
Tractaat van handel en scheepvaart. 1 • 
2. 11 April 1868, 's-Gravenhage 
Overeenkomst tot wederzijdse regeling van 

de toestand van de vennootschappen bij aan
delen (naamloze vennootschappen) en andere 
handels-, nijverheids- en financiële maat
schappijen. 2 

3. 3 Augustus 1875, 's-Gravenbage 
Consulair Verdrag. 8 

4. 3 Augustus 1875, 's-Gravenhage 
Conventie tot regeling der voorwaarden, 

waarop de consulaire agenten van Italië in 
de voornaamste havens der Nederlandse over
zese bezittingen zullen worden toegelaten.'-

5. 9 Januari 1884, 's-Gravenhage 
Overeenkomst tot regeling der toelating 

van· de wederzijdse behoeftige onderdanen 
tot het kosteloos procederen in het andere 
land, met ontheffing van de verplichting tot 
het stellen van de "cautio judicatum solvi". 6-

6. 28 Mei 1897, 's-Gravenhage . 
Verdrag betreffende de uitlevering van 

misdadigers. a 
7. 9 Juli 1900/15 Januari 1901, Rome 
Notawisseling houdende een overeenkomst 

tot erkenning van scheepsmeetbrieven. 
8. 20 November 1909, Rome 
Algemeen arbitrage-verdrag. 7 

9. 28 Juni 1927, Rome 
Notawisseling over de wederzijdse erken-

ning van scheepvaartwetten en scheepspa
pieren. 8 

10. 17 December 1929, Rome 
Notawisseling betreffende de wederkerig• 

heid in de uitvoering van rogatoire commis-
sies door diplomatieke en consulaire ambte
naren, 
n. II Mei/23 Juni 1931, Rome 
N otawiueling betreffende de vereenvoudi-

ging van de tot dusver gevolgde procedure 
ter gelegenheid van het bezoek van oorlogs-. 
schepen. 

12. 26 October 1938, Rome 
Notawisseling houdende een overeenkomst 

ter vereenvoudiging van formaliteiten voor 
het luchttoerisme. 9 

13. 30 October 1939, Rome 
Accoord betreffende de handel in genees

middelen. 10 · 

Harer Majesteits Regering is van oordeel, . 
dat de bekendmaking van deze lijst op gener
lei wijze afdoet aan het recht van beide Re
geringen, de herziening van een der boven
genoemde verdragen of overeenkomsten voor 
te stellen. · 

Het is echter wel verstaan, dat bepalingen.. 
van deze verdragen of overeenkomsten~ welke-

1 s. 1864, 106. 
1 S. 1869, 7 I. 
3 s. 1876, 1o8. 
' s. 1875, 243. 
5 s. 1884, 227. 
8 s. 1897, 180. 
7 s. 1910, 276. 
8 s. 1927, 301. 
9 s. 1938, 48. 

10 s. 1940, 22. 
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niet in overeenstemming zijn met het Vredes
verdrag, zullen komen te vervallen. 

Gelief. Mijnheer de Minister, de verzeke
ring van mijn bijzondere hoogachting te aan
vaarden. 

R. B. VAN LYNDEN, 
Tijdelijk Zaakgelastigde. 

Aan Zijne Excellentie Graaf Carlo Sforza. 
Minister van Buitenlandse Zaken. 
Rome. 

S. J 457 
Il Odober 1949. BESLUIT. houdende wijzi

ging van het besluit bevolkingsboek
houding, Staatsblad 1936, N°. 342. 

Wij JULIANA. em.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken a.i. van 13 September 
1949, N°. U 29713, Afdeling Binnenlands 
Bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats
blad N°. 67), zoals deze is gewijzigd bij de 
wet van 24 Juli 1948 {Staatsblad N°. I 335), 
en op artikel 174 der gemeentewet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 September 1949, N°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 October 1949, N°. 
30114, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit bevolkingsboekhouding, 

Staatsblad 1936, N°. 342, wordt gewijzigd als 
volgt: 

I. In artikel 4, lid 1, onder b, wordt in 
plaats van "artikel 21, eerste lid, onder a" 
gelezen: artikel 21, eerste lid. 

II. Artikel 21, lid 1, wordt vervangen 
door de volgende bepaling: 

1. Ome Minister kan toestaan of bepalen, 
dat, met inachtneming van door hem ge
stelde voorwaarden tof termijnen, ten aan
.zien van een persoon of van een groep van 
personen van de artikelen 18, 19 en 20 wordt 
afgeweken. 

111. In artikel 21, lid 2, vervallen de 
woorden "onder a". 

IV. Artikel 25, lid 2, onder a, wordt ver
vangen door de volgende bepaling: 

a. van hem, op wie een der bepalingen 
van artikel 20, tweede lid, van toepassing 
:is, zomede van hem, te wiens aanzien Onze 
Minister, krachtens artikel 21, eerste lid. 
heeft bepaald, dat de afvoering van het be
volkingsregister achterwege blijft, in het 
laatste geval gedurende een door Onze 
Minister te bepalen termijn; 

V. Artikel 27, lid 1. wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. de purtt aan het slot van het gestelde 
onder c, wordt vervangen door een punt
komma; 

b. aan dit lid wordt toegevoegd: 
d. dat personen of groepen van personen 

tijdelijk of duurzaam worden dan wel blijven 
opgenomen in het bevolkingsregister van 
door hem aan te wijzen gemeenten. 

VI. Artikel 60, lid 2, wordt vervangen 
door de volgende bepaling: 

2. Onze Minister kan toestaan of bepalen. 
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dat personen of groepen van personen, te 
wier aanzien hij met toepassing van artikel 
21, eerste lid, heeft bepaald, dat zij niet in 
de bevolkingsregisters moeten worden opge
nomen, onderscheidenlijk van de bevolkings
registers moeten worden afgevoerd, geduren.
de een door hem te bepalen termijn in het 
verblijfregister worden ingeschreven. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 11 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Binnen[. Zaken, TEULINGS. 

{Uitgeg. 28 Oct. 1949.) 

S. J 458 

II Odober 1949. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
13 Maart 1919, Staatsblad N°. 107, tot 
uitvoering van artikel 243 der Invalidi
teitswet. 

Wij JULIANA, em. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van S October 1949, N°. 4311, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 243 der Invaliditeitswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. de beschikkingen van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 11 Juni 19411 Nederlandse Staats
courant 1941, N°. II3 en van 5 Maart 1942, 
N°. i 102, Afdeling Arbeidersverzekering, tot 
wijziging van het model der rentekaart. ver
vallen; 

II. aan de voorzijde van het model der 
rentekaart, zoals dat model is vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 13 Maart 1919, Staats
blad N°. 107, laatstelijk gewijzigd bij Konink" 
lijk besluit van II December 1947, Staatsblad 
N°. H 417, worden in de tabel, waarop is aan
gegeven, welke premiën voor de verschillende 
loonklassen verschuldigd zijn, in de rubriek 
dagzege! de bedragen "o.o,5" en "0.12'" 
gewijzigd in "0.0811 en •• 0.13"; 

II I. aan de achterzijde van het model der 
rentekaart wordt in de elfde alinea, onder 4, 
het cijfer "14" gewijzigd in "16"; 

IV. de rentekaarten, waarvan de model
len werden vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 13 Maart 1919, Staatsblad N°. 107, laats
telijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 11 
December 1947, Staatsblad N°. H 417, blijven 
geldig. 

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

Soestdijk, 11 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zalun, A. M. JoEKES. 
{Uitgeg. 1 November 1949). 
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s. J 459 

13 Oct.ober 1949. BESLUIT tot hernieuwde 
afkondiging van de tekst van het Suiker
en stroopbesluit (Staatsblad 1924. N°. 
96). 

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

Sociale Zaken van 6 October 1949, N°. 
787 0/dossier 28, Afdeling Volksgezond
heid; 

Gelet op het bepaalde in artikel II I van 
Ons besluit van I2 Augustus 1949 '(Staats
blad N°. J 385) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van het Suiker- en stroopbesluit 

(Staatsblad 1924, N°. 96) opnieuw af te kon
digen als in de bijlage dezes is aangegeven. 

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

Soestdijk, 13 October 1949. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. 4 Nov. 1949.) 

Koninklijk besluit van 6 Maart 1924 (Staats
blad no. 96), tot toepassing van de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. 793) op suiker en stroop, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 281), bij Koninklijk besluit 
van 18 Mei 1934 (Staatsblad n°. 262), bij 
Koninklijk besluit van 25 Maart 1935 
(Staatsblad n°. ISS), bij Koninklijk besluit 
van 5 December 1938 (Staatsblad n°. 878), 
bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1947 
(Staatsblad n°. H 178) en bij Koninklijk 

besluit van 12 Augustus 1949 (Staatsblad 
n°. J 385). 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder 

de naam "suiker" zonder meer: saccharose 
(riet- of beetwortelsuiker). 

Art. 2. Aangeduid moet worden met de 
naam: 

1. Kandij het product bestaande uit de 
grote kristallen, verkregen bij afkoeling 
van sterk geconcentreerde suikeroplossingen. 

Al naar de kleur mogen onderscheiden 
worden witte (blanke), gele en bruine kandij, 
terwijl een zeer donkerkleurige soort de naam 
van Boerhaavense kandij mag dragen. 

2. Witte suiker of suiker het product be
staande uit de kleurloze kristallen, welke 
voor ten minste 99,0 % uit suiker bestaan. 

Al naar haar uiterlijk voorkomen mogen 
onderscheiden worden de volgende soorten 
witte suiker: , 

Superior, Melis N°. 1, Melis N°. 2, parel 
melis, grove melis, gemalen melis, wit gedraaide 
suiker, brodensuiker, klontjes suiker, tabletten
.suiker, chips e.d. 

3. Basterdsuiker de kleine kristallijne, licht
gele of donkerbruine invertsuikerhoudende 
suiker, verkregen als naproduct van suiker
raffinaderijen of wel door vermenging van 
fijne suikerkristallen met min of meer ge
kleurde invertsuikerhoudende stroop. 

Al naar de kleur mogen onderscheiden 
worden lichte en donlure of bruine basterd
suiker. 

Art. 3. Aangeduid moet worden met de 
naam: 
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1. Melksuiker het vaste koolhydraat, zoals 
verkregen uit zoete wei. 

2. Invertsuikeritroop of Invertsuiker het 
mengsel van glucose en fructose, verkregen 
door hydrolisering van suiker. 

3. Massé of Zetmeelsuiker het mengsel 
van vaste koolhydraten, verkregen door hy
drolisering van zetmeel. 

4. Glucosestroop, zetmeelstroop of aardap
pelitroop, de stroperige vloeistQf, verkregen 
door hydrolisering van zetmeel. 

In afwijking hiervan mag worden aange
duid met de naam malthosestroop of mout
suikerstroop de stroperige vloeistof, verkregen 
door zodanige hydrolisering van zetmeel, dat 
voor een aanmerkelijk deel malthose is 
ontstaan. 

Art. 4. Aangeduid mag uitsluitend en moet 
moet worden met de naam vanillesuiker of 
vanilliensuiker de waar die, behoudens enig 
zetmeel, bestaat uit een mengsel van suiker 
met vanillien (3 methoxy - 4 hydroxy -
benzaldehyd), onderscheidenlijk met aethyl
vanillien (3 aethoxy - 4 hydroxy - ben
zaldehyd). 

Art. 5. Stroperige suikerhoudende vloei
stoffen, verkregen als bij- of naproduct van 
kandijfabrieken, suikerfabrieken en suiker
raffinaderijen of als hoofdproduct van stroop
raffinaderijen, al of niet gemengd met zet
meelstroop, moeten worden aangeduid met 
een der volgende namen: 

a. ·Kandijstroop. 
b. Stroop of 1uikerstroop. 
c. Huishoudstroop. 
d. Keukenstroop. 
e. Melado ; melasse. 

Art. 6. 1. Waren, die in aard of samenstel
ling gelijken op een der waren in de vorige 
artikelen bedoeld of ten doel zouden kunnen 
hebben deze te vervangen, alsmede synthe
tisch bereide verzoetingsmiddelen, al of 
niet met andere stoffen vermengd, mogen 
niet dan met Onze toestemming en onder 
door Ons te stellen voorwaarden worden 
aangeduid met namen. waaruit de aard en 
samenstelling niet, of niet voldoende blijken, 
of moeten naar aard en samenstelling kwali
tatief en kwantitatief. met vermelding van 
de juiste namen der aanwezige verzoetings
middelen, op voor de koper begrijpelijke wijze 
worden aangeduid. 

2. De bepaling in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op stropen ver
meld in het Jam-limonadebesluit, in de wet
telijk geldende Nederlandse Phannacopee 
en in de Supplementen op die Pharmacopee. 

Art. 7. Aangeduid moet worden met de 
naam: 

1. Kandystroop de stroperige vloeistof, 
verkregen als naproduct bij de bereiding 
van kandij . 

2. Stroop of Suikerstroop de stroperige 
vloeistof verkregen uit de kooksels in riet
suiker- of beetwortelsuikerfabrieken, nadat 
daaruit suiker in kristallen is verwijderd. 

3. Huishoudstroop het mengsel van kandij
stroop. stroop of melasse en zetmeelstroop, 
waarvan het suikergehalte (de som van 
saccharose en invertsuiker, de laatste omge
rekend tot saccharose) ten minste 30 procent 
bedraagt. 

4. Keulutnstroop het mengsel van kandij-
61 
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stroop. stroop of melasse en zetmeelstroop. 
waarvan het suikergehalte (de som van 
saccharose en invertsuiker, de laatste omge
rekend tot saccharose) ten minste 15 procent 
bedraagt. 

5. Melado onderscheidenlijk melasse de 
stroop met een asgehalte hoger dan 5,o pro
cent. 

Art. 8. 1. Op de buitenzijde van alle ver
pakkingen - indien daarop een etiket voor
komt, op het etiket - der in de artikelen 2 
tot en met 6 bedoelde waren moet voorkomen 
één en niet meer dan één der in de artikelen 
2 tot en met 5 aangegeven, onderscheidenlijk 
in artikel 6 bedoelde aanduidingen. Zij moe
ten zijn in de Nederlandse taal, niet door 
vegen uit te wissen, gemakkelijk leesbaar 
en niet onderbroken. 

2. Op alle verpakkingen der in lid I be
doelde waren, welke niet meer dan 2 kilo
gram bevatten, moet de in dat lid bedoelde 
aanduiding bestaan uit letters van ten minste 
4 mm (0,004 m) hoogte bij een lijndikte van 
ten minste 0,5 mm (0,0005 m), behalve bij de 
in artikel 6 bedoelde waren, die zich bevinden 
in een verpakking, welke ten hoogste 10 
gram inhoudt, waarvan de hoogte der letters 
ten minste 2 mm (0,002 m) moet bedragen. 
Deze letters moeten de hoogste en dikste zijn 
van alle letters, die op de verpakking voor
komen. 

3. In een winkel, op een markt of op enige 
andere voor het publiek toegankelijke ver
koopplaats moet op elke verpakking der in de 
artikelen 3 tot en met 6 bedoelde waren met 
een inhoudsmaat van meer dan 2 kilogram, 
of indien de waren onverpakt zijn, op elk 
der voorwerpen, waarin of waarop zij zich 
bevinden, de aanduiding, in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, bestaan uit letters 
die een hoogte hebben van ten minste 2 centi
meter (0,02 m) en een lijndikte van ten min
ste 2 milimeter (0,002 m) en zijn aangebracht 
op de verpakking zelf, op het voorwerp, waar
in of waarop de waar zich bevindt, of op een 
onmiddellijk boven de verpakking .of ge
noemd voorwerp geplaatst bord. De aandui
ding moet voor de bezoekers of voor het 
publiek duidelijk zichtbaar zijn. Zijn beide 
kanten van het bord voor het publiek zicht
baar, dan moet de aanduiding aan weers
zijden zijn aangebracht. 

4. Aanduidingen, die het verzoetend ver
mogen ener waar aangeven, mogen slechts 
worden gebezigd voor zover die aanduidingen 
in overeenstemming zijn met het werkelijk 
verzoetend vermogen der waar en uitgedrukt 
zijn als de gewichtshoeveelheid suiker (sac
charose), waarmede een nauwkeurig aange
geven hoeveelheid (b.v. x gram, y cmî, 1 ta
blet) der waar in verzoetend vermogen over
eenstemt. Daarbij is het verzoetend vermo
gen van zuiver o. benzoëzuursulfimide 
(,,Saccharine") als 550 maal, dat van zuiver 
phenetolcarbamide (,,Dulcine") als 250 maal 
dat van suiker (saccharose) te rekenen en 
van mengsels naar evenredigheid. 

5. Melado, onderscheidenlijk melasse, mag 
in de kleinhandel uitsluitend voorhanden 
2:ijn in een verpakking met een inhoudsmaat 
kleiner dan 2 liter, kennelijk bestemd om 

. met de inhoud aan de verbruiker te worden 
afgeleverd, voorzien van de aanduiding 
,,Zoute stroopn op de wijze, aangegeven in 
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het tweede en derde lid van dit artikel. 
~- 9. 1. De voorwerpen, waarin de waren, 

in dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede 
de omhulsels dier voorwerpen, moeten, voor 
zover zij bestemd of geschikt zijn om met 
de inhoud aan de verbruikers te worden afge
leverd, aan de buitenzijde zijn voorzien van 
een aanduiding, aangevend de hoeveelheid 
der in het voorwerp aanwezige waar. 

2. Deze aanduiding moet voor de koper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op eenzelfde vlak van het 
voorwerp, waarop de naam der waar is ver
meld, en mag niet door vegen zijn uit te 
wissen. Zij moet bestaan uit één der woor
den "inhoud" of "netto'1, eventueel afge
kort tot ,,inh." of "net.". gevolgd door de 
in kilogrammen en/of grammen uitgedrukte 
hoeveelheid der waar en mag geen grotere 
hoeveelheid aangegeven dan aan waar in het 
voorwerp aanwezig is. 

Voorbeelden: .,Inhoud 1/ 2 kg"; .,Netto 500 
gram''. 

De letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m), behalve bij hoeveelheden 
van niet meer dan 10 gram, waarvoor de 
hoogte der letters niet meer dan 2 mm 
(0,002 m) behoeft te bedragen. 

Art. 10. 1. Witte (blanke) kandij moet vol-
doen aan de volgende eisen: 

a. saccharosegehalte: ten minste 99,0 % ; 
b. asgehalte: ten hoogste o,os % ; 
,. andere bestanddelen dan die uit suiker

riet of beetwortel verkregen, moeten afwezig 
zijn; de aanwezigheid van een geringe hoe
veelheid ener onoplosbare onschadelijke 
blauwe kleurstof en een geringe hoeveelheid 
katoenvezels is geoorloofd. 

2. Bruine of gele kandij en Boerhaavese 
kandij moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a. asccharosegehalte: ten minste 96,0 % ~ 
b. asgehalte ten hoogste 0,3 % ; 
,. andere kleurstof dan de natuurlijke 

kleurstof van suikerstroop of van gebrande 
suiker moet afwezig zijn; 

d. andere bestanddelen dan die, uh suiker
riet of beetwortel verkregen, moeten afwezig 
zijn; de aanwezigheid van een geringe hoe
veelheid katoenvezels is geoorloofd. 

3. Witte suiker moet voldoen aan de vol-
gende eisen: 

a. saccharosegehalte: ten minste 9910 % : 
b. asgehalte: ten hoogste 0,05 %; 
c. andere bestanddelen dan die uit suiker

riet of beetwortel verkregen, moeten afwezig 
zijn; de aanwezigheid van een geringe hoe
veelheid ener · onoplosbare omschadelijke 
blauwe kleurstof is geoorloofd. 

4. Bastertbuiker moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. gehalte aan asccharose en invertsuiker. 
de laatste omgerekend tot saccharose, ten 
minste 90,0 % op de droge stof; 

b. asgehalte ten hoogste 2,5 % op de droge 
stof; 

c. gehalte aan invertsuiker ten minste 
1,0%; 

d. andere bestanddelen dan die, welke in 
kooksels van rietsuiker- of beetwortelsuiker
fabrieken plegen voor : te komen moeten 
afwezig zijn. 

Art. 11. Vanillesuiker ot vanilliensuilcer 
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moet voldoen aan de volgende eisen: 
a. gehalte aan suiker ten minste 97 o/o-; 
b. gehalte aan vanillien (3 methoxy -

4 hydro:zy - benzaldehyd) ten minste 1 % 
of a.aq aethylvanillien (3 aethoxy - 4 h~ 
droxy - benzaldehyd) ten minste 0,25 % : 

c. andere stoffen, behalve enig zetmeel, 
mogen niet aanwezig zijn. 

Art. 12. 1. Kandystroop moet voldoen 
aan de volgende eisen: 

a. extract gehalte ten minste 80 % ; 
b. asgehalte ten hoogste 1,5 %: 
c. schijnbare zuiverheidsfactor ten minste 

80%: 
d. andere bestanddelen dan die, uit suiker

riet of beetwortel verkregen, moeten afwe
zig zijn. 

2. Stroop (suikerstroop) moet voldoen aan 
de volgende eisen: 

a. extractgehalte ten minste Bo % ; 
b. asgehalte ten hoogste s,o %: 
c. schijnbare zuiverheidsfactor t en minste 

73%; . 
d. andere bestanddelen dan die, welke in 

kooksels van rietsuiker- of beetwortelsuiker
fabrieken plegen voor te komen, moeten 
afwezig zijn. 

3. Huishoudstroop moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. extractgehalte ten minste 80 %; 
b. asgehalte ten hoopte s,o %; 
c. gehalte aan suiker (de som van saccha• 

rose en invertsuiker, de laatste omgerekend . 
tot saccharose) ten minste 30 % ; 

d. andere bestanddelen dan zetmeelstroop 
en die, welke in kooksels van rietsuiker- of 
beetwortelsuikerfabrieken plegen voor te 
komen, moeten afwezig zijn. 

4. Keukenstroop moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. extractgehalte ten minste 80 %; 
b. asgehalte ten hoogste 4,0 % ; 
c. gehalte aan suiker (de som van saccha

rose en invertsuiker, de laatste omgerekend 
tot saccharose) ten minste 15 %; 

d. andere bestanddelen dan zetmeelstroop 
en die, welke in kooksels van rietsuiker- of 
beetwortelsuikerfabrieken plegen voor 1te 
komen, moeten afwezig zijn. • 

5. Melado onderscheidenlijk melasse moet 
in de kleinhandel voldoen aan de eisen van 
stroop (suikerstroop) gesteld, behalve voor , 
wat betreft het asgehalte, dat ten hoogste 
7,0 % mag bedragen. 

Art. 13. De suikers en stropen in de arti
kelen I o en 12 genoemd, moeten voorts vol• 
doen aan de volgende eisen: 

a. kleur. reuk en smaa,Ji moeten normaal 
zijn; 

b. bederf (b.v. gisting) moet afwezig zijn: 
c. vreemde bestanddelen moeten afwezfa. 

zijn; 
d. zwaveligzuur in grotere hoeveelhedea' 

dan 40 milligram per kilogram suiker of 
stroop mag niet aanwezig zijn. 

Art. 14. Melksuiker moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. lactosegehalte ten minste 99,0 %: 
b. asgehalte ten hoogste 0,1 %; 
c. de eisen in artikel 13, onder a, b en ~ 

cenoemd. 
Art. 15. Invertsuiker-stroop moet voldoen' 

aan de volgende eisen: 
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a. eztractgehalte ten minste 7S %; 
b. asgehalte ten hoogste.. 0,5 % ; 
c. zuurtegraad ten hoogste 7; 
d. phalte aan saccharose ten hoogste 

llo,o %; 
e. andere suikers dan invertsuiker en sac

charose moeten afwezig zijn: 
/. de eisen in artikel 13, onder a, b, c en d, 

cenoemd. 
Art. 16. Massé moet voldoen aan de vol" 

cende eisen : 
a. extractgehalte ten minste 80 % ; 
b. asgehalte ten hoogste 1,25 % van de 

droge stof: 
c. zuurtegraad ten hoogste 4; 
d. redu.cerend vermogen v66r inversie, 

uitgedrukt als glucose, te,n minste 81 % 
van de droge stof: 

e. gehalte aan dextrine ten hoogste 15 % 
van de droge stof; 

f. in o,s gram mag arsenicum niet kunnen 
worden aancetoond; 

,. de eisen in artikel 13, onder a, b, c en d, 
genoemd. 
· Art. 17. Glu&osutroop moet voldoen aan 
de volgende eisen : 

a. extractgehalte ten minste 80 % ; 
b. asgehalte ten hoopte o,6 % van de 

droge stof; 
c. zuurtegraad ten hoogste 2 s; 
d. reducerend vermogen v6ór inversie, 

uitgedrukt als a:lucose, ten minste 43 % 
van de droge stof; 

e. gehalte aan dextrine ten hoogste 49 % 
van de droge stof; 

f. de eisen in artikel 16, onder f en ,. 
genoemd. 

Art. 18. Maltosutroop of mouuui1"rstroop 
moet voldoen aan de volgende eisen : 

a. extractgehalte ten minste 80 °/o; 
b. asgebalte ten hoogste 1 % van de droge 

stof; 
c. zuurtegraad ten hoogste 4; 
d. gehalte aan maltose ten minste so % 

van de droge stof; 
•· gehalte aan glucose ten hoogste s % 

van de droge stof; 
f. de eisen genoemd in artikel 16, onder 

/eng. 
Art. 19. De waar, die door een opschrift 

of op enige andere wijze wordt aangeduid 
als, of kennelijk voorhanden is als een der 
waren, bedoeld in een der artikelen 2 tot 
en met 7 van dit besluit, moet voldoen aan 
de eisen aan die waar bij dit besluit ge-
~~d. . 

Art. 20. Op waren in dit besluit bedoeld, 
die kennelijk voor uitvoer bestemd zijn, ia 
dit besluit niet van toepassing, mits zij niet 
aanwezig zijn in ruimten, bedoeld in artikel 
8, lid 3. 

Art. 21. I. Voor de beoordeling of de waren, 
lp dit besluit bedoeld. voldoen aan de daarin 
1estelde eisen moet gebruik gemaakt worden 
van de Methoden van Onderzoek. voor zover 
die daartoe toereikend zijn, aangegeven in 
de bijlage, bedoeld io artikel 26 van het Jam
limonadebesluit (Staatsblad 1937, N°" 854), 
waarvan de tekst opnieuw is ,afgekondigd 
l,ij Ons Besluit van 2 November 1939 (Staats
&lad n°. 871), zoals deze Methoden van Onder
soek sedert zijn of worden gewijzigd. 

2. Waar meer dan één me"'hode van. onder-
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zoek is voorgeschreven, moet bij de uitkomst 
van het onderzoek tevens worden opge
geven, welke methode is toegepast. 

Art. 22. Dit besluit treedt in werking 
3 maanden na de dag der dactekening van 
he• Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Art. 23. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel van Suiker- en stroop
besluit met vermelding van de jaargang en 
het nummer van het Staatsblad. waarin het 

is geplaatst. 
Onze M;nister van Arbeid, Handel en 

Nij verheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Behoort bij Koninklijk besluit van I3 Oc
tober 1949, N°. 35. 

Mij bekend, 
De Min. van Sociale Zaken, A.M. JoBKES. 

s. J 460 
I3 October 19-49. BESLUIT tot toepassing 

van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van · de Kleinhandel in 

textielgoederen (.,Vestigingsbesluit 
Kleinhandel in Textielgoederen I949"). 

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

Economische Zaken van 27 Augustus 1949, 
N°. 52052 MS/W, Directie voor de Midden
stand; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel I en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
verzoeken tot toepassing van deze wet ten 
aanzien van de kleinhandel in textielgoederen 
en de kleinhandel in dameshoeden zijn inge
diend door de Vakgroep Detailhandel in 
Textielgoederen en de Vakgroep Detailhan
del in Dameshoeden, behorende tot de 
Hoofdgroep Handel, alsmede door de volgen
de rechtspersoonlijkheid bezittende vereni
gingen van ondernemers; 

A. de Nederlandse Bond van Detailhande
laren in Textiel en Mode-artikelen "Demo
tex" te Amsterdam, aangesloten bij de Ko
ninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 

B. de Nederlandse Katholieke Vakbond 
voor de Textielhandel "St. Willebrordus" te 
Amsterdam, aangesloten bij de Nederlandse 
Katholieke Middenstandsbond, 

C. de Nederlandse Bond van Christelijke 
Detailhandelaren in Textiel en Mode-artike
len te 's-Gravenhage, aangesloten bij de 
Christelijke Middenstandsbond in Neder
land; 

Overwegende, dat het wenselijk is tot zo
danige toepassing over te gaan: 

Gelet op de artikelen 1 1 vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

De Middenstandsraad gehoord; 
De Raad van State gehoord (advies van 

13 September 1949, H0 • 25) 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 7 October 1949, N•. 
58799 MS/W, Directie voor de Middenstand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
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I. uitoefenina uan de kleinhandel in heren
en jo,wuubavenJcledina en herenmode-artikel.M&: 
het ten verkoop aan het publiek voorhanden 
hebben dan wel qet aan het publiek verkopen, 
behoudens voor zover dit geschiedt in de uit
oefening van ,een andere in dit artikel ge. 
noemde tak van bedrijf, van een of meer 
van de navolgende artikelen voor heren en 
jongens : 

burgerkleding, ambtskleding. uniform-kle
ding. avondkleding. bedrijfskleding (met in
begrip van damesbedrijfskleding), regenkle
ding. overhemden, blouses, boorden, man
chetten, dassen, halsdoeken, hoofdbedekking, 
handschoenen en wan ten, 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen van een 
of meer van de navolgende artikelen voor 
heren en jongens: 

onderkleding, nachtgoed, tricot-strandkle
ding, tricot-sportkleding, kousen, sokken, 
plaids en zakdoeken; 

II. uitoefening van de kleinhandel in dames
en meisjesbovenkleding : het ten verkoop aan 
het publiek voorhanden hebben dan wel het 
aan het publiek verkopen van een of meer 
van de navolgende artikelen, niet vervaar
digd van bont, voor dames en meisjes: 

burgerkleding, huishoudkleding, uniform
kleding, avondkleding, regenkleding en blou
ses, 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen van een 
of meer van de navolgende artikelen voor 
dames en meisjes: 

• bedrijfskleding, tricot-strandkleding, tri
cot-sportkleding, onderjurken, bedjasjes, 
hoofdbedekking (met uitzondering van da
mes- en meisjeshoeden, tenzij als onderdeel 
van bovenkleding geleverd) en halsdoeken; 

III. uitoefening van d, kleinhandel in dames
mode- en kleinvakartikelen: het ten verkoop 
aan het publiek voorhanden hebben dan wel 
het aan het publiek verkopen, behoudens 
voor zover dit geschiedt in de uitoefening 
van een andere in dit artikel genoemde tak 
van bedrijf, van een of meer van de navol
gende artikelen: 

kledingversiering en -garnering (met uit
zondering van corsages), bruidstooi, hoofd
doeken, dameshalsdoeken, dameshandschoe
nen en -wanten, kant, knopen, lint, band, 
elastiek, garens, handwerkstoffen, hand
werkartikelen, damesdassen en -kragen, 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 

· dan wel het aan het publiek verkopen van 
een of meer van de navolgende artikelen: 
· artikelen van bont (met uitzondering van 
bontkleding), dameskousen, damesrokken, 
dameszakdoeken. baretten, mutsen. pelle
rines en bolero's; 

IV. uitoefening van de kleinhandel in stuk
•oederen en huishoudgoed : het ten verkoop 
aan het publiek voorhanden hebben dan wel 
het aan het publiek verkopen, behoudens 
voor zover dit geschiedt in de uitoefening 
van een andere in dit artikel genoemde tak 
van bedrijf, van een of meer van de navol
gende artikelen: 
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stukgoederen, bestemd voor boven- en 
onderkleding of voor huishoudelijke doelein
den, huishoudgoederen, tafelgoederen, lakens 
slopen en zakdoeken, . 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen van 
een of meer van de navolgende artikelen: 

bedden, bedkussens, matrassen, dekens, 
tijken, matras- en kussenovertrekken, sprei
en, bedrijfskleding, schorten en stofjassen; 

V. uitoefening van de kleinhandel in onder
kleding, babygoed en corsetartikelen : het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen, behou
dens voor zover dit geschiedt in · de uitoefe
ning van een andere in dit artikel genoemde 
tak van bedrijf, van een of meer van de navol
gende artikelen: 

onderkleding, nachtgoed, bedkleding, tri
cot-strandkleding, tricot-sportkleding, cor
setten, corselets, geconfectionneerde buik
banden, bustehouders, gezondheidsgordels, 
babykleding en babybenodigdheden, 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel aan het publiek verkopen van een 
of meer van de navolgende artikelen: 

jkousen, sokken, lint, sluitlakens en dekens, 
kussens en matrassen voor kinderwagens en 
wiegen; 

VI. uitoefening van de kleinhandel in wo
ningtextielgoederen : het ten verkoop aan het 
publiek voorhanden hebben dan wel het aan 
het publiek verkopen, behoudens voor zover 
dit geschiedt in de uitoefenjng van een andere 
in dit artikel genoemde tak van bedrijf, van 
een of meer van de navolgende artikelen: 

gordijnen, stoffen en voering hiervoor, be
kledingsstoffen voor meubelen en markiezen, 
wandbespanningsstoffen, bedden, bedkussens 
matrassen, dekens (met uitzondering van 
electrische dekens), tijken, matras- en kussen
overtrekken, spreien, tafellkleden, divan
kleden, wandkleden en vloerbedekking (met 
uitzondering van Oosterse tapijten en van 
hout vervaardigde vloerbedekking), 

al dan niet gepaard gaande met het ten 
verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen van 
tafelzeil of vlaggedoek.; 

VII. uitoefening van de kleinhandel in 
kousen en sokken : het ten verkoop aan het 
publiek voorhanden hebben dan weJ het aan 
het publiek verkopen, behoudens voor zover 
dit geschiedt in de uitoefening van een andere 
in dit artikel genoemde tak van bedrijf, van 
kousen of sokken; 

VIII. uitoefening van de kleinhandel in 
bontkleding en bontartikelen : het ten verkoop 
aan het publiek voorhanden hebben dan wel 
het aan het publiek verkopen, behoudens 
voor zover dit geschiedt in de uitoefening 
van een andere in dit artikel genoemde tak 
van bedrijf, van een of meer van de navol
gende artikelen: 

dames- en meisjesbontkleding, bontvoe
ring voor dames- of meisjeskleding, andere 
van bont vervaardigde artikelen en bont
vellen, 

al dan niet gepaard gaande met het ten ver-
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koop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen van 
een of meer van de navolgende artikelen: 

herenbontkleding, bontvoering voor heren
kleding, bontwanten, bonthandschoenen en 
fournituren voor zover in het bontvak be
nodigd; 

IX. uitoefening van de kleinhandel in da
meshoeden : het ten verkoop aan het publiek 
voorhanden hebben dan wel het aan het pu
bliek verkopen, behoudens voor zover dit 
geschiedt in de uitoefening van een andere 
in dit artikel genoemde tak van bedrijf, van 
een of meer van de navolgende artikelen 
voor dames en meisjes: 

hoeden, baretten en mutsen, 
al dan niet gepaard gaande met het ten 

verkoop aan het publiek voorhanden hebben 
dan wel het aan het publiek verkopen van 
een of meer van de navolgende artikelen 
voor dames en meisjes: 

voiles, hoofddoeken, rouwsluiers, bruids
tooi, haarstrikken en dameshoedgamering; 

X. wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937; 

XI. Onze Minister : Onze met de uitvoe
ring van de wet belaste Minister. 

2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
als uitoefening van een in het vorige lid ge
noemde tak van bedrijf niet aangemerkt het 
ten verkoop aan het publiek voorhanden 
hebben dan wel het aan het publiek verkopen 
van: 

a. artikelen, als in dat lid genoemd, be
stemd voor het beoefenen van een tak van 
sport, in de uitoefening van de kleinhandel 
in sportartikelen ; 

b. lederen kleding, in de uitoefening van 
het automobiel- en garagebedrijf, het rijwiel
bedrijf of het motorrijwielbedrijf; 

c. knopen, lint, band, elastiek, aanvatters, 
dweilen, stofdoeken, poetsdoeken en pan
lappen, in de uitoefening van de kleinhandel 
in galanterieën; 

d. naaigaren en naaizijde, in de uitoefe
ning van de kleinhandel in galanterieën en 
van de kleinhandel in naaimachines; 

e. artikelen, als in dat lid genoemd, in de 
uitoefening van de kleinhandel in tweede
hands goederen, behoudens voor zover dit 
geschiedt in inrichtingen, waar uitsluitend 
of in hoofdzaak die artikelen ten verkoop 
aan het publiek voorhanden zijn of aan het 
publiek plegen te worden verkocht. 

Art. 2. r. Het is verboden een inrichting, 
bestemd of medebestemd voor de uitoefening 
van een of meer der in artikel r genoemde 
takken van bedrijf, voor zover die uitoefe
ning betreft. te vestigen zonder daartoe van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichtinguit
geoefende bedrijf met de uitoefening van een 
of meer der in artikel r genoemde takken 
van bedrijf, zomede ten aanzien van de 
voortzetting van het in een inrichting, als 
in het vorige lid bedoeld, uitgeoefende be
drijf, in geval van wijziging in de personen 
van ondernemers of beheerders. 

Art. 3. De minimum-eisen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
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bestaan voor de in artikel I genoemde be
drijven in: 

1. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteren. zulks- te beoordelen in 
verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen. benodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke. geregis-

• treerde overeenkomst van geldlening, waar
uit blijkt. dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagtekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 
worden opgeëist. 

Art. 4. De minimum-eisen van handels
kennis. bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten voor de in artikel I genoemde bedrijven: 

1. bedrijfsleer : 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming, alsmede van de 
daarbij in toepassing komende algemene 
regelen van de bedrijfsleer: 

b. kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde: 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een eenvou

dige administratie volgens de methode van 
het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen. welke bij de financiering en het 
beheer van een middenstandsonderneming 
voorkomen. te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en interest-
berekeningen; 

b. berekeningen in de goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen; 

4. handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organi~tie van 

de handel in het algemeen, alsmede omtrent 
de gebruiken bij het inkopen en het verkopen 
van goederen en bij het verlenen van dien
sten; 

b. kennis van het binnenlandse betalings
verkeer; 

c. enige kennis omtrent het bank- en het 
credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandse transport-
en verkeerswezen; · 

e. kennis van het verzekeringswezen. voor 
zover voor een middenstandsonderneming 
van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis : 
a. enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijz9nder; 
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b. enige kennis omtrent de vennootschaps
vormen en omtrent het wezen van coöpe
ratieve en andere verenigingen; 

c. enige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, prefe
rentie en hèt recht van terugvordering; 

d. enige kennis omtrent de wettelijke bepa
lingen in zake faillissement en surséance van 
betaling en omtrent de verschillende soorten 
van handelspapier; 

e. enige kennis omtrent de voor de mid
denstandsondernemer van belang zijnde be
palingen in belastingwetten; 

f. enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
de middenstandsondernemer van betekenis 
zijn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op de detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandse taal en correspondentie: 
a. kennis van de Nederlandse taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- en spelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken; 

b. enige vaardigheid in het stellen van 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige 
handelsuitdrukkingen kan worden geëist. 

Art. 5. 1. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eisen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Alge
mene Handelskennis", ingesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Middenstands
bond, de Nederlandse Rooms-Katholieke 
Middenstandsbond en de Christelijke Mid
denstandsbond in Nederland, mits dit de 
handtekening draagt van de gecommitteerde 
van Onze Minister; 

b. hetzij het Brevet van Vakbekwaamheid, 
uitgereikt tot 1941 door de Federatie tot 
Uitreiking van het Bedienden- en Chefsbre
vet voor de Nederlandse Manufacturenhan
del. mits dit de handtekening draagt van de 
gecommitteerde van Onze Minister; 

c. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij he aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

d. hetzij een door Onze Minister ter zake 
afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder c. bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 6. De minimum-eisen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om-
vatten: · 

I. ~odr de kleinhandel in heren- en jon
gensbqvenkleding en herenmode-artikelen: 

' A. algemeen : 
1. qet kunnen toepassen van de moderne 

reclamiemiddelen en van de beginselen der 
mode~verkoopkunde; 

2. e · kennis omtrent het etaleren; 
3. t kunnen behandelen en voor afte-

.rering aan het publiek geschikt maken van 
de te -.erkopen artikelen; 

B. ~rtJtische warenkennis : 
1. k nnis van de grondstoffen, die in de 

texti · dustrie worden verwerkt; 
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2. eoip k~is omtrent de bewerking 
en de verwerking van deze grondstoffen, 
zoals het spinnen. het weven, het apprlteren, 
het verven en het drukken; 

3. enige kennis omtrent het onderzoek van 
vezels, garens en weefsels; 

C. practi1che warenkennis: 
1. kennis van de in artikel 1, sub I, ge

noemde artikelen en van de overige artikelen. 
welke in de uitoefening van bovengenoemde 
tak van bedrijf plegen te worden verkocht. 
alsmede van het gebruik daarvan; 

2. kennis van de stoffen en fournituren, 
waarvan de in artikel 1, sub I, genoemde 
artikelen het meest worden vervaardigd, 
alsmede enige kennis omtrent de voor die 
vervaardiging benodigde hoeveelheden; 

3. kennis van de maatindelingen en be
drevenheid in het maatnemen: 

4. kennis van de voornaamste bontsoor
ten; 

II. voor de kleinhandel in dames- en meis
jesbovenkleding: 

A. het vermelde onder I, sub A, van dit 
artikel; 

B. het vermelde onder I, sub B, van dit 
artikel; 

C. practische warenkennis: 
1. kennis van de in artikel J. sub II, ge

noemde artikelen en van de overige artikelen, 
welke in de uitoefening van bovengenoemde 
tak van bedrijf plegen te worden verkocht, 
alsmede van het gebruik daarvan; 

2. kennis van de stoffen en fournituren, 
waarvan de in artikel J, sub Il, genoemde 
artikelen het meest worden vervaardigd, als
mede enige kennis omtrent de voor die ver
vaardiging benodigde hoeveelheden; 

3. kennis van de maatirtdelingen en bedre
venheid in het maatnemen; 

. 4. ~ennis van de voornaamste bontsoorten. 

III. voor de kleinhandel in damesmode
en kleinvakartikelen: 

A. het vermelde onder I, sub A, van dit 
artikel; 

B. het vermelde onder 1, sub B, van dit 
artikel; · 

C. practi1che warenkennis: 
1. kennis van de in artikel 1, sub III, ge

noemde artikelen en van de over,i.ge artikelen, 
welke in de uitoefening van bovengenoem(\e 
tak van bedrijf plegen te worden verkocht, 
alsmede van het gebruik daarvan; 

2. kennis van de stoffen en fournituren, 
waarvan de in artikel J, sub 111, genoemde 
artikelen het meest worden vervaardigd, als
mede enige kennis omtrent de voor die ver
vaardiging benodigde hoeveelheden; 

3. kennis van de maatindelincen; 
4. kennis van de voornaamste bontsoor

ten: 

IV. voor de kleinhandel in stukgoederen 
en huishoudgoed: 

A. het vermelde onder I. sub A, van dit 
artikel; 

B. het vermelde onder 1, sub B. van dit 
artikel; 
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C. s,radische. marenkennis : 
1. kennis van de in artikel 1, sub IV, ge

noemde artikelen en van de overige artikelen, 
welke in de uitoefening :van bovengenoemde 
tak van bedrijf· plegen te worden verkocht. 
alsmede van het gebruik daarvan; 

z. kennis van de stoffen, waarvan de in 
artikel I, sub IV, genoemde artikelen het 
meest worden vervaardigd, alsmede enige 
kennis omtrent de voor die vervaardiging 
benodigde hoeveelheden: 

3. kennis van de maatindelincen en bedre
venheid in het maatnemen: 

V. voor de kleinhandel in onderkleding, 
babygoed en corset-artikelen; 

A. het vermelde onder 1, sub A, van dit 
artikel; 

B. het vermelde onder 1, sub B, van dit 
artikel; 

C. practische warenkmnis ; 
1. kennis van de in artikel I, sub V, ge

noemde artikelen en van de overige artikelen, 
welke in de uit oefening van bovengenoemde 
tak van bedrijf plegen te worden ver~ocht, 
alsmede van het gebruik daarvan; 

z. kennis van de stoffen en fournituren, 
waarvan de in artikel 1, sub V, genoemde 
artikelen het meest worden vervaardigd; 

3. kennis van de maatindelingen; 

Vl. voor de kleinhandel in woningteztiel
goederen: 

A. het vermelde onder 1, sub A, van dit 
artikel; 

B. het vermelde onder 1, sub B, van dit 
artikel; 

C. practische warenkennis: 
1. kennis van de in artikel 1. sub VI, ge

noemde artikelen en van de overige artikelen, 
welke in de uitoefening van bovengenoemde 
tak van bedrijf plegen te worden verkocht, 
alsmede van het gebruik daarvan; 

2. kennis van de stoffen en fournituren, 
waarvan de in artikel 1, sub VI, .genoemde 
artikelen het meest worden vervaardigd, 
alsmede enige kennis omtrent de voor die 
vervaardiging benodigde hoeveelheden; 

3. kennis van de maatindelingen; 
4. het kunnen maken van een eenvoudige 

kostprijsberekening; 

VII. voor de kleinhandel in kousen en 
sokken 

A. algemeen : 
het kunnen behandelen en voor aflevering 

aan het publiek geschikt maken van kousen 
en sokken: 

B. theoretische warenkenni, : 
1. kennis van de grondstoffen, die in de 

kousen- en sokkenindustrie worden verwerkt; 
z. enige kennis omtrent de verwerking 

van deze grondstoffen tot kousen en sokken: 

C. practiscla. marenlumnis: 
1. kennis van de verschillende soorten en 

kwaliteiten van kousen en sokken: 
z. kennis van de maten van kousen en 

sokken en van de bijpassende .schoenmaten; 
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VIII. voor de kleinhandel in bontkleding 
en bontartikelen: 

A. algemeen : 
1. het kunnen toepassen van de moderne 

reclamemiddelen en van de beginselen der 
moderne verkoopkunde; 

2. enige kennis omtrent het etaleren; 
3. het kunnen behandelen en voor afle

vering aan het publiek geschikt maken 
van bontkleding en bont artikelen; 

4. kennis van de verzorging en het onder-
houd van de bontvoorraad; 

B. theoretische warenkennis : 
1. kennis van de bontsoorten; 
2. kennis van de grondstoffen, die in zicht

bare en onzichtbare voeringen worden ver
werkt; 

C. practische warenkennis : 
1. kennis van het gebruik van de bont

soorten voor kleding en garnering; 
2. het kunnen beoordelen van de hoeveel

heid vellen, benodigd voor de vervaardiging 
van eenvoudige bontstukken; 

IX. voor de kleinhandel in dameshoeden: 
A. algemeen : 
1. het kunnen toepassen van de moderne 

reclamemiddelen en van de beginselen der 
moderne verkoopkunde; 

2. kennis van het etaleren; 
3. het kunnen behandelen en voor afleve

ring aan het publiek geschikt maken van 
dameshoeden; 

B. theoretische warenlunnis : 
1. kennis van de grondstoffen, die in de 

dameshoedenindustrie worden verwerkt; 
2. enige kennis omtrent de bewerking van 

deze grondstoffen, zoals het apprêteren en 
het verven; 

3. enige kennis omtrent vezels, garens en 
weefsels; 

C. pradische warenkennis : 
1. kennis van de in artikel 1, sub IX, ge

noemde artikelen en van de overige artikelen, 
welke in de uitoefening van bovengenoemde 
tak van bedrijf plegen te worden verkocht, 
alsmede van het gebruik daarvan; 

2. kennis van de stoffen en fournituren, 
waarvan de in artikel 1, sub IX. genoemde 
artikelen het meest worden vervaardigd; 

3. kennis van de maatindelingen; 
4. kennis van de voornaamste bontsoor

ten en het gebruik daarvan voor garnering 
en opmaak; 

s. enige kennis omtrent de verzorging en 
het onderhoud van bont; 

Art. 7. 1. Het voldoen aan de in artikel 6, 
onderscheidenlijk onder I. II, 111, IV, V. VI, 
VII, VIII en IX, vermelde eisen kan blijken 
uit het bezit van: 

a. hetzij de diploma's inzake vakbekwaam
heid voor onderscheidenlijk: 

I. de kleinhandel in heren- en jongens.. 
bovenkleding en herenmode-artikelen, 

II. de kleinhandel in dames- en meisjes
bovenkledinc, 

III. de kleinhandel in damesmode- en 
JdeinvakartikeJen, 
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IV. de kleinhandel in stukgoederen en 
huijdlolJdgoed, 

V. de kleinhandel in onderkleding, baby
goed en corsetartikelen, 

VI. de kleinhandel in woningtextielgoede-: 
ren, 

VII. de kleinhandel in kousen en sokken, 
alle afgegeven door of namens de Vak

groèp Detailhandel in Textielgoederen, 
VIII. het diploma inzake vakbekwaam

heid voor de kleinhandel in bontkleding en 
bontartikelen afgegeven door of namens de 
Vakgroep Detailhandel in Textielgoederen 
in samenwerking met de Stichting Vakoplei
ding van de Bond van Bontbedrijven, of het 
diploma "Bontwerker 1e klas", afgegeven 
door of namens de Stichting Vakopleiding 
van de Bond van Bontbedrijven, 

IX. het diploma inzake vakbekwaamheid 
voor, de kleinhandel in dameshoeden, af ge
geven door of namens de Vakgroep Detail
han4el in Dameshoeden, mits deze diploma's 
de handtekening dragen van de gecommit
teerde van Onze Minister. 

b. hetzij een ander door Onze Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handtekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen: 

c. hetzij een door Onze Minister terzake 
afge~even verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeling in 
de Nederlandse Staatscourant. 

Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk ingevolge het bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

Art. 9. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Kleinhandel in Textiel
goederen 1:949". 

Art. 10. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte._ 
kening van het Staatsblad. waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 13 October 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Economische Zaken. 

S. J 461 

VAN DEN BRINK. 

( Uit.eg. 28 Oct. 1949.) 

14 Od.,,_. 1949. BESLUIT ter bekendma
ki~c van de tekst van het Reglement 
vopr de Rijks Middelbare Landbouw
school te Groningen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbquw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 8 October 1949, Directie van de Land
bouw, N°. L-7466. Letter W., Afdeling L.O.; 

Geleti op het eerste lid van artikel II van 
Ons Besluit van 17 Aucustus 1949, Staats
blad N°. J 396; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van het Reglement voor 4e Rijks 

Middelbare Landbouwschool fe Groningen, 
zoals deze bij Ons Besluit van 17 Augustus 
1949, Staatsblad N°. J 396, is gewijzigd, met 
vernummering der artikelen en met de daar
uit voortvloeiende wijzigingen in de aanha
ling van artikelen, algemeen bekend te ma-

. ken door bijvoeg;ng van die tekst in zijn ge
heel bij dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 14 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. r,an L .• V. en V •• MANSHOLT. 

(Uitgeg. 18 November 1949).· 

Reglement voor de BUks Middelbare Land
bouwschool te Groningen 

(Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1912, Staatsblad N°. 274 en laats
telijk gewijzigd bi.J Koninklijk besluit van 
17 Augustus 1949, Staatsblad N°. J 396) 

I. Algemene bepalingen 
Art. 1. Dit reglement verstaat onder: 
a. Minister: Onze met de zaken van de 

Landbouw belaste Minister; 
b. Directeur-Generaal: Directeur-Gene

raal van de Landbouw. 
Art. 2. De Rüks Middelbare Landbouw

school beeft een twee- en een halfjarige cur
sus en is bestemd voor hen, die zich, na enkele 
jaren voorbereidend hoger. middelbaar of 
meer uitgebreid lager onderwijs te hebben 
genoten, voor de landbouwpractijk wensen 
voor te bereiden. 

Art. 3. 1. Aan de Rijks Middelbare Land-
bouwschool wordt onderwijs gegeven in: 

a. wiskunde; 
b. natuurkunde; 
c. scheikunde; 
d. plantkunde; 
•· dierkunde; 
f. Nederlands; 
g. Engels; 
h. Duits; 
i. Frans; 
ï. aardrijkskunde; 
k. geschiedenis; 
l. technisch tekenen; 
m. kennis van de grond, grondverbetering 

en grondbewerking; 
n. bemestingsleer; 
o. plantenteeh; 
p. veeteelt en veevoeding; 
"· zuivelbereiding; 
, • landmeten en waterpassen; 
,. landbouwboekbouden; 
t. landbouwwerktuigkunde: 
u. bedrijfsleer. 
2. Door Onze Minister kunnen vakken 

aan de bovenstaande worden toegevoegd. 
3. Bij het onderwijs wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de bestemming der 
leerlingen. 

Art. 4. 1. De cursus omvat drie winter
semesters en twee zomer-semesters. 

In de zomersemesters zal ongeveer drie 
maanden schoolonderwijs worden gegeven, 
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2. Het begin van elk semester, zomede de 
vacantietijden, worden bij het in artikel I2' 
bedoelde huishoudelijk reglement vastgesteld. 

3. Het schooljaar omvat een winter- en 
een zomer-semester. 

II. Van het toezr'cht 

Art. 5. Het toezicht op de school is opge
dragen aan de inspecteur van het landbouw
onderwijs en aan een commissie van toezicht" 

Art. 6. De commissie van toezicht heeft 
tot taak de belangen van de school en van de 
leerlingen te bevorderen en Onze Minister, de
Directeur-Generaal en de inspecteur van het 
landbouwonderwijs dienaangaande, hetzij 
desgevraagd, hetzij uit eigen beweging, van 
advies te dienen. 

Art. 7. De commissie van toezicht be ... 
staat uit vijf leden, die door Ons worden be
noemd en ontslagen. 

Art. 8. De commissie van toezicht stelt. 
onder goedkeuring van Ome Minister. een 
huishoudelijk reglement en een reglement van 
orde voor baar vergaderingen vast. 

Art. 9. De commissie van toezicht houdt 
zich door geregeld bezoek op de hoogte van 
de gang van zaken aan de school. 

111. Van het per,oneel 

a. Van de directeur 
Art. 10. · De directeur van de school wordt 

door Ons benoemd, geschorst en ontslagen" 
Art. 11. 1. Hij bekleedt geen ander ambt 

en oefent geen beroep uit zonder toestemming
van Onze Minister. 

2. Het geven van privaatonderwijs wordt 
beschouwd als het uitoefenen van een beroep. 

Art. 12. Hij is belast met het beheer der 
school en stelt onder goedkeuring van de 
Directeur-Generaal een huishoudelijk regle
ment vast. 

Art. 13. I. Hij regelt in overleg met de 
leraren het onderwijs. 

2. Bij verschil van mening tussen de direc• 
teur en de leraren beslist Onze Minister. 

Art. 14. Hij stelt vóór de aanvang van elk 
schooljaar een rooster van lessen vast en 
zorgt, dat aan ieder leerling een exemplaar 
van deze rooster wordt uitgereikt. 

Art. 15. Hij draagt zorg, zowel door het 
bijwonen van de lessen en de practische oefe
ningen als door andere gepaste middelen, dat 
het onderwijs geregeld en overeenkomstig de
voorschriften wordt gegeven. 

Art. 16. Hij beeft het algemeen toezicht 
op de terreinen, gebouwen, werkplaatsen en 
hulpmiddelen voor het onderwijs en is belast 
met de zorg voor het archief der school. 

Art. 17. Hij houdt een register van de 
leerlingen eti vermeldt daarin de t üd, gedu
rende welke zij aan de school onderwijs heb
ben genoten, de betrekkingen, waarin zij na 
het verlaten der school werkzaam zijn, en 
verdere meldenswaardigheden. 

Art. 18. Hij draagt zorg, dat ieder leraar 
bij de aanvang van het schooljaar een naam
lijst ontvangt van hen, die de lessen zullen 
volgen. 

Art. 19. 1. Hij doet zich, zo dikwijls bij 
zulks nodig oordeelt, door de leraren schrif
telijk verslag geven omtrent de stand van het 
bun opgedragen onderwijs en van de kundig-
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beden, de ijver en het gedrag der leerlingen. 
2. Deze verslacen worden ten minste twee

maal in het jaar, de laatste maal tegen het 
einde van de lessen van het schooljaar, in de 
vergadering van leraren ter sprake gebracht. 

Art. 20. Hij doet, zo dikwijls hij zulks 
nodig oordeelt, aan ouders of voogden mede
delingen omtrent de kundigheden, de ijver 
en het gedrag der leerlingen. 

Art. 21. Hij verstrekt aan de inspecteur 
van het landbouwonderwijs en aan de com
missie van toezicht de door hen verlangde 
inlichtingen en geeft de eerstgenoemde kennis 
van hetgeen ten aanzien van de school mel
denswaardig voorvalt. 

Art. 22. 1. Hij zendt jaarlijks vóór I Mei 
een begroting van uitgaven en inkomsten, 
met toelichting, voor het volgend kalender
jaar aan de Directeur-Generaal. 

2. Hij doet, tenzij met machtiging van 
Onze Minister, geen aankopen of bestellingen 
dan die op de goedgekeurde begroting zijn 
voorzien. 

Art. 23. 1. Hij brengt jaarlijks vóór 1 
October aan de inspecteur van het landbouw
onderwijs een beredeneerd verslag uit om
trent de toestand van de school in het afge
lopen schooljaar. 

2. Hij zendt een afschrift van dit verslag 
aan de commissie van toezicht. 

Art. 24. Hij behoeft voor afwezigheid ge
durende langer dan drie dagen verlof van de 
Directeur-Generaal. 

Art. 25. 1. Bij afwezigheid of ontstente
nis van de directeur treedt een door Onze 
Minister tot wederopzeggens aangewezen 
leraar als directeur op. 

2. Bij afwezigheid zowel van de directeur 
als van zijn plaatsvervanger, treedt tijdelijk 
als directeur op de oudste in jaren der aan
wezige vaste leraren. 

b. Van de leraren 

Art. 26. De leraren worden door Qns be
noemd, geschorst en ontslagen. 

Art. 27. 1. Zij bekleden geen ander ambt 
en oefenen geen beroep uit zonder toestem
ming van Onze Minister. 

2. Het geven van privaatonderwijs wordt 
beschouwd als het uitoefenen van een beroep. 

Art. 28. 1. Zij gedragen zich met betrek
king tot de schooltucht en de inwendige huis
houding naar de aanwijzingen van de direc
teur, behoudens beroep op . Onze Minister. 

2. Het beroep heeft geen schorsende wer
king. 

Art. 29. 1. De zore voor de hulpmiddelen, 
welke bij bepaalde vakken van onderwijs 
dienen, is opgedraaen aan de met dat onder
wijs belaste leraren. 

2. Indien zij door meer dan één leraar bij 
het onderwijs worden gebruikt, beslist de 
directeur. wie met de zorg zal zijn belast. 

Art. 30. 1. De leraren leggen van de aan 
hun zorg toevertrouwde hulpmiddelen inven
tarissen aan volgens een door de Directeur
Generaal vast te stellen model. 

a. Vóór 31 December van elk jaar leggen 
zij de in het eerste lid bedoelde inventarissen. 
met ver.melding van de staat, waarin de hulp
middelen zich bevinden, over aan de direc
teur. 

3. Vóór I Maart van elk jaar worden de 
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inrventarissen met een door de directeur op te 
maken inventaris van de beaittingen der 
school aan da inspecteur van het landbouw
onderwijs ter waarmerking gezonden. 

Art. 31. Zij verstrekken aan de directeur 
op diens verzoek de nodige gegevens voor het 
opmaken van een begroting van uitgaven en 
inkomsten voor het volgend kalenderjaar. 

Art. 32. 1. Indien een leraar verhinderd 
is onderwijs te geven, geeft hij hiervan ter- · 
stond kennis aan de directeur. onder opgave 
van de reden. 

2. Zodra de reden van verhindering heeft 
opgehouden te bestaan, geeft de leraar hier
van kennis aan de directeur. 

Art. 33. Behalve in het geval van onge
steldheid mogen de leraren het geven van 
onderwijs niet nalaten zonder vergunning van 
de directeur. 

Art. 34. 1. Voor afwezigheid buiten de 
vacanties gedurende langer dan één week be
hoeven de leraren verlof van de Directeur
Generaal. 

2. Het verlof wordt aangevraagd door tus
senkomst van de directeur, die in zijn bege
leidend advies tevens een voorstel doet ter 
v~iening in het onderwijs. 

Art. 35. 1. BiJ afwezigheid of ontstentenis 
van een leraar worden zijn lesuren door de 
directeur zoveel mogelijk over de andere lera
ren verdeeld. 

~. De leraren kunnen tegen deze verdeling 
in ~eroep komen bij Onze Minister. Het be
roep heeft geen schorsende werking. 

c. Van de vergadering van leraren 

Àtt. 36. Zo dikwijls hij het nodig oordeelt 
of (en minste drie lereran het schriftelijk, on
der c>pgaaf van het te behandelen onderwerp, 
aanvragen, belegt de directeur een vergade
rinc van leraren. in het tweede geval binnen 
acht dagen na ontvangst der aanvraag. 

Art. 37. 1. De directeur is voorzi'ter van 
de vercadering. 

2. Voor elk schooljaar kiest de vergade
ring uit haar midden een secretaris. Bij ont
stentenis van deze, wijst de lerarenvergade
ring een der andere leraren aan om tijdelijk 
als zodanig op te treden. 

Art. 38. Ieder leraar kan, mits ten minste 
één dag te voren, elk onderwerp, het onder

. wijs, de leerlingen of de school betreffend, op 
de agenda voor een te houden vergadering 
doen plaatsen. 

Art. 39. 1. Ieder leraar is bevoesd, na 
behandeling der agenda, andere onderwerpen, 
het onderwijs, de leerlingen of de school be
trefftmd, ter sprake te brengen. 

2. De beraadslacing over deze punten kan 
door de voorzitter worden verdaagd tot een 
volgende vercaderinc, welke bfamen acht da
gen moet worden cehouden. 

Art. 40. De vergadering van leraren is be
voegd voorstellen te doen aan Onze Minister 
en aan de Directeur-Generaal. 

Art. 4.1l. Vóór 1 Mei van elk jaar wordt het 
programma van lessen voor het volgend 
schooljaar door de vergadering van leraren 
vastgesteld en aan de goedkeuring van Onze 
Minister onderworpen. 

Art. 42. 1. Het in het vorig artikel be
doelde $)rogramma vermeldt: 

a. het aantal lessen. in elke klasse aan de 
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onderscheiden vakken van onderwijs te 
wijden; . 

b. voor elke klasse een omschrijvinc van 
het onderwijs in elk vak van onderwijs en 
een overzicht van de practische oefeningen; 

c. de bij het onderwijs en de practische 
oefeningen te gebruiken boeke111, de leer- en 
hulpmiddelen en hun prijs; ~ 

d. hetgeen de vergadering van leraren ver
der meent te moeten opnemen. 

2. In dit programma worden tevens opge
nomen: 

,. de namen van de leden der commissie 
van toezicht en van het personeel; 

/. de eisen van toelating en het bedrag van 
het schoolgeld; 

g. het huishoudelijk reglement; 
h. een uittreksel uit het reglement voor 

de school. · 
Art. 43. Afdrukken van het in artikel 4I 

bedoelde programma worden vóór het begin 
van het schooljaar door de directeur gezon
den aan de Directeur-Generaal, de inspecteur 
van het landbouwonderwijs, de commissie 
van toezicht en de leraren. 

Art. 44. 1. Alle besluiten der vergadering 
van leraren worden bij volstrekte meerder-· 
heid van stemmen genomen. 

2. Bij staking van stemmen beslist over 
zaken de voorzitter, over personen het lot. 

3. De toelating of de bevordering van een 
leerling, c(e uitslag van een examen en de 
verwijdering van een leerling worden als za
ken beschouwd. 

Art. 45. Over zaken wordt mondeling en 
bij hoofdelijke oproeping, over personen met 
ongetekende briefjes gestemd. 

Art. 46. De voorzitter en de secretaris 
tekenen alle stukken, welke van de vergade
ring uitgaan. 

Art. 47. De voorzitter is, behoudens be
roep op Onze Minister, belast met de uitvoe
ring van de besluiten der vergadering. 

d. Van het verdere personeel der school 
Art. 48. Het verdere personeel van de 

school wordt benoemd, geschorst en ontsla
gen door Onze Minister. die deze taak, wat 
de arbeiders betreft, kan overdragen aan de 
directeur. 

Art. 49. De instructie van het in artikel 
48 bedoelde personeel wordt vastgesteld door 
de directeur, onder goedkeuring van de Direc
teur-Generaal. 

Art. 58. Het aantal arbeiders en hun be
zoldiging worden bepaald door Onze Minister. 

Art. 51. De werkzaamheden der arbeiders 
worden geregeld door de directeur, voor zover 
die regeling niet door hem is opgedragen aan 
de betrokken leraren. 

IV. Van de le,rling,n 

Art. 52. Zij, die &Is leerling tot een der 
klassen van de school wensen te worden toe
gelaten, melden zich daartoe vóór een bij het 
huishoudelijk reglement te bepalen en jaar- . 
lijks tijdig in de Nederlandse Staatsc:ow-ant 
bekend te maken dag schriftelijk aan bij de 
directeur. 

Art. 53. 1. Zij leagen een examen af, 
waaruit blijkt, dat zij in staat mogen worden 
~t het onderwijs in die klasse te volgen. 

2. Zij leggen tevens over de cijfers, bij een 
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door hen afgelegd examen als bedoeld in arti
kel 54, eerste lid, behaald en de rapporten 
over hun laatste schooljaar. 

3. Het examen, bedoeld in het eerste lid, 
wordt vóór het begin van het schooljaar af
genomen door de directeur en de door deze 
aangewezen leraren. 

Art. 54. 1. Zij, die overleggen het diploma 
van te zijn geslaagd voor het eindexamen van 
een hogere burgerschool met driejarige cur
sus, of het bewijs van te zijn bevorderd tot de 
vierde klasse van een hogere burgerschool met 
vijfjarige cursus, of het diploma B der exa
mens van meer uitgebreid lager onderwijs, 
kunnen geheel of gedeeltelijk, en zij, die over
leggen het bewijs van te zijn bevorderd tot 
de vierde klasse van een gymnasium, kunnen 
-gedeeltelijk van het afleggen van het toela
tingsexamen tot de eerste klasse worden vrij
gesteld door de directeur en de door deze 
voor het afnemen van het examen aangewe
zen leraren. 

2. Door Onze Minister kunnen tot weder
opzecgens toe de diploma.'s of bewijzen van 
andere onderwijsinrichtingen worden gelijk
gesteld met de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde. 

Art. 55. I. Zij, die in de overzeese delen 
van het Rijk hebben behaald het einddiploma 
van een hogere burgerschool met driejarige 
cursus of van een cursus voor meer uitge
breid lager onderwijs, of aldaar zijn bevorderd 
tot de vierde klasse van een hogere burger
school met vijfjarige cursus, kunnen zonder 
examen voorlopig tot de eerste klasse worden 
toegelaten. 

2. Zij moeten overleggen de rapporten 
over hun laatste schooljaar. 

3. Vóór Kerstmis wordt door de directeur 
en de leraren der eerste klasse over hun toe
lating beslist. 

4. Door Onze Minister kunnen tot weder
opzeggens toe de diploma's of bewijzen van 
andere onderwijsinrichtingen worden gelijk
gesteld met de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde. 

Art. 56. 1. Aan hen, die het onderwijs in 
slechts enkele vakken wensen te volgen, kan 
daartoe door de directeur, in overleg met de 
leraren in die vakken, vergunning worden 
verleend. 

2. Zij kunnen door de directeur, in overleg 
met de leraren, van het in artikel 53 bedoeld 
examen worden vrijgesteld. 

Art. 57. Als leerling worden slechts toe
gelaten zij, die op I Januari van het lopend 
schooljaar ten minste de leeftijd zullen heb
· ben bereikt van: 

a. voor de eerste klasse vijftien jaar; 
b. voor de tweede klasse zestien jaar; 
c. voor de derde klasse zeventien jaar, 
Art. 58. Ter zake van het onderwijs is een 

schoolgeld verschuldigd, waarvan het bedrac, 
tot een maximum van honderd en twinti1 
gulden, wordt bepaaJld door Onze Minister. 

Art. 59. Door hen, die slechts enkele vak.
ken volgen, is verschuldigd voor lessen, welke 
gegeven worden: · 

éénmaal per week tien gulden; 
tweemaal per week vijftien KUiden: 
driemaal per week twintig gulden; 
meer dan driemaal per week vijf en twintig 

KUiden, 
met dien verstande, dat het gezamenlijk 
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bedrag voor het onderwijs in enkele vakken 
niet meer bedraagt dan voor volledig onder
wijs is verschuldigd. 

Art. 60. On- en minvermogenden VaJ\ 
goede aanleg kunnen door Onze Minister van 
het betalen van schoolgeld geheel of gedeel
telijk worden vrijgesteld. Leermiddelen kun-: 
nen hun kosteloos worden verstrekt. 

Art. 61. Het schoolgeld moet vóór de aan
vang van elk semester worden voldaan op de 
door Onze Minister aan te geven wijze. Nie
mand wordt tot de lessen toegelaten, vóórdat 
het verschuldigde schoolgeld is voldaan. 

Art. 62. 1. Terugbetaling van gestorte 
schoolgelden kan slechts worden gevorderd 
in geval van afwezigheid wegens vervulling 
van militaire plichten gedurende ten minste 
vier achtereenvolgende weken in de loop van 
een schooljaar. 

2. In het geval. bedoeld in het vorig lid, 
wordt de leerling, die zulks, onder overleg
ging van het bewijs der verplichte afwezig
heid, aanvraagt, voor iedere afwezigheid van 
vier achtereenvolgende weken een tiende ge
deelte van het voor dat jaar gestorte school
geld terugbetaald. 

Art. 63. In .bijzondere gevallen kan de 
Directeur-Generaal de directeur machtigen 
tussentijds tot het doen afnemen van een toe
latingsexamen en het toelaten van leerlingen 
over te gaan. 

Art, 64. De leerlingen zijn verplicht de 
hun door de directeur of een der leraren op
gedragen werkzaamheden naar behoren te 
vervullen. 

Art. 65. 1. De leerlingen zijn verplicht 
zich in de schoolgebouwen en op de terreinen 
ordelijk te gedragen. 

2. Indien zij de orde verstoren, moeten 
zij zich op bevel van de aanwezige leraar ver
wijderen. 

3. De leraar geeft van het voorgevallene 
zo spoedig mogelijk kennis aan de directeur. 

Art. 66. Indien een leerling door zijn ge
drag in of buiten de school reden tot ernstige 
ontevredenheid geeft, kan hij door de direc
teur voor ten hoogste veertien dagen van de 
school worden verwijderd. 

Art. 6'1. Indien een leerling door zijn ge
drag in of buiten de school bij herhaling reden 
tot ernstige ontevredenheid geeft of zich in 
of buiten de school schuldig maakt aan wan
gedrag, kan hij door de vergadering van lera
ren, op voorstel van de directeur. voor ten 
hoogste twee maanden van de school worden 
verwijderd. 

Art. 68. Indien een leerling zich bij her
haling schuldig maakt aan wangedrag in of · 
buiten de school of feiten pleegt, die zijn ver
wijdering voor goed wenselijk maken, kan 
hij, op voorstel van de vergadering van lera
ren, door de Directeur-Generaal voor goed 
van de school worden verwijderd, de inspec
teur van het landbouwonderwijs en de com
missie van toezicht gehoord. 

Art. 69. 1. Van elke verwijdering van een 
leerling van de school geeft de directeur ter
stond kennis aan de ouders of voogden van 
de leerling en aan deze zelf. 

2. Van een verwijdering volgens artikel 
67 of 68 en van een volgens artikel 66, welke 
langer duurt dan een week, geeft de directeur 
bovendien kennis aan de inspecteur van het 
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landbouwonderwijs en aan de commissie van 
toezicht. 

Art. 70. Ieder leerling is verplicht te ver
schijnen voor de directeur of de vergadering 
van leraren, indien hij hiertoe een oproeping
heeft ontvangen. 

Art. 71. 1. Aan het einde van de lessen 
van elk schooljaar wordt in een vergadering 
van leraren een voorlopige bevorderingslijst 
van de leerlingen der eerste en der tweede 
klasse opgemaakt. 

2. Deze lijst met de daarbij behorende ge
gevens wordt door een commissie van drie 
leraren aan een nauwkeurig onderzoek onder
worpen. 

3 Indien deze commissie geen aanleiding
vindt in de voorlopige )ijst veranderingen 
voot te stellen. wordt ze geacht bindend te 
zijn. In het tegenovergestelde geval wordt in 
een nieuwe vergadering van leraren, na ken
nisneming van de door genoemde commissie 
gemaakte opmerkingen, over de bevordering
der leerlingen beslist. 

Art. '12. 1. Leerlingen, die ten gevolge 
van ernstig gebrek aan ijver of herhaald ver
zuim zijn afgewezen bij de overgang tot een 
hogere klasse, kan door de Directeur-Gene
raal, op voorstel van de vergadering van lera
ren, het opnieuw volgen van het onderwijs in 
dezelfde klasse worden ontzegd. 

2. Leerlingen, die voor de tweede maal 
zijn afgewezen bij de overgang tot een hogere 
klasse of bij het eindexamen, kunnen alleen 
met toestemming van de Directeur-Generaal, 
gehoord de vergadering van leraren, nogmaals 
het onderwijs in dezelfde klasse volgen. 

Art. '13. Door de directeur en de leraren 
wordt vóór het einde van de lessen van het 
schooljaar van de leerlingen der derde klasse 
een examen afgenomen ter verkrijging van 
het kosteloos uit te reiken getuigschrift, dat 
zij het onderwijs aan de school met vrucht 
hebben gevolgd. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 14 Octo
ber 1949, Staatsblad N°. J 461. 
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Mij bekend, 
De Mini,ter uan Landbowv. Viss11rij 

•n Vo«ls•luoonienin.g, 
MA.NSHOLT. 

14 Octobflr 1949. BESLUIT tot wijziging van 
de reglementen voor de Rijks-land- en 
tuinbouwwinterscholen, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 11 Maart 1925 
(Staatsblad N°. 68). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 18 Juni 1949, Directie van de Landboûw, 
N°. L. 4780, Lett er W., Afdelingen L.T.0. : . 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 Augustus 1949, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 Octobec 1949, Directie 
van de Landbouw, N°. L. 6671, Afdelingen 
L.T.O.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het reglement voor de Rijks-



landbouwwinterscbolen wordt, te rekenen 
van I September 1946: 

A. Artikel 1, eerste lid, als volgt gelezen: 
,,1. Waar in dit reclement wordt gespro

"ken van Minister, Directeur-Generaal of in
specteur, worden bedoeld onderscheidenlijk 
Onze met de zaken van de Landbouw belaste 
Minister, de Directeur-Generaal van de Land
bouw en de inspecteur van het landbouw
onderwijs". 

B. in artikel 25: 
1. in het eerste lid voor "f 20,-" gelezen 

.,,f 40,-tf: 
2. het tweede lid als volgt gelezen: 
0

2. Het wordt vóór of bij de aanvang der 
lessen betaald op door de Minister aan te 
geven wijze". 

3. het vierde lid als volgt gelezen: 
H4• On- en minV'ermogenden van goede 

aanleg kunnen door de Minister van het be
talen van schoolgeld geheel of gedeeltelijk 
worden vrijgesteld. Leermiddelen kunnen hun 
kosteloos worden verstrekt en ook de kosten 
van excursiën kunnen hun worden vergoed". 

Art. II. In het ireglement voor de Rijks
tuinbouwwinterscholen en de overige daar
mede in karakter overeenkomende Rijkstuin
bouwwinterscholen wordt, te rekenen van 1 
September 1946: 

A. Artikel 1, eerste lid, als volgt gelezen: 
.. 1. Waar in dit reglement wordt gespro

ken van Minister, Directeur-Generaal of in
specteur, worden bedoeld onderscheidenlijk 
Onze met de zaken van de Landbouw belaste 
Minister, de Directeur-Generaal van de Land
bouw en de inspecteur van het tuinbouw-
onderwijs''. . 

B. In artikel 25: 
1. in het eerste lid voor "f 20,-" en 

.,.f 40,-" respectievelijk gelezen "f 40,-" en 

.,.f 80,-" en achter "dat het" ingevoegd "per 
schooljaar'• : 

2. het tweede lid als volgt gelezen: 
,,2. Het wordt vóór of bij de aanvang der 

lessen betaald op door de Minister aan te 
.geven wijze". 

3. het vierde lid als volgt gelezen: 
"4. On- en minvermogenden van goede 

aanleg kunnen door de Minister van het beta
len van schoolgeld geheel of gedeeltelijk wor
den vrijgesteld. Leermiddelen kunnen hun 
kosteloos worden verstrekt en ook de kosten 
van ezcursiën kunnen hun worden vergoed". 

Art. 111. De t,itsten van de beide regle
menten, zoals deze na de inwerkingtreding 
van de artikelen I en II van dit besluit zullen 
luiden, zullen opnieuw worden bekend ge
maakt door plaatsing in het Staatsblad, met 
inachtneming van de bepalingen van de wet 
van 14 Februari 1947 (Staatsblad N°. H 52). 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
rin&" van dit besluit, hetwelk in het Statasblad 
zal worden &"eplaatst en waarvan afschrift 
zal worden &"ezonden aan de Raad van State 
en aan de Al&"emerie Rekenkamer. 

Soestdijk, 14 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. L., V ~ en V •• MANSHOLT. 
( UitgBB, 18 November I 949. 

s. 1949, J 462-464 

s. J 463 
IS Odober 1949. BESLUIT, houdende vast• 

stelling van de datum van inwerking
treding van het Koninklijk besluit van 
6 September 1949. Staatsblad N°. J 417, 
tot nadere wijzigin&" van het Rijkstele
foonreglement 1929. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 10 October 1949 
Nr I, Hoofdbestuur der Posterijen. Telegrafie 
en Telefonie; 

Gelet op artikel IX van Ons besluit van 
6 September 1949 Nr 19; 

Hebben &"oed&"evonden en verstaan: 
te bepalen, dat Ons voornoemd besluit 

in werkin&' treedt met ingang van I N ovem
ber 1949; 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoerin&' van dit besluit~ 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ce
plaatst. 

Soestdijk, IS October 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkar en Waterstaat, 
D. G. w. SPIT.ZBN. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1949.) 

S. J 464 

15 October 1949. BESLUIT houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
4 October 1920 (Staatsblad No. 773) tot 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld bij artikel 82 der 
Arbeidswet 1919 . 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 8 September 1949, No. 
1930, Afdeling Arbeidersbescherming; 

·Overwegende, dat het voorlopig gehand
haafde besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken van 
29 November 1941, No. 3671, Afdeling Ar
beid (Nederlandse Staatscourant van 9 De
cember 1941, No. 240) als zijnde een bezet
tingsregeling behoort te worden vervallen 
verklaard en dat alsnog terzake een voorzie
ning behoort te worden getroffen; 

Gelet op artikel 82 der Arbeidswet 1919; 
De Raad van State gehoord (advies van 

27 September 1949, No. 42); 

Ge.zien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 October 1949, No. 
2082, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het besluit van de Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Sociale Za
ken van 29 November 1941, No. 3671, Af
deling Arbeid (Nederlandse Staatscourant 
van 9 December 1941, No. 240), voorlopig 
gehandhaafd bij de Wet van 28 Februari 
1947 (Staatsblad No. H 70), vervalt. 

Art. II. De staat in artikel 1 van het 
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Koninklijk besluit van 4 October 1920 
(Staatsblad No. 773), tot vaststelling van 
een Algemene Maatregel van Bestuur als be
doeld bij artikel 82 der Arbeidswet 1919, 
wordt vervangen door de navolgende: 
Kolom I Kolom II Kolom 111 

A 
acroleinevergiftiging; 
ammoniakvergiftiging; 
anilinevergiftiging; 
ankylostontiasis (mijn-

wormziekte) ; 
anthrax (miltvuur); 
arsenikwaterstof vergifti

ging; 
benzine vergiftiging; 
benzolvergiftiging en ver

giftiging door homologen 
van benzol als toluol en 
zylol; 

broommethylvergiftiging; 
cadmiumverciftiging; 
caissonziekte ; 
chloonnethylvergiftiging; 
chroomvergiftiging; 
cyaanvergiftiging 
ftuorwaterstofzuurvergif ti-

ging; 
kooloxydevergiftîging; 
loodvergiftiging: 
malleus (kwade droes); 
mangaanvergiftiging; 
methylalcohol vergiftiging; 
vergiftiging door nitreuze 

dampen; 
nitro- en dinitrobenzolver

giftiging; 
pbosgeenvergiftiging; 
pbosphorwaterstofvergifti-

ging; 
seleniumvergiftiging; 
terpentijavergiftiging; 
tetrachlooraethaanvergifti-

ging; ·tt· 
tetrachloorkoolstofftrci 1-

tri~°!!raeth7leenvercifti

tr=toluolve[liftiging; 
vanadiumvercifticinc; 
vlekziekte; 
zwaveligzuurvergiftiging; 
zwa velkoolstofverciftiging; 
zwavel waterstofvergiftiging. 

B 
arsenikvergiftiging (met 60 dagen 

uitsluiting van arsenik
waterstofvergiftiging); 

10 Bedrijven tot het vervaar
digen, opmaken, herstellen 
of veranderen van dames
hoeden; 

2° bedrijven tot het bewerken 
of vervaardigen van kunst
bloemen; 

3° bedrijven tot het opzetten 
van dieren; 

4° behangersbedrijf; 
5° chemische fabrieken en la

boratoria: 
60 fabrieken van behangsel

en bontpapier; 
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Kolom I Kolom II Kolom 111 
7° fabrieken van wasdoek; 
go glasfabrieken; 
9° hagelgieterijen; 

100 leerlooierijen; 
11° steenkolenmijnen; 

· 12° stukadoorsbedrijven; 
13° textielveTVerijen en -druk

kerijen; 
14° weverijen; 
I 5° wol wasserijen; 

en voorts bedrijven, waarin 
werknernbeden worden 
venicht, bestaande in: 

16° wassen van schapen. 

beroepskramp; 14 dagen 
Bedrijven, waarin werkzaam-
heden worden verricht als: 

1° danser; 
2° horlogemaker; 
3° kleennakec; 
4° melker; 
5° metaalarbeider; 
6° naaister; 
"1° sigarenmaker; 
8° telegrafist: 
9° typist; 

alsmede bedrijven, waarin 
werkzaamheden w:orden 
verricht, bestaa;nde in: 

JOO bedienen van een brei
machine; 

J J 0 bespelen van een muziek
instrument; 

12° schrijfwerk. 

etterige slijmbeursontste-
king: 

a. van de knie: 14 dagen 
1° Landbouwbedrijven; 
2° scheepsbouwbedrijven; 
3° steenkolenmijnen; 
4° tujnbouwbedrijven; 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden · 
verricht als : 

s0 dienstbode; 
6° leidekker; 
-,o metselaar; 
go rietdekker: 
9° straatmaker; 

alsmede bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht, bestaande in: 

100 leggen van vloeren; 
11° maken van rieten matten. 

b. van de ellebooc; 
J0 Gluslijperijen; 
2° steenkolenmijnen. 

cezwellen van de huid (ver
rucae, papillomen, carci
nomen) en kankerachtige 
zweren; 

r4 dagen 

S jaren 

J0 Bedrijven, waarin asphalt, 
• asphaltproducten, petrole

um of uit ruwe aardolie of 
teer verkrecen producten, 
o.a. paraffine en pek, wor
den bewaard, geraffineerd, 
getransporteerd, vervaar
digd of verwerkt; 
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Kolom I Kolom II Kolom 111 
2° brikettenfabrieken; 
3° textielververijen en -druk

kerijen en voorts bedrijven, 
waarin werkzaamheden 
worden verricht, bestaande 
in: 

4° schoorsteenvegen; 
5° toepassen van röntgenstra

len of radio-actieve stoffen. 
hwdlijden (o.a. eczema en 7 dagen 

dermatitis); 
1° Aardewerk- en porselein

fabrieken; 
2° bedrijven, waarin cement of 

kunstmest wordt bewaard, 
getransporteerd, vervaar
digd of verwerkt; 

3° bedrijven, waarin asphalt, 
asphaltproducten, petrole
um of uit ruwe aardolie of 
teer verkregen producten, 
o.a. paraffine en pek, worden 
bewaard, geraffineerd, ge
transporteerd, vervaardigd 
of verwerkt; 

4° bloembollenkwekerijen; 
5° bloemisterijen; 
6° borstel- en kwastenf abri eken; 
7° brik:ettenfabrieken; 
go broodfabrieken; 

broodbakkerijen; 
9° chemigrafische bed rijven ; 

100 chemische fabrieken en 
laboratoria; 

11° chemische wasserijen; 
12° chininefabrieken; 
13° chloorkalkfabrieken en 

-pakkerijen; 
14° conservenfabrieken; 
15° emailleerfabrieken; 
160 glasfabrieken; 
17° gloeilampenfabrieken; 
18° kalkblusserijen; 
19° lak-, verf- en vernisfabrieken; 
20° lak- en verfspuitinrichtingen; 
21° landbouwbedrijven; 

• 22° leerlooierijen; 
23° meelfabrieken; 
24° metaalslijperijen; 
25° m:taalwarenfabrieken; 
26° meubelmakerijen; 
27° munitiefabrieken; 
280 olieslagerijen; 
29° photografische bedrijven; 
30° scheepsbouwbedrijven;1 
31° schildersbedrijven; 
32° springstoffenfabrieken; 
33° steenkolenmijnen; 
34° stukadoorsbedrijven; 
35° suikerfabrieken en raffina

derijen; 
360 suikerwerkfabrieken; 
37° textielververijen en 

-drukkerijen; 
380 tuinbouwbedrijven; 
39° vlasserijen: 
40° was blekerijen; 
410 zeeppoederfabrieken; 
42° zoutziederijen ; 
43° zuivelfabrieken; 

en voorts bedrijven, waarin 
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Kolom I Kolom II Kolom 111 
werkzaamheden worden 
verricht als: 

44° betonwerker; 
45° metselaar; 

alsmede bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht, bestaande in: 

460 conserveren van hout: 
47° toepassen van röntgenstra

len of radio-actieve stoffen. 
kwikvercïfticinc; 5 jaren 

1° Chemische fabrieken 
en laboratoria; 

2° electridteitsbedrijven; 
3° fabrieken van genees-- en 

verbandmiddelen; 
4° gloeilampenfabrieken; 
5° haar- en bontwerkers-

bedrijven; 
60 munitiefabrieken; 
7° photografische bedrijven; 
8° spiegelfabrieken; 
9° springstoffenfabrieken; 

10° texfoJververijen en -druk
kerijen; en voorts bedrij
ven, waarin werkzaamheden 
worden verricht, bestaande 
in: 

11° bereiden van scheepshuid
verven; 

12° kyaniseren; 
13° vergulden of verzilveren in 

het vuur; 
14° vervaardigen en herstellen 

van instrumenten; 
longlijden: 5 jaren 

1° Aardewerk- en porselein
fabrieken; 

2° bedrijven, waarin poets- en 
schuurmiddelen worden be
handeld of vervaardicd; 

3° chemjsche fabrieken 
en laboratoria; 

4° emailleerinrichtingen; 
5° fabrieken van molen- of 

slijpstenen: 
&> glasfabrieken; 
'1° sraanschoonderijen en 

-dorserijen; 
8° haar• en bontwerkers

bedrijven; 
90 malerijen; 

100 metaalgieterijen; 
11° pellerijen; 
12° slijperijen van metalen, glas 

of andere harde voorwerpen; 
13° steenhouwerijen; 
14° steenkolenmijnen; 
15° textiel blekerijen; 
160 te:xtielspinnerijen; 
11° textielververijen en 

-drukkerijen; 
180 vlasserijen; 
19° ijzer- en staalgieterijen; 
200 zandsteengroeven; 
21° zeeppoederfabrieken; 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht als: 

22° grondwerker; 
23° havenarb~ider: 
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Kolom I Kolom II Kolom III 
24° rietsnijder; 
25° transportarbeider; 

alsmede bedrijven, waar.in 
werkzaamheden worden 
verricht, best.aande in: -

260 aanleggen van mijngangen 
en mijnschachten; 

2'1° bespuiten van voorwerpen 
(glas, leer, metaal, steen 
e.a.) met zand, water of 
andere reiniginpmiddelen; 

28° bewerken of verwerken van 
asbest of asbesthoudende 
stoffen; 

290 bewerken, verwerken, ver
plaatsen of vervaardigen 
van slakkenmeel; 

300 verwerken of vervoeren van 
mangaanhoudende stoffen, 
zoals bruinsteen, b.v. 
elementenfabrieken; 
verf malerijen. 

nicotinev.?rciftiging; 
10 Landbouwbedrijven; 
~ rûcotinefabrieken; 
3° tuinbouwbedrijven. 

7 dagen 

nystagmus: Steenkolenmijnen. 14 dagen 
ontsteking ea zweren van 6 dagen 

het bind vies en het hoorn• 
vlies van het oog; 

10 Bedrijven, waarin cascloei
kousjes worden vervaar
digd; 

20 bedrijven, waarin asphalt, 
asphaltproducten, petroleum 
of uit ruwe aardolie of teer 
verkregen producten, o.a. 
paraffine en pek, worden 
bewaard, geraffineerd, ge
transporteerd, vervaardigd 
of verwerkt; 

3° brikettenfabrieken: 
40 chemische fabrieken en 

laboratoria; 
50 emailleerinrichtingen; 
60 gloeilampenfabrieken; 
7° kunstzijdefabrieken; 
30 landbouwbedrijven; 
9° lichtdrukinrichtingen; 

100 lichtgasfabrieken; 
no smederijen; 
120 steenhouwerijen; 
130 steenkolenmijnen; 
140 suikerfabrieken; 
15° textielververijen en 

-drukkerijen; 
16«> tuinbouwbedrijven; 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht als: 

170 metselaar; 
alsmede bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht, bestaande in: 

18° lassen en snijden van me
talen. 

ontsteking van de gezichts- 7 dagen 
zenuw en het netvlies; 

JO Chemigrafische bedrijven; 
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Kolom I Kolom II Kolom III 
2" cokesfabrieken; 
3° hoogovenbedrijven; 
4° lichtdrukinrichtingen; 
5° lichtgasfabrieken; 
60 photografische bedrijven; 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht, bestaande in: 

'1° lassen en snijden van me-
talen. . 

ontsteking van de beenvlie- 14 dagen 
zen, van de gewrichten, 
van de huid en het onder-
huids celweefsel, met uit-
zondering van furunkels; 

1° Darmenwasserijen; 
2" drukkerijen; 
3° glasfabrieken; 
4° gloeilampenfabrieken; 
5° haringspeterijen; 
6° ketelmakerijen; 
7° klompenmakerijen; 
so machinefabrieken; 
9° mattenvlechterijen; 

1 oo metaalwarenfabrieken: 
J J0 scheepsbouwbedrijven; 
12° smederijen; 
13° steenfabrieken; 
1.40 steenhouwerijen; 
15° steenkolenmijnen; 
160 suikerfabrieken; 
l '1° tuinbouwbedrijven; 
180 veenderijen; 
19° vlasserijen; 
20° wasserijen; 
21° ijzer- en staalgieterijen; 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht als: 

220 graveur; 
23° grondwerker; 
24° haringpakker; 
250 houthakker; 
260 huidensorteerder; 
2,0 metselaar; 
28° timmerman; 
29° visser; 

alsmede bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht, bestaande in: 

300 bedienen van aanklopma
chines in schoenfabrieken; 

31° bedienen van pneumatische 
werktuigen, b.v. in: 
betonwarenfabrieken, 
constructiewerkplaatsen. 
scheepsbouwbedrijven, 
steenhouwerijen, 
steenkolenmijnen, 
ijzer~ en staalgieterijen; 

32" sorteren van oesters. 

periphere verlammincen; 30 dagen 
1° Glasslijperijen;l 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht als: 

20 apothekersadsistent; 
3° leidekker; 
4° opperman; 
5° rietdekker; 
60 sjouwer; 
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Kolom I Kolom II Kolom 111 
1° straatmaker: 
8° sttijkster: 
9° wasvrouw; 

alsmede bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht, bestaande in: 

10° aanbrengen van asphalt
dakbedekking; 

no melken; 
1Zo rooien van aardappelen of 

bloembollen: 
13° wieden. 

phosphorver
cifticinc; 
staar; 

Chemische fabrieken 
en laboratoria. 5 jaren 

10 jaren 
1° Glasfabrieken; 
2° hoogovenbedrijven: 
3° metaalgie=: 
4° ijzer- en s • eterijen. 

tetanus; 40 dagen 
10 Beenzwartfabrieken; 
2" landbouwbedrijven; 
3° lompensorteerderijen; 
4° Jijmfabrieken; 
s0 papierfabrieken; 
6D schoenmakerijen; 
1° tuinbouwbedrijven; 

en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden worden 
verricht als: 

8° grondwerker; 
90 houthakker: 

100 sloper. 

zinl:oz,devergiftiging 
(ciefkoorts) ; 

14 dagen 

1° Geelgieterijen; 
en voorts bedrijven, waarin 
werkzaamheden wotden 
verricht, bestaande in : 

2° lassen en snijden van me
talen. 

zweren van de slijm- 7 dagen 
vliezen van neus en 
mond; 

1° Bedrijven, waarin cement 
wordt bewaard, getran
sporteerd, vervaardigd of 
verwerkt; 

2" chloorkalkfabrieken en 
-pakkerijen; 

3° kunstmestfabrieken; 
4° verchroominrichtingen; 
5° zeeppoederfabrieken. 

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

Soestdijk, 15 October 1949. 

JULIANA. 
De Min. van Soc. Zalcen1 A. M. JoEKES. 

(Uit.,,. 9 Dec. 1949). 

L. & S. 1949 

s. 1949, J 464-46~ 467 

s. J 465 

11 Octol,er 1949. BESLUIT, houdende ge
deeltelijke inwerkingtreding van de 
Werkloosheidswet, Staatsblad 1949, No. 
J423. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 15 Octob=r 1949, No. 
44 79, Afdeling Werkloosheidsverzekering en 
Wachtgeldregelingen; 

Gelet op artikel 67, tweede lid, der Werk
loosheidswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eni4 artikel 
De artikelen 1 tot en met 11, 13 tot en met 

28, 36, vijfde lid, 37 tot en met 39, 41, 45 tot 
en met 47, 49, 52 tot en met 64, 66 en 67 van 
de Werkloosheidswet treden in werking ll"et 
ingang van 1 November 1949. 

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

Soestdijk, 17 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken, A.M. JoEKES. 
(Uit,ei. 28 October 1949.) 

s. J 467 
20 October 1949. WET, houdende goedkeu

ring voor Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen van het op 22 Juli 
1946 te New-York ondertekende Statuut 
van de Wereldgezondheidsorganisatie en 
voor Indonesië va-n het gelijktijdig on
dertekend Protocol nopens het Interna
tionale Gezondheidsbureau. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1409; 
Hand. II 49/50, blz. 173; 
Bijl. Hand. I 49/ 50, 1409; 
Hand. I 49/50, blz. 9. 
Wij JULIANA, enz ...• • • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, dat het op 22 Juli 1946 
te New-York ondertekende Statuut der We
reldgezondheidsorganisat ie ook voor Indo
nesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, 
alsmede het gelijktijdig ondertekende Proto
col nopens het Internationale Gezondheids-
bureau, voor zover Indonesië betreft, worden 
bekrachtigd, daarbij gelet op artikel 601 lid 
2, der Grondwet. alsmede op het Koninklijk 
Besluit van 10 Mei 1948, bepalende de be
kendmaking van bovengenoemd Statuut en 
Protocol (Staatsblad 1948, N°. I 182); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, ,enz. 
Art. 1. Goedgekeurd worden: 
1. voor Indonesië, Suriname en de Nedf'r

landse Antillen het op 22 Juli 1946 te New
York ondertekende Statuut der Werel4ce-
zondheidsorganisatie; 

2. voor Indonesië het gelijktijdig met het 
voornoemde Statuut ondertekende Protocol 
nopens het Internationale Gezondheidsbu
reau. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

62 
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Lasten en bevelen, enz. •

1 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 20 October van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

1949. worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
JULIANA. worden gezonden aan de Raad van State. 

De Minister zonder Port,fmille, GöTZEN. Soestdijk, 22 October 1949. 
De Min. v. Overzeese Gebiedsdelen, JULIANA. 

J. H. VAN MAARsEVEEN. De Min. van O., K. en W., TH. RUTTEN. 
De Min. van Sociale Zalun, A. M. JoEKES. ( Uitaea. 18 November 1949). 
De Min. v. Buitenl. Zaken, SnmR. 

(Uitgf16. 4 November 1949). 

s. J 468 
22 October 1949. BESLUIT, betreffende ver

lening van de vrijstelling van het candi
daatsexamen, bedoeld in § 62 van artikel 
4 van het academisch statuut (Indologi
sche studie). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Juli 1949, N°. 112730, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan be
paalde groepen studenten, die in Australië 
of in Indonesië wegens de bijzondere omstan
digheden tengevolge van de oorlog een bui
tengewone opleiding in de Indologische studie 
hebben gevolgd, vrijstelling te verlenen van 
het candidaatsexamen in de Indologische 
studie; 

Gelet op de artikelen 132 en 132bi1 van de 
hoger-onderwijswet; 

Gezien de adviezen van de senaten van de 
Universiteiten; 

De Raad van State cehoord (advies van 
27 September 1949, N°. 34): 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 17 October 1949, N°. 
122352, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van I September 1948 te bepa

len als volgt : 
Art. 1. Hü. die 
a. het getuigschrift van de Nederlandse 

Bestuursschool te Melbourne of te Brisbane 
(Australië) heeft behaald en nadien één jaar 
practische ervaring bij de bestuursdienst 
heeft opgedaan, of 

b. zijn aangevangen studie aan de Be
stuursschool te Melboume of te Brisbane niet 
heeft kunnen voltooien, doch nadien het 
examen van de verenigde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte te Batavia, als bedoeld in artikel 2 • 
van het besluit van de Lui tenant-Gouver
neur-Generaal van I November 1946 N°. 23 
(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1946 N°. 
116) met goedgevolg heeft afgelegd, of 

c. in de jaren 1940 en 1941 in Indonesië 
voor de opleiding tot bestuursambtenaar is 
aangewezen en het examen als bedoeld onder 
b. van dit artikel met gunstig gevolg heeft 
afgelegd, 

is vrijgesteld van het candidaatsexamen. 
bedoeld in § 62 van artikel 4 van het acade
misch statuut. 

Art. 2. Dit besluit vervalt op I September 
1956. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 

s. J 469 
22 Odober 1949. BESLUIT tot vaststelling 

van een algemene maatregel van bestuur. 
als bedoeld in artikel 3, derde lid, en 
in artik.el 39 der Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 
(Staatsblad 1947, N°. H 420). 

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

Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken 
van 29 Juli 1949, N°. 197564 Z; 

Gelet op artikel 3, derde lid, artikel 13 en 
artikel 39 van de Wet buitengewoon pensioen 
zeelieden-oorlogsslachtoffers (Staatsblad 194 7. 
N°. H 420); 

De Raad van State gehoord (advies van 6 
September 1949, N°. 33); 

Gezien het nadet rapport van Onze Minis
ters van Verkeer en Waterstaat en van Socia
le Zaken van 3 October 1949 N°. 206o85 Z; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 
Inleidende bepaling 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on-
' der: . 

"de wet": de Wet buitengewoon pensioen 
zeelieden-oorlocsslachtoffers (Staatsblad 1947" 
N°. H 420); 

,,Oaze Minister": Onze minister van Ver .. 
keer en Waterstaat; 

,,de zeeman,.: de zeeman, bedoeld in arti
kel 1. eerste lid der wet; 

"de nagelaten betrekkingen": de nagelaten 
betrekkingen, bedoeld in artikel 14 en artikel 
1.5 der wet. 

HOOFDSTUK II 
Van het gene~kundig onderzoek 

Art. 2. il. Het geneeskundig onderzoek, 
bedoeld in artikel 13 der wet, wordt ingesteld 
door twee geneeskundigen, waarvan tenmin
ste ~én scheepvaartdeskundige moet zijn. 

2. De in het eerste lid bedoelde genees
kundigen worden door Onze Minister aange
wezen. Onze Minister is bevoegd als zodanig 
een geneeskundig lichaam aan te wijzen, wel
ke in dat geval het ceneeskundig onderzoek 
instelt op de wijze, als voorgeschrevne in het 
eerste lid. 

3. Op verzoek van de zeeman of, indien 
deze is overleden, op verzoek van de nage
laten betrekkingen, wijst Onze Minister een 
derde geneeskundige aan, door de zeeman of 
door de nagelaten betrekkingen gek.ozen. Deze 
woont desgewenst het onderzoek bij en dient 
de beide andere geneeskundigen schriftelijk 
van adviet. 

4. In gevallen, waarin daartoe aanleiding 
bestaat, kunnen een of meer door Onze Mi-
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nister aan te wijzen specialisten als advise
rend geneeskundige worden toegevoegd. 

5. Bij de aanvrage om buitengewoon pen
sioen voegt de zeeman een omschrijvinr van 
de omstandigheden, waaronder de verwon
ding, verminking. ziekten of gebreken naar 
zijn mening zijn ontstaan, alsmede van de 
nadelige gevolgen, welke hij daarvan onder
vindt. zo mogelijk gestaafd door bewijsstuk
ken. 

6. Bij de aanvrage om buitengewoon pen
sioen voegen de nagelaten betrekkingen zo 
mogelijk een omschrijving van de omstandig
heden, waaronder de verwonding, vennin
king, ziekten of gebreken, zo deze het over
lijden tengevolge hebben gehad, naar haar 
mening zijn ontstaan, zo mogelijk gestaafd 
door bewijsstukken. 

Art. 3. 1. Indien de geneeskundigen, be
doeld in artikel 2, eerste lid, het voor het uit
brengen van hun rapport nodig achten, dat 
inlichtingen over de zeeman of over de om
standigheden, bedoeld in artikel 2, vijfde en 
zesde lid, worden ingewonnen en te hunner 
beschikking gesteld, zorgt Onze Minister, dat 
hieraan zoveel mogelijk wordt voldaan. 

2. Indien de geneeskundigen, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, dit voor het uitbrengen 
van hun rapport nodig achten, is Onze Minis
ter bevoegd de zeeman voor de tijd van ten 
hoogste drie maanden in een inrichting ter 
observatie te doen opnemen. 

Art. 4. 1. De geneeskundigen, bedoeld 
in artikel 2 , eerste lid, brengen zo spoedig 
mogelijk aan Onze Minister een met redenen 
omkleed rapport uit op een daartoe door Onze 
Minister vast te stellen formulier. 

2 . indien het rapport een eerste onderzoek 
betreft, worden in dat formulier tenminste 
gevraagd: 

a. een nauwkeurige omschrijving van de 
waargenomen of uit het onderzoek gebleken 
verwonding, verminking, ziekten of gebre
ken; 

b. een nauwkeurige omschrijving van de 
stoornissen en bezwaren, c.q. het overlijden, 
veroorzaakt door de waargenomen of uit het 
onderzoek gebleken verwonding, verminking, 
ziekten ·of gebreken, welke omschrijving een 
duidelijke voorstelling moet geven van de 
toestand, zoals deze zich na I Januari 1946 
heeft ontwikkeld; 

c. omstandige mededelingen omtrent het 
ontstaan, het tot uiting komen of de vererge
ring van de verwonding, verminking, ziekten 
of gebreken, zowel wat door of namens de 
Minister dienaangaande wordt verklaard, als 
wat de zeeman zelf meent te kunnen aan
voeren; 

d. beschouwingen omtrent het verband, 
dat op geneeskundige gronden geacht kan 
worden al dan niet te bestaan tussen de aan
gegeven oorzaken en de verwonding, ·vermin
king, ziekten of gebreken; mededeling of en 
zo ja, op welke andere wijze het ontstaan der 

, verwonding, verminking, ziekten of gebreken 
op geneeskundige gronden meer aannemelijk 
is te achten, dan die, welke in de overgelegde 
verklaring is aangegeven; 

e. een beschouwing omtrent de kansen op 
genezing of verbetering van de verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken, welke aan
leiding hebben gegeven tot het instellen van 
het geneeskundig onderzoek, zomede een 
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overzicht van de tijd, gedurende welke de 
%eeman uit hoofde van die verwonding, ver
minking, ziekten of gebreken, geneeskundige 
behandeling en verpleging nodig had en ver
moedelijk nog nodig zal hebben. voorts van 
de aard van die geneeskundige behandeling 
en verpleging; 

f. medische beoordeling van de omstan
digheden, welke op de arbeidsongeschiktheid 
van invloed zijn. 

3. Indien het rapport een onderzoek be
treft. verband houdende met vernieuwing of 
wijziging van buitengewoon pensioen, wor
den in dat formulier tenminste gevraagd: 

a. omstandige mededelingen omtrent de 
. verdere ontwikkeling van de bij het eerste 
onderzoek waargenomen of gebleken verwon
ding. verminking, ziekten of gebreken: 

b. een nauwkeurige omschrijving van de 
stoornissen en bezwaren veroorzaakt door de 
bij het eerste onderzoek waargenomen of 
gebleken ve1Wonding, verminking. ziekten of 
gebreken, welke omschrijving een duidelijke 
voorstelling moet geven van de toestand, zo
als deze zich sedert het vorige onderzoek 
heeft ontwikkeld; 

c. een overzicht van de tijd, gedurende 
welke de zeeman uit hoofde van de bij het 
eerste onderzoek waargenomen of gebleken 
verwonding, verminking, ziekten of gebreken, 
vermoedelijk verdere geneeskundige behan
deling en verpleging nodig zal hebben, zome
de de aard van die geneeskundige behande
ling en verpleging; 

d. mededelingen omtrent de aard van de 
geneeskundige behandeling en verpleging, 
welke vermoedelijk nog nodig zal zijn; 

•· omstandige mededelingen omtrent de 
sedert het vorige onderzoek ingetreden wij
ziging van de bij het eerste onderzoek gegeven 
medische beoordeling van de omstandighe
den, welke op de arbeidsongeschiktheid van 
invloed zijn. 

Art. 5. 1. In gevallen. waarin daartoe 
aanleiding bestaat kan Onze Minister over 
het rapport van de geneeskundigen, bedoeld 
in artikel z, eerste lid, een rapport van een 
of meer deskundigen vragen en de zeeman 
daartoe nogmaals geneeskundig doen onder
zoeken of hem voor de tijd van ten hoopte 
drie maanden in een inrichting ter observatie 
doen opnemen. Wijkt het gevoelen van deze 
deskundige of deskundigen af van dat van de 
geneeskundigen, over wier rapport zij werden 
gehoord, dan wordt het rapport van die des
kundige of deskundigen ter kennis gebracht 
van de geneeskundigen, bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, die Onze Minister van hun gevoelen 
nader schriftelijk doen blij~en. 

z. Onze Minister is bevoegd bij zijn inge
volge artikel 221 eerste lid, der wet te nemen 
beslissing af te wijken van de conclusie, neer
gelegd in het rapport van de geneeskundigen. 
bedoeld in artikel 2. eerste lid, en in dat van 
de deskundige of deskundigen, bedoeld in het 
eerste lid. 

Art. 6. I. Voorzover het onderzoek, in
gesteld naar het ontstaan, de aard en de ge
volgen van verwonding, verminking, ziek
ten of gebreken, aanleiding zou kunnen geven 
tot toekenning aan de zeeman van een buiten
gewoon pensioen, dan wel tot vernieuwing of 
wijziging van zijn buitengewoon pensioen. 
wordt door een daartoe door Onze Minister 
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in te stellen commissie van vier leden, waar" 
onder de twee geneeskundigen, bedoeld in 
artikel a, eerste lid, aan Onze Minister een 
met redenen omkleed rapport uitgebracht op 
een door Onze Minister vast te stellen for" 
mu.lier. 

2. Indien het rapport een eerste onderzoek 
betreft, wordt in dat formulier tenminste een 
uitspraak. gevraagd omtrent: 

a. het al dan niet bestaan van arbeidson
geschiktheid, zomede een korte omschrijving 
van de overwecinaen, welke tot die uitspraak 
hebben geleid; 

b. de mate van arbeidsongeschiktheid uit• 
gedrukt in een percentage; percentages van 
arbeidsongeschiktheid boven tien procent 
naar boven afgerond tot een veelvoud van 
tien procent; 

c. het tijdstip van het intreden der ar
,beidsongeschiktheid; 

d. de mogelijkheid van toekomstige ver" 
andering van het percentage der arbeidson
geschiktheid en van het vermoedelijke tijd
stip der verandering. 

3. Indien het rapport ee111 onderzoek. be
treft. verband houdende met vernieuwing of 
wijziging van buitengewoon pensioen, wordt 
in dat formulier tenminste gevraagd een uit
spraak omtrent: 

a. het al dan niet bestaan van arbeids
ongeschiktheid, zomede een korte omschrij
ving van de ovenrecincen, welke tot die uit- . 
spraak hebben geleid; 

b. de mate van arbeidsongeschiktheid uit
gedrukt in een percentage; percentages van 
arbeidsongeschiktheid boven tien procent 
naar boven afgerond tot een veelvoud van 
tien procent; 

c:. het tijdstip van het intreden van de wij
ziging in de bij het voric onderzoek vastge
stelde mate van arbeidsongeschiktheid; 

d. de mogelijkheid van toekomstige ver
andering van het percentage der arbeidson
geschiktheid en van het vermoedelijke tijdstip 
der verandering. 

4. Het percentage der arbeidsongeschikt
heid, bedoeld in het tweede lid, onder b, en 
in het derde lid, onder b, wordt bepaald in 
verband met het beroep, dat de .zeeman voor 
het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid 
laatstelijk heeft vervuld, met dien verstande. 
dat, zodra de zeeman een ander beroep gaat 
uitoefenen of redelijkerwijze verwacht mag 
worden, dat hij in staat is een ander beroep 
uit te oefenen. de mate van zijn arbeidsonge
schiktheid wordt bepaald naar dat nieuwe 
beroep, of indien dit voor de zeeman voorde
liger is, naat zijn algemene arbeidsongeschikt
heid. 

5. Bij de vaststelling van het percentage 
der arbeidsongeschiktheid wordt zoveel doen
lijk rekening gehouden met de door deze 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakte vermin
derde gelegenheid tot het verkrijgen van 
arbeid. 

HOOFDSTUK III 
Van de kosten l14n onderzbeh 

Art. 7. ~. De kosten van een ~eneeskun
dig onderzoek, bedoeld in artike 2, komen 
ten laste van het Rijk. behoudens et bepaal-
de in het tweede lid. • 

2. De kosten van de derde gen~eskundige. 

980 

bedoeld in artikel z~ derde lid, komen ten 
laste van de zeeman of de nagelaten betrek.
kincen. door wie deze geneeskundige is aan
gewezen. · 

3 · De kosten van rapporten en de kosten, 
verbonden aan een observatie, alsmede de 
naar het oordeel van Onze Minister nood
zakelijke reiskosten van de zeeman of de na
gelaten betrekkingen en die van de voor zijn 
haar reis benodigde begeleiding naar en van 
de plaats, waar het geneeskundig onderzoek 
plaats vindt. komen eveneens ten laste van 
het Rijk. Zij worden gedeclareerd bij Onze 
Minister. 

•· De in het eerste en derde lid bedoelde 
kosten worden vergoed volgens door Onze 
Minister vast te stellen regelen. 

5. Indien de zeeman of de nagelaten be
trekkingen tengevolge van een geneeskundig 
onderzoek of de zeeman tengevolge van een 
observatie inkomsten derven, wordt hun een 
vergoeding gegeven. Deze vergoeding wordt, 
gehoord die zeeman of die nagelaten 'betrek
kingen, door Onze Minister ten laste van het 
Rijk vastgesteld. 

HOOFDSTUK IV 

Van tÜ genaslcundige behandeling en 
oerpleging 

Art. 8. De geneeskundige behandeling_ en 
verpleging, als bedoeld in artikel 3, derde lid, 
der ~t, omvat al hetgeen geacht kan worden 
dienstig te zijn voor het herstel, het behoud 
of de bevordering van de geschiktheid tot 
werken, voorzover die geschiktheid is ver
minderd tengevolge van verwonding, ver
minking. ziekten of gebreken, welke het recht 
op buitengewoon pensioen hebben doen ont
staan. 

Art.. 9. x. In de door Onze Minister te 
nemen beslissing, als bedoeld in artikel 22, 
·eerste lid, der wet, wo,r:dt tevens vermeld 
voor welke geneeskundige behandeling en 
verpleging de zeeman recht op vergoeding 
kan doen gelden. 

z. De vergoeding voor de in het eerste lid 
bedoelde geneeskundige behandeling en ver
plecing wordt verleend volgens door Onze 
Minister vast te stellen regelen. 

3. Aan de zeeman wordt geen vercoeding 
van de kosten voor geneeskundige behande
ling en verpleging verleend, indien hij op 
grond Yan andere voorschriften of krachtens 
overeenkomst op volledige vergoeding van 
die kosten aan.spraak kan maken. 

4. Indien op grond van andere voorschrif
ten of krachtens overeenkomst recht op ge
deeltelijke vergoeding bestaat, worden alleen 
de meerdere kosten vergoed, behoudens de 
ingevolge het tweede lid vast te stellen rege
len. 

Arta 10. Wanneer de geneeskundige be
hand~ing en verpleging. welke een zeeman 
heeft ontvangen, afwijkt van die, waarvoor 
hij ingevolge artikel 9 1 eerste lid, recht op 
vergoeding kan doen gelden, kan Onze Minis
ter hiervoor eveneens vergoeding verlenen, 
indien naar zijn oordeel - de geneeskundi
gen, bedoeld in artikel 2 1 eerste lid, gehoord 
- .in de gegeven omstandigheden genoeg
zaam grond gelegen was om van de in de 
beslissing genoemde geneeskundige behande
ling en verpleging af te wijken. 
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Art. ll. 1. De vergoeding voor genees
kundige behandeling en verpleging, als be
doeld in de artikelen 9 en 10, wordt aan de 
zeeman uitbetaald na overlegging van een 
voldane rekening betreffende die geneeskun
dige behandeling en verpleging. 

2. Indien de zeeman de rekening voor ge
neeskundige behandeling en verpleging niet 
voldoet, wordt de vergoeding uitbetaald aan 
degeen, die de geneeskundige behandeling en 
verpleging heeft verst rekt. 

Art. 12. Onze Minister kan door middel 
van door hem aan te wijzen geneeskundigen 
of een geneeskundig lichaam toezicht uitoefe
nen op de geo,eeskundige behandeling en ver
pleging, voor welke de zeeman ingevolge arti
kel 9, eerste lid, en artikel 10 recht op ver
goeding kan doen gelden. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
· is belast met de uitvoering van dit besluit, 

hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 22 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Verka, en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Min. van Sociale Zaken, A.M. JoaKBS. 
( Uitgeg. zs Nouember 1949). 

8. J 470 
22 October :1949. BESLUIT +'lt wijzigingvan 

het Koninklijk besluit van 17 Juni IQ12 
(Staatsblad n°. 302), houdende vrijstel
ling van wegenbelasting voor in Oos
tenrijk wonende of 1evestigde houders 
van motorrijtuigen. 

Wij JULIANA, em.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 29 September 1949, n°. 166, 
afdeling Accijnzen; . 

Gelet op artikel 6, derde lid, der •Motor
rijtuigenbelastingwet; 

De Raad van State geboord (advies van 
11 October 1949, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van l? October 1949, n°. 86: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 17 Juni 1932 (Staatsblad n°. 302) wordt 
ingetrokken. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Soestdijk, 22 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Finaru:iln, P. LIEFTINt:K. 

( Uitgeg. II Nou. 1949.) 

s. 1949, J 469-472 

s. J .471 

25 October 1949. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de datum van inwer
kingtreding van de Meetbrievenwet 
1948, Staatsblad No. 1492 en van het 
Meetbrievenbcsluit 1949, Staatsblad No. 
J 415. 

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

Verkeer en Waterstaat van 18 October 1949, 
No. 209561, Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart; 

Gelet op artikel 11 van de Meetbrieven
wet 1948, alsmede op artikel 12 van het Meet
brievenbesluit 1949; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Meetbrievenwet 1948 en het 

Meetbrievenbealuit 1949 treden in werking 
op 15 November 1949. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag, volgende op die van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

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

Soestdijk, 25 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 
(Uitlt,g. 14 Nov. 1949 ). 

s. J 472 
26 October 1949. BESLUIT tot vaststelling 

van het formulier voor een aangiftebiljet 
der vcrmogenabelaating voor buitenland
se belastingplichtigen. 

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

Financiën van 29 September 1949, _no. 178, 
Afdeling Directe Belastingen; 

Gelet op artikel 14 der Wet op de Vermo
gensbelasting 1892; 

De Raad van State geboord ( advies van 
18 October-1949, no. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 October 1949, no. 
228, Afdeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. (1) Voor het aangiftebi1.jet der 

vermogensbelasting voor het belastingjaar 
1949, wordt, wat buitenlandse belasting- • 
plichtigen betreft, vastgesteld het bij dit be
sluit behorende formulier * voor zover dat 
niet uitsluitend op de inkomstenbelasting of 
op de voorheffingen van de inkomstenbe• 
lasting betrekking heeft, alsmede de daarbij 
behorende aanwijzingen. 

(2) Voor het aangiftebiljet der v~rmo
gensbelasting voor de belastingjaren 1950 en 
volgende wordt, wat buitenlandse belasting
plichtigen betreft, eveneens vastgesteld het 
in het eerste lid bedoelde formulier voor .zo• -* Dit formulier is niet opgenomen. 
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ver dat niet uitsluitend op de inkomstenbe
lasting of op de voorheffingen daarvari be
trekking heeft, alsmede de daarbij behorende 
inplaats van "1949" wordt gelezen het jaartal 
van het betreffende belastingjaar en in 
plaats van nl948" wordt gelezen het jaartal 
van het jaar vooraf gaande aan het betreffen
de belastingjaar. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
aanwijzingen, met dien ventande, dat telkens 
ingang van de twdeede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 26 October 1949. 

s. J 473 

JULIANA. 
(Uit4e4. 27 Dec. 1949 ). 

26 Odober 1949. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel 4, lid t, aanhef en onder d, 
van het Politiebesluit 1945. (Besluit op
leiding hogere politieambtenaren.) 

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

Justitie en van Binnenlandse Zaken van 7 
Juni 1949, Afdeling Politie, n°. 302s en Afde
ling Openbare Orde en Veiligheid. n°. U 1783; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder d, van het Politiebesluit 1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1949, N°. 17): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 October 1949, Af
deling Politie, n°. 3024 en Afdeling Openbare 
Orde en Veiligheid, n°. U 1783: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De opleiding tot hoger ambtenaä'r 

van het Korps Rijkspolitie en van de gemeen
tepolitie geschiedt in een internaat, hetwelk · 
de naam draagt van "Rijksinstituut tot op
leiding van hogere ambtenaren voor het 
Korps Rijkspolitie en de gemeentepolitie", 
hierna te noemen: het Instituut. 

Art. 2. 1. Het Instituut wordt beheerd 
door een Raad van Beheer bestaande uit een 
voorzitter en zes leden. 

2. De voorzitter en de leden worden bij 
gemeenschappelijke beschikking van Onze 

• Ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken voor drie jaar benoemd en kunnen te 
allen tijde al dan niet op verzoek, worden 
ontslagen. Onze voornoemde Ministers dra
gen ieder drie leden ter benoeming voor. 

De Voorzitter en de leden kunnen na hun 
aftreding terstond worden herbenoemd. 

3. De vergaderingen van de Raad van 
Beheer kunnen worden bijgewoond door een 
vertegenwoordiger van Onze Minister van 
Justitie en een vertegenwoordiger van Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken. Deze ver
tegenwoordigers hebben in de vergadering 
raadgevende stem. Ten minste acht dagen 
voor het tijdstip ener vergaderinc wordt 
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daarvan door de Raad aan Onze voornoemde 
Ministers kennis gegeven. 

Art. 3. 1. De directeur, de onderdirecteur 
alsmede de overige vaste ambtenaren, voor 
zoveel deze laatste niet uitsluitend admini
stratief of .1echnisch werkzaam zijn, 'Worden, 
op aanbeveling van de Raad van Beheer, bij 
gemeenschappelijke beschikking van Onze 
Ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. De benoeming van een onderdirecteur 
geschiedt slechts, indien daaraan behoefte 
bestaat. 

3. Het Politieambtenarenreglement, het 
Poli tietuchtreglement, het Bezoldigingsregle
ment Politie 1948, het Rangenbesluit Politie
personeel en de uniformeringsvoorschriften 
zijn, voor zover zij voor de ambtenaren van 
gemeentepolitie gelden, op de directeur, de 
onderdirecteur en de overige ambtenaren, be
doeld in het eerste lid, van overeenkomstige 
toepassing. Waar in deze voorschriften sprake 
is van Commissaris of Hoofdinspecteur van 
gemeentepolitie wordt voor deze toepassing 
gelezen: ,,directeur" of "onderdirecteur". De 
rang van de directeur is hoofdambtenaar 38 

of 2 8 klasse; de rang van de onderdirecteur: 
ambtenaar 18 klasse of hoofdambtenaar 38 

klasse. 
4. Is in de in het vorige lid genoemde voor

schriften sprake van enige bij Ons berustende 
of aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
toekomende bevoegdheid, dan wordt deze 
bevoegdheid door Onze Ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken gezamenlijk uit
geoefend. Is in die voorschriften sprake van 
enige aan Onze Commissaris in de provincie 
of aan de burgemeester toekomende bevoegd
heid, dan wordt deze door de voorzitter van 
de Raad van Beheer uitgeoefend. Aan de 
directeur komen de bevoegdheden toe, waar- · 
over de (hoofd)commissaris van gemeente
politie beschikt ten aanzien van de gemeente
lijke politieambtenaren. 

5. Het overige personeel wordt bij ge
meensehappelijke beschikking van Onze Mi
nisters van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken of vanwege deze Ministers door de 
Raad van Beheer hetzij in tijdelijke of vaste 
dienst aangesteld, hetzij op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht in dienst geno
men. 

Art. 4. Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken stellen gezamenlijk de 
instructie vast voor de Raad van Beheer en, 
deze gehoord, voor de directeur, de onder
directeur en de leraren. 

Art. 5. 1. Tot de opleiding aan het Insti
tuut wordt uitsluitend toegelaten hij, die: 

a. zijn eerste militaire opleiding heeft vol
tooid ()f daarvan is vrijgesteld; 

b. in het bezit is van het diploma van het 
eindexamen of staatsexamen hogere burger
school A of B met vijfjarige cursus of gym
nasium A or B; 

c. voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder a tot en met d van het 
Besluit aanstellingseisen politieambtenaren 
1949; 

d. een leef tijd heeft van ten minste acht
tien en ten hoogste zes en twiotig jaar. 

2. Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken kunnen in bijzondere ge
vallen, de Raad van Beheer gehoord, bij 
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gemeenschappelijke be1c;hikkinc van het be
paalde in het vorige lid afwijken. 

3. Ter voorbereiding van de beslissing in
zake de toelating van leerlingen wordt een 
commissie van zeven personen ingesteld. De 
voorzitter en drie leden worden door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken, het vierde 
lid door Onze Minister van Justitie aange
wezen, de overige twee leden door Onze voor
noemde Ministers gezamenlijk. De Raad van 
Beheer beslist, de commissie cehoord, over 
de toelating van leerlingen. 

Art. 6. 1. Het Instituut heeft een cursus 
van twee jaren. Op de dag van het inwerking
treden van dit besluit en voorts telken jare 
-per l September vangt een nieuwe cursus aan. 

2. Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenland.se Zaken stellen gezamenlijk, op 
voordracht van de Raad van Beheer. het 
leerplan vast. 

Art. 7. 1 . Het schoolceld bedraagt 
f 600.- per cursusjaar. 'Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken kunnen, 

· de Raad van Beheer cehoord, bij gemeen
schappelijke beschikking van het betalen van 
schoolgeld geheel of gedeeltelijk ontheffing 
verlenen. 

2. De leerlingen genieten. uitgezonderd 
tijdens de vacantie, vrije voeding, huisves
ting uniformkledinc en ceneeskundige ver
zorging. Bovendien ontvangen zij , ook tijdens 
de vacanties, tot aan de dag, waarop het 
eind-examen is ,afgelegd, een zakgeld van 
f 30,- per m,aand in het eerste cursusjaar 
en f 35.- per maand in het tweede cursus-
jaar. 

Art. 8. 1 . De Raad van Beheer stelt, de 
directeur cehoord, de voor de leerlingen gel
dende tuchtvoorschriften vast. 

2. De Raad van Beheer kan, de directeur 
.gehoord. een leerling wegens onbekwaam
beid. lichamelijke of andere ongeschiktheid 
of wangedrag van het Instituut verwijderen. 

Art. 9. Aan het einde van elk eerste cur
susjaar beoordeelt de Raad van Beheer. de 
directeur, de onderdirecteur en de leraren 
.gehoord, of een leerling tot het volgende cur
susjaar kan worden toegelaten. 

Art. 10. 1. Aan het einde van elke cursus 
neemt een bij gemeenschappelijke beschik
king door Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken aan te wijzen commis
sie, ten overstaan van een door ieder van 
Onze voornoemde Ministers aangewezen 
boofdambtenaar van het Ministerie van J usti
tie en van Binnenlandse Zaken, het examen 
af voor inspecteur van gemeentepolitie en 
officier der Rijkspolitie. De leden van de Raad 
van Beheer, de directeur en de leraren kun
nen het examen bijwonen en vragen stellen. 

2. Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken ste11en gezamenlijk, de 
Raad van ·Beheer gehoord, de eisen vast, 
waaraan de leerlingen aan het einde van het 
tweede cursusjaar bij het afleggen van het 
examen als in het vorige lid bedoeld. moeten 
voldoen. 

Art. 11. Indien een leerling niet tot het 
tweede cursusjaar wordt toegelaten of niet 
met goed gevolg het in het vorige artikel 
bedoelde examen aflegt, kan de Raad van 
Beheer, de directeur gehoord, hem toestaan 
het onderricht van het eerste, respectievelij~ 
het tweede, cursusjaar nog eenmaal te volgen. 

s. 1949, J 478-474 

Art. 12. Hij, die als leerling van het Insti-
~1Uut het examen1 bedoeld in artikel 10. eerste 
Ud, met goed gevolg aftegt, ontvangt een 
f.liploma. Hij verkrijgt da.rbij aanspraak op 
onmiddellijk aansluitende aanstelling tot 
adjunct-inspecteur van gemeentepolitie in de 
daarvoor in aanmerking komende gemeenten, 
voorzover hij niet w.ordt aangesteld tot ad
spirant-officier der RiJks1><>litie. dan wel ter 
beschikking wordt gesteld van Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Art. 13. 1. Hij, die geen leerling is van 
het Instituut, kan op door Onze Ministers van 
Justi1 ie en van Binnenlandse Zaken te stellen 
voorwaarden als extraneus tot het ezamen 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, worden toe
gelaten, indien hij in het bezit is van ten 
minste het diploma M. U .L.O. A of B of het 
diploma ener hogere burgerschool met drie
jarige cursus dan wel van een door Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen daaraan gelijkgesteld diploma. Het 
examengeld bedraagt veertig gulden. 

2. Hij, die als extraneus het examen met 
goed gevolg aflegt, ontvangt een diploma. 
Indien de betrokkene geschikt is, voegen 
Onze Ministers van Jus' i Je en van Binnen
landse Zaken, op voorstel van de Raad van 
Beheer, aan het diploma een verklaring toe, 
houdende, dat de betrokkene geschikt is tot 
(adjunct}-inspecteur van gemeentepolitie of 
tot (adspirant-}officier der Rijkspolitie aan
gesteld te worden. 

Art. 14. De kosten van het Instituut en 
van de examens komen ten laste van de 
Hoofdstukken Ven IV der Rijksbegroting in 
een verdeling in evenredigheid aan de op l 
Januari van het voorafgaande jaar toegesta
ne sterkte van politiepersoneel boven de rang 
van adjudant bij de gezamenlijke korpsen 
van gemeentepolit ie, onderscheidenlijk bij 
het Korps Rijkspolitie. Het comptabel beheer 
wordt uitgeoefend door Onze Minister van 
Justitie. 

Art. 1 S. Dit besluit, hetwelk kan worden 
aangehaald als uBesluit opleiding hogere 
politieambtenaren", treedt in werking_ met 
ingang van de tweede dag na die van de 
dagtekening van het Staatsblad waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit .be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 26 October 1949. 
JULIA~A. 

De Minister oan Justitie. WlJERS. 
De Min. 11. Binnenl. Zaken, TBtrLINGS. 

(Uitgeg. 18 November 1949). 

s. J 474 
26 Odober 1949. BESLUIT, tot uitvoering 

van artikel 4, lid l, aanhef en onder c, 
van het Politiebesluit 1945. (Besluit aan
stellingseisen polit ieambtenaren 1949.) 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 
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Justitie en van Binnenlandse Zaken van 7 
Juni 1949, Afdeling Politie, n°. 3025 en Afde
ling Openbare Orde en Veiligheid, n°. U 1783; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder c, van het Politiebesluit 1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1949, N°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 October 1949, Af
deling Politie, n°, 3024 en Afdeling Openbare 
Orde en Veiligheid, n°. U 1783; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Voor aanstelling tot adspirant 

der Rijkspolitie of adspirant van gemeente
politie komt uitsluitend in aanmerking hij, die 

a. Nederlander is: 
b. van onbesproken levensgedrag is; 
c. voldoet aan door Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenlandse Zaken geza
menlijk te stellen eisen, zowel bij de ge~ees
kundige, psychologische en psycho-technische 
keuring als bij het antecedenten-onderzoek; 

d. blootsvoets een lengte van ten minste 
1,75 meter heeft, met dien verstande, dat in 
zeer bijzondere gevallen met een lengte van 
1,72 meter genoegen genomen kan worden 
en voor een vrouw deze bepaling niet geldt; 

e. een leeftijd van ten minste een en twin
tig en ten hoogste acht en twintig jaar heeft; 

f. ten minste voldoet aan eisen van alge
mene ontwikkeling, blijkende onder meer uit: 

1. duidelijk leesbaar vlot handschrift: 
2. voldoende kennis van de Nederlandse 

taal, hetgeen zal moeten blijken uit het zon
der storende fouten maken van een opstel 
over een bepaald onderwerp en een dictee; 

3. kennis van de vier hoofdbewerkingen 
der rekenkunde met gehele getallen, tiende
lige en gewone breuken en. kennis van het 
metrieke stelsel; 

4. keQnis van de voornaamste plaatsen. 
de eilanden, de grote rivieren, de belangrijke 
kanalen, spoorweg- en andere verbindingen 
en grensstations in Nederland en enige kennis 
van de aardrijkskunde van Europa en de 
andere werelddelen en van de vaderlandse en 
algemene geschiedenis. 

2. Voor aanstelling tot adspirant der 
Rijkspolitie of adspirant van gemeentepolitie 
komt bij gelijke bekwaamheid en geschikt
heid, bij voorkeur in aanmerking hij, die vol
doet aan de eisen, genoemd in het eerste lid 
onder a tot en met f en bovendien: 

g. in het bezit is van een bij of krachtens 
de wet vastgesteld of erkend diploma voor 
eerste- hulp bij ongelukken; 

h. met goed gevolg heeft af gelegd de proe
ven van rijvaardigheid door de wet geëist 
voor het verkrijgen van een rijbewijs voor het 
besturen van motorrijtuigen op twee wielen· 
en van motorrijtuigen op meer dan twee wie
len; 

i. heeft voldaan aan door Onze voornoem
de Ministers te stellen eisen op het gebied van 
lichamelijke oefening en sport en van theore
tische vakbekwaamheid. 

Art. 2. 1. Voor aanstelling tot adjunct
inspecteur van gemeentepolitie of tot adspi
rant-officier der Rijkspolitie, komt uitsluitend 
in aanmerking hij, die : 

a. voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 
1. eerste lid, onder a, b, c, d en e en tweede lid, 
onder gen h; 

b. met goed gevolg het examen, bedoeld 
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in artikel 10, eerste lid, van het Besluit op
leiding hogere Politieambtenaren heeft afge
legd, en, indien hij het examen als extraneus 
heeft afgelegd, in het bezit is van een diploma, 
houdende een verklaring als bedoeld in arti
kel 13, tweede lid, van evengenoemd besluit. 

2. Het bepaalde in het eerste lid, onder b, 
geldt niet voor hem, die in het bezit is, hetzij 
van het diploma voor candidaat-inspecteur 
van politie met de aantekening voor Frans. 
Duits en Engels, afgegeven door d~ Centrale 
van Politie-Organisaties, hetzij van het di
ploma voor adspirant-inspecteur van politie. 
afgegeven door de Bond van Hogere Politie
ambtenaren in Nederland, mits deze diplo
ma's niet ouder zijn dan vier jaar. 

Art. 3. Onverminderd hetgeen krachtens 
artikel 4, eerste lid, aanhef en onder f, van 
het Politiebesluit 1945, en artikel 8, derde 
lid, van het Politieam.btenarenreglement in
zake de bevordering van adjunct-inspecteur 
van gemeentepolitie en adspirant-officier der 
Rijkspolitie wordt bepaald, komt voor aan
stelling tot inspecteur van gemeentepolitie 
of tot officier der R.ijksPolitie 18 of 243 klasse 
slechts in aanmerking hij. die 

a. onmiddellijk voor zijn aanstelling ten
minste drie jaar in een rang hoger dan die 
van adjudant bij een ander gemeentelijk po
litiecorps of het korps Rijkspolitie werkzaam 
is geweest, of 

b. in een rang lager dan die van surnume
rair of adspirant-officier, op grond van bij
zondere karaktereigenschappen, prestaties, 
capaciteiten en beschaving daartoe geschikt 
geacht wordt en bovendien in het bezit is van 
een diploma. voorzien van een verklaring 
als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het 
Besluit opleiding hogere politieambtenaren. 

Art. 4. In bijzondere gevallen kan Onze 
Minister van Justitie voor zoveel het Korps 
Rijkspolitie betreft, en Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken voor zoveel de gemeen
tepolitie betreft, afwijken of afwijkingen toe
staan van de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde 
eisen. 

Art. S. Dit besluit, hetwelk kan worden 
aangehaald als "Besluit aanstellingseisen po
litieambte~n 1949" treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die van de dag
tekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. Het Besluit aanstellingseisen poli
tiepersoneel vervalt. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering vai, dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 26 October 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

De Min. v. Binnenl. Zaksn, TEULIXGS. 

( Uitgeg. 18 November 1949). 
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s. J 475 
28 October 1949. BESLUIT, houdende nadere 

bepalingen omtrent teruggaaf van ac
cijns voor suiker, gebezigd voor de be
reiding van eetwaren en dranken, die 
naar het buitenland worden uitgevoerd. 

Wij JULIANA, enz. 
Op•de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 13 Mei 1949, n°. 218, Accijn
zen; 

Gelet op artikel 83 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425). zoals dat is gewijzigd bij 
artikel ibis van de wet van 14 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 126), alsmede op het Konink
lijk besluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad 
n°. 186), laatstelijk g~wijzigd bij dat van 2 
Juli 1935 (Staatsblad n°. 390); 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 Juni 1949, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 21 October 1949, no. 
208, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Koninklijk besluit van 5 

Augustus 1897 (Staatsblad n°. 186), zoals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij dat van 2 Juli 
1935 (Staatsblad n°. 390), worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

a. Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

Bij uitvoer van chocolade, gecondenseerde 
melk en andere door Onze Minister van Fi
nanciën aan te wijzen eetwaren of dranken 
wordt teruggaaf van de accijns verleend voor 
de daarin vervatte saccharose en invertsuiker. 

b. Artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
De goederen moeten voor de verificatie, 

bedoeld bij de artikelen 67 en 68 der genoem
de Algemene wet, worden aangeboden op een 
der door Onze Minister van Financiën aan te 
wijzen plaatsen. 

Art. 2. De Koninklijke besluiten van 25 
November 1899 (Staatsblad n°. 232), 4 Janu
ari 1907 (Staatsblad n°. 9), 15 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 257), 22 April 1919 (Staatsblad 
n°. 179) en 31 Maart 1925 (Staatsblad n°. 132) 
worden ingetrokken. 

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

Soestdijk. 28 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Financiën ,P. LIBFTIKCK. 

(Uitgeg. 22 November 1949). 

s. J 476 

21 October 1949. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel 24, tweede Ud, · der Dienst
plichtwet. 

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

Oorlog en van Marine. van 19 October 1949. 
Staf Adjudant-Generaal, Afdeling A. 3, nr. 
415441; 

Gezien art. 24, tweede lid, der Dienstplicht
wet (Staatsblad 1948, 1 284); 

s. 1949, J 475-477 . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

Om als ingeschrevene voor de lichting 1949 
op grond van art. 24, tweede lid, der Dienst
plichtwet tot buitengewoon dienstplichtige 
te kunnen worden bestemd, moet een wettige 
broeder of halfbroeder van de ingeschrevene 
als militair: 

1. gedood zijn tijdens de krijgsverrichtin
gen, of 

2. overleden zijn ten gevolge van verwon
ding, veroorzaakt door de vijand, of 

3. overleden zijn in en door de militaire 
dienst, of 

4. overleden zijn ten gevolge van verwon
ding of ziekte opgedaan in en door de mili
taire dienst, 
dan wel als lid van een verzetsorganisatie~ 

1. gedood zijn ten gevolge van het plegen 
van actief verzet, of 

2. overleden zijn ten gevolge van verwon
ding, opgelopen ten gevolge van het plegen 
van actief verzet, of 

3. ten gevolge van het plegen van actief 
verzet in een gevangenis of concentratiekamp 
zijn opgesloten geweest en aldaar overleden. 
of 

4. de onder 3 bedoelde opsluiting hebben 
ondergaan en als gevolg van de daarbij door
stane ontberingen binnen zes maanden na 
terugkeer uit een der vermelde inrichtingen 
zijn overleden. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit. 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 21 October 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCHOKKIHG, 
De Minister van Marine, SCHOKKIHG. 

(Uitgeg. 18 November 1949). 

s. J 477 
29 October 1949. BESLUIT tot schorsing van 

het besluit van de Raad van Doesburg 
van 30 September 1949, waarbij aan 
H. W. Roelofsen aldaar vergunning is 
verleend tot het verbouwen van een huis • 
aan de Paardenmarkt. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting van 29 
October 1949, N°. 127883/P.B.R.. betreffende 
het besluit van de Raad van Doesburg van 
30 September 1949, waarbij aan }I. W. Roe
lofsen aldaar vergunning is verleend tot het 
verbouwen van een huis aan de Paarden
markt; 

Overwegende dat het wenselijk is om, han
gende het onderzoek van de vraag of dit be
sluit in strijd is met de wet of het algemeen 
belang, het in wei:king treden ervan te voor
komen; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van de raad van 

Doesburg te schorsen tot I April 1950. 
Onze Minister van Wederopbouw en Volks

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

Soestdijk, 29 October 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

(Uitgeg. 29 November 1949). 

s. J 478 

31 October 1949. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van de raad der ge
meente Stein, d.d. 29 April 1949, betref-
fende hondenbelasting. · 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken a.i. van 12 September 
1949, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Financiën, No. U. 16094; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders der gemeente ·stein, bij besluit ·van 
22 Juli 1948, aan 48 ingezetenen, over het 
jaar 1948, met het viervoud verhoogde aan
slagen in de hondenbelasting hebben opge
legd; 

dat 23 aangeslagenen binnen de daarvoor 
gestelde termijn bezwaren tegen die aansla
geh bij de Raad hebben ingebracht; 

dat de raad, bij besluit van 29 April 1949, 
de 48 met het viervoud verhoogde aanslagen 
heeft verminderd tot 100 % van de overeen
komstig de hondenbelastingverordening ver
schuldigde bedragen; 

dat dit raadsbesluit niet is een beslissing 
op bezwaarschriften, als b~doeld in artikel 
299, tweede lid der gemeentewet, althans 
niet voor zover daarin ook aanslagen zijn 
betrokken, waartegen geen bezwaren bij de 
-raad zijn ingebracht; 

dat de wet alleen kent de bevoegdheid van 
de raad tot beslissing op bezwaarschriften; 

dat ook in de verordening tot heffing van 
een heffing op de honden in voornoemde ge
meente - daargelaten, of een dergelijke be
paling voor goedkeuring vatbaar zou zijn -
aan de raad niet de bevoegdheid is toege
kend, om, anders dan bij wege van beslis-
11ing op bezwaarschriften, aanslagen, welke 
door burgemeester en wethouders krachtens 
artikel 9 der verordening zijn opgelegd, te 
verminderen; 

dat bovengenoemd raadsbesluit, voor zover 
dit aanslagen betreft, waartegen geen be
zwaren zijn ingebracht, dan ook niet in stand 
kan blijven; 

dat het raadsbesluit, voor zover betrekking 
hebbend op aanslagen, waartegen wel be
zwaren bij de raad zijn ingediend, niet vol
doet aan de in artikel 299, tweede lid der 
gemeentc;wet ten aanzien van beslissingen op 
b~zwaarschrif ten gestelde eis, dat zij gemoti
veerd moeten zijn: 

dat toch niet alleen het raadsbesluit geen 
gronden der beslissing vermeldt, doch bo
vendien, blijkens de notulen van de gemeen
teraad, op de ingediende bezwaarschriften, 
welke niet alle dezelfde bezwaren ontwikkel
den, is beslist bij een stemming, waaraan een 
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, behoorlijke formulering van het te beslissen 
vraagpunt niet was voorafgegaan; 

dat weliswaar de zaak voor laatstbedoelde 
aanslagen in zoverre anders ligt dan voor 
aanslagen, waartegen geen bezwaren zijn in
gediend, dat in artikel 299 der gemeentewet 
voor de behandeling van belastingreclames 
een bepaalde rechtsgang in bijzonderh~den is 
voorgeschreven; 

dat echter het voorschrift van bovenbe
doeld artikel, dat de beslissing op bezwaar
schriften met redenen omkleed moet zijn, van 
zodanige principiële betekenis is, dat een 
raadsbesluit, hetwelk aan dat voorschrift niet 
voldoet, op grond van artikel 185 der ge
meentewet behoort te worden vernietigd, in
dien, zoals in casu het geval is, de mogelijk
heid tot het te niet doen van deze beslissing 
langs de weg der normale procedure ont
breekt; 

De Raad van State gehoord (advies van 4 
October 1949, No. 17); 

.Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 24 October 1949, af
deling Binnenlands Bestuur, bureau Finan
ciën~ No. 30272; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld b~luit van de raad der gemeente 
Stein te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

Soestdijk, 31 October 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Binnenl. Zaken, TEULINGS. 

(Uit,1eg. 25 November 1949.) 

s. J 479 
:z November 1949. BESLUIT, waarbij met 

toepassing van artikel 16 der Bedrijven
wet (Staatsblad 1928, N°. 249) restanten 
op enkele artikelen van de begroting van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar I948 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van de begroting 
van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1949. 

s. J 480 

4 November 1949. WET, houdende wijziging 
van het Tweede Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948 (De
partement van Algemene Zaken). 

Bijl. Hand. II 48/49, 1288; 
Hand. II 49/50, blz. 48-49; 
Biil. Hand. I 49/ 50, 1288; 
Hand. I 49/ 50. blz. 15. 
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s. J 481 
4 November 1949. WET tot nadere wijziging 

van het Eerste Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het di~tjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1268; 
Bijl. Hand. Il 49/50, 1268; 
Hand. 11 49/50, blz. 173; · 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1268 ; 

. Hand. 1 49/50, blz. 15. 

s. J 482 
4 Nooember 1949. WET tot wijziging van het 

Achtste Hoofdstuk A der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departement 
van Oorlog) (Nationale Reserve Grens
be--waking). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1281 ; 
Hand. Il 49/50, blz. 50; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1281; 
Hand. 1 49/50, blz. 15. 

s. J 483 

4 Nmtêmber 1949. WET tot wijziging van 
de begroting van het Landbouw-Crisis
fonda voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1294; 
Hand. 11 49/50, blz. SO; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1294; 
Hand. 1 49/50, blz. 15. 

s. J 484 
4 November 1949. WET, houdende nadere wij

zîliting van het Elfde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947 
(Deoartement van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1298; 
Hand. Il 49/50, blz. 50; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1298; 
Hand. 1 49/50, blz. 15, 

s. J 485 

4 November 1949. WET, houdende naturali
satie van Elly Wilhelmine Fassbender en 
21 anderen. 

Bijl. Hand. l1 48/49, n87; 
Hand. 11 49/50, bladz. so: 
B (il. Hand. I 49/50, 1187; 
Hand. 1 49/50, bladz. r 5. 
Wij JULIANA, enz ..•••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ell11 
Wilhelmine Fassbencür en 21 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlilk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge-
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• etenschap, laatstelij.k gewijzigd bij de wet 
·\,-an 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 
"' Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 
. 1°. Etly Wilhelmine Fnssbender, geboren 
te Vollme, Kiierspe (Duitsland) 20 November 
1904, pensionhoudster, gescheiden echtgenote 
van Lorenz Roth, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht,· 

2°. Gerhardus Hermannus Geerink, gebo
ren te Dose, gemeente Itterbeek (Duitsland) 
3 Augustus 1920, landbouwer, wonende te 
Tubbergen, provincie Overijssel; 

3°. Elfriede Grimm, geboren te llmenau 
(Duitsland) 14 Januari 1908, kantoorbedien
de, wonende te Maartensdijk, provincie 
Utrecht; 

4°. Jan Hi.nken, geboren te Bauerhausen, 
Uelsen (Dtiitsland) 14 Februari 1888, land
bouwer, wonende te Tubbergen, provincie 
Ooeriissel; 

5. Yuonne Olga Keiler, geboren te Stuttgart 
(Duitsland) 26 Mei 19x2, steni-typiste, wo
nende te Santpoort, ,gemeente Velsen, provin
cie Noordholland,· 

60. Gerhard Heinrich Kellermann, geboren 
te Rotthausen (Duitsland) 14 April 1884, zon
der beroep, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg,► 

7°, Theodorus K.rieckaart, geboreQ te 
,Hontenisse (Z,reland) "2 Mei 1907, winkelier, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land; 

8°. Wilhelm Friedrich Ferdinand Lange, 
geboren te Gronau (Duitsland) 23 Mei 1902, 
houthandelaar. wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel; 

9°. Nicolaas Jozef Winand Mayer, gebo
ren te Vaals (Limburg) 25 Februari x914, 
mi,imazerw, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

100. Hermann Heinrich Meyering, geboren 
te Tütingen (Duitsland) 2 Ma.art 1871, fabri
kant, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

1x0 • Heinz Hermann Michaelis, geboren te 
Bromber1 (P,olen) 28 Mei 1908, dassenfabri
kant, wonende te Waddinxveen, provincie 
Zuidholland,· 

12°. Gisile Flore Mar1J Porm, geboren te 
's-Grauenhage (Zuidholland) 18 November 
1921,steno-typiste, wonende te 's-Grauenhage, 
provincie Zuidholland; 

13°. Henriette Luise Rothschild, geboren 
te Stadloldendorf (Duitsland) 15 Juni 1886, 
weduwe van Arthur Gerson Blume71thal, we
tenschappelijk tekenares, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland,· 

14°. Gerd Samson, geboren te Bochum 
(Duitsland) 1 Maart x913, fabrikant. wonende 
te Amsterdam., provincie Noordhollll.n d; 

15°. Wrilhelmina Franziska Schmitz, ge
boren te Emmerik (Duitsland) 21 Mei 1895, 
kloosterzuster-onderwijzeres, wonende te 
Venlo, provincie Limburg: 

160. Artur Sondheim, geboren te Dort
mund .(Duitsland) 22 October 1914, afdelings
chef in een metaalbedrijf, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

17°. Karl Wilhelm Josef Stoclanann, ce-

l boren te Berlijn (Duitsland) 14 September 
1891, procuratiehouder, wonende te Bloemen
daal, provincie Noordholland; 
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18°. Ma~ia Sophie Wintzent geboren te 
Baesweiler (Duitsland) 12 December 1890, 
huishoudster, wonende te 's-Grauenhage, pro
vincie Zuidholland; 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. 
H 232) wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Lambertus Petrus 
Maria Fonhof, geboren te Alkmaar (Noord
holland) 24 Mei 1902, portier, wonende te 
's-Grauenhage, provincie Zuidholland; 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 
232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Carl Heinrich Josef Stockmann, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) 3 I Juli 
1926, student, wonende te Bloemendaal, pro
vincie Noordholland,· 

2°. 'Elisabeth Stoclcmanrr, geboren te Ber
lijn (Duitsland) 27 December 192 I, tekenares, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land,· 

3°. Frida Magarete Stockmann, geboren te 
Bergedorf (Duitsland) 5 Augustus 1924, zon
der beroep, gescheiden echtgenote van Au
gustinru Hooiien, wonende te Bloemendaal, 
provincie Noordholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van h&.aJ' afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 November 

1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 15 Nouember 1949). 

s. 3 486 
4 November 1949. WET, houdende naturali-

satie van Arno Boller en 19 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/ 49, 1204; 
Hand. Il 49/50, bladz. 50-53; 
Bijl., Hand. 1 49/ 50, 1204; 
Hand. 1 49/So, bladz. 15. 
Wij JULIANA, enz .••••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Arno 
Boller en 19 anderen, die aan Ons een verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging -
wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 
zoveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad N°. 268) op het Nederlander
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Arno Boller, geboren te Haselbach 

(Duitsland) 10 Augustus 1883, glasblazer, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant; 

~- Paula Boller. geboren te Hoh•nofen. 
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Haselbach (Duitsland) 2 December 1907, hulp, 

1 

in de huishouding, wonende te Eindhoven, 
provincie Noordbrabant; 

3°. Jacob Dijm, geboren te Radymno (Po
len) 21 Augustus 1888, commissionnair in 
granen en peulvruchten, wonende te Schie

' dam, provincie Zuidholland; 
4°. Franz Xauer Gruber. geboren te Gun

delsheim (Duitsland) 31 Mei 1879, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

5°. Ferry Gyors, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 2 Juni 1909, violist, wonende te 
Batavia (Indonesië); 

60. Frits Gijsbers, geboren te Tubbergen 
(Ouerijssel) 24 Sept,ember 1914, landbouwer, 
wonende te Tubbergen, provincie Overijssel: 

7°. Martha 1smael, geboren te Brambauer. 
Lunen-Brambauer (Duitsland) 27 December 
1913, zonder beroep, wonende te Almen, ge" 
meente Gorssel, provincie Gelderland; 

8°. Albert Kamphuis, geboren te Ahaus
(Duitalsnd) 31 Mei 1905, landbouwer, wonen-
de te Haaksbergen, provincie Overijssel; 

9°. Markus Kupferman. geboren te Maag
denburg (Duitsland) 19 Januari 1902, post-
zegelhandelaar, wonende te Amsterdam. pro
vincie Noordhalland; 

10°. Isaak Rosenstein, geboren te Nieden
stein (Duitsland) 14 Au&Ustus 1899, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol-
~~ . 

uo. Johannes Hubert Antoon Tielemans, 
geboren te Woensel, thans gemeente Eindho
ven (Noordbrabant) 30 October 191-11, metaal
bewerker, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

120. Sàndor 1uó Vadas, geboren te Boeda
pest (Hongarije) 22 Mei 1900, wijnhandelaar, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

130. Maria Vögele, geboren te Guggenberg 
(Duitsland) 6 Mei 1901, dienstbode, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht; 

140. 1rine de Witt, geboren te Peterhof 
(Rusland) 28 Juli/10 Augustus 1913, maat

. schappelijk werkster, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; · 

15°. Endre Zala, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 5 October 1901. koopman, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

10. Hero Albertus Oosterloo, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 1 Augustus 1897, 
tuinman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Gustaaf Hendrik Verhuist, geboren te 
Eindhouen (Noordbrabant) 22 Januari 1900, 
postbeambte, wonende te EindhOVfln, pro
vincie Noordbrabant; 

3°. Johannes Heinrich Weber, geboren te 
Windau (Rusland) 19 November 1892, ma
troos, wonende aan boord van een Neder
lands schip; 

4°. Alfred Alojzy Wieliszek, geboren te 
Lodz (Polen) 4 Augustus 1921, kantoorbe-



diende-,. wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

50. Hendrik Jan Hans, geboren te Ambt
Hardenberg, thans gemeente Hiirdenber1 
(Overijssel) 19 Januari 1906, landbouwer, 
wonende te Hardenber1, provincie Overijssel. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking m.et. in
gang van de dag na die van haar afkond1g1ng. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 November 

1949. 
JULIANA. 

De Mininer van Justitie, WIJERS. 

( Uitgeg. 15 November 1949). 

s. J 487 
4 November 1949. WET. houdende naturali-

satie van Kurt Beek en 19 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/ 49, 1238; 
Hand. 11 49/50, blz. 53; 
Bijl. Hand. I 49/ 50, 1238; 
Hand. I 49/50, blz. 15. 
Wij JULIANA, enz •• •• •• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Kurt 
Beek en 19 anderen, die aan Ons een verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge-
2etenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. t. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Kurt Beek, geboren te Praag (Tsjecho

Slowakije) 29 October 1907, filiaalchef, wo
nende te Enschede, provincie Overijssel; 

2°. G11ula Beklc, geboren te Sopron (Hon
garije) 8 Mei 1889, leider van een laborato
rium, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

3°. Abraham Paul Bral.Un$, geboren te 
' Elberfeld (Duitsland) 8 Juli 1893, verzeke

ringsagent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

40. Arsenius Cornelius Debra, geboren te 
Vlissingen (Zeeland) 8 Februari 1902, distri
butieambtenaar, wonende te Middelburg, 
provincie Zeeland; 

50. Fritz Jacob Falk, geboren te Straats
burg (Frankrijk) 15 November 1908, hoofd
vertegenwoordiger, wonende te Bussum, 
1>rovincie Noordholland; 

60. Willem Goethals, geboren te Antwerpen 
(Belgil) 15 Januari 1895, gemeente-ambte
naar, wonende te Dordrecht, provincie Zuid
holland; 

,o. Francisl;r.u Bernardus Antonius Gräve, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 3 Maart 
1882, zonder beroep, ;wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

30. Ernst Leopold Hampel, geboren te 
Nizat11cze (Polen) 6 Mei 1908, kruidenier, 
wonende te 's-Gravenha,e, provincie Zuid
holland,· 

9°. Maria Hoffmann, geboren te .Bottrop 
(Duitsland) 20 Maart 1902, kookster, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

100. Richard Alexander Jacobsohn, gebo-
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ren te Hambur1 (Duit$land) 12 Juli 1911, 
importeur, wonende te Batavia (Indonesië),• 

n°. Theresia Kienzle, geboren te Allmen
dingen (Duitsland) 10 Januari 1902, klooster
zuster, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

12°. Alfred Karl August Klement. geboren 
te Kiel (Duitsland) 9 Februari 1901. dames
kapper, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

13°. Luise Henriëtte Krüger, geboren te 
Bielefeld (Duitsland) 23 Februari 1896. hoofd
verpleegster, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

14°. Martha Augusta Lange, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 24 September 
1894, hoofdverpleegster, wonende te Amster• 
dam, provincie NoordhollandJ· 

15°. Paul Alex Lantau, geboren te Amster
dam (Noordholland) 29 December J:9O9, in
specteur bij een chocoladefabriek, wonende 
te Doorn, provincie Utrecht; 

m: 60. Max Lindenberg, geboren te Charlot-
160. Max Lindenberg, geboren te Charlot

tenburg (Duitsland) 15 Augustus 1894, direc,. 
teur van een naamloze vennootschap, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

17°. Wilhelm Heinrich Hermann Näser, 
geboren te Hambur1 (Duitsland) 23 Februari 
1908, fotograaf, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

18°. Pieter Paulus Peters, geboren te 
Ubach over Worms (Limburg) 16 Juni 1923, 
mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limbur1; . 

19°. Wilhelm Prager, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 16 April 1909, banketbakker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

20°. Elisabeth Katharina Wagner, geboren 
te Oberhawen (Duitsland) 21 October 1910, 
religieuze, wonende te Oudenbosch, provincie 
Noordbrabant. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met in
gang van _de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 November 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justiti4, WIJERS. 

(Uit1eg. IS Nouember 1949). 

s. J 488 

4 November 1949. WET, houdende naturali
satie van Marianne Bergsma en 21 
anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1257; . 
Hand. 11 49/50 , blz. 53; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1257; 
Hand. 1 49/50 , blz. IS. 
Wij JULIANA, enz ..••• • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Marianne Ber1sma en 21 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben, gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
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op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 
Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
10. Marianne Bergsma, geboren te Ham

burg (Duitsland) 9 September 1920. hulp in 
de huishouding, wonende te Harlingen, pro
vincie Friesland; 

20. Bernard Herman Buld, geboren te 
Enschede (Overijssel) 5 November 1895, fa
brieksbaas, wonende te En1chede, provincie 
Overijss.el; 

3°. Meta Lui&e Helene Bürgener, geboren 
te Mülheim aan de Ruhr (Duitsland) 18 Sep
tember 1905, hulp in de huishouding, wonen
de te Naarden, provincie Noordholland; 

4°. Leonardus Ludovicus Maria Dobbeleir, 
geboren te Sint Niklaas (België) 21 December 
1908, kraanmachinist, wonende te Terneuzen, 
provincie Zeeland; 

5°. Gretel Elsas, geboren te Cannstadt 
(Duitsland) 9 Juni 1893, directrice van een 
fabriek voor orthopaedische artikelen, we
duwe van Hans May, wonende te 's-Graven
haae, provincie Zuidholland; 

60. Josephus Fu11en, geboren te Ekeren 
(België) 28 Mei 1910, banketbakker, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

-,o. Hans Siegfried Bernard Grünfeld, ge
boren te Beuthen (Duitsland) 6 September 
1908, industrieel, wonende te Aarle-Rixt.el, 
provincie Noordbrabant; 

go, Karl Robert Grünfeld, geboren te 
Beuthen (Duitsland) 6 Maart 1918, psycho
technisch assistent, wonende te Emcheds, 
provincie Overijssel; 

9°. Werner Grünfeld, geboren te Beuthen 
(Duitsland) 16 December 1913, secretaris ener 
naamloze vennootschap, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

10°. Gerrit Jan Gijsbers, geboren te Itter
.beek, Uelsen (Duitsland) 1 Juni 1890, land
bouwer, wonende te Manderveen, gemeente 
Tubbergen, provincie Overijssel; 

no. Robert Peter Herok, geboren te Zaborze 
(Polen) z Juni 1890, fotograaf, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

12°. Antoon Mathijs Heijer, geboren te 
Horst (Limburg) 19 Maart 1912, magazijn
knecht en tuinder, wonende te Horst, pro
vincie Limburg; 

13°. Ernst Joseph Oskar Karl Julius Maria 
Sophus Joachim, geboren t~ Minden (Duits
land) 27 October 1900, hoofdadministrateur 
van een rubberonderneming, wonende te 
Soengei Dekan, Borneo (Indonesië); 

14°. Béla Endre Kaffán, geboren te 
Kisujszállás (Hongarije) 16 Januari 1896, 
electricien, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 

15°. Guillaume Hubert Keumi&, geboren 
te Rothem (België) 30 Augustus 1906, chauf
feur, wonende te Amby, provincie Limburg,· 

16°. Ernst Konvalinka, geboren te Rat
schitz (Tsjecho-Slowakije) 13 October 1898, 
mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

I-,0. Hildegard Katharina Ku1da.s, geboren 
te Wenen (Oostenrijk) 4 September 1910, 
zonder beroep. wonende te Someren, provincie 
Noordbrabant; 

18°. Marie J03efa Lindner, geboren te 

990 

Wenen (Oommrijlc) 8 Juni 1908, huishoudster~ 
wonende te Jisp, provincie Noordholland; 

19°. Herman Anatool Jan Joseph Maria 
Speleer,, geboren te Gent (België) 16 Januari 
1907, oor-, neus- en keelarts, wonende te 
Maastricht, provincie Limburg. 

Art. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Geertruida Gijsbers, geboren te Tub
bergen (Overijssel) 22 Augustus 1927. fabrieks
arbeidster, wonende te Manderveen, gemeente 
Tubbergen' provincie Overijssel; 

Zo. Gerda Johanna Gijsbers, geboren te 
Tubbergen (Overijssel) 29 Juli 1925, hulp in 
de huishouding, wonende te Manderveen, ge
meente Tubbergen, provincie Overijssel; 

3°. Hendrik Gijsbers, geboren te Tubbergen 
(Overijssel) 3 Februari 1920, fabrieksarbeider .. 
wonende te Manderveen, gemeente Tubbergen, 
provincie Overijssel. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 November 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, W1JERS. 

(Uitgq. IS November 1949). 

s. J 489 

4 November 1949. WET, houdende nadere 
wijziging van het Vierde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947 
(Departement van Justitie). 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1297; 
Hand. 11 49/50, blz. 50; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1297; 
Hand. 1 49/ 50, blz. 15. 

s. J 490 
4 November 1949. WET, houdende naturali-

satie van Elemér Berkovits en 20 anderen. 
Bijl. Hand. 11 48/49, 1221: 
Hand. 11 49/50, blz. 53; 
Bijl. Hand. J .49/50, 1221; 
Hand, 1 49/50, blz. 15. 
Wij JULIANA, enz • • •.•• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Elemér Berkovits en 20 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 
en 3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzifd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

Zo is het, dat Wij, dè Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
zo. Elemér Berlcovits, geboren te Boedapest 

(Hongarije) 24 Juli 1897, binnenhuis-archi-
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tect, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

2". Judith Maria Rosa Berkovits, ceboren 
te Amsterdam (Noordholland) 10 Aucustus 
1924, zonder beroep, wonende te Anuterdam, 
provincie Noordholland; 

3°. Friedrich Wolf Götz Buchholz, ceboren 
te Breslau (Duitsland) 22 Maart 1906, werk
tuigkundige, wonende te Arnhem, provincie 
Geburland; 

4°. Hans F ritz Druclur, ceboren te Berlijn 
(Duitsla,.d) 12 Augustus 1895, koopman, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant; 

5°. Gustaaf Joseph Fonte11ne, geboren te 
Vlis,in,en (Z,eland) 20 Mei 1920, werkzaam 
op arbeidsovereenkomst bij de Rijksverkeers
inspectie, wonende te Vlissingen, provincie 
Zeeland; 

6°. Peter Fremgens, geboren te Aken 
(Duitsland) 5 Januari 1891, zonder beroep, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

,o. Ludwig Friedl, geboren te München 
(Duitsland) 13 December 1898, architect, wo
nende te Winterswijk, provincie Gel<Ürland; 

8°. Anna Margarete Gerwert, genaamd 
Leissing, geboren te Recklin1hausen (Duits
land) 7 Mei 1908, fröbelonderwijzeres, wo
nende te Dordrecht, provincie Zuidholland; 

9°. James Guth, ceboren te Hamburg 
(Duitsland) 23 December 1900, winkelbe
diende, wonende op Aruba (Nederlandse An
tillen); 

10°. Franciszek Hakier, geboren te Ksa• 
werow (Polen) 30 December 1894/11 Januari 
1895, dassenfabrikant, wonende te Amster• 
dam, provincie Noordholland; 

u 0 • Carl Gustav Pfeiffer, ceboren te Col
mar (Frankrijk) 8 April 1890, meubellakker, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland; 

12°. Johann Gerhard Püplichuise" ge
boren te Z116lich (Duitsland) 13 April 1904, 
landbouwer, wonende te Heumen, provincie 
Gel<Ürland; 

• 13°. Auguste Charles Gustaue Schmidt, ge• 
boren te Wijchen (Gelderland) 20 Juni 1904, 
bouwkundig opzichter, wonende te Nijmegen, 
provincie Geld-erland; 

14°. Maria Josepha Schw,ikert, geboren te 
Wiesbaden (Duitsland) 12 Maart 1903, dienst
bode, wonende te 's-Grav,nhage, provincie 
Zuidholland; 

15°. Isaac Seckbach, geboren te Frank/ort 
aan tû Main (Duitsland) 26 Februari 1875, 
koopman, wonende te Utrecht, provincie. 
Utrecht,· 

16°. Karl Seckl, geboren te Wenen (Oos• 
tenriik) 16 October 1907, manufacturier, wo
nende te Culemborg, provincie Gelderland; 

17". Wilhelm Johann Hermann Ueffing, 
geboren te Bocholt (Duitsland) 11 September 
i:913, boekhouder, wonende te Oosterbeek, ge
meente Renkum, provincie Gelderland; 

18°. Wilhelm Klemens Josef Wan<Ürs, ge
boren te Elten (Duitsland) 24 December 1912, 
bakker. wonende te Arnhem, provincie Gel• 
derland; 

19°. Marianne Gertrud Elisabeth Zilg, ge.. 
boren te Elberfeld (Duitsland) 21 November 
1912, zonder beroep, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, vierde lid, aanhef en onder 2°. 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
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N°. 268) op het Nederlanderschap en. het 
lbgezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232), 
,vordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan Alexis Pantchoulidzew. 
ceboren te Piatigorsk (Rusland) . 18/30 SeP
tember 1888, zonder beroep, wonende te 
Baarn, provincie Utrecht. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsbfad N°. 
H 232). wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Robert Nico Paul 
Berkovits, geboren te Amsterdam (Noordhol
land) 1 Februari 1927, zonder beroep, wo-

l 
nende te Anuterdam, provincie Noordholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 November 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Jr.utitie, WIJERS. 
(Uitgeg. 15 November 1949). 

s. J 491 

4 November 1949. WET, houdende goed
keuring van het op 7 Juli 1948 te '•-Gra
venhage ondertekende verdrag betref
fende de culturele en intellectuele be
trekkingen tussen Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland. 

Bv/. Hand. 11 48/49, 1220; 
Hand. 11 49/50, blads. 50; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1220; 
Hand. 1 49/50, blad•. 15. 

Wij JULIANA, enz • ••• doen te weten. 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat h~t op 7 Juli 1948 te 's-Gravenhage ge
sloten Verdrag betreffende de culturele en 
intellectuele betrekkingen tussen Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60. 
lid 2, der Grondwet de goedkeuring der Sta
ten-Generaal behoeft; 

Zo ia het, dat Wij_, de Raad van State enz.; 
Art. L Het Verdrag betreffende de cul

turele en intellectuele betrekkingen tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hetwelk 
op 7 Juli 1948 te 's-Gravenhagc is gesloten 
~n waarvan de Nederlandse en Engelse 
tekst 1 in afdruk neven■ deze wet is gevoegd, 
wordt voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van 0., K. en W . ., TH. RUTTEN. 
De Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 

(Uitgei. 16 Dec. 1949 ). 

1 De Engelse tekst ia niet opgenomen. 
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Cultureel Verdras tussen Nederland en he 
Verenigd Koninkrijk 

De Nederlandse Regering en de Regerillif' 
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-11 
Brittannië en Noord-Ierland, 

bezield door de wens een Verdrag te slui
ten met het doel, door vriendschappelijke· 
uitwisseling en samenwerking in hun respec
tieve landen een zo volledig mogelijk begrip 
te bevorderen zowel van de werkzaamheid 
op intellectueel, artistiek en wetenachappe
lijk gebied als van de zeden en gewoonten in 
het andere land, 

hebben dienovereenkomstig gevolmachtig~ 
den tot dit doel benoemd, die, daartoe door 
hun respectieve Regeringen behoorlijk ge
machtigd, 

als volgt zijn overeengekomen: 
Art. I. Ieder der Verdragsluitende Re

geringen zal haar beste krachten inspannen 
om aan universiteiten of andere instellingen 
van hoger onderwijs op haar grondgebied de 
oprichting te verwezenlijken ván leerstoelen 
of lectoraten voor de taal, letterkunde en 
geschiedenis van het grondgebied van de 
andere Verdragsluitende Regering, alsmede 
voor andere leervakken, op dat gebied be
trekking hebbende. 

Art. Il. Aan ieder der V erdragaluitende 
Regeringen zal worden toegestaan, op het 
grondgebied van de andere culturele instel
lingen te vestigen, mits met inachtneming 
der algemene door de ter plaatse geldende 
wetten gestelde voorschriften inzake de ves
tiging van dergelijke instellingen. Onder de 
benaming "instelling'' zijn begrepen scholen, 
bibliotheken en filmcollecties, die zich be
wegen op de gebieden waarmede het onder
havige Verdrag bemoeienis heeft. 

Art. 111. De Verdragsluitende Regerin
;gen zullen tussen haar beider grondgebied de 
uitwisseling bevorderen van docenten en an
der personeel van instellingen van hoger on
derwijs, leraren en onderwijzers, studenten, 
wetenschappelijke onderzoekers en vertegen
woordigers van andere beroepen en takken 
van werkzaamheid. 

Art. IV. Ieder der Verdragsluitende Re
geringen zal studiebeurzen beschikbaarstel
len, in dier voege, dat studenten en afgestu
deerden van het land van de ene Verdrag- · 
sluitende Regering in staat worden gesteld 
~en bepaalde tijd in het land van de andere 
door te brengen voor studiedoeleinden, oplei-
ding of wetenschappelijk onderzoek. , 

Art. V. De Verdragsluitende Regeringen 
zullen bevorderen dat de wetenschappelijke 
verenigingen op haar respectieve grondge
bieden ten nauwste samenwerken met het 
doel, elkander wederkerig bijstand te verle
nen b ij werkzaamheden op intellectueel, ar
tistiek, wetenschappelijk, burgerlijk en maat
schappelijk gebied. 

Art. VI. De Verdragsluitende Regeringen 
zullen onderzoeken onder welke voorwaarden 
zowel examens, die toegang geven tot voort
gezette studie als die ter verkrijging van een 
graad, op het grondgebied van een harer . af-
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gelegd, op het grondgebied van de ene kun
nen worden erkend voor wat betreft acade
mische, en, in gevallen die zich daartoe le
nen, beroepsdoeleinden, gelijkwaardig te zijn 
aan de overeenkomstige op het andere grond
gebied geldende examens. 

Art. VII. leder der Verdragsluitende Re
geringen zal de instelling bevorderen van 
vacantiecursussen, bestemd voor docenten en 
ànder personeel van instellingen van hoger 
onderwijs, leraren en onderwijzers, studen
ten en scholieren (a) van het grondgebied 
van de andere Verdragsluitende Regering op 
het grondgebied van de ene, en (b) van haar 
eigen grondgebied op dat van de andere Ver
dragsluitende Regering. 

Art. VIII. De Verdragsluitende Rege
ringen zullen door uitnodigingen en subsidies 
wederzijds b~zoeken bevorderen van daartoe 
uitgekozen groepen, teneinde te geraken tot 
samenwerking op het gebied van cultuur en 
beroep. 

Art. IX. De Verdragsluitende Regerin
gen zullen de samenwerking bevorderen tus
sen erkende jeugdorganis~ties op haar res
pectieve grondg.ebieden. 

Art. X. De Verdragsluitende Regeringen 
zullen elkaar bijstaan om aan de cultuur van 
het ene land ruimere bekendheid te geven in 
hc,t andere door middel van: 

( a) boeken (met inbegrip van school- en 
studieboeken), tijdschriften en an
dere publicaties; 

(b) lezingen en concerten; 
( c) kunst- en andere tentoonstellingen; 
( d) toneelvoorstellingen; 
( e) radiouitzendingen, filmvoorstellin

gen, ~amofoonopnamen en andere 
mechanische middelen. 

Art. XI. Voor de uitvoering van dit Ver
drag zal een permanente Gemengde Com
missie worden ingesteld, bestaande uit zes 
leden, die niet noodzakelijkerwijs Regerings- · 
ambtenaren behoeven te zijn. Deze Commis
sie zal gesplitst worden in twee afdelingen, 
de ene bestaande uit Nederlandse leden en 
zetelende te 's-Gravenhage, de andere be
staande uit Britse leden en zetelende te Lon
den. Elke afdeling zal bestaan uit drie leden. 
Het Britse Ministerie van Buitenlandse Za
ken zal, in overleg met de bevoegde Departe
menten van de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk, de leden van de Britse afdeling 
benoemen en de Nederlandse Regering zal 
de leden van de Nederlandse afdeling benoe
men. De ledenlijst zal langs de diplomatieke 
weg aan de andere Verdragsluitende Rege
ring ter goedkeuring worden aangeboden. 
Ieder der Verdragsluitende Regeringen zal 
vaststellen op wèlke voorwaarden de leden 
van haar eigen afdeling worden benoemd. 

Art. XII. De voltallige permanente Ge
mengde Commissie zal, telkens wanneer 
.1ulks noodzakelijk is en tenminste ~~nmaal 
's jaai's bijeenkomen, beurtelings in Neder
land en in het Verenigd Koninkrijk. In deze 
vergadering zal de Commissie gepresideerd 
worden door een zevende lid, dat b enoemd 
•al worden door de Verdragsluitende Rege-
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ring in wier land de vergadering zal worden 
gehouden. 

Art. XIII. (1) Eén van de eerste werk
.zaamheden van de Gemengde Commissie zal 
2;ijn, in een voltallige vergadering voorstellen 
te ontwerpen en uit te werken voor de uit
voering van het onderhavige Verdrag. Deze 
voorstellen zullen, na goedkeuring door de 
Verdragaluitende Regeringen, geacht worden 
een Bijlage te zijn van het onderhavige Ver
drag. De goedkeuring van ~ V erdragslui
tende Regeringen zal worden kenbaar ge
maakt door uitwisseling van nota's. 

(2) Daarna zal de Gemengde Commissie 
de wijze waarop het Verdrag functionneert 
onder het oog zien en aan de Verdragsluiten
de Regeringen die wijzigingen in de Bijlage 
voorstellen, die nodig mochten worden ge
acht. 

(3) Wijzigingen in de Bijlage kunnen 
ook door elk der afdelingen, mits met toe
stemming van de and.ere, in de tijd tussen 
de vergaderingen van de permanente Ge
mengde Commissie worden voorgesteld. 

( 4) Wijzigingen in de Bijlage zullen van 
"kracht worden na goedkeuring door de Ver
dragsluitende Regeringen. Een zodanige 
goedkeuring zal worden kenbaar gemaakt 
door uitwisseling van nota's. 

Art. XIV. Iedere Verdragsluitende Rege
ring kan organisaties aanwijzen ter verzeke
ring van de uitvoering van de bovengenoem
de of welke andere maatregelen ook vallende 
binnen het kader van het onderhavige Ver
drag. 

Art. XV. (1) Zolàng het onderhavige 
Verdrag van kracht is kan ieder der Verdrag
sluitende Regeringen de bepalingen daarvan 
op ieder tijdstip door middel van een kennis
geving langs de diplomatieke weg gericht tot 
de andere Verdragsluitende Regering, tevens 
doen gelden voor elk overzees gebiedsdeel, 
elke kolonie, elk protectoraat, of elk gebied 
onder mandaat of beheer, door haar bestuurd. 

(2) De toepassing van het Verdrag op 
elk grondgebied, waarvoor het door een ken
nisgeving overeenkomstig het 'vorige lid ~11 

geldig verklaard, kan worden beëindigd door 
een kennisgeving langs de diplomatieke weg. 

(3) De toepassing van de bepalingen 
van het Verdrag, op elk grondgebied, waar
voor het Verdrag krachtens lid 1 is geldig 
verklaard, zal in ieder geval ophouden bij 
het beëindigen van het Verdrag krachtens 
het bepaalde bij artikel XIX. . 

Art. XVI. In dit Verdrag worden onder 
,.grondgebied" en ,,land0 ventaan: 

( a) Met betrekking tot de Regering van 
het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland en elk gebiedsdeel waarvoor dit Ve~ 
drag door die Regering van toepassing is 
verklaard door middel van een kennisgeving 
overeenkomstig Artikel XV, lid 1, met in
gang van de datum van zodanige kennisge
ving. 

(b) Met betrekking tot de Nederlandse 
Regering, het Nederlandse Rijk in Europa 
en elk gebiedsdeel, waarvoor dit Verdrag 

L. & S. x94g 
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door die Regering van toepassing is ver
klaard, door middel van een kennisgeving 
overeenkomstig Artikel XV, lid 1, met in
gang van de datum van zodanige kennisge
ving. 

Art. XVII. Geen bepaling in het onder
havige Verdrag zal geacht worden iemand te 
ontslaan van de verplichting om de op het 
grondgebied van ieder der Verdragsluitende 
Regeringen van kracht zijnde wetten en 
voorschriften betreffende de toegang, het 
verblijf en het vertrek van vreemdelingen, 
na te komen. 
. Art. XVIII. Het onderhavige Verdrag zal 
worden geratificeerd. De uitwisseling van de 
ratificatieoorkonden zal te 's-Gravenhage 
plaats vinden. Het Verdrag zàl van kracht 
worden op de 1Se dag na de uitwisseling van 
de ratificatieoorkonden. 

Art.XIX. Het onderhavike Verdrag zal 
gedurende een tijdvak van tenminste vijf ja
ren van kracht blijven. Daarna zal het, in· 
djen het niet door één der Verdragsluitende 
Regeringen tenminste zes maanden v66r de 
afloop van dat tijdvak is opgezegd, van 
kracht blijven totdat zes maanden zullen zijn 
verlopen na de datum, waarop één der Ver
dragsluitende Regeringen van de opzegging 
heeft kennis gegeven. 

Ten bewijze hiervan hebben de onderge
tekende Gevolmachtigden . het onderhavige 
Verdrag getekend en hun zegels daaraan ge
hecht. 

In tweevoud opgemaakt te 's-Gravenhage, 
7 Juli 1948 in het Nederlands en in het 
Engels, welke beide teksten gelijkelijk au
thentiek zijn. 

s. J 492 

Voor de Nederlandse Regerïni, 
(w.g.) W. v. BOETZELAER. 

4 November 1949. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 13 Maart 
1923, Staatsblad No. 66, houdende voor
schriften omtrent samenstelling en be
voegdheid van de Spoorwegraad. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Vttkeer en Waterstaat van 23 September 
1949, No. VI 81292/4236, Directoraat-Gene
raal van het Verkeer; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

11 Octobcr 1949, no. 30); 
Ge.zien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 28 October 1949, no. 
VI/84884, Directoraat-Generaal van het Ver
keer. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 2, lid 3, van het Koninklijk be

s1uit van 13 Maart 1923, S. 66, houdende 
voorschriften omtrent samenstelling en be
voegdheid van de Spoorwegraad, wordt in 
plaats van "dertig" gelezen: vijf en dertig, 

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

Soestdijk, 4 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uit~~.16 December 1949.) 

s. 3 493 

5 November 1949. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit v~ 
13 Juni 1931, Staatsblad No. 249, hou
dende aanwijzing van buitenlandse in
stellingen en getuigschriften, bedoeld in 
artikel 12 5 van de hoger-onderwijswet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voor<h-acht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Augustus 1949, no. 116182 1, afdeling Ho
ger Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het in verband met het 
.Nederlands-Frans en het Nederlands-Luxem
burgs Cultureel Accoord wenselijk is Franse 
en Luxemburgse getuigschriften op grond 
van artikel 12 5 van de hoger-onderwijswet 
aan te wijzen; 

Gelet op artikel 12 5 van de hoger-onder
wijswet: 

Ge.zien het advies van de Senaat der Tech
nische Hogeschool te Delft van 26 Juli 1949, 
no. 198; 

De Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1949, No. 26); 

Ge.zien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 October 1949, no. 
123985, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 13 

Juni 1931, Staatsblad no. 249, z:oals dit laat: 
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 21 Juli 
1949, Staatsblad no. J 338, wordt zodanig 
gewij.zigd, dat in artikel 2 na het bepaalde 
achter ten 11 ° de punt wordt vervangen 
door een puntkomma en dat wordt toege
voegd: 

12°. het getuigschrift van "bachelier de 
l'enseignement secondaire" in Frankrijk; 

13 °. het getuigschrift van met goed ge
volg afgelegd "ezamen de fin d'études secon
daires {section latine ou gréco-latine ou sec
tion moderne, sous-section industrielle)" in 
het Groot-Hertogdom Luxemburi. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die .zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 5 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 
(Uitge,l. 10 Januari 1950.) 
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s. 3 494 

5 November 1949. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Bijzonder Visserij
reglement voor de Afgesloten Zuiderzee 
(Staatsblad 1932, No. 315). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 21 Juli 1949, No. 5699, Afd. Visserijen; 

Gelet op de Visserij wet ( Staatsblad 1931" 
No. 410); 

De Raad van State gehoord (advies van 
11 October 1949, No. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 31 October 1949, No. 
9507, Afd. Visserijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 4 van het Bijzonder Vis

serijreglement voor de Afgesloten Zuiderzee 
(Staetsblad 1932, No. 315), zoals dit is ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van 26 Fe
bruari 1948 (Staatsblad 1 71) wordt aange
vuld met de vo]gende leden: 

3. Het is verboden te vissen met staande 
netten of met sleepnetten, waarvan de maas-
9,ijdte kleiner is dan 100 mm., met dien ver
stande, dat het vissen met staande netten~ 
die een maaswijdte hebben kleiner dan 92 
m:m. tot 1 Januari 1950 en het visien met 
staande netten en sleepnetten, welke een 
maaswijdte hebben van ten minste 92 mm. 
tot 1 September 1951 blijft toegestaan. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid is het toegestaan te vissen met 
staande spieringnetten, indien de maaswijdte 
daarvan minder dan 30 mm. 'bedraagt. 

Art. 24 In artikel 6 van voornoemd regle
ment vervallen de woorden "een snoekbaars
sleepnet met een maaswijdte van tenminste 
92 mm, een spieringsleepnet". 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
V oedselvOOl2iening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 5 November 1949. 

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

(Uit,ei. 9 Dec. 1949.) 

s. 3 495 
5 Novmaber 1949. BESLUIT tot schorsing 

van het besluit van de raad der gemeente 
Benschop d.d. 6 September 1949 hou
dende benoeming van P. J. Lekkerker
ker tot wethouder dier gemeente. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 31 October 1949, 
no. 30803, afdeling Binnenlands Bestuur. 
bureau Bestuurzaken, tot schorsing van het 
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besluit van de raad der gemeente Benschop 
d.d. 6 September 1949 tot benoemi~ van 
P. J. Lekkerkerker tot wethouder .dier ge
meente; 

Overwegende, dat het wenselijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dit 
raadsbesluit in strijd is met de wet, de verdere 
werking daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van de raad der ge
meente Benschop te schorsen tot 1 Februari 
1950. 

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

Soestdijk, 5 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
TEULINGS. 

( Uitgeg. 29 November 1949.) 

s. J496 
7 November 1949. BESLUIT houdende 

inwerkingtreding van de Artikelen 111 
en V van de Wet van 8 December 1938 
(Staatsblad No. 302) tot wijziging en aan
vulling !van de Telegraaf- en Telefoon
wet 1904. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 28 October 1949 
Nr 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Gelet op artikel XVI van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad nr 302); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel V van de Wet van 8 

December 1938 (Staatsblad nr 302) tot wijzi
ging en aanvulling van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr 7) wordt 
geacht in werking te zijn getreden op 28 
Februari 1940. 

Art. Il. Artikel 111 van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad nr 302) tot wijzi
ging en aanvulling van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr 7) treedt in 
werking met ingang van de dag na die der 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemene Reke~kamer. 

Soestdijk, 7 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

( Uitgeg. 2 December 1949.) 

s. 1949,J 495-498 

,13. J 497 
"J N.ovember 1Q4~. BESLUIT tot verlen

ging van het privilege van De Suri
naamsche Bank om als circulatiebank 
in Suriname werkzaam te zijn. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen en van Onze Minister 
zonder Portefeuille van 29 Octo ber 1949, 
2e Afdeling, No. 8; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 1 Maart 
1946 (Staatsblad No. G 51); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bij de Surinaamse Bankwet 

1928 (Staatsblad No. 231), zoals deze sedert 
is gewijzigd en aangevuld, aan De Surinaam
sche Bank verleend privilege om als circulatie
bank in Suriname ·werkzaam te zijn, wordt 
verlengd tot 1 Juli 1950. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de dag volgende op die van zijn plaatsing in 
het Staatsblad. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
en Onze Minister zonder Portefeuille zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 7 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. H. VAN MA.ARSEVEEN. 

De Minister zonder portefeuille, 
GöTZEN. 

( Uitgeg. 25 November 1949.) 

s. J 498 
8 November 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 28 November 1919, Staatsblad 
No. 791, tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur als bedoeld 
in de artikelen 37, derde lid, 40, eerste 
lid a en b, 40, zesde lid, 41, vierde lid, 
43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87 in 
verband met artikel 409, 197, tweede 
lid, en 221, derde lid der Invaliditeits
wet. 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 Juni 1949, No. 2983, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 41, tiende en elfde 
lid, 50, 87, 168 en 247, vijfde en achtste lid, 
der Invaliditeitswet; 

De Raad van State gehoord ( advies van 
18 October 1949, No. 36); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 29 October 1949, No. 
4927, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 14 Augustus 1942, Nederlandse 
Staatscourant 1942, No. 235, tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 November 
1919, Staatsblad No. 791, zoals dat krach
tens het Koninklijk besluit van 17 December 
1938, Staatsblad No. 879 B, luidt, vervalt. 



s. 1949, J 498 

Art. 2. Het Koninklijk besluit van 28.. 
November 1919, Staatsblad No. 791, zoal~ 
dat krachtens het Koninklijk besluit van 17 
December 1938, Staatsblad No. 879 B, luidt, 
wordt gewijzigd als vo]gt: • 

I. In de laatste volzin ven artikel 2, lid 2, 
worden na de woorden: ,,artikel 16, onder b" 
ingevoegd de woorden: ,,en van artikel 13, 
onder b 2° .". 

II. In artikel 18 wordt het woord ,,arbei
der" vervangen door: ,, verzekerde". 

lil. In artikel 19 worden achter het 
woord "reserve" ingevoegd de woorden: ,,of 
van de op artikel 41, elfde lid, en artikel 247, 
achtste lid, der Invaliditeitswet berustende 
schuld", vervallen de woorden: ,,werkgever 
den" en wordt in de plaats van het woord 
,,heeft" gele.zen: ,.is". 

IV. In de eerste volzin ven artikel 52 
worden achter het woord ·,,grondslag" inge-

• voegd de woorden: ,,en van de verhoging". 
De tweede vokin van artikel 52 wordt ge

lezen als volgt: ,, Voor de berekening van de 
wachttijden, bedoeld in de artikelen 71, 81a, 
82, 83 en 84 der Invaliditeitswet komen 
slechts in aanmerking de werkelijk betaalde 
premiën.". 

V. Het opschrift boven Hoofdstuk VIII 
wordt gelezen als volgt: .,Van de berekening 
der bedragen, bedoeld in artikel 41, tiende en 
elfde lid, artikel 168 en artikel 247, vijfde en 
achtste lid, der Invaliditeitswet.". 

VI. Artikel 68, eerste lid, tot Q' x wordt 

vervangen door het navolgende: 
"1. Bij de berekening van de in artikel 

41, tiende lid, en artikel 247, vijfde lid, der 
Invafü;liteitswet bedoelde bedragen, die aan 
een wef'kgever worden terugbetaald, wordt 
gebruik gemaakt van de vo]gende groothe
den: 

n = de algemene uitdrukking van het 
rangnummer van het tijdvak, waarop de be
rekening betrekking heeft. 

d n = de duur in jaren ven het tijdvak n. 

P n == de som der premiën, vereffend of te 

· vereffenen over het tijdvak n. 
x = de leeftijd van de verzekerde bij het 

begin van het eente tijdvak der verzekering; 
voor x + d1 + ••. + d n-1 wordt geschreven 
u. 

M :(u) + t + i = het verschil der rente-

bedragen, ter grootte van 6/5 van de rente
grondslag, v66r en na de verwijdering der 
premiën over het tijdvak (n - 1), voor een 
op het eind van dat tijdvak u -jarige verze
kerde in het (t + l)e jaar na dat tijdvak. 

(McuJ + t H = u~:+ ! H ) 

R(u) + t + i = het verschil der rente

bedragen ter grootte van som van de rente
grondslag en de verhoging, v66r en na de 
verwijdering ven de premiën over het tijd
vak (n - 1), voor een op het eind van dat 
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tijdvak u-jarige verzekerde in het (t + l)e 
jaar na dat tijdvak. 

(
R(u) + t + i = 5pn - l 

u~x+t + I+ 

+ o,ua Pn- 1) 
De waarden M(u + t + i en R(u) + t + l 

voor (u) + t + j > 65 zijn plijk aan die 
voor de leeftijd (u) + 65 - u. ". 

VII. Artikel 69 wordt als volgt gelezen: 
"1. Het de werkgever terug te betalen 

bedrag, bedoeld in artikel 4 1, tiende lid, der 
Invaliditeitswet, wordt gesteld op: 

Q' u + dn + s + i + M(u) + dn + s + i• 

Q" +dn +s+ i) +aaD.!--. 
u+dn 

indien (n - 1) het tijdvak is, waarvan de 
premiën uit de vereffening worden verwij
derd en n het daarop vo]gende tijdvak, ein
digend met de herplaatsing in pensioenge
rechtigde dienst. 

Het terug te betalen bedrag wordt ten 
hoogste gesteld op het bedrag der aan het 
eind van het tijdvak (n-1) betaalde wiskun
dige reserve, vermeerderd met samengestel
de interest tegen 4 pct 's jaars over het tijd
vak n. 

2. De tweede term van de forrn~e in 
het eerste lid vervalt, indien op het tijdstip, 
waarop de toepassing van artikel 41, tiende 
lid, der Invaliditeitswet nodig is geworden, 
v66r de verwijdering der premiën over het 
tijdvak (n - 1) vaststaat, dat de betrokken 
ver.zekerde geen ouderdomsrente op grond 
v!ID artikel 74 der Invaliditeitswet i:al ge
meten. 
, 3t De leeftijd u + dn en d«? duur u - x 

+ clln worden afgerond op het naastbijlig

gende gehele aantal jaren. 
4. Indien de wiskundige reserve, waarvan 

een deel overeenkomstig de eerste drie leden 
van ~it artikel moet worden terugbetaald, 
ten tiJde van de toepassing van artikel 41 
~ende lid, der Invaliditeitswet nog niet i~ 
ingevorderd, wordt het bedoelde deel bij de 
invordering dier reserve in aftrek gebracht.". 

Vllll. Artikel 70 wordt als volgt gelezen: 
. ,,f. Het de werkgever terug te betalen 
bedfag, bedoeld in artikel 24 7, vij fde lid, der 
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Invaliditeitswet, wordt, behoudens het be
paalde in artikel 70a, gesteld op: 

. 00 

W2 = _ l _ l:s (Rtu) + s + l· 
aaDu 

0 

Q'u + s + l + M(u) +• + i•Q"u + s + 1) 
1 

+ aaDu • ~u) + 6S - u· aaD6s. &aä.65' 

indien (n - 1) het tijdvak ia, waarvan de 
premiën uit de vereffening worden verwij
derd. 

Het terug te betalen bedrag wordt ten 
hoogste gesteld op het bedrag P n--1 • 

2. De tweede term van de formule in 
het eerste lid vervalt, indien op het tijdstip, 
waarop toepa11ing van ~tikel 247, vijfde lid, 
der Invaliditeitswet nodig blijkt, v66r de 
verwijdering der premiën over het tijdvak 
(n - 1) vaststaat, dat de betrokken verze
kerde geen ouderdomsrente op grond van ar
tikel 74 der Invaliditeitswet zal genieten. 

3. De leeftijd u en de duur u - x worden 
afgerond op het naastbijliggende gehele aan
tal jaren.". 

IX. Na artikel 70 worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende: 

,,Art. 70a. 1. Is de verzekerde, die inge
volge een onherroepelijk geworden beslissing, 
als bedoeld in artikel 247, vijfde lid, der In
validiteitswet, komt te vallen onder~ der 
artikelen 35, 36, 38, 39 en 40 dier _wet, op 
het tijdstip, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 70, overleden en heeft hij geen be
trekkingen nagelaten, die aanspraak kunnen 
doen gelden op een rente, dan wordt het de 
werkgever terug te betalen bedrag W2 op 0 
gesteld. 

2. Is de verzekerde, die ingevolge een 
onherroepelijk geworden beslissing, als be
doeld in artikel 247, vijfde lid, der Invalidi
teitswet, komt te vallen onder c!c!n der ar
tikelen 35, 36, 38, 39 en 40 dier wet, op het 
in het eerste lid bedoelde tijdstip in het ge
not van een rente of is hij op dat tijdstip 
overleden en heeft hij betrekkingen nage
laten, die aanspraak op een rente kunnen 
doen gelden, dan wordt het bedrag W2 be
paald, rekening houdend met de waarde dier 
renten en aanspraken, v66r en na de wijzi
ging, bedoeld in artikel 247, vijfde lid, der 
lnvalidi tei tswet. 

Bij de berekening van het in de vorige al. 
bedoelde bedrag W2 worden de grondslagen 
gebruikt, vermeld in de nota van April 1919, 
als bijlage gevoegd bij de Memorie van Toe
lichting bij de wijziging der Invaliditeitswet, 
zitting der Staten-Generaal 1918-1919 
( 483, No. 5). 

3. Betreft de beslissing, bedoeld in de 
vorige leden van dit artikel, meer dan é&t 
bij dezelfde werkgever in dienst of in dienst 
geweest zijnde verzekerde, dan wordt de 
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werkgever terugbetaald de som der bedragen 
W2 berekend voor elk der verzekerden af
zon'derlijk, op de wijze als in artikel 70 en in 
de voorgaande leden van dit artikel is aan
gegeven, met dien verstande, dat deze som 
ten hoogate de som der premiën P n-1 be-
draagt. . 

Art. 70b. 1. Indien artikel 41, tiende bd, 
der Invaliditeitswet ten aanzien van een ver
zekerde ia toegeput en deze later komt te 
verkeren in het geval, voorzien in artikel 41, 
derde lid, dier wet, is de werkgever, die inge
volge de eerstgenoemde bepaling teruggave 
van wiakundige reserve heeft verkregen, ver
plicht het terugontvangen bedrag weer te 
betalen, verhoogd met interest tot ~an het 
tijdstip van het ontslag, dat toepassing v~ 
artikel 41, derde lid. der wet noodzakelijk 

maakte. "d 
2. In het geval, voorzien in het eerste b , 

ia mede de werkgever, die ten aanzien van 
de betrokken verzekering krachtens het vijf
de lid van artikel 247 der Invaliditeitswet 
een bedrag heeft terµgontvangen, verplicht 
dat bedrag weer te betalen, verhoogd met 
interest tot aan het tijdstip van het ontslag, 
dat toepassing van artikel 41, derde lid, der 
wet noodzakelijk maakte.". · 

Art. 3. Het Koninklijk besluit van 28 No
vember 1919, Staatsblad No. 791, zoals dat 

· krachtens het Koninklijk besluit van 17 De
cember 1938, Sfeatsblad No. 879 B, luidt, 
wordt, te rekenen van 1 October 1948, ge
wiJzigd ala volgt: 

1. Van tabel 111, bedoeld in artikel 7, 
derde lid wordt kolom 6 aangevuld met de 
leeftijden' 14 en 15 en kolom 7 met de daarbij 
behorende waarden 0.00254 onderscheiden-
lijk 0.00291. • 

2. De formule in artikel 57, eerste ltd, 
wordt gelezen als volgt: 

B{i1e-c \+16-ca lz -z lz2 + 16-z:a 3. 3 2 

1zs--z1 ii.Z1 -l8--s3 izs-; a z1 ~) 

3. De formules in de artikelen S7, tweede 
lid, en 58, tweede lid, worden gelezen als 
volgt: 

C(jia.;....a ity +16-z3 fza ~2 iyz2+l8--c~ 

Z3 ---Z1 äpl - l8-z3 l-13 ~! äyzl ~ ) 

4. In artikel 57, derde lid, wordt in plaats 
van "14" gelezen: ,,16". 

Art. 4. Tabel IV, behorende bij het Ko
ninklijk besluit van 28 November 1919, 
Staatsblad No. 791, wordt vervangen door de 
bij dit besluit gevoegdê tabel. 

Art. 5. Dit bealuit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 8 November 1949. 

JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken" A.M. JOEKES. 

(Uit~g. 13 December 1949.) 

Tabel IV 

Bedoeld in het derde lid van artikel 51 
van het besluit 

I 

Inkoopsommen, bedoeld in het derde lid van 
artikel 51 van het 'besluit 

Voor de loonklassen Il, 111, IV en V be
dragen de inkoopsommen 6/5, 8/5, 2 en 12/5 
maal de waarden voor loonklasse I . 

Loonklasse I 
Leeftijd 

Mannen Vrouwen 

35 305,50 251,77 
36 326,80 271,16 
37 348,87 291,45 
38 371,49 312,31 
39 394,87 333,92 
40 418,98 356,20 
41 443,75 379,04 
42 469,32 402,45 
43 495,57 426,58 
44 522,56 451,52 
45 550,44 476,98 
46 579,15 503,36 
47 608,80 530,61 
48 639,46 558,61 
49 670,94 587,47 
50 703,53 617,21 
51 737,11 647,57 
52 771,98 678,76 
53 807,94 710,45 
54 845,24 743,08 
55 883,78 776,40 
56 923,87 810,58 
57 965,41 845,81 
58 1.008,84 882,35 
59 1.054,58 920,37 
60 1.103,21 960,31 
61 1.155,89 1.003,32 
62 1.213,55 1.051,46 
63 1.278,94 1.107,23 
64 1.355,- 1.175,29 
65 1.446,50 1.260,49 

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 No
vember 1949, No. 29. 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 
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8 November 1949. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Veiligheidsbesluit ge
vaarlijke werktuigen, Staatsblad 1940, 
No. 842. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 26 September 1949, No. 
2027_. Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is ge
bleken het Koninklijk besluit van 28 Maart 
1940, Staatsblad No. 842 (Veiligheidsbesluit 
gevaarlijke werktuigen), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 25 Juni 1949, Staatsblad 
No. J 290, nader te wijzigen; 

Gelet op artikel 19, eerste lid, der Veilig
heidswet 1934; 

De Raad van State gehoord (advies van 
18 October 1949, No. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 2 November 1949, No. 
2250, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

In het derde lid van artikel 5 van het Vei
ligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen ver
valt in de eerste volzin het woord ,,zwaluw
staartvormige" en wordt in de tweede vohin 
tussen de woorden ,,mogen.., en ,,grotere" 
ingevoegd het woord "geen". 

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

Soestdijk, 8 November 1949. 

JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken" A. M. J OEKES. 

(Uit4e4. 27 December 1949.) 

s. ;J 500 
9 November 1949. BESLUIT tot vaststel

ling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 6. derde 
lid, der Wet tot aanvulling van renten 
krachtens de Invaliditeitswet, Staatsblad 
No. I 308. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 4 October 1949, No. 4496. 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 6, derde lid, der Wet tot 
aanvulling van renten krachtens de Invali
diteitswet ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 October 1949, No. 30): 

Gezien het nader rapport van Onze · voor
noemde Minister van 3 November 1949, 
No. 5080, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Te rekenen van I October 1949 

vindt het bepaalde in artikel 6, tweede lid, 
der Wet tot aanvulling van renten krachtens 
de Invaliditeitswet geen toepassing ten aan-
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zien van rentetrekkers, die in België hun 
woonplaats hebben. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagteke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Soestdijk, 9 November 1949. 

De ~inister van Sociale Zaken, 
A. M. JonKES. 

JULIANA. 

( Uitgeg. 29 November 1949.) 

s. J 501 

9 November 1949. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 15 Januari 1949 te Buenos Aires tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Argentijnse Republiek gewisselde no
ta's betreffende zowel het voorkomen 
van heffing van dubbele belasting op 
opbrengsten voortkomend uit de uitoe
fening van zee- en luchtvaart, als het 
bevorderen van het handelsverkeer tus
sen beide landen. 

Wij JULIANA, enz. 
Gezien de op 15 Januari 1949 te Buenos 

Aires tussen· het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Argentijnse Republiek gewisselde no
ta's betreffende zowel het voorkomen van 
heffing van dubbele belasting op opbreng
sten voortkomend uit de uitoefening van zee
en luchtvaart, als het bevorderen van het 
handelsverkeer tussen beide landen, van 
welke nota's een afdruk en een vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandae Zaken a.i., van 3 November 
1949, Kabinet en Protocol, No. 109876; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

De tekst van bovengenoemde nota's, als
mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereist. 

Soestdijk, 9 November 1949. 

JULIANA. 
De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 

(Uitge~. 9 December 1949.) 

VERTALING. 
Buenos Aires, 15 Januari 1949. 

Mijnhe=r de Tijdelijk Zaakgelastigde, 
Ik heb de eer mij tot Uwe Excellentie te 

wenden uit naam van de Argentijnee Rege-

l De vertaling is alleen opgenomen. 

s. 1949, J 500-501 

ring, die bezield ia van de wens om de dub
bele heffing te voorkomen van belastingen 
op opbreng■ten, voortkomende uit de uit
oefening van ze=vaart en luchtvaart en om 
het handelsverkeer met het Koninkrijk der 
Nederlanden te bevorderen, teneinde het vol
gende te Harer kennis te brengen: 

1. De Argentijnse Regering verbindt zich 
om krachtens de haar bij art. 10 van Wet no. 
11.682, tekst van 1947, verleende bevoegd
heid, zulks onder voorbehoud vaQ wederke
righeid, van de heffing van de inkomstenbe
lasting en van elke andere belasting op 
winsten vrij te stellen die inkomsten, welke 
voortvloeien uit de uitoefening van zeevaart 
en luchtvaart tussen de Republiek Argentinië 
en enig ander land en welke verworven zijn 
door ondernemingen, gevestigd in het Ko
ninkrijk der Nederlanden. 

2. De uitdrukking "uitoefening van de 
zeevaart en luchtvaart" betekent de uitoefe
ning als bedrijf van het vervoer van personen 
en goederen, verricht door eigenaren of be
vrachters van schepen of vliegtuigen. 

3. Onder "ondernemingen, gevestigd in 
het Koninkrijk der Nederlanden", wordt ver
staan natuurlijke personen, woonachtig bin
nen het territoir van het Rijk in Europa, In
donesië, Suriname en de Nederlandse Antil
len, die geen domicilie bezitten in de Repu
bliek Argentinië, en die als bedrijf uitoefenen 
het vervoer ter zee of door de lucht alsmede 
de stichtingen en verdere rechtspersonen, op
gericht overeenkomstig de wetgeving van het 
Koninkrijk der Nederlanden en die binnen 
het territoir van dat land de zetel van hun 
bestuur en van hun centrale administratie 
hebben. 

Eveneens valt hieronder de uitoefening van 
het vervoer ter zee of door de lucht door de 
Regering van het Koninkrijk der Nederlan
den of door rechtspersonen, waaraan deze 
deelneemt. 

4. De vrijstelling, bedoeld in punt 1) zal 
alle inkomsten omvatten, welke ná l Januari 
1946 zijn verkregen en de Argentijnse Rege
ring zal haar te allen tijde met een opzeg
gingstermijn van 6 maanden buiten werking 
kunnen stellen. 

Terwijl ik ter kennis van Uwe Excellentie 
breng dat een gunstig antwoord beschouwd 
zal worden als een overeenkomst tussen de 
beide Hoge Partijen, heb ik de eer U te groe
ten met de uitdrukking van mijn zeer bijzon
dere hoogachting. 

J. ATILIO BRAMUGLIA. 
Aan de Tijdelijk Zaalc~lasti~e der 
Nederlanden in Ar,zentinië. 

Buenos Aires, 15 Januari 1949. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer aan Uwe Excellentie de ont

vangst te bevestigen van Haar nota D.E.S. 
no. 65, van heden, welke luidt als volgt: 

.,Mijnheer de Tijdelijk Zaakgelastigde, 
Ik heb de eer mij tot Uwe Excellentie te 

wenden uit naam van de Argentijnse Rege
ring, die bezield ia van de wens om de dub-
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hele heffing te voorkomen van belastingen 
op opbrengsten, voortkomende uit de uit
oefening van zeevaart en luchtvaart en om 
het handelsverkeer met het Koninkrijk der 
Nederlanden te bevorderen, teneinde het vol
gende te Harer kennis te brengen: 

1. De Argentijnse Regering verbindt zich 
om krachtens de haar bij art. 10 van Wet no. 
11.682, tekst van 1947, verleende bevoegd
heid, zulks onder voorbehoud van wederke-· 
righeid, V&I} de heffing van de inkomstenbe
lasting en van elke andere belasting op win
sten vrij te stellen die inkomsten, welke 
voortvloeien uit de uitoefening van zeevaart 
en luchtvaart tussen de Republiek Argen
tinië en enig ander land en welke verworven 
.zijn door ondernemingen, gevestigd in het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

2. De uitdrukking "uitoefening van de 
zeevaart en luchtvaart'' betekent de uitoefe
ning als bedrijf van het vervoer van personen 
en goederen, verricht door eigenaren of be
vrachters van schepen of vliegtuigen. 

3. Onder "ondernemingen, gevestigd in 
het Koninkrijk der Nederlanden", wordt ver
staan natuurlijke personen, woonachtig bin
nen het territoir van het Rijk in Europa, In
donesii!, Suriname en de Nederlandse Antil
len, die geen· domicilie bezitten in de Repu
bliek Argentinië, en die ala bedrijf uitoefe
nen het vervoer ter zee of door de lucht als
mede de stichtingen en verdere rechtsperso
nen, opgericht overeenkomstig de wetgeving 
van het Koninkrijk der Nederlanden en die 
binnen het territoir van dat land de zetel van 
hun bestuur en van hun centrale administra
tie hebben. 

Eveneens valt hieronder de uitoefening 
van het vervoer ter zee of door de lucht door 
de Regering van het Koninkrijk der Neder
landen of door rechtspersonen, waaraan deze 
deelne~mt. 

4. De vrijstelling, bedoeld in punt 1) zal 
alle inkomsten omvatten, welke ná 1 Januari 
1946 zijn verkregen en de Argentijnse Rege
ring aal haar te allen tijde met een opzeg
gingatennijn van 6 maanden buiten werking 
kunnen stellen. 

Terwijl ik ter kennis van Uwe Excellentie 
breng dat een gunstig antwoord beschouwd 
zal worden als een overeenkomst tussen de 
beide Hoge Partijen, heb ik de eer U te groe
ten met de uitdrukking van mijn zeer bij
zondere hoogachting, 

J. ATILIO BRAMUGLIA." 

Terwijl ik aan Uwe Excellentie de instem
ming van de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden met de inhoud van boven
staande nota mededeel, breng ik het volgen
de te Harer kennis: 

1. De Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden verbindt zich om krachtens de 
haar bij de wetgeving van het Rijk in Europa, 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse An
tillen toegekende bevoegdheid van de hef
fing van een beluting naar het inkomen en 
van elke andere winstbelasting vrij te stellen 
die inkomsten, welke voortvloeien _uit de uit-
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oefening van zeevaart en luchtvaart tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en enig an
der land, en welke verworven zijn door on
dernemingen gevestigd in de Republiek Ar
gentinië. 

2. Onder "ondernemingen, gevestigd in 
de Republiek Argentinië" wordt verstaan: 
natuurlijke personen, woonachtig bi:qnen het 
territoir van dat land die geen domicilie be
zitten in het Koninkrijk der Nederlanden, die 
als bedrijf uitoefenen het vervoer ter zee of 
door de lucht alsmede de stichtingen en ver
dere rechtspersonen, opgericht overeenkom
stig de wetgeving van de Argentijnse Repu
bliek en die binnen het territoir van dat land 
de zetel van hun bestuur en van hun cen
trale administratie hebben. Eveneens valt 
hieronder de uitoefening van het vervoer ter 
zee of door de lucht door de Argentijnse 
Staat of door rechtspersonen, waaraan deze 
deelneemt. · 

3. De vrijstelling, bedoeld in punt 1) zal 
alle inkomsten omvatten, welke né 1 Januari 
1946 zijn verkregen en de Nederlandse Rege
ring zal haar te allen tijde met een opzeg
gingstermijn van 6 maanden buiten werking 
kunnen stellen. 

Ik grijp deze aangelegenheid aan om Uwe 
Excellentie de verzekering te geven van mijn 
zeer bijzondere hoogachting. 

J. A.G. DE VOS VAN STEENWIJK. 
Aan Zijne E:rcellentie de Minister 
van Buitenlandse Zaken en Eredienst 
van de Argentijnse Republiek. 

s. J 502 
12 November 1949. BESLUIT, tot uitvoering

van artikel 4, lid 1, aanhef en onder a, 
van het Politiebesluit 1945~ (Bezoldi• 
gingsreglement Politie 1949.) 

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

Justitie en van Binnenlandse Zaken van 30 
September 1949, Afdeling Politie, Bureau 
Rijkspolitie, No. 3036 en Afdeling Openbare 
Orde en Veiligheid, Bureau Politie, No. 0572 
Kabinet; 

Overwegende, dat het wenselijk is, ten aan
zien van de bezoldiging van de ambtenaren 
van het korps Rijkspolitie en van de gemeen
tepolitie nadere regelen vast te ■tellen; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder a van het Politiebesluit 1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
18 October 1949, No. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
van 4 November 1949, Afdeling Politie, 
Bureau Rijkspolitie, No. 3036 en Afdeling 
Openbare Orde en Veiligheid, Bureau Politie. 
No. 0572a, Kabinet: 

Hèbben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de toepassing van dit regle

ment wordt verstaan onder: 
Begripsomsclarijvingen 

1. "Onze Minister,,: Onze Minister van 
Justitie voor zoveel betreft de ambtenaar 
van het korps Rijkspolitie en Onze Minister _ 
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van Binnenlandse Zaken voor zoveel betreft 
de ambtenaar van de gemeentepolitie. · · 

2. ,,Ambtenaar": hij, die door het-bevoegd 
gezag is aangesteld in een rang, als genoemd 
in artikel z van het Rangenbesluit Politie
personeel. 

3. ,,Salaris": het schaalbedrag, dat de 
ambtenaar op grond van dit reglement toe
komt. 

4. ,,Salaris-anciënniteit": de tijd, die in 
aanmerking komt voor de vaststelling van het 
salaris van de ambtenaar op een hoger bedrag 
dan het minimum van de voor zijn rang en 
functie geldende salarisschaal. 

5. ,,Wedde": het salaris. vermeerderd met 
de vaste toelagen. 

6. ,,Bezoldiging,.: de wedde, vermeerderd 
met de overige toelagen. 

7 • .,Toelagent': alle toelagen op grond van 
dit reglement toe te kennen. 
Tijdstip van ingatlll 

Art. 2. Met ingang van I Januari 1948 
gelden met betrekking tot de bezoldiging 
van de ambtenaar de artikelen 3 tot en met •. 
30. 
Ingang, uitbetaling en einde 

van th bezoldiging 
Art. 3. 1. Het genot van de bezoldiging 

vangt aan met de dag, waarop de aanstelling 
ingaat: indien in het aanstellingsbesluit geen 
datum van ingang is vermeld, vangt het 
gen9t van de bezoldiging aan met de dag, 
waarop het ambt wordt aanvaard. 

2. De bezoldiging wordt per maand uit
betaald. 

3. Bij overgang van de ambtenaar naar 
een andere betrekking in Overheidsdienst 
wordt, indien die betrekking wordt aanvaard 
met ingang van een dag, waarop het ontslag 
uit de oude betrekking nog niet is ingegaan, 
de bezoldiging in de oude betrekking niet 
langer uitbetaald dan tot de dag, waarop het 
genot van de bezoldiging in de nieuwe be
trekking aanvangt. 
Bevoegd gezag 

Art. 4. De vaststelling, de toekenning, de 
verhoging onderscheidenlijk de verminde
ring van het salaris, de salaris-anciënniteit, 
de toelagen en de kortingsbedragen geschie
den, tenzij Wij Ons dit voorbehouden, door 
Onze Minister, indien de ambtenaar door 
Ons wordt aangesteld, en overigens door het 
gezag, dat bevoegd is tot het aanstellen van 
de ambtenaar. 
Salarisschalen 

Art. S. Het salaris van · de ambtenaar 
wordt vastgesteld op een der bedragen, 
achter zijn rang vermeld in de bijlage A. of 
B. van dit reglement. 
Standplaats 

Art. 6. 1. Bij de vaststelling van het sa
laris wordt rekening gehouden met de stand
plaats van de ambtenaar, alsmede met de 
indeling der standplaatsen in klassen, welke 
geldt voor de burgerlijke Rijksambtenaren. 

2. Als standplaats wordt aangemerkt: 
a. voor de ambtenaar van het korps Rijks

politie, de gemeente of het onderdeel van de 
gemeente hem als standplaats aangewezen; 

b. voor de ambtenaar van · de gemeente-
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politie, de gemeente in welker dienst hij is 
aangesteld. 

3. Indien de1 onderdelen van een gemeente 
in verschillende standplaatsklassen zijn inge• 
deeJd, wordt de hoogste dier klassen in aan

. merking genomen voo.G de bepaling van het 
salaris. 

4. Detachering van de ambtenaar brengt 
geen wijziging in zijn salaris. 

Salaris bij aanstelling 
Art. 7. 1. Bij aanstelling van een ambte

naar wordt het salaris vastgesteld op het 
minimumbedrag van de voor hem geldende 
salarisschaal. 

2. In zeer bijzondere gevallen kan bij aan
stelling van de ambtenaar een door het in 
artikel 4 bedoelde gezag vast te stellen sal..
risanciënniteit worden toegekend. 

Vaststelling salaris op lager 
bedrag 
Art. 8. 1. Het salaris kan worden vast

gesteld op een lager bedrag dan het bedrag~ 
dat ingevolge de overige bepalingen van dit 
reglement voor de ambtenaar zou gelden, in
dien daartoe aanleiding bestaat op grond van 
de waarneming van het ambt tezamen met 
een ander ambt of een ande.re betrekking. 

2. De vaststelling van het salaris als in 
het eerste lid bedoeld, vindt plaats door Onze· 
Minister, indien de ambtenaar door Ons 
wordt benoemd en overigens door het tot be
noeming bevoegde gezag, met machtiging 
van Onze Minister. 

Salarisanciënniteit 
Art. 9. Bij voldoende bekwaamheid, ge

schiktheid en voldoende dienstijver verwerft 
de ambtenaar een salaris-anciënniteit, gelijk 
aan de tijd, gedurende welke hij in zijn rang 
of functie is gesalarieerd. 

Verhoging van het aalaris 

Art. 10. Het salaris van de ambtenaar 
wordt verhoogd op de wijze als in de betref
fende schaal is aangegeven naar gelang van de 
verworven dan wel toegekende salaris.
anciënniteit. 

Onvoldoende bekwaamheid enz. 

Art. 11. 1. Bjj onvoldoende bekwaamheid1 

ongeschiktheid of onvoldoende dienstijver 
kan het in artikel 4 bedoelde gezag de salaris
anciënniteit vaststellen op een geringer tijd
vak dan is aangegeven in artikel 9, dan wel 
bepalen, dat verdere diensttijd niet of slechts 
ten dele zal medetellen voor de vaststelling 
van de salaris-anciënniteit. 

2. Indien de betreffende ambtenaar nie.t 
in het bezit is van de door Ons of van Onzent
wege voorgeschreven politiediploma's kan 
Onze Minister een van artikel 9 afwijkende 
regeling vaststellen. 

3. Toepassing van het bepaalde in de vori
ge leden leidt niet tot vermindering van het 
reeds toegekende salaris. 

4. Indien de ambtenaar na toepassing van 
het bepaalde in de leden I en 2 in voldoende 
mate bekwaamheid, geschiktheid of dienst
ijver betoont, dan wel in h,t bezit komt van 
het voorgeschreven politiediploma, kunnen, 
onverminderd het bepaalde bij een maat-
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regel ingevolge het Zuiveringsbesluit 1945, 
het Politieambtenarenreglement of ingevolge 
het Politietuchtreglement, de uit die toepas
sing voor de ambtenaar voortvloeiende nad~ 
len, hetzij met terugwerkende kracht, hetzij 
voor de toekomst geheel of gedeeltelijk ong~ 
daan worden gemaakt. 

S, Van de ingevolge dit artikel genomen 
maatregelen wordt de betrokken ambtenaar 
onverwijld mededeling gedaan, onder opgave 
van de daaruit voor de eerstvolgende verho
ging van zijn salaris voortvloeiende gevol,;en. 
Deze mededeling wordt, onder vermelding 
van de redenen, schriftelijk bevestigd. 
Buitengewone bekwaamheid enz. 

Art. 12. Bij buitengewone bekwaamheid, 
geschiktheid en dienstijver kan het in artikel 
4 bedoelde gezag bepalen, dat de salaris
anciëMiteit van de ambtenaar wordt vast
geciteld op een groter tijdvak dan is aange
geven in artikel 9. 
Tijdstip van ingang der ver

hoging en verlaging 
Art. 13. 1. Een verhoging van het salaris 

gaat in met de eerste dag van de maand, 
waarin overeenkomstig de overige bepalingen 
van dit reglement de aanspraak ontstaat. 

2. Een verlaging van het salaris, voort
vloeiende uit een verplaatsing, gaat in met 
de eerste dag van de maand, volgende op de 
maand, waarin de verplaatsing plaats vindt. 
Vaststelling salari& bij bevordering 

Art. 14. 1. Bij bevordering wordt het 
salaris bepaald op het schaalbedrag, dat na.ut 
hoger ligt dan het bedrag, dat, na toekenning, 
der eerstvolgende periodieke verhoging in de 
vorige rang, zou gelden. 

2. Indien de ambtenaar het muimum
salarid van zijn rang is toegekend en dit maxi
mum gelijk is aan het minimumsalaris van de 
~ij bevordering toegekende rang, wordt een 
salaris-anciënniteit van tenminste één jaar 
toegekend. 
Ambtstoelage 

Art. 15. I. Door het in artikel 4 bedoelde 
gezag wordt aan: 

a. de ambtenaar van het korps Rijkspoli
tie, die is aangesteld als algemeen inspecteur 
onderscheidenlijk aangewezen voor de functie 
van commandant van een gewest, district of 
groep, 

b. de ambtenaar, die de functie van chef 
van een gemeenteliik politiekorps bekleedt, 

boven het salaris een vaste ambtstoelage 
toegekend van 5 % van het salaris. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid kan Onze Minister aan ten hoogste een 
vierde deel van de bij het korps Rijkspolitie 
aangestelde ambtenaren in de rang van diri
gerend officier 3de klasse, een vaste ambtsto~ 
lage toekennen van f 300 per jaar. 

3. Onze Minister kan de ambtstoelage 
van een hoofdcommissaris of commissaris van 
gemeentepolitie, die de functie van chef 
van een gemeentelijk politiekorps bekleedt, 
vaststellen op een ander percentage dan be
paald in het eerste lid. 

Toelage voor dienstkleding 
Art. 18. De ambtenaar ontvangt voor het 

aanschaffen en voor het aanvullen van dienst-
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, kleding een jaarlijkse vaste toelace ter grootte 
van de volgende bedragen, voor zover bij is 
aangesteld: 

a. in een der rangen van adjudant tot ,en 
met inspecteur.generaal dan wel tot en met 
hoofdambtenaar 1Ste klasse f 252. 

b. in een der overige rangen f 198. 

Scheidinrstoelage 
Art. 17. Indien een ambtenaar ingevolge 

detachering gescheiden moet leven van zijn 
gezin en ter 7ake geen vergoeding uit anderen 
hoofde ontvangt, kan hem een tijdelijke schei
dingstoelage, volgens door Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken, voor 
zover het ambtenaren van het korps Rijks
politie betreft, en door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken voor zover het ambt~ 
naren van gemeentepolitie betreft, gegeven 
regelen, worden toegekend. 
Verplaatsing,kosten 

Art. 18. 1: Indien een ambtenaar, inge
volge de regeling nopens de rechtspositie van 
het politiepersoneel wordt verplaatst, wordt 
hem voor de daaruit voortvloeiende kosten, 
ten laste van het lich_aam, waarbij bij wordt 

· werkzaam gesteld. een vergoeding toegekend 
op de voet van de ten tijde van de feitelijke 
verplaatsing voor de burgerlijke Rijksambte
naren geldende regeling met betrekking tot 
de vergoeding van ver~laatsingskosten. 

2. Het gezag, bedoeld in artikel 4, kan 
bepalen, dat de verplaatsingskostenregeling, 
bedoeld in het vorige lid, toepassing vindt in 
andere gevallen dan die, bedoeld in dat lid. 
Toepassing algemene bepalin-

gen bezoldiging burgerlijke 
Riiklambtenaren 
Art. 19. De algemene bepalingen nopens 

de bezoldiging van burgerlijke Rijksambt~ 
naren vinden overeenkomstige toepassing 
voor wat betreft : 

1. qet voor de vaststelling van de salaris
anciënniteit al dan niet in aanmerking nemen 
van militaire diensttijd, tijd met bijzonder 
verlof doorgebracht , alsmede tijd, gedurende 
welke de ambtenaar geschorst is geweest of 
buiten functie is gesteld, met dien verstande, 
dat ten aanzien van de laatstvermelde tijd 
wordt gehandeld als voor de burgerlijke Rijks
ambtenaren is bepaald ten aanzien van de 
schorsing; 

2. het korten op de bezoldiging voor het 
genot van woning, vuur, water en licht; 

3. de huwelijkstoelage en de kindertoelage, 
met dien verstande, dat voor het bepalen 
van de grens van de huwelijkstoelage rek~ 

' ning wordt gehouden met het salaris. 
Georgania•rd overleg 

Art. 20. 1. De door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken aan te wijzen algemene 
landelijke vakorganisaties van politieperso
neel worden op de door Ons voorgeschreven 
wijze gehoord over voorstellen tot wijziging, 
intrekking en aanwlling van dit reglement, 
en de bijlagen daarvan, alsmede tot het tref
fen van algemene regelen krachtens dit regle
ment. 

2. Wij behouden Ons voor te bepalen. 
dat het eerste lid niet van toepassing is op de 
salarisregeling van bepaalde hogere ambte
naren. 
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Overgangsbepalingen 

Inpassing 
Art. 21. 1. De salaris-anci@nniteH van de 

ambtenaar wordt op I Januari 1948 bepaald 
op het tijdvak. dat voor de vaststelling in 
zijn rang en functie van de wedde als bedoeld 
in het Bezoldigingsreglement Politie 1948 in 
aanmerking is genomen op I Januari 1948 
ingevolge genoemd reglement. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de ambtenaar, 
die nà I Januari 1948. doch vóór het tijdstip 
van inwerkingtreding van dit reglement is 
aangesteld of ten aanzien van wie tussen 
bedoelde tijdstippen verhoging in rang of 
functie heeft plaats gevonden. 

3 . Indien de ingevolge het Bezoldigings" 
reglement Politie 1948, met ingang van 
1 Januari 1948. vastgestelde wedde na dat 
tijdstip is verlaagd of buitengewoon is ver-
hoogd. wordt met ingang van het tijdstip 
dier verlaging c.q. verhoging de salaris
anciënniteit dienovereenkomstig gewijzigd. 

4. Onze Minister geeft nadere voorschrif
ten met betrekking tot het bepaalde in de 
vorige leden. 

Persoonlijks toelage 
Art. 22. Indien het overeenkomstig arti• 

kei 21 verkregen salaris lager is dan de wedde, 
eventueel vermeerderd met de persoonlijke 
toelage, welke door de ambtenaar reeds is 
genoten ingevolge het Bezoldigingsreglement 
Politie 1948, wordt een persoonlijke toelaiie 
toegekend ten bedrage van het verschil. 

Uitkering bij humeliik 
Art. 23. 1. De ambtenaar, die voor de 

eerste maal in het huwelijk treedt, ontvangt 
voor elk jaar van zijn diensttijd een uitke
ring van 3 procent van de voor hem op 
1 Juli 1947 volgens het Bezoldigingsregle
ment Politie 1948 geldende bruto-wedde, 
met dien verstande, dat als diensttijd slechts 
wordt aangemerkt, de diensttijd van ten 
hoogste vijf jaar, welke vóór het bereiken 
van het zes en veertigste levensjaar is ver
vuld en welke zonder wezenlijke onderbre
king onmiddellijk aan de datum van het 
huwelijk voorafgegaan is, indien en voor 
zover de ambtenaar aan een ongehuwdenaf
trek ingevolge de bepalineen van een Rijks
of gemeentelijke bezoldigingstegeling onder
worpen is geweest. 

2. Voor huwelijken gesloten nà 30 Juni 
1952 wordt op grond van het bepaalde in het 
vorige lid geen uitkering verleend. 

Gegarandeerde huwelükstoelage 
Art. 24. 1. De huwelilkstoelage van de 

ambtenaar, die in het tijdvak liggende tussen 
1 Januari 1948 en het tijdstip van inwerking
treding van dit reglement in aanmerkinc 
komt voor toekenning van die toelage, 
wordt vastgesteld rnet inachtneming van de 
bepalingen van het Bezoldigingsbesluit Bll!· 
gerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dat IS 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 
1948 (Staatsblad I 84). 

2. Vorengenoemd Bezoldigingsbesluit 
celdt tevens ten aanzien van de intrekking 
of wijziging van de overeenkomstig het eerste 
Jid vastgestelde huwelijkstoelage. 

Verhoogde minimum kinder
toelage 

s. 1949, J 502 

Art. 25. Een ambtenaar. die zich voor 
1 Mei 1945 in Overheidsdienst bevond en uit · 
dien hoofde voor een kind aanvankelijk een 
minimum kindertoelage genoot van f 200 
per jaar en aan wie uit kracht van artikel 11 
van het Koninklijk besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad no. G 13) junctis artikel 4, onder 2 
van de Verordening Bezoldiging Politie 1943, 
artikel 9 van de Bezoldigingsregeling Politie 
1947 en artikel 26 van het Bezoldigingsregle
ment Politie 1948 opnieuw deze toelage werd 
toegekend, ontvangt ter zake van dat kind 
wederom tijdelijk deze minimum kindertoe
lage, tenzij sedert laatstgenoemd tijdstip een 
onderbreking van het dienstverband met de 
Overheid heeft plaats gevonden. 
Vergoedingen overwerk en 

verplaatsing 
Art. 26. 1. De vergoedingen wegens over

werk, alsmede de tegemoetkomingen en ver
goedingen overeenkomstig het Verplaatsings.. 
kostenbesluit (Staatsblad 1946. G 371), voor 
zover het overwerk is verricht en de verplaat
sing is geschied in het tijdvak. liggende tussen 
1 Januari 1948 en het tijdstip van inwerking
treding van dit reglement, worden berekend 
op de grondslag van het· Bezoldigingsregle
ment Politie 1948. 

2. Aan de ambtenaar, aan wie een vergoe
ding in geld is toegekend terzake van over
werk, verricht in het tijdvak bedoeld in het 
eerste lid, wordt bovendien een uitkering 
verstrekt van 5 % van deze vergoeding. 

Slotbepalincen 
Volgorde berekening bezoldi

ging 
Art. 27. 1 . Bij de berekening van de be

zoldiging wordt onderstaande volgorde in 
acht genomen: 

vaststelling van 
a. het salaris; 
b. de huwelijkstoelage; 
c. de persoonlijke toelage; 
d. de ambtstoelage : 
e. de kledingtoelage: 
f. de kindertoelage; 
g. de scheidingstoelage. 
2. De korting wegens het genot van woning, 

vuur, water en licht , wordt berekend naar de 
wedde en in mindering gebracht op de bezol
diging. 
Buitenwerkingtreding 

Art. 28. Het Bezoldigingsreglement Poli
tie 1948 treedt buiten werking. 
G«Jallën waarin niet i• voorzi•n 

Art. 29. In gevallen, waarin dit reglement 
niet voorziet, beslissen Onze MJ_nisters van 
Justitie en van Binnenlandse Zak.en voor 
zoveel de ambtenaren van het korps Rijks
politie betreft en Onze Minister van Binnen
landse Zaken voor zoveel de ambtenaren van 
de gemeentepolitie betreft. 
Inwerkingtreding 

Art. 30. Dit besluit, hetwelk kan worden 
aangehaald al.9 "Bezoldigingsreglement Poli
tie 1949", treedt in werking met ingang van 
de tweede dac na die zijner afkondiging. 
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Onze Ministers van Justitie en van Binnen
lamlse Zaken zijn, ieder voor zoveel hem be
treft, belast met de uitvoerinc van dit regle
ment, hetwelk in het Staaublad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aao de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 12 November 1949. 

JULIANA •• 
De Minister van Junitie, 

WJJBRS. 

D, Minist•r van Binnenlandse Zaken: 
TEULINGS 

( Uitgeg. 18 November 1949.) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 
November 1949 (Staatsblad No. J 502). 

Ons bekend, 

De Minister van Ju.stiti,, 
WIJBRS. 

D• Minister van Binnenland.se 2alwa, 
TBULINGS. 

BI.JLAGE A 

behorende blJ het BezoJdl1"IJ11sre1"lement 

Politie 1949 bevattende de salarisschalen 

van het Korps BUkspolltle In l'Dldens per 

maand met salaris-anciënniteit in Jaren 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 12 No
vember 1949 (Staatsblad No. J 502). 

Ons bekend, 
De Minister van Jwtitie, 

WIJBRS. 
De Minin,r van Binnenlandse Zaksn, 

TEULINGS. 

BIJLAGE B 

behorende blJ het Bezoldlglnpreglement 

Politie 19t9 betreffende de salarisschalen 

~an de GemeentepoUtle In l'Uldens per 

maand met aaJaris-anclënnltelt In Jaren 
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SCHAAL, SCHAAL 11 
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s. J 503 
16 November 1949. BESLUIT tot schor

sing van het besluit van de raad van 
Finsterwolde dd. 31 October 1949, 
waarbij aan B. Mulder aldaar met in
gang van I December 1949 ontslag wordt 
verleend als controleur voor de uitvoe
ring van de overbruggingsuitkerings- en 
sociale bijstandsregeling in die gemeente. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de Voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 14 November 1949, 
No. 31066, afdeling Binnenlands Bestuur, 
bureau Bestuurszaken tot schorsing van het 
besluit van de raad van Finsterwolde d.d. 
31 October 1949, No. 12, waarbij aan B. 
Mulder te Finsterwolde met ingang van 1 
December 1949 ontslag wordt verleend als 
controleur voor de uitvoering van de over
bruggingsuitkerings- en sociale bijstandsrege
ling in die gemeente; 

Overwegende, dat het wenselijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dit 
raadsbesluit in strijd is met het algemeen be
lang, de werking daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovenbedoeld raadsbesluit van Finster

wolde d.d. 31 October 1949 te schorsen tot 
1 Mei 1950. 

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

Soestdijk, 16 November 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

TBULINGS. 

(Uitgeg. 2 December 1949.) 

s. 1949, J 502--504 

s. J. 504 
18 November 1949. BESLUIT houdende 

voorlopige inwerkstelling van enige 
wijzigingen van het tarief van invoer
rechten, zomede herziening van een 
tijdelijke opschorting van de heffing van 
een invoerrecht. · 

Wij JULIANA, enz. 
Op de door Onze Minister van Financiën 

in overleg met Onze Ministers van Econo
mische Zaken en van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening gedane voordracht van 
I7 November 1949, no. 230, afdeling Invoer
rechten; 

Overwegende dat het noodzakelijk is enige 
invoerrechten, welke in het tarief van in
voerrechten. in tweeërlei muntsoort zijn uit
gedrukt, in overeenstemming te brengen met 
de nieuwe monetail'e verhoudingen, welke 
tussen Nederland en de Belgisch-Luxemburg
se Economische Unie zijn ontstaan; 

Gelet op artikel 2, eerste lid van de wet van 
1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 282; 

·~ 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Het tarief van invoerrechten, 
hetwelk deel uitmaakt van de bij de wet van 
I Augustus 1947, Staatsblad no. H 282, goed
gekeurd Nederlands-Belgisch-Luxemburgse 
douane-overeenkomst wordt gewijzigd zoals 
in onderstaande lijst is aangegeven. 

No. 01111Chrijving 

23 Room 

24 Melk en room, ftrduurzumd, in blokken, In 
poeder of gecondenseffd (stroopachtig), n,et 
of zonder toegewoegde llliker: 

Tarief 

onveranderd ') 

a. onveranderd • , , • • • • • • • •. , onYeranderd 
b. onYeranderd • • , • • • • • • ... • onYerandcrd 1) 

57 Druiven, rozijnen en lkrentcn: 
a. druiYCO • • • , .. • • • • • • • • 100 kg bruto

gewicht fr. 413 
or r 31,39 

b. onYeranderd , • r • • • • • onYeranderd 

63 Koffie: 
a. ongebrand • • • ,. , • • • 

b. gebrand, ook indien gemalen 

64 Thee •••••• 

100 kg netto
gewicht fr. 478 
of r 36,32 
100 kg netto
pwicht fr. 717 
or r 54,48 

100 ta netto
gewicht fr. 987 
off 7S,-

81 Moatextnct. . , , . • , . . . . . . . , onveranderd 1) 

89 Pla11ten, plantendelett, zaden et1 1T11dlten, 
,oor ,oedlng ...an ment or dier, elders (te• 
ooemd noch elders onder begrepen: 
a. onveranderd • • • • • • • • • , • • 
b. onveranderd • • • • • • • • • • • • 
~. onYeranderd • • • 
d. Maté • • ••• , ••• ·• • 

e. onvenindcrd • 
f. on~randerd • 

onYerandCTd 
onYeranderd 
ODYCJ&nderd 
100 kg netto
gewicht fr. MB 
or f 50.
onYeranderd 
on~randerd 

'l De in dc7" r,ost vi,·mctde soeden,n zijn, indien duraan ce,, minr.tc 10 1cn 
honderd ,..,iter is ,c,eanoepl, bovendien onderwo~n un een invocrrcckt van: 

fr. i,o off 11..40 per 100 ka ncuo-grwidll, ind~n i:ij IM miDllc 10, dlldi uiec 
mircr dan jO 1• llorlclcrd 11.1ilr.'1 be~aum. • · 

fr. 300 ol I l2.1IO ~ 100 k1 nelt~scwlcht. indii,n &ij mees dan 50 ten !honderd 
w1ler be-vil-
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No, 1 Omsduijving Tarief' 

122 1 Beetwortelsuiker. rietsw"ker m IIOOl1adQ""ke 
suiker: 

123 

No. 

12S 

a. bestemd om in een 1Uiltemdlinadcrij IC 
worden bewerkt • • • • • 

b. Stroop en vloeibare suiker 

c. andere: 
1. ruw 

l. aeknstalliseerd 

3. in broden, stukken of poeder. 

4. Kandij •.• 

Aadere suiker (glDOO&e, DIOUtlilUker. 111rlll
llllker en tOOrtgelijke suiker): 
• • (jluco,i: • •••••••••• 

6. Moutsuiker. mcltsuiltcr ai mon,ielijke 
111ill.er: 
1, Melk-,ibt.,-•-• ... . ~ 

100 kg nettQ
gewicht fr. 2,0 
or f 19,-
100 lg netto
gewicht rr. JOO 
of r 22,80 

100 kg netto
gewicht rr. 300 
of f 22.80 
100 kg netto• 
Fwicht rr 300 
or r 22,IIO 
100 k.11 nellO• 
~wicht fr 300 
of r 22,80 
100 kg neno
~ht fr. 300 
of r 2.:?,80 
100 lg nctto
,cw1ch1 fr . 300 
or r :!2,80 

100 kl:l netto
,c.,.·icht fr )00 
off 22,80 

100 la: nc11o
~w1cht r,. 2,0 
or r 19,-

2. andere • • • • • • • , • , • 1 , 100 lg netto
F'" acht fr 300 
of r :!2,80 

Oms:hrijving Tarief 

c. ln~rtsuilr.er en lcunstbonis 100 kg netto
gewicht rr. 300 
or f 22,80 

d. c.aramelstroop en caramelsuiker • • • 100 kg netto
gewicht rr. 300 
of r 22.80 

Behoud van de bestaande aantekenins 

1 

Sw'brpcd: 
a, onveranderd • • • • • • • • • ·• 
b. on11eranderd • ••• •• •• •• 
c. onveranderd • . • • • • • • • • 

• , onveranderd 1
) 

• onllel'llnderd 1) 

• onveranderd ') 

Behoud van de bestaande aante.k.cning 

126 Andere alt of met suiker Yenaardigde pro
ducten. Yoor menselijke consumptie. elclen 
genoemd noch elders onder begrepen onder.tnderd ') 

131 Cacaopoeder • • . • • • on-veranderd ') 

132 Chocolade en chocoladewerken: 
a. onveranderd • . • • , oavcranderd 1) 

b. onveranderd • onveranderd 1) 

133 Meel, zetmeel ea moutextract, bereid Yoor 
ldndet-Yoeding, Yooc diëtetisch gebruik of 
'fCMII' de bereiding van spijzen, ook indien 
cacao of chocolade is toegeYOe11d • . onveranderd 1) 

136 a...lielllallenwerk, gebak en blmu. ook 
Indien deZI! producten caaio or dlocolade 
be-ntnen • • • • • • • • • • • • • on-.aanderd 1) 

') De in deze pos, vc.-rmeldc goedcrtn zijn. indien d3araan ten min11e 10 acn 
honderd a,ikcr is toeae•oead. bovendien onderworpen aan een inwoerredu van : 

fr. 150 of r 11,40 l)l!r UlO kg ncuo.acwicht, indien zij ten minste 10. doch ni'c•. 
mei:r dan !Cl 1en honderd Slliker be,o:aen : 

fr. )00 of C 22.80 per 100 11 nctto-gcwi.cht, indien zij -er dan SO ten honderd 
wikaa...nen . 

No. Omschrijving 

139 Ancleft ,erd..-zaamde groenten, aioes
knlldm m plantendelen: 
a. luchtdicht ~rpa)ct: 

1. verpakt: 
A. Asperges en doperwten • 
B. overige 

2. andere ••• •••• • •• 
b. o111erige • ••• ••••••• 

140 Verduun:umd (rait, gehttl, in sdd)ftn or in 
stallm, met o( zonder toegnoegde suiks: 
a. onveranderd • • • • • • • • • 
b. op andere wijze verduurzaamd: 

l. wrpakt .•..••••• , , 
2. ander •• ••• ••• •• , 

141 Vrlldilea, ffllthtemchillen, planten of planten• 
delea, geconfUt met suiker . . • • . • • 

142 Jan1, &dei, mannelade, n11dtteaj,ulp e., 
ffllddenmoes: 
a, onVCJ11nderd • 
b. andere . •. . • 

1006 

Tarid' 

onveranderd 1) 

onverandenl 1) 

on~randerd 1) 

on~randcrd 1) 

onveranderd 

onveranderd ') 
on~randerd ') 

~nveranderd 1) 

onveranderd 
onveranderd 1) 

') • ~ i11 deu post •ermelde s-'eTen zijn, indien daaraan ten minsre IQ ten, 
honderd mi1er is tocat•ocad, ~ieo onderworpen un een inYoerre:ht 'fan : 

fr. 150 of r tl,40 pel' 100 ka net:o-gcwicht. indien zij ten mins1e 10. doch niet 
meer dan ,0 aai honderd suiker bew.ucn ; 

fr. 300 of r:zuo per 100 lg iicat~t. indien zij mrer dan so ten hondetd 
-,iker bevallen. 

1
) ~ i11. post 140b --.lde ,oalaen•zijn. indie11 daaraan t.en inins1c io 1et1 

~:;:d:: iS:~=:~~ wn -eltc -,, is t.oev,oqd, bovendien ondcrwo;pm 

rr. 90 of f 6,84 pel' 100 k1 nctto-sc:widit, indien daaraan 1m mins1e 10, doch 
nÎll!t meer 1fan JO ten honderd &uikcr is 1ocgevocgd ; 

Ir. 110 off 11,40 ~r 100 ka netto-gewicht, indien daaraan mttr dan 30, doch 
niet meer dan 50 ten honda-d suiter is toegevoegd ; 

rr. 300 or r 22.80 pel' 100 t11 nctto-sewidn , ind~n daaraan m«r dan ,o tm 
honderd ,uiter is tocae,,OCllld. 

No. Omsdtrijving Tarief 

Î44 VJoeillur fflldd~p, met toegnoegde suil«, I 
en sll'OOp voor dranken, zonder alcohol. • onveranderd l> 

J 46 JCofflee.macten, koffieeuences en uit or met 1 
koffie bereide producten: 
"· onveranderd • . • . • • . • • • • • onveranderd 
b. waaraan geen ethylalcohol is toegevoegd j on11erandcrd 1

) 

148 Productm bereid uit of met pla11t1111rdlge ulr- 1 

stnnclll!bcdm \/oor soepen en ,·oor bouillOII; f 
sausen ea dergelijke 11:ruidcrijm: 
a. Producten voorlllOCpOI en voor bouillon: 

1. verpakt. • • • • • • , • • • • onveranderd 9) 
2. andere • • • • • • • • • • • • • onveranderd '} 

6. Sausen en dergelijke kruiderijen: 
1. ~rpakt • • • ••• • • , • • • 
2. andere •••••••••• •. 

IS2 Bier: 
a. in ~rpakkingen inhoudende meer daJl 

on~randerd '} 
onveranderd '} 

10 liter • • • • • • • • , . hl. fr. 200 
of r 1s.20 

b. ander • • , •• ·: • • .. • • • • • • hl. fr. 250 

153· · Wijn m druhcnino51: 
a. in verpakkingen inhoudende meer.dan 

2 Ute.r. 

b. andere . .• • •• .. .•• •• , .. 

or r 19,-

hl rr. 600 ') 
or r 4S,60 1} 

hl. fr. 1652 
or f 125,55 

.Bchoud van de bestaande aantekeningen 
'') De in pos1 144 Yennelde p,alCRn ájn. mdien daaraan ien minste 10 -

honderd suiker, ongi:i■dlt van lt'ellr.e soon. is •~vocad, bo-dica ~ 
· ~:in aen invocrrN:hl wn : 

fr. 90 or r 6.84 pel' 100 ka nt1~d11. indien daaraan lffl l'llillll~ 10. doch. 
DÎl!il 1M1Cr d311 JO ten honderd suitcr i• loep,,oq:d; 

rr. 150 of -r 11.40 per 100 t1 nerto,cewicht. indien danm1 - clan JG. doch 
met meer d~n ~O ten honcl.-d 1111iker ia toepvocgd: 

IJ'. 300 of r 22.SO pel' 100 t1 ncao-cewid11, ,ndien daaraan mea du !Cl 11:n 
hoadcld miker is aocgewoqd, 

') De in deu i;Mt vermelde ~ %ijn, indien :laal"UJI ten mi..., 10 -
honderd R1ikcr is toeiievotld, bowendien onderwor!ICD aan - ia'ftlC:rndll. _,. : 

rr. 1~0 ur r 11.40 per ·IOO tLPe,ao-gcwicht, mdien .r.ij 1e11 mi1111e 10. docll ai.t 
fflerl' dan 50 ten honderd lllllr.er bna11en: 

fr. 300 of f :U,80 pel' 100 q nctto--ichl, indien lti lllftl dan !IQ wn honderd: 
suiker ~auen. 

•) Indien de hicrbedoelde dnnten volpn& de alcnholmeter \'11ft Ga1•Llnlc. 
bij c.cn mnperatuur van •~· Cehiiua. .en inertie hebben van ftlftr dan 12 ,,..den. 
ii \'~ elk 1/10 lff•d bo-.en 12 paden cc:n aan"llllsnll m:111 wcndluldigd -
fr. 11.60 or C0.88 pel' heaolita 
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No. Omschrijving Tarief 

J S4 Mouuerende wtin • • • • • • hl. fr. 4200 
or f 319,20 

US W.- bereid met aro111atische planten (_.. 
IIICIUth en dergelülte): 
a. in veri,akldngen inhoudende meer dan • 

2 liter. hl. rr. 2000 
or f 1s2,-

b. andere. • hl. fr. 2SOO 
or f 190.-

IS6 Andere geglstr dranken: 
a. Appeldrank en perendrank: 

1. mousserende •••• • • • • • • • hl. fr. 4200 

2. niet mouSS1:nmdc: 
A. in vi:r-pakkingen inhoudende 

meer dan 2 liter • 

B. andere .•••••• 

b. Honiidrank en andere: 
. l. mou551:rendc •••• 

2. niet mousserende: 
A. in ver-pakkingen inhoudende 

• meer- dan 2 liler • • • • • • • • 

B. andere ............ ,. • 

Behoud van de bestaande aantekeningen 

or r 319,20 

hl. fr. 600 1) 

or f 45,60 1) 

hl. fr. 16S2 
of f l2S,SS 

hl. fr. 4200 
or r 319,20 

hl. fr. 600 1) 

or r 45,60 1) 

hl. tr. 16S2 
of r 12S,5S 

1 S7 I Gedistilleerde drankm: 
a. uit wijn gestookt: 

J. in verpakkingen inhoudende niet 
meer dan 2 li1er • • .. • • • • • • hl. rr. 796 

cf r 60,S3 

') lndl~n de hicrbedoc!dc dranken volaens de alcoholme1er van Oay-Lussac, 
bij een 1emper11uur van IS" Celsius. een sacrktc hebben van meer dan 12 ,11radcn, 
is voor elk 1/10 lfalld boven • 12 cr■den, een 1111nv11!lcnd recht vcrschuld111(1 va11 
fr. 11.60 of f0,88 per hcc:toliler. 

No. 

JS8 

Om.drijvin11 

~ andetc, met een -<lmle Voil!ICM Jr 
alcohol~ter vlln Gay•Lus.-=, bij 
een temperatuur van IS" Cel&ius van: 

A.. 40 gr.tden of minder • • , 

8. meer dltn 40 1raden, YOOr elke 
ipaad ••• , •• • • •• • • 

b. Rhum en arak: 
J. in w.rp1k.kingen mhoudende aiel 

mc:eT dan 2 lilCT • , • • • 

2. andcn:. met een sterkte volgens de 
1lcoholme1er van Gay-Lu1sac, bij 
een ó=mpera1uur van 1.5 · Celsius van: 
A. 40 graden of minder • • • • • 

a meer dan 40 IJr.den. voor elb 
paad ••• ........... 

c. owense: 
1. in va-pakkingen inhoudende niet 

Tarief' 

hl. fr. 319 
or r 24,21 

hl. fr. 7,M 
offG.61 

hl fr. 796 
or f CI0,53 

hl. fr. 319 
c1 r 24,21 

hl. tr. 7,96 
or f 0,61 

meer d11n 2 liter, , • , • • :~- roo]~ 
2 . .11ndere. met een 1terkte volgens de 

•k:obo1metcr van O•y•LUIIIIIC, bij 
eai ~peratl!llr van 1s• Celsius van: 
A. 40 graden or minder • • • • 

a meer dan 40 paden. voor elke 

hl. fr. 319 
or r 24,21 

araad • • • • • , • • • • • • hl. fr. 7,M 
off G.61 

Edl,-llkobol, ook indiea •dmmlarftl'CI: 
a. In vetpak.kingen inhoudende ruet meer 

dl.Il 1 !her. • • • • • • , • • • hl. fr. 796 

b. 1.11de~, voor ellce graad van de alcohol• 
meta" vao Gay-1..uasK, bij een tempc-

or f 60,S3 

raa:.~•.- van 1s· Clcki• • • • • • • • hl. fr. 7,96 
or r 0.61 

No. 

159 

IS9 
bis 

S~ 1949, l 504 

Omschrijvin1 

Likeuren en anden: pmece alcoboülche 
dranken, oot indien gearomatiseerd • • • • 

Alldlft edlyla~de prodlldeft daar-
Ollder bep-epen dhylakollollloudende pro-

dlldea ea 7.elf'SWtdigllrclen -·~ pil 
afzonderlû'le regeling in -.erband 111d de 
aanwezigheid ftn elhylalCGhol In het tarief 
is aan(!egeYen, indirn de sterkte ,o111ms de 
alroholmetet' van Gay-lwililat bij een tempe
ratuur Yin 15° Celsius, bednlagt 1): 

" · .rnc,er dan S l!IBden en niel meer dan 
10 paden .••••••• , •••• 

b. meer du 10 graden en niet meet" dan 

Tarief 

hl. fr. 796 
or f 60.53 

hl. fr. 80 
or r 6,05 

20 graden •••••• ~ • • • • • • hl. fr. 159 
or r 12,11 

~- rni:er dan 1.0 graden en niet meer dan 
S0 graden . . . • • • hl fr. 398 

or f 30,27 
d. meer dan 50 graden , • • ·• ·• • • • hl. tr. 796 

or f 60,53 
l(JO UIIIOllllde en .ndere draakea, elders aa-d 

noda elden oader begrepea • • onl'el'llodcrd 1) 

161 !Taf'eluln: 

171 

a. ~rpatt hl. fr. 200 
or r u,20 

b. andere. hl. fr. 100 
or r 7,60 

Rvwe en niet tot Yerbruik bereJde tabak en 
arftllffl dunan: 
a. Tabak in bladen, oqestrlpt • • • • • 100 k1 netto

gewicht rr. 413 
or f 31,39 

'l Hrt m:ht •olim• pos& IS9/ai• mq niet milder balngm d111 dal hmNlt. 
Yendnddipl zou Jlijn, indien de produelen pen ol Dia ou,a- dan 5 p.im abyl• 
■lcollol zouden bnalllffl. 

') Do in dr1e poll wnnclde ,-te.-. ~. indien .daarun 1cn 111in11e 10 ten 
honderd suiker it IOllffocpl, lxnendicn ondcrwor]Xn aan een invoerrecht •&.n: 

fr. ISO off 11,40 per 100 kg 11e1.10-1ewic:ht, indien zij lat minste JO, doch nllt 
m- dan ,o lcn honderd Rlikcr ~■teen ; 

fr. 300 or r 22.80 per 100 ks nc11u--pwiçbl, lndim lij meer d3n ~o ten honderd 
111iker~■ltell. 

205 

2U6 

Omschrijving 

b. Tabak in bladen. gestript • 

,:. Tabaksstelen en afval van iabak • 

ORln wrkfftlal bij de distiUade wn niet 
paraffinthoudende tttr en componenten 

daarvan: 
"· Oliën en olieÇP(lponen1en, die \loor ten 

minste 90 ten honderd van hun volumen 
overdi11tilleren bij, een temperatuur van 
200' Celsius of lapr (benzol, toluol, 
xylol, solvent naphto, enz.),' ook indien 
gezuiverd • • • • • • ~ • • • • • • 

b. andele oliën en componenten daarvan: 
1. onveranderd 
2. onveranderd • • • 
3, onveranderd: 

1 A. onveranderd • 

B. onveranderd • , 
4. on"cr.anderd •• , 

htroleum, oliën -nnrqen bij de dieffllatie .an 
paraffinehoudende teer YBn bnûllkool, 111n 
turf, ftJl olidei, enz.: . 

~- onvoranderd • • • • • • • • • • • • 
b. and~: 

l. Uchtc: oliën: 
A. onveranderd 1) • • , • • • • • 

B. bestemd voor ander gebruik. • 

2. Halfzwarc ~ • • ,. ,. ._ • • • • 

, 3. onveranderd 

') Omerandffll. 

Tarief 

100 kg netto-p
wicht rr. S78,20 
or r 43,94 
100 kg netto
gewicht fr. 41l 
or r 31.39 

100 kg netto, 
gi:wicht fr. 154. 
or r 11,70 

onvi:randerd 
onveranderd 

onver.inderd 
onveranderd 
onveranderd 

onvenndenl 

onveranderd 
hl. fr. 14 
or f 1,06 
hl. rr. 14 
or f 1,06 
onvenndenl. 
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No. 

290 

294 

Ormctirijving 

Pepàlnm. ledtht-, llllldelnea, _. I"" 
paratm daanu: 
a. Pq,tonen en nucldnen, zonder &oe9e

voegde andere stolfen, anders dan in 
tabletvonn • • • • • 

b. andere •••••• 

C--togni"1ldlr lil-: t 

a. onveranderd • . • • 
b. belicht, doch niet ontwikke!J: 

•• nepticw • •••••••• 

2. positieve • • • , , • • , • • , 

c. ontwikblde lilms. andefe dan aeluids
films: 
l. negatieve, de la-wendelkleurip: poai

licw daaronder ~1repen 

2. positieve • • • • , • 

'- onawiktclde aeluidlftlmr. 
1. neptieYe, de la-..endelkleurip po

sitie-..e d11rondcr begrepen • • 

2. polÎtffl, • • • • ••••• , 

T11nef 

VriJ 
on-..e111nderd ") 

onwenan~rd 

per 100 ~nd,· 
kende ~•.:r 
fr . .?6,)2 of 
r 2.-
per mekkenck 
meter: rr I.M 
or r o,u 

per 100 ~trek• 
kende ~rer : 
-fr. 26,)2 ui 
f 1.-
per strekkende 
mew: fr l ,6S 
of r 0,IJ 

per 100 strek
kende meier: 
rr 26,32 of 
r 2.-
per strek.kende 
meter: r,. 1,65 
of r 0,13 

, Dl 1B de,ie pos& vmllllde ~ Blfl. indien dlan■n tai 1111n11~ 10 ten 
111,ndml der il 1ocar,oqd, bo~ndien ondcrworPffl .. •n een 1nvocrrr~h1 vmn : 

fr. 150orf11,40 per 100 ki netl01ICWl~III . indien lUJ lel! m1R.~e 10. llo.:h niet 
tmr::r clan 50 ten honderd 11&1lker bevatten , 

fr. JOO ol j 22"8 per 100 ka ncru,-ICWIClll. indien lij - dan "' lrR honclcr,1 ......... 
~ 

602 Aader leda'en adloeilill!I met leclm. llOlm of 
met nrhbenolen: 
a. onveranderd .•••••.• , , , , 
b. schoc:isel met een i.ool.lenate van 23 an 

ar meer •• •• •••• • ••••• 

661 • Wertn wn f'ayence of ,an ftjm --•• d41en 
.-,emd ltOdl elden onder besepe11: 
a. Vaatwerk en huishoudelijke artikelen en 

toiletartiblen: 
1. onveranderd • • , • • • • • • , 
2. in meer dan éën kleur or met Ueiareo 

pdecoreercf. oot indien vequld. 
~enz. ••. .. ~ .•• 

b. andcn:: 
t. wit of iD één kleur: 

A. onvertmdcrd • • • 
B.on~ ••• 

2. in meer dan éën kleur or met klc:un=D 
gedecoreerd, oot iadicn -auld, 
verzilverd, c:oz. • • • . • • • • • 

662 Werken Yan panelein, elden genoemd IIOdl 
elden onder beirepen: 
o. Vaa~ en blll$houdelijke artikdm m 

toilr:1aniblen: 

Tader 

on\'cranderd 

24 t.h. or. naar 
teua van de 
impcmcur: 
per paar rr. 76 
or r 5,78 

onveranderd 

24 t.h. or, naar 
ketlze van de 
importeur: ks 
bruto-JCWicbl 
fr 8 or f 0,61 

ou-wel'8..ll.dcrd 
on-..eranderd 

24 t.h. or, naar 
keuze van de 
iml)or1eur: kg 
bnlto-,ewil:ll.t 
fr. 8 of f 0,61 

1. onveranckrd •••• ••• • ,. • on-anderd 

No. Omsd'lrijving 

2. in meer dan éèn kleur or met kleuren 
.,cl,a:onlerd, ook indien vequ)d, 
verzilwrct. enz. • • • • • ,-., • • 

b. andc:le: 
1. wit or in één kleur: 

1008 

Tarief' 

24 t.h. or, naar 
keuze van de 
importeur: kg 
bruto-pwicht 
fr. 16 or f 1,21 

A. onveranderd • • • onveranderd 
B. onveranderd • • • . . . · • • • onveranderd 

2. in meer dan één kleur ar met kleuren 
~. ook indii:n YCl'IUld. 
wnitvu-d, enz. • • , • • • , • , 24 t.h. or. naar 

keuze van do 
imponeur: ka 
bru~~ 
f~. 16 or·r 1.21 

Artlllel 2 

In de in onderdeel I van het ee1"51C lid van artikel l van On, 
besluit nn 2) December 1948. Sraatmlod no. 1 S76, oppnomen 
lijst wordt het achcer t.riefpo$11tummer 222-. en de omà'ijving 
Azijnzuur voorkomende bedrag van ·c 3.03 gewijziild in f 3,80. 

Altlliel J 

Dit baluit tr=t in waking met ingang van :?S Nmember 1949. 

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoerina van dil 
ba.luit, hetwelk in het Staatsblod 11I worden pplaabt. · 

Soestdijk. 18 November 1949. 
JULIANA. 

De Miilliter van Finandln. 
P LIEFfINCK.. 

UilJClft'ffl de 11ltr en twlntigm- November 1949. 

s. J. 505 

Dr Mini.ffer .-1111 /uJfitk, 

WIJERS. 

18 November 1949. BESLUIT houdende 
intrekking van de tijdelijke opschorting 
van de heffing van invoerrecht ten aan
zien van wollen weefsels. 

Wij JULIANA. enz. 
Op de door Onze Minister van Financiën 

in overleg met Onze Ministers van Buiten
landse Zaken, van Economische Zaken en van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
gedane voordracht van IS November 1949, 
no. 25I, afdeling Invoerrechten; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
van het Rijk het naar Ons oordeel wenselijk 
maakt de ingevolge artikel 2 van het "Besluit 
opschorting invoerrechten 1947" en artikel I, 
eerste lid, onderdeel I, van Ons besluit van 
23 December 1948. Staatsblad no. I 5761 be
staande tijdelijke gedeeltelijke opschorting 
van de heffing van invoer-recht ten aanzien 
van de wollen weefsels, welke zijn genoemd 
in post 507 van het tarief van invoerrechten, 
te doen eindigen; 

Gelet op artikel 3 van het "Besluit op
schorting invoerrechten 1947" (Koninklijk 
Besluit van 17 December 1947, Staatsblad 
no. H 429) alsmede op de wet van 30 Juni 
1948, Staatsblad no. I 273; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In de lijst, opgenomen in onder

deel I van het eerste lid van artikel I van 
Ons besluit van 23 December 1948, Staatsblad 
no. I 576, vervalt met ingang van I Decem
ber 1949 de vermeldinc van: 
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507 Wollen weefsels, niet elders genoemd: 
a. van .onvennengde wol • • • • 10 t.h. 
1,. van vermengde wol . . • • . 10 t.h. 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van de dag volgende op die van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

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

Soestdijk, 18 November 1949. 

De Minister van Financiën, 
P. LIBFTINCK. 

JULIANA. 

(Uit,,g. 25 November 1949.) 

8. ~ 506 

18 November 1949. BESLUIT tot schor
sing van het besluit van burgemeester 
en wethouders van Alkemade van 18 
October 1949, waarbij aan J. Wesselman 
te Roelofarendsveen, gemeente Alke
made,. vergunning is verleend tot het 
verbouwen van een woning aan het 
Zuideinde aldaar. · 

Geschorst tot l Mei 1950. 

8. ~ 507 

22 November 1949. BESLUIT, houdende 
reorgarûsatie van de Psychiatrische In
richting "J;)ennenoord" te Zuidlaren. 

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

Sociale Zaken van 16 November 1949, No. 
2184 C/rort. 17, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van · 27 April 1884 
(Staatsblad No. 96), zoals deze wet laatste
lijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. Het Koninklijk besluit van 10 No
vember 1937 (Staatsblad No. 1387) wordt 
ingetrokken. 

Art. II. De artikelen 1, 2, 4 en S van het 
Koninklijk besluit van 17 Augustus 1935 
(Staatsblad No. 509) worden gelezen als 
volgt: 

Art. 1. Aan de "Vereniging tot Christe
lijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzie
ken", gevestigd te 's-Gravenhage, wordt ver
gunning verleend om van de Psychiatrische 
Inrichting "Dennenoord", gelegen in de ge
meente Zuidlaren, de paviljoenen voor man
nen 1 (Overbosch), 7 (Hoogerhout) en 11 
(Boschhoek) en de paviljoenen voor vrou
wen 2 (Overmeer), 8 (Groenehagen), 12 
(Kerkzicht) en 14 (Eikenstein), met uitzon
dering van de afdeling genaamd ,.Noorder 
Sanatorium", in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen. 

Zowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2 zullen gelden de 
voorheen overgelegde tekeningen en de thans 
daarbij gegeven betldirijving. 
· Art. 2. De afdeling "Noorder Sanato-
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rium" alsmede de paviljoenen voor mannen 
3 (Rozenhof), S (Tuinlust), 9 1(Bloemhof), 
13 (Parkzicht) en 1S (Veldwijk) en de pa
viljoenen voor vrouwen 4 (Randwijk), 6 
(Middenpark), 10 (Lagerhout), 16 (Beu
kenhof), 18 (Ruimzicht), 20 (Zonneheuvel) 
en 22 (Vredeatein) worden gezamenlijk onder 
de voorwaarden, vermeld in artikel 11, aan
gewezen als een inrichting, welke niet ala een 
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Art. 4. In het geaticht voor krankzinni
gen mogen niet meer dan 269 krankzinnigen, 
110 mannen en 1S9 vrouwen, verpleegd wor
den. 

Art. S. In de inrichting, bedoeld in artikel 
2. mogen niét meer dan 301 mannen en 397 
vrouwen verpleegd worden. 

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

Soestdijk, 22 November 1949. 

JULIANA. 
De Min. van Soc. Zaken, A.M. JoEitBS. 

(Uitgeg. 13 Nov. 1949). 

s. ~ 508 

23 November 1949. BESLUIT, houdende 
reorganisatie van de Psychiatrische In
richting "Veldwijk" te Ermelo. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister :van 

Sociale Z.aken van 18 November 1949, No. 
2183 C/Port. 4, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad No. 96), zoals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel. 
De artikelen 2, 3, S en 6 van het Konink

lijk besluit van 20 April 1932 (Staatsblad 
No. 171), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 3 Mei 1940 (Staats
blad No. 1387), worden gelezen als volgt: 

Art. 2. Aan de "Vereniging tot Christe
lijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzie
ken'', gevestigd . te 's-Gravenhage, wordt ver
gunning verleend om van de Psychiatriacbe 
Inrichting "Veldwijk", gelegen in de ,gemeen
te Ermelo, de paviljoenen Heesteroord, Lom
merlust, Hoogerhout, Tuinlust, Heuveloord, 
Dennenborst, Vredenhof, Voorheide, Spar
renheuvel en Heidehoeve in te richten tot 
een gesticht voor krankzinnigen. 

Zowel voor het gesticht, bedoeld in het 
vorig lid, als voor de inrichting, bedoeld in 
artikel 3, zullen gelden de voorheen overge
legde tekeningen en de thana daarbij gegeven 
beachrijving. 

Art. 3. · De paviljoenen voor mannen 
64 
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Ov.erbosch, Bloemhof, Houtrust, Beuken
horst, Eikenstein en Ruimzicht en de pavil
joenen vóor vrouwen Rustoord, Hoogstede, 
Lindenstein, Lagerhout, Laanzicht, Berken
hof, Groenchageh, Berg en Dal; Dalrust en 
Woudeinde worden gezamenlijk onder de 
~rwaärden, vermeld in aartikel 1i, aange
wezen als een inrichting, welke niet als ge
sticht wordt beschouwd; ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. · 

Art. 5. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen ·niet-meer dan 296 krankzinnigen, 144 
mannen en 152 vrouwen, verpleegd worden. 

Art .. (;. ln de inrichting, bedoeld in arti
kel 3, mogen niet meer dan 129 mannen en 
211 vrouwen verpleegd worden. 

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

Soestdijk, 23 November 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken, A.M. JOEKES. 

(Uit,eg. ,3 D~r 1949 .. ) 

s. J 509 

14 November 1949. WET, betreffen<!e het 
niet heffen van schoolgeld over het cur.: 
susjaar 1944--1Q45. 

Bijl. Hand. 11 1948, 48/,,9, 918_; 
Hand. 11 49/50, .blads. 140-145; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 918; 
Hand. 1 49/50, blach. 16. 

Wij ~IANA, enz •••. doen te weten: 
Alzo WjJ in overwéging ge~men hebben, 

dat het in verband me,: . de omstandigheid. 
dat over het cursusjaar 1944--1945 geen ge
gevens beschikbaar waren ter berekening van 
het schoolgeld, verschuldigd wegt;!ns het ver
strekken van OQ<!erwijs aan scholen voor 
voorbereidend hoger en middelbaar onder
wijs en dat bo~endien, door de moeilijkheden 
destijds, op een gebrekkige wijze of in het 
geheel niet onderwijs is gegeven, noodzake
lijk is enige regelingen, atwijkende van die 
der hoger-onderwijswet en der middelbaar~ 
onderwijswet, te treffen; 

-zo js het, dat W ij, de Raad van State enz.: 
Art. T. De heffing van schoolgeld wegens 

het verstrekken van onderwijs aan openbare 
acholeQ voor voorbereiden~ höger en middel
baar onderwijs blijft voor het cursusjaar 
1944;:-1945 achterweg~. · 

Art. II. Ter beoord~ling van Onze Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen kan vergoeding aan gemeenten en 
besturen van bij~ondere scholen voor voor
bereidend hoger en middelbaar onderwijs 
worden toegekend wegens over het cursusjaar 
1944--1945 gederfd schoolgeld. 

Art. 111. 1. Voor de toepassing van het 
bepaalde onderscheidenlijk in artikel 168ter, 
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eerste lid, der ho,er-onderwijswet en artikel 
45quinquies, vietde lid, der iniddelbaar
onderwü,wet worpt over het cursusf aar 1944 
-.:..1945 voor ieé:tere leerling als schoolgeld 
aangemerkt het bedrag, dat bere~end wordt 
naar het gemid~elde vàn de bedragèn, welliê 
over de jàren 1939 tot eri met 1~1 iiigevolge 
het &epaalde op.derscheidenlijk in artikel 
168ter, tweede lid, d~ hoger-onderwijswet 
ep art,i~l 45quinquies, vijfde lid, der middel
baar-onderwijswet ~ leerling in aanmer
king zijn genomen bij -de vaststelling van het 
tubsidi~ over die jaren, ~nzij ten behoeve 
van de ·school over de jaren 1939 tot en met 
1941 geen subsidie uit 's Rijkskas op de voet 
van het bepaalde in artikel 168 der hoger
onderwijswet onderscheidenlijk artikel 45bis 
der middelbaar-onderwijswet werd toege
kend, in welk geval over het cursusjaar 1944 
---:-1'945 voor iedere leerling als schpolgeld 
wprdt &8!1Jeme:rkt het gemidd~l4 bedrag per 
té~rli~, hetwelk over het eente jaar, waar
over dit subsidie wel wer~ toeg~kend, bij de 
váststelling da~rván in aanmèrking is geno-
JQ.ell. . . 

~2. Voor de toepassing van het bepaalde 
onderscheidenlijk in artikel 8qu~ter, ·tw~de 
lid, der hoger-onderwijswet en árt. 36quater ~ 
tweede lid der middelbaar-onderwijswet~ 
wordt over het cursusjaar 1944--1945 als. 
jaarlijks schoolgeld aangemerkt het g"rnid
deld bedrag van de schadeloosstelling per 
leerling, bedoeld in het vorig artikel. 

Lastêl¼ en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Novem-

ber 1949. • 
JULI~A. 

.pe 1!f i~ster van Q-~ K. en W • ., TH. ~UTTEN. 

.pe Minister van f~ën, f. LIJj:FTJNCK: 

De Minister v. Binnenl. Zaken, T1tl1LINGS. 

(Uitgeg. 23 December 1949.) 

s. J 511 

14 · November 1949. WET, betreffende de 
heffing van schoolgeld voor het middel
baar en het voorbereidend hoger ondei"-
wijs. '· 

Bül. Hand. U 194"~ 48/49, 9-18; 
Hand. U 49/50~ blad.. 140--_1-!15; 
Bi.il. H1tnd • .f 49/50, 918; 
Hand. 1 49/50, blam. 26. 

Wij JULIANA em . •.. doen te weten: 
. Alzo Wij in overweging genomen hebben,. 
dat het wenselijk is de lieffing van school
geld wegens het verstrekken van onderwijs. 
aan de openbare scholen voor middelbaar en 
voorbereidend hoger onderwijs nieuw te re-· 
gelen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,. 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;. 

An. 1. Artikel 3 7 vQn de middelbaar
onderwijswet wordt gelezen als volgt: 

1. Ter t.egemoetkoming in de kosten der 
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scholen wordt e!!n schoolgeld geheve:q. Deze 
heffing geschiedt met inachtnemq van d~ 
geldelijke draagkracht der schoolgeldplichti
g~ii, pehoudens de bevoegdheid van de ge
meenteraad om hiervan af ~ wijken teq 
a~~~~n van de leerlingen van niet door het 
Rijk gesubsidieerd~ gemeentelijke dagacho
lep, die volgens de in het derde lid van dit 
artjk~ bedoelde verordening geacht worden 
niet in de gemeente te wonen • 

.a. Bij gemeenschappelijke beschikking 
van Ooie• met d~ uitvoering d~er wet be
laste Minister en Onze Minister van Finan
ci~ti worden, m~t iJiac~~ming van de be
palingeQ yat1 ~ei derde lid onder a, b en c, 
alsmede van nader door Qt1s te stellen rege
len, de heffing en de invordering van het 
~hpolg~ld voor de Rijk~scfiolen geregeld. 

De o.pbrengst dez~r echoolg~lclen wordt in 
'a Rijks ~chaikist gestort. 

3. De gemeenteraad regelt de heffing en 
~ invordep.~ van ~c;i schoolgeld voor de 
1em~nt~lijke dagsc~olen bij verordening, 
ove~omstig de artikelen 269 tot en met 
273, artikel 290, tw~e lid, en de artikelen 
291 tot en met 215 der gemeentewet, volgens 
nader door Ons te stellen regelen en met in
achtneming van de volgende bepalingen: 

a. liet schoolgeld voor elke soort van 
scholen, wegens het verstrekken van onder
wijs verschuldigd, mag in enig cursusjaar een 
bedrag van f 600 per leerling niet te boven 
g11&n. • 

b. In de verordening kan de schoolgeld
plichtigen de verplichting worden opgelegd 
om in afwachting van de vaststelling van het 
wegens schoolgeld verschuldigde bedrag 
VQ<>ruit~~ingen te doen. 

c. In de verordening wordt bepaald, op 
welke wijze verminderd schqolgeld wordt ge
hev~n wegens het in hetzelf~~ cunusjaar be
zoeke-n van enig~ imic~ting in Nederland 
voor lager, nijverheid&-, m~ddelbaar, voorbe
reidend hoger of hoger onderwijs, voor .zoveel 
het onderwijs buiten de avonduren wordt 
verstrekt aan meer dan één kind uit hetzelf
de gezin. 

Tevens wordt b~paald, Î:tl welke gevallen 
gehele of gedeeltelijke ontheffing wordt of 
kan wotden toegestaan. 

9. De vaststelling vaq de lijst der aan
slagen geschiedt door burgemeester en wet
houders. Indien de verordening het uitreikeD:, 
van aanslagbiljetten voonchrijft, mQeten 
deze gedagtekend zijn. Voor zover het uit
reiken van aanalagbiljetten niet is voorge
schreven. kan de schoo]geldplichtige tegen 
de opgelegde aanslag bezwaren inbrengen 
binnen byee maanden, nadat het bedrag te 
zijner kennis is gebracht. Ten aanzien van 
d~ l:>e~aren tegen de achoolgeldaanslag en 
van verzoeken tot gehele of gedeeltelijke ont
heffing van die aanslag ia overigens artikel 
299 der gemeentewet van overeenlcomstige 
toepassing. 

e. De artikelen 301 en 302 der gemeente
wet vinden overee~!9~stige tocpaasing. 

Art. 2. Artikel 22 der hoger-onderwijswet 
wordt gelezen als vo]gt: 

s. 1949, J 511 

1. Ter tegemoetkoming in de kosten der 
gymnasia WOfdt een achoolgeld geheven. 
Deze heffing geac:hiedt met inachtneming 
van de geldelijke draagkracht der ,school
geldplichtigen, behoudens de bevoegdheid 
van de gemeenteraad om hiervan ,af te wij
ken teii aanzien van de leerlingen van niet 
door het Rijk gesubsidieerde gymnasia, die 
volgens de in het tweede lid van dit artikel 
bedoelde vetordening geacht worden niet in 
de gemeente te wonen. 

2. De gemeenteraad regelt de heffing en 
de invordering van fiet schoolgeld voor de 
gymnasia bij verordening, overeenkomstig de 
artikelen 269 tot en met 273, artikel 290, 
tweede lid, en de artikelen 291 tot en piet 
295 der gemeentewet, volgens nader door 
On~ te steil~ n;:_gelen en met inQ.chqieming 
vaq de volgende bepalingen: 

a. Het schoolgeld, wegens het verstrek
ken van onderwijs verschuldigd, mag in enig 
cursusjaar een bedrag van f 600 per leerling 
niet te boven gaan. 

b·. Iri · de verordening kan de schoolgeld
plichtigen de verplichting wor~ opgelegd 
om in afwachting van de vaststelling van 
het wegens schoolgeld verschuldigde bedrag 
vooruitbetalingen te doen. 

c. In de verordening wordt bepaald, op 
welk~ wijze verminderd schoolgeld wordt 
geheven wegens het in hetzelfde cursusjaar 
bezoeken van enige inrichting in Nederland 
voor lager, nijverheidJ-, middelbaar, voorbe
reidend hoger of hoger onderwijs, voor zoveel 
het ot1derwijs buiten de avonduren wordt 
verstrekt aan meer dan één kind uit hetzelf
de g«in. 

Tevens wordt bepaald, in welke gevallen 
gehele of gedeeltelijke ontheffing wordt of 
kan worden toèg~taan. 

d. De vaststelling van de lijst der aan
slagen geschiedt door liurgemeester en wet
houders. Indien de verordening het uitreiken 
van aanslagbiljetten voorschrijft, moeten 
deze gedagtekend zijn. Voor zover het uit
reiktn van aanslagbiljetten niet is voorge
schreven, kan de schoolgeldplichtige tegen 
de opgelegde aanslag bezwaren inbrengen 
binnen twee maanden, nadat het bedrag te 
zijner kennis ia gebracht. Ten aanzien van 
de bezwaren tegen de schoolgeldaanslag en 
van verzoeken tot gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van die aänslag is overigens ar
b"kel 299 der gemeentewet van overeenkom
sitge toepassing. 

e. De artikélen 301 en 302 der gemeente ... 
wet vinden overeenkomstige toepassing. 

Art. 3. 1. Deze wet treedt in werking 
met ingang van 1 Sep~ber 1949. 

2. Heffing, invordering en navordering· 
van schoolgelden·, verschuldigd over het tijd
vak van de aanvang van het cursusjaar 1945 
-1946 af tot het tijdstip van liet in werking 
treden van deze wet, geschieden volgens de 
voorschriften, welke bij of op grond van het 
bij dd Wet bezettingsmaatregelen I verval~ 
len verklaarde Besluit schoolgeld middelbaar 
en voorbereidend hoger ond~rwijs 1942 zijn 
uitgevaardigd. ·· · · 
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· Heffing, invordering en navordering van 
s~_hoolgelden, · vt:rsc~uldild over vroegere 
tiJdvakken, geschieden volgens de voorschrif
ten, welke golden ten tijde van de desbetref
fende cursusjaren. -

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Novem
ber 1949. 

JULIANA. 
De Minister van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(UitAeg. 13 December 1949.) 

8. J 512 

:u November 1949. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 19 April 
1949, Staatsblad No. J 178 (Bijdragen
besluit Lager-onderwijswet 1920). 

Wij JULIANA, enz. 
· Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 October 1949, no. 42168 I, afdeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken in Ons besluit van 19 April 1949, Staats
blad no. J 178, (Bijdragenbesluit Lager
" :iderwijswet 1920) enige wijzigingen aan te 
brengen; · 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 November 1949, no. 32a); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 17 November 1949, no. 
46420, afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be-
palen: . 

Art. 1. In het vierde lid van artikel 4, in 
het eerste lid onder b sub II van artikel 5 en 
in artikel 6 onder ■ub b aub 1, van het Bij
dragenbeslui~ Lager-onderwijswet 1920 wor
den de woorden ,,in het vierd,c lid van artikel 
19 der _wet'' vervangen door: in het eerste 
lid van artikel 128quater der wet. 

Art. 2. In het eerste lid van artikel 7 van 
het Bijdragenbesluit Lager-onderwijswet 
1920 wordt achter het woord "driejarig" in
gevoegd: tijdvak. 

Art. 3 Artikel 12 van het Bijdragenbe
sluit Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

1. Indien Burgemeester en Wethouders 
van schoolgemeenten van oordeel .zijn, dat 
de laatste drie gemeente-rekeningen, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 4 van dit be
sluit geen behoorlijke basis vormen voor het 
vaststellen van de gemiddelde netto-kosten 
per leerling, welke gedurende het eerste drie
jarig tijdvak 1949, 1950 en 1951 als bijdragen 
verschuldigd zijn, kunnen zij Gedeputeerde 
Staten verzoeken te bealissen, dat, in afwij
king van het in het tweede lid ven artikel 4 
van dit besluit bepaalde, uitsluitend reke
ning zal worden gehouden met de in dat lid 
bedoelde uitgaven en inkomsten over het 
dienstjaar 1947, alsmede met het gemiddeld 
aantal leerlingen, .hetwelk in dat jaar als 
werkelijk schoolgaand bekend stond. 

2. Indien de gemeente-rekening over het 
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dienstjaar 194 7 op het tijdstip, dat Gedepu
t~erde Staten met toepassing van het vorige 
hd het bedrag der gemiddelde netto-kosten 
per leerling vaststellen, niet door Gedepu
teerde Stateri i11 gesloten of door de ge
meenteraad voorlopig is vastgesteld worden 
hierbij zodanige gegevens tot grondslag ge
nomen, dat naar het oordeel van Gedepu
teerde .. Staten het bedrag per leerling, dat 
zou .ztJn vastgesteld indien de gemeente
rekening over 1947 door Gedeputeerde Sta
ten was gesloten, zoveel mogelijk wordt be-
naderd. · 

Art.'• In het derde lid van artikel 14 van 
het Bijdragenbesluit Lager-onderwijswet 
1920 worden de slotwoorden ,,drie· maanden" 
vervangen door: zes maanden. 

Art. 5. In de bij het Bijdragenbesluit La
ger-onderwijswet 1920 behorende modellen 
A, B en C worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: · 

I. In het hoofd van de modellen A, B en 
C worden de woorden ,,ingevolge Koninklijk 
besluit van 1949, Staatsblad 
IJ?· J .. " yervangen door: ingevolge Ko
ntnkliJk beslwt van 19 April 1949, Staats
blad no. J 178. 

Il. In de rubriek Uitgaven van 
a. model A, onder I, no. 22 en onder II, 

no. 18; 
b. model B, onder 1, no. 18 en onder II, 

no. S; 
c. mode1 C, onder I, no. 18 en onder II, 

no. 8; 1 

worden de woorden "van het Koninklijk be-
sluit van 1949, Staatsblad 
no. J '', vervangen door: van het Ko-
ninklijk besluit van 19 April 1949, Staatsblad 
no. J 178. 

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bealuit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 24 November 1949. 

JULIANA. 

De Minister van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uit,ze,. 13 Deceznber 1949.) 

s. ~ 513 

24 November 1949. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van de 
raad van Capelle aan de IJssel van 13 
Juni 1949, waarbij aan A. Twigt aldaar 
vergunning is verleend voor de bouw van 
een loods op grond aan de Bermweglaan. 

Schorsing uerl!ngd tot I Juli 1950 • . 
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s. ~ 514 · 
25 November 1949. BESLUIT tot wijziging 

van 'het Koninklijk besluit van 11 No
vember 1935, (Staatsblad No. 646), 
houdende vrijstelling van motorrijtui
genbelasting aan in Tsjecho-Slowakije 
wonende of gevestigde houders van mo
torrijtuigen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 29 October 1949, no. 92, Af
deling Accijnzen; 

Gelet op artikel 6, derde lid, der Motor
rijtuigenbelastingwet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1949, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 19 November 1949, no. 
79; 

Hebben goedgevonden en verataan: 
Art. 1. Artikel 2 van het Koninklijk be

sluit_ van 11 November 1935 (Staatsblad no, 
646), houdende vrijstelling van motorrijtui
genbelasting aan in Tsjecho-Slowakije wo
nende of gevestigde houders van motorrij
tuigen, wordt ingetrokken. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het ia 
geplaatst. 

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

Soestdijk, 25 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LJBFTINCK. 

(Uit'8A, 23 December 1949.) 

s. ~ 515 
26 November 1949. BESLUIT, houdende 

nadere aanwijzing van een loaplaats en 
kantoor, als bedoeld in artikel 4 der Sui
kerwet 1924 (Staatsblad No. 425). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 21 November 1149, no. 115, 
afdeling Accijnzen; 

Gelet op artikel 4 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad no. 425) en op artikel 21 van het 
Koninklijk besluit van 2 April 1948 (Staats
blad no. I 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

In artikel 21 van het Koninklijk besluit 
van 2 April 1948 (Staatsblad no. I 130) 
wordt onder letter ~ tussen ,,Breda en Dor
drecht" ingevoegd: Delfzijl 

Onze Minister van Financiën ia belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaat'st. 

Soestdijk, 26 November 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LJEFTINCK. 

(Uit'8A· 23 December 1949.) 

s. 1949, J 614-617 

8. ~ 516 
28 November 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 23 Augustus 1920, Staatsblad 
No. 720, tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 77, vierde lid, der Arbeidswet 
1919. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 5 October 1949, No. 2010, 
Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het gewenst is gebleken 
het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1920, 
Staatsblad No. 720, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 Maart 1931, 
Staatsblad No. 81, nader te wijzigen; 

Gelet op artikel 77, vierde en zevende lid, 
onder b, der Arbeidswet 1919; 
· De Raad van State gehoord (adviea van 
25 October 1949, No. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 22 November 1949, 
No. 2317, Afdeling Arbeidersbeachenning; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

In het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1920, Staatsblad No. 720, laatst.elijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 13 Maart 
1931, Staatsblad. No. 81, worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

1. Na artikel 17quater wordt een nieuwe 
paragraaf ingevoegd, luidende: 

§ 6. Van de ambtenaren, 'bedoeld in artikel 
77, •evende lid. onder b, der Arbeidswet 1919. 

Art. 17quinquies. Met de handhaving 
van het bij of krachtens de Arbeidswet 1919 
bepaalde en met de medewerking aan de uit
voering daarvan, voor zover die bepalingen 
betrekking hebben op vaartuigen, zijn, ieder 
binnen zijn ambtsgebied, mede belàst de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 17, eerste 
lid, der Stuwadoorswet. 

II. § 6 wordt§ 7. 
Onze Minister van Sociale Zaken ia belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 28 November 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Soc. Zaken, A. M. JoEKBS. 
(Uit,lej. 27 December 1949.) 

s. ~ 51'1 
28 November 1949. BESLUIT, houdende 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
25 April 1922, Staatsblad No. 220, ter 
uitvoering vàn de artikelen 16 en 51 der 
Veewet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Viaerij en Voedselvoorziening 
van 5 September 1949, No. 1682/HW., Af
deling Wetgeving en Juridische Zaken/L.; 
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Gelet op artikel 16 der Veewet (S. 1920, 
No. 153); 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 October 1949, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 22 November 1949, 
No. 1853/91W., Afdeling Wetgeving en Juri
dische Zaken/L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 onder letter e en in 

artikel 4 onder letter ~ van het Koninklijk 
Besluit van 25 April 1922, S. 220, ter uitvoe
ring van de artikelen 16 en 51 der Veewet 
(S. 1920, No. 153) wordt in plaats van "15 
dagen" gelezen: 30 dagen. 

Art .2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Soestdijk, 28 November 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Landb., Visserij en Voedselv. a.i. 
VAN DEN BRINK. 

(Uitge~. :;17 December 1949.) 

s. J 518 

.30 November 1949. WET, houdende natu
ralisatie van Dawid Adlerstein en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/49, Jl60, 49/50, 1260; 
Hand. Il 49/50, bladz. 348; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1260; 
Hand. I 49/50~ bladz.40. 
Wij JULIANA. enz •••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Dawid Adlerstein en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Dawid Adlerstein, geboren te Sniatyn 

(Polen) 21 September 1902 , koopman, wo
nende op Curaçao (Nederlandse .Antillen),· 

2 °. Elisabeth Gertrud Brenner, geboren 
te Heerlen (Limburg) 6 Februari 1905, mijn
beambte, wonende te Heerlen, provincie 
Limburi; 

3°. Margaretha Francisca Brenner, gebo
ren te Heerlen (Limburg) 9 Juni 1901. mijn
beambte, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg,· 
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4 °. Bernardus Gerardus Domenico Da
lessi, geboren te Groni~en (Groningen) 12 
October 1908, rechercheur in tijdelijke dienst 
bij de C.C.D., wonende te 's-Gravenha~, 
provincie Zuidholland; 

5°. Otto Heinrich Franck, geboren te 
Franklort aan de Main (Duitsland) 12 Mei 
1889, koopman, wonende te Amsterdam, pro-
vincie Noordholland; _ 

6°. Leo Gottschalk, geboren te Du.ssel
dorp (Duitsland) 21 Maart 1888. rechtskun
dig adviseur, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

1a. Hubert Heiier, geboren te Straelen 
(Duitsland) 11 Maart 1881, landbouwer, wo
nende te Horst, provincie Limburg; 

8°. Eu~n Holländer, geboren te Nieder
bierenbach, gemeente Nümbrecht (Duits
land) 3 November 1906, koopman, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

9°. Leopold Leo Kolisch, geboren te Su
rany (Tsjecho-Slowakije) 6 Januari 1910, 
directeur van een transportmaatschappij, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

10°. Robert De Lee, geboren te Antwer
pen (België) 18 Mei 1913, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdazn., provincie Noord
holland; 

11 °. Johan Peter Minartz, geboren te 
Nieuwenha,en (Limburg) 21 Mei 1904, mijn
werker, wonende te Nieuwenha~en, provincie 
limbur4; 

12°. Johann Hermann Dietrich Norde
mann, geboren te Weesp (Noordholland) 30 
September 1900, inspecteur bij de C.C.D., 
wonende te Alkmaar, provincie N_oordhol
land; 

13°. Arthur Ritter, geboren te Bautsch 
(Tsjecho-Slowakije) 2 Maart 1889, adviseur 
bij het Departement van Economische Za
ken, wonende te Batavia (Indonesië); 

14a. Hendricus Joseph Alphonsus Stel
len, geboren te .Amsterdam (Noordholland) 
11 December 1902, inkoper, wonende te 
Amersfoort" provincie Utrecht; 

15°. Jakob Szwajcer, geboren te Bedzin 
(Polen) 1/14 Juni 1903, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

16°. Johanna Mariaretha Wekkin4, ge
boren te Gronau (Duitsland) 23 October 
1903, huishoudster, wonende te Eindhoven, 
provincie Noordbrabant; 

17°. Markus Stilte] false Wern~r, gebo
ren te Knihinin (Polen) 23 Januari 1915, 
vertegenwoordiger, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Arthur Simon, geboren te Utrecht 
(Utrecht) 14 Juni 1920, kappersbediende, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht,· 

2°. Gertrud Wig"r, geboren te Avereest 
(Overijssel) 8 Juli 1922, verpleegster, wo-
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nende te GronitJgen; provincie Groningen. 
Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 

bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Stáatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan Fcidolin 
Jacob Ritter, geboren te Soerabaja (Indo
nesië) 21 April 1924, student, wonende te 
Utrecht. provincie Utrecht. 

Art.. t. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Jutttitie, WIJBRS. 

(Uit,ei. 16 Dec. J'949.) 

s. J 519 

30 Novemlîer 1949. WET, houdende natu
rali1&tie van Andreas M athildis Gode
fridus van den Corpat en 18 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, l:J6:J, 49/50, 1:J62; 
Hand. 11 49/50, bladz. 348; 
Sijl. Hand.149/50, 116:J; 
Hand. I 49/501 bladz. 40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie vari 
Andreas Mathildis Godefridus van den Cor
put en 18 anderen, die aan Ons een verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge- . 
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Andreas Mathildis Godelridus van 

den Corput, geboren te Antwerpen (Beliië) 
14 Augustus 1898, mecaniciën, wonende te 
Berchem-Antwerpen (Beliië),· 

2 °. Uba/do Gioacchino· Giuseppe Nunzio 
van den Eerenbeemt, geboren te Rome (Ita
lië) 25 Maart 1880, boekhouder, wonende te 
lxèlles (België); 

3°. Johann~ Christina van Es, geboren te 
Antwerpen (Bel~ië) 4 ' Februari 1906, kan
toorbediende, wonende te Grenoble (Frank
rijk); 
' 4°. Maria van Hall, geboren te Kellen 
(Duitsland) 28 Juli 1905, huishoudster, wo
nende te Emmerik (Duitsland); 

5°. Theodorus van Haren, geboren te Un
terbach (Duitsland) 25 Juni 1901, chauffeur
huiabediende, wonende te Tours (Frankrijk); 

6°. Bernhard Heinrich Hebin,, geboren 
te Bislich (Duitsland) 4 Januari 1903, land
arbeider, wonende te Drüpt 01rer Xanten 
(Duitsland); 

s. 1949, J 518--520. 

, 1°. Maria HerUl!Jns, geboren te Gerde
rath (Duitsland) 22 Juni 1895, zonder be
roep, wonende te Gerderath (Duitsl.nd); . 

8°. Hélène Lek, ·geboren te Parijs (Frank.
rijk) 18 Juli 1878, zonder beroep, gescheiden 
ech~enote van Abraham Korpes, wonende te 
Parijs (Frankrijk); 

9°. Wilhelm van Leuken, geboren te 
Homberi (Duitsland) 1 Maart 1903, mijn
werker, wonende te Loozen-Bocholt (België); 

10°. Hendrikus Konstantinµs Marie Neve, 
geboren te Neuss (Duitsland) 2 November 
1905, constructeur vaq machines, wonende te 
Deurne-Antwerpen (België); 

11 °. Jean Joseph Sinèets, geboren te Luik 
(Beliië) 30 Juni 1887, handelsvertegenwoor
digèi:, wonende te Luik (België); 

12 °. Frederik Joannes SterkenburA, ge
boren te Antwerpen (Bel~ë) 14 December 
1906, zanger, wonende te Mortsel (Beliië); 

13 °. Levinus W i11em Christiaan Tensen, 
geboren te Brussel (België) 1 Mei 1905, ver
tegenwoordiger, wonende te Etterbeek (Bel
iië); 
. 14°. Wilhelm Verhülsdonk., geboren te 
Nütterden, Kranenburi (Duitsland) 19 Fe
bruari 1907, ovenmetselaar, wonende te Ha
gen (Duitsland); 

15°._ Bernhard Johan Vermeien, geboren 
te Duisburi (Duitsland) 24 Juni 1907, mel
ker, wonende te Erkrath (Duitslànd); 

16°. Willem Ambroos Josel Verstraeten, 
geboren te Stekene (België) 5 December 
1898, landbouwersknecht, wonende te Otter
ville-Ontario (Canada); 

17°. Maria Paula Voss, geboren te Met
tin4en (Duitsland) 8 October 1900, zonder 
beroep, wonende te Mettit24en (Duitsland); 

18°. Joseph llubert Walheer, geboren te 
Seraing-sur-Meuse (België) 8 Juni 1885, as
suradeur, wonende te Luik (BelAië); 

19°. Petrus Antonius Joannes Willem.sen, 
geboren te Antwerpen (BeJiië) 9 December 
1906, lasser, wonende te Antwerpen (BelAië),· 

Art. Z. Deze we\ treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. 

Last.en en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 N ovem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Jutttitie, WIJBRS. 

(Uit,ei. 16 Dec. 1949.) 

s. 3 520 

30 November 1949. WET, houdende natu-
raHsatie van Paul Chask.el en 20 anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1170, 49/501 1170; 
Hand. Il 49/50, bladz. 348; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1170; 
Hand. I 49/50, blad•. 40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Paul Chaskel en 2 0 anderen, die aan Ons een 
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vcrsoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in artikel 2 genoemde 
voor zoveel doenlijk - van de bewij11tukken, 
bedoeld in artikel 3 der Wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad No. 268) op het Neder
landenchap en het ingezetenechap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232); 

Zo ia het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art.1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: . 
1 °. Paul Chaslcel, geboren te POiien 

(Duitsland) 30 Maart 1888, winkelier, wer 
oende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

2°. Johanna Margarethe Amonde, gebo
ren te Grossenhain (Duitsland) 22 October 
1902, zonder beroep, weduwe van Ernst Her
mann Schubert, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 

S-. Silvio Crescioni, geboren te Heer 
(Limbur4) 26 Augu1tus 1915, étaleur, wo
nende te Heer, provincie Limbur4; 

4°~ Herbert Alfons Dresel, geboren te 
Breslau (Duitsland) 27 Februari 1898, kleer
maker, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

5°. Paul Heinrich Heerstrass, geboren te 
Münster (Duitsland) 2 Juli 1900, meterijker, 
wonende te HenAelo, provincie OverijNBI; 

· 6°. Wilhelm Hein, geboren te Lamon,an 
(Indonesië) 2 October 1924, monteur, wo
nende te Soerabaja (Indonesië); 

7°. Bernard Heinrich Joeeph Helmin4, 
geboren te Wietmarschen (Duitsland) 13 
Maart 1903, landbouwer, wonende te Tu~ 
ber,en, provincie Overijssel; 

8°. Maria Höppner, geboren te Dampten 
(Duitsland) 30 Juni 1907, ziekenverpleeg
ster, wonende te Philipsburi op Sint Maar
ten, Nederlandse Antillen; 

9°. Emilie Huttenlauch, geboren te Rech
berghausen (Duitsland) 30 September 1905, 
dienstbode, wonende te Olde~aal, provincie 
Overi}asel; • 

10°. Stephan Jlllllcer, geboren te Duis
burg-Meiderich (Duitsland) 23 December 
1910, mijnwerker-houwer, wonende te Heer
len, provincie Limbur,; 

11 °. Oslcar Joachim Kahn, geboren te 
Keulen (Duitsland) 3 November 1911, bont
handelaar, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

12 °. Otto Frits Kirchheim, geboren te 
Franlcfort aan de Main (Duitsland) 6 De
cember 1911, ftaleur, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland,· 

13°. Bertold Laalce, geboren te Schöneclc 
(Duitsland) 17 Januari 1905, confectionnair, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

14 °. Auguste Maria Luzner, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 26 Mei 1912, coupeuse, 
wonende te 's-Gravell6ande, provincie Zuid
holland; 

15°. Baruch Hirsch RinAer, geb. te Biala 
(Polen) 20 April 1906, bontwerker, wonende 
te 's-Gravenha.de, provincie Zuidholland; 

16°. Jalcob RitJ'6r, geboren te Oswiecim 
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(Polen) 27 Januari 1909, bontwerker, wo
nende te 's-Gravenhll4e, provincie Zuidhol
land,· 

17°. Franz S1&elq, geboren te Arcu,Owo 
(Polen) 30 October 1891, mijnwerker-hou
wer, wonende te Brunssum, provincie Lim
burg; 

18°. Christina Josspha van Ton,erloo, 
geboren te 's-Gravenhage ( Zuidholland) 24 
Februari 1925, werkzaam op arbeidscontract 
bij het Ministerie van Sociale Zaken, wonen
de te 's-GravenJuJ.,, provincie Zuidholland; 

19°. Tibor Varsanyi, geboren te Tornoc 
(Hot14arije) 23 Juni 1907, banketbakker, 
wonende te Bandoeng (Indonesië); 

20°. Aloiaius Wilhelarus Verbist, geboren 
te Esschen (België) 4 December 1894, con
troJeur bij een schade-enquStecommiasie, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant. 

Art. 1. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het inguetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan Wilhel
mine Maria Teresia V erbitlt, geboren te 
Breda (Noordbrabant) 28 April 1927, kan
toorbediende, wonende te Breda, provincie 
Noordbrsbant. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Luten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJBRS. 

(Uitge4. 16 Dec. 1949.) 

8. l 521 
30 November 1949. WET, houdende natu-

raliaatie van Joseph Adler en 22 anderen. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1292, 49/50, J:Jn; 
Hand. Il 49/50, blad~. 348; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1192; 
Hand.149/50, blads. 40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Joaeph Adler en 22 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 
Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

Zo ia het, dat Wij, de Raad van State enz. 
An. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Joseph Adler, geboren te Berlijn 

(Duitsland) 16 Januari 1908, koopman, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 
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2°. Marie Geertruida Cato Bauer, gebo- i 
ren te Nijme4en (Gelderland) 15 Januari 
1900, kantoorbediende, wonende te Rotter
dam, _provincie Zuidholland; 

3 °. Friedrich Johann Heinrich Brühne, 
geboren te Klusenbera, gemeente Sijbur4 
(Duitsland) 12 April 1885, koopman, wonen
de te Arnhem, provincie Gelderland; 

4°. Wilhelm Busch, geboren te Dresden 
(Duitsland) 11 Januari 1913, huidenexpert, 
wonende te Oisterwijk, provincie Noordbra
bant; 

5°. Louis Max Walther Bussenius, gebo
ren te Dessau (Duitsland) 10 Maart 1881, 
pakhuismeester, wonende te Soerabaja On
doneaië); 

6°. Jacoba Elisabeth de Doctorovich, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) 10 Mei 
1905, secretaresse, wonende te Aznsterdam, 
provin~ Noordholland; 

7°. Jan Michiel Geers, geboren te Budel 
(Noordbrabant) 14 Januari 1913, gemeente
arbeider, wonende te Budel, provincie Noord
brabant; 

8°. Hiru Gross, geboren te Tarnow (Po
len) 21 Januari 1894, koopma~ wonende te 
Naarden, provincie Noordholland; 

9°. Carl August Erich Hellmann, geboren 
te Osnabrück (Duitsland) 25 Augustus 1897, 
koopman, wonende te Hilversum, provincie 
Noordholland; 

10°. Peter Jochum, geboren te Schiflwei
ler (Duitsland) 7 December 1890, priester, 
wonende te.Tegelen, provincie Limbur4; 

11 °. Elsl,eth Maeder, geboren te Jersit• 
(Polen) 2 October 1894, kamerverhuurster, 
wonende te Laren, provincie NoordhoJJand; 

12°. Johannes Carolus Franciscus De 
Man, geboren te Amsterdam (Noordhoiland) 
3 September 1917, monteur, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

13°. Max Louis Meijers, geboren te Ber
lijn (Duitsland) 22 Mei 1897, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land ; 

14°. Alphons Marie Jean van de Ven, ge
boren te Breda (Noordbrabant) 22 Februari 
1923, bureelambtenaar, wonende te Breda, 
provincie Noordbraban.t. 

Art. Z. Met afwijking, voor zoveel nodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2 °. en 3 °. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 -
Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1 °. Wilhelm Bornstein, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 22 November 1903, soldaat-zie
. kenverpleger, wonende te Amsterdam, pro
vincie Nootdholland ; 

2°. Karel Lodewijlc de Munck, geboren 
te 's-Graveiuande (Zuidhollan.d) 30 April 

·1899, tuinbouwer, wonende te 's-Gravenzan
de, provincie Zuidbolland; 

3 °. Francois Adolphe Daniel Nitsche, ge
boren te Antwerpen (België) 29 April 1907, 
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winkelier, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

4°. Johamt Osojnik, geboren te Meerl,eck 
(Duitsland) 29 Augustus 1914, monteur, wo
nende te Kerkrade, provincie Limbur4; 

5°. Edward Jan Popieluch, geboren te 
Jablonow (Polen) 21 Augustus 1914, assis
tent-boormeester, wonende te Coevorden, 
provincie Drenthe; 

6°'. Erich Schnaulfer, geboren te Dussel
dorp (Duitsland) 21 December 1921, kan
toorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1.892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No . . H 232), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Abraham Bussenius, geboren te Soe
rabaja (Indonesië) 24 Juli 1926, agent van 
politie, wonende te Soerabaja ( 1 ndonesië); 

2°. Walther Bussenius, geboren te Koets 
Radja (Indonesië) 2 Juni 1919, opzichter bij 
de Marine Luchtvaartdienst, wonende te 
Soerabaja (Indonesië); 

3 °. Anna Gijsbertha de Munclc, geboren 
te 's-Graveiuande (ZuidholJand) 5 October 
192 7, verpleegster, wonende te Delft, provin
cie Zuidholland. 

Art. f . De&e wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
(Uitiei. 16 Dec. 1949.) 

s. J 522 

30 November 1949. WET, houdende natu
ralisatie van Elisabeth Eva Albuuies en 
21 anderen. 

Bijl. Hand. IJ .48/49, 1303; 49/50, 1303,· 
Hand. 11 49/50, blacl•. 348; 
Bijl. Hand. / 49/50, 1303; 
Hand. 1 49/50, bladz. 40. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Elisabeth Eva Albus:,ies en 21 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan. 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor .zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlandenchap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 
Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
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1 °. Elisabeth Eva Albuszies, geboren te 
Leeuwarden (Friesland) 5 Juni 1922, onder
wijzeres, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

2°. Joseph Peter Caumon, ge_boren te 
Heerlen (Limburg) 13 December 1904, mijn
beambte, wonende te Heerlen, provincie 
Limburi; 

3 °. Josef Otto Carl Caspar Duffhauss, 
geboren te NiimeAen (Gelderland) 16 Juni 
1900, Rooms Katholiek priester1 wonende te 
Best, provincie Noordbrabant; 

4 °, Karl Johannes HartiA, geboren te 
Bärenwalde (Duitsland) 3 December 1904, 
slager, wonende te Ubach over Worms, pro
vincie Limburg; 

5°. Sophia Jansen, geboren te Düren 
(Duitsland) 8 Augustus 1897, kloosterzuster, 
wonende te Valkenbur~Houthem, provincie 
Llmbur4; 

6°. Adrianu1 Janssens, geboren te Sint 
Jansteen (Zeeland) 30 April 1916, landarbei
der, wonende te Hoorn, provincie Noordhol
land; 

7°. · Leon Kallus, geboren te Niepolomice 
(Polen) 31 Januari 1901, koopm~ wonen
de te Tilbur4, provincie Noordbrabant; 

8°. Franz Martin Lachner, geboren te 
Vollbriehausen ( Duitsland) 22 Augustus 
1875, zonder beroep, wonende te Medan 
(Indonesië); 

9°. Theodor Au4ust Marx, geboren te 
Franklort aan de Main ( Duitsland) 13 Oc
tober 1909, bode-incasseerder, wonende te 
Heerlen, provincie Limbur4; 

10°. Jacob Johann Nöllgen, geboren te 
Heerlen (LimburA) 30 Juli 1912, timmer
man, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

11 °. Marie Noske, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 24 Mei 1921, verpleegster
verloskundige, wonende te Schiedam, pro
vincie Zuidholland; 

12°. l~natz Ramslelder, geboren te Ob
bach (Duitsland) 11 September 1896, hotel
houder, wonende te Soerabaja (Indonesië); 

13°, Otto Reiss, geboren te Krefeld 
( Duitsland) 7 Augustus 1896, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

14°. AuAust Johann Rüsit14, geboren te 
Oberhausen (Duitsland) 24 September 1921, 
electrici.en, wonende te Roennond, provincie 
Lirnburi; 

15°. Charlotte Wilhelmine Christine Sie
lall, geboren te Bredow, Stettin (Duitsland) 
26 November 1890, koopvrouw, weduwe van 
Paul Löwinsohn, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

16°. Wilhelm Heinrich Skerka, geboren 
te Kerkrade (Limburg) 30 Mei 1919, chauf
feur, wonende te Maast richt, provincie Lim
burg; 

17°. Wilhelm Strauss, geboren te Darm
stsdt (Duitsland) 28 Juni 1904, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
bolland· 

18°, • Hendrik Bernard Tebroke, geboren 
te Eibergen (Gelderland) 12 Juni 1912, 
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smid-bankwerker, wonende te EiberAen, 
provincje Gelderland; 

19°. Annelise Helma. Ulbrich, geb. te Char
lottenburA (Duitsland) 18 Ma,art 1913, zon
der beroep, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

20°. Henri Zaremba, geboren te Amster- . 
dam (Noordholland) 4 October 1900, procu
ratiehouder, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland. 

Art. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schàp en het ingezetenschap, laatstelijk ge~ 
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats-. 
blad No. H 232), wordt bij deze de hoeda
njgheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Ralph Kalfus, geboren te Berlün 
( Duitsland) 18 October 1926, koopman, wo
nende te Tilbur4, provincie Noordbrabant; 

2°. Esther Irene Ramsfelder, geboren te 
Heilbronn aan de Neckar (Duitsland) 9 Oc
tober 1926, zonder beroep, wonende te Soe-

- rabaja ( Indonesië). 
Art. 3. Deze wet treedt in werking met 

ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

La1ten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
(Uit4f,g. 16 Dece~er 1949.) 

s. J 523 

30 Noveml,er 1949. WET, houdende natu
ralisatie van Juutina. Aumon en 19 an
deren. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1310,· 49/50, 1310; 
Hand. 11 49/50, blad•. 348; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1310; 
Hand. 1 49/50, blad•. 40. 
Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jusztina Aumon en 19 andet'en, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemde voor zoveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het inge.zetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 O J ulî 
1947 (Staatsblad No. H 232); 

Zo is het, da'llt Wij, de Raad van State, enz.: 
Art.1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Juutina. Aumon, geboren te Boeda

pest (Hot14ari,ie) 18 Mei 1914, secretaresse, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holltuKI; 

2°. Lut• Berimann, geboren te Essen
Rüttenscheid (Duitsland) 1 October 1924, 
fabrikant, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland; 

3°. Robert Dawideit, geboren te Morlan-
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wel:e-Mariemant (Beliië) 27 April 1913, ver
warmingsmonteur, wonende te Haarlem, 
provincie Noordholland; 

4°. Wilhelm Feldhusen, geboren te Bre
men (Duitsland) 25 Augustus 1895, handels
vertegenwoordiger, wonende te Batavia (In
donesië); 

5°. Johann Christoph Oskar Hentschke, 
geboren te Harbur, (Duitsland) 14 Mei 
1902, metaalbewerker, wonende te Hen,elo, 
provincie Overijssel; 

6°. Hubertina Maria Josephina Francis
ca KIOOBterman, geboren te Dordrecht ( Zu,d
hqlland) 27 Januari 1892, zonder beroep, ge
scheiden echtgenote van Alfred Oskar 
Braat•, wonende te Leidschendam, provin
cie Zuidholland; 

7°. Moses KöniS, geboren te Suceava 
(Roemenië) 29 Februari 1904, repetitor, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

8°. Theresia Lange, geboren te Lüding
hausen (Duitsland) 7 November 1911, kan
toorbediende, wonende te Eindhoven, pro-
vincie Noordbrabant; • 

9°. Johan:nette Maria Look, geboren te 
Essen-Rüttenscheid (Duitsland) 1 Septem
ber 1899, fabrikante, weduwe van Carl 
Chaim Bergmann, wonende te Wassenaar, 
provincie Zuidholland; 

10°. Oscar Alphonse Joseph Marie Ma
réchal, geboren te Luik (Beliië) 7 Januari 
1909, tuinder, wonende te Rumpt, gemeente 
Deil, provincie Gelderland; 

11°. Herbert Mendel, geboren te Oven
städt ( Duitsland) 17 Januari 1908, export
agent, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

12°. Maria Philippina Constantia Men
gelberi, geboren te Rqsenburi, thans ge
meente Driebergen-Ri.isenburi (Utrecht) 7 
December 1903, onderwijzeres, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht; 

13°. Theodoor Frans Piedboeul, geboren 
te 's-Gravenhale (Zuidholland) 16 Septem
ber 1899, ploegbaas, wonende te Arnhem, 
prQvincie Gelderland; 

14°. Anna Catharina Rühl, geboren te 
Bergen (Limburg) 23 April 1914, hulp in de 
huishouding, wonende te Siebenflewald, ge
meente Ber,en, provincie Limburi; 

15°. Johànna Maria Rühl, .geboren te 
BerlJen (Limburi) 2 Februari 1926, hulp in 
de huiahouding, wonende te Siebenflewald, 
gemeente Berien, provincie Limburg; 

16°. Hans Dietrich Salin,er, geboren te 1 

Konit• ( Duitsland) 29 April 1899. econoom, 
wonende te 's-Gravenhale, provincie Zuid
holland; 

17°. Gustav Schwar:e, geboren te Frei
burg (Duitsland) 24 December 1898, inge
nieur, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

18°. Ruth Sternheim, geboren te Essen 
(Duitsland) 18 Juni 1924, secretaresse, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol-
1and· 

19~. Karl Zurek, geboren te Alsum, Duis
burg ( Duitsland) 23 Augustus 1909, mijn-
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-.,er-ket, wonende te Hoensbroek., provincie 
~imbur,. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 2 °. en 3 °. der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Erwin Mario Aart Georg Helmut von Breu
nia, geboren te München (Duitsland) 24 
April 1923, zonder beroep, verblijvende te 
Zürich (Zwitserland). 

Art. 3. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232 ), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander onthouden aan Alexan
der Hans-Jür,en Wilhelm Feldhusen, gebo
ren te W iesbaden ( Duitsland) 31 Januari 
1930, verblijvende in Duitsland. 

Art. C. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uit"4. 16 December 1949.) 

s. J 524 
30 November 1949. WET, houdende natu

ralisatie van Théodore Joseph Alphonse 
Bonfaerts en 19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1338,· 
Hand. 11 49/50, blads. 348; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1338,· 
Hand, 149/50, blad•. 40. 
Wij JULIANA, enz. . •• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Théodore JOMJph Alphonse Bongaerts en 19 
anderen, die aan Ons een verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging van de be
wijsstukken. bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenachap. 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. H 232); 

Zo ie het, dat Wij, de Raad van State, enz.: 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze vérleend aan: 
1 °. Théodore Joseph Alphonse Bon,aerts, 

geboren te Grivegnée (België) 2 Maart 1905, 
chef-kok, wonende te Luik (Beliië); 

2°. Joseph Pierre Josse Claassen, gebo
ren te Brussel (Beliië) 7 Juni 1905, handels
reiziger, wonende te SchaerlJeek (België); 

3°. Hendrika Cornelia Bernardina van 
Diik., geboren te Antwerpen (Bel4ië) 2 Juli 
1903, handelQQl"llter, wonende te Antwer-pen 
(België); 

4°. Jean Pierre Geurtjens, geboren te 
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Emmerin (Frankrijk) 14 Juli 1891, achapen-1r 
handelaar, wonende te Eaunerin (Franlc.rijk)l 

5°. Anna lsidora Maria van Haaren, ge.., 
boren te Deurne (België) 9 Juli 1905, gezel
achapadame, wonende te Antwerpen (Bel-
•i); . 

6°. Jacob Eu,etm van Hal, geboren te. 
Roeselare (Bel~ë) 23 November 1906, be
diende, wonende te Roeselare (België); 

7°. Johann Friedrich H&rmsen, geboren 
te Keppeln (Duitsland) 3 April 1907, slager, 
wonende te Keppeln (Duitsland),· 

8°. Nicolasina Maria Holten, geboren te 
Turnhout (België) 24 December 1895, zon
der beroep, wonende te Turnhout (België),· 

9°. Everardua Hoogland, geboren te Sint 
Jana Molenbeek ( BelgiiJ) 12 September 1906, 
lasser, wonende te Brussel (Bellië); 

10°. Georgius Franciscus Jacques, gebo
ren te Antwerpen (Bellië) 16 Januari 1904, 
chauffeur-monteur, wonende te Antwerpen 
(Bel.ë); 

11 °. Marie Joaéphine Keulen, geboren te 
Laeken (België) 17 Januari 1904, kantoor
bediende, wonende te Bruael (Bel~i); 

12°. Andreas Klanlc.e, geboren te Groa-
seru,n,Jis, gemeente Kleinen,lis ( Duitsland) 
4 Februari 1905, melker, wonende te Klein 
Büllesheim/Euslcirchen Auf der BurA (Duits
land); 

13°. JulianUIJ EdUJUdua Klippelaar, ge
boren te Kieldrecht ( Beliië) 2 7 Augustus 
1897, baggenchipper, wonende te Kieldrecht 
(Bel.i); 

14°. Armand Knsepkens, geboren te 
Croix (Franlcrijk) 14 September 1894, mees
terknecht, wonende te Tourcoitt4 (Franlc
rijlc); 

15°. laidorus Joaephus van Limpt, gebo
ren te Turnhout (Bel~ë) 1 Juli 1901, siga
renmaker, wonende te Etterbeek (België); 

16°. Ludovica Maria Muet, geboren te 
Antwerpen (België) 25 Augustus 1884, werk
vrouw, weduwe van Albertus Adrianus 
Schuurmans, wonende te Antwerpen ( Bel
,ië); 

17°. Henrif/tte Marie Llonie Neyns, ge
boren te Tienen (België) 9 April 1884, zon
der beroep, weduwe van Pieter Hubert Vaes
aen, wonende te Brussel-Forest (België); 

18°. Christianus Veraa, geboren te Ant
werpen (BelAië) 2 December 1889, auto
vrachtrijder, wonende te Deume (België); 

19°. Gerhard Verlwlsdonk, geboren te 
Düffelward, gemeente Kleef-Rindern ( Duit a
land) 24 AJ>!Ïl 1900, voerman, wonende te 
Nütterden (Duitsland); 
. 20°. David Levie de Vries, geboren te 

Bor,erhout (België) 11 April 1899, diamant
bewerker, wonende te Antwerpen (België). 

Art. 1. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lastmi en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJ&RS. 
(UitAeg. 16 December 1949.) 
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30 November 1949. WET, houdende natu
ralisatie van H einrich Albert• en 2-2 an
deren. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1339; 
Hand. Il 49/50, bladz. 348; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1339; 
Hand. I 49/50, blad•. 40. 
Wij JULIANA, enz. . .• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H einrich Albertz en 22 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zoveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 Decembeir 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetcnachap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. H 232); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.: 
Ari. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Heinrich -Albert•, geboren te Hies

teld-Dinslaken (Duitsland) 21 September 
1899, mijnwerker, wonende te Heerlen. pro
vincie Limburg; 

2°. Aiathe BarAel, geboren te Alten
derne-Oberbecker (Duitsland) 17 Januari 
1902, religieuse, wonende te Nijmegen, pro
vincie Gelderland; 

3°. Alphonae De Block. geboren te Ste
kene (BelAii) 29 October 1897, landarbeider, 
wonende te Wierinl,Jrwaard. provincie 
Noordholland; 

4°. Jan Hindrllc Büter, geboren te Itter
beek, Uelsen (Duitsland) 26 Maart 1883, 
landbouwer, wonende te Manderveen, ge
meente Tubbergen, provincie Overijssel; 

5°. André Claeyssens, geboren te Sas van 
Gent (Zeeland) 10 Juli 1896, metselaar-aan
nemer, wonende te Sas van Gent, provincie 
Zeeland; 

6°. Klara Marlit Friedensohn, geboren te 
Glat• (Duitsland) 2 December 1906, behe
rend vennote van de e.v. B. Epatein, wedu
we van Paul Naumann Epstein, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Jean Hubert Govaerts. geboren te St. 
Truiden (België) 13 Juni 1890, mijnwerker, 
wonende te Beek, provincie LimburA; 

8°. Anton Hendrik de Juncker, geboren 
te Utrecht (Utrt,cht) 30 Augustus 1900, hulp
besteller bij de P.T.T., wonende te Zuilen, 
provincie Utrecht; 

9°. Benno Eduard Kenner, geboren te 
Semar~ (Indonesië) 16 November 1918, 
wiskundige, wonende te Soerabaja, Indo
nesië· 

101• Heinz Karl Frits Katzenstein. gebo
ren te Berlijn ( Duitsland) 11 Juni 1920, me
disch student, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland; 

11 °. Geori Klernent1 geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 5 Juni 1904P agent in textiel .en 
bontwerker, wonende te Amsterdam, provin~ 
~e Noordholland; 

12°. Leo Lichtenatern, geboren te Vel-
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lcych Ksrlsvicich (Tsjecho-Slowalcije) 24 Fe
bruari 1905, katoenhandelaar, woDeDde te 
's-Gravenhqe, provincie Zuidholland; 

13 °. Bruno Majik" geboren te Wambel 
Hol•, thans Dortmund ( Duitsland) 18 Fe
bruari 1915, vrachtrijder, wonende te Heer-
len, provincie Limburg; · 

14°. Anna Margsreta Paul, geboren te 
KleinlanAheim (Duitsland) 29 November 
1902, dienstbode, wonende te Delft, provin
cie Zuidholland; 

15°. Katharina Hennerika Irma Rabener, 
geboren te Leip•iA-Lindenau (Duitsland) 26 
Februari 1909, werkzaam in een·modemaga
zijn, . wonende te At:naterdam, provincie 

• Noordholland; , 
16°. Juliana Rosolek, geboren te Briesen 

(Polen) 28 Mei 1890, werkvrouw, wonende 
te 'trGrave~, provincie Zuidholland; 

17°. Franciscus Emilius Scbneiders, ge
boren te Buriht (Beliië) 18 Maart 1907, fa
brieksarbeider, wonende te Dordrecht, pro
vincie Zuidholland,· 

18°. Joseph Jean François Schur,ers, ge
boren te Cheratte (België) 17 Juli 1913, mijn
werker, wonende te Valkenburl-Houthem, 
provincie Limburi; · 

19°. Robert Voss" geboren te München
Gladbach (Duitsland) 28 Februari 1895, di
ricteur van een weverij, wonende te Venlo, 
provincie Limbura: 

20°. 1stván Nándor Wenemoaer, geboren 
te Ujmoldova (Honiariie) 9 Augustus 1899, 
mijnwerker, wonende te Heerlen, provincie 
Limburi; 

Art.!. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Johan Büter, geboren te TubberAen 
(Overii-1) 28· April 1926, landbouwer, wo
nende te Manderveen, gemeente Tubbergen, 
provincie Overijssel; 

2°. Günter Voss, geboren te Odenkirchen 
( Duitsland) 24 Maart 1926, student, wonen
de te Venlo, provincie Limburi; 

3°. J acobua Ferdinandua Wenemos«, ge
boren te Heerlen (Limburg) 10 April 1926, 
mijnwerker-houwer, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Novem

ber 1949. 
~IANA. · 

De Minister van Justitie, WIJKRs. -

(Uit,ei. 16 December 1949.) 
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8. J 526 • 

30 November 1949. WET tot wijziging van 
het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1949 (Departement 
van Binnenlandae Zaken). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1314; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1314; 
Hand. Il 49/50, blad•. 348; 
Bijl. Hand.149/50, 1314; 
Hand. 1 49/50, blads. 40. 

8. J 527 

30 November 1949. WET tot wijziging van 
het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departement 
van Binnenlandae Zaken). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1314; 
Bijl. Hand. Il 49/50, 1314; 
Hand. Il 49/50, blad•. 348; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1314,· 
Hand. 1 49/50, blad11. 40. 

8. J 528 

30 November 1949. WET tot wijziging van 
de grens tussen de gemeenten Scheemda 
en Ter:arunten. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1319; 
Bijl. Hand.1149/50, 1319; 
Hand. 1149/50, blad•. 348; 
Bijl. Hand.149/50, 1319; 
Hand.149/50, blads. 40. 
Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk ia, de grens tussen de ge
meenten Scheemda en Termu·nten te wijzi
gen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1950 

wordt aan de gemeente Scheemda toegevoegd 
het grondgebied, gevormd door de percelen 
kadastraal bekend gemeente Termunten, 
Retie G, nn. 644, 645, 646, 647, 648, 649, 
650, 1160, 1161,-1162, ·653, 654, 655, 656, 657, 
658 en 659, zodat het nieuwe gedeelte der 
grens tussen de gemeenten Scheemda en 
Termunten zal worden gevormd door de 
westgrens van het perceel kadastraal be
kend gemeente Termunten, sectie G, no. 
1807, en het gedeelte der noordgrens van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Ter
munten, aectie G, no. 644, beoosten het mij
punt van de.ze gren■ met de westgrens van 
het perceel kadastraal bekend gemeente Ter
munten, sectie G, no. 1963. 

Ad.!." 1. De machten en de ambtenaren 
van de gemeente Scheemda, oefenen, te re
kenen van 1 Januari 1950, hun bevoegdheden 
uit in het overgaande gebied. 

2. De bij de ingang dezer grenswijziging 
in of voor het overgaande gebied geldende 
rechtsvoorsèhriften behouden rechtskracht, 
totdat door het bevoegd gezag anders zal sijn 
bepaald. Het" bevoegd gezag der gemeente 
Scheemda is verplicht binnen twee jaren na 
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de datum van ingang van deze grenswijziging 
te bepalen, welke gemeentelijke besluiten in 
het toegevoegde gebied zull~ gelden. · 

3. Zo dikwijls voor het vervallen verkla
ren of invoèren van gemeentelijke besluiten 
medewerking van hoger gezag bij krácht van 
wet hebbende bepalingen is voorgeschreven, 
is de.ze mede vereist voor het vervallen of 
van toepassing verklaren van gemeent~lijke 
besluiten in het overgaanqe gebied. · 

4. De bevoegdheid tot het hèffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen be
trekking hebbende op het-overgaande gebied, 
over een belastingjaar, dat vóór 1' Jàm.iar'i 
1950 is aaMevange~, blijft voorl>eh9,uden 
aan de machten en ambtenaren, 1Ïi~ da,a.rvoor 
zijn a~ewe~ in de gemeente Termunten. 

Art. 3. 1. Alle kadastrale en andere stuk
ken, uitsluitend betrekking hebbend op ge
bied, dat krachtens deze wet naar de ge
meente Scheemda overgaat, worden zo nodig 
in overeenstemming gebracht met artikel 1 
dezer wet en overgedragen aan de gemeente 
Scheemda of gedurende tenminste dertig ja
ren na de ingang van deze grenswijziging be
waard door de gemeente Termunten. 

2. De besturen van de genoemde gemeen
ten heb~ na ingang det grenswijziging 
wederkerig h~ recht te allen tijde 'kosteloos 
inzage te nemen van hun gem~te-archie
ven en op kosten hunner gemeente afschrif
ten of uittreksels van de zich in die archieven 
bevindende stukken te vorderen, een en an
der voor .zover betreft het gebied, hetwelk 
van hun gemeente is af gescheiden of aan hun 
gemeente is toegevoegd. 

Art. 4. D~ze wet is niet van invloed op de 
bevoegdheid van de rechtef met betrekking 
tPt zaken, op 1 Januari 1950 voor h~ kanton-
gereëht te Winschoten aanhangig. · 

Art. 5. Geschillen omtrent de toepassing 
van deze wet worden door Ons beslist. 

Last~n én bev~le~, enz. . . 
b,ege~n ~ep P~leize Soestdijk, 30 Novem

bef 194~. 
JUl,IANA. 

De Minister v: Binnenl. Zaken, TBULINGS. 

(Uit4e4. 12 Dec. 1949.) - ' . 
s. J 529 
30 N!>ve~r 1949. WET, hou~eqde regelen 

nopens het beh~ ~n schuldregist~rt 
voor geldleningen ten laste van het Rijk. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1311. 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1311; 
Hand. II 49/50, bladz. 348; 
Bijl. Hand.149/50~ 1311 ; · 
Hand. 1 49/50, bladz. 40. 
Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is regelen te stellen nopens 
het beheer van schuldcegisten voor geldle
ningen ten laste van het Rij1', andere dan de 
Grootboeken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, ~nz;. 
Art. 1. Onder het opperbehèer van Onze 
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Minister van .Financiën is de zorg voor het 
houden van Schuldregisters voor geldlenin
gen ten laste van het Rijk, andere dan de 
Grootboeken, en voor de vervulling der daar
bij te verrichten werkzaamheden opgedragen 
aan de Agent van het Ministerie van Finan
ciën te Amsterdam, verder te noemen 
,,Agent". 

Art. 1. Hij, te wiens name in een schuld
register, als in artikel 1 bedoeld, een reke
ning is geopend, wordt aangemerkt als eige
naar der op die rekening geboekte inschrij
ving. 

Ari. 3. Alle personen, die bij de Agent 
bekend ~ijn als "ertegenwoordigers van de , 
ingeschreven rechthebbenden, worden bij 
voortduring als zodanig aangemerkt totdat 
van het vervallen van de bevoegdheid onder 
overlegging der nodige bewijsstukken aan de 
Agent is kennis gegeven. 

Art. t. Beperkingen in de bevoegdheid 
van de ingeschreven rechthebbenden worden 
eerstvan kracht, nadat daarvan onder over
legging der nodige bewijsstukken aan de 
Agent is kennis gegeven. 

4n. 5. De erfgenamen of rechtverkrijgen
den van hem, te wiens name een recht staat 
ingeschreven, of zij, aan · wie enig in een 
sch1..1,ldregister ingeschreven recht ià gelega- · 
teerd, moeten van hun recht doen blijken 
door overlegging van de bescheiden die door 
de Agent worden gevorderd. 

411. 6. ln-, over- of afschrijvingen, even
als het ■tellen van aantekeningen tengevolge 
van verpandingen en dergelijke, kunnen niet 
worden tot stand gebracht gedurende een 
door Onze Minister van Financiën te bepalen 
termijn, voorafgaande aan de vervaldag der 
rente, welke termijn op ten hoogste één 
maand kan worden gesteld. i 

Ad. 'J. De kosten voor het houden van 
een rekening in een schuldregister, zomede 
die voor de omzetting van schuldbewijzen in _ 
een inschrijv.ing· en die voor de omzetting 
van een inschrijving in schuldbewijzen, wor
den door Onze Minister van 'Financiën voor 
ieder schuldregister vastgesteld. 

4-rt. 8. De Agent is bevoegd voor te 
schrijven dat voor handelingen, welke te .zij
ner kennis moeten wor~ gebracht,'gebruik 
wordt gemaakt van door hem voor te schrij
ven fonnuliereu, welke formulieren vrijge
steki zijn van het zegelrecht naar de opper
vlakte van het papier. 

4.rt. 9. Iedere belanghel>bende .zal binnen 
een termijn van één maand na het in werking 
treden van deze wet de inschrijving in de 
schuldregisters kunnen vorderen van rechten, 
vóór het in werking treden daarvan verkre
gen, zonder dat derden hem het bepaalde in 
artikel 2 kunnen tegenwerpen. 

Art. 10. l-Iet is aan de Ag~nt en aan de 
verdere ambtenaren en beambten van het 
Agentschap van het Ministerie van Finan
ciën verboden om aan bijzondere personen, 
lichamen en instellingen inzage van de 
schuldregisters te geven of enige mededeling 
te doen van hetgeen hun uit hoofde van hun 
ambt bekend is omtrent andere inschrijvin-
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gen dan waarop die personen, licham~ of 
instellingen recht hebben, tenzij d,aartoe een 
~velachrift van de president der Aqondis
sements-Rechtbank te Amsterdam is ver~
gen. 

Art. 11. Deze wet tree~t in wer~ng roet 
ingang van de dag volgende op die harer af
kondiging. 

1.asteDt en bevelcQ, enz. 
Gegeven ten :Pal~ize s ·oestdij•, 30 N ovem-

be 1949. " 
f JULIANA. 

De Minister van Finançiën, P. LIEFTINCK. 

(UitAt,A. 16 Dec. 1949). 

s. J 530 
3 ~ember 1949. BESLUIT, houdende ver

lenging van de 'schórsipg van het besluit 
van de raad· ~er gemeente Finsterwolde 
van 12 Juli 1949, tot benoeming van be
stuursleden van de gemeentelijke instel
ling voor Sociale zaken· aldaar. 

Schorsing verlengd tot l Juli 1950. 

s. J 531 

6 Depember 19.49. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 9, lid 2, van hét ,,Lucht
~aartbealuit 1932'' (Staatsblad 1?33, No. 
15). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Ome Mi:oister zon

der Portefeuille, mede namens Onze Mi
nister van Overzeese Ge biedadelen van 8 No
vember 1949, Se Afdeling, No. 7; 

Gelet op het een~ lid, sub a en het tweede 
lid van artikel 91 van . de Indische Staats-
regeli'ng; , 

V oprts gelet op het bepaalde bij artikel 1~ 
van het Verdrag imake' de Internationale 
Uurgerlijke Luchtvaart {Nederlands Staats
blad 1947, no. H 165, Staatsblad van Indo
nesië 1947, no. 128); 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1949, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 29 November 1949, Se 
Afdeling, No. 3; 

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

het ,,Luchtvaartbesluit 193:l'• (NedeclBfld• 
Staatsblad 1933, No. 45, Staatsblad van {n
doneaië 1933, ~o. 118) wordt gelezen al• 
lfO)gt: 

"2. Ter uitvoering van het bepaalde bij 
arti~~l 12 van het V ~tdrag van Chicago be~ 
treffende de Internationale Burgerlijq 
Luchtvaart (Nederlands Staatsblad 1947, 
No. H 165; Staatsblad van Indonesië 1947" 
No. 128) zullen bij Regeringsvordering med~ 
voorschriften worden gegeven inzake: 

a. het vliegen en het zich bewegen van 
luchtvaartuigen in het rechtsgebied van In
donesië; 

b. het vliegen en het zich bewegen _van 
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jip Indonesië ingeschreven luchtvaartuigen, 
~ zij zich QQk: bevinden.,, 

':,Deze voorschriften zullen zoveel mogelijk 
cwereenstemmen met die, welke van tijd tot 
tijd uit hoofde van genoemd Verdrag worden 
vastgesteld." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
in~t ingang van de tweede dag na die zijner 
tpkondiging in het Staatsblad. 

Pnze MiQister zonder Portefeuille en Onze 
~i:µ.ater van Overzeeae Gebiedsdelen zijn 
belast met de uitvoerblg van dit besluit, het
•~ in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afeschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Soestdijk, 6 December 1949. 
JULIANA. 

~ Min. •onder Portefeuille, GöTZBN. 
,Re Minister van Ovec.aeese Gebiedsdelen, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 1'1 Dec. 194;9). 

s. J 532 
6 D«ember 1949. BESLUIT, houdende ver

lenging van de geldigheidsduur van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

Wij JULIANA. enz. 
Op voordracht van Onze Ministers van V~

k~ef en Waterstaat. van Oorlog, van Marine 
,n van Binnenlandse Zaken van 17 October 
1949, N°. AII/83627, Directoraat-Genefaal 
van het Verkeef; - · 

Gelet op artikel 8 van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939; 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 November 1949, No. 35); 

Gezien het nader rapport van On~e voor
noemde Ministers van 28 November 1949, 
N°. 4JI/87273, Directoraat-~neraal van het 
Verk~r; · · 

Hebben coedcevonden en verstaan: 

Enig Artikel 
De bepalingen van de Wet Gebruik Ver

Vf>'rmiddelen 1939 treden weder in werkinr 
met ingang van 1 Januari 1950. 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, 
van Oorlog, van Marine en van Binnenlandse 
Zaken zijn, ieder voor zover hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staaublad en de Nederlandse Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Soestdijk, 6 December 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Verkeer en Waternaat, 
D. C. W. SPITZEN. 

~ Minister van Oorlo•• SceoKKING. 

..Q, Minister van Marine. SCH0KKING. 

Dl Min. v. Binnenl. Z., TEOLINGS. 

(Uitac. 30 December 1949). 
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S.J. 534 

7 December 1949. BESLUIT, houdendct 
verlenging van de opschorting van de 
heffing van enige invoerrechten. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de door Onze Minister van FinanciEn 

in overleg met Onze Ministers van Buiten_. 
landse Zaken, van Economische Zaken en 
van Landbouw, Viaerij en Voedselvoorzie
ning gedane voordracht van 1 December 
1949, no. 235, afdeling Invoerrechten; 

Overwegende dat het algemeen belang van 
het Rijk het naar Ons oordeel wenselijk! 
maakt, met betrekking tot enige goederen 
ten aanzien waarvan, ingevolge artikel 2 van 
het ,,Besluit opachorting invoerrechten 1947" 
en artikel l van Ons besluit van 23 December 
1948, Staatsblad no. 1 576, de heffing van 
het invoerrecht tijdelijk geheel of ten dele is 
opgéachort, de termijn, gedurende welke het 
invoerrecht niet of alechts tot een vermin
derd bedrag woedt geheven, te verlengen; 

Gelet op artikel 3 van het ,,Besluit op
schorting invoerrechten 194 7"'; 

Hebben goedgevonden en ventaan: 
Art. 1. 1. Met, inachtneming van het be

paalde in artikel 3" tweede lid., van het Ko
ninklijk bealuit van 17 December 1947, 
Staatsblad no. H 429, goedgekeurd bij de wet 
van 30 Juni 1948, Staatsblad no. 1 273, 
wordt: 

I. ten aanzien van de hieronder omschre
ven goederen het invoerrecht, voorkomende 
onder de daarbij telkens vermelde posten van 
het tarief, voorshands uiterlijk tot en met 
31 December 1950, niet of slechts tot het 
achter die goederen vermelde verminderde 
bedrag geheven, te weten: 

~-== 1 Omacbri·ving der goederen l yennindcrd -de . ~ mvoerrecht 

63 
64 

Koffie 
Thee 

ex. 120 a-3 
190 

Zalm 
Gewone kalk en hydrauU

sche kalk, ook Indien 
gemalen 

Portlandcement 

100 )cg 
netto--ge
wicht f 50 

192-a 
222 - a 
224 

384 

AzUmuur •••. 
Natrlum.bydroxydc (bij-

tende soda) • . • • . 
Bout, enkel ove-1'1anga ge" 

zaagd, elders genoemd 
noch elders onder be
grepen 

Zakken van Jute, nieuwe 

18 t.h. 

4 t.h. 

10 t.h. 

II. ten aanzien van de hieronder om
schreven goederen het invoerrecht, voorko
mende onder de daarbij telkens vermelde 
posten van het tarief, voorshands uiterlijk 
tot en met 30 Juni 1950, niet of slechts tot 
het achter die -goederen vermelde vermin
derde bedrag 1eheven, te weten: 

Nummeren 
~.q. onder
deel van de 
tariefpost 1 

65- • - 2 

55-b 
127-a 

650 

1024 

"'--L...:· • d ed Vermind '-'&u~aJvtng er go eren invoerre 

Sinaasappelen en manda-
rijnen: andere . • . . 13 t.h. 

Ctlroenen • . • . • • 13 t.b. 
Cacaobonen, ook Indien 

gebroken, ona·ebrand 
Vuurvaste stenen en 

vormstukken (van cha- 1 

motte, dlnas, magnesiet, 
eDL) • • . • • • • 5 t.h. 

Art. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van l Januari 1950. 

Onze Minister van Financiën ia belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. · 

Soestdijk, 7 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIDTINCK. 
(Uit,lei. 13 Dec. 1949.) 

8. J 535 

8 December 19.9. BESLUIT, houdende 
schorsing van het besluit van de raad 
van Finsterwolde d.d. 6 September 1949 
tot benoeming van bestuursleden van 
de gemeentelijke instelling voor sociale 
zaken aldaar. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 6 December 1949, 
N°. U 31903, afdeling Binnenlands Bestuur, 
bureau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
besluit van de raad van Finsterwolde d.d. 
6 September 1949 houdende benoeming van 
H. Haken, A Bakker en T. H. Nap tot lid 
van het bestuur der gemeentelijke instelling 
voor sociale zaken van de gemeente Finster
wolde; 

Overwegende, dat het wenselijk is, han
gende het onderzoek van de vraas, of dit 
besluit in strijd is met de wet of het algemeen 
belang de verdere werking daarvan te voor
komen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ke· 
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenaangehaald besluit van de raad van 
Finsterwolde d.d. 6 September 1949 te 
-schorsen tot z April 1950. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 
, Soestdijk, 8 December i:949. 

JULIANA. 
De Mini,ter van Binnenlandse Zalwa, 

TBULINGS. 
(Uitgeg. 24 Januari 1950. 
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S. l 536 

8 December 1949. WET tot bekrachtiging 
van een met toepassing van artikel 183, 
tweede lid, der Indische Staatsregeling 
vaatgestelde ordonnantie (Herziening 
opcenten op specifieke invoerrechten). 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1411; 
Hand. II 49/50, bl•. 595; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1411; 
Hand. I 49/50, bl•. 43. 
Wij JULIANA, em •••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen·hebben, 

dat de bekrachtiging wenselijk is van de met 
toepassing van artikel 183, tweede lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 14 Juli 1949 (Staatsblad van In
donesië no.187), houdende herziening van de 
opcenten op specifieke invoerrechten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel 
De met toepassing van artikel 183, tweede 

lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 14 Juli 1949 (Staatsblad van 
Indonesië no. 187), houdende herziening van 
de opcenten op specifieke invoerrechten, 
wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 Decein

ber 1949. 
JULIANA. 

De Min. •onder Portefeuille, GöTZEN. 

De Minister van Overseese Chbiedsdelen, 
J. H.- VAN MAARsEVEKN. 

(UitAeg. 27 Dec. 1949). 

S. l 537 
8 December 1949. WET, betreffende voor

behoud van de bevoegdheid tot toe
treding tot het Verdrag betreffende de 
nachtarbeid van jeugdige personen in 
de nijverheid werkzaam, (herzien in 
1948). 

Bij_l. Hand. Il 48/4'), 1347; 
Bijl. Hand. Il 49/So, 1347; Hand. Il 

49[So, bladz. S98; 
'Bijl.Hand. l 49/so, 1347; Hand. l 

49/50, bladz. 43. 
Wij JULIANA, enz .••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden voor het Rijk in Europa 
toe te treden tot het Verdrag betreffende 
de nachtarbeid van jeugdige personen in de 
nijverheid werkzaam (herzien 1948), aan-

. g~nomèn in de een en dertigste, van 17 Juni 
tot IO Juli 1948 te San Francisco gehouden, 
zitting van de Internationale Arbeidscon
ferentie, welke toetreding ingevolge artikel 
60, lid 3, der Grondwet alleen kan ge
schieden krachtens de wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Eni6 Artibl 
Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 

voor het Rijk in Europa toe te treden tot 

L. & S. 1949 
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het Verdrag betreffende de nachtarbeid van 
jeugdige personen in de nijverheid werkzaam 
(herzien 1948), aangenomen in de een en 
dertigste, van 17 Juni tot IO Juli 1948 te 
San Francisco gehouden, zitting van de 
Internationale Arbeidsconferentie, van welk 
Verdrag de tekst, benevens een Nederlandse 
vertaling *, in afdruk nevens deze wet is 
gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 December 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaksn, 
A. M. JOEKES. 

De Minister van Buitenlancue Zahn, 
STIKKER. 

(Uitgeg. 13 Januari 1950.) 

Verdrac (no. 90) betreffende de nachtarbeid 
van Jeul'dlce personen in de nijverheid 

werkzaam (herzien In 1948) 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Arbei<korganisatie, 

Door de Raad van Beheer van het Inter-
. nationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te 

San Francisco en aldaar bijeengekomen in 
haar een en dertigste zitting op 17 Juni 
r948, 

Besloten hebbende verschillende voor
stellen aan te nemen betreffende de gedeel
telijke herziening van het verdrag betreffende 
de nachtarbeid van jeugdige personen 
(nijverheid), 1919, door de Conferentie in 
hare eerste zitting aangenomen, welk onder
werp het tiende punt van de agenda der 
zitting is, 

Overwegende, dat die voorstellen de vorm 
moeten aannemen van een internationaal 
verdrag, 

Neemt heden, de zode Juli 1948, het 
volgende verdrag aan, dat genoemd zal 
worden "verdrag nachtarbeid van jeugdige 
personen in de nijverh,eid werkzaam, herzien 
1948". 

DEEL I 
Algemens bepalingen 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit 
verdrag worden als "nijverheidsondernemin
gen" met nanie beschouwd: 

a. mijnen, groeven en alle andere in
richtingen voor het winnen van minerale 
stoffen uit de aardbodem; 

b. ondernemingen, waarin goederen wor
den vervaardigd, veranderd, gereinigd, ver
sierd, afgewerkt, tot verkoop geschikt ge
maakt, gesloopt of vernietigd, of waarin 
stoffen een verandering ondergaan, hieronder 
begrepen scheepsbouwondernemiogen, onder
nemingen voor' de voortbrenging, transfor
matie en overbrenging van electriciteit en 
van alle andere beweegkracht; 

c. bouwondernemingen en ondernemin
gen voor de burgerlijke bouwwerken, daar
onder begrepen bouw-, herstel-, onderhouds-, 
veranderings- en slopingswerkzaamheden. 

d. ondernemingen voor het vervoer van 

• De Engelse en Franse vertaling is niet 
opgenomen. 
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personen of goederen la.nes wegen of spoor
wegen, met inbegrip van liet behandelen der 
goederen in havens, op kaden, werven, in 
opslagplaatsen of luchthavens. 

2. De bevoegde autoriteit zal de schei
dingslijn aangeven tussen de nijverheid 
enerzijds en de landbouw, de handel en de 
andere niet-industriële werkzaamheden an
derzijds. 

3. De nationale wetgeving zal van de 
toepassing van dit verdrag kwuien uitzon
deren het tewerkstellen bij arbeid, welke 
als niet schadelijk of nadehg voor jeugdige 
personen, noch gevaarlijk voor hen wordt 
beschouwd, in f amilie-ondememingen, waar
in uitsluitend de ouders en hun kinderen 
of pupillen werkzaam zijn. 

Art. 2. I. Voor de toepassing van dit 
Verdrag wordt onder "nacht" verstaan: 
een tijdruimte van ten minste twaalf achter
eenvolgende uren. 

2. Voor jeugdige personen beneden zes
tien jaar moet in die tijdruimte het tijds-
verloop tussen tien uur 's avonds en zes 
uur 's morgens begrepen zijn. · 

3. Voor jeugdige personen. die de leeftijd 
van zestien jaar bereikt hebben, doch . 
beneden achttien jaar zijn, moet in die 
tijdruimte een tijdsverloop, door de be
voegde autoriteit vast te stellen, van ten 
minste zeven achtereenvolgende uren, lig- . 
geode tussen tien uur 's avonds en zeven 
uur 's morgens; vallen: de bevoegde autori
teit kan verschillende tijdruimten voor 
verschillende streken, industrieën, onder
nemingen of takken van industrieën of 
ondernemingen, voorschrijven, doch moet, 
vóórdat zij een tijdruimte na elf uur 's avonds 
aanvangende vaststelt, de betrokken werk
gevers- en werknemersorganisaties raad
plegen. 

Art. 3. I. Jeugdige personen beneden 
achttien jaar mogen gedurende de nacht 
niet in dienst zijn van noch arbeid verrichten 
in enige nijverheidsonderneming, hetzij het 
betreft een overheidsonderneming of een 
onderneming van een bijzonder persoon, of 
in een toebehoor daarvan, behalve in de 
hierna voorziene gevallen. 

2. Wanneer de behoeften van hun 
leerlingopleiding of hun b.!roepsopleiding in 
bepaalde industrieën of bezigheden, waar 
de arbeid onafgebroken dag en nacht moet 
doorgaan, het vereisen. mag de l>evoegde 
autoriteit, na raadpleging van de betrokken 
wergevers- en werknemersorganisaties, nacht
arbeid van jeugdige personen, die de leeftijd 
van ..zestien jaar bereikt hebben, doch be
neden achttien jaar zijn, toestaan. 

3. D~ jeugdige personen, overeenkomstig 
het vorig lid, 1s naci.ts tewerkgesteld, moeten 
tussen twee arbeidstijden een rusttijd van 
ten minste dertien achtere~nvolgende uren 
ge~~~ . 

4. Indien bij de wetgeving van het land 
de nachtarbeid in broodbakkerijen aan het 
gehele personeel is verboden, mag de be
voegde autoriteit voor de jeugdige personen, 
die de leeftijd van zestien jaar bereikt 
nebben, wanneer hun leerlingopleiding of 
hun beroepsopleiding het vereisen, de tijd
ruimte tussen negen uur 's avonds en vier 
uur 's morgens in de plaats stellen van 
de tijdruimte van ten minste zeven achter-
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eenvolgende uren, liggende tussen tien uur 
's avonds en zeven uur 's morgens, door de 
bevoegde autoriteit krachtens lid 3 van 
artikel 2 voorgeschreven. 

Art. 4. I. In landen, waar het klimaat 
het werken overdag bijzonder bezwaarlijk 
maakt, mogen de tijdruimte en het tijds
verloop van het verbod korter zijn dan de 
tijdruimte en het tijdsverloop bij de voor
gaande artikelen vastgesteld, op voorwaarde. 
dat overdag een evenredig Ja.ngere rusttijd 
wordt toegestaan. 

2. Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 
is niet van toepusiog op de nachtarbeid 
van jeucdige personen van zestien tot 
achttien jaar, wanneer een geval van over
macht, dat niet kon worden voorzien of 
voorkomen en dat geen periodiek karakter 
heeft, de gewone gang van een nijverheids
onderneming belet. 

Art. 5. Wanneer, ten gevolge van zeer 
bijzonder ernstige omstandigheden, het 
nationaal belang dat vereist, kan het 
verbod van nachtarbeid, voor zoveel het de 
jeugdige personen van zestien tot achttien 
jaar betreft, bij een beslissing van de 
openbare autoriteit opgeschort worden. 

Art. 6. I. De wetgeving, welke uit
voering aan de bepalingen van dit verdra~ 
geeft, moet: 

a. de nodige maatregelen voorschrijven, 
opdat dJe wetgeing ter kennis van alle 
betrokkenen gebracht wordt: 

b. de personen aangeven, die er mee 
belast zijn de uitvoering daarvan te ver
zekeren; 

,. · 1:tehaorlij• sancties voorschrijven voor 
geval van overtredingen; . 

d. een voorziening treffen voor het in
stellen en het handhaven van een inspectie
stelsel, geschikt om daadwerkelijk de nalevin& 
van bovenbedoelde bepalingen te ver
zekeren; 

e. iedeft!! werkgever in een industriële 
onderneming, hetzij dat die een openbare 
of vaa een bijzonder persoon is, verplichten 
een redster aan te houden of officiële 
documenten ter beschikking te houden, 
aangevende de namen en de geboortedata. 
van alle personen beneden achttien jaar> 
die hij tewerkstelt, alsmede alle andere 
gepaste door de bevoegde autoriteit ver
langde inlichtingen. 

2. De jaarverslagen door de Leden, 
overeenkomstig artikel 22 van het Statuut 
der InterQ&tionale Arbeidsorganisatie in te 
dienen, moeten volledige inlichtingen be
vatten over de wetgeving, in het vorig lid 
bedoeld, en een algemene uiteenzetting van 
de resultaten van de inspecties, overeen
komstig dit artikel verricht. 

DEEL II 

BijzonJÜre b•paliflllflll betref/ende bepa,altLt 
landen 

Art. 7. I. Elk lid, dat vóór de datum, 
waarop het een wetgeving aanneemt, welke 

· de bekrachtiging van dit verdrag mogelijk 
maakt, een wetgeving had, welke de nacht
arbeid van jeugdige personen in de nijverheid 
regelde en een leeftijdsgrens kent lacer dan 
die van ach.ttien jaar, kan, bij een aan 
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zijn bekrachtiging . gehechte verklaring, de 
leeftijd van achttien jaar, bij lid 1 van 
artikel 3 voorgeschreven, vervangen door 
een leeftijd lager dan achttien jaar, doch in 
geen geval lager dan zestien jaar. 

· 2. Elk Lid, dat een dergelijke verklaring 
gedaan heeft 1 kan die te allen tijde teniet
doen bij een latere verklaring. 

3. Elk Lid, voor wie een verklaring, 
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel 
gedaan, van kracht is, moet elk jaar, in 
zijn verslag over de toepassing van dit 
verdrag, aangeven, in welke mate enige 
vooruitgang ten aanzien van de algehele 
toepassing van de bepalingen van dit ver
drag gemaakt is. . 

Art. 8. 1. Het bepaalde in deel I van 
dit verdrag is op India van toepassing 
met de wijzigingen in dit artikel neerge
legd. 

2. De bedoelde bepalingen zijn van 
toepassing op alle ge bieden, waarop de 
'Wetgeving van India de bevoegdheid heeft 
ze toe te passen. 

3. Als "nijver~eidsondernemin,gen" wor
den besch_puwd: 

a. de fabrieken, zoals • die omschreven 
zijn in de wet op de fabrieken van India 
(Indian Factories Act) ; 

b. de mijnen, waarop de Indis~e wet 
op de mijnen van toepassing is (Indian 
Mines Act); 

c. de spoorwegen en de havens. 
4. Artikel 2, lid 2, moet van toepassing 

zijn op jeugdige personen, dertien jaar oud 
doch jonger dan vijftien jaar. 

s. Artikel 2, lid J, moet van toepassing 
zijn op jeugdige personen, vijftien jaar oud, 
doch. jonger dan zeventien jaar. 

6. Artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, 
moeten van toepassing zijn op jeugdige 
personen beneden zeventien jaar. 
· 7. Artikel 3, lid 2, 3 en 4, artikel 4 
lid 2, en artikel s, moeten van toepassing 
zijn op jeugdige personen van vijftien jaar, 
doch, jonger dan zeventien jaar. 

8. Artikel 6, lid 1e, moet van toepassing 
zijn op jeugdige personen beneden zeven
tien jaar. 

Art. 9. r. De bepalingen in deel I van 
dit bedrag zijn van toepassing op Pakistan 
met de wijzigingen in dit artikel neergelegd. 

2. De bedoelde bepalingen zijn van 
toepassing op alle gebieden, waarvoor de 
wetgeving van Pakistan (Pakistan legisla
ture) bevoegdheid heeft ze toe te pass€.n. 

3. Als "nijverheidsondernemingen>> wor
den beschouwd: 

a. de fabrieken, zoals die omschreven 
zijrt in de wet op de fabrieken; 

b. de mijnen, waarop de wet op de 
mijnen -van toepassing is; 

c. de spoorwegen en de havens. 
4. Artikel 2, lid 2, moet van toepassing 

zijn op jeugdige personen van dertien jaar, 
doch beneden vijftien jaar. 

s. Artikel 2, lid 31 moet van toepassing 
zijn op jeugdige personen van vijftien jaar, 
doch beneden zeventien jaar. 

6. Artikel 3, lid r, en artikel 4, lid 1, 
moeten van toepassing zijn op jeugdige 
personen beneden zeventien jaar. 

7. Artikel 3, lid 2, 3 en 4, artikel 4, 
lid 2, en artikel 5, moeten van toepassing 
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zijn op jeugdige personen van vijftien jaar, 
doch beneden zeventien jaar. 

8. Artikel 6, lid u, moet van toepassing 
zijn op jeugdige personen beneden zeventien 
jaar. 

Art. 10. I. De Internationale Arbeids
conferentie kan in elke zitting, op welker 
agenda de aangelegenheid geplaatst is, bij 
meerderheid van twee derden der stemmen 
ontwerp-amendementen op één of meer van 
de voorgaande artikelen van deel II van 
dit verdrag aannemen. 

2. .Een zodanig amendement moet het 
Lid of de Leden aanwijzen, op wie .het van 
toepassing is en moet, binnen het tijdvak 
van een jaar, of in buitengewone omstandig~ 
heden, binnen een tijdvak van achttien 
maanden na de sluiting van de zitting van 
de Conferentie, door het Lid of de Leden 
voor wie h,et van toepassing is, voorgelegd 
worden aan de bevoegde autoriteit of 
autoriteiten, ten einde de ,aangelegenheid in 
een wet t e belichamen of andere maatregelen 
ter zake te· nemen. 

3. Het Lid, dat de toestemming van de 
bev.oegde autoriteit of autoriteiten heeft 
verkregen, deelt de officiële bekrachtiging 
van het amendement ter inschrijving mede 
aan de Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau. 

4. Een dergelijk ontwerp-amendement, 
eenmaal door het Lid of de Leden waarvoor 
het van toepassing is, bekrachtigd, treedt 
als amendement op dit verdrag in werking. 

DEEL 111 
Slot.bepalingen 

Art. 1 r. De officiële bekrachtigingen van 
dit verdrag zullen worden medegedeeld aan 
de Directeur-Generaal van het Internationaal 
Arbeidsbureau en door hem worden inge
schreven. 

Art. 12. 1. Dit v.erdrag zal slechts 
verbindend zijli. voor de Leden der Inter
nationale Arbeidsorganisatie, die hun be
krachtigingen door de Directeur-Generaal 
hebben doen inschrijven. 

2. Het zal van kracht worden twaalf 
maanden, nadat de bekracMigingen van 
twee Leden door de Directeur-Generaal 
zullen zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder' 
der Leden in werking treden twaalf maan
den na de datum, waarop zijn bekrachtiging 
zal zijn ingeschreven. 

Art. 13. 1 . Ieder Lid, dat dit verdrag 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na 
verloop van een termijn van tien jaren na 
de datum, waarop dit verdrag van kracht 
is geworden, zulks bij een verklaring toe
gezonden aan de Directeur-Genertaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau en door 
deze in te schrijven. De opzegging wordt 
eeISt van kracht een jaar, nadat zij is 
ingeschreven. 

2. · Ieder Lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd en binnen een jaar na verloop 
van de t ermijn van tien jaren, bedoeld in 
het vorig lid, geen gebruik maakt van de 
bevoegdheid tot opzegginc, voorzien in dit 
artikel, zal voor een nieuwe termijn van 
tien jaren gebonden zijn en zal da.ama 
dit verdrag kunnen opzeggen na verloop 
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van elke termijn van tien jaren, onder de 
voorwaarden, bedoeld in dit artikel. 

Art. 14. 1. De Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau zal aan 
alle Leden der Internationale Arbeids
organisatie kennisgeven van de inschrijving 
van alle bekracMigingen en opzeggingen, 
welke hem door de Leden der Organisatie 
zullen zijn medegedeeld. 

2. Bij de kennisgeving aan de Leden 
der Organisatie van de tweede hem mede
gedeelde bekrach_tiging, zal de Directeur
Generaal de aandacht van de Leden der 
Organisatie vestigen op de datum, waarop 
dit verdrag van kracht zal worden. 

Art. 15. 'De Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau ·zal aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
mededeling doen ter registratie, overeen
komstig het bepaalde in artikel 102 van 
het Handvest der Verenigde Naties, van de 
volledige bijzonderheden omtrent alle be
krachtigingen en opzeggingen, welke hij 
overeenkomstig de voorgaande artikelen 
heeft geregistreerd. 

Art. 16. Telkens na verloop van een 
termijn van tien jaren, te rekenen van de 
datum, waarop dit verdrag van kracht is 
geworden, moet de Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau aan de 

' Algemene Conferentie een verslag uitbrengen 
over de toepassing van dit verdrag en be
slissen of b,et wenselijk is de gehele of 
gedeeltelijke herziening van dit verdrag op 
de agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 17. 1. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, houdende gehele 
of gedeeltelijke wijziging van het onder
havige verdrag, zal, tenzij het nieuwe 
verdrag anders bepaalt: 

a. de bekrachtiging door een Lid van 
het nieuwe verdrag, houdende herziening, 
ipso jure onmiddellijke opzegging van het 
onderhavige verdrag medebrengen, niettegen
staande het bepaalde in artikel 13, onder 
voorbehoud evenwel, dat h_et nieuwe ver
drag, houdende herziening, van kracht is 
geworden; 

b. van de datum, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, van kracht 
is geworden, het ondergavige verdrag niet 

, langer door de Leden bekrachtigd kunnen 
worden. 

2. Het onderhavige verdrag zal echter 
van kracht blijven naar vorm en inhoud 
voor de Leden, die het bekrachtigd hebben 
en die het nieuwe verdrag, houdende her
ziening, niet bekrachtigen. 

Art. 18. De Engelse en de Franse tekst 
van dit verdrag zijn gelijkelijk authentiek. 

s. J 538 
8 December 1949. WET, houdende goed

keuring van toetreding tot het Verdrag 
betreffende de vrijheid tot het oprich
ten van vakverenigingen en de be
scherming van het vakvererugingsrecht, 
(San Francisco, 1948). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1347; 
Bijl. Hand. Il 49/50, 1410; Hand. Il 

49[ so, bladz. 598; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1410; Hand. I 49/So 

bladz. 43. · 
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Wij JULIANA, enz. . . • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is voor Nederland toe te 
treden tot het Verdrag betreffende de vrijheid 
tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het vakverenigings
recht, aangenomen in de een en dertigste, 
van 17 Juni tot 10 Juli 1948 te San Francisco 
gehouden, zitting van de Internationale 
Arbeidsconferentie, welke toetreding inge
volge artikel 60, lid 3, der Grondwet alleen 
kan geschieden krachtens de wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Enig Artikel 
Goedgekeurd wordt voor het Rijk in 

Europa toetreding tot het Verdrag betref
fende de vrijheid tot het oprichten van 
vakverenigingen en de bescherming van het 
vakverenigingsrecht, aangenomen in de 
een en dertigste, van 17 Juni tot 10 Juli 
1948 te San Francisco gehouden, zitting 
van de Internationale Arbeidsconferentie, 
waarvan de tekst benevens een Nederlandse 
vertaling* in afdruk 'nevens deze wet is 
gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 December 

1949. 
JULIANA. 

De Minister ·van Sociale Zaken, 
A. M. J ORKES. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WlJRRS. 

(Uitgeg. 13 Januari 1950.) 

Verdrag No. 87 betreffende de vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht. 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, door de Raad 
van Beheer van het Internationaal Arbeids
bureau bijeengeroepen te San Francisco en 
aldaar bijeengekomen in haar een en dertigste 
zitting op 17 Juni r948; 

Besloten hebbende in de vorm van een 
verdrag verschillende voorstellen aan te 
nemen betreffende de vrijheid tot het op
richten van vakverenigingen en de bescher
ming van het vakverenigingsrecht, welk 
onderwerp het zevende punt van de agenda 
der zitting is; 

Overwegende, dat de inleiding van het 
Statuut der Internationale Arbeidsorgani
satie, onder de middelen ter verbetering 
van de toestand van de arbeiders en ter 
verzekering van de vrede noemt: ,,de 
erkenning van het beginsel van vakver
enigingsvrijheid'' ; 

Overwegende, dat de verklaring van 
Philadelphia opnieuw heeft uitgesproken, 
dat "de vrijheid van meningsuiting en van 
vereniging onontbeerlijk is voor een ge
stadige vooruitgang"; 

Overwegende, dat de Internationale Ar
beidsconferentie in haar dertigste zitting 

* De Engelse en Franse vertaling is niet 
opgenomen. 
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· eenstemmig de beginselen, welke de grond
slag moeten vormen van de internationale 
regeling, aangenomen heeft; 

Overwegende, dat de Algemene Verga
dering van de Verenigde Naties in haar 
tweede zitting die beginselen tot de hare 
gemaakt heeft en de Internationale Arbeids
organisatie ujtgenodigd heeft om al haar 
pogingen voort te zetten, opdat een of meer 
internatfonale verdragen aangenomen zullen 
kunnen worden; 

neemt heden, de 9de Juli negentienhonderd 
acht en veertig, het volgende verdrag aan, 
hetwelk kan worden aangehaald onder de 
titel "verdrag betreffende de vrijheid tot het 
oprichten van vakverenigingen en de be
scherming van het vakverenigingsrecht 
1948". 

DEEL I 

Vrijlu,id tot het oprichten uan uakverenigingan 

Art. 1. Elk Lid van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, voor hetwelk dit v-erdrag 
van krach,t is, verbindt zich uitvoering te 
geven aan de volgende bepalingen. 

Art. 2. De werknemers en de werkge
vers, zonder enig onderscheid, hebben het 
recht zonder voorafgaande goedkeuring 
organisaties op te richten van hun eigen 
keuze, alsmede het recht daarvan lid te 
worden, op geen andere voorwaarde, dan 
dat zij zich naar de statuten van die orga
nisatie zullen gedragen. 

Art. 3. 1. De werknemers- en werk
geversorganisaties hebben het recht haar 
statuten en reglementen op te stellen, vrij 
haar vertegenwoordigers te kiezen, haar 
organisatie en werkzaamheden in te richten 
en haar werkprogramma',s te formuleren. 

2. De Overheid moet zich van elke 
inmenging, welke dat recht kan beperken 
of de wettige uitoefening daarvan kan be
lemmeren, onthouden. 

Art. 4. De werknemers- en werkgevers
organisaties kunnen niet langs administra
tieve weg WOl'den opgeheven of in de uit
oefening van haar werkzaamheden geschorst. 

Art. 5. De werknemers- en werkgevers
organisaties hebben het recht federaties en 
vakcentralen op te richten en zich daarbij 
aan te sluiten en elke organisatie, elke 
federatie en elke vakcentrale heeft het recht 
zich aan te sluiten bij internationale orga
nisaties van werknemers en werkgevers. 

Art. 6. Het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 il eveneens van toepassing op fe
deraties en vakcentralen van werknemers
en werkgeversorganisaties. 

Art. 7. Het verkrijgen van rechtspersoon
lijkheid door de werknemers- en werkcevers
organisaties, federaties of vakcentralen mac 
niet afhankelijk gesteld worden van zodanige 
voorwaarden, dat de toepassing van de 
bepalingen der artikelen 2, 3 en 4 in het 
gedrang komt. 

Art. 8. 1. Bij de uitoefening van de 
rechten, welke hun bij dit verdrag zijn 
toegekend, zijn de werknemers, de werk
gevers en hun onderscheidende organisaties 
gehouden, om, evenals andere personen of 
georcaniseerde groepen, de wetten van het 
laad te eerbiedicen. 

2. De nationale wetgevinc mag 'geen 
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afbreuk doen, noch op zodanige wijze 
toegepast worden, dat afbreuk gedaan 
wordt aan de waarborgen, in dit verdrag 
voorzien. 

Art. 9. 1. De mate, waarin de waar
borgen, bij dit verdrag voorzien, ten aan
zien van de gewapende macht en de politie 
van toepassing zijn, zal door de nationale 
wetgege·ving worden bepaald. 
2. Overeenkomstig de beginselen, neer
gelegd in het achtste lid van artikel 19 
van het Statuut der Internationale Arbeids-
0rganisatie, mag de bekrachtiging van dit 
verdrag door een Lid niet beschouwd wor
den als een inbreuk op een reeds bestaande 
wet, rechterlijke uitspraak, gewoonte of 
overeenkomst, die aan de leden van de 
gewapende macht en de politie waarborgen 
toekent, welke bij dit verdrac zijn voorzien. 

Art. 10. In dit verdrag betekent het 
woord "organisatie" elke organisatie van 
werknemers of werkgevers, welke het be
vorderen en het verdedièen van de belangen 
van de werknemers of de werkgevers ten 
doel heeft, 

DEEL II 

Bescherming uan het uakuerenz"gingsrecht. 
Art. n. Elk Lid van de Internationale 

Arbeidsorganisatie, voor hetwelk dit verdrag 
van kracht is, verbindt zich alle nodice en 
geschikte maatregelen te nemen om aan de 
werknemers en de werkgevers de vrije uit
oefening te verzekeren van het vakvereni
gingsrecht. 

DEEL III 
Ver,chillende maatregelen. 

Art. 12. 1. Voor zoveel betreft de ge. 
bieden, bedoeld in artikel 35 van het Statuut 
der Internationale Arbeidsorganisatie, zoals 
dit is gewijzigd bij de akte van :wijziging 
van het Statuut der Internationale Arbeids
organisatie 1946, behoudens de gebieden, 
bed<>eld in de leden 4 en 5 van dat aldus 
gewijzigde artikel, moet elk Lid van de 
Organisatie, dat dit verdrrag bekrachti~, 
tegelijk met zijn bekrachtiging of zo spoedig 
mogelijk na zijn bekrachtiging aan de 
Directeur-Gener,aal van het Internationaal 
Arbeidsbureau een verklaring doen toe
komen, waarin het mededeelt: 

a. de gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich verbindt, dat de bepalingen van het 
verdrag zonder wijziging wo.rden toegepast; 

b. de :gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich verbindt dat de bepalingen van het 
verdrag met wijzigingen worden toegepast, 
en waarin die wijzigingen bestaan: 

c. de gebieden, waarop het verdrag niet 
toegepast kan worden, en in die gevallen, 
de redenen, waarom het niet toegepast kan 
worden: 

d. de gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich zijn beslissing voorbeboudt. 

2. De verplichtingen, bedoeld onder a. 
en b. van het eerste lid van dit artikell 
zullen geacht worden een integrerend dee 
van de bekrachtiging uit te maken en 
zullen dezelfde gevolgen hebben. 

3. Elk Lid zal bij een nadere verklariac 
afstand kunnen doen van alle of een deel 
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der voorbehouden, neergelegd in zijn oor
spronkelijke verklaring ingevolge het be
paalde onder b, c en d van het eerste lid 
van dit artikel. 

4. Elk Lid zal op enig tijdstip, waarop 
dit verdrag overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 16 kan worden opgezegd, aan de 
Directeur-Generaal een nadere Vêrklaring 
kunnen doen toekomen, waarbij in enig 
ander opzicht de inhoud van een vroeg~re 
verklaring gewijzigd wordt en de toestand 
ten aanzien van bepaald aangegeven ge
bieden uiteengezet wordt. 

Art. 13. 1. Wanneer de in dit verdrag 
behandelde aangelegenheden vallen binnen 
de eig~n b evoegdheden van een buiten het 
moederland gelegen gebied, kan het Lid, 
dat verantwoordelijk is voor de buiten
landse betrekkingen van dat gebied, in 
overeenst~mming met de Regering van dat 
gebied, aan de Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau een verklaring 
doen toekomen, waarbij het, namens dat 
gebied, de verplichtingen in dit gedrag neer
gelegd, aanvaardt. 

2. Een verklaring, waarbij de verplich
tingen, neergelegd in dit verdrag, worden 
aanvaard, kan aan de Directeur-Generaal 
van het Internationaal Arbeidsbureau wor
den medegedeeld: 

a. door twee of meer Leden der Orga
nisatie voor een gebied, dat onder hun 
gemeenschappelijk gezag is geplaatst; 

b. door elke internationale autoriteit; die 
voor het beheer van een gebied verant
woordelijk is krachtens de bepalingen van 
het Handvest der Verenigde Naties of 
anderszins, met betrekking tot dat gebied. 

3. De verklaringen, aan de Directeur
Generaal van het Internationaal Arbeids
bureau overeenkomstig het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel mede
gedeeld, moeten vermelden, of de bepalingen 
van het verdrag in het betreffende gebied 
met of zonder wijzigingèn zullen worden 
toegapast; wanneer de verklaring inhoudt, 
dat de bepalingen van het verdrag onder 
voorbehoud van wijzigingen zullen worden 
toegepast, moet zij vermelden, waarin die 
wijzigingen bestaan. 

4. Het betreffende Lid of de betreffênde 
Leden of internationale autoriteit zullen bij 
een latere verklaring geheel of gedeeltelijk 
af stand kunnen doen van het recht zich te 
beroepen op een wijziging in een vroegere 
verklaring medegedeeld. 

5. Het betreffende Lid of de betreffende 
Leden of internationale autoriteit zullen op 
elk tijdstip, waarop dit bedrag overeen
komstig het bepaalde in artikel 16 opgezegd 
kan worden, aan de Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau een nadere 
verklaring kunnen doen toekomen, waarbij . 
in enig ander opzicht de inhoud van een 
vroegere verklaring gewijzigd wordt en de 
toestand ten aanzien van de toepassing van 
dit verdrag medegedeeld wordt. 

DEEL IV 

Slotbepalingen. 

Art. 14. De officiële bekrachtigingen van 
dit verdrag zullen worden medegedeeld aan 
de Directeur-Generaal van het Internatio-
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naai Arbeidsbureau en door hem worden 
ingeschreven. 

Art. 15. 1. Dit verdrag zal slechts ver
bindend zijn voor de Leden van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, die hun be
krachtigingen door de Directeur-Generaal 
hebben doen inschrijven. 

2. Het zal van kracht worden twaalf 
maanden nadat de bekrachtigingen van 
twee Leden door de Directeur-Generaal 
zullen zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder 
Lid van kracht worden twaalf maanden na 
de datum, waarop zijn bekrach.tiging zal 
zijn ingeschreven. 

Art. 16. 1. leder Lid, dat dit verdrag 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na 
v~rloop van een termijn van tien jaren na 
de datum, waarop dit verdrag van kracht 
is geworden, zulks bij een verklaring, toe
gezonden aan de Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau en door 
deze in te schrijven. De opz~gging wordt 
eerst van kracht een jaar nadat zij is in
geschreven. 

2. Ieder Lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, en binnen een jaar na verloop 
van de termijn van tien jaren, bedoeld in 
het vorige lid, geen gebruik maakt van de 
bevoegdheid tot opzegging, voorzien in dit 
artikel, zal voor een nieuwe termijn van 
tien jaren gebonden zijn en kan daarna dit 
verdrag opzeggen na verloop van elke 
termijn van tien jaren, volgens de voor
waarden bedoeld in dit artikel. 

Art. 17. 1. De Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau zal aan 
alle Leden der Internationale Arbeidso1ga
nisatie kennis geven van de inschrijving 
van -alle bekrachtigingen, verklaringen en 
opzeggingen, welke hem door de Leden der 
Organisatie zullen zijn medegedeeld. 

2. Bij de kennisgeving aan de Leden 
der Organisatie van de inschrijving van de 
tweede hem medegedeelde bekrachtiging, 
zal de Directeur-Generaal de aandacht van 
de Leden der Organisatie vestigen op de 
datum, waarop dit verdrag van kracht zal 
worden. 

Art. 18. De Directeur-Ganeraal van het 
Internationaal Arbeidsbureau zal aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
m~dedeling doen, ter registratie overeen
komstig het bepaalde in artikel 102 van 
het Handvest der Verenigde Naties, van de 
volledige bijzonderheden omtrent alle be
krachtigingen, verklaringen en opzeggingen, 
welke hij overeenkomstig de vorige artikelen 
heeft geregistreerd. 

Art. 19. Telkens na verloop van een 
termijn van tien jaren, te rekenen van de 
datum, waarop dit verdrag van kracht is 
geworden, zal de Raad van Beheer van het 
Internationaal Arbeidsbureau aan de Al 
gemene Conferentie verslag uitbrengen ove 
de toepassing van dit verdrag en beslissen 
of het wenselijk is de gehele of gedeeltelijke 
herziening van dit verdrag op de agend 
der Conferentie te plaatsen. 

Art. 20. 1. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, houdende gehele 
of gedeeltelijke wijziging van het onderhavige 
verdrag, zal, tenzij het nieuwe verdrag an
ders bepaalt: 
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a. de bekrachtiging door een Lid van 
het nieuwe verdrag, houdende bersiening, 
ipso jure onmiddellijke opzegging van het 
onderhavige verdrag mede brengen niettegen
staande het bepaalde in artikel 16, onder 
voorbehoud evenwel, dat het nieuwe verdrag, 
houdende herziening, van kracht is g~worden; 

b. van de datum, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herzieninc, van kracht 
is geworden, het onderhavige verdrag niet 
langer door de Leden bekrachtigd kunnen 
worden. 

2. Het onderhavige verdrag zal echter 
van kracht blijven naar vorm en inhoud 
voor de Leden, die het bekrachtigd hebben 
en die het verdrag, houdende herziening, 
niet bekrachtigen. 

Art. 21. De Engelse en de Franse tekst 
van dit v"'rdrag zijn gelijkelijk authentiek. 

s. J 539 
8 December 1949. WET, betreffende voor

behoud van de bevoegdheid tot toe
treding tot het Verdrag betreffende de 
nachtarbeid van vrouwen in de nijver
heid werkzaam, (herzien 1948). 

Bijl. Hand. Il 48/ 49, 1347; 
Bijl. Hand. Il 49/So, 1347; Hand. Il 

49[50, bladz. 598; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1347; Hand. 1 49/50, 

bladz. 43. 

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

dat bet wenselijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden voor het Rijk in Europa 
toe te treden tot het Verdrag betreffende 
de nachtarbeid van vrouwen in de nijver
heid werkzaam, herzien 1948, aangenomen 
in de een en dertigste, van 17 Juni tot 
10 Juli 1948 te San Francisco gehouden, 
zitting van de Internationale Arbeidsco.n
ferentie, welke toetreding ingevolge artikel 
60, lid 3, der Grondwet alleen kan ge
schieden krachtens de wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Enig artikel 
Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 

voor h,et Rijk in Europa toe te treden tot 
het Verdrag betreffende de nachtarbeid van 
vrouwen in de nijverheid werkzaam (herzien 
1948) aangenomen in de een en dertigste, 
van 17 Juni tot 10 Juli 1948 te San Francisco 
gehouden, zitting van de Internationale 
Arbeidsconferentie, van welk verdrag de 
tekst, benevens een Nederlandse.vertaling*, 
in afdruk nevens deze wet is gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 December 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaan, 
A. M. JoEKES. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

( Uitg-a. 13 Januari 1950.) 

* De Engelse en Franse vertalin,a is niet 
opgenomen. 
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Verdrag (no. 89) betreffende de nachtarbeid 
van vrouwen In de nijverheid werkzaam 

(herzien In 1948) 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, 

Door de Raad van Beneer van het In
ternationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen 
te San Francisco en aldaar bijeengekomen 
in haar een en dertigste zitting op 17 Juni 
1948. 

Besloten hebbende verschillende voor
stellen aan t e nemen betreffende de gedeel
telijke herzieninc van het verdarg "Nacht
arbeid van vrouwen, herzien 1934" door de 
Conferentie in haar acbttiende zitting aan
genomen, welk onderwerp het negende punt 
van de agenda der zittinc is, 

Overwegende, dat die voorstellen de 
vorm moeten aannemen van een inter
nationaal verdrag 

Neemt heden de 9de Juli 1948 het vol
gende verdrag aan, dat cenoemd zal worden 
"Verdrag nachtarbeid van vrouwen, herzien 
1948"; 

DEEL I 
Algemene bepalingen 

Art. 1. Voor de toepassing van dit ver
drag worden als ,,nijverheidsondeme1DU1Pn" 
met name beschouwd: 

a. mijnen, groeven en alle andere in
richting~n voor het winnen van minerale 
stoffen uit de aardbodem; 

b. ondern~mingen, waarin goederen wor
den vervaardigd, veranderd, gereinigd, ber
steld, versierd, afgewerkt, tot verkoop 
geschikt gemaakt, cesloopt of vernietigd, 
of waarin stoffen een verandering onder
gaan, hieronder begrepen scheepsbouw
ondememingen, ondernemingen voor de 
voortbrenging. transfonnatie en overbren
ging van electriciteit en alle andere beweeg
kracht; 

c. bouwondernemingen en ondernemin
gen voor de burgerlijke bouwwerken, daar
onder begrepen bouw- en herstel-, onder
houds-, veranderings- en slopingswerkzaarn
beden. 

2. De bevoegde autoriteit zal de schei• 
dingslijn aangeven tussen nijverheid ener
zijds, landbouw, handel en andere niet
industriële werkzaamheden anderzijds. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit ver
drag wordt onder "nacht" verstaan: een 
tijdruimte van ten minste elf achtereen
volgende urèn, waarin een door de bevoegde 
autoriteit te bepalen tijdsverloop van ten 
minste zeven achtereenvolgende uren, lig
gende tussen tien uur 's avonds en zeven 
uur 's morgens moet vallen; de bevoegde 
autoriteit kan verschillende tijdruimten voor 
verschillende streken, industrieën, onder
nemingen of takken van industrieën of van 
ondernemingen voorschrijven, doch moet, 
vóórdat , zij • een tijdruimte na elf uur 
's avonds aanvangende vaststelt, de betrok
ken werkgevers- en werknemersorganisaties 
raadplegen. 

Art. 3. Men zal vrouwen, onverschillig 
van welke leeftijd, gedurende de nacht geen 
arbeid mogen laten verri~ten in enice 
nijve.rheidsoo.dememing, lletzij het betreft 
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een Overheidsonderneming of een onder
neming van een bijzonder persoon, of in 
een toebehoor daarvan, met uitzondering 
alleen van ondernemingen, waarin uitslui- · 
tend door de leden van eenzelfde gezin 
wordt gewerkt. 

Art. 4. Artikel 3 zal niet worden toe
gepast: 

a. in geval van ovennacht, wanneer in 
een onderneming een onderbreking van de 
bedrijfsarbeid plaats b.eeft1 die onmogelijk 
kon worden voorzien, en die geen periodiek 
karakter draagt; 

b. hl geval grondstoffen worden ver• 
werkt of stoffen in behandeling zijn, die 
aan zeer spoedig bederf onderhevig zijn, 
indien zodanige nachtarbeid nodig is om 
die stoffen te behoeden tegen onvermijdelijk 
verloren ·gaan. 

Art. 5. 1. Wanneer, ten gevolge van 
zeer bijzonder ernstige omstandigheden, het 
nationaal belang dat vereist, kan het verbod 
van nachtarbeid van vrouwen door de 
Regering, na raadpleging van de betrokken 
werkgevers- en werknemersorganisaties, op
geschort worden. 

2. Van die opschorting moet aan de 
Directeur-Generaal van het Internationaal 
Arbeidsbureau door de betrokken Regering 
kennis gegeven worden in haar jaarlijks 
verslag over de toepassing van het verdrag. 

Art. 6. In nijverheidsondernemingen, die 
worden beïnvloed door de seizoentijden en 
in alle gevallen waarin zulks door bijzondere 
omstandigheden wordt vereist, mag de tijds
duur van de nacht, als bedoeld in artikel 
2, gedurende zestig dagen per jaar worden 
teruggebracht tot tien uur. 

Art. 7. In landen, waar het klimaat het 
werken overdag bijzonder bezwaarlijk maakt 
voor de gezondheid, mag de nacht korter 
worden genomen dan in de voorafgaande 
artikelen wordt bepaald, mits overdag een 
evenredig langere rusttijd wordt toegestaan. 

Art. 8. Dit verdrag is niet van toe
passing: 

a. op vrouwen, die een verantwoorde
lijke betrekking van leidinggevende of 
technische aard bekJeden en 

b. op vrouwen, werkzaam in gezond
heidsdiensten en diensten, die de materiële 
verzorging behartigen, en welke vrouwen 
in de regel niet deelnemen aan enice handen
arbeid. 

DEEL Il 
Bijzondere bepalifl/len betre//eruû bepaalde 

landen 

Art. 9. In landen, waar geen openbare 
regeling van toepassing is op de arbeid van 
vrouwen gedurende de nacht in nijverheids
ondernemingen, kan de Recering bepalen, 
dat onder de uitdrukking "nacht", voor
lopig, gedurende een maximwn tijdsverloop 
van drie jaren verstaan wordt een tijds
verloop van slechts tien uur, waarin een 
door de bevoegde autoriteit vast te stellen 
tijdruimte van ten minste zeven achtereen
volgende uren moet vallen, liggende tussen 
tien uur 's avonds en zeven uur 's morgens. 

Art. 10. J. De bepalingen van dit ver
drag zijn op India van toepassing met de 
wijz~gingen als in dit artikel bepaald. 

1032 

2. Die wijzigingen zijn van toepassing 
op alle gebieden, waar de wetgevende ma.ebt 
van India de bevoegdheid heeft ze toe 
te passen. 

3. De uitdrukking "nijverheidsondeme
înfu&en" moet omvatten: 

a. de fabrieken, zoals die omschreven 
zijn in de wet op de fabrieken van India 
(Indian Factories Act.); en 

b. de mijnen, waarop de wet op de 
mijnen van India van toepassing is (Indan 
Mines Act). 

Art. 11. 1. De bepalingen van dit ar
tikel zijn op Pakistan van toepassing met 
de wijz1ci.ngen in dit artikel bepaald. 

2. Die wijzigingen zijn van toepassing 
op alle gebieden, waar de wetgevende macht 
van Pakistan de bevoegdheid heeft ze toe 
te passen. 

3. De uitdrukking "nijverheidsondeme
minaen" moet omvatten: 

a. de fabrieken, zoals die omschreven 
zijn in de wet o_p de fabrieken (Factories 
Act); en 

b. de mijnen, waarop de wet op de 
mijnen (Mines Act) van toepassing is. 

Art. 12. r. De Internationale Arbeids
conferentie kan 10 elke zitting, op welker 
agenda de aangelegenheid !geplaatst is, bij 
meerderheid van twee derden der stemmen 
ontwerp-amendementen op één of meer van 
de voorgaande artikelen van deel II van 
dit verdrag aannemen. 

2. Een zodanig amendement moet het 
Lid of de Leden aanwijzen, op wie het van 
toepassing is en moet, binnen het tijdvak 
van een jaar, of in buitengewone omstandig
heden, binnen een tijdvak van achttien 
maanden na de slu,iting van de zitting van 
de Conferentie, voor h_et Lid of de Leden, 
voor wie het van toepassing is, voor:gelegd 
worden aan de bevoegde autoriteit of 
autoriteiten, ten einde de aangelegenheid 
in een wet te belichamen of andere maat
regelen ter zake te nemen. 

3. Het Lid, dat de toestemming van de 
bevoegde autoriteit of autoriteiten heeft 
verkregen, deelt de officiële bekrachtiging 
van het amendement ter inscbrijving mede 
aan de Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau. 

4. Een dergelijk ontwerp-amendement, 
eenmaal door het Lid of de Leden waarvoor 
het van toepassing is, bekrachtigd, treedt 
als amendement op dit verdrag in werking. 

DEEL III 

Slotbepali fl/len 

Art. 13. • De officiële bekrachtigingen van 
dit verdrag zullen worden medegedeeld aan 
de Directeur-Generaal van het Internationaal 
Arbeidsbureau en door hem worden inge-
schreven. · 

Art. 14. 1. Dit verdrag zal slechts 
verbindend zijn voor de Leden der Inter
nationale Arbeidsorganisatie, die hun be
krachtigingen door de Directeur-Generaal 
hebben doen inschrijven. 

2. Het zal van kracht worden twaalf 
maanden, nadat de bekrachtigingen van 
twee Leden door de Directeur-Generaal 
zullen zijn ingeschreven. 
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3. Vervolgens zal dit verdrac voor ieder 
der Leden in werking treden twaalf maanden 
na de datum, waarop zijn bekrachti&'ing zal 
zijn ingeschreven. 

Art. 15. 1. leder Lid, dat dit verdrac 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na 
verloop van een termijn van tien jaren na 
de datum, waarop dit verdrag van kracht 
is geworden, zulks bij een verklaring toe
gezonden aan de Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau en door deze 
in te schrijven. De opzegging wordt eerst 
van kracht een Jaar, nadat zij is ia&e
schreven. 

2. Ieder J,.id, dat dit verdrac heeft 
bekrachtigd en binnen een jaar na verloop 
van de termijn van tien jaren, bedoeld in 
het vorig lid, geen gebruik maakt van de 
bevoegdheid tot opzegging, voorzien in dit 
artikel, zal voor een nieuwe termijn van 
tien jaren gebonden zijn en zal daarna dit 
verdrag kunnen opzeggen na verloop van 
elke termijn van tien jaren, onder de voor
waarden, bedoeld in dit artikel. 

Art. 16. l. De Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau zal aan 
alle Leden der Internationale Arbeidsorga
nisatie kennisgeven van de inschrijving van 
alle bekrachticingen en opzeggingen, welke 
hem door de Leden der Organisatie zullen 
zijn medegedeeld. 

2. Bij de kennisgeving aan de Leden 
der Organisatie van de tweede h,em mede
gedeelde bekrachtiging, zal de Duecteur
Generaaf de aandacht van de Leden der 
Organisatie vestigen op de datum, waarop 
dit verdrag van kracht zal worden-

Art. 17. De Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau zal aan de 
Secretari~Generaal van de Verenigde Naties 
mededeling doen ter registratie, overeen
komstig het bepaalde in artikel 102 van 
het Handvest der Verenigde Naties, van de 
volledige bijzonderheden omtrent alle be
krachtigingen en opzegcincen, welke hij 
overeenkomstig de voorgaande artikelen 
heeft geregistreerd. 

Art. 18. Telkens na verloop van een 
tennijn van tien jaren, te rekenen van de 
datum, waarop dit verdrac van kracht is 
geworden, moet de Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau aan de 
Algemene Conferentie een verslag uitbrengen 
over de toepassing van dit verdrac en 
beslissen of het wenselijk is de gehele of 
gedeeltelijke herziening van dit verèrag op 
de agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 19. 1. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, houdende gehele 
of gedeeltelijke wijziging van b,et onder
havige verdrag, zal, tenzij het nieuwe ver
drag anders bepaalt: 

a. de bekrachtiging door een Lid van 
het nieuwe verdrag, houdende herziening, 
ipso jure onmiddellijke opzegging van het 
onderhavige verdrag medebrengen, niet- · 
tegenstaande het bepaalde in artikel IS, 
onder voorbehoud evenwel, dat het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, van kracht 
is geworden; 

b. van de datum, waarop het rüeuwe 
verdrag, houdende h.erziening, van kracht is 
geworden, het onderhavige verdrag niet langer 
door de Leden bekrach.tigd kwuien worden. 

S. 1949, l 539-544 

2. Het onderhavige verdrac zal echter 
van kracht blijven naar vorm en inhoud 
voor de Leden, die het bekrachtigd hebben 
en die het nieuwe verdrac, h,oudende her
ziening, niet bekrachtigen. 

Art. 20. De Engelse en de Franse tekst 
van dit verdrac zijn .celijkelijk authentiek. 

s. J 540 
8 D,cember 1949. WET, houdende wijzi" 

ging van het Tiende Hoofdstuk: der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
(Departement van Economische Zaken). 

Bijl. Hand. 11 48/ 49, 1326; 
B1.ïl. Hand. Il 49/So, 1326; Hand. 11 

49/.50, bladz. 598; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1326; Hand. 1 49/50~ 

bla.á. 43. 

s. J 541 
8 December 1949. WET, houdende wijzi

cing van het Tiende Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947 
(Departement van Economisch,e Zaken). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1313; 
Bijl. Hand. Il 49/So, 1313; Hand. 11 49/50, 
bladz. 598; 

Brïl. Hand. 1 49/50, 1313; Hand. 1 49/50, 
bladz. 43. 

s. J 542 
8 December 1949. WET, houdende nadere· 

wijzicing van de begroting van het 
. Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden 

voor het dienstjaar 1948. 
• Bijl. Hand. 11 49/So, 1461; Hand. 11 49/50, 
bladz. 598. 

Btïl. Hand. 1 49/So, 1461; Hand. 1 49/50, 
bladz. 43. 

s. J 543 
8 D11ean1Mr 1949. WET• houdende wijziging 

van het Negende Hoofdstuk B der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949 (Ver
hoginc bedrijfskapitaal Stichting Water
bouwkundig Laboratoriwn te Delft). 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1435; 
Hand. 11 49/ so, bladz. 598; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1435; 
~and. 1 49/ 50, bladz. 43. 

s. J 544 
8 Decemw 1949. WET, houdende wijzi

ging van de begrotiog van het Staats
vissershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. Il 49/So, 1426; Hand. Il 
49/.So, bladz. 598; 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1426; Hand. 149/50, 
bladz. 43. 
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s. J 545 

8 December 1949. WET tot vervallenver
klaring van de bezettingsregeling en wij
ziging van de bepaling in het Wetboek 
van Koophandel betreffende de termijn 
van bewaring van boeken, bescheiden en 
balansen van bedrijven. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1056; 
Bijl. Hand 1149/50, 1056; 
Hand. Il 49/50, 'blads. 598; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1056; 
Hand. I 49/50, bladz. 43. 
Wij JULIANA, enz . ••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de bezettingsregeling be
treffende de termijn van bewaring van boe
ken, bescheiden en balansen van bedrijven te 
doen vervallen, en de inhoud dier regeling 
wettelijk op te nemen in artikel 6, derde lid, 
van het Wetboek van Koophandel; 

Zo ia het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Het besluit van de secretaris-gene

raal van het departement van Justitie be
treffende de termijn van bewaring van boe
ken, bescheiden en balansen van bedrijven 
(Verordenirl4enblad voor het bezette Neder
landse Gebied 1943, No. 22) vervalt. 

Art. II. In artikel 6, derde lid, van het 
Wetboek van Koophandel vervallen de woor
den "dertig jaren". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 Decem~ 

bcr 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 
(Uit,e,. 20 Dec. 1949). 

s. J 546 

8 December 1949. WET, houdende natura
lisatie van Hendrikus Johannes van 
Aarle en 19 anderen. 

Bijl! Hand. 11 48/49, 1331; 
Biil. Hand. IJ 49/50, 1331; 
Hand. Il 49/50, blad•. 598,· 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1331 ; 
Hand. I 49/50, blads. 43. 

Wij JULIANA, enz . ••• doen te weten: 
Alzo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hendrikus Johannes van Aarle en 19 ande
ren, die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenachap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. H 232); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Hendrikus Johannea van Aarle, ge

boren te Kleef (Duitsland) 1 September 
1899, schoenmaker, wonende te Antwerpen 
(België); 
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2°. Maria Jaociba. Bronsteede, geboren te 
Antwerpen (België) 26 December 1890, zon
der beroep, wonende te Berchem-Antwerpen 
(Belg~ë); 

3°. Catharine Gertrude Deveer, geboren 
te Brussel (Bel,ië) 24 Augustus 1879, zonder 
beroep, weduwe van Gijsbertus Martinus 
Dronsberg van der Linden, wonende te Brus
sel (België); 

4°. Maria . Ludovica E'8,n, geboren te 
Willebroek (België) 19 Februari 1872, huia
houdster, weduwe van Julius Christiaan Feis, 
wonende te Antwerpen (BelAië); 

5°. Jan Me/chi.or Corneel Hamers, gebo
ren te MtJChelen (België) 26 October 1904, 
invalide metaalbewerker, wonende te Meche
len (Bel.ë); 

6°. Antonius Cornelius Ludovicus van 
Heel, geboren te Antwerpen (Bel~ë) 20 Ja
nuari 1901, beeldhouwer, wonende te Ber
chem-Antwerpen (Bel,ië); 

7°. Gerrit Kempen, geboren te Antwer
pen (België) 1 December 1903, magazijnbe
diende, wonende te Berchem-Antwerpen 
(België); 

8°. Ferdinandus Constantinus Hubertus 
Kuypers, geboren te Antwerpen (België) 1 
Juni 1894, kantoorbediende, wonende te 
Mortsel-Antwerpen (België); 

9°. Petrus Theodorus Marianus Kuypers, 
geboren te Antwerpen (België) 15 Januari 
1891, afdelingschef, wonende te Mortsel
Antwerpen (België); 

10°. Elisabeth Johanna Maria Nass, ge
boren te Aspel (Duitsland) 26 November 
1879, zonder beroep, weduwe van Jacobus 
Antonius Dekker, wonende te Brasschaat 
(België); 

11 °. Eu,anius Josephus Plompen, gebo-
• ren te Berclunn (Bel,;i) 25 Juli 1904, bouw

ondernemer, wonende te Antwerpen (Bel
gië); 

12°. Johann Peter Hubert Raeven, gebo
ren te Aken (Duitsland) 10 Maart 1890, 
landbouwer, wonende te Guillaucourt 
(Franlcrijlc); 

13 °. WIiheimus Theodorus H ubertus Sal
den, geboren te Bor46rhout (België) 10 April 
1903, boekdrukker, wonende te Antwerpen 
(België); 

14 °. Johanna Helena Schoenmakers, ge
boren te Antwerpen (België) 20 Februari 
1893, klecnnaabtcr" wonende te Borgerhout 
(België); 

15°. Ludovicus Joannes Petrus Gerardus 
Van Seten, geboren te Antwerpen (BelAië) 
19 December 1894, veehandelaar, wonende 
te Kapellen-Antwerpen (BelAië); 

16°. Franciscus Konradus Smith, gebo
ren te ArchanJlel (Rusland) 30 September/ 
13 Octobcr 1906, fabrikant, wonende te Sint 
Pieters Woluwe (België); 

17°. Anna Catharina Straat, geboren te 
Aken (Duitsland) 4 Maart 1902, secretarea
se, wonende te Eupen (België); 

18°. Gerard Hénri Vanoest, geboren te 
Rousselare (België) 20 September 1898, 
chauffeur-bankwerker, wonende te Wattrelos 
(FrankriJk); 
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19°. Theodorus Aloysius Vissers" geboren 
te Antwerpen (Belgiä) 16 December 1895, 
bankwerker, wonende te Hoboken-Antwer
pen (België); 

20°. Maurits Filip de Vos7 geboren te 
Brussel (België) 25 Juli 1898, koopman, wo
nende te Schaerbeek (BelAië). 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Luten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 Decem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie" WIJERS. 
(Uit,eg. 20 December 1949.) 

s. J 547 
8 December 1949. WET, houdende goed• 

keuring van toetreding tot het Verdrag 
betreffende de organisatie van de dienst 
voor de werkgelegenheid. (San Fran
cisco, 1948.) 

Bijl. Hand. 11 49/501 1410; Hand. 11 
49/ 50, bladz. 598; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1410; Hand. I 49/50, 
bladz. 43. 

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

dat het wenselijk is voor het Rijk in Europa 
toe te treden tot het Verdrag betreffende 
de organisatie van de dienst voor de werk
gelegenheid, aangenomen in de een en der
tigste, van 17 Juni tot 10 Juli 1948 te 
San Francisco gehouden, zitting van de 
Internationale Arbeidsconferentie, welke 
toetreding ingevolge artikel 60, lid 3, der 
Grondwet alleen kan geschieden krachtens 
de wet; 

Zois het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Enig Artilc.l 

Goedgekeurd wordt voor het Rijk in 
Europa toe te treden tot het Verdrag be
treffende de organisatie. van de dienst voor 
de werkgelegenheid, aangenomen in de 
een en dertigste, van 17 Juni tot 10 Juli 
1948 te San Francisco gehouden, zitting 
van de Internationale Arbeidsconferentie, 
van welk Verdrag de Franse en de Engelse 
tekst *, benevens een Nederlandse vertaling 
bij deze wet zijn gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 December 

1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. J OEKES. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER.· 

(Uitg.,. 13 Januari 1950.) 

* De Engelse en Franse vertaling is niet 
0 pgenomen. 
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Yerdra« (No. 88) betreffende de Organisatie 
van de Dienst voor de Werkgelegenheid 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, door de Raad 
van Beheer van het Internationaal Arbeids
bureau te San Francisco bijeengeroepen en 
aldaar bijeengekomen op 17 Juni 1948 in 
haar een en dertigste zitting en besloten 
hebbende verschillende voorstellen aan te 
nemen betreffende de organisatie van de 
dienst voor de werkgelegenheid, welk ,onder
werp begrepen is in het vierde punt van 
de agenda der zitting, en besloten hebbende, 
dat die voorstellen de vorm zullen aannemen 
van een internationaal verdrag, neemt heden 
de negende Juli 1948 het volgende verdrag 
aan, dat genoemd zal worden "verdrag 
betreffende de dienst voor de werkgelegen
heid 1948". 

Art. I. I. Elk Lid van de Internatio
nale Arbeidsorganisatie, ten aanzien van 
wie dit verdrag van kracht js, moet een 
openbare kosteloze dienst voor de werk
gelegenheid in stand houden of er voor 
zorgen> dat zodanige dienst in stand ge
houden wordt. 

2. Het is een essentiële taak van de 
dienst voor de werkgelegenheid om, in 
samenwerking, waar nodig, met andere 
openbare en bijzondere daarvoor in aan
merking komende lichamen, de best moge
lijke organisatie van de arbeidsmarkt te ver
wezenlijken als een integrerend deel van 
het nationale welvaartsprogramma, dat de 
strekking heeft om "werk aan iedereen" te 
verzekeren en zulks te handhaven, alsmede 
om de productieve hulpbronnen te ont
wikkelen en te gebruiken. 

Art. 2. De dienst voor de werkgelegen
heid moet bestaan uit een nationaal systeem 
van arbeidsbureaux onder toezicht van een 
nationale autoriteit. 

Art. 3. I. Het systeem moet een net
werk van plaatselijke bureawc en, zo nodig 
van regionale bureaux omvatten) voldoende 
in aantal om elke aardrijkskundige streek 
van het land te bedienen, en gunstig celegen 
voor de werkgevers en de arbeiders. 

2. De organisatie van dat oetwe·rk 
moet: 

a. nader onderzocht worden: 
1e. wanneer er belangr,ijke veranderingen 

plaats vinden in de verdeling van de 
economische werkzaamheid en van de ar- • 
beidende bevolking en 

2e. wanneer de bevoegde autoriteit een 
herziening wenselijk acht on de ervaring 
gedurende een periode, waarin de werk
zaamheden als proef ceschieden, verkregen, 
te beoordelen; 

b. herzien worden wanneer het biervoren 
bedoeld onderzoek aantoont, dat herziening 
noodzakelijk is. 

Art. 4. 1. Passende regelingen moeten 
door middel van adviserende commissies 
genomen worden voor de samenwerkinc van 
vertegenwoordigers van werkgevers en ar
beiders bij de organisatie en het werk van 
de dienst voor de werkgelegenheid alsmede 
de ontwikkeling van het beleid van die 
dienst. 

2. Die recelingen moeten een voorzie
ninc inhouden voor het iostellen van een 
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of meer nationale adviescommissies en, waar 
nodic, voor regionale en plaatselijke com" 
missies. 

3. De vertegenwoordigers van werkge
vers en arbeiders in die commissies, moeten 
in een geliJk aantal aangewezen worden, 
na overleg met de vertegenwoordigende 
organisaties van werkgevers en arbeiders, 
daar waar die bestaan. · 

Art. 5. De algemene politiek van de 
dienst voor de werkgelegenheid ten opzichte 
van het verwijzen van arbeiders naar be
schikbare arbeid, moet na raadpleging van 
de vertegenwoordigers van de werkgevers 
en van de arbeiders door middel van de 
adviserende commissies, bedoeld in artikel 
4, vastgesteld worden. 

Art. 6. De dienst voor de werkgelegen
heid moet zodanig ingericht worden, dat 
een doeltreffende aanwerving en plaatsing 
van de arbeiders verzekerd is; te dien 
einde moet hij : 

a. de arbeiders behulpzaam zijn bij het 
vinden van passend werk en de werkgevers 
om geschikte arbeiders te vinden, en meer 
in het bijzonder moet die dienst in over
eenstemming met op nationale grondslag 
vastgestelde regels : 

Ie. de werkzoekenden inschrijven, aan
tekening houden van hun beroepsbekwaam
heden, ervaring en wensen, hen ondervragen 
met betrekking tot hun tewerkstelling, in
dien nodig hun lichamelijke en beroeps
geschiktheid controleren en wanneer daartoe 
aanleiding is, hen behulpzaam zijn bij de 
beroepskeuzevoorlichting, bij beroepsoplei
ding oi herscholing; 

2e. van werkgevers nauwkeurige inlich
tingen verkrijgen omtrent vacante betrek
kingen, waar van door hen aan de dienst 
kennis gegeven is en omtrent de voor
waarden, waaraan de werknemers, die zij 
zoeken, moeten voldoen; 

3e. de aanvragers, die de vereiste be
kwaamheden en licbamenlijke geschiktheid 
bezitten, naar vacante betrekkingen ver
wijzen; 

4e. aanvragen, die bij een bureau van 
de dienst inkomen naar een ander bureau 
verwijzen alsmede van de open plaatsen 
aan een ander bureau mededeling doen, 
wanneer het in de eerste plaats geraad
pleegde bureau niet in staat is de aan
vragers behoorlijk te plaatsen of de vacante 

.,, betrekkingen niet behoorlijk kan doen 
vervullen of wanneer andere omstandig
heden verwijzing nodig maken; 

b. geschikte maatregelen nemen om: 
Ie. de beroepsmobiliteit te vergemak

kelijken teneinde het aanbod van arbeids
krachten aan te passen aan de arbeids
mogelijkheden in de verschillende beroepen; 

2e. de geografische mobiliteit te verge
màkkelijken, teneinde bij de verplaatsing 
van arbeiders naar streken, die passende 
arbeidsmogelijkheden bieden, behulpzaam 
te zijn; 

3e. het tijdelijk verplaatsen van werk
nemers van de ene streek naar de andere 
te vergemakkelijken, teneinde aan een 
plaatselijke en tijdelijke evenwichtsstoring 
tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten 
tegemoet te komen; 

4e. de verplaatsing van arbeiden van 
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het ene land naar een ander land te ver
gemakkelijken,wanneer die door de betrokken 
Regeringen overeengekomen is. 

c. in samenwerking, waar nodig, met 
andere autoriteiten en met de werkgevers 
en de vakverenigingen, alle gegevens, waar" 
over men beschikt over de toestand en het 
waarschijnlijk verloop van de arbeidsmarkt, 
zowel in het gehele land als voor de ver
schillende industrieën, beroepen en streken, 
verzamelen en analyseren en die gegevens 
systematisch en snel ter beschikking stellen 
van de openbare autoriteiten, de betrokken 
werkgevers- en arbeidersorganisaties alsmede 
van het publiek; 

d. medewerken aan de administratie van 
de werkloosheidsverzekering en werklozen
stellll en aan de toepassing van andere 
maatregelen getroffen ter ondersteuning van 
de werklozen; 

e. voor zoveel noodzakelijk, andere open
bare en bijzondere organen behulpzaam zijn 
bij het ontwerpen van zodanige sociale en 
economische plannen, die er op gericht 
zijn, de toestand van de werkgelegenheid 
gunstig te beïnvloeden. . 

Art. 7. Maatregelen moeten genomen 
worden: 

a. om binnen de venchillende bureaux, 
de specialisatie naar berol p en bedrijf, zoals 
landbouw of andere takken van werkzaam
heid, waar die specialisatie nuttig kan zijn, 
te vergemakkelijken; 

b. om op bevredigende wijze te voldoen 
aan de behoeften van bijzondere groepen 
van werkzoekenden, zoals invaliden. 

Art. 8. 1. Binnen het kader van de 
diensten voor de werkgelegenheid en voor 
de beroepskeuzevoorlichting moeten bijzon
dere maatregelen voor jeugdige penonen 
genomen en ontwikkeld worden. 

Art. 9. 1. Het personeel van de dienst 
voor de werkgelegenheid moet bestaan uit 
openbare ambtenaren, die een zodanige 
rechtspositie en dienstvoorwaarden hebben, 
dat zij onafhankelijk zijn van elke ver
andering in de Regering en van elke on
gepaste invloed van buiten en zij, met 
behoud van de belangen van de dienst, 
verzekerd zijn van hun blijvend dienst
verband. 

2. Behoudens de voorwaarden voor het 
aanstellen van leden van de openbare 
diensten door de nationale wetgevinc vast 
te stellen, moeten de ambtenaren van de 
dienst voor de werkgelegenheid uitsluitend 
aangesteld worden op grond van de ge
schiktheid van de candidaat voor de ver
vulling van de op zich te nemen taak. 

3. De middelen om die . geschiktheid te 
onderzoeken moeten door de bevoegde 
autoriteit vastgesteld worden. 

4. De ambtenaren van de dienst voor 
de werkgelegenheid moeten een voor de 
uitoefening van hun functies geschikte 
opleiding ontvangen. 

Art. 10. Door de dienst voor de werk
gelegenheid en zo daartoe -.anleiding is. 
door andere autoriteiten moeten, in samen
werking met de werkgevers- en arbeiders
organisaties en met andere belanghebbende 
organismen, alle mogelijke maatregelen ge
nomen worden om het volle gebruik van 
de dienst voor de werkgelegenheid dOOI' de 
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werkcevers en arbeiden, op basis van 
vrijwilli1heid, aan te moedigen. 

Art. 11. De bevoegde autoriteiten moe
ten alle nodige maatre1elen nemen om een 
doeltreffende sa.menwerldnc tussen de open
bare dienst voor de werkcelegenheid en de 
bijzondere burealll[ voor arbeidsbemidde
ling, welke niet beogen winst te maken, 
te verzekeren. 

Art. 12. 1. Wanneer het gebied van 
een Lid uitgestrekte streken bevat, waar 
tengevolge van het dun bevolkt zijn of 
tengevolge van de staat van hun ontwik
keling, de bevoegde autoriteit het ondoenlijk 
acht de bepalingen van het onderhavige 
verdrag toe te passen, kan zij bedoelde 
streken van de toepassing van het verdrag 
uitzonderen hetzij geheel, hetzij met de 
uitzonderingen, welke zij voor bepaalde 
inrichtingen of bepaalde werkzaamheden 
geschikt acht. 

2. Elk Lid moet in zijn eerste jaarverslag 
over de toepassing van dit verdrag, in te 
dienen overeenkomstjg het bepaalde in 
artikel 22 van het Statuut der Internationale 
Arbeidsorganisatie, de streek aanduiden, 
waarvoo.- het zich voorstelt een beroep 
te doen op de bepalingen van dit artikel 
en moet de redenen opgeven, waarom het 
zich voorstelt op die bepalingen een beroep 
te doen. Daarna zal geen Lid een beroep 
kunnen doen op de bepalingen van dit 
artikel, behoudens voor zoveel betreft de 
streken, welke het Lid aldus zal hebben 
aangeduid. · 

3. Elk Lid dat een beroep heeft gedaan 
op de bepalingen van dit artikel, moet in 
zijn volgende jaarverslagen de streken 
aangeven, ten aanzien van welke het af
stand doet van het recht om op bedoelde 
bepalingen een beroep te doen. 

Art. 13. 1. Voor zoveel betreft de ge
bieden, genoemd in artikel 35 van het 
Statuut der Internationale Arbeidsorgani
satie, zoals dit is gewijzigd bij de akte van 
wijziging van het Statuut der Internationale 
Arbeidsorganisatie 1946, behoudens de ge
bieden bedoeld in de leden 4 en s van dat 
aldus gewijzigde artikel, moet elk Lid van 
de Organisatie, dat dit verdrag bekrachtigd, 
zo spoedig mogelijk na zijn bekrachtiging 
aan de Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau een verklaring 
doen toekomen, waarin het mededeelt: 

a. de gebieden, ten aanzien waarvan het 
zich verbindt, dat de bepalingen van het 
verdrag zonder wijziging worden toegepast; 

b. de gebieden, ten aanzien waarvan 
het zich verbindt, dat de bepalingen van 
het verdrag met wijzigingen worden toe

. gepast en waarin die wijzigingen bestaan: 
c. de gebieden, waarop het verdrag niet 

toegepast kan worden en in die gevallen, 
de redenen, waarom het verdrag niet 
toegepast kan worden; · 

d. de gebieden, ten aanzien waarvan 
het zich zijn beslissing voorbehoudt. 

2. De verplichtingen, bedoeld onder a 
en b van het eerste lid van dit artikel, 
zullen geacht worden een integrerend deel 
van de bekrachtiging uit te maken en 
zullen dezelfde gevolgen hebben. 

3. Elk Lid zal bij een nadere verklaring 
afstand kunnen doen van alle of een deel 
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der voorbehouden neergelegd in zijn oor
spronkelijke verklaring ingevolge het be
paalde onder b, c en d van het eerste lid 
van dit artikel. 

4. Elk Lid zal op eni1 tijdstip, waarop 
dit verdrag overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 17 kan worden opgezegd, aan 
de Directeur-Generaal een nadere verklaring 
kunnen doen toekomen, waarbij in enig 
ander opzicht de inhoud van een vroe,ere 
verklaring gewijzigd wordt en de toestand 
ten aanzien van bepaalde aangegeven ge
bieden uiteengezet wordt. 

Art. 14. 1. Wanneer de in dit verdrag 
behandelde aangelegenheden vallen binnen 
de eigen bevoegdheden van de autoriteiten 
van een buiten het moederland gelegen 
gebied1 zal het Lid, dat verantwoordelijk 
is voor de buitenlandse betrekkingen van 
dat gebied, in overeenstemming met de 
Regering van dat gebied, de Dfrecteur
Generaal van het Internationaal Arbeids
bureau een verklaring kunnen doen toe
komen, waarbij het, namens dat gebied, de 
verplichtingen in het verdrag neergelecd, 
aanvaardt. 

2. Een verklaring, waarbij de verplich
tingen neergelegd in dit verdrag worden 
aanvaard, kan aan de Directeur-Generaal 
van het Internationaal Arbeidsbureau wor
den medegedeeld: 

a. door twee of meer Leden van de 
Organisatie voor een gebied, dat onder hun 
gemeenschappelijk gezag geplaatst is; 

b. door elke internationale autoriteit, 
die voor het beheer van een ge bied ver
antwoordelijk is krachtens de bepalingen 
van het Handvest der Verenigde Naties of 
anderszins, met betrekking tot dat ge
bied. 

3. De verklaringen aan de Directeur
Generaal van het Internationaal Arbeids
bureau, overeenkomstig de bepalingen van 
de voorgaande leden van dit artikel mede
gedeeld, moeten vermelden of de bepalingen 
van het verdrag in het betreffende gebied 
met of zonder wijzigingen toegepast zullen 
worden: wanneer de verklaringen inhoudt, 
dat de bepalingen van het verdrag onder 
voorbehoud van wijziginaen zullen worden 
toegepast, moet zij vermelden, waarin die 
wijzigingen bestaan. 

4. Het betreffende Lid of de betreffende 
Leden, of de betreffende internationale 
autoriteit, zullen bij een latere verklaring 
geheel of gedeeltelijk afstand kunnen doen 
van het recht zich te beroepen op eeQ 
wijziging in een vroeger,e verklaring mede
gedeeld. 

5. Het betreffende Lid of de betreffende 
Leden of de betreffende internationale 
autoriteit, zullen op enig tijdstip, waarop 
dit verdrag overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 17 opgezegd kan worden, aan 
de Directeur-Generaal van het Interaatio
naal Arbeidsbureau een nieuwe verklarinc 
kunnen doen toekomen, waarbij in enig 
opzicht de inhoud van een vroegere ver
klaring gewijzigd wordt en de toestand ten 
aanzien van de toepassing van dit verdrag 
medegedeeld wordt. 

Art. 15. De officiële bekrachtigingen van 
dit verdrag .zullen worden medegedeeld aaa 
de Directeur-Generaal van het Internat• 
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naai Arbeidsbureau en door hem worden 
ingeschreven. 

Art. 16. 1. Dit verdrag zal slechts 
verbindend _zijn voor de Leden der Inter
nationale Arbeidsorganisatie, die hun be
krachtigingen door de Directeur-Generaal 
hebben doen inschrijven. 

2. Het zal van kracht worden twaalf 
maanden nadat de bekrachtigingen van 
twee Leden door de Directeur-Generaal 
zullen zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder 
der Leden in werking treden twaalf maanden 
na de datum, waarop zijn bekrachtiging 
zal zijn ingeschreven. 

Art, 17. 1. Ieder Lid, dat dit verdrag 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na 
verloop van een termijn van tien jaren 
na de datum, waarop dit verdrag van 
kracht is geworden, zulks bij een verklaring 
toegezonden aan de Dfrecteur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau en door 
deze in te schrijven. De opzegging wordt 
eerst van kracht een jaar nadat zij is in
geschreven. 

2. Ieder lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd en binnen een jaar na verloop 
van de termijn van tien jaren bedoeld in 
het vorige lid, geen ·gebruik maakt van de 
bevoegdheid tot opzegging voorzien in dit 
artikel, zal voor een nieuwe termijn van 
tien jaren gebonden zijn en zal daarna 
dit verdrag kunnen opzeggen na verloop 
van elke termijn van tien jaren, onder de 
voorwaarden bedoeld in dit artikel. 

Art. 18. 1. De Directeur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau zal aan 
alle Leden der Internationale Arbeids
organisatie kennis geven van de inschrijving 
van alle bekrachtigingen, verklaringen en 
opzeggingen, welke hem door de Leden 
der Organisatie zullen zijn medegedeeld. 

2. Bij de kennisgeving aan de Leden 
der Organisatie van de inschrijving van 
de tweede hem medegedeelde bekrachtiging, 
zal de Directeur-Generaal de aandacht van 
-de Leden der Organisatie v-estigen op de 
datum, waarop dit verdrag van kracht 
zal worden. 

Art. 19. De Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau zal aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
mededeling doen, ter registratie overeen
komstig het bepaalde in artikel 102 van 
het Handvest der Verenigde Naties, van 
de volledige bijzonderheden omtrent alle 
bekrachtigingen, verklaringen en opzeggin
gen, welke hij overeenkomstig de voor
gaande artikelen heeft geregistreerd. 

Art. 20. Telkens na verloop van een 
termijn van tien jaren, te rekenen van de 
datum, waarop dit verdrag van kracht is 
geworden, moet de Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau aan de 
Algemene Conferentie verslag uitbrengen 
over de toepassing van dit verdrag en 
beslissen of het wenselijk is de gehele of 
gedeeltelijke hemening van dit verdrag op 
de agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 21. 1. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, houdende gehele 
of gedeeltelijke wijziging van het onder
havige verdrag, zal, t enzij het nieuwe 
verdrac anders bepaalt: 
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a. de bekrachtiging door een Lid van 
het nieuwe verdrag, houdende herziening, 
ipso jure onmiddeJJijke opzegg;ng van het 
onderhavige verdrag mede brengen, niettegen
staande het bepaalde in artikel 17, onder 
voorbehoud evenwel, dat het nieuwe ver
drag, houdende herziening, van kracht is 
geworden; 

b. van de datwn, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, van kracht 
is geworden, het onderhavige verdrag nie-t 
langer door de Leden bekrachtigd kunnen 
worden. · . 

2. Het onderhavige verdrag zal echter 
van kracht blijven naar vorm en inhoud 
voor de Leden, die het bekrachtigd hebben 
en die het nieuwe verdrag, houdende her
ziening, niet bekrachtigen. 

Art. 2a. De Engelse en de Franse tekst 
van dit verdrag zijn gelijkelijk authentiek. 

s. J 548 

8 December 1949. WET, houdende natura
lisatie van Gerhard Wilhelm Back en 
19 anderen. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1269; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1169; 
Hand. 11 49/50, blad•. 598; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1269; 
Hand. I 49/50, blads. 43. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Gerhard Wilhelm Back en 19 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met o;verlegging - wat betreft de in artikel 
.2 genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

Zo is &et, dat Wij, de Raad van State enz.: 
An. JL. · De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan.: 
1°. Gerhard Wilhelm Back, geboren te 

Ambt-Hardenberg, thans gemeente Harden
berg (Overijssel) 2 Juni 1922, landbouwer, 
wonende te Hardenberi, provincie Overij~
-1.; . 

2°. Curt Haim, geboren te Gelsenkirchen 
(Duitsland) 24 Mei 1902, fabrikant, wonen
de te Malden, gemeente Heumen, provincie 
Gelderland; 

3°. Anni Jaooby, geboren te Kamen 
(Duitsland) 20 Maart 1906, chef-coupeuse, 
wonende te Haarlem, provincie Noordhol
land; 

4 °. Maria Kis, geboren te Boedapest 
(Ho~arüe) 8 April 1916, verpleegster. wo
nende te Bloemendaal, provincie N oordhol
land; 

5°. Joël Levie, geboren te Deventer 
(Overijuel) 7 November 1877, koopman. wo
nende te Amsterdam. provincie Noordbal• 
land; 

6°. Luciano Vincenro M.assaro, geboren 
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te Heerlen (Limburg) 12 Juli 1920, bedrijfs
leider, wonende te Heerlen, provincie Li:cn
bura; 

7°. Martin Jozef Meijer, geboren te 
Vaals (Limburg) 24 Mei 1904, mijnwerker, 
wonende te Vaals, provincie Limburg; 

8°. Irmgard Therese Oehm, geboren te 
Dreisbach (Duitsland) 17 April 1913, kloos
terzuster, wonende te Valkenburg, provincie 
Limburg; 

9°. Arthur Rosenheimer, geboren te 
Bühl/Baden (Duitsland) 13 December 1882, · 
handelsvertegenwoordiger, wonende te Naar
den, provincie Noordholland; 

10°. Berend Jan RöttAers, geboren te 
Tubber,1en (Overijssel) 8 October 1905, 
landbouwer, wonende te Tubbergen, provin
cie Overijssel; 

11 °. Hans Josef Sander, geboren te Lieg
nitz (Duitsland) 31 ·Augustus 1894, fabri
kant, wonende te Amsterdani, provincie 
Noordholland; 

12°. Hubert Joseph Schillings, geboren te 
Bardenberg (Duitsland) 2 December 1892, 
mijnwerker, wonende te Eygelshoven, pro
vincie Limburg; 

13°. Jacoba Berendina Johanna Selter, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 28 
Mei 1907, zonder beroep, weduwe van Wil
helm August Hermann Hentschke, wonende 
te Her111elo, provincie Overijssel; 

14°. Judith Sidonie Spiegel, geboren te 
Hamburg (Duitsland) 4 April 1924, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

15°. Theodoor Daniël Stutz, geboren te 
Nieuwerkerk aan de IJssel (Zuidholland) 9 
September 1912, glasblazer, wonende te 
Leerdam, provincie Zuidholland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Wilhelmus Cuypers, geboren te Waal
re (Noordbrabant) 31 December 1910, lin
nenwever, wonende te Waalre, provincie 
Noordbrabant; 

2°. Eli~us Hansen, geboren te Geertrui
denberg (Noordbrabant) 1 Mei 1923, hout
bewerker. wonende te Geertruidenberg, pro
vincie Noordbrabant; 

3°. Ferenc Naiy, geboren te Fiad (Hon
garije) 13 October 1891, varensgezel, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

4°. Gerard François Reichmann, geboren 
te Axnersfoort (Utrecht) 23 Mei 1926, mili
tair, verblijvende in Indonesië; 

5°. Mathias Rutten, geboren te Bergen 
(Limburg) 13 Mei 1899, grondwerker, wo
nende te Ottersum, provincie Limburg. 

Art. 3. Deze w~t treedt in werking met 

s. 1949, J 548-552 

ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 8 Decem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 20 December 1949.) 

s. J 549 

8 December 1949. WET, houdende nadere 
wijziging van het Vierde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
(Departement van Justitie). 

Bijl. Hand. II 48/49, 1340; 
Bijl. Hand. II 49/50, 1340: 
Hand. II 49/50, blz. 598; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1340; 

·• Hand. I 49/50, bladz. 43. 

s. J 550 

8 December I949, WET tot wijziging van de 
begroting van inkomsten en uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het dienst
jaar 1949. 

Bijl. Hand. II 49/50, 1434; 
Hand. II 49/50, bladz. 595; 
Bijl. Hand. I 49/50, · 1434; 
Hand. I 49/50, bladz. 43. 

s. J 551 
8 December I949- WET tot wijziging van' de 

begroting van inkomsten en uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het dienst
jaar I948. 

Bijl. Hand. II 49/50, 1433; 
Hand. Il 49/50, bladz. 595; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1433; 
Hand. I 49/50, bladz. 43. 

s. J 552 
8 December I 949. WET tot wijziging van de 

wet van 28 December 1946 (Staatsblad 
N°. G. 404), houdende afwijking van het 
bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de 
wet van 6 October 1934 (Staatsblad N°. 
534) tot instelling van een Verkeerfonds. 

Bijl. Hand. II 49/ 50, 1459; 
Hand. II 49/50, bladz. 595; 
Bijl. Hand. I 49/50, I459; 
Hand. I 49/ 50, bladz. 43. 
Wij JULIANA, enz ..... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenselijk is wijziging te brengen in 
de wet van 28 Decem her l 946 (Staatsblad n°. 
G 404), houdende afwijking van het bepaalde 
in de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 Octo
ber I934 (Staatsblad n°. 534) tot instelling 
van een Verkeersfonds, zoals deze het laatst 



s. 1949, J 552-556 

vóór 28 December 1946 bij de wet van 27 
December 1937 (Staatsblad n°. 526) was ge
wijzigd; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig Artikel 
In de artikelen I en 2 van de wet van 28 

December 1946 (Staatsblad n°. G 404) wordt 
in plaats van "1949" gelezen "1950". 

Lasten en bevelen, enz. 
Geceven ten Paleize Soestdijk, 8 December 

1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

Da Minister uan Verkeer en Water&taat, 
D. G. W. SPIT%EH. 

(Uitgflfl. 30 December 1949). 

8. J 553 
8 December 1949. WET, houdende nader,e 

wijziging van het Achtste Hoofdstuk A 
der Rijksbecrotinc voor het dienstjaar 
1947 (Departement van Oorlog). 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1431; Hand. 11 
49/50, bladz. 598; 

. Bijl. Hand. 1 49/50, 1431; Hand. 1 49/50, 
blad.i. 43. 

s. J 554 
9 December 1949. BESLUIT, betreffende de 

inwerkingtreding van de Wet op de Kan
selarijrechten 1948 (Staatsblad N°. l 481). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Buitenlandse Zaken a.i. van 3 December 
1949, Directie Buitenlandse Dienst en Afde
ling Comptabiliteit, n°. 120767; 

gelet op artikel 23 der Wet op de Kanse
larijrechten 1948 (Staatsblad N°. 1 481); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de Wet op de Kanselarij

rechten 1948 (Staatsblad 1 481) in werking 
treedt op I Januari 1950. 

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Soestdijk, 9 December 1949. 
JULIANA. 

D, Min. u. Buitenl. z., STIKKER. 

(Uitge,,. 30 December 1949). 

s. J 555 
12 December 1949. BESLUIT, houdende 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
19 November 1947, Statit8blad No. H 368, 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur. als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, der Noodwet Ouderdoms
voorziening, 
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WIJ JULIANA, BNZ.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 3 November 1949, No. 
skoo, Afdeling Sociale Verzekering: 

Gelet op artikel 4, tweede lid, der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening; 

Oe Raad van State gehoord (advies van 
15 November 1949, No. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
. noemde Minister van 6 December 1949, No. 

6187. Afdeling Sociale Verzekering: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 
Te rekenen van I October 1949 wordt arti

kel I van het Koninklijk besluit van 19 No
vember 1947, Staatsblad No. H 368. tot vast
stelling van een algemene maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, der 
Noodwet Ouderdomsvoorziening, gelezen als 
volgt: 

"Voor de toepassing van artikel 4, eerste 
Ud. der Noodwet Ouderdomsvoorzieninc 
worden met Nederlanders gelijkgesteld: 

a. personen van Belgische nationaliteit; 
b. niet-Nederlanders, niet bedoeld onder 

a, die sedert het bereilten van de 45-jarige 
leeftijd onafgebroken hier te lande hun woon
plaats hebben gehad" . 

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

Soestdijk, 12 December 1949. 
JULIANA. 

De Miniater uan Social, Zalwa, A. M. Jomms. 
( Uitgf6. 30 December 1949.) 

8. J 556 

13 J?ec~er 1949. BESLUJ!, houdende 
mstelbng van een ger1e1Kantoor en 
aanwijzing van een weg, als bedoeld 
in artikel 38 der Algemene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad N°. 38). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voonkacht van Onze Minister van 

Financiën van 3 December 1949, n°. 91, 
afdeling Invoerrechten; 

Gèlet op artikel 38 der Algemene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

Hebben goedcevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Artikel 16 van het Koninklijk 

besluit van 2 April 1948 (Staatsblad n°. 1 
130) wordt na het woord: Bleyerheide 
aangevuld met de aanwijzing: Borkel en 
Schaft. 

Art. 2. Als weg, bedoeld in artikel 38 
der voormelde Algemene Wet, wordt aan
gewezen het gedeelte van de kunstweg van 
Achel naar Borkel, hetwelk is gelegen 
tussen de Belgische grens en het in artikel 
I genoemde kantoor Borkel en Schaft. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de dag na die zijner af
kondiging. 
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Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 13 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, 
P. LDUrTINCK. 

(Uitgeg. ·10 Januari 1950.) 

s. J 557 
14 D«ember 1949. WET tot wijziging van 

het Tweede Hoofdsruk der Rijksbe• 
groting voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1446; Hand. Il 
49/50, bladz. 669; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1446; Hand. I 49/50, 
bladz. 48. 

s. J 558 
14 December 1949. WET, houdende ver

eenvoudiging van de wijze van uitbren
gen van exploiten aan het Grootboek 
1946 en aan enig Schuldregister voor 
geldleningen ten laste van het Rijk. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1309~· 
Bijl. Hand. II 49/50, 1309; 
Hand. II 49/50, bladte. 669; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1309; 
Hand. I 49/50, blad•. 48. 
Wij JULIANA, enz .. . . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ter betere effectuering van beslagen ge
legd op inschrijvingen in het Grootboek 1946 
en op inschrijvingen in enig schuldregister 
voor geldleningen ten laste van het Rijk, ge
houden bij het Agentschap van het Ministerie 
van Financiën te Amsterdam, een vereen
voudiging in de wijze van het uitbrengen van 
exploiten aan de derde beslagene noodzake
lijk ia; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Alle stukken, brieven en exploiten, 

die betrekking hebben op een inschrijving in 
het Grootboek 1946 of op een inschrijving in 
enig schuldregister voor geldleningen ten las
te van het Rijk, gehouden bij het Agentschap 
van het Ministerie van Financiën te Amster
dam, worden gericht of betekend aan de Di
recteur van de Grootboeken der Nationale 
Schuld, respectievelijk de Agent van het Mi
nisterie van Financiën te Amsterdam, behou
dens de verplichting om de dagvaarding uit 
te brengen aan de Staat, op de wijze als in 
artikel 4, le lid van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering is voorgeschreven. 

Ari. Z. Deze wet treedt in werking met 
· ingang van de dag volgende op die harer af

kondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 Decem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 
(Uitge~. 17 Dec. 1949). 

L. & S. :1:949 

s. 1949, J 556-561 

s. J 559 
14 December 1949. WET tot wijziging van 

het Zevende Hoofdstuk A I der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1418; Hand. Il 
49Lso, bladz. 669; 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1418 ;_Hand. I 49/50, 
bladz. 48. 

s. J 560 
14 December 1949, WET tot bekrachtiging 

van een met toepassing van artikel 93 
der "Indische Staatsregeling" vastge
stelde ordonnantie ( Uitgifte van bank
biljetten van De Javasche Bank ter 
waarde van vijftig cent, een gulden en 

a :r twee gulden en vijftig cent). 
Bijl. Hand. Il 49/50, 1425; Hand. Il 

49L 50, bladz. 669; 
Bijl. Hand. 1 49/501 1425; Hand. 1 49/50, 

bladz. 48. 
Wij JULIANA, enz .••. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenselijk is van de 
met toepassing van artikel 93 der "!Indische 
Staatsregeling" vastgestelde ordonnantie van 
14 Juli 1949, n°. 4 (Indonesisch Staatsblad 
n°. 186), tot uitgifte van bankbiljetten van 
De Javasche Bank ter waaNie van vijftig 
cent, een gulden en twee gulden en vijftig 
cent; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.: 

Enig artibl 
De met toepassing van artikel 93 der 

,,Indische Staatsregeling" vastgestelde or
donnantie van 14 Juli 1949, n°. 4 (Indone
sisch Staatsblad n°. 186), tot uitgifte van 
bankbiljetten van De Javasche Bank ter 
waarde van f 0,50 (vijftig cent), f 1,
{een gulden) en f 2,50 (twee gulden en vijftig 
cent), wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

De Minister van Overzeese Gebiedsd.len, 
J. ff. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitge.g. 30 December 1949.) 

s. J 561 
16 December 1949. BESLUIT, ter uit

voering van artikel 132, derde lid, der 
hoger-onderwijswet (Belgische getuig
schriften). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister 

van. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 September 1949, N°. II7947, afdeling 
Hocer Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 132, derde lid, der hoger
onderwijswet; 
. Gezien de adviezen van de Senaten van 

66 
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de universiteiten en van de bijzondere 
economische hogescholen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 November 1949, nr. 8); 

Gelet op het nader rapport van Onze 
voornoemde Minister van 10 December 1949, 
nr. 128604, afdeling Hoger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

1. Zij, die in België met goed gevolg 
hebben afgelegd het examen van candidaat 
in de wijsbegeerte en letteren voorbereidend 
tot de rechten, worden vrijgesteld van het 
afleggen van het candidaatsexamen in de 
rechtsgeleerdheid (Nederlands recht), met 
dien verstande, dat, indien zij zich wensen 
te onderwerpen aan het doctoraal examen 
in de rechtsgeleerdheid (Nederlands recht), 
zij daarbij alsnog bewijs van bekwaamheid 
moeten geven in de b.eginselen der staat
huishoudkunde. 

Zij, die in België met goed gevolg hebben 
afgelegd het examen van doctor in de 
rechten, worden vrijgesteld van het afleggen 
van het doctoraal examen in de rechts
geleerdheid (Nederlands recht). 

2. Zij, die in België met goed gevolg 
hebbeQ afgelegd het examen van candidaat 
in de natuur- en geneeskundige weten
schappen, worden vrijgesteld van het af
leggen van het candidaatsexamen in de 
geneeskunde. 
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6. Zij, die in België met goed gevolg 
hebben afgelegd het examen van candidaat 
in de handelswetenschappen, dat toegang 
geeft tot de studie voor licentiaat in de 
economische wetenschappen, worden vrij
gesteld van het afleggen van het candidaats-

. examen in de economische wetenschappen, 
met dien verstande, dat de faculteit bevoegd 
is, bij het doctoraal examen in de econo
mische wetenschappen aanvullende tenta
mens op te leggen in de vakken staatshuis
houdkunde, bedrijfshuishoudkunde, wijsbe
geerte en sociologie. 

Zij, die in België met goed gevolg hebben 
afgelegd het examen van licentiaat in de 
handels- en consulaire wetenschappen, in de 
handels- en financiële wetenschappen, in de 
handels- en koloniale wetenschappen of in 
de economische wetenschappen, worden 
vrijgesteld van het afleggen van het doc
toraal examen in de economische weten
schappen. 

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

Soestdijk, 16 Decemder 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Onden:oijs, Kunsten en Wetensch., 
TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 13 Januari 1950.) 

3. Zij, die in België met goed gevolg · 
hebben afgelegd het examen van candidaat 
in de wetenschappen (groep natuurkundige 
of wiskundige wetenschappen), worden vrij
gesteld van het afleggen van het candidaats
examen in de wis- en natuurkunde. 

s. J 562 

17 December 1949. BESLUIT, houdende 
verlenging van de geldigheidsduur van 
de Tijdelijke Uitkeringsregeling 1947. 
Staatsblad No. I 49. 

Zij, die in België met goed gevolg hebben 
afgelegd het examen van licentiaat in de 
wetenschappen, worden vrijgesteld van het 
afleggen van het doctoraal examen in de 
wis- en natuurkunde. 

4. Zij, die in België met goed gevolg 
hebben afgelegd het examen van licentiaat 
in de wijsbegeerte en letteren, groep klas
sieke philologie, groep geschiedenis, groep 
Germaanse philologie, groep Romaanse phi
lologie, worden vrijgesteld van het afleggen 
van het doctoraal examen onderscheidenlijk 
in de klassieke taal- en letterkunde, de 
geschiedenis, de Nederlandse taal- en letter
kunde, de Romaanse taal- en letterkunde 
{Frans). 

5. Zij, die in België met goed gevolg 
hebben afgelegd het examen in de vee
artsenijkunde, worden vrijgesteld van het 
afleggen van het candidaatsexamen in de 
veeartsenijkunde. · 

Zij, die m België met goed gevolg hebben 
afgelegd de eerste proef van het examen 
van doctor in de veeartsenijkunde, worden 
vrijgesteld van het afleggen van het doc
toraal examen veeartsenijkunde, eerste ge
deelte. 

Zij, die in België met goed gevolg hebben 
afgelegd de tweede proef van het examen 
van doctor in de veeartsenijkunde, worden 
vrijgesteld van het afleggen van het doc
toraal examen veeartsenijkunde, tweede 
.gedeelte. 

WIJ JULIANA, ENZ.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken, van 29 November 1949. 
No. · 16527/R, afdeling Ambtenarenzaken" 
bureau I. daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

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

Gezien het Koninklijk besluit van 10 Fe
bruari 1948 (Staatsblad No. I 49) houdende 
vaststelling van een tijdelijke uitkeringsrege
ling voor enige groepen van burgerlijk RiJks
personeel; 

Overwegende, dat het wenselijk is de ter
mijn, gedurende welke de regeling, vervat in 
voornoemd besluit, van kracht is, met een 
jaar te verlengen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1949, No. 25): 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Binnenlandse Zaken van 16 Decem
ber 1949, No. 16613/R, afdeling Ambtenaren
zaken, bureau I ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 10 van het Koninklijk 

besluit van 10 Februari 1948 (Staatsblad No. 
I 49) wordt de datum I Januari 1950 ver
vangen door I Januari 1951. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die van de uitgifte van het 
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Staatsblad, waarin het zal worden geplaatst. 
Onze Minister, Hoofden van de Departe

menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voerin& van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 17 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister oan Binnenland,e Zakm, 
TEULINGS. 

(Uitgeg. 30 December 1949). 

s. J 563 

11 December 1949. BESLUIT, bepalende 
de inwerkingtreding van het Koninklijk 
besluit van 7 Mei 1942, houdende de in

stelling van een Staataprijsfonds (Staat• 
blad No. C 45). 

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

Financiën en van Overzeese Gebiedsdelen 
van 9 December 1949, no. 238, Generale 
Thesaurie, Afd. Juridieche Zaken en Bewind
voering, en van 15 December 1949, no. 3, 2e 
Afdeling; 

Gelet op artikel 7, lid 2, van Ons besluit 
van 7 Mei 1942, No. C 45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
An. 1. Ons besluit van 7 Mei 1942, hou

dende de instelling van het Staatsprijsfonds 
(Staaisblad No. C 45) treedt in werking met 
ingang van de dag van inwerkingtreding van 
dit besluit. 

Art. Z. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de dag na die der dagtekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Overzeese Gebiedsdelen zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 17 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Over•eese Gebiedsdelen, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 11 Dec. 1949). 

s., 564 
19 December 1949. BESLUIT, houdende 

wijziging van het Koninklijk besluit 
van 2 Ma.? rt 1936 (Staatsblad N°. 392) 
tot vaststelling van de examengelden 
ten aanzien van de Staatsexamens, 
bedo,eld in artikel 12 van de hoger
onderwijswet, in artikel 55, tweede lid, 
van de middelbaar-onderwijswet en in 
artikel 3 van het Koninklijk besluit 
van 27 December 1934 (Staatsblad N°. 
678). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en. Wetenschappen van 

s. 1949, J 562-565 

12 December 1949, N°. 2017, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
enig artikel van het Koninklijk b~ sluit van 
2 Maart 1936 (Staaublad n°. 392) te wij
zigen; 

Gelet op artikel 12bis van de hoger
onderwijs:wet, artikel 56 van de middelbaar
onderwiJswet en op het ~oninklijk besluit 
van 27 December 1934 (Staatsblad n°. 678); 

Hebben ,goedgevonden en verstaan: 
Art. J. Het enig~ artikel van het Ko

ninklijk besluit van 2 Maart 1936 (Staatsblad 
n°. 392) wordt gelezen als volgt: 

Zij, die wensen deel te nemen aan het 
examen, bedoeld in artikel 12 van de hOKer
onderwijswet {Staatsexamen gymnasium), 
aan een examen, als bedoeld in artikel 55, 
tweede lid, van de middelbaar-onderwijswet 
(Staatsexamens hogere burgerschool A en 8) 
of aan het examen, bedoeld in artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 27 December 
1934 (Staatsblad n°. 678), zijn een bedrac 
verschuldigd van veertig gulden, tenzij zij, 
op crond var. vrijstelling van een onderzoek 
in vakken, in met meer dan vier vakken 
worden geëxamineerd of bij het examen 
zijn vrijgesteld van een onderzoek in alle 
vakken, in welke gevallen een bedrag van 
dertig gulden is verschuldigd. 

Art. il. Dit besluit treedt in werking 
op 1 Januari 1950. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
een afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 19 December 1949. 
JULIANA. 

De Min. u. Ondera,ijs, Kunsten en W.tensch., 
TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 30 December 1949.) 

s. J 565 
19 DecembtJT 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van 19 Augustus 1926, Staats
blad N°. 309, tot vaststelling van de 
examengelden, bedoeld in artikel 81 
van de middelbaar-onderwijswet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 12 December 1949, N°. 2008 I, afdeliag 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onde~-
wijs; .. . . 

Overwegende, dat het wenselijk 1s arti-
kel I van het Koninklijk besluit van 19 
Augustus 1926 (Staatsblad n°. 309), zoals 
dat besluit laatstelifk is gewijzigd en aan
gevuld bij Koninklijk beslwt van-~~ Februari 
1937 (Staatsblad nl). 390) te WIJZI&"en; 

Gelet op artike1 81 van de middelbaar• 
onderwijswet; • 

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

• besluit van 19 Augustus 1926 (Staatsblad 
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·n°. 309), zoals dat besluit laatstelijk il 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be..
sluit van 26 Februari 1937 (Staat$blad n°. 
390), wordt gelezen als volgt: 

A. Zij, die aan ~et e:zamen ter ver~ 
krijging van een akte van bekwaamheid 
voor middelbaar onderwijs wensen deel te 
nemen, zijn verschuldigd een bedrag van: 

I. vijftig guldsn voor de navolgende akten, 
vermeld in het programma K van h~t 
Koninklijk besluit van 2 Februari 1864 
(Staatsblad n°. 8), zoals dat besluit is ge
wijzigd en aangevuld, te weten: de akten 

a. K I (wiskunde); 
6. K Il (mechanica) ;, 
c. K 111 (natuurkunde, scheikunde en 

cosmographie) ; 
d. K VIia (Nederlandse taal en letter

kunde): 
e. K Xlla (handelswetenschappen) ; 
II. ?estig gulden voor de overige akten, 

vermeld in het programma K van het onder 
I cenoemd besluit van 2 Februari 1864 
(Staatsblad n°. 8), te weten: de akten 

a. K IV (delfstof-, aard-, plant- en . 
dierkunde); 

b. K V (hogere wiskunde); 
c. K VI (hogere mechanica) ; 
d. K Vllb (Nederlandse taal en letter-

kunde); 
•· K VIII (geschiedenis); 
f. K IX (aardrijkskunde); 
•· K X (staathuishoudkunde en stati

stiek); 
h. K XI (staatsinrichting); 
i. K Xllb (handelswetenschappen): 

echter met dien verstande, dat voor beu, 
die examen afleggen voor de akte K V 
(hogere wiskunde), zonder in het bezit te 
zijn van de akte K I (wiskunde), voor 
de akte K VI (hogere mechanica), zonder 
in het bezit te zijn van de akte K Il (me
chanica), voor de akte K Vllb (Nederlandse 
taal en letterkunde), zonder in het bezit 
te zijn van de akte K VIia (N ederlar~dse 
taal en letterkunde), of voor de akte K Xllb 
(handelswetenschappen), zonder in het bezit 
te zijn van de akte K Xlla (handelsweten
schappen) een bedrag van éénbonderd en 
tien gulden is venchuldigd: 

III. uij'ftig •ulden voor elk van de akten 
A in een van de Franse, Engelse en Hoog
duitse talen, bedoeld in artikel 4 van de 
wet van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87); 

IV. ustig guldsn voor elk van de akten 
B in een van de Franse, Engelse en Hoog
duitse talen, bedoeld in artikel 4 van de 
wet van 25 April 1879 (Staaublad n°. 87), 
echter met dien verstande, dat voor hen, 
die examen afleggen voor de akte B in 
een van die taleQ, zonder in het bezit te 
zijn van de akte A voor de overeenkomstige 
taa11 een bedrag van éénhonderd en tien 
l'Ulaen verschu1digd is; 

V. zestig gulden voor elk van de akten 
in andere levende talen en baar letterkunde 
dan de Franse, Engelse en Hoogduitse. 
bedoeld in het voorlaatste lid van artikel 77 
van de middelbaar-onderwijswet; 

VI. vijftig gulden voor de akte MA, 
bedoeld in het Koninklijk besluit van 28 
Mei 1936 (Staatsblad n°. 366), zoals dat 
besluit is gewijzigd: 

VII. zestig gulden voor elk van de akten 
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MB en MC, bedoeld in het 9nder VI ge. 
noemd besluit van 28 Mei 1936 (Staatsblad 
n°. 366); 

VIII. twintig gulden voor de akte schoon
schrijv~n, vermeld in artikel 77 van de 
middelbaar-onderwijswet; 

IX. zestig gulden voor de akte van 
bekwaamheid voor schoolonderwijs in de 
lichamelijke oefening-, vermeid in artikel 77 
van de middelbaar-onderwijswet. 

B. Zij, die een akte van bekwaamheid 
bezitten tot het geven van middelbaar 
huisonderwijs en in een ander jaar dan 
dat, waarin deze akte is behaald, een 
e:umen in de theorie van onderwijs en 
opvoeding, bedoeld in- artikel 78 van de 
middelbaar-onderwijswet, ter verkrijging van 
de overeenkomstige akte van bekwaamheid 
tot · het geven van middelbaar schoolonder
wijs wensen af te leggen, ziJ" n deswege 
verschuldigd een bedrac van vij en twintig 
l'Ulden. 

Art. tl. Dit besluit treedt in werking op 
I Januari 1950. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
een afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 19 December 1949. 
JULIANA. 

De Min. v. Ondara,., Kunsten en Wetensch., 
TJr. RUTTEN. 

(Uitgeg. 30 Det:ember 1949.) 

8.S 566 
20 December 1949. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement en van het 
Arbeidsovereenkomsten besluit. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister 

van Binnenlandse .Zak.en van I Juni 1949, 
N°. 15669/R, afdeling Ambtenarenzaken, 
Bureau I; 

Gelet op de artikelen 125, eerste lid en 
134, eerste lid van de Ambtenarenwet 1929; 

De Raad v~ State gehoord (advies van 
I4 Juni 1949, N°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken van 9 
December 1949, 1'0 • 15886/ R, Afdeliog 
Ambtenarenzaken, Bureau I ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Paragraaf 6 van Hoofdstuk 111 

·van het Arbeidsovereenkomstenbesluit wordt 
~et ingang van I Januari 1947 gelezen: 
. Paragraaf 6. Van de aanspraken in 

geval van ziekte 
Art. 31. 1. De ~beider, die wegens 

ziekte of ongeval verhinderd is zijn arbeid 
te verrichten, ontvangt: 

a. indien zijn loon is bepaald overeen
komstig artikel 12, eerste Jid onder a van 
dit besluit en wanneer hij terzake van de 
ziekte of het ongeval geen aanspraak op 
een uitkering krachtens een wettelijke ver-

.zekering heeft, een uitkering tot zodanig 
bedrag en tot zodanig tijdstip als hem 
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krachtens de Ziektewet zou toekomen, in
dien hij daaraan recht op uitkeriac kon 
ontlenen~ 
, b. indien zijn loon is bepaald overeen
komstig artikel 12, eerste lid, onder b, c, 
d of e van dit besluit gedurende zijn ziekte, 
doch ten hoogste gedurende 26 weken, zijn 
volle loon. 

2. In het geval, bedoeld in het eerste 
lid onder a, ontvangt de arbeider over de 
wachttijd, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 37 van de Ziektewet, een uitkering 
ten bedrage van Bo % van zijn loon en 
overigens een aanvulling op ziekengeld of 
uitkering, indien en voorzoveel de des
betreffende collectieve arbeidsovereenkomst 
daarin voorziet. 

3. In de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid onder b, wordt de uitkerinc, welke de 
arbeider krachtens een wettelijke verzeke
ring ontvangt, op zijn loon in mindering 
gebracht. 

4. Degene, die gedurende tenminste 2 
maanden op arbeidsovereenkomst naar bur
g~rlijk recht volgens de bepalingen van dit 
besluit in dienst is geweest, en binnen een 
maand na de beëindiging van voornoemde 
overeenkomst, werkloos zijnde, door ziekte 
of ongeval verhinderd wordt arbeid te 
verrichten, wordt voor de toepassing van 
het bepaalde in de voorgaande leden, 
geacht gedurende deze ziekte in dienst te 
zijn. 

5. Zodra of indien de dienstbetrekkeng 
is beëindigd wegens een dringende reden 
a1s is bedoeld in artikel 1639p van .het 
Burgerlijk Wetboek, vindt het bepaalde in 
het eerste lid, onder b, en vierde lid slechts 
toepassinc tot een zodanig bedrag als de 
cewezen arbeider zou toekomen krachtens 
de Ziektewet, indien hij daaraan recht op 
uitkering kon ontlenen. w 

6. Het bepaalde in dit artikel celdt 
slechts met dien verstande, dat aan de 
arbeider of gewezen arbeider over de tijd, 
dat hij wegens ziekte of ongeval verh,inderd 
is arbeid te verrichten, uit hoofde zijner 
dienstbetrekking, daaronder begrepen haar 
beëindiging, nimmer meer wordt uitbetaald 
dan wanneer hij over dezelfde tijd zijn 
arbeid zou hebben verricht. 

Art. 31a. I. Met verhindering om ar
beid te verrichten wegens ziekte wordt 
voor de toepassing van het voorgaande 
art&~I, ten aanzien van de gehuwde vrou
welijke arbeider, verhindering wegens zwan
gerschap of bevalling gelijkgesteld. 

2. Indien de gehuwde vrouwelijke ar
beider een verklaring overlect van een 
geneeskundige of van een vroedvrouw in• 
houdende dat haar zwange.rschap is gevor
derd tot de in de verklaring aangegeven 
week en dat derhalve haar bevalling waar
schijnlijk is binnen een tijdsverloop van 
veertig weken verminderd met het getal 
der in de verklaring aangegeven weken, 
wordt de verhindering wegens zwangerschap 
ceacht te bestaan van de eerste dag der 
laatste zes weken van bovenbedoeld tijds
verloop. 

3. De verhinderin& wegens bevalling 
wordt geacht te bestaan zolang de ver
hindering om arbeid te verrichten uit die 
oorzaak duurt en in elk geval gedurende 
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' -ten minste 6 weken na de dag der bevaUing. 
4. De geweaen gehuwde vrouwelijke 

arbeider, wier ,bevaillng waarschijnlijk is" 
onderscheidenlijk plaats vindt, binnen 10 
weken na de beëindiging van haar ar,beids
overeenkomst naar burgerlijk recht volgens 
de bepalingen van dit besluit, wordt voor 
de toepassing van de vorige leden ten
minste gedurende de daarin genoemde ter
mijnen, doch ten hoogste gedurende 26 
weken na de dac van haar bevalling ceacht 
in -dienst te zijtl cebleven. 

Art. 316. Voor de toepassing van artikel 
31 wordt ten aanzien van de arbeider, 
die na een ziekte of ongeval de arbeid 
heeft hervat en binnen dertig kalenderdagen 
daarna tengevolge van dezelfde ziekte of 
hetzelfde ongeval wederom verhinderd wordt 
arbeid te verrichten, de tweede verhindering 
als een voortzetting van de eerste aange
merkt. 

Art. 32. Ten aanzfon van bepaaJde ar
beiders of groepen van arbeiders kan door 
Ons, op voordracht van Onze Minister:. 
President, een van artikel 31 afwijkende 
regeling worden getroffen. 

Art. 32a. De arbeider of gewezen ar
beider, heeft geen aanspraken als bedoeld 
in artikel 31, eerste lid, onder b, en vierde 
lid: 

a. indien hij de ziekte of het ongeva11 
tengevolge waarvan hij verhinderd is arbeia 
te verrichten, opzettebjk heeft veroorzaakt; 

b. over de tijd, gedurende welke hij is 
opgenomen in een gevangenis, Rijkswetk
inrichting, tuchtschool of Rijksopvoedings -
gesticht, of is toevertrouwd aan een ver
eniging, stichting of instelling van wel
dadigheid, als bedoeld in artikel 12 der 
wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad N°. 
64), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
7 Juni 1924 (Staatsblad N°. 275); 

c. indien hij, blijkens door of namens · 
het hoofd van dienst ingewonnen genees
kundig advies, de ziekte of het ongeval 
heeft gesimuleerd, althans zodanig geaggra
veerd, dat verhindering tot het verrichten 
van arbeid niet kan worden aangenomen; 

d. indien de ziekte of het ongeval het ge
volg is van een misdrijf, door hem begaan, van 
misbruik van alcoholische dranken of be 
dwelmende middelen, of, indien hij een 
bekend onzedelijk gedrag leidt, van zijn 
onzedelijkheid. 

Art. 32b. De aanspraken bedoeld in 
artikel 31, eerste lid, onder b en vierde lid 
vervallen met ingang van de dag, waarop 
de arbeider of gewezen arbeider: 

a. weigert zich te onderwerpen aan een 
ceneeskundig onderzoek ter beoordelinc van 
de vraag of de verhindering om arbeid te 
verrichten nog aanwezig is dan wel, na 
voor een zodanig onderzoek te zijn opge • 
roepen~ zonder geldige redenen niet ver
schijnt: 

b. zonder geldige redenen weigert voor
schriften, daaronder niet begrepen voor
schriften tot operatief ingrijpen, op te 
volgen, welke door een behandelend genees
heer in het belang worden geacht van een 
goede behandeling en genezing dan wel 
~onder geldige redenen weigert de arbeid 
te hervatten, indien een coatrolecend ge
neéSheer heeft ve~klaard, dat dit mogelijk-is; 
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c. tijdens de verhindering om dienst te 
verrichten voor zichzelf of voor derden 
arbeid verricht, tenzij hem zulks blijkens 
een geneeskundige verklaring is toegestaan; 

d. zich schuldig maakt aan gedragingen, 
waardoor zijn genezing wordt belemmerd. 

Art. 33. 1. Indien de ziekte of het 
ongeval in verband met zijn dienstbetrek
king is ontstaan, ontvangt de arbeider, 
voorzoveel nodig in afwijking van het 
bepaalde in de voorgaande artikelen, over 
de tijd, dat hij dientengevolge verhinderd 
is te werken, doch niet langer dan 26 weken 
zijn volle loon. 

2. Het bepaalde in het derde en zesde 
lid van artikel 31, alsmede het bepaalde 
in de artikelen 316, 32a en 326 vindt over
eenkomstige toepassing. 

3. Indien de arbeider na · afloop van de 
in het eerste lid bedoelde 26 weken, terzake 
van de ziekte of het ongeval, in verband 
met zijn dienstbetrekking ontstaan, geheel 
of gedeeltelijk ongeschikt is tot werken, 
ontvangt hij, wanneer hij te dier zake 
geen aanspraak op een uitkering krachtens 
een wettelijke ziekte- of ongevallenverzeke
ring heeft, gedurende de tijd van zijn gehele 
of gedeeltelijke ongeschiktheid tot werken, 
een uitkering tot zodanig badrag als hem 
krachtens de Ongevallenwet 1921 zou toe
komen, indien hij daaraan recht op uit
kering kon ontlenen. 

4. In het geval, bedoeld in het eerste 
Ud, heeft de arbeider voorts aanspraak 
op vrije genees- en heelkundig~ behandeling 
op de voet van de bepalingen der Onge
vallenwet 1921. 

5. Indien de arbeider tengevolge van 
de ziekte of het ongeval overlijdt, ont
vangen zijn nagelaten b~trekkingen, wan
neer zij te dier zake geen aanspraak op 
een uitkering krachtens een w~ttelijke 
ongevallenverzekering hebben, een uitkering 
tot zodanig bedrag en tot zodanig tijdstip, 
als bun krachtens de Ongevallenwet 1921 
zou toekomen, indien zij daaraan recht op 
uitkering konden ontlenen. 

Art. 33(1. Het bepaalde in of krachtens 
de voorgaande artikelen van deze paragraaf 
geldt met dien verstande, dat aan de be
langhebbenden nimmer minder voordelen 
toekomen dan wanneer de Ziektewet op 
hen van toepassing zou zijn geweest. 

Art. II. Met ingang van 16 Augustus 
1947 wordt, mede ten aanzien van de op 
die datum lopende uitkerincen, in paragraaf 
6 van Hoofdstuk III van het Arbeids
overeenkomstenbasluit in plaats van "26 
weken" gelezen: 52 weken. 

Art. 111. Na artikel 33a van het Arbeids
overeenkomstenbesluît wordt een nieuw 
artikel ingevoegd luidende: 

Art. 33b. 1. De arbeider en de gewezen 
arbeider of hun nagelaten betrekkingen 
hebben geen aanspraken als zijn bedoeld 
in deze paragraaf, indien de v~rhindering 
om arbeid te verrichten, 11et lichamelijk 
letsel, of het overlijden gevolg is van een 
ongeval terzake waarvan zij rechten tegen
over derden kunnen doen gelden. 

2. Indien in de gevallen, bedoeld in het 
eerste lid, de arbeider, de gewezen arbeider 
of hun nag~laten betrek.kiQCen hUA rechten 
tegenover derden t er zake van schade uit 
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het ongeval aan het Rijk cederen, worden 
zij alsnog in het genot gesteld van over
eenkomstig het bepaalde in deze paragraaf 
vastgestelde bedragen. 

3. Onder schade wordt voor de toe -
passing van het tweede lid geen andere 
schade verstaan dan die, waarop de in 
dat lid bedoelde bedragen betrekking hebben. 

4. Indien het Rijk terzake van de door 
voornoemde cessie verkregen rechten een 
burgerrechtelijke vordering instelau;orden 
de kosten, welke uit het rechtsge · voor 
het Rijk voortvloeien, niet op de arbeider, 
gewezen arbeider of op hun nagelaten 
betrekkingen verhaald. 

Art. IV. Met ingang van I Januari 1947 
wordt het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment gewijzigd als volgt: 

A. In het derde lid van artikel 35 
wordt in plaats van: ,,,4/5 gedeelten van 
de bezoldiging" gelezen: de bezoldiging. 

B. Aan artikel 35 wordt een zevende 
lid toegevoegd, luidende: 

7. liet bepaalde in de voorgaande 
leden geldt slechts met dien verstande, 
dat aan de ambtenaar over de tijd, dat 
hij wegens ziekte of ongeval verhinderd is 
arbeid te verrichten, uit hoofde van zijn 
ambt, daaronder begrepen zijn ontslag, 
nimmer meer wordt uitbetaald dan wanneer 
hij over dezelfde tijd zijn dienst zou hebben 
verricht. 

C. Aan het eerste lid van artikel 38, 
wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

In dat geval wordt tot het einde van 
evenbedoelde termijn van een jaar eveneens 
de bezoldiging doorbetaald tot een bedrag 
gelijk aan de laatstelijk genoten be2oldiging, 
verminderd met evenbedoeld pensioen, on
derscheidenlijk met evenbedoelde uitkering. 

D. Het tweede lid van artikel 38 vervalt. 
E. Aan artikel 38 worden vier nieuwe 

leden toegevoegd, luidende: 
2. De ambtenaar, die op andere gronden 

dan z~ijn bedoeld in het eerste lid gedurende 
zijn ziekte eervol is ontslagen, wordt voor 
de toepassing van het eerste, derde en 
vierde lid van artikel 35 gedurende zijn 
ziekte doch uiterlijk tot een jaar na de 
aanvang der verhindering om dienst te doen 
geacht in dienst te zijn gebleven. 

3. De ambtenaar, die gedurende ten 
minste twee maanden in dienst is geweest 
en binnen ~~n maand, nadat hij eervol is 
ontslagen w-erkloos zijnde, door ziekte of 
ongeval v~rhinderd wordt arbeid te ver
richten, wordt voor de toepassing van het 
eerste en derde lid van artikel 35 gedurende 
zijn ziekte doch uiterlijk tot een jaar na 
de aanvang der verhindering geacht in 
dienst te zijn. 

4. In de gevallen, bedoeld in het tweede 
en derdt lid, vinden de artikelen 35, zevende 
lid, 40, 41, 43, 44 en 45 overeenkomstige 
toepassing. 

5. Indien de aan de ambtenaar het in 
de vorige leden bedoelde ontslag is verleend 
wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
wordt het uit hoofde van dat artikel genotene 
verminderd met het bedrag van het ouder
domspensioen. 

F. :Er wordt een nieuw artikel 49 ÏQ
gevoegd, luidende: 
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Het bepaalde in dit hoofdstuk geldt met 
dien verstande, dat aan de ambtenaren of 
gewezen ambtenaren nimmer minder voor
delen toekomen dan wanneer de Ziektewet 
op hen van toepassing zou zijn geweest. 

Art. V. Met ingang van 16 Augustus 
1947 wordt het Algemeen Rijksambtenaren
reglement gewijzigd als volgt: 

A. het bepaalde in artikel 35, eerste lid 
onder c en d wordt gelezen: c. voorzover 
het betreft een ambtenaar in tijdelijke 
dienst, gedurende 12 maanden de volle 
bezoldiging, gedurende de daarop volgende 
zes maanden 2/3 gedeelten van zijn bezol
diging en gedurende de daarop volgende 
zes maanden de helft van zijn bezoldiging. 

B. In het derde lid van artikel 35 wordt 
in plaats van: ,,gedurende 6 maanden" 
gelezen: gedurende 12 maanden. . 

Art. VI. Het Algemeen Rijksambtenaren
reglement wordt gewijzigd als volgt: 

A. Het eerste lid van artikel 42 wordt 
gewijzigd als volgt: 

1. Indien een ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval Vèrhinderd is zijn dienst 
te verrichten, bezwaar heeft, hetzij tegen 
de opdracht om arbeid te verrichten,• hem 
door het bevoegd gezag na overleg met de 
controlerend geneesheer gegeven, hetzij 
tegen het rapport van deze geneesheer, dat 
hij zich niet houdt aan de voorschriften 
hem door de behandelend geneesheer in 
het belang van een goede behandeling of 
genezing gegeven, is hij verplicht dit schrif
telijk ter kennis van het bevoegd gezag 
te brengen binnen 3 maal 24 uur na ont
vangst van een zodanige opdracht of van 
de kennisgeving inzake een zodanig rapport. 

B. Artikel 44, onder b wordt gewijzigd 
als volgt : 

b. de ambtenaar niet opvolgt voor
schriften of opdrachten als bedoeld in het 
eerste lid van artikel 42, nadat zijn bezwaren 
ongegrond zijn bevoqden, met dien ver
stande, dat te dezeq voorschriften tot 
operatief ingrijpen zijn uitgezonderd. 

C. Artikel 46 vervalt en wordt ver
vangen door een nieuw artikel 46 luidende: 

Art. 46. Ingeval van ziekte of ongeval, 
ontstaan in verband met zijn dienstbetrek
king, heeft de ambtenaar aanspraak op 
vrije genees- en hèelkundige behandeling 
op de voet van de bepalingen van de On
gevallenwet 1921. 

D. Na artikel 46 wordt een nieuw 
artikel 46a ingevoegd, luidende : 

Art. 46a. 1. De ambtenaar en de ge
wezen ambtenaar of hun QaCelaten betrek
kingen hebben geen aansprak.en als zijn 
bedoeld in dit hoofdstuk, indien de ver
hindering om dienst te doen, het lichamelijk 
letsel, het ontslag of het overlijden gevolg 
is van een ongeval, terzake waarvan zij 
rechten tegenover derden kunnen doen gel
den. 

2. Indien in de gevallen, bedoeld in het 
eerste lid, de ambtenaar, de gewezen amb
tenaar of hun nagelaten betrekkingen hun 
rechten tegenover derden terzake van 
schade uit het ongeval aan het Rijk cederen, 
worden zij alsnog in het genot gesteld van 
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofd
stuk vastgestelde bedragen. 

3. Onder schade wordt voor de toe-
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passing van het tweede lid geen andere 
schade verstaan, dan die, waarop de in 
dat lid bedoelde bedragen betrekking heb
ben. 

4. Indien het Rijk terzake van de door 
voornoemde cessie verkregen rechten een 
burgerrechtelijke vordering instelt, worden 
de kosten, welke uit het rechtsgeding voor 
het Rijk voortvloeien niet op de ambtenaar, 
gewezen ambtenaar of hun nagelaten be
trekkingen verhaald. 

E. Het tweede lid van artikel 48 wordt 
gewijzigd als volgt: 

Indien de gehuwde vrouwelijke ambte
naar een verklaring overlegt van een ce
neeskundige of van een vroedvrouw inhou
dende dat haar zwangérschap is gevorderd 
tot de in de verklaring aangegeven week 
en dat derhalve haar bevalling waarschijnlijk 
is binnen een tijdsverloop van veertig weken 
verminderd met het getal der in de ver
klaring aangegeven weken, wordt de ver
hindering wegens zwangerschap_ geacht te 
bestaan van de eerste dag der laatste zes 
weken van bovenbedoeld tijdsverloop. 

Art. VII. Met ingang van I October 1948 
worden in het zesde lid van artikel 35 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment en in het vijf de lid van artikel 33 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit tus
sen de woorden "Ongevallenwet 192~ 0 en 
,,zou" ingevoegd de woorden: en de Kinder
bijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms-, 
en wezenrentetrekkers (Staatsblad N°. 1 309). 

Art. VIII. In het vierde lid van artikel 35 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment en in het derde lid van artikel 33 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit wor
den tussen de woorden "Ongevallenwet 
1921" en "zou" ingevoegd de woorden: 
en Kinderbijslagwet. . . . 

Art. IX. Dit besluit treedt 10 werking 
met ingang van de tweede dag na die van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers, hoofden van de departe
menten van algemeen bestuur, zijn, ieder 
voorzoveel hem betreft belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan af schrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State 
en de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 20 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zahn, 
TEULINGS. 

(Uit•~· 13 Januari 1950.) 

s. l 567 
20 December 1949. BESLUIT,betreffende 

hernieuwde inwerkingtreding van enige 
artikelen van de Wet genees- en tand
heelkundice voorziening burgerbevol
king, Staatsblad 1947, N°. H 388. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 14 December 1949, 
N°. 5136 H/dossier 46, Afdeling Volks
cezondheid: 

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de 
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Wet genees- en tandheelkundige voorziening 
burgerbevolking; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 
De in artikel 10, tweede lid, van de 

Wet genees- en tandheelkundige voorziening 
burgerbevolking bedoelde artikelen van die 
Wet treden opnieuw in werking met ingang 
van 26 Februari 1950. 

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

Soestdijk, 20 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 7 Februari 1950.) 
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21 December 1949. WET, houdende goed
keuring van het op 9 December 1948 
te Parijs ondertekende Protocol tot 
wijziging van het te Genève op 14 
December 1928 ondertekende Inter
nationale Verdrag betreffende econo
mische statistieken. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1483; Hand. II 
49L5o, bladz. 935; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1483; Hand. I 49/50, 
bladz. 51. 

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

dat het vanwege Ons op 9 December 1948 
te Parijs ondertekende Protocol tot wijziging 
van het te Genève op 14 December 1928 
ondertekende Internationale Verdrag be
treffende economische statistieken alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge 
artikel 60, lid 2, der Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeft, en 
daarbij gelet op het Koninklijk Besluit van 
de 12de October 1932 (Staatsblad n°. 495) 
bepalende de bekendmaking in het Staats
blad van het Internationale Verdrag met 
bijbehorend Protocol betreffende economi
sche statistieken van 14 December 1928, 
alsmede op het Koninklijk Besluit van 
5 Mei 1933 (Staatsblad n°. 301) bepalende 
de van toepassing verklaring van eerder
genoemd Verdrag op Nederlandsch-Indië; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het Protocol tot wijziging van 

het te Genève op 14 December 1928 onder
tekende Internationale Verdrag betreffende 
economische statistieken, hetwelk vanwege 
Ons op 9 December 1948 te Parijs is onder
tekend en waarvan de Franse en Engelse 
tekst*, alsmede een Nederlandse vertaling 
in afdruk nevens deze wet zijn gevoegd, 
wordt voor het Rijk in Europa en Indonesië 
goedgekeurd. 

* De Engelse en Franse vertaling is niet 
opgenomen. 
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. • tt. 2. Deze wet treedt in werking op 
de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 I De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Financiën, 
p. LIEFTINCX. 

De Minilter van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. H. VAN lfAARsEVEEN. 

De Minilter zonder Portefeuille, 
GöTZRN. 

(Uitgeg. 17 Januari 1950.) 

BIJLAGE II VERTALING 

Protocol tot wijziging van het Internatio
nale•Verdrag betreffende Economische Sta

tistieken, ondertekend te Genève op 
14 December 1928 

De Partijen bij dit Protocol, 
Overwegende, dat, krachtens het Inter

nationale Verdrag betreffende economische 
statistieken, ondertekend te Genève op 
14 December 1928, aan de Volkenbond 
bepaalde plichten en functies waren op• 
gelegd en dat het ten gevolge van de ont
binding van de Volkenbond noodzakelijk is 
maatregelen te treffen voor de ononder
broken waarneming van deze plichten en 
functies; en overwegende, dat het dienstig 
is, dat deze plichten en functies van nu af 
worden waargenomen door de Verenigde 
Naties; komen als volgt overeen: 

Art. I. De Partijen bij dit Protocol 
verbinden zich ten opzichte van elkander, • 
overeenkomstig de bepalingen van dit 
Protocol, volledige· rechtskracht toe te ken
nen aan de wijzigingen van de Akten, welke 
in de Bijlage van dit Protocol worden 
vermeld, alsmede deze in werking te doen 
treden eu, de toepassing er van te ver
zekeren. 

Art. II. De Secretaris-Generaal stelt de 
tekst op van het Verdrag als gewijzigd 
overeenkomstig dit Protocol en zendt af
schriften hiervan ter kennisneming aan de 
Regeringen van elk Lid van de Verenigde 
Naties en aan elke Staat niet-Lid van de 
Verenigde Naties door wie dit Protocol 
ondertekend en aanvaard kan worden. 
Tevens nodigt hij Partijen bij bovenge
noemd Verdrag uit de gewijzigde tekst van 
dit Verdrag toe te passen, zodra de wijzi
gingen van kracht zijn geworden, zelfs 
indien zij nog niet in staat zijn geweest 
Partij bij dit Protocol te worden. 

Art. 111. Dit Protocol kan ondertekend 
of aanvaard worden door elke Partij bij 
het Verdrag van 14 December 1928 be
treffende economische statistieken, aan wie 
de Secretaris-Generaal te dien einde een 
afschrift van dit Protocol heeft doen 
toekomen. 
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Art. IV. Staten kunnen Partij worden 
bij dit Protocol door: 

a. Ondertekening zonder voorbehoud van 
aanvaarding; 

b. Ondertekening met voorbehoud van 
aanvaarding, gevolgd door aanvaarding; · 

c. AaQvaarding. 
Aanvaarding wordt bewerkstelligd door 

het nederleggen van een officiële akte bij 
de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties. 

Art. V. Dit Protocol treedt in werking 
op de dag, waarop twee of meer Staten 
Partij hierbij zijn geworden. · 

De wijzigingen vermeld in de Bijlage 
van dit Protocol treden in werking, wanneer 
vijftien Staten Partij zijn geworden bij dit 
Protocol; vervolgens wordt elke Staat, 
welke Partij wordt bij het Verdrag, nadat 
de wijzigingen hierop in werking zijn ge
treden, Partij bij het Verdrag als gewijzigd. 

Art. VI. Overeenkomstig lid I van Arti
kel 102 van het Handvest der Verenigde 
Naties en de bepalingen, welke daaruit 
voortvloeien, als aangenomen door de 
Algemene Vergadering, is de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties bevoegd 
dit Protocol en de wijzigingen aangebracht 
in het Verdrag bij dit Protocol te registreren 
op dl onderscheidene data, waarop zij in 
werking treden, en het Protocol en de 
gewijzigde tekst van het Verdrac van 
14 December 1928 betreffende economische 
statistieken, zo spoedig mogelijk na de 
registratie, bekend te maken. 

Art. VII. Dit Protocol, waarvan de 
Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische 
en de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek 
zijn, wordt nedergelegd in het archief van 
de Verenigde Naties. Daar het Verdrag, 
hetwelk overeenkomstic de Bijlage moet 
worden gewijzigd, slechts in de Engelse 
en de Franse taal is gesteld, zijn de Engelse 
en de Franse tekst van de Bijlage gelijkelijk 
authentiek; de Chinese, de Russische en de 
Spaanse tekst zijn vertalingen. Een ge
waarmerkt afschrift van het Protocol, met 
inbegrip vän de Bijlage, wordt door de 
Secretaris•Generaal gezonden aan elk van 
de Staten, welke Partij zijn bij het Verdrag 
van 14 December 1928 betreffende econo
mische statistieken, alsmede aan alle Staten 
Leden van de Verenigde Naties. 

TEN BLIJKE WAARVAN de onder
getekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd 
door hun onderscheidene Regeringen, dit 
Protocol hebben onde-rtekend op de datum, 
welke naast hun onderscheidene hand
te~enincen staat. 

GEDAAN te Parijs, de negende Decembér 
negentienhonderd acht en veertig. 

(Voor de onderteksning zie de Bij~• 1 
van deze wet.) 

Bijlage bij het Protocol tot wijziging van het 
Internationale Verdrag betreffende Econo
mische Statistieken, ondertekend te Genève 

op 14 December 1928 

In artikel 2, D,el 111 (A) : In plaats 
van: ,,Internationaal Landbouw Instituut", 
wordt _gelezen: Voedsël en Landbouw
organisatie der ~reai&de Naties". 
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- Artikel 8 wordt gelezen: 
,,Buiten de bijzondere werkzaamheden, 

'die, krachtens de bepalingen van dit Verdrag 
en de daarbij behorende stukkenJ aan de 
Economische en Sociale Raad worden toe ... 
vertrouwd, kan de Raad voorstellen doen , 
welke hem dienstig schijnen om de begin
selen en regelingen in het Verdrag neder
gelegd inzake de daarin bedoelde soorten 
van statistieken te verbeteren of uit te 
breiden. De Raad kan eveneens voorstellen 
doen betreffende andere soorten ·van sta
tistieken van een soortgelijke aard, waar 
voor het wenselijk en mogelijk schijnt de 
internationale eenvormigheid te verzekeren. 
De Raad zal alle dezelfde doeleinden be
ogende voorstellen onderzoeken, welke door 
de Regering van een der Hoge Verdrag
sluitende Partijen aan hem zullen kwuaen 
worden voorgelegd. 

De Economische en Sociale Raad wordt 
verzocht, indien te eniger tijd minstens de 
helft van de Partijen bij dit Verdrag daartoe 
de wens te kennen geeft, een conferentie 
bijeen te roepen, teneinde dit Verdrac te 
herzien en, indien daartoe aanleiding is; 
uit te breiden." 

Artikel 10: In het nte lid wordt in plaats 
van: ,,Commissie van deskundigen als be
doeld in artikel 8", gelezen: ,,Economische 
en Sociale Raad". 

In het 2de lid wordt in plaats van: ,,Com
nüssie ,, , gelezen: ,,Raad''. 

Artikel II wordt gelezen: 
"Ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen 

kan, op het ogenblik van ondertekeni.ng, vu 
bekrachtiging of van toetreding, verklaren, # 

dat zij door de aanvaarding van dit Verdrac 
generlei verbintenis op zich neemt ten 
aanzien van alle of enige harer koloniën, 
protectoraten, overzeese gebieden of Trust
gebieden, waarvoor zij handelt als Behe• 
rende Mogendheid; in dit geval zal dit 
Verdrag niet van toepassing zijn op de in 
een dergelijke verklaring bedoelde ge bieden. 

Ieder der Hoge Verdcagsluitende Partijen 
zal later aan de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties kunnen kennis geven, dat 
zij dit Verdrag van toepassing wenst te 
verklaren op alle of enige harer ge biedeo, 
genoemd in de in het vorig lid bedoelde 
verklaring. In dit geval zal het Verdrag 
van toepassing zijn op de in de kennisgeving 
genoemde gebieden een jaar na de ontvaacst 
daarvan door de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties. 

Evenzo kan ieder der Hoge Verdrac
sluitende Partijen te allen tijde na . _aftoop 
van het in artikel I 6 genoemde bJdperk 

• van vijf jaren verklaren, dat zij wenst, 
dat dit Verdrag zal ophouden van toepas
sing te zijn op alle of enige h'arer koloni-, 
protectoraten, overzeese gebieden of Truat
gebieden, waarvoor zij handelt als Beherende 
Mogendheid; in dit geval zal het Verdrac 
ophouden van toepassing te zijn op de in 
een dergelijke verklarinc bedoelde gebieden 
zes maanden na de ontvangst van deze 
verklaring door de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties. 

De Secretaris•Generaal van de Verenicde 
Naties zal aan alle- Leden van de Veren.iade 
Naties en aan alle Staten niet-Leden aan 
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wie hij een afschrift van dit Verdrag heeft 
doen toekomen, mededeling doen van de 
krachtens dit artikel ontvangen verklaringen 
en opzeggingen.'' 

Artiál 12: Het tweede lid wordt ge
luen: 

,,Dit Verdrag zal worden bekrachtigd. 
Van de dag af waarop het Protocol tot 
wijziging van dit Verdrag ondertekend te 
Parijs in werking zal zijn getreden, zullen 
de bekrachtigingsoorkonden worden toe
gezonden aan de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties, die van de ontvangst 
daarvan kennis zal geven aan alle Leden 
van de Verenigde Naties en aan alle Staten 
niet-Leden, aan wie hij een afschrift van 
dit Verdrag heeft doen toekomen." 

Artikel 13 wordt gelezen: 
"Van de dag af, waarop het Protocol 

tot wijziging van dit Verdrag ondertekend 
te Parijs in werking zal zijn getreden, zal 

"toetreding tot dit Verdrag kunnen ge
schieden namens ieder Lid van de Verenigde 
Naties en iedere Staat niet-Lid, aan wie 
de Economische en Sociale Raad besluit 
officieel kennis te geven van dit Verdrag. 

De oorkonden van toetreding zullen 
worden gezonden aan de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties, die van de ont
vangst daarvan kennis zal geven aan alle 
Leden van de Verenigde Naties en aan 
alle Staten niet-Leden, aan wie hij een 
afschrift van dit Verdrag heeft doen toe
komen.'' 

In ArtiMl 15 : In plaats van : ,,Secretaris-
Generaal van de Volkenbond", wordt ge
lezen: ,,Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties". 

Artikel 16. In het eerste lid wordt in 
plaats van: ,,Secretaris-Generaal van de 
Volkenbond'', gelezen : ,,Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties", en in plaats 
van: ,,Lid van de Bond", ,,Lid van de 
Verenigde Naties". 

Het tweede lid wordt gelezen: ,,De 
Secretaris-Generaal zal van de opzegging 
kennis geven aan alle Leden van de Ver
enigde Naties en aan de Staten niet-Leden, 
aan wie hij een afschrift van dit Verdrag 
heeft doen toekomen." 

In het derde lid wordt in plaats van: 
"Leden van de Bond", gelezen: ,,Leden 
van de Verenigde Naties". 

Artikel 17: Het tweede lid wordt gelezen: 
"De Regeringen van landen, die bereid zijn 
tot het Verdrag toe te treden krachtens 
artikel 13, doch die het recht verlangen 
voorbehoudèn te maken ten opzichte van 
de toepassing van het Verdrag, zullen daar
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties kennis kunnen geven. Deze zal die 
voorbehouden onmiddellijk mededelen aan 
alle Partijen bij dit Verdrag met de vraag, 
of zij bezwaren daartegen hebben. Indien 
binnen zes maanden, na de datum der 
mededeling van de Secretaris-Gener-aal, door 
geen enkel land bezwaren zijn geuit, zal het 
desbetreffende voorbehoud beschouwd wor
den te zijn aanvaard<' 
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21 Decemb• 1949. BESLUIT tot verlen
ging van de machtiging, verleend aan 
de Chef van de Generale Staf, bedoeld 
in artikel 33 van de wet van 14 Sep. 
tember 1866 (Staatsblad N°. 138) hou
dende bepalingen betrekkelijk de in
kwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk en de transporten en 
leverantiën, voor de legers of verdedi
gingswerken van het Rijk gevorderd. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Oorlog en van Binnenlandse Zaken 
van 5 December I949, Directie Adm. 
Diensten, Afd. B I; Bur. 2, N°. 72284 en 
van 15 December 1949, H0 • 32035, Afdeling 
Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurs
zaken; 

Gelet op artikel 33 van de Wet van 
I4 September 1866 (Staatsblad N°. 138), 
zoals deze wet sedert is gewijzigd, en op 
het bepaalde bij de Koninklijke besluiten 
van 10 April 1939 (Staatsblad N°. I8i[), 
van 4 Maart 1946 (Staatsblad N°. G 56), 
van 21 December 1946 (Staatsblad N°. G 
381), van 22 December 1947 (Staatsblad 
N°. H 446) en van 22 December 1948 (Staats
blad N°. l 575); 

Overwegende, dat nog steeds oorlogs
gevaar, in de zm, waarin dat woord in 
's lands wetten voorkomt, aanwezig is: 

dat het met het oog daarop noodzakelijk is, 
de machtiging, verleend bij het Koninklijk 
besluit van 4 Maart i[946 (Staatsblad N°. 
G 56), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 22 December 1948 (Staatsblad N°. 
l 575), na 31 December 1949 te besten
dipn; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

In artikel 3 van het Koninklijk besluit 
van 4 Maart 1946 (Staatsblad N°. G 56), 
zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 22 December 1948 (Staatsblad 
N°. 1 575), wordt de datum "31 December 
1949" gdrijzigd in "31 December 1950". 

Dit besluit treedt in werking op I Januari 
1950. 

Onze Ministen van Oorlog en van Bin
nenlandse Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk: in het 

· Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 21 December 1949. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKJNG. 

JULIANA. 

De Minut• van Binnenlantbe Zaken, 
TauuxGS. 

(Uitgag. 3 I December 1949.) 
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21 December 1949. WET, houdende een 
voorz_iening in de .zin van artikel 211 
der Grondwet (Wet Souvereiniteits
overdracht Indonesië). 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1478; 
Hand. 11 ,9/50, blads. 79~,o, 842--881, 

884-931; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1478; 
Hand. I 49/50, blads . ...•••• 
Wij JULIANA, enz .•.. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat voor de aanvaarding van de resultaten 
van de Ronde Tafel Conferentie betreffende 
de wijze om werkelijke, volledige en onvoor
waardelijke souvereiniteit over te dragen 
aan de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië overeenkomstig de Renville-begin
selen een voorziening in de zin van artikel 
211 der Grondwet moet worden getroffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.: 
Art. 1. De Mantelresolutie met ontwerp

overeenkomsten en briefwisseling betreffen
de de wijze om werkelijke, volledige en on
voorwaardelijke souvereiniteit over te dra
gen aan de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië overeenkomstig de Renville
beginselen, welke Mantelresolutie met ont
werp-overeenkomsten en briefwisseling door 
de Algemene Vergadering van de Ronde Ta
fel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 No
vember 1949 is aangenomen en in afdruk in 
Nederlandse en in Indonesische tekst en in 
Engelse vertaling 1 nevens deze wet ia ge
voegd, wordt door het Koninkrijk der Neder
landen aanvaard. 

Art. 1. Wij dragen zorg, dat, echter niet 
zonder voorafgaand overleg met de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, hetzij bij de Commissie der Ver
enigde Naties voor Indonesië, hetzij bij een 
ander orgaan der Verenigde Naties, die stap
pen worden gedaan, welke naar Ons inzicht 
bevorderlijk kunnen zijn aan een volledig tot 
zijn recht komen van het zelfbeschikkings
recht, gelijk dit ia bedoeld in artikel 2 der 
Overgangsovereenkomst, behorende bij de in 
artikel 1 dezer wet vermelde Mantelresolu
tie. 

Art. 3. Deze wet, welke kan worden aan
gehaald als ,,Wet Souvereiniteitsoverdracht 
Indonesië", treedt in werking met ingang van · 
de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 Decem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES. 

De Min.~. Portefeuille, J. R. H. v. ScHAIB:. 

De Minister van Overseeee Gebiedsdelen, 
J. K VAN MAARSEVEEN. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

1 De Indonesische en Engelse vertaling~ 
zijn niet opgenomen. 
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,Pe Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 

be Minister van Justitie, WIJERS. 

De Minister v. Binnenl. Zaken, TEULINGS. 

De Minister van 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min/ster van Oorloi, SCHOKKING. 

De Minister van Marine, SCHOKKING. 

De Min. v. Wederopb. en v.,J. IN 'T VELD. 

De Min. van Ver'lc.. en W., D. G. W. SPITZEN. 

De Min. van Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

De Min. van Soc. Zak.en, A.M. JOEKD. 

(Uit,ei. 21 December 1949.) 

MANTELRESOLUTIE 

De Delegatiea van: 
1. Het Koninkrijk der Nederlanden, 
2. De Regering van de Republiek Indo

nesië, 
3.' De Bijeenkomst voor Federaal Over

leg, 
overwegende, dat zij ter Ronde Tafel Con

ferentie zijn bijeengekomen om zo spoedig 
mogelijk tot een -goede en duurzame oplos
sing te geraken van het Indonesische con
flict door het bereiken van overeenatemming 
tussen de deelnemen betreffende de wijze 
om werkelijke, volledige en onvoorwaarde
lijke souvereiniteit over te dragen aan de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië overeenkomstig de Renville-beginse
len; 

overwegende, dat zij dit doel hebben be
reikt in goede samenwerking; 

overwegende, dat de Commissie der Ver
enigde Naties voor Indonesië daarbij waar
devolle bijstand heeft verleend; 

hebben het volgende besloten: 
I. De resultaten van de Ronde Tafel Con

ferentie zijn vervat in ontwerp-over
eenkomsten en brieven, al welke docu
menten aan deze resolutie zijn gehecht. 

II. A. De ontwerp-overeenkomsten zijn de 
volgende: 
1. het ontwerp-Charter van Sou

vereiniteitsoverdracht; 
2. het ontwerp-Uniestatuut met 

daaronder begrepen de bijlage 
en bijzondere overeenkomsten 
omtrent de voornaamste onder
werpen van toekomstige samen
werking; 

3. de ontwerp-Overgangaovereen
komst met de daaronder begre
pen bija-ondere overeenkoll18ten, 
houdende regeling van de on
derwerpen, welke als gevolg van 
de souvereiniteit&overdracht 
voorziening behoeven. 

B. Omtrent een aantal afzonderlijke 
punten hebben de Delegaties hun 
standpunten in een briefwiueling 
aan elkander medegedeeld. 
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III. De onder A en B genoemde bescheiden 
zijn in de Nederlandse en de Indon~, 
sische taal gesteld 
Beide teksten hebben gelijke kracht. 
Er is een officiè1e Engelse vertaling 
van de stukken vervaardigd, welke in 
geval van. ve1"8Chil in betekenis tussen 
de Nederlandse en de Indonesische 
teksten de doorslag zal geven. 

IV. De aanvaarding van deze resolutie door 
het Koninkrijk der Nederlanden ener
zijds en de tot de Republiek der Ver• 
enigde Staten van Indonesië toetre~ 
dende gebieden anderzijds zal worden 
beschouwd als ratificatie van de aan 
deze resolutie gehechte bescheiden. De 
ratificatie door een der partijen ver
liest haar kracht als een der andere 
partijen de resolutie niet ratificeert. 

V. De onder II vermelde overeenkomsten 
zullen in werking treden op het ogen
blik van de souvereiniteitsoverdracht, 
welke zal geschieden in een pl~chtige 
bijeenkomst te Amsterdam, te houden 
uiterlijk op 30 December 1949. 

VI. De Commissie der Verenigde Natie9 
voor Indonesië of een ander orgaan van 
de Verenigde Naties zal in Indonesië 
toezien op de nakoming van de op de 
Ronde Tafel Conferentie bereikte 
overeenkomsten. 

De Voorzitter van de 
Ronde Tafel Conferentie:, 

W. DREES. 
De Secretaris-Generaal der 

Ronde · Tafel Conferentie, 
M. J. PRINSE~. 

De Delegatie van het Koninkrijk der 
Nederlanden:, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

Voorzitter. 
De Delegatie van de Regerit14 van 

de Republiek Indonesië, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voor.itter. 
De Delegatie van de Bijeenkomst 

voor Federaal Overleg:, 
HAMID-. 

Voonitt«. 
De Commissie der Verenigde Naties 

voor Indonesi.ë, 
R. HERREMANS, 

Voorzitter van de week. 
H. MERLE COCHRAN, 

Lid. 
TH. K. CRITCHLEY, 

Lid. 
J. A. ROMANOS, 

Eerste Secretaris. 

Noot. De mantelresolutie werd in de Ne
derlandse tekst het eerst getekend door de 
Y oorzitter van de Delegatie van het Konink
rijk der Nederlanden, in de Indonesische 
tekst het eerst door de Voorzitter van de 
Delegatie van de Regering van de Republiek 
Indonesië, en in de Engelse tekst het eerst 
door de Voorzitter van de Delegatie van de 
Bijeenkomst voor Federaal Overleg. 
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ONTWERP-CHARTER VAN SOUVEREI
NITEITSOVERDRACBT 

Art. 1. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden 
draagt de volledige souvereiniteit over Indo
nesië onVOOl'Waardelîjk en onherroepelijk 
over aan de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië en erkent deze mitsdien als 
een onafhankelijke en aouvereine Staat. 

2. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië eanvaardt deze souvereiniteit 
op de voet van de bepalingen van haar Con
stitutie, welke in ontwerp ter kennis is ge
bracht van het Koninkrijk der Nederlanden. 

3. De overdracht van de souvereiniteit 
zal plaats hebben uiterlijk 30 December 1949. 

Art. 2. Ten aanzien van de residentie 
Nieuw-Guinea is overeengekomen: · 

a. gezien het feit, dat het nog niet mo
gelijk is Jebleken de standpunten van par
tijen nopens Nieuw-Guinea overeen te bren
gen, waardoor deze in geschil blijven, 

b. gezien de wenselijkheid om de Ronde 
Tafel Conferentie met goed resultaat te be
eindigen op 2 November 1949, 
. c. gezien de belangrijke factore~ die in 
ogenschouw moeten worden genomen bij de 
oplossing van het vraagstuk Nieuw-Guinea, 

d. ~ezien het beperkte onderzoek, dat kon 
worden ingesteld en voltooid ten aanzien van 
de problemen, die samenhangen met het 
vraagstuk Nieuw-Guinea, 

e. gezien de moeilijke taak, waarvoor de 
deelgenoten in de Unie zich al dadelijk .zul
len zien gesteld, en, 

t. gezien de beslotenheid van partijen tot 
handhaving van het beginsel om door vrede
lievende-en redelijke middelen alle geschil
len op te lossen, die later mochten blijken te 
bestaan of te rijzen, 

dat de status quo van de residentie Nieuw
Guinea zal worden gehandhaafd met de be
paling, dat binnen een jaar na de datum 
van overdracht van de aouvereiniteit aan de 
Republ~ek der Verenigde Staten van Indo
nesië het vraagstuk van de staatkundige 
status v~ Nieuw-Guinea zal worden bepaald 
door onderhandelingen tussen de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

ONTWERP-UNIESTATUUT 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië, 
. besloten hebbende op basis van vrijwillig
heid, gelijkheid en volledige onafhankelijk~ • 
heid ee~ vriendschappelijke · samenwerking 
tot stand te brengen tussen elkander en tot 
-verwezenlijking van de .toekomstige samen-

. werking in het leven te roepen de Neder-
lands-Indonesische. Unie, • 
-~ zijn overeengekomen in dit Unieatatuut de 
grondslag te leggen van hun onderlingë ver:.. 
.houding als onafhankelijke en souvereine 
staten • · • 

daS:bij van oordeel zijnde, dat ~ets in dit. 
Statuut aldus mag worden uitgelegd, dat 
enige daarin niet genoemde vorm van samen-
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werking, of samenwerking op enig daarin 
niet genoemd gebied, waaraan de beide deel
genoten in de toekomst de behoefte mochten 
gevoelen, zullen zijn uitgesloten. 

KARAKTER VAN DE UNIE 

Art. 1. 1. De Nederlands-Indonesische 
Unie verwezenlijkt de georganiacerde samen
werking tussen het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië op basis van vrijwilligheid 
en gelijkheid in status met gelijke rechten. 

2. De Unie doet geen afbreuk aan de 
status van elk van de beide deelgenoten als 
onafhankelijke en souvereine 1taat. 

DOEL VAN DE UNIE 

Art. 2. 1. De Unie stelt zich ten doel 
samenwerking der deelgenoten ter beharti
ging van hun gemeenschappelijke belangen. 

2. Deze samenwerking zal plaats hebben 
ter zake van onderwerpen in de eerste plaats 
liggende op het gebied der buitenlandse be
trekkingen en defensie, en voorzover nodig 
financiën, alsmede ten aanzien van onder~ 
werpen van economische en culturele aard 

Art. 3. 1. Beide deelgenoten verbinden 
zich hun staatsbestel te baseren op de be
ginselen der democratie en te streven naar 
een onafhankelijke rechtap,;aak. 

2. Beide deelgenoten zullen de in de Bij
lage van dit Statuut vermelde fundamentele 
menselijke rechten en vrijheden erkennen. 

WERKING DER UNIE 

Art. 4. Alle beslissingen in de Unie wor
den genomen bij overeenstemming tussen 
beide deelgenoten. 

HOOFD DER UNIE 

Art. 5. 1. Aan het hoofd der Unie staat 
Hare Majesteit Koningin Juliana, Prinses 
van Oranje-Nassau, en bij opvolging Hare 
wettige opvolgers in de Kroon der Neder
landen. 

2. In geval van minderjarigheid van het 
Hoofd der Unie, of in geval het Hoofd der 
Unie buiten staat geraakt .zijn functies te 
vervullen, zomede indien het Hoofd der 
Unie tijdelijk zijn functies neerlegt, voor.zien 
de beide deelgenoten in onderlinge overeen
stemming in de waarneming. 

In onderlinge overeenstemming kan een 
dergelijke voorziening bij voorbaat worden 
getroffen. 

Art. 6. Het Hoofd der Unie verwezenlijkt 
de idee van vrijwillige en duurzame samen
werking tussen de deelgenoten. 

DE ORGANEN DER UNIE 

Art. 7. Voor de uitvoering van de doel
stellingen der Unie houden de daartoe door 
elk der deelgenoten aangewezen ministers, of 
personen, die naar de eigen staateinstellingen 
der deelgenoten gelijke of gelijksoortige ver
antwoordelijkheid dragen, tweemaal per jaar, 
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en voorts zo dikwijla de deelgenoten zulks 
nodig achten" conferenties. 

Tenzij anden overeengekomen zullen 
daaraan drie miniaters van iedere deelgenoot 
deelnemen. 

Art. 8. De mini1ten1 ter conferentie blij
ven verantwoordelijk aan de eigen organen 
der deelgenoten op de voet van de eigen 
staatsinstellingen der deelgenoten. 

Art. 9. De conferentie van ministers stelt 
naar gelang van de behoeften commissies in, 
waarin de beide deelgenoten op basis van 
pariteit leden benoemen. 

Art. 10. 1. De beide deelgenoten zullen 
een goed contact en een geregelde samen
werking tussen de wederzijdse parlementen 
van de deelgenoten bewerkstelligen. 

2. De eerste bespreking van vertegen
woordigers van de parlementen zal plaats 
hebben binnen acht maanden na de totstand
koming van het voorlopige parlement van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië. 

Art. 11. 1. De Unie beschikt over een 
permanent secretariaat. Elk der deelgenoten 
wijst een secretaris-generaal aan, welke bei
de voor één jaar om beurten de leiding van 
het secretariaat op zich nemen. 

2. De benoeming van het overige perao
neel geschiedt in overeenstemming tussen 
de beide secretarissen-generaal volgens een 
door de beide deelgenoten gezamenlijk opge
stelde instructie. 

BESLUITEN EN GEMEENSCHAPPE
LIJKE REGEL'INGEN 

Art. 12. 1. Besluiten worden op de con
ferentie van mini1ten1 genomen bij eenparig
heid van stemmen tuaaen de vertegenwoordi
ging van het Koninkrijk der Nederlanden 
enerzijds en die van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië anderzijds. 

2. Met besluiten van de conferentie kan 
op de volgende wijzen worden gehandeld 

3. Besluiten genomen op de conferentie 
van ministers tot het uitvaardigen van ge
meenschappelijke regelingen behoeven goed
keuring door de wederzijdse parlementen der 
deelgenoten. Na goedkeuring door de beide 
parlementen zal het Hoofd der Unie con
stateren, dat overeenstemming bestaat tus
sen beide deelgenoten en wordt de gemeen
achappelijke regeling vervolgena in het offi
ciële Staatsblad van elk der deelgenoten af
gekondigd. Door die afkondiging verkrijgt de 
gemeenschappelijke regeling rechtskracht. 
De gemeenachappelijke regelingen zijn on
schendbaar. 

4. Ten aanzien van andere besluiten van 
de conferentie kan het Hoofd der Unie op 
verzoek van de conferentie eveneens consta
teren, dat overeenstemming bestaat tussen 
beide deelgenoten. · 

UNIE-HOF VAN ARBITRAGE 

Art. 13. 1. Er is een Unie-Hof van Ar
bitrage, recht.prekende in naam van het 
Hoofd der Unie. 
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2. Het Hof neemt kennis van rechtsge
schillen door één der deelgenoten tegen de 
andere deelgenoot dan wel door beide deel
genoten gezamenlijk aanhangig gemaakt, 
welke hun grondslag vinden in het Unie
statuut, in enige overeenkomst tussen de 
deelgenoten, of in gemeenschappelijke rege
lingen. 

Art. 14. 1. Het Unie-Hof van Arbitrage 
bestaat uit drie door het Koninkrijk der Ne
derlanden en drie door de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië benoemde 
leden. 

2. De leden van het Hof worden be
noemd voor tien jaar. Zij treden in ieder ge
val af, indien zij de leeftijd va n65 jaar heb-
ben bereikt. · 

3. Tot voorzitter wordt jaarlijks bij af
wisseling een Nederlander en een Indonesiër 
door en uit de leden van het Hof gekozen. 

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden 
leggen de leden van het Hof ten overstaan 
van het Hoofd der Unie op de wijze hunner 
godsdienstige gezindheid de eed of belofte 
af, dat zij hun ambt met eerlijkheid, nauw
gezetheid en onpartijdigheid zullen vervullen 
en zich in de uitoefening hunner bediening 
zullen gedragen, zoals een goed lid van het 
Unie-Hof van Arbitrage betaamt. 

Art. 1 S. 1. Het Unie-Hof van Arbitrage 
beslist bij meerderheid van stemmen. 

2. Bij staking van stemmen zal, tenzij 
beide deelgenoten anders verzoeken, het Hof 
zich tot de President van· het Internationaal 
Hof van Justitie ef tot een andere bij meer
derheid van stemmen aan te wijzen interna
tionale instantie wenden met het verzoek 
iemand van een andere nationaliteit tot bij
zonder lid van het Unie-Hof van Arbitrage 
te benoemen, die met de rechten van een 
gewoon lid aan een hernieuwde beraadslaging 
over het rechtsgeschil en aan de beslissing 
daarvan zal deelnemen. 

Art. 16. Nadere bepalingen nopens de 
rechtsgang bij en de organisatie en regeling 
van werkzaamheden van het Unie-Hof van 
Arbitrage zullen bij gemeenschappelijke re
geling worden vastgesteld. Zolang zulk een 
gemeenschappelijke regeling niet bestaat, re
gelt het Hof zelf de rechtsgang en de organi
satie en regeling van zijn werkzaamheden, 
waarbij, indien het terzake niet tot overeen
stemming kan komen, het tweooe lid van het 
voorgaande artikel van overeenkomstige toe
passing zal zijn. 

Art. 17. De beide deelgenoten verbinden 
zich om de beslissingen van het Unio-Hof 
ven Arbitrage na te komen en zullen deze op 
hun eigen gezag en verantwoordelijkheid ten 
uitvoer leggen, ieder binnen eigen rechtsge
bied. 

Art. 18. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen bepalingen van het recht van de deel
genoten en van publiekrechtelijke lichamen 
binnen hun rechtsgebied enerzijds, en bepa
lingen van het Uniestatuut, enige overeen
komst tussen de deelgenoten of enige ge
meenschappelijke regeling anderzijds, zal de 
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laatstgenoemde categorie van bepalingen de 
voorrang hebben. 

Art. 19. De beide deelgenoten behouden 
zich alle rechten voor, die hun volgens het 
volkenrecht of anderszins toekomen nopens 
het inroepen van de beslissing van enige in
ternationale rechter of arbiter in die geval
len, waarin het Unie-Hof van Arbitrage naar 
het oordeel van beide deelgenoten onbevoegd 
is dan wel in die gevallen, waarin het Hof 
zich onbevoegd verklaart. 

BUITENLANDSE BETREKKI NGEN 

Art. 20. Regelingen omtrent de samen
werking tussen de deelgenoten op het gebied 
der buitenlandse betrekkingen worden ge
geven in de aan dit Statuut gehechte over
eenkomst. 1 

DEFENSIE 

Art. 21. Regelingen omtrent de samen
werking tussen de deelgenoten op het gebied 
der defensie worden gegeven in de aan dit 
Statuut gehechte overeenkomst. 1 

FINANCIELE EN ECONOMISCHE 
BETREKKINGEN 

Art. 22. Regelingen omtrent de samen
werking tussen de deelgenoten op het gebied 
van de financie1e en economische betrekkin
gen worden gegeven in de aan dit Statuut 
gehechte overeenkomst. 1 

CULTURELE BETREKKINGEN 

Art. 23. Regelingen omtrent de samen
werking tussen de deelgenoten op cultureel 
gebied worden gegeven in de aan dit Statuut 
gehechte overeenkomst. 1 

STAATSBURGERSCHAP 

Art. 24. 1. Onverminderd hetgeen is of 
zal worden bepaald in bijzondere overeen
komsten tussen de deelgenoten, zal ten aan
zien van de uitoefening van staatkundige en 
andere rechten door staatsburgers van de ene 
deelgenoot in het rechtsgebied van de andere 
deelg~noot het hieronder bepaalde gelden: 

a. de nationaliteit van staatsburgers van 
de ene deelgenoot zal geen bezwaar zijn voor 
het bekleden van ambten in het rechtsgebied 
van de andere deelgenoot, behoudens ten 
aanzien van: . 

1 °. ambten, waarvan de bekleder verant
woordelijk is tegenover een vertegen
woordigend lichaam, behoudens uit
zonderingen, die de wet mocht bepa
len· 

2 °. die' politieke, gezagdragende, rechter
lijke en leidende ambten, die door de 
wet worden aangewezen; 

b. ten aanzien van de uitoefening van 
burgerlijke rechten en de werkzaamheid op 
maatschappelijk terrein zal elk der deelge
noten zich steeds ten volle rekenschap geven 

1 Zie bijlage hier achter opgenomen. 
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van de speciale belangen binnen .zijn rechts
ge bied van de staatsburgers en recl\t,perso
nen van de andere deelgenoot en de,wege 
geen noemenswaard onderscheid maken 'tus
sen de wederzijdse staatsburgers en rechts
personen, onverkort de bevoegdheid van 
iedere deelgenoot om regelingen vast te stel
len, die nodig zijn, het.zij voor de bescher
ming van zijn nationale belangen, het.zij voor 
de bescherming van economisch .zwakke 
groepen. 

2. In geen geval zullen de staatsburgers 
en rechtspersonen van de ene deelgenoot in 
het rechtsgebied van de andere deelgenoot 
een ongunstiger behandeling · ondervinden 
dan staatsburgers en rechtspersonen van een 
derde Staat. 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Art. 25. Ter behartiging van de belangen 
der deelgenoten in elkanders rechtsgebied 
worden door de Regeringen der deelgenoten 
Hoge Commissarissen benoemd. Zij hebben 
de status van diplomatieke vertegenwoordi
gen en bezitten de rang van ambassadeur. 

Art. 26. 1. Voorzover bij overeenkomst 
niet anders is bepaald, worden de kosten der 
Unie door ieder der deelgenoten voor de helft 
gedragen. 

2. Verdere voorzieningen betreffende de 
kosten der Unie worden bij gemeenschappe
lijke regeling getroffen. Zolang .zulk een ge
meenschappelijke regeling niet bestaat, zal 
de conferentie van ministers de nodige voor
zieningen treffen. 

Art. 27. 1. Alle officiële bescheiden, wel
ke van de conferentie van ministers en van 
andere Unieorganen uitgaan, worden in de 
Nederlandse en Indonesische taal gesteld. 

2. Beide teksten hebben gelijke kracht. 
Art. 28. Het Uniestatuut en de daarbij 

behorende overeenkomsten, alsmede de ge
meenschappelijke regelingen en te sluiten 
overeenkomsten kunnen ter registratie aan 
het Secretariaat der Verenigde Naties wor
den aangeboden overeenkomstig artikel 102 
van het Handvest der Verenigde Naties. 

BIJLAGE VAN HET ONTWERP-UNIE
STATUUT 

De fundamentele menselijke rechten en 
vrijheden, welke ingevolge artikel 3 van het 
Uniestatuut door de deelgenoten worden er
kend en welke een ieder gerechtigd is uit te 
oefenen en te genieten, zonder dat te dezer 
zake ondencheid van welke aard ook mag 
worden geinaakt op grond van ras, huida
kleur, geslacht, taal, godsdienst, nationale 
of maatschappelijke afkomst, bezit of ge
boorte, zijn de volgende: 

1. (1} Een ieder wordt als persoon erkend 
voor de Wet. 

(2) Allen hebben aanspraak op gelijke 
bejegening en gelijke bescherming 
door de Wet. 

(3) Allen hebben aanspraak op gelijke 
bescherming tegen iedere achter
stelling en tegen iedere ophitsing 
tot een .zodanige achtentelling. 
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2. Allen, die .zich op het grondgebied van 
de Staat beizinden, hebben gelijke aan
spraak op bescherming van persoon en 
goed. 

3. (1) Een ieder heeft het recht zich vrije
lijk te verplaatsen en te vertoeven 
binnen de staatsgrenzen. 

(2) Een ieder heeft het recht het land 
te verlaten en· - staatsburger of 
ingezetene .zijnde - daarnaar te
rug te keren. 

4. Niemand mag worden aangehouden of 
in hechtenis genomen dan op bevel van 
het daartoe ingevolge de wettelijke re
gelingen bevoegde gezag en in de ge
vallen en op de wijze daarbij omschre-

5. 

6. 

ven. 
(1) Ieders woning is onschendbaar. 
(2) Het betreden van een woonerf of 

het binnentredeq in een woning 
tegen de wil van de bewoner is al
leen geoorloofd in de gevallen voor
.zien bij een op hem toepasselijke . 
rechtsregel 

De vrijheid en het geheim van cor
respondentie zijn onschendbaar, behalve 
op last van de rechter of ander daartoe 
bij wettelijke regelingen bevoegd ver
klaard gezag, in de gevallen in die re
gelingen omschreven. 

7. Een ieder heeft het recht op vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst; 
dit recht omvat tevens de vrijheid om 
van godsdienst of overtuiging te ver
anderen, alsmede de vrijheid om hetzij 
alleen, het.zij met anderen, zowel in het 
openbaar, als in het particuliere leven 
zijn godsdienst of overtuiging te betij
.den door het onderwijzen ervan, door de 
practische toepassing, door eredienst, 
het onderhouden van de geboden en 
voorschriften en door het opvoeden van 
de kinderen in het geloof of de overtui
ging van hun ouders. 

8. Een ieder heeft het recht op vrijheid 
van mening en meningsuiting. 

9. 

11. 

. 12. 

13. 

Het recht der ingezetenen op vrijheid 
van vreedzame vereniging en vergade-
ring wordt erkend en, voor zoveel nodig, 
in wettelijke regelingen gewaarborgd. 
( 1) Een ieder heeft het recht op eigen

dom, hetzij alleen, hetzij tezamen 
met anderen. 

(2) Niemand mag willekeurig van zijn 
eigendom worden beroofd. 

(1) Een ieder heeft met inachtneming 
van eieen van geschiktheid recht 
op beschikbare arbeid, op vrije 
keuze van beroep en op rechtvaar
dige arbeidsvoorwaarden. 

(2) Een ieder, die arbeid verricht, heeft 
recht op een rechtvaardige belo
ning, welke hem en zijn gezin een 
menswElardig bestaan verzekert. 

Een ieder heeft het recht vakverenigin
gen op te richten, en zich daarbij aan te 
sluiten, ter bescherming van zijn belan-

f~)· Het geven van onderwijs is vrij, be-
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houdens het daarop naar wettelijke 
regelingen te houden toe.zicht van 
de Overheid. 

(2) De keu.ze van het te volgen onder
wijs ia vrij. 

14. De Overheid bevordert naar haar ver
mogen de aociale .zekerheid, bijzonder
lijk het ver.zekeren en waarborgen van 
gunstige arbeidsvoorwaarden en ar-

• beidstoestanden, het voorkomen en be
strijden van werkloosheid en het bevor
deren van redelijke ouderdomsvoorzie
ningen en zorg voor weduwen en wezen. 

15. ( 1) De verhoging der volkswelvaart ia 
voorwerp van aanhoudende zorg 
der Overheid, .zullende het te allen 
tijde haar streven zijn, dat een ieder 
van een menswaardige levens
standaard verzekerd ia voor zich en 
.zijn gezin. . 

(2) Behoudens in het algemeen belang 
in wettelijke regelingen in te stellen 
beperkingen wordt aan allen naar 
hun aard, aanleg en geschiktheid 
gelijkelijk en .zoveel mogelijk gele
genheid geboden deel te nemen aan 
de ontwikkeling van de welvaarts
bronnen des lands. 

16. Het gezin heeft recht op bescherming 
door de maatachappij en de Staat. 

17. (1) De Overheid .zal de geestelijke en 
lichamelijke volksontwikkeling .zo
veel mogelijk bevorderen. 

(2) De Overheid voorziet, waar nodig, 
in de behoefte aan openbaar onder
wijs, dat gegeven wordt op grond
slag van verdraagzaamheid en ge
lijke eerbiediging van ieders gods
dienstige overtuiging en met gele
genheid binnen de schooluren tot 
het geven van godadien;rtonderwijs 
overeenkomstig de wensen der ou
ders. 

(3) De leerlingen van de particuliere 
school, welke voldoet aan voor het 
openbaar onderwija gestelde wette
lijke eisen van deugdelijk.heid van 
het onderwijs, hebben dezelfde 
rechten a1a die van . de openbare 
school. 

( 4) De vrijheid om sociale en charita
tieve werkzaamheden te verrich
ten, daarvoor, alsmede voor parti
culier onderwij1, organisaties te 
stichten en bezittingen te verwer
ven en te hebben voor deze doel
einden, wordt erkend. 

18. De bevordering van openbare hygiëne 
en volksgezondheid ia voorwerp van 
aanhoudende .zorg van de Overheid. 

19. De Overheid verleent aan alle erkende 
godsdienstige gemeenschappen en orga

.. nisaties gelijke bescherming. 
Elk der deelgenoten handhaaft in zijn 

rechtsgebied de vrije uitoefening van de fun
damentele menselijke rechten en vrijheden, • 
welke in deze bijlage zijn opgesomd, met in
achtneming wijders van de internationale 
verdragen en de internationaal erkende 
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rechtsbeginselen, de uitoefening daarvan be
treffende. 

De uitoefening van rechten en vrijheden 
welke in deze bijlage zijn opgesomd, mag niet 
worden beperkt dan uitsluitend om rekening 
\e kunnen houden met de rechten en vrijhe
den van anderen, met de goede .zeden, de 
ol)enbare orde en het algemeen wclnjn in een 
democratische rechtsorde. 

ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSEN 
HET KONINKRUK DER NEDERLANDEN 
EN DE REPUBLIEK DER VERENIGDE 
STATEN VAN INDONESIË TER REGE
LING VAN BUN SAMENWERKING OP 

HET GEBIED DER BUITENLANDSE 
BETREKKINGEN 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië, bezield door de gelijke wens om tot 

· samenwerking te geraken op het gebied van 
hun buitenlandse betrekkingen, 

hebben besloten de navolgende overeen
komst aan te gaan ter regeling van die sa
menwerking. 

Art. 1. De Nederlands-Indonesische Unie 
verwezenlijkt de samenwerking op het ge
bied der buitenlandse betrekkingen. 

In gevallen waarin de deelgenoten van me
ning zijn, dat het in beider belang ia, en zij 
dienovereenkomatig besluiten, kan de con
ferentie van ministers voorzien in de instel
ling van een gezamenlijke of gemeenschap
pelijke vertegenwoordiging in het internatio
nale rechtsverkeer. 

Art. 2. Met vooropstelling van het be
ginsel, dat ieder der deelgenoten zijn eigen 
buitenlandse betrekkingen onderhoudt en 
zijn ~ .gen buitenlandse politiek bepaalt, sul
len .JIJ er naar streven hun buitenlands be
leid zoveel mogelijk te coördineren ·en dien
aangaande overleg te plegen. 

Art. 3. Geen der deelgenoten sluit een 
verdrag, noch verricht hij andere internatio
nale rechtshandelingen, waarbij belangen van 
de andere deelgenoot zijn betrokken, dan na 
overleg met die deelgenoot. 

Art. 4. Indien een der deelgenoten bij 
enige vreemde mogendheid geen diploma
tieke vertegenwoordiging heeft geaccredi
teerd, sal hij bij voorkeur zijn belangen door 
de diplomatieke vertegenwoordiging van de 
andere deelgenoot bij die vreemde mogend
heid doen behartigen. 

Art. 5. Indien een der deelgenoten voor 
het onderhouden van zijn buitenlandse be
trekkingen technische of andere medewer
king verzoekt, zal de andere deelgenoot deze 
naar beste vermogen verlenen. 

ONTWERP-OVEREENKOMST TER UIT
VOERING VAN DE ARTIKELEN Z EN Z1 

VAN HET UNIESTATUUT 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië, 
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gevolg gevende aan het bepaalde in de ar- Indien personeel van een deelgenoot uit 
tikelen 2 en 21 van het Uniestatuut, hoofde van samenwerking, als voorzien in 

zijn overeengekomen als volgt. deze overeenkomst, in het rechtsgebied of in 
. Art. 1. leder der deelgenoten draagt de organisaties van de andere deelgenoot wordt 

volledige verantwoordelijkheid voor de de- ' toegelaten, zal eerstgenoemde deelgenoot het 
fensie van zijn eigen grondgebied. mogelijke doen, opdat dit personeel de ge-

Voorzieningen hiertoe worden door ieder heimhouding bewaart van alle defensie-aan-
van hen getroffen. • gelegenheden van de andere deelgenoot, 

Art. 2. De gemeenschappelijke regelin- ! waarmede het in aanraking mocht komen. 
gen, als bedoeld in artikel 12 van het Unie- ' Art. 11. De deelgenoten zullen een rege
statuut, worden door elk der deelgenoten in ling treffen ten aanzien van het formeel en 
eigen rechtsgebied zelfstandig uitgevoerd. · materieel straf- en tuchtrecht, hetwelk wordt 

Art. 3. Onverminderd het bepaalde in ar- toegepast op militairen van een deelgenoot, 
tikel 2 zal de samenwerking tot uitdrukking · die zich uit hoofde van samenwerking -be
kunnen komen in steun, welke de ene deelge- · vinden in het rechtsgebied van de andere 
noot desgevraagd aan de andere deelgenoot deelgenoot. Bij deze regeling zullen de deel
verstrekt, voor zover naar zijn oordeel de genoten zich rekenschap geven van soortge
gevraagde steun verenigbaar is met zijn ver- lijke regelingen in andere landen. 
mogen en zijn eigen behoeften, in het bijzon- Art. 12• Tenzi; de deelgenoten anders 
der ook met de belangen van zijn eigen de- , 11 

fensie. overeenkomen, kunnen, indien één der deel-
Art. 4. De in artikel 3 bedoelde steun zal genoten bij een oorlog is of dreigt te worden 

onder meer kunnen bestaan in: betrokken, koopvaardijschepen en burger-
s. opleiding en hogere opleiding van of- luchtvaartuigen onder de vlag van een deel

ficieren, kader, gespecialiseerde militairen en , genoot alleen door deze en niet door de an
burgerhulpkrachten; dere deelgenoot worden gevorderd of gemi

b. het ter beschikking stellen van perso- litariseerd, onverschillig waar zij zich bevin
den. neel; 

c. het ter beschikking stellen van mate
rieel; 

d. het bieden van gelegenheid tot en hulp 
bij het onderhoud en de reparatie van mate- ; 
rieel van de andere deelgenoot. '. 

Art. S. Indien een der deelgenoten ter be- • 
• schikkingstelling verzoekt van onderdelen , 

van de strijdkrachten van de andere deelge
noot in zijn rechtsgebied, kunnen de deelge
noten terzake een overeenkomst aangaan. 

Art. 6. Indien ingevolge de artikelen 4 en 
5 de deelgenoten elkander steun verlenen, 
zullen de kosten van deze steunverlening, 
tenzij in bijzondere gevallen anders wordt 
overeengekomen, ten laste komen van de 
deelgenoot, die dé steun heeft verzocht. 

Art. 1. De deelgenoten zullen militaire 
missies uitwisselen, De voorwaarden, waar
onder dit zal geschieden, alsmede de samen
stelling en de bepaling van de taken dier mis
sies zullen door de Regeringen der deelgeno
ten in onderling overleg worden geregeld. 

Een deelgenoot, die een militaire missie 
van een derde mogendheid wenst te vragen 
of te aanvaarden, zal hieromtrent vooraf 
overleg plegen met de andere deelgenoot. 

Art. 8. De beide deelgenoten treden in 
overleg ingeval van dreiging van een aanval 
op beide deelgenoten of op een hunner. 

Art. 9. Indien een deelgenoot buiten ei
gen gebied materieel voor zijn strijdkrachten 
wenst aan te schaf fen, zal deze zoveel moge
lijk overleg plegen met de andere deelgenoot, 
op welke wijze zij elkander daarbij behulp
zaam kunnen zijn. 

Art. 10. Indien een deelgenoot inlichtin
gen over zijn defensie verstrekt aan de an
dere deelgenoot, is deze - ook tegenover een 
bondgenoot - tot geheimhouding verplicht, 
tenzij deze plicht door een~enoemde deel- · 
genoot uitdrukkelijk wordt opgeheven. 
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Daarbij zal echter de ene deelgenoot over
leg plegen met de andere, indien het koop
vaardijschip of het burgerluchtvaartuig zich 
in diens rechtsgebied bevindt. 

Art. 13. De deelgenoten zullen regelingen 
treffen omtrent de bepalingen, welke zullen 
gelden, indien Marine-eenheden of militaire 
luchtvaartuigen van de ene deelgenoot zich 
in of nabij het rechtsgebied van de andere 
deelgenoot bevinden en in dat rechtsgebied 
zee- of luchthavens aandoen. 

Art. 14. In afwachting van een regeling 
tussen de deelgenoten inzake de dienstplicht 
van hun wederzijdse onderdanen zal geen der 
onderdanen van de ene deelgenoot tot dienst
neming bij de krijgsmacht van de andere 
deelgenoot worden verplicht. 

Zolang voor enige ingezetene van de beide 
deelgenoten krachtens de ter Ronde Tafel 

- Conferentie aanvaarde bepalingen een optie
recht aangaande zijn toekomstige nationali
teit openstaat, zal de betrokkene niet door 
een der deelgenoten tot het vervullen van 
dienstplicht worden opgeroepen. 

Art. 1 S. Deze overeenkomst laat onverlet 
de rechten en verplichtingen, welke voor de 
deelgenoten voortvloeien uit het Handvest 
der Verenigde Naties of daarop steunende 
internationale regelingen. 

Art. 16. De deelgenoten zullen zo spoe
dig mogelijk in overleg treden tot het uit
werken van de grondslagen in de voorgaande 
artikelen vervat en zij nemen op zich zo-
danige maatregelen te tref fen als voor de 
richtige vervulling van de doeleinden van het 
Uniestatuut en van deze overeenkomst op 
het gebied van defensie door de betrokken 
Regeringen in onderling overleg nuttig zal 
worden geacht. 

67 
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ONTWERP FINANCIËLE EN ECONOMI
SCHE OVEREENKOMST 

Het Koninlcrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië, geleid door de wens om de door de 
souvereiniteitaoverdracht ontstane nieuwe 
verhoudingen op financieel en economiach 
gebied te rege~ alsmede om op dit gebied 
tot samenwerking te geraken; 

Gelet op de artikelen 2 en 22 van het 
Uniestatuut; 

Hebben besloten de navolgende overeen
komst aan te gaan. 

AFDELING A 

RECHTEN, CONCESSIES, VERGUN
NINGEN EN BEDRIJFSUITOEFENING 

Art. 1. 1. Ten aanzien van de erkenning 
en het herstel van de rechten, concessies en 
vergunningen, naar het recht van Neder
landsch-Indië (Indonesië) bevoegdelijk ver
leend en nog van kracht op de datum der 
aouvereiniteitaoverdracht, neemt de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië als 
uitgangspunt, dat deze worden erkend en dat 
de rechthebbenden - voor zover zulks nog 
niet ia geschied-in de feitelijke uitoefening 
van hun n,cht zullen worden hersteld, een en 
ander behoudens het bepaalde in de volgen
de leden van dit artikel 

2. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië behoudt zich het recht voor 
een onderzoek in te stellen ten aanzien van 
belangrijke rechten, concessies en vergun
ningen, verleend na 1 Maart 1942, welke de 
economische politiek van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië kunnen be
ïnvloeden, teneinde na te gaan of toepassing 
van artikel 2 gewenst wordt geacht. 

3. Er .zal worden rekening gehouden met: 
a. de toestand die geachapen is door het 

feit, dat gedurende de Japanse bezetting en 
de daarop gevolgde revolutieperiode onder
nemingsgronden, waarvan de aanplantingen 
waren gerooid ten behoeve van voedselver
bouw dan wel woonerven, zijn geoccupeerd 
door de bevolking - gedurende de bezetting 
met toestemming van de Japanse autoritei
ten - en dat in bepaalde gevallen het ont
nemen van die gronden aan de betrokken 
bevolking zonder meer en teruggave daar
van aan de betrokken ondernemingen, te 
grote onrust .zou verwekken en dat .zulk een 
teruggave veelal onmogelijk is. Elk geval .zal 
afzonderlijk worden beoordeeld en er .zal naar 
een voor alle partijen aanvaardbare oplosaing 
worden gezocht; 

b. de noodzakelijkheid dat bepaalde par
ticuliere eigendommen tegen schadeloosstel
ling in 'a Lands belang tijdelijk gevorderd 
blijven ( worden) ten behoeve van een over
heidsdienst; 

c. de intrekking bij de Undang-Undang 
Repub~k lndonesia 1948 Nr. 13 van de con
versierechten in de residenties Jogjakarta en 
Soerakarta, hetgeen geboden was door de 
veranderde omstandigheden in het algemeen 
en de gewijzigde opvatting der bevolking in 
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het bij.zonder. In dit geval sal de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië de no
dige wettelijke maatregelen (doen) treffen 
om aan de betrokken bedrijven de grootst 
mogelijke .zekerheid te verschaffen ter er
langing van de voor die bedrijven benodigde 
gronden. 

4. De mogelijkheid dat bedrijven van 
openbaar nut, zoals de particuliere spoor- en 
tramwegen en de elcctriciteits- en gasbedrij
ven, door de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië zullen worden genationa
liseerd, hetgeen dan langs de weg van ont
eigening c.q. naasting zal geschieden, zal 
geen invloed hebben op het herstel van de 
rechthebbenden in de feitelijke uitoefening 
van hun n,cht. Wel kan bij dit rechtsherstel 
rekening worden gehouden met de beheers
vorm van de spoor- en tramwegen op het 
ogenblik der souverciniteitsoverdracht. 

Art. 2. Aan de in artikel 1, eerste lid, 
bedoelde rechten, concessies en vergunnin
gen .zal -1echts kunnen worden getornd in 
het algemeen belang. waaronder het volks
belang, langs de weg van minnelijke achik
king met de rechthebbenden en indien deze 
niet tot stand komt, door onteigening te al
gemenen nutte, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3. 

Art. 3. Tot onteigening, nationalisatie" 
opheffing, gedwongen afstand of overgang 
van .zaken of rechten zal niet worden overge
gaan dan te algemenen nutte volgens wette
lijk voorgeachreven vorm van proces en -
bij gemis aan overeenstemming tussen par
tijen - tegen vooraf genot.en of verzekerde 
schadeloosstelling, door de rechter te bepa
len op de werkelijke waarde van het ontno
mene, een en ander volgens voonchriften" 
bij de wet te bepalen. De vereisten van 
voorafgaand genot of voorafgaande verzeke
ring van de venchuldigde achadeloosstelling 
gelden niet wanneer oorlog, oorlogsgevaar" 
oproer, brand, watersnood, aardbeving, vul
kanische uitbarsting of andere dringende 
omstandigheden een onverwijlde inbezitne
ming vorderen. 

Art. 4. Ten behoeve van bestaande en 
nieuwe bedrijven en ondernemingen wordt 
de mogelijkheid opengesteld de voor hun be
drijfsuitoefening nodige verlenging, dan wel 
vernieuwing of verlening van rechten, con
cessies en vergunningen te doen plaatshe~ 
ben op zodanige voorwaarden, voor zodanige 
termijn en o_p zodanig tijdstip, dat zij be
drijfseconomisch verantwoord blijven, dan 
wel .zijn, en dat de rechthebbenden verzekerd 
zijn van een continuïteit, welke het mogelijk 
maakt de voor een normale bedrijfsuitoefe
ning op lange termijn gewenste investeringen 
te doen, zulks behoudens die gevallen, dat 
een algemeen belang - waaronder begrepen 
de algemeen economiache politiek van de 
Republiek der Verenigde Staten ven Indone
sië - zich daartegen verzet. 

Art. 5. De bedrijven en ondernemingen 
zullen hun medewerking verlenen aan za
kelijk verantwoorde samenwerking met en 
inschakeling van Indonesisch kapitaal. 
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Art. 6. De Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië zal de nodige maatregelen 
treffen ter veiligstelling van de uitoefening 
door de rechthebbenden van de in artikel 1, 
eerste lid, bedoelde rechten, concessies en 
vergunningen, zulks ter bevordering van de 
hervatting en de duurzaamheid van de eco
nomische activiteit. Daarbij zal evenwel in 
het oog moeten worden gehouden, dat de al
gemeen economische politiek, door de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië te 
volgen, in de eerste plaats gericht zal zijn op 
de economische opbouw van de Indonesische 
aamenleving in haar geheel en wel in dien 
zin, dat de belangen en de stoffelijke en gees
telijke vooruitgang van het Indonesische 
volk in zijn geheel het best worden gediend 
door het scheppen van een maximale effec
tieve koopkracht en verhoging van de le
venatandaard van het volk. 

Art. 7. Ten aanzien van alle in artikel 1, 
eente lid, bedoelde rechten, concessies en 
vergunningen, welke als gevolg van de oor
log, bezetting en de daaropvolgende abnor
male omstandigheden niet konden worden 
uitgeoefend, wordt de mogelijkheid openge
steld, dat deze - op verzoek van de recht
hebbenden - met een overeenkomstige ter
mijn worden verlengd, zulks behoudens die 
gevallen, dat een algemeen belang - waar
onder begrepen de algemeen economische 
politiek van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië - zich daartegen ver
zet. 

Art. 8. De lasten, welke op het bedrijfa
Ieven rusten als gevolg van fiscale, in een 
modern land gebruikelijke sociale en and~ 
maatregelen, worden binnen zodanige rede
lijke grenzen gehouden, dat onder normale 
omstandigheden een bedrijfsvoering mogelijk 
is, die veroorlooft normale vernieuwingen, 
afachrijvingen en reserveringen en die een 
redelijk rendement toelaat voor het in die 
bedrijven gestoken kapitaal. 

Art. 9. De wijze van bedrijfsuitoefening 
en de vrijheid van handel, bedrijf en geld
verkeer zullen slechts bij wettelijke regeling 
worden beperkt. 

Art. 1 O. Partijen erkennen de noodzake
lijkheid van een onafhankelijke fiacale recht
spraalt:. Zij sullen regelingen treffen ter voor
koming van dubbele belasting. 

Art. 11. Nederlandse staatsburgers, rechts
personen, producten, schepen en andere ob
jecten genieten in Indonesië niet minder 
gunstige behandeling dan die van enig derde 
land. 

Vreemdelingen van alle naties zullen ge
lijke rechten genieten in de deelname in de 
handel met Indonesië en in de economische 
activiteit en de industriële ontwikkeling in 
dit land. Echter erkent de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië dat ten volle 
rekening behoort te worden gehouden met de 
bijzondere belangen van de Nederlandse 
staatsburgers en rechtspersonen binnen In
donesië en voorts dat geen discriminatie zal 
plaats vinden ten aannen van genoemde be
langen, onverkort het recht van de Republiek 

s. 1949, J ,5~0 

der Verenigde Staten van Indonesië om &0-
danige regelingen te treffen als nodig zijn ter 
bescherming der nationale befangen of ter 
bescherming van economisch zwakke groe
pen. 

Het in dit artikel ten behoeve van Neder
land overeengekomene geldt wederkerig tus
sen Nederland en Indonesië. 

Art. 12. 1. Afgescheiden :van de alge
mene plicht, dat de ondernemers ten aanzien 
van hun bedrijven zich hebben te onderwer
pen aan de wetten van het land, zullen in 
het belang van de sociale ruit en orde en ter 
verbetering van de sociale toestanden de be
drijven (ondernemingen) hebben mede te 
werken aan maatregelen als de onderge-
noemde: , 

a. het streven naar de instelling van ge~ 
organiaeerd overleg tussen werkgevers en 
werknemers op het gehele terrein der ar
beidsverhoudingen; 

b. het geleidelijk bevorderen van de tot
standkoming van een belangengemeenechap 
tussen de ondernemers en de arbeiders c.q. 
grondbezitters, zodat de na de streven be
langen samengroeien en dat de betrokken 
arbeiden en grondbezitters op een hoger le
vensniveau komen; 

c. verbetering van de woningvoorziening 
en andere sociale voorzieningen van de ar
beiden; 

d. het zo spoedig mogelijk opnemen van 
daartoe geschikte Indonesiërs in de leiding 
(ook directies) en staven der bedrijven en 
het medewerken aan de instelling van op
leidingsgelegenheden, er op gericht om na 
zekere redelijke termijn het overwegende 
deel van het leidend stafpersoneel der bedrij
ven te doen bestaan uit Indonesische staats
burgers; 

e. ten aanzien • van bedrijven wier ar
beidsveld in hoofdzaak in Indonesië is gele
gen, het aanwezig doen zijn in Indonesië van 
volledig gemachtigde organen. 

2. Door de ondernemers zal op het ter
rein, genoemd sub a t/m d" ook initiatief 
worden getoond, doch onder voorbehoud dat 
de overheidseisen op dit gebied ten aanzien 
van buitenlandse investeringen niet verder 
zullen gaan dan ten aanzien van Indonesi
sche bedrijven van gelijke soort en omvang. 

Art. 13. B ij eventuele wijziging van de 
bestaande bepalingen op agrarisch gebied op 
grond van het algemeen belang zal worden 
rekening gehouden met de belangen van de 
rechthebbenden en met de bedrijfszekerheid 
in het bij.zonder. 

AFDELING B 

FINANCIELE BETREKKINGEN 
Art. 14. :r-federland en de Republiek der 

Verenigde Staten van Indonesië zullen ieder 
voor zich streven naar een gezond monetair 
systeem, zich daarbij baserend op de begin
selen, tot uitdrukking gebracht in de Bretton 
W oodl Overeenkomsten. Dit vereist onder 
andere, dat in elk der landen slechts één cir
culatiebank werkzaam zal zijn. De monetaire 
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politiek van elk der beide landen zal gericht 
zijn op het bereiken en handhaven van een 
stabiele intei'ne en externe waarde van de 
munteenheid en op het bevorderen van een 
vrij betalingsverkeer. 

Art. 15. De Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië zal ook zolang zij het 
lidmaatschap van het Internationale Mone
taire Fonds nog niet heeft verkregen, de re
gels, welke een lid van het Fonds heeft in 
acht te nemen, naleven. Voorts zal overleg 
worden gepleegd tussen Nederland en de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
teneinde haar zo spoedig mogelijk het lid
maatschap van het Fonds te doen verwerven. 

Art. 16. Over wijziging van de wissel
koers van de munteenheden van Nederland 
en de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië zal tussen de beide landen vooraf
gaand overleg worden gepleegd. 

Art. 17. Zolang de internationale of in
terne omstandigheden een deviezenregime 
noodzakelijk maken, zullen Nederland en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië overleg plegen terzake van voor de 
9ederpartij van wezenlijk belang zijnde pun
ten van het te voeren deviesenbeleicL 

Art. 18. 1. Onder voorbehoud van het 
bepaalde in het vijfde lid staat de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië transfer 
naar Nederland toe: 

a. ten behoeve van bedrijven, uitmakend 
een actieve Nederlandse investering, voor: 

I. de noodzakelijke uitgaven in Neder
land ten behoeve van het bedrijf in Indone
lië; 

II. de bijdragen aan fondsen voor pen
aiocns-, invaliditeits-, weduwen- en wezen
en andere sociale voorzieningen ten behoeve 
van het personeel, een en ander voorzover 
de premiën en· bijdragen noodzakelijk zijn 
tot dekking van uitkeringen aan Nederlan
den; 

111. rente en contractueel verschuldigde 
aflossing van in Nederland ten behoeve van 
het bedrijf in Indonesië geleende gelden; 

IV. de jaarlijbe winaten eri de afschrij
vingen volgens goed koopmanegebruik; 

b. van dividenden, voor wat betreft pas
sieve investeringen van uit Nederland; 

c. aan levcnavenekeringunaatschappijen 
voor premiën, benevena aan fondsen voor 
penaioen-, invaliditeits-, weduwen- en wezen
en andere sociale voorzieningen, voor bijdra
gen, zowel van werkgeven als van werkne
mers, een en ander voor.zover de premiën en 
bijdragen noodzakelijk zijn tot dekking van 
uitkeringen aan Nederlanden; 

d. aan in Indonesië werkzame of werk
zaam geweest zijnde Nederlanders voor hun 
spaargelden, alsmede voor de bedragen be
stemd voor het onderhoud van buiten Indo
nesië verblijvende personen tot wier onder
houd zij wettelijk of moreel gehouden zijn; 

e. ten behoeve van in Indonesië werkza
me of werkzaam geweest zijnde Nederlanders 
c.q. hun nabestaanden, die buiten Indonesië 
verblijven, voor pensioen, verlofstractemen
ten en andere dergelijke periodieke sociale 
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uitkeringen, voorzover die niet uit de onder 
a en c bedoelde fondsen worden bestreden; 

t. van rente en aflossing op door lagere 
openbare rechtsgemeenschappen of door an
dere op boog gezag ingestelde rechtspersonen 
uitgegeven obligatieleningen en aangegane 
onderhandae leningen, voor zover de beta
lingen van die rente en aflossing in verband 
met de financiê1e positie van bedoelde 
rechtlgemeenacbappen en andere rechtsper
sonen niet wettelijk .zijn of worden opge
schort. 

2. Het bepaalde in het eerste lid kan voor 
bepaalde gevallen of groepen van gevallen 
door partijen nader worden uitgewerkt. 

3. Onverminderd het in het eerete en 
tweede lid bepaalde zal de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië overeenkom
stig de bepalingen van de overeenkomst be
treffende het Internationale Monetaire 
Fonds overmakingen naar Nederland en het 
buitenland toestaan. 

4. Voor bedrijven welke in Indonesië ge
deeltelijk met Indonesisch kapitaal werken, 
zullen de in de vorige leden vennelde rege
lingen gelden, voorzover de feitelijke verhou
dingen zulks vereiaen. 

5. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië behoudt zich het recht voor 
om ten aanzien van de in het eerste lid be
doelde tramfen van gelden zodanige beper
kingen aan te leggen, welke zij noodzakelijk 
acht in verband . met haar deviezenpositie. 
Terzake van deze beperkingen zal tussen de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië en Nederland vooraf overleg plaats
vinden, welk overleg, teru:ij de Republiek 
cier Verenigde Staten van Indonesië en Ne
derland anders overeenkomen, zal plaatsvin
den middels een nader in te stellen techni
sche commissie. 

6. De transfer van rente en aflossing wel
ke voortvloeit uit de op het tijdstip van de 
souvereiniteitsoverdracht door de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië overge
nomen schulden, wordt beheerst door de ten 
aanzien van deze schulden gemaakte of te 
maken af1praken. 

7. Het bepaalde in de vorige leden is op 
overeenkomstige wijze van toepassing ten 
aaru:ien van de overmakingen van Nederland 
naar Indonesië. 

8. In geval van onteigening, nationalisa
tie cru:. c.q. naasting staat de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië transfer toe 
van de schadelooast:elling c.q. naastingaprij■ 
binnen drie jaren na de datum van het ont
staan van het recht op de schadeloosstelling 
c.q. nautingsprijL 

In gevallen waarin de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië het onmogelijk 
acht om de schadeloosatelling c.q. naasting1-
prijs binnen drie jaar over te maken" zal de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië zulks moeten verklaren alvorena tot 
onteigening, nationalisatie enz. over te gaan. 
Een arbitrage-commissie, bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië, een -verte-
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genwoordiger van de rechthebbende en een 
derde lid, door beide eerstgenoemden in on
derling overll!g aan te wijzen, zal een bin
dende beslissing geven met betrekking tot 
de vraag of en in hoeverre een uitzondering 
mag worden gemaakt op bovenbedoelde ter
mijn van 3 jaar. Ingeval onmiddellijke over
making niet plaats heeft, zal de in Indone
sisch courant uitgedrukte schadeloosstelling 
c.q. naaetingsprijs t.egen de koen van de dag 
van ontstaan van het recht worden gecredi
teerd in de valuta van het land waaruit het 
geïnvesteerde kapitaal afkomstig ia. 

Art. 19. 1. Zolang de Republiek der 
Verenigde Staten van lndoneeië schuldver
plichtingen heeft aan Nederland, waaronder 
mede begrepen de door Nederland ten be
hoeve van schulden van Indonesië gegeven 
garanties, zal de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië van tevoren met Ne
derland overleg plegen, zowel terzake van 
voorgenomen wijzigingen in de op het tijd
stip van de souvereiniteitaoverdracht van 
kracht .zijnde Muntwet en de Javaeche Bank
wet, als ten aan.zien van een door de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië 
nieuw vast te stellen muntwet en circulatie
bankwet en eventueel nadien daarin aan te 
brengen wijzigingen. Voorts zal de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië, zolang 
de bovenbedoelde schuldverhouding bestaat, 
in het algemeen overleg plegen, wanneer zij 
belangrijke maatregelen overweegt op mone
tair en financieel gebied, voorzover belangen 
van Nederland daarbij zijn betrokken. 

2. Met de in het eente lid bedoelde 
schuldverplichtingen en garanties worden be
doeld die welke bestaan op het tijdatip der 
souvereiniteitaoverdracht. 

3. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië .zal tot het tijdstip van het van 
kracht worden van de nieuwe circulatiebank
wet overleg met Nederland plegen inzake de 
benoeming en het ontslag van president en 
directeuren van de circulatiebank en inzake 
de credietverlening van de circulatiebank 
aan de overheid. 

4. Teneinde het in het eerste lid bedoelde 
overleg zo soepel mogelijk te doen verlopen, 
zal aan de staf van de Hoge Commiuaria in 
Indone■ië een door de Nederlandse Regering 
aangewezen adviseur voor aangelegenheden 
op het gebied van het geldwezen en het cir
culatiebankwe.zen worden toegevoegd. 

AFDELINGC 

HANDELSPOLITIEKE BETREKKIN
GEN EN SAMENWERKING 

Art. 20. 1. In overeenstemming met de 
beginselen van onafhankelijkheid en souve
reiniteit zullen de Regeringen van Neder
land en van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië de uiteindelijke ver
antwoordelijkheid dragen voor hun eigen 
handelspolitiek, zowel wat betreft het bin
nen- als buitenland. 

2. Gebaseerd op deze beginselen kan een 
vrijwillige samenwerking tussen beide landen 
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in hun buitenlandse handelsbetrekkingen tot 
gemeenschappelijk voordeel strekken. Deze 
samenwerking zal bevorderd worden door 
nauw contact en voortdurend beraad tussen 
de beide landen over de verschillende aspec
ten van de buitenlandse handel. Voorzover 
het voor beide partijen voordelig en nuttig 
wordt geoordeeld, .zal gemeenschappelijk 
worden opgetreden. Elk van beide partijen 
.zal .zich nauwkeurig rekenschap geven van de 
economische belangen waarvoor de ander de 
verantwoordelijkheid draagt. 

3. Bedacht dient te worden dat econo
misch, geografisch en politiek, Nederland tot 
de Europese sfeer en Indonesië tot de Azia
tische sfeer behoort. Historisch hebben 
nauwe economische betrekkingen tussen Eu
ropa en Azië in het algemeen, en tussen 
Nederland en Indonesië in het bijzonder, 
steeds en tot op dit ogenblik bestaan. Als 
gevolg der historie, heeft Nederland aanzien
lijke economische en financiële belangen in 
Indonesië. De Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië .zal met deze belangen 
naar behoren rekening houden. 

Art. 21. 1. De buitenlandse handelsbe
trekkingen van Nederland met de andere 
landen zullen worden geregeld door en zullen 
onder toezicht staan van de Nederlandse Re
gering of haar daartoe geëigende organen op 
haar of hun uitsluitend gezag. 

De buitenlandse handelsbetrekkingen van 
Indonesië met de andere landen zullen wor
den geregeld door en zullen onder toezicht 
staan van de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië of haar 
daartoe geëigende organen op haar of hun 
uitsluitend ge.zag. 

2. Ten aan.zien van de landen van Euro
pà .zullen Nederland en de Republiek der 
Verenigde Staten van · Indonesië op handel11-
nolitiek gebied samenwerken. In het laatste 
kwartaal van 1950 ~al omtrent een voomet
ting van deze samenwerking, en de wijze 
waarop, opnieuw overleg worden gepleegd, 
waarbij beide partijen vrij zijn opnieuw hun 
standpunt te bepalen. 

3. Ieder der beide partijen behoudt het 
uiteindelijke beachikkingarecht en de han
delspolitieke eigendom over de eigen produc
ten en bepaalt zelf welke producten en in 
welke hoeveelheden het wil inzetten en welke 
tegenprestaties het daartegenover verwacht. 

Dit betekent ook, dat in een bepaald ge
val een der beide partijen slechts een gering 
of .zelfs in het geheel geen aandeel in een 
bepaalde handeleovereenkomst kan nemen; 
in het laatste geval .zal de andere partij ge
rechtigd zijn, uit hoofde van zijn eigen be
langen, niettemin een overeenkomst aan te 
gaan. 

De niet-deelnemende partij evenwel aal 
dan zich ervan onthouden afzonderlijk een 
handelsovereenkomst met het betreffende 
derde land af te sluiten. 

Wanneer een gezamenlijke handelsover~ 
eenkomst is afgeeloten, zal niet een van de 
partijen zonder voorafgaand overleg wijzi
ging aanbrengen. 
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4. Bij de onderhandelingen met derde 
landen treden Nederland en de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië, hoewel 
twee afzonderlijke delegaties vormend, te
genover het derde land gecoördineerd op. 
Tevoren moet onderling overeenstemming 
zijn bereikt over een gemeenschappelijk be
leid. 

5. De handelsovereenkomsten zullen wor
den getekend enerzijds door of namens de 
Regering van Nederland en door of namens 
de Regering van de Republiek der Verenig
de Staten van Indonesië, anderzijds door het 
betreffende derde land. 

6. Ten aanzien van degene die namens 
de gecoördineerde delegaties zal optreden, .zal 
tevoren worden beslist. Als richtlijn kan 
hierbij gelden, dat als .zodanig kan worden 
aangewezen de voorzitter van die delegatie, . 
welke de meeste belangen bij de betreffende 
bespreking heeft. 

7. De op het tijdstip van de eouvereini
teitsoverdracht geldende handels- en mone
taire overeenkomsten .zullen, voor.zover deze 
op Indonesië betrekking hebben, door de Re
gering van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië worden overgenomen en 
uitgevoerd. Een opgave van deze overeen
komsten is vermeld in bijgaande lijat. 

Art. 22. 1. Ten aanzien van het handels
verkeer tussen Nederland en Indonesië zijn 
beide landen bereid een systeem van weder
kerige voorkeunbehandeling in overweging 
te nemen. Een dergelijk systeem dient tot 
beider voordeel te strekken en mag niet in 
strijd komen met internationale overeen-
komsten. . 

2. Beide landen gaan er in beginsel van 
uit, dat .zij elkaar voor hun respectievelijke 
producten geen hogere prij.zen zullen beta
len, dan daarvoor elders onder gelijke voor
waarden gelden. 

3. Ten aanzien van de invoer in beide 
landen zullen zowel de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië als Nederland 
onderscheidenlijk lijsten vàn importbehoef
ten opstellen, in overeenstemming met de 
behoefte van elk land aan consumptiegoede
ren en aan goederen voor rehabilitatie en 
wederopbouw en gebaseerd op de beschik
baarheid van deviesen. 

Ten aanzien van de uitvoer uit beide lan
den .zullen Nederland en de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië exportgoe
deren reserveren voor en toewijzen aan de 
ander. 

4. Gebaseerd op het eerste en derde lid 
van dit artikel zullen beide partijen telkens 
voor een nader vast te stellen tijdsduur over
eenkomsten aangaan voor het onderlinge 
handelsverkeer. De voor de periode 1 Octo
ber 1949 tot 1 October 1950 opgestelde mo
dus vivendi ( thans te noemen handelsac
coord) wordt voorshands door beide landen 
aanvaard. In het eerste kwartaal van 1950 
zullen tussen beide partijen besprekingen 
plaats hebben over het verloop en eventuele 
wijzigingen van deae overeenkomst. 

5. Gedurende de periode waarvoor be-
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paalde contingenten gelden, .zullen in prin
cipe geen invoer-, uitvoer- of deviezenver
gunningen worden geweigerd voor.zover het 
betreft een tussen koper en verkoper over
eengekomen transactie vallende binnen het 
kader der overeengekomen contingent.en. In
dien bijzondere omstandigheden afwijking 
van dit beginael noodzakelijk maken., .zal 
hierover met de andere partij voorafgaand 
overlea worden gepleegd. 

6. Ten aanzien van het handelsverkeer 
en daarmede verband houdende aangelegen
heden kunnen Nederland en Indonesië een 
beroep op elkaar doen voor assistentie en 
medewerking.Beide partijen gaan ermede 
accoord dat elk de.ze assistentie .zal verlenen 
indien daartoe behoefte bestaat en ze raad
zaam wordt geacht. 

7. Zouden veranderingen of amendemen
ten in de afgesproken contingenten nodig 
worden geacht, dan zullen beide partijen 
hiertoe in onderling overleg besluiten. 

Art. 23. 1. De tussen Nederland en In
donesië bestaande regeling, luidens welke het 
betalingsverkeer tussen de beide landen on
derling en met een aantal andere landen voor 
zoveel nodig wordt afgewikkeld over een 
commerciële rekening, genaamd C-rekening 
nieuwe stijl, blijft na het tijdstip van de 
souvereiniteitsoverdracht voorshands van 
kracht. 

2. Bij de besprekingen, die overeenkom
stig artikel 22, vierde lid, in het eerste kwar
taal van 1950 tullCll beide landen .zullen 
plaats vinden, zal overleg worden gepleegd, 
of en .zo ja, welke wijzigingen in het vigeren
de stelsel gewenst zijn. 

Voorzover eventuele wijzigingen tussen 
Nederland en de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië kunnen worden gere
geld, zullen deze zo spoedig mogelijk van 
kracht worden; voorzover zij de verhouding 
met derde landen betreffen, zal binnen het 
kader van de bestaande overeenkomsten 
overleg worden gepleegd. 

Art. 24. 1. Aanbevolen wordt dat Neder
land een handelsvertegenwoordiging benoemt 
bij de Nederlandse Hoge Commiuaris in In
donesië om haar Regering te vertegenwoor
digen, nauw contact te onderhouden met de 
economische organen van de Regering van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië en deae, indien en wanneer nodig 
of raadzaam geacht, aSBistentie te verlenen. 

Aanbevolen. wordt dat de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië een handels
vertegenwoordiging bij de Indonesische Ho
ge Commissaris in Nederland benoemt om 
haar Regering te vertegenwoordigen, nauw 
contact te onderhouden met de economische 
organen van de Nederlandse Regering en 
deze, indien en wanneer nodig of raadzaam 
geacht, assistentie te verlenen. 

2. Het beheer van de in- en uitvoercon
tingenten en de daarbij behorende betalings
vergunningen berust in Nederland bij de 
Nederlandse Regering en de door haar da&r"
toe aangewezen organen; dit.zelfde beheer 
berust in Indonesië bij de Regering van de 
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Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië en de door haar daartoe aangewezen or
ganen. 

AFDELING D 

SCHULDENREGELING 

Art. 25. Ten laste van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië komen: 

A. De navolgende geconsolideerde lenin
gen berekend per 31 December 1949: 

1: De Nederlands-Indische Lening 1935, 
rentende 3½ % [uitgegeven krachtens de 
Nederlands-Indische Leningwet 1934(Staats
blad No. 558) j 0

• de Nederl.-Indische Con
versielen.ingwet 1934 (Staaisblad no. 425), 
.zoals du.eis gewij.zigd bij de wet van 1 No
vember 1934 (Staatsblad no. 559)]. Stand 
per 31 December 1949 f 36.650.000. Reste
rende looptijd 21 jaar. 

2. De Nederlands-Indische Conversiele
ning 193 7 rentende 3 % [ uitgegeven krach
tens de Nederlands-Indische Conversie-le
ni:ngwet 1934 (Staatsblad no. 425)]. Stand 
per 31 December 1949 f 90.000.000. Reste
rende looptijd 18 jaar. 

3. De Nederlands-Indische •Lening 1937 
A rentende 3 % [uitgegeven krachtens 
d~ Nederlands-lndi1ehe Conversieleningwet 
1937 (Staatsblad no. 904)]. Stand per 31 
December 1949 f 616.250.000. Resterende 
looptijd 25 jaar. 

4. Aandeel van Indonesië in de Neder
landse Nationale Werkelijke Schuld 1896, 
rentende 3 % (Wet van 30 December 1895, 
Staatsblad no. 236). Stand per 31 December 
1949 f 3.300.000. Resterende looptijd 3 jaar. 

5. De 3 % Indonesische Lening 1962---64 
(overeenkomst van 19 Mei/8 Juni 1949) .zijn
de het krachtens artikel 4, tweede lid, van 
de overeenkomst van 8/14 April 1938 gecon
verteerde aandeel van Indonesië in de 3--3½ 
% Nederlandse Staatslening 1938, welke le
ning krachtens de Conversielening 1948 
(Staatsblad no. I 115) en de Leningwct 1946 
(Staatsblad no. G 143), gewijzigd bij de wet
ten van 23 November 1946 (Staatsblad no. 
G 333) en van 12 Februari 1948 (Staatsblad 
no. I 52), geconverteerd werd. Stand per 31 
December 1949 f 79.912.000, welk bedrag op 
1 Juni 1964 in zijn geheel moet worden af
gelost. 

6. Beleningen bij de N ederlandae Bank 
en Javaeche Bank, rentende 3 % (overeen
komsten van 14 en 16 Januari 1932, later ge
wijzigd op 28 December 1932) op onderpand 
van krachtens de wet van 25 Juli 1932 
(Staatsblad no. 393), later gewijzigd bij de 
wet van 15 Maart 1933 (Staatsblad no. 99), 
aan Indonesië ter beschikking gestelde Ne
derlandse Schatkistbiljetten. Stand per 31 
December 1949 totaal f 44.624. 775. Reste
rende looptijd 13½ jaar. 

B. De schuld aan derde landen, berekend 
per 31 December 1949: 

1. Lening B~rt-Import Bank ten be
hoeve van Indonesië in het kader van de 
E.C.A.-hulp (overeenkomst van 28 October 
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948). Stand per 31 December 1949 U.S. 
15.000.000. Resterende looptijd 24 jaar. 

~ente 2½ % vanaf 30 Juni 1952. 
2. A line of credit granted by the United 

States Government to the Netherlands Indies 
Government for the purchase of United 
States Surplus Property (overeenkomst van 
28 Mei 1947). Stand per 31 December 1949 
U.S.$ 62.550.412. Resterende looptijd 31½ 
jaar. 

3. Lening van Canada ( overeenkomst van 
9 October 1945). Stand per 31 December 
1949 Can. $ 15.452.188,21. Resterende loop
tijd 6 jaar. _Rente 2¼ %. 

4. Settlement between the Government 
of Australia and the Government of Indo
ncsia ( overeenkomst van 17 Augustus 1949) . 
Stand per 31 December 1949 A. ~ 8.500.000. 
Resterende looptijd 10 jaar. Rentevrij. 

C. De volgende schulden aan het Ko
ninkrijk der Nederlanden, berekend per 31 
December 1949 tot de hieronder vermelde 
maximum bedragen: 

1. Het aandeel van Indonesië is de swing, 
voor.zien in het Brits Monetair Accoord ad 
~ 5.000.000 (f 53.500.000). 

2. Een swing op de C-rekening van 
f 40.000.000. 

3. Het debetsaldo op de HG/Hl-rekening 
van f 80.000.000. 

4. Het debetsaldo op de Bretton Woods
rekeningen van f 95.000.000 (hiertegenover 
staat een activum van hetzeHde bedrag als 
deelneming in Interfund en Interbank). 

D. Alle interne schulden van lndonesit~ 
op de datum van de souvereiniteitsover
dracht. 

Art. 26. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië aan
vaardt de verantwoordelijkheid voor beta
ling .zowel van rente als van aflossing op de 
in het vorige artikel bedoelde schulden en 
verkrijgt voor.zover de· schulden onder C be
treft de in de bestaande overeenkomsten 
vastgestelde rechten. 

Art. 2 7. De overige schulden van de 
rechtspersoon Indonesië aan het Koninkrijk 
der Nederlanden op de datum van de souve
reiniteitsoverdracht worden, nadat hierop de 
schulden van Nederland aan de rechtsper
soon Indonesië op dezelfde datum in com
pensatie .zijn gebracht, vervallen verklaard, 
hetgeen neerkomt op een vermindering van 
de externe schuld aan Nederland met een be
rekend bedrag van f 2.000.000.080 per 31 De
cember 1949. 

AFDELING D 

SLOTBEPALING 

Art. 28. Het bepaalde in dei:e overeen
komst heeft, voor.zover het Koninkrijk der 
Nederlanden betreft, uitsluitend betrekking 
op Nederland. 
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BIJLAGE VAN DE ONTWERP FINANêiELE EN 
ECONOMISCHE OVEREENKOMST 

LIJST VAN HANDELS- EN MONETAIRE ACCOORDEN, WAARIN INDONE.Slt PARTICIPEERT 

Landen 
. 1 

1. Arce~_tinië •••..• 
2. Belc1e •...•••••••• 

3. Bulgarije ••••••••• 
4. Denemarken ..•.•• 
5. Oost-Duitslu,d •••• 
6. West-Duitsland ••• 

7. Engeland ••••••••• 
8. Finland .•.••.•••• 
9, .Frankrijk ••••••••• 

10. Hongarije •••••••• 

11. Israël •••••••••••• 
12. Italië .••..••••••• 
13. Joegoslavië ••••••• 
14. Noorwegen ••.••••• 
15. Oostenrijk ••••.••• 
16. Polen •••••••••• , • 

Portugal ••••.•••• 
Rusland ••••••.••• 
Spanje •.•••...••• 
Tsjechoslowakije •• 
Zweden •• . ••••••• 
Zwitserland ••••••• 
Brazilië •••••••••• 
Urucuay ..••..••• ~!:ie .......... . 

a .•••••••••• 

Handelsaccoorden 
LooptiJd 

1- 4-'48-31-1a-'52 
1- 7-'49-30- 6-'50 

1- 1-' 49-31-12-' 49 
1- 7•' 49-30- 6-'50 
I• 7 .. '49-30- 6-'50 
1- 9-'49-31- 8-'50 

I• 1•'49---31•12-"49 
1- 6-'49-31- s-'50 
1- 8-'49-30- 6-'So 
I• 1-' 49---31•12•' 49 

I• 2-'49-31- 1•'50 
I• 4·'49-31• 3•'50 
I• 6-' 49-31-10•' 49 1 

I• 1•'48--31-12-'49 
4-12-' 48-- 7- 2-' 50 
I• I•' 49-31·12-' 49 

I• 7•'49-30• 6-'50 
10- 6-' 48--10- 6-' 49 1 

I• 6-'49-31• 5•'50 
10- 5-' 49- 1- 5-' 50 
I• 3-'49-28- 2-'50 
1-10-'49-30- 9-'50 

15- 7·' 48-- onbepaald 
6- 9-'49- 1- 7·'50 

I• 4•'48- 31•12•'52, 

Monetaire accoorden 
Looptijd 

21-10-'43 - onbepaald; op~gbaar vanaf 1-1-'49 op I Januari van 
ieder jaar. 

1- 1-' 49 - 31-12-' 49 met stilzwijgende verlencinc telkens van een Jaar 
31- 1-'46 - onbepaald. 

1- 7·'49 - 30-6-'50. 
1- 9-'49- 31-12-'50 met stilzwijgende verlencingvan tellceas 6 maan-

den. · 
7- 9-'45-7-9-'50. 
I• 6-' 49 - onbepaald. 
9- 4·' 46 - onbepaald. 
1- 1-• 49 - 31-12-• 49 met verlenginc van een jaar behoudens opzeg-

ging. 
1- 2-'49 -31-1-'50. 

30- 6-' 48 - onbepaald. 8 

1- 2-• 48 - onbepaald (niet opzegbaar voor 1-z-'51). 
6-11-'45- 1 jaar met onbepaalde stilzwijgende verleDC'Îllg, 
3-12-' 46 - onbepaald. 
I• 1-'49- 31-12-'49 met stilzwijgende verlenging. 

1- 3 .. '46 - 1 jaar met stilzwijcende verlenginc. 
10- 6-' 48 - önbepaald. 
21-10" 46 - onbepaald. 
15-11-' 46 - onbepaald. 
30-11-'45- 31-12-'49, tenzij anders overeengekomen. 
24-10-•45 -voor 3 jaren, daarna stilzwijgend van jaar tot jaar. 

1- 9-'48- onbepaald: voorlopige overeenkomst. 
IZ• 6-'47- 1 jaar met stilzwijgende verlenging. 
6- 9-'49- 1-7-'50 behoudens stilwzijgende verlenging. 

z8- 1-• 48 - onbepaald. • 
1 Onderhandelingen over een nieuw verdrac worden thans gevoerd. 
•. In afwachtin& van komende onderhandelingen lopen de coederencontlngenten onbepaald door. 
• Dienstenverkeer • 

Termijn van 
opzegging 

2 jaar 

3 maanden 
3 maanden 

2 maanden 
3 maanden 
6 maanden 
3 maanden 

3 maanden 
3 maanden 
1 maand 

u maanden 

3 maanden voor 
het einde van 
elk jaar 

3 maanden 
3 maanden 
6 maanden 
2 maanden 
3 maanden 
3 maanden 
as maanden 
3 maanden 
3 maanden 
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. ONTWERP CULTURELE OVEREEN
KOMST TUSSEN HET KONINKRIJK DER 
NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK DER 
VERENIGDE STATEN VAN INDONESiÊ 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië, bezield door de gelijke wens om haar we
derzijdse betrekkingen op het gebied van 
onderwijs, wetenschap en cultuur in het al
gemeen te bevorderen, 

hebben besloten de navolgende overeen
komst aan te gaan betreffende de culturele 
betrekkingen tussen de beide staten. 

HOOFDSTUK I 

GRONDSLAG EN KARAKTER 
Art. 1. De culturele betrekkingen tussen 

het Koninkrijk der Nederlanden en de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië 
berusten op basis van volledige vrijheid, vrij
willigheid en wederkerigheid. 

Deze culturele betrekkingen tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië dragen 
een universeel karakter en zijn gericht op de 
verwezenlijking van de vrije ontplooiing van 
de vrije menselijke geest. 

HOOFDSTUK Il 

DOEL 

Art. 2, Doel van de overeenkomst is be
vordering van de culturele betrekkingen tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië. 

HOOFDSTUK 111 

MIDDELEN TOT HET BEREIKEN VAN 
HET DOEL 

Art. 3. Er wordt ingesteld een gemengde 
commissie, bestaande uit veertien leden, 
waarvan ieder van de Regeringen der deel
genoten zeven leden benoemt. 

Art. 4. De commissie heeft tot taak de 
verwezenlijking van de samenwerking op ba
sis van deze overeenkomst te bevorderen. 
In een instructie, welke door de Regeringen 
van beide deelgenoten gezamenlijk wordt 
vastgesteld, worden regelen gegeven voor de 
uitvoering van deze taak. In deze instructie 
zal mede worden bepaald, dat aan de ge
mengde commissie de bevoegdheid wordt 
verleend om werkcommissies in te stellen 
voor de behandeling van bijzondere onder
werpen. In deze werkcommissies kunnen 
personen benoemd worden, die zelf geen 
leden det commissie zijn, 

Art. 5. Ten aanzien van het bepaalde in 
de artikelen 6, 12 en 14 zal elk der beide 
Partijen in de gemengde commis1ie de aan
bevelingen en voorstellen, waarover in de 
gemengde commissie overeenstemming is be
reikt, voorleggen aan de eigen Regering. 
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leder der beide Regeringen kan vervol
gens deze voorstellen en aanbevelingen voor
leggen aan de conferentie van ministers. 

Art. 6. De beide deelgenoten streven er
naar om in het eigen land een redelijke ken
nis te bevorderen van de cultuur van de 
andere deelgenoot in haar essentiële be
standdelen. 

Dit streven zal mede worden verwezen
lijkt door middel van radio, fihn, pers, biblio
theken, lectuurverspreiding, onderwijs en 
kunstmanifestaties. 

Art. 7. De beide deelgenoten verbinden 
zich de uitwisseling van radio-uitzendingen 
op cultureel gebied en nieuwsberichten te be
vorderen. 

Art. 8. De beide deelgenoten verbinden 
zich elkaar steun tè verlenen ten behoeve van 
de ontwikkeling van onderwijs en weten
schap en in het algemeen ter bevordering van 
de cultuur, indien zulks door een der deelge
noten wordt verzocht. 

Art. 9. Onverminderd het bepaalde onder 
artikel 8 zullen beide deelgenoten de uitwis
seling van hoogleraren, leraren, deskundigen 
op het ge bied van wetenschappen, opvoe
ding, onderwijs en kunsten bevorderen. 

Art. 10. De beide deelgenoten kunnen op 
elkaars grondgebied instituten van onderwijs, 
kunst en van andere culturele aard oprichten 
en in stand houden met inachtneming van 
de in het land van oprichting geldende wet
telijke bepalingen. 

Art. 11. Aan de oprichting en het in
standhouden van instituten van onderwijs, 
van geestelijke zorg, van sociale zorg en in 
het algemeen instellingen van culturele aard 
op het grondgebied van de andere deelgenoot 
door corporaties, stichtingen, verenigingen 
of particuliere personen, zullen geen belem
meringen in de weg worden gelegd, behou
dens de bevoegdheid van elk van beide Re
geringen om regelingen te treffen in het be
lang van de openbare veiligheid en het zede
lijk welzijn van het volk in maatschappij en 
staat, welke niet in strijd zijn met de mense
lijke rechten, zoals deze door de Verenigde 
Naties zijn erkend. 

Art. 12. Het vraagstuk van de bevoegd
heden, die over en weer aan het bezit van 
getuigschriften en graden kunnen worden 
verbonden, alsmede de mogelijkheden ten 
aanzien van de aanpassing van de verschil
lende soorten van onderwijs in het ene land 
aan die van het andere land, vormen een 
voorwerp van studie voor de gemengde com
missie. 

Art. 13. De beide deelgenoten zullen de 
gelegenheid scheppen en zo nodig bijstand 
verlenen voor het verrichten van weten
schappelijke onderzoekingen in het ene land 
door personen uit het andere land. 

Als voorwaarde voor dergelijke onderzoe
kingen zal gesteld kunnen worden, dat de 
Regering van het land, waar het onderzoek 
plaats vindt, van het verloop en van de resul
taten van dit onderzoek in kennis wordt ge
steld. 

Art. 14. De beide deelgenoten zullen be-
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vorderen, dat beurzen beschikbaar worden 
gesteld, teneinde studerenden of onderzoe
kers uit beide landen in de gelegenheid te 
stellen hun studiën of onderzoekingen in het 
andere land te beginnen of voort te zetten. 

Zij zullen tevens. bevorderen, dat beoefe
naren van wetenschap, techniek of kunst van 
het ene land in de gelegenheid worden ge
steld een stage door te brengen in het andere 
land. 

Art. 15. De beide deelgenoten zullen het 
leggen van contacten tussen door de respec
tieve landen erkende organisaties, werkzaam 
op cultureel gebied, daaronder begrepen 
jeugdorganisaties, bevorderen, met inachtne
ming van de belangen van de openbare vei
ligheid en het zedelijk web;ijn van het volk 
in maatschappij en staat. 

Art. 16. Beide deelgenoten achten het 
wenselijk, dat boeken, couranten en tijd
schriften, die in één der beide landen zijn 
uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het 
grondgebied van het andere land, waarbij ge
streefd wordt naar vrijdom van rechten en 
van andere beperkende maatregelen. De in
voer van genoemd materiaal kan slechts be
perkt worden op grond van maatregelen in 
het belang van de openbare veiligheid en het 
zedelijk web;ijn van het volk in maatschappij 
en staat. 

Art. 17. Beide deelgenoten zullen de ver
taling van geschriften, verschenen in de taal 
(talen) van het ene land, in de taal (talen) 
van het andere land naar vermogen bevorde
ren. 

Art. 18. Beide deelgenoten zullen samen
werken de stand van de wetenschap met be
trekking tot Indonesië op het tijdstip van de 
souvereiniteitsoverdracht, inzonderheid wat 
betreft natuurwetenschappen, techniek, me
dische wetenschappen, geschiedenis, taal, 
economie en adatrecht te inventariseren. 

HOOFDSTUK IV 

OVERDRACHT VAN OBJECTEN VAN 
CULTURELE WAARDE 

Art. 19. Objecten van culturele waarde, 
die afkomstig zijn uit Indonesië, en die an
ders dan door privaatrechtelijke wijze van 
eigendomsverkrijging in het bezit gekomen 
zijn van de Nederlandse Regering dan wel 
van de voormalige Nederlandsch-Indische 
Regering, zullen worden overgedragen aan de 
Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, als gevolg van de sou
vereini teitsoverdracht van het Koninkrijk 
der Nederlanden aan de Republie~ der Ver
enigde Staten van Indonesië. 

Ter uitvoering van het eerste lid zal de 
gemengde commissie op de voet van artikel 5 
een afzonderlijke regeling voorstellen. Daar
in zullen tevens voorzieningen worden opge
nomen betreffende een mogelijke uitwisse
ling van voorwerpen van culturele of histo
rische waarde, die het eigendom of in het 
bezit zijn van het ene land en afkomstig uit 
of van belang voor het andere land. 
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HOOFDSTUK V 

JAARVERSL~G 

Art. 20. De gemengde commissie brengt 
van haar werkzaamheden jaarlijks schrifte
lijk rapport uit aan elk der beide Regeringen. 

ONTWERP-OVERGANGSOVEREEN
KOMST 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië zij n het volgende overeengekomen: 

Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië aanvaarden een toescheiding van 
staatsburgers overeenkomstig de aan deze 
overgangsovereenkomst gehechte overeen
komst. 

Art. 2. 1. De indeling van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië in deel
staten zal uiteindelijk worden bepaald door 
de Constituante in overeenstemming met de 
bepalingen van de voorlopige Constitutie 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, met dien verstande, dat door de 
bevolkingen van gebieden, die door de Re
gering van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië op aanbeveling van de 
Commissie der Verenigde Naties voor Indo
nesië of een ander orgaan van de Verenigde 
Naties worden aangewezen, een plebisciet 
onder toezicht van de Commissie der Ver
enigde Naties voor Indonesië of bedoeld an
der orgaan zal worden gehouden over de 
vraag, of zij ~ich tot een afzonderlijke deel
staat zullen vormen. 

2. Elke deelstaat zal in de gelegenheid 
worden gesteld de definitieve Constitutie te 
aanvaarden. Ingeval een deelstaat deze niet 
aanvaardt, zal hij d ~ bevoegdheid hebben te 
onderhandelen omtrent een speciale verhou
ding tot de Republiek der Verenigde Staten , 
van Indonesië en het Koninkrijk der Neder
landen. 

Art. 3. 1. Het Koninkrijk der Nederlan
den en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat 
alle bevoegdheden en verplichtingen van de 
Gouverneur-Generaal van Indonesië, voort
spruitende uit de contracten door deze met 
Zelfbesturen gesloten, door de souvereini
teitsoverdracht overgaan op de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië, dan 
wel, indien het staatsrecht van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië daartoe 
aanleiding geeft, op een deelgebied. · 

2. Door de overdracht van souvereiniteit 
aan de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië worden de Zelfbestuurders van 
rechtswege ontslagen van hun eed van trouw 
aan Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen. 

3. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië erkent de bijzondere positie 
van de Zelfbesturen op de voet van de des
betreffende bepalingen in haar Constitutie 
en in die harer deelgebieden, waarin rechts-
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geschillen inzake de positie der Zelfbesturcn 
worden onderworpen aan de uitspraak van 
een onafhankelijk orgaan van de Republiek 
de!' Verenigde Staten van Indonesië. · 

Art. 4. l . Het Koninkrijk der Nederlan
den en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat 
alle rechten en verplichtingen van Indonesië 
op de Republiek der Verenigde Staten van 
·Indonesië overgaan, zowel die van privaat
rechtelijke als die van publiekrechtelijke 
aard, voor zover daaromtrent in de onder 
mt Uniestatuut begrepen bijzondere over; 
eenkomsten niet anders is bepaald. 

2. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië is aansprakelijk voor de na
koming van de verplichtingen van de voor
malige wettig bestaande publiekrechtelijke 
gemeenschappen in Indonesië, welke in de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië of haar onderdelen zijn opgelost en 
garandeert de nakoming der verplichtingen 
van publiekrechtelijke gemeenschappen, wel
ke als zodanig voortbestaan, voor zover daar
omtrent in de financiële en economische 
overeenkomst niet anders is bepaald. 

3. Het bepaalde in de voorgaande leden 
is niet van toepassing op de residentie Nieuw
Guinea in verband met het feit als vermeld 
in artikel 2 van het Charter van Souvereini
teitaoverdracht, dat het nog niet mogelijk is 
geweest de standpunten van partijen nopens 
Nieuw-Guinea overeen te brengen. 

Art. 5. 1. Het Koninkrijk der Nederlan
den en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië verstaan, dat, met inachtne
ming van het tweede lid, de rechten en ver
plichtingen van het Koninkrijk, welke voort
vloeien uit de door het Koninkrijk gesloten 
verdragen en andere internationale overeen
komsten, slechts worden aangemerkt als rech
ten en verplichtingen van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië, indien P.n 

• voorzover deze verdragen en overeenkomst~ 
van toepassing .zijn op het rechtsgebied van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië, en met uitzondering van de rechten 
en verplichtingen, voortvloeiende uit verdra
gen en overeenkomsten, waarbij de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indoneeië uit 
hoofde van de bepalingen van deze verdragen 
of overeenkomsten geen partij kan worden. 

2. Onverminderd de bevoegdheid van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië om de in het eerste lid bedoelde ver
dragen en overeenkomsten op te zeggen of 
de werking daarvan op andere wij2e vo"r 
haar rechtsgebied overeenkomstig de bepa
lingen van deze verdragen en overeenkom
sten te beëindigen, is het eerste lid niet van 
toepassing op verdragen en overeenkomsten, 
ten aanzien waarvan nader overleg tussen de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië en het Koninkrijk der Nederlanden tot de 
conclusie zal leiden, dat deze niet vallen on
der de werking van het eerste lid. 

Art. 6. Voorzieningen betreffende de 
rechtspositie van de burgerlijke overheids
dienaren in verband met de 10uvereiniteits-
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overdracht zijn opgenomen in de aan deze 
overgangsovereenkomst gehechte overeen
komst. 

Art. 7. Het terugtrekken van de Neder
landse strijdkrachten uit Indonesië en de 
reorganisatie van de door of onder het gezag 
van de Regering van Indonesië (Nederlands
Indonesische overheid) gevormde en uitge
ruste strijdkrachten in Indonesië worden ge
regeld als voorgeschreven in de aan deze 
overgangsovereenkomst gehechte "Regelin
gen betreffende Militaire Aangelegenheden". 

Art. 8. 1. De bestaande wettelijke rege
lingen en administratieve voorschriften blij
ven, voorzover zij niet onverenigbaar zijn 
met de 10uvereiniteitsoverdracht, met de be
palingen van het Unieatatuut, van deze over
gangsovereenkomst of van enige andere over
eenkomst, tussen partijen gesloten, ongewij
zigd van kracht als eigen regelingen en voor
schriften van het Koninkrijk der Nederlan
den en van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië, zolang .zij niet door de 
bevoegde organen van het Koninkrijk der 
Nederlanden, onderscheidenlijk de bevoegde 
organen van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië worden buiten werking 
gesteld of gewijzigd. 

2. Waar in deze regelingen en voorschrif
ten wordt gesproken van Nederlandse onder
danen, wordt daaronder verstaan: staatsbur
gers van het Koninkrijk der Nederlanden en 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 

3. Waar deze regelingen en voorschriften 
betrekking hebben op schepen of luchtvaar
tuigen, die gerechtigd zijn tot het voeren van 
de Nederlandse vlag, hebben zij gelijkelijk 
betrekking op schepen of luchtvaartuigen, die 
gerechtigd .zijn tot het voeren van de vlag 
van het Koninkrijk der Nederlanden en die 
gerechtigd zijn tot het voeren van de vlag van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië. 

Art. 9. De bevoegdheden, welke volgens 
de bestaande wettelijke regelingen en admi
nistratieve voorschriften in Nederland op het 
ge bied van het algemeen bestuur over Indo
nesië toekomen aan Nederlandse organen, 
worden in afwachting van nadere voor.zie
ningen door de bevoegde organen van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
voor deze uitgeoefend door een Gedelegeerde, 
daartoe aangewezen door de Regering van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië. 

Art. 10. Het Koninkrijk der Nederlanden 
zal bij de Verenigde Naties het lidmaatschap 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië bevorderen. 

ONTWERP-OVEREENKOMST BETREF
FENDE DE TOESCHEIDING VAN 

STAATSBURGERS 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië, 

overwegende, dat. op het tijdstip van de 

I 
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aouvereiniteitaoverdracht, ten aanzien van 
de personen, die tot op dat ogenblik onderda
nen van het Koninkrijk der Nederlanden wa
ren, voor de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië daaronder begrepen de per
sc>nen, die volgem de wetgeving van de Re
publiek Indonesië burgen waren van deze 
Republiek, dient te worden bepaald of zij de 
Nederlandse dan wel de Indonesische natio
naliteit zullen bezitten, 

komen overeen, dat t.c dien aanzien op dat 
ogenblik de navolgende bepalingen in wer
king treden. 

Art. 1. Meerderjarig in de zin van deze 
overeenkomst zijn zij, die de volle leeftijd 
van achttien jaar hebben bereikt of vroeger 
in het huwelijk zijn getreden. 

Wannèer het huwelijk ia ontbonden, voor
dat zij de volle leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt, blijven zij meerderjarig. 

Art. 2. Voor de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië .zal bij toepassing van 
deze overeenkomst op personen, die naar de 
nationaliteitswetgeving van de Republiek 
Indonesië onmiddellijk voor de souvereini
teitaovcrdracht burgers zijn van deze Repu
bliek, waar gesproken wordt van het "ver
krijgen" of "verkiezen" van de Indonesische 
nationaliteit, de Republikeinse nationaliteit 
worden omgezet in de Indonesische, en, waar 
gesproken wordt van het "behouden" van de 
Nederlandse of het "verwerpen" van de In
donesische nationaliteit, de Republikeinse 
nationaliteit verloren gaan. 

Art. 3. Meerderjarige Nederlanden be
houden de Nederlandse nationaliteit, doch 
zijn bevoegd, indien zij in Indonesië geboren 
of aldaar tenminste zes maanden woonachtig 
.zijn, binnen de gestelde termijn, te verkla
ren, dat zij de Indonesische nationaliteit ver
kiezen. 

Art. 4. 1. Behoudens het tweede lid van 
dit artikel verkrijgen de o~ddellijk v66r de 
souvereiniteitsoverdracht tot de inheemse 
bevolking ( orang2 jang uli) van Indonesië 
behorende meerderjarige Nederlandse onder
danen-niet-Nederlanders de Indonesische 
nationaliteit, doch zijn, indien zij buiten In
donesië geboren en in Nederland of buiten 
de gebieden der deelgenoten van de Unie 
woonachtig zijn, bevoegd binnen de gestelde 
termijn te verklaren, dat zij de Nederlandse 
nationaliteit verkiezen. 

2. De in de aanhef van het vorige lid 
omschreven Nederlandse onderdanen, die in 
Suriname of in de Nederlandse Antillen 
woonachtig zijn: 

a. verkrijgen, indien zij buiten het Ko
ninkrijk geboren zijn, de Indonesische natio
naliteit, doch .zijn bevoegd binnen de gestelde 
termijn te verklaren, dat zij de Nederlandse 
nationaliteit verkiezen; · 

b. behouden, indien zij in het Koninkrijk 
geboren zijn, de Nederlandae nationaliteit, 
doch zijn bevoegd binnen de gestelde termijn 
te verklaren, dat .zij de Indonesische natio-
naliteit verkiezen. • 

Art 5. De onmiddellijk v66r de aouverei
niteitsoverdracht meerderjarige uitheemse 
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Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders, 
die in Indonesië ge boren of in de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië woon-

. achtig zijn, verkrijgen de Indonesische na
tionaliteit, doch .zijn bevoegd deze binnen de 
gestelde termijn te verwerpen; 

bezaten .zij in dit geval onmiddellijk v66r 
de souvereiniteitsoverdracht geen andere dan 
de Nederlandse nationaliteit, dan zullen zij 
deze herkrijgen; 

bezaten zij op gemeld tijdstip mede een 
vreemde nationaliteit, dan zullen zij, bij wr
werping van de Indonesische nationaliteit, de 
Nederlandae slechts dan herkrijgen, indien zij 
tegelijkertijd een daartoe strekkende verkla
ring afleggen. 

Art. 6. De onmiddellijk v66r de souve
reiniteitsoverdracht meerderjarige uitheemae 
Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanden, 
die niet in Indonesië geboren .zijn en in het 
Koninkrijk woonachtig, behouden de Neder
landse nationaliteit, doch zijn bevoegd bin
nen de gestelde termijn met verwerping van 
deze, de Indonesische nationaliteit te verkie
zen; 

bezaten zij op gemeld tijdstip mede een 
vreemde nationaliteit, dan zijn zij bevoegd de 
Nederlandse .zonder meer te verwerpen. 

Deze bevoegdheid tot verwerping van de 
Nederlandse nationaliteit al of niet verbon
den met die tot verkiezing van de Indonesi
sche nationaliteit komt niet toe aan de uit 
India of Pakistan afkomstige bewoners van 
Suriname. 

Art. 7. De onmiddellijk v66r de souve
reiniteitsoverdracht meerderjarige uitheem
se Nederlandse onderdanen-niet-Nederlan
den, die buiten de gebieden der deelgenoten 
van de Unie woonachtig en in Nederland, Su
riname of de Nederlandse Antillen geboren 
zijn, behouden de Nederlandse nationaliteit, 
doch zijn, indien zij geboren zijn uit ouden, 
die door geboorte in Indonesië Nederlands 
onderdaan waren, bevoegd binnen de gestel
de termijn met verwerping van de.ze de Indo
nesische nationaliteit te verkiezen; 

bezaten zij op gemeld tijdstip mede een 
vreemde nationaliteit, dan zijn .zij bevoegd 
de Nederlandse zonder meer te verwerpen. 

Zijn .zij buiten de gebieden der deelgenoten 
van de Unie geboren dan is naar gelang van 
de geboorteplaats van hun vader of van hun 
moeder, naar de in artikel 1 van de Wet van 
1892 op het Nederlanderschap en het Ingeze
tenschap gemaakte ondencheidinuen, dit ar
tikel of artikel 5 toepasselijk; indien deze 
ouder ook buiten de gebieden der deelgenoten 
van de Unie geboren is, %81 de geboorteplaats 
van diens vader of moeder beslissend zijn. 

Art 8. Minderjarigen volgen de nationa
liteit van hun vader of van hun moeder, naar 
de in artikel 1 van de bovengenoemde Wet 
van 1892 gemaakte onderscheidingen, indien 
deze onmiddellijk v66r de souvereiniteits
overdracht Nederlands onderdaan en in le
ven is. 

Art. 9. Op minderjarigen van wie de va
der of de moeder, naar de in artikel 1 van ge
noemde Wet van 1892 gemaakte onderscbei-
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dingen, onmiddellijk v66r de souvereiniteita
overdracht geen Nederlands onderdaan of 
niet meer in leven ia, worden bovenataande 
regels rechtstreeks toegepast met dien ver
stande, dat in het laatste geval als hun woon
plaatl zal gelden de feitelijke plaats van hun 
vestiging en dat in beide gevallen, waar 
sprake is van een verklaring, deze zal kunnen 
worden gedaan door hun rechtmatige verte
genwoordiger. 

Is er geen rechtmatige vertegenwoordiger, 
dan zullen de gestelde termijnen eerst begin
nen te lopen vanaf het ogenblik, dat een ver
tegenwoordiger is benoemd. 

Art. 10. De gehuwde vrouw volgt de staat 
van haar man. 

Na ontbinding van het huwelijk is zij ge
durende een jaar daarna bevoegd alsnog door • 
een verklaring de nationaliteit te verkrijgen 
of te verwerpen, die zij, ware zij op het ogen
blik van de souvereiniteitsoverdracht niet 
gehuwd geweest, verkregen had of door het 
afleggen van een verklaring had kunnen ver
krijgen of verwerpen. 

Art, 11. De uitoefening van het recht van 
verkiezing of verwerping van een nationali
teit maakt geen tevoren verrichte handeling 
ongeldig, die geldig zou zijn, indien dit recht 
niet ware uitgeoefend. 

UITVOERINGSBEPALINGEN 

Art. 12. De verklaringen van verkiezing 
of verwerping van nationaliteit kunnen door 
de daartoe bevoegde personen worden afge
legd voor of toegezonden aan hetzij de Hoge 
Commissarissen van Partijen, hetzij de ge
wone dagelijkse rechter van de betreffende 
persoon, hetzij de ambtenaren, die daartoe 
door de bevoegde autoriteiten in beide staten 
alsnog zullen worden aangewezen. In den 
vreemde zullen deze verklaringen kunnen 
worden afgelegd voor of toegezonden aan de 
diplomatieke of consulaire ambtenaren van 
een van beide Partijen, binnen wier ressort 
de woonplaats van de betreffende peraoon is 
gelegen. 

De onder een schriftelijke verklaring ge
stelde handtekening of vingertopafdruk moet 
worden gelegaliseerd. 

Aan hem, die een verklaring aflegt of in
dient, wordt aanstonds een bewijs daarvan 
uitgereikt of toegezonden. 

De gedurende een kalendermaand afge
legde verklaringen worden in de daarop vol
gende maand in de staatscourant van de 
staat, wiens ambtenaren daarvan kennis heb
ben genomen, gepubliceerd, terwijl duplica
ten of gewaannerkte afschriften dier verkla
ringen maandelijks aan de Regering van de 
&Qdere staat worden toegezonden: 

Beide Partijen verbinden zich om aan de 
mogelijkheid tot het afleggen der bedoelde 
verklaringen ruime bekendheid te geven. De 
verklaringen en de daarvan af te geven be
wij&1tukken zijn vrij van zegel en koaten. 

Art 13. Deze over~omst verstaat on
der ,,de gestelde termijn" : een tijdvak van 
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twee jaar na de overdracht van de souverei
niteit. 

Art. 14. Beslissingen over de uitoefening 
of verhindering van uitoefening van het op
tierecht kunnen worden gevraagd aan de ge
wone dagelijkse rechter van de woonplaata 
van de betrokken penoon. Indien deze in den 
vreemde woont, zullen de Arrondissementa
Rechtbank te Amsterdam en de gewone da
gelijkse rechter te Batavia (Djakarta) be
voegd zijn. Hoger beroep en andere rechts
middelen s~n daartegen open als in bur
gerlijke zaken. De in kracht van gewijsde 
gegane beslissing wordt door de Regering 
van de Partij, in wier rechtsgebied de beslis
sing gevallen ia, aan de Regering van de an
dere Partij medegedeeld en door deze als zo
danig erkend. 

AANTEKENING 

Omtrent de nationaliteit van de inwonen 
van Nieuw-Guinea ia, indien de souvereini
tei.t over dit gebied niet op de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië overgaat, 
in de bovenstaande bepalingen niets beslist. 

ONTWEBP-OVEREENKOMST INZAKE 
DE POSITIE VAN DE BURGERLIJKE 
OVERHEIDSDIENAREN IN VERBAND 

MET DE SOUVEREINITEITS
OVERDRACHT 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië zijn het vo)gende overeengekomen. 

Art. 1. Op het tijdstip van de aouverei
niteitsoverdracht neemt de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië in haar dienst over alle alsdan bij de 
Regering van Indonesië in vast of tijdelijk 
dienstverband of op kort verband werkzame 
burgerlijke overheidsdienaren, waaronder be
grepen, het onder deze Regering ressorteren
de personeel van de op de voet van de arti
kelen 119, 121 en 123 van de Indische Staata-

regeling ingestelde zelfstandige gemeenschap
pen. 

Art. 2. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië aan
vaardt met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 3, 4 en 5, alle rechten en ver
plichtingen, welke Indonesië op het tijdstip 
der souvereiniteitsoverdracht heeft ten aan
%ien van de in artikel 1 bedoelde overheids
dienaren en de gewezen overheidsdienaren 
alsmede ·de nagelaten betrekkingen. 

Art. 3. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië zal ge
durende een periode van twee jaren na de 
10Uvereiniteitsoverdracht geen wijzi&ingen 
in de op het tijdstip van de aouvereiniteits
overdracht geldende rechtspositiebepalingen 
van de in artikel 1 bedoelde overheidsdiena
ren, voorzover en voorzolang zij de Neder
landse nationaliteit bezitten, te hunnen na
dele aanbrengen. 

Art. 4. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië heeft het 



s. 1949, J 570 

recht reeds terstond na de aouvereiniteits
overdracht de in artikel 1 bedoelde over
heidsdienaren te herschikken en te selec
teren. 

Art. 5. Met behoud van het beginsel, dat 
op verzoek steeds ontslag wordt verleend ook 
gedurende de in artikel 3 bedoelde overgangs
periode, geldt ten aanzien van de in hetzelfde 
artikel bedoelde overheidsdienaren voor een 
voortijdige dienstbeëindiging het navol
gende: 

a. bij eervol ontslag niet op verzoek, zo
wel in als na de overgangsperiode verleend 
door de Regering van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië om redenen van 
dienstbelang, buiten schuld of toedoen van 
betrokkene, is de op het tijdstip van ontslag 
geldende afvloeiingsregeling van toepassing. 
De kosten hiervan komen ten laste van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië. Voor ontslagen in de overgangsperiode 
als hier bedoeld geldt de afvloeiingsregeling 
in bijlage dezes neergelegd. 

b. bij ontslag op verzoek verleend in de 
overgangsperiode heeft de betrokkene geen 
aanspraak op ~ uitkering door of vanwege 
de Regering van de Republiek der Verenig
de Staten van Indonesië. 

c. bij ontslag op verzoek verleend na af
loop van de overgangsperiode tengevolge van 
zodanige wijziging in de dienstvoorwaarden, 
dat ter beoordeling van de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië doordienen van betrokkene niet in re
delijkheid kan worden gevergd, zal een op 
het tijdstip van ontslag geldende afvloeiings
regeling vQn toepassing zijn. 

Art. 6. 1. Onder overheidsdienaren be
doeld in de voorgaande artikelen zijn niet 
begrepen de dienaren van de godsdienst, die 
in hun bediening door de Regering van In
donesië als ambtenaren worden bezoldigd. 

2. Over de positie van deze groep, als
mede van de op de voet van het "Pensioen
reglement voor bijzondere leerkrachten" ge
pensionneerden zal nader overleg tussen de" 
Regeringen van het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië worden gepleegd. 

BIJLAGE BIJ DE ONTWERP-OVEREEN
KOMST INZAKE DE POSITIE VAN DE 
BURGERLI.JKE OVERHEIDSDIENAREN 

IN VERBAND MET DE SOUVEREINI
TEITSOVERDRACHT 

Afvloeiingsvoorwaarden 

A. Overheidsdienaren in vaste dienst 

De dienstbeëindiging gaat gepaard met een 
opwachtgeldstelling gedurende ten hoogste 
vijf jaren of zoveel korter als nodig is om de 
volgens de bestaande bepalingen voor toe
kenning van normaal · pensioen vereiste 
dienst- en leeftijd te bereiken. Het wacht
geld bedraagt gedurende de eerste twee jaar 
60 % van de eerste f 500 en 40 % van het 
restant van de laatstelijk genoten activiteits-
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wedde, en vervolgens 40 % van die wedde, in 
beide gevallen tot een maximum van f 750 
's maands. Na beëindiging van de wachtgeld
periode wordt, indien alsdan een voor pen
sioen medetellende diensttijd van tenminste 
tien jaar is bereikt, onafhankelijk van de 
leeftijd een pensioen toegekend, berekend 
volgens de bestaande pensioenbepalinge~ 
vermeerderd met 4 % van de pensioengrond
slag, voorzover daardoor een totaal van 40 % 
van die grondslag niet wordt overschreden. 

B. Overheidsdienaren in tijdelijke dienst en 
v66r 1 Maart 1942 in dienst getreden 

. De dienstbeëindiging gaat bij een dienst
tijd van tenminste tien jaar gepaard met toe
kenning van een onderstand bij wijze van 
wachtgeld gedurende ten hoogste één jaar of 
zoveel minder als nodig is om, wanneer de 
betrokkenen in vaste dienst waren geweest, 
de voor toekenning van normaal pensioen 
vereiste dienst- en leeftijd te bereiken. De 
onderstand bij wijze van wachtgeld bedraagt 
30 % van de activiteitswedde, tot een maxi
mum van f 175 's maands, ongeacht de gel
dende duurte- en gezinstoelagen. Na beëindi
ging van de wachtgeldperiode, welke binnen 
de keerkringen doorgebracht voor het geheel 
en buiten de keerkringen doorgebracht voor 
de helft als diensttijd zal gelden, wordt, in
dien alsdan een diensttijd van tenminste vijf
tien jaar is bereikt, onafhankelijk van de 
leeftijd een onderstand bij wijze van pen
sioen toegekend ten bedrage van 4/5 van het 
pensioen, hetwelk in overeenkomstige geval
len krachtens het bepaalde sub A. aan over
heidsdienaren in vaste dienst zou toekomen. 

C. Kortverbanders 

Aan de dienstbeëindiging worden verbon
den de contractueel vastgelegde gevolgen 
van een tussentijdse verbreking van het 
dienstverband om uitsluitend bij de dienst 
gelegen redenen. 

D. De bestaande opzeggingstermijnen 
zijn als volgt: 

voor ambtenaren in vaste dienst, één 
maand; · 

voor ambtenaren in tijdelijke dienst, die 
na het ontslag nog inkomsten blijven behou
den, twee maanden; 

voor ambtenaren in tijdelijke dienst, die 
na het ontslag geheel buiten inkomsten ge
raken (dit zijn dus de na-oorlogse tijdelij
ken), één maand, vermeerderd met één 
maand voor elk vol jaar dienst, tot een maxi
mum van drie maanden. 

E. Indien de wachtgelders en gepension
neerden bedoeld sub A voldoen aan de cri
teria neergelegd in de artikelen 2 en 3 van 
het Buitenlands Verlofreglement, zal aan 
hen, voorzbver zij niet reeds uit hoofde van 
het Overtochtsreglement daarop aanspraak 
kunnen doen gelden, vrije overtocht naar Ne
derland worden verleend op de voet van de 
terzake bestaande bepalingen, met verval 
van alle eventuele aanspraken op vrije terug
reis naar Indonesië. 
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F. 1. Op uit hoofde van deze regeling 
toegekend evenredig pensioen of ondentand 
bij wijze van pensioen, wachtgeld of onder
stand bij wijze van wachtgeld, wordt een 
bedrag gekort, berekend naar een percentage 
van het inkomen uit arbeid, gelijk aan het 
voor de berekening van de uitkering van 
overheidswege toegepaste percentage van de 
grondslag. . 

2. Aan ambtenaren, die in het genot zijn 
van in de voorgaande alinea bedoelde van 
overheidswege toegekende inkomsten kan, 
voor zolang zij de leeftijd van vijf en vijftig 
jaar nog niet hebben bereikt, de verplichting 
tot het aanvaarden van paaende arbeid 
worden opgelegd. 

3. Ingeval de aangeboden pasaende ar
beid niet wordt aanvaardt zal een zelfde per
centage als bedoeld in de eerste alinea van 
het verzuimde inkomen worden gekort. 

ONTWERP-OVEREENKOMST INZAKE 
HET VERLENEN VAN PERSONELE BI.J
STAND DOOR HET KONINKRIJK DER 
NEDERLANDEN TEN BEHOEVE VAN DE 
BURGERLIJKE OVERHEIDSDIENSTEN 
DER REPUBLIEK DER VERENIGDE STA-
TEN VAN INDONESÎÉ EN OMGEKEERD 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
.zijn het volgende ·overeengekomen. 

Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië zullen vriJelijk personeel voor hun 
overheidsdiensten kunnen aanwerven onder 
de staatsburgers en in het rechtsgebied van 
elkander. 

Het Koninkrijk der Nederlanden zal ten 
behoeve van de lndonesiache .overheidsdien
sten en de Republiek der V eren:igde Staten 
van Indonesië zal omgekeerd ten behoeve 
van de Nederlandse overheidsdiensten mede
werking verlenen bij de werving van perso
neel en de tijdelijke detachering van ambte
naren. 

Art. 2. Het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië treden in overleg omtrent de wijze 
waarop overigens het meest doelmatig de 
verlening van wederzijdse bijstand kan wor
den bevorderd. 

Art. 3. Indien het Koninkrijk der Neder
landen ten behoeve van zijn vertegenwoordi
ging in Indonesië en anderzijds de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië ten be
hoeve van haar vertegenwoordiging in Ne
derland personeel van elkander in dienst 
wensen te nemen, zullen zij zich hierover te
voren met elkander verstaan en elkander 
zoveel mogelijk terwille zijn. 

ONTWERP-REGELINGEN BETREFFEN• 
DE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN 

De regelingen betreffende Militaire Aan
gelegenheden als bedoeld in artikel 7 van de 
Overgangsovereenkómst zijn onderverdeeta 
in de volgende onderwerpen. 

• .r 

s. 1949, ,J 670 

I 
Regelingen betreffende de Nederlandse 

zeestrijdkrachten In Indonesië na de 
souverelniteitsoverdracht 

II 
Aegellngen betreffende de onder Neder
lands bevel staande landstrijdkrachten in 
lndoneslë na de souverelniteltsoverdracht 

111 
Begellngen betreffende de onder Neder
lands bevel staande luchtstrijdkrachten in 
Indonesië na de souverelniteltsoverdraeht 

I 
Regelingen betreffende de Nederlandse 

zeestrijdkraehten In Indonesië na de 
souvereinlteltsoverdracht 

·Hoofdstuk I. Algemene beginselen. 
Hoofdstuk II. Taken, welke de Konink

lijke Marine zal uitvoeren 
ten behoeve van de Rege
ring van de Republiek der 
Verenigde Staten van In
donesië gedurende de te
rugtrekperiode der Ko
ninklijke Marine. 

Hoofdstuk 111. Steun bij de opbouw van 
de Marine van de Repu
bliek der Verenigde Staten 
van Indonesië. 

Hoofdstuk IV. Wijze van en regelingen in
zake het terugtrekken van 
de Koninklijke Marine. 

Hoofdstuk V. Regeling betreffende de 
marinebasis Soerabaja. 

Hoofdstuk VI. Afspraken inzake de uit
voering der in de vooraf
gaande hoofdstukken over
eengekomen regelingen. 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGINSELEN 

Art. 1. Ingevolge de overdracht van de 
souvereiniteit zal voor de beveiliging ter zee 
van Indonesië uitsluitend de Republiek: der 
Verenigde Staten van Indonesië verantwoor
delijk zijn. 

Art. 2. Voor de Koninklijke Marine als 
Nederlands apparaat zal geen Nederlandse 
taak in Indonesië beataan, weshalve de Ko
ninklijke Marine uit Indonesië zal worden 
teruggetrokken. 

Art. 3. De beveiliging ter zee is op grond 
van de voorafgaande artikelen taak van de 
zeestrijdkrachten van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië. 

Art. 4. De Nederlandse Regering is be
reid7 op verzoek van de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten v:an Indo
nesië, steun te verlenen· bij de uitoefening 
van de taken ter zee, alt genoemd in artikel 
7, voor zover de Republiek der Verenigde 



s. 1949, J 570 

Staten van Indonesië nog niet in staat is dezer 
taken met eigen middelen te vervullen. Deze 
steun is van aflopend karakter. 

Art. 5. De Nederlandse Regering is be- t 
reid, op verzoek van de Regering van de Re- ! 
publiek der Verenigde Staten van Indonesi~ 
steun te verlenen bij de opbouw van de Ma- , 
rine der Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, zodat binnen de kortst mogelijke 
tijd de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië haar taken ter zee met eigen 
middelen kan vervullen. 

Art. 6. De termijn, waarbinnen de Ne .. • 
derlandse zeestrijdkrachten uit lndonesia 
zullen worden teruggetrokken, wordt op c!c!n 
jaar gesteld, tenzij de souvereine Regeringen 
in onderling overleg anders overeenkomen. t 

HOOFDSTUK Il 

TAKEN, WELKE DE KONINKLIJKE 
MARINE ZAL UITVOEREN TEN BE
HOEVE VAN DE REGERING VAN DE 
REPUBLIEK DER VERENIGDE STA
TEN VAN INDONESIE GEDURENDE 

DE TERUGTREKPERIODE DER 
KONINKLIJKE MARINE 

Art. 7. Op verzoek van de Regering van ' 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië zal de Koninklijke Marine geduren
de haar terugtrekperiode ten behoeve van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië de navolgende taken verrichten: 

a. steun aan de maritieme organen van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië, belast met de patrouilledienst; 

b. mijnenveeg- en mijnenopruimdienst, 
duik- en bergingsbedrijf; 

c. hydrografie; 
d. ateun met onderdelen van de Marine 

Luchtvaartdienst. 
Art. 8. De Nederlandae Regering is be

reid op de dag van de aouvereiniteitsover
dracht twee korvetten der Koninklijke Ma
rine in eigendom over te dragen aan de Re
gering van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië. Voorts ie de Nederlandle 
Regering bereid, in overleg met de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië zo spoedig mogelijk na de souve
reiniteitsoverdracht verder een tweetal kor
vetten, alsmede ander varend en vliegend 
materieel over te dragen. 

Tenslotte is de Nederlandse Regering be
reid, een jaar na de aouvereiniteitsoverdracht 
een torpedobootjager aan de Regering van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië ui eigendom over te dragen. 

De zakelijke voorwaarden, waaronder deze 
overdracht der schepen en vliegtuigen zal 
plaats vinden, zullen onderwerp van overleg 
zijn tussen de souvereine Regeringen. 

Art. 9. Met betrekking tot de overname 
van de instandhoudingsorganen en voorra
den der· Koninklijke Marine door de Rege
ring van· de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië zal het navolgende in acht 
worden genomen: 
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a. op het tijdstip van de souvereiniteits
overdracht gaan de eigendommen van de 
huidige Regering van Indonesië over op de 
Regering van de Republiek der Verenigde 
Stilten van Indonesië; 

b. de Nederlandse Regering zal zo spoe
dig mogelijk na de souvereiniteitsoverdracht 
overleg openen met de Regering van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
inzake het tijdstip en de zakelijke voorwaar
den van overdracht van de daarvoor in aan
merking komende Nederlandse eigendom
men. 

Art. 10. L De buiten de marinebasis 
Soerabaja gelegen maritieme inrichtingen in 
Indonesië, welke voor de souvereiniteitsover
dracht onder beheer der Koninklijke Marine 
staan, blijven voorlopig onder beheer van de 
Koninklijke Marine. In gemeenschappelijk 
overleg wordt geleidelijk het beheer overge
dragen aan de Marine van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië, waarbij het 
navolgende in aanmerking wordt genomen: 

a. de maritieme inrichtingen moeten blij
ven functionneren, om een goede taakvervul
ling ter zee te waarborgen; 

b. onafhankelijk van de vraag of de Ma
rine van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië dan wel de Koninklijke Ma
rine een inrichting beheert, blijft de inrich
ting functionneren ten behoeve van de Mari
ne van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indoneai~ en van de onderdelen der 
Koninklijke Marine, welke in lndonesi~ aan
wezig zijn op grond vav, deze overeenkomst. 

II. Voor zover nader in onderling overleg 
aan te wijzen inrichtingen, binnen de marine
basis Soerabaja gelegen, daarvoor in aanmer
king komen, geldt het in het vorige lid be
paalde ten aanzien van buiten de marine
basis Soerabaja gelegen maritieme inrich
tingen in Indonesii!. 

Art. 11. De Nederlandse Regering is be
reid om binnen haar vermogen op verzoek 
van de Regering van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië penoneel ter 
beschikking te stellen voor het beheer van de 
in het voorgaande artikel genoemde inrich
tingen. 

Art. 12, Het personeel en de onderdelen 
-der Koninklijke Marine staan gedurende de 
-periode, genoemd in artikel 6, onder bevel 
van de Vlagofficier der Koninklijke Marine 
in Indonesië (V.K.M.I.), die ten aanzien 
van de taken, als bedoeld in artikel 7, ge
houden is zich te richten naar de aanwijzin
gen en opdrachten van de Regering van de 
Republiek der V erenigdc Staten van Indone
sië en voor de uitvoering van de bedoelde 
taken verantwoording schuldig is aan de 
Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. 

Art. 13. Behalve de Nederlandse vlag en 
-i)Orlogswimpel voeren de eenheden der Ko
ninklijke Marine bij de vervulling van de 
taken, als bedoeld in artikel 7, de vlag van 
fe Republiek der Verenigde Staten van In-

# onesië van de ra. • 
Art. 14. Aan boord van de eenheden van 



1073 

de Koninklijke Marine, belast met de uit
voering van de taken, als bedoeld in artikel 
7, kwmen verbin<}ingsofficieren van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
worden geplaatst, aan wie opsporinpbe
voegdheid kan worden verleend. 

HOOFDSTUK III 

STEUN BIJ DE OPBOUW VAN DE 
MARINE VAN DE REPUBLIEK DER 

VERENIGDE STATEN VAN 
INDONESIE 

Art. 15. In beginsel wordt overeengeko
men, dat op verzoek van de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië een afdeling zeemacht als onderdeel 
van de Nederlandse Militaire Missie zal wor
den uitgezonden, waarin voor de opleiding 
van het Marinepersoneel van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en voor 
de walorganen adviseurs, instructeurs en 
technici opgenomen zullen worden. 

Art.16. De Nederlandse Regering ia be
reid in haar opleidingsinrichtingen ten be
hoeve van de opleiding van het personeel van 
de Marine van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië alle mogelijke facili
teiten te verlenen. , 

Art. 17. De Nederlandse Regering is be
reid, aan boord van de schepen der Konink
lijke Marine zoveel mogelijk gelegenheid~ te 
bieden voor de opleiding van het personeel 
van de Marine van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië. 

Art. 18. De Nederlandse Regering is be
reid, aan de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië alle moge
lijke faciliteiten te verschaffen en steun te 
verlenen bij het aankopen van schepen, 
vliegtuigen en voorraden ten behoeve van de 

• Marine van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. 

Art. 19. I. De Nederlandse Regering is 
bereid, het Indonesische beroepspersoneel der 
Koninklijke Marine toe te staan op basis van 
een vrijwillige verbintenis en op nader door 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië te stellen voorwaarden over te gaan 
-in dienst van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. 

II. De Nederlandse Regering is voorts 
bereid te bevorderen, dat Nederlanás perso
neel en gewezen personeel van de Konink
lijke Marine op basis van vrijwilligheid 
dienst kan nemen bij de Marine van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië. 

HOOFDSTUK IV 

WIJZE VAN EN REGELINGEN INZAKE 
- HET TERUGTREKKEN VAN DE 

KONINKLIJKE MARINE 

Art. 20. Bij de terugtrekking van de Ko- · 
ninklijke Marine zullen de Nederlandse en 
Indonesische instanties in onderlinge samen" 
werking zorg dragen, dat . de overdracht van 
de maritieme taken op de juiste wijze ge-

L. & s. I949 
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· edt. In afwachting van de afvoer van de 
oninldijke Marine zal deze niet operatio
el wor.den gebruikt dan voor zover zulks 

cfoor de souvereine Regering van de Repu
'1,iek der Verenigde Staten van Indonesië 
lt"ordt gevraagd en dit de instemming heeft 
van de Nederlandse Regering. 

Art. 21. Met betrekking tot de termijn 
van terugtrekking van de eenheden van het 
Xorps Mariniers gelden overeenkomstige 
regelen als voor de eenheden der Koninklijke 
Landmacht. 

Art. 22. Het Departement der Marine 
_wordt overgedragen aan de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië, terwijl het Commandement der Zee• 
macht op de dag van de souvereiniteitsover
dracht als zodanig ophoudt te bestaan en de 
afwikkeling hiervan overgaat naar het bu.;. 
R&U van de Vlagofficier der Koninklijke 
Marine in Indonesië (V.K.M.I.). 

HOOFDSTUK V 

REGELING BETREFBENDE DE 
MARINEBASIS SOERABAJA 

Art. 23. De Marinebasis Soerabaja, ver
der aan te duiden als de basis, omvat - met 
uitzondering van particuliere eigendommen 
- het land- en watergebied, benevens de 
zich daarop bevindende werven, kampen, 
havens, vliegvelden, etabliuementen, instal-
1atiea als anderszins, welke liggen binnen de 
begrenzing als aangegeven op de aan deze 
overeenkomst gehechte kaart. 1 

Art. 24. Op het tijdstip van de overdracht 
der aouvereinitát wordt de basis marinebasis 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, met inachtneming van het be
paalde ten aanzien van de eigendommen der 
Koninklijke Marine, als bedoeld in artikel 9 
sub b. 

Art. 25. Met ingang van het tijdstip. 
waarop de souvereiniteit wordt overgedra
gen, wordt een officier der Koninklijke Ma
rine door de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië benoemd 
tot beheerder van de basis. Deze benoeming 
geschiedt uit een door de Nederlandse Re
gering ingediende voordracht van drie. 

Art. 26. De beheerder van de basis is 
rechtstreeks verantwoording schuldig voor 
het gevoerde beheer aan de Minister van 
Defensie van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, of indien nodig door 
tussenkomst van het Hoofd van de afdeling 
zeemacht van de Nederlandse Militaire Mis
sie, indien deze optreedt als adviseur van de 
Minister van Defensie van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië. 

Art. 2 7. De beheerder van de basis is 
verantwoordelijk voor de handhaving van 
orde en veiligheid binnen de basis. Daartoe 
zal hem door de Regering van de Republiek 
der Verenigde St~ten van Indonesië ter be
schikking worden gesteld een politiemach~ 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 
68 
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bij welke terbeachikkingatelling ten volle re
kening wordt gehouden met de wenaen vall 
de beneerder. 

De commandanten der ICbepen en inrich
tingen binnen de baaia zijn gehouden .zich ten 
aanzien van de handhaving van orde en vei
ligheid te richten naar de aanwijzingen van 
de beheerder. 

Art. 28. De aan de beheerder van de ba
sis te verlenen bevoegdheden worden vaatge
legd in een illltructie, welke door de Minis
ter van Defensie van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië zal worden 
vastgesteld. Hierbij wordt het adviee van het 
Hoofd van de afdeling zeemacht van de Ne
derlandse Militaire Missie ingewonnen. 

Art. 29. Het gebruik van de basis en haar 
diensten zal voor de strijdkrachten van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië en voor onderdelen der Koninklijke 
Marine, die in Indonesië aanwezig zijn op 
grond van deze overeenkomst, volgens voor 
beide marines gelijkluidende regelen geschie
den. 

HOOFDSTUK VI 

AFSPRAKEN INZAKE DE UITVOE
RING DER IN DE VOORAFGAANDE 

HOOFDSTUKKEN OVEREENGEKO
MEN REGELINGEN 

Art. 30. 1. Op het tijdstip van de sou
vereiniteitsoverdracht neemt de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië in haar dienst over al het alsdan 
bij de Regering van Indonesië in vast of 
tijdelijk dienstverband of op kort verband in 
dienst zijnde en bij de Koninklijke Marine in 
Indonesië werkzame burgerpersoneel, op de
zelfde wijze en voorwaarden als ten aanzien 
van de overige burgerlijke overheidsdienaren 
van de Regering van Indonesië is overeen
gekomen. 

2. Op het tijdstip, vermeld onder lid 1, 
blijft het bij de Koninklijke Marine in In
donesië op Nederlands arbeidscontract werk
zame burgerpersoneel op de bestaande voor
waarden in dienst bij de Koninklijke Marine. 

Art. 31. 1. De kosten van de Konink
lijke Marine. inclusief het Korps Marinien, 
vanaf 1 Januari 1950 tot aan het einde van 
de tenigtrekperiode komen ten laste van Ne
derland. 

2. Voorzover door de Koninklijke Marine 
in deze periode steun wordt verleend aan de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
aeaië, is van toepassing artikel 6 van de Over
eenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 
en 21 van het Uniestatuut. 

3. Voor het jaar 1950 zal het totaalbe
drag, dat ingevolge het vorige lid ten laste 
van de Regering der Republiek der Verenig
de Staten van Indonesië komt, in vooraf
gaand overleg tuasen de souvereine Rege
ringen worden vastgesteld met dien ventan
de, dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan de 
exploitatie-kosten van de Koninklijke Ma
rine in Indonesië hebben bedragen in 1949 
( de kosten van het Korps Marinien niet in-
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begrepen), rekening houdende met even
tuele devaluatie-invloeden. 

4. De Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië zal periodiek 
de voor de uitgaven der Koninklijke Marine 
benodigde Indonesische valuta en deviezen 
beschikbaar stellen op basis van een jaarlijk
se kaabegroting onderscheidenlijk deviezen
begroting. Deze uitgaven zullen, voorzover 
het tweede lid niet van toepassing is, nader 
tussen de Regeringen van Nederland en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië worden verrekend. 

Art. 32. Binnen de grenzen der inrichtin
gen, genoemd in artikel 10, wordt het gezag 
uitgeoefend door de betrokken commandan
ten. Deze commandanten dragen met eigen 
middelen zorg voor de bewaking van de in
richtingen, of voorzover nodig met steun van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië. 

Art. 33. De commandanten der inrich
tingen, genoemd in artikel 10, verlenen alle 
medewerking aan de bevoegde autoriteiten 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië bij opsporing, aanhouding en voor
geleiding van onder de Indonesische juri1-
dictie vallende personen, die verdacht wor
den .zich schuldig te hebben gemaakt aan 
enig strafbaar feit en zich binnen deze in
richtingen bevinden. 

Art. 34. Op de militairen, behorende tot 
de Koninklijke Marine, welke krachtens. 
enige overeçnk.omst met de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië in Indonesië 
verblijven, is toepasselijk het Nederlandse 
formele en materiële militaire straf recht, het 
Nederlandse militaire tuchtrecht, alsmede 
het Indonesische commune materiële straf
recht, voorzover het genoemde militaire 
strafrecht geen eigen regelingen bevat. 

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend 
door of namens de desbetreffende comman
dant van de Koninklijke Marine. 

Desgevraagd zal aan de Indonesische au
toriteiten worden medegedeeld, welke afdoe
ning is gevolgd op door genoemde militairen 
gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de be
langen van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië of van haar onderdanen 
.zijn betrokken. 

Art. 3S. Het gebruik van de Indonesische 
havens, vliegvelden en hun diensten zal voor 
de strijdkrachten van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië en voor de on
derdelen van de Koninklijke Marine, welke 
in Indonesië aanwezig zijn op grond van deze 
overeenkomst, volgens voor beide marines. 
gelijkluidende regelen geschieden. 

II 
Regelingen betreffende de onder Neder-
lands bevel staande landstrijdkrachten In. 
Indonesië na de souverelnlteitsoverdracht. 

Hoofdstuk 1. 
Hoofdstuk Il. 

Algemene beginselen. 
Het samentrekken van de· 
onder Nederlands bevel 
staande landstrijdkrachten~ 
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Hoofdstuk 111. 

Hoofdstuk IV. 

Hoofdstuk V. 

Hoofdstuk VI. 

Het verschepen van de 
troepen van de Konink
lijke Landmacht uit Indo
nesië. 

Reorganisatie van de door 
of onder het gezag van de 
Regering van Indonesië 
(Nederlands-Indonesische 
overheid) gevormde en 
uitgeruste landstrijdkrach
ten. · 

Sociale voorzieningen. 

Overdracht van de bij het 
Koninklijk Nederlands-
Indonesisch Leger in ge
bruik .zijnde roerende en 
onroerende goederen. 

Hoofdstuk VII. Financiën. 

Hoofdstuk VIII. Uitvoeringsbepalingen. 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEGINSELEN 

Art. 1. De onder Nederlands bevel staan
de landstrijdkrachten zullen overeenkomstig 
de hiernavolgende richtlijnen zo spoedig mo
gelijk uit Indonesië worden teruggetrokken 
dan wel gereorganiseerd. 

Art. 2. Ingevolge de overdracht van de 
souvcreiniteit berust de verantwoordelijk
heid voor de in- en uitwendige veiligheid 
van Indonesië bij de eouvereine Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 

Art. 3. 1. Bij het terugtrekken van de 
onder Nederlands bevel staande landstrijd
krachten zullen de betrokken Nederlandse 
en Indonesische instanties in onderlinge sa
menwerking zorg dragen, dat de militaire 
territoriale verantwoordelijkheid op orde
lijke wijze wordt overgedragen. 

2. De onder Nederlands bevel staande 
landstrijdkrachten, 1velke op afscheep wach
ten of worden gereorganiseerd, zullen niet 
operationeel worden gebn.tikt dan voor zover . 
zulks door de souvereine Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië wordt gevraagd en de instemming heeft 
van de Nederlandse Regering. · 

Art. 4. Leden van de strijdkrachten wel
ke op het moment van de overdracht van de 
souvereiniteit in Indonesië aanwezig zijn en 
gevormd en uitgerust .zijn door of onder het 
gezag van de Regering van Indonesië (Ne
derlands-Indonesiache overheid), kunnen 
volgens nader te bepalen regelen worden op• 
genomen in de krijgsmacht van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië. 

Art. 5. De overdracht van de daarvoor ia 
aanmerking komende roerende en onroerende 
goederen zal in onderling overleg geschie
den op een ordelijke en zakelijke baais. 
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HOOFDSTUK Il 

HET SAMENTREKKEN VAN DE 
ONDER NEDERLANDS BEVEL STAAN

DE LANDSTRIJDKRACHTEN 

Art. 6. 1. Voor zover zulks bij de over
dracht van de souvereiniteit nog niet zal zijn 
geschied, zullen de in artikel 1 genoemde 
1trijdkrachten zo spoedig mogelijk worden 
•erzameld in bij onderling overleg ~t te 
stellen gebieden (rayons). 

2. Hiervoor komen in aanmerking ge
bieden in de nabijheid van havens en gebie
den, welke over voldoende legeringsruimte 
voor troepen beschikken. 

3, Teneinde het op ordelijke wijze over
dragen van de militaire territoriale verant
woordelijkheid te bevorderen moet de moge
lijkheid worden overwogen om de reorgani
satie van de in artikel 4 genoemde strijd
krachten ook buiten de rayons te doen plaats 
vinden. 

Art. 7. Voor ieder rayon wordt een Ne
derland.se commandant aangewezen, die het 
bevel voert over de in dat rayon aanwezige 
leden van de in artikel 1 genoemde strijd-
krachten. · 

Art. 8. De in artikel 1 genoemde strijd
krachten hebben de positie van gasten. die 
zich bevinden op het grondgebied van een 
bevriende regering; de Regering van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
verleent alle mogelijke faciliteiten. 

Art. 9. De in artikel 1 genoemde strijd
krachten blijven onder hun eigen comman
danten. 

Art. 10. De in artikel 1 genoemde strijd
krachten blijven in het bedt van hun orga
nieke bewapening en uitrusting, ten.zij de 
bevoegde Nederlandse militaire instanties 
anders bepalen. 

Art. 11. De Regering van de Republiek "" 
der Verenigde Staten van Indonesië blijft -
onverminderd de bepalingen van dit hoofd
stuk - verantwoordelijk voor de handha
ving van de rust en orde binnen de rayons. 

Art. 12. Op de militairen, behorende tot 
de in artikel 1 genoemde strijdkrachten, is 
toepasselijk het Nederlandse formde en ma
teriè1e militaire strafrecht, het Nederlandse 
militaire tuchtrecht, alsmede het Indonesi
sche commune materiële strafrecht, voorzo
ver het genoemde militaire strafrecht geen 
eigen regelingen bevat. 

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend 
door o! namens de commandant van de in 
artikel 1 genoemde strijdkrachten. Desge
vraagd zal aan de Indonesische autoriteiten 
worden medegedeeld, welke afdoening is ge
volgd op door genoemde militairen gepleeg
de ernstige vergrijpen, waarbij de belangen 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië of van haar onderdanen zijn be
trokken. 

Art. 13. De leden van de in artikel 1 ge
noemde strijdkrachten hebben beweginp
vrijheid binnen de rayons. Indien zij zich 
buiten de rayons willen b:wegen, dienen zij 
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voorzien te .zijn van een geldige verlofpas, 
welke ia getekend door de in artikel 7 be
doelde commandant en geviaeerd door een 
door de Republiek der V eremgde Staten van 
Indonesië aan te wij%en militaire autoriteit. 
Zij %uilen zich - met inachtneming van lid 
2 van artikel 3 - onthouden van alle mili
taire activiteiten, doch %ullen in de gelegen
heid worden gesteld tot het houden van oefe
ningen overeenkomstig in onderling overleg 
vast tè stellen regelingen. 

Art. 14. 1. In de rayona geschiedt de 
handhaving van rust .en orde onder de leden 
van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten 
door de daartoe bevoegde Nederlandse mili
taire organen, welke zo nodig daartoe pa
trouilles ui taturen. 

2. Deze patrouilles kunnen uitsluitend 
tegen de leden van de in artikel 1 genoemde 
atrijdkrachten optreden. 

Art. 1S. Binnen de grenzen der kampe
menten van de in artikel! genoemde strijd
krachten wordt het guag uitgeoefend door 
de commandanten van de aldaar gelegerde 
onderdelen. Deze commandanten dragen met 
eigen middelen %Órg voor de bewaking hun
ner kampementen. 

Art. 16. De in artikel 15 genoemde com
mandanten verlenen alle medewerking aan 
de Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië betreffende opsporing, 
aanhouding en voorgeleiding van onder de 
Indonesische jurisdictie vallende personen, 
die verdacht worden zich schuldig te hebben 
gemaakt aan enig strafbaar feit en zich bin
nen de kampementen bevinden. 

Art. 17. !make het buiten dienst in het 
openbaar dragen van wapenen zullen de re
gelen van toep&Aing zijn, die tussen souve
reine staten in vredestijd gelden. In bijzon
dere gevallen %al hieromtrent overleg worden 
gepleegd tussen de betrokken militaire auto
riteiten. 

Art. 18. 1. De in artikel 1 genoemde 
strijdkrachten behouden de voor haar in
standhouding no4ige eigen diensten. 

2. Deze diensten hebben voor de vervul
ling van hun taak bewegingsvrijheid buiten 
de rayons en dragen met eigen middelen %org 

, voor hun beveiliging en bewaking. Nadere 
regelen ter uitvoering van het bepaalde in 
dit artikel worden in onderling overleg vast
gesteld. 

Art. 19. Wijzigingen in de dislocatie van 
de in artikel 1 genoemde strijdkrachten, be
halve die wijzigingen, welke . nodig zijn voor 
de afscheep, zullen slechts in onderling ovet'
leg plaats vinden. 

HOOFDSTUK lil 

HET VERSCHEPEN VAN DE TROEPEN 
VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT 

UIT INDONESIE 

Art. 20. De Koninklijke Landmacht zal 
na de overdracht van de souvereiniteit bin
nen de kortst mogelijke tijd uit Indonesië 
worden YU11Cheept. 

Art. 21. Ter· bereiking van dit doel zullen 
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dQ Regeringen van het Koninkrijk der •Ne
derlanden en de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië samenwerken om alle 
beschikbare middelen te benutten. 

Art. 22. Mocht blijken, %oals de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden tot haar 
leedwezen Voor%iet, dat gebrek aan scheeps
ruimte of andere technische moeilijkheden 
de voltooiing van de terugtrekking binnen 
zes maanden na de souvereiniteitsoverdracht 
beletten, dan zal de Regering van het Ko
ninkrijk der Nederlanden volgaarne de auto
riteiten van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië in de gelegenheid stel
len om naar believen kennis te nemen van 
de door de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden voor de repatriëring der Ko-

. ninklijke Landmacht getroffen voorzienin
gen en verrichte inspanningen. 

Art. 23. Na de overdracht van de aouve
reiniteit wordt een gemengde technische 
commissie ingesteld om de technische moge
lijkheden voor het repatriëren van de Ko- • 
ninklijke Landmacht, alsmede de wij.ze waar
op en de middelen, waarmede de moeilijkhe
den kunnen worden overwonnen, te bestu
deren. 

Art. 24. De Commiuie der Verenigde 
Naties voor Indonesië of het haar opvolgend 
college %al in de gelegenheid worden gesteld 
om, overeenkomstig de voor dit college gel
dende richtlijnen en zoals in het memoran
dum van 22 Juni 1949 betreffende het hou
den van de Ronde Tafel Conferentie ia voor
zien, terzake medewerking te verlenen. 

HOOFDSTUK IV 

REORGANISATIE VAN DE DOOR OF 
ONDER HET GEZAG VAN DE RE
GERING VAN INDONESIE (NEDER
LANDS-INDONESISCHE OVERHEID) 
GEVORMDE EN UITGERUSTE LAND-

STRIJDKRACHTEN 

Art. 25. 1. Met ingang van het tijdstip 
der souvereiniteiaoverdracht wordt de com
mandant der in artikel 1 genoemde atrijd
krachten belast met de reorganisatie van de 
in artikel 4 genQCmde strijdkrachten. Deze 
reorganisatie zal in de eerste plaats ertoe 
strekken, de daarvoor in aanmerking komen
de leden van laatstgenoemde strijdkrachten 
de gelegenheid te geven zo spoedig mogelijk 
naar de krijgsmacht van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië over te gaan. 

2. Waar in deze overeenkomst verder 
over reorganisatie wordt gesproken, wordt 
daarmede bedQeld de in lid 1 van dit artikel 
genoemde reorganisatie. 

Art. 26. De administratieve en justitiè1e 
bevoegdheden, die in de v66r de souvereini
teitsoverdracht bestaande Indonesische wet
geving aan de Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon t.en op%ichte van de in artikel 4 
genoëmde strijdkrachten zijn verleend, wor
den gedurende de reorganisatie van genoem
de strijdkrachten uitgeoefend door of namens 
de Koning der Nederlanden. 

Art. 2 7. 1. Bij de reorganisatie zal er 
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naar worden gestreefd, dat de overgang van 
de leden van de in artikel 4 genoem.fJe. atrijd
krachten naar de krijgsmacht van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië 
zoveel mogelijk onderdeelsgewijze zal plaats 
vinden. 

2. Voor de overgave van de diensten zal 
in onderling overleg een nadere re,ieling wor
den getroffen. 

Art. 28. 1. De onderdelen, welke de 
commandanten van de in artikel 4 genoemde 
strijdkrachten reeds v66r de overdracht van 
de aouvereiniteit uit leden dier strijdkracht-en 
hebben samengesteld en voor overgang ge
reed houden, .zullen met ingang van de dag 
na de overdracht van de souvereiniteit be
horen tot de krijgsmacht van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië. 

2. Verdere aldus gevormde onderdelen 
gaan over naarmate zij daartoe door de com
mandanten der in artikel 4 genoemde strijd
krachten in gereedheid .zullen zijn gebracht. 

Art. 29. De commandant der in artikel! 
genoemde strijdkrachten neemt bij de reor
ganisatie de richtlijnen in acht. welke door 
of namens de Regeringen van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië gezamenlijk 
zullen worden vastgesteld. 

Art. 30. De uitvoering van de reorgani
satie is een voorwerp van gemeenachappe
lijke zorg tussen de commandanten van de 
in artikel l genoemde strijdkrachten en de 
commandant van de strijdkrachten der Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië. 

Art. 31. 1. De reorganisatie zal geschie
den binnen een periode van zes maanden, 
aanvangende op de dag waarop de voor
waarden van dienstneming bij de landstrijd
krachten van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië bekend gemaakt zul
len zijn. 

2. Gedurende die periode blijven de op 
de dag v66r de souvereiniteitsoverdracht 
geldende regelingen betreffende de rechts
positie van het militaire personeel van de in 
artikel 4 genoemde strijdkrachten ongewij
zigd van kracht, onverminderd het verder in 
deze overeenkomst bepaalde. 

3. In overleg tussen de Regeringen van 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
kan worden bepaald, dat na het einde van de 
reorganisatie diensten of onderdelen van 
diensten voor de vervulling van bepaalde ta
ken en voor een bepaalde periode blijven 
voortbestaan. 

4. Met het einde van de reorganisatie 
houdt het Koninklijk Nederlandach- lndone
sisch Leger op te bestaan. Indien na atloop 
van de reorganisatie een verdere afwikkeUng 
van de in artikel 4 bedoelde strijdkrachten 
nodig blijkt, zullen de Regeringen van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië terzake 
tijdig yooraf in overleg treden. 

Art. 32. Het militaire penoneel van in 
artikel 4 genoemde strijdkrachten is na de 
overdracht van de souvereiniteit: 
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a. deels bestemd om in dienst tè treclPn 
bij de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië; 

b. deels bestemd om in dienst te treden 
bij het Koninkrijk der Nederlanden; · 

c. overigens bestemd om af te vloeien. 
Art. 33. De aanvaarding van de in het 

vorige artikel sub a en b bedoelde be-ttern
mingen geschiedt op basis van vrijwilligheid. 

Art. 34. Indien militair personeel van het 
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 
zonder dienàtonderbreking in dienst treedt 
bij de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië of het Koninkrijk der· Nederlan
den, wordt de bij het Koninklijk Nedcdnnds
Indonesisch Leger doorgebrachte diensttijd 
ten volle in rekening gebracht. 

Art. 35. Onverminderd het bepaalde in 
de beide voorgaande artikelen worden de 
voorwaarden, verbonden aan het volgen van 
de in artikel 32. sub a, omschreven bestem
ming. vastgesteld door de Regering van de· 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië en de voorwaarden, verbonden aan het 
vo)gen van de in arb1tel 32, sub b, omschre
ven bestemming, vastgesteld door de Rege
ring van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Voor dienstneming bij de krijgsmacht van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië wordt het Indonesische staatsburgerschap 
vereist. 

Art. 36. Organi1aties of verenigingen, 
welker leden bij de reorganisatie nauw be
trokken zijn. zullen in de gelegenheid worden 
gesteld de belangen van hun leden te beplei
ten. 

Art. 37. Afvloeiing gaat gepaard met ont
slag overeenkomstig de beginselen vastgelegd 
in Hoofdstuk V. 

HOOFDSTUK V 

SOCIALE VOORZIENING_EN 

Art. 38. Het militair personeel van het 
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, 
dat niet overgaat in staatsdienst van het Ko
ninkrijk der Nederlanden of van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië, 
wordt ontslagen met inachtneming van de 
onderstaande bepalingen. 

Art. 39. Zij, die in vaste dienst zijn en op 
het tijdstip van ontslag vo)gens de op de dag 
vóór de souvereiniteitsoverdracht geldende 
bepalingen recht kunnen doen gelden op 
pensioen, ontvangen een pensioen, berekend 
vo]gens die b e palingen. 

Art. 40. Zij, die in vaste dienst zijn en 
geen aanspraak ontlenen aan het bepaalde in 
artikel 39, doch een voor pensioen geldende 
diensttijd hebben van 15 Jaar of meer, ont
vangen een pensioen, berekend volgens de 
regeling, vervat in het Indonesisch Staats
blad no. 13 van 1948, 

Art. 41. l. Zij, die geen aanspraken ont
lenen aan het bepaalde in de artikelen 39 en 
40 ontvangen een wachtgeld, berekend vol
gens de bepalingen van de volgende leden 
van dit artikel 
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2. Het wachtgeld wordt uitgekeerd ge-
durende een termijn van tweevijfde van de 
volbrachte diensttijd, met dien verstande, 
dat het ten minste een jaar en ten hoogste 
vijf jaar wordt genoten. 

3, Het maandelijks uit te keren bedrag 
bedraagt: 

gedurende de eerste zes maanden 80 % 
gedurende de volgende twaalf 

maanden • • .• . •• •• . •. . •. • . . • • • • . . . . . 60 % 
gedurende de resterende maanden 40 % 
van de laatstgenoten activiteitabezoldi

ging, dan wel van de activiteitsbezoldiging, 
die betrokkenen krachten■ hun diensttijd 
zouden genieten. 

4. Voor de berekening van het wacht
geld wordt voor de korporaals, de soldaten 
le klas en de soldaten 2e klas een maande
lijkse bezoldiging vastgesteld van respectie
wlijk f 200, f 160 en f 140. 

5. Indien toepauing van de regeling in 
de vorige leden van dit artikel tot gevolg zou 
hebben, dat zij voor de betrokkene financieel 
minder gunstig zou zijn, ~an indien op hem 
de regeling van artikel 42 was toegepast, kan 
hij verlangen, dat laatstgenoemde regeling 
op hem wordt toegepast. 

Art. 42. 1. Zij, die op kort dienstverband 
aangenomen, de tijd, waarvoor hun verbin
tenis was aangegaan, ten einde hebben ge
diend, ontvangen de uitkeringen, waarop zij 
recht hebben krachtens de regelingen, gel
dend op de dag v66r de souvereiniteitsover
dracht. 

2. Zij, die de tijd van .zodanig dienstver
band nog niet ten einde hebben gediend, ont
vangen de uitkeringen, bedoeld in het eerste 
lid, naar evenredigheid van hun volbrachte 
diensttijd, doch verhoogd met 20 %. 

Art. 43. De dienst- en reaerveplichtigen 
genieten de uitkeringen en de bijzondere so
ciale voorzieningen, waarop zij aanspraak 
hebben krachtens de op de dag vóór de sou
vereiniteitsoverdracht geldende bepalingen. 

Art. 44. De op de dag v66r de aouverei
niteitsoverdracht geldende bijzondere voor
zieningen, welke worden toegepast bij het 
verlaten van de militaire dienst, worden uit
gevoerd. 

Art. 45. Op de in artikel 40 bedoelde 
evenredige pensioenen en op de in artikel 41 
bedoelde wachtgelden kan bij cumulatie van 
inkomsten een korting worden toegepast als 
overeengekomen bij de positieregeling van 
burgerlijke overheidsdienaren. 

Ten aanzien van soldij-genietende militai
ren zal voor de berekening van die korting 
naar billijkheid een percentage worden vast
gesteld. 

Art. 46. t. Behoudens het bepaalde in 
het tweede lid kan aan hen, die ingevolge 
de.ze regeling evenredig pensioen of wacht
geld genieten, de verplichting tot het aan
vaarden van een passende burgerbetrekking 
worden opgelegd. 

2. Het gestelde in het eerste lid geldt niet 
voor hen, die de leeftijd van 55 jaar hebben 
bereikt. 

Art. 47. 1. Op het tijdstip der souverei-
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niteitaoverdracht gaan de al dan niet gemi
litairiaeerde burgerambtenaren, ressorteren
de onder het Departement van Oorlog, over 
in dienst van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, op de voet van het
geen is overeengekomen ten aanzien van de 
bij de civiele departementen werkzame over
heidsdienaren. 

2. Gedurende de reorganisatie zal dit 
personeel echter voorzover nodig .zijn werk
zaamheden in het bestaande verband blijven 
voortzetten. 

3. Het gemilitairiseerde personeel zal zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk onmiddellijk 
voor het tijdstip van het aanvaarden van een 
functie in dienstverband bij de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië worden 
gedemilitairiseerd. Tot op het tijdstip van 
demilitairisering blijft dit personeel onder
worpen aan de v66r de overdracht der sou
vereiniteit te hunnen aanzien geldende voor
schriften omtrent formeel en materieel straf
recht en tuchtrecht. 

HOOFDSTUK VI 

OVERDRACHT VAN DE BIJ HET 
KONINKLIJK NEDERLANDS-INDONE
SISCH LEGER IN GEBRUIK ZIJNDE 

ROERENDE EN ONROERENDE 
GOEDEREN 

Art. 48. In onderling overleg tussen de 
Commandant van de Nederlandse strijd
krachten in Indonesië en de Minister van 
Defensie van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië zal het plan voor de 
overdracht van de bij het Koninklijk Neder
lands-Indonesiach Leger in gebruik zijnde 
roerende en onroerende goederen worden ont
worpen. 

Art. 49. Bij het ontwerpen van dit plan 
wordt rekening gehouden met: 

a. de veiligheid der wederzijdae strijd
krachten; 

b. de door deze strijdkrachten te vervul
len taken; 

c. het te bereiken doel, namelijk dat door 
een geleidelijke overdracht van alle bij het 
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger in 
gebruik zijnde roerende en onroerende goe
deren bij het einde van de reorganisatie
periode van het Koninklijk Nederlands
Indonesisch Leger, de bij het Koninklijk 
Nederlands-Indonesich Leger in gebruik 
zijnde roerende en onroerende goederen 1aan 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië zullen zijn overgedragen. 

Art. 50. De uitvoering van het onder ar
tikel 48 genoemde plan is een voorwerp van 
gemeenschappelijke zorg tussen de Comman
dant van de Nederlandse strijdkrachten in 
Indonesië en de Commandant van de strijd
krachten .van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. De Commandant van 
de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië 
is tot aan de overdracht van de bij het Ko
ninklijk Nederlands-Indonesisch Leger in ge
bruik zijnde roerende en onroerende goede
ren daarvoor verantwoordelijk. 
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HOOFDSTUK VII 

VAN DE FIN ANCIEN 

Art. 51. 1. De kosten van de Konink
lijke Landmacht in Indonesië komen na de 
overdracht van de 10uvereiniteit ten laste 
van het Koninkrijk der Nederlanden. 

2. De Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indoneaië zal perio
diek de voor de uitgaven van salari1Ben en 
dergelijke van de Koninklijke Landmacht be
nodigde Indonesische valuta aan de Com
mandant van . de Nederlandse landstrijd
krachten in Indonesië of de door deze aan te 
wijzen autoriteiten beschikbaar stellen; even
eens zal de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië de middelen 
beschikbaar stellen voor voeding, huisves
ting, kleding enz. van de Koninklijke Land
macht. Deze uitgaven zullen dan nader tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië worden verrekend. 

Art. 52. Indien en voor zover onderdelen 
van de Koninklijke Landmacht en de Lucht
strijdkrachten (L.S.K.) op ver.zoek van de 
Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië diensten voor deze ver
richten, komen de kosten van deze onder
delen gedurende de desbetreffende periode 
voor rekening van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië, volgens een, 
zo mogelijk voorafgaand, overeen te komen 
regeling. 

Art. 53. Indien en voor zover materieel 
van de Koninklijke Landmacht en de Lucht
strijdkrachten op ver.zoek van de daartoe 
door de Regering van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië aangewezen au
toriteiten wordt overgedragen aan de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indoneaië, 
.zal de betaling hiervan in_ zoveel mogelijk 
voorafgaand, overleg worden geregeld. 

Art. 54. 1. De kosten van het Koninklijk 
Nederlands-Indonesisch Leger gedurende de · 
periode na de souvereiniteitsoverdracht tot 
aan het einde van de reorganiaatie worden 
betaald door de Republiek van de Verenigde 
Staten van Indonesië. 

2. De kosten van de pensioenen, wacht
gelden, uitkeringen ineens en andere sociale 
voorzieningen van gewezen peraoneel en per
soneel van het Koninklijk Nederlands-Indo
nesisch Leger komen ten lastè van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië. 

Voorzover personeel van het Koninklijk 
Nederlands-Indonesiach Leger overgaat in 
Nederlandae overheidsdienst, .zal mitsdien 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië een verrekening plaats vinden volgens een 
nader overeen te komen regeling ter.zake van 
de verkregen rechten van dit personeel. Het 
in dit lid gestelde lijdt uitzondering ten aan
.zien van die leden van het Koninklijk Neder-
lands-Indonesisch Leger, die na Maart 1942 
in dienst van het Koninklijk Nederlands
Indonesisch Leger sijn getreden_ en die geen 

• Indonesisch staatsburger worden v66r het 
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einde van de reorganisatie. De kosten van de 
llociale voor.zieninatn van de.ze leden van het 
koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 
_%\J]Ien door Nederland worden gedragen. 

3. Gedurende de periode van de reorgani
satie .zullen door de Rgeering van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indone1ië aan 
de Commandant van de Nederlandse strijd
krachten in Indonesië periodiek de gelden 
beschikbaar worden gesteld, welke deze voor 
de uitvoering van de reorganisatie nodig 
heeft. 

HOOFDSTUK VIII 

UITVOERINGSBEPALINGEN 

Art. 55. Het toezicht op de uitvoering van 
de ter Ronde Tafel Conferentie genomen be
sluiten op militair gebied wordt met ingang 
van de dag van de overdracht van de aouve
reiniteit uitgeoefend op een door de beide 
Regeringen in onderling overleg te bepalen 
wijze, onverminderd hetgeen omtrent het al
gemeen toezicht op de uitvoering der ter 
Ronde Tafel Conferentie bereikte overeen
komaten wordt bepaald. 

Art. 56. TU88Cn de betrokken militaire 
autoriteiten van Nederland en van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië .zal 

· een zodanige samenwerking met betrekking 
tot de uitvoering dezer overeenkomst worden 
tot stand gebracht, dat daardoor de tijdige 
en volledige nakoming op militair-tec::hnisch 
gebied wordt verzekerd. Zij bedienen zich 
daartoe van verbindingaofficieren. 

111 
Regelingen betreffende de onder Neder
lands beV"el staande luehtatrJJdkraehten In 
Indonesië na de souverelnlteltaoverdraeht 

Art. 1. Ingevolge de overdracht van de 
aouvereiniteit .zal voor de beveiliging in de 
lucht in Indonesië uitsluitend de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië verant
woordelijk .zijn. 

Art. 2. De taak van beveiliging in de 
lucht in militaire .zin ia op grond van het 
voorgaande dus de taak van de Luchtmacht 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 

Art. 3. Voor de onder Nederlands bevel 
staande luchtstrijdkrachten .zal als Neder
lands apparaat geen Nederle.ndae taak meer 
in Indonesië bestaan, weshalve bedoelde 
luchtstrijdkrachten uit Indonesië zullen wor
den teruggetrokken. 

Art. 4. De Nederlandse Regering is be
reid, op verzoek van de Regering van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
steun te verlenen in de vorm van terbeschik
kingstelling van peraoneel en materieel, voor 
zover de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië nog niet voldoende in staat .zal zijn 
haar taken met eigen middelen te vervullen. 
Deze steun is van aflopend karakter. 

Art. 5. De Nederlandse Regering ia be• 
reid, op verzoek van de Regering van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
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steun te geven in de vorm van een missie, als 
afdeling van de Nederlandse Militaire Missie 
bij de opbouw van de Luchtmacht der Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië, 
zodat binnen de kortst mogelijke tijd de Re
publiek der Vetenigde Staten van Indonesië 
haar taken met eigen middelen kan uitvoe
ren. 

Art. fi. De in de artikelen 4 en 5 bedoelde 
steun zal kunnen omvatten: 

a. het medewerken bij de opbouw en de 
opleiding van de Luchtmacht van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië; 

b. het bieden van gelegenheid tot en hulp 
bij aankoop, onderhoud en reparatie van ma
terieel; 

c. personeel ten behoeve van de verkeers
leiding op daartoe nader vast te stellen vlieg
velden; -
· d. het verrichten van speciale taken. 

Art. 7. Alle bepalingen ten aanzien van 
de steunverlenina: als bedoeld in de artikelen 
4 en 5, welke van toepassing zijn op de strijd-' 
krachten, waarvan de luchtstrijdkrachten on
derdelen zijn, zullen voor zover mogelijk op 
overeenkomstige wijze van toepassing zijn op 
de luchtstrijdkrachten. 

Art. 8. Alle bepalingen ten aanzien van 
reorganisatie en terugtrekking van de strijd
krachten, waarvan de luchtatrijdkrachten on
derdelen zijn, zullen op overeenkomstige wij
ze van toepassing zijn op de luchtstrijdkrach
ten, voor zover hiervan niet dient te worden 
afgeweken in verband met de zelfstandige 
positie van de Luchtmacht van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en de 
organieke verwevenheid van de onderdelen 
van de Legerluchtmacht in Indonesië en de 
Militaire Luchtvaart v&I\ het Koninklijk Ne
derlands-Indonesisch Leger. 

Er zal naar gestreefd worden de reorgani
Ntie van de luchtstrijdkrachten binnen zes 
maanden na de aouvereiniteitsoverdracht te 
voltooien. 

Art. 9. De veiligheid van het Nederlands 
personeel, werkzaam op vliegbases, welke 
staan onder commando van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië, valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Regering van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië. 

Art. 10. Bianen de termijn van drie 
maanden na de overdracht van de aouvereini
teit •al de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië aan de Ne
derlandse Regering te kennen geven, hoeveel 
en welke krachten van de Nederlandse Lucht
atrijdkrachten zij nodig oordeelt voor de ta
ken, venn~ld in de artikelen 4, 5 en 6. 

Art. 11. Alle bepalingen ten aanzien van 
de overname van penoneel en materieel van 
de strijdJaachten, waarvan de luchtatrijd
krachten onderdelen zijn, zullen op overeen
komstige wijze van toepauing zijn op de 
luchtstrijdkrachten. Hierbij wordt gewezen 
op het grote belang, dat de luchtverkeers
dienst op de vliegvelden, welke nodig geacht 
zullen worden voor de burgerluchtvaart van 
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de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië, blijft functionneren als normaal 
wordt vereist in vredestijd. 

Verder dient in acht te worden .genomen, 
dat deze overname binnen de termijn, ge
noemd in artikel 8, 2e alinea, voltooid zal 
zijn. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 875 • 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Voorsitters van de Del~a
ties der Re1Ieri~ van de Republiek· 
lndonesi.ë en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overle.. · 

Mijne Heren Voorzitters, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Con
ferentie constateert, dat tussen de Delegaties 
ter Conferentie het volgende is overeengeko
men. 

De zinsnede in artikel 2 van het ontwerp
Charter van Souvereiniteitsoverdracht, lui
dende: ,,de status quo van de residentie 
Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd" be
tekent: ,,met voortzetting van het gezag van 
de Regering van het Koninkrijk der Neder
landen over de residentie Nieuw-Guinea''. 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of 
U zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te sijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

Voorsitter der Nederlandse Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

DELEGATIE DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE B.F.O. 

No .2/E.L. 

•1-Gravenhqe, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken
nen van Uw terzake handelend schrijven en 
kunnen U mededelen, dat de Delegaties van 
de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst 
voor Federaal Over]eg ter Ronde Tafel Con
ferentie constateren, dat tussen de Delegaties 
ter Conferentie het volgende is overeengeko
men. 

De zinsnede in artikel 2 van het ontwerp
Charter van Souvereiniteitsoverdracht, lui
dende: ,,de status quo van de residentie 
Nieuw-Guinea .zal worden gehandhaafd" be
tekent: ,,met voortzetting van het gezag van 
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de Regering van het J:Coninkrijk-der Neder
landen over de residentie Nieuw-Guinea". 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA. 

V oorsittèr der Republikeinse 
Deleiatie ter Ronde Talel 

Conferentie. 

HAMID. 
Voouitter der B.F.O.-Deleiatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de V oouitter van de Nederlandse 
Deleaatie ter Ronde Tafel Conlerentie, 
te 's-Gravenha,te. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No.871 

'■-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de VOOl'sitters van de Deleaa
ties der Regt,ritJA van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overlea. 

Mijne Heren Voorzitters, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Con
ferentie zich op het standpunt stelt, dat tus
sen de Delegaties ter Conferentie het volgen
de is overeengekomen. 

Nederland mag voor en namens het Ko
ninkrijk det Nederlanden als deelgenoot in de 
Unie handelen, indien de uitkomst van het 
voortgezet overleg met Suriname en de Ne
derlandse Antillen daartoe leidt. 

De status van het Koninkrijk der Neder
landen als deelgenoot in de Unie zal daar
door niet worden aangetast. 

Ik .zal het op prijs stellen te vernemen, of 
U zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J . H. VAN MAARSEVEEN, 

Voorllitter van de Nederlandse Delegatie 
ter Ronde Talel Conferentie. 

DELEGATIE DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE B.F.O. 

No. S/E.L. • • 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voor.zitter, 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken
nen van Uw terzake handelend achrijven en 
kunnen U mededelen, dat de Delegaties van 
de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst 
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voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Con
ferentie .zich op het standpunt stellen, dat 
tussen de Delegaties ter Conferentie het vol
gende is overeengekomen. 

Nederland mag voor en namens het Ko
ninkrijk der Nederlanden als deelgenoot in 
de Unie handelen, indien de uitkomst van 
het voortgezet overleg met Suriname en de 
Nederlandse Antillen daartoe leidt. 

De status van het Koninkrijk der Neder
landen als deelgenoot in de Unie zal daar
door niet worden aangetast. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienru:-en, 
MOHAMMAD HATTA. 

Voor%itter der Republikeinae 
Deleiatie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 

HAMID. 
Voorsitter der BF.O.-Deleiatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voorsitter van de Nederlandse 
Deleaatie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenha,le. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 844. 

'a-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Voorzitters "an de Delega
ties der Re,1ering van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overlea. 

Mijne Heren Voorzitten, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel Confe
rentie zich op het standpunt stelt, dat tussen 
de Delegaties ter Conferentie het volgende 
is overeengekomen. 

De Nederlandse Regering en de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië zullen in onderling overleg regelen 
stellen imake het opsporen van graven van 
gevallenen, alsmede inzake het opgraven, 
identificeren, registreren en herbegraven van 
de stoffelijke resten van zodanige peraonen. 

Zij zullen voorts in onderling overleg rege
len stellen inzake de stichting, verzorging en 
instandhouding van het ereveld Peutjut in 
Kuta Radja en a.e thans bij de Legergraven
dienst in beheer of in aanleg zijnde erevelden 
in Indonesië. 

Ik heb de eer te zijn, 

Uw dienstwillige die-naar, 
J. H. VAN MAA~SEVEEN. 

V OOl'•itter van de Nederlandse Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 
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DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No.10/E.L. 

DELEGATIE 
B.F.O. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de·voom~er, 

Wij hebben de eer U mede te delen, dat de 
Indonesische Delegaties ter Ronde Taf el 
Conferentie zich op het standpunt ■tellen, 
dat tussen de Delegaties ter Conferentie het 
volgende is overeengekomen. 

De -Nederlandae Regering en de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië zullen in onderling overleg regelen 
atellen inzake het opsporen van graven van 
gevallenen, alsmede inzake het opgraven, 
identificeren, registreren en herbegraven van 
de stoffelijke resten van zodanige personen. 

Zij zullen voorts in onderling overleg rege
len stellen inzake de stichting, verzorging en 
instandhouding van het ereveld Peutjut in 
Kuta Radja en de thans bij de Legergraven
dienst in beheer of in aanleg zijnde erevelden 
in Indonesië. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

V oorsitter der Republikeinse 
Delegatie ter Ronde Tafel 

Conferentie 

HAMID, 
Y oorsitter der B.F.0.-Deleaatie . 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voorzitter van de Nederlandse 
Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenhale. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 850 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de V oorsitters van de Deleaa
ties der Re'9ring van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg. 

~jne Heren Voorzitten,, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Con
ferentie zich op het standpunt stelt, dat tus
sen de Delegaties ter Conferentie het volgen
de is overeengekomen. 
a. Eerst na de overdracht van de eouvereini

tcit kunnen de samenstelling en de be
paling van de tak.en der door de ·deelgeno
ten van de Nederlands-Indonesische Unie 
uit te wisselen militaire missies door der
zelver Regeringen in onderling overleg 
worden geregeld, overeenkomstig artikel 
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7 van de aan het ontwerp-Uniestatuut 
gehechte ontwerp-overeenkomst ter uit
voering van de artikelen 2 en 21 van ge
noemd Statuut. 

b. Echter zal met ingang van bovenbedoelde 
overdracht van de souvereiniteit een Ne
derlandse militaire missie in Indonesië 
werkzaam zijn. welke tot taak zal hebben 
medewerking te verlenen bij de opbouw 
en de opleiding van de strijdkrachten van 
de Republiek der Verenigde Staten van 
Indoneai.ë, alsmede adviserend op te tre
den inzake vraagstukken van militaire 
aard. 

c. In verband met hetgeen onder b is over
eengekomen en in afwachting van een 
regeling als bedoeld onder a, is door de 
Commissie voor Militaire Aangelegenhe
den ter Ronde Tafel Conferentie een con
cept-overeenkomst Militaire Missie ont
worpen, zoals deze hierna is weergegeven, 
waamaal' partijen zich tot aan het tot
standkomen van de regeling als bedoeld 
onder a zullen gedragen. 

CONCEPT OVEREENKOMST 
MILITAIRE MISSIE 

HOOFDSTUK! 

TAAK EN DUUR 

Art. 1. De taak van de Nederlandse Mili
taire Missie bestaat uit medewerking verle
nen aan de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië bij de op
bouw en de opleiding van de strijdkrachten 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, alsmede adviserend optreden in
zake vraagstukken van militaire aard. 

Art. 2. Deze overeenkomst wordt aange
gaan voor de duur van drie jaren, gerekend 
vanaf de datum van ondertekening van deze 
overeenkomst, tenzij eerder beëindigd, dan 
wel verlengd volgens hieronder beschreven 
regela. 

Art. 3. De twee Regeringen plegen ten
minste één jaar v66r de beëindiging van de 
termijn genoemd in artikel 2, overleg omtrent 
eventuele verlenging van het verblijf van dan 
wel omtrent eventuele wijziging van de sa
men1telling en de taken van de miasie. 

Art. 4. Deze overeenkomst kan worden 
opgezegd vóór de beëindiging van de ter
mijn, genoemd in artikel 2, of vóór de beëin
diging van de verlenging, overeengekomen 
volgens artikel 3, door middel van ~n schrif
telijke kennisgeving van één van beide Re
geringen, waarbij een opzeggingstermijn in 
acht dient te worden genomen van zes maan
den. 
. Art. 5. Deze overeenkomst kan, op initia
tief van één van beide Regeringen, worden 
beëindigd, terstond en zonder voorwaarden, 
in tijden, waarin één van beide Regeringen 
is betrokken in binnenlandse onlusten of bui
tenlandse vijandelijkheden, dan wel om rede
nen van algemeen belang voor het Koninkrijk 
der Nederlanden of voor de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië. 
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HOOFDSTUK II 

SAMENSTELLING 

Art. 6. De Nederlandse Militaire Missie 
vormt ~én geheel; .zij omvat een afdeling zee
macht, een afdeling landmacht en een afde
ling luchtmacht. 

Art. 7. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië geeft 
aan de Regering van het Koninkrijk der Ne
derlanden haar wensen te kennen in.zake de 
samenstelling van de Militaire Missie, ver
band houdende met de door de.ze Militaire 
Missie uit te voeren opdrachten, waarna de 
aamenstelling in gemeenschappelijk overleg 
door beide Regeringen zal worden vasqe-
steld. · 

Art. 8. Wijzigingen in de samenstelling 
van de Militaire Missie zullen niet dan in 
gemeenschappelijk overleg door beide Rege
ringen worden vastgesteld. 

Art. 9. leder lid van de Militaire Missie 
kan door de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden te allen tijde van zijn lid
maatschap worden ontheven, waarbij de Re
gering van het Koninkrijk der Nederlanden 
.zich verplicht voor een vervangend lid zorg 
te dragen. 

HOOFDSTUK 111 

WERKZAAMHEDEN EN RANGEN 

Art. 10. Het penoneel van de Militaire 
Missie voert die opdrachten uit, waarom
trent inzak~ aard en wij.ze van uitvoering 
tussen de Minister van Defensie van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
en het Hoofd van de Militaire Missie over
eenstemming bestaat. 

Art. 11. Over onderwerpen, waarvan .zou 
blijken of waarvan is te verwachten, dat zij 
een politiek karakter dragen, zal overleg 
plaats vinden tussen de Regering van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
en de Regering van het Koninkrijk der Ne
derlanden. 

Art. 12. Elk lid van de Missie zal zijn 
diensten in de Missie verrichten in de rang, 
welke hij bekleedt bij de strijdkrachten van 
het Koninkrijk der Nederlanden en zal het 
daarvoor voorgeschreven Nederlandse uni
form en de daarbij behorende ondenchei
dingltekenen ·dragen. 

Art. 13. De leden van de Missie blijven 
behoren tot het personeel van de Nederlandse 
strijdkrachten en blijven uit dien hoofde ge
bonden aan hun verplichtingen jegens het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

Art. 14. De leden van de Militaire Missie 
.zijn binnen het kader van ae vervulling van 
hun taak gebonden zich te richten naar de 
aanwijzingen en voorachriften van de respec
tievelijk voor de zee-, land- en luchtmacht 
bevoegde militaire autoriteiten van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië en 
zijn als zodanig verantwoordelijk aan de Re
gering van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië, door tussenkomst van het 
Hoofd van de Militaire Missie. 
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Art. 15. De leden van de Militaire Missie 
zullen zoveel mogelijk in groepen worden ge
organiseerd. 

De bevoegde militaire autoriteiten van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië zullen met de hoogste of oudste in rang 
.zijnde officier van elke groep overleg plegen 
inzake de aanwijzingen en voorschriften bin
nen het kader van de vervulling van hun 
taak. 

Art. Ui. De leden van de Militaire Missie ' 
hebben aanspraak op alle eerbewijzen en 
voorrechten, welke de wetten en voorachrif
ten van de strijdkrachten van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië verlenen 
aan het penoneel van overeenkomstige rang. 

Art. 17. Op de militairen, behorende tot 
de Militaire Missie, is toepasselijk het Ne
derlandse formele en materiè1e militaire 
strafrecht, het Nederlandse militaire tucht
recht, alsmede het Indonesische commune 
materië1e strafrecht, voor.zover het genoemde 
militaire strafrecht geen eigen regelingen be
vat. 

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend 
door of namens het Hoofd van de Militaire 
Missie . 

Desgevraagd zal aan de Indonesische auto
riteiten worden medegedeeld, welke afdoe
ning is gevolgd op door genoemde militairen 
gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de be
langen van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië of van haar onderdanen 
.zijn betrokken. 

Art. 18. Het Hoofd van de Militaire Mis
sie en enkele in overleg met de Regering van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië aan te wijzen leden van deze Missie, 
genieten diplomatieke onschendbaarheid. 

HOOFDSTUK IV 

BEPALINGEN VAN FINANCIËLE 'EN 
ADMINISTRA'I:IEVE AARD 

Art. 19. 1. De leden van de Militaire 
Missie vallen onder financieel en administra
tief beheer van Nederland. 

2. De kosten van de Missie, zoals samen
gesteld overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 
en 9, en van ae door haar verrichte taken, 
zoals overeengekomen volgens de artikelen 
10 en 11, komen ten laste van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië. 

3. Door de Regering der Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië zullen aan 
het Hoofd van de Nederlandse Militaire Mis
sie periodiek de benodigde gelden ter be
schikking worden gesteld op basis van een 
door dat Hoofd opgemaakte en door de Re
gering van de Republiek der Verenigde Sta
ten van lndoneaië goedgekeurde jaarlijkae 
kaabegroting. De voor de uitgaven van de 
Missie noodzakelijke deviezen zullen even
eens periodiek en op basis van een jaarlijkse 
deviezenbegroting, opgemaakt door het 
Hoofd der Missie en goedgekeurd door de 
Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, ter beschikking wor
den gesteld. 
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Bij gebleken noodzaak: kunnen door het 
Hoofd van de MillÎe wijzigingen in de kas
begroting respectievelijk de deviezenbegro
ting worden voorgesteld. 

Art. 20. 1. De financiële positie van het 
personeel van de Militaire Missie zal onder
worpen zijn aan de Nederlandse regelingen. 
Voorzover deze regelingen in het bijzonder 
betrekking hebben op de dienst van Neder
landse militairen bij de Nederlandse Militaire 
Miaaic; zullen zij worden gehandhaafd, res
pectievelijk ingevoerd of gewijzigd na over
leg met de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië. 

2. De werking van artikel 19 lid 2 ten 
aanzien van aalarissen en emolumenten ml 
aanvangen op de dag van vertrek uit Neder
land van de leden van de Militaire Missie en 
ml worden bestendigd tot op de dag van te
rugkomst in Nederland na beëindiging van de 
tewerkstelling bij de Militaire Missie, en 
eventueel daarna tot op de dag van beëindi
ging van elk verlof, waarop men, tengevolge 
van de tewerkstelling bij de Militaire Missie 
recht kan doen gelden. 

3. Het tweede lid van artikel 19 ml even
eens van toepassing zijn op de kosten van 
vervoer van personeel en van hun gezinnen 
van Nederland naar Indonesië en terug. 

4. Onkosten voor reizen met achepen en 
vliegtuigen der Koninklijke Marine zullen 
niet worden verrekend. 

Art. 21. 1. De leden van de Missie zul
len vrijgesteld zijn van belastingen van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone
sië overeenkomstig een tussen de beide deel
genoten te treffen regeling, welke zal worden 
opgesteld naar analogie van de terzake inter
nationaal gebruikelijke regelingen. 

2. Een soortgelijke regeling zal WQrden 
getroffen terzake van de in- en uitvoerrech
ten en de andere belastingen en accijnzen ge
heven op· bepaalde goederen, bestemd voor 
of in gebruik bij de Missie. 

3. Indien een lid ·der Missie overlijdt, zal 
.zijn ·successie uit fiscaal oogpunt worden ge

, regeld als ware hij in Nederland overleden. 
Art. 22. Vergoeding van reis- en verblijf

kosten op dienstreizen binnen het gebied van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië zal worden verleend door de Rege
ring van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië en deze reizen dienen te ge
schieden volgens de accomodatievoorachrif
ten, welke eveneens van toepa•ing zijn op 
militairen in dienst van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië. 

Art. 23. Indien bij een sterfgeval van een 
van de leden van de Militaire Missie, of van 
een van de gezinsleden van een lid van de 
Militaire Missie de familie van de overledene 
vervoer van de overledene naar Nederland 
wenst, zal de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië de kosten 
dragen van en medewerking ved~ tot dit 
vervoer, 

t.084 

HOOFDSTUK V 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Art. 24. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië zal pas
sende faciliteiten verlenen aan de leden van 
de Militaire Missie. 

Art. 25. Indien in deze overeenkomst 
wordt gesproken van gezinnen, dan blijft dit 
beperkt tot echtgenote en kinderen. 

Art. 26. De leden van de Militaire Miuie 
zullen recht kunnen doen gelden op een jaar
lijb verlof van één maand. 

Enig ongebruikt deel van dit verlof zal cu
mulatief zijn van jaar tot jaar gedurende de 
tijd van in dienst zijn bij de Militaire Missie. 

De reiskosten tijdens het verlof komen niet 
ten laste van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, onverminderd de alge
mene voor militairen geldende faciliteiten 
ten aanzien van het gebruik van openbare 
vervoermiddelen. 

Art. 27. Het Hoofd van de Militaire Mis
sie zal het in artikel 26 genoemde verlof ver
lenen, rekening houdende met de belangen 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 
. Art. 28. De Regering van de Republiek 

der Verenigde Staten van Indonesië zal voor
zien in een volledige en passende geneeskun
dige verzorging voor de leden van de Mili
taire Missie en hun gezinnen. 

Art. 29. De leden van de Militaire Mis
sie, die wegens hun gezondheidstoestand ge
durende een lange periode niet in staat zijn 
hun dienaten te verrichten, zullen worden 
vervangen. 

Ik heb de eer te zijn, 
Uw dienstwillige dienaar. 

J. H. VAN MAARSEVEEN, 
Voo,sittw van de NederlandBB Dele,atie 

ter Ronde Tafel Conferentie. 

DELEGATIE DELEGATIE 
REPUBLXEK INDONESIE B.F.O . 

No. 11/E.L. 

•a-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Vom-•itter van de Nederlandse 
Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie~ 
's-GravenlJaile. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer U mede te delen, dat 
de Indonesische Delegaties ter Ronde Tafel 
Conferentie zich op het standpunt stellen. dat 

· tuaaen de Delegaties ter Conferentie het vol-
gende is overeengekomen. 
a. Eerst na de overdracht van de aouvereini

teit kunnen de samenstelling en de bepa
ling van de taken der door de deelgenoten 
van de Nederlands-Indonesische Unie uit 
te wiaselen militaire missi~ door derzel
ver Regeringen in onderling overleg wor
den geregeld, overeenkomstig artikel 7 
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van de aan ·het ontwerp-Uniestatuut ge
hecht~ ontwerp-overeenkomst ter uitvoe
ring van de artikelen 2 en 21 ve'U aeu,emd 
Statuut. 

b. Echter zal met ingang van bovenbedoelde 
overdracht van de aouvereiniteit een Ne
derlandse militaire missie in Indonesië 
werkzaam zijn, wielke tot taak zal hebben 
medewerking te verlenen bij de opbouw 
en de opleiding van de strijdkrachten van 
de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, alsmede adviserend op te tre
den inzake vraagstukken van militaire 
aard. 

c. In verband met hetgeen onder b is over
eengekomen en in afwachting van een 
regeling als bedoeld onder a is •door de 
Commissie voor Militaire Aangelegenhe
den ter Ronde Tafel Conferentie een con
cept-overeenkomst Militaire Missie ont
worpen, zoals deze hierna is weergegeven, 
waarnaar partijen zich tot aan het tot
standkomen van de regeling als bedoeld 
onder a zullen gedragen. 

CONCEPT OVEREENKOMST 
MILITAIRE MISSIE 

HOOFDSTUK I 

TAAK EN DUUR 

Art. l. De taak van de Nederlandse Mi
litaire Missie bestaat uit medewerking ver
lenen aan de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië bij de op
bouw en de opleiding van de strijdkrachten 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, alsmede adviserend optreden in
zake vraagstukken van militaire aard. 

Art. 2. Deze overeenkomst wordt aange
gaan voor de duur van drie jaren, gerekend 
vanaf de datum van ondertekening van deze 
overeenkomst, ten%Ïj eerder beëindigd, dan 
wel verlengd volgens hieronder beschreven 
regelL 

Art. 3. De twee Regeringen plegen ten- . 
minste één jaar v66r de beëindiging van de 
termijn genoemd in artikel 2, overleg omtrent 
eventuele verlenging van het verblijf van dan · 
wel omtrent eventuele wijziging van de sa
menstelling en de taken van de missie. 

Art. 4. Deze overeenkomst kan worden 
opge%egd v66r de beëindiging van de tennijn 
genoemd in artikel 2, of v66r de beëindiging 
van de verlenging, overeengekomen volgens 
artikel 3, door middel van een schriftelijke 
kennisgeving van ém. van beide Regeringen, 
waarbij een opzeggingstermijn in acht dient 
te worden genomen van zes maanden. 

Art. 5. Deze overeenkomst kan, op initia
tief van één van beide Regeringen, worden 
beëindigd, terstond en zonder voorwaarden, 
in tijden, waarin één van beide Regeringen 
is betrokken in binnenlandse onlusten of 
buitenlandse vijandelijkheden, dan wel om 
redenen van algemeen belang voor het Ko
ninkrijk der Nederlanden of voor de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië. 
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HOOFDSTUK II 

SAMENSTELLING 

Art. 6. De Nederlandse Militaire Missie 
vormt ~~n geheel; zij omvat een afdeling zee
macht, een afdeling landmacht en een afde
ling luchtmacht. 

Art. 7. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië geeft aan 
de Regering van het Koninkrijk der Neder
landen haar wensen te kennen inzake de sa
menstelling van de Militaire Missie, verband 
houdende met de door deze Militaire Mis!'ie 
uit te voeren opdrachten, waarna de samen
stelling in gemeenschappelijk overleg door 
beide Regeringen zal worden vastgesteld. 

Art. 8. Wijzigingen in de samenstelling 
van de Militaire Missie zullen niet dan in 
gemeenschaopelijk overleg door beide Re
geringen worden vastgesteld. 

Art. 9. Ieder lid van de Militaire Missie 
kan door de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden te allen tijde van zijn lidmaat
achap worden ontheven, waarbij de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden zich 
verplicht voor een vervangend lid zorg te 
dragen. 

HOOFDSTUK III 

WERKZAAMHEDEN EN RANGEN 

Art. 10. Het personeel van de Militaire 
Missie voert de opdrachten uit, waaromtrent 
inzake aard en wijze van uitvoering tussen 
de Minister van Defensie van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en het 
Hoofd van de Militaire Missie overeenstem
ming bestaat. 

Art. 11. Over onderwerpen, waarvan zou 
blijken of waarvan is te verwachten, dat zij 
een politiek karakter dragen, zal overleg 
plaats vinden tussen de Regering van de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
en de Regering van het Koninkrijk der Ne
derlanden. 

Art. 12. Elk lid van de Missie zal zijn 
diensten in de Missie verrichten in de rang, 
welke hij bekleedt bij de strijdkrachten van 
het Koninkrijk der Nederlanden en zal het 
daarvoor voorgeschreven Nederlandse uni
form en de daarbij behorende ondencbei
dingstekenen dragen. 

Art, 13. De leden van de Missie blijven 
behoren tot het personeel van de Nederlandse 
strijdkrachten en blijven uit dien hoofde ge
bonden aan hun verplichtingen jegens het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

Art. 14. De leden van de Militaire Mis
sie zijn binnen het kader van de vervulling 
van hun taak gebonden zich te richten naar 
de aanwijzingen en voorschriften van de 
respectievelijk voor de zee-, land- en lucht
macht bevoegde militaire autoriteiten van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indone-
1ië en zijn als zodanig verantwoordelijk aan 
de Regering van de Republiek der Vereniafde 
Staten van Indonesië, door tussenkomst van 
het Hoofd van de Militaire Missie. 

Art. 1 S. De leden van de Militaire Missie 
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zullen zoveel mogelijk in groepen worden ge- l Staten van Indonesië, ter beschikking worden 
organiseerd. ~ gesteld. 

De bevoegde militaire autoriteiten van de Bij gebleken noodzaak kunnen' door het 
Republiek der Verenigde Staten van Indo- Hoofd van de Missie wijzigingen in de kas
nesië zullen met de hoogste af oudste in rang begroting respectievelijk de devie.zenbegro
zijnde officier van elke groep overleg plegen ting worden voorgesteld. 
inzake de aanwijzingen en voorschriften bin- Art, 20. 1. De financiële positie van het 
nen het kader van de vervulling van hun personeel van de Militaire Missie z~ onder
taak. worpen zijn aan de Nederlandse regelingen. 

Art. 16. De leden van de Militaire Missie Voorzover deze regelingen in het bijzonder 
hebben aanspraak op alle eerbewijzen en betrekking hebben op de dienst van Neder
voorrechten, welke de wetten en voorachrif- landse militairen bij de Nederlandse Mili
ten van de strijdkrachten van de Republiek taire Missie, zullen zij worden gehandhaafd, 
der Verenigde Staten van Indonesië verlenen respectievelijk ingevoerd of gewijzigd na 
aan het personeel van overeenkomstige rang. overleg met de Republiek der Verenigde Sta-

Art. 17. Op de militairen, behorende tot ten van Indonesië. 
de Militaire Missie, is toepasselijk het Ne- 2. Oe werking van artikel 19 lid 2 ten 
derlandse formele en materiële · militaire aanzien van salarissen en emolumenten zal 
strafrecht, het Nederlandse militaire tucht- aanvangen op de dag van vertrek uit Neder
recht, alsmede het Indonesische commune land van de leden van de Militaire Miuie en 
materiele strafrecht, voor zover het genoem- zal worden bestendigd tot op de dag van te
de militaire strafrecht geen eigen regelingen rugkomst in Nederland na beëindiging van 
bevat. de tewerkstelling bij de Militaire Missie, en 

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend eventueel daarna tot op de dag van beëindi
door of namens het Hoofd van de Militaire ging van elk verlof, waarop men, tengevolge 
Missie. van de tewerkstelling bij de Militaire Missie 

Desgevraagd zal aan de Indonesische au- recht kan doen gelden. 
toriteiten worden medegedeeld, welke afdoe- 3. Het tweede lid van artikel 19 zal even-
ning is gevolgd op door genoemde militairen eens van toepassing zijn op de kosten van 
gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de be- vervoer van personeel en van hun gezinnen 
langen van de Republiek der Verenigde Sta- van Nederland naar Indonesië en terug. 
ten van Indonesië of van haar onderdanen 4. Onkosten voor reizen met schepen en 
zijn betrokken. vliegtuigen der Koninklijke Marine zullen 

Art. 18. Het Hoofd van de Militaire Mis- niet worden verrekend. 
sie en enkelç in overleg met de Regering van Art. 21. 1. De leden van de Missie zullen 
de Republiek van de Verenigde Staten van vrijgesteld zijn van belastingen van de Repu
Indonesië aan te wijzen leden van deze Mis- bliek der Verenigde Staten van Indonesië 
sie, genieten diplomatieke onschendbaarheid. overeenkomstig een tussen de beide deelge-

HOOFDSTUK IV 

BEPALINGEN VAN FINANCIELE EN 
ADMINISTRATIBVE AARD 

Art. 19. 1. De leden van de Militaire 
Missie vallen onder financieel en administra
tief beheer van Nederland. 

2. De kosten van de Missie, zoals samen
gesteld overeenkomstig artikel 6. 7, 8 en 9, 
en van de door haar verrichte taken, zoals 
overeengekomen volgens artikel 10 en 11, 
komen ten laste van de Republiek der Ver
enigde Staten van•lndonesië. 

3. Door de Regering der Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië zullen aan 
het Hoofd van de Nederlandse Militaire Mis
sie .periodiek de benodigde gelden ter be
schikking worden gesteld op basis van een 
door dat Hoofd opgerµaakte en door de Re
gering van de Republiek der Verenigde Sta
ten van Indonesië goedgekeurde jaarlijkse 
kasbegroting. De voor de uitgaven van de 
Missie noodzakelijke deviezen zullen even
eens periodiek en op basis van een jaarlijkse 
deviezenbegroting, opgemaakt door het 
Hoofd der Missie en goedgekeurd door de 
Regering van de Republiek der Verenigde 

noten te treffen regeling, welke zal worden 
opgesteld naar analogie van de terzake inter
nationaal gebruikelijke regelingen. 

2. Een soortgelijke regeling zal worden 
getroffen terzake van de in- en uitvoerrech
ten en de andere belastingen en accijnzen ge
heven op bepaalde goederen, bestemd voor 
of in gebruik bij de Missie. 

3. Indien een lid der Missie overlijdt, zal 
zijn successie uit fiscaal oogpunt worden ge
regeld als ware hij in Nederland overleden. 

Art. 22. Vergoeding van reis- en verblijf
kosten op dienstreizen binnen het gebied van 
de Republiek der Verenigde Staten van In
donesië zal worden verleend door de Rege
ring van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië en deze rei.zen dienen te ge
schieden volgens de accomodatievoorschrif
ten, welke eveneens van toepassing zijn op 
militairen in dienst van de Republiek der 
V etenigde Staten van Indonesië. 

Art. 23. Indien bij een sterfgeval van een 
van de leden van de Militaire Missie, of van 
een van de ge.zinsleden van een lid van de 
Militaire Missie de familie van de overledene 
vervoer van de overledene naar Nederland 
wenst, zal de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië de kosten 
dragen van en medewerking verlenen tot dit 
vervoer. 
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HOOFDSTUK V 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Art. 24. De Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië zal pas
sende faciliteiten verlenen aan de leden van 
de Militaire Missie. 

Art. 25. Indien in deR overeenkomst 
wordt gesproken van gezinnen, dan blijft dit 
beperkt tot echtgenote en kinderen. 

Art. 26. De leden van de Militaire Missie 
zullen recht kunnen doen gelden op een jaar
lijks verlof van één maand. 

Enig o.ogebruikt deel van dit verlof zal cu
mulatief zijn van jaar tot jaar gedurende de 
tijd van in dienst zijn bij de Militaire Missie. 

De reiskosten tijdens het verlof komen niet 
ten laste van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, onverminderd de alge
mene voor militairen geldende faciliteiten 
ten aanzien van het gebruik van openbare 
vervoermiddelen. 

Art. 2 7. Het Hoofd van de Militaire Mis
sie zal het in artikel 26 genoemde verlof ver
lenen, rekening houdende met de belangen 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 

Art. 28. 0e· Regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië zal voor
zien in een volledige en passende geneeskun
dige verzorging voor de leden van de Mili
taire Missie en hun gezinnen. 

Art. 29. De leden van de Militaire Missie, 
die wegens hun gezondheidstoestand gedu
rende een lange periode niet in staat zijn hun · 
diensten te verrichten, zullen worden ver
vangen. 

Wij hebben de eer te sijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

V oorsitter der Republikeinse 
Delegatie ter Ronde Tale/ 

Conferentie. 

HAMID, 
Voorzitter der B.F.O.-Deleiatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 848 

•s-Grav~e, 2 November 1949. 

Aan de Voorsitters van de Delega
ties der RelJerini van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
-..~oor Federaal Overlej. 

Mijne Heren Voorzitters, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel Confe
rentie zich op het standpunt stelt, dat tussen 
~e Delegaties ter Conferentie het volgende 
1s overeengekomen. 
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Naar aanleiding van de tussen partijen ge
sloten overeenkomst, waarbij onder meer de 
termijn, waarbinnen de Koninklijke Marine 
uit Indonesië zal zijn teruggetrokken, op een 
jaar is gesteld, bevestigen de Voorzitters der 
beide Indonesische Delegaties, met de Voor
zitter der Nederlandse Delegatie te zijn over
eengekomen, dat de Regering van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië 
terstond na de overdracht van de souvereini
teit met de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden besprekingen zal openen om
trent de door Nederland aan de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië te ver
lenen maritieme bijdrage, op basis van de ar
tikelen 4 en 5 van de ontwerp-overeenkomst 
ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van 
het Uniestatuut, 

De Delegaties der Republiek Indonesië en 
der Bijeenkomst Federaal Overleg zijn over
tuigd van de noodzakelijkheid van die be
sprekingen. Zij .zien in, dat het Nederland om 
technische redenen niet mogelijk zal zijn de 
in artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst 
ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van 
het Uniestatuut genoemde steun langer dan 
één jaar te verlenen, wanneer niet uiterlijk 
vier maanden na de overdracht van de sou
vereiniteit de bovengenoemde besprekingen 
tot een overeenkomst hebben geleid. 

Ik heb de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

Voonitter van de Nederlandse Deieiatie 
ter Ronde Taiel Conferentie, 

DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No. 12/E.L. 

DELEGATIE · 
B.F.O. 

'a-Gravenbage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer U mede te delen, dat de 
Indonesische Delegaties ter Ronde Tafel 
Conferentie .zich op het standpunt stellen, dat 
tussen de Delegaties ter Conferentie het vol
gende is overeengekomen. 

Naar aanleiding van de tussen partijen ge
sloten oyereenkom1t, waarbij onder meer de 
termijn, waarbinnen de Koninklijke Marine 
uit Indonesië zal zijn teruggetrokken. op een 
jaar is gesteld, bevestigen de Voorzitters der 
beide Indonesische Delegaties, met de Voor
.zitter der Nederlandse Delegatie te zijn over
eengekomen, dat de Regering der Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië terstond 
na de overdracht der eouvereiniteit met de 
Regering van het Koninkrijk der Nederlan
den besprekingen zal openen omtrent de door 
Nederland aan de Republiek der Verenigde 
Staten van Indoneaië te verlenen maritieme 
bijdrage, op basis van de artikelen 4 en 5 van 
de ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van 
de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut. 

De Delegaties der Republiek Indonesië en 
, der Bijeenkomst voor Federaal Overleg zijn 
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overtuigd van de noodzakelijkheid van diö 
besprekingen. Zij zien in, dat het Nederland" 
om technische redenen niet mogelijk zal zijn. 
de in artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst 
ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van 
het Uniestatuut genoemde steun langer dan 
één jaar te verlenen, wanneer niet uiterlijk 
vier maanden na de overdracht van de sou
vereiniteit de bovengenoemde besprekingen 
tot een overeenkomst hebben geleid. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voorzitter der Republikeinae 
Delegatie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 

HAMID, 
V ooczitter der B.F.0.-Dele,atie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voocsittec van de Nederlandse 
Dele,atie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenha46. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 847 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Voorzitters van de Delega
ties der Re,lerinA van de Republiek 
1 ndonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg. 

Mijne Heren Voorzitters, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat bij de 
afsluiting van de Financiè1e en Economische 
Overeenkomst mede overeenstemming werd 
bereikt ten aanzien van de volgende zes pun
ten. 

1. De Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië erkent de 
speciale positie van het gewezen overheids
personeel van Indonesië en de nagelaten be
trekkingen van dit personeel en verplicht 
zich om na de overdracht van de eouvereini
teit de tegenwoordige behandeling van ge
noemde categorieën van penonen voort te 
zetten. 

Het bepaalde in de voorafgaande alinea 
houdt in dat betaling van pensioenen van 
gewezen overheidspersoneel v.an Indonesië 
en van uitkeringen aan de nagelaten betrek
kingen van dit personeel, voorzover dit per
soneel, dan wel de nagelaten betrekkingen in 
Nederland gevestigd zijn, in Nederlands cou
rant zal plaats vindeq. met dien ventande, 
dat uiterlijk in de maand Maart 1950 onder
handelingen zullen worden gevoerd teneinde 
tot een redelijke oplossing te geraken. 

De tegenwoordige praktijk zal voortgang 
vinden tot overeenstemming ia bereikt. 
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~ 2. Indien het Internationale· Monetaire 
I"onds na de souvereiniteitsoverdracht, doch 
voordat de Republiek der Verenigde ·staten 
vén Indonesië het lidmaatschap van dat 
Fonds heeft verkregen, rechtstreeks aan de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië inlichtingen vraagt of indien dat Fonds 
een onderzoek wenst in te stellen, zal de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
de gevraagde inlichtingen verstrekken en het 
gevraagde onderzoek toestaan, indien en voor 
zover .zulks krachtens de terzake geldende 
procesregelen vereist wordt voor de beoorde
ling van verzoeken ter verkrijging van het 
lidmaatschap van het Fonds. 

3. Met betrekking tot het HG-crediet is 
overeengekomen dat de bestaande regeling 
zal blijven doorlopen totdat een nieuwe re
geling in overeenstemming tussen beide par
tijen tot stand zal zijn gekomen. Het overleg 
daartoe zal zo spoedig mogelijk worden ge
opend en met ernst zal ernaar worden ge
streefd v66r ultimo Maart 1950 gereed te, 
komen. 

4. De Generale Scheepvaart Overeen
komst met inbegrip van de daarbij behorende 
bijlagen voor de uitvoering daarvan zal van 
kracht blijven tot 31 Maart 1950, met dien 
ver,tande dat, wanneer de tegenwoordige re
gelingen bepalen dat eenzijdige beslissingen 
door een der partijen kunnen worden geno
men, deze beslissingen door beide partijen in 
onderlinge overeenatemming zullen worden 
genomen. Onderhandelingen over de wijzi
gingen, in deze overeenkomst aan te brengen, 
zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 

5. De in het kader van het Coördinatie
College Nederland-Indonesië gemaakte af
spraken van deviezentechnische aard -
waarvoor moge worden verwezen naar de 
hierbij gevoegde Hoofdstukken XI, XIII en 
XIV van de Samenvatting van de Conclu
sies van het Coördinatie-College, Financiè1e 
Sector - blijven van kracht zolang zij niet 
in gemeenschappelijk overleg tussen Neder
land en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië worden gewijzigd. Dit overleg 
zal in het eente kwartaal van 1950 plaats
vinden. 

6. Na de souvereiniteitsoverdracht zal 
een middel worden geschapen teneinde aan 
de handelspolitieke samenwerking een prac
tisch hanteerbare uitwerking te geven. 

Û 
Ik zal het op prijs stellen te vernemen of 
zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

Voor.ïttec van de Nederlandse Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

BIJLAGE bedoeld in punt 5 van de brief van 
de Voorzitter van de Nederlandse 
Delegatie ter Ronde Tafel Confe
rentie van 2 November 1949. no. 
84 7 en van de Voorzitters van de 
Delegaties van de Republiek In-
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donesië en van de Bijeenkoms 
voor Federaal Overleg van 2 No 
vem~ 1949, no. 8/E.L. 

Hoofdstukken n Xm en XIV van de.. 
Samenvattinl' van de Conclusies van he~ 

Coördinatie-College, Flnanelële Seetor 

HOOFDSTUK XI 

DEVIEZENINGEZETENSCHAP EN 
DEVIEZENRECHTELIJK EIGENDOM 

VAN VERMOGENSW AARDEN 

Paragraaf 1 

Devie~eni.tz4e•etent1ehap 
1. Onder "ingezetenen" wordt verstaan: 

a. natuurlijke penonen, die hun woonplaats 
in het binnenland hebben, dan wel ge
woonlijk aldaar verblijven; 

b. rechtspersonen en vennootschappen, die 
in het binnenland zijn gevestigd of wor
den bestuurd dan wel - in nader door 
De Nederlandache Bank re8J)ectievelijk 
het Deviezeninstituut voor Indonesië te 
bepalen gevallen; - aldaar kantoor hou
den; 

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in het 
binnenland van een niet-ingezetene, -on
geacht of zij al dan niet rechtspenoonlijk
heid bezitten. 

2. Onder "niet-ingezetenen" wordt ver..: 
staan: 
a. natuurlijke en rechtapenonen en vennoot

schappen, niet vallende onder de om
echrijving "ingezetenen"; 

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in het 
buitenland van een ingezetene, ongeacht 
of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zitten, tenzij zij in het binnenland worden 
bestuurd. 

3. Het deviczeningezetenschap van na
tuurlijke personen, woonachtig in Nederland 
respectievelijk Indonesië wordt als regel ge
acht te zijn verkregen of te zijn verloren ge" 
gaan na verblijf van 1 jaar in het binnenland 
respectievelijk het andere gebiedsdeel, tenzij 
:reeds dadelijk of na enige tijd als zeker kan 
worden aangenomen, dat dit verblijf langer 
dan ~én jaar zal duren, in welk geval het in
gezetenschap ingaat of eindigt op het mo
ment.. dat zulks als zeker wordt aangenomen. 
In twijfelgevallen zal De Nederlandsche 
Bank respectievelijk het Deviezeninstituut 
voor Indonesië zelfstandig een beslissing ne
men ten aanzien van het ingezetenschap van 
personen afkomstig uit Indoneaië respectie
velijk Nederland, van welke besliesing beide 
instanties elkaar terstond mededeling zullen 
doen. 

Paragraaf 2 

. Beschiklci~srecht over vermogenswaarden 
luidende in Nederlands en Indonesisch 

courant · 

1. Nederland en Indonesië zien af van 
vordering van niet-commercië1e vennogen■-
w~en luidende in Indonesisch respectie
velijk Nederlands courant. 
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) 2. Indonesië staat aan natuurlijke per
-nen, deviezeningezetenen van Indonesië, 
1ie te beschikken over de hun toebehorende 
'f!ermogenswaarden in Nederland. Nederland 
-1 zoveel mogelijk hieraan medewerken door 
fret doen verlenen van de nodige vergunnin-
1en. 

Paragraaf 3 

· Deviesenrechtelük eigendom van vermo.iens
waarden van filialen ens. in het andere 

gebiedsdeel 
1. Zonder ten aanzien van de vraag, wel

ke vermogenswaarden als behorende aan de 
in het ene gebiedsdeel gevestigde filialen, 
bijkantoren of bedrijven van ingezetenen van 
het andere gebiedsdeel dienen te worden be
llChouwd en derhalve tot de deviezenhuis
houding van het ene gebiedsdeel dienen te 
worden gerekend, een principiële formule op 
te stellen, wordt om practische redenen de 
TO]gende werkbaaia aanvaard: 
·•· als vennogenswaarde van een in Indone

sië geveatigd filiaal, bijkantoor of bedrijf 
van een ingezetene van Nederland worden 
beschouwd de per 10 Mei 1940 aan be
doeld filiaal, bijkantoor of bedrijf voor 
de directe bedrijfsuitoefening ter beschik
king staande vermogenswaarden, alsmede 
alle waarden welke sedertdien door deze 
bedrijfsuitoefening in Indonesië zijn of 
worden verkregen, voorzover niet deze 
vermogenswaarden in overeenstemming 
met de Indonesische deviezenvoorac~
ten ter beschikking van de ingezetene van 
Nederland .zijn gesteld; 

b. als vermo0 cnnraar®D, van een in Neder
land gevestigd filiaal, bijkantoor of be
drijf van een ingezetene van Indonesië 
worden beschouwd de per 10 Mei 1940 
aan bedoeld filiaal, bijkantoor of bedrijf 
voor de directe bedrijfsuitoefening ter be-

schikking staande vermogenswaarden, als
mede alle waarden, welke sindsdien door 
deze bedrijfauitoefening in Nederland zijn 
of worden verkregen, voorzover niet deze 
vermogenawaarden in · overeenstemming 
met de Nederlandse devie2nvoorschrif
ten ter beschikking van de _ingezetene van 
Indonesië zijn gesteld. 

2. Ingeval de toepassing van de onder 1 
vermelde werkbasis tot aperte onbillijkheden 
sou leiden, zullen De Nederlandsche Bank en 

· het Deviezeninstituut voor Indonesië in on
derling overleg van geval tot geval een be
■lissing nemen. 

Paragraaf 4 

Devie•enrechteliik ei,Sndom van ver~en8'• 
waarden en bed.riilsreaultaten van filialen, 

bijkantoren ens. buiten Nederland en 
Indonesië 

1. Ten aanzien van de verdeling tussen 
Nederland en Indonesië van vermogenswaar
den belegd in filialen en bijkantoren buiten 
deze gebiedsdelen. zomede van de netto be
drijflresultaten in deviezen, die sedertdien 
uit deze beleggingen zijn voortgekomen. zal 
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het in par9&raaf 3 vastgelegde zog~~ 
10 Mei-criterium van kracht zijn. Deze reg• 
valt te formuleren door in de in genoem"
paragraaf 3 weergegeven conclusie onder liet 
1, sub a en sub b achter ,,welke sedertdietl 
door deze bedrijfsuitoefening in lndoneai8 
(respectievelijk Nederland)" toe te voegeni 
,,of in het buitenland". 

2. Wanneer op grond van de in lid 1 ver
melde werkbasis vastgesteld is, dat bepaalde. 
zich in het buitenland bevindende, vermo
genswaarden tot het Indonesische deviezen
vermogen behoren, zal worden nagegaan, of 
er voor Nedef'land aanleiding be1taat, dat 
Indonesisch belang over te nemen tegen resti..
tutie van de daarvoor uitgelegde deviueQ 
c.q. de waarde der investatie. Deze aanleidina 
wordt verondersteld aanwezig te zijn1 wan ... 
neer het object buiten de Indonesische eco""' 
nomiscbe sfeer is gelegen, ofschoon dit voor 
Nederland geenszins een verplichting tot. 
overname inhoudt. Elk geval 2al op zijn e:igeq
mérites worden bezien. Indonesië is daarbij 
bereid om in nader overleg verrekenmg in 
vreemde valuta uit te stellen, indien de de
viesenpositie van Nederland zulks wenselijk 
maakt. 

Paragraaf 5 

Positie handelshuizen in Japan 
1. Er zal naar worden gestreefd dat de 

met de betrokken Amerikaanse autoriteiten 
te treffen regelingen ruimte laten voor even
tuele vestiging van Nederlandse handelshui
zen, al dan niet in het kader van een trust
maatschappij. 

2. Op grond van het feit, dat de in Japan 
te vestigen handelshu~en feitelijk als aan
en verkoopkantoren van in Indonesië geves
tigde handelshuizen moeten worden be
achouwd, zullen voor zover ten behoeve van 
hun oprichting en inatandhouding door Indo
nesië deviezen njn verstrekt, deze huisen, 
z;olang de.ze fa~en gelden, tot het devie
zenvermogen van Indonesië behoren. 

HOOFDSTUK XIII 

FINANCIERING V AN-DOCHTERMAA T
SCHAPPIJEN IN INDONESIE DOOR 
NEDERLAND OF DOOR INDONESIE 

l. De financiering van Indonesische doch
termaatschappijen van Nederlandse onderne
mingen dient achtereenvolgens op de volgen
de wijze te geschieden: 
a. door aanwending van de saldi in Indone

sië; 
b. door f"manciering door Indonesische ban

ken met korte bedrijfecredieten en met 
langere bedrijf acredieten tegen in Indone
sië aanwezig onderpand in de mate, waar
in dit ook reeds vóór 1940 placht te ge
schieden en/of door transfer uit Neder
land ten laste van de moedermaatschap
pijen. 

2. Nederland zal van Overheidswege aan 
de uitvoerin& van deze bepaling steun ver-
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lenen door in voorkomende gevallen moeder
maatschappijen, die niet bereid zijn tot in
vestering over te gaan, daartoe aan te sporen. 

3. In beginsel zal tegenover buitenlandse 
maatschappijen dezelfde als in lid 1 genoem
de gedragslijn worden gevolgd. 

4. Erkend wordt, dat in zeer bijzondere 
gevallen afwijkin&en van de hoofdregel nood
zakelijk kunnen zijn, met name indien de 
moedermaatschappij weigerachtig blijft te 
investeren en het betrokken bedrijf voor In
donesië van vitaal belang ia. 

HOOFDSTUK XIV 

EFFECTENVERKEER 
INDONESIE-NEDERLAND 

Paragraaf 1 

ObliAaties met pari-clausule 
Wat betreft de mogelijkheid tot op%Cllding 

naar Nederland van obligaties met pari
clausule is bepaald dat: 
a. de nog niet uitbetaalde lossingen en ach

terstallige coupons uitsluitend in Indone
sië betaalbaar zijn, terwijl de overmaking 
van deze gelden geschiedt binnen het ka
der van het transfer-schema; 

b. met betrekkin& tot de nog aanwezige obli
gaties onderscheid wordt gemaakt tussen: 
1. obligaties~ die het eigendom zijn van 

niet-Indonesische deviezeningezete
nen; 

a. obligaties, die het eigendom zijn van 
Indonesische deviez-eningezetenen; 

3. obligaties, die het eigendom zijn van 
Indonesische devie.zeningezetenen, 
rechtspeROnen; 

waarbij als regel is aanvaard, dat voor de 
opzending naar Nederland van de sub 1 en 
aub 2 bedoelde stukken onvoorwaardelijke 
vergunning wordt verleend, van de sub 3 be
doelde stukken in het algemeen geen vergun
ning zal worden verleend. 

Daarbij wordt aangetekend, dat genoemde 
faciliteit voor zover zij natuurlijke personen 
betreft, uitsluitend zal gelden voor de oor
spronkelijke houders van de obligatiën. 

Paragraaf 2 

Buitenlandse ellecten van Indonesische 
in"setenen 

1. Het is in het kader van de samenwer
king tussen Nederland en Indonesië uiterma
te gewenst, dat de Nederlandse banken zoveel 
mogelijk medewedàng verlenen aan de uit
voering van de Indonesische deviezenbepa
lingen, hetgeen o.a. inhoudt, dat bij het be
schikken over buitenlandse effecten door een 
Indonesische ingezetene, de bank, waar deze 
effecten in dep&: liggen, aan genoemd per
soon vraagt de vergunning van het Deviezen
instituut voor Indo.nesië over te leggen. 

l. Hoewel De Nederlandsche Bank de 
Nederlandse bankinstellingen niet tot deze 
medewerking kan verplichten, ia zij bereid 
gevonden aan de Nederlandse bankinatellin-
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gen een mededeling hieromtrent te doen uit
gaan. Mocht desondanks het nagestreefde 
doel niet worden bereikt, dan zal het Devie
zeninstituut voor Indonesië tot concentre
ring van alle buitenlandse effecten van In
donesische ingezetenen ten name van devie
zenbanken in Indonesië overgaan. 

3. Bij verkoop van buitenlandse effecten, 
liggend in een dep8t bij een bank in Neder
land, door een Indonesisch ingezetene, zal de 
overdracht van de buitenlandse valuta door 
Nederland aan Indonesië plaats vinden tegen 
betaling door Indonesië ten laste van de F,.. 
respectievelijk C-rekening, .zodat de Indone
aiache ingezetene afrekening in Nederlands 
courant ontvangt. 

DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No. 8/E.L. 

DELEGATIE 
B.F.O. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer U de ontvangst te be
vestigen van Uw brief d.d. heden, luidende 
als volgt: 

"Ik heb de eer U mede te delen dat bij de 
afsluiting van de Financiële en Economische 
Overeenkomst mede overeenatemming werd . 
bereikt ten aanzien van de volgende zes pun
ten. 

1. De Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië erkent de 
1peciale positie van het gewezen overheids
personeel van Indonesië en de nagelaten be
trekkingen van dit personeel en verplicht 
zich om na de overdracht van de souvereini
teit de tegenwoordige behandeling van ge
noemde categorieën van personen voort te 
zetten. 

Het bepaalde in de voorafgaande alinea 
houdt in dat betaling van pensioenen van 
gewezen overheidspersoneel van Indonesië en 
van uitkeringen aan de nagelaten betrekkin
gen van dit personeel, voorzover dit perso
neel, dan wel de nagelaten betrekkingen in 
Nederland gevestigd zijn, in Nederlands cotr 
rant zal plaats vinden, met dien ventande, 
dat uiterlijk in de maand Maart 1950 onder
handelingen zullen worden gevoerd teneinde 
tot een redelijke oplossing te geraken. 

. De tegenwoordige praktijk zal voort1anc 
Vloden tot overeenstemming is bereikt. 

2. Indien het Internationale Monetaire 
Fonds na de souvereiniteitsoverdracht, dodl 
voordat de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië het lidmaatschap van dat 
Fonds heeft verkregen, rechtstreeks aan de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië inlichtingen vraagt of indien dat Fonds 
een onderzoek wenst in te stellen, zal de Re
publiek der Verenigde Staten van Indonesië 
de gevraagde inlidltingen verstrekken en het 
gevraagde onderzoek toestaan. indien en voor 
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41óver zulks krachtens de terzake geldende 
J'toee9regelen vereiat wordt voor de beoor
•ling van verzoeken ter verkrijging van het 
lidmaatschap van het Fonds. 

3. Met betrekking tot het HG-crediet is 
overeengekomen dat de bestaande regeling 
zal blijven doorlopen totdat een nieuwe rege
ling in overeenstemming tussen beide par
tijen tot stand zal zijn gekomen. Het overleg 
daartoe zal zo spoedig mogelijk worden ge
opend en met ernst zal ernaar worden ge-
1treefd v66r ultimo Maart 1950 gereed te 
komen. 
. 4. De Generale Scheepvaart Overeen• 
komst met inbegrip van de daarbij behorende 
bijlagen voor de uitvoering daarvan zal van 
kracht blijven tot 31 Maart 1950, met dien 
verstande dat, wanneer de tegenwoordige 1e
Celingen bepalen dat eenzijdige beslissingen 
door een der partijen kunnen worden geno
men, deze besliuingen door beide partijen in 
onderlinge overeenstemming zullen worden 
genomen. Onderhandelingen over de wijzigin
gen, in deze overeenkomst aan te brengen, 
zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 

5. De in het kader van het Coördinatie
College Nederland-Indonesië gemaakte af
apraken van deviezentechnische aard -
waarvoor moge worden verwezen naar de 
hierbij gevoegde Hoofdstukken XI, XIII en 
XIV van de Samenvatting van de Conclusies 
van het Coördinatie-College, Finande1e Sec
tor - blijven van kracht zolang zij niet in 
&emeenachappelijk overleg tussen Nederland 
en de Republiek der Verenigde Staten van 
~ndonesië worden gewijzigd. Dit overleg zal 
m het eerste kwartaal van 1950 plaatsvinden. 

6. Na de souvereiniteitsoverdracht zal 
een middel worden geschapen teneinde aan 
de handelspolitieke samenwerking een prac
tisch hanteerbare uitwerking te geven. 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen of 
U zich hiermede kunt veienigen." 

Wij delen U mede, dat wij ons met de in
houd van de.ze brief kunnen verenigen. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voor•itter der Republikeinse 
DeleAatie ter Ronde Tatel 

Conferentie. 

HAMID, 
Voor•itter der B.F.O.-De1eiatie 
ter Ronde Talel Conterentie . 

Aan de Voor•itter van de Nederlandse 
Delegatie ter Ronde Tatel Conterentie 
's-Gravenhage. ' 
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NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 846 

'a-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de V oorsitters van de Del•a
ties der ReFri~ van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overle,. 

Mijne Heren V oonitters, 

Ik heb de eer- U het volgende mede te delen. 

De Nederlandse Regering ia bereid, afstand 
te doen van de tussen de rechtapersoon Staat 
der Nederlanden en de rechtspersoon Indone
sië gesloten tinovereenkomst ( tin pledge). Zij 
veroorlooft zich in verband daarmede voor 
te stellen, dat na de souvereiniteitaoverdracht 
een regeling zal worden getroffen, welke Ne
derland vrijwaart voor risico's van door Ne
derland ten behoeve van schulden van Indo
nesië gegeven garanties en dat in deze rege
ling onder meer zal worden opgenomen, dat 
andere crediteuren door Indonesië op het ge
bied van zekerheden voor de' nakoming ·,1an 
door Indonesië aangegane of aan te gane 
schulden niet in een gunstiger positie zullen 
worden gebracht dan Nederland. Zij stelt zicli 
voor, dat het overleg omtrent deze regeling 
zo spoedig mogelijk na de souvereiniteits
overdracht in Unieverband zal plaats vinden. 

Ik zal het op prijs stellen van U te mogen 
vernemen, dat U met het vorenstaande kunt 
instemmen. 

Ik heb de eer te· zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

Voorzitter van de Nederlandse Deleiatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

DELEGATIE DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE B.F.O. 

No.9/E.L. 

's-Gravenhage, 2 ~ember 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer U mede te delen, dat 
het onze Delegaties tot voldoening stemt, dat 
de Nederlandae Regering bereid is afstand te 
doen van de tussen de rechtspersoon, Staat 
der Nederlanden en de rechtspersoon lndone
sii! gesloten tinovereenkomst ( tin pledge). • 

Zij kunnen er zich volkomen mee vereni
gen, dat na de souvereinitcitsoverdracht in 
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Unieverband zo spoedig mogelijk besprekin
gen worden geopend teneinde na te gaan op 
welke wijse zal kunnen worden . tegemoet
gekomen aan Uw wens dat Nederland worde 
gevrijwaard voor risico's van door Nederla_nd 
ten behoeve van schulden van Indoneaië ge
geven garanties. 

Dezerzijds kan geheel worden ingestemd 
met de nenawijze, dat andere crediteuren op 
het gebied van de .zekerheden voor de nako
ming van door Indonesië aangegane of ,'l&ll 
te gane schulden niet in een gunstiger politie 
zullen worden gebracht dan Nederland. 

Hopende Uw adui.jven van heden hiermede 
naar genoegen te hebben beantwoord, hebben 
wij de eer te .zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voor•itter der Republikeinse 
Delegatie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 

HAMID, 
Voor•itter der BF.0.-Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voor•itter van de Nederlandse 
Deleiatie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenh&4e. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDETAFELCONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 872 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Voor•itters van de Deleia
ties der Regeri~ van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg. 

Mijne Heren Voorzitten, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conf~ 
rentie zich op het standpunt stelt, dat tus1en 
de Delegaties ter Conferentie ia overeenge
komen, dat de deelgenoten in de Unie zich 
verplichten tot wedemjds overleg alvorens 
bepalingen in hun nationaliteitswetgeving op 
te nemen, waardoor tussen hun wetgevingen 
nationaliteitsconflicten zouden kunnen ont
staan. 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of 
U zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te .zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN ~SEVEEN, 

Voor•itter van de_Nederlandse Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 
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DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

DELEGATIE 
B.F.O. 

No. 4/E.L. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken
nen van Uw terzake handelend schrijven en 
kunnen U mededelen, dat de Delegaties van 
de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Con
ferentie zich op het standpunt stellen, Jat 
tussen de Delegaties ter Conferentie is over
eengekomen, dat de deelgenoten in de Unie 
zich verplichten tot wederzijds overleg alvo
rens bepalingen in hun nationaliteitswetge
ving op te nemen, waardoor tussen hun wet
gevingen nationaliteitsconflicten .zouden kw1-
nen ontstaan. 

Wij hebben de eer te .zijn, 

Uw dienstwillige · dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voor•itter der Republikeinso 
Deleiatie ter Ronde Tafel · 

Conferentie. 

HAMID, 
Voorzitter der BF.0.-Deleiatie 
ter Ronde Tale/ Conferentie. 

Au de Voor:dtter van de Nederlandse 
DeJeiatie ter Ronde Tale/ Conlerentie, 
'a-,Gravemia,.. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No.876 

'11-Gravenbage, 2 November 1949. 

Aan de Voorzitters van de Deleia
ties der Regering van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal OverleA. 

Mijne Heren Voorzitten, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel Confe
rentie zich op het standpunt stelt, dat tussen 
de Delegaties ter Conferentie het volgende ia 
overeengekomen. 

Elk der deelgenoten zal in zijn eigen na
tionaliteitswetgeving bepalen, dat dienstne
ming door zijn staatsburgers bij de andere 
deelgenoot of bij een publiekrechtelijk 
lichaam binnen diens rechtsgebied geen ver
lies of beperking van natiODl\liteit ten gevolge 
heeft. 
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Ik zal het op prij, stellen te vememen,--of U 
%ich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te mjn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

Vooniffer van de Nederlandse Deleiatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

. DELEGATIE DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE B.F.O. 

No. 6fE.L. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken
nen van Uw terzake handelend schrijven en 
kunnen U mededelen, dat de · Delegaties van 
de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Con
ferentie zich op het standpunt stellen, dat 
tussen de Delegaties ter Conferentie het vol
gende is overeepgekomen. 

Elk der deelgenoten zal in zijn eigen na
tionaliteitswetgeving bepalen, dat dienstne
ming door zijn staatsburgers bij de andere 
deelgenoot of bij een publiekrechtelijk 
lichaam binnen diens rechtsgebied geen ver
lies of beperking van nationaliteit ten gevolge 
heeft. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voorzitter der Republikeinse 
Deleiatie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 

HAMID, 
Voor.itter d« BF.0.-Deleiatie 
ter Ronde Tale/ Conferentie. 

Aan de Voor•itter van de Nederlandse 
Deleiatie ter Ronde Tafel Conferentie" 
'~Gravenhage. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No.849 

'a-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de V oorsitters van de Delega
ties der R'ellerin4 van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Over/ei. 

Mijne Heren Voor.zitten, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de 
Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Con
ferentie zich op het standpunt atelt, dat tus
sen de -Delegaties ter Conferentie het vo)cen
de ia overeengekomen. 
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Zolang tussen de deelgenoten in de Unie 
geen nadere regeling is getroffen, zullen zij, 
wat betreft processuele rechten, geen onder
scheid maken ten opzichte van eigen staats
burgers en van staatsburgers van de deelge
noot. 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of 
U zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te .zijn. 
Uw dienstwillige dienaar, 

J. H . VAN MAARSEVEEN, 
Voorsitter van de Nederlandse Dele4atie 

ter Ronde Tafel Conferentie. 

DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No. 7/E.L. 

DELEGATIE 
B.F.O. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken
nen van Uw schrijven nopens de processuele 
rechten van staatsburgen en kunnen U mede
delen, dat de Delegaties van de Republiek 
Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal 
Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op 
het standpunt stellen, dat tussen de Delega
ties ter Conferentie het volgende is overeen
gekomen. 

Zolang terzake tussen de deelgenoten in de 
Unie geen nadere regeling is getroffen, zullen 
zij, wat betreft processuele rechten, geen on
derscheid maken ten opzichte van eigen 
staatsburgers en van staatsburgers van de 
deelgenoot. 

Wij hebben de eer te zijn, 
Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

V oor11itter der Republikeinse 
DeleAatie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 
HAMID, 

Voor•itter der B.F.O.-Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voorzitter van de Nederlandse 
Dele4atie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenhage. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 873 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de V oor•itters van de Dele~a
ties der Re4erit14 van de Republiek 
1 ndonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overle,. 

Mijne Heren Voorzitters, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel Confe-
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rentie verstaat, dat ter uitwerking van het 
gestelde in artikel 2 S van het ontwerp-Unie
statuut nopens de uitwisseling van Hoge 
Commissarissen tussen de Delegaties tór 
Conferentie het volgende is overeengekomen. 

Art. 1. De Hoge Commissarissen zullen 
de voorrechten en immuniteiten genieten van 
Ambassadeurs van vreemde mogendheden. 

Art. 2. Alvorens de Regering van een der 
deelgenoten tot benoeming van een Hoge 
Commissaris overgaat" zal zij zich er van 
vergewiuen of de Regering van de andere 
deelgenoot met deze benoeming kan instem
men. 

Art. 3. Zodra een Hoge Commissaris is 
benoemd, wordt daarvan mededeling gedaan 
aan de Regering van de andere deelgenoot. 
Een benoemde Hoge Commissaris ontvangt 
een door zijn Staatshoofd ondertekende in
leidingshrief, welke na aankomst op zijn pot1t 
door hem persoonlijk wordt aangeboden aan 
het Staatshoofd van de andere deelgenoot. 
De datum waarop deze aanbieding plaats 
heeft J1:aJ gelden als de datum van ambtsaan
vurdin,. 

Art. 4. De rangsverhouding tot vreemde 
Ambassadeurs zal worden bepaald door df:: 
datum van amb1:saanvaarding. 

Art. S. De deelgenoten zijn bevoegd om 
op daartoe nad~ overeen te komen plaat.M"n 
Commissarissen te benoemen, welke hun 
werkzaamheden uitoefenen onder toezicht 
van de Hoge Commissarissen. Zij hebben de 
status van consulaire vertegenwoordigers en 
bezitten de rang van Consul-Generaal" of 
Consul. 

Art. 6. De Commissarissen zullen de 
voorrechten en immuniteiten genieten van 
beroeps consulaire vertegenwoordigers van 
vreemde mogendheden. 

Art. 7. Van de benoeming van een Com
missaris wordt door zijn Regering mededeling 
gedaan aan de Regering van de andere deel
genoot, door tussenkomst van de daarbij ge
accrediteerde Hoge Commissaris, met ver
zoek om hem in de uitoefening van zijn func
ties te bevestigen. 

Art. 8. De rangsverhouding tot vreemde 
consulaire vertegenwoordigers zal worden be
paald door de datum van ambtsaanvaarding. 

Art. 9. Op de Hoge Commissariaten .zul
len ambtenaren werkzaam zijn met diploma
tieke statuL Zij .zullen de titel dragen van 
plaatsvervangend Hoge Commissaris, te, 2e 
of 3e Secretaris. 

Op de Commissariaten zullen ambtenaren 
werkzaam zijn met consulaire status. Zij zul
len de titel dragen van le, 2e of 3e Secretaris. 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of 
U zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

Voor11itter van de Nederlandse Dele,atie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 
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DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No. 3/E.L. 

DELEGATIE 
B.F.O. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken
nen van Uw schrijven nopens de uitwisseling 
van Hoge Commisaariaacn en kunnen U me
dedelen, dat de Delegaties van de Republiek 
Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal 
Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op 
het standpunt stellen, dat ter uitwerking van 
het gestelde in artikel 2 5 van het ontwerp
Uniestatuut tussen de Delegaties ter Confe
rentie het volgende is overeengekomen. 

Art. 1. De Hoge Commissarissen zullen 
de voorrechten en immuniteiten genieten 
van Ambassadeurs van vreemde mogendhe
den. 

Art. 2. Alvorena de Regering van een der 
deelgenoten tot benoeming van een Hoge 
Commissaris overgaat, zal zij zich er van ver
gewissen of de Regering van de andere deel
genoot met deze benoeming kan instemmen. 

Art. 3. Zodra een Hoge Commissaris is 
benoemd, wordt daarvan mededeling gedaan 
aan de Regering van de andere deelgenoot. 
Een benoemde Hoge Commissaris ontvangt 
een door zijn Staatshoofd ondertekende in
leidingsbrief, welke na aankomst op .zijn post 
door hem penoonlijk wordt aangeboden aan 
het Staatshoofd van de andere deelgenoot. 
De datum waarop deze aanbieding plaats 
heeft, zal gelden als de datum van ambtsaan
vaarding. 

Art. 4. De rangsverhouding tot vreemde 
Ambassadeun zal worden bepaald door de 
datum van ambtsaanvaarding. 

Art. S. De deelgenoten sijn bevoegd om 
op daartoe nader overeen te komen plaatsen 
Commissarissen te benoemen, welke hun 
werkzaamheden uitoefenen onder toezicht 
van de Hoge Commisaarissen. Zij hebben de 
status van consulaire vertegenwoordigers en 
bezitten de rang van Consul-Generaal of 
Consul. 

Art. 6. De Commissarissen zullen de voor
rechten en immuniteiten genieten van be
roeps consulaire vertegenwoordigers van 
vreemde mogendheden. 

Art. 7. Van de benoeming van een Com
minaris wordt door zijn Regering mededeling 
gedaan aan de Regering van de andere deel
genoot, door tussenkomst van de daarbij ge-
accrediteerde Hoge Commissaris, met ver
.zoek om hem in de uitoefening van .zijn func
ties te bevestigen. 

Art. 8. De rangsverhouding tot vreemde 
consulaire vertegenwoordigers zal worden be
paald door de datum van ambtsaanvaarding. 

Art. 9. Op de Hoge Commiuariaten zul
len ambtenaren werkzaam zijn met diploma
tieke status. Zij zullen de titel dragen van 
plaatsvervangend Hoge Commiuaris, le, 2e 
of 3e Secretaris. 
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Op de Commissariaten zullen ambtenaren 
t,erbaam zijn met consulaire status. Zij zul
len de titel dragen van le, 2e of 3e Secretaris. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

V oorsitter der Republikeinse 
Dele~atie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 

HAMID, 
Voorsitter der BF.O.-Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voor•itter van de Nederlandse 
Dele,atie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenhage. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Secretariaat 

No. 874 

'•-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Voorsitters van de Delega
ties der Regering van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg. 

Mijne Heren Voorzitten, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel· Confe
rentie zich op het standpunt stelt, dat tussen 
de Delegaties ter Conferentie het vo)gende 
is overeengekomen. 

Met het oog op het bepaalde in de artike
len 8 en 9 van de ontwerp-Overgangsover
eenkomst en de instelling der Hoge Commis
sariaten achten de Delegaties het noodzake
lijk, dat ten spoedigste in onderlinge over
eenstemming nadere regelingen worden ge
trof fen betreffende het comptabel beheer en 
de financiering van de uitgaven in elkanders 
rechtsgebied, waarbij credietverlening in re
kening-courant over en weer onder nader 
overeen te komen voorwaarden in overwe
ging kan worden genomen. 

In die overeenkomst kan voor zover nodig, 
onder daarin te stellen voorwaarden worden 
voor.zien in een tijdelijke terbeschikkingstel
ling aan de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië ten behoeve 
van de Gedelegeerde in Nederland van Ne
derlandse overheidsdienaren, die thans ne
vens overheidsdienaren van Indonesië werk- · 
zaam zijn in het Commissariaat voor Indo
nesische Zaken. 

Tevens zijn de Delegaties overeengekomen, 
dat, voor het geval de in artikel 9 van de 
ontwerp-Overgangaovereenkomst bedoelde 
Gedelegeerde van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië zijn functie in 
Nederland op het ogenblik van de aouverei
niteitsoverdracht nog niet heeft aanvaard, 
tot deze aanvaarding zijn functie .zal worden 
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waargenomen door de huidige Gecommit• 
teerde voor Indonesische Zaken, die daarbt 
verantwoordelijk zal sijn aan en bindend 
aanwijzingen in acht zal nemen van de Rege
ring van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië. 

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of 
U zich hiermede kunt verenigen. 

Ik heb de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. H. VAN MAARSEVEEN, 

V oor•itter van de Nederlandse Delegatie 
· ter Ronde Tafel Conferentie. 

DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No. 1/E.L. 

DELEGATIE 
B.F.O. 

'a-Gravenhàge, 2 November 1949. 

Mijnheerde Voorzitter, 
i 

Wij hebben de eer de ontvangst te erken- 1 

nen van Uw terzake handelend schrijven en ' 
kunnen U mededelen, dat de Delegaties van 
de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst 
voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Con- ; 
ferentie zich op het standpunt stellen, dat . 
tussen de Delegaties ter Conferentie het vol
gende ia overeengekomen. 

Met het oog op het bepaalde in de artike
len 8 en 9 van de ontwerp-Overgangsover
eenkomst en de instelling der Hoge Commis
aariaten achten de Delegaties het noodzake
lijk, dat ten spoedigste in onderlinge over
eenstemming nadere regelingen worden ge
troffen betreffende het comptabel beheer en 
de financiering van de uitgaven in elkanden 
rechtsgebied, waarbij credietverlening in re
'kening-courant over en weer onder nader 
overeen te komen voorwaarden in overwe
ging kan worden genomen. 

In die overeenkomst kan, voor zover nodig, 
onder daarin te stellen voorwaarden worden 
voorzien in een tijdelijke terbeachikkingatel
ling aan de Regering van de Republiek van 
de Verenigde Staten van Indonesië ten be- . 
hoeve van de Gedelegeerde in Nederland 
van Nederlandse overheidsdienaren, die 
thans nevens overheidsdienaren van Indo- . 
nesië werkzaam .njn in het Commissariaat 
voor Indonesische Zaken. 

Tevens .njn de Delegaties overeengeko-
. men, da~ voor het geval de in artikel 9 van 

de ontwerp-Overganpoverecnkomst bedoel
de Gedelegeerde van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië zijn fwictie in 
Nederland op het ogenblik van de souverei.
niteitsoverdracht nog niet heeft aanvaard, 
tot deze aanvaarding zijn functie zal worden 
waargenomen door de huidige Gecommit
teerde voor Indonesische Zaken, die daarbij 
verantwoordelijk zal zijn aan en bindende 
aanwijzingen in acht zal nemen van de Rege-
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ring van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië • 

Wij hebben de eer te zijn, 

Uw dienstwillige dienaren, 
MOHAMMAD HATTA, 

Voor~itter der Republikeinse 
Delegatie ter Ronde Tafel 

Conferentie. 

HAMID, 
Voor~itter der B.F.O.-Delegatie 
tee Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voor~itter van de Nederlandse 
Deleiatie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gcavenl,a4e. 

NEDERLANDSE DELEGATIE TER 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

Seaetariaat 

No. 843 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Aan de Voor.zitters van de Delega
ties dec Regerin4 van de Republiek 
Indonesië en van de Bijeenkomst 
voor Federaal Overlei. 

Mijne Heren Voorzitters, 

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Ne
derlandse Delegatie ter Ronde Tafel Confe
rentie zich op het standpunt stelt. dat tussen 

' de Delegaties ter Conferentie het volgende 
ia overeengekomen. 

1. De drie Delegaties in de Commissie 
voor Militaire Aangelegenheden ~n een
stenµnig van oordeel, dat het, met het oog 
op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde 
Tafel Conferentie genomen besluiten betref
fende het terugtrekken dan wel reorganiaercn 
van de onder Nederlands bevel staande 
luchtstrijdkrachten, aanbeveling verdient, 
dat zo :spoedig mogelijk na het beëindigen 
van de Ronde Tafel Conferentie een voorbe
reidende Commissie wordt gevormd. 

Deze Commissie zal o.a. haar aandacht 
moeten wijden aan het probleem van vrij
willige overgang van personeel van de Ne
derlandse luchtstrijdkrachten naar de Lucht
macht van de Republiek van de Verenigde 
Staten van Indonesii!, ten einde deze over
gang zo spoedig mogelijk na de aouvereini
teitsoverdracht te doen plaatsvinden. 

2. De drie Delegaties in de Commissie 
voor Militaire Aangelegenheden zijn een
-atemmig van oordeel, dat het, met het oog 
op een orddijke uitvoering van de ter Ronde 
Tafel Conferentie genomen besluiten, neer
gelegd in de Marine-overeenkomst, aanbe
veling verdien~ dat zo spoedig mogelijk na 
het bei!indigen van de Ronde Tafel Confe
-rentie een Commissie van voorbereiding 
wordt gevormd. 
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De drie Delegaties bevelen aan, dat deze 
commiasie in Indonesië .zal worden sam~n
gesteld uit vertegenwoordigers der Neder
landse en Republikeinse Regeringen en van 
de Bijeenkomst Federaal Overleg. 

Ik heb de eer te &ijn, 
Uw dienstwillige dienaar, 

J. H. VAN MAARSEVEEN, 
V oonitter van de Nederlandse Delegatie 

ter Ronde Tafel Conferentie. • 

DELEGATIE 
REPUBLIEK INDONESIE 

No. 13/E.L. 

DELEGATIE 
B.F.O. 

's-Gravenhage, 2 November 1949. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Wij hebben de eer U mede te delen, dat de 

.{.ndonesische Delegaties ter Ronde Tafel 
Conferentie .zich op het standpunt stellen, 
dat tuisen de Delegaties ter Conferentie het 
volgende is overeengekomen. 

1. De drie Delegaties in de Commissie 
voor Militaire Aangelegenheden .zijn een
stemmig van oordeel, dat het, met het oog 
op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde 
Tafel Conferentie genomen besluiten betref
fende het terugtrekken dan wel reorganise
ren van de onder Nederlands bevel staande 
luchtstrijdkrachten, aanbeveling verdient, 
dat .zo 3poedig mogelijk na het beëindigen 
van de Ronde Tafel Conferentie een voor
'1ereïdende Commiasie wordt gevormd. 

Deze Commissie .zal o.a. baar aandacht 
moeten wijden aan het probleem van vrij
willige overgang van pcnoneel van de Ne
derlandse luchtstrijdkrachten naar de Lucht
macht van de Republiek van de Verenigde 
Staten van Indonesië, ten einde deze over
gang zo spoedig mogelijk na de aouvereini
tcitsoverdracht te doen plaatsvinden. 

2. De drie Delegaties in de Commissie 
voor Militaire Aangelegenheden zijn een
stemmig van oordeel, dat het, met het oog 
op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde 
Tafel Conferentie genomen beslQiten, neer
gelegd in de Marine-overeenkomst, aanbe
veling verdient, dat zo spoedig mogelijk na 
het beëindigen van de Ronde Tafel Confe
rentie een Commissie van voorbereiding 
wordt gevormd. 

De drie Delegaties bevelen aan, dat de.ze 
Commissie in Indonesië .zal worden samen
gesteld uit vertegenwoordigers der Neder
landse en Republikeinae Regeringen en van 
de Bijeenkomst Federaal Overleg. 

Wij hebben de eer te zijn, 
Uw dienstwillige dienaren. 
MOHAMMAD HATTA, 

Voorzitter der Republikeinse 
Deleiatie ter Ronde Tale/ 

Conferentie. 
HAMID, 

Voor•itter der B.F.O.-Delegatie 
ter Ronde Tafel Conferentie. 

Aan de Voor.itt« van de Nederlandse 
Deleiatie ter Ronde Tafel Conferentie, 
's-Gravenhage. 

s. 1949,J 570-571 

8. J 571 
21 December 1949. WET, houdende bijzon

dere voorzieningen militaire straf- . en 
tuchtrechtspraak in hoogste instantie bij 
de Zeemacht en de Koninklijke Land
macht. 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1486; 
Hand.1149/50, bladz. 935-936; 
Bijl. Hand. l 49/50, 1486; 
Hand. 149/50, blad• .•••.... 
Wij JULIANA, enz •••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

· dat het gewenst is om enige bijzondere voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
militaire straf- en tuchtrechtspraak in hoog
ste instantie bij de Zeemacht en de Ko
ninklijke landmacht. 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In de Provisionele Instructie voor 

het Hoog Militair Geregtshof, vastgesteld bij 
besluit van de Souvereine Vorst der Ver
enigde Nederlanden van 20 Juli 1814 (Staats
blad no. 85), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 1 November 1933 (Staatsblad no. 562), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 1 wordt gele.zen: 
,,Het Hoog Militair Gerechtshof .zal ge

vestigd .zijn te 's-Gravenhage en bestaan uit 
.zes leden, te weten: twee rechtsgeleerden, 
waarvan ~ president .zal zijn, en vier offi
cieren, en bij .zich hebben een advocaat-fis
caal voor de Zee- en Landmacht en een grif
fier. 

Het Hof .zal, behalve te 's-Gravenhage, 
ook elders zittingen kunnen houden, met dien 
verstande, dat zittingen buiten Nederland 
slechts ingevolge Onze machtiging kunnen 
plaats vinden." 

B. Artikel 28 wordt gele.zen: 
,,Het Hof vonnist met tenminste vijf leden. 

In geval van afwezigheid, belet of ontsten
tenis worden de leden vervangen door raden, 
door Ons op gemeenschappelijke voordracht 
van Onze Ministers van Justitie, van Marine 
en van Ooorlog aan te wijzen. 

Indien de afdoening van zaken zulks ver
eist, kan het Hof ook buiten de gevallen, in 
het vorige lid bedoeld, met raden vonnissen, 
mits steeds tenminste vijf van de leden of 
raden van het Hof daaraan deelnemen. 

In geval het Hof een lid of gewezen lid 
van de Zeemacht vonnist, zullen zich onder 
de rechters altijd 2 officieren van de Zee
macht, ingeval het Hof een lid of gewezen 
lid van de Landmacht vonnist, steeds 2 offi. 
eieren van de Landmacht moeten bevinden". 

C. Artikel 96 wordt gelezen: 
,,In geval van afwezigheid, belet of ont

stentenis van de advocaat-fiscaal of ook bui
ten deze gevallen, indien de afdoening van 
zaken zulks vereist, wordt diens dienst waar
genomen door een advocaat-generaal bij het 
Gerechtshof te 'a-Gravenhage, door een der 
leden van het Hof, door de president te be
noemen, dan wel door een door Ons aan te 
wij.zen fiacaal of auditeur-militair, die een 
graad of hoedanigheid bezit, als bedoeld in 
artikel 121, eerste lid, van de Rechtspleging 
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bij de Landmacht. Op hem, die aldus de 
dienst waarneemt, .zijn de bepalingen van dit 
hoofdstuk van overeenkomstige toepassing". 

D. Artikel 113 wordt gelezen: 
,,In geval van afwezigheid, belet of ont

stentenis van de griffier of ook buiten deze 
gevallen, indien de afdoening van zaken zulks 
vereist, wordt diens dienst waargenomen door 
een substituut-griffier bij het Gerechtshof te 
'1-Gravenhage, door een beëdigd klerk ter 
griffie van dat Hof dan wel door een door 
Ons aan te wijzen secretaris van een krijgs
raad bij de Zee- of Landmacht, die een graad 
of hoedanigheid bezit, als bedoeld in artikd 
121, cente lid, van de Rechtspleging bij de 
Landmacht. Op hem, die aldus de dienst 
waarneemt, zijn de bepalingen van dit hoofd
stuk van overeenkomstige toepauing". 

Art. II. In de Invoeringswet militair 
straf- en tuchtrecht, vastgesteld bij de wet 
van 5 Juli 1921 (Staatsblad no. 841), worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: · 

A. In artikel 84 vervallen de woorden 
"met uitzondering van de zoodanige, welke 
in Nederlandsch-Indië door krijgsraden bij 
de Zeemacht .zijn ·gewezen". 

B. Artikel 85 vervalt. 
Art. 111. De artikelen I en II van de slot

bepalingen van de Regtsplegi.ng bij de Zee
magt, vastgesteld bij besluit van de Souve
reine Vorst der Verenigde Nederlanden van 
20 Juli 1814 (Staatsblad no. 85), laatstelijk 
cewijzigd bij de wet van 1 November 1933 
(Staatsblad no. 562) vervallen. 

Art. IV. Artikel 67 van de Wet op de 
Krijgstucht, vastgesteld bij de wet van 27 
April 1903 (Staatsblad no. 112), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad no. 308) wordt gelezen: 

"Wordt het beklag geheel of gedeeltelijk 
ongegrond bevonden dan is de gestrafte be
voegd, binnen twee dagen na de dag, waarop 
de beslissing te .zijner kennis ia gekomen, de 
eindbeslissing van het Hoog Militair Ge
rechtshof in te roepen. 

Hij maakt .zijn verlangen daartoe langs de 
hiërarchieke weg aan de commanderende of
ficier kenbaar." 

Art. V. De zaken met betrekking tot de 
militairen der Zeemacht en der Koninklijke 
landmacht, bij het Hoog Militair Gerechts
hof van Indonesië aanhangig op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet, wor
den in de stand, waarin zij zich op dat mo
ment bevinden, ter afdoening overgenomen 
door het Hoog Militair Gerechtshof, 

Art. VI. Deze wet,welke ook verbindend 
is voor Indonesië, Suriname en de Neder
landse Antillen, treedt in werking met ingang 
van de dag van afkondiging. 

Lasten en .bevelen, enz. 
Gegeven ten Pa_leize Soestdijk, 22 Decem-

ber 1949. JULIANA. 
De Minister van Oorlo4, SCHOKXING. 
De Minister van Marine, SCHOK.KING. 
De Minister van Justitie, WIJBRS. 
De Minister van Over.zeese Gebied.edelen, 

J. H. VAN MAARsBVBKN. 
(Uitgeg. 23 Dec. 1949.) 
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s. J 572 
22 December 1949. WET tot wijziging van 

het Achtste Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949 
(Departement van Oorlog) (iNatiooale 
Reserve en Reserve Grensbewaking). 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1439; Hand. 11 
49[5o, bladz. 936; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1439; Hand. 1 49/So, 
bladz. 113. 

s. J 573 
22 Dscember 1949. WET tot nadere wij.zi -

ging van het Achtste Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 
(Departement van Oorlog) (Herziening 
militaire bezoldigingen). 

Bijl. Hand. 11 49/50, 146o; Hand. U 
49[5o, bladz. 936; 

Bijl. Hand. I 49/50, 146o; Hand. 1 49/So, 
bladz. 113. 

s. J 574: 
22 December 1949. WET tot nadere wijzi

ging van het Achtste Hoofdstuk A der 
Rijksbegrotinc voor het dienstjaar 1948 
(Departement van Oorlog) (Herziening 
militaire bezoldigingen). 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1460; Hand. 11 
49[50, bladz. 936; 

Bijl. Hand. I 49/50, 146o; Hand. 1 49/50, 
bladz. 113. 

s. J 575 
22 December 1949. WET, houdende een 

Interimregeling voor Suriname. 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1296; Hand. Il 
bladz. 1789--1810. 

Bij_l. Hand. I 48/49, 1296, N°. 125b. 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1454: Hand. 11 

bladz. 595. 
Bijl. Hand. J 49/50, 1454; Hand. I bladz .•• 
Wij JULIANA, enz. . • • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de overgang naar de nieuwe rechtsorde, 
welke ingevolge artikel 208 van de Grond
wet zal worden gevestigd, voorzieningen 
vordert als bedoeld in artikel 210 der 
Grondwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

TITEL I 

Aleemene Bepalingen 
Art. L In afwachting van de vestiging 

ener nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk, 
bestaande uit Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen, op de grondslag van 
de uitkomst van het reeds gepleegd en 
nog te plegen gemeen overleg als bedoeld 
in het veertiende Hoofdstuk der Grondwet, 
wordt het bewind in Suriname gevoerd en 
worden de betrekkingen tussen Nederland 
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en Suriname geregeld naar de bepalingen 
dezer wet. 

Art. II. 1. Suriname verzorgt zijn in
wendige aangelegenheden met inachtneming 
van de bepalingen van deze wet. 

2. Onverminderd hetgeen elders in deze 
wet is bepaald zijn geen inwendige aan
gelegenheden: 

a. al hetgeen bdreft het handhaven van 
de onafhankelijkheid en de verdediging van 
het Koninkrijk en de verzekering van de 
waarborgen als bedoeld in artikel 208 van 
de Grondwet; 

b. al hetgeen betreft de verdragen en 
andere overeenkomsten met vreemde mo-

. gendheden en internationale or1anisaties 
gesloten en de uit het volkenrecht '\foort
vloeiende rechten en verplichtingen in het 
algemeen; 

c. de regeling van het autewsrecht en 
de industriële eigendom; 

tl. de regeling op het stuk van maten 
en gewichten; 

•· het stellen van algEmene voorwaarden 
voor de uitgifte van zeebrieven; 

/. al hetgeen betreft de luchtvaart, met 
uitzondering van het verlenen van ver
gunningen tot de exploitatie van binnen
landse luchtlijnen; 

g. de "bevordering van de culturele en 
sociale betrekkingen tussen Nederland, Suri
name en de Nederlandse Antillen; 

la. het toezicht op de algemene voor
waarden betreffende de toelating, vestiging 
en uitzetting van Nederlandse onderdanen; 

i. de bevordering van en het toezicht 
op de economische en financiële betrekkingen 
tussen Nederland, Suriname en de Neder
landse Antillen; 

j. het overleg omtrent vraagstukken van 
internationaal karakter inzake munt- en 
geldwezen, bank- en deviezenpolitiek; 

k. het toezicht op het internationaal en 
interre&ionaal verkeer; 

1. de bevordering van de economische 
weerbaarheid door onderlinge hulp en bij
stand van Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen, onder waarbor1 dat 
wettelijke regelingen ten aanzien van be
roeps- en bedrijfsuitoefening voor Neder
landse onderdanen gelijkelijk gelden. 

3. Bij of krachtens de wet kunnen 
omtrent de in het vorige lid bedoelde 
onderwerpen regelingen worden vastgesteld. 

4. Uitgaven ten aanzien van de in lid 2 
genoemde onderwerpen kunnen - indien 
de landsregering heeft verklaard daartegen 
bezwaar te hebben - niet ten laste van 
Suriname worden gebracht dan bij wet na 
gepleegd overleg en voorzover zij strekken 
ten nutte van Suriname en in overeenstem
ming zijn met zijn draagkracht. 

5. De regeling of nadere regeling van 
niet-inwendi&e aangelegenheden kan bij of 
krachtens de wet word~n opgedragen of 
overgelaten aan landsorganen van Suriname. 

TITEL Il 

De Landsregeling uan Suriname 
Art. 111. Als Landsregeling van Suriname 

geldt de Surinaamse Staatsregeling (Staats
blad 1936 N°. 909; Gouvernementsblad 1936 

s. 1949, J 575 

N°. 156), zoals deze laatstelijk is gewijzigd 
i>ij de wet van 21 Mei 1948 (StaatsbladN°. 
1 194, 'Gouvernements_blad N°. 71), met in
achtneming van de volgende wijzigingen: 

§ 1. Overal wordt in plaats van de 
woorden "Curaçao" en "Nederlandsch
Indif" respectievelijk gelezen: ,,de Neder
landse Antillen" en ,~Indonesië,.. 

§ 2. Overal worot in plaats van de 
woorden 

1
,het College van Algemeen Be

stuur" ge e7.en: ,,de Regeringsraad". 
§ 3. Overal wordt in plaats van de 

woorden "de Wet op de Staatsinr:ichting 
van Suriname" gelezen: .,de Landsregeling 
van Suriname". 

§ 4. • Overal vervalt in het opschrift van 
de Hoofdstukken en Afdelingen het woord 
,,Van". 

§ 5. Het opschrift van het Eerste 
Hoofdstuk wordt gelezen als vo]at: ,,Suri-
nante en zijn bewoners". · 

§ 6. Artikel 2 vervalt. 
§ 7. In artikel 3, onder 1e, wordt na 

,,mogendheden" ingevoegd: ,,en internatio
nale organisaties,,, terwijl onder 7' in 
plaats van ,,besluiten" wordt gelezen: 
,,lands bes lui ten''. 

§ 8. In artikel 5 vervallen de woorden: 
,,voor zover Suriname betreft". 

§ 9. Artikel 6 wordt gelezen als volct: 
"Arl. 6. De regelen nopens de toelating 

en vestiging in Suriname, alsmede die 
omtrent de uitzetting worden bij lands
verordening vastgesteld, behoudens het 
toezicht bedoeld bij het tweede lid onder 
la van artikel II van de Interimregeling 
voor Suriname. Bij algemene maatregel van 
bestuur kunnen voorwaarden voor toelating, 
vestiging en uitzetting van vreemdelingen 
worden gesteld, onverminderd de mogelijk
heid bij landsverordening verdere voorwaar
den te stellen." 

§ Io. Artikel 7 wordt gelezen als vol,t: 
,,Art. 7. 1. De nationaliteit wordt ge

regeld bij de wet. 
2. Het landsburcerschap kan bij lands

verordening worden geregeld. Algemene 
regelen omtrent de verhouding tussen 
nationaliteit en burgerschap worden bij de 
wet gesteld." • 

§ I 1. Na artikel 7 wordt een artikel 7a 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Art. 7a. 1. Iedere Nederlandse onder
daan is zonder onderscheid van burgerschap 
verkiesbaar en benoembaar tot e'lke open
bare bediening en is 1erechtigd tot het 
kiesrecht, overeenkomsti1 de bepalingen van 
de · landsverordening. 

2. Geen vreemdeling is verkiesbaar of 
benoembaar, noch gerechtigd tot het kiel
recht. Bij landsverordening kan hiervan 
worden afgeweken ten aanzien van het 
kiesrecht voor de gemeenschappen, bedoeld 
in het vijfde hoofdstuk en voor de benoe
ming in bepaalde antbten." 

§ 12. In artikel 9, tweede lid, wordt 
in plaats van "meer" gelezen: ,,anderen''. 

§ 13. Artikel 11 wordt gelezen als vol&t: 
,,Art. 11. 1. De Gouverneur is verte

genwoordiger des Konings. 
2. Hij wordt door de Koning benoemd 

en ontslagen. 
3. Alle uitgaven, verband houdende met 
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de uitoefening van het ambt van Gouver
neur, komen ten laste van 's Rijks schat
kist, behoudens de verrekening bedoeld in 
artikel VI van de Interimregeling voor 
Suriname." 

§ 14. In de artikelen 12, 13, 16, 17 en 
23 wordt in p~ts van "Hij " gelezen: 
,,De Gouverneur". 

§ 15. In de tweede alinea van het 
eedsformulier van artikel 13 wordt in plaats 
van de woorden 1deze betrekking" t in 
artikel 25, tweede lid, in palats van ,;be
trekking" en in de eerste alinea van het 
eedsformulier van artikel 27 ia plaats van 
de woorden "de betrek.kine" respectievelijk 
gelezen: ,,dit am.bt", ,,ambt" en "het.ambt". 

§ :a:6. In artikel 13 wordt in de derde 
alinea en in artikel 27 in de tweede alinea 
van het eedsformulier in plaats van de 
woorden "de welvaart" gelezen: .,het wel
zijn". 

§ 17. In de artikelen 15, eerste regel, 
16, 20, tiende Ud, en 26 wordt in plaats ' 
van de woorden "het bestuur" gelezen: 
,.zijn ambt''. 

§ 18. In de artikelen 15 en 27 wordt 
in plaats van de woorden "zijn aanvaarding 
van het bestuur" gelezen: ,,de aanvaarding 
van zijn ambt". 

§ 19. In het eerste lid van artikel 19 
wordt de zinsnede na de woorden , Raad 
van Advies" gelezen als volgt: ,,de lands
ministers dan wel de Algemene Vertegen
woorcliger in Nederland anderzijds". 

§ zo. In de artikelen . 20, tiende lid, 25, 
eerste lid, 28 en u4 wordt in plaats van 
de woorden ,,het dagelijks beleid van zak.en" 
gelezen: , zijn taak". 

§ z 1. fn artikel zo wordt: 
a. in het eerste lid na de woorden "Raad 

van Advies" ingevoegd: ,,uit eigen beweging 
of op verzoek van twee leden'' : 

b. in het tweede lid in plaats van" vier" 
celuen: ,,drie", terwijl het slot, aanvan
cende met "waaronder zo mogelijk", vervalt. 

§ 22. Artikel 21 wordt vernummerd tot 
artikel 57e. 

§ 23. In artikel 22 wordt tweemaal in 
plaats van "bestuur" gelezen: ,,ambts
uitoefening". 

§ 24. In artikel 24 vervallen de woorden 
,,of volgens deze wet''. 

§ 25. In artikel 25, eerste lid, wordt 
in plaats van de woorden van 's Konings 
wege" gelezen: ,,door de foDÛlC", terwijl 
het slot, aanvancende met "of bij gebreke 
van", vervalt. 

§ z6. Het opschrift van • de Tweede 
Afdeling wordt gelezen als volgt: ,,De 
macht van de Gouverneur als hoofd der 
Jillllds.regering' '. 

§ 27. Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 29. De Gouverneur is hoofd van 

de landsregering; de landsministers zijn 
verantwoordelijk aan de Staten. n 

§ 28. Artikel 30 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 30. De Gouverneur heeft de uit

voerende macht." 
1 29. De artikelen 31, 32 en 33 ver

vallen. 
§ 30. In artikel 34: 
a. vervallen in het eerste lid de woorden 

n van Suriname,.; 
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b. vervalt het derde lid; 
c. wordt het vierde lid vernummerd tot 

derde lid. 
§ 31. Artikel 35 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 35. De Gouverneur heeft het be

stuur van 's Lands geldmiddelen en do
meinen." 

§ 32. Artikel 36, eerste lièl, wordt gelezen 
als volct: 

"1. De Gouverneur stelt de bezoldiKincen 
der landsdienaren vast, tenzij in deze wet 
anders is bepaald.,, 

§ 33. In artikel 37 vervallen: 
a. in het eerste lid de woorden uburger

lijke of militaire" , terwijl in plaats van de 
woorden "bij rechterlijk vonnis in Suriname" . 
gelezen wordt: ,,bij vonnis van de burger
lijke rechter". 

b. in het tweede lid de woorden "na 
verhoor van de Raad van Advies". 

§ 34. Artikel 39 vervalt. 
J 35. Artikel 40 is gelijkluidend aan 

artikel 44, met dien verstanae, dat in het 
eerste lid onder a het slot, aanvangende 
met de woorden "ten aanzien waarvan", 
vervalt. 

§ 36. Artikel 41 vervalt. 
§ 37. De artikelen 42 en 43 zijn gelijk

luidend aan respectievelijk de artikelen 46 
en 4'7, met dien verstande, dat in artikel 47 
in plaats van de woorden "begint te werken" 
wordt gelezen: ,,in werking treedt,'. 

§ 38. Artikel 44 is gelijkluidend aan 
artikel 48, met dien verstande, dat: 

a. het tweede lid wordt gelezen als 
volgt: 

"z. De landsverordeningen kunnen op 
ll'Ond van strijd met een wet of een algemene 

1 maatregel van bestuur, met verdragen of 
andere overeenkomsten met vreemde mo
gendheden en internationale organisaties 
gesloten of met het algemeen belang van 
het Koninkrijk geheel of gedeeltelijk door 
de Koning, ae Raad van State gehoord, 
worden geschorst en bij de wet worden 
vernietigd." 

b. in het vijfde lid in plaats van de 
woorden , voorstel van wet tot vernieticinc 
bij de Staten-Generaal ingediend" wordt 
gelezen: ,,wet tot vernietiging tot stand 
gekomen"; 

c. het achtste lid wordt gelezen als volgt: 
"8. De wet regelt de gevolgen van de 

vernietiging". 
§ 39. Artikel 45 is gelijkluidend aan 

artikel SI, met dien verstande, dat in 
plaats van de woorden "artikel 47" wordt 
gelezen: artikel 43 ". 

,§ 40. '6e artik.el~n 4~. en 49 zijn gelijk
luidend aan respect1eveh1k de artikelen 52 
en 55, met dien verstande, dat aan het 
eerste lid wordt toegevoegd: ,~et vennel
ding van de datum van uitgifte ,,, terwijl 
in het tweede lid vervalt de zinsnede ,,(On
dertekening van de Gouverneur, van het 
lid of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de gouvemements
secretaris) ''. 

§ 41. Artikel 47 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 47. Wanneer geen ander tijdstip 

is vastgesteld, treedt de afgekondigde lands
verorde-nb:ic in werking met ingang van de 
dertigste dag na die der uitgifte van het 
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-Gouvernsmeriûblad, waarin de afkondiging 
1s geschied.,, 

§ 42. Artikel 48 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 48. r. De Gouverneur is bevoegd 

tot het uitvaardigen van landsbesluiten, 
houdende algemene maatregelen. De arti.; 
kelen 42 en 43 zijn op deze besluiten van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Bepalingen, door straffen te hand
haven, worden in die maatregelen niet ge
maakt dan krachtens een algemene veror
dening. 

3. De algemene verordening regelt de 
op te leggen straffen." 

§ 43. Artikel so is gelijkluidend aan 
artikel 56. . 

§ 44. Artikel s r wordt gelezen als volgt: 
r. De Gouverneur brengt het besluit 

onverwijld ter kennis van de Koning. 
2. De Koning kan, de Raad van State 

geboord, op grond van strijd met een wet 
of een algemene maatregel van bestuur, 
met verdragen of andere overeen.komsten 
met vreemde mogendheden en internationale 
organisaties gesloten of met het algemeen 
belang van het Koninkrijk het landsbesluit, 
bij met redenen omkleed, in het Gouver
nementsblad te plaatsen besluit, geheel of 
gedeeltelijk vernietigen". 

3. Het besluit van de Koning regelt de 
gevolgen der vernietiging. 

§ 45. Na artikel 51 wordt een artikel 51a 
ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 51a. Alle . landsverordeningen en 
landsbesluiten worden door de Gouverneur 
en een of meer landsministers ondertekend". 

"Art. 51. § 46. Na artikel 51a wordt 
ingevoegd een Derde Afdeling, luidende als 
volgt: ,,Derde Afdeling. De bevoegdheden 
van de Gouverneur als orgaan van het 
Koninkrijk". 

§ 47. Artikel 52 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 52. De Gouverneur waakt over 

het algemeen belang van het Koninkrijk 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
afdeling en met inachtneming van 's Konings 
aanwijzingen. Hij is deswege verantwoorde
lijk aan de Koning". 

§ 48. Artikel 53 is gelijkluidend aan 
artikel 40. 

§ 49. Artikel 54 is gelijkluidend aan 
artikel 41, met dien verstande, dat: 

a. in het eerste lid na "mogendheden" 
wordt ingevoegd: ,,of internationale orga
nisaties"; 

b. het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. Stemt de Koning niet in met de 

handeling van de Gouverneur, dan wordt 
deze daarmede in kennis gesteld. De Gou
verneur gaat daarna onverwijld tot afkon
diging of uitvoering over". 

§ 50. Artikel 55 is gelijkluidend aan 
artikel 42, met dien verstande, dat: 

a. aan het eerste lid wordt toegevoegd: 
,,met vermelding van de datum van uit
gifte"; 

b. in het tweede lid de laatste zinsnede 
wordt gelezen: ,,(Ondertekening van de 
Gouverneur)". . 

• § s I. Artikel 56 is gelijkluidend aan 
artikel 43. 

§ 52. Artikel 57 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 57. De Gouverneur houdt toezicht 
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op de naleving van de wetten en de. alge
mene maatregelen "van bestuur en van de 
verdragen en andere overeenkomsten met 
vreemde mogendheden en internationale 
organisaties gesloten. Deswege doet hij de 
nodige voordrachten aan de Koning." 

§ 53. Ná artikel 57 worden ingevoegd 
de artikelen 57a tot en met 57e, luidende 
als volgt: 

"Art. 57a. De Gouverneur stelt een 
landsverordening en een hem voorgedragen 
landsbesluit niet vast, wanneer hij ver
meent, dat de verordening of het ~ besluit 
in strijd is met een wet of een algemene 
maatregel van bestuur, met verdragen of 
andere overeenkomsten met vreemde mo
gendheden en internationale organisaties 
gesloten of met het algemeen belang van 
het Koninkrijk. H~ geeft hiervan terstond 

·kennis aan de Koning. Wanneer de Koning, 
de Raad van State gehoord, beslist, dat 
zodanige strijd niet aanwezig is, stelt de 
Gouverneur de landsverordening of het 
landsbesluit alsnog vast. De beslissing van 
de Koning, dat zodanige strijd wel aanwezig 
is, wordt, met redenen omkleed, in het 
Gouvernementsblad bekend gemaakt. 

Art. 57b. De landsorganen en lands
dienaren staan de Gouverneur ten dienste 
bij de uitoefening van de hem in deze 
afdeling toegekende bevoegdheden. 

Art. 57c. I. De Gouverneur heeft het 
opperbevel over de hem ter beschîkking 
gestelde krijgsmacht. 

2. Hij oefent het opperbevel uit be
houdens de administratieve betrekkingen 
van de krijgsmacht tot de ministeriële 
departementen en overeenkomstig de aan
wijzingen des Konings. 

3. Hij beschikt over de krijgsmacht, 
zodanig als hem in het belang van het 
Koninkrijk in zijn geheel en van Suriname 
in het bijzonder oirbaar dunkt. 

4. Hij heeft het recht haar bevelhebbers 
en officieren te schorsen en geeft terstond 
van die schorsing kennis aan de Koning. 
De schorsing is, zolang zij niet door de 
Koning bekrachtigd is, slechts voorlopig. 

Art. 57d. De Gouverneur kan voor het 
handhaven der inwendige veiligheid en der 
openbare orde delen der krijgsmacht ter 
beschikking stellen van de landsregering. 

Art. 57e. (is gelijkluidend aan artikel 21). 
§ 54. Het opschrift van het Derde 

Hoofdstuk wordt gelezen als volgt: ,,De 
Raad van Advies en de Regeringsraad>'. 

§ 55. In de artikelen 58, tweede lid, en 
59 wordt in plaats van "Koning" gelezen: 
,,Gouverneur». 

§ 56. In artikel 58 wordt: 
a. het eerste lid gelezen als volgt: 
"1. Er is een Raad van Advies bestaande 

uit- ten minste vijf leden, waarvan een 
ondervoorzitter,,. 

b. aan het tweede lid de volgende zin 
toegevoegd : ,,Zij bekleden hun ambt niet 
langer dan vijf jaren, doch zijn terstond 
herbenoembaar." 

c. een vijfde lid toegevoegd, luidende 
als volgt: 

"5. Een lid van de Raad van Advies 
kan niet tegelijk lid van de Staten zijn". 
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§ 57. In artikel 59 vervalt de tweede 
zin en worden toegevoecd een tweede en 
derde zin: ,,zij bekleden hun . ambt niet 
langer dan vijf jaren, doch zijn terstond 
herbenoembaar. Het reclement van orde 
regelt hun werkzaamheden." 

§ 58. In artikel 60 wordt in de eerste 
alinea van het eedsformulier in plaats van 
de woorden "ondervoorzitter (lid, buiten
gewoon lid)" celezen: ,,lid (buiten~woon 
lid),,. 

§ 59. Artikel 6I vervalt. 
1 60. Aan het eerste lid van artikel 62 

wordt ·de volgende zin toegevoegd: ,,Het 
wordt in het Gouvernementsblad bekend 
gemaakt!', terwijl het tweede lid wordt 
gelezeQ als volgt: 

,2. De secretaris van de Raad van 
Advies wordt op voordracht van de Raad 
door de Gouverneur benoemd" . 

§ 61. In actik.el 63 : 
a. wordt het bepaalde onder .zo gelezen 

als volgt: 
".zo. alle ontwerpen van wetten, van 

algemene maatregelen van bestuur en van 
verdragen of andere overeenkomsten met 
vreemde mogendheden en internationale 
organisaties gesloten, waaromtrent de lands
regering gehoord wordt;,, 

b. wordt in het bepaalde onder 3° in 
plaats van de woorden "besluiten tot uit
voering van algemene verordenincen" ge
lezen: ,.lands besluiten houdende algemene 
maatregelen''. 

c. worden 4° en 5° gelezen als volgt: 
"4 °. alle aangelegenheden, waaromtrent 

dit is voorgeschreven bij deze wet of andere 
alcemene verordening; 

5°. alle buitengewone gevallen van ge
wichtige aard;". 

d. wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende als volgt: · 

"2. De Raad is bevoegd de Gouverneur 
ei1ener beweging van advies te dienen in 
de gevallen, waarin bij zulks in het belang 
van het Koninkrijk of van Suriname ge
raden oordeelt." 

§ 62. Artikel 65 wordt celezen als volgt: 
"Art. 65. Officieren van de krijgsmacht 

en ambtenaren, geen lid van de Raad 
zijnde, wonen ten verzoeke van de Gou
verneur de vergadering bij tot het geven 
van inlichtingen." 

§ 63. In de artikelen 68, tweede lid, 
en 7S, eerste lid, wordt in plaats van de 
woorden 1,het College" gelezen: .,de Rege
ringsraad '. 

§ 64. ID artikel 68: 
a. wordt het eerste lid gelezen als volgt: .1. De landsreg~ring van Suriname wordt 

gevormd door de Gouverneur en de Rege
ringsraad. De Regeringsraad bestaat uit ten 
hoogste negen landsministers, tenzij bij 
landsverordening anders wordt bepaald.'' 

b. wordt het derde lid gelezen als volgt: 
,,3. Benoeming en ontslag van de lands

ministers geschieden door de Gouverneur. 
De verantwoordelijkheid · van de lands
ministers wordt geregeld bij landsverorde
ning.,, 

c. wordt in het vierde lid in plaats 
van "23" gelezen ,,30" en in plaats van 
"leden van het College van Algemeen 
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tlestuur''' : ,,landsm.inisters", terwijl de woor
den "ingezetenen van Suriname zijn" ver
•allen; 

d. vervallen in het vijfde lid het bepaalde 
Qnder c en in het bepaalde onder b het 
woord "ondervoorzitter"; 

e. worden d en e respectievelijk gewijzigd 
in c en d, terwijl aan het bepaalde sub c 
(nieuw) wordt toegevoegd: ,,Nochtans kan 
een landsminister, tot lid van de Staten 
cekozen, ten hoocste drie maanden na zijn 
toelating als Jid het ambt van landsminister 
en het lidmaatschap der Staten verenigen." 

/. wordt een zesde Hd toegevoegd, lui
dende als volgt: 

,,6. Indien de Gouverneur een vergade
dnc van de Regeringsraad bijwoont, treedt 
laij op als voorzitter." 

§ 65. ID .artikel 69 wordt in plaats van 
de woorden "leden van het College van 
Algemeen Bestuur" en "lid van het College 
van Algemeen Bestuur" respectievelijk ge
lezen: ,,landsministers" en "landsmimster". 

§ 66. Artikel 70 wrvalt. 
§ 67. In artikel 71 wordt in plaats van 

,,schadeloosstelling" gelezen: ,,bezoldiging'' 
en in plaats van "leden van het College van 
Algemeen Bestuur": ,,landsministers" . 

§ 68. De artikelen 72 en 73 vervallen, 
alsmede het opschrift: ,, Vierde Afdeling. 
'Van de werkzaamheden van het College 
van Algemeen Bestuur''. 

§ 69. In artikel 74 wordt in plaats van 
de woorden: ,,leden van het College van 
Al1emeen Bestuur" gelezen~ ,,landsminis
ters". 

§ 70. Het opschrift: ,,Vijfde Afdeling. 
Van de Vertegenwoordiger in Nederland" 
alsmede de artikelen 76 en 77 vervallen. 

§ 71. In artikel 78 wordt aan het 
tweede lid toegevoegd: u..ledere kiezer brengt 
slechts één stem uit. ue verkiezingen zijn 
vrij en geheim." 

§ 72. In artikel 81 wordt in plaats van 
de woorden "mannen en vrouwen", gelezen: 
,,de". 

§ 73. Artikel 82 wordt celezen als volgt: 
"Art. 82. 1. Militairen in werkelijke 

dienst, alsmede diplomatieke of beroeps
consulaire vertegenwoordigers van vreemde 
mogendheden kunnen geen lid der Staten 
zijn. · 

2. Uitgesloten van verkiesbaarheid zijn: 
a. de Gouverneur; 
b. zij, die van de verkiesbaarheid zijn 

ontzet of overeenkomstig artikel 80 van 
de uitoefening van het kiesrecht zijn uit
gesloten, met uitzondering van degenen, di ! 

van dat recht zijn uitgesloten op gron 
van gerechtelijke vrijheidsberoving of vau 
veroordeling tot een vrijheidsstraf anders 
dan wegens bedelarij of landloperij of 
wegens een feit, waaruit van openbare 
dronkenschap blijkt. 

3. De landsverordening regelt voor zo
veel nodig de gevolgen van de verenidnc 
van het lidmaatschap der Staten met andere 
uit de openbare kas bezoldigde ambten.n 

§ 7 4. In het eerste lid van artikel 83 
vervallen de woorden "of zwagerschapt• , 
alsmede het derde en vierde lid. 

§ 75. In artikel 84 vervallen de tweede 
zin van het eerste lid en het tweede lid. 



1103 

Het derde lid wordt vernummerd tot 
tweede lid. 

§ 76. In artikel 88 wordt aan het 
derde lid onder zo toegevoegd: ,,tenzij bij 
landsverordening een andere termijn wordt 
bepaald." 

§ 77. Artikel 89 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 89. De zitting der Staten wordt 

door of namens de Gouverneur geopend en 
gesloten. De gewone zitting vangt jaarlijks 
aan op de tweede Dinsdag der maand Mei ... 

§ 78. Aan artikel 90, tweede lid, wordt 
de volgende zin toegevoegd: ,,Als ook 

. zodanige persoon mocht ontbreken, treedt 
het oudste lid in jaren als voorzitter op/• 

§ 79. Artikel 94, derde lid, wordt ge
lezen als volgt: 

"3. De vergadering kan niet dan met 
twee derden der uitgebrachte stemmen be
sluiten, dat met gesloten deuren zal worden 
beraadslaagd." 

§ 80. In artikel 96 worden de leden 3 
en 4 gelezen als volgt: 

n3• Staken de stemmen in een vergade
ring, waarin allen, die op dat ogenblik 
lid van de Staten zijn, aan de stemming 
hebben deelgenomen, dan wordt het voor• 
stel geacht niet te zijn aangenomen. 

4. Staken de stemmen in een vergade
ring, waarin niet allen, die op dat ogenblik 
lid van de Staten zijn, aan de stemming 
hebben deelgenomen, dan wordt het nemen 
van een besluit tot een volgende vergadering 
uitgesteld. In deze vergadering wordt bij 
het staken van stemmen het voorstel 
geacht niet te zijn aangenomen." 

§ 8 I. Aan artikel 97 wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

"2. De vergadering kan met twee derden 
der uitgebrachte stemmen besluiten, dat 
over een bepaalde zaak wordt Jestemd bij 
gesloten en ongetekende briefjes." 

§ 82. In artikel 98 worden na de woor
den "De leden der Staten" ingevoegd: 
"de landsministers en de personen bedoeld 
in het eerste lid van artikel 99." 

§ 83. Artikel 99 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 99. I. De landsministers hebben 

zitting in de Staten. Zij hebben als zodanig 
alleen een raadgevende stem. Zij kunnen 
zich in de vergadering doen bijstaan door 
de personen, daartoe door hen aangewezen. 

2. Zij geven aan de Staten, hetzij 
mondeling, hetzij schriftelijk, de verlangde 
inlichtingen, waarvan het verlenen niet 
strijdig kan worden geoordeeld met het 
belang van het Koninkrijk of van Suriname. 

3. Zij kunnen door de Staten worden 
uitgenodigd om te dien einde ter vergade
ring tegenwoordig te zijn_,,. 

§ 84. In artikel 100 vervallen in het 
eerste lid de woorden "de zitting der Staten 
te schorsen en te sluiten, alsmede" en in 
het derde lid de woorden ,,waarop het 
College van Algemeen Bestuur en de Raad 
van Advies worden gehoord", terwijl een 
vierde lid woidt toegevoegd, luidende als 
volgt: 

"4. Bij landsverordening kan voor de 
na een ontbinding gekozen Staten een an
dere zittingsduur worden vastgesteld dan 
in artikel 84 is bepaald." 

§ 85. In artikel 101 wordt het eerste 
lid gelezen als volgt: 
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"1. De Staten vertegenwoordigen het 
gehele Surinaamse volk'' 1 terwijl in het 
twEede lid in plaats van de woorden "artikel 
44n wordt gelezen ,,artikel 40". 

§ 86. In de artikelen 102, tweede lid, 
104, tweede lid, 105, tweede lid, 108, tweede 
lid, 109, tweede lid en II3, tweede lid sub 
1e en 2e, vervalt de zinsnede ,,(Dagtekening 
en ondertekening van de Gouverneur en 
van het lid of de leden van het College van 
Algemeen Bestuur)", terwijl aan de viif 
laatstgenoemde artikelen een derde Hd 
wordt toegevoegd, luidende als volgt: 

,,3. Het formulier der kennisgeving . 
wordt gedagtekend en ondertekend door 
de Gouverneur en een of meer landsmi
nisters." 

§ 87. In artikel 102 wordt: 
a. het eerste lid gelezen als volgt : 
,,I. De ontwerp-landsverordeningen wor

den door de Gouverneur ter goedkeurinc 
aan de Staten aangeboden. n; 

b. het derde lid gelezen als volgt: 
"3. Het formulier van aanbieding wordt 

gedagtekend en ondertekend door de Gou
verneur en een of meer landsministers"; 

c. een vierde lid toegevoegd, luidende 
als volgt: 

"4. Aan de openbare beraadslaging over 
een ontwerp-landsverordening gaat een on
derzoek van dat ontwerp vooraf. De Staten 
bepalen in hun reglement van orde de 
wijze, waarop dit onderzoek zal worden 
ngesteld." 

§ 88. In de artikelen 103, tweede lid, 
06, tweede lid, 107, tweede lid en n2, 

derde lid, vervalt de zinsnede ,,(Dagtekening 
en ondertekening van de voorzitter en de 
griffier)", terwijl aan de drie eerstgenoemde 
artikelen een derde lid wordt toegevoegd, 
luidende als volgt: 

t,3. Het formulier der kennisgeving wordt 
gedagtekend en ondertekend door de voor
zitter en de griffier.", en aan artikel II2 
een vierde lid, luidende als volgt : 

"4. Het formulier van toezending wordt 
gedagtekend en ondertekend door de voor
zitter en de griffier." 

§ 89. De artikelen no, In, II7 en 
II9 vervallen. 

§ 90. In artikel 114 wordt in plaats 
van de woorden "besluiten van de Gouver
neur" gelezen: ,,landsbesluiten". 

§ 91. In artikel 120 vervallen de woor-
den "andere-" en "Surinaainse". 

§ 92. In artikel I2I: 
a. vervalt het woord ,,Surinaamsen; 
b. wordt na "jaarlijks" ingevoegd: ,,in 

een of meer ontwerpen"; 
c. wordt in plaats van de woorden 

,,tweede Dinsdag der maand Mei" gelezen: 
,,eerste September". . 

§ 93. Artikel 122 vervalt. 
§ 94. In het opschr?ft van het Vijfde 

Hoofdstuk wordt in plaats van "plaatse
lijke" gelezen: ,,zelfstandige". 

§ 95. Artikel 126 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 126. Dé indeling in bestuursres
sorten geschiedt bij landsverordening. Het 
bestuur in deze ressorten wordt bij of 
krachtens de landsverordening geregeld. J' 

§ 96. In artikel 127 wordt de eerste 
zin van het eerste lid gelezen als volgt : 
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,,De instellinc van zelfstandige cemeen
schappen alsmede de opheffing daarvan 
aeschieden bij landsverordeninc.'', terwijl 
in de tweede zin de woorden "ressorten 
en andere" vervallen. 

§ 97. Na artikel 12'7 wordt een artikel 
J2'7a ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Art. 127a. Wanneer bij laodsverorde
ning voor zelfstandige gemeenschappen ver
tegenwoordigende lichamen worden inge
steld, worden de navolcende regels in acht 
genomen: 

1e. het kiesrecht van Nederlandse onder
. danen wordt niet verder beperkt dan voor 
_ zover de noodzaak. daartoe blijkt. Iedere 
kiezer brengt slechts één stem uit. De 
verkiezingen zijn vrij en geheim; 

2e. de bepalingen van de artikelen 94 
en 95 zijn van overeenkomstige toepassing; 

3e. de landsverordening regelt de ver
antwoording, welke de besturen aan de 
vertegenwoordigende lichamen verschuldigd 
zijn. 11 

§ 98. Artikel 129 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 129. 1. Het burgerlijk- en han
delsrecht, de burgerlijke rechtsvordering, 
het strafrecht, de strafvordeing en het 
notarisambt worden zowel mogelijk over
eenkomstig de in Nederland bestaande 
wetten bij landsverordening geregeld. 

2. Geen voorstel tot ingrijpende wijziginc 
van de wetgevingg op dit stuk wordt aan 
de Staten gezonden, dan wel, voor zover 
het een voorstel betreft ingediend ingevolge 
artikel 112 dezer wet, door de Staten in 
behandeling genomen, alvorens hieromtrent 
door of door tussenkomst van de Gouver
neur de voorlichting van de betrokken 
afdeling of afdelingen van de Raad van 
State is .ingewonnen." 

§ 99. In artikel 140 vervallen de woor
den "en van het Hoog Militair Gerechtshof'•. 

§ 100. In de artikelen 141, derde lid, 
145, eerste lid, en 147, eente lid, wordt 
in plaats van "Voorzitter" gelezen: ,,presi
dent". 

§ 101. In artikel I4:t: 
a. wordt in het derde lid na "Koning" 

ingevoegd: ,,na overleg met de Gouverneur"; 
b. wordt het vierde lid gelezen als volgt: 
n4• Hun bezoldigingen worden door de 

Gouverneur vastgesteld onder goedkeuring 
van de Koning.•' 

§ 102. Aan artikel 142 worden een 
tweede1 derde en vierde Ud toegevoegd, 
luidende als volgt: 

"2. De procureur-generaal wordt door 
de Koning, na overleg met de Gouverneur, 
benoemd en ontslagen. 

3. Zijn bezoldiging wordt door de Gou
verneur vastgesteld onder goedkeuring des,.. 
Konincs. 

4. In geval van belet of ontstentenis 
van ~ procureur-generaal voor langere 
duur wordt door of vanwege de Koninc 
in de vervanging voorzien." . 

§ 103. Artikel 143 wordt gelezen als 
volgt: 

"Art. x43. 1. De procunu1-aeneraal is 
het boofd van het openbaar ministerie en 
is belast met oe zore voor de justitiële 
politie. Hij is bevoegd aan de ambtenaren, 
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p.ie met de politie belast zijn, zodanige 
instructies te geven t?t voorkQming, op. 
\poring en nasporing van misdrijven of 
overtredingen als hij in het belang ener 
goede just•tie nodig oordeelt. 

2. De procureur-generaal v.ertegenwoor
dlct Suriname en, desgevorderd, Nederland, 
Indonesië en de Nederlandse Antillen ia 
rechten." · 

§ 104. In artikel 144, tweede Ud, ver
vallen de woorden "militaire of''. 

., § 105. Na artikel 144 wordt een artikel 
14,4.a ingevoegd, luidende als volct: 

"Art. 1444. De president en de leden 
van het Hof van Justitie, de procureur- -
generaal en de advocaat-generaal tnoeten 
bij de benoeming de volle ouderdom van 
dertig jaren bereikt hebben en aan een rijks
of daarmede gelijkgestelde Nederlandse uni
vetsiteit !\ebben verkregen, hetzij de graad 
van doctor in de rechtsgeleerdheid, hetzij 
de hoedanigheid van meester in de rechten, 
mits deze graad of deze hoedanigheid 
verkregen is op &rODd van het aft~ggen 
van een examen in het Nederlands burger~ 
lijk- en handelsrecht, staatsrecht en straf
recht." 

§ 1o6. In artikel 145: 
a. vervalt ia het eerste lid het bepaalde 

sub d; 
b. vervallen ia het tweede lid de woor

den "onder a, b, en c". 
§ 107. In artikel 146, eerste lid, ver• 

vallen de woorden "of d.''. 
§ 108. In artikel 147: 
a. wordt aan -t eerste lid toegevoegd: 
"3°. wegens wangedrag of onzedelijkheid 

of bij gebleken voortdurende achteloosheid 
in de waarneminc van hun ambt"; 

b. wordt het vierde lid vernummerd 
tot zesde lid. 

c. worden na het derde lid ingevoegd 
de leden 4 en 5, luidende als volgt: 

,,,4. Wanneer de Gouverneur oordeelt, 
dat een der redenen van ontzetting in het 
eerste lid genoemd, aanwezig is, is hij 
bevoegd, de Raad van Advies gehoord, de 
betrokken ambtenaar, in afwachting van 
de beslissing van de Hoge Raad, te schorsen 
en in de waarneming van diens ambt te 
voorzien. 

5. De betrokken ambtenaar ceniet ge
durende de schorsing zijn volle bezoldicinc." 

§ 100. In de artikelen 149, I54, 158 en 
174, eerste lid, vervallen de woorden "ia 
Suriname". . 

§ i-10. Artikel 150 wordt gelezen als 
volgt: 

"Art. 150. I. De rechterlijke macht 
wordt alleen uitge-0efend door de rechters, 
zie bij landsverordening zijn aangewezen • 

2. De benoeming en de vaststelling van 
de bezoldiging van de niet 1n artikel 141 
genoemde leden van de rechterlijke macht 
met rechtspraak belast geschieden eveneens 
op de wijze als in het derde en vierde lid 
van dat artikel is bepaald. Op hen zijn 
de artikelen 145 tot en met 148 van over
eenkomstige toepassing. 

3. Elke tussenkomst in rechtszaken is 
verboden." 

§ 111. Artikel 152 wordt gelezen als 
vo]ct: 
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"Art. r 52. 1. Het recht van een ieder 
op vrijheid van godsdienst wordt erkend 
behoudens de bescherming van de maat
schappij en van haar leden tegen de over
treding der strafwet en wordt gevrijwaard 
van wettelijke bepalingen en administratieve 
regelingen, welke in staatkundig, economisch 
of sociaal opzicht beperkingen van rechten 
zouden opleggen uit hoofde van godsdien
stige belijdenis. 

2. Vrijheid van godsdienst wordt be
grepen als omvattende: 

a) vrijheid van ieder voor het verrichten 
van eredienst overeenkomstig zijn geweten 
en tot het opvoeden van kindéren in het 
geloof van hun ouders; 

b) vrijheid van een ieder om van 
godsdienstige belijdenis te veranderen; 

c) vrijheid om te prediken, te onder
richten, te publiceren, onderwijs te geven 
en sociale en charitatieve werkzaamheden 
te verrichten en vrijheid om organisaties · 
te stichten en bezittingen te verwerven en 
te hebben voor deze doeleinden." 

§ 112. Artikel 153 wordt gelezen als 
vo]gt: 

,,Art. 153. Aan alle kerkgenootschappen 
- en godsdienstige gemeenschappen wordt 

gelijke bescherming verleend." 
§ 113. In artikel 157 wordt in plaats 

van de woorden "bij de wet" gelezen: ,,bij 
landsverordening''. 

§ 114. In het eerste lid van artikel 160 
vervalt de zinsnede aanvangende na het 
woord "belemmeren". 

§ 115. In het tweede lid van artikel 161 
wordt in plaatS'" van de woorden ,,goed
keuring bij de wet" celezen: ,,goedkeurinc 
door de Koning." 

§ 116. Artikel 163 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 163. 1. Het toezicht op de be
steding der geldmiddelen overeenkomstig 
de begroting, alsmede de goedkeuring der 
rekening van ontvangsten en uitgaven 
worden door de landsverordening opgedra
gen aan een onafhankelijk orgaan. Het 
toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig 

. de door de landsverordening te stellen 
receleo. 

2. Het in het vorige Jid bedoelde orgaan 
brengt jaarlijks ve_rslag uit aan de lalids
regering en aan de Staten over het door hem 
uitgeoefende toezicht.'' . 

§ 117. Artike1I64 wordt gelezen als volgt: 
,Art. 164. 1. Alle in Suriname woon

achtige Nederlandse onderdanen en alle in 
Suriname woonachtige niet-N eclerlandse on
derdanen kunnen bij landsverordening tot 
dienst in de krijgsmacht worden verplicht. 
Deze landsverordening neemt de bij of 
krachtens de wet te stellen algemene regel■ 
in acht. 

2. Bij landsverordening worden over;.. 
eenkomstig bij de wet te stellen algemene 
regels de voorwaarden vastgesteld, waarop 
wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstel
ling van de dienst in de krijgsmacht wordt 
verleend. 

3. De dienstplicb,tigen, dienende bij de 
landmacht, mogen zonder hun toeatemmina 
niet dan krachtens een landaverordenins 
naar elders worden gezonden. 0 
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§ 118. Na artikel 164 worden de arti
~elen 164a tot en met 164e ingevoegd, 
iÏiidende als volgt: 
.. ,,Art. 164a, De verplichtingen, welke 
aan hen, die niet tot dierwt in de krijcs
niacht verplicht zijn, ten aanzien van de 
behartiging van de belangen van het Ko
ninkrijk kunnen worden opgelegd, worden 
bij landsverordening geregeld. Deze lands
verordening neemt de bij of krachtens de 
wet te stellen algemene regels in acht. 

Art. 164b. In geval van oorlog of oor
logsgevaar of in geval bedreiging of ver
storing van de inwendige orde en rust kan 
leiden tot wezenlijke aantastinc van belan
gen van het Koninkrijk, kan de Koning 
,bepalen, dat dienstplichtigen buitengewoon 
in werkelijke dienst worden gehouden of 
geroepen. Alsdan wordt onverwijld een 
·voorstel van wet gedaan om het in werke
lijke dienst blijven der dienstplichtigen 
zoveel mogelijk te bepalen. 

Art. 164c. 1. Alle dienenden bij de 
krijpmacht zijn in dienst van bet Konink-
~k. -

2. De officieren worden door de Koning 
beqoemd. Zij worden ~oor Hem bevorderd, 
ontslagen of op pensioen gesteld volgens 
de regels bij de wet te bepalen. De pensioe
nen worden door de wet geregeld. 

Art. 164d. 1. Suriname verleent aan de 
strijdkrachten, welke zich op zijn gebied 
bevinden, de hulp en bijstand, welke deze 
in de uitoefening van bun taak behoeven. 

2. Bij landsverordening worden regelen 
gesteld om te waarborgen, dat de krijgs
macht van het Koninkrijk in Suriname 
haar taak kan vervullen. 

Art. 164e. Het militaire straf- en tucht
recht en de rechtspleging in militaire zaken 
worden bij de wet geregeld." 

§ 119. Artikel 165 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 165. 1. In geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standitheden kan de Gouverneur bepalen, 
dat in Suriname woonachtige dierwtplich
tigen buitengewoon in werkelijke dienst 
worden gehouden of geroepen, onvennin
derd de bevoegdheid van dé Koning over
eenkomstig artikel 164b. Alsdan wordt 
onverwijld een ontwerp-landsverordening 
bij de Staten ingediend om het in werkelijke 
dienst blijven van dienstplichtigen zoveel 
nodig te bepalen. 

2. Of er oorlogsgevaar aanwezig is .ÎQ 
de zin waarin dat woord in de landsveror
deniruten en andere wettelijke regelingen 
voorkomt, beslist de Koning." 

§ uo. Na artikel 165 wordt een artikel 
1650 ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 16sa. t. De Koning kan, ter 
handhaving van de uit- of inwendige veilig
heid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar' 
of in geval bedreiging of verstoring van 
de inwendige orde en rust kan leiden tot 
wezenlijke aantasting van belangen van het 
Koninkrijk, elk gedeelte van Suriname in 
staat van oorlog of in staat van beleg 
verklaren. 

2. De wet bepaalt de wijze, waarop 
zodanige verklaring geschiedt en regelt de 
a:evolgen. 
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3. Bij die regeling kan worden bepaal<f.. 
dat de bevoegdheden van het burgerlijl( 
gezag ten opzichte van de openbare ordt 
en de politie geheel of ten dele ·op het mili• 
tair gezag overgaan en dat de burgerlijke 
overheden aan de militaire ondergeschikt 
worden. Daarbij kan worden af geweken 
van de artikelen 8, 10, 138 en 139. In &er 
val van oorlog kan bovendien worden 
afgeweken van de artikelen 132 en 136. 

4. Voor het in staat van beleg ver• 
klaarde gebied kunnen in geval van oorlog 
het militaire strafrecht en de militaire 
strafrechtspleging geheel of ten dele op 
niet-militairen van toepassing worden ver
klaard ... 

§ 121. Artikel 166,eerstelid, wordt gelezen 
als volgt: 

"1. De Gouverneur kan, onverminderd 
de bepaling van artikel 165a, ter 1\andhaving 
van de inwendige veiligheid en van de 
openbare orde elk gedeelte van Suriname 
in staat van oorlog of in staat van beleg 
verklaren. De landsverordening bepaalt de 
wijze, waarop zodanige verklaring geschiedt 
en regelt overeenkomstig bij de wet te 
stellen algemene regelen de gevolgen." 

§ 122. In de artikelen 167, 173, eerste 
lid, en 176, eerste lid, wordt in plaats van 
,,Gouverneur" gelezen: ,,landsregering". 

§ 123. Artikel 168 wordt gelezen ge
lezen als volgt: 

"Art. 168. 1. Het onderwijs is een 
voorwerp van de aanhoudende zorg der 
landsregering. 

2. Het geven van onderwijs is vrij, 
behoudens het toezicht der overheid over• 
eenkomstig de landsverordening en boven
dien, voor zover het algemeen vonnend 
zowel Jager als middelbaar onderwijs betreft, 
behoudens het onderzoek naar de bekwaam
heid en de zedelijkheid van de onderwijzer, 
een en ander bij de landsverordening te 
regelen. 

3. Het openbaar onderwijs wordt, met 
eerbiediging van ieders godsdienstige be
grippen, bij de landsverordening geregeld. 

~- De eisen van deugdelijkheid, aan het 
geheel of ten dele uit de openbare kas te 
bekostigen onderwijs te stellen, worden bij 
de landsverordening geregeld, met inacht
neming, voor zover het bijzonder onderwijs 
betreft, van de vrijheid van richting. 

6. Deze eisen worden voor het algemeen 
vormend lager onderwijs zodanig geregeld, 
dat de deucdelijkheid van het geheel uit 
de openbare kas bekostigd bijzonder onder
wijs en van het openbaar onderwijs even 
af doende wordt gewaarborgd. Bij die rege
ling wordt met name de vrijheid van het 
bijzonder Qnderwijs betreffende de keuze 
der leermiddelen en de · aanstelling der 
onderwijzers geëerbiedigd. 

7. Het bijzonder aicemeen vormend 
Jager onderwijs, alsmede de opleiding van 
leerkrachten daartoe, welke aan de bij de 
landsverordening te stellen voorwaarden 
voldoen, worden naar dezelfde maatstaf 
als het openbaar onderwijs uit de openbare 
kas bekostigd. De landsverordening stelt 
de voorwaarden vast, waarop voor het 
bijzonder algemeen vormend middelbaar en 
voorbereidend hoger onderwijs bijdra&en 
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uit de openbare kas worden verleend. 
8. De Gouverneur doet jaarlijks van de 

staat van ~et onderwijs aan de Staten 
wrslac geven." 

§ 124. De artikelen I 69 en 170 ver
vallen. 

§ 125. In artikel 171 wordt in plaats 
van 1,artsenijmenckunst" gelezen: ,,artsenij-
bereidkunde". · 

§ 126. In artikel 174, eerste lid, wordt 
tweemaal in plaats van "wet" gelezen: 
,,landsverordening". 

§ 127. In artikel 176, eerste lid, wordt 
in plaats van ,,hem'' gelezen: ,,haar". 

§ 128. In plaats van het opschrift 
,,Slotbepaling'' wordt gelezen: ,,Slotbepa
lingen''. 

§ 129. Artikel 178 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 178_ 1. Beschikkingen van over
heidsorganen, niet zijnde landsverordeningen 
of landsbesluiten, houdende algemene maat
regelen, kunnen .op grond van strijd met 
een wet of een algemene maatregel van 
bestuur, met verdragen en andere overeen
komsten met vreemde mogendheden en 
internationale organisaties gesloten of met 
het algemeen bt:lang van het Koninkrijk 
door de Koning, de Raad van State gehoord" 
bij met redenen omkleed, in het Gouverne
mentsblad te plaatsen besluit, geheel of • 
gedeeltelijk worden geschorst of vernietigd. 

2. Het besluit des Konings regelt de 
gevolgen der vernietiginc. 

§ 130. Na artikel 178 worden de ·arti
kelen 179 tot en met 182 ingevoegd, lui-
dende als volgt: • 

"Art. 179. Wanneer een orgaan niet of 
niet voldoende voorziet in hetgeen het 
krachtens een wet of een algemene maat
regel van bestuur, dan wel krachtens ver
dragen of andere overeenkomsten met 
vreemde mogendheden en internationale 
organisaties gesloten moet verrichten, kan 
een wet bepalen welk gezag zodanig orgaan 
vervangt. 

Art. 180. De landsverordening kan aan 
.de Koning met diens goedkeurinc bevoegd
heden met betrekking tot landsaangelegen
hiden toekennen. De Koning oefent deze 
bevoegdheden uit, gehoord de Raad van 
State. 

Art. 181. 1. Bij landsverordening kun
nen in de bepalingen van het derde hoofd
stuk, in het derde lid van artikel 78 en 
in artikel 89 wijzigingen worden aangebracht . 

2. Bij landsverordening kan h,et zevende 
lid van artikel 168 in dier voege worden 
_gewijzigd, dat het komt te luiden als volgt: 
"Het bijzonder algemeen vonnend Jager 
onderwijs, dat aan bij de landsverordeninc
te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar 
dezelfde maatstaf als het openbaar onder
.wijs uit de openbare kas bekostigd. De 
Jandsverordening stelt de voorwaarden vast. 
waarop voor het bijzonder algemeen vor
men<l m:ddelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs en voor de opleiding van leer
krachten tot het bijzonder algemeen vor
mend lacer onderwijs bijdragen uit de 
openbare kas worden verleend.'' 

3. De Staten kunnen een voorstel tot 
zodanice landsverordeningen niet goedkeu-



1107 

ren dan met de stemmen van ten minste 
twee derden van het wettelijk aantal leden. 

4. De landsverordeningen, bedoeld in 
het eerste lid, treden niet in werk;nc, 
alvorens zij door de Koning zijn coed
gekeurd. 

Art. 182. Deze wet kan worden aan
gehaald als: ,,Landsrecelinc van Suriname." 

§ 131. In de Overgangsbepalincen: 
a. vervallen het eerste tot en met het 

vijfde lid; 
b. worden het zesde en zevende lid 

gelezen als volct: 
,,6. De bepaling van artikel 125 wordt 

voor de eerste maal toegepast op het slot 
der rekening betreffende het dienstjaar 
1949. 

7. Ten aanzien van de becrotingen 
betreffende het dienstjaar 1950 en vooraf
gaande dienstjaren blijven de tijdens de 
totstandkoming van deze wet geldende 
bepalingen van toepassing.,, 

c. wordt in lid 8 in plaats van de woor
den "dezer wet" gelezen: ,,van de Interim
regeling voor Suriname"; 

d. worden na lid 8 de leden 9, II, 12 
en 14 toegevoecd, luidende als volgt: 

,,9. Alle bepalingen nopens onderwerpen, 
de inwendige aangelegenheden van Suriname 
betreffende, ook die, voorkomende in wetten 
en algemene maatregelen van bestuur, 
kunnen bij landsyerordening worden ge
wij%igd, ingetrokken en door andere ver
vangen, met uitzondering van die, voor
komende in deze Landsrecelinc en niet 
genoemd in artikel 181. 

II. De tekst der Landsregeling van 
Suriname wordt door de Koning bekend 
gemaakt in een doorlopend genummerde 
reeks van artikelen. met nummering voor 
zoveel nodig van de leden der artikelen 
en wijziging voor zoveel nodig van de 
aanhaling van artikelen en leden van arti
kelen der Landsregeling zelve of van andere 
wetten. 

12. De Gouverneur, de Staten, de Raad 
van Advies en het College van Algemeen 
Bestuur, die als zodanig fungeren op de 
datum van inwerkingtreding van de Inte
rimre&elinc voor Suriname, zijn vanaf deze 
datum belast met de taak in enige wettelijke 
regeling toegewezen enderscheidenlijk aan 
de Gouvemeur, de Staten, de Raad van 
Advies en de Regeringsraad. Vanaf deze 
datum geldt voor het College van Algemeen 
Bestuur de nieuwe benaming. De termijn, 
voorkomende in de tweede zin van het 
tweede lid van artikel 58 en in de tweede 
zin van artikel 59, wordt ten aanzien van 
de zittende leden en buitengewone leden 
van de Raad van Advies geacht te zijn 
aangevangen op de datum van hun be
noeming. 

14. In afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 84 der Surinaamse 
Staatsregeling, hebben de leden der Staten, 
die als zodanig fungeren op de datum van 

· inwerkingtreding van de Interimregeling 
voor Suriname, zitting tot de tweede Dinsdag 
der maand Mei van het jaar 1953. 
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TITEL 111 

De samenwerking 
Art. IV. 1. Omtrent alle aancelecenhe- . 

den waarbij gemeenschappelijke of weder
-zijdse belangen van Nederland, Suriname 
-en de Nederlandse Antillen betrokken zijn, 
wordt overleg gepleegd. Daartoe kunnen 
bijzondere vertegenwoordigers worden aan
gewezen of gemeenschappelijke lichamen 
-worden ingesteld, terwijl onderling recelin• 
gen kunnen worden getroffen welke de 
goedkeuring des Konings behoeven. 

2. Nederland, Suriname en de Neder
landse Antillen verlenen tlkander hulp en 
bijstand. 

Art. V. Kosten, verband houdende met 
de samenwerking, worden in onderling 
overleg tussen Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen verdeeld. 

Art. Vl. I. Suriname heeft een Algea 
mene Vertegenwoordiger in Nederland. 

2. De Algemene Vertegenwoordiger moet 
de staat van Nederlands onderdaan bezit
ten. 

3. De benoeming en het ontslag van 
de Algea:ene Vertegenwoordiger geschieden 
door de landsregering. 

4. De Algemene Vertegenwoonli&er kan 
niet tegelijk zijn: 

a. lid of buitengewoon lid van de Raad 
van Advies; 

b. lid van de Staten. 
s. Bij landsverordening worden de be

zoldiging, de vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten, alsmede het pensioen geregeld. 

Art. VII. 1. De Algemene Vertegenwoor
diger legt, alvorens zijn betrekking te 
aanvaarden, in handen van de Gouverneur 
de eed (verklaring of belofte) af: 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk, 
noch onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
van mijn benoeming als Algemene Vertegen
woordiger aan iel1Wld, wie hij ook zij, 
iets heb gegeven of beloofd, noch geven zaJ. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning: 
dat ik de Landsregeling van Suriname 
steeds zal helpen onderhouden en het wel
zijn van het Koninkrijk in het algemeen 
en van Suriname in het bijzonder naar 
mijn vermogen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God AlmaclltigJ 
(Dat verklaar en beloof ik.)" 
2. In Nederland vertoevende legt de 

Algemene Vertegenwoordiger de eed (ver
klaring of belofte) af in handen van de 
Koning. 

Art. VIII. De Algemene Vertegenwoordiger 
wordt in de celecenbeid gesteld met raad" 
gevende stem deel te nemen in het ministe
rieel overleg over de aancelecenheden, waar 
Suriname bij betrokken is. Bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen hieromtrent 
nadere recels worden gesteld. 

Art. IX. 1. De Koning benoemt voor 
Suriname een Staatsraad in buitengewone 
dienst. De benoeming en het ontslag ge
schieden niet dan na gepleegd overleg met 
de landsregering. 

2. Genoemde Staatsraad in buitengewone 
dienst wordt ia de gelegenheid gesteld om 
aan de werkzaamheden deel te nemen in 
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alle gevallen, waarin de Raad van Stat• 
wordt gehoord over ontwerpen van wettent 
van algemene maatregelen van bestuur of • 
van verdragen of andere overeenkomste11. 
met vreemde mogendheden en intematio" 
nale organisaties gesloten, of over andere 
.aangelegenheden, waar Suriname bij be ... 
trokken is. 

3. Bij de in artikel 46 van de wet van 
21 December 1861 (Staatsblad no. 129) 
bedoelde algemene maatregel van bestuur 
kunnen ten opzichte van genoemde Staats
raad in buitengewone dienst voorschriften 
worden vastgesteld, welke afwijken van de 
bepalingen dier wet. 

Art. X. 1. D~ Koning stelt de lands
regering van Suriname in de gelegenheid, 
zo nodig binnen een door Hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens ieder 
ontwerp van een voor Suriname verbindende 
wet, voordat het ontwerp in behandeling 
komt bij de Staten-Generaal. De lands
regering raadpleegt desgewenst hieromtrent 
de Staten. 

2. Het incevolge het eerste lid uitge
brachte advies wordt bij de toezending van 
het wetsvoorstel of, wanneer het een inge
volge artikel 119 der Grondwet ingediend 
voorstel van wet betreft, zo spoedig mogelijk 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
medegedeeld. 

3. Wanneer het advies niet binDen de 
bepaalde tijd is wtgebracht, wordt hiervan 
bij de toezending van het wetsontwerp of, 
wanneer het een ingevolge artikel II9 der 
Grondwet ingediend voorstel van wet be
treft, zo spoedig mogelijk kennis gegeven 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Art. XI. De Koning stelt de lands
regering van Suriname in de gelegenheid, 
zo nodig binnen een door Hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens ieder 
~twerp van een voor Suriname verbindende 
algemene maatregel van bestuur, voordat 
tot vaststelling wordt overgegaan. De 
landsregering raadpleegt desgewenst hier
omtrent de Staten. 

Art. XII. 1. De Koning stelt, alvorens 
een verdrag te sluiten, tot een verdrag 
toe te treden, een verdrag op te zeggen 
of een andere overeenkomst met een vreemde 
mogendheid of een internationale organi
satie aan te gaan of op te zeggen, welk 
verdrag of welke overeenkomst voor Suri
name verbindend is, de landsrecering van 
Suriname in de gelegenheid, zo nodig binnen 
een door Hem te bepalen termijn, van 
raad te dienen. 

2. Aan economische en financiële ver
dragen en overeenkomsten bindt de Koning 
SUriname niet, wanneer zijn regering bij 
de raadpleging, onder aanwijzing van de 
gronden, waarop zij daarvan benadeling 
van haar land verwacht, heeft verklaard 
niet verbonden te willen worden. Deze 
bepaling is van overeenkomstige toepassing 
bij toetreding tot en opzegging van eco
nonusche en financiële verdragen en over
eenkomsten. 

3. Op de voet van de daaromtrent 
gesloten verdragen en aangegane overeen
-komsten kan Suriname als lid tot inter
nationale organisaties toetreden. 
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Art. XIII. In dringende omstandigheden, 
ter beoordeling van de Koning of, voorzover 
het voorstellen van wet betreft ingediend 
ingevolge artikel 119 der Grondwet, . ter 
beoordeling van ··de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, kan van de bepalincen 
van de artikelen X, XI en XII, eerste lid, 
worden afgeweken. 

SLOTARTIKELEN 
Art. XIV. Deze wet kan worden aange

haald als "Interim.regeling voor Suriname". 
Art. XV. Deze '1'et treedt in werking op 

een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

OVERGANGSBEPALINGEN 
l. Zolang niet een interimregeling • voor 

de Nederlandse Antillen met overeenkom
stige bepalingen betreffende de samenwer
king tussen Nederland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen in werking is getreden, 
zijn de bepalingen welke op de drie gebieds
delen betrekking hebben alleen verbindend 
voor Nederland en Surin~. 

II. De tekst van de Interimregeling 
voor Suriname wordt door de Koning 
bekend gemaakt in een doorlopend ce-

. nummerde reek$ . van artikelen met num
mering voor zoveel nodig van de leden 
der artikelen en wijziging voor zoveei nodig 
van de aanhaling van artikelen en leden 
van artikelen der interimregeling zelve of 
van andere wetten, en met inachtneming 
van de spelling, gevolgd in de van de Rege
ring uitgaande stukken, ook wat betreft 
het gebruik van hoofdletters. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 

De Minister-Presidaat, 
JULIANA. 

De Miniiter uan Algemene Za1"n, 
W. DREES. 

De Minister zonder Portefeuille, 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdden, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister zondltr Pomfeuille, GöTmN. 
De Minister van Buitenlandse Zahn, 

STIKKER. 
De Minister van Justitie, W1JBRS. 
De Minister uan Binn.nlantbe Zaken, 

TEULJNGS. 
De Minister van Ondermijs> Kuruten 

en Wetenschappen, TH. RUTTEN. 
De Minister van Financiën, LIEFTINCK. 
De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 
De Minister van Marine, SCHOKKING. 
De Minister van Wederopbouw 

en Volk$huisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van EC()nomiscû Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MAx8HOLT. 
De Mini.ster van Sociale Zahn, 

A. M. JoEKES. 
(Uitg,w. 23 December 1949.) 
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S.J 466 
19 October 1949. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijik besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad No. 227) ter 
uitvoering van artikel 33 onder c van 
de hoger-onderwijswet. 

lli Wij JULIANA, enz.; . 
Op de voordracht van Onze Minister van 

onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Juli 1949, Nr. 109997, Afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is de 
studie voor werktuigkundig ingenieur, 
scheepsbouwkundig ingenieur en. electro
technisch ingenieur te wijzigen, de studie 
voor vliegtuigbouwkundig ingenieur op
nieuw te regelen, een regeling te treffen 
voor de studie van geodetisch ingenieur, en 
een nadere regeling te treffen voor de 
examens; 

G~let op artikel 33 onder c van de hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 September 1949, Nr. 27); 

~zien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 11 October 1949, 
Nr. 120275, afdeling Hoger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

Heb ben go~dgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 4 Juli 

1905, Staatsblad No. 227, zoals dit laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1939, Staatsblad No. 372, wordt 
opnieuw gewijzigd als volgt: 

I. het derde en het vierde lid van artikel 
10 worden gelezen als voJct: 

Het candidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken: 

a. de theoretische en toegepaste me-
chaQica, 

b. de aëra- en hydrodynamica, 
c. de werktuigbouwkunde, 
d. de mechanische technologie, 
e. de kennis en het onderzoek der 

meta1en, 
f. de natuurkunde, 
g. de electrotechniek, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter kew:e van de candidaat onder 
goedkeurilig der afdeling: 

h. het staats- en administratief recht 
inclusief het recht van de industriële eigen
dom, 

i. de bedrijfsleer, 
Ic. de staatshuishoudkunde, 
1. de wiskunde. 
Het ing~mieursexamen loopt over de 

volgende vakken: 
a. de werktuigbouwkunde, waaronder 

begrepen de mechanische, aëro- of hydro
dynamische bebandelinc van werktuigkun
dige problemen, 

b. de bedrijfsleer, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter kew:e van de candidaat onder 
goedkeuring der afdeling: 

c. de wiskunde, 
. d. de theoretische en. toegepaste me
chanica, 

f. de natuurkunde, 
•· de electrotechniek, 
I&. de mechanisch~ technologie, 
i. de scheikundige technologie, 
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k. de physische technologie, 
l. de kennis en het onderzoek der 

metalen, 
m. de kennis en het onderzoek van 

bouwstoffen, ~dere dan· metalen, .. 
n. de werktuigbouwkunde (btJzondere 

onderwerpen}, 
o. de vliegtuigbouwkunde (bijzondere 

ondeiwerpen}, 
p. de industriële bouwkunde, 
q. de algemene en toegepaste micro

biologie, 
,. de staathuishoudkunde 1 
•· het staats-- en admimstratief recht, 

inclusief het recht van de industriële ei&en• 
dom, 

t. het landmeten, het waterpassen en de 
geodesie; 

II. het vijfde lid van artikel II wordt 
gelezen als volgt: · 

Het incenieurse:u.men loopt over het vak: 
a. de scheepsbouwkunde, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter kèw:e van de candidaat onder 
goedkeuring der afdeling: 

b. de werktuigbouwkunde (bijzondere 
onderwerpen), 

c. de wiskunde, 
d. de theoretische en toegepaste me-

chanica, 
e. de aêro- en hydrodynamica, 
f. de natuurkunde, 
g. de physische technologie, 
h. de bedrijfsleer, 
i. de industriële bouwkunde, 
k. de staathuishoudkunde, 
1. het recht van de industriële eigendom; 
III. na artikel 11 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel nbis, luidende als volgt: 
Omtrent de vereisten voor de examens • 

ter verkrijging van het diploma voor vlieg
tuigbouwkundig ingenieur plden de vol
gende bepalingen: 

Het propaedeutisch examen loopt over 
de volgende vakken: 

a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste me

chaQica, 
c. de natuurkunde, 
d. de kennis en het onderzoek van 

metalen, 
e. de mechanische technolocie, 
f. de werktuigbouwkunde, 
g. de vliectu.igbouwkunde, 
h. het technisch tekenen, 
en voorts eventueel één of meer der 

volgende vakken ter beoordel.mc van de 
afdeling: 

i. de scheepsbouwkunde, 
;. de kennis en het onderzoek van 

bouwstoffen, andere dan metalen, 
k. het handtekenen. 
Het candidaatsexamen loopt over de 

volgende vakken: 
a. de theoretische en toegepaste me-

cbanica, 
b. de aëro- en hydrodynamica, 
c. de werktuigbouwkunde, 
d. de vliegtuigbouwkunde, 
•· de kennis en het onderzoek der 

metalen, 
f. de electrotechniek, 
•· het administratief recbt, 
en voorts over één of meer der volgende 

• 



• 

s. 1949, J 466 

vakken ter keuze van de candidaat onder 
goedkeuring der afdeling: 

h. de m~chanische technologie, 
i. de natuurkunde, 
k. de scheepsbouwkunde, 
l. de wiskunde, 

m. de bedrijfsleer, 
n. de staathuishoudkunde. 
Het ingenieursexamen loopt over het 

volgende vak: 
a. de vliegtuigbouwkunde, 
en voorts over één of m!er der volgende 

vakken ter keuze van de candidaat onder 
goedkeuring der af deling: 

b. de werktuigbouwkunde, 
c. de scheepsbouwkunde, 
d. de wiskunde, 
e. de theoretische en toegepaste me-

cbanica, 
f. de dro- en hydrodynamica, 
•· de natuurkunde, 
h. de eléCtrotecbniek, 
i. de kennis en het onderzoek der 

metalen, 
k. de kennis en het onderzoek van 

bouwstoffen, andere dan metalen, 
l. de bedrijfsleer, 

m. het recht van de industriële eigendom, 
n. de economische aardrijkskunde, 
o. het landmeten, het waterpassen en 

de geodesie. 
Het ingenieursdiploma wordt slechts uit

gerèikt aan hen, die bewijzen hebben 
overgelegd van voldoende practische be
kwaamheid; 

IV. het vijfde en het zesde lid van 
artikel 12 worden gelezen als volct: 

Het ing~nieursexamen loopt over de vol
gende vakken ter keuze van de candidaat 
onder goedkeuring van de afdeling: 

a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste me• 

chanica, 
c. de natuurkunde, 
d. de werktuigbouwkunde, 
& de electrotechniek, 
f. de bedrijfsleer. 
ket ingenieursdiploma wordt slecht+ uit

gereikt aan hen, die b!wijzen hebben 
afgelegd van voldoende practisch.e be
kwaamheid; 

V. na artikel 14bis wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 1,4ter, luidende als volct: 

Omtrent de vereisten voor de ezamens 
ter verkrijging van het diploma van geode
tisch ingenieur gelden de volgende bepa
lingen: 

Het propaedeutisch es.amen loopt over 
de volgende vakken: 

a, de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. de geodesie, 
d. het nch.t, voor zover van belang 

voor de grondeigendom, 
•· de geologie, 
f. hoofdstukken uit de weg- en water

bouwkunde, 
•· b,et landmeetkundig tekenen. 
Het candidaatsezamen loopt over de 

volgende vakken. 
a. de geodesie, 
b. het recht, voor zover van belang 

voor de grondeigendom, 
c. de aardrijkskunde, 
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en voorts over één of meer der volgende 
vakken ter keuze van de candidaat onder 
goedkeuring van de afdeling: 

d. de wiskunde, 
,. de mechanica, 
f. de natuurkunde, 
g. de geologie, 
la. hoofdstukken uit de weg- en water

bouwkunde, 
i. de architectuur, 
k. de staathuishoudkunde, 
l. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
In de plaats van één der onder d tot l 

genoemde vakken kan treden een meer 
uit ge breide kennis van ~n der onder a 
tot c genoemde vakken. 

Het ingenieursexamen loopt over de 
volgende vakken: 

. a. de geodesie, 
en voorts ter keuze van de candidaat 

onder goedkeuring van de afdeling: 
b. de geologie, 
c. het recht, voor zover van belang 

voor de grond.eigendom. 
In de plaats van één der onder b en c 

genoemde vakken kan treden een meer 
uitgebreide kennis van het onder a ge
noemde vak. 

Het ingenieursdiploma wordt slechts uit
gereikt aan hen, die bewijzen hebben over
gelegd van voldoende practische bekwaam
heid; 

VI. de artikelen 17 en 17bi1 worden 
vervangen door een nieuw artikel 17, 
luidende als volgt: 

Tot het afleggen van het propaedeutiscb, 
examen wordt gelegenheid gegeven vóór de 
zomervacantie en voorts op andere door de 
Senaat der Technische Hogeschool te be
palen tijdstippen. 

Tot het afleggen van het candidaats
examen wordt gelegenheid gegeven vóór de 
zomervacantie en voorts op door de be

,· trokken afdelingen te bepalen tijdstippen. 
Tot het afleggen van het ingenieurs

examen wordt gelegenheid gegeven vóór de 
zomervacantie en voorts op de door de 
betrokken afdelingen te bepalen tijdstip
pen. 

De aangifte voor elk der propaedeutische 
. en candidaatsexamens geschiedt op een 
vanwege de Technische Hogeschool ver• 
krijgbaar te stellen formulier en wel uiterlijk 
op een door het college van rector-magnificus 
en assessoren vast te stellen tijdstip. 

Dit tijdstip wordt bepaald op ten minste 
acht weken vóór de aanvang der elUUllens. 

De aangifte kan niet geschieden, voordat 
de krachtens artikel 127 der hoger-onder
wijswet voor toelating tot het examen 
gevorderde som is betaald. Deze betaling 
moet cescldeden door storting of over
schrijving op postrekening nummer 44248 
ten name van de Technische Hogeschool 
(college-, inschrijving- en examengelden) 
onder vermelding van de reden van storting 
of overschrijving. 

Na het verstrijken van de datum van 
aangifte voor enig examen kunnen rector
magnificus en assessoren, de betrokken 
afdeling gehoord, nog deelneminc aan het 
examen toestaan, zo zij daartoe zeer bij
zondere of dringende redenen aanwezig 
ach.ten; 
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VII. in de artikelën 15 en 19 wordt 
telkens na "u", ingevoegd: 

,,ubis", en wordt in plaats van "en 14',i," 
gelezen: 

,,14bis en 14,ter".; 
VIII. bet eerste lid van artikel 22 wordt 

gelezen als volgt: 
Het getuigschrift of diploma van de 

propaedeutische examens wordt uitgereikt 
door de afdeling der Algemene Weten
schappen; 

dat van de candidaats- en ingenieurs
examens door de verschillende vakafde
lingen; 

Art. 2. Examens, afgelegd vóór de in
werkingtreding van dit besluit op de voet 
van h,et bereids vervallen besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
besch,enning van 13 ApriJ 1943, O.W.K. 
(Nederlandse Staatscourant 1943, No. 152), 
worden beschouwd als afgelegd op de voet 
van het besluit ter uitvoering van artikel 33 
onder c van de hoger-onderwijswet. 

Art. 3. Hij, die in het bezit van het 
diploma, bedoeld in artikel 6 van het 
Koninklijk besluit van 16 September 1918 
(Staatsblad No. 548), en hij, die in het 
bezit is van het diploma van civiel-land
meter, bedoeld in artikel 2 van het Konink
lijk besluit van 2 Augustus 1933, houdende 
verplaatsing van de opleiding van Land
meters van Wageningen naar Delft en 
instelling van de titel van civiel-landmeter 
(Staatsblad No. 492) wordt toegelaten tot 
het ingenieurs-examen ter verkrijging van 
het diploma van geodetisch ingenieur. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, 19 October 1949. 

JULIANA. 

De Minister van On.ün:Dijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TB. RunBH. 

( Uitgeg. 20 Januari 1950.) 

·s. J 576 

22 December 1949. WET, houdende voor" 
zieningen met betrekking tot de voort• 
zetting van het gezag van de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
over de residentie Nieuw-Guinea. 
(Machtigingswet Nieuw-Guinea.) 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1504; Hand. Il 
49/50, bladz. 1110; 1 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1504; Hand. l 49/50, 
bladz..... · 

s. 1949, J 466, 576 

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

dat het nodig is voorzieningen te treffen 
met betrekking tot de voortzetting van het 
gezag van de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden over de- residentie Nieuw
Guinea, zulks op de voet van het bepaalde 
in de artikelen 6.a, 63 en 64 van de Grond
wet: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Met ingang van de souverei

niteitsoverdracht ingevolge de Wet Souve
reiniteitsoverdracht Indonesië wordt het 
bewind in Nieuw-Guinea, waaronder in 
deze wet verstaan wordt de voormalige 
residentie Nieuw-Guinea, voortgezet op de 
voet van de tot dat tijdstip voor Indonesië 
geldende wettelijke regelingen en admini
stratieve voorschriften, voor zover deze 
onder de veranderde omstandigheden toe
passing kunnen vinden, behoudens het be
paalde in het volgende lid. 

2. Wij behouden Ons voor: 
a. de uitoefening van het algemeen be

stuur in naam des Konings in Nieuw-Guinea 
op te dragen aan een door Ons aan te 
wijzen Gouverneur; 

b. ter voorziening in een afzonderlijke 
bewindvoering in Nieuw-Guinea, de Raad 
van State gehoord, voorlopige maatregelen 
te treffen, waarbij kan worden afgeweken 
van de Wet op de Staatsinrichting van 
Indonesië en van andere tot de in het 
eerste lid bedoelde souvereiniteitsoverdracht 
voor Indonesië verbindende wetten. 

Art. 2. 1. Binnen zes maanden na de 
vaststelling van een voorlopige maatregel, 
als in artikel I bedoeld, wordt door Ons 
een voorstel van wet aan de Staten-Generaal 
gedaan tot bevestiging van die maatregel. 
De bevestiging geschiedt in de vorm van 
vaststelling van de genomen maatregel, al 
dan niet gewijzigd, bij de wet. 

2. Indien een voorstel tot bevestiging, 
als in het vorig lid bedoeld, door een der 
Kamers van de Staten-Generaal wordt af
gewezen, door Ons wordt ingetrokken of 
daaraan Onze goedkeuring wordt onthou
den, wordt Ons besluit onverwijld inge
trokken. Het besluit tot intrekking regelt 
tevens welke gevolgen de onthouding der 
bevestiging met betrekking tot de voor
lopige maatregel zal hebben. 

3. Van alle voorlopige maatregelen wordt 
door Ons tegelijk met de vaststelling kennis 
gegeven aan de Staten-Generaal. 

Art. 3.. Op de dag van de inwerking
treding ener bevestigingswet, als in het 
eerste lid van artikel 2 bedoeld, houdt 
Ons besluit, dat bij die wet wordt bevestigd, 
op van kracht te zijn. 

Art. 4. 1. Deze wet, welke kan worden 
aangehaald als ;,Machtigingswet Nieuw
Guinea", treedt in werking met ingang van 
de dag na die van ir-aar afkondiging. 

2. Onze bevoegdheid tot het treffen van 
voorlopige maatregelen, bedoeld in artikel 1, 
vervalt met ingang van 31 December 1950. 
De vóór dat tijsdtip getroffen maatregelen 
blijven van kracht, onverminderd het be
paalde in de artikelen 2 en 3. 

Lasten en bevelen, enz. 
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Geceven tea Paleize Soestdijk, 22 0..:. 
cember 1949. 

JULIANA. 
De Minist••Pruident, 
Minin,:r van Algemene Zaken, 

W. DRBBS. 

De Mininer van Overzeese G.iedsthlen, 
J. H. VAM MAAltsEVEEM. 

De Minister zondu Portefeuille, 
GÖTZEM. 

De Mininer van Buitenlandse Zabn, 
STIKKER. 

De Minister van Financiën, 
P. L1EFnNCK. 

De Minister van Economische Zalt«a, 
VAN DBM BRINK. 

De Minister van Oorlog, 
5cROK.KIMG. 

De Minister van Marine, 
SCROKKING. 

(Uitgq. 23 December 1949.) 

s. J 577 

22 December 1949. WET tot wijzicing van 
de crens tussen de gemeenten Zutphen, 
Gorssel en Warnsveld. 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1487; Hand 11. 
49/50, bladz. 935; 

Bijl, Hand. 1 49/50, 1487; Hand. 1 49/50, 
bladz ••••• 

Wij JULIANA, enz •••• doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de grens tussen de 
gemeenten Gorssel en Warnsveld en de 
grenzen tussen de gemeente Zutphen ea 
de gemeenten Gorssel en Warnsveld te 
wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Met ingang van I Januari 

1950 wordt de grens tussen de gemeenten 
Gorssel en Warnsveld zodanig gewijzicd, 
dat deze van de grens met de gemeente 
Zutphen tot het punt, waar de Brummer
laak zich in de Berkel ontlast, gevormd 
wordt door de as van de Berkel. 

2. Met ingang van 1 Januari 1950 wor• 
den bij de cemeente Zutphen gevoegd: 

I. van de gemeente Gorssel: 
het gedeelte begrensd door de lijn, a

trokken van het pwit, waar de Berke 1 
Zutphen binnenvalt, door de as van de 
Berkel tot het verlengde van de oostelijke 
zijde van de oostelijke berm van de Kapl)et' .. 
allee, langs deze berm tot aan de weg naar 
Almen, daarna langs deze weg in zuid. 
westelijke richting tot aan de Kapt,erallee, 
deze loodrecht snijdend en vandaar laaas 
de westzijde van de westelijke berm 
deze allee tot aan de noordelijke zijde -na 
de berm lancs de bestaande landweg ten 
zuiden van het landgoed "de Dam", verder 
west'\Vaarts gaande langs de noordelijke 
berm van deze weg tot aan het kruispunt 
ftll deze weg met het Warnsveldse kerk1)41d, 
vervolgens de oostzijde van de oostelijke 
berm van dit pad volgend tot het noordelijk 
einde van het perceel kadastraal bekeml 
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Gorssel sectie D nr. 3017 en vandaar langs 
de grenslijn tussen de percelen kadastraa 1 
bekend Gorssel sectie D nrs. 3014, 3015, 
enerzijds en 3017, 3019 anderzijds recht 
door naar de huidige grens van Zutphen: 

II. van de gemeente Warnsveld: 
a. het gedeelte, begrensd door de lijn, 

getrokken van het punt, waar de Berkel 
Zutphen binnenvalt, door de as van de 
Berkel tot aan het verlengde van de grens 
van de percelen kadastraal bekend Warns
veld sectie I ms. 1067 en 1068 en verder 
langs de grens van de percelen sectie I 
nrs. 1067, 877, 203, 202, 198 en 199 enerzijds 
en sectie I ms. 1068, 5141 1562 en 197 
anderzijds tot aan de huiaice grens van 
Zutphen; . 

b. het gedeelte, begrensd door de lijn, 
getrokken van het zuidelijke snijpunt van 
de grens tussen Warnsveld en Zutphen met 

. de Wamsveldseweg, langs enerzijds de 
percelen, kadastraal bekend Warnsveld 
sectie I nrs. 359, 187, 183, 182, 181 en 180 
en sectie H nrs. 5, 17, S56, 23, 68, 64, S35, 
533, 534 en 559, anderzijds de Emmersteeg, 
de percelen sectie I nrs. 177, 178 en 179 

. en sectie H nrs. 319, 320, 7, 482, 588, 13, 
399, 400, 16, 586, 557, 69, 72, 73, 74, 586, 
543, 47, 46, 47, 585, 442, 394, 39, 56o en 
39 tot aan de huidige grens van Zutphen: 

c. het gedeelte begrensd door de lijn, 
beginnende bij het snijpunt van het ver
lengde van de zuidgrens van het perceel 
kadastraal bekend Warnsveld sectie G nr. 
25 met de huidige grens van Zutphen, 
getrokken langs enerzijds het perceel ka
dastraal bekend Warnsveld sectie G nr. 25, 
recht door 429, langs 428 en anderzijds 
langs de percelen sectie G nrs. 40, 39, 38, 
recht door 429 en 1ancs 159, tot aan het 
punt, waar de percel~n sectie G ms. 428, 
1 S9, en 436 samenkomen, vervolgens lijn
recht door perceel sectie G nr. 436 tot aan 
het punt, waar de percelen sectie G nrs. 
237, 306 en 307 samenkomen, en verder 
enerzijds la.nes het perceel sectie nr. 307 
en - na de Emmerikse weg loodrecht te 
hebben gesneden - langs de percelen 
sectie G nrs. 319, 320 tot het verlengde 
van de grens tussen de ms . . 343 en 126, 
recht door het perceel nr. 320 en verder 
langs de percelen nrs. 343, 129, 349, 350, 
375 en 374 en anderzijds langs_ het perceel 
nr. 436, vervolgens langs de noordelijke 
berm van de Emmerikse wee, en - na de 
Emmerikse weg loodrecht te hebben ge
sneden ter hoogte van de noordelijke punt 
van perceel nr. 386 - langs het perceel 
nr. 386, recht door nr. 320 en verder langs 
de percelen nrs. 126, 279, II7 en U4 tot 
aan de huidige grens van Zutphen. 

Art. Z. 1. De machten en de ambte
.na.ren van de gemeenten, aan welke gebied 
-,vordt toegevoegd. oefenen met ingang van · 
I Januari 1950 hun bevoegdheden uit in 
het naar elk van die gemeenten overcaande 
gebied. 

2. De op 31 December 1949 in of voor 
de overgaande ge bieden geldende gemeen
telijke voorschriften behouden hun rechts
pacb.t, totdat door het bevoegde , cezag 
anders zal zijn bepaald. Het bevoegde gezag 
van een gemeente, aan welke gebied wordt 
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toegevoegd, is verplicht vóór I Januari 1952 
te bepalen, welke gemeentelijke besluiten ia 
het gebied zijner gemeente zullen gelden. 

3. Zo dikwijls ten aanzien van besluiten 
tot het afschaffen of vaststellen van gemeen
telijke voorschriften goedkeuring van hoger 
·gezag is voorgeschreven, is déze mede 
v.ereist voor het vervallen of van toe
passing verklaren van gemeentelijke voor
schriften in de overgaande ge bieden. 

4. De bevoegdheid tot het heffen en 
invorderen van gemeentelijke belastingen, 
betrekking hebbende op de overgaande 
ge bieden, over een belastingjaar, dat vóór 
1 Januari 1950 is aangevangen, blijft voor
behouden aan de machten en ambtenaren, 
die daarvoor zijn aangewezen in de ge
meente, waarvan het gebied is afgescheiden. 

Art. 3. I. Met afwijking van het be
paalde in artikel 4, tweede lid, der gemeente
wet worden zij, die gedurende de laatste 
twaalf maanden hun werkelijke woonplaats 
hadden in het gebied van een gemeente, 
dat ingevolge deze wet deel gaat uitmaken 
van een andere gemeente, van I Januari 
1950 af als ingezetenen van deze andere 
gemeente beschouwd. 

2. Zij, die zich in de loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben en sedert
dien hun werkelijke woonplaats hebben 
gehad in het gebied ener gemeente, dat 
ingevolge deze wet deel gaat uitmaken van 
een andere gemeente1 worden geacht van 
de datum van vesticing af hun werkelijke 
woonplaats in deze andere gemeente te 
hebben gehad. · 

Art. 4. I. De vaststellinc van de uit
kering, ingevolge artikel 2, _ onder b, van 
de wet van IS Juli 1929, Staatsblad 388, 
sedert gewijzigd, voor de gemeente Zutphen 
voor het jaar 1950, geschiedt met inacht
neming van hetgeen in de volgende leden 
van dit artikel is bepaald. 

2. Voor de berekening van het gemiddel
de, bedoeld in het vorige lid aangehaalde 
artikel, wordt, voor elk der rekeningsjaren 
1939, 1940 en 1941, het bedrag van de 
ten laste van de gemeente Zutphen ge
bleven uitgaven, bedoeld in artikel 2, onder 
b, der in het vorige lid genoemde wet en 
blijkende uit de einduitkomst van de opgave, 
ingevolge artikel 8, .ze lid, van het Finan
ciële verhoudingsbesluit 1948, vermeerderd 
met een gedeelte van de overeenkomstige 
bedragen onderscheidenlijk van de ge.meen
ten Gorssel en Warnsveld. 

Deze gedeelten worden verkregen door 
vermenigvuldiging van de laatstbedoelde 
bedragen met een breuk, waarvan cie noemer 
voorstelt het aantal inwoners. respectieve
lijk van de gemeenten Gorssel en Warnsveld 
op SI December van de jaren 1938, 1939 . 
en I 940 en de teller het aantal inwoners, 
dat bij de grenswijziging naar de gemeente 
Zutphen is overgegaan. 

3. Het aldus vermeerderde bedrag der 
teI\ laste van de gemeente Zutphen blijvende 
uitgaven, als bedoeld in artikel 2, onder b, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad 388, 
sedert gewijzigd, wordt gedeeld door het 
aantal inwoners dier cemeente op 31 ~ 
cember van het aan het rekeningsjaar 
voorafgaande kalenderjaar, vermeerderd 
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met het aantal inwoners, dat krachtens 
deze wet naar de genoemde gemeente is 
overgegaan,· waarna de som van de ver
kregen quotiënten gedeeld ,wordt door drie. 

Art. 5. 1. De uitkeringen door het Rijk 
wegens aan de gemeenten Gorssel en Warns
veld toekomende opcenten van belastingen, 
waarvan het belastingjaar ten tijde der 
grenswijziging niet is verstreken, worden 
aan deze gemeenten gedaan, ook voor zover 
deze betreffen het V&I\ haar afgescheiden 
cebied. 

2. De gemeenten Gorssel en Warnsveld 
dragen van de in het vorige lid bedoelde 
uitkeringen, voor zover zij betrekking heb
ben op het van haar afgescheiden gebied, 
aan de gemeente Zutphen zoveel twaalfde 

· gedeelten van de verkregen opbrengst over, 
als er na het tijdstip van de gebiedsovergang 
m,aanden in het lopende belastingjaar over
blijven. Deze overdracht zal door de ge
meenten Gorssel en Warnsveld geschieden 
binnen 3 maanden, nadat ZIJ de uit1teringen 
hebben ontvangen. 

3. Ten aanzien van de in het derde lid 
van artikel 2 genoemde belastingen vindt 
geen verrekening tussen de gemeenten plaats. 

Art. L 1 . Te rekenen van I Januari 
1950 gaan alle rechten, lasten, verplich
tingen en bezittingen der gemeenten Gorssel 
en Warnsveld, betrekking hebbende op of 
gelegen in de gebieden, die ingevolge deze 
wet overgaan, over op de verkrijgende 
gemeente, zonder dat daarvoor een nadere 
akte wordt gevorderd. 

2. Onder de rechten, genoemd in het 
eerste lid, zijn begrepen die op Rijksuitkerin-
gen-oorlogsgeweldschade voor het herstel 
van de in de overgaande gebieden liggende 
wegen en kunstwerken. 

3. De kosten van de werken tot herstel 
en verbetering van de overgangen van de 
Berkel, welke voor gezamenlijke rekening 
van de gemeenten Gorssel en Warnsveld 
en in overlec met de gemeen.te Zutphen 
vóór I Januari 1950 zijn uitgevoerd of 

· opgedragen, komen voor rekening van de 
verkrijgende cemeente. 

Art. 7. 1 . Wege.ns de overgang van de 
zich aan de Kapperallee bevindende aan 
de gemeente Gonsel toebehorende bomen 
en van het J)OOtrecht aan de Kapperallee 
keert de gemeente Zutphen een. door eeQ 
vanwege het Staatsbosbeheer ·aan te wijzen 
taxateur vast te stellen bedrag aan de 
gemeente Gorssel uit. 

2. Ter vergoeding van de door de 
gemeente Warnsveld tengevolge van de 
toevoeging van een gedeelte van haar ge
bied aan de gemeente Zuti,hen te derven 
inkomsten wordt door de gemeente Zutphen 
aan de gemeente Warnsveld een bedrag 
in eens uitgekeerd van f 37,500. 

Art. 8. 1. Alle kadastrale en andere 
stukken, uitsluitend betrekkinc hebbende 
op gebied, dat krachtens deze wet van 
een &Qdere cemeente deel gaat uitmaken, 
worden na 1 Januari 1950 bewaard door 
de gemeente, aan welke het gebied wordt 
toegevoegd. . 

2. De besturen der gemeeI\ten Zutphen, 
Warnsveld en Gorssel hebben na I Januari 
1950 het recht te allen tijde kosteloos 
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inzage te nemen van elkanders archieven 
en op kosten hunner gemeente afschriften 
of uittreksels van de zich in die archieven 
bevindende stukk;,en te vorderen, voor zover 
deze betrekking hebben op het gebied, dat 
aan hun gemeente is toegevoegd of daar
van is afgescheiden. 

Art. 9. 1. Burgemeester en wethouders 
der gemeenten Gorssel en Warnsveld zenden 
op I Januari 1950 aan burgemeester en 
wethouders der gemeente Zutphen, na daar
van afschriften te hebben gehouden, de 
delen van de tot de bevolkingsregisters 
behorende persoonsregisters, welke betrek
king hebben op de personen, die op 31 
December 1949 in de bevolkingsregisters 
van eerstgenoemde gemeenten zijn opge
nomen en beschreven aan adressen, gelegen · 
in de naar laatstgenoemde gemeente over• 
gaande gebieden. Deze delen worden samen
gevoegd met het persoonsregister der ge
meente Zutphen. 

:z. Burgemeester en wethouders der ge
meenten Gorssel en Warnsveld zenden op 
1 Januari 1950 aan burgemeester en wet
houders van Zutphen de delen van de tot 
de bevolkingsregisters behorende woning
registers, welke betrekking hebben op de 
woningen, die op 31 December 1949 in 
de overgaande gebieden zijn gelegen. 

De in de vorige alinea bedoelde delen 
worden binnen twee weken door burge
meester en wethouders der gemeente Zut
phen, nadat daarvan afschrift is gehouden, 
teruggezonden aan burgemeester en wet
houders der gemeenten Gorssel en Warns
veld en worden in laatstgenoemde gemeen
ten, gescheiden van het woningregister, 
bewaard. · 

De door burgemeester en wethouders der 
gemeente Zutphen vervaardigde afschriften 
worden samengevoegd met het woning
register dier gemeente. 

3. Te rekenen van I Januari 1950 af 
maken de in de tweede volzin van het 
eerste lid bedoelde delen en de in de laatste 
volzin van het tweede lid bedoelde afschrif
ten deel uit van het bevolkingsregister der 
gemeente Zutphen. 

Art. 10. 1. Burgemeester en wethou
ders der gemeenten Gorssel en Warnsveld 
zenden op I Januari 1950 aan burgemeester 
en wethouders der gemeente Zutphen uit
treksels uit de voor hun gemeenten op 
31 December 1949 van kracht zijnde kiezers
lijsten, waarop voorkomen de namen dec 
personen, die 01> die datum gevestigd waren 
in het overgaande gebied. • 

2. Deze uittrek.seis worden door burge
meester en wethouders der gemeente Zut
phen, met inachtneming van artikel 3, 
voor zoveel noaig aangevuld met de ver
andering van de aanduiding der woonplaats 
van .iedere 1c.iezer en met vermelding van 
het stemdistrict, waartoe hij dientengevolge 
behoort. 

Samengevoegd met de in de gemeente 
Zutphen op 31 December 1949 van uacht 
zijnde kiezerslijst, vormen deze uittreksels 
mede de kiezerslijst voor deze gemeente, 
totdat deze overeenkomstig de kieswet door 
een nieuwe lijst is vervangen. 

3, In de gemeenten Gorssel en Warns-
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veld vormen de op 31 December 1949 van 
Kracht zijnde kiezerslijsten, nadat hiervan 
geschrapt zijn de namen der personen, 
voorkomende op de in het eerste lid be
doelde uittreksels, de kiezerslijsten voor 
deze gemeenten, totdat zij overeenkomstig 
de kieswet door nieuwe lijsten zijn ver
vangen. 

Art. ll. 1. De kosten voor verzorgin,g 
of verpleging van annen, welke ingevolge 
de artikelen 30, 39 of 39bi1 der Armenwet 
worden voldaan uit de kas der gemeente 
Gorssel of der gemeente Warnsveld. komen, 
voor zover deze armen door die gemeenten 
of door het hoger gezag geacht werden 
woonplaats in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek of hoofdverblijf te hebben in het 
overgaande gebied, te rekenen van I Januari 
1950 voor rekening van de gemeente Zut
phen. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
30, 39 of 39bi1 der Armenwet worden de 
personen, die op de onderscheidenlijk in 
die artikelen bedoelde tijdstippen hoofd
verblijf of woon1>laats in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek hadden in het over
gaande gebied, van I Januari 1950 af 
geacht hoofd verblijf of wooru,laats in de 
zin van het Burgerlijk Wetboek te hebben 
in de gemeente Zutphen. 

Art. 12. 1. ZiJ, die 01> 1 Januari 1950 
op de lijsten voorkomen, bedoeld in de 
artikelen 17 en 45, tweede tid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), en op die dag 
gevestigd zijn In het naar de gemeente 
Zutphen overgaande gebied, worden over
geschreven op de lijsten dier gemeente, 
tenzij van hen vóór I Februari 1950 bij 
het bestuur der gemeente, waarvan het 
gebied is afgescheiden, een verzoek inkomt 
om op de lijsten dier gemeente ingeschreven 
te blijven. De gemeentebesturen van Gorssel 
en Warnsveld dragen zorg, dat de boven
staande regeling tijdig ter algemene kennis 
wordt gebracht door plaatsing in Hn of 
meer dag- of r,ïeuwsbladen der gemeente, 
of, bij het ontbreken daarvan, ener naburige 
gemeente. Bovendien maken zij haar op de 
gebruikelijke wijze aan de ingezetenen bekend. 

2. BiJ de overschriJving geschiedt de 
inschrijving in volgorde van de dagen, 
waarop de verzoeken om vergunning of 
verlof van de reeds ingeschreven en van 
de over te schrijven personen bij de betrok
ken gemeentebesturen inkwamen. Voor zo
ver verzoeken op dezelfde dag inkwamen, 
gaat de in leeftijd oudere voor; bij gelijke 
ouderdom beslist het lot. 

3. Zodra een verzoek, als bedoeld in 
het eerste lid, is ingekomen, geven burge
meester en wethouders der betrokken ge
meenten daarvan kennis aan burgemeester 
en wethouders der gemeente Zutphen. 

Art. 13. Geschillen omtrent de toepas
sing van deze wet worden door Ons beslist. 

Art. H. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag nahaar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, a De-

cember 1949. JULIARA. 
De Minister van Binnenlandse Zahn, 

TBULINGS. 
(Uitgq. 27 Duember 1949). 
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S.J 578 
22 December 1949. WET. houdende nadere 

wijziging van het Tweede Hoofdstuk A 
der Rijksbegroti1'C voor het dienstjaar 
r.948. (Departement van Alcemene Za
ken.) 

Bijl. Hand. 11 49/50. 1494; Hand. 11 
49L5o, bladz. 108o; 

Bijl. Hand. 1 49/50. 1494; Hand. 1 49/50, 
bladz. 112. 

s. J 579 
22 December 1949. WET tot wijziging van 

de wet van II Juni 1921 (Staatsblad 
N°. 795) • betreffende machtiging tot 
het van Rijkswege garanderen van 
geldleningen, ten behoeve van door 
het Rijk gesubsidieerde scholen voor 
voorbereidend hoger- en middelbaar 
onderwijs en ingevolge de artikelen 156 
tot en met 171 der lager-onderwijswet 
1920 gesubsidieerde bijzondere kweek
scholen voor onderwijzers. 

BiJ.l. Hand. 11 48/49. 1305; 
Bijl. Hand. 11 49/501 1305; Hand. 11 

49L5o, bladz. 935; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1305; Hand. 1 49/50. 

bladz. I 13; . 
Wij JULIANA, enz •••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de aanwijzing van de 
onderwijsinstellingen, waarvoor garantie kan 
worden verleend, als bedoeld in de wet 
van II Juni 1921 (Staatsblad n°. 795) 1 

gewijzigd bij de wet van 8 April 1932 
(Staatsblad n°. 149), uit te breiden en het 
bedrag der geldleningen, in die wet genoemd, 
te verhogen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Enig arti1"l 
Het enig artikel van de wet van 11 Juni 

1921 (Staatsblad 11°. 795), gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1932 (Staatsblad n°. 149), 
wordt gewijzigd als volgt: 

I. In het eerste lid worden de woorden: 
"de Pensioenfondsen voor de Koloniale 
Landsdîen,aren en Locale Ambtenaren" 
vervangen door: de Indische Pensioen• 
fondsen, terwijl na "hoogere burgerscholen'' 
en voor "de door het Rijku ingevoegd 
wordt: en middelbare scholen voor meisjes. 

2. In het tweede lid wordt het getal 
25.000.000 vervangen door 35.000.000. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cembn 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

Te. RUTTEN. 

De Jl(inister van Financiën, 
P. LIJÇFTINCK. 1 

( Uitgeg. 13 Januari 1950.) 
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i&J580 
à Dece111Mr 1949. WET. betreffende cre

dietverstrekking aan Indonesië 1949. 
Bijl. Hand. 11 48/ 49, 1320; 

. Bijl. Hand. 11 49/50. 1320; Hand. 11 
49L5o, bladz. 935; 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1320; Hand. 1 49/50, 
l,ladz. 113. 

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

dat het wenselijk is ten behoeve van het 
herstel en de wederopbouw van Indonesië 
en daardoor tevens van Nederland, zomede 
ter bevordering van het daarvoor nood
zakeliike betalingsverkeer tussen beide ge
biedsdelen, verdere geldleningen aan Indo
Qesië te verstrekken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het in artikel I van de Wet 

van 27 Mei 19491 Staaublad n°. J 2181 

genoemde bedrag van f 850 millioen (acht
honderd en viJ"ftig millioen gulden) wordt 
verhoogd tot 960,000,000 (negenhonderd 
zestig millioen gulden). 

Art. 2. Artikel 3 van de Wet van 27 
Mei 1949, Staatsblad n°. J .218, wordt als 
volgt gelezen: 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
om in dit crediet te voorzien door uitgifte 
of belening van bewijzen van vlottende 
schuld met inachtneming van de daar- • 
omtrent bestaande of nader vast te stellen 
wettelijke bepalingen een en ander telken
male zolang in totaal uit hoofde van deze 
machtiging niet een hoger bedrag uitstaat 
dan het bedrag van het op grond van 
artikel I verstrekte crediet, verhoogd tot 
f 960,000,000 (negenhonderd zestig millioen 
gulde!\). 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dac volgen.de op die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 

De Mininer van Financiën, 
P. LIEPTINCK. 

JULIANA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

. De M ininer van Overzeese Gebiecüd.elen, 
J. H. VAN MAARs:aVEEN. 

(Uitgeg. 30 December 1949.) 

•. J 581 
22 December 1949. WET. houdende voor

ziening in de behoefte aan kasgeld 
voor de Indonesische dienst hier te 
lande gedurende het jaar 1949. 

BiJ_l. Hand. 11 48/49, 1343. 
Bijl. Hand. 11 49/50. 1433; Hand. 11 

49/.50, bladz. 935: 
Bijl. Hand. I 49/50. 1433; Hand. I 49/50, 

bladz. 113. 
Wij JULIANA, enz •.•• doen te weten: 
Alzo Wij in overweginc genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
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waarop. in afwijking van artikel 23 d~ 
Indische Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad 
n°. 328), voor het dienstjaar 1949 zal wordett 
voorzien in de behoefte aan kasgeld voor 
de Indonesische dienst hier te lande; • 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. t. Onze Minister van Financiët:1 

wordt bevoegd verklaard om bij het openen 
van credieten aan Onze Minister van Over
zeese Gebiedsdelen gedurende het jaar 1949 
het bedrag der volgens artikel 26 van de 
Indische Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad 
n°. 328) in 's Rijks Schatkist gestorte 
gelden te boven te gaan met een som van 
ten hoogste f 950,000,000 (negenhonderd 
vijftig millioen gulden). 

Art. 2~ Onze Minister van FinanciëQ is. 
bevoegd met betrekking tot deze crediet
verlening in overleg met Onze Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen voorwaarden te 
stellen, mede ten aanzien van rente en 
aflossing. 

Art. 3. Onze Minister van Financiën is' 
bevoegd om in het voorschot. verleend 
krachtens het bepaalde in artikel 1, te 
voorzien door uitgifte of belening van 
bewijzen van vlottende schuld, met inacht
nerrung van de daaromtrent bestaande of 
nader vast te stellen wettelijke bepalingen. 
een en ander telkenmale zolang in totaal 
uit hoofde van deze machtiging niet een 
hoger bedrag uitstaat dan het bedrag van 

• het krachtens deze Wet verleende voorschot. 
Art. 4. Deze wet wordt geacht in wer

king te zijn getreden met ingang van I 
Januari 1949. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Palei.ze Soestdijk, 22 De

cember 1949. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

JULIANA. 

De Minister zonaer Portefeuille, 
GöTZEN. 

De Minister van Ovuzau GebiedltUlen. 
J. H. VAN MAARSBVEEN. 

(Uitgeg. 30 Dectlfflber 1949.) 

s. 3 582 
22 December 1949. WET tot nadere wijzi

ging van het Eerste Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het di~jaar 1949. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1443; Hand. II 
49/_so. bladz. 934--935, 

Bijl. Hand. I 49/50, 1443; Hand. 1 49/50, 
bladz. 113. 

Titel B. Buitengewone dienst. f 748 000 
.a. Kapitaalsuitgaven . • • • • 748 ooo 

s. 3 583 
22 December 1949. WET, houdende voor

zieningen ten aanzien van de Bevor
deringswet voor de landmacht 1902 en 
de Wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1422; Hand. 11 
49/50, bladz. 936; 

BiJl. Hand. 1 49/50, 1422; Hand. 1 49/50, 
l,ladz. 113. 
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Wij JULIANA, enz .. • . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is tijdelijk nadere voorzie
ningen te treffen ten aanzien van de offi
cieren en de reserve-officieren der Koninklilke 
landmacht, 'zulks in afwijking van enige 
bepalingen van de Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902 en de Wet voor het reserve
personeel der landmacht 1905. zoals deze 
wetten laatstelijk zijn gewijzigd bij de Wet 
van 8 April 1948 (Staatsblad nr. I 142); 

Zo is het, dat Wij. de Raad van State enz. 
Art. t. In de Bevorderingswet voor de 

landmacht 1902 worden de volgende wijzi
gin&en aangebracht: 

1. In het eerste li~ van artikel 24 wor
den de woorden "officieren der infanterie. 
der cavalerie. der artillerie of der genie of 
der militaire luchtvaart" vervangen door 
de woorden: andere officieren der landmacht. 

2. Artikel 25 wordt gelezen: In de 
openvallende plaatsen bij het wapen der 
genie, het wapen van de verbindingsdienst, 
het wapen der militaire luchtvaart. het 
wapen der Koninklijke marechaussee, het 
dienstvak der intendance. het dienstvak 
van de militair juridische dienst, het dienst
vak: van de technische dienst en het dienst
vak van de aan• en afvoertroepen wordt, 
behalve door benoeming tot officier bij die 
wapens en dienstvakken. en door bevordering 
van tot die wapens en dienstvakken be
horende officieren, ook voorzien door over
plaatsing al of niet met bevordering van 
andere officieren der landmacht. die voor 
de dienst bij genoemde wapens en dienst
vakken een bijzondere geschiktheid bezitten. 

De overplaatsing van die officieren ge
schiedt zoveel mogelijk op hun verzoek. 

Wij behouden .Ons voor, de aldus over
geplaatste officieren in hun rang en ouder
dom van rang, of wel met bevordering, 
terug . te plaatsen bij het wapen, de staf, 
of het dienstvak, waartoe zij bij hun over
plaatsing behoorden. 

Bevorderingen, krachtens dit artikel ver
leend, komen niet in mindering van de 
bevorderingen bij keuze. bedoeld bij arti
kel 14. 

3. De artikelen 26, 27 en 28 worden 
buiten toepassing gelaten. 

4. In het eerste lid van artikel 34 wordt 
het woord "en" vervangen door een kom.ma. 
Voorts worden tussen de woorden "diri
gerende officieren-tandarts•• en "worden'• 
ingelast de woorden: en dirigerende militaire 
apothekers. 

In het derde lid van dit artikel vervallen 
tweemaal de woorden ,,militair apotheker 
of". 

5. Artikel 72 wordt gelezen: De non
activiteitsbezoldiging bedraagt voor de offi
cieren, bedoeld onder 3°, 4° en 5° van artikel 
70, twee derbn en voor die, bedoeld onder 
20 en 6° van ,genoemd artikel, de helft van 
de activiteitsbezoldiging, met dien verstande, 
dat onder activiteitsbezoldiging is te ver
staan de bezoldiging voor de betrokken 
rang, in verband met het volbrachte aantal 
dienstjaren als officier vastgesteld. 

W~eer de op grond van artikel 70 
onder 2°, 3°, 4°, S°, of 6°, op noQ&Ctiviteit 
gestelde officier inkomsten gaat genieten 
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uit ·of in verband me-t arbeid of bedrijf, 
terhand genomen na de op norta.ctiviteits
stelling, kan, indien de nonactiviteitsbezol
diging vermeerderd met de aldus verkregen 

. inkomsten het bedrag der activiteîtsbezol
diging zou overschrijden, de nonactiviteit~ 
bezoldiging overeenkomstig nader door Ons 
te stellen regelen worden verminderd. 

Voor de officieren, bedoeld onder 1° van 
artikel. 70 worden de financiële gevolgen 
van het intreden der nonactiviteit bij 
nadere wet geregeld. 

Art. 2. In de tabel Litt. B, behorende 
bij de Bevorderingswet voor de landmacht 
1902, wordt tussen de woorden "Dirigerend 
militair apotheker, met rang van" en 
,1luitenant-kolonel" ingelast het woord ko-
1onel, gevolgd door een komma. 

Art. 3. In de Wet voor het reserve
personeel der landmacht 1905 worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Artikel 12 wordt aangevuld · met een 
zesde lid, luidende: Bij de benoeming of 
bevordering van officieren, wier benoeming 
of bevordering als gevolg van buitengewone 
omstandigheden achterwege is gebleven, kan 
van het bepaalde bij dit artikel worden 
afgeweken. De ouderdom in rang van deze 
officieren wordt alsdan in het besluit hunner 
benoeming of bevordering, met inachtne
ming van de begi.Qselen neergelegd in artikel 
15, vastgesteld. 

2. Artikel 30 wordt gelezen: Officieren 
der landmacht, die voor de dienst bij de 
generale staf, het wapen der genie, het 
wapen van de verbindingsdiel\St, het wapen 
der militaire luchtvaart, het wapen. der 
Koninklijke marechaussee, het dienstvak 
der intendance, het dienstvak van de 
militair juridische dienst of het dienstvak 
van de technische dienst en het dienstvak. 
van de aan- en afvoertroepen een bijzondere 
geschiktheid bezitten, kunnen door Ons, 
al dan niet met bevordering, bij die staf, 
die wapens of die dienstvakken worden 
overgeplaatst. 

De overplaatsing van deze officieren 
geschiedt zoveel mogelijk op hun verzoek. 

Wij behouden Ons voor, de aldus over
geplaatste officieren in hun rang en ouder
dom van rang, of wel met bevorderiq, 
terug te plaatsen · bij het wapen, de staf 
of het dienstvak waartoe zij bij hun over
plaatsing behoorden. 

Bevorderingen, krachtens dit artikel ver
leendf komen. niet in mindering van de 
bevorderingen bij keuze, bedoeld bij arti
kel 21a. 

3. De artikelen 31, 32 en 33 worden 
buiten toepassing gelaten. 

Art. 4. In de tabel behorende bij de 
Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905. wordt tussen de woorden 
"Dirigerend rnilitaire-apatheker, met raQg 
van" en "luitena.nt-kolonel" ingelast het 
woord kolonel, gevolgd door een komma. 

Art. 5. In het derde lid . van arti~el lil 
van de Wet van 8 April 1948 (Staaublad 
nr. I 142). wordt het jaartal "1950" ver
vangen door het jaartal 1952. 

Art. 6. Deze wet treedt in werking met 
inaanc van de dag na die harer afkondiginc, 
met uitzondering van: 

$. t 949, l 583---585 

a. de bepaling van artikel 1, onder S, 
welke in werking zal treden op een door 
Ons te bepalen tijdstip, 

b. de bepaling van artikel 3, onder 1, 
welke geacht wordt in werking te zijn 
getreden met ingang van I Januari 1947. 

Op het tijdstip, waarop de bepaling van 
artikel 1, onder S, in werking treedt, vervalt 
artikel I van het Eerste uitvoeringsbesluit 
van het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Departement van Defensie (Ver
ordeningenblad nr. 115/1940). 

Deze wet vervalt met" ÎQgaQS van 1 
Januar.i 1952. 

Lasten en. bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, 
. SCHOKKING. 

( Uitgeg. 13 JanUJJTi 1950.) 

s. J 584 
22 December 1949. WET, houdende nadere 

wijziging van het Negende Hoofdstuk A 
der Rijksbegroting voor -het dienstjaar 
1948. (Departement van Wederopbouw
en Volkshuisvesting.) 

. Bijl. Hand. 11 49/50, 1437; Hand. Il 
49[50, bladz. 999; 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1437; Hand. 1 49/50, 
bladz. 113. 

s. J 585 

22 December 1949. WET, houdende bepa
lingen tot wering en bestrijding van 
besmettelijke vogelziekten. (Vogelziek
tenwet.) 

Bij_l. Hand. 11 48/4'), 1330; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1330; Hand. 11 

49L5o, bladz. 935; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1330; Hand. 1 49/50, 

bladz. 113. 
Wij JULIANA, enz •• • • doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 49 van de Veewet de 
algemene maatregel van bestuur van 16 Juli 
1949, Staatsblad N°. J 326, houdende be
palingen tot wering en bestrijding van 
besmettelijke vogelziekten, behoort te wor
den vervangen door een regeling bij de Wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. In deze Wet wordt verstaan 

onder: 
"M;nister" : Onze met de zaken van de 

Landbouw belaste Minister. 
Art. 2. 1. Tot werinc van besmettelijke 

ziekten van · pluimvee kunnen door Onze 
Minister de in- en doorvoer van door hem 
aangewezen soorten vogels, alsmede van 
eieren1• vlees en andere producten, afkomstic 
van aie vogels, worden verboden of niet 
dan voorwaardelijk worden toegestaan. 

2. Het is verboden de vogels en pro
ducten, waarvan de in- of doorvoer voor
waardelijk is toegestaan, in:- of door te 
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voeren langs andere dan de door Onze 
Minister, in overleg met Onze Minister van 
Financiën, aangewezen kantoren. 

3. Indien de in- of doorvoer is t~ge
staan onder voorwaarde van voorafgaand 
onderzoek, wordt voor dat onderzoek ver
goeding van kosten geheven naar een door 
Onze Minister vast te stellen tarief. 

Art. 3. 1. Tot wering en bestrijding 
van door Onze Minister aangewezen be
smettelijke ziekten van vogels zijn, de 
artikelen 9, 10, 11, 15 tot en met 32, 35 
tot en met 44, 97, 98 en 99 van de Veewet 
en de krachtens die artikelen vastgestelde 
bepalingen van overeenkomstige toepassing. 

2. De aanwijzing ingevolge het eerste 
lid kan slechts geschieden, indien de ziekte 
een gevaar kan opleveren voor ernstige 
aantasting van de pluimveestapel. 

Art. 4. 1. Overtreding van bet bepaal
de bij of krachtens deze Wet wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste I jaar of 
geldboete van ten hoogste f 500,-. 

2. Titel VI van de Veewet is van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 5. 1. Deze Wet kan worden aan
gehaald onder de titel ,, Vogelziektenwet". 

2. De Wet van 29 December 1922, 
Staatsblad 747, tot wering van besmettelijke 
pluimveeziekten wordt ingetrokken. 

3. Deze Wet treedt in werking met in
gang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin zij is 
geplaatst. 

Lasten en bevelen, eni. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister van La.ndbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

M.ANSHOLT. 

(Uitgeg. 13 Januari 1950.) 

s. J 586 

22 December 1949. WET, houdende goed
keuring van het Verdrag voor de 
beveiliging van mensenlevens op zee, 
ondertekend te Londen 10 Juni 1948. 

Bijl. Hand. II 49/50, 1484; Hand. II 
49/50, bladz. 935; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1484; Hand. I 49/50, 
bladz. II3; 

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

dat het vanwege Ons te Londen op 10 Juni 
1948 ondertekende internationale Verdrag 
voor de beveiHging van mensenlevens op 
zee 1948, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft alsmede dat het wenselijk 
is het internationale Verdrag voor de 
beveHiging van mensenlevens op zee 1929 
(Staatsblad 1932 N°. 539) op te zeggen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het vanwege Ons te Londen op 

10 Juni 1948 ondertekende internationale 
Verdrag voor de beveiliging van mensen
levens op zee, 1948, van welk Verdrag de 
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Franse en de Engelse tekst* alsmede de 
Nederlandse vertaling nevens deze wet zijn 
gevoegd, wordt voor het Rijk in Europa 
goedgekeurd. 

Art. 2. Goedgekeurd wordt het op 31 
Mei 1929 te Londen ondertekende interna
tionale Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee, 1929, in werking 
getreden op I Januari 1933 voor het Rijk 
in Europa en op I Juli 1935 voor Indonesië 
(Staatsblad 1935 H0 • 317), op te zeggen 
voor het Rijk in Europa met ingang van de 
datum, waarop het jn artikel I bedoelde 
Verdrag voor Nederland in werking treedt. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkond1.ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

(Uitgeg. 10 Februari 1950.) 

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE 
BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS 

OP ZEE, 1948 

De Regeringen van de Argentijnse Repu
bliek, het Gemenebest van Australië, Bel
gië, de Republiek yan de Verenihde Staten 
van Brazilië, Canada, de Republiek van 
Chili, de Republiek van China, Denemarken, 
Egypte, de Republiek van Finland, de 
Franse Republiek, Griekenland, de Repu
bliek van IJsland, India, Ierland, de Ita
liaanse Republiek, Nederland, Nieuw-Zee
land, Noorwegen, Pakistan, de Republiek 
van Panama, de Republiek van de Philip
pijnen, de Republiek van Polen, de Portugese 
Republiek, de Unie van Zuid-Afrika, Zwe
den, het Verenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland, de Verenigde 
Staten van Amerika, de Unie van Socialis
tische Sovjet Republieken en de Federatieve 
Volksrepubliek van Yoegoslavië, verlangend 
zijnde de Veiligheid van mensenlevens op 
zee te bevorderen door in gemeen overleg 
gelijke beginselen en regelen daartoe vast 
te stellen: 

van oordeel zijnde, dat dit doel het beste 
kan worden bereikt door het sluiten van 
een Verdrag ter vervanging van het Inter
nationaal Verdrag voor de beveiliging van 
mensenlevens op zee, 1929: 

Hebben de navolgende Gevolmachtigden 
benoemd, te weten: 

de Argentijnse Republiek: 
de kapitein ter zee Don Alberto Oddera, 

marine-attaché bij de Argentijnse Am
bassade te Londen, 

de kapitein-luitenant ter zee Don Juan 
Eugenio Peffabet, Chef van de afdeling 
Regeling en Veiligheid voor de Scheep
vaart bij de Zee- en rivier doorvoer
dienst, Zee-prefectuur, Ministerie van 
Marine, 

* De Franse en Engelse tekst zijn niet 
opgenomen. 
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de luitenant Don Jorge P. Martinez-Vivot, 
scheepsbouwkundig ingenieur. 

het Gemenebest van Australië: 
de kapitein Nonnan Gerald Roskruge, 

tijdelijk Directeur van scheepvaart, 
Afdeling Scheepvaart van het Ministerie 
van scheepvaart en Brandstoffen, 

de heer Sydney Pollock, Ingenieur en 
hoofdinspecteur, Afdeling Scheepvaart, 
Ministerie van Scheepvaart en Brand
stoffen. 

Be/gil: 
de heer G. Bertrand, hoofdingenieur, 

directeur van de Scheepvaart-Admi
nistratie, 

de heer F. van Gooi, nautisch adviseur 
van de Scheepvaart-Administratie. 

de Republiek van de Verenigde Staten van 
Brazilië: 

de Vice-admiraal b.d. Gustavo Goulart, 
Voorzitter van het Scheepvaarttribu
naal, 

de Schout bij Nacht Antonio Alves 
Camara, Directeur-Generaal van de 
Hydrografische en Navigatie Afdeling 
van het Ministerie van Marine, 

de kapitein ter ~ Paulo Nogueira 
Penido, Marine attaché bij de Brazi
liaanse Ambassade, 

de kapitein-luitenant ter zee J. C. Rego 
Monteiro, scheepsbouwkundig ingeni
eur, hoofd van de technische af deling 
de Màrinewerf te Rio de Janeiro. 

Canada: 
de heer Jules Léger, ambtenaar bij de 

Hoge Commissaris te Londen, 
de heer H. V. Anderson, Directeur van 

Scheepvaartdiensten. 

de Republiek van Chili: 
de kapitein-luitenant ter zee Kaare Olsen, 

Marine attaché bij de Chileense Am
bassade te Londen. 

de Republiek van China: 
Zijne Excellentie Dr. Tien-Hsi Chenc, 

Ambassadeur. 

Denemarken: 
de heer Ove Nielsen, hoofd van de Afde

ling Scheepvaart van het Koninklijk 
Ministerie van Handel, Industrie en 
Scheepvaart, 

de heer Aage H. Lanen, Chef van de 
Technische Afdeling van het Koninklijk 
Ministerie van Handel, Industrie en 
Scheepvaart, 

de heer Arnold Poulsen, civiel-ingenieur, 
adviseur voor Radio- en electro-techniek 
van het Koninklijk Ministerie van 
Handel, Industrie en Scheepvaart, 

de heer A. Bache, plaatsvervangend 
afdelingshoofd van het Koninklijk Mi
nisterie van Handel, Industrie en 
Scheepvaart, Secretaris van de Dele
gatie, 

de heer T. C. Christensen, reder, lid van 
het bestuur van de Deense vereoiginc 
van reders vazi stoomschepen, 
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de kapitein Th. Petersen, secretaris van 
de Deense Vereniging van reders van 
stoomschepen, 

de kapitein J. Kastrup Olsen, voor.zitter 
van de Agemene Deense Vereniging 
van koopvaardijkapiteins, 

de heer H. Rasmussen, secretaris-generaal 
van de Unie van Stokers van Dene
marken. 

Egypte: 
de heer Choukry Costandi Fanous, consul

ceneraal van Egypte te Londen. 

de Republiek oan Finland: 
de kapitein William Södennan, hoofd van 

de Scheepvaartafdeling van het Mi
nisterie van Scheepvaart. 

de Franse Republiek: 
de heer G. Anduze Faris, secretaris

generaal van de Koopvaardij. 

Griekenland: 
de kapitein ter zee Antoine BachS.:., 

Griekse Ministerie voor de Koopvaardij, ' 
Londen. 

de Republiek oan IJsland: 
de heer Stefan Thorvardsson, Gezant van 

IJsland in het Verenigd Koninkrijk. 

India: 
de heer V. K. KrisJtna Menon, Hoge 

Commissaris voor India in het Vereni&d 
Koninkrijk, 

Sir Raghaven Pillai, Chargé d'Affaires 
voor India te Parijs, 

de heer M. A. Master, Directeur-Generaal 
van de Scindia Steam Naviption Com
pany Ltd. te Bombar, 

de h,eer R. S. Mani, plaatsvervangend 
Hoge Commissaris voor India in het 
Verenigd Koninkrijk, 

de kapitein S. A. T. Bullock, nautisch 
raadgever voor de Regering van India, 

de kapitein-luitenant ter zee T. B. Bose, 
R.I.N. Hoofdingenieur en iuspecreur 
voor de Scheepvaart, Ministerie voor 
de koopvaardij, Calcutta. 

Ierland: 
de heer Denis Devlin, eerste raad van 

het bureau van de Hoge Commissaris 
voor Ierland, 

Mejuffrouw Thekla J. Beere, Hoofdamb
tenares van het Ministerie vazi In
dustrie en Handel. 

de Italiaanse Republiek: 
de Luitenant-Generaal voor de havens 

Giulio lngianni, gewezen Directeur
Generaal van de Koopvaardij, Voor
zitter van de Italiaanse Commissie voor 
de veiligheid van de Scheepvaart. 

Nederland: 
de heer P. S. van 't Haaff, Inspecteur

Generaal voor de Scheepvaart. 
de heer A. J. W. van Anrooy, Chef van 

de Mobiele telegraaf- en radiotelefoon
diensten; 
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de kapitein G. J. Barendse, gewezen 
commodore van. de Holland-Amerika 
Lijn, . 

de heer J. F. van Muijlwijk, • penning• 
meester van de Centrale van kapiteins 
en officieren ter koopvaardij, 

de heer Ir. E. Smit Fm., scheepsbouw
kundig adviseur van de Scheepvaart
inspectie, 

de heer D. Hudig, gewezen directeur van 
de Koninklijke Nederlandse Stoomboot 
Maatschapp_!j, 

de heer Mr. T. M. Pellinkhof, Chef van 
de Afdeling Arbeid van het Directoraat
Generaal van Scheepvaart. 

Nieua,-Zeeland: 
de kapitein-luitenant Marinestoomvaart

dienst Edward Brown R. N., Scbeeps
Hoofd-expert van het Ministerie van 
S~eepvaart, 

de heer Victor G. Boivin, plaatsvervangend 
scheepshoofdezpert van het Ministerie 

• van Scheepvaart. 

Noorwegen: 
de kapitein E. Bryn, Directeur van 

Scheepvaart van het Ministerie van 
Industrie, Handel en Scheepvaart, 

de heer J. Schon.heijder, hoofdingenieur 
van het Ministerie van Industrie, 
Handel en Scheepvaart, 

de kapitein"luitenant ter zee O. J •. Loen
necken, R.N .R., vice-president van de 
Noorse Redersvereniging, 

de kapitein ter zee b.d. Cbr. Meijer R.N., 
gewezen directeur van de Noorse 
Redersvereniging, 

de kapitein E. Tonnessen, koopvaardij
kapitein en voorzitter van de Noorse 
kapiteinsvereniging, 

de heer Jobs. E. J ohansen, secretaris
generaal van de Noorse Bond V'an 
scheepswerktuigkundigen, 

de heer E. H. Ottersen, radio-telegrafist, 
secretaris van de Noorse Zeeliedenbond. 

Pakistan: 
de heer H. I. Rahimtoola, Hoge Com

missaris voor Pakistan te Londen. 

de Republiek van Panama: 
Senor Eusebio A. Morales, Raad bij de 

Panamese Legatie te Loaden. 

tl. Republiek van ds Philippij,..,.: 
de Honourable Ramon J. Femandes, 

Gezant. 

de Republiek uan Polen: 
de kapitein H. Borakowski, Technisch 

Scheepvaart-adviseur van het Minis
terie van Scheepvaart te Warszawa, 

de kapitein Czeslaw Antkowiak, Directeur 
van het Londense agentschap van de 
Gdynia-Am~rika Line Ltd., Polen. 

de Portugese Republiek: 
Senhor J oa_o de Deus Ramö&, Ambassade

raad te Londen, 
de kapitein-luitenant ter zee Jose C. Rocha, 

Marine-attaché bij de Portugese Am
bassade te Londen, 
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de Hoofdingenieur Raul Alberto Soares 
da Costa van de Portugese Marine, 
Afdeling Koopvaardij te Lissabon, 

de Kapitein Luiz Armado de Loura, 
Portugese koopvaardij, 

de Kapitein-Luitenant ter zee Alfredo de 
Oliveira Baptista van de Portugese 
Marine Afdeling Verbindinaen te Lis
sabon. 

Zweden: 
de heer Karl Hjalmar Sjöholm, Afdelings

chef bij het Ministerie van Handel. 

tû Unie van Zuid-Afrika: 
de heer Reginald Gough Palmer, Afde

lingshoofd bij het Ministerie van Douane, 
de kapitein G. A. Chettle, Examinator 

van kapiteins en stuurlieden, scheeps
ezpert, Ministerie van Douane. 

hd Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit11nnii 
en Noord-I•land: 

de Right Honourable Sir John Anderson, 
Voorzitter van de Port of London 

Authority, 
Sir Gilmour J enkins, Secretaris van het 

Britse Ministerie van Verkeer, 
de heer N. A. Guttery, Onder-secretaris 

van het Britse Ministerie van Verkeer. 

á V erenigá Staten van Amerika: 
de Admiraal Joseph F. Farley, Comman

dant van de Amerikaanse Kustwacht, 
de heer Jesse E~ Saugstad, Hoofd van 

de Scheepvaart Af deling van het De
partement van Staat. 

tû Federatieve Volksrepubliek van YQf!6o
slauii: 

de heer Luke Oancevic, Directeur van 
Scheepvaart te Split, 

die, nadat zij elkander hun volmachten 
hebben overgelegd en deze in goede en 

· behoorlijke vorm hebben bevonden, zijn 
ovrreengekomen als volct: 

Art. 1. (a) De Verdragsluitende Rege
ringen verbinden zich om aan de bepalingen 
van dit Verdrag uitvoering te ceven, alsmede 
aan de Voorschriften, welke daaraan zijn 
gehecht en welke ceacht moeten worden 
een integrerend bestanddeel te vormen van 
dit Verdrag. Elke verwijzing naar dit 
Verdrag houdt tez~lfder tijd een verwijzjng 
naar die Voorschriften in. 

(b) De Verdragsluitende Regeringen ver
binden zich om alle wetten, besluiten, 
beschikkingen en voorschriften uit te vaar
digen en alle andere maatregelen te nemen, 
welke nodig zijn voor de volledige tenuit
voerlegging van dit Verdrag teneinde te 
verzekeren dat, uit een oogpunt van de 
beveiliging van mensenlevens, een schip 
geschikt is voor de dienst waarvoor het 
is bestemd. 

Art. ll. De schepen, waarop dit Verdrag 
van toepassing is, zijn schepen, geregistreerd 
in landen, waarvan de Regering-en Verdrag
sluitende Regeringen zijn, benevens schepen, 
geregistreerd in gebieden, t ot welke dit 
Verdrag ingevolge het bepaalde in artikel 

1 XIII zich uitstrekt. 
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Wetten, Voor.schriften,_ Rapporten 

Art. 111. De Verdragsluitende Regeringen 
verbinden zich om aan de lntergoüveme
mentele Maritieme Raadgevende Organisatie 
(hierna te noemen de Organisatie) toe te 
zenden: 

(a) de tekst van alle terzake van de 
verschillende onderwerpen binnen het bestek 
van dit Verdrag uit te vaardigen wetten, 
besluiten, beschikkingen en voorschriften; 

(b) alle bescl&ikbare officifle rapporten 
of officiële uittreksels van rapporten voor 
2:oveel zij een beeld geven van de resultaten 
van de voorzieningen in dit Verdrag, onder 
voorwaarde, dat zulke rapporten of uit
treksels niet van vertrouwelijke aard zijn; en 

(c) een voldoende aantal exemplaren 
van baar certificaten, welke overeenkomstig 
de bepalingen van dit Verdrag worden 
uitgereikt. teneinde deze ter kennis te 
breQ&en van de Verdragsluitende Regerin
gen, opdat haar ambtenaren hiervan op de 
hoogte kunnen worden gest~ld. 

Geuallen van overmacht 

Art. IV. (a) Een schip. dat bij de aan
vang van een reis, niet onderworpen is 
aan de bepalingen van dit Verdrag, zal 
dit ook niet worden tengevolge van een 
.afwijkinc van zijn voorgenomen route, welke 
is te wijten aan slecht weer of enige andere 
vonQ van overmacht. 

(b) Personen, die aan boord zijn door 
ovennacht of tengevolge van de verplichting 
van de kapitein schipbreukelingen of andere 
personen te vervoeren, mogen niet in aan
merking worden genomen bij de vraag of 
een schip wel voldoet aan de bepalingen 
van dit Verdrag. 

Vervoer van per1onen in g8Val van nood 

Art. V. (a) Een VerdragsluitendeRege
-ring mag het vervoer van een groter aantal 
personen dan anders volgens dit Verdrag 
is toegelaten toestaan, met het doel om 
personen, wier leven gevaar loopt uit een 
gebied te evacueren. 

(b) Een dergelijke toestemming ontneemt 
-de andere Verdragsluitende Regeringen niet 
het recht van controle. dat haar overeen
komstig de bepalingen, vari dit Verdrag 
over zulke schepen, welke in haar havens 
koznen, toekomt. 

(c) De Verdragsluitende Regering, die 
-een dergelijke toesteD\l'llÎllg geeft, moet 
hiervan kennisgeven aan de Organisatie met 
vennelding van de omstandigheden. 

Schor,ing in geval van oorlog 
Art. VI. (a) In geval van oorlog mo&eQ 

Verdragsluitende Regeringen, die menm, 
dat zij hetzij als oorlogvoerenden, hetzij als 
neutralen erbij betrokken zijn, alle hieraan 
.gehechte Voorschriften of een gedeelte ervan 
schorsen. De Regering, die schorst, moet 
terstond de Organisatie van deze schorsiJC 
in kennis stellen. 

(b) Een dergelijke schorsing ontneemt 
de overige Verdragsluitende partijen niet 
liet recht van controle zoals dit overee~- • 
.komstig het buidiae Verdrag bestaat ov.-, 
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de schepen van, de schorsende Regering, 
wanneer deze schepen in haar h&ve!ll zijn. 

(c) De Regering, die tot schorsing is 
tJvergegaan, mag te allen tijde deze schorsing 
tpheffen en moet in dat geval terstond de 
Qrganisatie hiervan in kennis stellen. 

(d) De Organisatie moer alle Verdrag• 
aluitende Regeringen van iedere schorsinc 
of opheffing van een schorsing, als bedoeld 
j,i dit artikel, op de hoogte stellen. 

Eerder •esloten. Tractaten en Verdragen 

Art. VII. (a) Dit Verdrag vervangt en 
AIJ.Quleert voor de Verdragsluitende Rege
r.ingen het Internationaal Verdrag ter be
veiliging van mensenlevens op zee, getekend 
ie Londen op 31 Mei 1929. 

(b) Alle andere tractaten, verdragen en 
regelingen, betrekking hebbende op de be
veiliging van mensenlevens op zee, of op 
aanverwante zaken. welke thaQS van kracht 
;zijn tussen Regeringen, die partijen zijn bij 
d1t Verdrag, zullen volleclig van kracht 
blijven gedurende de hiervoor vastgestelde 
tijd, . voqrzover het betreft: 

(i) schepen, waarop dit Verdrag niet 
vari toepassing ia; · 

(ii) schepen, waarop dit Verdrag van 
toepassing is, ten aanzien van zaken, waarin 
niet uitdrukkelijk is voorzien in dit Verdrag . 

(c) Echter zullen de bepalingen van dit 
Verdrag prevaleren, ingeval eerdergenoemde 
tractaten. verdragen of regelingen niet 
overeenstemmen met de bepalingen van 
dit Verdrag. 

ld) Alle/unt~ welke niet uitdrukkelijk 
zijn geregel in dit Verdrag, blijven ouder
worpen aan de wetgeving van de Verclrag
sluitende Regeringen. 

Bijzondere regelingen bij overeenk0Tn.$t getrof/en 

Art. VIII. Wanneer overeenkomstig de be
palingen van dit Verdrag, bijzondere rege- · 
1 ingen bij overeenkomst worden getroffen 
tussen alle of sommige VaQ, de Verdrag
sluitende Regeringen, moeten deze regelin
gen aan de Organisatie medegedeeld worden, 
opdat alle Verdragsluitende Regeringen op 
de hoogte gebracht kunnen worden. 

Wijzigif16en 

Art. ·1x. (a) Ci) Dit Verdrag kan met 
algemene stemmen door de Verdragsluitende 
Regeringen worden gewijzigd. 

(ii) Op verzoek van een Verdragsluitende 
Regering moet een voorgestelde w-ijziging 
door de Organisatie aan alle andere V erêirag
sluitende Regeringen worden medegedeeld, 
teneinde overwogen en aanvaard te worden 
op de wijn als in dit Ud bedoeld. 

(b) (i) Een wijziging van dit Verdrag 
mag te allen tijde aan de Organisatie worden 
voorgesteld door een der Verdragsluitende 
Regeringen en indien. een dergelijk voorstel 
tot wijziging op aanbeveling van een 
twee/derde meerderheid van de Maritieme 
Veiligheidscommissie der Organisatie (hierna 
te noemen Maritieme Veiligheidscommissie) 
wordt aanvaard door een twee/ derde meer
derheid van de Assl!mblee der Organisatie 
(hierna te noemen Assemblee). moet dit 
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door de Organisatie ter kennis worden ge• 
bracht van alle Verdragsluitende Regerin• 
ven, ter fine van aanvaarding. 

(ii) Bovenbedoelde aanbeveling van de 
Maritieme Veiligheidscommissie moet door 
de Organisatie tenminste zes maanden, 
vóórdat zij door de Assemblee behandeld 
zal worden, ter kennis aebracht worden 
van alle Verdragsluitende Regeriqgen. 

(c) (i) Een conferentie van Regeringen 
met de bedoeling om wijzigingen te behan
delen, welke door een Verdragsluitende 
Regering in dit Verdrag worden voorgesteld, 
moet te allen tijde door de Organisatie 
bijeengeroepen worden op verzoek van 
een/derde van de Verdragsluitende Rege
ringen. 

(ii) Iedere wijziging, welke door deze 
conferentie met een twee/derde meerderheid 
van de Verdragsluitende Regerjncen wordt 
aangenomen, moet door de Organisatie ter 
kennis worden gebracht van alle Verdrag
sluitende Regeringen, tem.inde te worden 
aanvaard. 

(cl) Iedere wijziging welke, teneinde te 
worden aanvaard V'olgens de leden (b) en 
(c) van dit artikel, ter kennis van de Ver
dragsluitende Regeringen is gebracht, treedt 
voor alle Verdracsluitende Regeringen, be
halve voor haar, die, voordat de wijziging 
van kracht wordt, verklaren, dat zij haar 
niet aanvaarden, in werking, twaalf maan
den na de datum waarop bedoelde wijziging 
wordt aanvaard met een twee/derde meer
derheid van de Verdragsluitendé Regeringen, 
inclusief twee/derde van de Regeringen die 
vertegenwoordigd zijn in de Maritieme 
Veiligheidscommissie. 

(e) De Assemblee met twee/derde meer
derheid van stemmen, inclusief twee/derde 
van de Regeringen, die vertegenwoordigd 
zijn in de Maritieme Veiligheidscommissie, 
en behoudens .de inste~ van tweta/derde 
van de Regeringen, d1e dtt Verdrag hebben 
aanvaard, of een conferentie - bijeen
geroepen volgens lid (c) van dit artikel -
met twee/derde meerderheid van stemmen, 
kan op het ogenblik dat een wijziging 
wordt aanvaard besluiten, dat deze wijziging 
zo belangrijk is, dat een Verdragsluitende 
Regering, die een verklaring als bedoeld 
in lid (cl) van dit artikel aflegt en de wijzi
ging niet aanvaardt binnen een periode van 
12 maanden, nadat die wijziging van kracht 
is geworden, aan het einde van genoemde 
periode ophoudt partij te zijn bij dit Verdrag. 

(f) Een wijziging van rut Verdrag, tot 
stand gekomen overeenkomstig dit artikel, 
welke betrekking heeft op de constructie 
van een schip, zal alleen van toepassing 
zijn op schepen, waarvan de kielen worden 
gelegd na de datum waarop de wijziging 
in werking treedt. 

(g) De Organisatie moet alle Verdrag
sluitende Regeringen op de hoogte stellen 
van alle wijzigingen, welke van kracht 
worden ingevolge het bepaalde in dit 
artikel, alsmede van de datum waarop zij 
in werking treden. 

(h) Indien een wijziging wordt aanvaard 
of een verklaring, als bedoeld in dit artikel, 
wordt afgelegd, moet de Organisatie hier
van schriftelijk in kennis worden gesteld, 
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waarna deze alle Verdragsluitende Regerin
gen van de outvancst van een dergelijke
kennisgeving op de hoogte moet stellen. 

Onthrtmning en aanoaarding 

Art. X. (a) Dit Verdrag blijft open 
voor ondertekening gedurende één maand 
na datum dezes (Io Juni 1948) en kan 
daarna aanvaard worden. Regeringen van 
Staten kunnen partij bij het Verdrag worden 
door: 

(i) ondertekening zonder voorbehoud van 
aanvaarding; 

(H) ondertekening onder voorbehoud van 
aanvaarding, gevolgd door aanvaarding, of 

(iii) aanvaarding. 
(b) Aanvaarding geschiedt door het ne-

derleggen van een akte bij de Organisatie. 
welke alle Regeringen, die het Verdrag 
reeds hebben aanvaard, op de hooete moet 
stellen van iedere aanvaarding, welke wordt 
ontvancen en van de datum van ontvancst. 

Art. XI. (a) Dit Verdrag treedt in 
werking op I Januari 1951, mits tenminste 
12 maanden 1róór deze datum niet minder 
dan 15 aanvaardingen, waarbij 7 van 
landen in elk waarvan schepen zijn geregi
streerd met een bruto-inhoud van niet 
minder dan ~ millioen ton, zijn neder
gelegd, overeenkomstig de artikelen X en 
XV. 

(6) Indien 12 maanden vóór I Januari 
1951 geen IS aanvaardingen als bedoeld in 
lid (a) van dit artikel zouden zijn neder
gelegd, zal dit Verdrag in werking treden 
nadat 12 maanden zijn wrstreken sinds 
de laatste van IS aanvaardingen is neder
gelegd. . De Organisatie moet alle Regerin
gen, die dit Verdrag hebben ondertekend 
of aanvaard, op de hoogte stellen van de 
datum waarop het in werking treedt. 

(c) Aanvaardingen, welke worden neder
gelegd na de datum waarop dit Verdrag 
in werking treedt, zullen van kracht worden 
drie maanden na de datum waarop zij 
nedergelegd zijn. 

Opzegging 

Art. XII. (a) Dit Verdragmagdooreen 
Verdragsluitende Regering te allen tijde na 
verloop van vijf jaar na de datum waarop 
het Verdrag voor die Regering in werking 
is getreden, worden opgezegd. 

(b) Opzegging ceschiedt door schriftelijke 
mededeling aan de Organisatie, ,iftlk:e alle 
andere Verdragsluitende Regeringen in ken~ 
nis moet stellen van een opzegging en de 
datum van ontvangst daarvan. 

(c) Een opzegging wordt van kracht één 
jaar nadat de kennisgeving is ontvangen 
dan wel op een zodanig later tijdstip als 
in de kennisgevin& is aangegeven. 

A/ha.nhlijlce Gebietkn 
Art. XIII. (a) (i) De Verenigde Nati~s. 

in gevallen waarin zij het besturend lichaam 
voor een gebied vormen, of een Verdrag
sluitende Regering, verantwoordelijk voor 
de buitenlandse betrekkingen van een ge
bied,. mogen te alle~ tijde schriftelijk t~r 
kenrus van de Orgarusa.tle brengen, dat d1t 
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Verdrag ook van toepassing zal zijn op 
dit gebied. 

(ii) Van de · datum van ontvangst van 
de kennisgeving af, of van zodanige ande
re datum af als in de kennisgeving mocht 
zijn vermeld, zal dit Verdrag ook van toe
passing zijn op het daarin genoemde gebied. 

(b) (i) De Verenigde Naties of een 
Verdragsluitende RegerinJ, door wie een 
verklaring als bedoeld in lid (a) van dit 
artikel is afgelegd, mogen te allen tijde, 
mits vijf jaar zijn verstreken sinds de datum 
waarop het Verdrag op een bepaald gebied 
van toepassing is verklaard, schrifteJijk aan 
de Organisatie mededelen, dat dit Verdrag 
niet langer op dit gebied van toepassing 
zal zijn. 

(ii) Dit Verdrag zal niet meer op een 
aldus vermeld 1tebied van toepassing zijn 
indien één jaar of zoveel langer als mocht 
zijn vermeld is verstreken, nadat de bedoelde 
mededeling door de Organisatie is ontvan
gen. 

{c) De Organisatie moet alle Verdrag
sluitende Regeringen op de hoogte stellen 
var.1. de toepasselijkverklaring van dit Ver
dcag op geb,eden ald bedoeld in lid (a) 
van dit artikel en van de beëindiging van 
een dergelijke toepasselijkverklaring inge
volge het bepaalde in lid (b), terwijl in 
ieder geval tevens moet worden medegedeeld 
van welke datum af de toepasselijkverklaring 
van dit Verdr~ is ingegaan of zal eindigen. 

Registratie 
Art. XIV. Zodra dit Verdcag in werking 

treedt moet het door de Organisatie worden 
geregistreerd bij de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties. 

Overgangsmaatregelen 

Art. XV. (a) Zolang als de Organisatie 
nog niet, overeenkomstig het bepaalde in 
het Verdrag betreffende de IMCO, onder
tekend te Genève op 6 Maart 1948, de taak, 
wdke !laar bij dit Verslag is opgelegd, heeft 
overgenomen, zullen de volgende voorzie
ningen gelden: 

(i) Alle werkzaamheden, welke aan de 
Organisatie zijn opgelegd, anders dan die 
bedoeld in Artikel IX, zullen worden ver
richt door de Regering van het Verenigd 
Koninkrij!c van Groot-Britannië en Noord
Ierland (hiema te noemen Regering van 
het Verenigd Koninkrijk). 

(ii) Wijzigingen in dit Verdrag mogen 
te allen tijde door een Verdragsluitende 
Regering worden voorgesteld aan de Rege
ring van het Verenigd Koninkrijk en zulke 
voorstellen moeten door deze Regering aan 
de andere Verdragsluitende Regeringen 
worden medegedeeld ter overweging en 
aanvaarding. 

Indien een dergelijke wijziging met alge
mene stemmen door de Verdragsluitende 
Regeringen wordt aanvaard, moet dit 
Verdrag dienovereenkomstig worden ge" 
wijzigd. 

(iii) Op verzoek van een/derde der 
Verdragsluitende Regeringen moet een con• 
ferentie ter herziening van dit Verdrag 
door· de Regering van het Verenigd Konink• 
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tijk bijeengeroepen worden, mits dit Ver" 
drag tenminste vijf jaar 'van kracht is 
geweest. 

(iv) Dit Verdrag zal worden gedeponeerd 
in de archieven van de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk, die gewaarmerkte 
afschriften zal doen toekomen aan alle 
ondertekenaars. 

(b) Wanneer de Organisatie de werk
zaamheden, welke haar bij dit Verdrag 
zijn opgelegd, op zich neemt, zal de Regering 
van het Verenigd Koninkrijk aan haar alle 
documenten overdracen, welke bij genoemde 
Regering zijn gedepaneerd of door deze 
zijn ontvangen overeenkomstic de bepalin
gen van dit Verdrag. 

Ten bewijze waarvan de ondergetekende 
Gevohnachtigden dit Verdrag hebben onder
tekend. 

Gedaan te Londen op 10 Juni 1948 in 
een exemplaar in de Engelse en Franse 
taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authen
tiek. 

·A. J. ODDERA 
JUAN EUGENI0 PEF.FABET 
J. MARTINBZ-VIV0T 
NORM.AN G. ROSKRUGE 
SYDNEY POLLOCK 
G. BERTRAND 
F. VAH GooL 
GUSTAVO GoULART 
ANT0NI0 AI.VAS CAJL\litA 
PAUL0 NoGUBIRA Pmnno 
J. C. REGO MONTEIRO 
J. LÉGER 
H. v. ANDERSON 
K. OLSBN 
T.H. CRENG 
OVE NUlLSBN 
AAGE H. L\RSEN 
A. PoULSEN 
A. BACIDl 
T. C. CHRISTE.NSEN 
TH. PETERSEN 
J. KASTRUP OLSJtN 
HARRY E.M RAsMuSSBN 
C. C. FANOUS 
WILLIAM SöDERllrlAN 
G. AMDUZE-FARJS 
A. 8ACRAS 
STEFAN' TH0RVARDSSON 
v. K. KRISHNA MENON 
W. A. MASTER 
T. B. Boss 
s. A. T. BULLOCK 
DENIS DEVLlH 
GIULIO INGIANNI 
P. S. VAH 'Tli.AAPF 
A, VAN AHROOY 
D. HUDIG 
E. SMIT FZN. 
G. J. BARENDSB 
T. M. PELLINKBOF 
Enw~D BROWN 
v. G. B0IVIH 
E. BRYN 
J. SCHONHEYDER 
Cea. MaYER 
J 0HS. E. J OHANSBN 
HABIB I. RAHIMTOOU. 
E. A. MoRALES 
R. J. FERNANDEZ 
H. BO.llAKOW---SKI 
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C. AN'tKOWIAK 
J OM> DE DEUS RAll:os 
JosE C. DA RoCHA 
RAUL Al.BERTO SoARES DA COSTA 
ALlrRltDO DE OuvaJRA BAPTISTA 
LUIZ AlutANDO DE LOURA· 
HJALMAR SJÖHOLII 
R. GotrGH P ALMER 
G. A. CHETTLB 
JOHN ANDB.RSOH 
GILMOUR JENKJ.HS 
N. A. GUTTERY 
JOSEPH F. F ARLEY 
JESSE E. SAUGSTAD 

VOORSCHRIFTEN 

Hoof dst.uk L Algemene voorschriften 

DEEL A. 
TOEPASSING, OMSCHRIJVINGEN, ENZ. 

Voorschrift 1 

Toepaselijlda.id 
(a) Deze voorschriften zijn, tenzij uit

drukkelijk anders is bepaald, slechts van 
toepassing op schepen die een internationale 
reis maken. 

(b) De soorten van schepen, waarop 
ieder hoofdstuk. van toepassing is, zijn 
nader aangeduid, terwijl de mate van toe
passing in ieder hoofdstuk wordt om
schreven. 

Voorschrift 2 

Omschrijvingm 
Bij het toepassen van deze voorschriften, 

moeten, tenzij uitdrukkelijk anders is be
paald, de volgende omschrijvingen in acht 
worden genomen: 

(a) ,,Voorschriften'' zijn de voorschriften 
als bedoeld in artikel I (a) van dit Verdrag. 

(b) ,,Administratie" betekent de Rege. 
ring van het land, waar -het schip is gere
cistreerd. 

(c) ,,Goedgekeurd" betekent goedgekeurd 
door een Administratie. 

(d) ,,Internationale reis" betekent een 
reis van een land, waarop dit Verdrag van 
toepassing is naar een haven buiten dit 
land1 of omgekeerd en met het oog hierop 
worat elk gebied, voor welks buitenlandse 
betrekkingen een Verdragsluitende Regering 
verantwoordelijk is, of waarvoor de Ver
enigde Naties het besturend lichaam zijn, 
beschouwd als een afzonderlijk land. 

(e) Een passagier is ieder persoon .aan 
boord, behalve: 

(i) de kapitein en de leden van de 
bemanning of andere personen, die, in welke 
hoedanigheid dan ook, in dienst of te werk 
gesteld zijn aan boord van een schip ten 
behoeve van dat schip. 

(ii) een kind beneden de leeftijd van 
één jaar. . 

U) Een passagierschip is een schip dat 
meer dan 12 passagiers vervoert. 

(g) Een vrachtschip is een schip dat 
geen passagiersschip is. 

(h) Een tankschip is een vrachtschip 
dat is gebouwd of geschikt gemaakt voor 
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het vervoer van vloeibare lading van ont• 
vlambare aard in bulk. 

(i) ,,Nieuw schip" betekent een schip, 
waarvan de kiel is gelegd op of na de datum, 
waarop dit Verdrag in werking treedt. 

U) ,,Bestaand schip'' betekent een schip 
dat geen nieuw schip is. 

(k) Een zeemijl is r 852 meter of 6080 
voet. 

Voorschrift 3 

Uitz.onderinaen 
(a) Deze Voorschrüten zijn, tenzij uit

drukkelijk anders is bepaald, niet van toe
passing op: 

(i) Oorlogsschepen en troepentransport
schepen. 

(ii) Vrachtschepen met een bruto-inhoud 
van mindi!r dan 500 registerton. 

(iii) Schepen die niet door mechanische 
middelen word-:?n voortgestuwd. 

(iv) Houten schepen van primitieve 
bouw, zoals b.v. dhows, jonken, enz. 

(v) Pleziervaartuigen welke niet worden 
gebezigd voor handelsdoeleinden. 

(vi) Vissersvaartuigen. 
(b) De bepalingen van deze Voorschrif

ten zijn niet van toepassing op schepen, 
die uitsluitend de Grote Meren van Noord
Amerika bevaren benevens de wateren, die 
deze meren verbinden of daarin uitmonden, 
voor zoveel zij niet zijn aelecen ten oosten 
van de uitmonding van het Lachine Kanaal 
te Montreal in de provincie Quebec in 
Canada. 

Voorschrift 4 

Vrijat•llin,en 
(a) Een schip dat onder normale om

standigheden niet wordt gebruikt voor in
ternationale reizen, maar in bijzondere 
omstandigh~den een enkele internationale 
reis onderneemt, kan door de Administratie 
worden vrijgesteld van elke eis in deze 
Voorschriftèn, mits dit schip voldoet aan 
veiligheidsvoorschriften welke, naar het oor
deel van de Administratie, voldoende zijn 
voor de reis welke het gaat ondernemen. 

(b) leden: Administratie moet zo spoedig 
mogelijk na de 1ste Januari van elk jaar 
aan de Organisatie een rapport toezenden, 
waarin is opgenomen het aantal reizen van 
deze aard, waarvoor in het voorafgaande 
kalenderjaar vrijstelling is verleend. 

Voorschrift 5 

Gelijkwaardige instrwnenten e.d. 
(a) Waar in deze Voorschriften wordt 

geëist dat een bepaald onderdeel, instrument 
of toestel of een bepaald type daarvan in 
een schip moet worden aangebracht of 
medegevoerd, of dat een bijzondere voor
ziening moet worden getroffen, mag een 
Administratie toestaan dat in plaats daar
van een ander onderdeel, instrument of 
toestel of type daarvan wordt aangebracht 
of een andere voorziening wordt getroffen, 
mits de Administratie zich door geschikte 
proeven heeft overtuigd, dat het onderdeel, 
instrument of toestel of de voorziening, 
welke in de plaats gekomen is, tenminste 
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even doelmatig is als die welke in deze 
Voorschriften worden genoemd. 

(b) Een Administratie, die op deze 
wijze toestaat dat een bepaald onderdeel, 
instrument of toestel wordt gebruikt of 
een andere voorziening wordt getroffen, 
moet hiervan de Organisatie op de hoogte 
stellen en moet haar desgevraagd de bij
zonderheden daarvan doen toekomen, te
zamen met een rapport over de genomen 
proeven. 

DEEL B. SURVEYS EN CERTIFICATEN 

Voorschrift 6 

Inspectie en Survey 
De inspectie en survey van schepen moet, 

voorzover het betreft de handhaving van 
de bepalingen van deze Voorschriften en 
het verlenen van vrijstellingen daarvan, 
worden uitgevoerd door ambtenaren van 
het land, waar het ~chip is geregistreerd, 
met dien verstande dat de Regering van 
ieder land de survey en inspectie mag toe
vertrouwen of aan experten, die voor dat 
doel zijn benóemd, of aan door haar er
kende organisaties. 

In elk geval garandeert de betrokken 
Regering de volledigheid en doeltreffendheid 
van de inspectie en survey. 

Voorschrift 7 
Eerste en volgende swveys van passagiers

schepen 
(a) Een passagiersschip moet de hier

onder volgende surveys ondergaan: 
(i) Een survey voordat het schip in 

dienst wordt gesteld. 
(j i) Een periodieke survey éénmaal per 

12 maanden. 
(iii) Extra surveys indien daartoe aan

leiding bestaat. 
(b) De hierboven genoemde surveys 

moeten als volgt worden gehouden: 
(i) Het survey, voordat het schip in 

dienst wordt gesteld moet een volledige 
inspectie omvatten van de constructie, de 
machine-installatie en de uitrusting, met 
inbegrip van het vlak van het schip aan 
de buitenzijde en het in- en uitwendige 
van de ketels. 

Dit survey moet zodanig zijn dat het 
zeker is dat de inrichtingen, het materiaal 
en de verbanddelen van de romp, de ketels 
met toebehoren, de hoofd- en hulpwerk
tuigen, de electrische en radio installaties, 
de reddingmiddelen, brandontdekkings- ·en 
brandblusapparaten en andere uitrusting, 
ten volle voldoen aan de eisen van dit 
Verdrag en van de wetten, besluiten, be
schikkingen en reglementen, welke op grond 
daarvan door de Administratie zijn uit
gevaardigd voor schepen van de dienst, 
waarvoor het te onderzoeken schip is be
stemd. 

De survey moet ook zeker maken, dat 
de technische uitvoering van alle delen van 
het schip en zijn uitrusting in alle opzichten 
bevredigend is. 

(jj) Het periodieke survey moet een 
inspectie omvatten van de constructie, de 
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ketels, de machine-installatie en de ·uit
rusting, zomede van het vlak van het schip 
aan de buitenzijde. 

Het survey moet zodanig zijn dat het 
z~ker is dat het schip, wat betreft de con
structie, de ketels met toebehoren, de hoofd
en hulpwerktuigen, de electrische radio 
installaties, de reddingmiddelen, de brand
ontdekkings- en brandblusmiddelen en an
dere uitrusting, in een bevredigende toestand 
verkeert en geschikt is voor de dienst 
waarvoor het wordt bestemd en dat het 
voldoet aan de voorwaarden van dit Verdrag 
en van de wetten, besluiten, beschikkingen 
en reglementen, welke in verband daarmede 
door de Administratie zijn uitgevaardigd. 

(iii) Al naar gelang de omstandigheden, 
moet een algeheel of gedeeltelijk survey 
worden gehouden telkens wanneer zich een 
ongeval heeft voorgedaan of een onvolkomen
heid wordt ontdekt, welke de veiligheid van 
het schip of de doeltreffendheid of volledig
heid van de reddingmiddelen of andere uit
rusting aantast, of wanneer belangrijke her
stellingen of vernieuwingen worden uitge" 
voèrd. 

Het survey moet zodanig zijn, dat zeker 
is dat de noodzakelijke herstellingen of 
vernieuwingen deugdelijk zijn uitgevoerdr 
dat het materiaal en de uitvoering van 
zulke reparaties of vernieuwingen in alle 
opzichten bevredigend zijn en dat het schip, 
in alle opzichten voldoet aan de bepalingen 
van dit Verdrag en van de wetten, besluiten, 
beschikkingen en reglementen, welke in 
verband daarmede door de Administratie 
zijn uitgevaardigd. 

(c) (i) De wetten, besluiten, beschik
kingen en ceglementen als bedoeld in 
paragraaf (b) moeten in alle opzichten 
zodanig zijn dat zeker is, dat, uit een oog
punt van beveiliging van mensenlevens, het 
schip geschikt is voor de dienst waarvoor 
het wordt bestemd. 

(ii) Zij moeten o.a. de voorwaarden 
bevatten, welke in acht moeten worden 
genomen bij de eerste en volgende hydrau:.. 
lische beproevingen, waaraan de hoofd- en 
hulpketels, verbindingen, stoomleidingen, 
hoge drukvaten en brandstoftanks voor 
verbrandingsmotoren onderworpen moeten 
worden, zomede de te bezigen drukhoogte 
en de tussenpozen tussen twee opeenvolgen
de beproevingen aangeven. 

(d) De hoofd- en hulpketels, verbindin
gen, tanks en vaten, zomede de stoomlei" 
dingen van meer dan 76 mm (of 3 inch) 
inwendige diameter moeten, wanneer zij 
nieuw zijn, op bevredigende wijze beproefd 
worden onder hydraulische druk. Stoom
leidingen van meer dan 76 nun (of 3 inch) 
inwendige diameter moeten periodiek onder 
hydraulische druk beproefd worden. 

Voorschrift 8 

Surveys van reddingmiddl!len en andere uit
rusting van vrachtschepen 

De reddingmiddelen en brandblusmiddelen 
aan boord van vrachtschepen, waarop de 
Hoofdstukken II en III van deze Voor
schriften betrekking hebben, moeten onder
worpen worden aan eerste en volgende 
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surveys als voorzien voor passagiersschepen 
in paragraaf (a) van Voorschrift 7 met dien 
verstande, dat in sub paragraaf (a) (ii) en 
paragraaf (b) van dat Voorschrift voorzoveel 
betreft de reddingmiddelen en brandblus
apparaten. 24 maanden in plaats van 12 
maanden moet worden gelezen. 

De lichten en de middelen om geluids
en noodseinen te geven, welke op het schip 
worden meegevoerd, moeten ook aan de 
surveys onderworpen worden, t eneinde te 
verzekeren dat zij geheel voldoen aan de 
eisen van dit Verdrag en van de Interna
tionale Bepalingen ter voorkoming van aan
varing op zee. 

Voorschrift 9 

Surveys van radio installaties op vrachtschepen 
De radio installaties aan boord van vracht

schepen, waarop Hoofdstuk IV van deze 
Voorschriften betrekking heeft, moeten 
onderworpen worden aan eerste en volgende 
surveys, als bepaald voor passagiersschepen 
in paragraaf (a) van Voorschrift 7 en in 
paragraaf (b) van dat Voorschrift voorzoveel 
dit betrekking heeft op radio-installaties. 

Voorschrift 10 

Handhaving r,an ck toestand na een suroeu 
Na een survey van het schip krachtens 

de Voorschriften 7, 8 of 9, mag zonder 
toestemming van de Administratie geen 
verandering worden aangebracht in de 
constructie, de machine-installaties, de uit
rusting e.d .• welke door deze survey worden 
gedekt. 

Voorschrift u 
Afgifte r,an Certifiauen 

(a) (i) Een certificaat, Veiligheidscertifi
caat genaamd, wordt, nadat een inspectie 
en een survey hebben plaats gevonden, af
gegeven ten behoeve van een passagiersschip, 
dat op doeltreffende wijze voldoet aan de 
eisen van de Hoofdstukken II, 111 en IV 
en aan andere terzake dienende eisen van 
deze Voorschriften. 

(ii) Een certificaat, Uitrustingscertificaat 
genaamd, wordt na inspectie afgegeven ten 
behoeve van een vrachtschip, dat op doel
treffende manier voldoet aan de betrokken 
eisen van Hoofdstuk II en I II en aan 
andere terzake dienende eisen van deze 
Voorschriften. 

(iii) Een certificaat, Radiotelegrafie vei
ligheidscertificaat genaamd, wordt na in
spectie afgegeven ten behoeve van een 
vrachtschip, dat is uitgerust met een radio
telegrafie-installatie en dat op doeltreffende 
wijze voldoet aan de eisen van Hoofdstuk IV 
en aan andere terzake dienende eisen van 
deze Voorschriften. 

(iv) Een certificaat, Radiotelefonie vei
ligheidscertificaat genaamd, wordt na in
spectie af gegeven ten behoeve van een 
vrachtschip, dat is uitgerust met een radio
telefonie-installatie en dat op doeltreffende 
wijze voldoet aan de eisen van Hoofdstuk IV 
en aan andere terzake dienende eisen van 
deze Voorschriften. 
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(v) Een certificaat, Certificaat van vrij
stelling genaamd, wordt afgegeven ten be
hoeve van ieder schip, waaraan door een 
Verdragsluitende Regering vrijstelling wordt 
verleend op grond van en in overeenstem
ming met de bepalingen van deze Voor
schrift en. 

(vi) Veiligheidscertificaten, Uitrustings
cert ificaten, Radiotelegrafie veiligheidscerti
ficaten, Radiotelefonie veiligheidscertificaten 
en Certificaten van Vrijstelling worden af
gegeven of door de Regering van het land, 
waar het schip is geregistreerd, of door 
een persoon of organisatie, die behoorlijk 
door die Regering gemachtigd is. 

In elk geval aanvaardt die Regering ten 
volle de verantwoordelijkheid voor het 
certificaat. 

(b) In weerwil van enige andere bepaling 
van dit Verdrag, blijft een certificaat, dat 
is af gegeven op grond van en in overeen
stemming met de bepalingen van het In
ternationaal Verdrag ter beveiliging van 
mensenlevens op zee van 1929 en dat nog 
van kracht is, wanneer dit Verdrag in 
werking treedt voor de Administratie die 
het certificaat afgaf, geldig totdat het 
afloopt op grond van het bepaalde in artikel 
52 van het Verdrag van 1929. 

Voorschrift 12 

Afgifte van csrtifi,caten door een anckre 
Regering 

Een Verdragsluitende Regering mag, op 
verzoek van de Administratie, een schip 
aan een survey onderwerpen en mag, wan
neer zij overtuigd is dat wordt voldaan 
aan de eisen van deze Voorschriften, in 
overeenstemming met deze Voorschriften 
certificaten afgeven. 

Elk op zodanige wijze afgegeven certifi
caat moet een verklaring bevatten, inhou
dende dat het is afgegeven op verzoek van 
de Regering van het land, waar het schip 
is geregistreerd, en het zal dezelfde waarde 
hebben en moet op dezelfde wijze erkend 
worden als een certificaat dat is afgegeven 
op grond van Voorschrift II. 

Voorschrift I3 

Geldigheidsduur r,an Certi/i.caten 
(a) Certificaten mogen niet voor een 

langere tüclsduur dan 12 maanden worden 
afgegeven, inet uitzondering van Uitrustings• 
certificaten, die niet voor een langere tijds
duur dan 24 maanden mogen worden 
afgegeven. 

(b) Indien een schip zich ten tijde van 
het verlopen van zijn certificaat niet bevindt 
in een haven van het land, waar het is 
geregistreerd, mag het certificaat worden 
verlengd door een behoorlijk daartoe ge
machtigd ambtenaar van dat land, doch 
een dergelijke verlenging mag slechts worden 
verleend om het schip in staat te stellen 
de thuisreis naar het land, waar het is 
geregistreerd, te voltooien en dan nog alleen 
in gevallen waarin het gepast en redelijk 
voorkomt dit te doen. 

(c) Een certificaat mag op deze wijze 
niet voor meer dan s maanden worden 
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verlengd en een schip, ten behoeve waarvan 
~en dergelijke verlenging wordt verleend, 
heeft, nadat het in het land, waar het is 
geregistreerd, is teruggekeerd, niet het recht 
,om krachtens een dergelijke verlenging, dat 
land opnieuw te verlaten zonder een nieuw 
-certificaat te hebben verkregen. 

(d) Een niet op grond van de voorgaande 
bepalingen van dit Voorschrift verlengd 
-certificaat mag door de Administratie voor 
hoogstens één maand na de daaropvennelde 
vervaldatum worden verlencd. 

Voorschrift 14 

Wijze waarop Certificaten moeten worden 
opgesteld 

(a) Alle Cetrificaten moeten worden 
,opgesteld in de officiële taal of talen van 
het land waardoor zij worden afgegeven. 

(b) De vorm, waarin de certificaten 
worden opeemaakt, moet overeenkomstig 
de modellen zijn, zoals deze zijn opgenomen 
in het Aanhangsel van deze Voorschriften. 

Het gedrukte gedeelte van de model-
, certificaten moet nauwkeurig worden over

genomen op de certificaten, die worden 
afgegeven, of op gewaarmerkte afschriften 
GaatVaD en de bij2'onderheden, welke op de 
afgegeven certificaten of gewaannerkte af
schriften daarvan zijn vermeld, moeten in 
Romeinse letters en in Arabische cijfers zijn 
~esteld. 

Voorschrift 15 
Het zichtbaar ophangm van Certificaten 
Alle op grond van deze Voorschriften 

.afgegeven certificaten of gewaarmerkte af. 
schriften daarvan, met uitzondering van 
certificaten van Vrijstelling of gewaarmerkte 
.afschriften daarvan, moeten op een in het 
,oog vallende en toegankelijke plaats op het 
schip worden opgehangen. 

Voorschrift 16 

Erlcsnning van C,rtificaten 
Certificaten die onder gezag van een 

Verdragsluitende Regering zijn afgegeven, 
moeten door de andere Verdragsluitende 
Regeringen worden erkend voor alle onder• 
werpen, waarop dit Verdrag van toepassing 
js. 

De andere Verdragsluitende Receringen 
moeten aan deze certificaten dezelfde waarde 
toekennen als aan de certificaten, die zij 
ten behoeve van hun eigen schepen hebben 
.afgeceven. 

Voorschrift 17 
Wijziging van Certificatm 

(a) Indien tijdens een bepaalde reis e~ 
schip minder personen aan boord heeft du 
het totale aantal, dat in het Veiligheids
-certificaat wordt vermeld, zodat het ia 
,overeenstemming met de bepalincen vaA 
deze Voorschriften gerechtigd is om een 
.geringer aantal sloepen en andere reddina,
middelen aan boord te hebben dan in het 
Certificaat is vermeld. mag door de RegerinC, 
ambtenaar, persoon of organisatie, als be-
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,oeld in de Voorschriften II en 13, hierover 
een nadere verklaring worden afgegeven. 

(b) Deze verklaring moet inhouden, dat 
•r onder de gegeven omstandigheden geen 
aprake is van overtreding van deze Voor
~hriften. 

Bedoelde verklaring moet aan het Certi
ficaat worden gehecht en moet dit vervancen 
voor wat de reddingmiddelen betreft. 

De verklaring is slechts geldig voor de 
bepaalde reis, waarvoor zij is afgegeven. 

Voorschrift 18 

Contrdle 
Een schip, dat een Certificaat heeft, dat 

is afgegeven op grond van Voorschrift 11 
of 12, is in de havens van andere Verdrag
sluitende Regeringen onderworpen aan con
tr6le door bevoegde ambtenaren van deze 
Regeringen, voor zoveel deze contr6le er 
op is gericht om zekerheid te hebben. dat 
er een geldig Certificaat aan boord is en 
indien nodig, dat de zeewaardigheid van het 
schip in wezen overeenstemt met de ge
gevens van dat Certificaat. 

Een zodanig Certificaat moet worden 
aanvaard, tenzij, naar de mening van de 
controlerende ambtenaar, de zeewaardigheid 
van het schip niet in wezen overeenstemt 
met de gegevens van dat Certificaat en het 
schip niet naa.r zee kan vertrekken zonder 
gevaar voor passagiers of bemanninc, in 
welk ceval die ambtenaar zodanige stappen 
moet nemen, dat het schip niet naar zee 
vertrekt, voordat zulks kan geschieden 
zonder gevaar voor passagiers of bemanning. 

Ingeval genoemde contr8le aanleiding 
geeft tot tussenkomst van welke aard ook, 
moet de controlerende ambtenaar de Consul 
van het land, waar het schip is geregistf"eerd, 
terstond schriftelijk op de hoogte stellen van 
alle omstandigheden waarin deze tussen
komst geacht werd noodzakelijk te zijn, 
terwijl de feiten aan de Organisatie gerap.. 
Porteerd moeten worden. 

Voorschrift 19 

Voorrechten 
Op de voorrechten, welke dit Verdrac 

inhoudt, maa slechts aanspraak worden ge
maakt ten behoeve van een schip, dat 
passende geldice Certificaten aan boord 
beeft. 

DEEL C. ONGEVALLEN 

Voorschrift 20 

Ongeuallen 
(a) Iedere Administratie neemt op zich 

om een onderzoek in te stellen naar een 
onceval ter zee van enige omvang, dat 
haar schepen, waarop dit Verdrac van 
toepassing is, mocht treffen. 

Een dercelijk onderzoek moet, behalve 
voor eventuele andere doeleinden, worden 
ingesteld om na te gaan of het wenselijk 
is wijzigingen in deze Voorschriften aan te 
brengen. 

(b) Iedere Verdragsluitende Regering 
neemt op zich de Oeganisatie terzake die-
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nende inlichtingen over zulke ongevallen te 
verschaffen. 

Rapporten of aanbevelingen van de 
Organisatie, welke gebaseerd zijn op der
gelijke inlichtingen, mogen niet de identiteit 
of nationaliteit van de betrokken schepen 
onthullen of op enige wijze een schip of 
een persoon verantwoordelijk stellen of de 
verantwoordelijkheid daarvan veronderstel
len. 

Hoofdstuk n. Constructie 

DEEL A. ALGEMEEN 

Voorschrift I 

Toepaaaing 
(a) (i) Dit hoofdstuk is, tenzij uitdruk

kelijk anders is bepaald, van toepassing 
op nieuwe schepen. . 

(ii) Voor bestaande passagiersschepen 
en vrachtschepen" welke nog niet voldoen 
aan de bepalingen van dit Hoofdstuk, 
nieuwe schepen betreffende. moet de in
richting van elk schip door de Administratie 
nagegaan worden met het qoc op verbete
ringen t~r verhocing van de veilicheid, 
waarvan liet aanbrengen praktisch mogelijk 
en redelijk is. 

(b) Voor de toepassinc van dit Hoofd-
stuk is: · 

(i). een nieuw passagiersschip een passa
giersschip, . waarvan de kiel is gelegd op 
of na de datum waarop dit Verdrag van 
kracht is geworden, of een vrachtschip, dat 
verbouwd is als passagiersschip op of na 
die datum; alle overige passagiersschepen 
worden als bestaande passagiersschepen 
aangemerkt; 

(ii) e~n nieuw vrachtschip een vracht
schip, waarvan de kiel is gelegd op of na 
de datum, waarop dit Verdrag van kracht 
geworden is. 

(c) Elke Administratie mag, indien zij 
van oordeel is, dat de route en de omstan
digheden waaronder de reis plaats heeft, 
zodanig zijn, dat de toepassing van bepaalde 
eisen in dit Hoofdstuk onredelijk of niet 
noodzakelijk zou zijn, schepen of klassen 
van schepen, welke in het eigen land thuis
horen en zich gedurende de reis niet verder 
dan 20 zeemijlen van het meest nabij 
gelegen land verwijderen, van die èisen 
vrijstellen. 

(d) Een passagiersschip, dat ingevolge 
Voorschrift 22 van Hoofdstuk III een groter 
aantal personen vervoert dan er plaatsen in 
de reddingboten beschikbaar zijn, moet 
voldoen aan de bijzondere standaarden van 
waterdichte indeling, welke zijn opgenomen 
in Voorschrift 5 (e) en aan de bijbehorende 
bijzondere bepalingen met betrekking tot 
de permeabiliteit in Voorschrift 4 (d), tenzij 
de Administratie oordeelt dat het in ver
band met de route en de omstandigheden, 
waaronder de reis plaats heeft, voldoende 
is, indien het schip aan de overige bepalin
gen van de Voorschriften van dit Hoofdstuk 
voldoet. 

(e) Een Administratie mac. voor het 
geval, dat passagiersschepen, welke gebezigd 
worden voor het vervoer van grote aantallen 
passagiers, waarvoor ceen vaste slaapplaat-
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sen aanwezig zijn, in bijzondere diensten, 
zoals bijvoorbeeld bij het pelgrimvervoer en 
indien zij overtuigd is, dat het praktisch 
onuitvoerbaar is de eisen van dit Hoofdstuk 
toe te passen, zulke schepen, mits zij in 
haar land thuishoren, van deze eisen vrij
stellen op de navoJgende voorwaarden: 

(1) dat, voorzover de omstandicheden 
van dit vervoer het veroorloven, met de 
bepalincen betreffende de constructie reke
ninc wordt gehouden: 

(2) dat stappen worden cedaan om 
alcemene bepalincen te formuleren, welke 
op de bijzondere omstandigheden van dit 
vervoer van toepassing zijn. Dergelijke be
palingen moeten worden vastgesteld in 
overleg met de Verdragsluitende Regeringen. 
indien deze er althans zijn, die rechtstreeks 
belang hebben bij het vervoer van dergelijke 
passagiers. 

Ongeacht enige bepalingen van dit Verdrag 
zal de Simla Conventie 1931 voor de deel
nemende landen van kracht blijven tot het 
ogenblik waarop de bepalingen bedoeld in 
sub-paragraaf (e) (2) van dit Voorschrift 
van kracht zijn geworden. 

Voorschrift 2 

Omschrüvingen 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk 

gelden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, 
de volgende omschrijvingen: 

(a) (i) De incklingslastliin is de water
lijn, gebruikt bij de vaststelling van de 
waterdichte indeling van het schip. 

(ii) De bovenste indelingslastlijn is de 
waterlijn, welke bij de grootste diepgang 
behoort. 

(b) De lengte van het schip is de lengte, 
gemeten tussen de loodlijnen aan de einden 
van de bovenste indelingslastlijn. · 

(c) De breedte uan het schip is de crootste 
breedte, gemeten op de buitenkant van de 
spanten, op of beneden de bovenste inde
li"lastlijn. 

(d) Het schotten.dek is het bovenste dak 
tot waar de waterdichte dwarsschotten zijn 
opgetrQkken. 

(e) De indompelingsgrensliin is een lijn, 
op een afstand van tenminste 76 mm (of 
.3 inches) onder de aansnijding van het 
schottendek met het scheepsboord op dit 
boord getrokken gedacht. 

(n De diepgana is de verticale afstand 
van de basislijn tot de indelincslastl.ijn, 
gemeten op het midden van de lenste. 

(g) De permeabiliteit van een ruimte is 
het percentaae van de inhoud van die 
ruimte. dat door water kan worden ince
nomen. 

De inhoucl van een ruimte welke zich 
boven de indompelincsgreoslijn uitstrekt, 
wordt slechts gemeten tot de hoocte dezer 
lijn. 

(h) Het voortstuwingsgeckelte wordt se ... 
acht zich uit te strekken van de basislijn 
tot de indompeling~grenslijn en tussen de 
uiterste waterdichte hoofddwarsschotten, 
welke de ruimten begrenzen, bestemd voor 
de pJaatslng van hoofd- en hulpv-oortstu
wingswerktuigen, eventueel aanwezig zijnde· 
stoomketels en alle vaste kolenruimten. 
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Indien de onderbrenging van het voort
stuwing~gedeelte van de normale wijze af
wijkt kan de Administratie bepalen, welke 
ruimten daartoe moeten worden gerekend. 

(i) Passagiersruimten zijri die ruimten, 
welke zijn ingericht voor de huisvesting 
van en het gebruik door passagiers, met 
uitzonderin& van ruimten voor bagage, 
voorraden, levensmiddelen en pest. 

Voor de toepassing van de Voorschriften 
4 en S zullen de ruimten, welke onder de 
indompelin~grenslijn voor de huisvesting 
van en het gebruik door de bemanning zijn 
ingericht, als passqiersruimten worden 
beschouwd. 

U) In alle gevallen, zullen de inhouden 
tot buitenkant spanten en verstijvingen 
worden cemeten. 

DEEL B. WATERDICHTE INDELING 
EN STABILITEIT 

(Deel B is alleen van toepassing op 
passagiersschepen, met uitzondering van 
Voorschrift 18, dat eveneens voor vracht
schepen geldt). 

Voorschrift 3 

Vulbare lengte 

(~ De vulbare lengte moet voor elk 
punt van de scheepslengte worden bepaald 
door een wijze van berekening, waarbij de 
vorm, de diepgang en andere bijzondere 
kenmerken van het schip in aanmerking 
worden genomen. . _ 

(b) In een schip met een doorlopend 
schottendek, is de vulbare lengte op een 
bepaald punt het grootste gedeelte der 
scheepslengte, dat als midden het bedoelde 
punt heeft en over welke lengte het schip 
onder de omstandigheden, welke hierna in 
Voorschrift 4 zijn aangenomen en om
schreven. kan vollopen, zonder dat het 
dieper dan tot de indompelingsgremlijn 
inzinkt. 

(c) {i) Voor een schip, dat geen door'!' · 
lopend schottendek heeft, moet de vulbare 
lengte op enig punt worden bepaald tot 
een aangenomen doorlopende indompelings
grenslijn, welke op het scheepsboord ge
trokken wordt gedacht op een atstand 

. onder de aansnijding van de bovenzijde 
van het dek in de zijde met het boord, 
tot welk dek de in aanmerking komende 
schotten en de scheepshuid waterdicht zijn 
opgetrokken, welk op geen enkel punt 
kleiner is dan 76 mm (of 3 inches). 

(ii) Indien een aangenomen indompe
ling~grenslijn over een zekere lengte o.o 
een behoorlijke afstand is gelegen onder 
.de aansnijding van de bovenzijde van het 
dek in de zijde met het boord, tot welk 
dek de in aanmerking komende schotten 
zijn opgetrokken, kan de Administratie, 
voor zoveel de waterdichtheid van deze 
schotten boven de indompelingsgrenslijn 
onmiddellijk onder genoemd dek betreft, 
een beperkte vrijstelling verlenen. 
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Voorschrift 4 

Permeabiliteit 
• (a) De aangenomen omstandigheden, 
welke in Voorschrift 3 zijn genoemd, hebben 
Uitsluitend betrekking op de permeabiliteit 
van ruimten, onder de indompelingsgrenslijn. 

Bij de bepaling van de vulbare lengte, 
·met een gelijke, gemiddelde permeabiliteit 
worden aangenomen voor de gehele lengte 
van elk der navolgende gedeelten van dit 
schip onder de indompelingsgrenslijn: 

(i) het voortstuwingsgedeelte, als om
schreven in Voorschrift 2 ; 

(ii) het gedeelte, gelegen v66r het voort
stuwingsgedeelte. 

(iii) het gedeelte, gelegen achtea het 
voortstuwingsgedeelte. 

· (b) (i) Voor stoomschepen zal de gelijke, 
cemiddelde permeabiliteit over het gehele 
voortstuwingsaedeelte worden bepaald door 
de formule: 

18o + 12,s ( (a -; c) ) waarin 

a = de inhoud van de passagiersruimten,. 
als omschreven in Voorschrift 2, welke 
binnen de begrenzing van het voortstuwings
gedeelte onder de indompelingsgremlijn zijn 
gelegen. 

c = de inhoud van de tussendeksruimten, 
welke binnen de begrenzing van het voort
stuwingsgedeelte onder de indompelings
grenslijn zijn gelegen, en bestemd zijn voor 
de berging van lading, steenkolen of voor
raden. 

v = de totale inhoud van het voort
stuwingrpdeelte onder de indompelings
areaslijn. 

{ii) Voor schepen, welke door verbran
dingsmotoren werden voortgestuwd, zal de 
gelijke, gemiddelde permeabiliteit s l'l'Oter 
worden genomen dan het getal, volgens de 
voorgaande formule verkregen. 

(iii) Wanneer ten genoegen van de 
Administratie wordt aangetoond, dat ge
middelde permeabiliteit, zoals deze door 
gedetailleerde berekenmc is bepaald, kleiner 
is dan die, welke door de formule wordt 
verkregen, mag de gedetailleerd berekende 
waarde worden benut. Bij dergelijke ge
detailleerde berekeningen moet de permea
biliteit van passagiersruimten, gelijk deze 
in Voorschrift 2 zijn omschreven, gesteld 
worden op 95, die van alle ruimten bestemd 
voor de berging van lading, kolen en voor
raden op 60 en die van dubbele bodem-, 
brandstofolie• en andere tanks op zodanige 
waarden, als voor elk geval door de Admi
nistratie zal worden goedgekeurd. 

(c) Behalve in het hierna in (d) om
schreven geval moet de gelijke, gemiddelde 
permeabiliteit over de gehele lengte van het 
gedeelte vóór (dan wel achter) het voort• 
stuwingsgedeelte worden bepaald met behulp 
van de formule: 

63 + 3S : , waarin 

a = de inhoud van de passagiersruimten, 
als omschreven in Voorschrift 2, welke onder 
de indompelingsgrenslijn vóór of achter het 
voortstuwingsgedeelte zijn gelegen; 

v = de gehele inhoud van het gedeelte 
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van het schip, welke onder de indompelings
grenslijn vóór (of achter) het voortstuwings
gedeelte is gelegen. 

(cl) Voor een schip, dat ingevolge Voor
schrift 22 van Hoofdstuk 111 meer passa
giers mag vervoeren, dan waarvoor ruimte 
in de reddingboten beschikbaar is, en dat 
.aan bijzondere voorschriften volgens para
graaf (d) van Voorschrift I van dit Hoofdstuk 
moet voldoen, moet de gelijke, gemiddelde 
permeabiliteit over de gehele lengte van het 
_gedeelte vóór (dan wel achter) het voort
stuwingsgedeelte worden bepaald met be
hulp van de formule; 

b . 
95 - 35 v' waarm 

b - de inhoud van de ruimten gelegen 
vóór (of achter) het voortstuwingsgedeelte 
tussen de indompelingsgrenslijn en de boven
kant van de vrangen, de top van de dubbele 
bodem of van de piektanks al naar gelanc 
de inrichting is, en die bestemd zil" n en 
gebruikt worden voor lading, steenko en of 
brandstofolie, voorraden, bagage en post 
.ankerkettingen en zoetwater; 

v == de gehele inhoud van het gedeelte 
van het schip, dat onder de indompelings
,grenslijn vóór (of achter) het voortstuwings
gedeelte is gelegen. 

Indien het schip wordt gebruikt in een 
dienst, waarin de laadruimen in het alge
meen niet door lading van enige omvang 
worden ingenoment mag geen van deze 
ruimten voor de bepaling van de inhoud 
volgens "b'' in aanmerking worden genomen. 

(e) Indien de inrichting van de gedeelten 
vóór of achter het voortstuwingsgedeelte 
afwijkt van de normale kan de Administratie 
toestaan of eisen, dat de gemiddelde per
meabiliteit van deze gedeelten door recht
streekse berekening wordt bepaald. Bij deze 
rechtstreekse berekening moet de permea
biliteit van passagiersruimten als omschreven 
in Voorschrift 2 worden gesteld op 95, die 
van ruimten welke door machinerie wordt 
ingenomen op 80, die ingenomen door lading, 
kolen en voorraden op 60 en die van dubbele 
bodem•, brandstofolie- en andere tanks op 
.zodaeige waarde, als voor elk geval door 
de Administratie zal worden goedgekeurd. 

(/) Indien een tussendeksafdeling tussen 
twee waterdichte dwarsschotten passagiers
of bemanningsruimte bevat, zal deze gehele 
afdeling met uitzondering van elk gedeelte, 
dat volk.omen door vaste stalen schotten is 
.ingesloten en voor andere doelemden is be
stemd, als passagiersruimte worden be
schouwd. Indien echter de bedoeldepassagiers
of bemanningsruimte volkomen binnen vaste 
stalen schotten is ingesloten, moet slechts 
de aldus ingesloten ruimte als passagiers
ruimte worden beschouwd. 

Voorschrift S 

Toelaatbare lenste van a/ddingen 
(a) De schepen moeten, celet op de 

aard van de dienst, waarvoor zij bestemd 
.zijn, een m doeltreffend moeelijke water
dichte indel.iag hebben. 

Oe graad van waterdichte indeling zal 
veranderen met de lengte van het schip en 
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met de dienst, waarvoor het is bestemd, en 
wel op zodanige wijze, dat de hoogste graad 
van waterdichte indeling wordt verkregen 
voor de schepen met de grootste lengte, 
welke hoofdzakelijk bestemd zijn voor het 
vervoer van passagiers. 

(b) lntûlingsfactor • 
De grootst toelaatbare lenste van een 

af deling, welke baar midden in enig punt 
van de lengte van het schip heeft, wordt 
uit de vulbare lengte verkregen door deze 
te vermenicvuldigen met een bepaalde fac
tor, welke de indeling${ador wcrdt genoemd. 

De indelingsfactor moet afhankelijk van 
de lengte van het schip zijn en moet voor 
een gegeven lengte met de aard van de 
dienst, waarvoor het schip bestemd ia, ver• 
anderen. 

Hij moet op een regelmatige wijze door
lopend afnemen: 

(i) naarmate de scheepslengte toeneemt, 
en 

(ii) van een factor A, toepasselijk op 
schepen, welke hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor het vervoer van lading, tot een factor 
B, toepasselijk op schepen, welke in de 
eerste plaats bestemd zijn voor het vervoer 
van passagiers. 

De veranderingen van de factoren A en B 
worden uitgedrukt door de volgende formu
les (I) en (II), waarin L de lengte van het 
schip voorstelt, zoals deze in Voorschrift 2 
is omschreven: 

L in meters 

58,a 
A = L _ 6o + 0,18 (L == 131 en groter) _ 

·············--······ ...... (1) 
L in voeten 

I90 
A = L _ 198 + 0,18 (L = 430 en groter) 

B = L 
30•!,a + 0,18 (L = 79 en groter) ...... 

·-~-···-·· .. ·-- ..... ~- (11) 
IOO 

B - L 8 + o,r8 (L = 260 en groter) -13 

(c) Criterium van dienst. 
Voor een schip van gegeven lencte moet 

de betreffende indelingsfactor bepaald wor
den met behulp van het getal, dat het 
Criterium van Dienst (hieronder Criterium · 
getal genoemd) aanduidt, zoals dit door de 
volgende formules (111) en (IV) wordt ce
geven, waarin: 

C$ = het Criterium cetal; 
L - de lengte van het schip, als in Voor

schrift 2 is omschreven; 
M - de inhoud van het voortstuwings

gedeelte als in Voorschrift 2 is omschreven, 
met daaraan toegevoegd de inhoud van alle 
vaste brandstofolieruimten, welke zich boven 
de dubbele bodem en voor of achter het 
voortstuwingsgedeelte mochten bevinden; 

P = de gezamenlijke inhoud van de pas
sagiersruimten onder de indompelingsgrens
lijn, als in Voorschrift 2 is omschreven; 

V = de gehele inhoud van het schip onder 
de indompelingsgrenslijn; 
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P = K N, waarin: 
N = aantal passagiers, waarvoor het schip 

-een certificaat moet hebben 
K heeft de volgende waarden: 
Lengte in meters en inhouden in kubieke 

meters = 0,056 L 
Lengte in voeten en inhouden in kubieke 

voeten o,6 L 
Wanneer de waarde van K N &"roter is dan 

de som van P en de gehele inhoud van de 
werkelijke passagiersruimten boven de in
dompelingsgrenslijn, moet voor P1 die som 
-of de waarde van 2/3 K N worden genomen, 
welke van de twee de grootste is. 

Wanneer P 1 groter is dan P: 
M + a P1 nn 

Cs = 72 jl 1 , - ---..... ,...,, 

v + ,-
~n in andere gevallen : 

Cs Il + 2 P -------- (IV) = 72 V 

Voor schepen, welke geen doorlopend 
schottendek hebben, moeten, voor de be
palinc der vulbare lengten, de inhouden tot 
de aangenomen indompelingsarenslijn worden 
genomen. 

(d) Bepalingen betreffende de materdichte 
in6lina van schepen, aru:kre dan bedoeld in 
paragraaf (e) uan dit Voorichrift. 

(i) De materdichte indeling achter de voor
piek van schepen met een lengte van 131 
meter (of 430 voet) of groter, welke een 
aiteriumgetal == 23 of kleiner hebben, moet 
door middel van de factor A volgens formule 
(1) worden geregeld, die van schepen, welke 
een criteriumgetal = 123 of groter hebben, 
moet met behulp van d~ factor B volgens 
formule (Il) geregeld worden en die vaa 
schepen met een criteriumgetal tussen 23 en 
123 door de factor F, welke door lineaire 
interpolatie tussen de factoren A en B wordt 
bepaald, onder gebruikmaking van de for
mule: 

(A - B) (C8 - 23) 
F = A ioo ······•-······ M 

Wanneer de factor F kleiner is dan= 0 ,40 
en ten genoegen van de Administratie wordt 
aangetoond, dat het in een voortstuwing~ 
afdeling van het schip practisch onuitvoet• 
baar is te voldoen aan de factor F, mag de 
schottenindeling van zulk een afdeling g• 
regeld worden door middel van een grotere 
factor, welke echter niet groter mag zija 
dan 0 ,40. 

(il) De materdichte indeling achter de uoor• 
piek Yan schepen met een lengte kleiner daa 
131 meter (of 430 voet), doch niet kleinec 
dan 79 meter (of 260 voet), waarvan het 
criteriumgetal gelijk is aan S, waarbij S • 

3574-25 L • 
13 

(L m metersJ of 

9382 - 20 L (L . ) 
34 

m voeten 

moet geregeld worden door middel van 4-
factor éin; van die, waarvan het criteriu111.,. 
getal 123 of groter ia door de factor B vast-
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fi
eld door toepassing van de formule (II) ~ 
die, waarvan het criteriumgetal tussen 

n 123 is gelegen, door de factor F, welke, 
r lineaire interpolatie tussen de eenheid 

ea de factor B wordt bepaald, door middel 
van de formule: 

(I - B) (C8 - S) 
F = 1 ------ _, .... _ .. , ................. , ... (VI) 

123 -S 

(iii) De materdichte iru:kling achter de' voor
s,iek van schepen met een lengte ]deiner dan 
131 meter (of 430 voet) doch met kleiner 
dan 79 meter (of 260 voet) en met een 
criteriumgetal, dat kleiner is dan S, en voorts 
van alle schepen, waarvan de lengte kleiner 
is dan 79 meter (of 260 voet) moet geregeld 
worden door middel van de factor één, tenzij 
in elk geval ten genoegen van de Admini
stratie wordt aangetoond, dat dit voor enig 
cedeelte van het schip practisch onuitvoer
baar is, in welk geval de Administratie, nadat 
met alle omstandigheden rekening is gehou
den, zodanige verzachting kan toestaan als 
1erechtvaardigd voorkomt. 

(iv) De bepalingen van sub-paragraaf 
(d) (J) zijn mede van toepassing op schepen, 
van welke lengte ook die volgens het ver
lancde certificaat een aantal passagiers zull@n 
mogen vervoeren, dat groter is dan 12, doch 
niet groter dan de waarde van 

L1 (in meters) L1 (in .oeten) 
650 . 7000 

waarbij in geen ceval het getal 50 mag wor
den overschreden. 

(e) Bijzondere standaarden uoor de mater
dichte indeling uan schepen, die ingeuolge 
Voorschrift 22 van Hoofdstuk 111, meer pas
sagiers mogen ueruouen, dan maarvoor ruimte 
in de reddingboten beschikbaar is en uolgens 
paragraaf (d) uan Voorschrift I uan dit 
Hoofdstuk aan bijzondere eisen moeten uoldoen. 

(i) (a) De waterdichte indeling achter de 
voorpiek. van schepen die in de eerste plaats 
bestemd zijn voor het vervoer van passagiers, 
moet worden geregeld door de factor o,so 
of door de factor welke in overeenstemming 
met de paragrafen (c) en (d) van dit Voor
schrift is vastgesteld, indien deze laatste 
kleiner is dan o,so. 

(b) Indien voor deze schepen met een 
lengte kleiner dan 91,5 meter (of 300 voet) 
ten genoegen van de Administratie wordt 
aangetoond, dat de toepassing van zulk een 
factor voor een afdeling practisch onuitvoer
baar zou zijn, kan zij toestaan, dat de lengte 
van deze afdeling wordt geregeld door middel 
van een grotere factor mits deze de kleinst 
mogelijke is, welke onder de omstandigheden 
practisch en redelijk is. 

(ii) Voor schepen met een lengte zowel 
kleiner dan, gelijk aan of groter dan 9 r ,s 
meter (of 300 voet), die zekere hoeveelheden 
lading zullen moeten vervoeren, waardoor 
de toepassing van de factor gelijk aan of 
kleiner dan 0 ,50 voor de bepaling van de 
waterdichte indeling achter de voorpiek 
practisch niet mogelijk is, moet de toe te 
passen standaard van indeling worden vast
gesteld in overeenstemming met de navol
gende subparagrafen (a) tot (e) waarbij de 
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voorwaarde geldt, dat de Administratie, in
dien tot haar genoegen wordt aangetoond. 
dat strikte toepassing op practische gronden 
in bepaald opzicht onredelijk zou zijn, eèn 
afwijkende plaatsing van de waterdichte 
schotten kan goedkeuren, indien deze ge
i:echtvaardigd blijkt en geen afbreuk doet 
aan de algemene doeltreffendheid van de 
waterdichte indeling. 

(a) De bepalingen van paragraaf (c) van 
dit Voorschrift nopens het crite.riumgetal 
zullen van toepassing zijn, behalve, dat In 
de berekening van de waarde van P1 voor 
passagiers waarvoor vaste slaapplaatsen 
aanwezig zijn, K de waarde zal moeten 
hebben, zoals voorgeschreven is in paragraaf 
(c) van dit Voorschrift of van 3,55 m8 (of 
125 cft), welke van de twee de grootste is, 
en voor passagiers waarvoor geen vasté 
slaapplaatsen aanwezig zijn, K de waarde 
zal moeten hebben van 3,55 ~ (of 125 
kubieke voeten). 

(b) De factor B in paragraaf (b) van dit 
Voorschrift zal vervangen word,m door de 
factor BB, welke wordt bepaald door middel 
van de volgende formule: 

L in meters 

BB -= L~+ 0,20 (L = 55 en croter) 
-33-

L in voeten 

57,6 ( 8 ) BB = L.---8 + 0,20 L = l oen groter 
-10 · . 

(c) De waterdichte intUling achter de voofl. 
i,iek ,van schepen met een lengte van 131 
meter (of 430 voet) en groter, met eeQ 
criteriurngetal van 23 of kleioer1 moet ge
regeld worden. in.et behulp van Ge factor A 
volgens formule (I) in paragraaf (b) van dit 
Voorschrift; van die meteencriteriumgetal van 
123 of groter door middel van de factor BB 
volgens de formule in sub-paragraaf (ii) (b) 
van deze paragraaf; en van die met een 
criteriumgetal tussen 23 en 123 door de 
factor F, welke door lineaire interpolatie 
tussen de factoren A en BB wordt bepaald 
door middel van de volgende formule: 

F = A- (A-BB) (Ca-23) 
100 

behalve, dat wanneer de aldus bepaalde 
factor F kleiner is dan 0,50 de toe te passen 
factor hetzij 0,50 hetzij gelijk moet zijn aan 
de berekende factor overeenkomstig de be
palingen van paragraaf (d) (i) van dit Voor
schrift, welke van de twee de kleinste is. 

(d) De rDaterdichte indeling achter de voor
piek van schepen met een lengte kleiner dan 
131 meter (of 430 voet) maar niet kleiner 
dan 55 meter ( of 180 voet) met een criterium
getal gelijk aan S11 waarin 

S _ 3,712-~5 L (L . ters) 
i - 19 m me • 

S = 1,950-4 .!: (L . ---) 
1 IO Jn VVlll:'1oe1a ' 

moet geregeld worden door middel van de 
· factor één; van die met een criteriumgetal 

van 123 of groter door de factor BB volgens 
de fonnule in subparagraaf (ii) (b) van deze 
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paragraaf; van die met een criteriumgetal 
tussen S1 en 123 door de factor F welke 
wordt bepaald door lineaire interpolatie 
tussen de eenheid en de factor BB, door 
middel van de formule: 

(I - BB) (Cs - S1) 

:,;a3-S,_ 
behalve, dat m elk van de twee laatste ge
vallen wanneer de aldus bepaalde factor 
kleiner is dan 0,50, de waterdichte indeling 
geregeld mag worden door middel van ·een 
factor welke niet groter is dan 0,50. 

(e) De a,aterdichte indeling achter tÜ voor
piek van schepen met een lengte kleiner dan 
131 meter (of 430 voet) maar niet kleiner 
dan 55 meter (of 180 voet) met een criterium
getal kleiner dan S en van alle schepen met 
een lengte kleiner dan 55 meter (of 180 voet) 
moet geregeld worden door middel van de 
factor één, tenzij ten genoegen van de 
Administratie wordt aangetoond, dat dit 
voor bepaalde afdelingen practisch onuit
voerbaar is, in welk geval de Administratie, 
nadat met alle omstandigheden rekening is 
gehouden, voor zulke afdelingen zodanige 
verzachting kan toestaan als gerechtvaardigd 
voorkomt, onder het voorbehoud, dat de 
lengte van de achterste afdeling en voor 
zoveel mogelijk die van de voorste afdelingen 
(tussen de voorpa en de achterkant van de 
voortstuwingsruimte) de vulbare lengten 
niet zullen ,overschrijden. 

Voorschrift 6 

Bijzoncüre bepalingen IIO/>ffl$ de waterdichte 
intûling 

(a) Wanneer men uit de omstandigheid, 
dat in een gedeelte of in gedeelten van een 
schip de waterdichte schotten tot een hoger 
celegen dek · zijn opgetrokken, dan in de 
overblijvende gedeelten of in het overblij
vende gedeelte van het schip, voor de be
rekening van de vulbare lengten voordeel 
wil trekken, mogdl voor elk gedeelte, waar 
aulks het geval is, afzonderlijke indompe
lingsgrenslijnen worden gebruikt mits: 

(i) de scheepszijden over de gehele lengte 
~an het schip zijn opgetrokken tot aan het 
dek waarmee de bovenste indompeHngs
crenslijn correspondeert en voor de toepas
sing van Voorschrift 13 alle openingen in de 
scheepshuid beneden dit dek over de gehele 
lengte van het schip beschouwd worden als 
te zijn openincen beneden de indompelings
grenslijn; en 

(ii) de lengte van elk der beide afdelingen 
ter plaatse waar het schottendek trapsgewijs 
verspringt de toelaatbare lengte, rekening 
houdende met hun respectievelijke indom
pelingsgrenslijnen, niet overschrijdt en dat 
daarenboven bun gezamenlijke lengte niet 
groter is dan tweemaal de toelaatbare lengte, 
gebaseerd op de laagst gelegen indompelings
grenslijn. 

(b) (i) Een afdeling mag langer zijn dan 
de toelaatbare lengte, zoals deze volgens de 
bepalingen van \7oorschrift 5 is berekend, 
mits de gezamenlijke lengte van elk paar 
aangrenzende afdelingen, waarvan de be
doelde afdeling d~l uitmaakt, noch groter 
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is dan de vulbare lengte, noch croter dan ~ 
het tweevoud van de toelaatbare lengte, 
welke van de twee de kleinste is. 

(il) Indien één van de twee aangrenzende 
afdelin&en binnen het voortstuwingsgedeelte 
is gelegen en de tweede is gelegen buiten het 
voortstuwingsgedeelte, en de gemiddelde 
permeabiliteit van het gedeelte van het 
schip, waarin de t'weede afdeling is gelegen, 
niet overeenkomt met die van het voort
stuwingsgedeelte, moet de gezamenlijke 
lengte van de beide afdelingen geregeld 
worden volgens ae gemiddelde waarde van 
de permeabiliteiten van elk van beide ·ge
deelten van het schip, waarin de afdelingen 
zijn gelegen. 

(iii) Wanneer de beide aangrenzende 
afdelingen verschillende indelingsfactoren 
hebben, zal de gezamenlijke lengte naar 
evenredigheid worden bepaald. 

(c) In schepen met een lengte van 131 
meter (of 430 voet) of groter, zal een van 
de hoofddwarsschotten achter de voorpiek 
worden aangebracht op een afstand van de 
vóór-loodlijn, welke niet groter is dan de 
toelaatbare lengte. 

(d) In een hoofddwarsschot mag een nis 
voorkomen, mits alle delen van de rus 
binnenwaarts zijn gelegen van vertik.ale 
vlakken aan beide zijden van het schip, 
welke op een afstand van de huidbeplating 
liggen, gelijk aan~ vijfde van de scheeps
breedte, als in Voorschrift 2 is omschreven, 
waarbij die afstand loodrecht op het vlak 
van kiel en stevens ter hoogte van de boven
ste indelingslastlijn wordt gemeten. 

Elk deel van een nis, dat buiten deze 
begrenzing liet, moet worden behandeld als 
een deel van een schot, hetwelk trapscewijze 
verspringt, zodat het volgende lid daarop 
van toepassing is. 

(e) Een hoofddwarsschot mag trapsge
wijze verspringen, mits: 

(i) de gezamenlijke lengte van de beide 
.afdelingen, welke door het verspringende 
schot worden gescheiden, 90 percent van d! 
vulbare lengte, dan wel tweemaal de toelaat
bare lengte niet overschrijdt, behalve, dat 
-in schepen met een indelingsfactor welke 
.groter is dan 0 19 de gezamenlijke lengte van 
de beide desbetreffende afdelingen, niet 
groter dan de toelaatbare lengte mag zijn. 

(îi) een aanvulling van de waterdichte 
.indeling ter verkrijging van dezelfde mate 
-van veiligheid, als bij een vlak schot, aan-
-wezig is. 

(iii) de lenste van de afdeling over welke 
.het horizontale deel van het verspringende 
schot zich uitstrekt niet groter is dan de 
toelaatbare lenste behorende bij een indom
pelingsgrenslijn, welke 76 mm (of 3 inches) 
·beneden de aansnijding van dat horizontale 
deel van het schot met de scheepshuid op 
.het boord is gedacht. 

(/) Wanneer een hoofddwarsschot van 
een nis is voorzien, dan wel trapsgewijze 
verspringt, moet het, ter bepaling van de 
·waterdichte indeling, door een gelijkwaardic 
vlak schot worden vervangen. 

(g) Indien de afstand tussen twee op
volgende hoofddwarsschotten of tussen de 
daarmede gelijkwaardige vlakke schotten, 
dan wel de afstand tussen de dwarsvlakken, 
,gaande door de dichtst bij elkaar liggende 
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gedeelten van de trapscewijs versprincende 
schotten, minder is dan 3,05 meter (of 10 
voet) vermeerderd met 3 percent van de 
lengte van het schip, of I o,67 meter (of 35 
voet) indien dit kleiner is, zal slechts éffl 
dezer schotten volgens de bepalingen van 
Voorschrift s beschouwd woeden deel uit 
te maken van de waterdichte indeling van 
het schip. 

(h) Wanneer een dwarsscheepse water
dichte hoofdafdeling plaatselijk onderv~r
deeld is en ten genoegen vaqjdeJAdminîstratie 
kan worden aangetoond, dat bij veronder
stelde beschadiging in de zijde, welke zich 
uitstrekt over een lengte van 3,05 meter 
(of 10 ~oet) vermeerderd met 3 percent van 

· de lengte van het schip, de gehele inhoud 
van de hoofdafdeling niet volloopt, k1n 
naar verhoudjng ~en vergroting van de 
anders voorgeschreven toelaatbare lengte 
worden tcegekend. 

In een dergelijk ceval mag het aanwezig 
veronderstelde drijfvermogen aan de onbe
schadigde zijde niet groter zijn dan dat 
aan '1e beschadigde zijde. 

Voorschrift 7 

Stabiliteit van schepen in beschadi1de toestand 

(a) De stabiliteit in onbeschadigde toe
stand moet in alle voorkomende omstandig
heden van beladen toereikend zijn, opdat 
het sC"bip de eindtoestand na het lekworden 
'Van enige hoofdafdeling, waarvan de lengte 
binnen die van de vulbare lengte blijft, kan 
doorstaan. 

Wanneer twee aangrenzende hoofdafdelin
cen zijn cescheiden door een schot, dat 
tragsgewijs verspringt volgens de bepalingen 
van subparagraof (e) (i) van Voorschrift 6, 
moet de stabiliteit in onbeschadigde toestand 
voldoende zijn om het hoofd te kunnen 
bieden aan het lekworden van deze twee 
aan elkaar grenzende hoofdafdelingen. 

Wanneer de voorgeschreven indelings
factor gelijk aan of kleiner is dan o,so 
pioet de stabiliteit in onbeschadigde toestand 
voldoende groot zijn, opdat het schip het 
lek worden van elke twee aan elkaar gren
zende hoofdafdelingen kan doorstaan. 

(b) (i) Aan de bepalingen van paragraaf . · 
ia) van dit Voorschrift moet worden voldaan 
-'door berekeningen in overeenstemming met 
de navolgende paragrafen (c), (d) en (n, 
'Waarbij de afmetingen en de bijzondere 
kenmerken van het schip, zomede de in
richting en de vorm van de beschadigde 
afdelingen in aanmerking zijn genomen. 
Bij het maken van deze berekeningen wordt 

enomen, dat b.et schip voor de stabiliteit 
n de ongunstigste voorkomende bedrijfs
oestand verkeert. 

(ii) Wanneer voorgesteld wordt dekken, 
en dubbele huid of langsschotten van een 

danige dichtheid aan te brengen, dat deze 
et overvloeien van water in ernstige mak 
!emmeren, moet de Administratie zich er 

?an overtuigen, dat de invloed hiervan op 
:pe berekeningen nauwkeuric is nagegaan. 

(c) Voor het maken van berekeningen 
wor lekstabiliteit moeten de navolgende 

ouds- en oppervlaktepermeabiliteiten 
orden toegepast: 
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Ruimten Permeabiliteit 
Ingenomen door lading, kolen of 

voorraden. • • • • . . . • • • 60 
Ingenomen voor verblijven • • • 95 
Ingenomen door machinerieën • . 85 
Bestemd voor vloeistoffen . . o of 95* 

* Welke van de twee de zwaarste eis is. 

(d) Als minimwn omvang van de be
schadiging zal worden aangenomen: 

(i) LangssJaeeps: 3,05 meter (of I0 voet) 
vermeerderd met 3 procent van de lengte 
van het schip, of Io,67 meter (of 35 voet), 
welke van de twee de kleinste is. 

(ii) Dmarssd&eeps: (binnenboord gemeten 
vanaf de scheepshuid loodrecht op het vlak 
van kiel en stevens ter hoogte van de bovenste 
indelingslastlijn): 

een afstand van een vijfde van de breedte 
van het schip, zoals omschreven in Voor
schrift 2. 

(iii) Verticaal: Van de top van de dubbele 
bodem tot de indompelingsgrenslijn. 

(IV) Wanneer enige beschadigin&, van 
kleinere omvang dan in de voorgaande sub
paragrafen (i) (ii) en (iii) genoemd een ge
vaarlijker toestand met betrekking tot slagzij 
of verlies aan metacenter hoogte zou ver
oorzaken moet deze beschadiging in de 
berekeningen in acht worden genomen. 

(e) Onsymmetrisch vollopen moet zoveel 
mogelijk beperkt worden door doeltreffende 
inrichtingen. Bijzondere dwarsscheepse over
vloeiinrichtingen, zo deze zijn aangebracht, 
zijn met de maximum slagzij vóór de over
vloeiing tot stand gekomen is, aan de goed
keuring van de Administratie onderworpen. 
Doelmatige gebruiksaanwijzingen voor deze 
inrichting-en, moeten ter beschikking van de 
kapitein worden gesteld. 

(/) Ten aanzien van de toestand waarin 
het schip zich bevindt na beschadiging en 
nadat overvloeimaatregelen getroffen zijn, 
geldt het volgende: 

(i) Bij symmetrisch vollopen moet de 
metacenterhoogte in de eindtoestand positief 
zijn, doch de Administratie kan in bijzondere 
gevallen genoegen nemen met een negatieve 
metacenterhoogte (in rechte stand) indien 
de slagzij niet meer bedraagt dan zeven 
graden. 

(ii) Bij onsymmetrisch vollopen mag de 
totale slagzij niet groter zijn dan zeven 

. graden, doch de• Administratie kan in bij
zondere gevallen een grotere slagzij toestaan, 
indien een kenterend moment door onsym
metrisch vollopen optreedt; in geen geval 
mag deze slagzij in de eindtoestand echter 
groter zijn dan vijftien graden. 

(iii) Onder geen beding mag de indom
pelingsgrenslijn in de eindtoestand onder 
water komen. Indien met de mogelijkheid 
rekening moet worden gehouden, dat de 
indompelingsgrenslijn gedurende het vollo
pen tijdelijk onder water komt, kan de 
Administratie zulke onderzoekingen en maat
regelen voorschrijven als zii noodzakelijk 
acht voor de veiligheid van bet schip. 

(g) Aan de kapitein van het schip moeten 
de gegevens ter beschikking worden gesteld 
welke nodig . zijn om in alle voorkomende 
omstandigheden van beladen, voor een vol
doende stabiliteit in onbeschadigde toestand 
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te kunnen zorgdragen, opdat het schip de 
meest gevaarlijke beschadiging zal kunnen 
doorstaan. 

De kapitein van een · schip, waarvoor in
geval van beschadiging dwarsscheeps over
vloeien noodzakelijk is, moet worden in
gelicht omtrent de stabiliteitsvoorwaarden 
waarop de slac:zij berekeningen zijn geba
seerd en worden gewaar.;chuwd, dat in geval 
van ongunstiger beladingstoestand bij be
schadiging een overmatige slagzij zal kunnen 
optreden. 

(h) (i) Een Administratie mag geen 
verzachting in de eisen voor lekstabiliteit 
in overweging nemen. tenzij aangetoond 
wordt, dat de metacenterhoogte in onbe
schadigde staat in enige toestand van be
laden, nodig om te kunnen voldoen aan 
die eisen, veel te groot is voor de voorgeno
men dienst. 

(ii) Verzachting van de eisen voor lek
stabiliteit mag slechts in uitzonderingsgeval
len worden toegestaan onder voorwaarde, 
dat ten genoegen van de Administratie kan 
worden aangetoond, dat de afmetingen, 
inrichtingen en andere karakteristieke eigen
schappen van het schip de meest gunstige 
zijn voor de stabiliteit na het lekworden, 
welke op practische en aann~melijke gronden 
in het bijzondere geval kan worden aange
nomen. 

Voorschrift 8 

PiBludiotten, 1chotten, melke het voortstu.a,ings
gedulte bqrenzen, astunnels, enz. 

(a) (i) Elk schip moet een voorpiek- of 
aanvaringsschot hebben, dat tot het schotten
dek waterdicht opgetrokken moet zijn. Dit 
schot moet op een afstand niet kleiner dan 
S percent van de lengte van het schip en 
niet groter dan 3,05 meter (of ro voet) 
vermeerderd met 5 percent van de lengte 
van het schip van de vóórloodlijn zijn 
aangebracht. 

(ii) Indien het schip een lange bovenbouw 
op het voorschip heeft, moet het voorpiek
schot doorlopen tot het dek boven het 
schottendek en aldaar dicht zijn tegen weer 
en wind. Deze voortzetting van het schot 
behoeft niet onmiddellijk boven het er onder 
geplaatste schot te worden aangebracht, 
mits zij tenminste 5 percent van de lengte 
van het schip van de vóórloodlijn is verwij
derd en het gedeelte van het dek, dat de 
trapsgewijze verspringing vormt, deugdelijk 
dicht is tegen weer en wind. 

(b) Een achterpiekschot en schotten, 
welke het voortstuwingsgedeelte, als aan
gegeven in Voorschrift 2, van de vracht- en 
passagiersruimten vóór en achter afscheiden, 
moeten eveneens aangebracht en tot het 
schottendek waterdicht gemaakt worden. 

Het achterpiekschot mag echter beneden 
het schottendek eindigen, mits daardoor de 
mate van veiligheid van het schip, wat de 
waterdichte indeling betreft, niet wordt 
verminderd. 

(c) In elk geval moeten de schroefas
kokers in waterdichte afdelingen van doel
matige grootte ingesloten zijn. De pakkingbus 
moet geplaatst zijn binnen een waterdichte 
astunnel of andere waterdichte ruîmte afge-
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scheiden van de afdeling, waarin de schroef
askoker is ingesloten en van zodanige in
houd, dat, wanneer deze door lekkage van 
de pakk.ingbus zou vollopen, de indompe-
1.ings~enslijn niet onder water komt. 

Voorschrift 9 

Dubbele bodem& 

(a) Een dubbele bodem behoort zich uit 
te strekken van het voorpiekschot tot het 
achterpiekschot, voor zover dit practisch 
uitvoerbaar en verenigbaar is met de in
richting en de juiste behandeling van het 
schip. 

(i) Schepen, welker lengte ten minste 
gelijk is aan 61 meter (of 200 voet) en 
kleiner is dan 76 meter (of 249 voet) moeten 
van een dubbele bodem zijn voorzien, welke 
zich ten minste uitstrekt van het voort
stuwingsgedeelte tot het voorpiekschot of 
tot een punt, dat zo dicht daarbij gelegen 
is, als practisch mogelijk is. 

(ii) Schepen, welker lengte ten minste 
gelijk is aan 76 meter (of 249 voet) en 
kleiner is dan 100 meter (of 330 voet) moeten 
althans buiten het voortstuwingsgedeelte, 
van een dubbele bodem, welke zich tot 
voor- en tot achterpiekschot uitstrekt of tot 
punten, zo dicht daarbij gelegen als practisch 
mogelijk is, zijn voorzien. 

(lii) Schepen, welker lengte 100 meter 
(of 330 voet) of meer bedraagt, moeten 
over de gehele lengte voorzien zijn van een 
dubbele bodem, welke zich tot het vóór- en 
achterpiekschot uitstrekt of tot punten, zo 
dicht daarbij gelegen, als practisch mogelijk 
is. 

·(b) Waar een dubbele bodem is voor
geschreven, moet deze zich zodanig tot het 
scheepsboord uitstrekken, dat het vlak tot 
de ronding van de kimmen beschermd is. 

Zodanige bescherming zal voldoende wor
den geacht, indien de lijn van aansnijding 
van de kantplaat met de huid in enig deel 
niet lager ligt dan een horizontaal vlak, 
dat gaat door het punt van aansnijding 
tussen de spantlijn op het grootspant en 
een dwarsscheepse diagonaal, welke onder 
een hoek van 25 graden met de basislijn 
getrokken is uit het snijpunt van deze 
basislijn met de verticale raaklijn aan ge
noemde spantlijn. 

(c) Kleine lenswaterputten, welke voor 
de plaatsing van de zuigflessen der lens
leiding in de dubbele bodem zijn aangebracht, 
mogen niet dieper zijn dan nodig is. Hun 
bodem mag in geen geval komen op een 
afstand, welke kleiner is dan 457 millimeter 
(of 18 inches) van het scheepsvlak of van 
de binnenste aansnijding van de kantplaat. 
Intussen mag aan het achtereind van de 
astunnel van schroefschepen een. lenswater 
put tot de huid doorlopen. Andere putten 
(b.v. voor smeerolie onder de hoofdwerk
tuigen voor de voortstuwing) kunnen door 
de Administratie worden goedgekeurd, in
dien haar kan worden aangetoond, dat de 
inrichting overeenkomstige beveiliging biedt 
als die, welke een dubbele bodem in over
eenstemming met dit Voorschrift geeft. 

(d) Geen dubbele bodem behoeft te 
worden aangebracht ter plaatse van water- · 
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dichte afdelingen van matige afmeting" 
welke uitsluitend gebruikt worden voor het 
vervoer van vloeistoffen onder het voor
behoud, dat de veiligheid van het schip bij 
een bodem- of zijbeschadigi.ng naar het 
oordeel van de Administratie niet wordt 
verminderd. 

(e) Voor schepen op welke de bepalingen 
van paragraaf (d) van Voorschrift 1 van dit 
Hoofdstuk van toepassing zijn en welke een 
geregelde lijndienst onderhouden binnen de 
begrenzing van een korte internationale reis" 
zoals omschreven is in paragraaf (a) van 
Voorschrift 2 van Hoofdstuk 111, kan de 
Administratie dispensatie verlenen van de 
eis, dat een dubbele bodem aanwezig moet 
zijn, voor zoveel betreft enig deel van het 
schip waarvoor de waterdichte indeling is 
geregeld door middel van een factor, welke 
niet groter is dan o,so, indien tot haar 
genoegen is aangetoond, dat het aanbrengen 
van een dubbele bodem in dat deel niet 
verenigbaar zou zijn met de eisen, welke 
de algemene inrichting en een goede uit
oefening van de dienst van het schip stellen. 

V o or s c h r i f t 10 

V astttellen, merken en aantelunenvan indelin,1-
lastlijnen 

(a) Teneinde te bevorderen, dat de ver
eiste graad van waterdichte indeling ge
handhaafd blijft, zal een lastlijn, overeen
komend met de diepgang, goedgekeurd als 
behorende bij deze waterdichte indelingt 
worden vastgesteld en de merken daarvoor 
op de zijden van het schip worden geplaatst. 
Indien een schip bepaalde ruimten heeft, 
welke in het bijzonder zijn ingericht om nu 
eens voor de huisvesting van passagiers" 
dan weer voor het bergen van lading te 
worden gebruikt, is het, indien de reders 
zulks wensen, geoorloofd, één of meer extra 
lastlijnen te bepalen en merken waarvoor 
te plaatsen welke lastlijnen overeen komen 
met de diepgangen, welke -dooc de Admini
stratie voor de verschillende gebruikstoe
standen zullen worden goedgekeurd, als 
behorend biJ de waterdichte indeling. 

(b) De mdelingslastlijnen, welke zijn 
vastgesteld en gemerkt, moeten in het 
Veiligheidscertificaat worden aangetekend 
en moeten onderscheiden worden door de 
aanwijzing C1 voor de toestand, waarbij het 
grootste aantal passagiers wordt vervoerd, 
en Cl, C8, enz. voor die toestanden, welke 
met andere omstandigheden, het gebnûk 
betreffend, overeenkomen. 

(c) De uitwatering, welke met elk van 
deze lastlijnen overeenkomt zal op dezelfde 
plaats en van dezelfde deklijn worden ge
meten als de uitwatering, welke volgens het 
Internationaal Verdrag betreffende de Uit
watering 1930 wordt bepaald. 

(d) De uitwatering, welke met elke 
goedgekeurde indelingslastlijn overeenstemt 
en de gebruikstoestanden waarvoor deze 
zijn . goedgekeucd, moeten duidelijk in het 
Veiligheidsc~rtificaat zijn aangetekend. 

(e) In geen geval zal een schotten
uitwateringsmerk worden geplaatst boven 
het merk, overeenkomend met de hoopt 
gelegen lastlijn in zout water, welke is 



s. 1949, J 586 

vastgesteld op grond van de sterkte· van 
het schip enL of van het Internationaal 
Verdrag betreffende de Uitwatering 1930. 

(/) Welke ook de plaats moge zijn voor 
het schotten-uitwateringsmerk, in geen ge. · 
val zal een schip zodanig beladen mogen 
worden, dat het uitwateringsmerk, hetwelk 
_past bij het jaargetiide en het vaargebied, 
zoals dat volgens het Internationaal Verdrag 
betreffende de Uitwatering 1930 is bepaald, 
onder water komt. 

(6) In geen ceval zal een schip zodamc 
.geladen mogen zijn, dat het schotten-uit
wateringsmerk, hetwelk past bij de des
betreffende reis- en cebruikstoestand in zout 
water onder water komt. 

Voorschrift 11 

Conatructie en eerde l,4!prOflUing van waterdichte 
&daotten, enz. 

(a) Waterdi~te indelingsschotten, h~~j 
langsscheepse, hetzij dwarsscheepse, moeten 
op zodanige wijze worden samengesteld, dat 
zij in staat zullen zijn met een passende 
.graad van zekerheid de druk te weerstaan, 
overeenkomend met een kolom water tot 
de hoogte van de indompelingsgrenslijn ter 
plaatse van elk schot. De samenstelling 
van deze schotten zal ten genoegen van de 
Administratie moeten zijn. 

(b) (i) Trapsgewijze sprongen en nissen 
.in schotten moeten waterdicht en even 
sterk zijn als het schot moet zijn ter plaatse, 
waar elk onderdeel is aangebracht. 

(ii) Waar s_panten of balken door een 
waterdicht dek of schot zijn gevoerd, zal 
dit uit hoofde van de constructie zelf zonder 
-toepassing van hout of cement waterdicht 
moeten zijn. 

(c) Het beproeven van hoofdafdelin&en 
door deze met water te vullen is niet ver
_plicht. Een volledig onderzoek van de 
schotten moet door een bevoegd apert 
worden ingesteld en bovendien moet in 
elk geval een onderzoek door bespuiting 
plaats hebben. 

(d) De voorpiek, de dubbele bodems, 
met inbegrip van kokervormige kielcon- , 
structies (duet keels) en de binnenhuiden moe
ten aan een waterdruk tot de hoogte van 
de indompelingsgrenslijn worden onder• 
worpen. 

M Tanks, welke bestemd zijn om vloei
stoffen te bevatten, en welke deel uitmaken 
van de waterdichte indeling van het schip, 
moeten worden beproefd met een waterdruk, 
welke · overeenkomt met een kolom water 
tot de bovenste indelincslastlijn, dan wel 
met een kolom water tot een vlak, gelegen 
op twee-derde van de holte van de bovenkant 
kiel tot de indompelingsgrenslijn, gemeten 
ter plaatse van deze tanks, waarbij de 
•hoogste van beide kolommen moet worden 
gekozen, doch de kolom water mag in geen 
geval geringer zijn dan 0,92 meter (of 3 
·voet) boven de bovenkant van de tank. 

(/) De beproevingen bedoeld in de para
grafen (d) en (e) dienen om de waterdichtheid 
van de tot de waterdichte indeling behorende 
constructies te venekeren en niet ter vast
stellinc van de geschiktheid tot het bergen 
van voorraden, brandstofolie of anderszins, 
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waarvoor· een zwaardere beproeving geëist 
wordt, welke afhankelijk is van de hoogte 
tot welke de vloeistof in de tank of tank
aansluitingen kan stijgen. 

Voorschrift 12 

Openingen in waterdichte schotten 
(a) Het aantal openingen in waterdichte 

schotten moet beperkt worden tot het 
minimum, dat verenigbaar is met de alp. 
mene inrichting en de goede uitoefening 
van de dienst van het schip; deze openingen 
moeten voorzien zijn van voldoende middelen 
tot afsluiting. 

(b) (i) Wanneer pijpen, spuipijpen, ka
bels voor electrisch licht, enz. door de 
waterdichte schotten worden gevoerd, moe
ten maatregelen worden getroffen om de 
waterdichtheid dezer schotten te verzekeren. 

(il) Afsluiters en kranen, welke ce-..n 
deel uitmaken van een pijpleidingsysteem, 
mogen in waterdichte schotten niet voor
komen. 

(c) (i) • Deuren, mangaten of toegangs
openingen mogen niet voorkomen: 

(a) in het aanvarïn&sschot onder de in
dompelingsgrenslijn; 

(b) in waterdichte dwarsschotten, welke 
een laadruim afscheiden van een belendend 
laadruim of van een vast of reservekolen
ruim, behalve iQ gevallen als aangegeven 
in paragraaf (6) van dit Voorschrift • 

(ii) Behalve als aangegeven in sub
paragraaf (c) (iü) hiernavolgend mag het 
aanvaringsschot onder de indompelings
grenslijn door niet meer dan één pijpopening 
doorboord zijn, teneinde de vloeistof in de 
voorpiektank: te kunnen behandelen, mits 
de pijp is voorzien van een neerschroefbare 
afsluitklep, welke boven het schottendek 
bewogen kan worden, terwijl de klepkast 
in de voorpiek tegen het aanvaringsschot 
bevestigd moet zijn. 

(iii) Wanneer de voorpiek verdeeld is 
voor de berging van twee verschillende 
-soorten vloeistoffen, kan de Administratie 
toestaan, dat het aanvaringsschot onder de 
indompelingsgrenslijn door twee pijpopenin-

. gen doorboord wordt, elk voorzien van de 
afsluitklep met verdere inrichting, zoals in 
de voorafgaande subparagraaf (c) (ii) is 
voorgeschreven, mits de Administratie over
tuigd is, dat er op practische gronden geen 
andere oplossing is, waarbij een tweede 
pijpopening overbodig is en dat in verband 
met de aanvullende onderverdeling van de 

_ voorpiek, de veiligheid van het schip blijft 
gehandhaafd. 

(d) (i) Waterdichte deuren, welke in 
schotten tussen vaste en reserve kolenruimen 
zijn aangebracht, moeten steeds toegankelijk 
zijn, behalve in gevallen als vermeld m 
subparagraaf (i) (ii) voorzoveel tussendeks
kolenschuifdeuren betreft. 

(ii) Door middel van schermen of anders
.zins moeten bevredigende voorzieningen 
worden getroffen ten einde te verhinderen 
dat de sluiting van waterdichte kolenschuif
.deuren door steenkolen wordt belet. 

(e) Binnen het voortstuwingsgedeelte en 
met uitzonderins van kolenschuif- en as
.tW1Deldeuren mag niet. meer dan één deur 
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in elk hoofddwarsschot aanwezig zijn. Deze 
deuren moeten schuifdeuren zijn en de 
drempels moeten zo hoog zijn ~lègen, als 
_practisch mogelijk is. 

Indien dit op een bevredigende wijze 
mogelijk is moet de bewegingsinrichting 
voor handkracht welke boven het schotten
dek bediend kan worden, buiten het machine
kamergedeelte aangebracht zijn. 

(f) (i) Slechts scharnierdeuren, schuif
deuren en deuren van een tenminste daarmede 
gelijkwaardig type, met uitsluiting van deuren, 
welke alleen door middel van bouten worden 
bevestigd en deuren, welke door het eigen 
gewicht of door middel van een valgewicht 
gesloten moeten worden, zijn toegelaten. 

(ii) Een scharnierdeur moet van knevels, 
welke aan beide zijden van het schot kunnen 
worden bewogen, zijn voorzien. 

(iii) Een schuifdeur mag voor horizontale 
,of verticale beweging zijn ingericht. Indien 
een· dergelijke deur slechts met de hand 
beweegbaar behoeft te zijn, moet de bewe
gingsinrichting zodanig zijn, dat de deur 
ter plaatse en bovendien op een toegankelijke 
_plaats boven het schottendek kan worden 
behandeld. 

(iv) Wanneer een deur van een centraal 
_punt uit werktuiglijk bediend moet kunnen 
worden, moet de bewegingsinrichting zodanig 
.zijn, dat de deur ook ter plaatse werktuiglijk 
bewogen kan worden. De inrichting moet 
zodanig zijn, dat de deur automatisch weer 
wordt gesloten, indien zij, nadat zij van 
het centrale punt uit is gesloten, ter plaatse 
wordt geopend, en voorts zodanig, dat ter 
_plaatse de mogelijkheid bestaat haar gesloten 
te houden, zonder dat zij van het centrale 
_punt uit geopend kan worden. 

Aan beide zijden van het schot moeten 
met de werktuiglijke bewegingsinrichting 
verbonden contrölehefbomen aanwezig zijn, 
zodat personen, die de deuropening passeren, 
deze in de open stand kunnen houden. Zulke 
werktuiglijk bewogen deuren moeten zijn 
voorzien van een handbeweging welke zowel 
bij de deur, als op een toegankelijke plaats 
boven het schottendek kan worden behan" 
deld. Op deze laatste plaats moet de hand
bewegingsinrichting bediend worden door 
middel van een handwiel. Een geluidsignaal 
moet waarschuwen, voordat de deur sluit; 
het signaal moet met een veilig tijdsverschil 
.aan de beweging van de deur voorafgaan. 

(V) De deuren van elke soort moeten 
voorzien zijn van standaanwijzers, welke 
-op alle plaatsen, waar de deur kan worden 
bewogen, behalve bij de deur zelve, aan
geven, of de deur geopend dan wel gesloten 
is. 

(i) Waterdichte draaideuren kunnen 
slechts worden toegelaten in de gedeelten 
van het schip, welke bestemd zijn voor de 
_passagiers, voor de bemanning en voor de 
dienstruimten, mits zij zijn aangebracht 
boven een dek, waarvan de onderzijde op 
het laagste punt in de zijde ten minste 2,13 
meter of 7 voet boven de bovenste indelings• 
lastlijn ligt; deze deuren mogen niet worden 
aangebracht in zodanige ruimten, welke 
-onder zulk een dek zijn gelegen. 

(ii) Waterdichte draaideuren van bevre
.digende constructie ktinnen in schotten welke 
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tussendeks laadruimten van elkaar scheiden, 
worden toegelaten mits zij op het hoogst 
mogelijke niveau worden aangebracht dat 
verenigbaar is met de eisen welke uit de 
practisehe overwegingen aan de verbinding 
moeten worden gesteld. 

De buitenste verticale zijde van zulke 
deuren mag niet gelegen zijn op een afstand 
van de huidbeplating, welke minder bedraagt 
dan een vijfde van de scheepsbreedte als 
in Voorschrift 2 is omschreven, waarbij die 
afstand loodrecht op het vlak van kiel en 
stevens ter hoogte van de bovenste indelings
lastlijn wordt gemeten. Deze deuren moeten 
gesloten worden, vóórdat de reis begint en 
tijdens de vaart gesloten blijven; de tijd
stippen, waarop deze deuren in de haven 
worden geopend en voordat het schip de 
haven verlaat, worden gesloten, moeten in 
een dagboek, hetwelk daartoe door de 
Administratie wordt aangewezen, worden 
ingeschreven. 

Wanneer wordt voorgesteld dergelijke 
deuren aan te brengen, moet de Admini
stratie in het bijzonder hun aantal en 
inrichting nagaan en van de reder een 
verklaring vorderen, waarin deze de absolute 
noodzakelijkheid van deze deuren vaststelt. 

(h) Alle overige waterdichte deuren moe
ten schuifdeuren zijn • 

(i) (i) Wanneer waterdichte deuren, 
welke somtijds op zee geopend moeten 
worden, met uitzondering van die aan de 
ingangen van tunnels, in de hoofddwars
schotten op zodanige hoogte zijn aange" 
bracht, dat hun drempels onderde bovenste 
indelingslastlijn zijn gelegen, gelden de vol
gende bepalingen: 

(1) Wanneer het aantal van zulke deuren 
groter is dan s, moeten alle waterdichte 
schuifdeuren werktuiglijk beweegbaar zijn 
en moeten zij gelijktijdig van een op de 
brug gelegen plaats uit gesloten kunnen 
worden, 

(II) Wanneer het aantal van zulke deu
ren niet groter is dan 5: 

(a) mogen, indien het . criteriumgetal 
niet groter is dan 30, alle waterdichte 
schuifdeuren uitsluitend met de hand be
weegbaar zijn. 

(b) Moeten, indien het criteriumgetal 
groter is dan 30, alle waterdichte schuif
deuren werktuiglijk bewogen deuren zijn. 

(c) Wanneer er behalve de tunneldeur 
slechts één waterdichte deur is en deze 
.bevindt zich in het voortstuwingsgedeelte, 
kan de Administratie voor alle schepen, 
ongeacht de grootte van het criteriumgetal, 
toestaan1 dat deze beide deuren uitsluitend 
met de nand beweegbaar zijn. 

(II) Indien waterdichte deuren, welke 
somtijds op zee met het oog op het verwerken 

. van steenkolen moeten worden geopend, 
• tussen tussendekskolenruimten onder het 

schottendek zijn aangebracht, moeten deze 
werktuiglijk beweegbaar zijn. Het openen 
en sluiten van deze deuren moet in een 
dagboek hetwelk daartoe door de Admini
stratie wordt aangewezen, worden inge
schreven. 

(iii) Indien verkeersgangen in verband 
met in koelruimen geborgen lading door 
meer dan ~ waterdicht hoofddwarsschot 

72 
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leiden en de drempels van de openingen 
minder dan 2,13 meter (of 7 voet) boven 
de bovenste indelingslastlijn zijn gelegen, 
moeten de waterdichte deuren, welke zo
danice openingen afsluiten, werktuiglijk 
worden bewogen. 

(j) De toepassing van wegneembare 
platen in schotten is, behalve in vo-,rt
stuwingsruimten, niet geoorloofd. Deze pla
ten moeten altijd, vóór het schip de haven 
verlaat, zijn aangf"bracht en mogen geduren
de de vaart, behalve in geval van gebiedende 
noodzakelijkheid, niet veiwijderd worden. 
De nodige voorzorgen moeten worden ge
nomen om bij het weder aanbrengen de 
volledige waterdichtheid der naden te ver
zekeren. 

(Ic) Alle waterdichte deuren moeten ge
durende de vaart gesloten zijn, behalve 
wanneer zij noodzakelijkerwijs, uit hoofde 
van de behoeften van de dienst, geopend 
moeten worden in weilk. geval zij te allen 
tijde gereed moeten zijn om onmiddellijk. te 
worden gesl ,ten. 

{i) (i) Indien verkeersgangen of tunnels 
voor de verbinding tussen de bemannings
verblijven en de stookplaats, voor pijpleidin
gen of voor enig ander doel door waterdichte 
hoofddwarsschotten leiden, moeten zij water
dicht zijn en voldoen aan de bepalingen van 
Voorschrift 15. 

De toegang aan ten minste één uiteinde 
van zulk een tunnel of verkeersgang moet, 
indien zij gedurende de reis als doorgang 
worden benut, door een koker plaats hebben, 
welke tot zodanige hoogte waterdicht is 
opgetrokken, dat de toegang boven de in
dompelingsgrenslijn is gelegen. De opening 
aan het andere einde van de verkeersgang 
of tunnel mag gesloten worden door middel 
van een waterdichte deur van het type, 
als op grond van de plaats in het schip 
wordt vereist. Zulke verkeersgangen of 
tunnels mogen niet door het eerste achter 
het aanvaringsschot gelegen dwarsschot, 
dat deel uitmaakt van de waterdichte in
deling, worden gevoerd. 

{ii) Wanneer ten behoeve van geforceerde 
trek wordt voorgesteld tunnels of gangen 
aan te brengen, welke door waterdichte 
hoofddwarsschotten leiden, moet de Ad
ministratie bijzondere aandacht aan deze 
aan&elegenheid wijden. 

Voorschrift 13 
Openingen in het •claupsboord ondsr de in

dompeling$grerulijn 
(a) Het aantal openingen in de scheeps

huid moet tot een minimum beperkt worden, 
voorzover dit in overeenstemming is met de 
eisen, welke met betrekking tot de algèmene 
inrichting van het schip en de behoeften 
van de dienst worden gesteld. <-

(b) De inrichting en de doeltreffendheid 
van de middelen tot sluiting van alle ope
ningen in het scheepsboord moeten beant
woorden aan het doel, waarvoor en aan de 
plaats, waar zij zijn aangebracht; zij moeten 
in het algemeen voldoen aan door de Ad
ministratie gestelde eisen. 

(c) (i) Indien in een tussendek het 
laagste punt van de opening van een patrijs-

1138 

poort lager is gelegen dan een lijn, welke 
evenwijdig aan het schottendek op het 
scheepsboord is getrokken en welke haar 
laagste punt heeft op een hoogte gelijk aan 
2 ½ percent van de breedte van het schip 
boven de bovenste indelingslastlijn, moeten 
alle patrijspoorten in dit tussendek vaste 
lichtranden zijn. 

(ii) Alle patrijspoorten, andere dan die" 
welke krachtens subparagraaf (c) {i) vaste 
lichtranden moeten zijn en waarvan het 
laagste punt lager dan de indompelingsgrens
lijn is gelegen moeten zodanig zijn gemaakt, 
dat zij niet zonder toestemming van de 
kapitem van het schip geopend kunnen 
worden. 

{iii) (a) -Indien in een tussendek het 
laagste punt van de opening van een patrijs
poort, als bedoeld in subparagraaf (c) (ii) 
lager is gelegen dan een lijn, welke even
wijdig aan het schottendek op het scheeps
boord is getrokken en welke haar laagste 
punt heeft 1,37 meter (of 4 ½ voet) ver
meerderd met 2 ¼ percent van de breedte 
van het schip boven de lastlijn, waarop 
het schip bij vertrek uit de haven ligt, 
moeten alle patrijspoorten in dat tussendek, 
vóór het schip de haven verlaat, met behulp 
van een sleutel waterdicht zijn afgesloten" 
Zij mogen gedurende de reis niet worden 
geopend. Bij de toepassing van deze sub
paragraaf, mag zo nodig met de grotere 
diepgang in zoet water rekening gehouden 
worden. 

(b) Het tijdstip, waarop deze patrijs
poorten in de haven geopend, alsemde het 
tijdstip, waarop z~ met een sleutel gesloten 
worden, moeten m een dagboek, hetwelk 
daartoe door de Administratie is aangewezen" 
worden ingeschreven. 

(c) Voor een schip met een of meer 
patrijspoorten, die zo gelegen zijn, dat de 
bepalingen van het eerste lid van deze 
subparagraaf van kracht zouden zijn, indien 
het was ingezonken tot de bovenste inde
lingslastlijn, kan de Administratie de maxi
mum gemiddelde diepgang aangeven, bij 
welke deze ,patrijspoorten met het laagste 
punt van de opening blijven boven de lijn, 
welke evenwijdig aan het schottendek op 
het scheepsboord is getrokken en welke haar 
laagste punt heeft op een hoogte gelijk aan 
1 ,37 meter (4 ½ voet) vermeerderd met 
2 ½ percent van de scheepsbreedte boven 
de waterlijn, welke behoort bij de maximum 
gemiddelde. diepgang en op welke het bij
gevolg geoorloofd is uit een haven te ver
trekken, terwijl zij niet te voren met een 
sleutel waterdicht gesloten zijn en hen op 
zee, onder de verantwoordelijkheid van de 
kapitein te openen. 

In de tropen, zoals omc;chreven in het 
Internationaal Verdrag betreffende de Uit
watering 1930, mac deze muimum diepcang 
met 0,30s meter (of I voet) worden ver
meerderd. 

(d) Deugdelijke scharnierende, inwendige 
blinden, welke zodanig zijn ingericht, dat 
zij gemakkelijk en afdoend gesloten en 
waterdicht aangedrukt kunnen worden" 
moeten op alle patrijspoorten worden aan
gebracht, met uitzondering, dat voor patrijs
poorten, welke achter een achtste van de: 
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lengte van het schip van de vóórloodlijn 
zijn gelegen boven een lijn, welke evenwijdige 
aan het schottendek op het scheepsboord 
is getrokken en welke haar laagste punt 
heeft 3,66 meter (of 12 voet) vermeerderd 
met 2 ½ percent van de breedte van het 
schip boven de bovenste indelingslastlijn, 
de blinden in verblijven voor passagiers, 
voorzover geen tussendekspassagiers zijnde, 
wegneembaar mogen zijn, tenzij vast aan
gebrachte blinden in het Internationaal 
Verdrag betreffende de Uitwatering 1930 
zijn voorgeschreven. 

Zulke wegneembare blinden moeten in 
de onmiddellijke nabijheid van de patrijs
poorten, waarvoor ze dienen, worden ge
borgen. 

(e) Patrijspoorten en hun blinden, welke 
gedurende de vaart niet bereikbaar zijn, 
moeten, vó6r het schip de haven verlaat, 
gesloten en vastgezet zijn. 

(f) (i) Geen patrijspoorten mogen wor
den aangebracht in ruimten, welke uitslui
tend bestemd zijn voor het vervoer van 
lading of steenkolen. 

Ui) Patrijspoorten mogen echter aan
gebracht worden in ruimten, welke afwis
selend bestemd zijn voor het vervoer van 
lading of passagiers maar zij moeten zodanig 
zijn gemaakt, dat de poorten of hun blinden 
niet zonder toestemming van de kapitein 
van het schip geopend kunnen worden. 

(iii) Wanneer in zulke ruimten lading 
wordt vervoerd, moeten de patrijspoorten 
en de blinden met behulp van een sleutel 
waterdicht zijn afgesloten, waarvan aan
tekening moet worden gehouden in een 
daartoe door de Administratie aangewezen 
dagboek. 

(g) Patrijspoorten met automatische ven
tilatie mogen zonder bijzondere machtiging 
van de Administratie niet onder de indom
pelingsgrenslijn in het scheepsboord worden 
aangebracht. 

(h) Het aantal spuigaten, ontlastpijpen 
en andere soortgelijke openingen in het 
scheepsboord moet tot een minimum beperkt 
worden1 hetzij door elke uitlaatopening voor 
het grootst mogelijk aantal sanitaire en 
andere leidingen te doen dienen, hetzij op· 
een andere afdoende wijze. 

(i) (i) Alle inlaat- en uitlaatopeningen 
in het scheepsboord moeten voorzien zijn 
van doelmatige en toegankelijke middelen, 
welke het toevallige indringen van water 
in het schip verhinderen. 

(ii) (a) Met uitzondering van het be
paalde in subparagraaf (i) (iii) moet elke 
afzonderlijke door het scheepsboord gaande 
uitlaatpijp, waarvan de binnenopening lager 
dan de indompelingsgrenslijn is gelegen, 
voorzien zijn van, hetzij een zelfsluitende 
terugslagklep, welke voorzien is van een 
inrichting, waardoor de klep rechtstreeks 
van boven het schottendek. af dichtgezet 
kan worden, hetzij in plaats daarvan van 
twee zelfsluitende terugslagkleppen zonder 
zulk een sluitingsinrichting, waarbij de 
bovenste van beide kleppen zodanic hoger 
dan de bovenste indelingslastlijn is celegen, 
dat zij steeds bereikbaar is om gedurende 
de normale dienst te worden nagezien en 
van het type is, dat normaal gesloten is. 
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(b) Wanneer een rechtstreeks bewogen 
klep wordt aangebracht, moet de plaats, 
waar deze boven het schottendek wordt 
bediend, steeds gemakkelijk toegankelijk 
zijn en moet deze voorzien zijn van een 
inrichting, welke aanwijst of de klep open, 
dan wel gesloten is. 

(iii) Hoofdin- en uitlaten en hulp in" en 
uitlaten voor de voortstuwingswerktuigeq 
moeten worden voorzien van gemakkelijk 
toegankelijke kranen of kleppen tussen de 
leidingen en een scheepshuid of tussen de 
leidingen en de op de huid gebouwde stalen 
kasten. 

(j) (i) Doorgangs-, laad- en kolenpoor
ten, welke onder de indompelingsgrenslijn 
zijn aangebracht, moeten van voldoende 
sterkte zijn. Zij moeten deugdelijk gesloten 
en waterdicht verzekerd zijn vóór het schip 
de haven verlaat. Zij moeten gedurende de 
vaart gesloten blijven. 

(ii) In geen geval mag het laagste punt 
van de opening van zulke poorten lager 
gelegen zijn dan de bovenste indelingslast
lijn. 

(k) (ii) De binnenboordsopening van 
elke stortkoker voor as, vuil enz. moet van 
een deugdelijke afsluiting zijn voorzien. 

(ii) Indien de binnenboordopening onder 
de indompelingsgrenslijn is gelegen, moet 
de afsluiting waterdicht zijn en moet boven
dien een zelfwerkende terugslagklep in de 
koker op een gemakkelijk toegankeiijke 
plaats boven de bovenste indelingslastlijn 
worden aangebracht. Wanneer de koker 
niet in gebruik is, moeten zowel de afsluiting 
als de klep gesloten en vastgezet zijn. 

V o o r s c h r i f t 14 

Constructie en eerste beproeving van waterdichte 
deurm, patrijspoorten, enz. 

(a) (i) Het ontwerp en de constructie 
van alle waterdichte deuren, patrijspoorten, 
doorgangs-, laad- en kolenpoorten, kleppen, 
pijpen, as- en vuilnisstortkokers welke in 
deze Voorschriften zijn vermeld, alsmede 
de materialen, welke er voor gebruikt zijn, 
moeten voldoen aan de door de Administratie 
gestelde eisen. 

(ii) De ramen van de verticale water
dichte deuren mogen aan de onderzijde 
geen groef hebben, waarin zich vuil zou 
kunnen verzamelen, als gevolg waarvan een 
zuiver sluiten verhinderd zou worden. 

(iii) De ramen van waterdichte deuren, 
zomede de waterdichte deuren, welke een 
directe toegang verlenen naar een ruimte, 
waarin zich bunkerkolen bevinden moeten 
gemaakt zijn van gegoten of gesmeed staal. 

(iv) Kranen of kleppen, voor de hoof clin
en uitlaat en voor de hulpin- en uitlaat 
voor de voortstuwingswerktuigen met een 
doorlaat welke groter is dan 76 mm (of 3 
inches) moeten uitgevoerd zijn in staal of 
brons of ander goedgekeurd smeedbaar 
materiaal. 

(v) Andere kranen en kleppen van elke 
doorlaat, welke op de scheepshuid beneden 
.het schottendek zijn aangebracht of voor 
de waterdichte indeling van het schip van 
belang kunnen zijn, mogen niet in gewoon 
gietijzer worden uitgevoerd. 
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(b) Elke waterdichte deur moet onder 
druk worden beproefd met een kolom water, 
tot de indompelingsgrenslijn. De proef moet 
worden genomen vóór de indienststelling 
van het schip, hetzij vóór, hetzij nadat 
de deur aan boord is aangebracht. 

Voorschrift 15 

Constructie en eerste beproeving van waterdichte 
tüuren, lcolc6s, enz. 

(a) Waterdichte dekken, kokers, tunnels, 
kokerkielen en luchtschachten moeten even 
sterk zijn als de waterdichte schotten op 
overeenkomstige hoogte. De middelen, welke 
zijn toegepast om de waterdichtheid van 
deze gedeelten te verzekeren moeten, even
als de toegepaste sluitinrichtingen. voor de 
openingen, aan de door de Administratie 
gestelde eisen voldoen. 

Waterdicnte luchtschachten en kokers 
moeten tenminste tot het schottendek zijn 
opgetrokken. 

(b) Na gereedheid moeten de waterdichte 
dekken, door deze te bespuiten of onder 
water te zetten, op waterdichtheid beproefd 
worden, terwijl waterdichte kokers, tunnels 
en ventilatieschachten door bespuiten moe
ten worden beproefd. 

Voor a c h rif t 16 

Openingen, ,nz. in het schapsboord en elders, 
boven de indompelin,s,renslijn 

(a) Patrijspoorten, doorgangs-, laad- en • 
kolenpoorten en andere middelen om ope
ningen in het scheepsboord boven de indom
pelingsgrenslijn te sluiten moeten deugdelijk 
ontworpen en uitgevoerd zijn en, rekening 
houdend met de ruimten, waarin zij zijn 
aangebracht, en met hun plaats ten opzichte 
van de bovenste indelingslastlijn voldoende 
sterk zijn. 

(b) Het schottendek of een daarboven 
gelegen dek moet dicht zijn tegen weer en 
wind met dien verstande, dat onder normale 
omstandigheden op zee het water niet naar 
beneden kan doordringen. Alle openingen 
in dit aan weer en wind blootgestelde dek . 
moeten hoof den van ruim voldoende hoogte 
en sterkte hebben en moeten voorzien zijn 
van doelmatige middelen om deze snel tegen 
weer en wind af te sluiten. 

(c) Waterloospoorten enjof spuipijpen 
moeten zoveel als onder alle -weersomstandig
heden voor het vlucce afstromen van water 
nodig is, worden aangebracht. 

Voorachrift 17 
Pompinstallatia 

(a) Elk schip moet voorzien zijn van 
een doeltreffende pompinrichting, welke in 
staat is onder alle, in de praktijk na een 
ramp voorkomende omstandigheden, hetzij 
dat het schip recht ligt, dan wel slagzijde 
heeft, uit elke waterdichte afdeling te 
pompen en te lenzen. Tot dit doeleinde 
zullen, met uitzondering van die in smalle 
afdelingen aan de scheepseinden, waar één 
zuigfles voldoende kan zijn, in de regel 
zuigopeningen in de zijden noodzakelijk zijn. 

In afdelingen van bijzondere vorm kun-
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nen aanvullende zuigflessen geëist worden. 
Maatregelen moeten worden getroffen, opdat 
het water de weg naar de zuigflessen kan 
vinden. 

Doelmatige middelen moeten aanwezig 
zijn om het water uit geisoleerde laadruimten 
te verwijderen. 

(b) (i) Behalve hetgeen elders in dit 
Voorschrift is voorgeschreven. moeten, ten
minste drie op de hoofdlensleiding aange
sloten werktuiglijk gedreven lenspompen 
aanwezig zijn, van welke één door het 
hoofdwerktuig gedreven mag worden. 

Wanneer het criteriuma:etal gelijk is aan 
30, of groter is, moet een extra onafhanke
lijke werktuiglijk gedreven pomp beschik
baar zijn. In schepen met een lengte kleiner 
dan 91,s meter (of 300 voet) en een criterium
getal kleiner dan 30 mag één der onafhan
kelijke werktuiglijk gedreven pompen door 
twee doelmat.ice handpompen met kruk
beweging, waarvan de ene vooruit, de andere 
achteruit moet zijn opgesteld, worden ver
vangen. 

(ii) De voorgeschreven pompen zijn in 
de volgende tabel opgenomen: 
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(iii) Sanitaire, ballast- en algemene dienst
pompen mogen beschouwd worden als on
afhankelijke werktuiglijk gedreven lenspom• 
pen, mits zij voorzien zijn van de nodige 
aansluitingen aan Je lensleiding. 

(c) Waar zulks praktisch uitvoerbaar is, 
moeten de werktuiglijk gedreven lenspom
pen in verschillende waterdichte afdelingen 
worden geplaatst, welke afdelingen zodanig · 
gelegen moeten zijn, dat zij niet gemakkelijk 
door een zelfde averij vol kunnen lopen. 
Indien de machines en ketels in twee of 
meer waterdichte afdelingen zijn geplaatst, 
moeten de pompen, welke als lenspomp 
moeten kwmen dienen, zoveel als praktisch 
m~l·k is, over deze afdelingen worden 
verdeed. 

(d) Op schepen met een lengte gelijk aan 
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of groter dan 91,5 meter (of 300 voet) of 
met een criteriumgetal van 30 of groter, 
moet de inrichting zodanig zijn, dat ten 
minste één werktuiglijk gedreven pomp voor 
het gebruik in alle voor de hand liggende 
omstandigheden, waaronder een schip op 
zee gedeeltelijk kan vollopen, beschikbaar 
is. Aan deze bepaling zal voldaan zijn, 
wanneer: 

(i) Ben van de voorgeschreven pompen 
een noodpomp is, welke onder water op 
betrouwbare wijze werkt, met een zich 
boven het schottendek bevindende kracht
bron, of 

(ii) De pompen met hun krachtbronnen 
op een zodanige wijze verdeeld over het 
gehele schip geplaatst zijn, dat tenminste 
één pOmp in een onbeschadigde afdeling 
beschikbaar is, in alle omstandigheden, 
waaronder het schip moet kunnen vollopen 
zonder dat het ten onder gaat. 

(e) Met uitzondering van pompen, welke 
alleen voor piekafdelingen zijn bestemd 
moet elke met de hand of werktuiglijk be
wogen lenspomp zo zijn ingericht, dat zij 
uit elk ruim of elke voortstuwingsafdeling 
van het schip kan lenzen. 

(f) (i) Elke onafhankelijke, werktuiglijk 
gedreven lenspomp moet in staat zijn aan 
het water in de b,oofdlensleiding een snelheid 
van niet minder dan 122 meter (of 400 voet) 
per minuut te geven. Onafhankelijke werk
tuiglijk gedreven lenspompen, welke in de 
voortstuwingsafdelingen zijn opgesteld, moe
ten rechtstreekse zuigleidingen naar deze 
afdelingen hebben, doch niet meer dan 
twee naar elk dezer afdelingen zijn vereist. 

De Administratie kan voorschrijven, dat 
onafliankelijke werktuiglijk gedreven lens
pompen, welke in andere afdelingen zijn 
opgesteld, afzonderlijke rechtstreekse zuig
leidingen hebben. De rechtstreekse zuig
leidingen moeten doelmatig zijn ingericht 
en de middellijn van deze leidingen in een 
voortstuwingsafdeling mag niet kleiner zijn 
dan die van de hoofdlensleiding. 

(ii) Het stookruim van kolenstokende 
schepen moet behalve van de overige in 
dit Voorschrift geëiste zuigaansluitingen 
voorzien zijn van een buigzame zuigslang 
van voldoende lengte, welke een passende 
middellijn heeft en ingericht is op de zuigzijde 
van een onafhankelijke werktuiglijk ge
dreven pompen aangesloten te worden. 

(g) Hoofdcirculatiepompen moeten recht
streekse van terugslagkleppen voorziene 
zuigverbindingen hebben, welke naar het 
laagste punt in de voortstuwingsruimte 
leiden en een middellijn hebben van ten 
minste tweederden van die der hoofd
circulatie-inlaat. Wanneer als brandstof 
steenkolen worden of kunnen worden ge
bruikt en zich geen waterdicht schot tussen 
machine- en ketelruim bevindt, moet een 
rechtstreekse uitlaat naar buitenboord van 
tenminste één circulatiepomp worden aan
gebracht of kan deze in plaats daarvan door 
een rechtstreekse aansluiting op de circulatie
uitlaatleiding worden vervangen. De klep
stangen van de zee-inlaat en van de kleppen 
van de rechtstreekse zuigverbindingen moe
ten tot boven het machinekamerplatform 
reiken. 
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(la) (i) Alle pijpleidingen, leidend van 
pompen, welke nodig zijn om laadruimen 
of voortstuwingsruimten droog te houden, 
moeten volkomen afgescheiden zijn van de 
leidingen, welke gebruikt kunnen worden 
voor het vervullen of ledigen van ruimten, 
wûrin water of olie vervoerd wordt. 

(ii) Loden pijpen mogen noch gebruikt 
worden onder kolenbunkers of brandstof
olietanks, noch in ketel- of machineruimen, 
waaronder zijn begrepen motorkamers, waar
in oliebezinktanks of brandstofpompen zijn 
opgesteld. 

(i) De Administratie moet bepalingen 
maken met betrekking tot de middellijnen 
van de hoofd- en nevenlensleidingen. 

De middellijn van de hoofdlensleiding kan 
bij benadering worden vastgesteld met be
hulp van de volgend~ formule: 

d = 1,68 V L (B + D) + 25 
waarin d = inwendige middellijn van de 

hoofdlensleiding in mm. 
L = lengte van het schip in meters. 
B = breedte van het schip in meters. 
D = gemeten holte van het schip· 

tot het schottendek in meters. 

of 

d = 1 / L (B + D) + 1 V 2soo 

waarin d • inwendige middellijn van de 
hoofdlensleidin&' in inches. 

L = lengte van het schip in voeten. 
B = breedte van het schip in voeten. 
D = gemeten holte van het schip 

tot het schottendek in voeten. 

(j) De inrichting van de lensleiding en 
van de ballastleiding moet zodanig zijn, dat 
het is uitgesloten, dat het water van buiten
boord en uit waterballastruimten naar laad
ruimten en voortstuwingsruimten, of uit 
de ene afdeling naar de andere stroomt. 
Bijzondere voorzorgen moeten worden ge
nomen . om te voorkomen, dat een dieptank, 
met aansluiting zowel aan de lensleiding 
als aan de ballastleiding, door onachtzaam
heid of met zeewater volloopt, wanneer zij 
lading bevat, of door een lenspijp wordt 
leeggepompt, wanneer zij waterballast be
vat. 

(k) Maatregelen moeten worden getrof
fen om te voorkomen, dat een afdeling, 
welke bediend wordt door een lenspijp, 
volloopt, ten gevolge van breken of be
schadigen van deze pijp in een andere 
afdeling bij een aanvanng of bij aan de 
grond lopen. 

Hiertoe moet, wanneer zulk een pijp op 
enige plaats dichter dan een vijfde van de 
scheepsbreedte (loodrecht op het vlak van 
kiel en stevens ter hoo,rte van de bovenste 
indelingslastlijn gemeten) van het scheeps
boord of in een kokerkiel is gelegen, in de 
pijp binnen de afdeling, welke het open 

. zuigeind van de pijp bevat, een terugslag
klep zijn aangebracht. 

(l) Alle verdeeJkasten, kranen en af
sluiters, welke in verbinding staan met de 
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lensinrichting, moeten zodanig zijn opge
steld, dat zij te allen tijde onder normale 
omstandigheden bereikbaar zijn. Zij moeten 
zo zijn ingericht, dat in geval van vollopen 
van een afdeling HD van de lenspompen 
op elke afdelmc kan pompen. Indien er 
slechts één pijpleidingstelsel door alle pom
pen wordt bediend, moeten de nodige 
kranen of kleppen, welke de verdeling van 
de werking der lensleiding regelen, boven 
het schottendek bewogen kunnen worden. 
Indien behalve de hoofdlensinrichting ook 
een noodlensinrichting is aangebracht, moet 
deze onafhankelijk zijn van het hoofdstelsel 
en zo zijn ingericht, dat een pomp in staat 
is op elke afdeling te pompen, wanneer 
een der afdelingen volloopt. 

Voorschrift 18 

Stabiliteitsproeven U001' JXUJQ6ieruchepen en 
r,radmd&epen 

(a) Passaciersschepen en vrachtschepen 
moeten na voltooiing aan een hellingproef 
worden onderworpen en de stabiliteitsge
gevens moeten worden bepaald. 

Aan de kapitein moeten alle gegevens 
worden verstrekt, welke nodig zijn om een 
doelmatige behandeling van het schip te 
kunnen verzekeren. Een afschrift moet bij 
de betrokken Administratie worden inge
diend. 

(b) De Administratie kan voor een schip 
ontheffing van het Voorschrift tot het 
onderwerpen aan een hellingproef verlenen, 
indien de grondgegevens voor de stabiliteit 
beschikbaar zijn, in verband met de helling
proef waaraan een zusterschip werd onder
worpen, mits aan de Administratie kan 
worden aangetoond, dat daaruit betrouw
bare gegevens voor het van de hellingproef 
vrij te stellen schip kunnen worden ver
kregen. 

Voorschrift 19 

Periodiek beme,en en inspecteren van water
dichte deuren, enz. 

(a) Aan boord van nieuwe en bestaande 
schepen moeten wekelijks oefeningen plaats 
hebben in het bewecen van waterdichte 
deuren, patrijspoorten, kleppen en sluitings
inrichtingen van spuipijpen, as- en vuilnis
stortkokers. Op schepen, waarvan de reis 
langer dan HD week duurt, moet een vol- · 
ledige oefeninc, vóórdat het schip de haven 
verlaat en de daarop volgende oefeningen 
tenminste eenmaal per week gedurende de 
reis worden gehouden, met dien verstande, 
dat alle waterdichte werktuiglijk bewogen 
deuren en alle draaideuren in hoofddwars
schotten, welke op zee in gebruik zijn, 
dagelijks moeten worden bewogen. 

(b) De waterdichte deuren en alle daarbij 
behorende bewegings- en aanwijsinrichtin
gen, benevens alle kleppen, welker af sluiting 
noodzakelijk is om een afdeling waterdicht 
te maken en alle kleppen welker behandeling 
noodzakelijk is voor de controle van dwars
scheepse overvloeiinrichti.ngen in geval van 
beschadiging, moeten op zee periodiek, doch 
tenminste éénmaal per week, worden na
gezien. 

Voors cbr ift 20 

Aantekeningen in het dagboek 
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(a) Aan boord van nieuwe en bestaande 
schepen moeten de draaidueren, de afneem
bare platen, de patrijspoorten, de doorgangs-, 
laad- en kolenpoorten en andere openingen, 
welke op grond van deze Voorschriften ge
durende de reis gesloten moeten blijven, 
vóór het schip de haven verlaat worden 
gesloten. De tijdstippen van. sluiten en ope
nen, indien althans dit openen volgens deze 
Voorschriften geoorloofd is, moeten in een 
dagboek, dat daartoe door de Administratie 
wordt aangewezen, worden aangetekend. 

(b) Een verslag van alle oefeningen en 
inspecties, welke volgens Voorschrift 19 zijn 
vereist, moet in het dagboek worden in
geschreven met duidelijke vermelding van 
elk gebrek, dat daarbij is waargenomen. 

DEEL C. ELECTRISCHE INSTALLATIE 
(Deel C is alleen van toepassing op passa

giersschepen) 

Voorschrift 21 

Algemeen 
(a) Electrische installaties aan boord 

van schepen moeten zodanig zijn dat: 
(i) de uitoefening van voor de veiligheid 

onontbeerlijke diensten onder de omstandig
heden, welke zich in verschillende gevallen 
van nood voor kunnen doen verzekerd is; en 

(ii) de veiligheid van passagiers, van de 
bemanning en van het schip met betrekking 
tot de gevaren, welke kunnen voortvloeien 
uit de toepassing van electriciteit, gewaar
borgd is. 

(b) Elk schip, waarvoor de electriciteit 
het enige middel is tot het onderhouden 
van de voor de voortstuwing en veiligheid 
onontbeerlijke hulpdiensten, moet van ten 
minste twee hoofdgeneratoraggregaten zijn 
voorzien. Het vermogen van deze aggregaten 
moet zodanig zijn, dat het nog mogelijk is 
de goede werking van de genoemde diensten 
te verzekeren, indien één hoofdgenerator
aggregaat buiten bedrijf komt. 

Voorschrift 22 

Noodkrachtbron 
(a) Er moet boven het schottendek een 

onafhankelijke electrische noodkrachtbron 
zijn. Zij moet buiten de machinekamer
schacht zijn opgesteld. De beschikbare 
energie moet voldoende zijn voor de voeding 
van alle diendten, welke naar het oordeel 
van de Administratie in geval van nood 
nodig zijn voor de veiligheid van passagiers 
en bemanning, waarbij rekening wordt ge
houden met de diensten, welke gelijktijdig 
in bedrijf kunnen moeten zijn. Bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan de 
noodverlichting bij de inschepingsplaats van 
de boten aan dek en buitenboord, in alle 
gangen, bij alle trappen en uitgangen, in de 
machineruimten en in de controlestations, 
als omschreven in Voorschrift 261 en van 
de navigatielantaarns, indien deze slechts 
voor electrische verlichting zijn ingericht. 
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Het vermogen moet toereikend zijn voor 
. een tijdsduur van 36 uur, doch voor schepen, 

welke regelmatig voor korte reizen worden 
gebruikt kan de Administratie met een 
kortere tijdsduur genoegen nemen; indien 
deze de overtuiging heeft, dat daarmee 
dezelfde mate van veiligheid wordt ver
kregen. De nood.krachtbron kan zijn hetzij 

(i) een accumulatorenbatterij, die zonder 
wederopladen of overmatig spanningsverlies 
in staat is de noodbelasting op te nemen, 
hetzij 

(ii) een generator, aangedreven door een 
daartoe geschikte verbrandingsmotor, voor
zien van onafhankelijke brandstofvoeding 
en van een door de Administratie goedge
keurd aanzetsysteem. De te gebruiken 
brandstof mag geen vlampunt hebben dat 
lager is dan no° F (of 43,3° C). 

(b) De inrichting van de noodinstallatie 
moet zodanig zijn, dat een goede werking 
bij een dwarsscheepse helling van het schip 
van 22,5° al of niet tezamen met langs
scheepse helling van 10° is verzekerd. 

(c) (i) Indien de energie voor de nood
installatie verkregen wordt van een accu
mulatorenbatterij moet een inrichting aan
wezig zijn, waardoor, indien de hoofd
voeding van de verlichting uitvalt, de 
noodverlichting automatisch in bedrijf komt. 

(ii) Indien de noodkrachtbron een gene
rator is, moet een accumulatorenbatterij 
als tijdelijke noodkrachtbron aanwezig zijn 
van voldoende capaciteit om 

(a) gedurende een half uur onafgebroken 
de noodverlichting te voeden en 

(b) de waterdichte deuren (indien elec
trisch bediend) te sluiten met dien verstande, 
dat het gelijktijdig sluiten van alle deuren 
niet noodzakelijk is. 

De inrichting moet zodanig zijn, dat de 
tijdelijke noodkrachtbron automatisch in 
bedrijf komt, indien de hoofdvoeding uitvalt. 

(iii) Voorzieningen moeten worden ge
troffen voor de periodieke beproeving van 
de automatische inrichtingen. 

(cl) Electrische stuurmachines moeten 
gevoed worden door twee stel voedinglei
dingen vanaf het hoofdschakelbord. Elk 
stel voedingleidingen moet een voldoende 
doorsnede hebben om alle motoren, welke 
gelijktijdig moeten kunnen werken, te 
voeden en de twee stellen leidingen moeten 
over hun gehele lengte zover als practisch 
mogelijk is van elkaar zijn gescheiden. Deze 
groepen en motoren behoeven slechts tegen 
kortsluiting te zijn beveiligd. 

Voors c h rif t 23 

Voorzorgen voor de r,eiligheid uan passagiers 
en bemanning 

(a) (1) Alle onbeschermde metalen de
len van electrische werktuigen en van de 
electrische uitrusting, welke niet bestemd 
zijn om onder spanning te staan, maar ten
gevolge van een defect onder spanning 
kunnen geraken, moeten geaard zijn. Alle 
apparaten moeten zodanig geconstrueerd 
en geplaatst zijn, dat er bij normale behan
deling geen gevaar voor lichamelijk letsel 
zal zijn. 

(2) Metalen omhulsels van alle verplaats-
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bare lampen, gereedschappen en soortgelijke 
apparaten, welke tot de electrische uitrusting 
van het schip behoren, moeten bij nominale 
spanning van 100 volt of hoger door middel 
van een daartoe geschikte geleider, welke 
deel uitmaakt van de voedingkabel, geaard 
zijn. 

(b) Open schakelborden moeten zodanig 
zijn geplaatst en ingericht, dat zij aan achter
en voorzitde, zonder gevaar voor het met 
de bedienmg belaste personeel, gemakkelijk 
toegankelijk zijn. De zijkanten en de achter
zijde van deze borden moeten deugdelijk 
zijn beschermd, terwijl een mat of rooster 
van niet geleidend materiaal aanwezig moet 
zijn. Onbeschermde stroomvoerende delen 
mogen bij een spanning tegen aarde van 
hoger dan 250 volt gelijkstroom of 150 volt 
wisselstroom niet aan de voorzijde van 
schakelborden of controlepanelen zijn ge
plaatst. 

Voorschrift 24 

· V oonorgen tegen brand 
(a) Het casco mag voor kracht-, ver

wanning- en lichtnetten niet als terugleider 
worden gebruikt. . 

(b) De stroomverdelingsstelsels moeten 
zodanig zijn aangebracht, dat brand in enige 
verticale hoofdbrandsectie geen beletsel zal 
zijn voor de goede werking van de onont
beerlijke diensten in elke andere verticale 
hoofdbrandsectie. Aan deze bepaling zal 
voldaan zijn, indien de hoofd- en nood• 
voedingleidingen, welke een verticale hoofd
sectie doorlopen, zowel verticaal als horizon
taal zover van elkaar gescheiden zijn als 
practisch mogelijk is. 

(c) (i) Alle metalen en .bewapening van 
kabels moeten in electrische zin continu en 
geaard zijn. 

(ii) Indien de kabels niet van een metalen 
mantel r"och van bewapening zijn voorzien 
en gevaar van brand tengevolge van een 
electrisch defect zou kunnen bestaan, moet 
de Administratie bijzondere voorzorgsmaat
regelen eisen. 

(iii) De Administratie kan, met het oog 
op het voorkomen van brand, in bepaalde 
afdelingen of secties van het schip kabels 
met metalen mantel of kabels, welke van 
bewapening zijn voorzien, voorschrijven. 

(d) (i) Behalve voor communicatiegroe
pen van lage spanning mogen in alle leiding~n 
lassen slechts gemaakt worden in las- of 
aftakdozen. Al deze dozen of hulpstukken 
voor de leidingaanleg moeten zodanig zijn 
gemaakt, dat de verspreiding van vuur 
vanuit de doos of het hulpstuk wordt 
voorkotnen. 

(ii) Verlichtingsomaffl.enten moeten zo
danig zijn ingericht, dat temperatuurstijgin
gen welke schade aan de leidingen zouden 
kunnen veroorzaken, zomede een overmatige 
verhitting van het in de omgeving aanwezige 
materiaal, worden voorkomen. 

(e) De leidingen moeten zodanig zijn 
aangebracht, dat beschadiging door scha
vieling of ander letsel wordt voorkomen. 

(1) Behalve in het geval, bedoeld in 
paragraaf (d) van Voorschrift 22 moet elke 
afzonderlijke stroomkring tegen overbelas-
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ting zijn beveiligd. De toelaatbare stroom
sterkte van iedere stroomkrinc moet per
manent zijn aangegeven, evenals de nominale 
waarde van de stroomsterkte, waarop het 
voor beveiliging tegen overbelastin& ge
schikte apparaat is afgesteld. 

(g) (i) Accumulatorenbatterijen moeten 
op een daartoe geschikte plaats zijn onder
gebracht; ruimten, welke voornamelijk daar
toe worden gebruikt, moeten doelmatig in
gericht zijn en doeltreffend geventileerd 
worden. 

(ü) Toestellen, welke tot vonkvorming 
aanleiding kunnen geven, moeten niet in 
een ruimte zijn geplaatst, welke voornamelijk 
voor accumulatorenbatterijen bestemd 1s, 
tenzij due toestellen explosieveilig zijn. 

DEEL D. BRANDBESCHERMING IN 
VERBLIJVEN EN DIENSTRUIMTEN 

(Deel D is alleen van toepassing op passa
giersschepen) 

Voorschrift 25 

ToeptUsing en al1em1t1n 
(a) Van de ~oepassinc van dit Deel van 

dit Hoofdstuk is uitgezonderd een schip, 
dat niet meer dan 36 passagiers vervoert 
met dien verstande, dat het slechts behoeft 
te voldoen aan de Voorschriften 28 en 29 
en mits bovendien wordt voldaan aan het 
bepaalde in paragraaf (b) van Voorschrift 
~o, volgens hetwelk een door de Administra
tie coedgekeurd brandontdekkingssysteem 
moet worden aangebracht, dat automatisch 
op een of meer plaatsen of stations, waar 
dit het vlugst door officieren en bemanningen 
kan worden waargenomen, de aanwezigheid 
of begin van brand recistreert en localiseert 
in alle gesloten ruimten bestemd voor het 
gebruik van passagiers en bemanning dan 
wel dienstruimten, met uitzondering van 
ruimten welke geen brandgevaar van be
tekenis o»leveren. 

(b) De romp, met inbegrip van dekken 
en dekhuizen, moet van staal zijn, behalve 
1'U,l' de Administratie het gebruik van 
ander materiaal in bijzondere gevallen goed
keurt. Het schip moet worden verdeeld in 
verticale hoofdsecties door middel van schot
ten van klasse uA" (zoals later omschreven), 
verder onderverdeeld door gelijksoortige 
schotten ter bescherming van trapopgangen 
of af scheidingen vormende tussen de ver
blijven en de ruimten voor de voortstuwing, 
de ruimten voor lading, voor dienstgebruik 
en dergelijke . ,Bovendien .moet, ongeacht 
de rondediensten, alarmsystemen en de 
voorzieningen voor het blussen van brand, 
zoals deze zijn voorgeschreven in Deel E 
van dit Hoofdstuk, hetzij één van de volgende 
methoden voor beveiliging of een combinatie 
van deze methoden ten genoegen van de 
Administratie, voor verblijven en dienstruim
ten worden aanvaard, met het 001PDerk daar
door de uitbreiding van een begin van brand 
op de plaatsen waar de.ze is ontstaan, te 
voorkomen. 

Methode 1. De constructie van inwendige 
deelschotten van de klasse "B" (zoals later 
omschreven) in het algemeen zonder de in-
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richting van een oatdekkings- of sprinkler
systeem in de verblijven of dienstruimten; 
of . 

Methode II. Het installeren van een 
automatisch sprinkler- en brandalarmsy
steem voor de ontdekking en de blussing 
van brand in alle ruimten im welke het 
ontstaan van een brand verwacht kan wor
den, zonder eoip beperkende bepaling met 
betrekking tot type of materiaal van de 
inwendige deelschQtten der aldus beschermde 
ruimten; of 

Methode 111. Een systeem van onder
verdeling van elke verticale hoofdsectie door 
het gebruik van schotten van klassen "A1 > 

en "B" afhankelijk van de belangrijkheid, 
de afmetingen en de aard van de verschil
lende afdelingen, met toepassing van een 
auromatisch brandontdekkingssysteem in 
alle ruimten waar een begin van brand kan 
worden verwacht en van een beperkt gebruik 
van brandbare en in hoge mate ontvlambare 
materialen en inrichting, doch in het alge
meen zonder de installatie van een sprinkler
systeem. 

De gedetailleerde bepalingen zijn opge
nomen in de Voorschriften 27 tot en met 44. 
Aan het hoofd van elk Voorschrift wordt 
aangegeven voor welke methode(n) het 
Voorschrift van toepassing is. 

Voorschrift 26 

Om,chrijuingen 
De in dit hoofdstuk ge bezigde uitdruk

kingen hebben de volgende betekenis: 
,,Onbrandbaar materiaal" is materiaal, 

dat nóch brandt nóch ontvlambare rook
gassen in voldoende hoeveelheid afgeeft, dat 
deze vlam vatten aan een proef vlam na. 
verhitting tot ongeveer 1382° F. (750° C.). 

Elk ander materiaal is "Brandbaar mate
riaal". 

(b) ,.Een standaard brandproef" is een 
proef in het verloop waarvan in de proefoven 
ongeveer de volgende temperaturen als 
functie van de tijd worden verkregen: 
~ het einde van de eerste 5 minuten 

1000 F. (538° C.). 
Aan het einde van de eerste 10 minuten 

1300° F. (704° C ). 
Aan het einde van de eerste 30 minuten 

1550° F. (843° C.). 
Aan het einde van de eerste 60 minuten 

1700° F. (927° C.). 
(c) Scheidingsschotten van de klasse "A' > 

of "brandwerende scheidingsschotten'' wor
den gevormd door schotten en dekken~ 
welke aan de navolgende voorwaarden vol
doen: 

(i) Zij moeten geconstrueerd zijn van 
staal of van ander gelijkwaardig materiaal. 

(il) Zij moeten voldoende verstijfd zijn. 
(iii) Zij moeten tot aan het einde van de 

één uur standaard brandproef de doortocht 
van rook en vlammen verhinderen. 

(IV) Het isolerend vermogen moet met 
inachtneming van de aard van de belendende 
ruimten ten genoegen van de Administratie 
zijn. In het algemeen moeten de brand
werende schotten en dekken, waar deze de 
scheiding vormen tussen ruimten, welke 
aangrenzend houtwerk1 houten beschieting 
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of ander brandbaar materiaal bevatten, 
zodanig geïsoleerd zijn, dat indient welke 
der beide zijden ook wordt onderworpen 
aan de standaard brandproef met een tijds
duur van één uur, de gemiddelde tempera
tuur aan de niet blootgestelde zijde op enige 
tijd gedurende de proef niet meer dan 
250° F. (139° C.) boven de begintemperatuur 
stijgt, terwijl de temperatuur op geen enkel 
punt meer dan 325° F. (180° C.) boven de 
begintemperatuur rijst. Een geringer of in 
het geheel geen isolerend vermogen mag 
worden toegelaten, indien naar het oordeel 
van de Administratie een geringer brand
gevaar aanwezig is. 

(d) .,Scheidingsschotten van de klasse 
0 B" of brandvertragende scheidingsschot
ten" zijn schotten, welke in staat zijn tot 
aan het einde van het eerste half uur van 
de standaard brandproef de doortocht van 
vlammen te verhinderen. 

Bovendien moet het isolerend vermogen 
met inachtneming van de aard van de be
lende ruimten naar genoegen van de Admini
stratie zijn. In het algemeen moeten de 
brandvertragende schotten, waar deze de 
scheiding vormen tussen hutten, van zo
danig materiaal zijn, dat indien, welke der 
beide zijden ook wordt onderworpen aan de 
standaard brandproef met een tijdsduur 
van het eerste halve uur, de temperatuur 
op de niet blootgestelde zijde .gedurende de 
proef niet meer dan zso° F . (139° C.) boven 
de begintemperatuur stijgt. 

Panelen welke van onbrandbaar materiaal 
zijn uitgevoerd behoeven slechts aan de 
voorwaarde te voldoen, dat de bovengenoem
de temperatuursstijging niet ic.treedt gedu
rende de eerste 15 minuten van de standaard 
brandproef. Echter moet de proef voortgezet 
worden tot aan het einde van het eerste 
halve uur met het oogmerk, het weerstands
vermogen van de panelen op de normale 
wijze te beproeven. Een geringer isolerend 
vermogen of in het geheel geen mag worden 
toegelaten indien naar hef oordeel van de 
Administratie een geringer brandgevaar 
aanwezig is. 

(e) ,,Verticale hoofdsecties" zijn de sec
ties waarin de romp, de bovenbouw en de 
dekhuizen door hoofdbrandschotten zijn 
verdeeld en van welke de gemiddelde lengte 
in het algemeen niet groter is dan 40 meter 
(of 131 voet). 

(/) ,,Contrûle stations" zijn de ruimten 
in welke de radioinstallatie, de voornaamste 
navigatiemiddelen, de inrichting voor de 
centrale brandmelding of de nood.generator 
ondergebracht zijn. 

(g) nRuimten voor acc~mmodatie" zijn 
die, bestemd voor algemeen gebruik, gangen, 
toiletten, hutten, kantoren, verblijven voor 
de bemanning, kapperssalons, afzonderlijke 
pantries en kasten en soortgelijke ruimten. 

(h) ,,Ruimten voor algeme.en gebruik" 
zijn die delen van de accommodatie, welke 
in gebruik zijn als vestibules, eetzalen, 
salons en soortgelijke permanent gesloten 
ruimten. 

(i) ,,Dienstruimten" zijn de ruimten, 
welke gebruikt worden voor kombuizen, 
hoofdpantries, voorraden (met uitzondering 
van afzonderlijke pantries en kasten), post 
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en specieruimten, en soortgelijke ruimten,. 
zomede schachten naar zulke ruimten. 

U) .,,Laadruimen" zijn alle ruimten, welke
,gebruikt worden :voor lading (met inbegrip. 
van ladingolietaoks) en de schachten van 
zulke ruimten. 

(k) 1,Ruimten voor machinerieën" zijn 
alle ruimten, welke gebruikt worden voor 
de werktuiglijke voortstuwing, hulpwerk
tuigen of koelinstallaties, ketels, pompen, 
werkplaatsen, generatoren, luchtversings- en. 
,,air-conditioning" installaties, brandstof
olievulstations en soortgelijke ruimten, zo-
mede schachten naa, zulke ruimten. 

(l) ,,Staal of ander gelijkwaardig mate
riaal'' - Wanneer de woorden "staal of 
ander gelijkwaardig materiaal" voorkomen. 
betekent "gelijkwaardig materiaal" elk ma
teriaal, dat zelf of ten gevolge van isolatie
materiaal een weerstandsvermogen heeft. 
tegen brand, dat gelijkwaardig is aan dat 
van staal op het einde van de brandproef 
welke van toepassing is (b.v. aluminium 
met een passende isolatieh 

Voorschrift 27 
Constructie (Methoden I, 11 en IJ) 
De romp, de bovenbouw, structurele 

schotten, dekken en dekhuizen moeten van 
staal vervaardigd zijn, tenzij de Admini
stratie het gebruik van ander geschikt 
materiaal in bijzondere gevallen goedkeurt. 

V o o r s c h ri f t 28 

Verticale hoofdsectiH (Methoden 1, Il en 111)· 
(a) De romp, de bovenbouw en de dek

huizen moeten door scheidingsschotten van. 
de klasse ,A" in verticale hoofdsecties 
worden verdeeld, van welke de gemiddelde 
lengte boven het schottendek in het algemeen. 
niet groter mag zijn, dan 40 meter (of 131 
voet). 

Wanneer een trapsgewijs verspringen. 
noodzakelijk is, moet het horizontale deel 
als een scheidingsschot van de klasse "A" 
worden uitgevoerd. 

(b) Voor zoveel mogelijk moeten de
gedeelten van zulke schotten boven het 
schottendek in één lijn liggen met de hoofd
schotten voor de waterdichte indeling on► 
middellijk onder het schottendek. 

(c) Zulke schotten moeten zich uitstrek
ken van dek tot dek en tot de scheepshuid 
of tot andere grensschotten. 

(d) Op schepen welke voor bijzondere 
doeleinden zijn ontworpen, zoals veerboten 
voor auto's of treinen, waar het plaatsen 
van zulke schotten het beoogde doel zou 
belemmeren, moeten gelijkwaardige midde-• 
len voor het onder controle houden en het 
voorkomen van uitbreiding van brand in. 
de plaats van de schotten worden gesteldr 
welke middelen in het bijzonder door de 
Administratie moeten worden goedgekeurd~ 

V o o r s c h r i f t 29 

Opsni1'16tn in schotten tunen verticak hoofd .... 
alldia (Methoden 1, 11 en 111) 

(a) Wanneer schotten van verticale 
hoofdsecties doorboord zijn voor het door-
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laten van electrische leidingen, pijpe~ 
kokers, enz., of voor langsdragers of ander~ 
verbanddelen, moeten zodanige maatregelen 
.getroffen worden, dat het brandwerend ver
mogen van de schotten niet vermindert. 

(b) In kokers welke door schotten van 
verticale hoofdsecties gaan, moeten dempers 
worden aangebracht, welke op doelmatigt 
_plaatsen aan beide zijden van het schot 
bediend moeten kunnen worden. De be-
dieningsplaatsen moeten gemakkelijk bereik
baar zijn en met een rode kleur aangegeven 
worden. Standaanwijzers, welke aangeven 
of de demper of doorgang open laat dan 
wel afsluit, moeten aanwezig zijn. 

(c) Alle openingen moeten van vast aan
.gebrachte sluitingsmiddelen voorzien zijn, 
welke tenminste even doeltreffend voor het' 
weren van brand zijn als de schooten waarin 
.zij voorkomen. 

(d) De constructie van alle deuren in 
schotten van verticale hoofdsecties, en de- -
middelen welke deze deuren gesloten houden, 
moeten tenminste even doeltreffend voor
het weren van brand zijn, als de schotten 
waarin zij zijn aangebracht en moeten in 
staat zijn weerstand te bieden tegen de 
doortocht van rook en vlammen. 

Waterdichte deuren behoeven niet ge
isoleerd te zijn. 

(e) Elke deur moet van elke zijde van~ 
het schot door één persoon geopend kunnen 
worden. Branddeuren, andere dan water
dichte deuren, moeten zelfsluitend zijn en 
voorzien zijn van eenvoudige en gemakkelijke 
middelen tot vrijmaking indien ze geopend 
.zijn. 

De soorten en de ontwerpen van deze 
deuren, moeten door de Administratie goed
gekeurd zijn. 

V o o r s c h ri f t 30 

Schotten binnen ucrticale hoo/tbectiu (niet 
verein voor methods 11) 

(a) Methode I 
(i) In de ruimten voor accommodatie 

moeten alle afzonderlijke ruimten vormende 
schotten, andere dan die welke scheiding~
schotten van de klasse "A" moeten zijn, 
geconstrueerd worden als scheidingsschotten 
van de klasse "B", die zodanig aan elkaar 
gebouwd zijn, dat het behoud van de struc
tuur van de hoofdsectie verzekerd is. 

De Administratie kan voorschrijven, dat 
daartoe een samenstel van schotten, een 
afzonderlijke ruimte voemende, aan een 
proef wordt onderworpen. Op schepen welke 
meer dan 100 passagiers vervoeren, moeten 
de scheidingsschotten van de klasae "B" 
van onbrandbaar materiaal gemaakt zijn, 
met dien verstande, dat zij in overeenstem
ming met het bepaalde in Voorschrift 39 
met brandbare materialen bekleed mogen 
zijn. 

(il) Alle schotten van gangen moeten 
worden opgetrokken van dek tot dek. Ven
tilatieopeningen in deze schotten zijn toe
laatbaar, doch moeten dan bij voorkeur in 
het onderste deel worden aangebracht. Alle 
andere afzonderlijke ruimten vormende 
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schotten moeten worden opgetrokken van 
dek tot dek en zich uitstrekken tot de 
scheepshuid of tot andere begrenzende 
schotten, tenzij onbrandbare plafonds of 
wanden aangebracht zijn, in welk geval de 
schotten mogen eindigen bij de plafonds of 
wanden. 

(b) Methode 111 
(i) In de ruimten voor accommodatie 

moeten de afzonderlijke ruimten vormende 
schotten, andere dan die welke scheidings
schotten van de klasse "A" moeten zijn, 
geconstrueerd worden als scheidingsschotten 
van de klasse "B,,, aldus een onafgebroken 
netwerk van brandvertragende schotten 

• vormende, terwijl de oppervlakte van enige 
afdeling in het algemeen niet groter mac 
zijn, dan 120 m1 (of 1300 vierkante voet) 
met een maximum van 150 m1 (of 1600 
vierkante voet). 

(ii) Alle ruimten voor algemeen gebruik 
zonder inwendige onderverdeling moeten 
omgeven zijn door scheidingschotten van de 
klasse nB". 

De scheidingsschotten van de klasse ,,A" 
en die van de klasse "B" met uitzondering 
van die• welke de begrenzing vormen van 
de verticale hoofdsecties, de contrölestations, 
de trappenhuizen en de gangen, behoeven 
niet van isolatie voorzien te zijn, indien 
zij de buitenzijde van het schip vormen, 
of indien de belendende afdeling geen brand. 
gevaar medebrengt. 

(iii) . Alle schotten van gangen moeten 
scheidingsschotten van de klasse "B" zijn 
en moeten worden opgetrokken van dek 
tot dek. Indien er geen plafonds zijn of 
indien de plafonds van onbrandbaar mate
riaal zijn, zullen ventilatie-openingen met 
roosters van onbrandbaar materiaal toe
gelaten kunnen worden. Alle andere, af
zonderlijke ruimten vormende, schotten 
moeten eveneens van dek tot aek worden 
opgetrokken. · 

(iv) De scheidingsschotten v~ de kl~~e 
"B" moeten van onbrandbare kernen z11n 
voorzien, of moeten bestaan uit verschillende 
lagen va11 welke de binnenste van asbest
plaat of ·soortgelijk onbrandbaar materiaal 
zijn terwijl de in de begripsbepaling van 
,scheidingsschotten van de klasse "B" in 

Voorschrift 26 bedoelde beperkte tempera
tuurstijging geldt op het einde van de half 
uur proef. 

V o o r s c h ri f t 31 

Scheiding tunen ruimten uoor accommodatie en 
ruimten uoor madainerieln, lading, zomede 

dierutruimlen 

(Methoden I, Il en 111) 

De begrenzingsschotten en dekken welke 
de scheiding vormen tussen de ruimten voor 
accommodatie en de ruimten voor machine
rieën, lading, zomede dienstruimten moeten 
scheidingsschotten van de klasse "A" zijn; 
deze schotten en dekken moeten een isolatie
waarde hebben naar genoegen van de Ad
ministratie waarbij rekening moet worden 
gehouden met de aard van de belendende 
ruimten. 
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V o o r s c h r i f t 32 

Dekbedehkingen (Methoden 1, Il en 111) 
De onderste laag van dekbedekkingen in 

ruimten waar accommodatie, controlesta
tions, trappen en gangen moeten van mate
riaal zijn, dat niet gemakkelijk in brand 
geraakt en door de Administratie is goed
gekeurd. 

Vo o r s c hr i f t 33 

Bescherming van trappen 
(a) Methoden 1 en 111 

(i) Alle trappen moeten van staal zijn 
~n in trappenhuizen of gesloten ruimten 
zijn gelegen, welke door scheidingsschotten 
van de klasse "A" omgeven zijn. Alle ope
ningen in deze schotten van het onderste 
dek, waarop ruimten voor accommodatie 
zijn, af, tot ten minste het niveau op welk 
het open dek direct toegankelijk is, moeten 
van middelen tot sluiting voorzien zijn, met 
inachtneming van de navolgende uitzon
deringen: 

(a) Een trap, welke slechts twee dekken 
bedient, behoeft niet in een trappenhuis of 
ruimte te liggen wanneer de brandwerende 
waarde van het dek wordt behouden door 
het aanbrengen van doelmatige schotten 
en deuren in één van de beide tussendeks
ruimten. 

(b) Een trap, welke uitkomt in een 
ruimte voor algemeen gebruik, behoeft ter 
plaatse niet door schotten omgeven te zijn, 
indien zij zich geheel in die ruimten bevindt. 

(ii) Er moet directe communicatie zijn 
tussen de gangen en de trappenhuizen of 
de gesloten ruimten, waarin zich de trappen 
bevinden, en deze huizen of ruimten moeten 
van voldoende oppervlakte zijn om op
stopping te voorkomen, rekening houdende 
met het aantal personen, dat in geval van 
nood van de trappen gebruik moet maken; 
genoemde huizen of ruimten moeten zo 
weinig mogelijk accommodatie- of andere 
ingesloten ruimten, waarin een begin van 
brand zou kunnen ontstaan, bevatten. 

(iii) Schotten van ruimten, waarin zich 
trappen bevinden, moeten een isolatiewaarde 
bezitten welke ten genoegen is van de Ad
ministratie, rekening houdende met de aard 
van de belendende ruimten. De middelen 
tot sluiting van de openingen in deze schot
ten moeten ten minste hetzelfde brandwerend 
vermogen bezitten als de schotten zelve. 

Deuren, andere dan waterdichte deuren, 
moeten zelfsluitend zijn van de soort, die 
voor de schotten tussen verticale hoofd
secties is voorgeschreven, 

(b) Methode II 
(i) De hoofdtrappen moeten van staal 

zijn en in trappenhuizen of gesloten ruimten 
zijn gelegen, welke door scheidingsschotten 
van de klasse "A" omgeven zijn. Alle ope
ningen in deze schotten van het onderste 
dek af, waarop ruimten voor accommodatie · 
zijn tot ten minste het niveau op hetwelk 
het open dek direct toegankelijk is, moeten 
van middelen tot sluiting voorzien zijn, 
behoudens de navolgende uitzonderingen: 

(a) Een trap welke slechts twee dekken 
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bedient, behoeft niet in een trappenhuis 
of gesloten ruimte te liggen, wanneer de 
brandwerende waarde. van het dek wordt 
behouden door het aanbrengen van doel
matige schotten en deuren in één van de 
beide tussendeksruimten. 

(b) Een trap, welke uitkomt in een 
ruimte voor algemeen gebruik:, behoeft ter 
plaatse niet door schotten omgeven te zijn, 
indien zij zich geheel in die ruimte bevindt. 

(ii) · E"r moet directe communicatie zijn 
tussen de gangen en de trappenhuizen, of 
de gesloten ruimten, waarin zich de trappen 
bevinden, en peze huizen of ruimten moeten 
van voldoende oppervlakte zijn om op
stopping te voorkomen, rekening houdende 
met het aantal personen dat in geval van 
nood van de trappen gebruik moet maken; 
genoemde huizen of ruimten zullen zo weinig 
mogelijk accommodatie-, of andere inge
sloten ruimten, waarin een begin van brand 
zou kunnen ontstaan, mogen bevatten. 

(iii) Schotten van ruimten, waarin zich 
trappen bevinden, moeten een isolatie waarde 
bezitten, welke ten genoegen is van de 
Administratie, waarbij de aard van de be
lendende ruimten in het oog gehouden wordt. 
De middelen tot sluiting van de openingen 
in deze schotten moeten ten minste hetzelfde 
brandwerend vermogen bezitten als de 
schotten zelve. Deuren, andere dan water
dichte deuren, moeten zelfsluitend zijn van 
de soort, die voor de schotten tussen verti
cale hoofdsecties is voorgeschreven. 

(ir,) Hulptrappen moeten van staal zijn, 
doch behoeven niet in trappenhuizen of 
gesloten ruimten te zijn ondergebracht mits 
de brandwerende waarde van het dek ge
handhaafd wordt door het aanbrengen van 
sprinklers bij de hulptrappen. 

V o o r s c h r i f t 34 

Bescherming van liften (r,oor passagiers en 
ooor dienstgebruik). Verticale kokers voor 

licht en luchJ, enz. 
(Methoden 1, IJ e_n 111) 

(a) Schachten van liften voor passagiers 
en voor dienstgebruik, verticale kokers voor 
licht en lucht ten behoeve van passagiers
ruimten, enz. moeten worden gebouwd met 
schotten van de klasse "A''. Deuren moeten 
van staal zijn of van ander onbrandbaar 
materiaal en gesloten zij~de een weerstand 
tegen brand kunnen bieden, welke ten 
minste even doeltreffend is als die welke 
geboden wordt door de schacht- of koker
wanden, waarin ze zijn aangebracht. 

(b) Liftschachten moeten zodanig zijn· 
aangebracht, dat rook en vlammen niet van 
het ene tussendek naar het andere kunnen 
doordringen en moeten van sluitingsmiddelen 
zijn voorzien, waarmede de trek en de door
gang van rook onder controle kunnen wor
den gehouden. Isolatie en schachtwanden 
van liften, welke zich bevinden in trappen
huizen of in gesloten ruimten waarin trappen 
zijn ondergebracht, is niet dwingend voor
geschreven. 

(c) Wanneer een licht- of luchtkoker 
meer dan één tussendek met elkaar in 
verbinding bnmct, en volgens het oordeel 
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der Administratie rook en vlammen waar
schijnlijk van het ene tussendek naar hdt 
andere kunnen doordringen, moeten doe~ 
matig geplaatste rookkleppen worden aan-
1gebracht, opdat elke ruimte in geval va.il. 
brand geïsoleerd kan worden. 

(d) Alle andere kokers (b.v. voor elec
trische leidingen) moeten op zodanige wijze 
gebouwd zijn, dat het niet mogelijk is, dat 
een brand zich van het ene tussendek naar 
het andere verplaatst. 

V o o r s c h r i f t 35 

Bachermina van contr6Iutation.s, enz. 
(Methoden 1, II en 111) 

De contr61estations moeten van de ander♦ 
delen van het schip gescheiden zijn door 
scheidingsschotten en dekken van de ldassf 
nA". 

V o o r s c h rif t 36 • • 

Badwmin1 van z,rooi•ieruimun, enz. 
(Methoden I, 11 en 111) 

De scheidingsschotten van bacaceruimten,t 
postkamers, provinsieruimten, verf- en 
lampenhutten, kombuizen en soortgelijk, 
ruimten moeten van de klasse "A" zijn"J 
Ruimten in welke licht ontvlambare voor~ 
raden worden meegevoerd, moeten zodani& 
zijn gelegen, dat het gevaar voor passagiers-, 
en bemanning in geval van brand tot een 
minimum beperkt blijft. 

Voorschrift 37 
Ramen en patrij~JH>(Jrlen 

(a) Methoden 1 en 111 
De randen van alle ramen en patrijs

poorten in ruimten voor accommodatie 
moeten van metaal of gelijkwaardig mate
riaal sijn. Het glas moet in een gepolijst 
metalen rand, of in een rand van geliJk
waardig materiaal zijn cevat. Alle ramen 
of patrijspoorten welke openen naar gangen, 
trappenhuizen of andere gesloten ruimten, 
waarin trappen zijn ondergebracht, moeten 
dezelfde weerstand tecen brand bieden als 
die, welke voor de schotten, waarin zij zijn 
_aancebracht, is voorgeschreven. 

(b) Methode 11 
Alle ramen of patrijspoorten welke openen 

naar gangen, trappenhuizen of andere ge
sloten ruimten, waarin trappen zijn onder
gebracht, moeten dezelfde weerstand teaen 
brand bieden, als die, welke voor de schotten, 
waarin zij aijn aangebracht, is voorgeschre
ven. 

V o o ra c h r if t 38 

Ventilatiesu.stem,n (Methoden I, II en 111) 
(a) De hoofdin- en uitlaat van alle ven

tilatiesystemen moeten bereikbare afsluit
middelen hebben, welke in geval van brand 
gesloten kunnen worden. 

In het algemeen moeten de ventilatiefans, 
zodanig geplaatst zijn, dat de kanalen 
voor de verschillende ruimten binnen de
zelfde verticale hoofdsectie blijven. 
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(b) Alle toestellen voor mechanische 
ventilatie, met uitzondering van die voor 
het voortstuwingsgedeelte, moeten in twee 
controlestations, zowel in het ene als in het 
andere centraal buiten werking gesteld 
kunnen worden; de twee stations moeten 
zo ver als practisch mogelijk is uit elkaar 
liggen. Eán van de hoofdbedieningsmiddelen 
van de mechanische ventilatie van het 
voortstuwingsgedeelte, moet vanaf een plaats 
buiten dat gedeelte behandeld kunnen 
worden. Waar afvoerkanalen van kombuis
fornuizen door ruimten voor accommodatie 
gaan, moeten zij doeltreffend geisoleerd zijn. 

V o o r s c h ri f t 39 

Conrtructildetaiu (niet voor methode 11) 
(a) Methode 1 

Behalve in laadruimen, postkamers, baga
geruimen of koel" en vriesruimen voor 
scheepsgebruik, moeten alle wanden, slijlen, 
plafonds en isolaties van onbrandbaar ma
teriaal zijn, doch op schepen welke niet 
meer dan 100 passagiers vervoeren, behoeven 
de wanden, vloeren en plafonds niet van 
onbrandbaar materiaal te zijn, indien zij 
overigens aan de voorwaarden voldioen, 
welke van toepassing zijn op de schotten 
van de ruimten, waarin zij zijn onderge
bracht. 

De gezamenlijke inhoud van brandbare 
bekleding, lijstwerk, decoratieve versierin
gen, en fineerhout in een ruimte voor alge
meen gebruik, mag niet groter zijn, dan 
het volume, dat overeenkomt met een 
fineerbekleding van 2,54 millimeter of 1f10 
inch op de totale oppervlakte van de wanden 
en het plafond. 

Brandbare bekledincen, lijsten, decora
tieve versieringen of fineerhout mogen niet 
gebruikt worden in gangen• in trappen
huizen of in gesloten ruimten, waarin trappen 
zijn ondergebracht. 

(b) Mdhode 111 
Het gebruik van brandbare materlalen 

van elk soort, zoals niet geïmpregneerd hout, 
fineerhout, plafonds, cordijnen, karpetten" 
enz. moet zoveel als redelijker wijze mogelijk 
en practisch uitvoerbaar is, worden beperkt. 
In grote ruimten voor algemeen gebruik, 
moeten de liggers, de stijlen en balken van 
de wanden en het plafond van staal of 
gelijkwaard.ic materiaal zijn. 

V o o r s c h rif t 40 

V eruhillende ddaiu (Mdhoden I, 11 en 111 
(a) (i) Luchtruimten tussen het plafond 

en het dek en achter wandbekledingen, 
moeten op practische wijze worden onder
verdeeld door het aanbrengen van afstop
pingen, welke de trek tegengaan en in 
langsscheepse richting niet verder dan 13, 73 
m (of 45 voet) uit elkaar liggen. 

(ii) la verticale richting moeten zulke 
ruimten, met inbegrip van die achter de 
beschietincswanden van trappenhuizen, 
schachten, em. op elk dek worden afgestopt. 

(b) De constructie van de plafonds en 
achotten moet zodanig .zijn dat de brand-
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rondedienst elke rookontwikkeling in ver
borgen en ontoegankelijke ruimten kan op
sporen, terwijl de doeltreffendheid van de 
brandbeveiliging er niet door wordt · ver
minderd. 

(c) De verborgen oppervlakken van alle 
schotten, beschietingen, trappenhuizen, enz. 
in ruimten voor accommodatie, moeten 
zodanig zijn, dat de spreiding van vlammen 
naar het oordeel van de Administratie vol
doende beperkt blijft. 

(d) Verven, vernissen en soortgelijke 
stoffen op nitro-cellulosebasis mogen niet 
toegepast worden. 

(e) Lood, voor spuipijpen, vuil water-, 
toilet- en andere uitlaten dicht bij de water
lijn, of daar waar het door smelten in geval 
van brand, gevaar voor vollopen mede zou 
brengen, mag niet worden toegepast. 

(/) Indien electrische radiatoren gebruikt 
wor~en, moeten zij vast zijn opgesteld en 
dusdanig zijn uitgevoerd, dat het brand
gevaar tot een minimum blijft beperkt. 
Electrische radiatoren van het open uit
stralingstype zijn verboden. 

(g) Alleen van toepassinî voor Methode 111 
Het vlamverspreidend vermogen van alle 

blootgestelde oppervlakken en van de zich 
daarop bevindende verflagen moet beperkt 
zijn, ten genoegen van de Administratie. 

V o o r s c h r i f t 41 
Filmtoestellen (Methoden 1, Il en 111) 
Behalve wanneer slechts onbrandbare 

films worden gebruikt, moet de installatie 
en het gebruik van filmtoestellen op schepen 
onderw~rpen worden aan bijzondere door 
de Administratie voor te schrijven voor
zorgsmaatregelen tegen brand. 

Kasten voor het bergen van brandbare 
films moeten door middel van een ventilatie
koker met de open lucht in verbinding 
staan; de doorsnede van deze koker moet 
een oppervlakte hebben van 10 cm1 voor 
elke . 3 ½ kg (of één vierkante inch voor 
elke 5 1bs) van de in de kast geborgen 
filmrollen of overeenkomstig materiaal. 

V o o r s c h r i f t 42 
Automatische sprinkler, brandalarm- en brand

ontclMkingssystemen (Methode 11) 
Op schepen voor welke methode II aan.:. 

vaard is, moet een automatisch sprinkle.r
,en brandalarmsysteem van een door de 
Administratie goedgekeurd type geïnstal
leerd zijn, dat voldoet aan de bepalingen 
van Voorschrift 48 en zodanig is aangebracht, 
dat alle gesloten ruimten bestemd voor het 
gebruik of de bediening van passagiers en 
bemanning worden beschermd, met uit
~ondering van ruimten, welke geen werkelijk 
brandgevaar mede brengen. 

Voorschrift 43 

Automatische brandalarm- en lsrandonttÜlc
kingssustenun (Methode 111) 

Op schepen voor welke methode II I aan
vaard is, moet een brandontdekkingssysteem 
van een door de Administratie •oedcekeurd 
type zodanig geïnstalleerd worden, dat de 
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aanwezigheid van brand in alle gesloten 
ruimten bestemd voor het gebruik en de 
bediening van passagiers en bemanning (met 
uitzondering van ruimten welke geen werke
lijk brandgevaar mede brengen) wordt ont
dekt. De installatie moet op één of meer 

· plaatsen of stations, waar dit het vlugst 
door officieren en bemanning kan worden 
waargenomen, elke brand of begin van brand 
registreren en localiseren. 

Voorschrift 44 

Algemene plannen (Methode 1, 11 en 111) 
Als leidraad voor de Officier van de wacht 

moeten algemene plannen van de inrichting 
op een vaste plaats aangebracht ~jn, welke 
plannen voor elk dek de verschillende ver
ticale hoofdsecties tussen de brandwerende 
schotten aangeven, zomede de secties inge
sloten door de brandvertragende schotten 
(indien aanwezig), de gegevens van de 
brandalarmtoestellen, brandontdekkingssy
stemen, de sprinklerinstallatie (indien aan
wezig), de brandblusapparaten, de toegangen 
tot en de uitgangen van verschillende afde
lingen, dekken, enz. en het ventilatiesysteem 
met inbegrip van de plaats van de dempers 
en de identificatienummers van de venti
latiefans . welke elke sectie bedienen. 

DEEL E. OPSPOREN EN BLUSSEN VAN 
BRAND OP PASSAGIERSSCHEPEN EN 

EN VRACHTSCHEPEN 

(Deel E is van toepasssing op passagiers
schepen en op vrachtschepen behalve Voor
schrift 50, dat alleen op passagiersschepen 
en Voorschrift 511 dat alleen op vracht
schepen van toepassing is). 

Opmerking. Voorschriften 45 t/m 49 geuen 
de voorschriften weer waaraan de in Voorschrif
ten 50 en SI genoemde middekn moeten voldoen. 

V o or s c h rif t 45 

Pompen, brandblwleidingen, brandkranen en 
brandslangen 

(a) Brandbluspompen moeten onafhan
kelijk gedreven pompen zijn. Sanitaire, 
ballast-, lens- of algemene dienstpompen 
mogen beschouwd worden als brandblus
pompen. De capaciteit van de pompen, 
welke voor brandblusdoeleinden bestemd 
zijn, moet tenminste twee ~erde van de 
voor het schip vereiste capaciteit van de 
lenspompen zijn. Elk der pompen moet 
ten minste de twee krachtige stralen water 
kunnen geven, zoals deze nader in deze 
voorschriften worden vermeld. De reikwijdte 
van de straal van de straalpijp af moet 
ongeveer I2 meter (of 40 voet) zijn. 

(b) Leidingen, waaraan brandbluspom
pen zijn · verbonden, moeten van ontlaat-
kleppen zijn voorzien. Deze klepp en moeten 
op zodanige plaats zijn aangebracht, dat 
een te hoge druk in enig deel van de hoofd
brandblusleiding wordt voorkomen. 

(c) De doorlaat van de brandblusleidin
gen moet zó groot zijn, dat een voldoende 
hoeveelheid water kan worden opgebracht 
voor het gelijktijdig gebruik van ten minste 
twee brandslangen, en moet in overeen-
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stemming zijn met de voorgeschreven capa
citeit van de voor brandblusdoeleinden 
bestemde pompen. 

(d) Het aantal en de plaats van de 
brandkranen moeten zodanig zijn, dat op 
enig deel van het schip, waar ook gelegen, . 
tenminste twee waterstralen gericht kunnen 
worden, van welke één door middel van 
een uit één lengte bestaande brandslang. 

(e) De leidingen en _de brandkranen 
moeten zodanig zijn aangebracht, dat de 
brandslangen gemakkelijk daaraan kunnen 
worden gekoppeld. Op schepen, waarmede 
dekladingen worden vervoerd, moeten de 
brandkranen zodanig zijn geplaatst, dat 
deze steeds gemakkelijk toegankelijk zijn; 
de leidingen moeten ter vermijding van het 
gevaar voor beschadiging door zulke ladingen 
op de daartoe meest geschikte wijze zijn 
gelegd. 

(fl Kranen of afsluiters moeten op een 
zodanige wijze op de leidingen worden ~
gebracht, dat elke brandslang kan worden 
ontkoppeld, terwijl de brandbluspompen in 
bedrijf zijn. 

(g) Brandslangen moeten vervaardigd 
zijn van door de Administratie goedgekeurd 
materiaal, terwijl de lengte voldoende groot 
moet zijn om een waterstraal te kunnen 
geven in elke ruimte, waarvoor het gebruik 
van de slangen is voorgeschreven. Zij moeten 
van de nodige onderdelen voorzien zijn. De 
inwendige middellijn van de straalpijp moet 
tenminste 12 mm (of ½ inch) zijn. 

(h) De slangen welke in deze Voorschrif
ten "brandslangen" zijn genoemd en de 
noodzakelijke onderdelen en gereedschappen 
moeten voor het gebruik gereed, op zichtbare 
plaatsen en in de onmiddellijk nabijheid van 
de brandkranen zijn opgeborgen. 

Voorschrift 46 

Extincteur, 

(a) De soort en de inrichting van alle 
extincteurs moeten door de Administratie 
worden goedgekeurd. De inhoud van draag
bare extincteurs mag niet groter zijn dan 
13 ~ 1. (of 3 gallons), en niet minder dan 
9 1. (of 2 gallons). 

(b) Het aantal reserve vullingen moet in 
overeenstemming zijn met de daartoe door 
de Administratie te geven voorschriften. 

(c) Extincteurs, waarin het brandblus
send middel onder druk bewaard wordt, 
mogen niet in passagiers- of bemannings
verblijven geplaatst zijn. 

(d) Draagbare extincteurs moeten perio
diek nagezien worden en aan de beproevingen 
worden onderworpen, welke de Administratie 
kan voorschrijven. 

(e) Eén van de draagbare eztincteurs, 
welke voor het gebruik in een bepaalde 
ruimte zijn bestemd, moet ~ij de toegang 
tot die ruimte worden geplaatst. 

(/) Alle afsluiters van een vast opgesteld 
brandblusapparaat moeten een zodanige 
plaats hebben, dat ze gemakkelijk bereik
baar zijn en bij het uitbreken van brand 
niet gemakkelijk van gebruik afgesneden 
worden. 
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Voorschrift 47 

Verstikkend gas of stroom voor laadruimen en 
bûlruimen 

(a) Wanneer voor brandblusdoeleindeo 
voorzieningen getroffen zijn voor de toe
lating van gas of stoom m laadruimen of 
ketelruimen, moeten de nodige - aanvoer
leidingen voor gas of stoom van afsluiters 
of kranen voorzien zijn, welke gemakkelijk 
onder alle omstandigheden van het dek af 
bereikbaar zijn en zodanig gemerkt zijn, dat 
daardoor duidelijk wordt aangegeven, naar 
welke afdelingen de leidingen voeren. 

Doelmatige voorzieningen moeten getrof
fen worden tegen een ongewenste toelating 
van gas of stoom in een afdeling. 

Wanneer een bepaalde pijp naar een voor 
passagiers toegankelijke ruimte voert, moet 
een goed beschermde extra afsluiter of 
kraan worden aangebracht. 

(b) De leidingen moeten zodanig gelegd 
zijn, dat zij een doeltreffende verdeling van 
het verstikkend gas of stoom waarborgen. 

In grote ruimen moeten tenminste twee 
aanvoerpijpen zijn, van welke één naar het 
voorste deel en de andere naar het achterste 
deel leidt. Wanneer stoom wordt toegepast 
moeten de pijpen tot onder in het ruim 
leiden. 

(c) (i) Waar koolzuur als brandblussend 
middel in laadruimen wordt gebruikt, moet 
de beschikbare hoeveelheid zó groot zijn, 
dat het vrije gas een volume heeft van JO 
procent van de bruto inhoud van het grootste 
laadruim, hetwelk luchtdicht kan worden 
afgesloten. 

(ii) Waar koolzuur als brandblussend 
middel in ketelruimen wordt gebruikt moet 
de mede te voeren hoeveelheid gas zó groot 
zijn, dat een minimum hoeveelheid vrij gas 
beschikbaar is gelijk aan Jo procent van 
de bruto inhoud van het grootste ketelruim 
geinetéil tot aan de bovenkant van de ketels. 
Wanneer de machinekamer en het ketel
ruim niet geheel afgescheiden zijn en de 
mogelijkheid bestaat, dat brandstofoli~ uit 
het ketelruim in de bilges van de machine
kamer vloeit, moeten de machinekamer en 
het ketelruim gezamenlijk als één afdeling 
worden beschouwd. 

(iii) . Waar koolzuur als brandblussend 
middel, zowel in laadru,men als in ketel
ruimen wordt gebruikt, behoeft de hoeveel
heid gas niet groter te zijn, dan die welke 
wordt voorgeschreven voor de grootste af
deling, onverschillig of deze een laadruim 
dan wel een ketelruim is, welke op deze 
wijze wordt beveiligd. 

,iv) Voor de toepassing van deze para
graaf (c) moet het volume gas op 0,56 kubieke 
meter per kilogram (of 9 kubieke voet per 
lb) worden gesteld. 

. (d) Waar stoom als brandblussend mid
del in de ruimen wordt gebruikt, moet(en) 
de beschikbare ketel(s) een stoomproductie 
hebben van tenminste één kilogram per 
uur voor elke 0,75 kubieke meter (of ·1 lb 
per uur voor elke 12 kubieke voet) van de 
bruto inhoud van het grootste laadruim 
van het schip. 

(e) Voorzieningen moeten worden ge
troffen, opdat alle ventllatiefans buiten de 
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ruimte waarin zij zijn opgesteld stopgezet 
kunnen worden en dat alle gangen, venti
latiekokers, ringvormige ruimten rond schoor
stenen en andere openingen naar ruimten, 
waarin verstikkend gas of stoom het brand
blussend middel is, gesloten kunnen worden. en Voorzieningen moeten worden ge
troffen opdat een hoorbare waarschuwing 
wordt 'gegeven indien koolzuur wordt toe
gelaten in een ruimte waarin soms gewerkt 
wordt. 

V o or s c h rif t 48 

Automatische Sprinklersystemen 
(a) Watersprinklersystemen die automa

tisch gaan werken, zijn als doeltreffend voor 
brandblusdoeleinden aanvaardbaar. 

Waar een dergelijk systeem is aangebracht, 
moet het onder de nodige druk staan en 
moet een doorlopende watertoevoer verze
kerd zii~• 

(b) Het systeem moet in een aantal 
secties - ter beoordeling van de Admini
stratie - zijn onderverdeeld; een automa
tisch alarm, dat een br~nd of begin ~~ 
brand registreert en locabseert, moe~ op e~n 
of meer doelmatige plaatsen of stations ziJn 
aangebracht. 

ec) De pomp o~ pompen, welke het_ 
spuiten van de sprinklerelementen onder
houden moeten. indien een drukval in het 
syst~ optreedt, automatisch gaan werken. 

(d) Elke pomp moet in staat zijn door
lopend een voldoende hoeveelheid water 
onder de juiste druk voor de sprinkler
elemen ten op te brengen1 wanneer en door 
de Administratie bepaala aantal elementen 
spuit. · 

(e) Er moeten tenminste krachtbronnen 
zijn voor het in bedrijf stellen van zeewater
pompen, luchtcompressors en automatische 
alarmtoestellen. Bij electrische krachtleve
ring moet de stroom worden verkregen van 
het noodschakelbord door middel van een 
voedingleiding, welke uitsluitend voor dat 
doel wordt gebruikt. Er mag ~~en ande~e 
schakelaar in de stroomketen ziJn, dan d1e 
aan het schakelbord. De schakelaar moet 
van een duidelijk opschrift voorzien en 
normaal ingeschakeld zijn. . 

(f) Sprinklerelementen moeten gaan spui
ten bij een temperatuur, welke door de 
Administratie zal worden vastgesteld. 

Doelmatige middelen voor periodieke be
proevingen van alle automatische inrichtin
gen moeten beschikbaar zijn. 

Voorschrift 49 

Gasmasksr-zuurstoftoestellen, rookhelmen en 
ueiligheicülampen 

(a) Een gasmasker•zuurstoftoestel of 
rookhelm moet van een door de Admini" 
stratie goedgekeurd type zijn. 

(b) Om te voorkomen, dat de drager 
van een rookhelm of masker met luchtslang 
rook inademt, moet de lengte van de be
schikbare slang voldoende groot zijn om te 
kunnen reiken van het open dek, vrij van 
het luikhoofd, de deuropening of ingang tot 
aan elk deel van de ruimen of voortstuwings
ruimten. 
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ec) Veiligheidslampen moeten een mini-
mum brandtijd van drie uren bezitten en 
van een door de Administratie goedgekeurd 
soort zijn. 

Voors c h rif t 50 

Bepalingen voor passagiersschepen 
Brand.rol en opsporing van brand 

{a) Een doeltreffend rondesysteem moet 
worden onderhouden op alle passagierssche
pen, opdat elk uitbreken van brand vlug 
wordt ontdekt. Niet-automatische brand
alanntoestellen, welke het voor een brand-
rondedienst mogelijk maken, onmiddellijk 
alarm te maken op de brug, of op de brand
controlestations, moeten over de passagiers
en bemanningsverblijven verdeeld worden 
aangebracht. 

eb) Een goedgekeurd brandalarm- of 
brandontdekkingssysteem moet worden aan
gebracht, welk systeem de aanwezigheid van 
brand in elk deel van het schip, dat volgens 
de opvatting van de Administratie niet toe
gankelijk is voor de brandrondedienst, 
registreert en localiseert, en wel op ëén of 
meer doelmatige plaatsen of stations, waar 
het op de vlugste wijze door officieren en 
bemanning kan worden waargenomen, be
halve wanneer ten genoegen van de Admi
nistratie kan worden aangetoond, dat het 
schip op reizen van een zodanige korte duur 
wordt gebruikt, dat het onredelijk zou zijn 
dit voorschrift toe te passen. 

Ruimten gebruikt door passagiers en bemanning 
(c) Een passagiersschip moet voorzien 

zijn van middelen met welke tenminste 
twee krachtige stralen water snel en gelijk-
tijdig gericht kunnen worden op ieder deel 
van elk dek of van elke ruimte welke door 
passagiers of bemanning worden gebruikt, 
terwijl alle waterdichte deuren en alle deuren 
in de hoofdbrandschotten gesloten zijn. De 
deuren in tussenliggende schotten mogen 
van doelmatige openingen met luikjes zijn 
voorzien. 

(d) Een passagiersschip moet van een 
zodanig aantal goedgekeurde draagbare 
extincteurs voorzien zijn als de Administratie
doelmatig en voldoende oordeelt. 

Laadruimen 
ee) Een passagiersschip moet voorzien. 

zijn van middelen met welke tenminste 
twee krachtige stralen water snel en gelijk
tijdig gericht kunnen worden in elk laad
ruim. en eO Een passagiersschip met een 
bruto inhoud van rooo ton of meer, moet 
voorzien zijn van middelen met welke ver
stikkend gas van een zodanige hoeveelheid, 
dat het vrije gas een volume heeft van 30 . 
percent van de bruto-inhoud van het groot
ste laadruim van het schip, hetwelk lucht
dicht kan worden afgeslote-n, door middel 
van een permanent leiding~ysteem kan 
worden aangevoerd in elke afdeling waarin 
lading kan worden vervoerd. 

De Administratie kan het gebruik van 
stoom in plaats van verstikkend gas goed
keuren op stoomschepen en op schepen, 
welke voortgestuwd worden door midde1 
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van verbrandingsmotoren, wanneer de in
richting voldoet aan het bepaalde in para-
graaf (d) van Voorschrift 47. . 

(ii) Wanneer ten genoegen van de Ad
ministratie kan worden aangetoond, dat de 
reizen van een schip dusdanig kort van 
duur zijn, dat de toepassing van de hier
voor opgenomen eis onredelijk zou zijn, 
.zomede op passagiersschepen met een bruto
inhoud van minder dan Iooo ton, moet de 
brandblusinrichting voor de laadruimen de 
goedkeuring hebben van de Administratie. 

Voortstumingsgedeelten en bunker& 
C,) Een passagiersschip moet voorzien 

zijn van middelen met welke tenminste twee 
.krachtige stralen water snel en gelijktijdig 
cericht kunnen worden in elk: deel van 
kolenbunkers, ketelruimen en machineka
mers. 

Qa) Een passagiersschip, dat uitgerust is 
met oliegestookte ketels of dat voortgestuwd 
wordt door middel van verbrandingsmotoren, 
moet in de voortstuwingsgedeelten beschik
ken over tenminste twee brandafsluiters of 
.kranen van welke één aan bak.boord en 
één aan stuurboord is gelegen en over 
brandslangen voor elk van de brandafslui
ters of kranen, zomede over koppelingen 
en straalpijpen welke tevens zijn ingericht 
voor het sproeien van water op olie. 

(i) Wanneer de hoofd- of hulpketels van 
een passagiersschip met olie gestookt wor
den, moet voldaan worden aan de bepalingen 
van de paragrafen (1) en (h) van dit Voor
schrift en aan de volgende regelen: 

(i) In elk stookruim moet een bak aan
wezig zijn, welke zand, zaagsel doordrenkt 
.met soda, of andere goedgekeurde droge 
.stof in zulk een hoeveelheid bevat, als door 
de Administratie wordt voorgeschreven. 

(ii) Er moeten op elke stookplaats van 
elk ketelruim en in elk deel van de voort
stuwingsruimte, in hetwelk: een deel van de 
stookolieinstallatie is ondergebracht ten
.minste twee goedgekeurde draagbare extinc
teurs aanwezig zijn welke schuim of een 
.ander goedgekeurd middel verspreiden, dat 
doelmatig is voor het blussen van olie
branden. 

(iii) Er moeten goedgekeurde middelen 
.zijn met welke vlug schuim kan worden 
verkregen en worden verdeeld over het 
ketelruim of de ketelruimen en elke ruimte 
in welke zich toestellen voor stookolie of 
brandstofoliebezink.tanks bevinden. De hoe
veelheid schuim moet voldoende groot zijn 
om de grootste oppervlakte, welke bij toe
vallige lekkages met olie overstroomd zou 
kunnen worden, met een laag ter dikte van 
IS centimeter (of 6 inches) te kunnen be
dekken. In de plaats van schuim mag ver
stikkend gas of een vast ingebouwd hogedruk 
watersproeisysteem worden gebruikt. 

Wanneer de machinekamer en het ketel
ruim niet geheel gescheiden zijn en de 
mogelijkheid bestaat, dat brandstofolie uit 
het ketelruim in de bilges van de machine
kamer vloeit, moeten de machinekamer en 
het ketelruim gezamenlijk als één af deling 
worden beschouwd. De blusmiddelen moeten 
bediend worden op een gemakkelijk bereik
bare plaats (of plaatsen) welke bij het uit-
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breken van brand niet gemakkelijk afge
sneden kan worden. 

(iv) Op schepen met één ketelruim moet 
éc§n goedgekeurde schuimblusextincteur met 
een inhoud van tenminste 136 liter (of 
30 gallons) en op schepen met meer dan 
één ketelruim moeten twee dergelijke extinc
teurs aanwezig zijn. 

Deze extincteurs moeten voorzien zijn van 
slangen op haspels, waarmede elk deel van 
de ketelruimen en van de ruimten, waarin 
zich enig deel van de oliestookinstallatie 
bevindt kan worden bereikt. In plaats van 
een· schuimblusextincteur met een inhoud 
van I36 liter (of 30 gallons) mag een kool
zuurbrandblusapparaat met een inhoud van 
45 kilogram (of Ioo Ibs) koolzuur worden 
toegepast. 

Een passagiersschip, dat door middel van 
verbrandingsmotoren wordt voortgestuwd 
moet, behalve van hetgeen in de paragrafen 
(1) en (h) is voorgeschreven, in elk van de 
voortstuwingsruimten voorzien zijn van 
tenminste één goedgekeurde schuimblusex
tincteur met een inhoud van tenminste 45 
liter (of 10 gallons) en eveneens van een 
goedgekeurde draagbare schuimblusextinc
teur voor elke 1000 EPK of deel daarvan 
van het door de voortstuwingsinstallatie 

. ontwikkelde vermogen; het totaal aantal 
aldus ter beschikking te stellen draagbare 
extincteurs mag echter niet kleiner zijn dan 
twee doch het behoeft niet groter te zijn 
dan zes. 

Een koolzuurbrandblusapparaat met een 
inhoud van I6 kg. (of 35 Ibs) mag in plaats 
van een schuimblusextincteur met een in
houd van 45 liter (of Io gallons) worden 
toegepast. 

(k) Wanneer in een passagiersschip, dat 
wordt voortgestuwd door verbrandings
motoren, een hulpketel is geplaatst, moet 
worden voldaan aan hetgeen in subpara
graaf (i) (i) is voorgeschreven. Wanneer de 
hulpketel in een ruimte in het voortstuwings
gedeelte is geplaatst, moet in die ruimte 
in plaats van de grote extincteur, welke is 
voorgeschreven in de voorafgaande para
graaf, een goedgekeurde schuimblusextinc
teur worden geplaatst met een inhoud van 
tenminste 136 liter (of 30 gallons), uitgerust 
met doelmatige slangaansluitingen of andere 
goedgekeurde middelen voor de levering en 
verdeling van schuim. 

Een koolzuurbrandblusapparaat met een 
inhoud van 45 kc. (of 100 Ibs) mag in plaats 
worden gesteld van een schuimblusextincteur 
met een inhoud van I36 liter (of 30 gallons). 

Pompen 
(Z) Een passagiersschip met een bruto-

inhoud van 4000 ton of meer moet voorzien 
zijn van tenminste drie door stoom of andere 
beweegkracht gedreven pompen en elk 
passagiersschip met een bruto-inhoud van 
minder dan 4000 ton van tenminste twee 
zulke pompen. Elke brandbluspomp m.oet 
in staat zijn een hoeveelheid water op te 
brengen, welke door de Administratie vol• 
doende wordt geoordeeld, en waarmede 
tenminste twee krachtige stralen water 
gelijktijdig op elk deel van het schip gericht 
kunnen worden. 
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{m) Voor een passagiersschip met een 
lengte van 91,5 meter {of 300 voet) of meer, 
uitgerust met oliegestookte ketels of ver
brandingsmotoren voor de voortstuwing, 
moeten de inrichting voor de zeewater
aanvoer met de pompen en hun kracht
bronnen zodanig zijn, dat een brand in 
een bepaalde afdeling niet alle brandblus
pompen buiten werking zal stellen. In een 
schip met een lengte kleiner dan 91,5 meter 
(of 300 voet), waar een brand in een bepaalde 
afdeling alle pompen buiten werking zou 
kunnen stellen, moet een ander zoveel 
mogelijk gelijkwaardig middel tot blussing 
van brand beschikbaar zijn. 

Brandblwleidingen en brandkranen 
(n) Een passagiersschip moet voorzien 

worden van brandblusleidingen en brand
kranen in overeenstemming met de terzake 
dienende bepalingen van Voorschrift 45. 

Brandslangen 
(o) Een passagiersschip moet worden 

uitgerust met een zodanig aantal brand
slangen als door de Administratie voldoende 
wordt geacht. Er moet tenminste één 
brandslang voor elke brandkraan zijn en 
deze slangen mogen slechts .worden gebruikt 
voor brandblusdoeleinden of voor de be
proeving van de brandblusinrichting bij 
brandblusoefeningen en inspecties. 

Rookhelmen en ueiligheidslampen 
(p) Op een passagiersschip moeten ten 

minste twee uitrustingen aanwezig zijn, elk 
bestaande uit een gasmasker, zuurstof
toestel of rookhelm, een veiligheidslamp en 
een brandbijl. Deze uitrustingen moeten 
worden bewaard op ver uit elkaar liggende 
plaatsen en gereed zijn voor het gebruik. 

Voor het maken van nooddoorgangen in 
dekken, schachtwanden of schotten, moet 
een draagbare electrische boor beschikbaar 
zijn. 

Voorschrift 51 

Bepalingen uoor urachtschspen met een ·bruto 
inhoud uan 1000 registert.o~ en meer 

(a) (i) Een vrachtschip met een bruto
inhoud van 2000 ton of meer moet voorzien 
zijn van middelen met welke verstikkend 
gas van een zodanige hoeveelheid, dat het 
vrije gas een volume heeft van 30 percent 
van de bruto inhoud van het grootste ruim 
van het schip, hetwelk luchtdicht kan 
worden afgesloten, vlug kan worden aan
gevoerd door middel van een leidingsysteem 
in elke afdeling, waarin lading kan worden 
vervoerd. De Administratie kan het gebruik 
van stoom goedkeuren in plaats van ver
stikkend gas op stoomschepen en op motor
schepen, wanneer de inrichting voldoet aan 
het bepaalde in paragraaf (d) van Voor
schrift 47. Op tankschepen mag schuim in 
plaats van verstikkend gas of stoom worden 
toegepast. 

(ii) De Administratie mag vrijstelling 
van deze bepalingen verlenen voor de laad
ruimen van een schip (andere dan ta.nks 
van een tankschip) : 

(a) wanneer zij voorzien zijn van stalen 
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luikdeksels en doeltreffende sluitingsmid
delen voor alle ventilatoren en andere 
openingen, welke naar de ruimen leiden; 

(b) wanneer het schip geconstrueerd en 
uitsluitend bestemd is voor het vervoer 
van ladingen als erts of kolen; 

(c) wanneer ten genoegen van de Ad
ministratie wordt aangetoond, dat het schip 
wordt gebruikt voor reizen van een zodanige 
korte duur, dat toepassing van de bepaling 
een onredelijke eis zou zijn. 

{b) Een vrachtschip met een bruto 
inhoud . van I ooö ton of meer moet voldoen 
aan de volgende bepalingen: 

(i) (a) Er moeten twee werktuiglijk ge
dreven pompen zijn, elk in staat de totaal 
benodigde hoeveelheid water op te brengen 
voor de brandslangen; voorts de middelen 
waarmee tenminste twee krachtige stralen 
water vlug en gelijktijdig op elk deel van 
het schip gericht kunnen worden= bij deze 
middelen moet een door de Administratie 
voldoend geoordeeld aantal brandslangen 
zijn, elk compleet met koppelingen en 
straalpijp. 

(b) Wanneer op zulke schepen, uitgerust . 
_met oliegestookte ketels of met verbran
dingsmotoren voor de voortstuwing, de 
mogelijkheid bestaat. ,dat een brand in een 
bepaalde af deling alle pompen buiten wer
king zou stellen, moet er een ander zoveel 
mogelijk gelijkwaardig middel tot blussing 
van brand beschikbaar zijn. 

(ii) Er moeten onmiddellijk voor het 
gebruik gereed zijnde draagbare extincteurs 
beschikbaar zijn voor de ruimten, welke 
bestemd zijn voor de bemanning en, indien 
aanwezig, voor de passagiers, met een 
minimum van vijf extincteurs. 

(iii) Er moet een uitrusting aanwezig 
zijn bestaande uit een gasmaskerzuurstof
toestel of rookhelm, een veiligheidslamp, 
een brandbijl en, behalve op tankschepen, 
een draagbare electrische boor voor het 
maken van nooddoorgangen in dekken, 
schachtwanden of ·schotten. 

(c) In de voortstuwingsruimten van een 
vrachtschip met een bruto inhoud van 1000 
ton of meer met oliegestookte ketels met 
verbrandingsmotoren voor de voortstuwing, 
moeten tenminste twee brandafsluiters, één 
aan bakboord en één aan stuurboord zijn 
aangebracht, terwijl voor elke afsluiter een 
brandslang compleet met koppelingen en 
straalpijpen ingericht voor het doorlaten 
van een waterstraal en voor het sproeien 
van water op olie, aanwezig moet zijn. 

{d) In de ketel- en machineruimen van 
een vrachtschip, waar olie gebruikt wordt 
voor het stoken van hoofd- en/of hulpketels 
met een bruto-inhoud van 1000 ton of meer, 
moeten de volgende brandblusmiddelen 
aanwezig zijn: . 

(i) In elk stookruim een bak, welke zand, 
zaagsel doordrenkt met soda, of andere 
goedgekeurde stof in zulk een hoeveelheid 
bevat, als door de Administratie wordt 
voorgeschreven. 

{ii) Tenminste twee goedgekeurde draag
bare extincteurs, welke schuim of een ander 
goedgekeurd middel verspreiden, dat doel
matig is voor het blussen van oliebranden, 
op elke stookplaats van elk ketelruim en 
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in elk deel van de voortstuwingsruimte, 
waarin een deel van de stookolieinstallatie 
is ondergebracht. Bovendien tenminste één 
zelfde type extincteur met een inhoud van 
9 liter (of 2 gallons) voor elke brander: de 
totale inhoud van dit extra aantal extinc• 
teurs behoeft niet groter te zijn dan 45 liter 
(of 10 gallons) voor elk ketelruim. 

(iii) Goedgekeurde middelen met welke 
vlug schuim kan worden verkregen en 
worden verdeeld over het ketelruim en elke 
ruimte waarin zich toestellen voor stookolie 
of brandstofbezinktanks b~inden. De hoe" 
veelheid schuim moet voldoende groot zijn 
om de grootste oppervlak.te, welke bij toe
vallige lekkage met olie overstroomd zou 
kunnen worden, met een laag ter dikte van 
15 cm (of 6 inches) te kunnen bedekken. 

In plaats van schuim mag verstikkend 
gas of een vast ingebouwd hoge--druk water" 
sproeisysteem worden gebruikt. Wanneer 
de machinekamer en het ketelruim niet ge
heel gescheiden zijn en de mogelijkheid 
bestaat, dat brandstofolie uit het ketelruim 
in de bilges van de machinekamer vloeit, 
moeten· de machinekamer en het ketelruim 
gezamenlijk als één afdeling worden be
schouwd. De blusmiddelen moeten bediend 
worden op een gemakkelijk bereikbare plaats 
(of plaatsen), welke bij het uitbreken van 
brand niet gemakkelijk afgesneden kan 
worden. 

(e) De Administratie moet bijzondere 
aandacht schenk.en aan de brandblusmid
delen in machine- en ketelruimen op schepen 
met een bruto inhoud van 1000 ton of meer, 
waar olie en steenkolen gelijktijdig als stook
middelen worden gebruikt. 

(/) In de voortstuwingsruimten op een 
vrachtschip met een bruto inhoud van 1000 
ton of meer, dat wordt voortgestuwd door 
middel van verbrandingsmotoren moeten 
de volgende brandblusmiddelen aanwezig 
zijn: 

(i) de middelen volgens de bepalingen 
van paragraaf (c) van dit Voorschrift; 

(ii) één goedgekeurde schuimblusextinc
teur met een inhoud van tenminste 45 liter 
(of 10 gallons) of een koolzuur-brandblus
apparaat met een inhoud van 16 kilogram 
(of 35 Ibs); 

(iii) een zodanig aantal draagbare · ex
tincteurs, zodanig verdeeld als door de 
Administratie zaJ worden voorgeschreven 
in verband met de afmetingen en de in
richting van de machinekamer en met het 
vermogen van de werktuigen voor de voort" 
stuwing; het aantal extincteurs mag niet 
minder dan twee en behoeft niet meer dan 
zes te bedragen. 

Wanneer een oliegestookte ketel aanwezig 
is, zijn de bepalingen van paragraaf (d) van 
dit Voorschrift van toepassing. 

Voorschrift 52 

Mogelijkheid tot het snel gebruiken van de 
brandblusmiddelen 

De brandblusmiddelen op nieuwe en be
staande passagiersschepen en vrachtschepen · 
moeten goed onderhouden worden en te 
allen tijde gedurende de reis onmiddellijk 
gebruikt kunnen worden. 
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V o or s c h rif t 53 

Toelating van vervangende middelen 
Waar in dit Deel van dit Hoofdstuk enig 

toestel 1 apparaat, brandblussend medium 
of inrichting van bijzonder soort of aard 
is voorgeschreven, kan elk ander toestel, 
enz. daarvoor in de plaats worden gesteld, 
indien ten genoegen van de Administratie 
wordt aangetoond, dat het vervangende 
middel of de inrichting niet minder doel
treffend is. 

DEEL F. ALLERLEI 
(Deel F is alleen op passagiersschepen van 

toepassing) 

· V o o r s c h rif t 54 

Vluchtuitgangen 
(a) In alle voor passagiers en bemanning 

bestemde ruimten, moeten de trap- en ladder
opcangen zijn aangebracht, met behulp 
waarvan deze vlug het inschepingsdek voor 
de reddingboten kunnen bereiken. In het 
bijzonder moet aan de volgende bepalingen 
worden voldaan: 

(1) Elke waterdichte afdeling onder het 
schottendek moet zijn voorzien van een 
voldoend aantal geschikte uitgangen, zodat 
onafhankelijk van de waterdichte deuren 
een doelmatig aantal uitgangen beschikbaar 
is. Zij moeten zodanig worden aangebracht, 
dat zij gemakkelijk toegankelijk zijn. 

(2) Boven het schottendek moeten in 
elke ruimte gelegen tussen hoofdbrand
schotten tenminste twee doelmatige uit
gangen zijn van welke tenminste één toegang 
moet geven tot een trap naar boven. 

(3) De breedte, het aantal en de inrich
ting van trapopgangen, zijn aan de goed
keuring van de Administratie onderworpen. 

(b) Elke machinekamer, schroefastunnel, 
stook.ruim en andere werkruimten, moeten 
doelmatige uitgangen voor de bemanning 
hebben, opdat deze, zonder waterdichte 
deuren te passeren, deze ruimten kunnen 
verlaten. 

Voorschrift 55 

Vermogen om achteruit te varen 
Het vermogen van de voortstuwingsin

stalJatie van een passagiersschip bij achter
uit varen moet voldoende zijn om aan het 
schip onder normale omstandigheden een 
behoorlijke manoeuvreerbaarheid te geven. 

Voors c h rif t 56 

Stuurinrichting 
(a) Een passagiersschip moet voorzien 

2'ijn van een hoofdstuur- en van een hulp
stuurinrichting, welke aan de goedkeuring 
van de Administratie onderworprn zijn. 

(b) De hulpstuurinrichting moet in geval 
van nood snel in werking gebracht kunnen 
worden, voldoende sterk gebouwd zijn en 
een voldoend vermogen bezitten, om aan 
het schip een goede bestuurbaarheid te 
kunnen geven bij een snelheid, waarmede 
h~t schip nog manoeuvreerbaar is. 
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Op alle schepen voor welke de Admini
stratie een roerkoning voorschrijft met een 
middellijn van 22,86 cm (of 9 inches) ter 
plaatse van de helmstok, moet zij werktuig
lijk bewogen worden. 

(c) Een tweede hoofdstuurinrichting, 
welke op de roerkoning kan werken, zal 
als een hulpstuurinrichting beschouwd kun
nen worden. 

Hoofdstuk 111. Reddingmiddelen, enz. 

Voorschrift 1 

Toèpassing 
(a) Tenzij uitdrukkelijk anders is be

paald, is dit Hoofdstuk als volgt van toe
passing op nieuwe ~chepen, welke voor 
internationale reizen worden gebezigd: 

Deel A - Passagiersschepen en vracht-
schepen; . 

Deel B - Passagiersschepen; 
Deel C - Vrachtschepen. 
(b) Voor bestaande scheperi gebezigd 

voor internationale reizen, welke nog niet 
voldoen aan de bepalingen van dit Hoofd
stuk betreffende nieuwe schepen, moeten 
door de Administratie voor elk schip maat
regelen worden genomen, ten einde te ver
zekeren, dat voorzover dit practisch mogelijk 
en redelijk is, niet later dan I Januari 1951 
wordt voldaan aan de algemene beginselen 
gesteld in Voorschrift 4 en dat tevens in 
hoofdzaak wordt voldaan aan de andere 
bepalingen van dit Hoofdstuk. 

DEEL A. ALGEMEEN 

(Deel A is van toepassing zowel op pa~sa
giersschepen als op vrachtschepen) 

Voorschrift 2 

Omschrijvingen 
In dit Hoofdstuk betekent de uitdrukking 

.~korte internationale reis" een internationale 
reis gedurende welke het schip zich niet 
verder verwijdert dan 200 zeemijlen van 
een ha ven of plaats waar passagiers en 
bemanning in veiligheid kunnen worden 
gebracht en welke een lengte van 600 zee
mijlen tussen de laatste aanloophaven in 
het land waar de reis aanvangt en de uitein
delijke haven van bestemming niet over
schrijdt. 

Voorschrift 3 

Vrijstellinr?en 
(a) Elke Administratie mag, indien zij 

van oordeel is dat de beschutte route van 
en de omstandigheden waaronder de reis 
plaats heeft, zodanig zijn, dat de toepassing 
van de volledige bepalingen van dit Hoofd
stuk onredelijk of niet noodzakelijk zijn, 
in dit geval bepaalde schepen of klassen 
van schepen tot het eigen land behorend, 
vrijstellen van de bepalingen van dit Hoofd
stuk, indien deze schepen zich gedurende 
de reis niet verder dan 20 zeemijlen van 
het meest nabijgelegen land verwijderen. 

(b) Voor het geval passagiersschepen op 
internationale reizen worden gebezigd voor 
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het vervoer van grote aantallen passagiers, 
waarvoor geen vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, zoals bijvoorbeeld bij het pelgrimver
voer, mag de Administratie, indien zij van 
oordeel is, dat het practisch onuitvoerbaar 
is de bepalingen van dit Hoofdstuk toe te 
passen, zulke schepen, mits zij in haar land 
thuishoren, van deze voorschriften vrijstellen 
op de volgende voorwaarden: 

(i) dat voor zoveel de omstandigheden 
van dit vervoer het toelaten de bepalingen 
betreffende reddingboten en overige redding
middelen en bescherming tegen brandgevaar 
zo volledig mogelijk worden toegepast; 

(ii) dat alle genoemde boten en redding
middelen onmiddellijk in de zin van Voor
schrift 4 beschikbaar moeten zijn; 

(iîi) dat voor een ieder aan boord een 
zwemvest aanwezig is~ 

(iv) dat stappen zullen worden genomen 
om algemene voorschriften te formuleren, 
welke op de bijzondere omstandigheden van 
dit vervoer van toepassing zijn. Zulke be
palingen zullen worden vastgelegd in over
leg met die andere Verdragsluitende Rege
ringen, die rechtstreeks belang hebben bij 
het vervoer van dergelijke pas::agiers in 
de7.e diensten. 

Ongeacht enige bepalingen van dit Verdrag 
blijft het Simla Verdrag voor de tot laatst
genoemd verdrag toegetreden landen van 
kracht tot het ogenblik, waarop de bepa
lingen van dit Voorschrift, vastgelegd in 
subparagraaf (b) (iv) in werking treden. 

Voorschrift 4 

Onmiddellijke besrhikbaarheid van Redding
boten en drijvende toestellen 

(o) Het algemene beginsel, dat de voor
ziening met reddingboten en drijvende toe
stellen van een schip, waarop dit Hoofdstuk 
van toepassing is, beheerst, is, dat zij in geval 
van nood onmiddellijk beschikbaar moeten 
zijn. 

(b) De reddingboten en drijvende toe
stellen moeten om onmiddellijk beschikbaar 
te zijn, aan de volgende voorwaarden vol
doen= 

(i) Zi) moeten ook onder ongunstige 
omstandigheden van slagzij en trim, veilig 
en vlug te water kunnen worden gebracht; 

(ii) Het moet mogelijk l-ijn om de in
scheping in de reddingboten vlug en in 
goede orde te doen plaats hebben; 

(iii) De plaatsing van elke reddingboot 
en elk drijvend toestel moet zodanig zijn, 
dat zij de behandeling van andere redding
boten en drijvende toestellen niet bemoeilijkt. 

(c) Alle reddingmiddelen moeten, vóór 
het schip de haven verlaat en steeds ge
durende de reis, in goede staat en voor 
onmiddellijk gebruik gereed zijn 

Voorschrift S 

Constructie van reddingboten 
(a) Alle reddingboten moeten behoorlijk 

gebouwd zijn; zij moeten van zodanige 
vorm en afmetingen zijn dat zij in zeegang 
een ruime mate van stabiliteit bezitten en 
bij volle bezetting en volledige uitmsting, 
voldoende vrijboord hebben. 
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(b) Alle reddingboten moeten open boten . 
zijn met vaste boo"den en uitsluitend in· 
wendig drijfvermogen. De lengte mag niet 
minder zijn dan 7,3 meter (of 24 voet), 
behalve wanneer, in verband met de grootte 
van het schip of om andere redenen, de 
Administratie van oo"deel is1 dat het aan 
boord plaatsen van zulke readingboten on
redelijk of onpractisch is. 

Aan boord van geen enkel schip mogen 
de reddingboten een lengte hebben van 
minder dan 4,9 meter (of 16 voet). 

(c) Geen reddingboot mag worden goed
gekeurd, waarvan het gewicht met volle 
belasting aan personen en uitrusting groter 
is dan 20,300 kg (of 20 ton). 

(cl) Alle reddingboten, bestemd voor 
meer dan 60 personen, moeten motorredding
boten zijn van Klasse A of Klasse B, die 
voldoen aan de eisen gesteld in Voorschrift 
9, oj reddingboten, die 7.ijn uitgerust met. 
een andere goedgekeurde inrichting voor 
werktuiglijke voortstuwing, die voldoet aan 
de eisen gesteld in Voorschrift 10. 

(t.) Alle reddingboten moeten voldoende 
sterk .zijn om zonder gevaar met volle 
bezetting en volledige uitrusting te water 
te kunnen worden gevierd. 

(f) Alle reddingboten moeten een ge
middelde zeeg hebben, welke tenminste 
gelijk is aan 4 % van hun lengte. 

(g) In reddingboten, bestemd voor meer 
da~ 100 personen, moet het drijfvermogen 
ten genoegen van de Administratie ver
meerderd worden. 

(h) Het drij fvermocen van een houten 
reddingboot moet worden verkregen door 
waterdichte luchtkasteo. welker gezamen
lijke inhoud tenminste gelijk moet zijn aan 
een/tiende van de kubieke inhoud van de 
boot. 

(i) Het drijfvermogen van een metalen 
reddingboot zal niet minder mogen zijn dan 
hierboven geëist wordt voor een houten 
boot van dezelfde kubieke inhoud; de in
houd van de waterdichte luchtkasten moet 
dienovereenkomstig worden · vergroot. 

(f) Alle doften en langsscheep~e zit
plaatsen moeten zo laag als praktisch mo
gelijk is, in de reddingboot zijn aangebracht. 
De buikdenningsplanken moeten zó geplaatst 
zijn. dat de doften er niet meer dan 84 cm 
(of ~ voet 9 duim) boven J.iggen. 

Voorschrift 6 

Kubieke inhoud van reddit&Slboten 
(a) De kubieke inhoud van een redding

boot moet worden bepaald naar de regel 
van Stirling (Simpson) of volgens elke andere 
methode. welke dezelfde graad van nauw
keurigheid •geeft. Pe inhoud van een redding
boot met platte spiegel moet worden bere
kend alsof de reddingboot van achteren 
scherp toeloopt. 

(b) De inhoud van een reddingboot in 
kubieke meters (of kubieke voeten) berekend 
met behulp van de regel van Stirling kan 
bijvoorbeeld bes<"houwd worden te zijn 
uitgedrukt door de formule: 

L 
Inhoud= 

12 
(4,A. + 2B + 4C) 
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waarbij L de lengte is van de reddingboot 
in meters (of in voeten), gemeten van de 
binnenzijde van de houten of metalen huid 
aan de voorsteven tot het overeenkomstige 
punt aan de achtersteven; voor een boot 
met platte spiegel wordt de lengte gemeten 
tot de binnenkant van de spiegel. 

A, B en C geven onderscheidenlijk de 
oppervlakten der dwarsdoorsneden aan, op 
een vierde van de lengte van voren gerekend, 
in het midden en op een vierde van de lengte 
van achteren, welke overeenkomen met de 
drie deelpunten, welke verkregen worden 
door L in vier gelijke delen te verdelen. 
(Aangenomen wordt dat de opJ)ervlakten 
aan dè uiteinden der boot kunnen worden 
verwaarloosd). 

De oppervlakken A, B en C worden geacht 
in vierkante meters (of vierkante voeten) 
te worden verkregen door achtereenvolgens 
de volgende formule op elk der 3 dwarsdoor• 
sneden toe te passen: 

h 
Oppervlak= 12 (a + 4b + 2c 7 4d + e) 

waarbij h de holte is in meters (of voeten), 
gemeten van de binnenzijde van de houten 
of metalen huid van de kiel tot de lijn van 
bovenkant dolboord of in bepaalde gevallen 
tot een lagere hoogte, als hierna aangegeven. 

a, b, c, d, e geven de hori2'ontale wijdten 
der reddingboot aan in voeten (of in meters). 
gemeten op de twee uiterste punten van de 
holte, alsmede op de drie deelpunten, welke 
men verkrijgt bij de deling van h in vier 
gelijke delen (a en e zijn de wijdten aan 
de uiteinden en c die in het midden van h). 

(c) Indien de ~eeg van het dolboord, 
gemeten op twee punten gelegen op een 
vierde deel der lengte van de uiteinden af 
gerekend, meer bedraagt dan ~ percent 
van de lengte van de reddingboot, moeten 
de holten, welke gebruikt worden voor de 
berekening der oppervlakten van de dwars
doorsneden A of C, geacht worden gelijk 
te zijn aan de holte der reddingboot in het 
midden, vermeerderd met één percent van 

· de lengte van de boot. 
(d) Indien de holte van de reddingboot 

in het midden meer bedraagt dan 45 % 
van de breedte, moet de holte, te gebruiken 
voor de berekening van het oppervlak van 
de midscheeps doorsnede B, geacht worden 
gelijk te zijn aan 4S % van de wijdte, en 
de holte, te gebruiken voor de berekening 
van de oppervlakken van de doorsneden A 
en C, gelegen op een/vierde van de lengte 
van voren en achteren, verkregen worden. 
door de voor de doorsnede B gebruikte 

• holte te vermeerderen met een bedrag gelijk 
aan 1 % van de lengte van de reddingboot, 
met dien verstanden. dat de holten., voor 
de berekening van de oppervlakken A en C 
gebruikt, in geen geval de werkelijke holten 
op die punten mogen overschrijden. 

(e) Indien de holten van de reddingboot 
meer bedraagt dan 122 cm (of 4 voet) moet 
het aantal personen, dat bij de toepassing 
van dit Voorschrift wordt verkregen even
redig met de verhouding van 12z cm (of 4 
voet) tot de werkelijke holte, worden ver
minderd, totdat uit een proefneming met 
de reddingboot te water met dit aantal 
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inzittenden, alle voorzien van zwemvesten, 
is gebleken, dat dit aantal kan worden vast
gesteld. 

{/) Elke Administratie moet, met behulp 
van geschikte formules, een grens vaststellen 
voor het toe te laten aantal personen in 
reddingboten, welke voor en achter zeer 
scherp toelopen en in reddingboten, welke 
een zeer volle vorm hebben. 

(g) Elke Administratie mag voor een 
reddingboot de inhoud vaststellen, gelijk 
aan o,6 maal het product van lengte, wijdte 
en holte, indien vaststaat, dat deze formule 
geen grotere inhoud oplevert dan die bij de 
bovengenoemde wijze van berekening ver
kregen. 

De afmetingen zullen dan als volct 
worden bepaald: . 

Lengte. Tussen de aansnijding van de 
buitenzijde van de huid met de voorsteven 
en het daarmede overeenkomende punt aan 
de achtersteven, dan wel, bij een boot met 
platte spiegel tot de achterkant van de 
spiegel. 

Wijdte. Op de buitenkant van de huid 
ter plaatse van de grootste wijdte. 

Holte. In het midden van de boot van 
de binnenzijde van de huid bij de kiel tot 
de lijn van bovenkant dolboord; de holte 
voor de berekening van de kubieke inhoud 
mag echter in geen geval groter zijn dan 
45 % van de wijdte. In alle gevallen heeft 
de reder het recht te eisen, dat de kubieke 
inhoud van de boot door nauwkeurige meting 
zal worden bepaald. 

(h) De kubieke inhoud van een motor-. 
reddingboot wordt verkregen door de bruto 
inhoud te verminderen met de inhoud van 
de ruimte, ingenomen door de motor met 
toebehoren en, zo deze aan boord zijn, met 
die, ingenomen door de radio-telegraafin
stallatie en het zoeklicht met toebehoren. 

Voorschrift 7 

Draagvermogen van reddingboten 

(a) Het aantal personen, hetwelk een 
reddingboot mag opnemen, is gelijk aan 
het grootste geheel getal verkregen door 
de inhoud in kubieke meters te delen door 
0,283 (of in kubieke voeten door 10). 

(b) Dit getal moet verminderd worden 
wanneer het groter is dan het aantal per
sonen voor welke voldoende zitplaatsen 
aanwezig zijn. Het laatste aantal moet 
vastgesteld worden op zodanige wijze, dat 
wanneer de personen geplaatst zijn, zij het 
gebruik van de riemen op geen enkele wijze 
bemoeilijken. 

(c) Bij de proef tot het vaststellen van 
het aantal personen, dat een reddingboot 
kan opnemen, wordt elke persoon veronder
steld een volwassen persoon met zwemvest 
aan te zijn. 

Voorschrift 8 
Ver.eiste aantal motorreddingbot-en en andere 

werktuiglijk voortgedreven reddingbo~en 
(a) Wanneer het aantal vereiste redding

boten aan boord van een schip 20 of meer 
bedraagt, moeten 2 daarvan motorredding-
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boten zijn van klasse A, die voldoen aan 
de eisen van Voorschrift 9. 

(b) Wanneer het aantal vereiste redding
boten aan boord van een sch1p meer dan 
13 bedraagt, doch minder dan 20, moet één 
daarvan een motorreddin·gboot zijn van 
klasse A en een tweede moet een motor
reddingboot zijn van klasse A of klasse B, · 
die voldoet aan de eisen van Voorschrift 9, 
of een goedgekeurde werktuiglijk voort
bewogen reddingboot, die voldoet aan de 
eisen gesteld in Voorschrift 10. 

(c) Alle passagiersschepen, die volgens 
de hiervoren gestelde bepalingen niet voor
zien zijn van een motorreddingboot, moeten 
een motorreddingboot aan boord hebben 
van Klasse A of B, die voldoet aan de eisen 
van Voorschrift 9, of een goedgekeurde 
werktuiglijk voortbewogen reddingboot, die 
voldoet aan de eisen van Voorschrift I o. 

(d) Alle vrachtschepen met 1600 ton 
bruto inhoud en meer moeten een motor
reddingboot van Klasse A of B aan boord 
hebben, die voldoet aan de eisen van Voor
schrift 9 of een werktuiglijk voortbewogen 
reddingboot, die voldoet aan de eisen van 
Voorschrift 10. 

Voorschrift 9 

Eisen voor motorreddingboten 
(a) Klaaae A. 
Een motorreddingboot van Klasse A moet · 

voldoen aan de volgende eisen: 
(i) Zij moet zijn uitgerust met een goed

gekeurd type verbrandingsmotor, en zijn 
voorzien van brandstof voldoende om ge
durende 24 uren onafgebroken te varen en 
steeds gereed zijn voor onmiddellijk gebruik. 

(ii) De motor met toebehoren moet op 
geschikte wijze zijn omkast, teneinde onder 
ongunstige weersomstandigheden de goede 
werking te waarborgen. De schroef moet 
achteruit kunnen werken. 

(iii) De snelheid bij vooruitvaren moet 
bij volle belading met personen en uitrusting 
en kalm water tenminste 6 zeemijlen per 
uur bedragen. 

(b) Klasse B. 
Een motorreddingboot van Klasse B moet 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 
(i) Zij moet voldoende van brandstof 

voorzien en te allen tijde voor onmiddellijk 
gebruik gereed zijn. 

(ii) De motor met toebehoren moet op 
geschikte wijze zijn omkast, teneinde onder 
ongunstige weersomstandigheden de goede 
werking te waarborgen. De schroef moet 
achteruit kunnen werken. 

(iii) De snelheid bij vooruitvaren moet 
bij volle belading. met personen en uitrusting 
en in kalm water tenminste 4 zeemij len 
per uur bedragen. 

(c) Het inwendige drijfvermogen van 
een motorreddingboot moet tenminste gelijk 
zijn aan het drijfvermogen vereist volgens 
deze Voorschriften, indien de boot geen 
motorreddingboot was, en moet in vol
doende mate vermeerderd worden,· indien 
zulke vermeerdering nodig is voor opbeffinc 
van het verschil tussen: 

(i) het gewicht var~ de motor met toe
behoren en, indien aanwezig, het zoeklicht 
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en de radio-installatie met toebehoren en 
(ii) het gewicht van de personen, die dé 

reddingboot meer zou kunnen dragen, indien 
de motor met toebehoren en, indien aan
wezig, het zoeklicht en de raclio-installati• · 
met toebehoren werden verwijderd. 

(d) Wanneer vrijwillig een motorredding• 
boot Klasse A wordt medegevoerd in plaats 
van een motorreddingboot Klasse B of een 
ander type goedgekeurde door handkracht 
gedreven schroefreddingboot, gelden, wat 
de brandstof betreft, de bepalingen van 
paragraaf (b) (i) van dit Voorschrift. 

Voorschrift 10 

Ei!en voor een a,erktuiglijk voortbeu,ogen · 
reddingboot, and.er! dan een motorredding

boot 
Een werktuiglijk voortbewoeen redding

boot, anders dan een motorreddingboot 
moet voldoen aan de volgende eisen: 

(a) De voortbewegingsinrichting moet 
van een goedgekeurd type zijn en, moet 
voldoende kracht hebben om een te water 
gelaten reddingboot dadelijk vrij te krijgen 
van de zijde van het schip en in staat zijn 
om koers te houden onder ongunstige 
weersomstandigheden. Zij moet, indien met 
handkracht gedreven, in het gebruik be
handeld kunnen worden door ongeoefende 
personen en moet kunnen werken, zodra 
de reddingboot te water is. 

(b) De voortbewegingsinrichting moet 
de boot achteruit kunnen laten varen. 

(c) Het inwendige drijfvermogen van 
een werktuiglijk voortgedreven redding
boot, geen motorreddingboot zijnde, moet 
vermeerderd worden om het gewicht van 
de voortbewegingsinrichting op te heffen. 

Voorschrift n 
Uitrusting van reddingbäen 

(a) De normale uitrusting van elke 
reddingboot moet bestaan uit: 

(i) een riem per doft, twee waarloze 
riemen en fén stuurriem; anderhalf stel 
roerpennen of dollen verbonden aan de 
reddingboot door touw of ketting; een 
bootshaak; 

(ii) twee proppen voor elk propgat 
verbonden aan de reddingboot door touw 
of ketting (proppen worden niet vereist 
wanneer behoorlijke zelfwerkende kleppen 
aanwezig zijn); een hoosvat en twee enuners 
van goedgekeurd materiaal; 

(iii) een roer, opgehangen aan de redding
boot en een helmstok; 

(iv) twee bijlen, (§én voor en één achter; 
(v) een lamp met olie voldoende voor 

I 2 uren; twee dozen geschikte lucifers in 
waterdichte verpakking; 

(vi) een of meer masten, met gegalva
niseerde ijzeren want en zeilen (oranje 
gekleurd); 

(vii) een bruikbaar kompas met nacht
huis en verlichting of ingericht met geschikte 
middelen tot verlichting; . 

(viii) een aan de buitenzijde van de 
reddingboot in bochten hangende aange
bindselde grijplijn; 
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(b:) een drijfanker van goedgekeurde 
afmetinpn; 

(x) twee vanglijnen van voldoende leng
te. !.én moet vóór in de reddingboot sijn 
vastgezet met strop en knevel om los te 
kunnen maken en de andere moet stevig 
worden vastgemaakt aan de achtersteven 
van de reddingboot en gereed zijn voor 
gebruik; 

(xi) een bus inhoudende 4 ½ liter (of 
Hn gallon) traan, plantaardige of dierlijke 
olie. De bus moet zodanig vervaardigd Zijn, 
dat de olie gemakkelijk op het water kan 
worden verspreid en zodanig zijn ingericht, 
dat zij aan het drijfanker kan worden be
vestigd: 

(xii) een waterdichte kist inhoud'!nde 
Ho kg (of 2 Ibs) levensmiddelen voor elk 
der opvarenden; 

(xiil) een half kg (of een Pond) gecon
denseerde melk of voedsel van gelijke waarde 
voor elk der opvarenden: 

(xiv) waterdichte vaten of tanks inhou
dende 3 liter (of 3 quarts) zoet water voor 
elk der personen; een ankertje met ketting; 

(xv) twee valschermsignalen van goed
gekeurd type, geschikt om op grote hoogte 
een helder rood licht te geven; zes hand
stakellichten van een gioedgekeurd type, 
die een helder rood licht geven; 

(xvi) twee goedgekeurde drijvende rook
signalen (voor gebruik bij dag) geschikt om 
een hoeveelheid oranje gekleurde rook te 
verspreiden; 

(xvii) goedgekeurde middelen om, in
geval de boot is omgeslagen, de personen 
in staat te stellen zich aan de boot vast 
te houden, in de vorm van kimrails samen 
met grijplijnen vastgemaakt van dolboord 
tot dolboord onder de kiel door, of andere 
goedgekeurde voorzieningen; 

(xviii) een goedgekeurde uitrusting voor 
eerste hulp bij ongelukken verpakt in een 
waterdichte kist; 

(xix) een electri~che zaklantaarn geschikt 
voor het geven van morse-seinen met 2 
waarloze batterijen en 2 waarloze gloei
lampen; 

ba) een goedgekeurde spiegel om bij 
dag seinen te kunnen geven; 

(Jai) een zakmes met blikopener, dat 
steeds met een eindje aan de boot is vast
gemaakt; 

(xxii) twee lichte werplijnen, die kunnen 
drijven: 

(xxiii) een goedgekeurde handpomp en 
(xxiv) een geschikte kist om kleine uit

rustingsartikelen op te bergen. 
(b) Elke Administratie mag indien zij 

van oordeel is, dat in verband met de duur 
van de reis, de uitrustingJ genoemd in 
subparagrafen (vi), (xii), (xiii), {xx) en 
(xxi) van paragraaf (a) van dit Voorschrift, 
niet nodig is, bepaalde schepen hiervan 
vrij stellen. 

(c) Een motorreddingboot of een andere 
goedgekeurde werktuiglijk voortgedreven 
reddingboot behoeft, niettegenstaande het
geen is voorgeschreven in paragraaf (a) 
van dit Voorschrift, niet uitgerust te zijn 
met masten en zeilen of met meer dan een 
half stel riemen, maar zij moet twee boots
haken hebben. 
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(d) Elke reddingboot bestemd voor meer 
dan 60 personen moet voorzien zijn van 
een doelmatige inrichting om vanuit het 
water in de reddingboot te kunnen klimmen. 

Voorschrift 12 

Zeewut plaatsen van de uitrusting in redding
boten 

De uitrusting van reddingboten, voor
zoveel die niet in een kast is geborgen, met 
uitzondering van de bootshaak, die bij de 
hand moet zijn om de boot vrij te houden, 
moet op een geschikte plaats zeevast in de 
reddingboot gestuwd worden. Het sjorren 
moet zodanig geschieden, dat beveiliging 
van de uitrusting verzekerd blijft, dat zij 
het uithoeken van de blokken niet kan 
bemoeilijken, het vlotte beladen niet kan 
verhinderen of het vlugge embarkeren in 
de reddingboot niet kan beletten. 

Voorschrift 13 

Draagbare radio-installatie voor redding
boten 

(a) Schepen met minder dan 20 redding .. 
boten moeten voorzien zijn van een goed
gekeurde draagbare radio-installatie, die 
voldoet aan de eisen gesteld in Voorschrift 
14 van Hoofdstuk. IV. 

Deze gehele uitrusting moet in de kaarten• 
kamer of andere geschikte plaats gereed 
worden gehouden om in geval van nood 
naar één van de reddingboten gebracht te 
kunnen worden. 

(b) De Administratie mag schepen, ge
bezigd op reizen waarvan zij in verband 
met de duur van de reis van oordeel is, 
dat een draagbare radio-installatie voor een 
reddingboot niet nodig is, van bovengenoem
de eis vrijstellen. 

Voorschrift 14 

Embarkeren in de reddingboten 
Voor het embarkeren in de reddingboten 

moeten geschikte maatregelen zijn getrof
fen, waaronder: 

(a) een practische ladder bij elk ste-1 
davits om in de reddingboot te kunnen 
gaan, wanneer deze te water ligt; 

(b) geschikte middelen om de davits met 
toebehoren en de reddingboten tijdens het 
te water vieren te verlichten; 

(c) geschikte middelen om passagiers en 
bemanning te waarschuwen, dat men op 
het punt staat het schip te verlaten, en 

(d) geschikte middelen buiten de machine 
kamer, om te voorkomen dat biMenboords 
water in de reddingboten kan lopen. 

Voorschri_ft 15 

Merken van reddingboten en drijuende toe-
. stellen 

(a) De af metingen van een reddingboot 
alsmede het aantal personen, dat zij zal 
mogen opnemen, moeten in duidelijk en 
blijvend schrift daarop worden aangebracht. 

De naam van het schip, waartoe de 
reddingboot behoort, moet op de boegen 
geschilderd zijn. 
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(b) Drijvende toestellen (en redding
vlotten aan boord medegevoerd in plaats 
van drijvende toestellen) moeten op de
zelfde wijze met het aantal personen zijn 
gemerkt. 

(c) Geen reddingboot of drijvend toestel 
mag zijn gemerkt voor een groter aantal 
personen dan verkregen op de wijze als 
vastgelegd in deze Voorschriften. 

Voorschrift 16 

Eisen uoor reddingboeien 
(a) Een reddingboei moet aan de vol• 

gende voorwaarden voldoen: 
(i) zij moet vervaardigd zijn van massief 

kurk of een ander daarmede gelijkwaardig 
materiaal; 

(ii) zij moet gedurende 24 uren in zoet 
water een gewicht aan ijzer van 14,5 kg 
(of 32 pond) kunnen dragen. Reddingboeien 
gevuld met biezen, kurkafval, kurkkorrels 
of een ander los korrelig materiaal., of 
welker drijfvermogen afhangt van lucht
kasten, die tevoren moeten worden opge" 
blazen, zijn verboden. 

(b) Reddingboeien moeten zijn voorzien 
van een stevige aangebindselde van bochten 
voorziene grijplijn. Aan elke zijde van het 
schip moet ten minste één reddingboei 
voorzien zijn van een lijn van een lengte 
van ten minste 27,5 meter (of 15 vaden). 
Niet minder dan de helft van het totale 
aantal reddingboeien en in geen geval 
minder dan zes moeten voorzien zijn van 
zelf-ontbrandende lichten, welke door water 
niet kunnen worden gedoofd. Deze lichten 
moeten in de nabijheid worden gehouden 
van de boeien waarbij zij behoren en met 
de nodige middelen er aan zijn verbonden. 

(c) Alle reddingboeien moeten zodanig 
zijn geplaatst, dat zij voor de opvarenden 
gemakkelijk bereikbaar zijn. 

(d) Reddingboeien moeten altijd onmid
dellijk kunnen worden geworpen en mogen 
niet op enigerlei wijrze blijvend bevestigd · 
zijn. 

Voorschrift I7 

Zwemvesten 
(a) Schepen moëten voor elk der op• 

varenden een zwemvest van een door de 
Administratie goedgekeurd model aan boord 
hebben en bovendien, tenzij deu zwem
vesten ook voor kinderen pasklaar zijn, een 
voldoend aantal doelmatige zwemvesten 
voor kinderen. 

(b) Een zwemvest mag niet door een 
Administratie worden goedgekeurd, tenzij 
het voldoet aan de volgende voorwaarden: 

(i) het moet behoorlijk zijn vervaardigd 
van daartoe geschikte materialen; 

(ii) het moet in zoet water gedurende 
24 uren een gewicht aan ijzer van 7,5 kilo
gram of (I~,5 Ibs) kunnen dragen; 

(iii) het moet aan beide zijden gedragen 
kunnen worden; 

(iv) het moet zodanig vervaardigd zijn, 
dat het in het water het hoofd van een 
buiten bewustzijn geraakt persoon, boven 
kan houden. 

Zwemvesten, welker drijfvermogen af-
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hangt van luchtafdelingen, zijn verboden. 
(c) Zwemvesten moeten zodanig zijn 

geborgen . dat zij voor de opvarenden ge
makkelijk bereikbaar zijn. De plaats moet 
duidelijk zijn aangegeven. 

Voorschrift 18 

Lijnwerptoestellen 
(a) Schepen moeten een lijnwerptoestel 

aan boord hebben van een door de Admi
nistratie goedgekeurd type. 

(b) Het toestel moet met redelijke tref
zekerheid een lijn kunnen schieten over 
een afstand van niet minder dan 230 meter 
(of 2~0 yards). Het moet van ten minste 
vier projectielen en vier lijnen zijn voorzien. 

Voorschrift 19 

Noodseinen 
Schepen moeten, tot genoegen van de 

Administratie, voorzien zijn van middelen 
om, zowel bij dag als bij nacht, doelmatige 
noodseinen te geven, inclusief valscherm
seinen, die op grote hoogte een helder rood 
licht kunnen geven. 

Voorschrift 20 

Appjlrol en h~ te handelen in geval van ~ 
(a) Aan elk lid van de bemanning moeten 

bepaalde plichten in geval van nood worden 
opgedragen. 

(b) De appèlrol moet al deze bepaalde 
plichten vermelden en in het bijzonder de 
plaats waarheen elk lid van de bemanning 
zich moet begeven en de taak, die hij daar 
heeft te verrichten, aangeven. 

(c) De appèlrol moet zijn opgemaakt 
vóór dat het schip vertrekt. Afschriften 
hiervan moeten worden opgehangen op 
verschillende plaatsen in het schip en in 
het bijzonder in de bemanningsverblijven. 

(d) De appèlrol moet aangeven welke 
de plichten zijn van de verschillende leden 
van de bemanning in verband met : 

(i) het sluiten van waterdichte deuren, 
afsluiters, spuigaten, askokers, enz. 

(ii) de uitrusting van de reddingboten, 
de draagbare radio-installatie inbegrepen en 
van de drijvende toestellen in het algemeen; 

(iii) het te water vieren van redding
boten, geplaatst onder davits; 

(iv) de algemene gereedmaking van de 
andere boten en drijvende toestellen ; 

(v) de appèls voor de passagiers en 
(vi) het blussen van brand. . 
(e) De appèlrol moet voor het personeel 

van de civiele dienst hun verschillende 
plichten ten opzichte van passagiers in tijd 
van nood aangeven. Deze plichten moeten 
omvatten: 

(i) het waarschuwen van de passagiers; 
(ii) het toe%ien, dat deze gekleed zijn 

en dat zij bun zwemvesten op de juiste 
manier hebben aangedaan; 

(iii) het verzamelen van de passagiers 
op de appèlplaatsen ~ 

(iv) het bewaren van orde in de gangen 
en op de trappen en in het algemeen het 
regelen van het verkeer van de passagiers en 

(v) het toezien, dat een hoeveelheid 
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dekens naar de reddingboten wordt gebracht. 
(f) De appèlrol moet bepaalde seinen 

aangeven voor het oproepen van alle leden 
der bemanning naar de verzamelplaatsen 
bij de boten en naar de bij brand aangewezen 
plaatsen en moet volledige bijzonderheden 
omtrent deze seinen inhouden. 

Voorschrift 21 

Het houden van applls en oefeningen 
(a) (i) Op passagiersschepen moeten 

appèls van de bemanning voor oefening 
met de boten en voor brandoefening, indien 
uitvoerbaar, wekelijks plaats hebben. Op 
passagiersschepen, welker reis langer dan 
één week duurt, moet appèl worden ge
houden vóór het schip vertrekt van de 
1-.tste afvaarthaven. 

(ii) Op vrachtschepen moet een app~l 
van de bemanning voor oefening met de 
boten en voor brandoefening plaats hebben 
met tussenpozen van niet meer dan een 
maand. 

(iii) De data, waarop appèls zijn ge
houden, moeten worden vermeld in een 
dagboek, dat door de Administratie is voor
geschreven. Indien aan boord van passa
giersschepen in een week of van vracht
schepen in een maand geen appèl is ge• 
houden, moet worden aangetekend waarom 
het houden van een appèl niet uitvoerbaar 
was. 

(b) Op passagiersschepen, met uitzonde
ring van die, welke worden gebezigd op 
korte internationale reizen, moet binnen 
24 uur na vertrek uit de haven appèl worden 
gehouden. 

(c) Bij achtereenvolgende oefeningen met 
reddingboten moeten verschillende groepen 
boten om beurten worden gebruikt. De 
oefeningen en inspecties moeten zodanig 
worden geregeld, dat de bemanning grondig 
op de hoogte is van en geoefend is in de 
werkzaamheden, die zij moet verrichten. 

(d) Het noodsein om de passagiers op 
te roepen naar de appèlplaatsen moet be
staan uit meer dan zes opvolgende korte 
stoten, gevolgd door een lange stoot op 
de fluit of sirene. Dit sein moet op pass&• 
giersschepen met uitzondering van die, 
welke op korte internationale reizen worden 
gebezigd, worden aangevuld, · door andere 
seinen, welke langs electrische weg van de 
brug af door het gehele schip worden ge
geven. De betekenis van alle seinen, welke 
van belang zijn voor passagiers, moeten 
met nauwkeurige aanwijzingen hoe te han
delen in geval van nood, duidelijk in daar
voor in aanmerking komende talen zijn 
aangegeven op kaarten, welke in de hutten · 
en op zichtbare plaatsen in andere passa
giersverblijven zijn aangebracht. 

DEEL B. ALLEEN VOOR PASSAGIERS
SCHEPEN 

(Deel B heeft alleen betrekking op passa
giersschepen) 

V o o r s c h ri f t 22 

Reddingboten en drijvende toatellen 
(a) Met inachtneming van de bepalingen 

van de volgende paragrafen 1,11.n 1=t Voor-
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schrift moet op passagierschepen in de 
reddingboten plaats zijn voor alle opvaren
den, en bovendien moeten dr~vende toestel
len aan boord zijn voor 25 1/o van de op
varenden. 

Op geen passagiersschip zullen meer 
reddingboten vereist zijn dan voldoende om 
alle opvarenden op te nemen. 

(b) Op passagiersschepen, welke op korte 
internationale reizen worden gebezigd, moe
ten reddingboten en drijvende toestellen 
aanwezig zijn in overeenstemming met het
geen voor zulke schepen in de Voorschriften 
23 en 24 is aangegeven. De Administratie 
mag, indien zij van oordeel is, dat de toe
vloed van passagiers het vervoer daarvan 
boven het aantal, toegestaan in verband 
met de ruimte in de reddingboten, nood
zakelijk maakt, hiervoor vergunning ver
lenen, indien het schip voldoet aan de 
bepalingen, die zijn voorgeschreven voor 
dit type schip in Voorschrift I (d) van 
Hoofdstuk II. 

(c) Een administratie mag afzonderlijke 
schepen of klassen van schepen, voorzien 
van certificaten, voor korte internationale 
reizen, toestaan reizen te ondernemen van 
meer dan 600 zeemijlen, echter niet meer 
dan 1200 zeemijlen, indien zulke schepen 
voldoen aan de bepalingen van paragraaf (b) 
van dit Voorschrift en indien zij redding
boten hebben, welke tenminste 75 % van 
de opvarenden kunnen opnemen. 

Voorschrift 23 

Aantal davits en kubieke inhoud reddingboten 
en drijvende toestellen 

(a) (i) Een passagiersschip moet naar 
gelang van de lengte voorzien zijn van een 
aantal stellen davits, zoals aangegeven in 
kolom A van de tabel in Voorsrhrift 24, 
met dien verstande, dat het aantal stellen 
davits niet groter behoeft te zijn dan het 
aantal reddingboten, dat nodig is om alle 
opvarenden te kunnen opnemen. 

(ii) Aan elk stel davits moet een redding
boot verbonden zijn. Indien deze redding
boten niet voldoende plaatsruimte voor alle 
opvarenden bieden, moeten aanvullende 
stellen davits met daaraan verbonden red
dingboten aanwezig zijn, wanneer dit prak
tisch uitvoerba.a.r is. 

Wanneer de aan davits verbonden boten 
geen plaats bieden voor alle opvarenden, 
moeten aanvullende reddingboten onder de 
aan davits verbonden reddingboten worden 
geplaatst, zó dat wordt voorzien in ruimte 
voor alle opvarenden. 

(iii) Wanneer het volgens het oordeel 
van de Administratie onpraktisch en on
redelijk is om aan boord van een schip het 
aantal davits te plaatsen, dat vereist wordt 
in kolom A van de tabel in Voorschrift 24, 
mag de Administratie onder bijzondere 
voorwaarden een kleiner aantal stellen davits, 
als aangegeven in kolom B van de tabel, 
toestaan. 

(b) (i) Een passagiersschip, dat op korte 
internationale reizen wordt gebezigd, moet 
voorzien zijn van stellen davits naar gelang 
van zijn lengte, als aangegeven in kolom A 
van de tabel in Voorschrift 24. Aan elk 
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stel davits moet een reddingboot verbonden 
zijn en deze reddingboten moeten tenminste 
de minimum kubieke inhoud hebben, die 
wordt vereist in kolom C van de tabel of 
die nodig is voor alle opvarenden, indien 
dit minder is. 

Ingeval schepen zijn voorzien van een. 
certificaat voor het vervoer van een aantal 
personen, groter dan overeenkomende met 
de ruimte in de reddingboten aangegeven 
in kolom C, moeten aanvullende redding
boten onder davits of goedgekeurde drijvende· 
toestellen zijn geplaatst, zodat de totaal 
verkregen capaciteit van de reddingboten 
tezamen met de drijvende toestellen, vol
doende is voor alle opvarenden aan boord. 

Daarboven moeten drijvende toestellen 
aan boord zijn voor 10 % van alle opvaren-· 
den. 

(ii) Wanneer het volgens het oordeel 
van de Administratie onpraktisch en on
redelijk is om op een schip, gebezigd op 
korte internationale reizen, het aantal davits 
te plaatsen vereist volgens kolom A van 
de tabel in Voorschrift 24, mag de Admi
nistratie onder bijzondere voorwaarden een 
kleiner aantal stellen davits toestaan, met 
dien verstande, dat dit aantal nimmer 
kleiner mag zijn dan het minimum aantal 
aangegeven in kolom B van de tabel en dat 
de totale kubieke inhoud van de redding
boten aan boord tenminste gelijk moet zijn 
aan de minimum inhoud, aangegeven in 
kolom C of aan de vereiste· ruimte voor alle 
opvarenden, indien deze laatste kleiner is" 

(c) Passagiersschepen moeten twee aan 
davits verbonden boten aan boord hebben 
- één aan elke zijde van het schip - voor 
gebruik in noodgevallen. Deze boten moeten 
van een door de Administratie goedgekeurd 
type zijn en moeten in het algemeen niet 
langer zijn dan 8 meter (of 26 voet). Zij 
mogen worden medegerekend voor de toe
passing van Voorschrift 22, mits zij volledig 
voldoen aan de eisen van dit Hoofdstuk 
voor reddingboten. Zij moeten, wanneer het 
schip op zee is, gereed zijn voor onmiddellijk 
gebruik. 

Voor schepen waar door aanbrenging van 
inrichtingen aan de buitenzijde van de 
boten is voldaan aan de eisen van Voor
schrift 26 (j), behoeven de twee boten, 
vereist volgens dit Voorschrift, zulke in
richtingen niet te hebben. 

Voor se h ri ft 24 

Tabel met betrekking tot het aantal davits en 
de kubieke inhoud van reddingboten 

De volgende tabel geeft naar gelang van 
de lengte van het schip aan: 

(A) Het minimum aantal stellen davits, 
dat aanwezig moet zijn en aan elk waarvan 
een reddingboot, overeenkomstig met boven
vermeld Voorschrift 23 verbonden moet 
zijn; 

(B) Het kleiner aantal stellen davits, 
dat bij uitzondering volgens Voorschrift 23 
toegestaan mag worden: en 

(C) De minimum inhoud der redding
boten vereist ~oor een schip dat voor kor
te internationale reizen wordt gebezigd. 
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A B l C 

Lengte van het schip volgens Meetbrief cd ..... Minimum inhoud ..... -;..o van de redding-c:: fl.l 

ë~~ =·~ boten 
e cd = ~ ·t: ä ::s.,, ... .,,~ rO ec "' c:: c:: t; 

1 kub. Eng. kub . 
Voeten Meters .... .!? • S.!? 2 t c- .!? "iJ ..... "' voeten meters ... "' 

)l t; t:4 ........ 0 
fl.l ::s ..... 

100 en kl. dan I20 JI en kl. dan 37 2 2 400 II 
120 ,, ,, 

" 
140 37 ,, ,, ,, 43 2 2 650 18 

140 ,, ,, ,, 160 43 ,, ,, ,, 49 2 2 900 26 
160 ,, ,, ,, 175 49 ,, ,, ,, 53 3 3 II50 33 
I75 ,, ,, ,, I90 53 ,, ,, ,, 58 3 3 1350 38 
190 ,, ,, 

" 
205 58 n n ,, 63 4 4 1550 44 

205 ,, ,, ,, 220 ' 63 " " " 
67 4 4 1750 50 

220 ,, ,, ,, 230 67 ,, ,, ,, 70 5 4 1850 52 
230 ,, ,, ,, 245 70 

" 
,, 

" 75 5 4 2150 61 
245 ,, 

" 
,, 255 75 ,, 

" 
,, 78 6 5 2400 68 

255 ,, ,, ,, 270 78 ,, ,, ,, 82 6 5 2700 76 
270 ,, ,, 

" 
285 82 

" 
,, ,, 87 7 5 3000 85 

285 ,, ,, 
" 

300 87 ,, ,, ,, 9I 7 5 3300 94 
300 

" 
,, ,, 315 9I ,, ,, ,, 96 8 6 3600 I02 

315 ,, ,, ,, 330 96 ,, ,, ,, IOI 8 6 3900 IIO 
330 ,, ,, ,, 350 101 ,, ,, ,, 107 9 7 4300 I22 
350 ,, ,, ,, 370 107 ,, ,, ,, IIJ 9 7 4750 135 
370 ,, ,, ,, 390 IIJ ,, ,, ,, II9 IO 7 5150 146 
390 ,, 

" 
,, 410 II9 ,, ,, ,, 125 IO 7 5550 157 

410 ,, ,, ,, 435 125 ,, ,, ,, 133 12 9 6050 171 
435 ,, ,, ,, 460 133 ,, ,, ,, 140 12 9 6550 185 
460 ,, ,, ,, 490 140 ,, ,, ,, 149 14 10 7150 202 
490 ,, ,, ,, 520 149 ,, ,, ,, 159 14 10 7800 22I 
520 ,, ,, ,, 550 159 ,, ,, ,, 168 16 12 8400 238 
550 ,, ,, ,, 580 168 ,, ,, ,, 177 16 12 
580 ,, ,, ,, 610 177 ,, ,, ,, 186 I8 13 
610 ,, ,, ,, 640 186 ,, ,, ,, 195 18 13 
640 

" 
,, ,, 670 195 ,, ,, ,, 204 20 14 

670 ,, ,, ,, 700 204 ,, ,, ,, 213 20 14 
700 ,, ,, ,, 730 213 ,, ,, ,, 223 22 15 
730 ,, ,, ,, 760 223 ,, ,, ,, 232 22 IS 
760 ,, ,, ,, 790 232 ,, ,, ,, 241 24 17 
790 ,, ,, ,, 820 241 ,, ,, ,, 250 24 17 
820 ,, ,, ,, 855 250 ,, ,, 

" 
261 26 18 

855 ,, ,, ,, 890 261 ,, ,, ,, 271 26 18 
890 ,, ,, ,, 925 271 ,, ,, ,, 282 28 19 

1 

925 ,, ,, 
" 

960 282 ,, ,, ,, 293 28 19 
960 ,, ,, ,, 995 293 ,, ,, ,, 303 

1 
30 20 

995 ,, ,, ,, 1030 303 ,, ., ,, 314 30 20 

Noot betreffende (A) en (B). Wanneer de lengte van het schip groter is dan 314 meter 
(of 1030 voet) moet de Administratie het minimum aantal stellen davits voor dat schip 
vaststellen. . 

Noot betreffende (C). Wanneer de lengte van het schip kleiner is dan 31 meter (of 100 
voet) of groter is dan 168 meter (of 550 voet) moiet de kubieke inhoud van de reddingboten 
door de Administratie worden vastgesteld. 

Voorschrift 25 
Radio-installaties en zoeklichten in motor

reddingboten 
(a) Elke motorreddingboot van Klasse A, 

vereist krachtens de paragrafen (a) en (b) 
van Voorschrift 8, moet zijn uitgerust met 
~en radiotelegraafinstallatie, die voldoet aan 
de eisen vastgelegd in dit Voorschrift en 
in Voorschrift IJ van Hoofdstuk IV en 
tevens met een zoeklicht, dat voldoet aan 
paragraaf (f) van dit Voorschrift. 

(b) De radio-installatie moet worden op
gesteld in een ruimte, die groot genoeg is 

om plaats te bieden voor de uitrustir&g en 
de persoon, die het toestel bedient. 

(c) De inrichting moet zodanig zijn, dat 
de doelmatige werking van zender en ont
vanger niet kan worden gestoord door het 
werken van de motor of het al of niet laden 
van een batterij. 

(d) De radiobatterij mag geen stroom 
leveren aan een aanzetmotor of ontstekings
systeem. 

(e) De motor van de motorreddingboot 
moet zijn voorzien van een dynamo voor 
het opnieuw laden van de radiobatterij en 
voor andere doeleinden. 
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(f) Het zoeklicht moet een lamp van 
tenminste 80 Watt hebben, een doelmatige 
reflector en een krachtbron, welke in staat 
is om doelmatige verlichting mogelijk te 
maken van een licht gekleurd voorwerp van 
ongeveer 18 meter (60 voet) breedte op 
180 meter (200 yards) afstand gedurende 
een totale periode van zes uren en welke 
in staat is om tenminste drie uren onaf
gebroken te werken. 

V o o r s c h rif t 26 

Plaatsing en behandeling van reddingboten 

(a) Reddingboten moeten tot genoegen 
van de · Administratie zodanig geplaatst 
zijn, dat: 

(i) zij in de kortst mogelijke tijd te water 
kunnen worden gevierd: 

(ii) zij op generlei wijze het vlugge 
behandelen van een der andere aan davits 
verbonden of onder andere aan davits 
verbonden reddingboten geplaatste redding
boten of van drijvende toestellen bemoei
lijken, dan wel het verzamelen van de 
opvarenden op de appèlplaatsen of hun 
inscheping hinderen; 

(iii) zelfs onder voor het behandelen van 
de reddingboten ongunstige omstandigheden 
van helling en trim een zo groot mogelijk 
aantal opvarenden kan worden ingescheept. 

(b) Indien uitvoerbaar, moet niet meer 
dan één reddingboot onder een enkel stel 
davits worden geplaatst. . 

Aan boord van schepen waar dit onuit
voerbaar is, mogen de reddingboten met 
inachtneming van de voorgaande bepalingen 
boven elkaar worden geplaatst, of zij mogen 
met inachtneming van de voorwaarden, die 
de Administratie kan opleggen, in elkaar 
worden geplaatst, doch wanneer de redding
boten moeten worden gelicht, vóórdat zij 
te water worden gevierd, moet een werk
tuiglijke inrichting voor het lichten zijn 
aangebracht. 

(c) Wanneer een reddingboot onder een 
andere reddingboot is geplaatst, moeten, 
teneinde zeker te zijn dat het gewicht van 
een reddingboot niet meer dan nodig wordt 
gedragen door de er onder geplaatste red
dingboot, goedgekeurde verplaatsbare steu
nen of andere goedgekeurde inrichtingen 
zijn aangebracht. 

(d) Reddingboten mogen slechts op meer 
dan een dek worden geplaatst op voorwaarde, 
dat doeltreffende maatregelen worden ge
nomen om te voorkomen, dat op een lager 
dek geplaatste reddingboten door de redding
boten op een hoger dek onklaar raken. 

(e) Reddingboten mogen niet geplaatst 
worden nabij de boeg van het schip. Zij 
moeten zodanig geplaatst zijn, dat het 
veilig te water vieren is verzekerd. 

(f) De davits moeten van goedgekeurde 
vorm zijn. Zij moeten ten genoegen van 
de Administratie doelmatig worden ge
plaatst. Zij moeten op zodanige wijze op 
één of meer dekken worden geplaatst, dat 
de daaronder geplaatste reddingboten veilig 
kunnen worden gestreken zonder gehinderd 
te worden door de behandeling van andere 
davits. 
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(g) Op schepen met een lengte groter 
dan 46 meter (of 150 voet) moeten de davits 
zijn als volgt: 

(i) verticaal draaibare of zwaartekracht 
davits voor het behandelen van redding
boten die zoals zij buitenboord worden ge
bracht nïet meer wegen dan 4064 kg (of 
4 ton); 

(ii) zwaartekracht davits voor het be
handelen van reddingboten, die zoals zij 
buitenboord worden gebracht meer wegen 
dan 4064 kg (of 4 ton). 

(h) Op schepen 'met een lengte, welke 
niet groter is dan 46 meter (of 150 voet) 
moeten, indien draaidavits worden toege
past, deze zijn uitgerust met een goed
gekeurde inrichting om te voorkomen, dat 
zij uit de potten worden gelicht. 

(i) De davits, takels, blokken en overig 
toebehoren moeten zo sterk zijn, dat de 
reddingboten met het gehele aantal personen 
en volledig uitgerust, ook bij slagzij van 
ten hoogste 15 graden over éen der zijden, 
veilig te water kunnen worden gevierd. 

(j) Op schepen waar het botendek meer 
dan 4,6 meter (of IS voet) boven de grootste 
toegestane diepgang in zeewater ligt, moeten 
maatregelen worden getroffen om bij tegen
gestelde slagzij het te water vieren van de 
reddingboten te vergemakkelijken. 

(k) De reddingboten, met uitzondering 
van de in Voorschrift 23 (c) bedoelde boten, 
moeten worden gevierd met staaldraad
takels met behulp van lieren van een goed
gekeurd type. Echter mag de Administratie 
toestaan, dat schepen worden uitgerust met 
manilla-takels met of zonder lieren, wanneer 
zij, bijvoorbeeld in verband met de hoogte 
van het botendek boven de kleinste diep
gang in zeewater, van oordeel is dat manilla
takels voldoende zijn. 

(l) Twee reddinglijnen moeten aan een 
middenleider tussen de davits zijn aange
bracht. De takels en de reddinglijnen moeten 
lang genoeg zijn om tot het water te reiken 
bij de geringste diepgang en een slagzij van 
15 graden over de andere zijde. 

De onderste takelblokken moeten zijn 
voorzien van een doeltreffende ring of lange 
schalm voor het inboeken van de haken in 
de boten, tenzij in de boten een goedgekeurd 
type valpatent is aangebracht. 

(m) Van aan davits verbonden redding
boten moeten de . takels gereed zijn voor 
gebruik en voorzieningen moeten zijn ge
troffen voor het vlug uithoeken van de 
takels zonder dat dit gelijktijdig behoeft te 
geschieden. 

De ophangpunten van de reddingboten 
moeten zo zijn gelegen, dat de reddingboten 
gemakkelijk vrij zwaaien van de davits. 

(n) Indien meer dan één reddingboot 
door hetzelfde stel davits wordt bediend, 
moeten, tenzij staaldraadtakels worden ge
bezigd, afzonderlijke takels voor elke red
dingboot aanwezig zijn. De gebezigde in
richtingen moeten het snel en in volgorde 
te water vieren der reddingboten verzekeren. 
Wanneer werktuiglijke inrichtingen voor het 
ophalen der takels aanwezig zijn, moet 
tevens een doelmatige handbeweging zijn 
aangebracht 



s. 1949, J 586 

Voorschrift 27 

Verlichting dekken, reddingboten, enz. 
(a) Een electrisch of ander systeem van 

verlichting voldoende aan alle eisen van 
veiligheid moet in de verschillende delen van 
een passagiersschip en meer in het bijzonder 
op de dekken waar de reddingboten zijn 
geplaatst, zijn aangebracht. Er moeten 
maatregelen worden genomen om1 gedurende 
en dadelijk na het strijken, oe blokken, 
takels en reddingboten te verlichten. De 
zelfstandige electrische noodkrachtbron, ver
eist volgens Voorschrift 22 van Hoofdstuk 
II, moet, indien nodig, deze verlichtingen 
kunnen voorzien. 

(b) De uitgang van elke hoofdafdelin& 
in gebruik bij passagiers of bemanning moet 
voortdurend door een nood.lantaarn zijn 
verlicht. Deze noodlantaams moeten, wan
neer de hoofdlichtbron uitvalt, door de in 
paragraaf (a) van dit Voorschrift genoemde 
noodkrachtbron gevoed kunnen worden. 

Voorschrift 28 

Bemanning de reddingboten 
(a) Voor elke reddingboot moet een 

stuurman of een gediplomeerde sloepsgast 
met het commando worden belast, terwijl 
tevens een plaatsvervanger moet zijn aan
gewezen. De persoon belast met het com
mando moet een lijst hebben van de be
manning der reddingboot. Hij moet toezien 
dat de mannen onder zijn bevelen bekend 
zijn met hun verschillende plichten. 

(b) Voor elke motorreddingboot moet 
een persoon zijn aangewezen, die de motor 
kan bedienen. 

(c) Voor elke reddingboot, welke voor
zien is van de krachtens Voorschrift 25 
voorgeschreven radio-installatie en zoeklicht 
moet een persoon zijn aangewezen, die deze 
uitrusting kan bedienen. 

V o o r s c h rif t 29 

GediplomeB'de sloepsgcuten 
(a) Op passagiersschepen moet om te 

voldoen aan dit Hoofdstuk, voor iedere 
reddingboot een aantal sloepsgasten aan
wezig zijn, tenminste gelijk aan het in 
onderstaande tabel aangegeven aantal: 

Toecelaten aantal opva- 1 Het minimum 
renden in de reddingsboot aantal sloeps-

gasten moet zijn 

Minder dan 41 penonen . 
van 41 tf.m 61 personen . 
van 62 t/m 85 personen 
meer dan 85 personen • • 

2 
3 
4 
s 

(b) De aanwijzing van de gediplomeerde 
sloepscasten voor elke reddinsboot wordt 
aan de kapitein overgelaten. 

(c) Onder ,,gediplomeerd sloepsgast" 
wordt verstaan elk lid van de bemanning, 
aan wie een certificaat van bekwaamheid 
in naam van de Administratie is uitgereikt. 

(d) Teneinde dit certificaat te verkrijgen 
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moet de aanvrager het bewijs leveren, dat 
hij bedreven is alle handelingen, verband 
houdende met het te water laten van red
dingboten en het gebruik van de riemen, 
dat hij bekend is met de practische behan
deling van de boten zelve en daarenboven, 
dat hij in staat is de bevelen, welke betrek-
king hebben op de behandeling van reddin&
boten te begrijpen en uit te voeren. 

Voorschrift 30 

Drijvende toestellen en reddingvlotten 
(a) De uitdrukkinc.,drijvende toestellen" 

betekent drijvend materiaal (anders dan 
reddingboten, reddingboeien en zwemves
ten), ontworpen om een bepaald aantal 
personen, die te water liggen te kunnen 
dragen en dat van zodanige samenstelling 
is, dat het haar vorm en eigenschappen 
behoudt. 

(b) Geen soort van drijvende toestellen 
mag worden goedgekeurd, tenzij het voldoet 
aan de volgende voorwaarden: 

(i) Het moet van zulke afmetingen en 
sterkte zijn, dat het van de plaats, waar 
het zich bevindt, in het water kan worden 
geworpen, zonder te worden beschadigd. 

(ii) Het mag niet zwaarder zijn dan 
180 kg (of 400 Ibs), tenzij ten genoegen 
van de Administratie doeltreffende middelen 
zijn aangebracht om het, zonder met de 
hand te lichten, te water te kunnen laten. 

(fü) Het moet zijn van goedgekeurd 
materiaal en goedgekeurde samenstelling. 

(iv) Het moet doeltreffend en stabiel 
zijn op welke zijde het ook drijft. 

(v) De luchtkasten of gelijkwaardige 
middelen voor verkrijging van drijfvermogen 
moeten zo dicht mogelijk bij de zijden van 
het toestel zijn aangebracht; het drijfver
mogen mag niet door opblazen worden 
verkregen. 

(vi) Er moet een vanglijn, alsmede een 
aan de buitenzijde aangebindselde, van 
bochten voorziene, grijplijn aan bevestigd 
zijn. 

(c) Het aantal personen, waarvoor het 
drijvende toestel is goedgekeurd, moet gelijk 
zijn aan het getal: 

{i) dat wordt verkregen door het aantal 
kilogrammen ij:zer, dat het toestel in zoet 
water kan dragen te delen door 14,5 (of 
het aantal Ibs gedeeld door 32) of 

(ii) aangevende het aantal voeten (à 
30,5 cm) van de omtrek. 

Het kleinste moet worden genomen. 
(d) In plaats van drijvende toestellen 

mogen reddingvlotten worden gebruikt mits, 
afgezien van het voldoen aan de eisen van 
de sub-paragrafen (i), (Ui), Ov), (v) en (vi) 
van paragraaf (b) van dit Voorschrift, elk 
reddingvlot voldoet aan de volgende voor
waarden: 

(i) Het moet zo st-erk zijn, dat het van 
de plaats, waar het zich bevindt, lkan worden 
te water gelaten of geworpen, zonder dat 
het wordt beschadigd; 

(il) Het mag voor ieder der personen, 
die het mac dragen,· niet minder dan 85 dm8 

{of 3 kubieke voet) aan luchtkasten of 
gelijkwaardig drijfvermogen hebben: 

(iii) Het moet een dekoppervlakte heb-
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ben van tenminste 3720 cm11 (of 4 vierkante 
voet) voor ieder der personen, die het mag 
dragen en het moet de opvarenden geheel 
boven water kunnen houden ; 

(iv) Het moet zijn uitgerust met twee 
pagaaien. 

Voorschrift 31 

Voorgeschreven aantal reddingboeien 
Het minimum aantal reddingboeien, waar

mede passagiersschepen moeten zijn uitge
rust is in de volgende ra bel aangegeven: 

Minimum 
Lengte van het Lengte van het I aantal 
schip in meters schip in voeten redding

boeien 

Kleiner dan 61 
ÓI tot 122 
I22 tot 183 
183 tot 244 
244 en groter 

Kleiner dan 200 
200 tot 400 
400 tot 600 
600 tot 800 
800 en groter 

8 
I2 
18 
24 
30 

DEEL C. ALLEEN VOOR VRACHT
SCHEPEN 

(Deel C is alleen van toepassing op vracht
schepen) 

Voorschrift 32 

Aantal en kubieke inhoud reddingboten 
(a) Vrachtschepen, met uitzondering van 

fabrieksschepen gebezigd voor de walvis
vangst, moeten aan elke zijde van het schip 
onder davits geplaatste reddingboten aan 
boord hebben, van zodanige totale kubieke 
inhoud, dat alle opvarenden aan één zijde 
van het schip kunnen worden opgenomen. 

(b) Elk schip gebezigd als fabriekss~ip 
voor de walvisvangst moet aan elke ztJde 
van het schip, onder davits geplaatste 
reddingboten aan boord hebben met zoda
nige totale kubieke inhoud, dat alle leden 
van de bemanning, werkzaam ten behoeve 
van het schip, daarin kunnen worden o_p
genomen. 

Bovendien moet elk zodanig schip redding
boten aan boord hebben met een totale 
kubieke inhoud, voldoende om de overige 
opvarenden te kunnen opnemen. Deze a~
vullende reddingboten moeten, wanneer dit 
uitvoerbaar is, geplaatst worden onder 
davits. Zij moeten, indien niet geplaatst 
onder davits, worden geplaatst onder aan 
davits verbonden reddingboten. 

(c) Elk tankschip van 3000 ton bruto-
inhoud en meer moet tenminste vier onder 
davits geplaatste reddingboten aan boord 
hebben waarvan twee op het achterschip 
en tw~ midscheeps moeten zijn geplaatst. 

V o o r s c h ri f t 33 

Dauits en middelen voor het te water brengen 
(a) Op vrachtschepen moeten onder 

davits geplaatste reddingboten worden ge
plaatst ten genoegen van de Administratie. 

(b) Reddingboten mogen niet 'Yorde~ 
geplaatst bij de boeg van het sclup. ZtJ 
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moeten zodanig zijn geplaatst, dat het 
veilig te water brengen verzekerd is. 

(c) Davits moeten van een goedgekeurde 
vorm zijn en ten genoegen van de Admi
nistratie doeltreffend zijn geplaatst. 

(cl) Op schepen met een lengte, welke 
groter is dan 46 meter (of 1so voet) moeten 
de davits zijn als volgt: 

(i) verticaal draaibare of zwaartekracht 
davits voor het behandelen van redding
boten, die, zoals zij buitenboord worden 
gebracht, niet meer wegen dan 4064 kg 
(of 4 ton). 

(ii) zwaartekracht davits voor het be
handelen van reddingboten, die, zoals zij 
buitenboord worden gebracht, meer wegen 
dan 4064 kg (of 4 ton). 

(e) Op vrachtschepen met een lengte, 
welke niet groter is dan 46 meter (of ISO 
voet) moeten, indien draaidavits worden 
toegepast, deze zijn uitgerust met een goed
gekeurde inrichting om te voorkomen, dat 
zij uit de potten worden gelicht. 

(f) De davits, takels, blokken en het 
verdere toebehoren moeten z·o sterk zijn, 
dat de reddingboten met volle bezetting 
en · uitrusting, ook bij slagzij van IS graden 
over elk der zijden, veilig te water kunnen 
worden gebracht. 

(g) Op vrachtschepen, waru- het botendek 
meer dan 4,6 meter (of 15 voet) boven de 
grootst toegestane diepgang in zeewater 
ligt, moeten maatregelen worden getroffen 
om bij tegenovergestelde slagzij het te water 
brengen van de reddingboten te vergemak
kelijken. 

(h) De reddingboten moeten worden 
gevierd met staaldraadtakels, met behulp 
van lieren van een goedgekeurd type" echter 
mag de Administratie toestaan, dat schepen 
worden uitgerust met manillatak.els met of 
zonder lieren, wanneer zij, bijvoorbeeld in 
verband met de hoogte van het bovendek 
boven de kleinste diepgang in zeewater, van 
oordeel is, dat manilla-takels voldoende zijn. 

(i) Twee reddinglijnen moeten aan een 
middenleider tussen de davits zijn aange
bracht. De takels en reddinglijnen moeten 
lang genoeg zijn om tot het water te reiken 
met het schip op geringste diepgang en 
een slagzij van IS graden over de andere 
zijde. 

De onderste takel blokken moeten zijn 
uitgerust met een doeltreffende ring of lange 
schalm voor het inboeken van de haken 
in de boten, tenzij een valpatent van een 
goedgekeurd type is aangebracht. 

ü) In aan davits verbonden redding
boten moeten de takels gereed zijn voo
gebruik en voorzieningen moeten zijn ger 
troffen voor het vlugge uitpikken van de 
takels, zonder dat dit noodzakelijk gelijk
tijdig behoeft te geschieden. · 

De ophangpunten van de reddingboten 
aan de takels moeten zo zijn gelegen, dat 
de reddingboten gemakkelijk vrij zwaaien 
van de davits. 

V o o r s c h r if t 34 

Voorgeschreuen aantal reddingboeien 
(a) Er moeten tenminste acht goedge

keurde reddingboeien aan boord zijn van 
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een type, dat voldoet aan de eisen van 
Voorschrift 16. Alle reddingboeien moeten 
zijn voorzien van stevig aangebindselde 
grijplijnen. 

(b) Ten minste de helft van het aantal 
reddingboeien moet zijn voorzien van goed
gekeurde zelfontbrandende lichten, welke 
niet door water kunnen worden gedoofd. 
Zelfontbrandende lichten moeten worden 
geborgen in de nabijheid van de redding
boeien, waarbij zij behoren en met behulp 
van de nodige middelen daaraan worden 
verbonden. Tenminste één reddingboei aan 
elke zijde van het schip moet zijn uitgerust 
met een lijn van een lengte van ten minste 
15 vadem (of 27,5 m). 

(c) Aan boord van tankschepen moeten 
de zelfontbrandende lichten van het elec
trische batterijtype zijn. 

Hoofdstuk IV. Badlotelesrafle en 
-Telefonie 

DEEL A. TOEPASSELIJKHEID EN 
OMSCHRIJVINGEN 

Voorschrift 1 

Toepaulijkheid 
Dit hoofdstuk is, 
(a) tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, 

van toepassing op alle schepen, waarop dit 
Verdrag van toepassing is. 

(b) Geen bepaling in dit Hoofdstuk sluit 
het gebruik door een zich in nood bevindend 
schip, reddingboot of aanvullend redding
middel uit van enig middel waarover wordt 
beschikt om de aandacht te trekken, de 
positie bekend te maken en hulp te ver
krijgen. 

Voorschrift 2 

orr:..c/arijuing•n 
Voor het doel van dit Hoofdstuk gelden, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de 
volgende definities: 

(a) ,,Radio-R eglement": het Algemeen 
Reglement betreffende radioberichtgeving 
behorende bij het Internationaal Verdrag 
betreffende de Verreberichtgeving (Madrid 
1932) of elke regeling, die sedert dien of 
die van tijd tot tijd in de toekomst in de 
plaats daarvan treedt. 

(b) ,,Alarmsein": het automatisch radio
telegrafisch alarmsein voorp:schreven in 
het Radio-Reglement. 

(c) ,,Auto-alarmtoestel" : een goedge
keurd automatisch alarmtoestel, dat aan
apreekt op het alarmsein. 

(d) ,,Noodfrequenties" : de noodfrequen
ties, vastgesteld voor radiotelecrafie en 
radiotelefonie in het Radio-Reglement. 1) 

Noot. - De frequenties, welke thans zijn 
voorgeschreven zijn 500 kc/s (radiotelegrafie) 
en wanneer het Radio-Reg1ement, behorende 
~ij het Internationaal Verdrag voor de 
Verreberichtgeving (Atlantic-City 194 7) in 
werking treedt, 2182 kc/s (radiotelefonie). 

1) In sommige landen radio-officier ge
beten. 
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(e) ,,Noodsein": een noodsein voorge
schreven in het Radio-Reglement. 

(/) ,,Bevoegd radiotelegrafist of radio
telefomst": een persoon in het bezit van 
een geldig certificaat, overeenkomstig de 
bepalingen van het Radio-Reglement. 

(g) ,,Een bestaande installatie1
': een in

stallatie, welke reeds aan boord van een 
schip is opgesteld op het ogenblik dat dit 
Verdrag in werking treedt. 

(h) ,,Een nieuwe.installatie": een in
stallatie, welke een bestaande installatie • 
vervangt of een die opgesteld wordt aan 
boord van een schip na de datum, waarop 
dit Verdrag in werking treedt. 

Voorschrift 3 

Radiotele,raa/inrichtingen 

Passagiersschepen. ongeacht de grootte. 
en vrachtschepen van 16oo register ton 
bruto inhoud en croter moeten, tenzij uit
gezonderd ingevolge Voorschrift 5, zijn uit
gerust m.et een radiotelegraaf-inrichting, 
welke voldoet aan de bepalingen vervat in 
de Voorschriften 9 en 10. 

Voorschrift 4 

Radiotelefooninrichtingen 

Vrachtschepen van 500 register ton bruto 
inhoud en groter, doch minder dan 1600 
register ton bruto inhoud moeten, tenzij 
uitgerust met een radiotelegraaf-inrichting, 
die voldoet aan de bepalingen van de Voor
schriften 9 en 10 en niet is uitgezonderd 
ingevolge Voorschrift 6, zijn uitgerust met 
een raoiotelefoon-inrichting overeenkomstig 
de bepalingen van Voorschrift 15. 

Voorschrift 5 

Uitzoruüringen van voorschrift 3 

(a) De Verdragsluitende Regeringen ach
ten het hoogst gewenst, dat niet wordt 
afgeweken van <ie bepalingen van Voor
schrift 3. Iedere Administratie mag echter 
aan bepaalde passagiers- en vrachtsrhepen 
welke tot haar land behoren vrijstellingen 
toestaan van een gedeeltelijb.e en/of voor
waardelijke aard, dan wel algehele vrijstel
ling-en Vlll1 de eisen van Voorschrift 3. 

(b) De vrijstellingen, toegestaan onder 
paragraaf (a) van dit Voorschrift mogen 
alleen worden verleend aan een schii;. ge
bezigd op een reis gedurende welke de 
maximum afstand van het schip tot de 
kust, de lengte van de reis, de afwezigheid 
van algemene scheepvaartgevaren en andere 
omstandigheden, verba,.11a houdende met de 
v-eiligheid, van dien aard zijn. dat de vol
ledige toepassing van Voorschrift 3 onre
delijk en onnodig is. 

(c) Iedere Administratie moet zo spoedig 
mo~eli_ik na 1 Januad van elk jaar aan de 
Organisatie een rapport inoienen, bevattende 
alle gedurende het afgelopen kalenderjaar 
verleende vrijstellingen, ingevolge de para
grafen (a) en (b) van dit Voorschrift. 
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Voorschrift 6 

Uitzonderingen van voorachrift 4 
Iedere Administratie ma&, wanneer zij 

van oordeel is dat de 1·oute en oe omstandig
heden van de reis zodanig ziin, dat een 
radiotelefooninrichting onredelijk en on
nodig is, aan schepen welke tot haar land 
behoren, vrijstelling verlenen van de eisen 
vervat in Voorschrift 4. 

DEEL B. LUISTERDIENST 

Voorschrift 7 

Luisterdienst-Radiotelegrajie 
(a) (i) leder schip, dat ingevolge Voor

schrift 3 moet zijn uitgerust met een radio
telegraafinrichting moet, zich buitengaats 
bevindend, tenminste één bevoegd radio
telegrafist aan boord hebben en indien 
niet uitgerust met een auto-alanntoe■tel, 
door een bevoegd-radiotelegrafist ononder
broken op het gehoor doen luisteren op de 
voor radiotelegrafie voorgeschreven . nood
frequentie in de middenfrequentieband. 

(ii) Teneinde evenwel de installatie van 
auto-alanntoestellen, uitgevoerd overeen
komstig de specificatie in Voorschrift II, 
aan boord van bestaande passagiersschepen 
van minder dan 3000 register ton bruto 
inhoud en bestaande vrachtschepen van 
minder dan 5500 register ton bruto inhoud. 
niet reeds uitgerust met een auto-alarm.: 
toestel, mogelijk te maken, mogen de Ad
ministraties aan deze schepen veroorloven 
de luisteruren te beperken tot die, aange
geven in paragrafen (b) en (c) (i) van dit 
Voorschrift voor een tijdsduur welke de 
datum van inwerkingtreding van dit Verdrag 
met niet meer dan twee jaren overschrijdt. 

Pa3aagiersschepen 
(b) leder passagiersschip, dat overeen

komstig Voorschrift 3 met een radiotelegraaf
installatie moet zijn uitgerust en een auto
alarmtoestel heeft, moet, rekening houdende 
met de bepalingen van paragraaf (d) van 
dit Voorschrift, wanneer het zich buiten
gaats bevinat, door een bevoegd radio
telegrafist op het gehoor doen luisteren op 
de radio-telegrafische noodfrequentie in de 
mio<1enfreqt.entiebancl en wel als volgt: 

(1) indien zich aan boord 250 passagiers 
of minder bevinden of volgens certificaat 
aan boord mogen bevinden 8 uren per dag 
in totaal; 

(ii) indien zich aan boord meer clan 
250 passagiers bevinden of volgens certi
ficaat aan boord mogen bevinden en het 
schip een rej.s maakt van meer dan 16 uren 
auur tussen twee opeenvolgende havens. 
tenminste 16 uren per dag in totaal. In 
dit geval moet het schip tenminste twee 
bevoegde radiotelegrafisten aan boord heb
ben; 

(iii) indien zich aan boord meer dan 
250 passagiers bevinden of volgens certi
ficaat aan boord mogen bevinden en de 
reis tussen twee opeenvolgende havens ·van 
kortere duur is dan 16 uren1 tenminste 
8 uren in totaal. 
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Vrachtschepen 
(c) (i) Elk vrachtschip, dat overeen

komstig Voorschrift 3 met een radiotelegraaf
inrichting moet zijn uitgerust en een auto
alanntoestel aan boord heeft moet. rekening 
houdend met de bepalingen van paragraaf 
(d) van dit Voorschrift. wanneer het zich 
buitengaats bevindt, door een bevoegd 
radiotelegrafist op het gehoor doen luisteren 
op de radiotelegrafische noodfre<:1.uentie in 
de middenfrequentie band en wel als volgt: 

(a) indien de bruto inhoud 5500 register 
ton of meer bedraagt gedurende tenminste 
8 uren per dag in totaal: 

(b) indien de bruto inhoud 1600 rer:.ister 
ton en meer maar minder dan 5500 register 
ton bedraagt. gedurende tenminste 8 uren 
per dag in totaal. Administraties, welke 
tengevolge van haar bijzondere omstandig
heden het onuitvoerbaar achten 8 uren 
luisterdienst op te leggen zullen stappen 
doen, teneinde te verzekeren. dat gedurende 
een zo groot mogelijk aantal uren, doch 
niet minder dan gedurende 2 uren per dag 
in totaal wordt geluisterd 1). 

(ii) Elk vrachtschip met een bruto inhoud 
van 500 register ton en groter maar van 
minder dan 1600 register ton, uitgerust met 
een radiotelegraafinrichting ingevolge Voor
schrift 4, moet tenminste één bevoegd radio
telegrafist aan boord hebben en moet. wan
neer het zich buitengaats bevindt, rekening 
houdend met de bepalingen van paragraaf 
(d) van dit Voorschrift, door een bevoegd 
radiotelegrafist op het gehoor doen luisteren 
op de radiotelegrafische-noodfre<:1.uentie in 
de middenfrequentieband; een en ander ge
durende door de Administratie te bepalen 
tijden. 

(d) Gedurende de tijd, dat een bevoegd 
radiotelegrafist volgens dit Voorschrift op 
de hoofdfrequentie moet luisteren mag de 
telegrafist dit luisteren onderbreken gedu-

. rende de tijd, dat hij het verkeer op andere 
frequenties afhandelt of andere radiowerk
zaamheden moet uitvoeren, doch alleen in
dien het onmogelijk is, b.v. door middel 
van gesplitste hoofdtelefoons of een luid
spreker. op het gehoor te luisteren. Indien 
dit onuitvoerbaar is moet het auto-alarm
toestel, indien althans aan boord aanwezig, 
in werking worden gesteld. De bepalingen · 
van deze par agraaf ontheffen het schip niet 
van het nakomen van de bepalingen betref
fende de "Stilte-perioden" vervat in het 
Radio"Reglement. 

(e) Op alle schepen, voorzien van een 
auto--alarmtoestel moet dit, wanneer het 
schip zich buitengaats bevindt gedurende 
de tijden dat niet wordt geluisterd krachtens 
het bepaalde in de paragrafen (b), (c) of (d) 
in werking zijn gesteld. 

1) De Nederlandse Administratie acht 
het voor vrachtschepen van 16oo register 
ton bruto inhoud tot 3500 register ton bruto 
inhoud in de praktijk onuitvoerbaar om ten 
volle aan deze onder-paragraaf te voldoen. 
Deze Administratie is evenwel bereid maat
regelen te nemen, opdat gedurende een zo 
groot mogelijk aantal uren aan boord van 
deze schepen wordt geluisterd. 
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(/) De luistertijden. bepaald in dit Voor
schrift, inbegrepen die, vastgesteld door de 
Administratie, moeten bij voorkeur worden 
onderhouden gedurende de tijden. voorge
schreven voor de radiotelegrafische dienst 
in het Radio-Reglement. 

Voorschrift 8 

Luisterdienst-Radiotelefonie 

EJk schip uitgerust met een radiotelefoon
inrichting ingevolge Voorschrift 4. moet 
voor veiligheidsdoeleinden tenminste één 
bevoegd radiotelefonist aan boord hebben 
(deze mag een lid .zijn van de bemm\ning, 
.slechts in het bezit van het certificaat voor 
radiotelefonist) en moet, wanneer het zich 
buitengaats bevindt, op de voor radio
telefonie voorgeschreven noodfrequentie in 
de middenfrequentieband doen luisteren 
gedurende door de Administratie vast te 
stellen uren. 

DEEL C. TECHNISCHE EISEN 

Voorschrift 9 

RadiouZ.graafst.ations 

(a) Het scheepsradiotêlegraafstation moet 
zodanig zijn gelegen, dat geen hinderlijke 
storingen van mechanische- of ander·e aard 
van buiten af worden ondervonden, welke 
een goede ontvangst van de radio-seinen 
belemmeren. Het station moet zo hoog als 
_practisch mogelijk in het schip zijn opge
steld, zodat de grootst mogelijke graad van 
veiligheid is gewaarborgd. 

(b) Tussen de seinhut en de brug en 
een andere plaats, indien die aanw-..zig is, 
van waar het schip wordt bestuurd, moet 
een doeltreffend tweezijdigsysteem voor op
roep en mondelinge Vf rbinding aanwezig 
zijn, hetwelk onafhankelijk is van het 
hoofdcommunicatiesysteem van het schip. 

(c) Een betrouwbaar uurwerk met een 
wijzerplaat van niet minder dan 12,5 cm. 
(of 5 inches) diameter en voorzien van een 
concentrische secondewijzer moet in de 
seinhut zodanig vast zij11 opgesteld, dat de 
gehele wijzerplaat gemakkelijk en nauw
keurig door de radiotelegrafist van zijn 
zitplaats af en van de plaats af waar het 
auto-alanntoestel wordt beproefd, kan wor
den waargenomen. 

(d) Een betrouwbare noodverlichting 
moet in de seinhut zodanig vast zijn aan
gebracht, dat voldoende verlicr.ting bij de 
bediening en de controle van de hoofd- en 
noodradiotelegraafinrichtingen en van het 
uurwerk vereist in paragraaf (c) van dit 
Voorschrift zijn gewaarborgd. 

(e) Indien een afzonderlijke llCiod-radio
telegrafische seinhut aan boord aanwezig 
is, zijn de eisen van de paragrafen (b), (c) 
en (d) daarop van toepassing"" <n Het scheepsradiotelegraafstation moet 
.zijn uitgerust met reserve-onderdelen, ge
reedschappen .m beproevingsmateriaal, die 
het mogelijk maken de inrichting buitengaats 
goed te doen werken. 

Voorschrift 10 

Radiotelegraaf inrichtingen 
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(a) Tenzij dit VoorschrHt anders bepaalt 
moet : 

(i) De radiotelegraafinrichting een hoofd
installatie en een nood-(reserve) installatie 
omvatten. welke electrisch gescheiden en 
•lectrisch onafhankelijk van e 1lk•aar zijn. 

(ii) Een hoofd- en een noodantenne 
aanwezig zijn en zijn aangebracht met dien 
verstande, dat iedere Administratie enig 
schip van de eis van een noodantenne mag 
ontslaan, indien zij overtuigd is, dat het 
aanbrengen van zulk een antenne onuit
voerbaar of onredelijk zou zijn. In een 
dergelijk geval moet echter een geheel 
complete reserve-antenne voor dadelijke 
vervanging aanwezig zijn. 

De hoofdantenne moet op doeltreffende 
wijze zijn beschermd tegen breuk, veroor
zaakt door het zwiepen van de mast of 
van de masten. 

(iii) De hoofdinstallatie een hoofd.zender, 
een hoofdontvanger en een hoofdkrachtbron 
omvatten. 

(iv) De nood- (reserve) installatie een 
noodzender, nood ontvanger en noodk.racht
bron omvatten. 

(b) Indien de hoofd7.ender en de hoofd
krachtbron voldoen u.n de eisen in dit 
Voorschrift aan de noodzender en de nood
krachtbron gesteld, mag in geval van be,, 
staande installaties op passagiersschepen 
het voldoen aan de eis 1ran een afzonderlijke 
noodzender en noodkrachtbron voor een 
periode van niet meer dan drie jaren na 
het van kracht worden van dit verdrag 
worden uitgesteld. 

(c) In geval van: 
(i} bestaande installaties op vracbt

sehepen, en 
(ii) nieuwe installaties op vrachtschepen 

met een bruto inhoud van 500 register ton 
en groter, maar minder dan 1600 register 
ton is, indien de hoofdzender en de hoofd
krachtbron voldoen aan de eisen voor de 
n~dzender en de noodkrachtbron, de.ze 
laatste niet verplicht. 

(d) De hoofd- ea nood-(reserve) installa
ties moeten snel kunnen worden verbonden 
hetzij met de hoofd-antenne hetzij met de 
noodantenne, indien deze laatste althans 
aanwezig is. 

(e) Alle delen van de nood-(reserve) 
installatie moeten zo hoog mocelijk in het 
schip zijn opgesteld, zodat de grootst · mo
gelijke graad van veiHgheid is verzekerd. 

(f) De hoofd- en nood-(reserve) zenders 
moeten in staat z~n te zenden op de radio
telegrafie-frequentie gebruikmakende van 
een klasse van uitzending als in het Radio
Reglement voorgeschreven voor noodgeval
len in de middenfreq_uentieband en moeten 
een modulatie-diepte hebben van minstens 
70%. 

Bovendien moet de hoofdzender ingericht 
zijn voor het zenden op de frequenties en 
met een klasse van uitzending als in het 
Radio-Reglement voorgeschreven ten be,, 
hoeve van de veiligheid van de navigatie 
in de middenfrequentieband. 

(g) Bij nieuwe installaties moeten de_ 
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hoofd- en nood-(reserve) zenders een toon
frequentie hebben van meer dan 450 en 
minder dan ·1350 perioden per seconde. 

(h) De hoofd- en nood-(reserve) zenders 
.moeten een minimum normale werkingssfeer 
bezitten ·als hieronder aangegeven, dat wil 
zeggen dat zij in ~taat moeten ~ijn duidelijk 
waarneembare semen van schip tot schip 
bij dag en ·onder normale omstandigheden 
over de aangegeven afstande~ uit te zenden 1) 

Alle passagiersschepen en 
vrachtschepen met een 

"' bruto inhoud van 16oo 
register ton • • • • • • 

Vrachtschepen met een 
bruto inhoud van minder 
dan 1600 register ton • 

Minimum 
normale wer
kingsfeer in 

zeemijlen 

Hoofd-1 Nood
zender zender 

150 100 

IOO 75 

1) Bij afwezigheid van een directe veld
sterktemeting kwmen de volgende waarden 
worden gebezigd om de normale werkings
sfeer bij benadering te bepalen. 

Normale wer• 1 Meter- 1 T~taal anten-
kingsf eer in ampères•)" 1 nevermogen 

zeemijlen ! (watt) 8) 

200 1 128 200 
175 I02 I25 
ISO 76 7I 
125 58 4I 
IOO 45 25 
75 34 14 

1) Dit getal geeft weer het product van de 
maximum hoogte van de antenne · boven de 
diepst afgeladen lastlijn in meters •en de 
stroomsterkte 'in de antenne in ampères 
.(effectieve waarde). 

De waarden in de tweede kolom van de 
tabel komen overeen met de gemiddelde 
waarden der v~rhouding. 

effectieve antenae hoogte 
maximum antenne hoogte = o,47 

Deze verhouding verandert me.t de plaat
s elijke omstandigheden van de an,t~nne en 
kan liggen, tussen ongeveer 0,3 en 0,7. 

8) De getallen in de derde kolom van de 
tabel komen overeen met de eemiddelde 
waarde der verhouding 

uitgestraald antenne vermogen _ 
0 08 totaal antenne vermogen - ' 

Deze verhoudir,g wijzigt zich aanzienlijk, 
.afhankelijk van de effectieve hoogte en de 
-weerstand van de antenne. 

{Duidelijk waarneembare seinen moeten 
normaal worden ontvangen als de effectieve 
·waarde van de veldsterkte bij de ontvang
.inrichting minstens 50 microvolts per meter 
bedraagt) . 
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s., (i) (i) De. hoofd- en noodontvandn
richtingen moeten -in staat zijn de radio-

• telegrafische frequentie · en de klassen van 
uitzending te ontvangen voorgeschreven in 
bet Radio-Reglement, voor geval van nood 
in de middenfrequentieband. 

{ii) Bovendien moet de hoofdontvanger 
in staat zijn de frequenties en klassen van 

:!! uitzending te ontvangen gebezigd voor het 
. seinen van tijdseinen, meteorologische be
richten en andere mededelingen betreffende 
de veiligheid van de navigatie, als door de 

• Administratie noodzakelijk worden geacht. 
. (iii) De auto-alarmontvanginrichting mag 
.. ,gebruikt worden als nood ontvanger. 

{j) De hoofd-ontvanginriéhting moet vol
doende gevoelig zijn om seinen hoorbaar te 
maken in de hoofdtelefoons of door middel 

. van een luidspreker, wanneer de -ontvanger

. input·niet meer dan 100 microvolts bedraagt. 
De nood-ontv:anginrichting moet dezelfde 

. gevoeligheid hebben, tenzij een goedgekeurd 
auto-alarmtoestel wordt gebruikt. 

{k) T ,erwijl het schip buitengaats is, 
moet te allen tijde de krachtbron v,oldoende 

. vermogen kunnen leveren om de hoofd
- installatie in staat te stellen de normale 
, afstand als vereist . .in paragraaf (h) van dit 
Voorschrift te overbruggen als wel om de 
batte-rijen, deel uitmakend van de radio-

. telegrafische installatie, te laden. De vo.or 
de hoofd-ins,tallatie gebezigde netspanning 
dient zo min mogelijk van de normale 
spanning af te wijken en zo mogelijk niet 
meer dan pl.m. IO % daarvan te verschillen. 

(1) De nood-(reserve) installatie moet 
gevoed worçien door een krachtbron, onaf

. hankelijk zowel van de voortstuwing van 
· het schip, als van het scheepsnet. De kracl:it

bron. moet bij voorkeur bestaan uit acQJ
mulatoren-batterijen en moet . onder alle 
omstandigheden in · staat zijn om snel in 
·werking te worden gesteld en om de nood
(reserve) zender en ontvanger voor ten
minste zes · uren zonder ophouden onder 
normale omstandigheden te doen werken, 
met toevoeging van enige der hierond. ·er 
te noemen belastingen. 

(m) De noodkrachtbron mag alleen wor
den gebezigd voor de voeding van : 

(iJ de nood-installatie en de automatische 
alarmseininrichting als aan-gegeven in para
graaf (s) van dit Voorscnrift: 

\ii) de noodverlichting als aangegeven 
· in -paragraaf (d) van Voorschrift 9; 

(iii) het auto-alarmtoestel en 
{iv) de richtingzoeker. 
(n) ongeacht de bepalingen van para

graaf (m) van dit Voorschrift mag een 
Administratie aan boord van vrachtschepen 
toestaan, dat de noodkrachtbron wordt 
gebruikt om een klein aantal nood-netten, 
die geheel beperkt zijn tot het hoogste deel 
van het schip, zoals noodverlichtinc op het 
botendek, te voeden, op voorwaarde, dat 
deze netten %onodig snel kunnen worden 
verbroken. 

{o) De noodkrachtbron en het daarbij 
behorende schakelbord .moeten gemakkelijk 
voor de radiotelegrafist toegankelijk zijn ,en 
moeten, waar mogelijk, in de onmiddellijke 
nabijheid van de seinbut zijn opgesteld . 

. (p) Buitengaats moeten de accumula-

74 
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toren-batt~rijen, hetzij deel uitmakende van 
de hoofdinstallat;e, dan wel van de nood
(reserve) installatie, dagelijks tenvolle wor
den opgeladen. 

(o) De radio-telegraafinrichting moet 
voorzien zijn van een inrichting, die het 
toelaat om zonder overschakeling met de 
hand van zenden op ontvangen en omge
keerd over te gaan. Het voldoen aan deze 
eis mag tot een jaar na de datum, waarop 
dit Verdrag in werking treedt worden uit
gesteld. 

(r) Alle stappen moeten worden gedaan 
om, zoveel als mogelijk de oorzaken van 
radiostoringen, tengevolge van electrisch~ 
en andere apparaten aan boord, op te 
heffen en te onderdrukken. 

{~) Naast de middelen om met de hand 
het auto-alannsein uit te zenden, moet 
eenr automatische alarmseininrichting zijn 
aangebracht teneinde het alarmsein, zowel 
met de hoofd- als met de nood-(reserve) 
installatie uit te zenden. Inc1ien deze sein
inrichting langs electriscbe weg werkt, zal 
dit mogelijk moeten zijn door middel van 
de noodkrachtbron. Het voldoen aan deze 
eis mag uitgesteld worden tot twee jaar 
na de datum, waarop dit Verdrag in werking 
treedt. 

(t) Buitengaats moet de noodinstallatie, 
indien niet voor verbindingsdoeleinden ge
bruikt, dagelijks worden beproefd, gebruik
makend van een daarvoor geschikte kunst
antenn~ en tenminste éénmaal gedurende 
elke reis van de noodantenne, indien deze 
aanwezig is. Ook de noodkrachtbron moet 
dagelijks worden beproefd. 

(u) Afgezien van de bepalingen van 
Voorschrift 4 mag de Administratie ingeval 
van vrachtschepen met een bruto inhoud 
van minder dan I 6oo recister ton de algehele 
nakoming van Voorschrift 9 en andere 
Voorschriften verlichten, op voorwaarde, 
dat de eisen voor de installatie in geen 
geval Jt-omen te liggen beneden de overeen
komstige voorwaarden voorgeschreven in 
Voorschrift 15 voor radic-telefoon-inrichtin
gen, voor zover althans toepasseiijk. 

Voorschrift II 

Auto-alarmtoestellen 
(a) Elk nieuw type auto-alarmtoestel, 

goedgekeurd na de datum van inwerking
treding van dit Verdrag moet, teneinde te 
worden gebezigd overeenkomstig de Voor
schriften van dit Verdrag, aan de volgende 
minimum eisen voldoer ... : 

(j) Bij afwezigheid van storing van welke 
aard ook, moet het toestel in staat zijn om 
zonder bijregeling met de hand in werking 
te worden gesteld door elk noodsein uit
gezonden op de radio-telegrafische nood
frequentie in de middenfrequentieband en 
de klasse van uitzending als in het Radio
Reglement voor het noodsein vastgesteld, 
op voorwaarde, dat de frequentie niet meer 
dan- 8 kc/s afwijkt van de normale frequentie 
en de sterkte van het sein bij de ontvanger
input groter is dan 100 microvolts en kleiner 
dan I volt. 

(ii) Bij afwezigheid van storing van 
welke aard ook Ill8et het toestel in werking 

nro 
worden gesteld door 3 of 4 onafgebroken 
strepen, waarvan de lengteduur ligt tussen 
3,5 secoQde en een Wiaarde zo dicht mogelijk 
bij 6 seconden, en de let\gteduur tussen de 
strepen ligt tussen 1,5 seconde en de laagst 
bereikbare waarde van bij voorkeur niet 
groter dan 10 milliseconden. 

(iii) Het toestel mag niet in werking 
worden gesteld door luchtstoringen of enig 
ander signaal dan het alarmsignaal, op 
voorwaarde, dat de ontvangen seineq niet 
vallen bÎJUJen de onder (ii) toegestane tole
rantiegrenzer. 

(iv) De gevoeligheid van het toestel 
moet zodanig zijn, dat een practische uni
fonne gevoeligheid binnen 8 kc/s aan iedere 
zijde van de noodfrequentie is gewaarborgd r 

zomede buiten deze band een gevoeligheidr 
welke zo spoedig mogelijk vermindert in 
overeenstemming met de beste regelen der 
techniek. 

(v) Zo mogelijk moet het toestel bij 
luchtstoringen of storende seineq zich zelf 
automatisch instellen, zodat biqnen een 
redelijk korte tijd de toestand benaderd 
wordt waarbij het alarmsein gemakkelijk 
kan worden onderkend. 

(vi) Wanneer het toestel door een alaim
sein in werking wordt gesteld of in het ~eval 
van weigering van het toestel, moet het een 
voortdurend hoorbare waarschuwing geven 
in de seinhUt, in de hut van de radiotelegra
fist en op de brug. Indien mogelijk moet 
ook worden gewaarschuwd in geval van 
defect van enig deel van het gehele auto
alarmontvangsysteem. Alleen één schakelaar 
mag aanwezig zijq om het waarschuwings
sein te doen ophouden en deze moet gelegen 
zijn in de seinhut. 

(vii} Teneinde het toestel regelmatig te 
kunnen beproeven zal het apparaat voorzieq 
zijn van een op de noodfreqUentie ingestelde 
generator en een sleutelinrichting, waarmede 
een noodsein van d~ minimale sterkte, als 
aangeduid in (i), worát opgewekt. 

(viii) Het toestel moet bestand zijn tegen 
trillingen, vochtigheid en temperatuursver
schillen, die op een schip dat zich buiten
gaats bevindt onder moeilijke omstandig
heden kunQen optreden en moet onder 
dergelijke omstandigheden te allen tijde 
kunnen werken. 

(b) Alvorens een nieuw type auto-alarm
toestel wordt goedgekeurd moet de betrok
ken Adminirtratie door practische proef
Qemingen gedaan onder omstandigheden 
als in de praktijk worden aangetroffen, 
overtuigd zijn dat het toestel voldoet aan 
paragraaf (a) van dit Voorschrift. 

(c) Op schepen voorzien van een auto
alarmtoestel moet de radiotelegrafist buiten
gaats de goede werking van het toestel 
tenminste eenmaal in de 24 uur nagaan 
en aan de kapitein of de officier van de 
wacht op de brug mededelen of het toestel 
al of niet in orde is. 

Voorschrift 12 

Richtingzoekers 
(a) De richtingzoekers, vereist krachtens 

Voorschrift 1a van Hoofdstuk. V, moet 
doeltreffend zijn, in staat zijn seinen te: 
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ontvangen met een minimum ontvancgeruia, 
zomede de mogelijkheid verschaffen _ppil~en 
te nemen door middel waarvan ae ware 
peiling ea de richting ·kunnen woruen vast
gesteld. 

(b) Het toestel moet in staat zijn seinen 
te ontvangen uitgezonden in de midden
frequentieband, als voorgeschreven in het 
Radio-Reglement ingeval van nood. voor 
het nemen van peilingen en ~oor de mari
t~ radiobakens. 

(c) Bij afwezigheid van storingen moet 
het apparaat een gevoeligheid hebben vol- . 
doeno.e om nauwkeurige peilingen te nemen, 
indien de velcîsterkte der ontvangen tekens 
niet meer dan 50 microvolts per meter 
bedraagt . 

.(d) Een doel treffende verbindiJ\g moet 
aanwezig zijn tussen de dchtingzoeker en 
óe brug, 

(e) Alle richtinazoekers moeten tot ge
noer-en van de Administratie bij eerste 
opstelling aan boord worden gecalibreerd 
en ca1ibratie moet op•uw geschieden, 
wanneer er veranderingen worden aange
bracht in de Positie van eniae antenne, dan 
wel van enia cieel aan dék, welke de nauw
keurigheid van áe richtingzoeker merkbaar 
kunnen beïnvloeden. De calibratie zal ieder 
jaar of zo kort mogelijk na verloop van 
een jaar worden geverifieerd. Aantekening 
zal worden gehouden van de calibraties en 
telkenmale als deze worden gecontroleero. 

Voorschrift 13 

Radio-uitruting uoor nwtorredtlinaboten 

(a) De toestellen, vereist in Hoofdstû 
llt, Voorschrift 25, moeten in staat zijn 
te zenden en te ontvangen op de voor 
radiotelegrafie in het Radio-Reglement voor
geschreven raaiotelegrafie frequentie be
stemd voor nooddoeleináen in de midden• 
frequentieband. De zender moet ingericht 
zijn voor het bezigen van een der klassen 
van uitzending in dat Reglement voor dit 
áoel voorgeschreven, terwijl de moóulatie
áiepte minstens 70 % moet beri.ragen. De 
ontvanginrichting moet in staat zijn áe in 
het Radio-Reglement voor noodóoeleinden 
in de midáenfrequentieband voorgeschreven 
klassen van uitzending te ontvangen. Bij 
nieuwe installaties moet à.e zender tevens 
ingericht zijn voor hoogfrequent zenden en 
de klassen van uitzenciing als voor redding
mià.delen in het Radio-Reglement zijn voor
geschreven. Een Administratie mag het 
voldoen aan de eis voor hoogfrequent zenden 

•uitstellen voor een tijcivak van niet meer 
dan een jaar na het in werking treden van 
dit Verdrag. 

(b) De toestellen moeten zodanig zijn 
ingericht, dat áeze in geval van nood door 
ongeoef enden kunnen worden beciiend. De
zender moet voorzien zijn van een auto" 
matische seininrichting voor het uitzenciert, 
van het alarmsein en van het noodsein ~ 
van een seinsleutel voor het zenden me1:i 
de hand. 

Een administratie mag het voldoen aan 
de eis ener automatische seininrichting uit
stellen voor een tijdvak van ,niet meer d;u:J, 
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een jaar- na het in werking treden van dit 
Verdrag. 

(c) Een ~aste antenne met middelen om 
deze op de ,grootst bereikbare hoogte op 
te hangen moet aanwezig zijn. Bovendien 
pnoet, indien zulks mogelijk is, een antenne, 
,gedragen door een vlieger of ballon zijn 
. verstrekt. 

(d) De zender moet op de noodfrequentie 
.een minimwn normale werkingssfeer (als 
,aangegeven in paragraaf (h) van Voorschrift 
10 bezitten van 25 zeemijlen, gebruikma
&ende van de vaste antenne. 1) 

(e) Voor nieuwe installaties moet de 
toonfrequentie liggen tussen 450--1350 ~erio
den per seconóe. 

(/) De radiotoestellen moeten worden 
gevoed door micidel van een accu.m.ilatoren~ 
battetjj van voldcende capaciteit om de 
zencier onder normale omstandigheden on
afgebroa:en geóurende vier uren te cioen 
werken. Indien de batterij van een type is, 
dat herladen wordt, moet dit door middel 
van het scbeepsnet kuonen geschieden. 
Bovendien moeten middelen aanwezig zijn 
om de batterij te laden, nadat de redding
boot te water is gelaten. 

(g) Wanneer de radiotoestellen en het 
zoeklicht worden ·g•voeá dqor middel van 
dezelfde batterij. moet deze voldoende 
capaciteit hebben om te voorzien in de 
extra àoor het zoeklicht veroonaakte be
lasting. 

(h) Buitengaats moet de radioteleg1·afist 
wekelijks de batterij, indien deze zulks ver
eist , ten volle laden en in ieder geval de 
zeQder beproeven, daarbij g,ebru.ik makende 
van een passende kunstantenne. 

Voorschrift 14 

Draagbare radio-uitrusting voor reddingboten 
(a) De toestellen, vereist krachtens 

Hoofdstuk III, Voorschrift 13, moeten in 
staat zijn te zenden en te ontvangen op de 
voor radiotelegrafie in het Radio-Reglement 
voorgeschreven radiotelegrafie frequentie be
stemd voor noodcioeleinden in de mió.den
frequentieband. De zender moet ingericht 
zijn voor het bezigen van een der klassen van 
uitzending in dat Reglement voor ciit doel 
voorgeschreven, terwijl de modulatiediepte 
minstens 70 % moet beáragen. De ontvang
inrichting . moet in staat zijn de in het 
Radio-Reglement voor nooddoeleinden in 
de miócienfrequentieband voorgeschreven 
klassen van uitzená.ing te ontvmwen. Bij 
nieuwe installaties moet de zender tevens 
ingericht zijn voor hoogfrequent zende~ en 
de klassen van uitzending als voor redáinc
middelen in het Radio-Reglement zijn voor
geschre-,,en. Een Administratie mag het vol
cioen aan de eis voor hoogfrequent zenden 
uitstellen voor een tijdvak van niet meer 
dan een jaar na het in werking treden van 
dit Verdrag. 

1) Bij gebrek aan veldsterktemetincen mag 
worden aangenomen, dat deze werkingssfeer 
wordt verkregen. indien het product van de 
hoogte dei- antenne boven de waterlijn en 
de stroomsterkte in de antenne ro meter
ampère bedraagt. 
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•(b) De toestellen moeten zodanig zijn , 
ingericht, dat deze door ongeoefenden kun
nen worden bediend. De zenáer moet voor- l 
zien zijn van een automatische seininrichting 
voor het uitzenáen van het alarmsein en 
van het noodsein, en van een. seinsleutel 
voor het zenden met de banci. Een Admi- • 
nistratie mag het voldoen a.an de eis voor i 

een automatische seininrichting uitstellen 
voor een tijdvak van geen langere duur dan , 
één jaar na hef; in werking treden van dit : 
Verdrag en ingeval van een. 'bestaande uit
rµsti.nc voor· een tijdvak van ten hoogste 
drie jaren na het m werking treden van 
dit Verdrag. 

(c) Voor nieuwe installaties moet de 
toonfrequentie li"en tuaen 450 en 1350 
perioden per seconde. 

\d) De toestellen moeten gemakkelijk 
dta,agbaar en waterdicht zijn en kunnen 
drijven, terwijl zij geschikt moeten zijn om 
zonder schade te ondervinden in zee te 
worden geworpen. 

(e) De zender moet minstens 10 watt 
anode-input in áe laatste trap hebbén en 
bij voorkeur worden gevoed door middel · 
van een bandgenerator. Indien , batterij
voeding wordt toegepast moet deze voldoen · 
·aan door de Administratie te stellen voor-
waanien, teneinde te waarborgen, dat de 
batterijen van een houdbaar type en van 
voldoende capaciteit zijn. 

(f) Een antenne moet aanwezig zijn om, · 
hetzij zelfdragend. hetzij aan de muten 
van de recidingboot, zo hoog mogelijk te 
worden opgehangen. 

(g) Buitengaats moet de radiotelegrafist 
wekelijks de batterij, indien deze zulks 
vereist, tenvolle laden en in ieder geval de 
zender beproeven daarbij gebruikmakend 
van een passende kunstantenne. 

(h) Voor het doel van áit Voorschrift 
wordt met de nooáuitrusting bedoeld de 
uitrusting verstrekt aan een schip, nadat 
-dit Verdrag in werking is getreden. 

VoorschrHt 15 

Radiotele/~innallatia 

(a) De scheepsraciiotelefoon-installatie 
moet in het bovendeel van het schip wor
den opgesteld en, tenzij op de brug gelegen, 
door middel van een àoelmatig communi
catiemiddel áaanneáe verbon<ien zijn. 

(b) De installatie moet geschikt ZÎJn voor 
het zenden en ontvangen op de voor radio
telefonie voorgeschreven noodfrequentie en 
minstens een ándere frequentie als in het 
Radio-Reglement voor àe maritieme radio
telefoniestations in de tnidáenfrequel\tieband 
is aangewezen. In normale omstanáigheden 
moet bij hoogste belasting de modulatie
diepte minstens 70 % bedragen. 

(c) De zender moet een minimum wer
kincssfeer van 150 mijlen bezitten. d.w.z. 
in staat zijn duidelijk waarneembare seinen 
van een schip tot schip bij dag en onder 
normale omstanáigheden over cenoentcîe 
afstand over te brengen. (Duiàélijk waar
neem bare seinen zullen onder normale om
standigheóen worden ontvangen, indien de 
effectieve veldsterkte bij het ontvangtoesteJ 
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bij ongemoduleenfe draaggolf minstens 25 
m1crovolt per Meter bedraagt 1}. 

(cl) De ontvanger moet voldoende ge
voeligheid hebben om .inkomende seinen van 
niet meer dan 50 microvolts door middel 
van een luidspreker te ont"Vangen. 

(e) Wanneer het schip zich buitengaats 
bevindt moet te allen tijde een voedingsbron 
van· voldoend vermogen aanwezig zijn om 
de installatie over de normale werkingssfeer, 
vereist in paragraaf (c) van dit Voorschrift, 
te doen werken. Indien batterijen aanwezig 

· zijn moeten áeze voldoende c·apaciteit 'te
zîtten om de zender en het ontvangtoestel 
onder normale omstanciighedtn gedurende 
tenminste zes uren onafgebroken te voeden. 
Bij nieuwe installaties 1I10et een in het 
bovendeel van het schip geplaatste nood
voedingsbron aanwezig zijn, tenzij de hoofd
krachtbron op zodanige wijze is opgesteld. 

(/) Buitengaats moeten de batterijen, 
indien aanwezig. in geladen toestand woràen 
gehouden, teneinöe te voldoen aan de eisen 
van paragraaf (C) van dit Voorschrift. 

DEEL D. RADIO-DAGBOEK 

Voo rsch rif.t '16 

Radio-dagboek 

Het radiodagboek, vereist in het Radio
Reglement, moet ceciurende de reis in ·de 
seinhut aanwezig .zijn. Het moet voor in
spectie door áaartoe door de Administratie 
gemachtigde ambtenaren beschikbaar zijn. 
Iedere radiotelegrafist en radiotelefonist zal 
in het dagboek invullen zijn naam, het 
tijdstip dat hij op en van wacht komt en 
alle voorvallen van belang voor de Veiligheid 
van Mensenlevens QP Zee, die zich in ver
band met de radiodienst gedurende zijn 
wacht voordoen. Naast de aantekeningen 
vereist Îll het Radio-Reglement moeten in 
het radiodagboek worden ingevuld : 

Radiotelegraaf-dagbo_ek 
(i) Bijzonderheden betreffende het onder

houd met inbegrip van het laden van de 
batterijen op de wij.ze .als door de Admini-
stratie is voorgeschreftn; . 

(ii) dagelijks een verldaring dat aan de 
eis van paragraaf (p) van Voorschrift 10 
is voldaan; 

(ii ) . Bijmnderbeden over het beproeven 
van óe noodzender en noodkrachtbron als 
voorgeschreveq in paragraaf (O van Voor
schrift 10; 

(iv) op schepen, uitgerust met een auto
alanntoestel, bijzonderheden nopens het 
beproeven, als voorgeschreven in paragraaf 
(c) van Voorschrift I 1 ; 

(v) bijzoncierheden betreffende het on
derhoud, laden inbegrepen van de batterijen 
(indien van toepassing) en het b_eproeven 

1) Bij gebrek aan. veldsterkte-metingen 
mag woróen &BQgenomen, dat deze werkings
sfeer wordt verkregen bij een antennever
mogen van 15 watt (ongemoduleerde draag
golf) bij een antelUl~rend:ement van. 27 %· 

Noot. Zie voor mistseinen voor VJSsel\Cle 
vaartuigen Regel IS, onder (c) '(ix). 
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van de zenders van de motorreddind,oten, 
als voorgeschreven in paragraaf (h) ftl1 
Voorschrift 13; · 

(vi) bijzonderheden omtrent het onder
houd met inbegrip van het laden van de 
batterijen {indien van toepassing) en het 
beproeven van de draagbare reddingboot
zenders als voorgeschreven ·in paragraaf (g) 
van Voorschrift 14; 

Radioieüfoon...dagboe/c 
(vii) op schepen uitgerust met een radio

telefoon-installatie bijzondemeden omtrent 
het onderhoud, het laden van batterijen 
indien aanwezig, ingevolge paragraaf (/) 
van Voorschrift 15 inbegrepen: 

(viii) bijzonderheden omtreQt het onder
houd, met inbegrip van het laden van de 
batterijen (indien van toepassing), en het 
beproeven van de draagbare reddingboot- . 
zenders als voorgeschreven in paragraaf (g) 
van Voorschrift 14. 

Hoofdsti.k V. Velllgbeld van de na~igatle 

.Voorschrift J 

Toepasselijkheid 
Onverminderd de bepalingen van Voor

schrift 3 van Hoofdstuk I, is dit Hoofdstuk 
tenzij uitdrukkelijk daarin anders is bepaald' 
van toepassing • op alle schepen, behalv~ 
oorlogsschepen, op alle reizen. 

Voorschrift 2 

Geuaarberichten 
(a) De kapitein van elk schip, · dat ge

vaarlijk ijs, een gevaarlijk wrak of een ander 
onmiodellijk gevaar voor de scheepvaart 
of een tropische storm ontmoet, is verplicht 
met alle hem ter beschikking staande mid
delen de schepen in de nabijheid en ook 
de bevoegde autoriteiten van het eerste 
punt van de wal, waarmede hij in verbinding 
kan komen, te waarschuwen. De vorm 
!'~n de mededeling moet worden gegeven: 
1s niet voorgeschreven. De mededeling mag 
hetzij in gewone taal {bij voorkeur in de 
Engelse taal) hetzij door middel van het 
Internationaal Seinboek (Afdeling Radio) 
worden verzonden. Zij moet geseind worden 
aan alle schepen in de nabijheid en gezonden 
worden aan het eerste punt aan de wal, 
waarmede in verbinding kan worden ge
komen, met het verzoek het aan de bevoegde 
autoriteiten te willen doorgeven. . 

{b) Iedere Administratie zal de stappen 
doen, die zij nodig acht, teneinde te ver• 
zekeren, dat, wanneer bericht omtrent een 
van de .in paragraaf (a) aangegeven gevaren 
is ontvangen. dit dadelii'k ter kennis zal 
worden gebracht van be anghebbenden en 
zal worden medegedeeld aan de daarin 
belangstellende Administraties. 

{c) . De overbrenging van berichten, be
trekking hebbende op bedoelde gevaren, is 
kosteloos voor de betrokken schepen. 

(d) AUe mededelingen, die krachtens dit 
Voorschrift worden gedaan. moeten word~ 
voorafgegaan door het Veiligheidssein waar
bij de in het Radio-Reglement ~orge
schreven procedure moet worden gevolgd. 
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Voorschrift 3 

Inlichtingen op te nemen in Gevaarberichten 
De volgende inlichtingen_ .zijn in gevaar

berichten gewenst; de tijd in alle berichten 
is steeds Middelbare TiJd Greenwich. . 

(a) IJs. wrakken en andere onmiddellijke 
gevaren voor de scheepvaart. 

(i) Aard van het waargenomen ijs, wrak 
of gevaar; 
· {ii) Plaats wur het ijs, het wrak of 

het gevaar het laatst is waargenomen. 
(iii) Datwn en . tijd, waarop de waar

neming werd gedaan. 
(1,) Tropische stormen (orkanen in West

Indië, typhonen in de Chinese Zee, cyclonen 
in de Indische wateren en stormen van 
overeenkomstige aard in andere streken: 

(i) Een mededeling, dat een tropische 
storm ontmoet werd. t>eze verplichtinc 
moet in brede zin worden opgevat en be
richten moeten worden verzonden, zodra 
de kapitein goede redenen heeft om te ver-. 
onderstellen, dat er een tropische storm in 
zijn nabijheid heerst. 

(ii) Meteorologische inlichtingen . 
. Elke kapitein moet aan zijn waarschuwing 
· de volgende meteorologische inlichtingen 

toe~egen voor ~veel hij dit mogelijk acht : 
Middelbare T1Jd Greenwich, datum en 

plaats van het schip tijdens de waarnemin
gen; 

barometerstand (met vermelding v:an 
mitibaren, inches of millimeters en ·onder 
opgave of deze verbeterd of onverbeterd is) ; 

verandering van de barometerstand (de 
verandering in de barometerstand gedurende 
de laatste drie uren); 

de ware windrichting; 
windkracht (schaal van Beaufort) ; 
toestand van de zee (kalm. matig, ruw, 

hoog); 
deining (laag, matig hoog, hoog en de 

ware richting, waar zij vandaan komt. 
Periode of lengte van de deining (kort 
matig lang. lang) is ook van belang: ' 

ware koers en snelheid van het acbip. 
(c) Latere waarnemingen. Wanneer een 

kapitein een tropische storm of andere 
gevaarlijke storm heeft •gerapporteerd., is 
het wenselijk, hoewel niet verplicht, dat. 
zolang het :schip onder de invloed van de 
storm blijft, verdere waarnemingen word.en 
geáaan en voor zoveel mogelijk elk uur, 
doch in elk geval met tussenruimten van 
niet meer dan drie uur, worden verzonden. 

Voorbeelden 
IJs 

TTT. IJs. Grote IJsberg gCJiien op 46o5 N ,· 
4410 W, te 0800 Middelbare Tijd Greenwich, 
15 Mei. -

Wrak 
TTT. Wrak. Waargenomen een wrak, 

bijna onder water, op 4oo6 N, 1243 W , te 
16.30 Middelbare Tijd Greenwich, 21 April. 

Gevaar voor de scheepvaart 
TTT. ·scheepvaart. Lichtschip Alpha niet 

op station. ·1800 Middelbare Tijd Greenwich 1 

3 'Januari. 
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Tropische storm 
T1'T. Storm. 0030 Middelbare Tijd Green

wich, 18 Augustus. 22.04 N, II3.54 0. 
Barometer verbeterd 994 millibaren, ver
andering 6 millibaren dalende. Wind N.W., 
kracht 9, zware buien. Hoge oostelijke 
deining. Koers 067 ,5 zeemijlen. 

TTT. Storm. Voortekenen wijzen op 
naderende orkaan. 13.00 Middelbare Tijd 
Greenwich 14 September, 22.00 N, 72.36 W. 
Barometer verbeterd 29.64 inches; veran
dering 0.15 à.aleade. Wind N.O., kracht 8, 
veelvuldige regenbuien. Koers 035, 9 zee
mijlen. 

TTT. Storm. Weersomstandigheden wijzen 
op vorming van een hevige cycloon. 02.00 
Midaelbare Tija· Greenwith, 4 Mei, 16.20 N, 
92.03 0. Barometer niet verbeterd 753 
millimeters, verandering 5 millimeters da
lende. Wind Zuid ten Westen, kracht 5. 
Koers 300. 8 zeemijlen. 

TTT. Storm. Typhoon in het Zuidoosten. 
03.00 Middelbare Tija Greenwich 18.12 N, 
126.05 0, snel dalende barometer. Wind 
aanwakkerend uit het Noord.en. 

Voorschrift 4 

Meteorologische Diensten 
a) De Verdragsluitende Regeringer:, ver

binden zich het verzamelen van meteoro
logische gegevens door schepen op zee aan 
te mo@digen, dèze gegevens te laten onder
zoeken én óp de meest doèltreffende wijze, 
met het doel -de sch~vaart te helpen, te 
doen verspreiden en te doen uitwisselen. 

Administraties moeten het gebruik van 
instrumenten met hoge graad van nauw
keurigheid aanmoedigen en moeten het op 
verzoek keuren van zulke instrumenten 
vergemakkelijken. 

(b) Verdrag&luitende Regeringen verbin
den zich in het bijzonder samen te werken 
om, voor zoveel praktisch mogelijk, de 
volgende meteorologische regeHngen toe te 
passen: 

(i) Zowel door het tiltzenden van radio
berichten, als door het doen tonen van 
passende seinen op punten van de kust, 
schepen te waarschuwen omtrent harde 
wind, stormen en tropische stormen; 

(ii) Voor de scheepvaart bruikbare weer
berichten, bevattende gegevens omtrent de 
gesteldheid van •eer en ijs en de weers
verwachting, dagelijks door de radio uit te 
zenóen en, wanneer praktisch mogelijk, 
daaraan voldoende aanvullende inlichtingen 
toe te vQegen om op zee <ie samenstelling 
van eenvoudige weerkaarten mogelijk te 
maken; 

(iii) Zodanige publicaties doen samen
stellen en uitgevan als nodig zijn voor een. 
deugdelijke leiding van het meteorologisch 
werk op zee; 

(iv) Schikkingen te treffen, opdat be
paaldelijk uitgekoz-en schepen voorzien zul
len zijn van geverifieerde instrumenten 
(zoals barometer, barograaf, ptychrometer 
en een geschikt toestel voor het meten van 
de temperatuur van het zeewater) en mete
orologische waarnemingen op standaard 
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synoptische uren (tenminste viermaal daags, 
indien de omstandigheden dit mogelijk 
maken) zullen verrichten; andere schepen 
aan te moedigen om waarnemingen te doen 
op bescheidener schaal, in het bijzonder in 
streken waar de scheepvaart schaars îs. De 
schepen moeten hun waarnemingen door 
middel van raciio uitzenden ten behoeve 
van de verschillende officiele tnéteorologi
sche diensten en de berichten herhalen ten 
behoeve van de in de nabijheid zijnde schepen. 
Schepen· moeten worden aangemoedigd otn, 
indien zij zich in de buurt van een tropische 
storm of van een verwachte tropische storm 
bevinden, zo mogelijk waarnemingen te doen 
en door te zenden met. kortere tussenpozen, 
in het oog houdende, dat de scheepsofficieren 
gedurende een storm bezet kunnen zijn met 
werk ten behoeve van de navigatie; 

(v) Regelen te treffen voor de onWangst 
en doorzending door kustradio-státions van 
weerberichten van en aan schepen. Schepen, 
die niet in staat zijn rechtstreeks verbinding 
met de wal te krijgen, moeten worcien aan
gemoedigd hun weerberichten door de weer
schepen of door andere schepen, die ver
binding met de wal hebben, te doen door
geven; 

(vi) AUe kapiteins aan te moedigen om 
scinepen 1n de nabijheid van walstations 
te berichten, wanneer zij een windsnelheid 
van 50 zeemijlen of meer (kracht) 10 van 
de schaal van Beaufort) ondervinden-; 

(vii) Pogingen aan te wenden, teneinde 
een eenvormige gedtagslijn te verkrijgen 
voor wat bovengenoemde internationale 
meteorologische diensten betreft, en voor 
zoveel praktisch mogelijk is, in overeen
stemming te handelen met de aanbevelingen 
·van de Internationale Meteorologische Orga
nisatie, tot welke de Verdragsluitende Rege
ringen zich kunnen wenden voor de bestu
dering en het verkrijgen van adviezen met 
betrekking tot elke meteorologische vraag, 
die bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag 
naar voren komt. 

(c) De in dit Voorschrift bedoelde in
lichtingen moeten worden gegeven in een 
vorm van overbrenging en worden over
geseind met de voorrang, vastgesteld in het 
Raà.io.-Reglement; tijdens de uitzendingen 
"aan alle stations" v.an meteorologische 
berichten, weersverwachtingen en waarschu
wingen, moeten alle scheepsstations handelen 
als in het Radio-Reglementisvoorgeschreven. 

(d) WeersverwachtingeQ, waarschuwin
gen, synoptische en andere meteorologische 
medecielingen bestemd voor schepen moeten 
woráen opgesteld en verspreid door de 
natioqale dienst, die het gunstigst is gelegen 
om de verscbHlencie zones en gebieden te 
bedienen in overeenstemming met door de 
betrokken Verdragsluitende Regeringen ge
maakte onderlinge afspraken. 

Voorschrift 5 

JJsopsporingsdienst 
(a) . De Verdragsluitende Regeringen ver

binden zich een ijsopsporingsdienst en een 
dienst voor bestuciering en waarnemen van 
ijstoestanden in de Noorá-Atlantische Oceaan 
te bestendigen. Gedurende het gehele ijs-
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seizoe~ moet~ de zuidOOltelijke, zuid!lijke 
en zu1dwesteli1ke grenzen van de gebieden 
waar ijsbergen voorkomen in de omceving 
van de Grote Banken van New-Foundland 
worden bewaakt, met het doel passerende 
schepen inlichtingen te geven omtrent de 
ujtgestrektbeid van dit ge.-aarlijk gebied; 
de ijstoestanden in het algemeen te bestu~ 
deren en hulp te verlenen aan schepen en 
bemanningen, die hulp nodig hebben binnel\ 
de grenzen van het gebied van werkzaamheid 
van de patrouilleschepen. Gedurende het 
overige gedeelte van het jaar moet de be
studering en waarnen_ung van de ijstoestan
den worden voortgezet voor zoveel raadzaam 
voorkomt. 

(b) Schepen en vliegtuigen, die voor de 
ijsopsporingsdienst en de best\Jderinc en 
waarneming van ijstoestanden ,gebruikt 
worden, mogen door de Uitvoerende Rege
ring met andere weruaamheden worden 
belast, mits deze andere werkzaamheden 
het hoofddoel van de dienst niet belemmeren 
of de kosten ervan niet verhogen. 

Voorschrift 6 

IJsopsporing, IHheer en kMten 
(a) De Regering van de Verenigde Staten 

van Amerika neemt aan de uitvoering van 
de ijsopsporingsdienst en de bestudering en 
waarneming van ijstoestanden, de versprei" 
ding van de daaruit voortkomende inlich• 
tingen inbegrepen, voort te zetten. De 
Verdragsluitende Regeringen, die in het 
bijzonder bij deze diensten belang hebben, 
v_erbinden zich bij 1ie dragen in de uitgaven 
voortvloeiende uit het onderhouden en 
uitoefenen van deze di4;nsten; elk~ bijdrage 
moet, zoveel als praktisch mogelaJk IS, ge
baseerd zijn op de totale brutoinhoud van 
de schepen van elke bijdragende Regering, 
welke door de gebieden, waar ijsbergen 
voorkomen en die door de IJsopsporing~ 
dienst worden bewaakt, varen. 

De maritieme Veili&heióscommissie wordt 
verzocht een studie te maken van deze 
bruto inhouden met het doel de bijdragende 
Regeringen van advies te dienen. De Ver" 
dracsluitende Regeringen, die in het bijzon
der bij deze diensten belang hebben, ver
binden zich bij te dragen in de uitgaven 
voortvloeiende uit . het onderhouden en 
uitoefenen van deze diensten naar verh°""" 
ding van de onderscheidenlijke percentag• 
als overeengekomen in het Internationaal 
Verdrag ter Beveiliging van Mensenlevens 
op Zee, 1929, totdat de percentages, krach
tens áit Voorschrift. veranderd zullen zijn. 

(b) Elke bijdragende Recerinc heeft het 
recht àe bijdragen te wijzigen of te beëin
digen en andere Verdragsluitel\de Regeringe.a 
mocen op zich nemen om in de uitgavea 
bij te dra.een. De bijdragende Regering, die 
van dit recht gebruik maakt, zal even..i 
aansprakelijk blij ven voor de lopende bij
drage tot de eerste September volgende qa 
de datum van de mededeling van het 
voornemen de bijdrace te veranderen of te 
beëindigen. Om dit recht daadwerkelijk te 
doen zijn, moet de mededeling aan de uit
voerende Regering ten minste zes maanden 
'YOOr bedoelde eerste September zijn cedaaa. 
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(c) Indien te eniger tijd de Recerinc 
'9aJl de Verenigde Staten de diensten zou 
1ife!1sen te beëindigen, of indien een van 
d,e bijdragende Regeringen de wens te kennen 
14>U geven de verantwoordelijkheid voor haar 
celdelijke bijdracen niet langer te willen 
d,:agen, dan wel de . bijdragen te wiizigen 
oi, indien een andere Verdragsluitende 
2,ecering zou wensen bij te dragen in de 
qitgaven, moeten de bijdragende Receringen 
de aangelegenheid regelen in omiedinc 
cwedec. 

(tl) De bijdragende Re"eriocen hebben 
het recht in onderlinge overeenstenunitlg 
van tijd tot tijd die wijzigingen, die weu
selijk voorkomen, b1 de bepalincen va11. dit 
Voorschrift en van Voorschrift ! ,aan te 
brengen. 

(e) Ingeval dit Voocschrift bepaalt, dat 
een maatregel kan worden c:etrofien. na 
overeenstemming tussen de bijdracende 
Regeringen, moeten de voorstellen daartoe 
door een Verdragsluitende Regering aan de 
Uitvoerende Recering worden medecedeeld. 
welke laatste Regering zich tot de andere 
bijdragende Regeringen moet wenden met 
het doel zich te vergewissen of zij de voor
stellen aanvaarden; de resultaten van het 
ingesteld onderzoek moeten worden mede
gedeeld aan de andere bijdragende Regerin
gen en aan de Verdragsluitende Regering, 
die de voorstellen heeft ingediend. In het 
bijzonder moet de verdeling van de bijdragen 
in de kosten van de diensten over de Ver
dragsluitende Reaeringen, die bijzonder 
belang hebben bij die diensten, door die 
Regeringen in onderling overlec worden 
herzien met tussenpozen van niet meer 
dan drie jaren. De Uitvoerende Regering • 
moet daartoe het initiatief nemen. 

Voorschrift 7 

Vaart in <Ü nabijheid van ijs 
De kapitein van een achip is verplicht, 

indien ijs is gemeld op of in de nabijheid 
van de koerslijn van zijn schip, des nachts 
een matige vaart te lopen, of zodanig van 
koers te veranderen, dat hij goed vrij van 
het gevaarlijke gebied blijft. 

Voorschrift 8 

Noord-Atlantische routa 
(a) De praktijk van het volgen van 

bepaalde routes over de Noord-Atlantische 
Oceaan in beide richtingen heeft bijgedragen 
tot de veiligheid ter zee en moet aan alle 
schepen worden aanbevolen. 

(b) De keuze van de routes en het initia
tief voor de daartoe te nemen maatregelen 
worden overgelaten aan de verantwoorde
lijkheid van de betrokken ,scheepvaartmaat• 
schappijen. De Verdragsluitende Regeringen 
zullen aan deze maatschappijen op bun 
verzoek hulp verlenen door alle terwe in 
het bezit der Regeringen zijnde inlichtingen 
te hunner beschikking te stellen. 

(c) De Verdragsluitende Regeringen ver .. 
binden zich om aan de scheepvaartmaat
schappijen de verplichtio.a; op te leggeo. 
zowel de bepaalde routes, welke zij zich 
voorstellen door hare schepen te doen volcen, 
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als elke wijzigi.nc ill die routes bekend te 
ntaken. Zij zullen tevens hun invloed · aan
wenden om de reders van alle schepen, · 
welke de Atlantische Oceaan · oversteken, 
ertoe te brengen) voor zoveel de omstandig
heden dit toelaten, de bepaalde routes te 
volgen. de reder:s van alle schepen, welke 
mèt bestemming voor of komende van 
havens in de Verenigde Staten of in Canada, 
de Atlantische Oceaan in de omgeving van 
de Grote Bank van New-Foundland over.
steken ertoe te brengen zoveel als praktisch 
mogelijk is de visgronden van New-Found
land benoorden de 43e Noorder-Breedtegraad 
gedurende het visseizoen te mijden en te 
kbersen buiten gebieden,: waarvan bekend 
is of ondersteld wordt, dat zij tengevolge 
van ijs gevaariijk zijn. 

(d) De Regering, welke de ijsopsporings
dienst uitoefent, wordt verzocht aan de 
be.trokken Administratie elk schip te melden, 
dat zich niet op een geregelde, bepaalde of . 
bekend gemaakte route bevindt, dat de 
bovenvermelde visgronden in het visseizoen 
doorvaart, of dat, komende van .of bestemd 
voor de Verenigde Staten of Canada. vaart 
door gebieden, waarvan bekend is of wordt 
verondersteld, dat zij tengevolge van ijs 
gevaarlijk · zijn. · 

Voorschrift 9 

Misbruik van no,,daeiMn 
Het gebruik van een internationaal nood

sein, behalve om aan te Jeven, dat een schip 
of een vliegtuig in nood is, en het gebruik 
van elk sein, dat met een internationaal 
noodsein kan worden verward, is op alle 
schepen en vliegtuige11 verboden. 

Voorschrift 10 

• Noodberic_hten, Werka,ijze 
(a) De kapitein van een schip op zee is 

gehouden, wanneer hij een sein, uit welke 
bron ook ontvangt, dat een schip of een 
vliegtuig of reddingmiddelen daarvan af
komstig, in nood zijn, met de meeste spoed 
de in nood verkerende personen te hulp 
te komen, zo mogelijk onder mededeling 
daarvan aan deze personen. Indien hij daar
toe niet in staat is, of gezien de bijzondere 
omstandigheden van het geval, het onredelijk 
of onnodig acht hen te hulp te stellen, moet 
luj in het scheepsdagboek de reden vermelden 
waarom hij niet tot de hulpverlening aan · 
de in nood verkerende personen is overge
gaan. 

(b) De kapitein van een in nood ver
kerend schip heeft het recht. na zoveel 
als mogelijk is de kapiteins van de schepen, 
die zijn oproep om hulp hebben beantwoord, 
te hebben geraadpleegd, één of meer van 
deze schepen, die hij het meest geschikt 
acht om hulp te verlenen, daartoe op te 
vorderen en het is de plicht van de kapitein 
of van de kapiteins van het schip of van de 
de schepen, welk(e) opgevorderd is (zijn). 
aan de opvordering te voldoen door met 
de grootste snelheid de hulpveclening van 
de in nood verkerende personen voort te 
atten. 
•' -. (c) . De kapitein van een schip. is ontheven 
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van dè hem in paragraaf (a) van dit Voor
schrift opgelecde verplichting, wanneer bif' 

+ kennis krijgt dat ffn of meer schepen, 
behalve het zijne, opgevorderd zijn en aan 
die opvordering· gevolg geven. 

• (d) De kapîtein van een . schip is ont• 
heven van de hem in' paragraaf '(a) van dit 
Voorschrift opgelegde verplichting en indien 

. zijn schip opgevorderd is, van de hem in 
paragraaf (b) van dit Voorschrift opgelegde
verplichting, wanneer hem door de in nood 
verkerende personen of door de kapitein. 

Î 

van een ander schip, dat zulke personen 
heeft bereikt, wordt medegedeeld dat hulp
verlening niet langer nodig is. 

(e) De bepalingen van dit Voorschrift 
maken geen inbreuk op het op 23 September 
1910 gesloten Internationaal Verdrag voor· 
het vaststellen van eenvormige regelen be
treffende hulp en berging op zee, in het 
bijzonder wat betreft de verplichting tot 
hulpverlening, opgenomen in artikel 11 van 
genoemd verdrag. · · 

Voorschrift 11 

SeinlamJMn 
Elk schip met een brutoinhoud van meer 

dan rso register ton. moet op internationale
reizen een · deugdelijke dagseinlamp aan. 
boord hebben. 

Voorschrift 12 

Riclatingzoelur 
(a) Elk schip met een brutoinhoud van 

1600 register ton en groter, moet op inter
nationale reizen voorzien zijn van een rich• 
tingzoeker, welke voldoet aan de eisen ver
vat in Voorschrift u van Hoofdstuk IV, 
met dien verstande, dat dea verplichting
voor schepen tussen 1600 en 5000 ton, ge
durende een tijdvak van twee jaren na de 
datum, waarop dit Verdrag in werking 
treedt, kan worden opgeschort, indien dit" 
volgens de mening van de Administratie 
nodig is. 

. (b) Een Administratie mag in gebieden, 
waar zij het medevoeren van ~ dergelijk 
instrument onredelijk of onnoodig acht, elk 
schip met een brutoinhoud van minder dan 
5000 ton van. deze verplichting vri!stel_len. 
er mede rekemng houdend, dat een nchtmg-

' zoeker behalve een navigatie-instrument ook 
een hulp is voor bepaling van de plaats van 
schepen, vliegtuigen en reddingmiddelen. 

Voorschrift 13 

Bemanning 
De Verdracsluitcnde Regeringen verbin

den zich, ieder voor haar nationale sehepen, 
maatregelen te handhaven en zonodig te
nemen om te verzekeren, dat, uit een oog
punt van veiligheid van mensenlevens op 
zee, _alle schepen ·voldoende bemand zijo. 
met voor hun taak berekend personeel. 

Vo~rschrif.t 14 
Hulpmiddelen bij tû Navigatie 

De Verdragsluitende Regeringen v,rbinden. 
zich zorg te dragen voor de plaatsing en· het 



onderhouden van die hulpmiddelen voor de 
navigatie, radiobakens· en electronische hulp
middelen inbegrepen. die volgens haar oor
d,eel door de omvang van het verkeer en 
de aard van de gevaren nodig zijn, zomede 
van het voor alle belanghebbenden ter be· 
schikking stelteq van alle inlichtingen met 
betrekking tot deze hulpmiddelen. 

• Voorschrift 15 
Opsporing en redding 

(a) Elke Verdragsluitende Regering ver
bindt zich zorg te dr&.een dat alle nood
zakelijke maatregelen worden getroffen voor 
bewaking van de kust en de redding van 
op zee rond haar kusten in nood verkerende 
personen. Deze maatregelen moeten oe op~ 
richting, de werking en het onderhoud van 
die maritieme veiligheidsmiddelen inhouden, 
die praktisch bruikbaar en nodig zijn, re
kening houdende met de omvang van het 
zeeverkeer en de gevaren voer de navigatie 
en zij moeten. voorzoveel mogelijk doel
treffende middelen voor opsporing en redding 
van bedoelde personen aan de hand doen. 

(b) Elke Verdragsluitende Regering ver
bindt zich inlichtingen betreffende de be
staande hulpmiddelen voor redding en· de 
plannen voor de eventueel daarin te brengeQ. 
wijzigjncen beschikbaar- te stellen. 

Voorsch ri ft 16 
Seinsn bij reddin,en 

De volgende seinen moeten worden ge
bruikt door reddingstations, wanneer zij 
schepen in nood en door schepen in nood, 
wanneer zij reddingstations berichten willen 
geven: 

(a) Antwoorden van het Kuststation op 
noodseinen van een schip : 

Sein Betekenis 

l 
Gij zijt gezien 

Des daags - witte rook, - hulp wordt 
Des nachts - vuurpeil met zo spoedig 
witte sterren. mogelijk ge,. 

boden. 
(b) Seinen voor leidin& van kleine boten, 

die de bemanning van een gestrand schip 
aan wal brengt: 

Sein 

Des daacs - op eq neer 
bewegen van een witte vlac 
of van de armen. 
Des nachts- op en neer be
wegen van een wit licht of 
flambouw. 
Aanduiding van richting 
mag worden gegeven door 
een lager te plaatsen vast 
wit licht of ftam bouw en in 
de richtinc van de waar
nemer. 

bes daags - horizontaal l 
bewegen van een witte vl&,&. 
of de armen horizontaal 
uitsteken. . .

1 
Des naèhts - horizontaal 
b~egen van een wit licht 
of flatJJbouw. 

Betekenis 

Dit is áe beste 
plaats om te 
landen 

Landen hier is 
hooesta:evaar
lijk. 

Sein 
Des daags - horizontaal 
bewegen van een witte vlag, 
gevolgd door het steken in 
de grond van de witte vlag 
en het wegdragen van een 
andere witte vlag in de- aan 
te geven richting. 
Des nachts - horizontaal 
bewegen van een wit licht 
of flambouw, gevolgd door 
het plaatsen van het witte 
licht of de flambouw op de 
grond en het wegdragen van 
een ander wit licht of flam
bouw in de aan te geven 

, richting. 
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Betekenis 

Landen hier is 
hoogstgevaar
lijk. Een gun
stiger plaats 
om te landen 
wordt in de 
aangegeven 
richting ge
vonden. 

{c) Seinen te bezigen in verband met het 
gebruik van een aan de kust opgesteld 
reddingmiddel: 

Sein 

Des daags - op en neer be
wegen van een witte vlag of 
van de armen. 
Des nachts- op en neer be
wegen van een wit licht" of 
een flambouw. · 

Betekenis 
.In het alge
meen : ,,beves
tigend". 
In bijzondere 
gevallen: 
,, De lijn is op
gevangen". 
,Het staart-

&lok is vut
gemaakt". 
"De tros is 
vastgemaakt'' 
,,Er is een per
soon in de 
broeking''. 
,iHaal door". 

Des daags - horizontaal l In het alge
bewegen van een witte vlag meen: ,,ont-
of de armen horizontaal kennend''. 
uitsteken. In bijzondere 
Des nachts - horizontaal gevallen: 
bewegen van een wit licht "Opvieren,.. 
of flambouw. ,.Vast halen,.. 

Voorschrift 17 

Loodsia.ddff'J 

Alle schepen moeten op reizen, waarop 
het te verwachten is, dat zij loodsen aan. 
boord moeten nemen, voldoen a8i-Q de vol

. gende eisen ten aanzien van loodsladders. 
(a) De ladder moet in goede staat wor

den gebouden en zoveel als mogeliik is; 
slechts voor aan boord komen en van boord 
gaan van de loodsen en andere ambtenaren 
bij binnenkomst van of vertrek uit een 
haven wordeQ gebruikt. 

(b) De ladder moet van voldoende lend& 
en sterkte zijn. · · 

(c) De treden moeten voldoende breed 
zijn. 

(d) Twee behoorlijk vastgemaakte band
leiders moeten, wanneer de omstandigheden 
dit nodig- maken~ tezamen met de ladders 
worden gebrJJikt. 

le) Er moet gezorgd worden dat de 
loods veilig • -.,.an het boveneinde van de 
ladder het dek kan bereiken. 
! (/) Op passende afstand~ moeten si,rei
ders i;ijn aangebracht om zo· nociig te voor~ 
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ruimten, dan krachtens dit Voorschrift toe
gestaan, op voorwaarde dat: 

komen, dat de ladder in elkander draait. 
(g) Des nachts moet een licht, dat over 

boord kan schijnen, aanwezig zijn en worden • 
gebruikt. 

(i} Het wordt vervoerd in een of meer 
speciaal daarvoor geconstrueerde afdelingen, 
die voorzien zijn van feeders, overeenkom

Boof dstuk VI. Vervoer van graan en van stig de bepalingen van paragraaf (c} (i}: 
gevaarlijke goederen (ii) Het ruim of gedeelte van het ruim 

beneden de onder (i) bedoelde afdeling of 
Voorschrift 1 afdelingen deugdelijk is geschalkt, vrij van 
Toepasselijkheid de feeder op zulk een ruim of gedeelte van 

Dit Hoofdstuk is, tenzij uitdrukkelijk een(iii) ·mrie hoeveelhéici op deze WÎJ·ze ver
anders ,is bepaald van toepassing op schepen, 
welke onder deze Voorschriften vallen. · voerd graan mag de door de Administratie 

vastgestelde hoeveelheid niet overschrijde~ 
Voorschrift 2 (/) Iedere Administratie f'nag afzonder-
Vervoer van graan lijke schepen of klassen van schepen vrij-

stellen van de naleving van die bepalingen, 
(a) Onder "graan" is begrepen, tarwe, vervat in de paragrafen (c) en (d) van dit 

mais, haver, rogge, gerst, rijst, peulvruchten Voorschrift, welker toepassing in verband 
en zaden. met de beschutte aard en de omstandigheden 

(b) Wanneer graan in een schip is ge- van de reis onredelijk of onnodig wordt ge
laden, moeten alle nodige en redelijke voor- acht. 
zorgen worden genomen, teneinde overgaan 
van het graan te voorkomen. 

(c) Elke ruimte, welke geheel met graan 
in bulk is gevuld, moet: 

(i) voorzien zijn van deugdelijk gecon
strueerde feeders, die geen kleinere inhoud 
moeten hebben cian 2 ½ % en geen grotere 
dan 8 % van de inhodd van de ruimte 
waarop zij staan, en 

(ii} door een langsscheeps schot of door 
graanschotten, die deugdelijk vastgezet zijn 
en graandicht met deugdelijke schotten 
tussen de <iekbalken. In ruimen moeten 
deze graanschotten van de onderkant van 
het dek benedenwaarts doorlopen tot een 
afstand van tenminste 1/3 van de holte 
van het ruim of 2,44 m. (of 8 voet), welke 
van beide afstanden de grootste is. In 
tussendekken moeten zij van dek tot dek 
aoorlopen. In alle gevallen moeten zij door
lopen tot de bovenkant van de feeders op 
het ruim of op de afdeling, waarin zij ge
legen zijn. 

(d) In elke afdeling, die gedeeltelijk met 
graan in bulk is gevuld, moet het graan 
gelijk gemaakt en afgeó.ekt zijn met graan 
in zakken of andere geschikte lading, tot 
een hoogte van tenminste 1,22 m. (of 4 voet) 
boven de bovenkant van het graan in bulk 
en geplaatst op een passende vloer over 
de gehele oppervlak.te van het graan in 
bulk. Daarnevens moet áe afdeling verdeeld 
zijn door een langsscheeps schot of door 
langsscheepse graanschotten, welke van de 
onderkant van het ruim of van het dek 
moeten zijn opgetrokken tot een voldoende 
hoogte om overgaan van het graan in bulk 
te voorkomen. Het plaatsen van een langs
scheeps schot of van graanschotten is niet 
nodig, indien het graan in bulk niet meer 
dan 1/3 van de capaciteit van de afdeling, 
of in geval van een ruim, verdeeld door 
een astunnel, de helft van de capaciteit van 
áat ruim, bedraagt. 

(e) Graan in bulk, anders dan haver, 
lichte gerst en katoenzaad, mag niet in 
het tussendek van een tweedeksschip of in 
het bovenste tussendek van schepen met 
meer dekken worden vervoerd, behalve in 
deugdelijk geconstrueerde feeders, nodig om 
de lager gelegen afdelingen te vullen. Graan 
in bulk mag vervoerd worden in andere 

Voorschrift 3 

Vervoer van gevaarlijke goederen 
(a) De uitdrukking "gevaarlijke goede

ren" omvat: 
(i) ontplofbare stoffen ; 

(ii} samengeperste, vloeibare en opgeloste 
gassen; 

(iii) bijtende stoffen; 
(iv) vergiften; 
(v) stoffen. die ontvlarnbate dampen 

afgeven; 
(vi) stoffen, die gevaarlijk woráen, in

dien zij met water of lucht in aanraking 
komen; · 

(vii) sterk oxyderende stoffen; 
(viii) stoffen, die in korte tijá tot zelf

ontbranding kunnen overgaan; 
(ix) elke andere stof, die vclgens onder

vinding blijkt of zal blijken van zulk een 
gevaarlijk karakter te zijn, dat de bepalingen 
van dit Voorschrift behoren te woraen 
toegepast. 

(b) Het vervoer van ae gevaarlijke goe
deren is verboden, behalve indien ci1t, over
eenkomstig de bepalingen van dit Voorschrift 
geschiedt. 

(c) Ontplofbare stoffen, behalve de hier
onder volgende, mogen niet met passagiers
schepen worden vervoerd : 

(i) veiligheidspatronen en veiligheids
hoedjes; _ 

(ii) kleine hoeveelheden ontplofbare stof
fen, niet meer dan 9 kg (of 20 Engelse 
ponden); 

(iii) ontplofbare stoffen, niet meer dan 
450 kg (of 10 cwt) in goedgekeurde ver
pakking aan dek van een passagiersschip 
op een korte reis. 

(d) In afwijking van de bepalingen van 
paragraaf (c) mogen ontplofbare stoffen 
worden vervoerd op passagiersschepen, aan 
boord waarvan bijzondere goedgekeurde 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. 

(e} Op schepen, die brandbare vloeistof
fen vervoeren, moeten doel treffende maat
regelen tegen brand of ontploffing worden 
genomen. 

(/) Stoffen, die in korte tijd tot zelf
ontbranding kunnen komen (hieronder vee
voeder en andere plantaardige stoffen, in 
het bijzonder indien zij vochtig zijn), mogen 
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niet worden yervoerd. tenzij doeltreflende 
maatregelen zijn getroffen om het uitbreken 
van brand te voorkomen. 

1 (a) de waterdichte indeling en de de,s. 
r betreffende bijzonderheden; 
1 fj) de volgende indelinplastlijnen: 

(g) Gevaarlijke goederen, welke worden 
aangeboden om met een schip te worden 
vervoerd, moeten vergezeld a-aan van een ~ 
schriftelijke verklaring van de verscheper 
inhoudende een nauwkeurige omschrijving 
van de verscheping, volgens de in paragraaf 
(a) van dit Voor.;chrift gegeven classificatie. 

(h) Verschepingen van gevaarlijke goe
deren moeten, behalve, indien het pakketten 
met gem ngde chemicaliën in beperkte 
hoeveelheid betreft, gemerkt zijn met een 
onderscheldingsetiket of merkplaat, die hun 
gevaarlijk karakter aangeeft. leder stuk van 
de verscheping moet zo zijn gemerkt. behalve 
bij een grote verscheping, welke als een 
eenheid kan worden gestuwd en aangemerkt. 

(i) Ieder schip, dat gevaarlijke goederen 
ftrvoert, moet een bepaalde lijst aan boord 
hebben, waarc>p in overeenstemming met 
paragraaf (a) van dit Voorschrift de aan 
boord aanwezige gevaarlijke goederen zijn 
vermeld. 

U) Iedere Verdragsluitende Regering 
moet gedetailleerde bepalingen uitgeven ·of 
doen uitgeven ter aanvulling van dit Voor
schrift. Deze gedetailleerde bepalingen moe
ten voorzien in de verpakking en stuwage 
van gevaarlijke goederen tezamen met 
andere goederen en in de stuwace van verschil
lende soorten van gevaarlijke goederen. 

(k) De bepalingen van dit Voorschrift 
zijn niet van toepassing op scheepsbenodigd
heden en de scheepsuitrusting. 

Bijlage 
Model van het Veiligh.Biácertificaat voor 

ptusagier uchepen 
VEILIGHEIDSCERTI.FICAA T 

(Officieel Zegel) (Land) 
u een . . 

1 
• 

voor .een korte 1nternationa e reis 
Uitgereikt · volgens- de bepalingen van het 

Internationaal Venlf'ag . voor de veiligheid 
van mensenlevens op zee, :1948 

De 
Ik, .. ërïetêkiite 

'0 
::s ~ Bijzonderheden 

.,8 t; fj omtrent reizen, 

.S -~ ä toegestaan 
o f O krachtens ë s::..., J Voorschrift 22 (c) 
~ .... van Hoofdst. III 

4Naam) Recerinc verklaut 
(Naam) vemlaar 

I. Dat bovenvermeld schip overeenkom
stig de bepalingen van het bovengenoemd 
Verdrag behoorlijk is onderzocht. 

II. Dat het onderzoek heeft aangetoond, 
dat het schip voldoet aan de krachtens de 
Voorschriften aan genoemd Verdrag toege
voegd opgelegde verplichtingen, voor zoveel 
betreft: 

(1) de constructie, hoofd- en hulpketels 
en werktuigen; 

~: ~ 1 :_ ·.· :_ 1 : : : 

C. 3 ••• 

III. Dat de reddingsmiddelen plaats 
bieden voor een totaal aantal van ········-··--· ... 
personen en niet meer dan deze, te weten: 
...... , ......... ,. reddingboten (inbeare.oen ............ mo-

torreddingboten of met handkracht 
gedreven schroefreddingboten) plaats 
biedend voor . ..... . .. .... personen, en 
.................. motorreddingboten voorzien 
van een radiotelegraafinrichting en 
een zoeklicht (begrepen in het totaal 
hierboven aangegeven aaQtal botea). 
waarvoor ..... .......... gediplomeerde sloep. 
gasten nodig zijn; 

__ ... ~·-· reddincvlottea. plaats biedend voor 
. ...... ........ personen; 

.. -·-···"- drijvende toestellen gesclûtt om ·-··
personen op te houden; 

................. reddingboeien; 
·········-··--· . zwemvesten. 

IV. Dat de reddingboten waren uitgerust 
in overeenstemming met de bepalingen van 
de Voorschriften. 

V. Dat het schip was voorzien van een 
lijnwerptoestel en draagbaar radioteleg:raaf
toestel, overeenkomstig de bepalingen van 
de Voorschriften. 

VI. Dat het schip voldeed aan de eisen 
in de Voorschriften, met betrekking tot de 
radiotelegraafinrichtingen, te weten: 

Lm~eruren voor de radiotele-
grafist • • • • • • • ••• 

Aantal radiotelegrafisten • . • 
Is een auto-alarmtoestel aan-
wezig . ... . .....• 

Is een hoofdinrichting aaJl.Wezig 
Is een nood-inrichtinc aanwezig 
Zijn de hoofd- en de noodzen-
ders electrisch gescheiden of 
gecombineerd . • • • • • • 

Is een radiorichtit1gzoeker aan-
wezig . ...... . 

Aantal passagiers voor welke 
het certificaat geldig is • • 

1 

: : : 1 
• • • 1 

..... 
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VII. · Dat het schip voldeed aan de eisen 
in de Voorschriften, met betrekking tot 
brandmeldin,gsapparaten en brandblusmid
delen en was uitgerust met navigatielichten 
en figuren en met de middelen voor het 
maken van geluid- en noodseinen, in over
eenstemming met de bepalingen in de 
Voorschriften en in de Internationale Be
palingen ter voorkoming van aanvaring op 
zee gesteld. 

VIII. Dat het schip in elk ander opzicht 
voldeed aan de eisen in de Voorschriften 
1esteld voor zoveel deze eisen op het schip 
van toepassing zijn. 

Dit certificaat 1s uitgereikt namens de 
Regering: "Het blijft geldig tot 

Uitgereikt t~ de 19. 

Hi,r volgt het zegel of ck ond.rtwning van 
ck au1oriteit, die belan ia mllt ck uitreiking 
van het certi.Jû;aat. 

(Zegel) 

Indien het certificaat a,ordl • 1etllkmd, moet 
het uolaeruü a,orden t~; 

De.ondergetekende verklaart, dat hij door 
cenoemde Regeriilg behoorlijk is gemachtigd 
dit certificaat uit te reiken. 

(Handtekming) 

Model van een ceni/i.caat voor vrachrachepen 

UITRUSTINGSCERTIFICAA T 
0/Jicinl Zegel) (Land 
Uitgereikt volgens de bepallncen van het 

Intemationaal Verdrag ter bevoeiljging van 
mensenlevens op zee. 1948 

De 
Ik,onder&etekeQde 

(Naam) Receriqg verklaart 
(Naam) verklaar 

I . Dat het bovenvermelde schip, over
eenkomstig de bepalingen van. bovenge
noemd Verdrag, behoorlijk is onderzocht. 

II. Dat het onderzoek heeft aangetoond, 
dat de reddingmiddelen plaats bieden . voor 
een totaal aan.tal van 
---··--·•·---- personen en niet meer dan deze, te 

weten: 
--·---······ reddingboten aan· bakboordzijde, · 

plaats biedend voor ............ penoQeQ. 
-··--··· ......... redding~ten aan stuur~rdzijde, 

plaats 'biedend voor .... ...... personen. 
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---····-· motorreddingboten en/of ntet hand
kracht gedreven, schroefre.ddingboten 
(begrepen in het totaal hierboven 

aangegeven aantal reddingboten). 
____ reddingboeien. 

- -·-·····- zwemvesten. 
. III. Dat de reddingboten uitgerust waren 
in overeenstemming met de bepalingen van 
de Voorschriften. toegevoegd aan het Ver
drac. 

IV. Dat het schip voorzien was van een 
lijnwerptoestel en een draagbaar radiotoestel 
voor reddingboten in overeenstemming met 
de bepalingen in de Voorschriften. 

V. Dat het onderzoek heeft aangetoond, 
dat het schip voldeed aaQ de eisen met 
betrekking tot de brandblusmiddelen en was 
uitgerust met navigatielichten en figuren en 
met de middelen oni geluidseinen en 110od-

. seinen te geven. in overeenstemming met 
de bepalingen in de Voorschriften en in-de 

, Internationale bepalingen ter voorkoming 
van aanvarina op zee gesteld. · 

VI. Dat het schip in elk ander opzicht 
voldeed aan de eisen in de Voorschriften 
gesteld. voor zoveel deze eisen op het schip 
van toepassing zijn. 

Dit certificaat 1s uitgereikt namens de 
, Regeriu. Het blijft geldig tot 

Uitgereikt te de . 19 • 

Hier uolgi h• ugel of de ondertekening van 
tl. autoriteit, die bekut ia met de uitreiking van 
her certificaat. 

(Zqel) 

Indien het certificaat roordt 1dwnd, moet 
het uolaende rDOTdm ,,,...,_.4: 

De onderg~tekende verklaart, dat hij door 
genoemde Regering behoorlijk is gemachtigd 
dit certificaat uit te reik.en. 

(Handt.ebning) 

Mode I van een · radior,I,toni"u,iligheicücer
ti/i&aat 

RADIOTELEFONIE•VEILIGHEIDS
CERTIFICAA T 

(Of/ü;inl Z-1) (Land) 

Uitgereikt volgens de bepalingen van het 
Internationaal Verdrag ter beveiliging van 

mensenlevens op zee, 1948 

De 
Ik, ondergetekende 

(Naam) Regering verll:~ 
(NaaTT.i) verklaar _. 
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bat bo~meld schip, voor zowel de 
Radiotelefonie betreft, voldoet aan de eisen, 
gesteld in de Voorschriften. aan boven

. ,genoemd Verdrag toegevoegd: 

\=f:F~n . ~~ ~e .r~i~t~le:-1 . • . 1 

Aantal radiotelefonisten • • • [ : : : 

Dit certificaat is uitgereikt namens de 
Regering. Het blijft van kracht tot 

Uitgereikt te de 19 • 

Hi• uolst het ZIJIIBl of tû ond.rtBksning uan 
.de autoriteit, die belast is met de uitreiking 
-van het certificaat. 

(Zegel) 

Indien her certificaat wordt fetelè.nd, moet 
.het uolgende wordm t06/IBV0'11ld: 

De ondergetekende verklaart. dat hij door 
genoemde Regering behoorlijk ia gemachtigd 
-dit certificaat uit te reiken. 

(Handtebning) 

Model van eera Ratliot.t•afieu•ilirh.eitû
cmi/icaat · 

RADIOTELEGRAFIE,:. VEILIGHEIDS-
. CERTIFICAAT . 

(Ot!icieel Zegel) (Land) 

Uitgereikt volgens de bepalingen van het 
lntemationaal Verdrag ter beveilicinc van 

mensenlevens op zee, I948 

,lol 
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De 
Ik.ondergetekende 

(Naam) Regering verklaart 
(Naam) verklaar 

dat bovenvermeld schip, voorzoveel de 
.Radio-telegrafie betreft. voldoet aan de eisen 
.gesteld in de Voorschriften, aan boven
genoemd Verdrag toegevoegd. 
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Luisten.uen voor de radiotele- . 
grafist . . . . . . . . . . 

Aantal radiotelegeafisten • • • • 
Is een auto-alanntoestel aan-
wezi,g • ...... . ... 

Is een hoofd-installatie aan-
wezig. . . . . . . . ... 

Is een nood-installatie aan-
wezig . . . . . .. . . . . . 

Zijn hoofd- en noodzenders 
electrisch gescheiden of ge
combineerd • . . . • . • • 

Is een radio-richtingzoeker 
aanwezig . . , . . . . . . . 

Dit certificaat is uitgereikt namens de 
Regering. Het blijft geldig tot 

Uitgereikt te de 

Hier volst het zegel of tû ondatekenfr&11 van 
de autoriteit. tlie btltut ia met da uitdrukking 
van het certificaat.. 

(Zegel) 

Indien h·et certificaat IDOt'dt· gdelumd, moet 
~ uolgende roordffl t•etltMlld; 

De ondergetekende verklaart. dat hij door 
genoemde Regering behoorlijk is gemachtigd 
dit certificaat uit te reiken. . • 
· (Handtebning) 

Model van een Certificaat van Vrijstelling 

CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING 
(0//icieel Zegel) (Land) 
Uitgereikt krachtens de bepalinseQ van het 
lntemation.aal Verdrag ter beveilicinc van 

mensenlevens _op zee, 1948 

~ 
,lol ... 

.9 5 J! 'i = ]~ 
0 -g 2 

1:ä s·a3 :a .-:: 
cd.~ 00 ~; ~::, -ä.a 

y ~.-:: ·- t een != c.a .ai = 
t,I 0. 
>·- 2tio C: al.-:: z .... =~ ~f 

De 
Ik, ondergetekende 

(Naam) Regering verklaart 
(Naam) verklaar · 
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Dat boven-ftl'ffleld schi~ op crond 'ftn 
Voorachrift van Deel 

van de Voorschriften aan het 
bovencenoemd Verdrag toegevoegd is vrij
gesteld van de eisen vervat in 1) 
van het Verdrag voor de reizen 
naar 

1) Hier invullen de voorwaarden, } 
iadien deze zijn gesteld. waaronder 
~e vrijstelling is verleend. 

Dit certificaat is uitgereikt namens de 
Regering. Het blijft geldig tot 

Uitgereikt te de 11) ..... . 

Hier r,olgt het zegel of de onderteluning van 
á autoriteit, die belMt i.s met de uitreiking van 
het certificaat. 

(Zegel) 

Indien het certificaat wordt 1.ukantl.. moet 
het volgende wordsn t,,...,,_.á~· 

De ondergetekende verklaart, dat hij door 
genoemde Regering behoorlijk is gemachtigd 
dit certificaat uit te reiken. 

(Handtekening) 

BIJLAGE B 
Bepalingen ter voorkoming van aa.n

varlncen op zee 

DEEL A. INLEIDING EN OMSCHRIJ
VINGEN 
Regel 1 

(a) Deze Regelen moeten worden op
gevolgd door alle vaartuigen en watervlieg
tuigen in volle zee en i:n alle wateren, die 
daarmede iQ verbiQding staan en bevaarbaar 
zijn voor zeeschepen, voor zoveel niet uit
gezonderd onder Regel 30. Wanneer, ten
gevolge VaJ\ hun bijzondere bouw, water
vliegtuigen niet ten volle aan de voor
schriften, vervat in de Regelen, welke het 
voeren van lichten en figuren aangeven, 
kunnen voldoen, moeten deze voorschriften 
zoveel als de omstandigheden toelaten. 

. worden nageleefd. 
(t,) De Recelen betreffende de lichten 

moeten bij elke weeracesteldheid van zons
ondergang tot zonsopkomst worden opge
volgd en gedurende die tijd mogen geen 
andere lichten worden gevoerd of getoond, 
welke voor de voorgeschrevene kunnen 
worden aangezien. welke de zichtbaarheid 
of kenbaarheid daarvan verminderen, of 
welke het houden van goede uitkijk be
lemmeren. 

(c) In de volgende Regelen, behalve 
waar het zinsverband anders vereist: 

(i) wordt onder ,, vaartuig" begrepen elk 
drijvend voorwerp. anders dan een water
vliegtuig op het water, gebruikt of in staat 
te worden gebruikt als een middel van ver
voer te water; 

(ii) wordt onder "watervliegtuig" begre
pen een vliegboot en elk ander vliegtuig, 
in staat om op het water te manoeuvreren; 

(iii) betekent de uitdrukking ,,werktuig
lijk voortbewogen vaartuig", elk vaartuig, 
voortbewogeQ door machines; 

{iv) moet elk werktuiglijk voortbewogen 
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vaartuig, dat ondec .zeil is en 1zijn machines 
àiet gebruikt. beschouwd worden al_s een 
zeilvaartuig en elk vaartuig, at dan niet 
onder zeil, dat zijn machines gebruikt. als 
een werktuiglijk voortbewogen vaartuig; 

(v) is een vaartuig of vliegtuig varende, 
wanneer het niet ten anker ligt, noch is 
vutcemaakt aan de wal, noch aan de grond 
zit· 

(=vi) betekent de uitdrukking "hoogte 
boven de romp" hoogte boven het hoogste 
doorlopende dek; 

(vii) moeten als lengte en breedte van 
een vaartuig genomen worden. die volgens 
de meetbrief; 

(viii) moeten als lengte en spaawijdte 
van een watervliegt,uig genomen worden de 
mazimum lengte en spéll\wijdte als aang,e
geven ÏQ het certificaat van luchtwaardig
heid, of zoals door meting wordt vastgesteld, 
wanneer een dergelijk certificaat ontbreekt; 

(ix) betekent het woord "zichtbaar", 
wanneer dit gebezigd wordt ten opzichte 
van lichten. zichtbaar bij donkere nacht en 
heldere dampkring; 

lxJ betekent de uitdrukking "korte stoot" 
een stoot van ongeveer één seconde duur; 

(xi) betekent de uitdrukking "lange 
stoot" een stoot van vier tot zes seconden 
duur; 

(xii) betekent het woord ,,fluit". fluit 
of sirene; 

(ziil) betekent het woord "ton", register 
ton bruto-inhoud. . 

DEEL B. LICHTEN EN FIGUREN 
Regel 2 

(a) Een werktuiclijk -voari'bewngen vaar
tuig moet. wanneer het varende is, voeren: 

(i) aan of voor de voormast, of op een 
vaartuig zonder voormast op het voorschip, 
een helder wit licbt, zodanig ingericht, dat 
het over een boog van de horizon van 20 
kompasstreken (225°) ononderbroken schijnt 
en zodanig geplaatst, dat het licht werpt 
over 10 kompasstreken (112 ½ 0 ) ter weers
zijden van het vaartuig. te weten van recht 
vooruit tot 2 streken (22 }/~) achterlijker 
dan dwars aan elke zijde. uit licht moet 
van een zodanige lichtsterkte zijn, dat het 
op een afstand van tenminste 5 zeemijlen 
zichtbaar is; 

(ii) hetzij vóór. hetzij achter het witte 
licht, genoemd onder (i), een tweede wit 
licht. van gelijke inrichting en lichtsterkte 
als dat licht. Vaartuigen met een lerurte 
kleiner daQ 45,7S m (150 voet) en slepende 
vaartuigen, zijn niet verplicht dit tweede 
licht te voeren, maar zij mogen zulks wel 
doen; 

(iii) Deze twee witte lichten moeten in 
het vlak van kiel en stevens zodanig zijn 
geplaatst, dat het ene licht ten minste 
4,S7 m (15 voet) hoger is dan het andere 
en zodanig ten opzichte van elkaar, dat 
het lage licht vóór het hoge is geplaatst. 
De horizontale afstand tussen de beide 
witte lichten moet tenminste driemaal de 
verticale zijn. Het laagste dezer twee witte 
lichten of, indien slechts één licht wordt 
gevoerd, dit ene licht, moet op een hoogte 
van niet minder dan 6,10 m (20 voet) boftn 
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de romp zijn geplaatst en indien de breedte 
van het vaartuig meer dan 6,Io m .(20 voet) 
bedraagt, op een hoogte boven de romp, 
die niet kleiner is dan deze breedte, met 
dien verstande echter, dat dit licht niet op 
grotere hoogte boven de romp dan I2,I9 m 
(40 voet) behoeft te worden gevoerd. Onder 
alle omstandigheden moeten het licht of de 
lichten vrij van en boven alle andere lichten 
en belemmerende bovenbouw zijn geplaatst; 

(lv) aan stuurboordzijde een groen licht, 
zodanig ingericht, dat het over een boog 
van 10 kompasstreken (112½ 8

) van de ho
rizon onderbroken schijnt en zodanig ge
plaatst, dat het licht werpt van recht vooruit 
tot 2 kompasstreken (22½ 0 ) achterlijker dan 
dwars aan stuurboordzijde. Dit licht moet 
van een zodaruge lichtsterkte sijn, dat het 
op een af stand van tenminste 2 zeemijlen 
zichtbaar ia; 

( v) aan bald>oordzijde een rood licht, zo
danig ingericht, dat het o-.er een boog van 
10 kompasstreken (112½ 0

) van de horizon 
ononderbroken schijnt en zodanig geplaatst, 
dat het licht werpt van recht vooruit tot 2 
streken (22 ½ 0 ) achterlijker dan dwars aan 
bakboordzijde; Dit licht moet van een zoda
nige lichtsterkte .zijn, dat het op een af1tand 
van tenminste 2 zeemijlen zichtbaar ia; 

( vi) de genoemde groene en rode boord
lichten moeten aan de binnenzijde zijn voor
zien van schermen, welke tot op een afstand 
van tenminste 0,91 m (3 voet) van de lan
taarn naar voren doorlopen, op zodanige 
wij.ze ingericht, dat wordt voorkomen, dat 
het groene licht aan bakboordzijde en het 
rode licht aan stuurboord.zijde wordt gezien. 

(b) Een watervliegtuig, dat op het water 
varende is, moet voeren: 

(i) op het voorgedeelte in het midden, 
daar waar het het beste gezien kan worden, 
een helder wit licht, zodanig ingericht, dat 
het over een boog van de horizon van 220 
kompasgraden ononderbroken schijnt en 
zodanig geplaatst, dat het licht werpt over 
uo kompasgraden ter weerszijden van het 
vliegtuig, te weten van recht vooruit tot 
20 ° achterlijker dan dwars aan elke zijde 
en van zodanige lichtsterkte, dat het op 
een afstand van tenminste 3 zeemijlen 
zichtbaar is; 

(ii) op het rechter of stuurboordvleugel
uiteinde een groen licht, zodanig ingericht, 
dat het over een boog van de horizon van 
I 10 kompasgraden ononderbroken schijnt 
en zodanig geplaatst, dat het licht werpt 
van recht vooruit tot 20 ° achterlijker dan 
dwars over bakboord en van zodanige licht
sterkte, dat het op een afstand van tei:uninste 
2 zeemijlen zichtbaar is; 

(iii) op het linker of bakboordvleugel
uiteinde een rood licht, zodanig ingericht, 
dat het over een boog van de horizon van 
110 kompasgraden ononderbroken schijnt 
en zodanig geplaatst, dat het licht werpt 
van recht vooruit tot 20 ° achterlijker dan 
dwars over bakboord en van zodanige 
lichtsterkte, dat het op een afstand van 
tenminste 2 zeemijlen zichtbaar is: 
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Regel 3 

"' (q) Ee:Q werktuiglijk voortbewogen vaar
•tuig, dat een ander vaartuig sleept of duwt,. 
moet zijn zijdelichten voeren en bovendien 
twee heldere witte lichten loodrecht boven 
elkander met ten minste 1,83 m (6 voet) 
tussenruimte e:Q, indien het meer dan één 
vaartuig sleept en bovendien de lengte van 
de sleep, gerekend van het hek van het 
vaartuig, dat sleept, tot het hek van het 
achterste gesleepte vaartuig meer dan 183 

•m (6oo voet) bedraagt, moet het nog een 
derde helder wit licht voeren, 1,83 m (6 voet} 
boven of onder de reeds genoemde lichten. 
Elk dezer lichten moet van gelijke inrichting 
zijn en dezelfde lichtsterkte hebben en één 
dezer lichten moet ,gevoerd worden op de
zelfde plaats als het witte licht, bedoeld 
in Regel 2 onder (a) {i), met dien verstande, 
dat het onderste licht op een hoo.gt,e van 
niet minder dan 4,57 m (14 voet) boven 
de romp moet worden gevoerd. Aan . boord 
van schepen met één mast, mogen de 
lichten aan de mast worden gevoerd. 

(b) Het slepende vaartuig moet ook l,f 
het heklicht, bedoeld in Regel 10 öf ini>laats 
van een klein wit licht een wit licht achter 
de schoorsteen of de achtermast voeren ten 
behoeve van het sturen door de sleep, dioch 
dit li..!ht mag niet voorlijker dan dwars 
zicht ~aar zijn. Het voeren van het witte 
licht, bedoela in Regel 2 onder (a) (îi) is 
nie . verplicht. 

{c) Een watervliegtuig op het water, dat 
een of meer watervliegtuigen of vaartuigen 
sleept, moet de lichten, voorgeschreven in 
Regel 2 onder (b) (i), (ii) en (iii) voeren en 
bovendien een tweede wit licht van gelijke 
inrichting en lichtsterkte als het witte licht" 
genoemd in Regel 2 onder (b) (i) loodrecht 
boven of onder dat licht, op een afstand 
van tenminste 1,83 m (6 voet). 

Regel 4 

(a) Een vaartuig, waarmede niet kan 
worden gemanoeuvreerd, moet daar, waar 
zij het best kunnen worden gezien en, indien 
het een werktuigelijk voortbewogen vaar-

, tuig, instede van de in Regel 2 onder (a) 
(i) en (ii) genoemde lichten, twee rode lichten 
voeren, loodrecht boven elkander, met 
tenminste 1,83 m (6 voet) tussenruimte, 
van zodanige inrichtinc en lichtsterkte, dat 
zij over de gehele horizon op een afstand van 
tenminste twee zeemijlen zichtbaar zijn. 
Overdag moet een zodanig vaartuig, daar, 
waar zij het best gezien kunnen, worden, 
twee zwarte bollen of figuren, elk tenminste 
0,61 m (2 voet) in middellijn, foodrecht 
boven elkander met tenminste 1 ,83 m (6 
voet) tussenruimte voeren. 

(b) Een watervliegtuig op het water, 
waarmede niet kan worden gem,anoeuvreerd, 
mag daar, waar zij het beste kunnen worden 
gezien, twee rode lichten voeren, loodrecht 
boven elkander, met niet minder dan 0,,92 m 
(3 voet) tussenruimte. zodanig ingericht en 
van zodanige lichtsterkte, dat zij over de 
gehele horizon op een afstand van tenmiBSte 
2 zeemijlen zichtbaar zijn; en het mag over
dag twee zwarte ballen of figuren. met een 
middellijn van niet minder dan 0,61 m 
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(2 voet) voereni· daár, waar zij het best 1 gezien kunnen worden, loodrecht onder t 
elkander mèt nie.t minder dan 0,92 m (3 voet) t 
-tussenruimte. . . 1 

(c) Een vaartuig, bezig zijnde met het 
leggen of lichten van een onderzeese kabel : 
of navigatie-merk, of een vaartuig, bezig , 
met hydrografisch opnemen of met onder 

1 water werkzaamheden, indien het door de 
aard van het werk, niet voor naderende , 
vaartuigen uit èle weg kan gaan, moet~ in · 
.stede van de lichten, voorgeschreven in 
Regel 2 onder (a) (i) en (ii), drie lichten , 
loodrecht boven elkander, met onderlinge 
tussenruimten van tenminste 1,83 m (6 voet) 
voeren. Het hoogste en het laagste licht 1 

moeten rood, het middelste moet wit zijn; 
zij moeten zodanig ingericht en van zodanige . 
.lichtsterkte zijn, dat zij over de gehele 
horizon op een afstand van tenminste . 2 
zeemijlen zichtbaar zijn. 

Ovèrdag moet zodanig vaartuig, daar, 
waar zij het best gezien kunnen worden, 
drie figuren met een middellijn van ten
minste 0,61 m (2 voet) loodrecht boven 
. elkander, met een onderlinge tussenruimte 
van tenminste 1,83 m (6 voet) voeren. De 
bovenste en onderste figuren moeten bol
-vormig en rood van kleur, het middelste 
·figuur moet ruitvormig en wit van kleur 
zijn. 

(d) De vaartuigen en watervliegtuigen 
·in deze Regel bedoeld, mogen, wanneer zij 
geen vaart door het water lopen, de zijde
lichten niet voeren, maar moeten die lichten . 
voeren, wanneer zij vaart lopen. 

(é) De lichten en figuren ÏI\ dit artikel 
voorgeschreven, moeten door andere vaar
tuigeI\ en watervliegtuigen worden opgevat 
als sein, dat het vaartuig of watervliegtuig, 
dat deze lichten of figuren voert, niet kan 
manoeuvreren en dus niet uit de weg kan 
gaan. 

(f) Deze seinen zijn . geen seinen voor 
..schepen in nood, die hillp vragen. Laatst
.bedoelde seinen zijn vermeld in Regel 31 

Regel 5 

' (a)- Een zeilvaartuig, dat varende is, en 
-elk vaartuig of watervliegtuig, dat gesleept 
wordt, moet dezelfde lichten voeren als in 
Regel 2 voor een werktuiglijk voortbewogen 
vaartuig of watervliegtuig, dat varende is, 
zijn voorgeschreven, met uitzondering van 
de in die Regel genoemde witte lichten, 
welke zij ninuner mogen voeren. Zij moeten 
tevens heklichten, als aangegeven in Regel 
10, voereI\, met dien verstande, dat gesleepte 
vaartuigen, behalve net laatste schip van 
een sleep, in de plaats van een heklicht een 
klein wit licht, als bedoeld in Regel 3 oQder 
,b), mogen voeren. 

(b) Een vaartuig, dat voortgeduwd wordt 
moet op het voorste gedeelte aan stuurboord 
een groen licht en aan bakboord een rood 
1 icht voeren, beide lichten · van dezelfde 
.soort, als de lichten omschreven in Regel 2 
onder (a) (iv) en (v) en afgeschermd als 
voorgrschreven in Regel 2 onder (a) (vi) 
met dien verstande, dat elk aantal vaac• 
tuigen voortgeduwd als een groep, verlicht 
.zal wordeQ alsof het een eqkel vaartuig is. 

i : Regel6 
'(a) Wanneer, tencevolge· van slecht weér 

·of oqi. andere gegronde redenen, op kleine 
· vaartuigen, de groene en rode zijdelichten 
niet ·vast kunnen worden bevestigd, moeten 
deze lichten worden aangestoken en voor 
onmiddellijk gebruik gereed worden geholl• 
den en, wanneer een ander vaartuig nadert, 
of wanneer het ·zelf in de nabijheid van een 
ander vaartuig komt, aan hun respectieve 
zijden, tijdig om aanvaring · te voorkomen, 
worden getoond, op zodanige wijze, dat zij 
het best zichtbaar zijn en dat het groene 
licht niet aan bakboord, het rode licht ni·et 
aan stuurboord schijnt, zomede dat beide 
lichten aan hun respectieve zijden~ voor
zoveel dit practisch mogelijk is, niet meer 
dan 2 streken (22 ½ 0 ) achterlijker dan 
dwars zichtbaar zijn. 

(b) Om het gebruik van deze draagbare 
lichten doeltreffender te doen· zijn en gemak
kelijker te maken, moeten de lantaarns uit
wendig in de kleur van het licht, dat zij 
doen schijnen, zijn geschilderd en van een 
doelmatig scherm zijn voorzien . 

Regel 7 

Werktuiglijk voortbewogen vaartuigen 
van minder dan 40 ton, vaartuigen door 
riemen of zeileI\ voortbewogen van minder 
dan 20 ton en roeiboten zijn, wanneer zij 
vuende zijn, niet verplicht de in Regel 2 
vermelde bchten te voeren, doch zij moeten, 
wanneer zij · deze niet voeren, voorzien zijn 
van de navolgende lichten: 

(a) Werktui,glijk voortbewogen vaartui
gen van minder aan 40 ton. behoudens het 
bepaalde onáer (b), moeten voeren: 

(i) op het voorschip, daar, waar dit het 
. best kau worden gezien en op een hoogte 
van tenminste 2,75 m (9 voet) boven het 

· potdeksel, een ·helder wit licht, ingericht en 
· geplaatst als in Regel 2 onder (a) (i) is 
omschreven en van zodanige lichtsterkte, 
dat het op een afstand van tenminste 3 

. zeemijlen zichtbaar is; 
-:r (ii) groene en rode boordlichten, inge
richt en geplaatst als in Regel 2 onder (a) (iv) 
en (v), is omschreven en van zodanige licht
sterkte, dat zij op een afstand van tenminste 
1 zeemijl zichtbaar zijn, of een samengestelde 
lantaarn, teneinde aan de respectieve zijden 
een groen en een rood licht van recht vooruit 
tot ;z streken (22 ½ 0 ) achterlijker dan dwars . . 

: Deze lantaarQ moet tenminste 0,91 m (3 
voet) onder het witte licht worden gevoerd. 

(b) Kleine werktuiglijk voortbewogen 
vaartuigen, zoals die, welke aan boord van 
zeeschepen worden medegevoerd, mogen het 

· witte '. licht, op minder dan 2,75 Dl (9 voet) 
boven het potdeksel voeren, doch het moet 
gevoerd worden boven de zijdelichten of 
de samengestelde lantaarn, genoemd onder 
(a) (ii). 

(c) Vaart,uigen door riemen of zeilen 
voortbewogen, van minder dan 20 ton, 
moeten, behoudens het bepaalde onder (d), 
wanneer zij de zijdelichten niet voeren, een 
lantaarn voeren, daar, waar deze het best . 
kan worden gezien, welke lantaarn aan de 
ene zijde een groen licht en aan de andere 
zijde een rood licht toont, van een zodanige 
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lichtsterkte, dat zij op_ .een afstand van 
tenminste I zeemijl zichtbaar zijn en zodanig 
geplaatst, dat het groene licht niet aan 

. bakboordzijde en het rode licht niet aan 
stuurboordzijde kan worden gezien. Indien 
het niet mogelijk is de lantaarn te plaatsen, 
moet zij voor onmiddellijk gebruik gereed 
worden gehouden en tijdig genoeg om 
aanvaring te voorkomen, worden getoond, 
zodanig, dat het groene licht niet aan 
bakboordzijde en het rode licht niet aan . 
stuurboordzijde wordt gezien. 

(d) Kleine roeiboten, waarmede geroeid 
of gezeild wordt, kunnen volstaan met het 
gereed houden van een electrische lamp of 
een aangestoken lantaarn, die een wit licht 
geeft. welke lamp of lantaarn, tijdig om 
aanvaring te voorkomen, moet worden ge- · 
toond. · 

(e) De in deze Regel bedoelde vaartuigen 
behoeven de in Regel 4 onder {a) en in 
Regel II onder {e) voorgeschreven lichten 
of figuren niet te voeren. 

Regel 8 

(o) (i) ·Zeilloodsvaartuigen op hun kruis
station zijnde om loodsdiensten te verrichten 
en niet ten anker liggende, mogen de lichten, 
die voor andere schepen zijn voorgeschreven, 
niet voeren of tonen, maar moeten in de 
top van de mast een wit licht voeren, dat 
over de gehele horizon op een afstand van 
teQminste 3 zeemijlen zichtbaar is en zij 
m.oeten bovendien met korte tussenpozen 
van ten hoogste 10 minuten, een of meer 
stakellichten tonen; 

(ii) Wanneer zij op k-orte afstand andere 
vaartuigen naderen of door andere vaar
tuigen worden genaderd, moeten ziJ hun 
boordlichten aangestoken voor gebnuk ge
·reed houden en deze met korte tussenpozen 
-tonen, ten einde de richting aan te geven, 
waarin zij sturen; het gro~nè licht mag 
-echter niet aan bakboordzijde, het rode 
.niet aan stuurboordzijde zichtbaar zijn; 

(iii) Een zeilloodsvaartuig van een soort, 
-dat genoodzaakt is langszijde van een vaar• 
-tuig te gaan om een loods af te geven, mag 
.het witte licht tonen, in plaats van dit in 
-de top van de mast te voeren en mag, in 
plaats van de bovengenoemde boordlichten, ' 
-een l&I1taarn met een groen glas aan de 
--ene zijde, en een rood glas aan de andere 
zijde, voor gebruik gereed houden, om te 
1>ezigen op de wijze als hierboven is om-
schreven. 

(b) Een werktuiglijk voortbewogen loods-.. 
·vaartuig op zijn kruisstation zijnde om 
loodsdienst te verrichten en niet ten anker
.liggende, moet, behalve de lichten en stakel 
.lichten voor :teilloodsvaartuigen voorge
·schreven, op een afstand van 2,40 m (8 voet) 
-onder het witte toplicht een rood licht 
voeren, dat over de gehele horizon op een 
.afstand van tenminste 3 zeemijlen zichtbaar 
:is en bovendien de boor-dlichten, die voor 
·varende vaartuigen zijn voorgeschreven. 
Een helder wit flikkerlicht, dat rondom 

.zichtbaar is, mag in plaats van een stakel .. 
licht worden gebezigd. 

(c) Alle loodsvaartuigen, op bun kruis
.station zijnde om loodsdiensten te verrichten 
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~n ten anker liggend, moeten de· lichten 
voeren en de stakellichten tonen, voorge

.f:lchreven ondet (a) en (b), met. uitzondering 
tfY'an de boordlichten, die niet moge·n worden 
.gevoerd of getoond. Zij -moeten bovendien 
het ankerlicht of de ankerlichten voeren, 

wmschreven in Rege 1 II. 
,1 (d) Alle loodsvaartuigen, ten anker of 
:aiet ten anker zijnde; moeten, wanneer zij 
geen loodsdienst op hun kruisstations ver" 

.srichten, dezelfde lichten voeren als andere 
, vaartuigen van hun soort en tonnenmaat. 

Regel 9 

· (a) Vissersvaartuigen, welke niet vissen-
de zijl\, moeten de lichten en de figuren 
voeren of tonen, welke voor vaartuigen van 

· hun soort en tonnenmaat zijn voorgeschre
ven. Als zij vissende zijn, moeten zij alleen 
de in deze Régel voorgeschreven lichten of 
figuren voeren of tonen, welke, tenzij anders 
is bepaald, zichtbaar moeten zijn op een 
afstand van tenminste twee zeemijlen. 

(b) Vaartuigen, vissende met sleeplijnen, 
moeten, al naargelang van de omstandig
heden alleen de lichten voeren, voorge

: schreven voor een werktuiglijk voortbewogen 
vaartui«c of voor een zeilvaartuig. 

(c) Vaartuigen vissende met netten of 
lijnen, behalve sleeplijnen, die niet meer 
dan 153 m (soo voet) horizontaal van het 

· vaartuig af achteruit in -zee uitstaan, moeten, 
daar, waar dit het best kan worden gezien, 
een rondschijnend wit licht voeren en, 
wanneer zij een ander vaartuig nadere~ of 
door een ander vaartuig genaderd worden, 
bovendien een tweede wit licht tonen, ten
minste 1,83 m (6 voet) onder het eerste 
licht op een horizontale afstand van tenmin
ste 3,os m (10 voet) - 1,53 m (6 voet) in 
kleine open boten - daarvan verwijderd in 

· de richting, waar het uitstaande vistuig is 
vastgemaakt. Overdag moeten zodanige 
vaartuigen hun werkzaamheden aangeven, 
door een mand opgehangen, daar, waar z~j 
het best k&Q worden gezien en, indien ziJ 
ten anket zijnde het vistuig hebben uitstaan, 
moeten zij bij de nadering van andere vaar
tuigen deze mand tonen in de richting van 
de ankerbal naar het vistuig. 

(d) Vaartuigen, vissende met netten of · 
lijnen, behalve sleeplijnen, die meer dan 
153 m (soo voet) horizontaal van het vaar
tuig af achteruit in zee uitstaan, moeten, 
daar, waar dit het beste gezien kan worden, 
drie witte lichten in een driehoek met de 
top naar boven voeren, met onderlinge 
afstand van tenminste 0,91 tn (3 voet), 
welke lichten rondom zichtbaar moeten zijn. 

· Wanneer zij vaart door het water lopen, 
moeten de vaartuigen de voorgeschreven 
zijdelichten voeren, doch zij mogen die 
met voeren, wanneer zij geen vaart lopen. 
Overdag moeten zij een mand op het voor
schip, zo dicht als mogelijk bij de voor
steven voeren, niet minder daq 3,05 m 
(10 voet) boven de verscha.Qsing en, boven
dien daar, waar dit het best gezien kan 
worden een zwarte kegel met de punt naar 
boven. Indien zij ten anker 'Zij11de het vis
tuig hebben uitstaan, moeten zij bij de 
nadering V&A andere vaartuigen de mand 

?S 
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tOQell in de richting van de ~erbol naar 
het vistuig. .. 

(e) Vaartuigen, bezig met de treilYissenJ, 
waaronder wordt verstaan het slepen van 
een vistuig over of dicht langs de zeebodem, 
Qiet ten 81\ker zijnde, moeten voereQ: 

(i) indien het werktuiglijk voortbewogen 
vaartuigen zijn, op dezelfde plaats als het 
in Regel 2 onder (a) (i) genoemde witte 
licht, een driekleurige lantaarn, welke zo
danig moet zijn ingericht en geplaatst, dat 
zij doet schijnen: een wit licht over een 
boog van de horizon van recht vooruit 
tot 2 streken (22 ½f 0

) aan elke zijde; een 
groen en een rood icht over een boog van 
de horizon van 2 streken (22 ¼ 0 ) van voren 
tot 2 streken ( 22 ½ 0 ) achterli1ker dan dwars, 
onderscheidenlijk aan stuurboord- en bak
boordzijde en voorts tenminste I,83 m 
(6 voet) en ten hoogste tot 3.6s m (12 voet) 
onder de driekleunge lantaarn een wit licht 
in een lantaarn, welke zodanig moet zijn 
ingericht, dat zij een helder gelijkmati~ en 
ononderbroken bcht over de gehele honzon 
doet schijnen. Zii moeten ook het in Regel 10 
onder (a) omschreven hek licht voeren; 

(ii) indien het zeilvaartuigen zijn, et:n 
wit licht in eeQ lantaarn, welke zod~g 
moet zijn ingericht, dat ~ij een helder gehJk
matig, ononderbroken hebt over- · de gehele 
horizon doet schijnen. Bovendien moeten 
zij wanneer zij andere vaartuigen naderen 
of door andere vaartuigen genaderd worden, 
daar waar dit het best kan worden gezien, 
tijdig genoeg om aanvaring te voorkomen, 
een wit stakellicht tonen; 

(iii) overdag moeten de bovengenoemde 
vaartuigen, daar, waar dit het beste gezien 
kan worden, een mand voeren. 

(/) Vissersvaartuigen mogen steeds, be
halve de lichten, welke zij volgens deze 
Regel verplicht zijn te tonen, wanneer het 
nodig is om de aandacht v~ nader~nde 
vaartuigen te trekken, een stakelbcht bezigen, 
Zij mogen eveneens werklichten gebruiken. 

{g) Elk ten anker liggend vaartuig, dat 
vissende is, moet de lichten of figuren tonen, 
voorgeschreven in Regel II (a), (b) of (c) 
en moet tevens bij nadering van een ander 
vaartuig of andere vaartuigen nog een wit 
licht tonen, tenminste 1,38 m (6 voet) !ager 
dan het voorste ankerlicht en op een honzon
tale afstand va.il dit licht van tenminste 
3,5 m ho voet) gemeten in de richting van 
het Yistuig. 

(h) Indien een vaartuig, tijdens het 
vissen, met het vistuig vastraakt achter 
een steen of ander-beletsel, moet het overdag 
de onder (c), (d) of (e) voorgeschreven mand 
neerhalen en het sein tonen, genoemd in 
Regel 11 onder- {c). Des nachts moet het 
de i.n Regel I 1 onder (a) en (b) voorge
schreven lichten of het daar voorgeschreven 
licht voeren. Gedurende mist, nevelachtig 
weer sneeuwval', 'zware regenbuien of elk 
ande~e toestand, welke in gelijke mate de 
zichtbaarheid vennindert, moet het overdag 
en des nachts het sein geven, dat is voor
geschreven in Regel 15 onder _(c) (v)_. welk 
sein ook moet wordell gebruikt biJ goed 
zicht, indien een ander vaartuig dicht nadert. 

Noot. Zie voor mistseinen voor visseQde 
vaartuigen Regel 15 onder Cc) (be). 
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Regel 10 

{a) Een vaartui~. dat varende ia, moet 
op het achterschip een wit licht voeren. dat 
zodanig is incericht, dat het ,over een boog 
van de horizon van 12 kompasstreken (135 °) 
ononderbroken schijnt en zodanig geplaatst. 
dat het licht werpt van recht achteruit 6 
streken (6'7 ½ 0 ) naar elke zijde van het 
vaartuig en van zodanige lichtsterkte, dat 
het op een afstand van tenminste 2 zeemijl~n 
zichtbaar is. Dit licht moet zoveel mogehJk 
op dezelfde hoogte als de zijdelichten worden 
gevoerd. 

Noot. Zie voor slepende of gesleept 
wordende vaartuigen de Regelen 
3 onder (b) en .s. 

(b) Indien het aan boord van een klein 
vaartuic, tengevolge van slecht weder of 
om een andere gegronde reden, niet mogelijk 
is dit licht vast te bevestigen, moet een 
electrische lamp of aancestoken 18.1\taarn 
gereed voor gebruik bij de hand worden 
gehouden, welke bij nadering van een op-
1 opend vaartuig, tijdig genoeg om een aan
varing te voorkomen, moet worden getoond. 

(c) Een watervliegtuig op het water. 
moet wanneer het varende is, aan de staart 
een ,;.it licht voeren, zodanig ingericht, dat 
het over een boeg van de horizon van I40 
kompasgraden een ononderbroken licht 
werpt en zo geplaatst, dat het licht getoond 
wordt 70 ° van recht achteruit naar beide
zijden van het watervliegtuig envanzodanige 
lichtsterkte, dat het op een afstand van 
tenminste 2 zeemijlen zichtbaar is. 

Regel II 

(a) EeLI vaartuig, met een lengte van 
ounder dan 45, 75 m. (150 voet) moet, ten 
anker liggend, vooruit, daar, waar dit het 
best gezien kan worden, een wit licht voeren 
in een lantaarn, zodanig ingericht, dat zij 
een helder, gelijkmatig en ononderbr~ken 
licht verspreidt, dat over de gehele horizon 
op een afstand van ten minste 2 zeemijlen 
zichtbaar is. 

(b) Een vaartuig met een lengte van 
45,75 m (ISO voet) en meer, _moet, ten 
anker liggend, op het voorschip op een. 
hoogte van niet minder dan 6,10 m (20 voet) 
boven de romp, zulk een licht voeren en 
aan of bij het hek van het vaartuig op een 
hoogte van tenminste 4,57 m (15 voet) 
lager dan het voorste, een tweede dergelijk 
licht. Beide lichten moeten over de gehele 
horizon op een afstand van tenminste 3 
zeemijlen zichtbaar zijn. 

(,e) Tussen zonsopkomst en zonsonder-
gang moeteq alle ten anker liggende vaar
tuigen vooruit, daar, waar deze het best 
kan worden gezien, een zwarte bal met een 
middellijn van tenmins!e 0,61 m (2 voet) 
voeren. 

(d) Een vaartuig, bezig met het leggen 
of lichten van een onderzeese kabel of 
navigatiemerk of een vaartuig bezig met 
hydrografisch opnemen of onderwaterwerk
zaamheden, moet, ten anker- liggend, be
halve die lichten of figuren, welke in de 
voorafgaande paragrafen van deze Regel 
voor zover toepasselijk zijn voorgeschreven. 
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cfe lichten of figuren voeren of to•n om
sc:hreven in Regel 4 onder te). 
· (,) Een vaartuig, dat aan 4e grond zit, 

moet des nachts het licht of de lichten, ge
noemd onder (a) en (b) en bovendien -de 
twee rode lichten, voorgeschreven in regel 4 
onder (a) voeren. Overdag moet zodanig 
vaartuig daar, waar zij het beste kunnen 
worden gezien, loodrecht boven elkander 3 
zwarte ballen, elk met een middellijn van 
tenminste 0,61 m (2 voet), niet minder dan 
1,83 m (6 ·voet) van elkander, voeren. 

(/) Een watervliegtuig op het water met 
een lengte van minder dan 45,75 m (Iso 
voet) moet, ten anker liggend, daar, waar 
dit het best kan worden gezien, een wit 
licht voeren, dat over de gehele horizon 
op een afstaqd van tenminste 2 zeemijlen 
zichtbaar is. 

(g) Een watervliegtuig op het water met 
een lengte van 45,75 m (150 voet) en meer, 
moet ten anker liggende, daar, waar dit 
het best gezien kan worden, een wit licht 
vooruit en een wit licht achteruit voeren, 
welke beide lichten over de gehele horizon 
op een afstand van tenminste 3 zeemijlen 
zichtbaar moeten zijn, en bovendien, wan
neer het watervliegtuig een spanwijdte van 
meer dan 45,75 m (150 voet) heeft, een 
wit licht aan elke zijde om de maximum 
wijdte aan te geven en zoveel als praktisch 
mogelijk zichtbaar over de gehele horizon 

· op een afstand va.a tenminste een zeemijl. 
(h) Een watervliegtuig, dat aan de grond 

zit, moet een ankerlicht of de ankerlichten 
· voeren als omschreven onder (f) en (1) en 
bovendien mag het twee rode lichten lood
recht onder elkander op een onderlinge 
afstand van tenminste 0 191 m t3 voet) 
voeren, zo geplaatst dat zij over de gehele 
horizon zichtbaar zijn. 

Regel 12 

Elk vaartuig of watervliegtuig op het 
water mag, indien het nodig is om de aan
dacht te trekken, behalve de lichten, welb 
het krachtens deze Regelen voeren moet, 
een stakel licht tonen of gebruik maken 
van een knalsein of ander doeltreffend ge
luidsein, hetwelk niet voor een ander elders 
in deze Regelen voorgeschreven sein kan 
worden gehouden. 

Regel 13 
(a) Deze Regelen beletten noch het 

opvolgen van bijzondere bepalingen, door 
een Regering van een land gemaakt. met 
betrekking tot het voeren van aanvullende 
positielichten en seinlichten voor oorlogs
vaartuigen, voor vaartuigen in convooi, of 
watervliegtuigen op het water. noch het 
toqen vaq door reders aangenomen verken
ningsseinen, welke door hun onderscheiden
lijke Regeringen zijn toegestaan en behoorlijk 
ingeschreven en bekend zijn gemaakt. 

(b) Indien de betrokken Regering van 
mening is, dat een oorlogsschip of ander 
militair vaartuig of watervliegtuig van bij
zondere constructie of be5temd voor bijzon
de..e doeleinden niet volledig kan voláoen 
aan de voorschriften van een dezer Regelen, 
'YOOrzoveel betreft het aantal, de plaats, de 
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~ichtbaarheid of de schijningshoek van 
lichten of figuren zonder met de militaire 
,lunctie Va!\ het vaartuig of van het water-
vliegtuig in botsing te komen, moet zulk 
,een vaartuig of watervliegtQig, voorzoveel 
betreft het aantal, de plaats, de zichtbaar• 
heid of de schijningshoek van lichten of 
figuren voldoen aan andere voorschriften, 
welke de Regering als het meest overeen
komende met deze Regelen met betrekking 
tót dat vaartuig of watervliegtuig acht te 
zijn. 

Regel 14 

Een vaartuig, dat onder zeil is, doch 
tevens werktuiglijk wordt voortbewogen, 
moet overdag vooruit, daar. waar deze het 
best gezien kan worden, een zwarte kegel 
met de punt naar boven. met een grondvlak 
van niet minder dan 0.61 m (2 voet) middel
lijn voeren. 

Regel 15 

(a) Een werktuiglijk voortbewogen vaar
tuig moet voorzien zijn van een deugdelijke 
fluit, werkend door middel van stoom of 
een stoomvervangend middel, zo geplaatst, 
dat het geluid niet wordt onderschept door 
enige hindernis. van een deugdelijke werk" 
t uiglijk gedreven misthoorn en tevens van 
een deugdelijke klok. Een zeilvaartuig val\ 
zo ton en groter moet voorzien zijn van 
een soortgelijke misthoorn en klok. 

(b) Alle seinen, in deze Regel voorge.: 
schreven voor vaartuigen, welke varende 
zijn, moeten worden gegeven: 

(i) door werktuiglijk voortbewogen vaar
tuigen op de fluit; 

(ii) door zeilvaartuigen op de mist
hoorn; 

liii) door gesleept wordende vaartuigen 
op de fluit of de misthoorn. 

(c) Gedurende mist, nevelachtig weer, 
sneeuwval, zware regenbuien of elke andere 
toestand, die in gelijke mate de zichtbaar-heid 
vermindert, moeten zowel overdag als des 
nachts, de in deze Regel voorgeschreven 
seinen als volgt gegeven worden: 

(i) een werktuiglijk voortbewogen vaar
tuig, hetwelk vaart door het water loopt, 
moet, met tussenpozen van niet meer dan 
twee minuten, een lange stoot geven; 

(ii) een werktuiglijk voortbewogen vaar
tuig, dat varende is, moet, wanneer het 
gestopt ligt en geen vaart door het water 
loopt, met tussenpozen van niet meer dan 
twee minuten, twee lange stoten, gescheiden 
door een tussenpoos van ongeveer één 
seconde. geven; 

(iii) een zeilvaartuig, dat varel\de is, 
moet, met tussenpozen van niet meer dan 
een minuut, één stoot geven als het over 
bakboord bij de wind ligt, twéé stoten na 
elkander als het over stuurboord bij de 
wind ligt en drie stoten na elka.Qder als het 
de wind achterlijker dan dwars heeft; 

(iv) een vaartuig, dat ten anket- ligt, 
moet, met tussenpozen van niet meer dan 
één minuut, gedurende ongeveer vijf secon
den snel de klok luiden. Aan boord van 
vaartuigen met een lengte van meer dan 
106, 75 m (350 voet) moet de k:lok op het 
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voorschip worden geluid en· bovendien 
moeten op het achterschip door middel 
van een gong of ander instrument, waarvan 
de toon en het geluid niet met die van de 
klok kunnen worden verward, met tussen
pozen van niet meer dan één minuut, ge
durende ongeveer vijf seconden geluidseinen 
worden gegeven. Elk vaartuig, ten ank.er 
1 iggend, mag daarenboven, in overeenstem
ming met Regel 12, drie opeenvolgende 
stoten geven, te weten één korte, één lange 
en één korte stoot, om een naderend vaar
tuig kennis te geven van zijn plaats en te 
waarschuwen voor de mogelijkheid van 
aanvaring; 

(v) een vaartuig, dat sleept, een vaartuig 
bezig met het leggen of lichten van een 
onderzeese kabel of navigatiemerk en een 
vaartuig, dat varende is en voor een naderend 
schip niet uit de weg kan gaan, omdat het 
niet, of niet op de wijze als in deze Regelen 
wordt geëist, kan manoeuvreren, moet, in 
plaats van de in deze Regel onder (i), (ii) 
en (iii) voorgeschreven seinen, met tussen
pozen van niet meer dan één minuut, drie 
opeenvolgende stoten geven, namelijk één 
lange stoot gevolgd door twee korte stoten; 

(vi) een vaartuig, dat gesleept wordt, of, 
indien meer dan één vaartuig wordt gesleept, 
alleen het laatste vaartuig van de sleep, 
moet, indien het bemand is, met tussenpozen 
van niet meer dan één minuut, vier stoten 
'achter elkander geven, te weten één lange 
~toot gevolgd door drie korte stoten. 

Indien mogelijk moet dit sein gegeven 
worden onmiddellijk na het door het slepende 
vaartuig gegeven sein; 

(vii) een vaartuig, dat aan de grond zit, 
moet het sein geven onder (iv) . voorge
schreven en bovendien drie van elkander 
gescheiden, duidelijke slagen op de klok 
onmiddellijk vóór en onmiddellijk na zulk 

· sein; 
(viii) een vaartuig van minder· dan 20 

ton, een roeiboot of een watervliegtuig op 
het wa+er, is niet verplicht de bovengenoemde 
seinen te geven, doch, indien het deze niet 
geeft, moet het -een ander goed hoorbaar 
geluidsein geven met tussenpozen van niet 
meer dan één minuut; 

(ix) een vaartuig van 20 ton of meer 
moet, wanneer het vissende is, met tussen
pozen van niet meer dan één minuut een 
stoot geven gevolgd door het luiden van 
de klok, of het mag, in plaats van deze 
seinen een geluidsein, bestaande uit een 
serie van verscheidene afwisselend hoge en 
lage tonen, geven. 

Regel 16 

De snelheid der vaartuigen gedurende mist enz. 
moet matig zijn 

(a) Elk vaartuig of elk zich op het water 
voortbewegend watervliegtuig, moet gedu
rende mist, nevelachtig weer, sneeuwval, 
zware regenbuien of elke andere toestand, 
die op gelijke wijze de zichtbaarheid ver
mindert, een matige vaart lopen, daarbij 
zorgvuldig rekening houdende met de be
staande omstandigheden en toestanden. 

(b) Een werktuiglijk voortbewogen vaar
tuig, dat, in een richting naar het voorkomt 
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voorlijker dan dwars, het mistsein hoort 
van eerf vaartuig, waarvan het de positie 
niet met zekerheid kent, moet, voorzoveel 
de omstandigheden dit toelaten, de machines 
stoppen en vervolgens voorzichtig manoeu
vreren tot het gevaar voor aanvaring is 
geweken. 

DEEL C. REGELEN BETREFFENDE 
HET UITWIJKEN 

Inleiding 
1. Bij het nakomen en uitleggen van 

deze Regelen moet elke handeling positief 
zijn en ruim bijtijds worden genomen met 
behoorlijke inachtneming van de eisen van 
goede zeemanschap. . 

z. Gevaar voor aanvaring kan, indien 
de omstandigheden het toelaten, worden 
vastgesteld door zorgvuldig de kompas
peiling van een naderend vaartuig te volgen. 
Verandert die peiling niet merkbaar, dan 
moet aangenomen worden, dat gevaar voor 
aanvaring bestaat. 

3. Zeevarenden moeten bedenken, dat 
watervliegtuigen bij het landen of opstijgen, 
of manoeuvrerende onder slechte weersom
standigheden, in de onmogelijkheid kunnen 
verkeren hun voorgenomen manoeuvre op 
het laatste ogenblik te veranderen. 

Regel I7 . 
Wanneer twee zeilvaartuigen elkander 

benaderen, zodanig, dat gevaar voor aan
varing bestaat, moet een van beide uit de 
weg van het andere blijven en, wel als volgt: 

(a) een vaartuig, dat met ruime wind 
zeilt, moet uit de weg blijven van een vaar
tuig, dat bij de wind zeilt; 

(b) een vaartuig, dat over stuurboord 
bij de wind ligt, moet uit de weg blijven 
van een vaartuig, dat over bakboord bij 
de wind ligt; 

(c) indien beide vaartuigen met ruime 
wind zeilen, doch over verschillende boegen 
liggen, moet het vaartuig, dat over stuur
boord ligt, uit de weg blijven van het vaar
tuig, dat over bakboord ligt; 

(d) indien beide vaartuigen met ruime 
wind zeilen en over dezelfde boeg liggen, 
moet het loefwaartse vaartuig uit de weg 
blijven van het lijwaartse vaartuig; 

(e) een vaartuig, dat vóór de wind zeilt, 
moet uit de weg van het andere vaartuig 
blijven. 

Regel 18 

(a) Wanneer twee werktuiglijk voort
bewogen vaartuigen recht of bijna recht 
tegen elkander instw-en, zodanig. dat dit 
gevaar voor aanvaring medebrengt, moeten 
beide naar stuurboord van koers veranderen, 
zodat zij elkander aan bakboordzijde voorbij 
varen. 

Deze Regel is alleen van toepassing in 
gevallen, dat vaartuigen zodanig recht of 
bijna recht tegen elkander insturen, dat dit 
gevaar voor aanvaring medebrengt en is 
niet van toepassing op twee vaartuigen, 
welke, indien zij beide hun koers vervolgen, 
van elkander vrij lopen. 

Deze Regel is dus alleen van toepassing~ 
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wanneer elk der beide vaartuigen recht of 
bijna recht tegen het andere instuurt, met 
andere woorden, wanneer overdag elk vaar
tuig de masten van het andere vaartuig 
met zijn eigen masten in één lijn of nagenoeg 
in één lijn ziet, of wanneer des nachts elk 
vaartuig zich in zodanige positie bevindt, 
dat het de beide zijdelichten van het andere 
vaartuig ziet. 

Deze Regel is niet van toepassing, indien 
overdag een vaartuig een ander recht voor
uit ziet, waarvan de koers de zijne kruist, 
noch indien des nachts het rode licht van 
het ene vaartuig gekeerd is naar het rode 
licht van het andere" of het groene licht 
van het ene vaartuig gekeerd is naar het 
groene licht van het andere, noch indien 
des nachts een rood licht zonder een groen, 
of een groen licht zonder een rood, recht 
vooruit wordt gezien of de beide gekleurde 
lichten in elite andere richting dan recht 
vooruit worden gezien. 

(b) Voor de toepassing van deze Regel 
en van de Regelen 19 tot en met 29, met 
uitzondering van Regel 20, onder (b), moet 
een watervliegtuig op het water, als een 
vaartuig worden beschouwd en moet de 
uitdrukking, werktuiglijk voortbewo~ 
vaartuig dienovereenkomstig worden uit• 
gelegd. 

Regel 19 

Wanneer de koersen van twee werktuiglijk 
voortbewogen vaartuigen elkander kruisen, 
zodanig, dat dit gevaar voor aanvaring 
medebrengt, moet het vaartuig, dat het 
andere aan stuurboordzijde van zich heeft, 
uit de weg blijven van dat andere vaartuig. 

RegeJ 20 

(a) Wanneer een werktuiglijk voortbe
wogen vaartuig en een zeilvaartuig zodanige 
koersen sturen, dat dit gevaar voor aanvaring 
medebrengt, moet het werktuiglijk voort
bewogen vaartuig uit de weg blijven van 
het zeilvaartuig. 

(b) Een watervliegtuig op het water 
moet in het algemeen goed vrij blijveri van 
alle vaartuigen en moet vermijden hun 
navigatie te bemoeilijken. Wanneer er echter 
gevaar van aanvaring bestaat, moet het 
deze Regelen naleven. 

Regel 21 

Wanneer volgens deze Regelen van twee 
vaartuigen één vaartuig uit de weg van 
het andere moet blijven, moet dit andere 
zijn koers en zijn vaart behouden. Indien 
tengevolge van enige oorzaak laat stgenoemd 
vaartuig zich zo dicht bij het andere bevindt, 
dat aanvaring door een handeling van het 
vaartuig, dat uit de weg moet blijven, 
alléén niet kan worden vermeden, moet het 
mede zodanig manoeuvreren, als het beste 
kan bijdragen om aanvaring te vermijden 
(zie Regelen 27 en 29) . 

Regel 22 

Elk vaartuig, dat volgens deze Regelen 
verplicht is uit de weg van een ander vaar
tuig te blijven, moet, wanneer de omstan
digheden het toelaten, vermijden vóór het 
andere vaartuig over te lopen. 
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Regel 23 

Elk werktuiglijk voortbewogen vaartuig, 
dat volgens deze Regelen verplicht is uit 
de weg van een ander vaartuig te blijven, 
moet, wanneer het dit andere vaartuig 
nadert, zo nodig zijn vaart verminderen, 
stoppen of achteruitslaan. 

Regel 24 

(a) Onafhankelijk van hetgeen deze Re
gelen voorschrijven, moet eJk vaartuig, dat 
een ander vaartuig oploopt, uit de weg van 
het opgelopen vaartuig blijven. 

(b) Elk vaartuig, dat een ander vaartuig 
uit een richtin~ van meer dan twee streken 
(221/a 0

) achterhjker dan dwars nadert, d.w.z. 
in zodanige positie met betrekking tot het 
opgelopen vaartuig, dat het des nachts geen 
van de beide zijdelichten van dat vaartuig 
zou kunnen zien, moet worden beschouwd 
als een oplopend vaartuig en geen daarop 
volgende verandering van de peiling tussen 
de twee vaartuigen kan het oplopende 
vaartuig maken tot een kruisend vaartuig 
als in deze Regelen bedoeld, of het ontslaan. 
van de plicht om van het opgelopen vaar
tuig vrij te blijven, totdat het geheel voorbij 
en er vrij van is. 

(c) Indien het oplopende vaartuig niet 
met zekerheid kan vaststellen of het vóór 
dan wel achter bovengenoemde richting van 
het andere vaartuig is. moet het zich als. 
een oplopend vaartuig beschouwen en uit 
de weg blijven. 

Regel 2.s 
(a) In een nauw vaarwater moet elk 

werktuiglijk voortbewogen vaartuig, indien 
het de richting van het vaarwater volgt, zo 
dit uitvoerbaar is en veilig kan geschieden, 
die zijde van het vaarwater houden. welke 
aan zijn stuurboordzijde ligt. 

(b) Wanneer een werktuiglijk voortbe
wogen vaartuig een bocht in een vaarwater 
nadert, waar een ander werktuigkijk voort
bewogen vaartuig, van· de tegenovergestelde 
zijde komende, niet kan worden gezien, 
moet dit vaartuig, wanneer het op een halve 
zeemijl afstand van de bocht is gekomen, 
één lange stoot op de ftuit geven, welk sein 
door elk naderend werktuiglijk voortbewogen 
vaartuig, dat zich rond de bocht bevindt 
en het sein hoort, met eenzelfde sein moet 
worden beantwoord. Ongeacht het feit of 
een naderend vaartuig aan de andere zijde 
van de bocht al dan niet wordt gehoord, 
moet zulk een bocht met waakzaamheid en 
voorzichtigheid worden gerond. 

Regel 26 
Vaartuigen, welke niet vissende · zijn. 

moeten indien zij varende zijn, uit de weg 
blijven van alle vaartuigen, weJke met 
netten, met lijnen of met de t ,reil vissen. 
Deze Regel geeft echter aan een vissend 
vaartuig niet het recht om een vaarwater, 
dat door niet-vissende vaartuigen gebezigd 
wordt, te versperren. 

Regel 27 
- Bij het nakomen en uitleggen van deze 

Regelen moet behoorlijk acht gegeven wor-
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den, zowel op alle gevaren van de navigatie 
en van aanvaring, als op de bijzondere 
omstandigheden, de beperkte manoeuvreer
vaardigheid van vaartuigen en watervlieg
tuigen inbegrepen, welke ter vermijding van 
onmiddellijk gevaar. een afwijking van die 
Regelen noodzakelijk kunnen maken. 

DEEL D. DIVERSEN 

Regel 28 

(.a) Wanneer vaartuigen elkander zien, 
moet een werktuiglijk voortbewogen vaar
tuig, dat varende is, indien het handelt. 
zoals in deze Regelen is toegestaan of voor
geschreven, deze handeling kenbaar maken 
door de volgende seinen met zijn stoomftuit, 
te weten: 

Een korte stoot om aan te geven: 
,.Ik verander mijn koers naar stuur-

boord''. 
Tw•e korte stoten om aan te geven: 
,,Ik verander mijn koers naar bakboord". 
Drie korte stoten om aan te geven: 
., Ik sla achteruit". 
(b) In alle gevallen, dat een werktuiglijk 

voortbewogen vaartuig, . hetwelk volgens 
deze Regelen zijn koers en vaart moet 
behouden, in zicht is van een ander vaartuig 
en twijfelt of het andere vaartuig voldoende 
handelingen verricht, teneinde aanvaring te 
voorkomen, mag het die twijfel kenbaar 
mak.en door een sein van tenminste 5 korte 
stoten op de fluit in snelle opeenvolging. 
Het geven van dit sein ontheft het vaartuig 
niet van zijn verplichtingen vervat in de 
Regelen 2'1 en 29 noch van enige andere 
Regel, of van zijn plicht elke handeling 
volgens deze Regelen aan te duiden door 
het geven van de in deze Regel daarvoor 
voorgeschreven geluidseinen. 

(c) Niets in deze Regelen belet de uit
voering van bijzondere bepalingen, door de 
Regering van een land gemaakt met be
trekking tot aanvullende ftuitseinen tussen 
oorlogschepen of in convooi varende vaar
tuigen. 

Regel 29 

Niets in deze Regelen ontheft het vaar
tuig, zijn reder, kapitein of bemanning van 
de aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
enige nalatigheid in het voeren van lichten. 
in het geven van seinen en in het houden 
van goede uitkijk of van veronachtzaming 
van elke voorzorgsmaatregel, welke volgens 
het gewone zeemansgebruik of door de bij
zondere omstandigheden is geboden. 

Regel 30 

Voorbehoud ten aanzien van voorschriften voor 
de sch•epvaart in havens en binnenwateren 

Niets in deze Regelen verzet zich tegen 
de toepassing van bijzondere bepalingen, 
door de ter plaatse bevoegde autoriteiten 
gemaakt, mët betrekking tot de vaart in 
de havens, op de rivieren en meren of op 
de binnenwateren, met inbegrip van een 
gereserveerd watergebied voor watervlieg
tuigen. 

Regel 31 

Noodseinen 

U90 

Wanneer een vaartuig of een watervlieg
tuig op het water in nood verkeert en hulp 
verlangt van andere vaartuigen of van de 
wal moet het de volgende seinen, hetzij 
gezamenlijk, hetzij afzonderlijk, geven of 
tonen, te weten: 

(a) Een kanonschot of ander knalsein, 
afgegeven met tussenpozen van ongeveer 
een minuut: 

(b) ~n aangehouden toon met een mist
seinwerktuig; 

(ei vuwirijlen of lichtkogels, welke rode 
sterren uitwerpen en welke één voor één 
met korte tussenpozen worden af gevuurd; 

(d) een sein, door middel van radio
telegrafie, of enige andere wijze van seinen 
uitgezonden, bestaande uit de groep ..• 
---.•• van de Morse code; 

(e) een sein, uitgezonden door middel 
van radiotelefonie, bestaande uit het ge
sproken woord "Meedee"; 

(f) het noodsein uit het Internationaal 
Seinboek., aangegeven door N .C.; 

(g) een sein, bestaande uit een vierkante 
vlag, met daarboven of daaronder een bal 
of een voorwerp, dat op een bal gelijkt; 

(h) vlammen boven het vaartuig (zoals 
van een brandend teervat, olievat, enz.); 

(i) een vuurpijl, die een rood valscherm 
licht uitwerpt. 

Het is verboden bovengenoemde seinen te 
gebruiken, anders dan om aan te geven, dat 
een vaartuig of een watervliegtuig in nood 
verkeert, en seînen te gebruiken, welke met 
een der bovengenoemde seinen verward 
zouden kunnen worden. 

Noot. Een radiosein is voorgeschreven 
voor gebruik door vaartuigen in 
nood met het doel de auto-alarm
toestellen van andere vaartuigen 
in werking te stellen en aldus de 
aandacht te vestigen op nood
seinen of mededelingen. Het sein 
bestaat uit een serie van 12 strepen 
in een minuut uitgezonden, elke 
streep van 4 seconden duur en de 
duur tussen twee opeenvolgende 
strepen I seconde. 

Regel 32 

Alle bevelen aan de roerganger moeten op 
de volgende wijze worden gegeven: roer 
rechts of stuurboord, wanneer bedoeld wordt 
"leg het roer stuurboord"; roer links of 
bakboord, wanneer bedoeld wordt "leg het 
roer bakboord,,. 

BIJLAGE C 

Resoluties 

Res·olutie 1 

Het vervoer van meer passagiers, dan volgens 
het Verdrag geoorloofd is 

De Internationale Conferentie ter beveili
ging van mensenlevens op zee, 1948, 
Erkennende 

dat als gevolg van de door de tweede 
Wereldoorlog geschapen toestand het aantal 
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passagiers, dat op het ogenblik overzee moet 
worden vervoerd, nog Sffeds belangrijk 
groter is dan de beschikbare passagiers
ruimte en dat een aantal Regeringen, welke 
het Internationaal Verdrag ter beveiliging 
van Mensenlevens op zee 1929 hebben ge
tekend, dientengevolge genoodzaakt zijn 
geweest toe te staan dat passagiers in hunne 
schepen werden vervoerd boven de aantallen, 
welke in dat Verdrag zijn toegestaan, 
Besluit 

dat elke Regering zo spoedig als practisch 
mogelijk is en in ieder geval niet later dan 
31 December 1950 hare praktijk in overeen
stemming zal bren gen met de • eisen van 
bedoeld Verdrag. 
Resolutie 2 

Spanje 
Gezien de Resolutie van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties van 
12 December 1946, erkent de Conferentie, 
dat Spanje voor het tegenwoordige geen 
partij kan zijn van het Internationaal Ver
drag ter beveiliging van mensenlevens op 
zee 1948. 

De Conferentie komt echter overeen, dat 
zodra de Resolutie van de Algemene Ver
gadering van de Verenigde Naties zal zijn 
herroepen of zal ophouden van toepassing 
te zijn, Spanje partij kan worden van het 
Internationaal Verdrag ter beveiliging van 
mensenlevens op zee 1948, in overeenstem
ming met Artikel X van dat Verdrag. 

BIJLAGE D 

Aanbevelingen 

Overal waar in de volgende aanbevelingen 
de uitdrukking "dit Verdrag" wordt ge
bezigd, wordt bedoeld het Internationaal 
Verdrag voor de beveiliging van mensen
levens op zee 1948. 

1. Opzegging van het Internationaal Verdrag 
ter beveiliging van mensenlevens op zee, 
1929 

De Conferentie beveelt aan, dat de Rege
ringen dit Verdrag zo spoedig mogelijk 
zullen aannemen en dat de Regeringen, 
welke partijen worden van dit Verdrag het 
Internationaal Verdrag ter beveiliging van 
mensenlevens op zee 1929 zullen opzeggen 
en met elkander zullen samenwerken, ten
einde te verzekeren, dat hun onderscheiden
lijke opzeggingen van kracht worden zo 
dicht mogelijk bij, maar niet eerder dan 
op de datum, dat dit Verdrag, tussen de 
Regerine;en, die het Verdrag van 1929 op
zeggen van kracht wordt. 

2. Biïzondere toepassing van de Verdrags
normen 

De Conferentie, de vrachtschepen van 
minder dan 500 ton bruto inhoud en vissers
vaartuigen uitgesloten hebbende van de 
toepassing van bepaalde voorschriften van 
dit Verdrag, uit overweging, dat de eisen 
van dit Verdrag niet zonder wijzigingen 'van 
toepassing zouden kunnen zijn op deze 
soorten van schepen, beveelt aan, dat de 
Regeringen de grondslagen van dit Verdrag 
op al deze tot hare landen behorende schepen 
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zal toepassen voor zoveel dat redelijk en 
practisch mogelijk is. 

De Conferentie, erkennende, dat de veilig
heid van mensenlevens op zee zal worden 
bevorderd door de verst mogelijk doorge
voerde beschikbaarstelling van radio aan 
boord van schepen, beveelt aan, dat alle 
Regeringen de mogelijkheid van uitbreiding 
voor wat betreft de verplichtingen van 
radio-inrichtingen zullen overwegen met 
zulke wijzigingen als nodig zullen zijn, zodat 
zulke inrichtingen voor zoveel practisch 
uitvoerbaar is, zullen worden medegevoerd 
op reizen in open zee door de schepen, 
kustvaartuigen en vissersvaartuigen inbe
grepen, die niet vallen onder dit Verdrag. 

De Conferentie beveelt verder aan, dat 
de Regeringen stappen zullen ondernemen, 
opdat, indien havens in hare landen ge
bruikt zullen worden door schepen, toe
behorende aan landen, welker Regeringen 
geen partijen zijn van dit Verdrag, zulke 
schepen voldoen aan een standaard niet 
lager dan die in dit Verdrag voorgeschreven. 

3. Wijziging van de Verdragsbepalingen met 
betrekking tot de Constructie 

De Conferentie, overwegende, dat zij de 
bepalingen heeft gemaakt voor zulke wijzi
gingen van de voorschriften, toegevoegd 
aan dit Verdrag, als nodig of wenselijk 
zullen blijken, van oordffl echter, dat 
nieuwe ontwikkeling in de scheepsbouw
kunde of in de beschikbare materialen voor 
de scheepsbouw geen aanleiding tot wijziging 
van de Voorschriften moeten geven, vóórdat 
de waarde daarvan is bewezen: 

beveelt daarom aan, dat de Regeringen 
of de Inter-gouvernementele Maritieme Con
sultatieve Organisatie bij de toepassing van 
artikel IX, dat hun vrijheid laat met be
trekking tot het tijdstip van toepassing 
van gewijzigde Voorschriften betreffende de 
constructie, de bovengenoemde factor in 
overweging zullen nemen. 

4. Normen van Waterdichte indeling van 
pauagieruchepen 

De Conferentie heeft zorgvuldig het onder
werp van de waterdichte-indeling van 
passagiersschepen onderzocht in het licht 
van de resultaten, verkregen sinds het 
Internationaal Verdrag ter beveiliging van 
mensenlevens op zee 1929 van kracht werd 
en heeft overeenstemming bereikt op be
paalde aanvullende eisen, opgesteld ter 
verzekering van grotere veiligheid. Zij er
kent echter, dat het onderwerp van de 
waterdichte indeling voortdurende studie 
vereist, mede in het bijzonder de uitwerking 
van de formuies van het criterium van 
dienst, waarmede de indelingsfactor van 
toepassing op de schepen wordt vastgesteld. 

De Conferentie beveelt daarom aan, dat 
de Administraties de studie vaa dit onder
werp zullen vervolgen en de resultaten van 
hun studie van tijd tot tijd door middel 
van de Autoriteit, belast met de rondzending 
van inlichtingen omtrent zaken, welke onder 
dit Verdrag vallen, zullen uitwisselen. 

5. Stabiliteit van· het onbeschadigde schip 
De Conferentie heeft de noodzakelijkheid 

en de practische uitvoerbaarheid van het 
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vaststellen van Voorschriften voor de stabi
liteit van onbeschadigde schepen onderzocht. 
Voorzoveel de regelen, welke zijn aanvaard 
voor de lekstabiliteit, de stabiliteit van het 
onbeschadigde schip beïnvloeden, is de 
Conferentie van mening, dat meer ervaring 
moet worden verkregen over de omvang, 
waarin aanvullende bepalingen met betrek
king tot de stabiliteit van het onbeschadigde 
schip nodig zullen zijn, alvorens zulke be
palingen vast te stellen. 

De Conferentie beveelt echter aan, dat 
verdere studie door de Regeringen zal 
worden gemaakt met betrekking tot de 
stabiliteit van het onbeschadigde schip en 
dat inlichtingen over dit onderwerp tussen 
de Regeringen zullen worden uitgewisseld. 

6. Openingen in schotten en in het scheep8-
boord 

De Conferentie erkent de bezwaren ver
bonden aan openingen in het scheepsboord 
en in de waterdichte hoofddwarsschotten, 
welke soms in zee geopend zijn, maar de 
Conferentie acht het niet practisch uitvoer
baar, internationale voorschriften betreffen
de deze openingen aan te nemen, welke 
strenger zijn, dan die, welke in dit Verdrag 
zijn opgenomen. 

De Conferentie beveelt echter aan, dat de 
verschillende Regeringen bijzondere krachten 
aan zullen wenden om te verzekeren, dat 
het aantal van zulke openingen in het bij
zonder van patrijspoorten beneden de in
dompelingsgrenslijn en van deuren beneden 
in de schotten van de voortstuwingsruimte, 
in elk geval zo klein mogelijk wordt ge
houden. 

7. Metalen luiken 
De Conferentie heeft het gebruik van 

metalen luiken op aan weer en wind bloot
gestelde dekken nagegaan. 

De Conferentie beveelt de Regeringen 
aan inlichtingen omtrent haar ervaring ten 
aanzien van de deugdelijkheid van metalen, 
onderscheidenlijk houten luiken voor het 
tegengaan van de verspreiding van brand 
en andere onder dit Verdrag vallende onder
werpen uit te wisselen. 
8. Brandslangkoppelingen 

De Conferentie, kennis gekregen hebbende, 
dat moeilijkheden en vertraging worden 
ondervonden bij het gebruik van brand
bestrijdingsmiddelen van de wal bij be
strijding van branden aan boord van in 
havens liggende schepen ten gevolge van 
verschillen tussen de scheepsbrandslang
koppelingen en die, welke aan de wal worden 
gebezigd, beveelt aan pogingen aan te 
wenden om bij internationale overeenkomst 
de normalisatie van al dergelijke koppelingen 
te verzekeren. 

9. Waarschuwing voor cuclonen 
De Conferentie is van oordeel, dat het 

beter is een ramp te voorkomen, dan uit
sluitend hulp te verlenen en dat gebruik 
mag worden gemaakt van het autoalarm
toestel om rampen te voorkomen. 

De Conferentie beveelt de Regeringen 
aan uitgezochte kustradiotelegraafstations 
toe te staan de aanvangsomroep van . drin-
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gende waarschuwingen van cyclonen vooraf 
te laten gaan door het alarmsignaal, wanneer 
zulk een handelwijze gewenst is (bijv. indien 
het station zelf dichtbij het centrum of bij 
de vermoedelijke weg van de cycloon is 
gelegen). 

Teneinde daar waar meer landen dichtbij 
elkander rond een zeegebied zijn gelegen, 
hinder zo klein mogelijk te doen zijn, kan 
bij overeenkomst tussen de Regeringen één 
enk.el kuststation worden aangewezen om 
deze omroep voor het gebied te verzorgen. 

10. Frequenties 
De Conferentie vestfgt de aandacht van 

de Regeringen op de wenselijkheid te ver-
' zekeren, dat radiotelegrafische noodseinen. 
onder gebruikmaking van de klasse van 
uitzending A 2, over een voldoend brede 
frequentie-band krachtdadig zijn. 

De Conferentie wenst ook de aandacht 
te vestigen op de bepalingen van het Radio
Reglement met betreklting tot radiotelefo- · 
nische uitzendingen op frequenties in de 
nabijheid van de radiotelegrafische frequen
tie voor noodseinen en er op te wijzen, dat 
dergelijke uitzendingen de auto-alarmtoe
stellen, werkende op het in dat Reglement 
vastgestelde alarmsein, onwerkzaam kunnen 
maken. De Conferentie wenst daarom, in 
het belang van de veiligheid van mensen
levens op zee, met nadruk te wijzen op de 
belangrijkheid van het gebruik van radio
telefonische uitzendingen in de buurt van 
de frequentie voor noodseinen te vermijden. 
behalve· in noodgevallen. 

II. Luisteren naar noodseinen, enz. 
De Conferentie, van oordeel, dat radio

kuststations belangrijke bijdragen tot de 
veiligheid van mensenlevens op zee leveren. 
beveelt aan: 

I. dat de Regeringen op de radiotele
grafische kuststations, welke werken in de 
midden frequentie-band, de instelling en de 
handhaving voor zoveel als practisch moge
lijk is gedurende de diensturen, van een 
voortdurende luisterdienst door een bevoegd 
radiotelegrafist, gebruik makende van acou
stieke middelen, in overweging nemen; 

2. dat de Regeringen eveneens in over
weging nemen op tenminste één van de 
radiotelegrafische walstations in hun gebied. 
werkende in de hoog-frequentieband, een 
voortdurende luisterdienst door een bevoegd 
radiotelegrafist, gebruik makende van acou
stieke middelen in te stellen en te hand
haven, zoveel als practisch mogelijk is. 
gedurende de diensturen, uit te oefenen op 
de door het Radio-Reglement voor redding
materiaal voorgeschreven hoog frequentie 
voor radiotelegrafie ; 

3. dat, teneinde de opstelling van radio
telefooninstallatie aan boord van kleine 
schepen te bevorderen, iedere Regering, 
voor zoveel practisch mogelijk is, zal trach
ten kuststations (radiotelefonische), wer
kende op de midden-frequentie telefonie
banden in te richten of de inrichting daarvan 
te bevorderen; 

4. dat iedere Regering, rekening houden
de met het gebied bediend door hare radio
telefoonkuststations, zal trachten een onaf-
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gebroken luisterdienst met acoustieke mid
delen gedurende de diensturen, voor zoveel 
dit practisch mogelijk is, in een voldoend 
aantal van haar radiotelefoonkuststations 
te handhaven, teneinde de mogelijkheid, 
dat een radiotelefonisch noodsein niet wordt 
gehoord tot een minimum te beperken. 

12. Radiotelegrafi,sche noodseinen door 
Radiotsle/ooninstallaties 

De Conferentie beveelt aan, dat de Rege
ringen de wenselijkheid overwegen, dat 
radiotelefooninstallaties op schepen zonder 
radiotelegrafie in staat zijn in noodgevallen 
uit te zenden, gebruik makende van de 
frequentie en varl een klasse van uitzending 
in het Radio-Reglement bepaald voor radio
telegraafstations in noodgevallen en dat zij 
voorzien zijn van een automatisch sein
toestel voor uitzending van het alarmsein. 

13. Echolodingstoest,llen 
De Conferentie beveelt aan, dat Regerin• 

gen de ontwikkeling en het gebruik van 
betrouwbare echolodingstoestellen zullen be-
vorderen. , 

14. Lichten aan de wal 
De Conferentie beveelt aan, dat de Rege

ringen, voor zoveel practisch mogelijk is, 
stappen zullen ondernemen om de plaats 
en de helderheid van lichten aan de wal in 
de nabijheid van de haveningangen zo te 
regelen, dat verzekerd is, dat zulke lichten 
niet verwisseld kunnen worden met de 
lichten ten behoeve van de scheepvaart, 
of de zichtbaarheid daarvan kunnen ver
minderen. 

15. Overseinen van weerberichten 
De Conferentie, erkennende de waarde 

voor de veiligheid ter zee van weerberichten 
door schepen overgeseind naar de passende 
walstations in overeenstemming met Voor-

. schrift 4 van Hoofdstuk V van dit Verdrag, 
beveelt aan, dat elke Regering zal trachten 
te regelen dat dergelijke berichten vrij van 
kosten zullen zijn voor het betrokken schip. 

16. Bemanning 
De Conferentie, erkennende, dat de veilig

heid van mensenlevens op zee niet alleen 
afhangt van de constructie en de uitrusting 
van schepen, van de maatregelen voor de 
beschikbaarstelling van alle mogelijke hulp
middelen voor de navigatie en die, welke 
de hulpverlening verzekert aan schepen in 
nood, maar ook van de aanneming van 
maatregelen, zoals voorgeschreven in Voor
schrift 13, van Hoofdstuk V, van dit Verdrag, 
met het doel, dat alle schepen uit een oog. 
punt van veiligheid voldoende en deugdelijk 
zijn bemand en kennis hebbende genomen: 
. (1) dat het Internationaal Arbeidsbureau · 
zich met "bemanning" heeft beziggehouden 
en Verdragen heeft aanvaard met betrekking 
tot: 

(a) minimum eisen van vakbekwaamheid 
voor kapiteins en officieren aan boord van 
koopvaardijschepen en 

(b) de getuigschriften voor volmatrozen; 
. (2) dat de instelling van de Intergouver-
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l nemaitele Maritieme Consutatieve Organi-
1 satie erin voorziet, dat 
' (a) de Organisatie, door middel van de 
r Maritieme Veiligheidscommissie onder meer 

de plicht heeft de bemanningszaken uit een 
oogpunt van veiligheid te bezien en 

(b) de Maritieme Veiligheidscommissie 
ook de ·plicht zal hebben zulke nauwe aan• 
raking met andere intergouvernementele 
lichamen, welke zich met vervoer en verkeer 
inlaten, te onderhouden, als het doel van 
de Organisatie voor zoveel betreft de v~r
betering van de veiligheid ter zee kan be
vorderen; 

beveelt aan, dat de Intergouvernementele 
Maritieme Consultatieve Organisatie, zodra 
zij zal zijn gevormd en het Internationaal 
Arbeidsbureau zo veel mogelijk zullen samen
werken en gereedmaken voor een gezamen
lijke bestudering van dit pro~leem, ten 
einde te verzekeren, dat: 

(a) het rechtsgebied van elk hunner met 
betrekking tot ,,bemannir.:g» duidelijk is 
omlijnd, en 

(b) de vraag wordt overwogen of het 
noodzakelijk is minimum bemanningsschalen 
ter internationale aanneming voor te stellen. 

17. Midden-frequentie richtingzoekers en 
radiobakens 

De Conferentie, erkennende, dat midden
frequentie richtingzoeken een waardevol 
hulpmiddel voor de navigatie zal blijven, 
beveelt aan, de bestaande systemen van 
radiobakens, opgesteld voor gebruik in 
samenwerking met midden-frequentie rich
tingzoekers aan boord van schepen, alge
meen te handhaven op een hoogte niet 
beneden de tegenwoordige en dat zij in 
bepaalde gebieden (in het bijzonder daar. 
waar zulke systemen bestaan) verbeterd en 
uitgebreid zullen worden, zoals de navigatie 
nodig heeft en de gelegenheid toelaat. 

Zij beveelt tevens aan, dat de Maritieme
Veiligheidscommissie dit vraagstuk zal be

. studeren, in het bijzonder wat betreft de
aanneming van een uniform systeem voor 

, de werkwijze en de bijzondere eigenschappen. 
van radiobakens. 

18. Radiohulpmiddelen voor dB navigatie 
De Conferentie, erkennende, dat de tegen

woordige vooruitgang van de radiotechniek 
van groot belang voor de scheepvaart is, 
beveelt aan: 

(a) dat de Regeringen de wenselijkheid 
nieuwe uitrusting, toestellen of systemen~ 

, welke technische vooruitgang in radiohulp
middelen voor de navigatie in zich houden 
en welke in gebruik bewezen hebben nuttig 
of noodzakelijk te zijn ter bevordering van 
de veilige navigatie, zullen erkennen; 

(b) dat de Regeringen alle beschikbare 
inlichtingen, betreffende de ontwikkeling 
van electronische systemen van plaatsbe=
pa]ing, in het bijzonder in verband met hun 

1 
geëigendheid voor gebruik in haar landen. 
en door haar schepen zullen bestuderen: 

(c) dat de Regeringen zullen zorg dragen, 
dat bij de keuze van. systemen van hulp
middelen voor de navigatie voor vliegtuigen 
en séhepen acht wordt geslagen op de be
trekkelijke voordelen van de verschillende-
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systemen uit beiderlei oogpunt en'dat, indien 
systemen worden gekozen, die dienen kun
nen voor schepen en vliegtuigen, deze zo 
worden ingericht en gebruikt, dat zij beide 
noden, zoveel als practisch mogelijk is, 
kunnen dienen; 

(d) dat de Regeringen zullen deelnemen 
aan de regelmatige uitwisseling van inlich
tingen met betrekking tot het gehele vraag
stuk van radar- en radiohulpmiddelen voor 
de navigatie; 

(e) dat de Maritieme Veiligheidscommis
sie de radiohulpmiddelen voor de navigatie 
als bijzonder belangrijk voor vergroting van 
de veiligheid voor de scheepvaart zal be
schouwen en zodanige bijzondere studie van 
de verschillende kanten van he t probleem 
zal aanvangen of voortzetten, als nodig of 
wenselijk blijkt en de coördinatie en de 
verspreidint van de inlichtingen op dit ge
bied, vermeld onder (dl op zich zal nemen. 

19. Navigatie van scMpen uitgerun met, 
radar, enz. 

De Conferentie, hoewel erkennende, dat 
de jongste vorderingen op het gebied van 
"radar" en electronische navigatiemiddelen 
van groot nut zijn voor de scheepvaart, is 
.niettemin van oordeel, dat de aanwezigheid 
aan boord van zulke inrichtingen in geen 
-enkel opzicht de kapitein van een schip 
-ontheft van zijn plicht de voorschriften van 
de Internationale Bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee, en in het bijzonder 
de verplichtingen, vervat in de artikelen 15 
-en t6 van die Bepalingen, stipt na te leven. 

De Conferentie beveelt aan, dat de Reie
ringen de aandacht van kapiteins en stuur
lieden op deze mening vestigt. 

z.o. Radar 
De Conferentie van oordeel: 
1. dat "radar" van hoogoplossend ver

mogen aan boord van schepen, beantwoor
dend aan geschikte en goedgekeurde mini
mum eisen en uitgerust met een eenvoudig 
-en betrouwbaar controle middel or, de goede 
werking, een toestel is, dat wijde toepassings
mogelijkheden biedt in de zeevaart voor het 
tegengaan van aanvaringen, voor het loods
wezen het ontdekken van boven water 
gelegen hindernissen en cle algemene plaats
bepaling binnen het bereik van voor het 
doel geschikte actieve of passieve vaste 
radardoelen, natuurlijke of kwutmatige. 
Een radar van hoogoplossend vermogen 
moet onder meer de navolgende eigenschap
pen hebben: 

(a) Minimum reikwijdte. In staat zijn 
een beeld te geven van een doel gelegen op 
een minimum afstand van 91 m. (of 100 
yards); 

(b) De peilin&"bepaling moet zodanig zijn, 
dat twee doelen op dezelfde afstand en niet 
meer dan 3 ° in azimuth verschillend, als 
twee afaonderlijke beelden worden weer
gegeven: 

(c) De bepaling van de afstand moet 
zodanig zijn, dat twee zich in de1!elfde 
richting op onderlinge afstand van 9t m. 
(of 100 yards) bevindende doelen op de 
kortste bereikschaal als twee afzondei:lijke 
beelden worden weergegeven. 
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z. dat een scheepsradar, die aan lagere 
eisen voldoet en algemeen bekend is als 
een anti aanvarings-,.radar'', tegenover grote 
schepen, volkomen onvoldoende is voor de 
volledige behoeften voor plaatsbepaling en 
navigatie langs de kust en in loodsmans
vaarwaters; 

beveelt aan, dat 
(a) cle Regeringen, het bovenstaande in 

acht nemende, de ontwikkeling, de aanmaak 
en de opstelling van "radar" op haar schepen 
zullen aanmoedigen; 

(b) de Regeringen van de landen waarin 
zulke toestellen worden aangemaakt, de 
mogelijkheid van bekendmaking van speci
ficaties, dienende als een aanwijzing van de 
wenselijke standaard voor de industrie en 
de kopers van zulke toestellen, zullen over
weP.n; 

(c) de Regeringen de oefenin&' van per• 
soneel in het gebruik van "radar" aan boord 
van schepen zullen aanmoedi1en. 

21. Uniforme b.bakenin, 
De Conferentie, van oordeel. dat regionale 

of wereldeenvonnigheid van de bebakening 
veel zou bijdragen tot de veiligheid van 
de navigatie, beveelt aan de systemen van 
bebakening, gebezigd in de verschillende 
wateren, die voor de internationale scheep
vaart open staan, zoveel als practisch mo
gelijk is gelijk te maken. Zij beveelt tevens 
aan, dat verdere bestudering van dit onder~ 
werp zo spoedii mogelijk zal zijn, door de 
Maritieme Veiligheids Commissie zal worden 
ter hand genomen. 

22. Vervoer van gevaarlijke goederen 
De Conferentie, erkennende het grote 

belang van de verzekerin& van internationale 
gelijkvormigheid van de veiligheidsvoorzorgs
maatregelen met betrekking tot het vervoer 
van gevaarlijke goederen overzee, is echter 
in verband met de uitgebreidheid van het 
onderwerp van oordeel, dat, om tot over
eenstemming te geraken over uitgewerkte 
voorschriften, veel meer tijd nodig zal zijn, 
dan· op de Conferentie beschikbaar is. 

Dergelijke voorschriften bestaan reeds in 
bepaalde landen, die een grote uitvoer van 
chemicaliën hebben en deze voorschriften 
zijn intussen beschikbaar als leidraad voor 
de Regeringen van andere landen bij de 
toepassing van de bepalingen van Voor" 
schrift 3 van Hoofdstuk VI van dit Verdrag. 

De Conferentie beveelt aan, dat het onder~ 
werp dringend verder wordt bestudeerd, 
hetzij door de Maritieme Veiligheidscom
missie, hetzij in onderling overleg door 
vertegenwoordigers van de meest belang
hebbende Regeringen, met het doel zo 
spoedig mogelijk internationale voorschriften 
op te stellen, ter overweging en aanneming 
door de Regeringen van alle lamden, van 
waar gevaarlijke goederen worden uitgevoerd. 

De Conferentie beveelt tevens aan, dat 
verdere studie van het onderwerp ook de 
vraag moet inhouden of het practisch mo
gelijk zal zijn een systeem van merken van 
gevaarlijke goederen door onderscheidings~ 
zinnebeelden of tekeningen op te stellen, zo 
dat zij kunnen worden onderscheiden naar 
de aard van het gevaar, dat zij opleveren. 
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23. ColJrdinatie uan de ueili1h~id ter zee en 
in d. lucht 

De Conferentie, het rapport van de Voor
bereidende Commissie van deskundigen voor 
de coördinatie van de veiligheid ter zee en 
in de lucht bestudeerd hebbend, van oordeel, 
dat het wenselijk is de arbeid met betrekking 
tot de veiligheid op en boven de zee samen 
te bundelen, rekening hebbende gehouden 
bij het opstellen van dit Verdrag met de 
in het rapport vervatte aanbevelingen en 
met de aanbevelingen, aangeboden door de 
desbetreffende Internationale Organisaties, 
beveelt in het belang van de gemene veilig
heid aan, dat de coöperatieve werkzaamheid 
voortgezet wordt en wordt verstevigd langs 
de lijnen in het rapport voorgesteld. 

s. J 510 
24 Nou,mber 1949. WET houdende her

ziening van de Wet Autovervoer Per
sonen. (Staatablad 1939, No. 527.) 

Bijl. Hand. 11 47l48, 862; 
Bijl. Hand. 11 48 49, 862: 
Hand. II 48/49, kulz. 1728-1748; 1753-

1773; 1787. 
Bijl. Hand. 11 49/50, 862 : 
Bi]l. Hand. I 8/ 9, 862: 
Bijl. Hand. 1 49/50, 862; 
Hand. I 49/50, bladz. 26-38 
Wij JULIANA, ENZ.; 

doen te weten: 
Alzo Wij in overweginc genomen hebben. 

dat het gewenst is de Wet Autovervoer Per
sonen (wet van 24 Juni 1939, Staatsblad no. 
527) te herzien; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. De Wet Autovervoer Personen 

wordt als volgt gewijzigd : 
I. Artikel I onder c wordt gelezen: 
c. Directeur-Generaal: de Directeur-Gene

raal van het Verkeer; cc. Rijksinspecteur: 
de Rijkshoofciinspecteur of Rijksinspecteur 
van het Verkeer, hoofd van een district van 
de Rijksverkeersinspectie volgens de voor het 
personenvervoer la,iws de weg geldende dis
trictsiQdeling; 

II. In artikel 7, eerste lid, wordt in plaats 
van ,,geen vervoer met motorrijtuigen ge
schiedt in strijd met" gelezen "met in strijd 
wordt gehandeld met", en wordt in plaats 
van "en niet in strijd wordt gehandeld" 
gelezen ,of". 

III. fn artikel 9, eerste lid wordt in 
plaats van "i, kof l" gelezen ,,i of k"; aan het 
lid wordt toegevoecd • .Zij araagt de naam 
Adviescommissie Personenvervoer. 0 

IV. Aan artikel JO wordt een I\Ïeuw lid 
toegevoegd, luideQde: 

• 2. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden aan de Commissie met betrekking 
tot het uitvoeren van haar taak richtlijnen 
gegeven. 

Het bestaande lid wordt genummerd "1 ". 
V. Artikel 11, vièrde Ud, wordt gelezen: 
4. Tël\2ij zulks door Gèdeputeërde Staten 

in een bijzonder geval onnodig worilt geacht, 
~eemt een vertegenwoordiger van Gedepu
teerde Staten van die provinciën, waarbinnen 
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een autobusdienst zal worden Qf wordt uit
geoefend, deel aan de zittingen en vergac:le
ringen, waarin deze dienst aan de orde is, 
en, behalve in gevallen, waarin Gedeputeerde 
Staten kunnen optreden als beroepsinstan
tie, aan de stemmingen omtrent zodanige 
dienst. 

VI. Artikel u, eerste lid, wordt 11elezen: 
. 1. De Commissie doet de bij haar inge

diende aanvragen om vergunning voor de 
uitoefening van autobusóiensten in meer dan 
een gemeente gedurende dertig dagen voor 
een ieder ter inzage leggen ten kantore van 
iedere Rijksinspecteur, in wiens district de 
autobusdiensten zullen worden uitgeoefend. 

In het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "den aangevraagden dienst" 
gelezen "het vervoer, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd'\ en in plaats van "uit te 
oefenen" gelezen ,1te verrichten''. 

In het achtste hd van het artikel wordt in 
plaats van ,,den Inspecteuf-Generaal' gele
zen , de Directeur-Generaal''. 

Het tiende lid sub d van het artikel wordt 
celezen als volgt: 

d. de openbaarmaking en de mededeling 
aan de gemeentebesturen van de aanvragen 
en van de beschikkingen van de Commissie 
en van de beschikkingen van de Voorzitter 
der Commissie op aanvragen om een tijde
lijke vergunning voor de uitoefening van een 
autobusdienst in meer dan een 1emeente en 
op aanvragen om een tijdelijke vergunning 
voor de uitvoerinc van groepsvervoer, als in 
artikel 30 bedoeld, In meer dan een gemeente;. 

VII. Artikel 13 wordt gelezen: 
, . Een vercwuüa& kan worden verleend 

voor het uitoefenen van: 
a. autobusdientien binnen een bepaald 

gebied; 
b. een of meer autobusdiensten Qver be

paalde trajecten. 
2. In de vergunning kunnen vaste halte• 

plaatseQ worden aangewezen en kunnen 
verdere aanwijzingen worden gegeven om• 
trent het vervoer. 

3. Bij het verlenen van vergwuûncen, als 
bedoeld in áit artikel, wordt gestreefd naar 
vrijwillige samenwerking van ondernemers. 
Daartoe kunnen onder de voorwaarden, aan 
de vergunning verbonden, er zijn, welke de 
evenbedoelde samenwerking betreffen. 

4. In een vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, onder a, worden het gebiedJ 1Aaar• 
binnen en, al dan niet op verzoek van de ver• 
gunninghouder, de trajecten, waarover het 
vervoer zal worden verricht. aangeduid of 
omschreven. 

s. In een vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid onder b worden begin- en eindpunt 
of besin· en eindpunten alsmede de te volgell 
wegen aangeduid of omschreven. 

6. Voordat de Commissie van de in het 
tweede lid verleende bevoegdheid gebruik 
maakt of aan het bepaalde in het vierde of 
vijf de lid gevolg geeft. hoort zij de besturen 
der betrokken gemeenten. 

VIII. De tweede volzin van artikel 1.5, 
eerste lid, wordt gelezen: 

Het verzoek daartoe wordt tenminste een 
jaar vóór het verstrijken van de duur der 
vergunning ingediend of. indien de vercun
ninc voor een kortere termijn dan een jaar ia 
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verleend ,•binnen een maand na de verlening. 
In het tweede lid van het artikel wordt na 

,,vergunning,, ingevoegd "of, indien de ver
gunning voor een kortere termijn dan een jaar 
is verleend, binnen een maand na de ver
lening", en wordt in plaats van "bij de Inspec
teur-Generaal zijn ingediend, op voorstel van 
den Inspecteur-Generaal" gelezen "bij de 
Commissie . zijn ingediend, de Directeur
Generaal gehoord/'. In plaats van ,,zonderter
inzagelegging of openbare zitting'' wordt ge
lezen "zonder ter-inzagelegging en openbare 
zitting". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toe-
gevoegd, luidende: · 

3. Indien er derden, ondernemers van 
personenvervoer, zijn, die door het afwijzen 
van het verzoek om verlenging worden ge,. 
baat, zal de Commissie bij haar beslissing in 
overweging nemen, of er tussen hen en de 
houder der vergunning een naar haar oordeel 
billijke regeling met betrekking tot de door 
laatstgenoemde tengevolge van de afwijzing 
van het verzoek te lijden schade is tot stand 
gekomen, of al thans de bedoelde derden zich 
bereid hebben verklaard met de houder der 
vergunning zulk een regeling te treffen, en de 
naleving van die bereidverklaring naar het 
oordeel der Commissie voldoende gewaarborgd 
is. Indien de in de ·vorige zin genoemde rege
ling niet is tot stand gekomen of de bereid
verklaring niet is ten genoege van de ver
gunninghouder, zal de regeling ten verzoeke 
van de vergunninghouder worden vastgesteld 
door een commissie, die door Onze Minister 
wordt benoemd. De leden van deze commissie 
mogen niet tevens lid zijn van de Commissie 
Vergunningen Personenvervoer. 
IX. De tweede volzin van artikel 16, eerste 
lid, vervalt. 

In het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "op voorstel van den Inspecteur
Generaal" gelezen ,,, de Directeur-Generaal 
gehoord, indien door de overdracht het karak
ter der vergunning niet aanmerkelijk wordt 
gewijzigd,". In plaats van "zonder ter
inzagelegging of openbare zitting" wordt ge
lezen "zonder ter-inzagelegging en openbare 
zitting". 

X. De tweede volzin van artikel 17, eerste 
lid, vervalt. 

In het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "op voorstel van de Inspecteur
Generaal" gelezen ., , de Directeur-Generaal 
gehoord,". In plaats van "zonder ter-inzage
legging of openbare zitting" wordt gelezen 
.,zonder ter-inzagelegaing en openbare zit
ting". 

XI De tweede volzin van artikel 18 ver-
valt. 

XII. In artikel 19, eerste lid, vervalt de 
tweede volzin. 
XIII. In artikel 20, eerste lid, vervalt de 

tweede volzin. 
Het derde lid van het artikel wordt gele

zen: 
3. Indien er derden, ondernemers van 

personenvervoer, zijn, die door het wijzigen 
of intrekken van een vergunning met toe• 
passing van het bepaalde in het eerste lid 
worden gebaat, zal de Commissie bij haar 
beslissing in overweging nemen, of er tussen 
hen en de houder der vergunning een naar 
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haar oordeel billijke regeling met betrekking 
tot de door de laatstgenoemde tengevolge 
van de wijziging of intrekking te lijden schade 
is tot stand gekomen, of althans de bedoelde 
derden zich bereid hebben v.erklaard met de 
houder der vergunning zulk een regeling 
te treffen en de naleving van die bereidver
klaring naar het oordeel der Commissie vol
doende gewaarborgd is. Indien de in de vorige 
zin genoemde regeling niet is tot stand ge
komen of de bereidverklaring nietistengenoe
ge van de vergunninghouder, zal de rege
ling ten verzoeke van de vergunninghouder 
worden vastgesteld door een commissie, die 
door Onze Minister wordt benoemd. De 
leden van deze commissie mogen niet tevens 
lid zijn van de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer. 

XIV. In artikel 22, eerste lid, wordt voor 
dienstregeling" ingevoegd tde". 

Stv. In artikel 23, eerste l1d, wordt in de 
eerste volzin in plaats van "Inspecteur
Generaal" gelezen "Voorzitter van de Com
mi!:sie" en wordt de tweede volzin gelezen: Op 
deze tijdelijke vergunning zijn artikel 13, 
zesde hd, artikel 14, tweede lid, artikel JS, 
artikel 16, artikel 17, artikel 18, artikel 19 
en artikel 20 niet van toepassing. 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
lezen: 

.z. Een tijdelijke vergunning als bedoeld 
in het vorige lid wordt verleená voor een 
termijn van ten hoogste twee jaren. Zij kan 
niet worden verlengd en kan te allen tijde 
door de Voorzitter van de Commissie worden 
ingetrokken. 
XVI. In artikel 24 oncier a wordt vóór: ,,de 
vaststelling" ingevoegd "de goedkeuring,". 

XVII. Artikel 35, eerste lid, wordt gele
zen: 

1. Bij de behandeling van een aanvraag 
om vergunnina voor de uitvoering van groeps
vervoer in meer dan een gemeente kan de 
Voorzitter van de Commissie ondernemers 
van vervoerdiensten, welke worden uitge
oefend geheel of gedeeltelijk langs dezelfde 
weg, waarlangs, of in hetzelfde gebied, waar
binnen het vervoer, waarop de aanvraag be
trekking heeft, zal worden verricht, of in de 
omgeving daarvan, ir de gelegenheid stellen 
om binnen een door hem te stellen termijn 
schriftelijk te verklaren, dat zij het vervoer, 
waarvoor de vergunning wordt gevraagd, 
wensen uit te voeren. De aanvrager wordt 
schriftelijk met deze verklaring in kennis 
gesteld. 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
lezen: 

.z. Alvorens op de aanvraag te beschikken 
wint de Commissie het advies in van de be
trokken Rijk-sinspecteurs. 

Het derde li<l van bet artikel vervalt. 
Het vierde lid van het artikel wordt ge

nummerd "3"; de tweede volzin vervalt. 
Het vijfde lid van het artikel wordt ge

nummerd "4"; hierin wordt in plaats van 
u..den Inspecteur-Generaal" gelezen "de 
uirecteur-Generaal". 

Het zesde en het zevende lid van het artikel 
word~~ onderscheidenlijk genummerd "5" 
en "6 . 

XVIII. Artikel 26, tweede lid, wordt ver
vangen door de ,rolgende leden: 
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2. Een vergunning kan wçrden verleend 
voor de uitvoering van groepsvervoer: 

a. bin,nen een bepaald gebied; 
b. voor een bepaald doel; 
c. over een of meer bepaalde trajecten. 
3. In de vergunning worden het vervoer 

en, al dan niet op verzoek van de aanvrager, 
begin- en eindpunt en de trajecten met in
achtneming van het bepaalde in de vorige 
leden vermeld of omschreven en kunnen 
v.erdere aanwijzingen worden gegeven om
trent dat vervoer. Begin- en eindpunt met 
betrekking tot groepsvervoer van meer ouur
zame betekenis worden niet vastgesteld dan 
nadat de besturen der gemeenten, waarin 
deze zijn gelegen, hieromtrent door de Com-
missie zijn geraadpleegd. · 
XIX. In artikel 29 wordt in plaats van "de 
volgens de tarieven verschuldigde vracht
prijzen" gelezen "de vrachtprijs, voor zover 
die volgens het tarief verschuldigd is,,,. 

XX. In artikel 30, eerste lid, wordt in de 
eerste volzin · in plaats van "Inspecteur
Generaal" gelezen ,Voorzitter van de Com
missie" en wordt de tweede volzin gelezen: 
"Op deze tijdelijke vergunning is artikel 27 
niet van toepassing.,,. 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
lezen: 

2. Een tijdelijke vergunning, als bedoeld 
in het vorige lid wordt verleend voor een ter
mijn van ten hoogste twee jaren. Zij kan niet 
worden verlengd en kan te allen tijde door de 
Voorzitter van de Commissie worden inge
trokken. 

XXI. In artikel 3 I onder a wordt vóór "de 
vaststelling'' ingevoegd "de goedkeuring, 0

• 

XXII. Artikel 32, tweede lid, wordt ver
vangen door de volgende leden: 

2. Alvorens een beschikking ingevolge 
het vorige lid met betrekking tot een auto
busdienst te nemen, stellen burgemeester en 
wethouders de Commissie in de gelegenheid 
zich omtrent de aanvraag of het verzoek uit 
te spreken. 

3. Elke ingevolge dit artikel genomen 
beschikking wordt onverwijld in afschrift 
medegedeeld aan de Commissie, aan de Direc
teur-Generaal en aan de Rijksinspecteur, in 
wiens district de gemeente gelegen is, en, 
voor zover zij betrekking heeft op een auto
busdienst of strekt tot het verlenen, verlen
gen, overdragen of wijzigen van een vergun
ning voor de uitvoering van groepsvervoer, 
op de in de gemeente gebruikelijke wijze 
openbaar gemaakt. 

4. Indien er derden, ondernemers van 
personenvervoer,· zijnJ die door het afwijzen 
van een verzoek om verlenging van een ver
.gunning voor de uitoefening van een auto
busdienst worden gebaat, zullen burgemeester 
en wethouders bij hun beslissing in overwe
ging nemen, of er tussen die derden en de 
houder der vergunning een naar hun oordeel 

'billijke regeling met betrekking tot de door 
laatstgenoemde tengevolge van de afwijzing 
·van het verzoek te lijden schade, is tot stand 
gekomen, of althans de bedoelde derden zich 
bereid hebben verklaard met de houder der 
vergunning zulk een regeling te treffen, 
•en de naleving van die bereidverklaring naar 
het oordeel van burgemeester en wethouders · 
·voldoende gewaarborgd is. Indien de in 
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de vorige zin · genoemde regeling niet is tot 
stand gekomen of de bereidverklaring niet 
is ten genoege van de vergunninghouder, zal 
de regeling ten verzoeke van de vergunning
houder worden vastgesteld door een commis
sie, die door Onze Minister wordt benoemd. 
De leden van deze commissie moger,. niet 
tevens lid zijn van de Commissie Vergun-
ningen Personenvervoer. · 

XXIII. In artikel 33, tweede lid, wordt 
na 0 tweede" ingevoegd "en derde". 

Het derde lid van het artikel wordt gelezen: 
3. Indien er derden, ondernemers van 

personenvervoer, zijn, die worden gebaat 
door het wijzigen of intrekken in het algemeen 
vervoersbelang van een vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst, zullen 
burgemeester en wethouders bij hun beslis
sing in overweging nemen, of tussen die der
den en de houder der vergunning een naar 
hun oordeel billijke regeling met betrekking 
tot de door laatstgenoemde tengevolge van 
de wijziging of intrekking te lijden schade 
is tot stand gekomen, of althans de bedoelde 
derden zich bereid hebben verklaard met de 
houder der vergunning zulk een regeling te 
treffen, en de naleving van die bereidverkla
ring naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders voldoende gewaarborgd is. Indien 
de in de vorige zin genoemde regeling niet is 
tot stand gekomen of de bereidverklaring 
niet is ten genoege van de vergunninghouder, 
zal de regeling ten verzoeke van de vergun
ninghouder worden vastgesteld door een 
commissie, die door Onze Minister wordt be~ 
noemd. De leden van deze commissie mogen 
niet tevens lid zijn van de Commissie Ver
gunningen Personenvervoer. 

XXlllbis. Na artikel 33 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 
· Art 33bis. Een bescltikking van burge

meester en wethouders treedt, tenzij bur
gemeester en wethouders in bijzondere ge
vallen daarbij anders bepalen, niet in wer
king, voordat de termijn van beroep is ver
streken of, ingeval van beroep, op het be
roep is beslist. 

XXIV. Aan artikel 34 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

3. Indien er derden, ondernemers van 
personenvervoer, zijn, die worden gebaat 
door het wijzigen of intrekken ingevolge dit 
artikel van een vergunning voor de uitoefe
ning van een autobusdienst, nemen Wij bij 
Onze beslissing in overweging, of tussen die 
derden en de houder der vergunning een naar 
Ons oordeel billijke regeling met betrekking 
tot de door laatstgenoemde tengevolge van 
de wijziging of intrekking te lijden schade 
is tot stand gekomen, of althans de bedoelde 
derden zich bereid hebben verklaard met de 
houder der vergunning zulk een regeling te 
treffen, en de naleving van .. die bereidver
klaring naar Ons oordeel voldoende gewaar
borgd is. Indien de in de vorige zin genoemde 
regeling niet is tot stand gekomen of de be
reidverklaring niet is ten genoege van de ver
gunninghouder, zal de regeling ten verzoeke 
van de vergunninghouder worden vast
gesteld door een commissie, die door Onze 
Minister wordt benoemd. De leden van deze 
commissie mogen niet tevens lid zijn van de 
Commissie Vergunningen PersonenveIVOer. 
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XXV.. In artikel 35 wordt de punt aan 
het slot vervangen door ,, • alsmede om
trent de verstrekking van gegevens betref
fende het -o-ervoer.''. 

XXVI. Artikel 36, derde lid, wordt ge" 
lezen: 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde regelen 
of de in het tweede lid bedoelde voorschrif
ten kan worden bepaald. dat, indien bijzo_nde
re omstandigheden tijdelijke voorziening 
onverwijld nodig maken. in afwijking van 
artikel 32, eerste en tweede lid. een tijdelijke 
vergunning voor een termijn van ten hoogste 
twee jaren door een bij die regelen of voor
schriften aan te wijzen autoriteit kan worden 
verleend. Deze tijdelijke vergunning kan niet 
worden verlengd en kal\ te allen tijde door de 
autoriteit. die haar verleende, worden inge
trokken. Het bepaalde in het derde lid van 
artikel 32 is van overeenkomstige toepassing. 

Aan artikel 36 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

5. De in het eerste lid bedoelde regelen 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. De artikelen z30, z31, 232, 235, 236 en 
237 der Gemeentewet zijn van overeenkom
stige toepassing; de artikelen 198, 200, 201 
en 202 van die wet zijn niet van toepassing. 

XXVII. Artikel 37, eerste en tweede lid, 
worden vervangen door het volgende lid: 

I. Alvorens op een aanvraag om vergun
ning voor de uitvoering van toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer. niet uitsluitend bin
nen een bepaalde gemeente, te beschikken, 
wint de Commissie het advies in van de 
Rijksinspecteur of Rijksinspecteurs, in wiens 
of wier district het bedrijf is of zal worden ge
vestigd. 

Het derde, vierde, vijfde en zesde lid. van 
het artikel worden onderscheidenlijk ge
nummerd : ,,2", ,,3,,, ,,4" en "S". 

XXVIII. Artikel 39, tweede lid, wordt 
gelezen: 

2. Elke ingevolge dit artikel genomen 
beschikking wordt onverwijld in afschrift 
medegedeeld aan de Commissie en, voor 
zover daarbij een vergunning wordt ver
leend, o_p de in de gemeente gebruikelijke 
wijze openbaar gemaakt en in afschrift mede
gedeeld aan de Rijksinspecteur, in wiens 
district de gemeente gelegen is. 

XXVIIIbis. Na artikel 39 wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luiciende: 

· Art. 39bis. Een beschikking van burge
meester en wethouders treedt. tenzij bur
gemeester en wethouders in bijzondere ge
vallen daarbij anders bepalen, niet in werking 
voordat de tennijn van beroep is verstreken 
of, ingeval van beroep, op het beroep is 
beslist. 

XXIX. In artikel 40 wordt de punt aan
het slot vervangen door "en kunnen beper
kingen worden opgenomen met betrekking 
tot het vervoer, ciat krachtens die vergunning 
mag worden verricht.". 

XXX. In artikel 41, eerste lid. worát na 
,,onverwijld" ingevoegd "op de in de ge
meente gebruikelijke wijze openbaar ge
maakt en", en wordt na ,,medegedeeld" 
ingevoegd "aan de Commissie en,,. 
XXXI. In artikel 43, eerste lid. onder a, 
wordt na "Rijksinspecteur" ingevoegri "of 
indien daartoe meer dan een Rijksinspecteu; 
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is aangewezen, een van de daartoe aangewe
zen Rijksinspecteurs". 

XXXII. In artikel 44 wordt onder a na 
,,omtrent" ingevoegd "de goedkeuring", 
en wordt onder • vóór "de verstrekking" 
ingevoegd "omtrent''. 

XXXIIbis. Aan artikel 45 wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende: 

4. De in het eerste lid bedoelde regelen 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 
en 237 der Gemeentewet zijn van overeen
komstige toepassing; de artikelen 198, 200. 
201 en 202 van die wet zijn niet van toepas-
si~. 

XXXIII. In artikel 46, tweede lid, wordt 
na "onverwijld" ingevoegd "op de gebruike
lijke. wijze openbaar gemaakt en". 

XXXIV. In artikel 47, eerste lid, wordt 
na "onverwijld'' ingevoegd "op de gebruike
lijke wijze openbaar gemaakt en". 

XXXV. Na artikel 47 worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende: 

Art. 47bis. Bij algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaalä. dat overeen
komstig daarbij te stellen regelen advies 
moet worden ingewonnen, voordat een be
schikking als bedoeld in artikel 46 of arti-

. kei 47 wordt genomen. 
Art. 47ter. Een beschikking van burge

meester en wethouders treedt, tenzij burge
meester en wethouders in bijzondere geval
len daarbij anóers bepalen, niet in werking, 
voordat de termijn van beroep is verstreken 
of, ingeval van beroep, o_p het beroep is be
slist. 

XXXVI. In artikel SI, vierde lid, wordt 
na "aanvragen" Ingevoegd "en verzoeken" 
en wordt na "aanvrager" ingevoegd "of de 
verzoeker''. 

Aan artikel SI wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

5. De in het eerste lid bedoelde regelen 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeercie
Staten. De artikelen 230, 231, 232 , 235, 236. 
en 237 der Gemeentewet zijn van overeen
komstige toepassing; de artilrelen I 98, 200 
201 en 202 van die wet zijn niet van toepas
sing. 

XXXVII. In artikel 53 wordt in plaats. 
van "den Inspècteur-Generaal" telkens ge
lezen "de Directeur-Generaal" en wordt in. 
plaats van "aanteekent" gelezen "doet aan-
tekenen". 

XXXVIII. Artikel 54 wordt gelezen: 
1. Van een beschikking van de Voor-

zitter cîer Commissie op een verzoek om 
tijdelijke vergunning·voor de uitoefening van. 
een autobusdienst in meer dan een gemeente 
of voor de uitvoering van groepsvervoer in 

· meer dan een gemeente, alsmede van een. 
beschikking tot intrekking van zulk een ver
guMing, kan ieder belanghebbende biMen 
vijftien dagen na de openbaarmaking der· 
beschikking bij Onze Minister in beroep ko-
men. 

2. Van een beschikking van een Rijksin
specteur op een verzoek om toestemming tot· 
het uitvoeren van ritten krachtens een ver
gunning voor de uitvoering van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer, alsmede van een 
beschikking tot intrekking van zulk een 
toestemming, kan <ie betrokkene binnen vijf" 
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tien dagen na de dag, waarop de beschik
king is uitgereikt of aan de betrokkene is toe
gezonden, bij Onze Minister in beroep komen. 

3. Van de beslissing in beroep wordt on
verwijld mededeling gedaan aan de Commissie. 

XXXIX. In artikel 55, eerste lid, wordt 
in plaats van "na de dagtekening van de 
beschikking" gelezen "na de openbaarmaking 
van de beschikking of, voor zover betreft 
beschikkingen, welke niet openbaar worden 
gemaakt, binnen dertig dagen na de dag, 
waarop de beschikking is uitgereikt of aan de 
belanghebbende toegezonden". 

XL. In artikel 57, eerste en tweede lid, 
vervalt telkens "kosteloos". 

Aan het artikel worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende: 

3. De kosten, voor het Rijk uit de toe
passing van dit artikel voortvloeiend, worden 
door de ondernemer aan het Rijk vergoed. 

4. Door de gemeenteraad kan bij plaat
selijke belastingverordening woróen bepaald, 
dat de kosten, voor de gemeente uit de toe
passing van dit artikel voortvloeiend, door 
de ondernemer aan de gemeente worden ver
goed. 

XLI. In artikel 58 vervalt "alsmede'', 
en wordt na "inlevering" toegevoegd "als
mede omtrent het bedrag van de vergoeding 
in het derde lid va.n artikel 57 bedoeld, en de 
wijze, waarop zij wordt ingevorderd." 
XLII. In artikel 60 wordt onder a in plaats 
van "Autobussen en'' gelezen "autobussen," 
na "vervoerd/' ingevoegd, ,,en van de bij de 
uitoefening van autobusdiensten of de uit
voering van groepsvervoer gebezigde vaste 
werken", en na "motorrijtuigen" telkens in
gevoegd "en vaste werken", en worát onder 
d na ,motorrijtuigen" ingevoegd,, , en in 
het belang van de openbare veiligheió en orde 
bij de uitoefening van dat vervoer". 

XLIII. In artikel 61 wordt in plaats van 
1,0nzen Minister zijn onderworpen, behalve 
in het geval, dat aeze rechten en verplich
tingen zijn geregeld bij collectieve arbeids
overeenkomst" gelezen "Onze Ministers van 
Sociale Zaken en van Verkeer en Waterstaat 
zijn onderworpen". 

XLIV. In artikel 65 vervalt telkens "van 
de Rijksverkeersinspectie,,. 

Na het eerste lid van het artikel worcit een 
nieuw lid ingevoegd, luidende: 

2. Bij algemene maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat met het opsporen 
van de daarbij aangewezen feiten als in het 
vorige lid bedoeld mede zijn belast de door 
Onze Minister aangewezen personen in 
dienst van de vergunninghouders. 

Het tweede lid van het artikel worát ge
nummerd "3'\ hierin wordt in plaats van 
,,vorige" gelezen "eerste". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

4. Bij het verlenen van toestemming voor 
het uitvoeren van ritten krachtens een ver
gunning voor de uitvoering van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer kan de Rijks
inspecteur bepalen, dat die ritten kosteloos 
kunnen worden mede gemaakt door een der 
ingevolge het eerste lid aangewezen ambte
naren. 

XLV. In artikel 66, eerste lid, wordt in 
plaats van "overtredingen van deze wet" 
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gelezen "bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten". • 

XL VI. In artikel 67, eerste lid, wordt in 
plaats van "overtreáingen van deze wet" 
gelezen "bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten". 

In het vijfde lici van het artikel wordt in 
plaats van ,, vermoeden van een overtreding" 
gelezen "vermoeden van een strafbaar feit". 

In het zesde lid van het artikel wordt in 
plaats van ,,gerecht in feitelijke aanleg" 
gelezen "kantongerecht". 

In het zevende lid van het artikel wordt 
in plaats van "gerecht" gelezen "kantonge
recht". 

Art. 2. Aan de bij deze wet gewijzigde 
voorschriften omtrent de behandeling van 
aanvragen om vergunnin~ of van verzoeken 
om verlenging, wijziging, overdracht of 
intrekking van een vergunning wordt ge
acht te zijn volciaan, voorzover vóór haar in 
werking treden aan de overeenkomstige toen 
geldende voorschriften áer Wet Autover
voer Personen is voldaan. 

Art. 3. Op het tijdstip van in werking 
treden van àeze wet van kracht zi~nde tijde
lijke vergunningen, ingevolge artikel 23 of 
artikel 30 der Wet Autovervoer Personen 
verleend door de Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer, blijven van kracht gedurende de 
tijd, waarvoor zij zijn verleend, behoudens 
vroegere intrekking door de Voorzitter van 
de Commissie Vergunningen Personenver
voer. 

Art. 4. Regelen, als bedoeld in de artike
len 36, eerste lid, 45, eerste lid en ,SI, eerste 
lid der Wet Autovervoer Personen, welke op 
het ogenblik van het inwerking treden dezer 
wet bestaan, vervallen, indien zij niet binnen 
één jaar na dit tijdstip met inachtneming van 
het in die artikelen bepaalde door Gedepu
teerde Staten zijn goeàgekeurd. 

Art. 5. De beroepen, krachtens artikel 52 
der Wet Autovervoer Personen ingesteld 
tegen vóór 5 Mei 1945 door áe Commissie 
Vergunningen Personenvervoer genomen be
schikkingen, worden buiten behandeling 
gelaten. 

Art. 6. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de achtste dag na die van haar 
plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen , Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
cie nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Novem
ber 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Verluer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 7 Maart 1950). 
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s. J 687 
22 December 1949. WET, houdende nadere 

voorziening ten aanzien van mlinar
beiders, die niet verzekeringsplichtig 
zijn ingevolge de Invaliditeitswet. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1300; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1300; Hand. II 

49/ So, bladz. 935; 
Bijl. Hand. 1 49/50. 1300; Hand. 1 49/50, 

bladz. u3. 
Wij JULIANA, enz . ••• doen te weten: 
Al:,;o Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de regelingen, bedoeld 
in de Wet tot aanvulling van renten krach
tens de Invaliditeitswet en de Kinderbijslag
wet voor invaliditeits-, ouderdoms- en 
wezenrentetrekkers, uit te breiden tot de 
mijnarbeiders, die niet verzekeringsplichtig 
zijn ingevolge de Invaliditeitswet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan 

onder: . 
a. het Fonds: de te Heerlen gevestigde 

stichting "Algemeen Mijnwerkersfonds van 
de Steenkolenmijnen in Limburg"; 

b. Mijnwerkers-Invaliditeitswet: de wet 
van ZI April 1933, Staatsblad N°. 181, tot 
verzekering van mijnarbeiders tegen gelde
lijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. 

Art. 2. De in artikel 4, eerste lid, der 
Mijnwerkers-Invaliditeitswet bedoelde mijn
arbeiders en hun nagelaten betrekkingen 
alsmede de mijnarbeiders en hun nagelaten 
betrekkingen, die recht op uitkering ont
lenen aan artikel 59bis van het op 31 De
cember 1935 geldende reglement van het 
Fonds, hebben tegenover het Fonds ten
minste dezelfde aanspraken, als die, welke 
zij krachtens de bepalingen der Wet tot 
aanvulling van renfen krachtens de Invali
diteitswet en der Kinderbijslagwet voor 
invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente
trekkers tegenover de Rijksverzekeringsbank. 
zouden kunnen doen gelden, indien zij in
gevolge de Invaliditeitswet verzekerings
plichtig waren geweest. 

Art. 3. J. De uit deze wet voortvloeien
de kosten komen ten laste· van het Rijk. 

z. Door Onze Minister van Sociale Zaken 
kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere 
regelen worden gesteld. 

Art. 4. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden op I October 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
~ven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 
JULIANA. 

D, Minister r,an Social, Zalcen, 
A.M. Joms. 

De Minister oan Economî1che Zalcen, 
VAN DBN BRINK. 

De Minister oan Financiln, 
P. LIEFTINCK. 

( Uitgllfl. I7 Januari 1950.) 
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S.J 588 
22 D~~"!"~ 1949. WET, houdende nadere 

W1JZ1gmg van de Kinderbijslagwet. 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1479; Hand: II 

49/50, bladz. 935; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1479; Hand. 1 49/50, 

bladz. 113. 
Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is gebleken de Kinder
bijslagwet nader te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State,. enz. 
Art. I. Artikel 23, eerste lid, der Kinder

. bijslagwet wordt gelezen als volgt: 
"1. De arbeider, die hier te lande zijn 

woonplaats heeft en wiens gezin één of meer 
kinderen telt beneden de leeftijd van zestien 
jaar of één of meer kinderen van zestien, 
zeventien, achttien, negentien of twintig 
jaar, die het dagonderwijs volgen aan een 
inrichting voor algemeen vormend" of vak" 
onderwijs, heeft voor elk dier kinderen 
overeenkomstig de bepalingen der volgende 
artikelen recht op een kinderbijslag.". 

Art. II. Artikel 25 der Kinderbijslagwet 
wordt gewijzigd als volgt: 

a. Het eerste lid van het artikel wordt 

ge~~~: kinderbijslag als bedoeld in artikel 
23, eerste lid, bedraagt voor het eerste kind, 
voor hetwelk recht op een kinderbijslag 
bestaat. f 0,40, voor het tweede en derde 
kind, voor hetwelk recht op een kinder
bijslag bestaat, f o,44 per kind en te rekenen 
van het vierde kind, voor hetwelk recht 
op een kinderbijslag bestaat1 f 0,54 per 
kind.". 

b. In het tweede lid van het artikel 
wordt in plaats van "f 2,-0 gelezen: Nf 4.-". 

Art. 111. Deze wet treedt in wer)ting 
met ingang van I Januari 1950. 

Zij vervalt uiterlijk met ingang van 1 
Januari 1951. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minid• r,an Sociale Zalw&, 
'A.M. JoBJCBS. 

· (Uîtge,. 13 Januari 1950.) 

S.1589 
22 Decemb-,, 1949. BESLUIT, houden.de 

vaststelling van de eed (verklaring of 
belofte), af te leggen door de Hoge 
Commissaris van het Koninkrijk der 
Nederlanden bij de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, alvorens hij zijn ambt aan
vaardt. 

Wij JULIANA, enz. · 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen van 20 December 
1949, 1• Afdeling A, Letter T 78; 

. Gelet op artikel 56 van de Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt 
de Hoge · Commissaris van het Koninkrijk: 
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der Nederlanden bij de Regering van de afgeleid, dat dit belang de opheffing van 
Republiek der Verenigde Staten van Indo- deze instelling vordert; 
nesië in Onze handen of -in -die van Onze dat derhalve voormeld raádsbesluit in 
daartoe gemachtigde Minister de navolgende strijd is met artikel 19, in verband met arti-
eed (verklaring of belofte) af: \. kei 18, der Armenwet; · 

.,Ik zweer (verklaar), dat ik ter zake van Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
mijn benoeming aan geen persoon, "directelijk De Raad van State gehoord (advies van 
of indirectelijk, onder wat naam of voor-
wendsel ook, enige gift of gave beloofd of . 13 December 1949, No. 26); 
gegeven heb, noch beloven of geven zal. Gezien het nader rapport van Onze voor-

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege- noemde Minister van 19 December 1949, No. 
naamd.in dit ambt. te doen 9f te laten, van 23564, afdeling Maatschappelijke Zorg I 
niemand hoegenaamd enige belofte of ge- (bureau A]gemene en Juridische Zaken); 
schenk aannemen zal, -directelijk of in- . Hebben goedgevonden en verstaan: 

. directelijk. • , voormeld besluit van de raad van Finster-
lk zweer (beloof), dat ik de belangen van wolde van 2 Juni 1949 te vernietigen wegens 

het Koninkrijk der Nederlanden in het strijd met det wet. 
rechtsgebied van de Republiek der Ver- Ome Minister van Binnenlandse Zaken is 
enigde Staten van Indonesië naar mijn belast met de uitvoering van dit besluit, het
vermogen zal behartigen en alle plichten, welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
welke het ambt van Hoge Commissaris mij · en waarvan afschrift gezonden zal worden 
oplegt, getrouw zal vervullen. aan de Raad van State. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Soestdijk, 22 December 1949. 
(Dat verklaar en beloof ikl)" 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen · JULIANA. 
is belast met de uitvoering van dit besluit, De Minister v. Binnenl. Zaken, TEULINGs. 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge- (Uitgeg. 30 Dec. 1949). 
plaatst. 

Soestdijk, 22 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgf16. 30 December 1949.) 

s. J 590 
.21 Decem'ber 1949. BESLUIT, houdende 

vernietiging van het b~sluit van de raad 
van Finsterwolde van 2 Juni 1949 tot 
opheffing van de gemeentelijke instel
ling voor sociale zaken. 

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

Binnenlandse Zaken van 28 November 1949, 
afdeling Maatschappelijke Zorg I (bureau 
algemene en Juridische Zaken), No. 22538, 
tot vernietiging van het besluit van de raad 
·van Finsterwolde van 2 Juni 1949, houdende 
opheffing van de gemeentelijke instelling 
voor sociale zaken; 

Overwegende, dat voornoemde instelling, 
:zijnde een gemeenteinstelling, als bedoeld in 
artikel 2. eerste lid, sub a, der Armenwet, 
van derden bezittingen heeft verkregen; 

dat mitsdien op grond van het bepaalde in 
artikel 19, in verband met artikel 18, der _ 
Armenwet slechts tot opheffing van deze in
stelling kan worden overgegaa~ wanneer het 
belang van de armenverzorging de opheffing 
vordert; 

dat noch uit het verhandelde in de verga
-<lering van de raad van Finsterwolde· van 2 
Juni 1949, noch uit het raadsbesluit van die 
datum blijkt, dat het belang van de armen
verzorging in die gemeente de opheffing van 
genoemde instelling vordert; 

dat ook overigens geen feiten of omstan- . 
digheden bekend zijn, waaruit kan worden 

L. & S. 1949 

8. J 591 
·. 22 December 1949. BESLUIT, houdende 

voorlopige inwerkingstelling van ,enige 
wijzigingen en aanvullingen van het tarief 
van invoerrechten, hetwelk deel uit
maakt van de • Nederlands-Belgisch
LU%emburgse douan,eovereenkomst. 

WIJ JUJ;.IANA, énz.; 
. Op de door Onze Minister van Financiën 
, in overleg met Onze Ministers van Buiten
. land.se Zaken, van Economische zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening gedane voordracht van 16 December 
1949, no. 220, afdeling Invoerrechten; 

Overwegende, dat bij het te Annecy namens 
de · Regeringen van Nederland, België en 
Luxemburg ondertekende protocol, beho
rende tot de op 30 October 1947 te Genève 
gesloten Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel, de drie genoemde landen 
zich hebben verbonden, de uit dit protocol 
voortvloeiende verlagingen van invoerrechten 
met ingang van I Januari 1950 ten uitvoer 
te leggen; 

Overwegende, dat het ·tot nakoming van 
de aanvaarde verplichtingen noodzakelijk 
is, in het tarief van invoerrechten, ,hetwelk 
deel uitmaakt van de Nederlands-Belgisch
Luxemburgse douane-overeenkomst, enige 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen 
en deze met ingang van r Januari 1950 voor• 
lopig in werking te stellen; 

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de wet 
van I Augustus 1947, Staatsblad no. H 282; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tarief van tinvoerrechten, het

welk deel uitmaakt van de bij de wet van 
I Augustus I 94 7. Staatsblad H 282, goedge
keurde N ederlands-Belcisch-Luxemburgse 
douane-overeen~omst, wordt gewijzigd en 
aangevuld zoals in onderstaande lijst is aan
gegeven. 
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De Al,nuta WIit Finllltdl11, 
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t Moet zijn 819bis. 

De Mlnilta- ,,.,. J,ud,-, 
WUBRS. 
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s. J 592 
22 December I949• BESLUIT ter bekend

making van de teksten van de regle
men ten voor de Rüksland- en tuin
bouwwinterscholen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van I6 December 1949, N°. L. 8866, Af
deling Land- en Tuinbouwonderwijs, Letter 
W, Directie van de Landbouw; 

Gelet op het eerste lid van artikel III 
van Ons Besluit van I4 October I949, 
Staatsblad N°. J 462; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van: 
A. het reglement voor de Rijkslandbouw

winterscholen, 
B. het reglement voor de Rijkstuinbouw

winterscholen en de overige daarmede in 
karakter overeenkomende Rijkstuinbouw
scholen, zoals deze bij Ons Besluit van 14 
October 1949, Staatsblad N°. J 462 is ge
wijzigd, met inachtneming van de bepalingen 
van de Wet van 14 Februari 1947, Staatsblad 
N°. H 52, algemeen bekend te maken door 
bijvoeging van die teksten in hun geheel 
bij dit besluit. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 22 December 1949. 
JULIANA. 

De Miniater van Landbowv, Visserij en 
Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 
( Uitgeg. 7 Februari 1950.) 

Reglement voor de Rijkslandbouwwinter
scholen 

(Vastgesteld bij Koninklijk besluit van II 
Maart 1925, Staatsblad N°. 68 en gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 14 October 

1949, Staatsblad N°. J 462) 

Art. 1. 1. Waar in dit reglement wordt 
gesproken van Minister, Directeur-Generaal 
of inspecteur, worden bedoeld onderschei
denlijk Onze met de zaken van Landbouw 
belaste Minister, de Directeur-Generaal van 
de Landbouw en de inspecteur van het 
landbouwonderwijs. 

2. Waar in dit reglement wordt gesproken 
van leraar, wordt daaronder begrepen lerares. 

Art. 2. Het doel van het onderwijs aan 
deze scholen is, aan toekomstige landbou
wers theoretische kennis van het landbouw
bedrijf en voortgezette algemene ontwikke
ling te verstrekken. Het draagt de stempel 
van middelbaar vakonderwijs. 

Art. 3. Bij het onderwijs wordt rekening 
gehouden met de aard en de behoeften 
van het bedrijf in het gebied, waarover de 
school werkt. 

Art. 4. 1. De leertijd duurt twee winter
halfjaren. 

2, Begin en einde van de cursus worden 
geregeld met inachtneming van de aard. 
van het bedrijf in het gebi~ waarover de 
school werkt. 

s. 1949, J 592 

J. Tussen het eerste en het tweede 
winterhalfjaar worden als regel enige zomer
lessen gegeven. 

Art. 5. 1. l{et toezicht wordt uitge
oefend door de inspecteur, en voor iedere 
$Chool afzonderlijk door een commissie van 
toezicht var ten minste vijf leden. 

2. De leden dezer commissie worden 
benoemd door de Minister, op aanbeveling 
van Gedeputeerde Staten van de Provincie, 
waarin de school is gelegen. 

3. Ten minste de helft van het aantal 
leden moet practisch landbouwer zijn of 
geweest zijn. 

4. De commissie geeft de Directeur
Generaal en de inspecteur desgevraagd 
advies over alles wat de school betreft en 
is bevoegd zelfstandig aan de Directeur
Generaal alle voorstellen te doen, welke zij 
in het belang van de school nodig acht. 

Art. 6. 1. Zij, die aan een Rüksland
bouwwinterschool onderwijs geven, dragen 
de titel van leraar. 

2. Aan het hoofd van elke school is een 
der leraren geplaatst, die de titel draagt 
van directeur. 

J. De directeur voert het beheer der 
school en draagt zorg, dat het onderwijs 
geregeld en overeenkomstig de voorschriften 
gegeven wordt. 

Art. 1. De directeur geeft aan de inspec
teur en aan de commissie van toezicht alle 
verlangde inlichtingen betreffende de school 
en deelt aan de inspecteur uit eigen beweging 
mede alles wat er ten aanzien van de school 
meldenswaardigs voorvalt. 

Art. 8. Binnen een maand na afloop 
van het schooljaar doet de directeur de 
inspecteur een verslag toekomen van de 
staat der school gedurende het afgelopen 
schooljaar. Een beknopte samenvatting van 
dat verdag zendt hij aan de commissie van 
toezicht, aan Gedeputeerde Staten en aan 
het Gemeentebestuur. 

Art. 9. 1. Rijksconsulenten kunnen door 
de Directeur-Generaal ambtshalve met het 
leraarschap en het directoraat ener school 
worden belast en daarvan worden ontheven; 
overigens worden de directeuren door Ons 
benoemd en ontslagen, de leraren door de 
Minister. 

2. De directeuren en leraren kunnen door 
de Minister worden geschorst. 

3. Over benoeming, schorsing en ontslag 
van leraren wordt geadviseerd door de 
directeur en de inspecteur, bij schorsing en 
ongevraagd ont~lag van leraren ook door 
de commissie van toezicht, over benoeming, 
schorsing en ontslag van directeuren door 
de inspecteur en de commissie van toezkht. 

Art. 10. 1. Voor ieder schooljaar wordt 
door de Directeur-Generaal, de commissie 
van toezicht gehoord. de leraar aangewezen, 
die de directeur bij afwezigheid vervangt. 

2. De directeur geeft zijn plaatsvervanger 
vooraf kennis van elke afwezigheid, of is · 
deze een gevolg van onvoorziene omstandig
heden, dan zo spoedig mogelijk. 

J. Voor afwezigheid gedt.:- - ... er dan 
' vier dagen behoeft de directeur de vergum. :1g 

van de Directeur-Generaal. 
4. De directeur geeft van een afwezig

heid, als in het vorig lid bedoeld, kennis 
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aan de voorzitter der commissie van toezic:Jw; 
5. Is de directeur niet in staat de ~ 

gunning, in het derde lid bedoeld, aan 116 
vragen en de kennisgeving. in het vierdt 
lid bedoeld, te dQen, dan geschiedt een dl 
ander door de plaatsvervanger van di 
directeur. 

6. Bij ontstentenis van de directeur 
wordt de waarneming van het directoraat 
door de Directeur-Generaal geregeld. 

7. Is de plaatsvervangende of waarne
mende directeur afwezig. dan treedt de in 
iaren oudste aanwezige leraar als zodanig op. 

Art. 11. 1. Is een der leraren verhin
derd onderwijs te geven, dan venrittigt hij 
daarvan onverwijld de directeur. die de 
nodige maatregelen neemt om in zijn lesseà 
te voorzien. 

2. Anders dan wegens ongesteldheid of 
om andere dringende redenen mag het geveil 
van onderwijs niet worden nagelaten. dan 
met vergunning van de directeur. 

3. Voor een afwezigheid gedurende langer 
dan vier dagen behoeft een leraar de ver• 
gunning van de Directeur-Gener~. Deze 
vergwming wordt doof tussenkomst van de 
directeur aan~evraagd. 

Art. 12. Bsj ontstentenis van een leraar 
gedurende langer dan een week wordt voor 
de vervulling der lessen door de directeur 
een regeling opgemaakt. die aan de goed
keuring van de Directeur-Generaal wordt 
onderworpen. 

Art, 13. De leraren gedragen zich in 
zaken, welke op de schooltucht of op de 
inwendige huishouding der school betrekking 
hebben, naar de beslissing van de directeur, 
behoudens beroep op de Minister. Het 
beroep heeft geen schorsende kracht ten 
aanzien van de beslissing van de directeur. 

Art. 14. 1. De directeur en de leraren 
met een volle functie behoeven de vergunning 
van de Minister tot het bekleden van een 
ambt of betrekking, het uitoefenen van een 
beroep en het geven van privaatlessen. 

2. De leraren vragen deze vergunning 
aan door tussenkomst van de directeur. 

Art •. 15. 1. Ieder jaar vóór l Mei wordt 
het programma der school voor het volgende 
schooljaar door de directeur in overleg met 
de leraren opgemaakt en vóór 15 Mei aan 
de goedkeuring van de Directeur-Generaal 
onderworpen. 

2. Het programma vermeldt: 
a. de namen van de leden der commissie 

van toezicht; 
b. de namen van het personeel: 
c. de eisen van toelating en het bedrag 

van het schoolgeld; 
d. het getal uren, in elke klasse aan de 

onderscheidene vakken van onderwijs te 
wijden; 

,. voor elke klasse een omschrijving van 
het onderwijs in ieder vak; 

/. een omschrijving van hetgeen in de 
· zomerlessen zal worden behandeld; 

g. de bij het onderwijs te gebruiken 
boeken en leermiddelen en hun prijs; 

h. het in artikel 29 bedoelde huishoudelijk 
reglement; 

i. al datgene, wat verder ter voorlichting 
van belanghebbenden wenselijk is mede
gedeeld te worden. 
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Art. 16. Het programma wordt tijd,ig 
gedrukt. Afdrukken worden gezonden aan 
de Directeur-Generaal, de inspecteur en de 
leden der commissie van toezicht. Voorts 
wordt het verspreid onder belanghebbenden 
en belangstellenden en wordt het op aan
vraag aan een ieder kosteloos toegezonden. 

Art. 17. 1. Bij aanvang van het school
jaar wordt door de directeur in overleg 
met de leraren een rooster van lesuren 
vastgesteld, die aan de inspecteur en de 
leden der commissie van toezicht wordt 
gezonden en aan belanghebbenden wordt 
uitgereikt. 

2. In de gang van het schoolgebouw en 
in elk leslokaal wordt een esemplaar opge
h~. 

3, Van elke niet voorbijgaande wijziging 
in de rooster wordt mededeling gedaan aan 
de inspecteur en de leden der commissie 
van toezicht. 

Art. lL 1. De directeur houdt een 
register van de leerlingen, waarin onder 
meer aan tekening wordt Jehouden van de 
tijd, gedurende welke ziJ aan de school 
onderricht hebben genoten. en, voor zover 
mogelijk, van hun werkkring na het verlaten 
der school. 

2. De directeur zorgt, dat de leraren bij 
de aanvang der lessen in het bezit zijn van 
een naamlijst der leerlingen. 

Art. 19. 1. De directeur heeft de zorg 
voor het schoolgebouw, de meubelen, de 
boekerij, de verzamelingen en de andere 
hulpmiddelen voor het onderwijs. 

2. Van de meubelen, de boekerij. de 
verzamelingen en de andere hulpmiddelen 
voor het onderwijs wordt door hem een 
inventaris opgemaakt en bijgehouden, die 
telken jare vóór I Mei ter waarmerking 
wordt gezonden aan de inspecteur. In deze 
inventaris worden niet opgenomen de arti
kelen, welke aan geregeld verbruik zijn on
derworpen. 
· 3. In de werkzaamheden, voortvloeiende 
uit het in de beide vorige leden vermelde, 
zomede in alle werkzaamheden tot de ambts
taak vaq de direc;:teur als zodanig en krach
tens zijn verdere functiën behorende, zijn 
de leraren met een volle functie gehouden 
de directeur ter zijde te staan. Voor de 
wijze, waarop zulks zal worden uitgevoerd, 
maakt de directeur in overleg met de be
trokken leraren een regeling op, welke aan 
de goedkeuring van de Directeur-Genuaal 
wordt onderworpen. 

Art. 20. 1. Door of namens de directeur 
worden geen aankopen of bestellingen gedaan 
dan die, welke in de goedgekeurde begroting 
der school zijn voorzien. 

2. Af- en overschrijving van en op de 
artikelen der begroting onderling kunnen 
geschieden na machtiging van de inspecteur. 

3. Overschrijding der begroting kan niet 
plaats hebben dan na bekomen machtiging 
van de Minister. 

Art. 21. 1. Aan elke school is als regel 
verbonden een amanuensis. die tevens dienst 
doet als concierge. 

:a. Hij verleent de directeur en de leraren 
hulp bij al hun ambtelijke werkzaamheden. 

3. Hem kunnen voorts, in overleg met 
de directeur, door of vanwege de Directeur-
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Generaal werkzaamheden worden opgedra
gen boven de in het eerste lid bedoelde. 

4. Hij wordt door de Minister benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

5. De directeur kan een instructie voor 
deze beambte opmaken in overleg met de 
leraren. Zodanige instructie behoeft de goed
keuring van de Directeur-Generaal. 

Art. 22. I. Tot de eerste klasse der 
school worden alleen toegelaten zij, die 
vóór I Januari, volgende op de aanvang 
van het schooljaar, de leeftijd van zestien 
jaren hebben bereikt. 

2. Zij moeten door het afleggen van een 
examen, af te nemen door directeur en 
leraren, het bewijs leveren, dat zij: 

a. de kundigheden bezitten, vereist om 
het onderwijs met vrucht te kwmen volgen, en 

b. voldoende bekend zijn met de practijk 
van de landbouw. 

3. Van het afleggen van het onder a. 
genoemde deel van het examen worden 
vrijgesteld zij, die een diploma of getuig
schrift overleggen, dat naar het oordeel 
van directeur en leraren het bezit van de 
vereiste kundigheden waarborgt. 

4. Zij, die, zonder de lessen in de eerste 
klasse te hebben gevolgd, tot de tweede 
klasse wensen te worden toegelaten, moeten 
vóór :t Januari, volgende op de aanvang 
van het schooljaar, de leeftijd van zeventien 
jaren hebben bereikt. Overigens is het be
paalde in het tweede lid van dit artikel 
op ben van toepassing. 

5. Aan het einde van het schooljaar 
wordt voor de afzonderlijke vakken door 
de leraren een schriftelijk en mondeling 
onderzoek ingesteld naar de kennis der 
leerlingen. Op grond van de uitkomsten 
van dit onderzoek en van wat in de loop 
van de schooltijd omtrent de vorderingen 
der leerlingen is gebleken, wordt uitgemaakt: 

a. wie zullen overgaan van de eerste 
naar de tweede klasse, wie zich aan een 
herexamen zullen hebben te onderwerpen 
of een taak zullen hebben te leveren vóór 
het begin van het volgende schooljaar en 
wie niet zullen overgaan; 

b. wie het einddiploma der school zullen 
verkrijgen, desgewenst met vermelding van 
nadere bijzonderheden omtrent de wijze, 
waarop het verkregen wordt, en wie niet. 

6. Leerlingen, die bij het onderzoek niet 
aanwezig kunnen zijn door ziekte of om 
andere dringende redenen, kunnen later 
worden onderzocht. 

7. De beslissirJgen omtrent het in het 
vijfde lid vermelde worden genomen in een 
vergadering van directeur en leraren. 

8. In een vergadering van de commissie 
van toezicht met de leraren, aan welke ook 
de inspecteur zo mogelijk deelneemt, kunnen 
de commissie en de inspecteur zich omtrent 
de genomen beslissingen doen inlichten. 

9. Daarna wordt een openbare eindles 
gehouden met de leerlingen der tweede 
klasse, waaraan leerlingen, die zijn afge
wezen, niet behoeven deel te nemen. Aan 
het einde dezer les worden de diploma's 
uitgereikt. Uitnodigingen voor het bijwonen 
dezer les 9iorden door of namens de com
missie van toezicht verzonden aan hen, die 
daarvoor naar het oordeel van de voorzitter 
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dier commissie, in overleg met de directeur, 
in aanmerkin& komen, terwijl dag en uur. 
waarop de eindles wordt gehouden, worden 
openbaar gemaakt. 

Art. 23. I. Zij, die het onderwijs in 
slechts enkele vakken wensen te volgen, 
kunnen, op voor ieder afzonderlijk geval 
door de directeur in overleg met de betrokken 
leraren te stellen eisen, worden toegelaten; 
wat de leeftijd betreft, zijn deze gelijk aan 
de voor de gewone leerlingen gestelde. · 

2. Zij kunnen, indien zij aan het onder
zoek voor de door hen gevolgde vakken 
hebben vold.aan, overgaan naar de tweede 
klasse en na het doorlopen dier klasse een 
verklaring van de directeur verwerven, 
waarin de vakken, waarin zij hebben vol
daan. worden vermeld. 

Art. 24. I. Niemand wordt tot de lessen 
toegelaten, dan na door de directeur te zijn 
ingeschreven. 

2. De inschrijving geschiedt kosteloos 
en wordt bij de aanvang van ieder schooljaar 
herhaald. 

3. De directeur kan na overleg met de 
leraren in bijzondere gevallen ook in de loop 
van de cursus tot inschrijving van nieuwe 
leerlingen overgaan, onverminderd het be
paalde in artikel 22. 

Art. 25. 1. Het schoolgeld wordt vast
gesteld door de Minister, met dien verstande. 
dat het per schooljaar niet meer dan f 40,
zal bedragen. 

2. Het wordt vóór of bij de aanvang 
der lessen betaald op door de Minister aan 
te geven wijze. 

3. Eenmaal betaalde schoolgelden wor
den niet teruggegeven, tenzij de leerling door 
overmacht, ter beoordeling van de Minister, 
verhinderd wordt de lessen verder bij te 
wonen; alsdan kan worden terugbetaald 
naar evenredigheid van het gedeelte van 
het schooljaar, dat niet kan gevolgd worden. 

4. On- en minvermogenden van goede 
aarûeg kunnen door de Minister van het 
betalen van schoolgeld geheel of gedeeltelijk 
worden vrijgesteld. Leermiddelen kunnen 
hun kosteloos worden verstrekt en ook de 
kosten van excursiën kunnen hun worden 
vergoed. 

Art. 26. I. De leerlingen moeten tussen 
het eerste en het tweede winterhalfjaar 
werkzaam zijn in de landbouwpractijk, ten 
genoegen van de directeur. Zo nodig is deze 
hun behulpzaam bij het verkrijgen van een 
geschikte plaats daarvoor. 

2. Zij worden tijdens deze practische 
werkzaamheid door of namens de directeur 
bezocht. 

3. Van hun waarnemingen en opmer
kingen gedurende deze tijd dienen zij bij 
hun terugkomst op de school een uitvoerig 
verslag bij de directeur in. De commissie 
van toezicht en de leraren worden door de 
directeur in de gelegenheid gesteld van deze 
verslagen kennis te nemen 

Art. 27. 1. De leerlingen zijn gehoor
zaam.heid verschuldigd aan de directeur en 
de leraren. Indien een leerling de orde in 
de, les verstoort, moet hij zich op bevel 
van de leraar verwijderen; deze geeft van · 
het voorgevallene zodra mogelijk kennis aan 
de directeur. 
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2. Wanneer een leerling zich in ernstige 
mate schuldig maakt aan wangedrag, na
latigheid of verzet, of in het algemeen nadelig 
op zijn medeleerlingen werkt, kan hem door 
de directeur na overleg met de leraren voor 
ten hoogste veertien dagen de toegang tot 
de school worden ontzegd. 

3. In overleg met de commissie van 
toezicht kan de directeur in een geval, als 
in het voorgaande lid bedoeld, de leerling 
voor goed van de school verwijderen. 

4. De directeur geeft van iedere door 
hem gelaste verwijdering, met opgaaf van 
redenen, kennis aan de voorzitter der com
missie van toezicht, aan de inspecteur en 
aan de ouders of verzorgers van de leerling. 

Art. 28. 1. Er is één vacantie, van ten 
hoogste elf dagen, waarin Kerstmis en 
Nieuwjaar vallen. 

2. De directeur regelt deze vacantie en 
doet daarvan mededeling aan de inspecteur 
en de voorzitter der commissie van toezicht. 

3. De directeur is voorts bevoegd om 
bijzondere redenen voor ten hoogste één 
dag va-cantie te geven. Indien hij van deze 
bevoegdheid \Toor een gehele dag gebruik 
maakt, verwittigt hij daarvan de inspecteur 
en de voorzitter der commissie van toezicht. 

Art. 29. 1. De directeur stelt in overleg 
met de leraren een huishoudelijk reglement 
vast, waarin wordt geregeld alles wat op 
de inwendige huishouding der tchool en de 
schooltucht betrekking heeft, voor zover 
daarin niet door dit reglement is voorzien. 

2. Dit huishoudelijk reglement behoeft 
de goedkeuring van de Directeur-Generaal. 

Behoort bl,j Koninklijk besluit van 22 
December 1949, Staatsblad N°. J 592. 

Mij bekend, 
De Miniuer van La.ndboua,, Visserij 

en Voedselvoorziening, 
MANSHOLT 

Reglement voor de Bijkatulnbouwwinter
acbolen en de overige daarmede ID karakter 

overeenkomende BUkstulnbouw1ebolen 

(Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
II Maart 1925, Staaublad N°. 68 en gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 14 October 1949, 

Staatsblad N°. J 462) 
Art. 1. 1. Waar in dit reglement wordt 

gesproken van Minister, Directeur-Generaal 
of inspecteur, worden bedoeld onderschei
denlijk Onze met de zaken van de Landbouw 
belaste Minister, de Directeur-Generaal van . 
de Landbouw en de inspecteur van het 
tuinbouwondetwijs. 

2. Waar in dit reglement wordt ge
sproken van leraar, wordt daaronder begre
pen lerares. 

Art. 2. Het doel van het onderwijs aan 
deze scholen is, aan toekomstige tuinbou
wers theoretische kennis van het tuinbouw
bedrijf, handelskennis en voortgezette alge
mene ontwikkeling te verstrekken. Het 
draagt de stempel van middelbaar vak
onderwijs. 

Art. 3. Bij het onderwijs wordt rekening 
gehouden met de aard en de behoeften van 
het bedrijf in het gebied. waarover de school 
werkt. 
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Art. 4. 1. De leertijd aan de winter
scholen duurt twee winterhalfjaren. 

2. Die aan de andere onder dit reglement 
vallende scholen kan lopen over een groter 
deel van het jaar en over drie schooljaren. 

3. Begin en einde van de cursus worden 
geregeld met inachtneming van de aard 
van het bedrijf in het gebied; waarover 
de school werkt. 

4. Aan de winterscholen worden tussen 
het eerste en tweede winterhalfjaar als 
regel enige zomerlessen gegeven. 

Art. 5. 1. Het toezicht wordt uitge
oefend door de inspecteur, en voor iedere 
school afzonderlijk door een commissie van 
toezicht van ten minste vijf leden. 

2. De leden dezer commissie worden 
benoemd door de Minister, op aanbeveling 
van Gedeputeerde Staten van de Provincie. 
waarin de school is gelegen. 

3. Ten minste de helft van het aantal 
leden moet practisch tuinbouwer zijn of 
geweest zijn. 

4. De commissie geeft de Directeur
Generaal en de inspecteur desgevraagd 
advies over alles wat de school betreft en 
is bevoegd zelfstandig aan de Directeur
Generaal alle voorstellen te doen, welke 
zij in het belang van de school nodig acht. 

Art. 6. 1. ,Zij, die aan een Rükstuin
bouwschool onderwijs geven, dragen de titel 
van leraar. 

2. Aan het hoofd van elke school is 
een der leraren geplaatst, die de titel draagt 
van directeur. 

3. De directeur voert het beheer der 
school en draagt zorg, dat het onderwijs 
geregeld en overeenkomstig de voorschriften 
gegeven wordt. 

Art. 7. De directeur geeft aan de in
specteur en aan de commissie van toezicht 
alle verlangde ihlichtingen betreffende de 
school en deelt aan de inspecteur uit eigen 
beweging mede alles wat er ten aanzien 
van de school meldenswaardigs voorvalt. 

Art. 8. Binnen een maand na aftoop van 
het schooljaar doet de directeur de inspecteur 
een verslag toekomen van de staat der 
school gedurende het afgelopen schooljaar. 
Een beknopte samenvatting van dat verslag 
zendt hij aan de commissie van toezicht, 
aan Gedeputeerde Staten en aan het Ge
meentebestuur. 

Art. 9. 1. Rijksconsulenten kunnen door 
de Directeur-Generaal ambtshalve met het 
leraarschap en het directoraat ener school 
worden belast en daarvan worden ontheven; 
overigens worden de directeuren door Ons 
benoemd en ontslagen, de leraren door de 
Minister. 

2. De directeuren en leraren kunnen 
door de Minister worden geschorst. 

3. Over benoeming, schorsing en ontslag 
van leraren wordt geadviseerci door de 
directeur en de inspecteur, bij schoning en 
ongevraagd ontslag van leraren ook door 
de commissie van toezicht, over benoeming, 
schorsing en ontslag van directeuren door 
de inspecteur en de commissie van toezicht. 

Art. 10. 1. Voor ieder schooljaar wordt 
door de Directeur-Generaal, de commissie 
van toezicht gehoord, de leraar aangewezen, 
die de directeur bij afwezigheid vervangt. 
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2. De directeur geeft zljn plaatsvervanger 
vooraf kennis van elke afwezigheid, of is 
deze een gevolg van onvoorziene omstandig
heden, dan zo spoedig mogelijk. 

3. Voor afwezigheid gedurende meer 
dan vier dagen behoeft cle directeur de 
vergunning van de Directeur-Generaal. 

4. De directeur geeft van een afwezigheid, 
als in het vorig lid bedoeld, kennis aan de 
voorzitter der commissie van toezicht. 

5. Is de directeur niet in staat de ver
gunning, in het derde lid bedoeld, aan te 
vragen en de kennisgeving, in het vierde 
lid bedoeld, te doen, dan geschiedt een en 
ander door de plaatsvervanger van de 
directeur. 

6. Bij ontstentenis van de directeur 
wordt de waamemibg van het directoraat 
door. de Directeur-Generaal geregeld. 

7. Is de plaatsvervangende of waarne
mende directeur afwezig, dan treedt de in 
jaren oudste aanwezige leraar als zodanig op. 

Art. 11. I. Is een der leraren verhin
derd onderwijs te geven, dan verwittigt hij 
daarvan onverwijld de directeur, die de 
nodige maatregelen neemt om in zijn lessen 
te voorzien. 

2. Anders dan wegens ongesteldheid of 
om andere dringende redenen mag het geven 
van onderwijs niet worden nagelaten, dan 
met vergunning van de directeur. 

3. Voor een afwezigheid gedurende lan
ger dan vier dagen behoeft een leraar de 
vergunning van de Directeur-Generaal. Deze 
vergunning wordt door tussenkomst van de 
directeur aangevraagd. 

Art. 12. Bij ontstentenis van een leraar 
gedurende langer dan een week wordt voor 
de vervulling der lessen door de directeur 
een regeling opgemaakt, die aan de goed
keuring van de Directeur-Generaal wordt 
onderworpen. 

Art. 13. De leraren gedragen zich in 
zaken, welke op de schooltucht of op de 
inwendige huishouding der school betrekking 
hebben, naar de beslissing van de directeur. 
behoudens beroep op de Minister. Het beroep 
heeft geen schorsende kracht ten aanzien 
van de beslissing van de directeur. 

Art. 14. I. De directeur en de leraren 
met een volle functie behoeven de vergun
ning van de Minister tot het bekleden van 
een ambt of betrekking, het uitoefenen van 
een beroep en het geven van privaatlessen. 

2. De leraren vragen deze vergunning 
aan door tussenkomst van de directeur. 

Art. 15. I. Ieder jaar vóór I Mei wordt 
het programma der school voor het volgende 
schooljaar door de directeur in overleg met 
de leraren opgemaakt en vóór IS Mei aan 
de goedkeuring van de Directeur-Generaal 
onderworpen. 

2. Het programma vermeldt: 
a. de namen van de leden der commissie 

van toezicht ; 
6. de namen van het personeel; 
c. de eisen van toelating en het bedrag 

van het schoolgeld; 
d. het getal uren, in elke klasse aan de 

onderscheidene vakken van onderwijs te 
wijden; · 

•· voor elke klasse een omschrijving van 
het onderwijs in ieder vak; 
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f. een omschrijving van hetgeen in de 
zomerlessen zal worden behandeld; 

•· de bij het onderwijs te gebruiken 
boeken en leermiddelen en hun prijs; 

h. het in artikel 29 bedoelde huishoude
lijk reglement; 

i. al datgene, wat verder ter voorlichting 
van belanghebbenden wenselijk is mede
gedeeld te worden. 

Art. 16. Het programma wordt tijdig 
gedrukt. Afdrukken worden gezonden aan 
de Directeur-Generaal, de inspecteur en de 
leden der commissie van toezicht. Voorts 
wordt het verspreid onder belanghebbenden 
en belangstellenden en wordt het op aan
vraag aan een ieder kosteloos toegezonden. 

Art. 17. 1. Bij de aanvang van het 
schooljaar wordt door de directeur in over
leg met de leraren een rooster van lesuren 
vastgesteld, die aan de inspecteur en de 
leden der commissie van toezicht wordt 
gezonden en aan belanghebbenden wordt 
uitgereikt. 

2. In de gang van het schoolgebouw en 
in elk leslokaal wordt een eamplaar op
gehangen. 

3. Van elke niet voorbijgaande wijziging 
in de rooster wordt mededeling gedaan aan 
de inspecteur en de leden der commissie 
van toezicht. 

Art. 18. 1 . De directeur houdt een 
register van de leerlingen, waarin onder 
meer aantekening wordt gehouden van de 
tijd, gedurende welke zij aan de school 
onderricht hebben genoten, en, voor zover 
mogelijk, van hun werkkring na het verlaten 
der school. 

2. De directeur zorgt, dat de leraren bij 
de aanvang der lessen in het bezit zijn van 
een naamlijst der leerlingen. 

Art. 19. 1. De directeur heeft de zorg 
voor het schoolgebouw, de meubelen, de 
boekerij, de verzamelingen en de andere 
hulpmiddelen voor het onderwijs. 

2. Van de meubelen, de boekerij, de 
verzamelingen en de andere hulpmiddelen 
voor het onderwijs wordt door hem een 
inventaris opgemaakt en bijgehouden, die 
telken jare vóór I Mei ter waarmerking 
wordt gezonden aan de inspecteur. In deze 
inventaris worden niet opgenomen de arti
kelen, welke aan geregeld verbruik zijn 
onderworpen. 

3. In de werkzaamheden, voortvloeiende 
uit het in de beide vorige leden vermelde, 
zomede in alle werkzaamheden tot de ambts
taak van de directeur als zodanig en krach
tens zijn verdere functiën behorende, zijn 
de leraren met een volle functie gehouden 
de directeur ter zijde te staan. Voor de 
wijze. waarop zulks zal worden uitgevoerd, 
maakt de directeur in overleg met de be
trokken leraren een regeling op, welke aan 
de goedkeuring van de Directeur-Generaal 
wordt onderworpen. 

Art. 20. I. Door of namens de direc
teur worden geen aankopen of bestellingen 
gedaan dan die, welke in de goedgekeurde 
begroting der school zijn voorzien. 

2. Af- en overschrijving van en op de 
artikelen der begroting onderling kunnen 
geschieden na machtiging van de inspecteur. 

3. Overschrijding der begroting kan niet 
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plaats hebhen dan na bekomen machtiging 
van de Minister. 

Art. 2.1. 1. Aan elke school is als regel 
verbonden een amanuensis, die tevens dienst 
doet als concierge. 

2. Hij verleent de directeur en de leraren 
hulp bij al hwi ambtelijke werkzaamheden. 

3. Hem kunnen voorts, in overleg met 
de directeur, door of vanwege de Directeur
Generaal werkzaamheden worden opgedragen 
boven de in het eerste lid bedoelde. 

4. Hij wordt door de Minister benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

5. De directeur kan een instructie voor 
deze be&111bte opmaken in overleg met de 
leraren. Zodanige instructie behoeft de 
goedkeuring van de Directeur-Generaal. 

Art. 2Z. 1. Tot de eerste klasse der 
school worden alleen toegelaten zij, die 
vóór I September, voorafgaande aan de 
aanvang van het schooljaar. de leeftijd van 
vijf tien jaren hebben bereikt. Deze termijn 
kan voor scholen met drie schooljaren door 
de Minister later worden gesteld. 

2. Zij moeten door het afleggen van een 
esamen, af te nemen door directeur en 
leraren, het bewijs leveren, dat zij : 

a. de kundigheden bezitten, vereist om 
het onderwijs met vrucht te kunnen volgen, 
en 

6. voldoende bekend zijn met de practijk 
van de tuinbouw. 

3. Van het afleggen van het onder a. 
genoemde deel van het eDmen wor:den 
vrijgesteld zij, die een diploma of getuig
schrift overleggen, dat naar het oordeel 
van directeur en leraren het bezit van de 
vereiste kundigheden waarborgt. 

4. Zij, die, zonder de lessen in de eerste 
klasse te hebben gevolgd. tot de tweede 
klasse wensen te worden toegelaten, moeten 
vóór 1 September, voorafgaande aan de 
aanvang van het schooljaar, de leeftijd van 
zestien jaar hebben bereikt. 

Deze termijn kan voor scholen met drie 
schooljaren door de Minister later worden 
gesteld. 

Overigens is het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel op hen van toepassing. 

s. Aan het einde van het schooljaar 
wordt voor de afzonderlijke vakken door 
de leraren een schriftelijk en mondeling 
onderzoek ingesteld naar de kennis der 
leerlingen. Op geond van de uitkomsten 
van dit onderzoek en van wat in de loop 
van de schooltijd omtrent de vorderingen 
der leerlingen is gebleken, wordt uitgemaakt: 

a. wie zullen overgaan naar de hogere 
klasse, wie zich aan een henmamen zullen 
hebben te onderwerpen of een taak zullen 
hebben te leveren vóór het begin van het 
volgende schooljaar en wie niet zullen over
gaan· 

b. ' wie het einddiploma der school zullen 
verkrijgen, desgewenst 1_11et vermelding van 
nadere bijzonderheden omtrent de wijze, 
waarop het verkreJen wordt, en wie niet. 

6. Leerlingen, die bij het onderzoek niet 
aanwezig kunnen zijn door ziekte of om 
andere dringende redenen, kunnen later 
worden onderzocht. 

7. De beslissingen omtrent het in het 
vijfde lid vermelde worden genomen in 
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een vergadering van directeur en leraren. 
8. In een vergadering van de commissie 

van toezicht met de leraren, aan welke ook 
de inspecteur zo mogelijk deelneemt, kunnen 
de commissie en de inspeeteuc zich omtrent 
de genomen beslissingen doen inlichten. 

. 9. Daarna wordt een openbare eindles 
gehouden met de leerlingen der hoogste 
klasse, waaraan leerlingen, die zijn afge
wezen, niet behoeven deel te neme.n. Aan 
het einde dezer les worden de diploma~s 
uitgereikt. Uitnodigingen voor het bijwonen 
dezer les worden door of namens de com
missie van toezicht verzonden aan hen, die 
daarvoor naar het oordeel van de voorzitter 
dier commissie, in overleg met de directeur, 
in aanmerking komen, terwijl dag en uur, 
waarop de eindles wordt gehouden, worden 
openbaar gemaakt. . 

Art. 23. 1. Zij, die het onderwijs in 
slechts enkele vakken wensen te volgen, 
kunnen, op voor ieder afzonderlijk geval 
door de directeur in overleg met de betrok
ken leraren te stellen eisen, worden toege
laten; wat de leeftijd betreft, zijn deze gelijk 
aan de voor de gewone leerlingen gestelde. 

2. Zij kunnen, indien zij aan het onder
zoek voor de door hen gevolgde vakken 
hebben voldaan, overgaan naar de tweede 
klasse en na het doorlopen dier klasse een 
verklaring van de directeur verwerven, 
waarin de vakken, waarin zij hebben vol
daan, worden vermeld. 

Art. 24. 1. Niemand wordt tot de les
sen toegelaten, dan na door de directeur 
te zijn ingeschreven. 

2. De inschrijving geschiedt kosteloos 
en wordt bij de aanvang van ieder school
jaar herhaald. 

3. De directeur kan na overleg met de 
leraren in bijzondere gevallen ook in de loop 
van de cursus tot inschrijving van nieuwe 
leerlingen overgaan, onverminderd het be
paalde in artikel 22. 

Art. 25. 1. Het schoolgeld wordt vast
gesteld door de Minister, met dien verstande, 
dat het per schooljaar voor de winterscholen 
niet meer dan f 40,- zal bedragen en voor 
de andere scholen niet meer dan f 80,-. 

2. Het wordt vóór of bij de aanvang 
der lessen betaald op door de Minister aan 
te geven wijze. 

3. Eenmaal betaalde schoolgelden wor
den nie.t teruggegeven, tenzij de leerling 
door overmacht, ter beoordeling van de 
Minister, verhinderd wordt de lessen verder 
bij te wonen; alsdan kan worden terug
betaald naar evenredigheid van het gedeelte 
van het schooljaar, dat niet kan gevolgd 
worden. 

4. On- en minvermogenden van goede 
aanleg kunnen door de Minister van het 
betalen v~. schoolgeld geh~l of gedeeltelijk 
worden vnJgesteld. Leermiddelen kwmen 
hun kosteloos worden verstrekt en ook de 
kosten van ezcursiEn kunnen hun worden 
vergoed. 

Art. 26. 1. De leerlingen moeten in de 
schoolvrije • tijden werkzaam zijn in de tuin
bouwpractijk, ten genoegen van de directeur. 
Zo nodig is deze hun behulpzaam bij het 
verkrijgen van een geschikte plaats daar
voor. 
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2. Zij worden tijdens deze practische 
werkzaamheid door of namens de directeur 
bezocht. 
. 3. Van hun waarnemingen en opmer
kingen gedurende deze tijd dienen zij bij 
hun terugkomst op de school een uitvoerig 
verslag bij de . directeur in. De commissie 
van toezicht en de leraren worden door de 
directeur in de gelegenheid gesteld van deze 
verslagen kennis te nemen. 

Art. 27. 1. De leerlingen zijn gehoor
zaamheid verschuldigd aan de directeur en 
de leraren. Indien een leerling de orde in 
de les verstoort. moet hij zich op bevel 
van de leraar verwijderen; deze geeft van 
het voorgevallene zodra mogelijk kennis aan 
de directeur. 

2. Wanneer een leerling zich in ernstige 
mate schuldig maakt aan wangedrag, na
latigheid of verzet, of in het algemeen 
nadelig op zijn medeleerlingen werkt, kan 
hem door de directeur na overleg met de 
leraren voor ten hoogste veertien dagen de 
toegang tot de school worden ontzegd. 
. 3. In overleg met de commissie van 
toezicht kan de directeur in een geval, als ' 
in het voorgaande lid bedoeld, de leerling 
voor goed van de school verwijderen. 

4. De directeur geeft van iedere door 
hem gelaste verwijdering. met opgaaf van 
redenen, _kennis aan de voorzitter der com
missie van toezicht. aan de inspecteur en 
aan de ouders of verzorgers van de leerling. 

Art. 28. 1. Aan de winterscholen wordt 
één vacantie gegeven, van ten hoogste elf 
dagen, waarin Kerstmis en Nieuwjaar 
vallen. 

2. De directeur regelt deze vacantie en 
doet daarvan mededeling aan de inspecteur 
en de voorzitter der commissie van toezicht. 

3. Voor scholen met een langere school
tijd worden de vacanties vastgesteld door 
áe Minister. 

4. De directeur is voorts bevoegd om 
bijzondere redenen voor ten hoogste één 

. dag vacantie te geven. Indien hij van deze 
bevoegdheid voor een gehele dag gebruik 
maakt, verwittigt hij daarvan de inspecteur 
en de voorzitter der commissie van toezicht. 

Art. 29. 1. De directeur stelt in overleg 
met de leraren een huishoudelijk reglement 
·vast, waarin wordt geregeld alles wat op 
de inwendige huishouoing der school en de 
schooltucht betrekking heeft, voor zover 
daarin niet door dit reglement is voorzien. 

2. Dit huishoudelijk reglement behoeft 
de goedkeuring van de Directeur-Generaal. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 
December 1949, Staatsblad N°. J 592. 

Mij bekend, 
De Minister van Landbouw, Vis,erij 

en Voedselvoorziening, 
MANSHOLT. 

8. ;J 593 
24 Dec,mber 1949. BESLUIT, houdende 

wijziging van de naam van het Ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen. 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordra~ht van Onze Minister-

S. 1949, l 592-594 

President, Minister van Algemenê Zaken 
van 23 December 1949, n°. 23168; 

Gelet op artikel ?9 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met ingang van het tijdstip, waarop de 
souvereiniteit over Indonesië zal worden 
overgedragen, wordt de naam van het 
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen ce
wijzigd in die van: Ministerie voor Unie
zaken en Overzeese Rijksdelen. 

Onze Ministers zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad, het 
Gouvernementsblad van Suriname en het 
Pu.bficatieblad van de Nederlandse Antillen 
zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 24 December 1949. 
JULIANA. 

De Mini,ter-Pruident, 
Minin,r aan Algemene Zaken, 

W.DRBBS. 
( Uitgeg. 30 December 1949.) 

s. J 594 
24 December 1949. BESLUIT, houdende 

~achtiging aan de Hoge Vertegenwoor
diger van de Kroon in Indonesië, om 
zijn waardigheid neer te leggen. 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen, dd. 23 December 
1949, 1• Afdeling A, Letter Y 79. 

geiet op het ontwerp-Charter van Souve
reiniteitsoverdracht, zoals dit is gehecht aan 
de op 2 NotVember 1949 door de Algemene 
Vergadering van de Ronde Tafel Confe
rentie te 's-Gravenhage aangenomen Mantel
resolutie, 

Overwegende, dat het noodzakelijk is dat. 
in aansluiting op de door Ons voorgenomen 
overdracht van de souvereiniteit van het 
Koninkrijk der Nederlanden over Indonesi8 
aan de Republiek der Verenigde Staten vàn 
lndonesi1ë, het bestuur van ,Indonesië, liet
welk de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon in Indonesië aldaar in Onze naam 
uitoefent, overgedragen wordt aan de Rege
ring van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Hoge Vertegenwoordiger van 

de Kroon in Indonesië is igemachtigd, nadat 
de door Ons voorgenomen overdracht van 
de souvereiniteit van het Koninkrijk der 
Nederlanden over Indonesif aan de Repu
bliek der Verenigde St'-ten van Indonesië 
zal hebben plaats gevonden, zijn waardig
heid, dewelke hij aldaar in Onze naam 
uitoefent, neer te leggen. . 

Art. 2. Onze Minister van Overzeese 
Gebiedsdelen is belast met de uitvoerjng 
van dit besluit, hetwelk in het Staaûblad 
zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 24 December 1949. 
JULIANA. 

De Mini1ter rnin Overzees, Gebiedsdelen, 
J. H. VAN MAARsEVBBN. 

(Uitg"ll. 10 Januari 1950.) 
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s. J 595 
27 December 1949. BESLUIT. houdende 

vervallenverklaring van de beschikking 
van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken. 
dd. 27 Juni 1942 (Nederlandse Staats" 
courant van 29 Juni 1942 N°. 123) tot 
wijziging en aanvulling van het Ko• 
ninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad N°. 479)., tot regeling van 
de toekenning van wachtgeld aan bur
gerlijke rijksambtenaren. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 24 November 1949. 
N°. 11589 I, afdeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Overwegende, dat het ~nselijk is de 
beschikking van de Secre ~ans-Generaal van 
het Departement van Binnenlandse Zaken 
van 27 Juni 1942 (Nederlandse Staa.ts~o~r!'nt 
van 29 Juni 1942. N°. 123) tot WJJZ1ging 
van het Koninklijk besluit van 3 Augustus 
1922 (Staatsblad N°. 479), tot regeling van 
de toekenning van wachtgeld aan burger
lijke rijksambtenaren. vervallen te verklaren; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1949 N°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken van 17 
December 1949, N°. 1238o I, afdeling Pen
sioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en ~erstaan: 
De beschikking van de Secret~ns-Generaal 

van het Departement van Binnenlandse 
Zaken van 27 Juni 1942 (Nederlandse Staats
courant van 29 Juni 1942, N°. 123). tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad N°. 479), tot 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan burgerlijke rijksambtenaren, vervalt. 

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

Amsterdam, 27 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zabn. 
TEULINGS. 

(Uitgeg. 17 Januari ·1950.) 

s. 3 397 

28 December 1949. BESLUIT houdende 
nadere wijziging van het Pakketpost
besluit (Staatsblad, Nr. 574). 

Wij JULIANA, enz.: 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 14 November 
1949 Nr. 3, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie: 

Overwegende, dat het wenselijk is wijzi
ging te brengen in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, Nr. 574), laatstelijkcewij
zigd bij Ons besluit van I October 1948 
(Staatsblad nr. I, 435); 

Gelet op artikel 7 van de Pakketpostwet 
(Staatsblad 1917, Nr. 566); 
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De Raad van State gehoord (advies van 13 
December 1949, Nr. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 23 December 1949, Nr. 
4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 

. Telefonie; 
· Hebben goedgevonden en ventaan: 

Art. I. Artikel 5, § 1, lid 3, van het Pak
ketpostbesluit (Staatsblad 1919, Nr. 574) 
wordt gelezen: 

3. Behoudens hetgeen hiema is bepaald 
en met uitzondering van de gevallen bedoeld 
in artikel 12, § 1, moet het port der pakketten 
bij vooruitbetaling worden voldaan. In de 
door de Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie te bepalen gevallen 
kan het port der pakketten, met uitzondering 
van die met aangegeven waarde en de ver
rekenpakketten, ten laste van de geadres
seerde worden gelaten. 

Bij de uitreiking van zodanige pakketten 
is, boven het gewone port, door de geadres
seerde een recht van 10 cent per pakket ver• 
schuldigd. 

De afzenders zijn verplicht dit port en 
recht te voldoen, indien de pakketten niet 
aan de geadresseerden kunnen worden uitge
reikt. 

Art. II. Artikel S, § 3 van genoemd be
sluit wordt gelezen: 

§ 3. In geval van verloren gaan van e~n 
pakket of van waardeloos worden v~ z1Jn 
inhoud wordt bij de toepasslnc van artikel 5 
der wet mede vergoed het bepaalde Port, 
benevens het recht, betaald ingevolge § 1, 
lid 3 en de artikelen 7, §ren 10 van dit be· 
sluit. 

Art. III. Artikel 12, § 3 van genoemd be-
sluit wordt gelezen: . 

§ 3. De in de artikelen 6 en 7 van dit 
besluit vastgestelde rechten worden bij na
of terugzending niet opnieuw geheven. Het 
in artikel 5, § 1, lid 3, bedoelde recht is bij 
na- of terugzending niet opnieuw verschul-
m~. ki 
, Art. IV. Dit besluit treedt in wer ng op 

1 Januari 1950. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staat.sblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden medegedeeld aan de 
Raad van State. 

Soestdijk, 28 December 1949, 
JULIANA, 

De Minist• uan Vriffr en Water.staat, 
D. G. w. SPITZEN. 

( UitRBI• 30 December 1949.) 

s. J 598 

29 Decmaber 1949. BESLUIT. houdende 
nadere voorziening met betrekking tot 
de aanwijzing van Militaire Bevelheb
bers, belast met de uitoefening van het 
Militair Gezag. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Oorlog en Marine van 3 November 
1949, Geheim Litt. C 243, en van 15 De-
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cember 1949, Afd. Juridische Zaken, nr. 
154492/153084; 

Gezien de nader gewijzigde Wet van 
23 Mei 1899 (Staat$blad nr. 128): 

Gelet op Onze Besluiten van 2 Augustus 
1948 (Staatsblad nr. I 376), en van 6 Sep
tember 1949 (Staaisblad nr. J 420); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons Besluit van 2 Augustus 1948 

wordt de volgende wijziging aangebracht. 
In artikel 2, onder 4, worden de woorden: 

"bedoeld in het Koninklijk Besluit van 
21 Juli 1947, n°. 1 (Staatsblad n°. H 469) 11 

vervangen door de woorden: 
"door Onze Ministers van Oorlog en Marine 
gez~elijk benoemd," 

Onze Ministers van Oorlog en Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 29 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlo,. ScHOKKING. 

De Minister van Marina, ScHOKKING. 

( Uitg... 20 Januari 1950.) 

s. ~ 599 

29 Decmrbn 1949. BESLUIT, houdende 
voorziening in een afzonderlijke bewind
voering in Nieuw-Guinea (Besluit Be
windsregeling Nieuw-Guin~). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze MiPister van 

Overzeese Gebiedsdelen, dd. 19 December 
1949, Letter C 78; 

Overwegende, dat het nood.zakelijk is, in 
verband met de 1&uvereiniteitsoverdracht 
ingevolge de Wet Souvereiniteitsoverdracht 
Indonesië, voorlopige maatregelen te treffen 
ter voorziening in een afzonderlijke bewind• 
voering in Nie1.1w-Guinea; 

Gelet op de Machtigingswet Nieuw-Guinea 
(wet van 22 December 1949, Staatsblad 
N°. J 576): 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1949, N°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor• 
noemde Minister van 27 December 1949, 
Letter F 8o; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

TITEL I 

Algemene Bepalingen 
Art. I. De uitoefening van het algemeen 

bestuur in Onze naam in Nieuw-Guinea 
wordt opgedragen aan een Gouverneur. 

Art. II. Het bewind in Nieuw-Guinea. 
wordt gevoerd naar de bepalingen van dit 
besluit. • 

Art. III. De tot het tijdstip der souve" 
reiniteitsoverdracht voor Indonesië geldende 
111rettelijke regelingen en administratieve 
voorschriften, voor zover deze onder d4' 
veranderde omstandigheden toepassing kun• 
nen vinden, blijven van kracht voorzover 
en voor zolang zij niet bij of krachtens dit 
besluit worden gewijz,gd en ingetrokken en 
vinden overeenkomstig de bepalingen vad 

s. 1949, J 598-599 

d.it besluit voor zover nodig gewijzigde 
toepassing. 

Art. IV. 1. Ons besluit van 6 Mei l942t 
houdende een tijdelijke voorziening in het 
algemeen bestuur in Nededandsch-lndii! 
(Staatsblad C 39), het "Overgangsbesluit 
Algemeen Bestuur Nededandsch-Indië;' 
(S1alltsblad D 65), het "Besluit Bewind 
Indonesië in Overgangstijd0 (Staatsblad 
1948 N°. I 544), alsmede het "Besluit Ver
tegenwoordiging van de Kroon in Indonesië 
(Staatsblad 1948 N°. I 462) vervallen. 

2. Ingetrokken wordt het "Overgangs
besluit Indische Staatsregeling" (Staatsblad 
D66). 

Art. V. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de datum van souvereini• 
teitsoverdracht ingevolge de Wet Souve• 
reiniteitsoverdracht Indonesië, met uitzon" 
dering van artikel 72, dat in werking treedt 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip, 
doch niet broeger dan een jaar na de in
werkingtreding van dit besluit. In Nieuw
Guinea wordt dit besluit geacht op het zelfde 
tijdstip in werking te zijn getreden. 

TITEL II 
De Bewindsrag,ling van Nieuw-Guinea 
Art. VI. Als Staatsregeling van Nieuw

Guinea geldt de volgende bewindsregeling: 

EERSTE HOOFDSTUK 

Nieuw-<;,uin«i en zijn beu,on,rs 
Art. 1. Nieuw-Guinea omvat het grond

gebied van de voormalige residentie Nieuw
Guinea. 

Art. 2. De wettelijke regelingen, in 
Nieuw-Guinea geldig, zijn: 

10. de verdragen en andere overeen
komsten met vreemde mogendheden en 
internationale organisaties, voor zover zij 
in Nieuw-Guinea van toepassing zijn; 

2°. de algemene verordeningen, waar
onder worden verst.aan: 

a. de 111retten, die. op de voet van de 
bepalingen der Gt-ond111ret, voor Nieuw
Guinea verbindend zijn; 

b. de algemene maatregelen van bestuur, 
zijnde besluiten des Konings, genomen in 
de vorm, bij de Gt-ondwet voorgeschreven 
voor algemene maatregelen van bestuur, 
voor zover zij voor Nieuw-Guinea verbin
dend zijn; 

c. de ordonnanties, zijnde verordeningen 
in gemeen overleg met de Nieuw-Guinea 
Raad door. de Gouverneur vastgesteld, be
houdens het bepaalde bij artikel 105; 

3°. de besluiten, houdende algemene 
maatregelen, door de Gouverneur, de Raad 
van Diensthoofden gehoord. binnen de 
grenzen zijner bevoegdheid uitgev.aardigd; 

4°. de keuren en reglementen, door de 
in artikel 122 genoemde besturen bjnnen 
de grenzen hunner bevoegdheid uitgevaar
digd. 

Art. 3. 1. Slavernij wordt in Nieuw
Guinea niet geduld. 

2. Gedwongen of verplichte arbeid, waar
op van toepassing is het Verdrag betreffende 
de gedwongen of verplichte aroeid (Genbe 
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1930), (Staatsblad 1933, N°. 236), mag niet 
worden gevorderd. 

3. De aard en de duur van de gedwongen 
of verplichte arbeid, waarop het in heti 
vori,e lid bedoelde verdrag niet van tot,. 
passmg is, de gevallen, waarin, en de wli2:11 
en voorwaarden, waarop zij kan wordeà 
gevorderd, worden bij ordonnantie geregeld, 
in overeenstemming met de bestaande g_. 
bruiken, instellingen en behoeften. 

Art. 4. Allen, die zich op het grond- · 
gebied van Nieuw-Guinea bevinden, hebben 
gelijke aanspraak op bescherming van per
soon en goede.ren. 

Art. S. Uitlevering van vreemdelingen 
geschiedt niet dan krachtens verdragen, 
waarbij de regelen worden in acht genomen, 
welke, zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de daaromtrent in Nederland geldende 
wettelijke bepalingen, bij algemene maat,. 
regel van bestuur worden vastgesteld. 

Art. 6. 1. De regelen nopens de to~ 
lating en vestiging in Nieuw-Guinea worden 
voor zoveel nodig bij algemene maatregel 
van bestuur, en overigens bij ordonnantie 
vastgesteld. 

2. Ingezetenen van Nieuw-Guinea zijn 
zij, die, mits niet in strijd met de voor
schriften dier verordening, in Nieuw
Guinea gevestigd zijn. 

3. Aan ingezetenen kan niet dan in het 
geval en op de wijze krachtens artikel 37, 
tweede Hd. bepaald het verblijf in bepaalde 
gedeelten van Nieuw-Guinea worden ont
zegd. 

4. Het ingezetenschap gaat verloren 
voor de ingezetene, die ophoudt in Nieuw
Guinea gevestigd te ziin. De ingezetene, ditt 
Nieuw-Guinea verlaten hebbende, niet bin"' 
nen achttien maanden aldaar is teruggekeerd, 
wordt behoudens tegenbewijs, geacht te 
hebben opgehouden in Nieuw-Guinea ge
vestigd te zijn. . 

s. Minderjarigen en onder curatele ge" 
stelden, wier wettelijke vertegenwoordigers 
ingezetenen van Nieuw-Guinea zijn, worden 
als zodanig aangemerkt; hetzelfde geldt 
voor de gehuwde niet van tafel en bed ge
scheiden vrouw, wier echtgenoot ingezetene 
van Nieuw-Guinea is. 

6. De bepalingen van het ingezetenschap, 
in andere algemene verordeningen voorko
mende. gelden alleen voor zoveel betreft de 
onderwerpen in die verordeningen behandeld. 

Art. 7. 1. Iedere Nederlandse onder
daan is verkiesbaar en benoembaar tot elke 
openbare bediening en is gerechtigd tot het 
kiesrecht, overeenkomstig de bepalingen van 
de ordonnantie. . 

2. Geen vreemdeling is verkiesbaar of 
benoembaar, noch gerechtigd tot het kies
recht. Bij ordonnantie kan hiervan worden 
afgeweken ten aanzien van het kiesrecht 
voor de gemeenschappen, bedoeld in het 
achtste hoofdstuk en voor de benoeming 
in bepaalde ambten. 

Art. 8. 1. Niemand heeft voorafgaand 
verlof nodig om door de drukpers gedachten 
of gevoelens te openbaren. 

2. De verantwoordelijkheid van schrij
vers. uitgevers, drukkers en verspreiders 
eg de waarborgen. in het belang der ol)ell
bare orde en zedelijkheid tegea het misbruik 
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van de vrijheid van drukpers te nemen. 
worden geregeld bij . ordonnantie. 

Art. 9. 1. Ieder heeft het recht ver
zoekschriften in te dienen bij de bevoegde 
macht zowel in Nederland als in Nieuw" 
Guinea. 

2. Verzoekschriften moeten persoonlijk 
en mogen niet uit naam van anderen worden 
ondertekend, tenzij dit geschiedt door of 
vanwege lichamen, wettig samengesteld of 
erkend. en in dit laatste geval niet anders 
dan over onderwerpen tot hun bepaalde 
werkkring behorende. · 

3. Echter mogen personen, die niet 
schrijven kunnen, verzoekschriften indienen 
door tussenkomst van zodanige ambtenaren, 
als hiertoe door de Gouverneur zijn bevoegd 
verklaard. 

Art. 10. De uitoefening van het recht 
van vereniging en vergadering kan, in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid, aan regeling en beperking bij 
ordonnantie onderworpen worden. 

TWEEDE HOOFDSTUK 

De Gouverneur 

EERSTE AFDELING 

Zijn benoeming en ontslag 
Art. 11. De Gouverneur wordt door Ons 

benoemd en ontslagen. 
Art. 12. De Gouverneur moet de ouder

dom van dertig jaren vervuld hebben. 
Art. 13. 1. De Gouverneur mag recht

streeks noch zijdelings deelhebber zijn in, 
noch borg zijn voor enige onderneming, ten 
grondslag hebbende een overeenkomst, om 

. winst of voordeel aangegaan met Nieuw
Guinea of met enig deel daarvan. 

2. Hij mag, behalve openbare schuld
brieven, geen schuldvorderingen ten laste 

• van Nieuw-Guinea bezitten. 
3. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 

deel hebben in enige concessie of onder
neming van welke aard ook, in Nieuw-Guinea 
gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende. 

4. liet bij het eerste en het derde lid 
bepaalde blijft op hem van toepassing ge
durende vijf jaren na zijn aftreden. 

Art. 14. 1. Bloedverwantschap of zwa" 
gerschap. tot de derde graad ingesloten, mag 
niet bestaan tussen de Gouverneur enerzijds 
en de ondervoorzitter of de leden en buiten
gewone leden van de Raad van Oienst
hoof den anderzijds. 

2. Hij, die na zijn benoeming in de ver
boden graad van zwagerschap geraakt, be
houdt zijn bediening niet dan met Onze 
vergunning, 

3. De zwagerschap houdt op door ont
binding van het huwelijk, waardoor zij 
ontstaan is • 
. Art. 15. De Gouverneur legt, alvorens 
zijn ambt te aanvaarden, in Onze handen 
of in die van de autoriteit of de persoon, 
door Ons hiertoe aangewezen, de eed (ver
klaring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik. middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming tnt Gouverneur aan 
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iemand, · wie bij ook zij, iets heb gegeven 
of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof}, dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doffl of te 
laten, van niemand hoegenaamd enige be
loften of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning 
en aan de Grondwet; dat ik het welzijn 
van Nieuw-Guinea naar mijn vermogen 
bevorderen zal; dat ik de Bewindsregeling 
van Nieuw-Guinea steeds zal onderhouden 
en doen onderhouden, en dat ik mij in alles 
zal gedragen, zoals een braaf en eerlijk 
Gouverneur betaamt. 

Zo waarlijk helpe mij God AlmacbtigP' 
(,.Dat verklaar en beloof ik. 0

). 

Art. 16. 1. Indien de benoeming van 
de Gouverneur vervat is in een geheim en 
verzegeld stuk, behelst dit stuk tevens de 
aanwijzing van de autoriteit of de persoon, 
in wier of in wiens handen de benoemde 
de voorgeschreven ·ambtseed moet afleggen. 

2. Zodanig stuk wordt geopend in een 
vergadering van de Raad van Diensthoofden. 

· 3. Het wordt, na door al de aanwezige 
leden te zijn gewaarmerkt, in het archief 
van de Raad nedergelegd. 

Art. 17. De Gouverneur aanvaardt zijn 
.ambt door overlegging in een plechtige ver
gadering van de Nieuw-Guinea Raad van een 
afschrift zijner akte van benoeming en van 
het proces-verbaal zijner eedsaflegging, en 
brengt de aanvaarding vari zijn ambt bij 
proclamatie ter kennis der ingezetenen. 

Art. 18. De Gouverneur is verplicht zijn 
waardigheid te blijven bekleden totdat hij 
zijn ambt aan zijn opvolger beeft overge
geven, tenzij hem van Onzentwege gelast 
of vergund wordt zijn waardigheid vroeger 
neder te leggen. 

Art. 19. De Gouverneur mag zonder 
Ons verlof Nieuw-Guinea niet verlaten. 

Art. 20. I. Wanneer er vermoeden be
.staat, dat de Gouverneur krankzinnig is, 
belegt de ondervoorzitter van de Raad van 
Diensthoofden uit eigen beweging of op 
verzoek van twee leden een vergadering 
·van die Raad, opdat de gegrondheid van 
.het vermoeden onderzocht worde. 

z. De Raad, oordelende dat daartoe 
termen bestaan, beveelt het instellen van 
een geneeskundig onderzoek aan een com
missie, tezamen gesteld uit drie genees
kundigen. 

3. Deze commissie is bevoegd de gewone 
,geneesheer des Gouverneurs in baar midden 
te roepen en dient de Raad van bericht. 

4. Van het in de Raad verhandelde 
worden nauwkeurige processen-verbaal in 
dubbel opgemaakt en door de ondervoor

:zitter, de leden en de secretaris ondertekend. 
5. Als de Raad oordeelt, dat het bericht 

,der commissie het bestaande vermoeden be
vestigt, wordt onverwijld een der dubbelen 
van de processen-verba.al aan Ons gezonden 
-en belegt de ondervoorzitter van öe Raad 
van Diensthoofden een vergadering van de 
Nieuw-Guinea Raad. 

6. De vergadering wordt gehouden met 
. gesloten deuren. De vergadering verklaart, 
.na de personen, die inlichtingen geven kwt
_nen, onder ede gehoord te hebben, en bij 
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volstrekte meerderheid van stemmen der 
aanwezige leden, of er termen bestaan om 
de Gouverneur tot de uitoefening zijner 
waardigheden niet in staat te achten. 

7. De verklaring, dat zodanige termen 
bestaan, ontheft, zolang zij niet. na gelijk 
onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken 
en in afwachting van Onze beslissing, de 
Gouverneur van de uitoefening zijner waar
digheid. 

8. Van het in de Nieuw-Guinea Raad 
verhandelde wordt een nauwkeurig proces
verbaal in dubbel opgemaakt en door al 
de leden en de griffier ondertekend. 

9. Een der dubbelen wordt onverwijld 
aan Ons gezonden. 

10. Wanneer de Gouverneur door een 
plotselinge ziektetoestand buiten staat is 
geraakt om zijn waardigheid uit te oefenen 
en om overeenkomstig artikel 28 zijn taak 
aan een ander op te dragen, worden de 
in dit artikel opgenomen bepalingen even
eens toegepast, met dien verstande echter. 
dat de Gouverneur, nadat hij voldoende 
hersteld is, zijn ambt weder op zich neemt, 
en daarvan bij proclamatie aan de ingew 
zetenen kennis geeft. 

Art. 21. 1. De Gouverneur is naar de 
bepalingen, vervát in de wet van 22 April 
1855 (Staatsblad N°. 33), houdende regeling 
der verantwoordelijkheid van de hoofden 
der minis~eriële departementen, tot straf 
vervolgbaar: 

a. wanneei: hij uitvoering geeft of doet 
geven aan Koninklijke besluiten of beschik
kingen, waarvan hem de uitvoering niet is 
opgedragen door Onze Minister voor Unie
zaken en Overzeese Rijksdelen; 

b. wanneer hij uitvoerig geeft of doet 
geven aan Koninklijke besluiten of beschik
kingen, niet voorzien van de vereiste mede
ondertekening van een der hoofden van de 
ministeriële departementen; 

c. wanneer hij beschikkingen neemt of 
bevelen geeft, of bestaande beschikkingen 
of bevelen handhaaft, waardoor de bepalin
gen van dit besluit of andere in Nieuw
Guinea geldende wettelijke regelingen wor
den geschonden; 

d. wanneer hij nalaat uitvoering te geven 
of te doen geven aan de voorschriften van 
dit besluit of andere in Nieuw-Guinea gel
dende wettelijke regelingen, of aan Konink
lijke besluiten en tieschikkingen, geen wet
telijke regelingen zijnde, doch waarvan hem 
de uitvoering door Onze Minister voor 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen is op
gedragen; 

De handelingen, onder de letters a, b 
en c, en de nalatigheid, onder letter d 
bedoeld, zijn alleen dan strafbaar. wanneer 
zij gepleegd zijn rnet opzet. 

e. indien hij zonder opzet de uitvoering, 
onder letter d omschreven, grovelijk ver
zuimt. 

2. De feitens in dit artikel vermeld, 
worden beschouwd als misdrijven. 

3. De feiten vermeld on.der letter a, 
· b, c en d worden gestraft met de straf ge

noemd in artikel 355, en het feit, vermeld 
onder letter e, met de straf genoemd in 
artikel 356 van het Nederlands Wetboek 
van Strafrecht. 
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Art. 22. I. De Gouverneur kan gedu
rende zijn ambtsuitoefening niet voor de 
strafrechter in Nieuw-Guinea betrokken, 
noch aldaar in burgerlijke gijzeling ge
bracht, noch zonder zijn toestemming als 
getuige in een rechtsgeding geroepen worden. 

2. Hij kan, zelfs na de nederlegging 
zijner waardigheid, wegens feiten, gedurende 
zijn ambtsuitoefening gepleegd, in Nieuw
Guinea niet tot straf vervolgd worden. 

Art. 23. 1. De Gouverneur staat in 
Nederland, behalve wegens ambtsmisdrijven, 
terecht voor de rechter, die volgens -de 
aldaar geldende wetten bevoegd zou zijn 
geweest. naar gelang der tegen het feit 
bedreigde straffen, daarvan kennis te nemen, 
ware het gepleegd in de gemeente, in welke 
de zetel der Nederlandse Regering geves
tigd is. 

2. De straf, tegen het feit bedreigd, is 
die, welke daartegen bedreigd wordt bij het 
strafrecht der plaats, waar het feit is begaan. 

Art. 24. I. De Gouverneur staat we
gens ambtsmisdrijven in zijn betrekking 
gepleegd, ook na zijn af treden, terecht voor 
de Hoge Raad der Nederlanden ter vervol
ging hetzij van Onzentwege, hetzij vanwege 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

2. Indien tegen de Gouverneur, hetzij 
in het geval voorzien in het eerste lid, 
hetzij ter zake van andere strafbare feiten, 
een vervolging in Nederland wordt inge
steld, legt hij, op Ons bevel, zijn waardigheid 
neder in handen van degene, die door Ons 
is aangewezen om hem te vervangen. 

Art. 25. I. Wanneer de Gouverneur 
overeenkomstig artikel 20 tijdelijk van de 
uitoefening zijner waardigheid is ontheven, 
of wanneer hij buiten staat geraakt om 
haar uit te oefenen zonder in de gelegenheid 
te zijn om zijn taak, overeenkomstig artikel 
28, aan de daar bedoelde persoon op te 
dragen, treedt als waarnemend Gouverneur 
op de persoon, van Onzentwege daartoe 
aangewezen, of, bij gebreke van zodanige 
aanwijzing, gelijk me<le wanneer en zolang 
de aangewezen persoon niet kan optreden, 
de ondervoorzitter van de Raad van Dienst
hoofden. 

2. Hetzelfde geschiedt wanneer de Gou
verneur overlijdt, verlof erlangt of zijn ambt 
nederlegt en zijn opvolger nog niet is aan
gewezen of nog niet kan optreden. 

Art. 26. Al wat in dit besluit bepaald 
is omtrent de Gouverneur is toepasselijk 
op de waarnemende Gouverneur, met uit
zondsing der voorschriften in de artikelen 
12, 14, 15 en 17, en met dien verstande, dat 
de verbodsbepalingen van artikel 13 niet 
gelden voor het deel dat de waarnemende 
Gouverneur in de daarbij bedoelde onder
nemingen had vóór dat hij zijn ambt aan
vaardde, en dat het laatste lid van dat 
artikel niet op hem van toepassing is. 

Art. 27. De waarnemende Gouverneur 
brengt de aanvaarding van zijn ambt bij 
proclamatie ter kennis van de ingezetenen, 
en legt, zo spoedig mogelijk, in een daartoe 
te houden en zo nodig bijeen te roepen 
buitengewone vergadering van de Nieuw
Guinea Raad, in handen van de voorzitter 
der vergadering, de eed (of de belofte) af: 

.,Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe-
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genaamd in het ambt van waarnemend 
Gouverneur te doen of te laten, van niemand 
hoegenaamd enige belofte of 1geschenken 
aannemen zal, middellijk of onmiàdeilijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning 
en aan de Grondwet, dat ik het welzijn 
van Nieuw-Guinea naar mijn vermogen be
vorderen zal, dat ik de Bewindsregeling 
van Nieuw-Guinea steeds zal onderhouden 
en doen onderhouden, en dat ik mij in alles 
zal gedragen, zoals een braaf en eerlijk 
Gouverneur betaamt. Zo waarlijk he'lpe mij 
God Almachtig!" ( .. Dat beloof ik."). 

Art. 28. 1. Wanneer ziekte of korte 
afwezigheid van de Gouverneur een voor
zienin, noodzakelijk maakt, draagt hij zijn 
taak tijdelijk op aan de persoon, die volgens 
artikel 25 in de bij dat artikel bedoelde 
gevallen als waarnemend Gouverneur zal 
moeten optreden. 

2. Zodanige opdracht wordt door de 
Gouverneur bij proclamatie ter kennis van 
de ingezetenen gebracht. 

TWEEDE AFDELING 

De macht uan de Gouuerneu, en zün uerant
woo,delijkheid 

Art. 29. 1. De Gouverneur oefent, in 
Onze naam en als Onze vertegenwoordiger 
overeenkomstig de voorschriften van ait 
besluit het algemeen bestuur over Nieuw
Guinea uit met inachtneming van Onze 
aanwijzingen. 

2. Hij is wegens de uitoefening van zijn 
ambt aan Ons verantwoordelijk en verstrekt 
te dier zake aan Onze betrokken Minister 
alle gewenste inlichtingen. · 

Art. 30. 1. De Gouverneur heeft het 
opperbevel over de hem ter beschikking 
gestelde krijgsmacht. 

2. Hij oefent het opperbevel uit behou
dens de administratieve betrekkingen van 
de krijgsmacht tot de ministeriële departe
menten en overeenkomstig Onze bijzondere 
beschikkingen. 

3. Hij beschikt over de krijgsmacht, in 
overeenstemming met de door Ons gegeven 
voorschriften, zodanig als hem in het belang 
van het Koninkrijk in zijn geheel en van 
Nieuw-Guinea in het bijzonder oirbaar 
dunkt. 

4. Hij heeft het recht haar bevelhebbers 
en officieren te schorsen en geeft terstond 
van die schorsing kennis aan Ons. 

De schorsing is, zolang zij niet door Ons 
bekrachtigd is, slechts voorlopig. 

Art.. 31. 1. Ter handhaving van de 
uit- of inwendige veiligheid kan door d~ 
Gouverneur elk gedeelte van Nieuw-Guinea 
in staat van oorlog of in staat van beleg 
worden verklaard. Met inachtneming van 
het bepaalde bij artikel 46 sub b worden 
bij ordonnantie de wijze, waarop, en de 
gevallen waarin, zulks kan geschieden. be
paald en de gevolgen geregeld. 

2. Bij die regeling kunnen bepalingen 
van algemene verordeningen worden aan
gewezen, die, tengevolge van de verklaring 
in staat van oorlog of beleg, geheel of ge" 
deeltelijk buiten werking treden. 

Art. 32. I. Onverminderd het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 85 benoemt. 
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schorst en ontslaat de Gouverneur de lands
dienaren. tenzij hun benoeming. schorsing 
of ontslag bij dit besluit aan Ons is voor• 
behouden. 

2. De Gouverneur kan zijn in het eerste 
lid bedoelde bevoegdheid aan ·aqderen over
dragen. 

3. Hij voorziet. als de belangen van de 
dienst dit vereisen, in de tijdelijke waarne
ming van betrekkingen. door Ons te be" 
geven. 

4. Regelen betreffende de rechtstoestand 
van de landsdienaren worden bij ordonnantie 
gesteld. 

Art. 33. De Gouverneur heeft het be
stuur van 's Lands geldmiddelen en do
meinen. 

Art. 34. J. De Gouverneur stelt de 
bezoldigingen der landsdienaren vast, tenzij 
in dit besluit anders is bepaald. 

2. De aansprak.en op verloyen en ver• 
lofsbezoldigingen, wachtgelden en pensioenen 
worden bij ordonnantie geregeld. 

Art. 35. J. De Gouverneur kan, na 
ingewonnen bericht van de rechter door 
wie het vonnis gewezen is en na gehoord 
advies van de Raad van Justitie. aan alle 
veroordeelden gratie verlenen van straffen, 
bij vonnis van de burgerlijke rechter in 
Nieuw-Guinea opgelegd, zolang de veroor
deelden zich aldaar ophouden. 

2. Wanneer een zodanig vonnis de dood" 
straf oplegt, zal het niet worden ten uitvoer 
gelegd dan nadat de Gouverneur, volgens 
daaromtrent bij ordonnantie te stellen regels, 
in de gelegenheid is geweest gratie te ver
lenen. 

3. Hij kan, tenzij krachtens Onze voor
afgaande uitdrukkelijke machtiging, geen 
amnestie, abolitie of generaal pardon ver
lenen, dan in zeer dringende gevallen, ge
hoord de Raad van Diensthoofden en onder 
voorbehoud van Onze bekrachtiging. 

Art. 36. Geen dispensatie kan door de 
Gouverneur verleend worden dan in de 
gevallen en op de wijze, bij de algemene 
verordening, waarvan dispensatie verleend 
wordt, omschreven. 

Art. 37. I. De bescherming der in
heemse bevolking in het bijzonder tegen 
willekeur, van wie ook, vormt een der ge
wichtigste plichten van de Gouverneur. 

2. Ter bescherming van de inheemse 
bevolking kunnen bij ordonnantie regelen 
worden gegeven, waarbij: 

A. aan de Gouverneur de bevoegdheid 
verleend wordt bijzondere maatreg-elen vast 
te stellen, waaronder begrepen: beperking 
van het reizen naar en in het binnenland 
van Nieuw-Guinea; ontzegging van het 
verblijf in bepaalde gedeelten van Nieuw
Guinea; invoerverboden van voor de bevol
king schadelijke goederen; voorlopig verbod 
in bepaalde gebieden van aanwerving van 
arbeiders door ondernemingen. 

B. tijdelijk bepaald omgrensde gebieden 
van Nieuw-Guinea worden aangewezen, 
waarbinnen generlei vestiging wordt toe
gestaan voor landbouwondernemingen van 
niet-inheemsen en mijnbouwondernemingen 
onderworpen zullen zijn aan bijzondere 
voorwaarden in het belang der bevolking. 

Art. 38. De Gouverneur bevordert met 
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inachtneming van de hem in het vorige 
artikel opgelegde plicht met alle hem ten 
dienste staande middelen de openlegging en 
economische ontwikkeling van N ieuw-Gui
nea. 

Art. 39. 1. Volgens regels bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen, kan de 
Gouverneur gronden in eigendom afstaan. 
De algemene maatregel van bestuur bepaalt 
de maximum oppervlakte tot welke gronden 
in eigendom kunnen worden afgestaan. 

2. Volgens regels bij ordonnantie te 
stellen, kan de Gouverneur gronden uitJeven 
in huur voor niet langer dan tien Jaren, 
alsmede in erfpacht voor niet langer dan 
vijf en zeventig jaren. 

3. De Gouverneur zorgt, dat generlei 
afstand van grond inbreuk make op de 
rechten der inheemse bevolking. 

4. Verhuur of ingebruikgeving van grond 
door inheemsen aan niet-inheemsen .geschiedt 
volgens regels, bij ordonnantie te bepalen. 

Art. 40. De Gouverneur geeft jaarlijks 
aan Ons een omstandig verslag van bestuur 
en staat van Nieuw-Guinea. 

Art. 41. De Gouverneur zorgt voor de 
afkondiging en de uitvoering van de hem 
daartoe van Onzentwege toegezonden wet
ten en ~e maatregelen van bestuur. 

Art. 4Z. 1. De Gouverneur kan, be
halve voor zoveel betreft wetten tot goed
keuring van verdragen en andere overeen
komsten met vreemde mogendheden of 
internationale organisaties, om gewichtige 
redenen de hem bevolen afkondiging of 
uitvoering opschorten en geeft hiervan ter
stond aan Ons kennis. 

2. Wanneer de afkondiging of uitvoering 
ener wet door de Gouverneur is opgeschort, 
wordt hiervan door Ons ten spoedigste 
mededeling gedaan aan de Staten-Generaal. 

3. Stemmen Wij niet in met de handeling 
van de Gouverneur. dan wordt deze daar
mede in kennîs gesteld. De Gouverneur 
gaat daarna onverwijld tot afkondiging of 
uitvoering over. 

Art. 43. I. De wetten en algemene 
maatregelen van bestuur worden afgekon
digd door plaatsing in het Gouvernements
blad, met vermelding van de datum van 
uitgifte. 

2. Het formulier van afkondiging luidt: 
.,In naam des Konings! 
.,De Gouverneur van Nieuw-Guinea, 
"Van 's Koningswege de last ontvangen 

hebbende tot afkondiging van onderstaande 
wet (onderstaande algemene maatrepl van 
bestuur) : (Mededeling der wet of van de 
algemene maatregel van bestuur). 

"Heeft de opneming daarvan in het 
Gouvemementsblad bevolen. 

,.Gedaan te •••••• , de •••••• ". 
(Ondertekening van de Gouvel"Deur en van 

de gouvernementssecretaris). 
Art. 44. Wanneer geen ander tijdstip is 

'vastge-_steld, treedt de afgekondigde wet of 
algemene maatregel van bestuur in werking 
met ingang van de dertigste dag na die 
der uitgifte van het Gouvernementsblad, 
waarin de afkondiging is geschied. 

Art. 45. I. De Gouverneur stelt, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 95, 
na verkregen goedkeuring van de Nieuw-
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Guinea Raad. ordonnanties vast tot regeling 
van: 

a. onderwerpen, de inwendige aangele
genheden van Nieuw-Guinea betreffende, 
ten aanzien waarvan in de Grondwet, in 
andere wetten of in dit besluit niet anders 
is bepaald; 

b. andere onderwerpen, waarvan de 
regeling ingevolge een wet of een algemene 
maatregel van bestuur bij ordoJU:lélllt•e moet 
geschieden. 

2. Hij zorgt voor baar onmiddellijke 
afkonaiging. 

Art. 46. Onverminderd de gevallen, voor
zien bij enige andere bepaling van deze 
Bewindsregeling kan bij algemene maatregel 
van bestuur worden geregeld al hetgeen 
betreft: 

a. de verdragen en andere overeenkom
sten met vreemde mogendheden en inter
nationale organisaties gesloten en de uit 
het volkenrecht voortvloeiende rechten en 
verplichtingen in het algemeen; 

b. de verdediging van het grondgebied 
van Nieuw-Guinea; 

c. het auteursrecht en de industrië1e 
eigendom; 

d. de maten en gewichten; 
•· de zeebrieven en scheepspassen; 
/. de luchtvaart. 
Art. 47. De ordonnanties mogen geen 

bepalingen inhouden omtrent punten. waar
in voorzien is bij wettelijke regelingen als 
bedoeld in artikel 2, ,onder JO, en 2°, a en b, 
tenzij daartoe vrijheid i!I gegeven. 

Art. 48. De bepalingen ener ordon~tie 
omtrent punten, in welker onderwerp wcprdt 
voorzien bij een wettelijke regeling als be
doeld in artikel 2, onder 1°, en 2°, a _ e~ b, 
vervallen op het ogenblik, dat zodaijiige 
regeling in Nieuw-Guinea begint te werken. 

Art. 49. 1. De Gouverneur zendt •lke 
vastgestelde ordonnantie onverwijld JU1D 
Ons. 

2. De ordonnanties kunnen op grond 
van strijd met een wet of een algemene 
maatregel van bestuur, met verdragen of 
andere overeenkomsten met vreemde mo
gendheden en internationale organisaîies 
gesloten of met het algemeen belang fn 
het Koninkrijk geheel of ~eeltelijk r 
Ons worden geschorst en ba,i de wet wor en 
vernietigd. 

3. De schorsing wordt door Ons bevolen 
bij een met redenen omkleed in het Gou
vernementsblad te plaatsen besluit. 

4. De schorsing stuit onmiddellijk de 
werking der geschorste bepalingen. 

5. Is binnen één jaar na de dagtekening 
van het schorsingsbesluit geen wet tot ver
nietiging tot stand gekomen, dan vervalt 
de schorsing. Hiervan geschiedt keqnis
geving in het Gouvemementsblad. 

6. Indien het wetsontwerp tot vernieti
ging wordt verworpen, wordt de schorsing 
mede geacht te zijn opgeheven. Hiervan 
geschiedt eveneens kennisgeving in het 
Gouvernementsblad. 

1. Bepalingen. die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geschorst. 

8. De wet regelt de gevolgen van de 
vernietiging. 

9. De Gouverneur zorgt, dat ingeval van 
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vernietiging zo nodig opnieuw in het onder" 
werp van de vernietigde bepalingen wordt 
voorzien. 

Art. 50. I. Behoudens in dringende om
standigheden te Onzer beoordeling, en be
houdens ten aanzien van ontwerpen van 
algemene maatregelen van bestuur, wanneer 
die voortspruiten uit het bepaalde bij het 
derde lid van artikel 104 of bij het eerste 
lid van artikel 105. stelt de Gouvemeur 
de Nieuw-Guinea Raad in de gelegenheid 
zo nodig binnen een door hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens de ont
werpen van algemene maatregelen van be
stuur, uitsluitend of in belangrijke mate 
Nieuw-Guinea betreffende, vóórdat tot de 
vaststelling daarvan wordt O'\oergegaan. 

2. Aan het hoofd van de algemene 
maatregelen van bestuur, bedoeld in het 
eerste lid, wordt vermeld, dat de Nieuw
Guinea Raad geraadpleegd is of om welke 
dringende omstandigheden zulks niet is 
geschied. 

Art. 51. 1. Behoudens in dringende om
standigheden, te Onzer beoordeling, of, 
voorzover het voorstellen van wet betreft, 
ingediend ingevolge artikel 119 der Grond
wet, ter beoordeling van de Voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, stelt 
de Gouverneur de Nieuw--Guinea Raad in 
de gelegenheid, zo nodig binnen een door 
hem te bepalen termijn, van raad te dienen 
nopens de ontwerpen van wetten. uitsluitend 
of in belangrijke mate Nieuw-Guinea be
treffende, voordat zij in behandeling komen 
bij de Staten-Generaal. 

2. Het ingevolge het eerste lid uitge
brachte advies wordt bij de toezending van 
het wetsvoorstel of, wanneer het een inge
volge artikel 119 der Grondwet ingediend 
voorstel van wet betreft, zo spoedig mogelijk, 
aan de Tweede Kamer medegedeeld. 

3. Indien het advies niet binnen de 
bepaalde termijn is uitgebracht, wordt 
hiervan bij de toezending van het wets
ontwerp of, wanneer het een ingevolge 
artikel I I9 der Grondwet ingediend voorstel 
van wet betreft, zo spoedig mogelijk, kennis 
gegeven aan de Tweede Kamer. 

Art. 52. Behoudens de stuiting in geval 
van schorsing, verbinden de bepalingen ener 
ordonnantie totdat zij ten gevolge van een 
latere ordonnantie of ingevolge artikel 48 
zijn vervallen, of de wet tot hare vernietiging 
in Nieuw-Guinea in werking getreden is. 

Art. 53. 1. De afkondiging van de or
donnantie geschiedt door haar plaatsing in 
het Gouvernementsblad. 

2. Het formulier van afkondiging luidt: 
"In naam des Konings 1 
,.De Gouvemeur van Nieuw-Guinea, 
,,In overweging genomen hebbende: 
(De ~enen der ordonnantie) 
.,Heeft, de Raad van Diensthoofden ge-

hoord, met gemeen overleg van de Nieuw
Guinea Raad, vastgesteld onderstaande 
ordonnantie: 

(De ordonnantie) 
.,Gegeven te •••..•• , de •••••••• ". 
(Ondertekening van de Gouverneur en 

van de gouvernements-secretatis). 
Art. 54. Wanneer geen ander tijdstip is 

vastgesteld, treedt de afgekondigde ordon-



1217 

nantie in werking met ingang van de der
tigste dag na die der uitgifte van het Gou
vemementsblad, waarin de afkondiging is 
geschied. 

Art. 55. 1. De Gouverneur is bevoegd 
tot het uitvaardigen van besluiten, houdende 
algemene maatregelen en strekkende om 
uitvoering te geven hetzij aan hem daartoe 
van Onzentwege toegezonden wetten en al
gemene maatregelen van bestuur, hetzij 
aan ordonnanties. De artikelen 47 en 48 
zijn op deze besluiten van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Bepalingen, door straffen te hand-
• ha ven. worden in die maatregelen niet ge

maakt dan krachtens een algemene veror
dening. 

3. De algemene verordening regelt de 
op te leggen straffen. 

Art. 56. 1. Zodanige besluiten worden 
afgekondigd door plaatsing in het Gouver
nementsblad, met vermelding van de datum 
van uitgifte. 

2. Het formulier van afkondiging luidt: 
,.In naam des Konings! 
,,De Gouverneur van Nieuw-Guinea, 
"Overwegende. dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, algemene maat-

regel van bestuur of de ordonnantie, tot 
welker uitvoering het besluit strekt). 

"het nodig is, het navolgende vast te 
stellen; 

"Heeft, de Raad van Diensthoofden ge
hoord, besloten: 

(Volgt het besluit) 
Gegeven te ••••••••• , de •••••••• ". 
(Ondertekening van de Gouverneur en 

van de gouvernements-secretaris). 
~- 57. Indien in het besluit geen ander 

tijdstip bepaald is, werkt het met ingang 
van de dertigste dag na die der uitgifte 
van het Gouvemementsblad, waarin het 
geplaatst is. 

Art. 58. 1. De Gouverneur brengt het 
besluit onverwijld te Onzer kennis, 

:a. Wij kunnen, de Raad van State ge
hoord, bij met redenen omkleed besluit 
het besluit van de Gou vemeur geheel of 
gedeeltelijk vernietigen. 

3. Ons besluit regelt de gevolgen van 
de vernietiging. 

Art. 59. De Gouverneur houdt toezicht 
op de navolging van de wetten en de al· 
gemene maatregelen van bestuur en van 
de verdragen en andere overeenkomsten 
met vreemde mogendheden en internationale 
organisaties gesloten. Deswege doet hij de 
nodige voordrachten aan Ons. 

DERDE HOOFDSTUK 

De diensten van algemeen batuur 
Art. 60. 1. De diensten van algemeen 

bestuur worden beheerd door diensthoofden, 
wier taak en bevoegdheid door de Gouver
neur worden geregeld onder goedkeuring 
van Ons. 

2. De diensthoofden worden door Ons. 
na overleg met de Gouverneur, benoemd, 
geschorst en ontslagen. Zij bekleden hun 
.ambt niet langer dan yijf jaren. doch zijn 
terstond herbenoembaar. 

3. Hun bezoldigingen worden door de 
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Gouverneur vastgesteld onder goedkeuring 
van Ons. 

Art. 61. De diensthoofden leggen, al
vorens hun betrekkingen te aanvaarden, in 
handen van de Gouverneur de eed (ver
klaring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als diensthoofd aan 
iemand. wie hij ook zij. iets heb gegeven 
of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik. om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd enige 
beloften of geschenken aannemen zal, 
middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, 
dat ik de Bewindsregeling van Nieuw
Guinea steeds zal helpen onderhouden en 
het welzijn van Nieuw-Guinea naar mijn 
vermogen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtigl" 
( •• Dat verklaar en beloof ik."). 

VIERDE HOOFDSTUK 
De Raad van Diensthoofden 

EERSTE AFDELING 

Zijn samenstelling 
Art. 62. 1. De diensthoofden vormen 

tezamen een Raad van Diensthoofden. 
:a. De officier van justitie bij de Raad 

van Justitie is buitengewoon lid van de 
Raad. 

3. Wij kWUlen na overleg met de Gou
verneur andere buitengewone leden benoe
men, hen schorsen en ootslaan. Zij bekleden 
hun ambt niet langer dan vijf jaren, doch 
zijn terstond herbenoembaar. Het reglement 
van orde regelt hun werkzaamheden. 

4. De leden en buitengewone leden van 
de Raad hebben gelijke stem. 

5. De ondervoorzitter van de Raad 
wordt door Ons, na overleg met de Gouver
neur, uit de leden en buitengewone leden 
benoemd, geschorst en ontslagen. Hij be
kleedt zijn ambt niet langer dan vijf jaren, 
doch is terstond herbenoembaar. 

6. De Gouverneur kan het voorzitter
schap van de Raad bekleden,. zo dikwijls 
hij dit nodig oordeelt. Hij heeft alsdan 
een raadgevende stem. 

7. Een lid of buitengewoon lid van de 
Raad van Diensthoofden kan niet tegelijk 
lid zijn van de Nieuw-Guinea Raad. 

Art. 83. De ondervoorzitter en de bui
tengewone leden, als bedoeld in het derde 
lid va.n het vorig artikel, legen, alvorens 
hwme betrekking te aanvaarden, in handen 
van de Gouverneur de eed (verklaring of 
belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam ofwat 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner 
benoeming als ondervoorzitter (buitenge
woon lid) van de Raad van Diensthoofden 
aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven 
of beloofd, noch zal geven • 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 

77 
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laten, van niemand hoegenaamd enige 
beloften of geschenk.en aannemen zal. mid
dellijk: of onmiddellijk:. 

Ik zweer (belooO trouw aan de Koning, 
dat ik de Bewindsrepling van Nieuw-Guinea 
steeds zal helpen onderhouden en het welzijn 
van Nieuw-Guinea naar mijn vermogen zal 
voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God AlmachtigP' 
(,.Dat verklaar en beloof ik.,.). 

Art. 84. De Gouvernementssecretaris 
treedt op als secretaris van de Raad. 

Art. 85. Het reglement van orde voor 
de Raad wordt vastgesteld door de Gou
verneur. Het wordt in het Gouvernements
blad bekend gemaakt. 

TWEEDE AFDELING 

Zijn werluaamheden 
Art. 86. J. De Raad van Diensthoofden 

wordt door de Gouverneur gehoord nopens: 
1°. alle ontwerpen van ordonnanties, 

die de Gouverneur aan de goedkeuring 
van de Nieuw-Guinea Raad wil onderwerpen, 
of die de Nieuw-Guinea Raad aan de Gou
verneur ter · vaststelling heeft aangeboden; 

ao. alle ontwerpen van begrotingen, die 
de Gouverneur ·aan de goedkeuring van de 
Nieuw-Guinea Raad wil onderwerpen; 

~- alle ontwerpen van wetten, van 
algemene maatregelen van bestuur en van 
verdragen of andere overeenkomsten met 
vreemde mogendheden en internationale 
organisatie gesloten, waaromtrent de Nieuw-

. Guinea Raad gehoord wordt; 
4°. alle ontwerpen van besluiten hou

dende algemene maatregelen, die de Gou
verneur wil uitvaardigen; 

5° alle aangelegenheden. waaromtrent 
dit is voorgeschreven bij dit besluit of andere 
algemene verordening; 

60. alle buitengewone gevallen van ge
wichtige aard; 

7". alle andere .zaken, waaromtrent de 
Gouverneur het gevoelen van de Raad 
wenst te kennen. 

a. De Raad is bevoegd de Gouverneur 
eigener beweging van advies te dienen in 
de gevallen, waarin hij zulks in het belang 
van het Koninkrijk of van Nieuw-Guinea 
geraden oordeelt. 

Art. 67. -De Raad zal, desgevraagd, zijn 
gevoelen schriftelijk aan de Gouverneur 
mededelen. 

Art. 68. Officieren van de krijgsmacht 
en ambtenaren, geen lid van de Raad zijnde. 
wonen ten verzoeke van de Gouverneur de 
vergadering bij tot het ge'ftll van inlich
tingen. 

Art. 89. De Raad verricht voorts alle 
werkzaamheden, hem bij dit besluit of 
andere algemene verordeningen opgedragen. . 

VIJFDE HOOFDSTUK 

Adviesraden voor inhams, aangelegsnheden 
Art. 70. J. Volgens regels door de 

Gouverneur te stellen, kunnen adviescolleges 
worden ingesteld ter behartiging van speci
fiek inheemse belangen met betrekking tot 
door de Gouverneur te bepalen gebieden. 

a. De adviescolleges zijn bevoegd van 
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advies te dienen ten aanzien van alle aan
gelegenheden, welke de belanpn der in
heemse bevolking raken binnen het gebied, 
waarvoor zij zijn ingesteld. 

Art. 71. 1. Een adviescollege zal be
staan uit een zodanig aantal inheemse 
leden en andere leden als door de Gouver
neur zal worden bepaald, met dien verstande, 
dat- het aantal inheemse leden ten minste 
de meerderheid zal uitmaken van het totaal 
aantal leden van het college. 

2. De leden van een adviescollege worden 
door de Gouverneur benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

ZESDE HOOFDSTUK 

De Nieuw-Guinea Raad 
Art. 72. J. Er is een Nieuw-Guinea 

Raad, samengesteld uit een en twintig leden. 
3. Tien der zetels worden bezet door 

inheemse onderdanen-niet-Nederlanders. be
houdens het bepaalde in de slotzin van het 
zesde lid. 

3. Negen der zetels worden bezet door 
onderdanen-Nederlanders. 

4. Twee der zetels worden bezet ldoor 
uitheemse onderd-anen-niet•Nederlanders. 

5. De tien inheemse onderdanen-niet
N ederlanders worden afgevaardigd door de 
bij ordonnantie in te stellen kieskringen tot 
het voor elke kieskring bij ordonnantie te 
bepalen aantal. Kiezers zijn de in de betrok
ken kieskring woonachtige inheemse onder
danen-niet-Nederlanders, naar regels bij 
ordonnantie te stellen. 

6. Zolang de in een betrokken kieskring 
woonachtige inheemse onderdanen-nlet-Ne
derlanders nog niet in staat kunnen worden 
geacht het kiesrecht uit te oefenen. worden 
de in het tweede lid vermelde zetels bezet 
door leden, daartoe door de Gouverneur 
benoemd. Zolang en voorzover naar het 

· oordeel van de Gouverneur daartoe geen 
geschikt geachte candidaten inheemse onder
danen-niet-Nederlanders beschikbaar zijn, 
worden de2;e zetels bezet door onderdanen
N ederlanders, die alsdan in het bijzonder 
belast zijn met de behartiging van de be
langen van deze bevolkingsgroep. 

7. Bij ordonnantie wordt bepaald of en 
wanneer de in de betrokken kieskring woon
achtige inheemse onderdanen-niet-Neder
landers in staat worden geacht het kJesrecht 
uit te oefenen. 

8. Van de in het derde lid vermelde 
zetels worden twee bezet door verkiezing 
en zeven middels benoeming door 4e Gou-. 
vemeur. Kiezers zijn de onderdanen"Neder
landers. 

9. Van de in het vierde lid nrmelde 
zetels wordt er Hn bezet middels verkiezing 
en ~ middels benoeming door de Gouver
neur. Kiezers zijn de uitheemse onderdanen
niet-N ederlanders. 

10. De benoemingen geschieden door de 
Gouverneur, na raadpleging van de Raad 
van Diensthoofden en, indien ingesteld, de 
adviserende coUeges als bedoeld in artikel 70. 

II. De verkiezing in kieskringen, welke 
meer dan één lid afvaardigen, geschiedt op 
de grondslag van evenredige vertegenwoor
diging. De verkiezing in kieskringen, welk& 
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één lid afvaardigen, geschiedt volgens het 
stelsel der volstrekte meerderheid. 

· 12. Voorzoveel hèt daarvoor aangewezen 
aantal zetels niet door verkiezing is vervuld, 
voorziet de Gouvemeur door benoeming ook 
in de vervulling van die plaatsen. met in
achtneming van het bepaalde in het tiende 
lid. Deze plaatsen worden alsdan aange
merkt als door verkiezing te zijn vervuld. 

Art. 73. Indien en voorzover de samen
stelling der bevolkingsgroepen op Nieuw
Guinea, mede onder invloed van de econo
mische ontwikkelingen, daartoe aanleiding 
geeft wordt wijziging gebracht in het aantal 
leden, waaruit de Nieuw-Guinea Raad is 
samengesteld, in de verdeling der zetels 
over de groepen inheemse onderdanen-niet
Nederlanders, onderdanen-Nederlanders en 
uitheemse onderdanen-niet-Nederla_nders, als
mede in de aantallen door benoeming en 
verkiezing te vervullen zetels. 

Art. 74. 1. Kiezers zijn alle Nederlandse 
onderdanen, die: 

1°. sedert I Januari van het jaar, waarin 
de kiezerslijst wordt vastgesteld, in Nieuw-
Guinea gevestigd zijn; . 

zo. de volle ouderdom van drie en twintig 
jaren hebben volbracht voor I Maart van 
het jaar, waarin de kiezerslijst wordt vast
gesteld; 

30. in het volle genot zijn van de bur
gerlijke rechten, en 

4°. voldoen aan één der volgende voor
waarden: 

a. vervulling van bij het kiesreglement 
vastgestelde eb:en van verstandelijke ont
wikkeling: 

b. betaling van belasting over een jaar
lijks inkomen, waarvan het minimum bedrag, 
mits niet hoger dan duizend gulden, bij het 
kiesreglement wordt bepaald. 

2. Ten aanzien van de inheemse onder
danen-niet-Nederlanden en uitheemse on
derdanen-niet-Nederlanders kan het kies
reglement bepalen, dat wouwen geheel of 
gedeeltelijk van het kiesrecht zijn uitge
sloten, indien het plaatselijk gebruik daartoe 
aanleiding geeft. 

3. Het kiesreglement regelt wat verder 
het kiesrecht en de wijze van verkiezing 
betreft; het wordt bij ordonnantie vast
gesteld. 

Art. 75. Van de uitoefening van het 
kiesrecht zijn uitgesloten: 

a. zij, wie het kiesrecht ontzegd is bij 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak; 

b. zij, die rechtens van hun vrijheid zijn 
beroofd; 

e. zij, die krachtens onherroepelijke rech
terlijke uitspraak wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens de beschikking 
of het beheer over hW'l goedeten hebben 
verloren, of van de ouderlijke macht of 
voogdij over één· of meer hunner kinderen 
ontzet zijn ; 

d. zij. die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak tot een gevangenisstraf van meer 
dan een jaar zijn veroordeeld, gedurende 
drie jaren, nadat hun straf is volbracht, en 
levenslang, wanneer voor de tweede maal 
zulk een straf is opgelegd; 

c. .zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak wegens bedelarij of landloperij 
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zijn veroordeeld, gedurende drie jareu, nadat 
hun straf is volbracht: gedurende zes jaren. 
indien de straf voor de tweede maal, en 
levenslang. indien de straf voor de derde 
maal opgelegd is. 

/. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraken binnen een tijdsverloop van drie 
jaren meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar feit, insluitende open
bare dronkenschap, gedurende drie jaren. 
nadat de laatste uitspraak onherroepelijk 
is geworden. 

Art. 76. Verkiesbaar en benoembaar zijn 
de Nederlandse onderdanen, die aan de 
vereisten voldoen, genoemd in artikel 74. 

Art. 77. I. Uitgesloten van verkiesbaar
heid en benoembaarheid zijn: 

a. de Gouverneur, de ondervoorzitter 
en de leden en buitengewone leden van de 
Raad van Diens1 hoofden, de gouvemements
secretaris en militairen in werkelijke dienst, 
alsmede diplomatieke of consulaire vertegen
woordigws van vreemde mogendheden; 

b. zij, die van de verkiesbaarheid onfzet 
zijn of overeenkomstig artikel 75 van de 
uit oefening van het kiesrecht zijn uitge
sloten, met uitzondering van degenen, die 
van dat recht zijn uitgesloten op grond van 
gerechtelijke· vrijheidsberoving of van ver
oordeling tot een vrijheidsstraf anders dan 
wegens bedelarij of landloperij, of wegens 
een feit, waaruit van openbare dronkenschap 
blijkt. 

a. De ordonnantie regelt voor zoveel 
nodiJ de gevolgen van de vereniging van 
het hdmaatschap van de Nieuw-Guinea Raad 
met andere uit de openbare kas bezoldigde 
ambten. • 

Art. 78. 1. Bloedverwantschap tot en 
met de tweede graad mag niet bestaan 
tussen de leden van de Nieuw-Guinea Raad. 

.z. Wanneer personen, elkander in de 
verboden graad bestaande, tegelijkertijd 
gekozen worden, wordt alleen toegelaten 
hij, die de meeste stemmen verkreeg, en, bij 
gelijk aantal stem.men, de oudste. 

Indien in laatstbedoeld geval ook de leef
tijden gelijk zijn, beslist het lot. 

Art. 79. I. De leden hebben zitting 
gedurende vier jaren. 

2. Degene, die ter vervulling van een 
tussentijds opengevallen plaats gekozen of 
benoemd is, treedt af op hetzelfde tijdstip 
als de andere leden. 

Art. 80. De leden van de Nieuw"Guinea 
Raad leggen vóór het aanvaarden hunner 
betrekking in handen van de Gouverneur 
de eed (verklaring en belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ilt, middellijk 
noch onmiddellijk onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, om tot lid van de 
Nieuw-Guinea Raad te worden gekozen 
(benoemd), aan iemand, wie hij ook zij, 
iets heb gegeven of beloofd, noch zal 
geven. 

Ik zweer (beloof), dat ilt, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd enige be
loften of geschenken zal aannemen, middel
lijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning. 
dat ik de Bewindsregeling van Nieuw-Guinea 
steeds zal helpen onderhouder, en het welzijn 
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van Nieuw-Guinea naar mijn vermogen zal, wordt openbaar gemaakt door plaatsing in 
voorstaan. het Gouvernementsblad. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!-'\ · Art. 88. J. De Raad vergadert in hêt 
(.,Dat verklaar en beloof ik."). : openbaar. 

Art. 81. De schadeloosstelling van dff 2. De deuren worden gesloten, als de 
leden, alsmede de vergoeding voor reis- en voorzitter het nodig oordeelt of vier leden 
verblijfkosten worden bij ordonnantie ge-t het vorderen. 
regeld. • 3. De vergadering kan niet dan met 

Art. 82. I. De leden zijn bevoegd te-- twee derden der uitgebrachte stemmen 
allen tijde hun ontslag te nemen. besluiten, dat met gesloten deuren zal 

2. Zij zenden dit schriftelijk in aan de worden beraadslaagd. 
Gouverneur. 4. Over de punten in besloten vergade-

3. Het lidmaatschap vervalt: ring behandeld kan daarin ook een besluit 
1°. door het opgeven der v~stiging in. genomen worden. 

Nieuw-Guinea of een afwezigheid uit Nieuw..- Art. 89. De leden van de Raad stemmen 
Guinea van langer dan acht maanden, tenzij naar eed en geweten, zonder last van of 
bij ordonnantie een andere termijn wordt ruggespraak met hen, door wie zij zijn 
bepaald; · gekozen of benoemd. 

2°. door het verlies van het volle genot Art. 90. I. De Raad mag niet beraad-
der burgerlijke rechten; , slagen noch besluiten, zo niet meer dan de 

3°. door het ontstaan van omstandig- helft van het aantal leden tegenwoordig is. 
heden, die ingevolge artikel 77 verkiesbaar- 2. Alle besluiten worden door volstrekte 
heid en benoembaarheid uitsluiten. meerderheid der stemmende leden opge

maakt. 
TWEEDE AFDELING 

Zijn zittin, en ver1ade:rin,en. 

Art. 83. I. De zitting van de Nieuw
Guinea Raad wordt door of namens de 
Gouverneur geopend en gesloten. 

2. In elk zittinpjaar worden, zonder 
voorafgaande oproeping, twee gewone zit
tingen gehouden. De eerste zitting en daar
mede het zittingsjaar vangt aan op de 
tweede Dinsdag der maand Mei en duurt 
uiterlijk tot IS Juli. De tweede zitting vangt 
aan op de tweede Dinsdag in November en 
duurt uiterlijk tot IS December. 

Art. 84. I. De voorzitter en de onder
voorzitter van de Raad worden door de 
Gouverneur benoemd voor de periode van 
een zitting uit een voor ieder afzonderlijk 
door de Raad in te dienen voordracht van 
twee leden. 

2. Zolang zodanige benoeming nog niet 
heeft plaatsgevonden, treedt als voorzitter 
op de voor de voorafgaande periode benoem
de voorzitter of ondervoorzitter, indien deze 
deel uitmaakt van de nieuwe Raad, dan 
wel, bij ·ontstentenis van zodanige persoon, 
het lid van de nieuwe Raad, dat onder de 
leden, die het langst zitting hebben gehad 
in het college, het oudste lid is in jaren. 
Als ook zodanige persoon mocht ontbreken, 
treedt het oudste lid in jaren als voorzitter 
op. 

Art. 85. I. De Raad benoemt, schorst 
en ontslaat zijn griffier. Deze is geen lid 
van de Raad. 

2. Zijn _positie en bezoldigi~ worden bij 
ordonnantie geregeld, evenals zijn aanspra
ken op verlof en verlofsbezoldiging, wacht
geld en pensioen. 

Art" 86. I. De Raad onderzoekt de 
gelbofsbrieven der nieuw ingekomen leden 
en beslist de geschillen, welke aangaande 
die geloofsbrieven of de verkiezing zelve 
rijzen. 

2. Voor de eerste maal beslist de Gou
verneur omtrent de toelating. 

Art. 87. De Raad stelt het reglement 
van orde voor zijn vergaderingen vast. Het 

3. Staken de stemmen in een vergade
ring, waarin allen, die op dat ogenblik lid 
van de Raad zijn, aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan wordt het voorstel geacht 
niet te zijn aangenomen. 

4. Staken de stemmen in een vergadering 
, waarin niet allen, die op dat ogenblik lid 

van de Raad zijn, aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan wordt het nemen van 
een besluit tot een volgende vergadering 
uitgesteld. In deze vergadering wordt bij 
het staken van stemmen het voorstel geacht 
niet te zijn aangenomen. · 

Art. 91. Over alle zaken wordt monde
ling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, 
doch bij het doen van keuzen of voordrach
ten van personen bij gesloten en ongetekende 
briefjes. 

Art. 92. De leden van de Raad zijn 
ter zake van hetgeen zij in de vergadering 
gezegd of schriftelijk_ overgelegd hebben, 
niet gerechtelijk vervolgbaar, tenzij zij 
daarmede openbaar maken wat in besloten 

. vergadering of onder geheimhouding is ge
zegd of overgelegd. 

Art. 93. I. De Gouver-neur kan in per
soon of door een gemachtigde de beraad
slagingen bijwonen en een raadgevende stem 
uitbrengen. 

2. De gemachtigden zijn ter zake van 
hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
schriftelijk overgelegd hebben, niet gerech

. te lijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede open
baar maken wat in besloten vergadering of 
onder geheimhouding is gezegd of over
gelegd. 

3. Aan de Gouverneur en zijn gemach
tigden wordt het woord gegeven, wanneer 
en zo dikwijls zij dit verlangen, echter niet 

_ vóórdat de spreker, die aan het woord is, · 
zijn rede beëindigd heeft. 

Art. 94. De Gouverneur heeft het recht 
de zitting van de Raad te schorsen, alsmede 
de Raad in buitengewone vergadering bijeen 
te roepen. 

• 
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DERDE AFDELING 

Zi.in macht 

Art. 95. 1. De Nieuw-Guinea Raad 
oefent gezamenlijk met de Gouverneur de 
wetgevende macht uit ten aanzien van de 
onderwerpen als bedoeld in artikel 45. 

2. Het in het vorige lid bedoelde gemeen 
overleg tussen Gouverneur en Nieuw-Guinea 
Raad vindt plaats overeenkomstig het be
paalde in de navolgende artikelen. 

Art. 96. 1. De ontwerp-ordonnanties 
worden door de Gouverneur ter goedkeuring 
aan de Nieuw-Guinea Raad aangeboden. 

2. Het formulier van aanbieding luidt: 
"De Gouverneur van Nieuw-Guinea biedt 

aan de Nieuw-Guinea Raad ter goedkeuring 
aan een ontwerp-ordonnantie". , 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). 
3. De Gouverneur kan te allen tijde, na 

de Raad van Diensthoofden te hebben ge
hoord, een termijn bepalen, binnen welke 
de Raad hem zijn besluit moet mededelen. 

Art. 97. 1. Indien de Raad de ontwerp
ordonnantie goedkeurt, geeft hij hiervan 
kennis aan de Gouverneur. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt : 
"De Nieuw-Guinea Raad keurt goed de 

hem door de Gouverneur van Nieuw-Guinea 
aangeboden ontwerp-ordonnantie". (Vermel
ding van de titel der ordonnantie). 

(Dagtekening en ondertekening van de~ 
voorzitter en de griffier). 

Art. 98. 1. Indien de Gouverneur de 
ordonnantie, door de Raad in ontwerp 
goedgekeurd, heeft vastgesteld, geeft hij 
daarvan aan hem kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Gouverneur van Nieuw-Guinea heeft 

vastgesteld de ordonnantie". 
(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). 
Art. 99. 1. Indien de Gouverneur be

zwaar heeft de ordonnantie, door de Raad 
in ontwerp goedgekeurd, vast te stellen, 
geeft hij daarvan aan hem kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt : 
"De Gouverneur van Nieuw-Guinea heeft 

bezwaar om vast te stellen de in ontwerp 
door de Nieuw-Guinea Raad goedgekeurde 
ordonnantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). 
Art. 100. I. Indien de Raad de ontwerp

ordonnantie niet goedkeurt, geeft hij hiervan 
kennis aan de Gouverneur. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Nieuw-Guinea Raad heeft bezwaar 

tegen de goedkeuring der aan hem door 
de Gouverneur van Nieuw-Guinea aange
boden ontwerp-ordonnantie'', 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

voorzitter en de griffier). · 
· Art. 101. 1. De Raad heeft het recht 

· van wijziging. 
2. Indien bij daarvan gebruik gemaakt 
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heeft, luidt het formulier der kennisgeving 
van zijn goedkeuring aldus: 

.,De Nieuw-Guinea Raad keurt goed, 
zodanig als het ontwerp door hem is ge" 
wijzigd, de hem door de Gouverneur van 
Nieuw-Guinea aangeboden ontwerp-ordon
nantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

voorzitter en de griffier). 
Art. 102. 1. Indien de Gouverneur zich 

met de gewijzigde ontwerp-ordonnantie 
verenigt, geeft hij hiervan aan de Raad 
kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Gouverneur van Nieuw-Guinea heeft 

vastgesteld, zodanig als het ontwerp door 
de Nieuw-Guinea Raad gewijzigd is, de 
ordonnantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). 
Art. 103. 1. Indien de Gouverneur zich 

met de gewijzigde ontwerp-ordonnantie niet 
verenigt, geeft hij hiervan aan de Raad 
kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Gouvemeur van Nieuw-Guinea, zich 

niet kunnende verenigen met de wijzigingen" 
door de Nieuw-Guinea Raad in het ontwerp 
aangebracht, heeft niet vastgesteld de or
donnantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). 
Art. 104. 1. Indien de Raad een hem 

door de Gouverneur aangeboden ontwerp-
. ordonnantie niet goedkeurt of indien de 
Gouverneur zich niet verenigt met een door 
de Raad gewijzigde ontwerp-ordonnantie, 
kan de Gouverneur binnen zes maanden na 
de dagtekening van de kennisgeving van 
het besluit van de Raad het ontwerp, hetzij 
ongewijzigd, hetzij alsnog door hem gewij
zigd, opnieuw ter goedkeuring aan de Raad 
aanbieden. 

2. Voor de tweede behandeling gelden 
dezelfde bepalingen als voor de eerste. 

3. Wordt andermaal overeenstemming 
niet verkregen, dan kan de regeling ge
schieden bij algemene maatregel van bestuur. 

4. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij ordonnantie worden gewijzigd 
of ingetrokken. 

Art. 105. 1. De Gouverneur kan een 
door hem in ontwerp ter goed.keuring aan 
de Nieuw-Guinea Raad aangeboden ordon
nantie op eigen gezag en verantwoordelijk
heid vaststellen, wanneer: 

1°. de Raad in gebreke blijft binnen 
de gestelde termijn mede te delen of bij 
al dan niet het ontwerp goedkeurt; 

2°. de goedkeuring van de Raad niet is 
verkregen. doch dringende omstandigheden 
een onverwijlde voorziening vorderen. 

2. Van de vaststelling wordt aan de 
Nieuw-Guinea Raad kennis gegeven op de 
wijze voorgeschreven ;n artikel 98. 

3. In het geval, bedoeld onder 2° van 
het eerste lid, kan de regeling nader ge
schieden bij algemene maatregel van be
stuur, indien de Nieuw-Guinea Raad binnen 
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twee maanden na de dag van inwerking
treding van de ordonnantie daartoe het 
verzoek doet. Het bepaalde bij het vierde 
lid van artikel 104 is alsdan van toepassing. 

Art. 106. 1. De Nieuw-Guinea Raad 
heeft het recht ordonnanties aan de Gou
verneur voor te stellen. 

2. Hij zendt het ontwerp. zodanig het 
door hem goedgekeurd is, aan de Gouver-
neur. · 

3. Het formulier van toezending luidt: 
"De Nieuw-Guinea Raad verzoekt de 

Gouverneur van Nieuw-Guinea vast te 
stellen de bijgaande" door hem in ontwerp 
goedgekeurde ordonnantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

voorzitter en de griffier). 
Art. 107. 1. De Gouverneur geeft van 

zijn beslissing aan de Nieuw-Guinea Raad 
kennis. 

2. De formulieren van kennisgeving lui
den: 

1°. indien geen bezwaar bestaat tegen 
de vaststelling: 

,.De Gouverneur van Nieuw-Guinea heeft, 
de Raad van Dienst hoof den gehoord, vast
gesteld de hem in goedgekeurd ontwerp 
door de Nieuw-Guinea Raad aangeb:>den 
ordonnantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). · -
7fl. indien bezwaar bestaat tegen de 

vaststelling: 
,,De Gouverneur van Nieuw-Guinea heeft, 

de Raad van Diensthoofden gehoord, be
.zwaar om vast te stellen de hem in goed
gekeurd ontwer_p door de Nieuw-Guinea 
Raad aangeboden ordonnantie". 

(Vermelding van de titel der ordonnantie). 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur). 
Art. 108. In geval van waarneming van 

de waardigheid van Gouverneur of van 
uitoefening van zijn taak worden de. voren
staande formulieren zomede die voor de 
afkondiging van wetten, algemene maat
regelen van bestuur, ordonnanties en be
sluiten van de Gouverneur, voor zoveel 
nodig gewijzigd. 

Art. 109. De Nieuw-Guinea Raad is 
bevoegd de belangen van Nieuw-Guinea 
voor te staan bij Ons, bij de Staten-Generaal 
en bij de Gouverneur. 

Art. 110. De Raad onderzoekt de verzoek
schriften. die met inachtneming van de 

. voorschriften van artikel 9 aan hem gericht 
worden. 

Art. 111. t. De Nieuw-Guinea Raad kan 
de Gouverneur uitnodigen om wegens zak.en, 
Nieuw-Guinea betreffende, inlichtingen aan 
hem te geven. . 

z. De Gouverneur voldoet aan deze 
uitnodiging. wanneer hij vermeent dat het 
geschieden kan zonder schade voor de hem 
toevertrouwde belangen en geeft de ge
vraagde inlichtingen mondeling of schrifte
lijk, hetzij in pe"'Soon. of bij gemachtigde. 
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ZEVENDE HOOFDSTUK 

De begroting 

Art. 112. Ten laste van 's Rijks schatkist 
komen: 

a. alle uitgaven, voortvloeiende uit de 
bekostiging van de aanspraken, verbonden 
aan het bekleden van de waardigheid van 
Gouverneur; 

b. de kosten van de krijgsmacht, tot 
bescherming van Nieuw-Guinea best,emd, 
tenzij bij de wet anders wordt bepaald. 

Art. 113. Behoudens het naar aanleiding 
van artikel 122 bepaalde, worden alle an
dere uitgaven en de middelen te harer 
dekking aangegeven op de begroting van 
Nieuw-Guinea. 

Art, 114. De begroting van Nieuw-Guinea 
wordt jaarlijks door de Gouverneur ontwor4 

pen en aan de Nieuw~Guinea Raad uiterlijk 
op de tweede Dinsdag der maand Mei aan
geboden. 

Art. 115. Zij wordt, zodanig als zij door 
de Nieuw-Guinea Raad goedgekeurd is, door 
de Gouverneur voorlopig vastgesteld en in 
het Gou.vernementsblad bekend gemaakt. 

Art. 116. Zij wordt door hem terstond 
met de nodige toelichting aan Ons toe
gezonden. 

Art. 117. I. Zij wordt definitief vast
gesteld door de wet : 

1°. indien volgens de voorlopig vast
gestelde begrotiag de raming der uitgaven 
die der eigen middelen overtreft i 

Zo. indien Wij bezwaar hebben tegen de 
• voorlopig vastgestelde begroting; 

3°. indien de Nieuw-Guinea Raad de 
begroting niet heeft goedgekeurd vóór de 
eerste Dinsdag der maand Juni van het 
jaar, waarin zij hem wordt aangeboden. 

2. Indien geen dezer gevallen aanwezig 
is, geldt de voorlopige vaststelling als de
finitieve. 

3. Het bepaalde in het eerste lid, onder • 
1°. geldt mede ten aanzien van wijzigingen 
in een voorlopig vastgestelde begroting, 
indien tengevolge daarvan de raming der 
uitgaven stijgt boven die der eigen mid
delen. alsmede in het geval onder 2°. be
doeld. 

Art. 118. 1. De definitieve begroting 
treedt in werking met ingang van I Januari 
van het dienstjaar, waarop zij betrekking 
heeft. · · 

2. Zij wordt geacht met ingang van die 
dag in werking te zijn getreden, indien zij 
eerst daarna in het Gouvernemen ts blad is 
geplaatst. Zolang dit niet geschied is, strekt 
de begroting van het aan het betreffende 
dienstjaar voorafgegaan jaar tot grondslag 
van het beheer. 

Art. 119. I. Het slot der rekening, over 
elk dienstjaar afzonderlijk, wordt vastge• 
steld bij de wet, in geval de begroting bij 
de wet is vastgesteld, en anders door de 
Gouverneur, zoals het door de Nieuw-Guinea 
Raad is goedgekeurd. 

z. Vaststelling bij de wet geschiedt 
eveneens, ingeval de Nieuw-Guinea Raad 
het slot der rekening niet goedkeurt. 

3. De vaststelling van het slot der 
rekening wordt in het Gouvernementsblad · 
bekend gamaakt. 
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ACHTSTE HOOFDSTUK 

De bestuursindeling en de plaatselijke ••man
schappen 

Art. 120. Zoveel de omstandigheden het 
toelaten, wordt de inheemse bevolking ge
laten onder de onmiddellijke leiding van 
haar eigen, van Regeringswege aangestelde 
of erkende hoofden, onderworpen aan zo
danige hoger toezicht, als door de Gouver
neur is of zal worden bepaald. 

Art. 121. De indeling in bestuursressorten 
wordt door de Gouverneur vastgesteld. Aan 
het hoofd van één of meer ressorten staat, 
onder zodanig toezicht en onder zodanige 
ambtstitel als is of zal worden bepaald, 
een bestuurder, die in naam en overeenkom
stig de bevelen van de Gouverneur het 
bestuur uitoefent. Zijn instructie wordt door 
de Gouverneur vastgesteld. 

Art. 122. I. De instelling van zelfstandig 
bestuur in ressorten als in artikel I2 I be
doeld, of in andere, daartoe bij ordonnantie 
aan te wijzen gemeenschappen, zomede de 
opheffing van zodanig bestuur. geschieden 
bij ordonnantie. 

Aan deze ressorten en andere gemeen
schappen wordt tevens bij ordonnantie de 
regeling van eigen huishouding opgedragen 
met inachtneming van de bepalingen van 
dit besluit, terwijl zij mede onderwerpen 
kan omvatten, waarin volgens de wet bij 
ordonnantie moet worden voorzien. 

3. De samenstelling, de inrichting. de 
taak, de bevoegdheden en de verplichtingen 
van de besturen dier gemeenschappen wor
den, evenals al hetgeen nodig is om de 
ordelijke werking van het ingesteld zelf
standig bestuur te verzekeren, bij ordon
nantie geregeld. 

3. Aan die besturen kan worden opge
dragen hun medewerking te verlenen aan 
de uitvoering van wettelijke regelingen als 
bedoeld in artikel 2. 
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bij een wettelijke regeling als in het zevende 
lid bedoeld, vervallen op het ogenblik, dat 
zodanige regeling begint te werken. 

9. Bij ordonnantie worden regelen ge
steld aangaande het toezicht, waaraan de 
keuren reglementen vóór of na hun afkon
diging zün onderworpen, hun inwerking
treding en hun verbindbaarheid. 

10. De besluiten der besturen, hun 
keuren en reglementen, kunnen op frond 
van strijd met wettelijke regelingen o met 
het algemeen belang, worden geschorst en 
vernietigd, op de wijze, bij ordonnantie be
paald. 

Art. 123. Wanneer bij ordonnantie voor 
zelfstandige gemeenschappen vertegenwoor

. digende lichamen worden ingesteld, worden 
de navolgende regels in acht genomen: 

1°. het kiesrecht van Nederlandse onder
danen wordt niet verder beperkt dan voor
zover de noodzaak daartoe blijkt. Iedere 
kiezer brengt slechts één stem uit. 

De verkiezingen zijn vrij en geheim; 
~. de bepalingen van de artikelen 88 

en 89 zijn van overeenkomstige toepassing; 
~- de ordonnantie regelt de verant

woording, welke de besturen aan de ver
tegenwoordigende lichamen verschuldigd 
zijn. 

Art. 124. 1. Aan de inheemse gemeen
schappen worden de regeling en het bestuur 
van haar huishouding gelaten, met inacht-

. neming van de verordeningen, uitgegaan 
van de Gouverneur of van de besturen der 
ressorten en zelfstandige gemeenschappen, 
krachtens artikel 122 bij ordonnantie aan
gewezen. 

2. De inheemse gemeenschappen wijzen, 
behoudens de goedkeuring van het door de 
Gouverneur bevoegd verklaarde gezag, haar 
hoofden en bestuurders aan. 

3. De Gouverneur handhaaft de rechten, 
bedoeld in het eerste en tweede lid, tegen 

, alle inbreuken. 
4. De Gouverneur kan gevallen aan

. wijzen, waarin de hoofden en bestuurders 

. van inheemse gemeenschappen worden be
noemd door het daarbij aan te wijzen gezag. 

4. Wanneer de regeling en het beheer 
van de huishouding ener gemeenschap door 
hau bestuur grovelijk worden verwaarloosd, 
kan bij ordonnantie worden bepaald. dat, 
en hoe, in het bestuur der gemeenschap op 
andere wijze zal worden voorzien. 

5. · De besturen zijn bevoegd om ter 
bestrijding van de huishoudelijke uitgaven , 
der gemeenschap eigen belastingen te heffen 
en leningen aan te gaan, volgens regelen, 
bij ordonnantie gesteld. 

6. Aan de besturen kan de bevoegdheid 
worden verleend om, elk voor zoveel zijn 
bestuursgebied aangaat, keuren of reglemen
ten uit te vaardigen. In die keuren en reg• 
lementen kunnen geen andere straffen be
dreigd worden dan met inachtneming van 
regelen, bij ordonnantie gesteld. 

NEGENDE HOOFDSTUK 

Het rechtswezen 

EERSTE AFDELING 

AZ,emeru voor8chriften 

7. Tenzij daartoe vrijheid is gegeven, 
mogen keuren en regleme11ten geen bepa
lingen inhouden omtrent punten, waarin 
voorzien is bij wettelijke regelingen als be
doeld in artikel 3. onder 1°, 2° en 3°, zomedé 
onder 4°, voor zoveel betreft de in een ge
meenschap toepasselijke regelingen van het 
bestuur ener andere gemeenschap, welker 
gebied dat der eerste omvat. 

8. De bepälingen van een keur of regle
ment, in welker onderwerp wordt voorzien 

Art. 125. Overal waar de inheemse be
' volking niet is gelaten in het genot harer 
, eigen rechtspleging, wordt in Nieuw-Guinea 
, recht gesproken in Onze naam. 
, Art. 126. I. Het burgerlijk- en handels-

recht, de burgerlijke rechtsvordering, het 
strafrecht, de strafvordering en het notaris
ambt worden zoveel mogelijk overeenkom
stig de in Nederland bestaande wetten bij 
onionnantie geregeld. 

2. Geen voorstel tot ingrijpe_nde wijziging 
van de wetgeving op dit stuk wordt aan 
de Nieuw-Guinea Raad gezonden, dan wel, 

· voor zover het een voorstel betreft ingediend 
ingevolge artikel 106 van dit besluit, door 
de Nieuw-Guinea Raad in behandeling ge
nomen, alvorens hieromtrent door of door 
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tussenkomst van de Gouverneur de voor
lichting van de betrokken afdeling of afde
lingen van de Raad van State is ingewonnen. 

3. Het thans voor anderen dan Euro
peanen geldende burgerlijk- en handelsrecht 
blijft van kracht zolang en voor zover het 
niet door ordonnanties, als in het eerste lid 
bedoeld, is vervangen. 

4. De op dit artikel berustende ordon
nanties zijn in die gedeelten van Nieuw
Guinea, waar de inheemse bevolking gelaten 
is in het genot van haar eigen rechtspleging 
in zoverre toepasselijk als hiermede bestaan
baar is. 

Art. 127. 1. Onteigening ten algemenen 
nutte van enig goed of recht kan niet plaats 
hebben dan na voorafgaande verklaring bij 
ordonnantie dat het algemeen nut onteigeninf vordert en tegen vooraf genoten of 
voora verzekerde schadeloosstelling, een en 
ander volgens voorschriften bij ordonnantie 
vast te stellen. 

2. De vereisten van voorafgaande ver
lclaring bij ordonnantie en van voorafgaand 
genot of van . voorafgaande verzekering van 
de verschuldigde schadeloosstelling gelden 
niet, wanneer oorlog, oorlogsgevaar, oproer, 
brand, watersnood, aardbeving, vulkanische 
uitbarsting of andere dringende omstandig
heden een onverwijlde inbezitneming vor
deren. 

3. Bij ordonnantie kunnen nog andere 
dan de in het vorig lid bedoelde gevallen 
worden aangewezen, waarin de voorafgaande 
verklaring bij ordonnantie niet wordt vereist. 

Art. 128. Aan de rechterlijke macht 
behoort bij uitsluiting de kennisnetning van 
alle geschillen van burgerrechtelijke aard. 

Art. 129. Geen vervolging tot straf kan 
plaats hebben dan voor de red\ter. bij 
ordonnantie aangewezen, en op de wijze. 
bij ordonnantie bepaald. 

Art. 130. De burgerlijke dood of de 
verbeurdverklaring van al de goederen des 
veroordeelden kan niet aJs straf of als 
gevolg van straf worden bedreigd. 

Art. 131. Geschillen over kiesrecht en 
andere burgerrechten staan ter kennis
neming van de rechterlijke macht, wanneer 
geen andere rechter bij ordonnantie aan
gewezen is. 

Art. 132. 1. Alle vonnissen behelzen 
de gronden, waarop zij zijn gewezen, en 
in strafzaken de aanwijzing der artikelen 
van de wettelijke regelingen, waarop de 
veroordeling rust. 

2. Zij worden met open deuren uitge
sproken. 

3. De terechtzittingen zijn openbaar, 
behoudens de uitzonderingen, in het belang 
der openbare orde en zedelijkheid bij or
donnantie vast te stellen. 

Art. 133.. 1. Niemand kan tegen zijn 
wil worden af getrokken van zijn wettelijke 
rechter. 

2. Bij ordonnantie wordt geregeld de 
wij•, waarop geschillen over bevoegdheid 
tussen de rechterlijke en andere machten 
beslist worden. 

Art. 134. ·1. Niemand mag worden aan
phouden of in hechtenis genomen, dan 
op bevel van het daartoe, ingevolge de 
ordonnantie op de strafvordering, bevoegd 
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gezag en in de gevallen en op de wijze 
daarbij omschreven. 

2. Zodanig bevel moet aan degene, tegen 
wie het gericht is, bij of zo spoedig mogelijk 
na zijn aanhouding worden betekend. 

3. De vorm van het bevel en de tijd, 
binnen welke alle in hechtenis genomen 
personen moeten worden verhoord, worden 
bij ordonnantie bepaald. 

A:rt. 135. Het betreden van een woonerf 
of het binnentreden in een woning tegen 
de wil van de bewoner is alleen geoorloofd 
op last van een macht, tot het geven van 
zodanige last bij ordonnantie bevoegd ver
klaard, en met inachtneming der vormen, 
bij ordonnantie voorgeschreven. 

A:rt. 131. Het geheim der aan de post 
of andere openbare instelling van vervoer 
toevertrouwde brieven is onschendbaar, be
halve op last van de rechter, in de gevallen 
bij ordonnantie voorzien. 

TWEEDE AFDELING 

De samemtelling der rechterliike macht 
A:rt. 137. De rechtsmacht van de Hoge 

Raad der Nederlanden in zaken van Nieuw
Guinea wordt geregeld bij algemene maat
regel van bestuur. 

A:rt. 138. 1. Er is, onder de benaming 
van Raad van Justitie, een opperste ge
rechtshof voor geheel Nieuw-Guinea. 

2. Het houdt toezicht op de geregelde 
afdoening van alle rechtsgedingen en de 
behoorlijke vervolging van alle misdrijven. 

3. De president en de leden van de Raad 
van Justitie worden door Ons, na overleg 
met de Gouverneur, voor het leven benoemd, 
behoudens het bepaalde in artikel 143, 
eerste lid. 

4. Hun bezoldigingen worden door de 
Gouverneur vastgesteld onder goedkeuring 
van Ons. 

Art. 139. 1. Het openbaar ministerie bij 
de Raad van Justitie wordt uitgeoefend 
door of namens de officier van Justitie. 

2. De officier van justitie wordt door 
ons. na overleg met de Gouverneur, be
noemd en ontslagen. 

3. Zijn bezoldiging wordt door de Gou
verneur vastgesteld onder goedkeuring-van 
Ons. 

4. Ingeval van belet of ontstentenis van 
de officier van justitie voor langere duur, 
wordt door Ons of van Onzentwege in de 
vervanging voorzien. 

Art. 141. 1. De officier van justitie is 
het hoofd van het openbaar ministerie en 
van de rechteriijke en administratieve politie 
in geheel Nieuw-Guinea. 

2. De officier van justitie vertegenwoor
digt Nieuw-Guinea en, desgevorderd, Neder
land, Suriname en de Nederlandse Antillen 
in rechten. 

Art. 141. 1. Behalve in het geval van 
verklaarde staat van oorlog of van beleg, 
wordt geen doodvonnis ten uitvoer gelegd 
dan op last of met voorkennis van de officier 
van justitie en na verkregen machtiging 
van de Gouverneur. 

2. De Gouverneur verleent die machti-
ging -niet dan na de hoogste burgerlijke 
rechter in Nieuw-Guinea te hebben gehoord. 
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Art. 142. De president en de leden van 
de Raad van Justitie, alsmede de officier 
van justitie moeten bij de benoeming de 
volle ouderdom van dertig jaren bereikt 
hebben en aan een Nederlandse of daarmede 
gelijkgestelde universiteit hebben verkregen 
hetzij de graad van doctor in de rechts
geleerdheid, hetzij de hoedanigheid van 
meester in de rechten, mits deze graad of 
deze hoedanigheid verkregen is op grond 
van het afteggen van een examen in het 
burgerlijke- en handelsrecht, staatsrecht en 
strafrecht. 

Art. 143. 1. De president en de leden 
van de Raad van Justitie worden door Ons 
ontslagen.: 

a. wanneer zij de leeftijd van zestig 
Jaren hebben bereikt; 

b. bij gebleken ongeschiktheid wegens 
aanhoudende ziels- of lichaamsziekte of 
wegens ouderdomsgebreken; 

c. wanneer zij onder curatele zijn ge
steld. 

z. In de gevallen bedoeld in het eerste 
lid wordt het ontslag eervol nrleend. 

3. In het geval 6edoeld in het eerste 
lid onder b wordt voor aanspraak op pen
sioen geen nader bewijs van de oorzaak 
der ~schiktheid gevorderd. 

Art. 144. 1. Wanneer de Gouverneur 
oordeelt, dat een der redenen van ontslag, 
in het eerste lid onder b. en c., van het 
voorgaande artikel genoemd, aanwezig is, 
draagt hij, na de Raad van Diensthoofden 
te hebben gehoord en met toezending van 
al de stukken op de zaak betrekkelijk, het 
ontslag van de betrokken ambtenaar aan 
Ons voor. 

z. Hij stelt de betrokken ambtenaar, 
door mededeling. zijner voordracht, in de 
gelegenheid om zijn verweerschrift bij de 
stukken te voegen. 

3. Hij is bevoegd de betrokken ambte
naar, in afwachting van Onze beslissing, 
te schorsen en in de waarneming van het 
ambt tijdelijk te voorzien. · 

4. De betrokken ambtenaar geniet ge
durende de schorsing zijn volle bezoldiging. 

5. Hij kan, door toekenning van verlofs
tractement en vrije overtocht, op zijn ver
zoek in de gelegenheid worden gesteld om 
zich in Nederland te gaan verantwoorden. 

6. Wij beslissen over het ontslag. 
Art. 145. 1. De president en de leden 

van de Raad van Justitie kunnen door de 
Hoge Raad der Nederlanden, in raadkamer, 
bij een met redenen omkleed arrest. uit hun 
ambt worden ontzet: 

1°. wanneer zij wegens misdrijf zijn 
nroorcleeld; 

'?!'. wanneer zij in staat van faillissement 
sijn verklaard, surséance van betaling heb
ben verkregen of wegens schulden ZIJD ge
gijzeld; 

3°. wegens wangedrag of onzedelijkheid 
of bij gebleken voortdurende achteloosheid 
in de waarneming van hun ambt. 

2. De officier van justitie zendt de stuk
ken, op de zaak betrekkelijk, ter vervolging 
aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
der Nederlanden. 

3. Hij geeft hiervan aan de betrokken 
ambtenaar_ onmiddellijk kennis en stelt deze 
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in staat een verweerschrift bij de Hoge Raad 
in te dienen. 

4. Wanneer de Gouverneur oordeelt, dat 
een der redenen van ontzetting in het 
eerste lid genoemd, aanwezig is, is hij be
voegd, de Raad van Diensthoofden gehoord, 
de oetrokken ambtenaar, in afwachting van 
de beslissing van de Hoge Raad. te schorsen 
en in de waarneming van diens ambt te 
voorzien . 

.s. De betrokken ambtenaar :geniet ge
durende de schorsing zijn volle bezoldiging. 

6. In het vonnis, waarbij een rechterlijk 
ambtenaar, niet vallende in de bovenstaande 
bepalingen. wegens misdrijf veroordeeld 
wordt, wordt tevens zijn afzetting uitge
sproken. 

Art. 146. 1. Elk lid der rechterlijke 
macht, tegen wie, hetzij rechtsingang, hetzij 
machtiging tot opneming in een huis van 
bewaring of geneeskuadig featicht voor 
krankzinnigen, is verleend, o op wie lijfs
dwang is ten uitvoer gelegd, wordt daardoor 
in zijn bediening geschorst. 

2. Schorsing in de bediening brengt geen 
schorsing mede in het genot der bezofdiging. 

Art. 147. De verdere bepalingen nopens 
de inrichting en de samenstelling der rech
terlijke macht worden vastgesteld bij or
donnantie. 

Art. 148. r. De rechterlijke macht wordt 
alleen uitgeoefend door de rechters, welke 
bij ordonnantie zijn aangewezen. 

2. Elke tussenkomst in rechtszaken is 
verboden. 

Art. 149. r. Vonnissen door de rechter 
in Nederland, Suriname of de Nederlandse 
Antillen gewezen. en bevelen door hem 
uitgevaardigd, mitsgaders grossen van au
thentieke akten aldaar verleden, kunnen in 
Nieuw-Guinea worden ten uitvoer gelegd. 

z. Vonnissen en bevelen, door de rechter 
in NieuwwGuinea gewezen of uitgevaardigd, 
mitsgaders grossen van authentieke akten 
aldaar verleden, kunnen in Nederland, Su
riname, of de Nederlandse Antillen worden 
ten uitvoer gelegd. 

TIENDE HOOFDSTUK 

De Godsdienst 
Art. 150. 1. Het recht van een ieder op 

vrijheid van godsdienst wordt erkend be
houdens de bescherming van de maatschappij 
en van haar leden tegen de overtreding 
der strafwet en wordt gevrijwaard van 
wettelijke bepalingen en administratieve 
regelingen, welke in staatkundig, economisch 
of sociaal opzicht beperkingen van rechten 
zouden opleggen uit hoofde van godsdien
stige belijdenis. 

2. Vrijheid van godsdienst wordt be
grepen als omvattende: 

a. vrijheid van een ieder voor het ver
richten van eredienst o,rereenkomstig zijn 
geweten en tot het opvoeden van kinderen 
in het geloof van hun ouders; 

b. vrijheid van een ieder om van gods
dienstige belijdenis te veranderen; 

c. vrijheid om te prediken, te onder
richten. te publiceren, onderwijs te ge~ 
en sociale en charitatieve werkzaamhedèd. 
te verrichten en vrijheid om organisatie& 
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te stichten en bezittingen te verwerven en 
te hebben voor deze doeleinden. 

Art. 151. Aan alle kerkgenootschappen 
en godsdienstige gemeenschappen wordt ge
lijke bescherming verleend. 

Art. 152. De Gouverneur waakt dat alle 
kerkgenootschappen en godsdienstige ge
meenschappen zich houden binnen de palen 
van de gehoorzaamheid aan de wettelijke 
regelingen en de gestelde machten. 

Art. 153. De belijders der onderscheidene 
godsdienstige meningen genieten allen de
zelfde burgerlijke en burgerrechten en heb
ben gelijke aanspraak op het bekleden van 
waardigheden, ambten en bedieningen. 

Art. 154. De openbare eredienst en gods
dienstoefening is aan geen andere beper
kingen onderworpen dan die, welke in het 
belang der openbare orde, rust en zedelijk
heid bij ordonnantie worden bevolen. 

ELFDE HOOFDSTUK 

D• financiln 
Art. 155. Het muntstelse 1 wordt bij de 

wet geregeld. 
Art. 156. 1. Geen instelling kan als 

circulatiebank werkzaam zijn en geen bank
biljetten mogen worden uitgegeven of in 
omloop gebracht anders dan krachtens een 
wet. op de voet en de voorwaarden bij 
zodanige wet te stellen. 

2. Onder circulatiebank wordt verstaan 
elke instelling, die hetzij uitsluitend, hetzij 
als een deel harer operatiën, bank.biljetten 
uitgeeft of in omloop brengt. . 

Art. 157. Belastingen worden geheven 
uit kracht en volgens de voorschriften van 
een ordonnantie of van een keur of regie
ment als bedoeld in artikel 2 onder 4°. 

Art. 158. Geen privilege in het stuk van 
belasting mag worden verleend. 

Art. 159. 1. Belastingen mogen niet 
strekken om de vrije handel met Nederland, 
Suriname of de Nederlandse Antillen te 
belemmeren. 

2. De baken-. loods-, haven- en andere 
soortgelijke scheepsongelden en de bepa
lingen omtrent de grote scheepvaart zijn 
dezelfde voor alle vlaggen. 

Art. 160. 1. Geldleningen ten name en 
ten laste van Nieuw-Guinea kunnen niet 
worden aangegaan dan uit kracht van de 
wet of van een door de Gouverneur. in 
overeenstemming . met de Nieuw-Guinea 
Raad, genomen beschikking, goedgekeurd 
bij de wet. 

2. Wij behouden Ons voor, naar bij 
algemene maatregel van bestuur te stellen 
egelen, de uitgifte van Nieuw-Guinea scbat
.istbiljetten of schatkistpromessen te be

velen. 
Art. 161. De wijze van beheer en verant

woording van de Jeldmiddelen van Nieuw
Guinea worden bij de wet geregeld. 

TWAALFDE HOOFDSTUK 

De á{emie 
Art. 162. I. Alle in Nieuw-Guinea woon~ 

,w:htige onderdanen-Nederlanders en alle in 
Kieuw-Guinea woonachtige onderdanen-niet
Nederlanders kunnen bij algemene maat-
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regel van bestuur tot dienst in de krijgs
macht worden verplicht. Dit besluit neemt 
de bij of krachtens de wet te stellen algemene 
i.egels in acht. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden overeenkomstig bij de wet te stellen 
algemene regels de voorwaarden vastgesteld, 
waarop wegens ernstige gewetensbezwaren 
vrijstelling van de dienst in de krijgsmacht 
wordt verleend. 

3. De dienstplichtigen, dienende bij de 
landmacht, mogen zonder hun toestemming 
niet dan krachtens een algemene maatregel 
van bestuur naar elders worden gezonden. 

Art. 163. De verplichtingen, welke aan 
hen, die niet tot dienst in de krijgsmacht 
verplicht zijn, ten aanzien van de beharti
ging van de belangen van het Koninkrijk 
kunnen worden opgelegd, worden bij ordon
nantie geregeld. Deze ordonnantie neemt de 
bij of krachtens de wet te stellen algemene 
regels in acht. 

Art. 164. In geval van oorlog of oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden kunnen Wij bepalen, dat dienst
plichtigen buitengewoon in werkelijke dienst 
worden gehouden of geroepen. Alsdan wordt 
onverwijld een voorstel van wet gedaan om 
het in werkelijke dienst blijven der dienst
plichtigen zoveel mogelijk te bepalen. 

Art. 165. 1. Alle dienenden bij de krijgs
macht zijn in dienst van het Koninkrijk. 

2. De officieren worde11 door Ons be
noemd. Zij worden door Ons bevorderd, 
ontslagen of op pensioen gesteld volgens 
de regels bij de wet te bepalen. De pensioenen 
worden door de wet geregeld. 

Art. 166. 1. Nieuw-Guinea verleent aan 
de strijdkrachten, welke zich op zijn gebied 
bevinden, de hulp en bijstand, welke deze 
in de uitoefening van hun taak behoeven. 

2. Bij ordonnantie worden regelen ge
steld om te waarborgen, dat de krijgsmacht 
van het Koninkrijk in Nieuw-Guinea haar 
taak kan vervullen. 

Art. 167. Het millitaire straf- en tucht
recht en de rechtspleging in militaire zaken 
worden bij de wet gereg?ld. 

Art. 168. 1. In geval van oorlog, oorlo~s
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden kan de Gouverneur bepalen. dat in 
Nieuw-Guinea woonachtige dienstplichtigen 
buitengewoon in werkelijke dienst worden 
gehouden of geroepen, onverminderd Onze 
bevoegdheid overeenkomstig artikel 164. 
Alsdan wordt onverwijld een voorstel van 
ordonnantie bij de Nieuw-Gµinea Raad in
gediend om het in werkelijke dienst blijven 
van dienstplichtigen zoveel nodig te bepalen. 

2. Of er oorlogsgevaar aanwezig is in 
de zin waarin dat woord in de ordonnanties 
en andere wettelijke regelingen voorkomt, 
beslissen Wij. . 

DERTIENDE HOOFDSTUK 

Het onárwU,, dt1 openbare gezondheid en het 
armbestuur 

Art. 169. De bevordering van de geeste
lijke en lichamelijke volksontwikkeling wordt 
door de Gouverneur aanhoudend behartigd. 

Art. 170. 1. Het onderwijs is een voor-
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werp van de aanhoudende zorg van de 
Gouverneur. 

2. Het geven van onderwijs is vrij, be
houdens het toezicht der overheid overeen
komstig de ordonnantie en bovendien, voor 
zover het algemeen vormend zowel lager 
als middelbaar onderwijs betreft, behoudens 
het onderzoek naar de bekwaamheid en de 
zedelijkheid van de onderwijzer, een en 
ander bij de ordonnantie te regelen. 

3. Het openbaar onderwijs wordt, met 
eerbiediging van ieders godsdienstige be
grippen, bij de ordonnantie geregeld. 

4. De eisen van deugdelijkheid, aan het 
geheel of ten dele uit de openbare kas te 
bekostigen onderwijs te stellen, worden bij 
de ordonnantie geregeld, met inachtneming, 
voor zover het bijzonder onderwijs betreft, 
van de vrijheid van richting. 

s. Deze eisen worden voor het algemeen 
vormend lager onderwijs zodanig geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit 
de openbare kas bekostigd bijzonder onder
wijs en van het open baar onderwijs even 
afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling 
wordt met name de vrijheid van het bijzonder 
onderwijs betreffende de keuze der leer
middelen en de aanstelling der onderwijzers 
geëerbiedigd. 

6. Het bijzonder algemeen vormend 
lager onderwijs, alsmede de opleiding van 
leerkrachten daartoe, welke aan bij de 
ordonnantie te stellen voorwaarden voldoen, 
worden naar dezelfde maatstaf als het open
baar onderwijs uit de openbare kas be
kostigd. De ordonnantie stelt de voorwaar
den vast, waarop voor het • bijzonder alge
meen vormend middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs bijdragen uit de openbare 
kas worden verleend. 

7. De Gouverneur geeft jaarlijks aan de 
Nieuw-Guinea Raad verslag van de staat 
van het onderwijs. 

Art. 111. De bevordering van openbare 
hygiëne en volksgezondheid zijn voorwerp 
van aanhoudende zorg van de Gouverneur. 

Art. 172. Het toezicht van overheidswege 
uit te oefenen over de toestand der openbare 
gezondheid en al wat betreft de uitoefening 
der genees-, heel-. verlos- en artsenijbereid- -
kunde wordt bij ordonnantie geregeld. 

Art. 113. 1. Het toezicht over het arm
wezen en de nodige voorzieningen daarom
trent worden bij ordonnantie geregeld. 

2. Daarbij wordt in acht genomen het 
beginsel, dat de particuliere en kerkelijke 
maatschappelijke zorg vrijgelaten en zoveel 
rnogelij k bevorderd wordt. 

VEERTIENDE HOOFDSTUK 

De uolluwelvaart. tu handel en tü scheepvaart 
Art. 1'14. 1. De verhoging der volkswel" 

vaart is voorwerp van aanhoudende zoqt 
van de Gouverneur. 

2. De Gouverneur moedigt alle takken 
van volksvlijt aan. 

Art. 17S. 1. De tarieven van in- en door" 
voer worden vastgesteld door de wet. 

2. In dringende omstandigheden kunnen 
die tarieven bij ordonnantie worden gewij" 
zigd, onder nadere bekrachtiging door d• 
wet. 
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3. Van zodanige wijziging wordt aan de 
:beide Kamers der Staten-Generaal onver
"'1ild kennis geg_even. 
~ An. 176. 1. ·oe bij ordonnantie als zee
baven aangewezen plaatsen in Nieuw"Guinea 
staan open voor de buitenlandse handel en 
zijn toegankelijk voor de zeeschepen van 
alle volken, met welke het Koninkrijk der 
.Nederlanden in vriendschap, is, een en ander 
op voorwaarde van wederkerigheid en be
houdens de naleving der algemene en plaat
selijke verordeningen. 

2. Overigens wordt de toelating ten 
handel van zeeschepen in Nieuw-Guinea 
geregeJd bij of krachtens de wet. 

Art. 177. Bij ordonnantie kunnen kamers 
van koophande'l en fabrieken en commissiën 
van landbouw opgericht en haar mede
werking geregeld worden. 

Art. 178. Tot de oprichting van crediet
verenigingen en verzekeringsmaatschappijen 
kan bij ordonnantie vergunning worden 
verleend. 

Art. 179. 1. De Gouverneur legt zich 
met al de hem ten dienste staande krachten 
op de verbetering der middelen van ge
meenschap toe. 

a. Het toezicht, van overheidswege op 
de middelen van gemeenschap te land en 
te water te houden, wordt bij ordonnantie 
geregeld. 

Art. 180. De Gouverneur kan, volgens 
regels bij ordonnantie te stellen, vergunning 
verlenen voor de aanleg van werken en de 
oprichting van ondernemingen van open
baar nut. 

Slotbepaling 
Art. 181. Dit besluit kan worden aan

gehaald als: .,Besluit Bewindsregeling Nieuw
Guinea". 

Overgangsbepalingen 
I. Voor zover in de wettelijke regelingen 

en administratieve voorschnften, in artikel 
lil bedoeld, bevoegdheden en verplichtingen 
zijn toegekend aan of rusten op Neder
landsch-Indische instanties of colleges, wor
den zulke bevoegdheden en verplichtingen 
geacht te zijn opgedragen aan de daarmede 
overeenkomende instanties of colleges, in de 
Bewindsregeling van Nieuw-Guinea genoemd 
en, voor zover deze niet of nog niet aanwezig 
zijn, aan de Gouverneur of de door deze 
aan te wijzen gezaghebbenden. In geval 
van twijfel beslist de Gouverneur. 

II. Alle bepalingen nopens onderwerpen, 
de inwendige aangelegenheden van Nieuw
Guinea betreffende, ook die, voorkomende 

· in de wetten en algemene maatregelen van 
bestuur, kunnen bij ordonnantie worden 
gewijzigd, aangevuld, ingetrokken of door 
andere vrervangen, met uitzondering van 
die, voorkomende i.n: 

a. de Indische Sta.atsregeling; 
b. de Bewindsregeling vanNieuw-Guinea; 
c. wetten en al_gemene maatregelen van 

bestuur, aigekondi 1gd na de inwerkingtredin1g 
van dit besluit, tenzij de algemene maat
regel van bestuur strekt tot uitvoering van 
een reeds v66r die inwerkingtreding afge
kondigde wetsbepa)ing; 

tl. wetten en algemene maatregelen v:an 
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bestuur betreffende onderwerpen, waarvan 
de regeling ingevolge een wet, afgekondigd 
na de inwerkingtreding van dit besluit, of 
ingevolge de Bewindsregeling van Nieuw• 
Guinea bij de wet of bij algemene maatregel 
van bestuur moet geschieden; 

e. de Indische Mijnwet. 
111. Zolang de Nieuw-Guinea Raad haar 

werkzaamheden nog niet heeft aangevangen, 
behoort de bevoegdheid tot het vaststellen 
van ordonnanties bij de Gouverneur. in 
overeenstemming met de Raad van Dienst• 
hoofden. Artikel 53 is op deze ordonnanties 
van overeenkomstige toepassing. 

Wanneer de in het eerste lid genoemde 
overeenstemming niet wordt verkregen, kan 
de Gouverneur Ons, onder overlegging van 
de op het conflict betrekking hebbende 
stukken, verzoeken de betrekkelijke materie 
bij algemene maatregel van bestuur te 
regelen. 

De overigens aan de Nieuw.Guinea Raad 
opgedragen verrichtingen worden, zolang 
hij niet is ingesteld. vervuld door de Raad 
van Diensthoofden. De terzake handelende 
bepalingen vinden overeenkomstige en voor 
zoveel nodig gewijzigde toepzassing. 

IV. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 17 en van het derde lid van over
gangsbepaling II I, aanvaardt de eerstbe
noemde Gouverneur zijn ambt door kennis
geving bij proclamatie aan de ingezetenen 
van Nieuw-Guinea. 

V. De beslissing van de Gouverneur, 
dat er bezwaar bestaat tegen de vaststelling 
van een ordonnantie bedoeld in artikel 106, 
houdende wijzigingen, aanvullingen, intrek
king of vervanging van een krachtens over
gangsbepaling 111, eerste lid, tot stand ge
komen ordonnantie behoeft Onze goed
keuring. 

Onze Minister voor Uniezaken en Over
zeese Rijksdelen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staat:sblad 
en in het Gouv'emementsblad van Nieuw
Guinea zal worden geplaatst en brengt het 
heden ter kennis van de Staten-Generaal; 

afschriften van dit besluit zullen worden 
gezonden aan de Raad van State, de Raad 
van Ministers en aan de Algemene Reken
kamer. 

Soestdijk, 29 December 1949. 
JULIANA. 

D• Minister voor Uniezaken en OIHrzeess 
RijlcscûlBn, a.i., 

GöTZEM. 
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z7 December 1949. PUBLICATIE, houdend 

de plechtige afkondiging van de nieuwe 
rechtsorde, zoals deze is vervat in de 
door de Algemene Vergadering van de 
Ronde Tafel Conferentie te 's-Graven
hage op 2 November 1949 aangenomen 
Mantelresolutie met ontwerp-overeen
komsten en briefwisseling . . 
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PROTOCOL 

Dr. W. Drees, Minister-President, Minister 
van Algemene Zaken van het Koninkrijk 
der Nederlanden, 

en 
Drs. Mohammad Hatta, Minister.Presi

dent, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. 
van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië, Leider van de Delegatie ter 
vertegenwoordiging van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië bij de 
souvereiniteitsoverdracht, 

in plechtige bijeenkomst te Amsterdam 
op 27 December 1949; 

Gelet op 
artikel 211 van de Grondwet voor het 

Koninkrijk der Nederlanden, het bepaalde 
onder IV van de Mantelresolutie. welke 
door de Algemene Vergadering van de 
Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage 
op z November 1949 is aangenomen en 
artikel 197 van het ontwerp der Overgangs
grondwet, genaamd Constitutie van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo-
nesië; 

Voorts gelet op 
het Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, jaargang 1949, nummer J 570, 
uitgegeven de dato 21 December 1949, 
houdende afkondiging van de Wet Souve
reiniteitfoverdracht Indonesië van 21 De
cember 1949 en de aanvaarding van de in 
genoemde wet bedoelde Mantelresolutie 
door 

de Negara Republik lndonesia, 
de Negara Indonesia Timor. 
de Negara Pasundan, 
de Negara Djawa Timor, 
de Negara Madura, 
de N egara Sumatera Timor, 
de Negara Sumatera Selatan, 
de Daerah Djawa Tengah, 
de Daerah Banka, 
de Daerah Belitung, 
de Daera.h Riau, 
de Daerah lstimewa Kalimantan Barat, 
de Daerah Dajak Besar. 
de Daerah Bandjar, 
de Daerah Kalimantan Tenggara, 
de Daerah Kalimantan Timur. 
Ovenvegende 
dat Drs. Mohammad Hatta heeft ver

klaard: 
ten eerste, dat op de voet van de des

betreffende bepalingen van het ontwerp der 
Overgangsgrondwet, genaamd Constitutie 
van de Republiek der Verenigde Stat.en 
van Indonesië, tot President is gekozen 
Ir. Sukarno, tot Minister-President, Minister 
van Buitenlandse Zaken a.i. is benoemd 
Drs. Mohammad Hatta en voorts tot Minister 
zijn benoemd onderscheidenlijk van Binnen
landse Zaken, lde Anak Agung Gde Agung, 
v.iin Defensie, Z.H. Hamangku Buwono IX. 
yan Financiën. Mr. Sjafruddin Prawirane
gara, van Economische Zaken, Ir. Djuanda. 
van Verkeer, Energie en Openbare Werken, 
Ir. Herling Laoh, van Gezondheid, Dr. 
Johannes Leimena, van Sociale Zaken, 
Mr. Kosasih Purwanegara, van Arbeid, 
Mr. Wilopo, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, Dr. Abu Hanifah, van 
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Godsdienst, Kjai Hadji Wachid Hasjim, 
van Justitie, Mr. Dr. Supomo, van Voor
lichting, Arnold Mononutu, zonder Porte
feuille, Dr. Suparmo, zonder Portefeuille, 
Mr. Mohammad Roem, zonder Portefeuille, 
Z.H. Hamid II, 

ten tweede, dat bij besluit van Ir. Sukarno, 
als President van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië, zijn benoemd 
tot Leider van de Delegatie ter vertegen
woordiging van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië bij de souvereiniteits
overdracht Drs. Mohammad Hatta en tot 
Leden dier Delegatie Mr. Dr. Supemo, 
Z.H. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. 
Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosand
jojo, Mr. Sujono Hadinoto; 

Verstaan 
ten eerste, dat de Mantelresolutie met 

ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling, 
welke door de Algemene Vergadering van 
de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage 
op 2 November 1949 is aangenomen, door 
het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds 
en de tot de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië toetredende gebieden ander
zijds is aanvaard en dat mitsdien de aan 
deze resolutie gehechte bescheiden moeten 
worden beschouwd als te zijn geratificeerd, 
zijnde daardoor de nieuwe rechtsorde over
eenkomstig het eerste lid van artikel 211 
van de Grondwet voor het Koninkrijk der 
Nederlanden aanvaard; 

ten tweede, dat de Delegatie ter ver
tegenwoordiging van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië bij de 
souvereiniteitsoverdracht, bestaande uit Drs. 
Mohammad Hatta als Leider en Mr. Dr. 
Supomo, Z.H. Hamid Il, Dr. Suparmo, 
Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman 
Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto als 
Leden, tot die vertegenwoordiging bevoegd 
is. 

Gedaan te Amsterdam, de 27ste December 
1949, in vier exemplaren, waarvan twee in 
de Nederlandse en twee in de Indonesische 
taal, zullende van dit Protocol een officiële 
Engelse vertaling* in twee exemplaren 
worden vervaardigd, welke door de eerste 
beide ondertekenaars van dit Protocol 
zullen worden gewaarmerkt. 

MOHAMMAD HATTA 

in tegenwoordigheid van de leden van de 
Delegatie ter vertegenwoordiging van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië bij de souvereiniteitsoverdracht, 

SUPOMO. 
HAMID Il. 
SUPARMO. 
KusuMA ATMADJA. 
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO. 
SUJONO HADINOTO. 

W. DREES 

in tegenwoordigheid van de Ministers van 
het Koninkrijk der Nederlanden, 

J. R. H. VAN SCHAIK. 
J. H. VAN MAARsEVEEN. 

* De Indonesische en Engelse vertaling 
is niet opgenomen. 

GöTZBN. 
STIKKER. 
WIJERS. 
TEULINGS. 
TH. RUTTEN. 
P. LIEFTINCK. 
SCHOKKING. 
J. IN 'T VELD. 
D. G. W. SPITZEN. 
VAN DEN BRINK. 
MANSHOLT. 
A. M. JOEKES, 
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en van de Vertegenwoordigers van Suriname 
en van de Nederlandse Antillen in Nederland, 

R. H. Pos. 
M. P. GORSIRA. 

Wij JULIANA, enz. 
Op heden de zeven en twintigste December 

negentienhonderd negen en veertig, in plech
tige bijeenkomst op het Koninklijk Paleis 
te Amsterdam; 

Gelet op artikel 211 der Grondwet; 
Gelet voorts op de inhoud van het op 

heden gedagtekende, in deze plechtige bij
eenkomst door Onze Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken en de Minister
President, Minister van Buitenlandse Zaken 
a.i. van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië, Leider van de Delegatie ter 
vertegenwoordiging van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië bij de 
souvereiniteitsoverdracht ondertekende Pro
tocol; 

Overwegende 
dat de Mantelresolutie met ontwerp.over

eenkomsten en briefwisseling, welke door 
de Algemene Vergaderimg van de Ronde 
Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 
November 1949 is aangenomen, door het 
Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en 
de tot de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië toetredende gebieden ander
zijds is aanvaard; 

dat mitsdien, overeenkomstig het onder 
IV van de Mantelresolutie bepaalde, de 
aan deze resolutie gehechte bescheiden zijn 
geratificeerd en de nieuwe rechtsorde door 
Ons kan worden bevestigd; 

Bevestigen 
de nieuwe rechtsorde. zoals deze is vervat 

in de bovenvermelde Mantelresolutie met 
ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling, 
welke nieuwe rechtsorde plechtig zal worden 
afgekondigd door plaatsing van deze Onze 
bevestiging en van de overige in deze bij
eenkomst ondertekende bescheiden in het 
Staatsblad en in een buitengewoon nummer 
van de Nederlandse Staatscourant; 

Bevelen 
dat van deze Onze Bevestiging, in dubbel 

opgemaakt, met Onze handtekening be
krachtigd, van het grootzegel van het Ko
ninkrijk der Nederlanden voorzien en mede
ondertekend door alle in deze plechtige 
bijeenkomst aanwezige Ministers van het 
Koninkrijk, een exemplaar in het Kabinet 
der Koningin zal worden bewaard en een 
exemplaar in handen zal worden gesteld 
van de Leider van de Delegatie ter vertegen
woordiging van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië bij de souvereiniteits
overdracht, ter overhandiging aan de Presi-
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dent van de Republiek der Verenigde Staten 
van lndonesi~ en dat authentieke afschriften 
van deze Onze Bevestiging zullen verzonden 
worden aan de beide Kamen der Staten
Generaal, aan de Hoge Raad der Neder
landen, aan de Gouverneur en de Staten 
van Suriname en aan de Gouverneur en de 
Staten van de Nederlandse Antillen. 

Gedaan te Amsterdam oi, de :a7ste De
cember 1949. 

JULIANA. 
De Minister-Praidsnt, 
Minister van Ala'emme Zakm. 

W. l>R:aBS. 
1M Minister zonbr Port./eaille, 

J. R. H. V AH SCHAIK. 

De Minister van Oueneue Gebiecuülen, 
J. H. VAM MA.AllSEVEEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

1M Minister uan Buitenland.se Zalwa, 
STIK.EER. 

De Minister ·van Jmtitie. 
WIJERS. 

De Minister van Binrumlandse Zaken, 
TEULINGS. 

De Minister van Onderwijs, Kuruten 
en WeteruchaplNfl, 

TB. RUTTEN. 

De Minister uan Financiën, 
P. LIEPTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine, 
SCHOKKlNG. 

De Minist• uan Wederopbowu 
en Vollulwüaatina, 

J. IN 'T Vm.o. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Economische Zaluln, 
V AH DEN BRINK. 

De Minist• oan Landboua,, Visserij 
en Voedselooorziening, 

MAlfSBOLT. 

De Minister van Sociale Zaktn, 
A. M. JOEKBS. 

AKTE VAN SOUVEREINITEITSOVER
DRACHT EN ERKENNING 

Wij JULIANA, enz. 
Op heden. de zeven en twintigste December 

negentienhonderd negen en veertig, in plech
tige bijeenkomst op het Koninklijk Paleis 
te Amsterdam; 

Gelet op artikel 2Il der Grondwet en 
op de inhoud van het op heden gedagteken
de, in deze plechtige bijeenkomst door Onze 
Minister-President, Minister van algemene 
Zaken en de Minister-President, Minister 
van Buitenlandse Zak.en a.i. van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië, 
Leider van de Delegatie ter vertegenwoor
diging van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië bij de souvereiniteits
overdracht ondertekende Protocol; 

Gelet voorts op Onze Bevestiging in deze 
plechtige bijeenkomst van de nieuwe rechts-
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orde, zoals deze is vervat in de door de 
Algemene Vergadering van de Ronde Tafel 
Conferentie te 's-Grave11hage op 2 November 
1949 aaagenomen Mantelresolutie met ont
werp-overeenkomsten en briefwisseling; 

Verstaan 
dat mitsdien op heden, de zeven en twin

tigste December negentienhonderd negen en 
veertig: • 

de souvereioiteitsoverdracht overeenkom
stig het aan voormelde Mantelresolutie 
gehechte Charter van Souvereiniteitsover
dracht rechtskracht verkrijgt; 

de Nederlands-Indonesische Unie, aan 
welks hoofd staan Wij, en bij opvolging 
Onze wettige opvolgers in de Kroon dre 
Nederlanden, tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië is tot stand 
gekomen; 

alle bijkomende resultaten van de Ronde 
Tafel Conferentie. vervat in de bij voormelde 
Mantelresolutie behorende bescheiden, krach
tens het onder V van die Mantelresolutie 
bepaalde in werking zün getreden; 

Bevelen :. 
dat van deze Akte vier exemplaren wor

den opgemaakt, waarvan twee in de Neder
landse en twee in de Indonesische taal, met 
Onze handtekening bekrachtigd, en mede
ondertekend door alle Onze Ministeris, zul
lende van deze Akte een Engelse vertaling 
in tweevoud worden vervaardigd; 

dat een ezemp]aar in de Nederlandse en 
een exemplaar in de Indonesische taal 
alsmede een vertaling in het Engels zullen 
worden bewaard in Ons Kabinet, en gelijke 
exemplaren in handen zullen worden gesteld 
van de door de President van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië naar 
deze plechtige bijeenkomst afgevaardigde 
Delegatie, ter overhandiging aan genoemde 
President; 

en dat door Onze Minister van Justitie 
gewaarmerkte afschriften van deze Akte in 
de Nederlandse en in de Indonesische taal 
zullen worden verzonden aan de beide 

· Kamers der Staten-Generaal, aan de Hoge 
Raad der Nederlanden, aan de Gouverneur 
en de Staten van Suriname alsmede aan 
de Gouverneur en de Staten van de Neder
landse Antillen. 

Gedaan te Amsterdam, de 27ste De
cember 1949. 

JULIANA. 
De Minister..Praiánt, 
Minister uan ~anpie Zalan, 

W. DRBES. 
De Minister zonder Portefeuille, 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Ouerzeae Gebiedsdelen. 
J. H. VAN MAARSEVEEH. 

De Minister zond# Portdeuilt., 
. GöTZEN. 

De Minister van Buitenland.se Zaluln, 
STIKKER. 

De Minister van Jwtitie, 
WIJERS. 

D, Minister uan Binnenlaruhe ZaMn, 
TEULINGS. 
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D~ Minist•r van Ondera,ijs, Kunstm 
en Wetenschappèn. 

TH. RUTTEN. 

De Minist.r van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

D• Minister van Oorlog. 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine, 
SCHOKKING. 

De Mini,,_. uan Wederopbouw 
en Volluhuuvesti11B. 

J. hr 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

D• Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Landbouw, Vi11erij 
en V a.tbelvoorzieni1111, 

MANSHOLT. 

De Minister van SociaZ. Zaken, 
A. M. JOBKBS. 

Drs. Mohammad Hatta, Leider van de 
Delegatie van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. en de Leden dier 
Delegatie Mr. Dr. Supomo, Z. H: Hamid II, 
Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, 
Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Mr. Sujono 
Hadinoto verklaren namens de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië over
eenkomstig de inhoud van bovenstaande 
Akte de souvereiniteit te hebben aanvaard, 
in te stemmen met de totstandkoming van 
de Nederlands-Indonesische Unie tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en met 
hetgeen verder in deze Akte is verstaan. 

Amsterdam, a7 December 1949. 
MOIL\IIIIIAD HATTA. 
SUPOMO, 
HAMID ll. 
SUPARIIO. 
KusUMA ATIIA.DJA. 
SUKl!tlAN WIRJOBANDJOJO. 
SUJO:N'O HADINOTO. 

CHARTER VAN SOUVEREINITEITS
OVERDRACHT 

Art. 1. 1. Het Koninkrijk der Neder
landen .draagt de volledige souvereiniteit 
over Indonesië onvoorwaardelijk en onher
roepelijk over aan de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië en erkent deze 
mitsdien als een onafhankelijke en souve
reine Staat. 

2. De Republiek der Verenigde Staten 
van lndonesi6 aanvaardt deze souvereiniteit 
op de voet van de bepalingen van haar 
Constitutie. welke in ontwerp ter kennis is 
gebracht van het Koninkrijk der Neder
landen. 

3. De overdracht van de souvereiniteit 
zal plaats hebben uiterlijk 30 December 1949. 

Art. 2. Ten aanzien van de residentie 
Nieuw-Guinea is overeengekomen: 

a. gezien het feit, dat het nog niet mo
gelijk is gebleken de standpunten van par
tijen nopens Nieuw-Guinea overeen te bren
gen, waardoor deze in geschil blilven. 

b. gezien de wenselijkheid om de Ronde 
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Tafel Conferentie met goed resultaat te 
beëindigen op z November 1949, 

c. gezien de belangrijke factoren, die in 
ogenschouw moeten worden genomen bij de 
oplossing van het vraagstuk Nieuw-Guinea, 

d. gezien het beperkte onderzoek, dat 
kon worden ingesteld en voltooid ten aan
zien van de problemen, die samenhangen 
met het vraagstuk Nieuw-Guinea, 

e. gezien de moeilijke taak, waarvoor 
de deelgenoten in de Unie zich al dadelijk 
zullen zien gesteld, en. 

/. gezien de beslotenheid van partijen 
tot handhaving van het beginsel om door 
vredelievende en· redelijke middelen alle 
geschillen op te lossen, die later mochten 
blijken te bestaan of te rijzen, 

dat de status quo van de residentie 
Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd met 
de bepaling, dat binnen een jaar na de 
datum van overdracht van de souvereiniteit 
aan de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië het vraagstuk van de staatkundige 
status van Nieuw-Guinea zal worden bepaald 
door onderhandelingen tussen de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

Amsterdam, a7 December 1949. 
De Minister-Praiánt, Minister pan Buiten
lantbe Zalun a.i. uan de Republiek der Ver

enigde Staten van Indonesië, 
MOHAMMAD HATTA. 

De Mininer-Praident, Minidw pan Algemsne 
Zaken pan het Koninkrijk der Nederlanden, 

W. DREES. 

UNIESTATUUT 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië. 

besloten hebbende op basis van vrijwillig
heid, gelijkheid en volledige onafhankelijk
heid een vriendschappelijke samenwerking 
tot stand te brengen tussen elkander en tot 
verwezenlijking van de toekomstige samen
werking in het leven te roepen de Neder
lands-Indonesische Unie. 

zijn overeengekomen in dit Uniestatuut 
de grondslag te leggen van hun onderlinge 
verhouding als onafhankelijke en souvereine 
staten, 

daarbij van oordeel zijnde, dat niets in 
dit Statuut aldus mag worden uitgelegd, 
dat enige daarin niet genoemde vorm van 
samenwerking, of samenwerking op enig 
daarin niet genoemd gebied, waaraan de 
beide deelgenoten in de toekomst de behoefte 
mochten gevoelen, zullen zijn uitgesloten. 

Karakter van de Unie 

Art. 1. 1. De Nederlands-Indonesische 
Unie verwezenlijkt de geor:ganiseerde samen
werking tussen het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië op basis van vrijwilligheid 
en gelijkheid in status met gelijke rechten. 

2. De Unie doet geen afbreuk aan de 
status van elk van de beide deelgenoten 
als onafhankelijke en souvereine staat. 



s. 1949, J 600 

Doel van cu Unie 

Art. 2. I. De Unie stelt zich ten doel 
samenwerkjng der deelgenoten ter beharti
ging van hun gemeenschappelijke belangen. 

2. Deze samenwerking zal plaats hebben 
ter zake van onderwerpen in de eerste plaats 
liggende op het gebied der buitenlandse 
betrekkingen en defensie, en voorzover 
nodig financiën, alsmede ten aanzien van 
-onderweroen van economische en culturele 
aard. 

Art. 3. 1. Beide deelgenoten verbinden 
zich hun staatsbestel te baseren op de be
ginselen der democratie en te streven naar 
een onafhankelijke rechtspraak. 

2. Beide deelgenoten zullen de in de 
Bijlage van dit Statuut vermelde funda
.mentele menselijke rechten en vrijheden 
erkennen. 

Werking cur Unie 

Art. 4. Alle beslissingen in de Unie 
worden genomen bij overeenstemming tus
sen beide deelgenoten. 

Hoofd der Unie 
Art. 5. 1. Aan het hoofd der Unie 

:staat Hare Majesteit Koningin Juliana, 
Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging 
Hare wettige opvoigers in de Kroon der 
.Nederlanden. 

2. In geval van minderjarigheid van het 
Hoofd der Unie, of in geval het Hoofd der 
Unie buiten staat geraakt zijn functies te 
vervullen, zomede indien het Hoofd der 
Unie tijdelijk zijn functies neerlegt, voor
zien de beide deelgenoten in onderlinge 
-overeenstemming in de waarneming. 

In onderlinge overeenstemming kan een 
dergelijke voorziening bij voorbaat worden 
getroffen. 

Art. 6. Het Hoofd der Unie verwezen
lijkt de idee van vrijwillige en duurzame 
samenwerking tussen de deelgenoten. 

De organen der Unie 
Art. 7. Voor de uitvoering van de doel

stellingen der Unie houden de daartoe door 
elk der deelgenoten aangewezen ministers, 
-of personen, die naar de eigen staatsinstel
lingen der deelgenoten gelijke of gelijk
soortige verantwoordelijkheid dragen, twee
maal per jaar, en voorts zo dikwijls de 
deelgenoten zulks nodig achten, conferen
ties. 

Tenzij anders overeengekomen zullen 
daaraan drie ministers van iedere deelgenoot 
deelnemen. 

Art. 8. De ministers ter conferentie 
blijven verantwoordelijk aan de eigen or
ganen der deelgenoten op de voet van de 
eigen staatsinstellingen der deelgenoten. 

Art. 9. De conferentie van ministers 
stelt naar gelang van de behoeften com
misssies in, waarin de beide deelgenoten 
-op basis van pariteit leden benoemen. 

Art. 10. I. De beide deelgenoten zullen 
een goed contact en een geregelde samen
werking tw;sen de wederzijdse parlementen 
van de deelgenoten bewerkstelligen. 

2. De eerste 'bespreking van vertegen-
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woordigers van de parlementen zal plaats 
hebben binnen acht maanden na de tot
standkoming van het voorlopige parlement 
van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië. 

Art. 11. I. De Unie beschikt over een 
permanent secretariaat. Elk der deelgenoten 
wijst een secretaris-generaal aan, welke 
beide voor één jaar om beurten de leiding 
van het secretariaat op zich nemen. 

2. De benoeming van het overige per
soneel geschiedt in overeenstemming tussen 
de beide secretarissen-generaal volgens een 
door de beide deelgenoten gezamenlijk op
gestelde instructie. 

Besluiten en gemeenschappelijke regelingen 
Art. 12. 1. Besluiten worden op de 

conferentie van ministers genomen bij een
parigheid van stemmen tussen de vertegen
woordiging van het Koninkrijk der Neder
landen enerzijds en die van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië ander
zijds. 

2. Met besluiten van de conferentie kan 
op de volgende wijzen worden gehandeld. 

3. Besluiten genomen op de conferentie 
van ministers tot het uitvaardigen van ge
meenschappelijke regelingen behoeven goeCl
keuring door de wederzijdse parlementen 
der deelgenoten. Na goedkeuring door de 
beide parlementen zal het Hoofd der Unie 
constateren, dat overeenstemming bestaat 
tussen beide deelgenoten en wordt de ge
meenschappelijke regeling vervolgens in h~t 
officiële Staatsblad van elk der deelgenoten 
afgekondigd. Door die afkondiging verkrijgt 
de gemeenschappelijke regeling rechtskracht. 
De gemeenschappelijke regelingen zijn on
schendbaar. 

4. Ten aanzien van andere besluiten van 
de conferentie kan het Hoofd der Unie op 
verzoek van de conferentie eveneens con
stateren, dat overeenstemming bestaat tus
sen beide deelgenoten. 

Unie-Hof van Arbitrage 

Art. 13. 1. Er is een Unie-Hof van 
Arbitrage, rechtsprekende in naam van het 
Hoofd der Unie. 

2. Het Hof neemt kennis van rechts
geschillen door één der deelgenoten tegen 
de andere deelgenoot dan wel door beide 
deelgenoten gezamenlijk aanhangig gemaakt 
welke hun grondslag vinden in het Unie
statuut, in enige overeenkomst tussen de 
deelgenoten, of in gemeenschappelijke rege
lingen. 

Art. 14. I. Het Unie-Hof van Arbitrage 
bestaat uit drie door het Koninkrijk der 
Nederlanden en drie door de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië benoemde 
leden. 

2. De leden van het Hof worden be
noemd voor tien jaar. Zij treden in ieder 
geval af, indien zij de leeftijd van 65 jaar 
hebben bereikt. 

3. Tot voorzitter wordt jaarlijks bij 
afwisseling een Nederlander en een Indo
nesiër door en uit de leden van het Hof 
gekozen. 

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden 
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leggen de leden van het Hof ten overstaan 
van het Hoofd der Unie op de wijze hunner 
godsdienstige gezin_dheid de eed of belofte 
af, dat zij hun ambt met eerlijkheid, nauw
gezetheid en onpartijdigheid zullen ver
vullen en zich in de uitoefening hunner 
bediening zullen gedragen, zoals een goed 
lid van het Unie-Hof van Arbitrage betaamt. 

Art. 15. 1. Het Unie-Hof van Arbitrage 
beslist bij_ meerderheid van stemmen. 

2. Bij staking van stemmen zal, tenzij 
beide deelgenoten anders verzoeken, het 
Hof zich tot de President van het Interna
tionaal Hof van Justitie of tot een andere 
bij meerderheid van stemmen aan te wijzen 
internationale instantie wenden met het 
verzoek iemand van een andere nationaliteit 
tot bijzonder lid van het Unie-Hof van 
Arbitrage te benoemen, die met de rechten 
van een gewoon lid aan een hernieuwde 
beraadslaging over het rechtsgeschil en aan 
de beslissing__ daarvan q,l deelnemen. 

· Art. 16. W4dere bepalingen nopens de 
rechtsgang bij en de organisatie en regeling 
van werkzaam).\eden van het Unie-Hof van 
Arbitrage zull~n bij gemeenschappelijke re
geling worden vastgesteld. Zolang zulk een 
gemeenschappelijke regeling niet bestaat, 
regelt het Hof zelf de rechtsgang en de 
organisatie en regeling van zijn werkzaam
heden, waarbij, indien het terzake niet tot 
overeenstemming kan komen, het tweede 
lid van het voorgaande artikel van overeen
komstige toepassing zal zijn. 

Art. 17. De beide deelgenoten verbinden 
zich om de beslissingen van het Unie-Hof 
van Arbitrage na te komen en zullen deze 
op hun eigen gezag en verantwoordelijkheid 
ten uitvoer leggen, ieder binnen eigen rechts
gebied. 

Art. 18. In geval van tegenstrijdigheid 
~ussen bepalingen van het recht van de 
deelgenoten en van publiekrechtelijke licha
men binnen hun rechtsgebied enerzijds, en 
bepalingen van het Uniestatuut, enige over
eenkomst tussen de deelgenoten of enige 
gemeenschappelijke regeling anderzijds, zal 
de laatstgenoemde categorie van bepalingen 
de voorrang hebben. 

Art. 19. De beide deelgenoten behouden 
zich alle rechten voor, die hun volgens het 
volkenrecht of anderszins toekomen nopens 
het inroepen van de beslissing van enige 
internationale rechter of arbiter in die ge
vallen, waarin het Unie-Hof van Arbitrage 
naar het oordeel van beide deelgenoten 
onbevoegd is dan wel in die gevallen, waarin 
het Hof zich onbevoegd verklaart. 

Buitenlandse betrekkingen 

Art. 20. Regelingen omtrent de samen
werking tussen de deelgenoten op het gebied 
der buitenlandse betrekkingen worden ge
geven in de aan dit Statuut gehechte over
eenkomst. 

Defensie 

Art. 21. Regelingen omtrent de samen
werking tussen de deelgenoten op het gebied 
der defensie worden gegeven in de aan dit 
Statuut gehechte overeen.komst. 

L. & S. 1949 
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Financiële en economische betrekkingen 
Art. 22. Regelingen omtrent de sar:

werking tussen de deelgenoten op het gebied 
van de financiële en economische betrek
kingen worden gegeven in de aan dit Statuut 
gehechte overeenkomst. 

Culturele betrekkingen 
Art. 23. Regelingen omtrent de samen

werking tussen de deelgenoten op cultureel 
gebied worden gegeven in de aan dit Statuut 
gehechte overeenkomst. 

Staauburgerschap 
Art. 24. I. Onverminderd hetgeen is 

of zal worden bepaald in bijzondere over
eenkomsten tussen de deelgenoten, zal ten 
aanzien van de uitoefening van staatkundige 
en andere rechten door staatsburgers van 
de ene deelgenoot in het rechtsgebied van 
de andere deelgênoot het hieronder bepaalde 
gelden: 

a. de nationaliteit van staatsburgers van 
de ene deelgenoot zal geen bezwaar zijn 
voor het bekleden van ambten in het rechts
gebied van de andere deelgenoot, behoudens 
ten aanzien van: 

1°. ambten, waarvan de bekleder verant
woord~lijk is ~egenover een vertegen
woordigend lichaam, behoudens uit
zonderingen, die de wet mocht be
palen; 

2°. die politieke, gezagdragende, rech
terlijke en leidende ambten, die door 
de wet worden aangewezen: 

b. ten aanzien van de uitoefening van 
burgerlijke rechten en de werkzaamheid op 
maatschappelijk terrein zal elk der deel
genoten zich steeds ten volle rekenschap 
geven van de speciale belangen binnen zijn 
rechtsgebied van de staatsburgers en rechts
personen van de andere deelgenoot en 
deswege geen noemenswaard onderscheid 
mak.en tussen de wederzijdse staatsburgers 
en. rechtsp_ersonen, onverkort de bevoegd
heid van iedere deelgenoot om regelingen 
vast te stellen, die nodig zijn, hetzij voor 
de bescherming van zijn nationale belangen 
hetzij voor de bescherming van economisch 
zwakke groe_pen. 

2. In geen geval zullen de staatsburgers 
en rechtspersonen van de ene deelgenoot 
in het rechtsgebied van de andere deelgenoot 
een ongunstiger behandeling ondervinden 
dan staatsburgers en rechtspersonen van 
een derde Staat. 

Bijzondere bepalingen 
Art. 25. Ter behartiging van de belangen 

der deelgenoten in elkanders rechtsgebied 
worden door de Regeringen der deelgenoten 
Hoge Commissarissen benoemd. Zij hebben 
de status van diplomatieke vertegenwoor
digers en bezitten de rang van ambassadeur. 

Art. 26. 1. Voorzover bij overeenkomst 
niet anders is bepaald, worden de kosten 
der Unie door ieder der deelgenoten voor 
de helft gedragen. 

2. Verdere voorzieningen betreffende de 
kosten der Unie worden bij gemeenschappe
lijke regeling getroffen. Zolang zulk een 
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gemeens~happelijke regeling niet l>ëst'aa.t, 
zal de conferentie van ministers de nodige 
voorzieningen treffen. 

Art. 27. 1. Alle officiële bescheiden, 
welke van de conferentie van ministers en 
van andere Unieorgarten uitgaan, worden 
in de Nederlandse en Indonesische taal 
gesteld. 

2. Beide teksten hebben ttelijke kracht. 
Art. 28. Het Uniestatuut en de daarbij 

béhorehde overeenkomsten, alsmede de 
gemeenschappelijke regelingen en · te sluiten 
overeenkomsten kunnen ter registl'atie aan 
het Secretariaat der Verenigde Naties wor
den aangeboden overeertkomstig artikel 102 
van het Handvest der Verenigde Naties. 

Amsterdam, 27 December 1949. 
De Minister-President, Minister van Buiten
landse Zaken a.i. van de Republiek der Ver

enigde Staten van Indonesië, 
MOHAMMAD HATTA. 

De Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, 

W. DREES. 

OVERGANGSOVEREENKOMST 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië zijn 

het volgende overeengekomen: 
Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden 

en de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië aanvaarden een töescheiding van 
'Staatsburgers overeenkomstig de aan deze 
overgangsovereenkomst gehechte overeen
komst. 

Art. 2. 1. De indeling van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië 
in deelstaten zal uiteindelijk worden bepaald 
door de Constituante in overeenstemming 
met de bepalingen van de voorlopige Con
stitutie van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, met dien verstande, 
.dat door de bevolkingen van gebieden, die 
-door de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië op aan
beveling van de Commissie der Verenigde 
Naties voor Indonesië of een ander orgaan 
van de Verenigde Naties worden aange
wezen, een plebisciet onder toezicht van 
de Commissie der Verenigde Naties voor 
Indonesië of bedoeld ander orgaan zal 
worden gehouden over de vraag, of zij 
zich tot een afzonderlijke deelstaat zullen 
vormen. 

2. Elke deelstaat zal in de gelegenheid 
worden gesteld de definitieve Constitutie 
te aanvaarden. Ingeval een deelstaat d_eze 
niet aanvaardt, zal hij de bevoegdheid 
hebben te onderhandelen omtrent een spe
ciale verhouding tot de Republiek der 
Verenigde Staten van Indonesië en het 
"Koninkrijk der Nederlanden. 

Art. 3. I. Het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië ~rkennen en aanvaarden, dat 
alle bevoegdheden ·en verplichtingen van 
de Gouverneur-Generaal van Indonesië, 
voortsprµitende uit de co'ntracten door deze 
u,.et Zelfbesturen gesloten, door de souve- 1 

rèttüteîtsoverdracht overgaan op de Repu- 1 
bliek der Verenigde Staten van Indonesië, 

dan wel, indlë~ het staatsrecht vah d~ 
Republiek der Verenigde Staten van Irt
donesië daartoe aanleiding geeft, op ~eh 

2. Door de overdracht van sbuvereiniteit 
aan de Republiek der Verenigde Staten van 
Indortesië worden de Zelfbest\J.utders van 
rechtswege ontslageh V'ap hun eed van·trbuw 
aan Hate Majesteit de Kohingih der Neder
landen. 

3. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië erkent de bijzondere positie 
van de Zelfbei;turen op de voet van de 
desbetreffende bepalingen in haar Consti
tutie en in di~ harer deelgebieden, waarin 
rechtsgeschillen inzake de positie der Zelf
besturen worden onderworpen aan de uit
spraak van een onafhankelijk orgaan van 
de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 

Art. 4. 1. Het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat 
alle rechten en verplichtingen van Indonesië 
op de Republiek der Verenigde Staten van 
Indortesië overgaan, zowel die van privaat
rechtelijke als die van publiekrechtelijke 
aard, voor zover daaromtrent in de onder 
het Uniestatuut begrepen bijzondere over
eenkomsten niet anders is bepaald. 

2. De Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië is aansprakelijk voor de 
nakoming van de verplichtingen van de 
voormalige wettig bestaande publiekrechte
lijke gemeenschappen in Indonesië, welke 
in de Republiek der. Verenigde Staten van 
Indonesië of haar onderdelen zijn opgelost 
en garandeert de nakoming der verplichtin
gen van publiekrechtelijke gemeenschappen, 
welke als zodanig voortbestaan, vóor zover 
daaromtrent in de financiële en economische 
overeenkomst niet anders is bepaald. 

3. Het be_pa.alde in de voorgaande leden 
is niet van toepassing op · de residentie 
Nieuw-Guinea in verband met het feit als 
vermeld in artikel 2 van het Charter van 
Souvereiniteitsoverdracht, dat het nog niet 
mogelijk is ge-weèst de standpunten van 
partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te 
brengen. 

Ärt. 5. 1. Het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië verstaan, dat, met inacht
neming 'van het tweede lid, de rechten en 
verplichtingen van het Koninkrijk, welke 
voortvloeien uit de door het Koninkrijk 
gesloten verdragen en andere internationale 
overeenkomsten, slechts worden aangemerkt 
als rechten en verplichtingen van de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië. 
indien en voorzover deze verdragen en over
eenkomsten van toepassing zijn op het 
rechtsgebied van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië, en met uitzondering 
van de rechten en verplichtingen, voort
vloeiende uit verdragen en overeenkomsten~ 
waarbij de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië uit hoofde van de bepalingen 
van deze verdragen of overeenkomsten geen 
partij kan worden. 

2. Onverminderd de bevoegdlteid 'van de
Republiek der Verenigde Staten van Indo
nesië om de in het eerste lid bedoelde ver
dragen en overeenkorrtstèn op te %eggen 
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of de waking .:daarvan op andere wijze voor 
haar rechtsgebied overeenkomstig de be
palingen van deze verdragen en overeen
komsten ·.te beëindigen. is het -eerste lid 
niet van toepassing op verdragen en over
eenkomsten, ten aanzien waarvan nader 1 
overleg tussen tie 'Republiek der Verenigde 

1 Staten van Indonesië en het Koninkrijk 1 
der Nederlanden tat de conclusie -zal leiden, 
dat deze niet vallen onder de werking van , 
het eente lid. 1 

Art. 6. Voorzieningen betreffende .de , 
rechtspositie van de burgerlijke overheids
dienaren in verband met de souvereiniteits
overdracht -zijn opgenomen in de aan deze 
overgangsovereenkomst gehechte overeen
komst. 

Art. 7. Het terugtrekken van de Ne
derlandse strijdkrachten uit Indonesië en 
de reorganisatie van de door of onder het 
gezag van de Regering van Indonesië (Ne
derlands-Indonesische overheid) gevormde 
en uitgeruste strijdkrachten in Indonesië 
worden geregeld als voorgeschreven in tie 
aan deze overgangsovereenkomst gehechte 
,,Regelingen betreffende Militaire Aange
legenheden". 

Art. 8. I. De bestaande wettelijke re
gelingen en administratieve voonchriften 
blijven, voorzover zij niet onverenigbaar 
zijn met de souvereiniteitsoverdracht, met 
de bepalingen van het Uniestatuut, van 
deze overgangsovereenkomst of van · enige 
andere overeenkomst, tussen partijen ge
sloten, ongewijzigd van kracht als eigen 
regelingen en voorschriften van het Konink
rijk der Nederlanden en van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië, zolang 
zij niet door de bevoegde organen van lt~t 
Koninkrijk der Nederlanden, onderschefden
lijk de bevoegde organen van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië worden 
buiten werking gesteld of gewijzigd. 

2. Waar in deze regelingen en voor
schriften wordt gesproken van Nederlandse 
onderdanen, wordt daaronder verstaan: 
staatsburgers van het Koni~krijk der Ne
derlanden en van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië. 

3. Waar deze regelingen en "V"OOrschriften 
betrekking hebben op sclrepen of 1uchtvaar
twgen, die gerechtigd zijn tot het voeren 
van de .Nederlandse vlag, hebben zij gelijke
lijk betrekking op schepen of luchtvaartuigen 
die gerechtigd zijn tot het voeren van de 
vlag van het Koninkrijk der Nederlanden 
en die gerechtigd zijn tot het voeren van 
de vlag van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. 

•Art. 9. De bevoegdheden, welke TOlgcns 
4e bestaande wettelijke regelingen en ad
miaistratieve voorschriften in Nederland 
oP het gèbied van het ialgemeen bestuur 
over Indonesië toekomen aan Nederlandse 
organen, worc;len , in .afwachting van nadere 
"VIOorzien.ingen door de bevoegde organen 
van de Republiek der Verenigde Staten van 
I.ndonesië -voor deze uitgeoefend door een 
Gedelegeerde, daartoe aangewezen .door de 
Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië. 

Art. 1 O. Het Koninkrijk der Nederlanden 
zal bij de Verenigde Naties het lidmaatschap 
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van de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië bevorderen. 

&nsterdam, -~ December 1949. 
.n. Mininn--Praidfflt, Ministn- van B .uiten
·.antûe .Zálun a.i. van de R,pul!>liek der Ver

enigde Staten van 1ntlorwië. 
MoHA.MIL\D HAnA. 

.oe Minister-Pruidmt. Mini6Nr uan A~ 
Zaken .van ·M ·Koninkrijk .da .N.derlar«len, 

W. DREES. 

s. J 601 

30 D«emlHlr 1949. WET, hetréffende uit-
zending van dienstpliehtigen. 

Bijl. Hand. '11 49/50, 1432; 
Hand. 11 49[50, bladz. 596-597; 
Bijl. Hand. 1 49/501 1432: 
Hand. 1 49/50, blaaz. 
Wij JULIANA, enz. 
Allen, die deze zullen zien of boren lezen, 

sahmtl doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat verlet18Ûlg nodig is van de termijn, in arti
kel I der wet van 4 Augustus 1947 (Staaublad 
H 293) gesteld met betrekking tot de uit
zending van dienstplichtigen van öe land
macht naar de overzeese gebiedsdelen; 

Zo is het, dat Wij, de. Raad van State enz. 
Art. I. In artikel I, tweecie lid, der wet 

van '4 Augustus 1947 (Staaub.lad H 293) 
wordt in de plaats van "1949" gelezen: ,,195<>". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële 
departementen, autoriteiten, colleges en 
anibtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
.keurige uitvoering de hand zullenï houden. 

Gegeven ten Palem Soestdijk, 30 Decem
ber 19-49. 

JULIANA. 
.De "Miniau:r•Prui4uat, W., Dlums. 
De Minister van Oorlog, SCHOK.KING. 

De Minister van Marine, SCHOKKIKG. 

De Minister voor UniezaJcen en Overzee,e 
R(;ksdelen a.i., GöTZEK. 

, (Uit,eg. 31 December 1"949-) 

s . .Jt602 
30 December 1949. WET tot vaststelling 

van het Eerste Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1950. 
(Huis der Koningin.) 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1400; •Hand. 11 
• 49l!!IO. bladz. "83: 

.Bijl. Ha.lid. 1 49/50, 1400; Hand. 1 49/50, 
bltrdz. 116. 
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8. J 603 

30 December 1949. WET tot vaststelling 
van het Tweede Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1950. 
(Hoge Colleges van Staat en het Kabinet 
der Koningin.) 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1400; Hand. 11 
49/50, bladz. 608 en 715; 

Bi.il. Hand. I 49/50, 1400; Hand. I 49/50, 
bladz. 116. 

s. J 604 

30 December 1949. WET tot vaststelling 
van het Zevende Hoofdstuk A 1 der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950. 
(Nationale Schuld.) 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1400; Hand. 11 
49/ so, bladz. 483; 

Bi.il. Hand. I 49/50, 1400; Hand. I 49/ so, 
bladz. 116. 

s. J 605 

30 December 1949. WET tot vaststelling 
van het Zevende Hoofdstuk A 2 der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950. 
(Buitengewone Aflossing van Nationale 
Schuld.) 

Bi.il. Hand. 11 49/ 50, 1400; Hand. 11 
49/ 50, bladz. 484; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1400; Hand. I 49/50, 
bladz. ·116. 

8. J 606 

30 December 1949. WET tot vaststelling 
van het Veertiende Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950. 
(Onvoorziene Uitgaven.) 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1400; Hand. 11 
49/ 50, bladz. 484; 

Bi.il. Hand. I 49/50, 1400; Hand. I 49/50, 
bladz. I 16. 

s. J 607 

30 December 1949. WET, houdende aan
wijzing van de middelen tot dekking 
van de uitgaven, begrepen in de Rijks
begroting voor het dienstjaar 1950. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1400; Hand. 11 
49/50, bladz. 484; 

Bi.il. Hand. I 49/50, 1400; Hand. I 49/50, 
blàdz. 116: 

8. J 608 
30 Deum.be, 1949. WET, houdende voor

zieningen ten aanzien van de geldelijke 
belangen van de Staat bij de N.V. 
Limburgsche Tramweg Maatschappij. 

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

dat het wenselijk is, voorzieningen te treffen 

1236 

ten aanzien van de geldelijke belangen van 
de Staat bij de N.V. Limburgsche Tramweg
maatschappij ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Eenig artikel 

Bi.il. Hand. 11 48/49, 1099; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1099; Hand. 11 

49/50, bladz. 741-745; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1099; Hand. I 49/50, 

bladz. 116. 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Financiën worden gemachtigd de 
vorderingen van de Staat op de N.V. Lim
burgsche Tramwegmaatschappij, gevestigd 
te Roermond, wegens de renteloze voor
schotten, verleend ingevolge de wetten van 
15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 244), 16 October 
1914 (Staatsblad n°. 495), 29 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 339), 26 Maart 1920 (Staatsblad 
n°. 136) en van 5 Mei 1922 (Staatsblad n°. 
255) tot een gezamenlijk bedrag van pro 
resto f 8 567 550, 79 en wegens de renteloze 
voorschotten, gedurende de jaren 1918--1935 
verstrekt ten behoeve van de instandhouding 
en exploitatie van de tramweg, tot een ge
zamenlijk bedrag van f 597 344,28 kwijt te 
schelden, onder voorwaarde, dat de provincie 
Limburg en de "Vereeniging van Gemeenten 
"Gemeenschappelijk Bezit van aandeelen· in 
de Limburgsche Tramweg-Maatschappij"" 
medewerken aan een - ten genoegen van 
Onze voornoemde Ministers - tot stand 
te brengen reorganisatie van de vorenge
noemde vennootschap, tengevolge waarvan 
die provincie en die vereniging tezamen 
niet meer dan 40 % van het geplaatste 
en volgestorte aandelenkapitaal in eigendom 
zullen hebben en het resterende gedeelte 
ter beschikking van de Staat zal zijn. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIBFTIMCK. 

(Uitgeg. 3I Januari 1950.) 

s. J 609 
30 December 1949. WET, houdende WlJZl• 

ging van het Negende Hoofdstuk B 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1948. (Departement van Verkeer en 
Waterstaat.) 

Bi.il. Hand. 11 48/49, 1325; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1325; Hand. 11 

49/50, bladz. 745; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1325; Hand. I 49/50, 

bladz. 116. 
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8. J 610 
30 December 1949. WET, houdende wuz1-

ging van de begroting van inkomsten 
en uitgaven van het Zuiderzeefonds 
voor het dienstjaar 1949. (Kosten, ver
band houdende met indroging van gronden 
aan de randen van de Noordoc,stpolder 
tussen Lemm,r en Blolaiil.) 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1348; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1348; Hand. 11 

49/ 50, bladz. 745-749; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1348; Hand. 1 49/50, 

bWz. 116. 

s. J 611 
30 December 1949. WET, houdende ver

klaring van het algemeen nut van de 
onteigening van een perceel met erf
dienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten nodig voor de uitbreiding van 
de afdeling ziekenhuis van het Gasthuis 
te Goes. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1333; 
Bijl. Hand. 11 49/50, 1323; Hand. 11 

49/50, bladz. 712; 
Bül. Hand. 1 49/50, 1323; Ha,ad. 1 49/50, 

bladz. 116. 
Wij JULIANA, enz .••• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het belang van de gemeente Goes 
noodzakelijk is, dat het Gasthuis aldaar ten 
behoeve van de uitbreiding van haar afdeling 
,Ziekenhuis de beschikking heeft over een in 
de nabijheid van het ziekenhuis gelegen 
pand (huis met erf) en dat de Onteigenings
wet daarbij dient te worden toegepast ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. · Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert ten name .van 
de gemeentelijke instelling het Gasthuis te 
Goes van een perceel met erfdienstbaarheden 
en andere daarop rustende zakelijke rechten 
in de gemeente Goes, zulks ten behoeve 
van de nood.zakelijke uitbreiding van haar 
afdeling Ziekenhuis met een in de nabijheid 
van het ziekenhuis gelegen pand (huis met 
erf), thans in huur bij het Gasthuis. 

Alt, 2. Deze wet vervalt, voor zoveel 
de onteigening van hetgeen niet in der 
minne is verkregen, bij de Rechter niet is 
aangevraagd binnen één jaar na de dag• 
tekening van de Staa1scourant, waarin Ons 
besluit, bedoeld in· artikel 14 der Onteige
ningswet, is openbaar gemaakt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Sociale Zakan, 
A. M. JOEKBS. . 

( Uita1111. 27 _Januari 19.90.l 

s. 1949, J 610---613 

s. J 612 
30 Decemkr 1949. WET, houdende ver• 

klaring VUi het algemeen nut van de 
onteigening van percelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, 
nodig voor de uitbreiding van de 
waterwinplaats in de gemeente Vollen
hove van de Waterleiding Maatschappij 
.,OverijsseP' N.V., gevestigd te Zwolle. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1344: 
Bijl. Hand. 11 49/ 50, 1344; Hand. 11 

49/50. bladz. 713; 
Bijl. Hand. 1 49/ 50, 1344; Hand. 1 49/ 50, 

bladz. 116. · 

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

dat het voor de belangen der volksgezond
heid, betrokken bij de openbare drinkwater
voorziening van het Noord-Westelijk deel 
der provincie Overijssel en van de Noord
Oost-Polder nodig is, dat de waterwinplaats 
in de gemeente Vollenhove van de Water
leiding Maatschappij "Overijssel" N.V. wordt 
uitgebreid en dat daartoe de Onteigenings
wet dient te worden toegepast; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert, ten name van 
de Waterleiding Maatschappij "Overijssel" 
N.V., gevestigd te Zwolle, van percelen. 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten in de gemeente Vollenhove, nodig voor 

· het uitbreiden van de waterwinplaats in. de 
gemeente Vollenhove van de Waterleiding 
Maatschappij ,,Overijssel'' W.V., gevestigd 
te Zwolle. 

Art. 2. Deze wet vervalt, voorzoveel de 
onteigening van hetgeen niet in der minne 
is verkregen, bij de rechter niet is aange
vraagd binnen I jaar na de dagtekening 
van de Staatscourant, waarin Ons besluit, 
bedoeld in artikel 14 der Onteigeningswet, 
Is openbaar gemaakt. Die termijn kan door 
Ons bij een in de Staatscourant te plaatsen 
besluit met ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. ]OBUS. 

(Uita1111. a7 Januari 1950.) 

s. 3 613 
30 December 1949. WET. houdende nadere 

wijziging van het Derde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Departement van Buitenlandse Zaken.) 

Bijl. Hand. 11 49/50, 1475; Hand. I 1 
49/50, bladz. 1184; 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1475; Hand. 1 49/50, 
bladz. 117. 
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S. J 614 
1 

laatstelijk in zijn ambt genoten bezoldiging: 
30,&Decaml;uw 1949; WET, houdende wijzi- 1 aan te nemen bedraa, van het bepaalde in 

&ing en aanvulling van enige artikelen het tweede lid word~n afgeweken. 
der wet van 17 Juli 1923, Staaublad n°. 
364, tot uitvoerin& van artikel 97 (thans ' 
99) der Grondwet en wijziging van de 
Hoger-Onderwijswet, van de w~t, tot 
regeling van· het Hocer Landbouw- en 
Hoger Veeartsenijkundig Onderwijs 
(thans de wet tot regelin& van het Hoger 
Landbouw 0nderwijs), van d~ [.acer
onderwijswet 1920 en van de Bevorde
ringswet voor de Lanchnacht I g02. 

Zie voor de behandeling in de Staten~ 
Generaal: 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1 r8r;-
Bijl. Hand. 11 49/50, 1181; Hand-. 11 49/50, 

bladz. 1080; 
Bijl. Hand. I 49/SIJ, n8T; Hand. 1 49/50, 

bladz. 117. 
Wij JULIANA, enz .•• •. doen te weten: 

Artikel II. 
In het eerste lid van artikel 8 van de in 

artikel I genoemde wet wordt in plaats van 
,,4, eerste lid, onder b, en tweede Ud", gele
zen: ,,4, eerste lirl, onder b, en tweede tot 
en met vijfde lid". 

Artikel HL 
Deze wet tnedt in werking met ingang 

van de dag na die der dagtekenin1J in het 
Staatsblad, waarin zij zal worden geplaatst, 
en heeft terugwerkende kracht tot I Juni 
1946. 

Lasten en ·bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Decem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Min. u. Binnenl. Zaken, TBULIHGS. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Jrutitie, WIJERS. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is de bij de wet van 9 
Januari 1936 (Staatsblad n°. 300) gewijzigde 
wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364) 
tot uitvoering van artikel 97 (thans 99) der 
Grondwet en wijziging van de Hoger-onder
wijswet, van de wet tot reaeling van het 
Hoger Landbouw- en J{oger Veeartsenijkun
dig Onderwijs (thans de wet tot regeling van 
het Hoger Landbouw Onderwijs), van de 
Lager-onderwijswet 1920 en van de Bevor
deringswet voor de landmacht 1902 opnieuw 
te wijzigen en aan te v;ullen; 

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

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Artikel I. 
1. Het tweede lid van artikel,4 van de wet 

van 17 Juli 1923) Staau6lad no. 364, gewijzigd 
bij de wet van 9- Januari 1~3~ Staatsblad 
no. 300, wordt gelezen: 

Onder laatstelijk. in zijn ambt genoten. be
zoldiging woedt. verstaan de bezoldiging, de 

! 
1 

1 s. J 615 

( Uitgeg. 17 Febr •. 1.950.) 

1 30 December 1949. WET tot wijziging van 
1 het Tweede Hoofdstuk: der R;ij~o~ 

ting voor het dienstjaar 1948. 

i Bijl. Hand'. rJ 49/50, 1476; Hand. Il 
l 49-J50, bladz. 1_84; 

Bijl. Hand. I 49/so. 1-476; Hand. T 49(50, 
: bladz. 117. 

toelagen, die in-de pensioensarondslag worden 
opgenomen en de.. kindertoelage, die door S. J 616 
betrokkene op de dag, voorafgaande aan de 
datum, waarop zijn non"8.Ctil'iteit aanving, 
werden genoten. 

z-. Aan· artikel 4" worden drie· nieuwe leden 
toegevoegd, luidende: 

30 December 1949. WET, houdende nadere 
wijziging van het Zesde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenscha.l)pen.) 

Bijl. Hand. 11 48/.W, 1136; 
Bi.iL Hand. 11 49/50, 11.36; Hand.. 11 

49/50, blcuu. 1113~11122; 
Bijl. Hand. 1 411)/50, 113.6.; Hand. 1 49J.50~ 

bladz. H7~ 

Indien in de bezoldiging, de toelagen en 
de kindertoelage in b.et tweede lid bedoeld, 
uit anderen hoofde dan wegens periodieke 
verhogingen, wijziging zou zijn gekomen, 
wan11ee!l de betrokkene· op, de laatstelijk ge
noten bezoldiging in actieve dienst ware 
gebleven, geldt van de datum af, waarop 
die wijziging in werking zou zijn getreden, 
het aldus gewijzigd bedrag als laatstelijk . s. J 617 in zijn ambt genoten bezoldiging. 

De in de artikelen 3, 4 en s van Ons besluit 
van 15 Januari 19:46' (Staatsblhá ~- G 13), 
gewijzigd bij· Ons besluit van Ii4 December 
I9ti6 (Staatsblaán°. G 362) bed'oe.Me·toelagen 
worden w-or de toepassing van dit artikel 
m-ede aaacht wijziging te. brengen in de laat
stelijk in zijn ambt genotml.l bezoldiging. 

VGCN" beJireltkingeoi, dia oleidelijk' worden 
opgeheven, kan door Onze betrokklen Minis
ter in overeenstemming met Onze Minister 
van Binnenlandse ZakeQ ten aanzien van 
het voor de toepassing van deze wet als 1 

30 DecBrnber- 1949. WET,. houdende n.adere 
wijziging van het Zesde Hoofdstuk ~r 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen.) 

Bijl. Hand. 11 48/49, :r337; 
BiiL HaNL ll 49/JJA 1337; Hand. 11 

49/50, blaáz. 1122; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1337; Hand. I 49/50. 

bladz. 117. 



&- .i: 618 
30 December 1949. WET, betreffende de 

regeling van de geldelijke. aansprakèlijk
heid van het Rijk voor het beheer. van 
de Nederlandse . Kastelenstichting, ge• 
vestigd te. 's-Gravenhage. 

]Jijl, Hpn4. 1.J 49/50, 1401; Hard. 1,1 
49/SQ, bladz. 1080; · 

~ij/. Hand. 1 49/50, 1401; Jfand. 1 4?/So,, 
q/qdz. n:,; 

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

dat ef;n wettelijke regeling als bedoeld in 
artikel 89a der Comptabilit~itsw~t (Staqts
blad 1927, n°. 259), beho<>rt te ~orden ge
troffen ten aanzien van de Nederlandse 
Kastelenstichting, gevestig,d te 's-Graven
hage; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. l. Ten laste van het Rijk komt 

een bijdrage ten belope van. de schulden 
van de Nederlandse Kastelenstichting, ge
,ze~igd te, 's-Gravenhage, welke na liqui
datie van bedoelde Stichting, mochten 
Qverblijven, 

Art.. 2- :be begroting van inkoiµsten.. en 
4itgaven voor een volgend boekjaa,-, de 
rekening en verantwoording over een afge" 
lopen boe~jaar en de rekening en verant
woording bij liquidatie van de Nederlandse 
Kastelenstichting behoeven de goedkeuring 
van Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van. Financiën. 
~ 3. Aan de dQor Onze genoemde 

Mini~ers. aan te wijzen ambtenaren, zomade 
~an de Algemene Rekenkamer, wordt" tel
keos wanneer zulks wordt verlangd, inzagf>. 
gegeven van de boeken en bescheiden der 
Stichting en worden desgewenst die inlich
tjngen verstrekt, welke- nodig worden geacht 
om een. jui5.t inzicht te krijgen in de finan
ciële toestand der Stichting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soest,dijk, 30 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan Onderwijs, Kunsten 
en W.~J11>Pl. 

~ -· ~tn,r.a~-. 
De Minister van Firuincim. 

P~ ~~.EETIMCK. 

( Uitgeg. 27 Januari 1950.) 

s. J 619 

3~ December 1949. WET, houdende wijzi
ging van het Negem;le Hoofdstuk A_ 
~r Rijksbegroting voor het dienstjaar 
x949. (Depar.tement van Wedecop'bouw 
eQ. Volkshuisvesting.) (Eremieregeling 
woningverbetering en woningsplitsing.) 

Bijl. Hand,. U 41'14a>. 1312; 
Bijl. Hand. II 49/50, ~2; H,uzd; l}l 

40/5q, bladz. 99~99.; . 
Biil. Hand. 1 49/50, 1312; Hand. Ir 4.9/5..0, 

bladz. 117. 

s. J 620 
30 December 1949. W.ET t~t wijziging 

v._an de W4ters.taatswet 1900 ten àà.n
Zlf!n van de regelen betreffende de bui
te.ngewone rivier,correspon~ntie. 

Bijl. Hand. IJr49/50, 14~~; lf~d. II 41;/50, 
bladz . . II 84; 

Bijl. Hand. 1 49/Sp, 1.:46~; Hand. 1141)/50, 
bladz. u1. 

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

dat het wenselijk is V!ijzigingen aan te bren
gen in de Waterstaatswet 1900 ten aanzien 
va.µ de rMelen betr~ff~de de lnlitengewone 
riviercorrespondentie; · · 

Zo is qet;, ~Wij, den. Raad vap S~te, e.qz. 
Art. 1. Artike1 69 van de Waterst~t,sw~t 

1900 wordt gelezen als volgt: 
· Onder de naam van buitengewon~ ri"{ier

correspondentie woed~ bij dringend of drei
gend gevaar, veroorzaakt door hoog opper
-..v.ater, ijsbezetting of ijsgang in de rivieren: 

de Maas van de stuw en sluis te Sambeek 
tot de af sluiting van het Hel eind, de Afge
damde Maas tussen die afsluiting en Woudri
chem met het Heusdens kanaal en de Bergse 

· Maas· . . 
de Boven-Rijn, het Pannerdense kanaal, de 

Neder-Rijn en de Lek boven de lijn Schoon-
hoven-Nieuwpoort; · 

de Gelderse IJssel; 
de Waal en de Boven-Merwede; 
de Linge beneden de uitmonding van de 

KQrne; - . 
een buitengewoon toezicht gehouden op 

de toestand van die rivieren en' van de 
waterkeringen, die het winterbed daarvan 
bei.r,enzen. 

Waterkerin~en, bij welker bezwijken of 
overlopen geen ál~~mene belangen zijn be
trokken, kunnen, gehoorà_ Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin dié water
~eringen zijn gelegen, bij algemene maatregel 
van bestuur van het buitengewoon toezicht 
~orden Û.itgezqndeid. · · 

Art. 2. In artikel 78 van de Waterstaats-
1 wet 19QO wordt: - ' · · 
1 q. tussen het eerste en tweede lid een nieuw 
1 lid ingevoegd, luidende: · 
, Van d~ vei:plichting tot het doen inschrij
i v~n van de waterst~náel! van gqr toi uur 

kan d_!)or of vanwege O~e ~_iµister onthefµnJ 
1 worden verleend. 
1 b. het tweede lid gelezen a.1,s vp,~~.: 
: . Ter.zake va~ de werkzaamheden ~do~ld 

1n het eerste bd, kunnen aao het tt~'k geen 
' kosien. in rekenipg gebr~cht worden, dan de' 

buitengewo~ koste~, aan het d.Qen van, de 
m~d~deling verbonden, wanneer d~ze ~i:
l~gd woroen, met bui~ngewone ~Ji)çed of 
op een plaats, die meer dan 3000 m .. , langs, 
de af t~. leggen weg te meten, van d~ plaats 
de waarQ.emin~ verwijderd is. · 

La.sten en ~velen, ~~-
veg~n ten Paleize S.~j~, 30 ~ect;m

ber 1949. 
Jr\TLIA,~~. 

De. Minister van. Verkeer en W~er.$taat, 
D. G. W. SPJ.TZEN. 

( Uitgeg. 7 Febr. 1950.) 
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8. I 621 
30 D~r 1949. WET tot wijziging van 

de wet van 19 Juli 1881 (Staatsblad 
N°. 129), houdende o.a. overdracht 
der werken en goederen van het kanaal 
.van Steenenhoek aan het• waterschap 
van de Linge-uitwatering en verzekering 
van een jaarlijkse bijdrage uit 's• Rijks 
kas, en tot overbrenging van een nog 
bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnd gedeelte van genoemd kanaal in 
beheer en onderhoud bij het waterschap 
van de Beneden-Linge. 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1467; Hand. Il 
49/50, bladz. 1184; 
· Bijl. Hand. I 49/50. 1467; Hand. I 49/50, 

bladz. 117; 

Wij JULIANA, enz .•.. doen te weten: 
~zo Wij in overweging genomen hebben, 

dat 1n verband met de bouw van een nieuw 
~inge-gemaal te Steenenhoek wijziging nodig 
1s van de wet van 19 Juli 1881 (Staatsblad 
N°. 129). houdende o. a. overdracht der 
werken en goederen van het kanaal van 
Steenenhoek aan het waterschap van de 
Linge-uitwatering en verzekering van een 
jaarlijkse bijdrage uit 's Rijks kas, en dat 
het wenselijk is een nog bij het Rijk in 
beheer en onderhoud zijnd gedeelte van 
genoemd kanaal in beheer en onderhoud 
over te brengen bij het waterschap van de 
~?leden-Linge, welk wa!erschap getreden 
1s 1n de rechten en ve11>hchtingen van het 
waterschap van de Linge-uitwatering, welke 
overbrenging ingevolge artikel 1, eerste lid, 
der Waterstaatswet 1900 krachtens een wet 
moet geschieden; 

Zo is het, dat Wij. de Raad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 19 Juli 1881 

(Staatsblad N°. 129), houdende o. a. over
dracht der werken en goederen van het 
kanaal van Steenenhoek aan het waterschap 
van de Linge-uitwatering en verzekering 
van een jaarlijkse bijdrage uit 's Rijks kas 
vervalt het bepaalde in artikel 2 , zulks t~ 
rekenen van I Januari 1945. 

Art. 2. 1. Bij het watenchap van de 
Beneden-Linge wordt in beheer en onder
houd overgebracht het gedeelte van het 
kanaal van Steenenhoek, dat vóór de aanleg 
van het Merwedekanaal te Gorinchem werd 
gevormd door de gracht van de vesting Gorin
chem, gelegen tegenover het station der Ne
derlandsche Spoorwegen aldaar. 

2. Het in lid I omschreven kanaalgedeelte 
omvat het op het kadaster ten narne van 
het Rijk staande perceel, kadastraal bekend 
gemeente Gorinchem, Sectie A No. 3358 
(gedeeltelijk) en is met een zwarte arcering 
aangegeven op de bij deze wet behorende 
tekening.* 

3. Het beheer en onderhoud van het 
kanaalgedeelte worden overgebracht voor
zoveel deze thans bij het Rijk berusten. 

4. In de overbrenging zijn niet begrepen 
de boorden van het kanaal. ~ 

Art. 3. De overbrenging in beheer en 
onderhoud geschiedt onder de volgende 
bepalingen: 

• Deze tekening is niet opgenomen. 

1240 

1°. Door de in artikel 2 bedoelde over
brenging in beheer en onderhoud treedt 
het waterschap van de Beneden-Linge 
tegenover derden in de rechten en ver
plichtingen van het Rijk te dezer zake. 

2°. Het Rijk behoudt - zonder deswege 
enige vergoeding, in welke vorm ook ver
schuldigd te zijn - de bevoegdheid t~t het 
leggen en laten liggen en het laden en lossen 
van vaartuigen, alsmede tot het in verband 
daarmede behouden, onderhouden en zo 
nodig vernieuwen van het daartoe nodige 
paal- en steigerwerk, een en ander langs 
het Oostelijk boord van het in artikel 2 
bedoelde kanaalgedeelte. 

3°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over het in artikel 2 
bedoelde kanaalgedeelte en zich ook c1aac ... 
!>uiten uitstrekkende, mogen niet worden 
u~~tro~en zonder bewilliging van de auto
riteit, die te dezer zake bevoegd zou zijn 
geweest, indien de overbrenging niet had 
plaats gehad. Op vergunningen voor werken, 
waarvan het voortbestaan reeds thans mede 
van het goedvinden van het waterschap 
afhangt_. is deze verbodsbepaling niet van 
toepassmg. De houders van vergunningen, 
voor welke het voren~taande verbod geldt, 
zull~n de krachtens die vergunningen aan
wezige werken mogen onderhouden en zo 
nodig vernieuwen. Hun mogen daarbij geen 
voorwaarden worden gesteld van verdere 
strekking dan die, welke v66r de over
brenging van kracht waren. 

4°. Bij het verlenen van vergunningen 
voor het aanleggen van werken in op of 
over het in artikel 2 bedoelde kanaalg~deelte 
waarbij Rijkseigendom is betrokken, zal het 
w~ters_chap, zo~g en voorzover daarbij 
Rijkseigendom 1s betrokken, de betaling 
van .een jaarlijkse recognitie tot een bedrag 
van twee gulden en vijftig cent (f 2,50) 
ten bate van het Rijk voorschrijven als 
er~enning van het eigendomsrecht va,r; het 
Ruk op de betrokken oppervlakte. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 De

cember 1949. 
JULIANA. 

De Minista uan Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(UitatlB, 3 Februari 1950.) 

8. l 622 

30 De~ember 1949. WET tot nadere wijzi
gmg van het Twaalfde Hoofdstuk · der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949. 
(Departement van Sociale Zaken.) (Re
validatiecentrum "De. Hoogstraat".) 

Bijl. Hand. Il 49/50, 1470; Hand. 
49/50, bladz. 998; , 

Bijl. Hand. 1 49/50, 1470; Hand. I 49/50, 
bladz. 117. 
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s. J 823 

30 December 1949. WET, houdende ver
lenging van de geldigheidsduur van de 
artikelen 2 en 3 van de wet van u 
Februari 194,8, Staatsblad No. I 55, tot 
intrekking van het Besluit Staatstoe
zicht op de Bossen 1943. 

Bijl. Hand. Il 49/501 :,;458; 
Hand. Il 49[50, filaaz. 1o8o; 
Bijl. Hand. 1 49/50, 1-458; 
Hand. I 49/ 401 bladz. 118-119. 

Wij JULIANA, enz.; . • doen te weten: 
. Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de celdigheidsduur van 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 12 Febru
ari 1948, Staatsblad No. I 55, te verlengen, 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. : 

Enig artikel 
In artikel 5 van de Wet van 12 Februari 

1948, Staatsblad No. I 55, tot intrekking van 
het Besluit Staatstoezicht op de Bossen 1943, 
wordt in plaats van ,,1 Januari 1950" gele-

. zen: ,,1 Juli 1951". 
Lasten en bevelen, dat deze in het Staats

blad zal worden geplaatst1 en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle"!' 
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Decem
ber 1949. 

JULIANA. 
De Minister van Landboua,, Vin.rij en Voed-
ieluoorzienin,, MANSHOLT. 

De Minist.er van Ondera,ijs, Kunsten en 
Weteruchappen, TH. RU'l'TJlx. 
De Minister uan Financiln, P. LiEPTIHCK. 

( Uitgeg. 24 Januari 1950.) 

s. J 824 

30 December 1949. WET, houdende mach
tiging tot wijziging der overeènkomst 
tussen de Staat der Nederlanden en de 
N.V. Nederlandse Sprlngstoffenfabrie
ken te Amsterdam. 

Bijl. Hand. 11 49/ 50, 1497; Hand. 11 
49/50, bladz. Ino; 

Bijl. Hand. I 49/50, 1497; Hand. I 49/50, 
bladz. 119. 

Wü JULIANA, enz .. •• doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is artikel 12 van de krach
tens de Wet van 19 Mei 1922, (Staaublad 
N°. 309) tot \raststelling van regelen ten 
aanzien van ,de aanmaak van buskruit en 
springstoffen. tussen Onze Ministers· van 
Oorlog, van Marine, van Landbouw, van 
Nijverheid en Handel en van Financiën, 
vertegenwoordigende de Staat der Neder
lande11, enerzijds ell de N.V. ,.Nederlandse 
Springstoffenfabriekert" te Amsterdam an
derzijds, gesloten overee_!lkomst te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Oorlog, van 

Marine, van Economische Zaken en. van 

S. 1949, l 623-626 

Financiën zijn 1gemachtigd met de N.V. 
,,Nederlandse Springstoffenfabrieken" over
een te komen, dat het eerste lid van an ikel 
12 van de krachtens de Wet van de 1~ Mei 
1922 {Staatsblad N°. 309) tussen de Staat 
der Nederlanden en deze vennootschap ge
sloten overeenkomst als volgt wordt ge
wijzigd: 

"Deze overeenkomst is voor onbepaalde 
tijd aangegaan. Zij kan steeds door beide 
partijen worden opgezegd, in welk geval de 
overeenkomst eindigt met de 31• December 
van het derde jaar na dat waarin de op
zegging heeft plaats gevonden." 

Art. 2. Deze Wet treedt in werking op 
de dag, na die der dagtekening van het 
Staatsblad, waarin zij is ,geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 De

cember 1949. 

De Minister uan Oorlc, 
SCHOKKING. 

.0. Minister uan MariM, 
SCHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minist,r uan Financiën, 
p. LIEPTINCX. 

( Uitgeg. 2"T Januari 1950.) 

s. J 625 

30 December 1949. WET~ houdende nadere 
wijziging van het Negende Hoofdstuk A 
der Rij_!tsbegroting voor het dienstjaar 
1949. (Departement van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting.) (Teruggaue tuin
dersglas.) 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1324; 
Bijl. Hand. Il 49/50, 1334; Hand. 11 

49/ 50, bladz. 999; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1324; Hand. I 49/50, 

bla.dz. 117. 

s. J 626 

30 December 1949. WET, houdende natu
ralisatie van Anton Gottfried ct. Beer en 
19 anderen. 

Bijl. Hand. II 49/50, . 1468; Hand. Il 
49/50, bladz. 1184: 

Bijl. Hand. I 49/50, 1468; Hand. I 49/50, 
bladz. 117. 

Wij JULIANA, enz .•.. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging .genomen hebbe~. 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Anton Gottfried ct. Beer en 19 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstuklten, be
doeltl in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staat.sblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenscha.D, laa.t-stelijk 
gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad n°. H 232); 



• Zo is het., . dat Wij, do, Raad van St•te, enz. 
Aa,. 1. De hoedanigheid v:an N ededan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Anton 'Gottjried de Bur, geboren te 

Braubauerschaft. thans Geuenlurchen Bis
marde (Duitsland) 8 April 1897, werkman, 
wonende te Dinslaken (Duitsland); 

2°. William Ernest Désiré van den Bergh, 
geboren te Anderlecht (België) 11 Maart 1904, 
bediende, wonende te JP.tte (Belrië); 

3°. Joseph Charles Carré, geboren te 
V,ruiers (België) 13 Februari 19051 leerloQiu, 
wonende te Stembert (België); 

4°. Antoine Marie Conrad Cauadino, 
geboren te La Hulpe (België) 24 Maart 1901. 
handelsvertegenwoordiger. wonende te Luik 
(België); 

5°. Theodorus Fonte11n, geboren te Duis
burg .(puitsl(md) 25 Januari 1893, mijnwer
ker, wonende te Duisburg (Duitsland); 

6°. Hubert Franssen, geboren te Aken 
(Duitsland) 7 Februari 1904, hoogoven
arbeider. wonende te Oltingue (Frankrijk); 

'7". Gradus Johannus Geerink, geboren 
te Striepe, gemeente Uelsen, 3 November 
18941 landbouwer, wonende te Striepe, ge
meente Uelsen (Duitsland); 

8°. Richardus Geyer, geboren te Antwer
pen (België) 5 October 1906, metaalbewerker, 
wonende te Luik (België)~ 

9°. Mathias Petrus van H•l, pbol'en te 
Duiabul'll (Duitsland) 26 Maart 1897, machi
nist, wonende te Duisburg (Duit.land); 

100. Maria Elisabeth Joanna van da 
Harden, geboren te Borgerhout (België) 29 
September 1900, kantoorbediende, wonende 
te Deurne (België); 

11°. Jan Adriaan Mow, gebc>ren te 
Qrwsel (België) 4 Februari 19001 kleermaker, 
wonende te Brwsel (België); 

12°. Léonard Jean Julien Reintjeru, ge
boren te Luik (B-18ië) 22 November 1899, 
grossier in rookartikelen, wonende te Luik 
(België); 

13°. Anna Buhl, geborqn t.t Keulcn
Bhrenf.ald· (.Dµjtáand) ~5 SePMmbt!r · l9PI, 
winkelierster, wonende te I(vu.len•Bhrenfeld 
(.Duitsland); 

14°. Carolw Schläter. gebore11 te .Ant
werpen (België) 30 November 1898. diamant
snijder, wonende te Antwerpen (België); 

15°. Johann Heinrich Schweitur. geboren 
te Stolberg (Duitsland) 23 October 1898. 
koopman, wonende te Stolberg (Duitsland); 

16°. Louis Sputjeru, geboren te Oupeye 
(België) 17 December 1902, mijnwerker, 
wonende te Grace-Berleur (België); 

17°. Armand Vastenbind, geboren te 
AntÜrJBcht (België) 17 D.ecember 1_8M. 
handelsvertegenwoordiger, wonende. te P4rij4 
l,,,Frankrijk); 

18°. André Hubert Wetters, geboren te 
Sint Gillis op Brwsel CB•lgi~) 9, ~t 1897, 
houtgraveur: wonend~ tE; $in1 Gillii op 
Brussel (België); 

19°. Gertrude Marie Chri#iM Wetters, 
geboreQ. te Sint Gillis op Brrp1cl (Blllaiê) 
6 Ao.ril 1898, naaister, wonende te Sint 
Gillis op. Brussel (België),~ 

a,,o. WilluJlm ZuidemP., geboreJ) t" G.4d..,_wn (Duitsland) I7 ~pril 1901. tjm
~. wonende t~ CoujJJ,t (/l~(i) .. 

Art. 2. Deze wet treedt i.Q. w~kiQC. 91~t. 

ingang van de dag na die van h84f: allq>n
diging. 

Lasten en bevel,n, en:... 
Gegeven ten P~eize Soestdijk., 30 De

~embèr 1949. 

De Minister van Jmtitis, 
WIJERS. 

JU~IANA. 

( Uit«•• 13 Januari 1950.) 

s. J 627 
31 Deamber 1949. BESLUIT. waa.rbü met 

toepassing van artiltel 24 der Com:r:,t~ 
biliteitswet (Staaublad 1,927, N°. 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
Achtste Hoofdstuk Ader Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 worden we
gevoegd aan overee~om$.tige arti~elen 
van het Achtste Hoofdstuk A d.- Rijks
begroting voqr het dienstjaar 1g49. 

8. J 628 

31 December 1949. BESl:.UIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 19:a7. N°. 269) 
restanten op enkele artikelen van het 
Negende Hoordstuk A der Rijksbegro
tiQg VOQr he\- dienstjaar 1948 worden 
toegevoegq aan overeenkomstige. $îti
kelen van h~t N.egen~e Hoofdstuk A 
der Rijksbegrot.ing . voor }Jet dienstjaar 
1949. 

-----
, 8. J 629 

31 December 1949. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta.
biliteitswet (St~lacl 1927, N°. 259) 
restanten 01> enkelo artikelen van het 
Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dieostjaa,:: 194)$ -.,orden toe
gevoegd aan overeenJ.coms.tige artikelen 
van het Zesde Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaai: 1949. 

$.. l 630 
~.1. l)~e_~er 1949. BESLUIT, waarbij mee 

toepassing van artikel 24 der Compt~
biliteitswet (Staatsblad 1927, N°. 259) 
het restant o:r:, artikel 286 B~ van Jiet 
Negende Hoofdstuk B q..;r R,jksbegro
ti'Qg voor het dienstjaar 1948 wordt 
toegev-,eg4 8#1.11 het overeenkomstige 
a.;t~el- và1Ji h,et Negen~ Hoofdstuk B 
qer Rjj~1>4;groji~ voor het dienstjaar 
1949 . 
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&. J 631 

4 Odokr 1949 BESLUIT ih zatte bet" 
dubbeltellen van diensttijd ' 1'an het 
militair personeel der landmacht en 
vanllet reserve.personeel der landmacht; 
hetwelk in het- tijdvak van I o Mei 1940 
tot s MeL 19,is. aan krijpvecriohtingen 
heeft deelg_enomen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voord~ van· Onze• Minister· van 

(!)orlog van 28 SepAmber 1949, Directie 
Administratieve Diensten, Afdeling B 4~ 
bureaw 18\ D°.' 5408L; 

Gelet op het bepaalde• in, artikel1 13 der 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66) en in artikel 12 der. Ben$i<l8n
wet voor het reserve-personeel der · land
macht (Staatsblad 1923, n°. 356); 

Overwegende, dat: het wenselijk w.ordt 
pacht" dat de diensttijd van het.. militair 
personeel der landmacht en van het reserve
~rsoneel der landmacht. hetwelk in. het 
tijdvak van 10 Mei 1940 tot S Mei 1945 
aan krijgsverrjchtingen heeft deelgenomen, 
voor de toepassing van vorengenoemde 
wetten dubbel telt. voor zover dat personeel 
zich niet in, al dan· niet feitelijke., krijgs
gevana_enschag heeft bevonden; 

Hebben goeduvonden en verstaan: 
Art'. 1. 1. Het militair personeel· dfl" 

landmacht en het. reamve-personeel der 
landmacht, voor zover en voor zolang dit 
in werkelijke dienst- was en niet in. al dan 
niet feitelijke, krijgsgevangenschai> heeft 
vertoefd, wordt geacht aan krijgsverrichtin
gen te hebben deelgenomen van 10 Mei 
1940 tot S Mei 1945. 

2. Het tijdsverloop van deelneming_ aan 
krijgsverrichtingen, bedoeld in bet eerste 
lid, telt dubbel als diensttijd ingevolge het 
bepaalde in het eerste lid van, artikel 13 
der Pensioenwet voor de landmacht (Staats
blad,... 1922, no. 66), en ~ artikel 12 der 
Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n.0 • • 356). zulka 
met inachtneming van het bepaalde in het 
tweede- lid' van deze artikeltm. 

Art. ~ Het bepaalde in •tilc.el i: werkt 
terug tot to Mei I.940\ 

Onze- Minister van Oorlog is belast metl 
de. uitvoeri.ing vau, dit beahlit. dat zal wQrd.eDJ 
geplaatst in1 het, Staatsblad en- in- de- NSfÜr-, 
landse Staatscourant en waarvan· afschril.t 
zal worderu gezonden aan Onze Minister van. 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Rekea,.. 
kamer en de Pensioenraad. 

Soestdijk, 4 Oct-ober 1949. 
JtJLIAlfA. 

De Staatuecretam uan Oorlot1, 
W. ft. Foculu: JlNDKUB, 

(Uitg_q. 24. Januari. 19..50.) 

S. 1949, J 631, 63S 

s. J 533 

6 December 1949-. BESLUIT; houdende on
gegrondve..lclaring van het beroep van 
de raad der gemeente Lochem in zake 
verlaging rentevoet van geldleningen.. 

Wij, JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het boroeg, inge$teld 

door de raad der gemeente Lochem tegen het 
besluit van Ged. Stat~n. van G:elderland van 
10 SqJtomber 1947" No. U>Z. waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van de 
raad der gemeente Lochem van 11 JQDi 1947, 
No. 14b,. tpt_ v.erlaging van de rentevoet van 
leni~,. aang~aan met de Coöperatieve 
Boerenl~enbank te ld>chem; 

De Raad van State. Afdelin&. voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
14 Januari 1948, Na. 88 en 8.September 1948, 
No. 88/2.28; 

Qp. de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 19 November 1949" 
No. 30453, afdeling Binnenlands Bestuur, 
bureau Financiën; 

O. dat bij besluit. van de raad der gemeen
te Lochem van.1•7 Juni 1947 met in,trekking 
van een ter zake eerder_ g_~omen besluit, de 
=nte van de met. de CQöperatieve Boeren
leenbank_te Lochem aangegane geldleni!]ien, 
P.er.. resto groot f 4125 en f 10.420 à 4¼. ~ en 
4 $, me.t ingang, van 1 Januari 1947 ver
laagd is tot. 3 % ander bedin&a dat bij atij
gjng van de rentestand'='ard tot een aanmer
kelijk hoger niveau, genoemde geldgeefster 
ge.r.echtigd, is per 1 Januari tot verhoging der 
rent.e van de.ze geldleni~n. mit.s nimmer 
hoger dan de oorapronke~ke pc,rccntages. 
zij,uk respectievelijk 4.¼ ~ en 4. % over te 
gaan, v.an welk voornemen .Qj drie maanden 
te voren. aan burgemeester. en wetbouder-s 

- moet kennis geven: 
'I dat. het besluit steunt. QP de overwelÎJ>a► 
dat QedepuJcerde Staten bcnla~ maken 

1 teaen. de in het. vroeg.ere ~luit opgenomen 

1 
oopaling, dat in de toekomst bij stijginc van 
det rcntest~daard tpt een aanmerkelijk hoger 
nureau. de geldgeefster .wnder meer tQt vei::-
hGgjug der rente ui kunneo. ovcigaan; dat 
de. gddgeefster &CIVaukdij]s. niet bereid was 
deze bepaling te laten ~ei:,callen, doch na 
onc:tethandeling genegen is. de bepaling ZQ

danig te wij,:igen, dat de r.en~ bjj ver.hQging 
v.aa de rentestandaard nimmer l)oyen de oor
spmnk~lijk vastgestdde ~JWt dec lenin&eo... 
zijade- r.espectievelijk 4¼ %. en 4 % zal mo~ 
gen uitp.an; dat de looptijd van de 1,eldle
niag ad f 412.5 oog 32 jaar en die van de 

I ~eldleniug ad f 10.:42,0 nog 10,j~ ia; dat, ç-e-
uen de g«>otte van de qtant,en_ der lenin-

1 gen., de ge.wijzigde ~Palills aannern,elijk 
, v<>Qtkomt, terwijl de aanvaar.ding daarv.an de l goede- vcrstandhouw,ng tu,sen de geldgeef.,ster 

eQ.. dtt gemeente zal d0ea. vooJtbestaan, het
g_een. au.. dit cr.edietwaM<li&bcid dt=r gemeen
te ten goede zal komen; 

dat bij hqn ~sluit v:an to September 
ü4 7 .. & .. 102. Gedepute~de Staten van de 
pmvin~ 1Geldc:rlend hun goedkeuring lt4R' 
evenbed,leld raadsbesluit b.ebben onthou~. 
op de overwegingen, dat zij bij achrijven van 
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8 Juli 1947, No. 238, ter kennis van het ge
meentebestuur hebben gebracht, dat zij hun 
bezwaar handhaven tegen de bepaling in het 
onderwerpelijk raadabealuit, dat de Boeren
leenbank, zelfstandig, dua onafhankelijk van 
de door het hoger gezag in de toekomst ge
stelde rentenonnen, de rentevoet kan ver
hogen; dat de inhoud van de brief van burge
meester en wethouders van 7 Augustus 194 7, 
No. 1108, geen aanleiding geeft hun stand
punt ten aanzien van de gewraakte bepaling 
te herzien; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat de 
geldschieter in casu de Coöperatieve Boeren
leenbank te Lochem, op verzoek van het ge
meentebestuur direct bereid gevonden werd 
de rente der onderhavige leningen van 4 ¼ % 
en 4 % 'met terugwerkende kracht tot 1 Ja
nuari 194 7 te verlagen tot 3 %, onder nader 
beding, dat de geldschieter, bij stijging van 
de rentestandaard tot een aanmerkelijk ho
ger niveau, gerechtigd is de rente te verho
gen, mits nimmer hoger dan de oorspronke
lijke percentages van 4¼ ·% en 4 %; dat het 
wel geoorloofd is een geldlening te sluiten 
voor de tijd van bijvoorbeeld 30 jaar tegen 
een rente van 3 % gedurende de eerste tien 
jaren, welke rente daarna stijgt tot 3½ %; 
dat deze stijging van rente moet plaats heb
ben onafhankelijk van de door het hoger ge
zag in de toekomst te stellen rentenonnen, 
terwijl de geldschieter bij een verhoging van 
rente, voortvloeiende uit het raadsbesluit 
van 17 Juni 194 7, zeer .zeker rekening moet 
houden met de rentenonnen door het hoger 
gezag op dat ogenblik aangegeven, daar an
ders de geldneemster tot buitengewone aflos
sing der leningen zou kunnen overgaan; dat 
hierin, in vergelijking met het in het voor
beeld genoemde geval, eerder een voordeel 
dan een nadeel is gelegen; dat bovendien de 
grootte van de restanten der leningen, te we
ten f 4125 en f 10.420 van dien aard zijn, dat 
door de gewraakte voorwaarde nimmer enig 
noemenswaardig financieel nadeel voor de 
gemeente zou kunnen ontstaan; dat het 
voorts gewenst voorkomt de goede verstand
houding tussen de geldschieter en de gemeen
te door aanvaarding der voorwaarde te hand
haven, hetgeen aan de crcdietwaardigheid 
der gemeente ten goede zal komen; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat 
de gemeenten zich strikt houden aan de nor
men, welke door de Regering in het kader 
van de door haar --- mede in het financiële 
belang der gemeenten - gevoerde rentepoli
tiek, zijn gesteld voor het sluiten van lenin
gen door lagere publieltrcchtelijke lichamen; 

dat het onderhavige besluit van de raad 
der gemeente Lochem op de gemeente een 
renteverplichting legt, welke onzeker is en 
kan leiden tot vel"9Chillende niet vooraf be
paalde rentepercentages gedurende de loop-
t~jd der lening; · 

dat een dergelijke onzekere, variabele ren
te niet in overeenstemming is met de door de 
Regering gestelde nonnen, aangezien deze 
nonnen zijn afgestemd op vooraf voor de ge-
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hele looptijd ener lening overeen te komen 
rentepercentages; 

dat bovendien de in genoemd raadsbealuit 
opgenomen bepaling, krachtens welke de 
geldgeefster de rentevoet zelfstandig - zij 
het met inachtneming van beperkende voor
waarden - kan verhogen, de mogelijkheid 
schept, dat de rente -te eniger tijd zelfs be
paald wordt op een hoger percentage dan 
m.et de als dan door de Regering aangehou
den nonnen voor gemeentelijke leningen in 
overeenstemming zou zijn; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
hun goedkeuring aan dat raadsbesluit hebben 
onthouden; 

Genen de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
met het rapport van Onze Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst' en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Soestdijk, 6 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister van Binn. Zaken, TEULJNGS. 

(Uit,e,. 10 Januari 1950). 

BINNENLANDS BESTUUR 
BUREAU FINANCIËN 

No. 30453 

Beroep der gemeente Lochem, 
inzake verlaging rentevoet van 

geldleningen 

's-Gravenhage, 19 November 1949. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij 
aangeboden het advies van de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur, d.d. 14 Januari 1948, No. 88, betref
fende het door de raad der gemeente Lochem 
ingesteld beroep tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Gelderland, d.d. 10 Sep
tember 1947, No. 102, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van voornoemde 
gemeenter-d, d.d. 1' Juni 1947, No. 14b, 
tot verlaging van de rentevoet van geldle
ningen, aangegaan met de Coöperatieve Boe
renleenbank te Lochem. 

Het bij dat advies overgelegd ontwerp-be
sluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door de raad der gemeente Lochem tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 10 Septembed 1947, No. 102, waar
bij goedkeuring ia onthouden aan het besluit 
van de raad der gemeente Lochem van 17 
Juni 1947, No. 14b, tot·verlaging van de 
rentevoet van leningen, aangegaan met de 
Coöperatieve Boerenleenbank te Lochem; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur. gehoord, advies van 14 
Januari 1948, No. 88; 

Op de voordracht van Onze Miniater van 
Binnenlandse Zaken van 

Overwegende, dat bij besluit van de raad 
der gemeente Lochem van 17 Juni 1947 met 
intrekking van een ter~ake eerder genomen 
besluit, de rente van de met de Coöperatieve 
Boerenleenbank te Lochem aangegane geld
leninlen, per resto groot f 4125 en f 10.420 à 
4¼ % en 4 %, met iJ!lang van 1 Januari 
1947 verlaagd is tot .3 ~ onder beding, dat 
bij stijging van de rentestandaard tot een 
aanmerkelijk hoger niveau, genoemde geld
geefster gerechtigd is per 1 Januari tot ver
hoging der rente van deze geldleningen, mita 
nimmer hoger dan de oonpronkelijke percen
tages, .zijnde respectievelijk 4¼ % en 4 % 

· over te gaan, van welk voornemen zij drie 
maanden te voren aan burgemeester en wet
houders moet kennis geven; 

dat het besluit steunt op de overweging, 
dat Gedeputeerde Staten bezwaren maken 
tegen de in het vroegere besluit opgenomen 
bepaling, dat in de toekomst bij stijging van 
de rentestandaard tot een aanmerkelijk ho
ger niveau, de geldgeefster zonder meer tot 
verhoging der rente zal kunnen overgaan; 
dat de geldgeefster aanvankelijk niet bereid 
was deze bepaling te laten vervallen, doch na 
onderhandeling genegen is de bepaling zo
danig te wijsigen, dat de rente bij verhoging 
van de rentestandaard nimmer boven de 
oorspronkelijk vastgestelde rente der lenin
gen, a:ijnde respectievelijk 4 ¼ % en 4 % zal 
mogen uitgaan; dat de looptijd van de geld
lening ad f 4125 nog 32 jaar en die van de 
geldlening ad f 10.420 nog 10 jaar is; dat, ge
zien de grootte van de restanten der lenin
gen, de gewijzigde bepaling aannemelijk 
voorkomt, terwijl de aanvaarding daarvan de 
goede ventandhouding tusaen de geldgeef
ster en de gemeente zal doen voortbestaan, 
hetgeen aan de credietwaardigheid der ge
meente ten goede .zal komen; 

dat bij hun besluit van 10 September 1947, 
No. 102, Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Gelderland hun goedkeuring aan even
bedoeld raadsbesluit hebben onthouden, op 
de overwegingen, dat zij bij schrijven van 8 
Juli 1947, No. 238, ter kennis van het ge
meentebestuur hebben gebracht, dat q hun 
bezwaar handhaven tegen de bepaling in het 
onderwerpelijk raadsbesluit, dat dè Boeren
leenbank selistandig, dus onafhankelijk van 
de door het hoger gezag in de toekomst ge
stelde rentenormen, de rentevoet kan verho
gen; dat de inhoud van de brief van burge
meester en wethouders van 7 Augustu1 1947, 
No. 1108, geen aanleiding geeft hun stand
punt ten aanzien van de gewraakte bepalina 
te herzien; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat de geld
schieter in casu de Coöperatieve Boerenleen
bank te Lochem. op verzoek van het ge
meentebestuur direct bereid gevonden werd 
de rente der onderhavige leningen van 4¼ % 
en 4 % met terugwerkende kracht tot 1 Ja-
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nuari 1947 te verlagen tot 3 %, onder nader 
beding, dat de geldschieter bij stijging van 
de rentestands.ud tot een aanmerkelijk ho
ger niveau, gerechtigd ia de ,rente te verho
gen, mits nimmer hoger dan de oonpronke
lijke percentages van 4¼ % en % ; dat het 
wel geoorloofd ia een geldlening te sluiten 
voor de tijd van bijvoorbeeld 30 jaar tegen 
een rente van 3 % gedurende de eerste tien 
jaren, welke rente daarna stijgt tot 3 ½ % ; 
dat deze stijging van rente moet plaats heb
ben onafhankelijk van de door het hoger ge
zag in de toekomst te stellen rentenormen, 
terwijl de geldschieter bij een verhoging van 
rente, voortvloeiende uit het raadsbesluit 
van 17 Juni 1947, zeer zeker rekening moet 
houden met de rentenonnen door het hoger 
gezag op dat ogenblik aangegeven, daar an
ders de geldneemster tot buitengewone af
lossing der leningen zou kunnen overgaan; 
dat hierin, in vergelijking met het in het 
voorbeeld genoemde geval, eerder een voor
deel dan een nadeel ia gelegen; dat boven
dien de grootte van de restanten der lenin
gen, te weten f 4125 en f 10.420 van dien 
aard zijn, dat door de gewraakte voorwaarde 
nimmer enig noemenswaardig financieel na
deel voor de gemeente zou kunnen ontstaan; 
dat het voorts gewenst voorkomt de goede 
ventandhouding tussen de geldschieter en 
de gemeente door aanvaarding der voor
waarde te handhaven, htegeen aan de cre
dietwaardigheid der gemeente ten goede .zal 
komen; 

Overwegende: dat het in het algemeen niet 
toelaatbaar is te achten in een raadsbesluit 
betreffende het aangaan van een geldlening 
een bepaling op te nemen, krachtens welke 
de geldschieter vrij en selfstandig de rente
voet kan vaststellen, doch dat een zodanige 
bepaling in het onderhavige raadsbesluit niet 
voorkomt, daar de geldachieter niet alechts ia 
gebonden aan de oude rentevoet, welke im
mers als maximum is gesteld, .doch boven
dien alechta bij aanmerkelijke stijging van de 
rentestandaard tot verhoging van de rente 
kan overgaan, terwijl bovendien de gemeente 
te allen tijde bevoegd .ia tot vervroegde af
lossing zonder boetebepaling over te gaan; 

dat onder deze omstandigheden naar Ona 
oordeel geen termen aanwezig zijn aan het 
raadsbesluit goedkeuring te onthouden en 
mitsdien het besluit van Gedeputeerde Sta
t.en niet in stand kan blijven; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

a1anog goedkeuring te verlenen aan het bo
venvermelde besluit van de raad der ge
meente Lochem van 17 Juni 1947. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 
belaat met de uitvoering van dit besluit." 

Met de bedenkingen tegen dit ontwerp
bealuit heeft ondergetekende de Afdeling 
voor de Geachillen van Bestuur in kennis ge
steld. De Afdeling bracht daarop het volgend 
nader advies uit, waarin de dezersijdse be
schouwingen volledig .zijn weergegeveIL 

,,Krachtens machtiging van Uwe Maje-
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tteit heeft de Minister ftll· Blnnenlandse Za
ken met een ~brij-Yen van 21 AUgU§tu.s ·P.HS, 
Afdéllng B.B.,'Bureau Financiën1 'No. 58191, 
bij de Raad van·state, Afdeltng voor de Ge
sèhillen van •Bettuur, opnieuw ter ove-we
glng atihangig gemaakt het ben,ep ingesteld 
door de Raad · der g.emeente Lochem tegen 
.hét 1beiluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderlanä ftll'l0 September 1947, No. 102, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van de raad der gemeente Lochem 
van1l17 Juni 1947, No. 14b, tot verlaging van 
de rentevoet·van leningen, aangegaan met' de 
Coöperatieve &eren!eenbank: te 'Lochem. 

De "Minitter · kan zich blijken, %ijn achrij
ven voorshands niet verenigen met het oor
deel van de Afdèling, dat tegen · de in het 
raadsbesluit opgaiomen 'bepaling, krachtens 
welke de -geicigeefster de rentevoet zelfstan
dig kan · verh•n. geen bezwaar bestaat, 
aangezien de -geldgeefster is gebonden aan 
het als m'a:rimum gestelde oude rentepercen
tage en bovendien slechts bij aanmerkelijke 
stijging van de rentestandaard tot Terhoging 
van de rente kan overgaan. Naar de mening 
van de Minister bestaat geen voldoende 
waarborg, dat de van Rijkswege in de toe
komst te stellen rentenormen in acht zuBen 
worden genomen. 

De Afdeling is, anders dan de Minister, 
van gevoelen, dat in dit geval wel voldoende 
waarborgen aanwezig .zij n, te weten in de 
mogelijkheid van vervroeg"de -aDouing, ge
voegd bij het beding, dat bij 1tijging van de 
rentestandaard tot een aanmerkelijk hoger 
niveau de geldgeefster geredttigd is per 1 
Januari tot verhoging der rente van deze 
geldleningen, mits niet hoger dan de oor
spronkelijke J)'ereentages, zijnde respectieve
lijk 4¼ % en -4 %, over te gaan, van welk 
voornemen zij drie maanden te voren aan 
burgemeester en wethouders moet kennis 
geven. 

De Minister YOert weliswaar aan, dat het 
geheel van het inzicht van· het gemeentebe
stuur afhankelijk is, óf .zo nodig, van de be
voegdheid tot vervroegde afl08ling gebruik 
wordt gemaakt, en dat in dat geval de be
slissing omtrent-de·"n.ststelling van het ren
tepercentage -aan het hoger toezicht is ont
trokken, doch hiertegenover meent de Afde
ling er de aandacht ep te moeten vestigen, 
dat het op dit ogenblik ó6k van het inzicht 
van het gemeentebestuur afhankelijk ia, of al 
dan n iet tot verlaging van de rentevoet 
wordt overgegaan, en dat dus, indien het' ge-

. meentebestuur (dit niet zou doen, een · i:oda
nige nalatigheid eveneens aan het hoger toe
.zicht .zou zijn onttfflkken. Bovendien mag 
naar het oordeel ·c1er Afdeling gevoeglijk wor
den aangenomen, dat het gemeentebestuur 
niet zal nalaten van -zijn bevoegdheid om 
vervroe&d ·af te 1 loaen, gebraik te maken, 
wanneer dit te eniger tijd .zal blijken in hét 
voordeel Vlfn de•gemeente te .rijn. 

Een· en aiider' ;s voor de · :Afdèltng aatllei
ding Uwer Majetlteit' in overweging te geven 
een beslissing te nemen overeenkomstig het 
1rl.j- haar advies van 14 • .fatruari 1·948, No. 88 
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geveegde ontwerp..lMmuit, hetwelk .-zij in• tie 
thans vereiste vorm heeft gebracht." 

Met de•vuorgedragen beslissing kan de on
dergetekende zich, ookrna kennisneming van 
dit nader etlvies, niet verenigen. 

De ondergetekende acht het, met . .zijn 
antbtwenoót van Financiën, noodzakelijk, dat 
de gem.~rtten zich strikt houden aan de nor
men, welke door de Regering gesteld zijn 
voor het sluiten van geldleningen door lagere 
publiéluechtelijkc lichamen. Bedoelde nor
men .sijn gesteld in het kaèier van de rente
politiek, welke door de Regering in het alge
meen belang - cm dus ook in het financiële 
belang der gemeenten - als de jui$te wordt 
gezien. t\hrijking van de gestelde nonnen 
.zou deze rentepolitiek in gevaar kunnen 
brengen en is tiaarom naar de mening van 
ondergetekende ontodaatbaar. 

'In casu bestaat de afwijking hieruit, dat 
in het raadsbesluit een bepaling is opgeno
men;krachtena welke de geldgeefster de ren
te\roet zelfstandig kan verhogen. Dit brengt 
een onnkere variabele renteverplichting met 
ziëh mede, terwijl de evenbedoelde nonnen 
Juist zijn afgestemd· op zekere, vooraf yoor 
de gehele looptijd der lening ?Ut te stellen 
rentepercentages. Daarom alleen reeds kan 
naar het oordeel van de ondergetekende het 
onderhavige geldleningsbesluit niet in stand 
blijven, zelfs niet, indien, ·zoals de Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur stelt, vol
doende waarborgen aanwezig .zouden zijn, 
dat de van Rijkswege in de toekomst te 1tel
len rentenormen in acht zullen worden ge
nomen. Immers zelfs dan ia de renteverplich
ting, die nu wordt aangegaan, om:eker en 
variabel. 

Overigens kan de ondergetebnde de op
vatting• van genoemde Afdeliag, dat terzake 
voldoende • waarborgen aanwezig zijn, niet 
delen· en dit ia een reden te meer waarom, 
naar .zijn · mening, hèt besluit niet gehand
haafd kan worden. De bepalingen van het 
raadsbe1luit immers sluiten niet uit, dat de 
geldgeefflt'er op zeker tijdstip de rente , .zal 
vaststellen op een pereentage, dat weliswaar 
niet- hoger ligt dan het oude rentepercentage, 
doch dat desondanks niet in oves-eenatem
ming ia met de op dat ogenblik geldende 
rentenormen. 

Ook de bepaling,- dat de gemeente- te èllen 
tijde bevoegd ia tot vervroegde aflossing zon
der boetebepaling over te gaan, kan de be
zwaren tegen het toekeaaen aan de gek1geef-
1ter van bovenbedoelde bevoegdheid niet 
wegnemen, aangezien het geenszins zeker is, 
dat de gemeente, indien de geldgeefster een 
van de geldende rentenormen afwijkeàl ren
tepercentage .zou vaststellen, van d~e be
voegdheid gebruik zou maken. 

Op grond van het voorgaande ia de onder
getekende ~ Of>rtl.eel, dat Gedeputeerde 
Státen van Gelderland aan he't eerderbedoel
de raadsbesluit tef'echt ·hun goedkc,uring heb
ben onthouden en hèt door de raad-der ge
meente Lochem i11g~tèlde beroep-derhalve 
ongegrond behoort te-WOttlen-'ftl'klaard. 

Een atlartoe strekkend · ontwerp"beiluit 



moge Uwer 'Mdjestéit hfei-bij •eèrbiedig ter 
bekréchtiging·worden aahg'ebocien. 

De-Minister van Binnenlandse Zaken, 
TEULINGS. 

s. J 596 
28 December ·1949. BESLUIT tot rang

schikking óhder het buitengewoon lager 
onderwijs van de scholen voor doof
stomme, slechthorende, blinde en slecht
ziende en lichamelijk gebrekkige kin
deren; van de scholen voor kinderen, 
lijdende aan tub'erculose, voor ziekelijke 
kinderen, voor kinderen, · lijdende aan 
toevallen; van de scholen voor · zwak
zinnige kinderen; van de scholen voor 
· zwakzinnige kinderen, verbonden aan 
gestichten, bedoeld in artikel 7 der 
wet van 27 April ·1834 (Staatsblad N°. 
96); van de scholen voor zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen, voor regerings
en voogdijpupillen, verpleegd in voor 
hen bestemde gestichten; van de scho
len, verbonden aan paedologische in
stituten; van de scholen voor kinderen 
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 
andere dan de overige in dit besluit 
bedoelde kinderen en voor schippèrs
kinderen en tot uitvoering 'V'an de · 
artikelen 70~ 71, t26 en 128 van de 
Lager-onderwijswet 1920 (Besluit bui
tengewoon lager onderwijs 1949). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Justitie van , 
7 December 1949, N°. 14261 I, afdeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan 1 

de in het Koninklijk besluit van 22 October 1 

1923 (Staatsblad N°. 489) ter voorlopige 1 

uitvoering van artikel 4 der Lager-onder
wijswet 1920 vermelde soorten van scholen 
uitbreiding te geven, zomede in de daarin 
vervatte regeling van het buitengewoon 
lager onderwijs wijziging te brengen en 
deze regeling opnieuw vast te stellen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1949, ~ 0 • 4); ' 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 December 1949, 
N°. 91-20, afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Art. 1. 1. De bepalingen der Lager
onderwijswet 1920, voor zover- zij het buiten
gewoon lager onderwijs betreffen, zijn van 
toepassing op: 

a. tie scholen voor doofstomme kin-
deren; . 

b. de scholen voor slechthorende kin
deren; 

c. de scholen voor blinde en slechtziende 
1ánd~ren; 

d. de scholen voor lichamelijk gebrek
kige kinderen; 
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e. de scholen voor kinderen, lijdende 
aan tUbércufose ; , 

f. de s~holen voor ziekelijke kindetèn; 
g. de ~olen voor kindereh, lijdende 

Un ioevalh!n; 
fa. de scholen voor zwakzinnige kinde

ren; 
i. de scholen voor zwakzinnige kinderen, 

-verbondèn aan gestichten, bedoeld in artikel 
7 der Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
N°. 96); 

j. de scholen voor zeer moeilijk opvoed
bare kindereh; 

k. de scholén voor regerings- en voogdlj
i)Upillen, vérp?èegd in voor hen bestemde 
-gestich tèn; 

l. de scholen, verbonden aan paedolo
gisch·e instituten: 

m. de seholen voor kinderen met leer
en opvoedingsmoeilijkheden, andere dan ·de 
overige in dit besluit bedoelde kinderen; en 

n. de scholen voor schipperskinderen. 
2. De bepal~gen, opgenomen in de 

artikelen 2 tot en met 38 van dit besluit 
zijn van toepassing op alte soorten van 
schólen, in het vorige lid genoemd. 

Art. 2. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

,,de Wet" de Lager-ondenrijswet 1920; 
"Onze Minister" de Minister, belast met 

de uitvoering van de Lager-onderwijswet 
1-920; 

"de Wet van 1878" de Wet tot regeling 
Y&n het la~r onderwijs van ·17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127), zoals zij op 31 

· December 1920 luidde volgens de daarin 
door latere wetten -aa.n~brachte wijzigingen; 

"de Onderwijsraad" de afdeling van die 
raad voor het -algemeen wrmend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs; 

"de hoofdinspecteur" de hoofdinspecteur 
van het buitengewoon lager onderwijs of 
de inspecteur van het lager onderwijs in 
algemene dienst, voor zover deze is belast 
met het toezicht op een of meer der in dit 
besluit genoemde soorten van scholen; 

"de inspecteur" de inspecteur van het 
buitengewoon lager onderwijs; 

,.het bestuur" hèt bestuur der gemeente, 
welke een school, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 1, in stand houdt of een derge
lijke school wenst op te richten, of het 
bestuur der bijzondere school, dat op grond 
van dit besluit aanspraak wenst te maken 
op de bijdrage uit de openbare kassen. 

2. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van "onderwijzers" zijn daarmede ook ·on
derwijzeressen bedoeld, tenzij het tegendeel 
uitdrukkelijk is vermeld. 

3. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van "schooF' óf "scholen", worden bedoeld 
scholen, welke zijn genoemd in het eerste 
lid van artikel l, tenzij het tegendeel uit
drukkelijk is ve1meld. 

4. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van "kinderen", van "leerlingen" of van 
"pupillen'', •orden bedoeld leerlingen van 
de in het eerste lid van artikel I genoemde 
scholen, tenzij het tegendeel uiMrukkelijk 
is· 1tèrmeld. 

5. Voor scholen, die door meer dan èén 
gerrleente worden in stmd gebouden;JoWordt 
onder .,,Jbet bestuur" 'Vèr'staan -het bestuWr 
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der gemeente, waar de school is gevestigd. 
. Art. 3. I. De gemeente of rechtsper-

soonlijkheid bezittende instelling of ver .. . 
eniging1 welke een school in stand houdt, 
bedoela in artikel I, heeft recht op een • 
jaarlijkse bijdrage van het Rijk in de kosten 
van die school volgens de artikelen 23 tot 
en met 30, mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden, gesteld in de artikelen 4 tot 
en met 21 en daarenboven: 

voor de scholen voor doofstomme Jdn.. 
deren in de artikelen 40 tot en met 48; 

voor de scholen voor slechthorende Jdn" 
deren in de artikelen 50 tot en met 56; 

voor de scholen voor blinde en slecht
ziende kinderen in de artjkelen 58 tot en 
met 66; 

voor .de scholen voor lichamelijk gebrek
kige kinderen in de artikelen 68 tot en 
met 74; 

voor de scholen voor kinderen, lijdende 
aan tuberculose in de artikelen 76 tot en 
met 81: 

voor de scholen voor ziekelijke kinderen 
in de artikelen 83 tot en met 88; 

voor de scholen voor kinderen, lijdende 
aan toevallen in de artikelen 90 tot en 
met 97; 

voor de scholen voor zwakzinnige kin
deren in de artikelen 99 tot en met 106: 

voor de scholen voor zwakzinnige kin
deren, verbonden aan gestichten, bedoeld 
in artikel 7 der Wet van 27 April 1884 
(Staatsblad no. 96) in de artikelen 108 tot 
en met u3; 

voor de scholen voor zeer moeilijk op
voedbare kinderen .in de artikelen 115 tot 
en met 120; 

voor de scholen voor recerincs- en voocdij
pupillen, verpleegd in voor hen bestemde 
gestichten, in de artikelen 122 tot en met 
127; 

voor de scholen, verbonden aan paedolo
gische instituten in de artikelen I 29 tot 
en met 134; 

voor de scholen voor kinderen met leer
en opvoedingsmoeilijkheden, andere dan de 
overige in dit besluit bedoelde kinderen, in 
de- artikelen 136 tot en met 141; 

voor de scholen voor schipperskinderen 
in de artikelen 143 tot en met 152; 

2. Wanneer de in het vorice lid bedoelde 
bijdrage wordt aangevraagd voor een school, 
waarvoor nog geen rijksbijdrage wordt ge
noten, hoort Onze Minister daarover de 
Onderwijsraad. 

Onzê Minister is bèvoegd de aanvrage 
te weigeren op grond van de ontoereikend
heid der beschikbaar gestelde middelen. 

Art. 4. I. Tot de in dit besluit bedoelde 
scholen mocen slechts worden toegelaten 
kinderen, die wegens .ziels- of lichaams
gebreken of uit maatschappelijke oorzaak 
niet in staat zijn geregeld en met vrucht 
het . gewone onderwit~ . te volgen of ~er 
,gedrag het noodzakehJk maakt hun b1.:1Jten
gewoon onderwijs te doen geven. 

:a. Van de toelating en het ontslag der 
leerlingen wordt, met uitzondering van die 
van de scholen of klassen voor Jigplaats
onderwijs, mededeling gedaan aan de hoofd
inspecteur binnen veertien dagen, nadat de 
leerlingen ziju toecelaten of ontslagen. 
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3. Wanneer de hoofdinspecteur of de 
inspecteur van oordeel is, dat een school 
of klasse wordt bezocht door een of meer 
leerlingen, die, wat hun aard betreft, op 
de school of m de klasse, waar zij onderwijs 
ontvancen, niet thuis behoren, kan ieder 
van hen het bestuur verzoeken deze leer
lingen ontslag te verlenen of in een andere 
klasse te plaatsen. De hoofdinspecteur kan 
de beslissing van Onze Minister inroepen, 
zodra het blijkt, dat het bestuur aan het 
verzoek niet wenst te voldoen. 

Onze Minister beslist, de Onderwijsraad 
gehoord. 

Het bestuur is op straffe van geheel of 
gedeeltelijk verlies van de rijksbijdrage ge
houden zich naar deze beslissing te gedragen. 

Art. 5. I. Bij de vaststelling van de 
jaarlijkse bijdrage, als bedoeld in artikel 3, 
wordt voor de in dé Hoofdstukken Il tot 
en met XV te noemen soorten van scholen, 
met uitzondering van de scholen voor lig
plaatsonderwijs, tot grondslag genomen het 
gemiddeld aantal leerlingen, die op 16 
Januari, 16 Mei en 16 September van het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar als 
werkelijk schoolgaande bekend stonden. 

2. Voor het jaar van opening van een 
nieuw opgerichte school, met uitzondering 
van een school voor ligplaatsonderwijs, 
geldt het aantal leerlingen, die op de laatste 
dag der maand volaende op die, waarin de 
school geopend is, als werkelijk schoolgaande 
bekend staan en voor het daarop volgende 
jaar het gemiddelde van de tellingen op 
de in dit lid bedoelde datum en de daarna 
in het jaar der opening ·vallende tijdstippen, 
vermeld in het vorice lid. 

3. Bij de vaststelling van de jaarlijkse 
bijdrage. als bedoeld in artikel 3, wordt 
voor de scholen voor ligplaatsonderwijs tot 
grondslag genomen het gemiddeld aantal 
leerlingen, die op elke schooldag van 1 
Januari tot en met I 5 September van het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar als 
werkelijk schoolgaande bekend stonden. 

4. Voor het jaar van opening van een 
nieuw opgerichte school voor Jigplaatsonder
wijs geldt het gemiddeld aantal l~rlingen, 
die op elke schooldag van het tijdstip van 
de opening der school af tot en met de 
laatste dag der maand volgende op die, 
waarin de school is geopend, als werkelijk 
schoolgaande bekend · stonden en voor het 
daarop volgende jaar het gemiddeld aantal . 
leerlingen, die op elke schooldag van het 
tijdstip van de openinc van de school af 
tot en met de laatste schooldag van het 
jaar, waarin de school werd geopend, als 
werkelijk schoolgaande bekend stonden. 

5. Het hoofd van elke school is verplicht 
overeenkomstic de door Onze Minister bij de 
Leerplichtbeschikking vastgestelde voor
schriften aantekening te houden of te doen 
houden van het schoolbezoek van de kin
deren, die als leerling van zijn school zijn 
ingeschreven. Voor de leden van het rijks
schooltoezicht moet de ter zake gevoerde 
administratie steeds ter inzage in de school 
beschikbaar zijn. . · 

Het hoofd van elke school voor schippen
kinderen, alsmede het hoofd van elke 
school, waaraan een klasse vooi schippers-
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kinderen is verbonden, is bovendien ver
plicht voor iedere leerling van de school 
of klasse een administratieboekje, waarvan 
het model door Onze Minister wordt vast
gesteld, bij te houden of te doen bijhouden, 
volgens de daarin gegeven aanwijzingen. 

Art. 6. Van de verplichting voor de 
leerlingen om aan het onderwijs in alle 
vakken der school deel te nemen, kan de 
hoofdinspecteur gedeeltelijk vrijstelling ver
lenen. 

Art. 1. I. Op grond van de godsdien
stige gezindheid mag een kind de toelating 
tot een bijzondere school niet worden ge
weigerd, tenzij de school uitsluitend voor 
inteme leerlingen is bestemd. 

z. Ingeval tot een bijzondere school 
leerlingen zijn toegelaten, die niet behoren 
tot de godsdienstige gezindheid van de 
leerlingen voor wie de school wordt in stand 
gehouden, zijn deze leerlingen van de ver
plichting tot het volcen van godsdienst
onderwijs vrijgesteld. 

Art. 8. Het leerplan en de rooster van 
lesuren ener bijzondere school worden jaar
lijks v66r de aanvang van het nieuwe 
schooljaar aan de hoofdinspecteur mede
gedeeld. 

Art. 9. 1. Het leerplan ener bijzondere 
school ceeft de omvang van het onderwijs 
aan en de verdeling van de leerstof over 
de klassen. Het moet voorts het aantal 
uren aanwijzen, dat zal worden besteed 
aan elk vak, hetzij afzonderlijk, hetzij in 
vereniging met andere vakken, alsmede het 
aantal leerjaren voor elk vak, en de ver
deling der leerstof over de verschillende 
leerjaren, opdat een voldoend onderwijs in 
die leervakken wordt verkregen. 

2. Wij kunnen, de Onderwijsraad gehoord, 
vergunning verlenen, dat ten behoeve van 
de bijzondere inrichting van het ~ nderwijs 
aan een school wordt afgeweken van het 
bepaalde in het eerste lid. 

J. Het onderwijs wordt gegeven volgens 
een aan de hoofdinspecteur jaarlijks v66r 
de aanvang van het nieuwe schooljaar 
medegedeelde en in een der schoolvertrekken 
op een zichtbare plaats opgehangen rooster 
van lesuren, waarop tevens de feestdagen 
en de vacantietijden zijn vermeld. 

4. Indien de hoofdinspecteur van oordeel 
is, dat het leerplan, de rooster van lesuren 
of de regeling der vacantietijden niet in 
overeenstemming zijn met het belang van 
de leerlingen en van het onderwijs en het 
bestuur wijziging weigert, kan hiJ zijn be
zwaren aan het oordeel van de Onderwijs
raad onderwerpen. Het bestuur is gehouden 
.zich naar de beslissing van de Onderwijsraad 
te gedragen. · 

5. Een door de Onderwijsraad als niet 
voldoende aan de bij dit besluit gestelde 
eisen afgekeurd leerplan, mag niet worden 
gevolgd. 

6. Bij de beoordeling van het leerplan 
komt de richting van het onderwijs niet 
in aanmerking. 

7. Indien de hoofdinspecteur of de in
specteur afwijlànc van de rooster van les
·uren of van het leerplan heeft vastgesteld, 
welke niet kan worden geacht in het belang 
van de goede gang van het onderwijs te 
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•ijn, doet hij daarvan binnen tien dacen 
schriftelijk mededeling aan Onze Minister, 
alsmede ~ het bestuur. 

Onze Minister beslist, de Onderwijsraad 
gehoord, of de vastgestelde afwijking aan
leiding geeft tot gehele of gedeeltelijke 
inhouding van de rijksbijdrage. Van de 
beslissing wordt mededeling gedaan aan de 
hoofdinspecteur en aan het bestuur. 

8. Afwijking van de rooster van lesuren 
kan plaats hebben met toestemming van de 
hoofdinspecteur. 

Art. 10. De instelling of vereniging en 
het bestuur zijn geldelijk onafhankelijk van 
het aan de · school verbonden. personeel. 
Het aan de school verbonden personeel 
mag geen zitting hebben in het bestuur. 

Art. 11. Het bepaalde in het zevende 
lid van artikel 83 der Wet is op de bijzondere 
scholen van toepassing. 

Art. 12. I. De hoofden èn onderwijzers 
genieten een maandsalaris als voor hoof den 
en onderwijzers van scholen voor gewoon 
lager onderwijs is vastgesteld in de in arti
kel 30 der Wet bedoelde algemene maatregel 
van bestuur, verhoogd voor hen, die ver~ 
bonden zijn aan scholen, bedoeld in de 
hoofdstukken Il tot en met XIV met 
tenminste f 37,50, f 36,- of ·f 34,50, al 
naar gelang de betrokkenen werkzaam zijn 
in een gemeente der 18 , ~ of 38/48 klasse. 

Bij de vaststelling van de in die maatregel 
van bestuur geregelde salaris-ancienniteit 
voor de berekening van het salaris komt mede 
in aanmerking de tijd, doorgebracht als 
onderwijzer aan een school voor kleuter
onderwijs of aan een inrichting, die het 
karakter droeg van een school voor buiten
gewoon onderwijs in de zin van dit besluit. 

2. De kleuteronderwijzers genieten een 
maandsalaris als in de in het eerste lid 
bedoelde maatregel van bestuur is vast
gesteld voor onderwijzers, die niet de akte 
als hoofdonderwijzer bezitten. 

3. Op de hoofden en onderwijzers van 
de openbare scholen zijn van toepassing 
de voorschriften van de al&'emene maatregel 
van bestuur, bedoeld in het vierde lid van 
artikel 30 der Wet. 

Art. 13. Voor de onderwijzers, uitslui
tend belast met het geven van onderwijs 
in een of meer der vakken, in artikel 2 
der Wet vermeld onder h tot en met v, 
gelden de bepalingen van het eerste lid 
van artikel 12 slechts in zover, dat hun 
bezoldiging niet minder mag bedracen dan 
bij de in dat lid bedoelde algemene maat
regel van bestuur is bepaald. 

Art. 14. De maandsalarissen der hoofden 
en onderwijzers van de openbare scholen 
worden, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 12, vastgesteld door buraiemeester 
en wethouders der gemeente, die de school 
in stand houdt. 

Art. 15. I. De gemeenteraad is be
voegd, onder goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten, aa-n de onderwijzers een belo_n.ing 
toe te kennen op grond van het bezit of 
van het gebruik mak.en in de school van 
bevoegdheden, waarvoor geen wettelijke 
akten van bekwaamheid verkrijgbaar zijn, 
en op grond van hun aanwijzing tot plaats
vervanger van het hoofd der school. Even-
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eens kan hij onder goedkeuring van Gede
puteerde Staten een regeling treffen tot het 
verlenen van een tegemoetkoming aan de 
onderwijzers in de door b,en te maken 
noodzakelijke kosten, voortvloeiende uit 
een verandering van standplaats. 

2. Maakt de gemeenteraad van die 
bevoegdheid gebruik, dan is hij gehouden 
tot toekenning van gelijke beloning of 
tegemoetkoming aan de onderwijzers, ver
bonden aan de in de gemeente gevestigde 
bijzondere scholen, als bedoeld in artikel 34, 
die in hetzelfde geval verkeren. 

3. Maakt de gemeenteraad, onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten, gebruik 
van zijn bevoegdheid om aan de hoofden 
en onderwijzers boven de ia artikel 12 
bedoelde bedragen een verhoging toe te 
kennen, dan is hij eveneens gehouden tot 
toekenning van gelijke verhoging aan de 
hoofden en onderwijzers, verbonden aan de 
in de gemeente .gevestigde, naar de onder
scheidingen van het eerste lid van artikel 1, 
overeenkomstige bijzondere scholen. 

Art. 16. De maandsalarissen der hoofden 
en onderwijzers van de bijzondere scholen 
worden met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 12 vastgesteld door de besturen, 
die de scholen in stand houden. 

Art. 17. 1. De in het vorige artikel 
bedoelde hoofden en onderwijzers genieten 
boven en behalve de daar bedoelde maand
salarissen geen toelage of verhoging, tenzij 
op grond van het bezit of het gebruik 
maken in de school van bevoegdheden, 
waarvoor geen wettelijke akten van be-

. kwaamheid verkrijgbaar zijn of op grond 
van hun aanwijzing tot plaatsvervanger 
van het hoofd der school, noch enige tege
moetkoming, anders dan in de door hen 
gemaakte noodzakelijke kosten, voortvloei
ende uit een verandering van standplaats. 

2. Zij zijn in het bezit van een door het 
bestuur der school ondertekende akte van 
benoeming. 

3. De akte van benoeming vermeldt 
ten minste de naam en de voornamen van 
de benoemde, de bepaling of de benoeming 
voor vast of voor welk tijdvak zij is geschied, 
het maandsalaris en de wijze, waarop dit 
zal worden uitbetaald. Deze akte bevat 
mede gelijke bepalingen betreffende verlof 
tot afwezigheid en inhouding van het 
maandsalaris bij dat verlof als zijn vast
gesteld in de algemene maatregel van 
bestuur, bedoeld in het vierde lid van 
artikel 30 der Wet, alsmede een bepaling 
omtrent de wederzijdse termijn van op
zegging. Daarenboven wordt in de akte 
vermeld de wijze van voorziening in geval 
van opheffing der school of der betrekking· 
Deze voorziening houdt in, dat het onder
wijzend personeel ten minste drie maanden 
van te voren van het voornemen tot op- · 
heffing wordt verwittigd. 

4. De voor vast of voor een bepaald 
tijdvak benoemde onderwijzers en vak
onderwijzers, die voordat zij de leeftijd van 
65 jaren hebben bereikt of het tijdvak 
waarvoor zij zijn aangesteld is verlopen, 
anders dan op eigen verzoek worden oot- 1 
slaaen, kunnen van dat ontslag in beroep · 
komen bij een commissie, als bedoeld in 
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artikel 89, zevende lid, der Wet, aan wier 
uitspraak het bestuur zich heeft te onder
werpen. Van dit recht van beroep zijn 
uitgesloten de onderwijzeressen, die wegens 
het aangaan van een huwelijk worden ont
slagen. 

5. Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de voorzitter der commissie 
binnen een maand, nadat het ontslag 
schriftelijk ter kennis van de onderwijzer 
is gebracht. De commissie is bevoegd bij 
gemotiveerde beslissing te verklaren, dat 
een niet tijdig ingediend beroepschrift ge-
acht wordt binnen de daarvoor gestelde 
termijn te zijn ingekomen, indien naar het 
oordeel der commissie belanghebbende rede
lijkerwijs niet geacht kan worden in ver
zuim te zijn geweest. Hangende het beroep 
blijft de onderwijzer in het genot van zijn 
bezoldiging. 

6. Het bestuur der school moet zich 
aansluiten bij een commissie als boven 
bedoeld met inachtneming van de voor
schriften, welke te dier zake zijn gegeven 
in de beide laatste volzinnen van het tweede 
lid van artikel 92 der Wet en in de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 105 der Wet. 

Art. 18. 1. Onverminderd het in de 
Wet omtrent leeftijd en diensttijd bepaalde 
moet het hoofd ener school, die niet de 
akte als onderwijzer bezit, bedoeld in artikel 
134 der Wet, in het bezit zijn van de akte 
als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77, 
onder b, der Wet van 1878. De waarneming 
van het bestuur ener school kan tijdelijk 
worden toevertrouwd aan een onderwijzer, 
in het bezit van de akte, bedoeld in artikel 
77, onder b, der Wet van 1878, die niet 
aan de in de Wet gestelde eisen van leeftijd 
en diensttijd voldoet. Zij kan tijdelijk ook 
worden toevertrouwd aan een onderwijzer, 
die in het bezit is van de akte, bedoeld 
in artikel 77, onder a, der Wet van 1878 
en niet aan de genoemde eisen van leeftijd 
en diensttijd voldoet, mits aan de school 
geen onderwijzer in het bezit van de hoofd
onderwijzersrang verbonden is. Waarneming 
volgens het bepaalde in de beide vorige 
volzinnen mag niet langer duren dan zes 
maanden. 

2. De voor vast aangestelde mannelijke 
onderwijzers, verbonden aan scholen, be
doeld onder a tot en met m van het eerste 
lid van artikel 1, moeten in het bezit zijn 
van de akte van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel 134 der Wet of in het bezit zijn 
van de akte van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel 77, onder b, der Wet van 1878. 

3. De hoofden en de onderwijzers, ~ 
doeld in het tweede Ud, moeten tevens in 
het bezit zijn van een wettelijke bevoegd
heid tot het geven van onderwijs in de 
vakken vermeld onder j en r in artikel 2 
der Wet. De voor vast aangestelde onder
wijzeressen moeten in het bezit zijn van 
een wettelijke bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs in de vakken vermeld onder 
j ·en k in artikel z der Wet. 

4. De kleuteronderwijzers, bedoeld in 
het vijfde lid van artikel 43, in het tweede 

· lid van artikel 54, in het derde lid van arti
kel 61, in het tweede lid van artikel 95, 
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in het tweede lid van artikel 104 en in 
het eerste lid van artikel 11 1 moeten in 
het bezit zijn van een door Onze Minister 
aan te wijzen diploma. 

5. Van de in het tweede, derde en 
vierde lid gestelde eisen kan Onze Minister 
vrijstelling verlenen. 

Art. 19. 1. De volgende straffen kun
nen de besturen der bijzondere scholen aan 
de onderwijzers opleggen: 

a. schriftelijke berisping; 
b. inhouding van gehele of gedeeltelijke 

bezoldiging tot een bedrag van ten hoogste 
een maand bezoldiging; 

c. terugzetting in bezoldiging voor ten 
hoogste het bedrag van de laatste twee 
periodieke verhogingen; 

d. niet-toekenning van periodieke ver
hoging van bezoldiging voor ten hoogste de 
duur van vier jaren; 

e. schorsing voor een bepaalde tijd met 
of zonder inhouding van gehele of gedeel
telijke bezoldiging. 

2. Van elke opgelegde straf, in het 
vorige lid bedoeld, kan de belanghebbende 
in beroep komen bij de commissie, vermeld 
in het vierde lid van artikel 17, aan wier 
uitspraak het schoolbestuur zich heeft te 
onderwerpen. Het beroep moet schriftelijk 
worden ingediend bij de voorzitter dei 
commissie binnen een maand, nadat de 
beslissing ter kennis van de onderwijzer is 
gebracht. 

De commissie is bevoegd bij gemotiveerde 
beslissing te verklaren, dat een niet tijdig 
ingediend beroepschrift geacht wordt binnen 
de daarvoor gestelde termi1n te zijn inge
komen, indien naar het oordeel der com
missie belanghebbende redelijkerwijs niet 
geacht kan worden in verzuim te zijn ge
weest. 

Art. 20. 1. Ter tegemoetkoming in de 
kosten van het buitengewoon lager onder
wijs wordt door de gemeenten of de instel
lingen of verenigingen, welke de scholen 
in stand houden, overeenkomstig de regelen, 
welke te ellen aanzien voor het gewoon 
lager onderwijs gelden, schoolgeld geheven. 
Ten aanzien van bijzondere scholen geschiedt 
het aanslaan in je schoolgeldheffing voor de 
kinderen, die deze scholen bezoeken, door 
de gemeentebesturen. Het innen van het 
schoolgeld geschiedt, indien het school
bestuur dit wenst, door htt gemeente
bestuur. 

2. In afwijking van het bepaalc!e in het 
vorig lid kan omtrent het heffen va1. 
schoolgeld en het aanslaan in de schoolgeld
heffing met toestemm~ van Onze Minister 
een andere regeling worden gevolgd. 

Art. 21. Het schoolgebouw behoeft de 
goedkeuring van de hoofdinspecteur. Deze 
beslist, de door Onze Minister daarvoor 
aangewezen bouwkundige gehoord. 

Art. 22. 1. Ieder, die belang heeft bij 
de vernietiging of verbetering van een 
krachtens dit besluit door de hoofclinspec
teur genomen beslissing, kan daarvan bij 
Onze Minister in beroep komen. 

2. Dit beroep moet worden ingesteld 
binnen dertig vrije dagen, te rekenen van 
de dag, waarop de beslissing de belang
hebbende is toegezonden. 
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Art. 23. 1. De bijdrage van het Rijk 
bestaat uit: 

vergoeding van de bezoldiging der hoofden 
en der ingevolge de artikelen 43, 54, 61, 
71, 79, 86, 95, 104, 111, 118, 125, 132, 
139 en 148 verplichte onderwijzers, alsmede 
van hen, die zijn aangewezen voor de 
tijdelijke waarneming ener betrekking van 
onderwijzer of van hoofd der school. 

2. J n gevallen van buitengewone toe
neming van het aantal leerlingen of in 
andere bijzondere gevallen kan Oiµe Mi
nister, de Onderwijsraad gehoord, de hier
voren bedoelde vergoeding voor een jaar 
of voor een gedeelte van een• jaar verlenen 
voor een of meer onderwijzers boven het 
daar bedoelde aantal. 

3. Indien aanzienlijke daling van het 
aantal leerlingen ener school dan wel bij
zondere omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, kan Onze Minister, de Onderwijs
raad gehoord, het volgens de hiervoren 
genoemde artikelen verplichte aantal leer
krachten voor een jaar of voor een gedeelte 
van een jaar lager stellen dan in die arti
kelen is bepaald. Binnen dertig vrije dagen 
na de dagtekening van de beslissing van 
Onze Minister kan het bestuur daarvan 
bij Ons in beroep komen. 

4. Wanneer aan een school meer onder
wijzers zijn verbonden dan volgens de be
palingen van dit besluit verplicht zijn, 
wijst het bestuur aan, wie tot het verplichte 
aantal behoren. Deze aanwijzing geldt voor 
het verdere deel van het jaar. Van deze 
aanwijzing wordt aan belanghebbenden 
mededeling gedaan. De aanw~jzing wordt 
vermeld in de opgaven, bedoeld in het 
tweede en derde lid van artikel 27. 

Wanneer in de loop van het kalenderjaar 
een of meer onderwijzers aan de school 
worden aangesteld boven het verplichte 
aantal, wordt gelijke aanwijzing vermeld 
in de daaropvolgende opgave, bedoeld in 
het vijfde lid van artikel 27. 

In geval een onderwijzer, die is aange
wezen als te behoren tot het verplichte 
aantal, in de loop van het jaar de school 
verlaat of overlijdt, wordt, zo nodig in de 
daaropvolgende opgave, bedoeld in het 
vijfde lid van artikel 27, vermeld, wie in 
ellens plaats tot het verplichte aantal moet 
worden gerekend. 

Art. 24. 1. Voor de in artikel 23, 
eerste lid, bedoelde bijdrage komen niet 
of slechts voor een door Onze Minister te 
bepalen gedeelte in aanmerking scholen, 
waar bij vacature in het onderwijzend 
personeel, tussen het ontstaan daarvan en 
de aanvaarding der betrekking door de 
benoemde, een langere tijd verloopt dan 
zes maanden. 

2. Indien niet is voldaan aan de eis in 
het vorige lid gesteld, kan Onze Minister 
wegens bijzondere omstandigheden voor een 
bepaalde tijd daarvan ontheffing verlenen, 
indien het bestuur uiterlijk in de maand 
Januari van het jaar, volgende op dat, waar
in de vacature had moeten zijn vervuld;. een 
daartoe strekkend verzoek aan hem inaient. 

Art. 25. 1. Op de in artikel 23, eerste 
lid, bedoelde bijdrage wordt in mindering 
gebracht: 
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a. de bezoldiging van de onderwijzer, 
die bij zijn benoeming tot hoofd der school 
niet .in het genot was van wachtgeld als 
gewezen hoofd ener gelijksoortige school der 
gemeente of van de instelling of vereniging 
of ener door de gemeente met een andere 
gemeente of met andere gemeenten in stand 
gehouden gelijksoortige school, terwijl in die 
hoedanigheid wachtgeld genoten werd door 
een gewezen onderwijzer, die op het tijdstip 
van ingang der benoeming, niet ouder was 
dan zestig jaren; 

b. de bezoldiging van de onderwijzer, 
die bij zijn benoeming tot onderwijzer aan 
de school niet" in het genot was van wacht
geld als gewezen onderwijzer aan een gelijk
soortige school der gemeente of van de 
instelling of verenidac, of aan een door de 
gemeente met een andere gemeente of met 
andere gemeenten in stand gehouden gelijk
soortige school, terwijl in die hoedanigheid 
wachtgeld genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, die op het tijdstip van ingang 
der benoeming niet ouder was dan zestig 
jaren; 

c. de bezoldiging van het hoofd of van 
de onderwijzer, die hetzij bij het ingaan 
van zijn benoeming de pensioengerechtigde 
leeftijd beeft bereikt, hetzij bij de aanvang 
van het kalenderjaar die leeftijd met zes 
maanden heeft overschreden, tenzij Onze 
Minister wegens gewichtige redenen beslist, 
dat die vermindering niet .zal plaats vinden; 

d. de bezoldiging van de gehuwde vrouw" 
voor zover niet in het genot van wachtgeld, 
die benoemd wordt tot hoofd of tot onder
wijzeres, tenzij Onze Minister wegens ge
wichtige redenen beslist, dat die vermin
dering niet zal plaats vinden; 

•· behoudens het bepaalde in het tweede 
lid, onder •, van 1 Januari 1937 af de be
zoldiging van de reeds op 31 December 
1936 aan de school als hoofd of als onder
wijzeres verbonden gehuwde vrouw; 

/. de bezoldiging van de onder , bedoel
de pbuwde vrouw van de derde maand 
af volgende op die, waarin te baren aanzien 
geen der omstandigheden, als bedoeld in 
het tweede lid, onder •• meer aanwezig is; 

g. de bezoldiging van de gehuwde on
derwijzeres, benoemd met ingang van een 
dag nà 31 December 1936, terwijl zij in 
het genot van wachtgeld was, van de derde 
maand af volgende op die, waarin te baren 
aanzien geen der omstandigheden, als in 
het tweede lid, onder c, bedoeld, aanwezig 
is. 

:z. a. De vermindering bedoeld onder 
a en b van het vorige lid, wordt op een 
daartoe strekkend verzoek van het bestuur 
niet toegepast, indien de wachtgelder niet 
werd benoemd, hetzij wegens het niet be
zitten van een bevoegdheid, welke voor de 
vervulling van de betrekking noodzakelijk 
is, en welke de benoemde bezit, hetzij 
wegens een andere gewichtige reden, een 
en ander ter beoordeling van Onze Minister; 

b. De vermindering, bedoeld onder b 
van het vorige lid, wordt niet toegepast 
ten aanzien van de onderwijzer, wiens be
zoldiging niet voor Rijksvergoeding in 
aanmerking komt: 

c. De vermindering, bedoeld onder a en 
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b van het vorige lid, wordt niet meer toe• 
gepast, zodra geen gewezen hoofd ener 
school, onderscheidenlijk gewezen onder
wijzer als daar bedoeld, meer wachtgeld 
geniet; 

d. De vermindering, bedoeld onder a en 
b van het vorige lid, wordt ten aanzien 
van niet meer hoofden van scholen, onder• 
scheidenlijk onderwijzers, toegepast dan het 
aantal bedraagt der daar bedoelde wacht• 
gelders, die wachtgeld als gewezen hoofd 
der school respectievelijk als gewezen onder
wijzer genieten, hierbiJ buiten aanmerking 
gelaten het hoofd der school onderscheiden
lijk de onderwijzer, voor wie krachtens 
het bepaalde onder a van dit lid de ver• 
mindering niet wordt toegepast; 

e. De vermindering, bedoeld in het 
vorige lid onder e, wordt niet toegepast: 

indien de gehuwde onderwijzeres naar 
het oordeel van Onze Minister de kostwinster 
van een gezin is; 

indien naar het oordeel van Onze Minister 
van het ontslag ernstige benadeling van 
het onderwijs is te vrezen of daartegen 
zijns inziens uit anderen hoofde overwegend 
bezwaar bestaat. 

Art. 26. 1. O.nverminderd het bepaalde 
in artikel 25 wordt op de in artikel 23, 
eerste lid, bedoelde bijdrage voor 4e bij
zondere school in mindering gebracht : 

a. de bezoldiging van het hoofd of van 
de onderwijzer, die handel of nering drijft 
of enig beroep, behalve het geven van 
onderwijs, uitoefent; 

b. de bezoldiging van het hoofd of van 
de onderwijzer die ambten of bedieningen 
bekleedt, voor zover deze niet zijn van 
kerkelijke of daarmede gelijk te stellen aard. 
of gedoogt, dat te zijnen huize handel of 
nering gedreven of enig beroep, behalve 
het geven van onderwijs, wordt uitgeoefend 
door de leden van het gezin, tenzij Gede
puteerde Staten, de hoofdinspecteur gehoord, 
vrijstelling hebben verleend; 

c. de bezoldiging van de onderwijzer, 
die anders dan wegens vervanging van een 
aan de school verbonden leerkracht, voor 
langer dan een jaar tijdelijk is aangesteld, 
tenzij Onze Minister, de Onderwijsraad 
gehoord, hiervoor vergunning heeft ver
leend; 

d. de bezoldiging van de onderwijzeres, 
die in het huwelijk treedt en aan wie niet 
met ingang van de dag, volgende op die 
van het huwelijk, ontslag is verleend. 

2. Van een weigering door Gedeputeerde 
Staten om de in het eerste lid, onder b, 
gevraagde vrijstelling te verlenen, kan be
langhebbende binnen dertig vrije dagen, te 
rekenen van de dag, waarop hem de beslis• 
sing is toegezonden, bij Ons in beroep 
komen. 

Art. 27. 1. Behoudens aanvulling of 
teruglietaling na afloop van het die-nstjaar, 
kan de bijdrage, bedoeld in artikel 23, 
eerste lid, bij voorschot worden uitgekeerd. 

:z. Jaarlijks in de ma.and Januari zendt 
het bestuur aan Onze Minister en aan de 
hoofdinspecteur een opgave, bevattende de 
gegevens, nodig voor de berekening van het 
vooncbot. 

3. Bij opening van een school in de 
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· 1oop van het jaar zendt het bestuur binnen 
tien dagen na de laatste dag der maand, 
volgende op die, waarin de school is geopend, 
aan Onze Minister en aan de hoofdinspecteur 
een opgave, bevattende de gegevens, nodig 
voor de berekening van het voorschot. 

4. Bij de toepassing van de beide vorige 
leden van dit artikel wordt, behoudens 
voor de scholen voor ligplaatsonderwijs, het 
aantal leerlingen berekend volgens het 
eerste en tweede lid van artikel 5. Voor 
de scholen voor ligplaatsonderwijs wordt 
het aantal leerlingen 'berekend volgens het 
derde en vierde lid van dat artikel. 

5. Het bestuur zendt binnen tien dagen 
na afloop van elk. kalenderkwartaal aan 
Onze Minister en aan de hoofdinspecteur 
een opgave betreffende de in het afgelopen 
kwartaal voorgekomen veranderingen in het 
onderwijzend personeel der school. 

6. Indien wordt besloten tot opheffing 
der school, geeft het bestuur daarvan binnen 
tien dagen kennis aan Onze Minister. In 
het hier bedoelde geval wordt de opgave, 
bedoeld in het vorige iid, ingezonden binnen 
tien dagen na de sluiting der school. 

7. Tot het verkrijgen van voorschot op 
de rijksbijdrage verbindt het bestuur der 
bijzondere school zich bij de inzending der 
opgaven, bedoeld in het tweede en derde 
lid, tot terugbetaling van hetgeen eventueel 
te veel mocht worden genoten. Voor de 
nakoming van deze verbintenis stelt het 
bestuur twee door Onze Minister goed te 

· keuren borgen. Het bepaalde omtrent de 
borgstelling, opgenomen in het Koninklijk 
besluit, houdende voorschriften ter uit
voering van de artikelen 88 tot en met 97 
en 99 tot en met 104 der Wet, is hierbij 
tevens van toepassing. 

Art. 28. I. Na ontvangst van de in 
het tweede of derde lid van artikel 27 
bedoelde opgave stelt Onze Minister het 
voorschot vut en doet daarvan mededelina 
aan de Algemene Rekenkamer en aan het 
belanghebbende bestuur. 

2. Het voorschot wordt voor het eind 
van ellte maand telkens voor een twaalfde 
gedeelte betaalbaar gesteld. Indien het 
voorschot voor het lopende jaar nog niet 
is vastgesteld, kunnen een of meer maan
delijkse termijnen van het laatstelijk vast
gestelde voorschot worden betaalbaar ge
steld. 

3. Onze Minister is bevoegd het voor• 
scbot niet te verlenen of de uitbetalina 
van een reeds verleend voorschot te doen 
ophouden. . 

Art. 29. I. Jaarlijks in de maand Ja
nuari zendt het bestuur, dat over het 
afgelopen jaar aanspraak maakt op de 
bi,drage 1 bedoeld in artikel 3, aan Onze 
Minister en aan de hoofdinspecteur zijn 
daartoe strekkende aanvrage. 

2. Bij de aanvrage voor Onze Minister 
leet het bestuur der bijzondere school over 
de door de onderwijz-ers voor salaris afge
geven <;1.uitantiën of andere bewijzen van 
voldaan salaris, alsmede een verklaring, dat 
voldaan is aan de bepalingen van het eerste, 
tweede, derde en zesde lid van artikel 17. 

Art. 30. 1. Na ontvangst van de in 
artikel 29 bedoelde stukken onderwerpt 
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Onze Minister de ingediende aanvrage aan 
een nauwkeurig onderzoek, treedt voor 
zoveel nodig in overleg met de hoof din
specteur en wint bij het bestuur al de 
inlichtingen in, die hij nodig acht. 

2. Onze Minister beslist of voldaan is 
aan de eisen en voorwaarden, in dit besluit 
gesteld, bepaalt het bedrag der vergoeding 
en deelt zijn beslissing onverwijld mede 
aan het bestuur, dat de aanvrage deed. 

3. Binnen dertig vrije dacen na de 
dagtekening van die beslissing kan het 
bestuur daarvan bij Ons in beroep komen. 
Het bedrag, waarop het bestuur aanspraak 
kan maken, wordt bij Onze eindbeslissing 
vastgesteld. 

4. Nadat de termijn van dertig vrije 
dagen, in het vorice lid gesteld, is verstreken 
zonder dat tegen de beslissing van Onze 
Minister op de in artikel 29 bedoelde aan
vrage bil Ons beroep is ingesteld of zodra 
bericht 1s ontvangen, dat tegen het vast• 
gestelde bedrag geen bedenking bestaat, 
regelt Onze Minister de uitbetaling van het 
bedrag, waarop het bestuur volgens die 
beslissing aanspraak heeft. 

5. Het verschil tussen het bedrag der 
door Onze Minister vastgestelde bijdrage 
en het bedrag van het overeenkomstig 
artikel 27 uitgekeerde voorschot, beide 
eenzelfde dienstjaar betreffende, wordt uit
betaald of teruggevorderd, al naar gelang 
te weinig of te veel aan voorschot is genoten. 
Hetzelfde heeft plaats bijaldien de beslissing 
van Onze Minister door Ons in beroep 
wordt gehandhaafd of bij Ons in beroep 
genomen besluit een rijksbijdrage wordt 
verleend. 

Art. 31. 17 Indien in een gemeente 
aan een door haar in stand gehouden school 
meer onderwijzers werkzaam zijn dan het 
aantal, waarvan ingevolge het eerste lid 
van artikel 23 de bezoldigingen door het 
Rijk worden vergoed, heeft het bestuur ener, 
naar de onderscheidingen van het eerste lid 
van artikel 1, overeenkomstige bijzondere 
school in die gemeente aanspraak op een 
vergoeding uit de gemeentekas. 

Deze vergoeding wordt tot een zodanig 
bedrag uitgekeerd, dat het bestuur der bij
zondere school gedurende het tijdvak, dat 
aan de openbare school meer onderwijzers 
werkzaam zijn en tot een jaar daarna, in 
staat is een, met betrekking tot het aantal 
leerlingen aan elk dier scholen, evenredig 
aantal onderwijzers aan te stellen boven 
het aantal, waarvoor door het Rijk volgens 
het eerste lid van artikel 23 aan dat bestuur 
vergoeding wordt verleend. 

2. De bijzondere school, die aanspraak 
heeft op de vergoeding uit de gemeentekas 
van de bezoldiging van een ondêrwijzer, 
heeft, indien aan deze overeenkomstig de 
in artikel 17, derde lid, bedoelde bepalingen 
verlof tot afwezigheid is verleend, of indien 
hij is geschorst, mede aanspraak op de be
zoldiging van de tijdelijke plaatsvervanger. 

3. Op verzoek van het schoolbestuur en 
onder voldoende borgstelling, verleent de 
gemeenteraad een voorschot op de in dit 
artikel bedoelde vergoeding ten bedrage van 
de som, waarop het schoolbestuur aanspraak 
kan maken. Dit voorschot wordt elke drie 
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maanden, telkem voor een vierde gedeelte, 
aan het schoolbestuur uitbetaald. 

4. Binnen dertig vrije dagen, nadat de 
beslissing van de gemeenteraad op een 
verzoek om de in dit artikel bedoelde 
vergoeding of om een op die vergoeding 
te verlenen voorschot, ter kenais is gebracht 
van het scnoolbestuur, kan dit bestuur 
daarvan in beroep komen bij Gedeputeerde 
Staten. Het bedrag, waarop het bestuur 
aanspraak kan maken, wordt alsdan door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

5. Indien aan een bijzondere school 
boven het aantal onderwijzers, waarvan de 
bezoldigingen door het Rijk worden ver
goed, een of meer onderwijzers in dienst 
treden, die niet krachtens artikel 51bis der 
Wet in het genot zijn van wachtgeld ten 
laste van de gemeente, waarin de school 
gevestigd is, wordt jaarlijks op de vergoeding 
volgens het eerste lid in mindering gebracht 
een bedrag, gelijk aan het wachtgeld, het
welk gedurende het tijdvak van hun werk
zaamheid aan de school in dat jaar krachtens 
artikel SJbis der Wet genoten wordt door 
een gewezen onderwijzer der school of van 
een andere onder bestuur van dezelfde 
instelling of vereniging staande gelijksoortige 
sëhool, die op het tijdstip van ingang der 
benoeming niet ouder was dan zestig jaren. 
De verminderinc wordt niet toegepast, in
dien de wachtgelder niet werd benoemd, 
hetTij wegens het niet bezitten van een 
bevoegdheid, welke voor de vervulling van 
de betrekking noodzakelijk is en welke de 
benoemde bezit, hetzij wegens een andere 
gewichtige reden, een en ander ter beoor
deling van Onze Minister. Vindt sen aanzien 
van meer dan een onder bestuur van de
zelfde instelling of vereniginc staande scholen 
vermindering plaats, dan mac het totaal 
der verminderingen niet overschrijden het 
bedrag van het in de eerste volzin van dit 
lid bedoelde wachtgeld. 

6. De vaststelling van het aantal leer• 
lingen voor de toapassing van het eerste 
lid geschiedt op de wijze als in het eerste 
en tweede lid van artikel S is aangegeven, 
met uitzondering van de scholen voor 
ligplaatsonderwijs, waarvoor het derde en 
vierde lid van dat artikel geldt. 

Art. 32. J. In gemeenten, waar een of 
meer soorten van openbare scholen, als 
bedoeld in artikel J, bestaan, bepaalt de 
gemeenteraad vóór J Maart van elk jaar 
het bedrag, dat per leerling van elke soort 
dier scholen in het jaar, waanroor de begro
ting geldt, wordt beschikbaar gesteld ter 
bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 
55 der Wet onder , tot en met h en p, als
mede die van instandhouding. Afschrift van 
dit besluit wordt binnen twee weken toe-
gezonden aan de besturen der in de gemeente · 
gevestigde overeenkomstige bijzondere scho
len, _welke in aanmerking komen voor de 
rijksbijdrage, bedoeld in artikel 3, alsmede 
aan de hoofdinspecteur. 

2. Indien en voor zover een besluit 1 ten 
aanzien waarvan in het vorige lid is bepaald, 
dat het vóór J Maart moet zijn genomen, 
niet vóór die datu-m is tot stand cekomen, 
wordt de gemeenteraad geacht op die datum 
het bedrag te hebben vastgesteld op het 
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bedrag, dat cold voor het voorafcaande 
kalenderjaar. 

3. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van de dag, waarop van het besluit van 
de gemeenteraad afschrift is toegezonden 
of dit besluit geacht wordt te zijn genomen, 
kan het bestuur van elke der in het eerste 
lid bedoelde bijzondere scholen, alsmede de 
hoofdinspecteur bij Gedeputeerde Staten 
van dit besluit vernietiging vragen of ver
hoging v,an het vastgestelde bedrag per 
leerling. Gedeputeerde Staten stellen alsdan, 
de Omderwijsraad gehoord, het bedrag per 
leerHng vast. Bij de beslissing in laatst
bedoeld geval wordt als maatstaf genomen 
het bedrag per leerling, hetwelk voldoende 
moet worden geacht voor de redelijke be
hoeften van een normale school in die ge
meente. 

4. De gemeenteraad is bevoegd het 
overeenkomstig het eerste of tweede lid 
vastgestelde bedrag achteraf te verhogen, 
doch alleen indien de in het derde lid be
doelde termijn is verstreken, zonder dat de 
daarin bedoelde vernietiging of verhoging 
is gevraagd. 

Art. 33. I. Jaarlijks vóór I December 
stelt de raad ener gemeente, waar een of 
meer soorten van openbare scholen, als 
bedoeld in artikel J, bestaan, voor elke 
soort dier scholen voorlopig vast: 

a. het bedrag, dat de gemeente in het 
voorafgaande kalenderjaar ten behoeve van 
die scholen werkelijk heeft uitgegeven; 

b. het bedrag, dat overeenkomstig het 
krachtens artikel 32 per leerling bepaalde 
bedrag in verband met het aantal leerlingen 
van die scholen voor dat kalenderjaar daar
voor beschikbaar was gesteld; 

c. indien het onder a bedoelde bedrag 
verschilt met dat onder b, het bedrag van 
het verschil. 

3. Om de vijf jaren stelt de gemeente
raad in dit besluit tevens voorlopic vast: 

J0 • het totaal van de uitcaven, onder a 
van het vorige lid bedoeld, over de vooraf
caa.nde vijf jaren; 

ao. het totaal van de bedracen, onder b 
van het vorige lid bedoeld, over hetzelfde 
tijdvak; 

3°. indien het onder J0 bedoelde bedrag 
dat onder 2° overschrijdt, het bedrag der 
overschrijding per leerling; dit wordt be
paald door het bedrag der overschrijding 
te delen door het gemiddeld aantal leer
Hnaen, dat in dat vijfjarig tijdvak de scholen 
per iaar heeft b'!zocht; een gedeelte van 
een cent wordt daarbij verwaarloosd. 

3. Na de sluiting van de rekening der 
gemeente door Gedeputeerde Staten stelt 
de gemeenteraad de in het eerste en tweede 
lid. bedoelde bedracen in overeenstemming 
met de in deze rekening opgenomen uit
gaven definitief vast, indien de voorlopige 
vaststelling wijziging moet ondergaan. Is 
dit laatste niet het geval, dan wordt door 
het besluit van Gedeputeerde Staten de 
voorlopige vaststelling definitief. 

4. Op de besluiten, in het eerste, tweede 
en derde lid bedoeld, is de tweede volzin 
van het eerste lid van artikel 32 van toe
passing. Binnen dertig vrije daaen, te 
rekenen 'Van de dac, waarop afschrift van 
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het besluit is toegezonden, kan het bestuur 
van elke der in artikel 32 bedoelde bijzon- , 
dere scholen, alsmede de hoofdinspecteur, 
daarvan bij Gedeputeerde Staten in beroep 

· komen. Gedeputeerde Staten stellen dan de 
bedragen van die toort van open bare scholen, 
waarop het beroep betrekking heeft, vast. 

s. Het aantal leerlingen, bedoeld in dit 
artikel, wordt vastgesteld volgens de maat- · 
staf van het eerste en tweede lid van artikel 
s, met uitzondering van de scholen voor 
igplaatson derwijs, waarvoor het derde en 
vierde lid van dat artikel geldt. 
· Art. 34. I. Over elk dienstjaar vergoedt 
de gemeente aan de besturen der in die 
gemeente gevestigde, naar de onderschei• 
dingen van artikel I gelijksoortige bijzondere 
scholen, welke in aanmerking komen voor 
de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 3, de 
kosten dier scholen, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 32. 

2. Deze vergoeding wordt berekend over 
het gemiddeld aantal leerlingen, volgens de 
maatstaf van het eerste en tweede lid van 
artikel s, met uitzondering van de scholen 
voor ligplaatsonderwijs, waarvoor het derde 
en vierde lid van dat artikel geldt, en be
draagt per leerling het bedrag, bedoeld in 
het vierde lid of in artikel 32. 

3. Indien met betrekking tot de open
bare scholen het geval, bedoeld in artikel 
33, tweede lid, onder 3°, zich heeft voor
gedaan, wordt de vere'.oeding per leerling 
over het jaar, volgende op dat, waarin de 
definitieve vaststelling, bedoeld in artikel 33, 
derde lid, heeft plaats gehad, voor de 
bijzondere scholen derzelfde soort dien
overeenkomstig verhoogd. 

4. In gemeenten waar geen, naar de 
onderscheidingen van artikel I gelijksoortige 
openbare school bestaat, bepaalt de ge,- ~ 
meenteraad vóór I Maart van elk jaar het 
bedrag, dat per leerling voor de bijzondere 
scholen in het jaar, waarvoor de begroting 
geldt, als vergoeding, bedoeld in het tweede 
lid, wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding 
van de kosten, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 32. Hierbij wordt als maatstaf 
genomen het bedrag per leerling, hetwelk 
voldoende moet worden geacht voor de 
redelijke behoeften van een in normale 
omstandigheden verkerende school. 
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kosten hoger .zijn dan de vergoeding volgens 
het tweede lid, mogen de hogere kosten 
van het vijfjarig tijdvak tot ten hoogste per 
leerling het bedrag der verhoging, in het 
vierde lid bedoeld, bestreden worden uit de 
vergoedingen over het volgende en daarop 
volgende tijdvak. 

8. De vermindering, bedoeld in het 
vijfde lid van artikel 31, wordt, indien of 
voor zover zij in enig jaar niet kan wc,rden 
toegepast op de vergoeding, verschuldigd 
volgens het eerste lid van dat artikel, toe
gepast op de vergoeding in hetzelfde jaar 
verschuldigd krachtens dit artikel. 

Art. 35. 1. Jaarlijks vóór I April zendt 
het bestuur, dat over het afgelopen jaar 
aanspraak maakt op de vergoeding, bedoeld 
in artikel 34, eerste tot en met zevende lid, 
aan de gemeenteraad .zijn daartoe strekkende 
aanvrage, vergezeld van de bescheiden tot 
staving van de over het afgelopen jaar 
gedane uitgaven. 

3. Jaarlijks vóór I December bepaalt de 
gemeenteraad de vergoeding, waarop het 
schoolbestuur over het afgelopen jaar aan
spraak heeft, alsmede het bedrag van de 
in artikel 34, eerste lid, bedoelde kosten. 
Indien de vergoeding hoger is dan het 
voorschot over hetzelfde jaar, wordt het 
verschil onverwijld uitbetaald, terwijl door 
het schoolbestuur onverwijlde terugstorting 
in de gemeentekas moet plaats hebben van 
het verschil, indien de vergoeding lager is 
dan het voorschot. 

3. Zodra de vergoeding en de in artikel 
34, eerste lid, bedoelde kosten over elk 
van de vijf jaren, bedoeld in het zesde lid 
van dit artikel, onl\erroepelijk zijn vast• 
gesteld, bepaalt de gemeenteraad het ·totaal 
bedrag van deze vergoedingen en kosten. 

4. Indien het bedrag van deze vercoe-
dingen hoger is dan dat van de kosten, 
stelt de gemeenteraad het bedrag vast van 
het verschil, hetwelk het schoolbestuur 
onverwijld in de gemeentekas stort. 

5. Indien het bedrag van de kosten 
hoger. is dan dat van de vergoeclinpn 
stelt de gemeenteraad in het geval, bedoeld 
in artikel 34, zevende lid, ten aanzien van 
het schoolbestuur vast, welk bedrag van de 
kosten volgens dat artikel bestreden mag 
worden uit de vergoedingen, over het vol
gende en daarop volgende vijfjarige tijdvak. 

6. Elk jaar verleent de gemeenteraad 
op verzoek van het schoolbestuur en onder 

Voor de toepassing van dit lid zijn de 
bepalincen van artikel 32, eerste lid, laatste 
volzin, en tweede tot m met vierde lid 
van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien de instelling of vereniging 
meer dan één school in stand houdt, wordt 
de vergoeding berekend naar het gemiddeld 
aantal leerlingen dier scholen. 

6. De vergoeding \1fordt bepaald na 
aftrek van de in artikel ao bedoelde school~ 
gelden, indien deze door het schoolbestuur 
worden ceind en voor zover zij niet onia• 
vorderbaar zijn verklaard. Indien deze meer 
bedragen dan het overeenkomstig het tweede, 
derde of vierde lid vastgestelde bedrag, 
wordt het verschil in de gemeentekas ge
stort. 

• voldoende borgstelling een voorschot; be
lopende J)er leerling de bedragen, bèdoeld 
in artikel 32 of in het vierde lid van artikel 
34 en berekend over het aantal leerlincen, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 34. 
Dit voorschot wordt elke drie maanden 
telkens voor een vierde gedeelte aan het 
schoolbestuur uitbetaald. 

7. Ingeval met betrekking tot de open
bare scholen het bepaalde in artikèl 33, 
tweede lid, onder 3°, toepassing heeft ge
vonden en de in het eente lid bedoelde 

7. Van de besluiten, bedoeld in het 
tweede tot en met zesde lid, wordt 
binnen een week afschrift cezonden aan de 
hoofdinspecteur en aan het belanghebbende 
schoolbestuur. 

8. Binnen dertig vrijê dagen, te rekenen 
van de dag, waarop het afschrift is toe
gezonden, kunnen. de hoofdinspecteur en het 
schoolbestuur van het besluit bij Gedepu
teerde Staten in beroep komen. Het bedrac 
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wordt ah.dan door Gedeputeerde Staten, de 
Onderwijsraad gehoord, vastgesteld. 

Art. 36. 1. Indien de gemeente ten 
behoeve van een of meer openbare scholen, 
onderscheiden naar de in artikel I bedoelde 
soorten, vakonderwijzers heeft aangesteld, 
bepaalt de gemeenteraad vóór I Maart van 
elk jaar voor elke daarvoor in aanmerking 
komende soort van scholen het getal weke
lijkse lesuren, gedurende hetwelk vakonder
wijs zal worden gegeven. Bij indienstneming 
voor de eerste maal van vakonderwijzers 
in de loop van het jaar doet het gemeente
bestuur binnen veertien dagen van het 
daartoe strekkend besluit mededeling aan 
de besturen der in de gemeente gevestigde 
gelijksoortige bijzondere scholen, met op
gave van het getal wekelijkse lesuren, ge
durende hetwelk in het verdere gedeelte 
van het jaar vakonderwijs zal worden ge
geven. Gelijke mededeling wordt binnen 
veertien dagen gedaan, indien de gemeente 
in de loop van dat jaar het aantal wekelijkse 
lesuren, gedurende hetwelk vakonderwijs 
wordt gegeven, wijzigt. 

2. Voor elke soort van openbare scholen, 
bedoeld in het vorige lid, wordt het aantal 
wekelijkse lesuren bepaald door deling van 
het totaal getal per week te geven uren 
vakonderwijs door het getal onderwijzers, 
de hoofden daaronder begrepen, hetwelk 
volgens een der artikelen 43, 54, 61, 71;, 
79, 86, 95, 104, 111, 118, 125, 132, 139 
en 148 in hetzelfde jaar aan die scholen 
moet zijn verbonden. De openbare scholen, 
waaraan geen vakonderwijzers zijn verbon
den, alsmede de klassen voor zeer jeugdige 
kinderen en de klassen voor imbecillen, 
blijven hierbij buiten beschouwing. 

3. Het bestuur van elke naar de onder
scheidingen van artikel I gelijksoortige 
bijzondere school in de gemeente, welke 
voor de in artikel 23 bedoelde rijksbijdrage 
in aanmerking komt, kan voor dat jaar 
voor beloning van vakonderwijzers aan
spraak maken op een vergoeding, welke 
wordt bepaald met inachtneming van het 
in de vorige leden bedoelde getal wekelijkse 
lesuren, vermenigvuldigd met het getal van 
de onderwijzers, het hoofd daaronder be
grepen, hetwelk volgens een der in het 
tweede lid genoemde artikelen in hetzelfde 
jaar aan de bijzondere school moet zijn 
verbonden en een beloning tot een bedrag, 
waarop de vakonderwijzers volgens de ge
meentelijke salarisregeling aanspraak zouden 
hebben gemaakt, indien zij in dienst van 
de gemeente waren geweest, met dien 
verstande, dat de vergoeding in geen geval 
het bedrag der werkelijke uitgaven van het 
schoolbestuur zal overschrijden. 

4- Indien de gemeente, hetzij aan geen 
enkele openbare school, als bedoeld in het 
eerste lid, vakonderwijzers heeft aangesteld, 
hetzij niet alleen of gemeenschappelijk met 
een of meer andere gemeenten een of meer 
van die soort scholen in stand houdt, ver
goedt zij aan de besturen van de aldaar 
gevestigde gelijksoortige bijzondere scholen 
de beloningen van de aan die scholen ver
bonden vakonderwijzers. Indien de gemeen
teraad van oordeel is, dat deze kosten 
zonder noodzaak zijn gemaakt of hoger 
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zijn dan noodzakelijk is, kan hij de aanvrage 
dezer vergoeding bij een met redenen om
kleed besluit geheel of gedeeltelijk afwijzen. 

5. Op verzoek van het schoolbestuur 
verleent de gemeenteraad onder voldoende 
borgstelling een voorschot op de in dit 
artikel bedoelde vergoeding ten bedrage van 
de som, waarop volgens het derde en vierde 
lid aanspraak kan worden gemaakt. 

6. Binnen drie maanden na afloop van 
elk jaar zendt het schoolbestuur de aanvrage 
om vergoeding bij het gemeen.tebestuur in, 
onder opgave van het verplichte aantal 
onderwijzers van de school of de scholen 
in dat jaar, van het per week gegeven 
aantal · uren vakonderwijs en van het voor 
beloning van vakonderwijzers uitgegeven 
bedrag, onder overlegging van de desbetref
fende betalingsbewijzen. In het geval, in 
het eerste lid bedoeld, stelt de gemeenteraad 
de vergoeding voor elk schoolbestuur vast 
met inachtneminc van het bepaalde in het 
derde lid. 

7. Indien een instelling of vereniging 
meer dan één, naar de onderscheidingen 
van artikel I gelijksoortige scbool in stand 
houdt, wordt de vergoeding berekend naar 
het verplichte aantal onderwijzers van elk 
dier soorten van scholen, voor zover aan 
deze scholen in het betreffende dienstjaar 
vakonderwijs werd gegeven. 

8. Voor de toepassing van de vorige 
leden worden de beloningen berekend met 
inbegrip van de niet op de vakonderwijzers 
verhaalbare pensioensbijdragen en van de 
overige uitgaven, voortvloeiende uit de 
naleving van de sociale wetgeving. 

9. Binnen twee weken zenden burge
meester en wethouders van een besluit, als 
in het eerste lid bedoeld, afschrift aan de 
besturen der in de gemeente gevestigde 
gelijksoortige bijzondere scholen, van de 
besluiten, als fa het vierde, vijfde en zesde 
lid bedoeld, aan het bestuur, dat de aanvrage 
deed. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van de dag, waarop het afschrift is toe
gezonden, kan een schoolbestuW" van het 
besluit in beroep komen bij Gedeputeerde 
Staten. 

10. Indien aan een bijzondere school 
een of meer vakonderwijzers in dienst 
treden, die niet krachtens artikel 53 der 
Wet in het genot zijn van wachtgeld ten 
laste van de gemeente, waarin de school 
is gevestigd, wordt jaarlijks op de vergoeding 
volgens dit artikel in mindering gebracht 
een bedrag, gelijk aan het wachtgeld, het
welk gedurende hun werkzaamheid aan de 
school in dat jaar krachtens artikel 53 dei 
Wet genoten wordt door een gewezen vak
onderwijzer der school of van een andere 
onder het bestuW" van dezelfde instelling 

· of vereniging staande school voor hetzelfde 
vak, als waarvoor de in dienst getreden 
vakonderwijzer is aangesteld. De vernün
dering wordt niet toegepast, indien de 
wachtgelder niet werd benoemd wegens 
een gewichtige reden1 ter beoordeling van 
Onze Minister. Vinaen ten aanzien van 
meer dan een onder bestuur van dezelfde 
instelling of vereniging staande scholen 
verminderingen plaats, dan mag het totaal 
der verminderingen niet overschrijden het 
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bedrag van het in de eerste volzin van 
dit lid bedoelde wachtgeld. 

Art. 37. Jaarlijks vóór x April zendt 
het bestuur, dat over het afgelopen jaar 
aanspraak maakt op de vergoeding in het 
vorige artikel bedoeld, aan de gemeenteraad 
zijn daartoe strekkende aanvrage, vergezeld 
van de bescheiden tot staving van de over 
het afgelopen jaar gedane uitgaven. 

De bepalingen van het tweede, zevende 
en achtste lid van artikel 35 zijn te dezen 
van overeenkomstige toepassing. 

Art. 38. De besturen der imtellingen en 
verenigingen zijn verplicht alle inlichtingen 
te verstrekken, welke het gemeentebestuur 
nodig acht voor de beoordeling der aan
spraken op de aangevraagde gemeentelijke 
vercoeding, bedoeld in de artikelen 31 tot 
en met 37. 

HOOFDSTUK II 

Bepalingen t.n behoeue van de sdwh.n voor 
doofstomms kinderen 

Art. 39. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 40 tot en met 48, zijn uitsluitend 
van toepassing op de scholen voor doof
stomme kinderen. 

Art. 40. I. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 41, worden tot de gewone klassen 
der school, behoudens machtiging van de 
hoofdinspecteur, de leerlingen niet toege.. 
laten, vóórdat zij de leeftijd van vijf jaren 
hebben bereikt. 

2. Aan de school kunnen worden toe
gevoegd een of meer klassen voor zeer 
jeugdige kinderen. Deze kinderen mogen 
de leeftijd van zeven jaren nog niet hebben 
bereikt. 

3. Leerlingen, die de leeftijd van zeven• 
tien jaren hebben bereikt mogen niet dan 
na verkregen machtiging van de hoofd
inspecteur de school bezoeken. Deze mach
tiging wordt telkens slechts voor de tijd 
van een jaar en voor dezelfde leerling niet 
meer dan driemaal verleend. 

Art. ,1. I. Geen kind wordt als leerling 
tot de school toegelaten, dan na onderzoek 
door een commissie, bestaande uit ten 
minste het hoofd der school, waarvoor 
toelating wordt verlangd, en een geneesheer, 
die met het onderzoek van doofstomme· 
kinderen is vertrouwd. Van het onderzoek 
wordt een gemeenschappelijk rapport op. 
gemaakt, dat in de school aanwezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie Jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrEiçe getoond. 

4. Wanneer de boofdmspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt
vel:'kregen, kan de hoofdinspecteur de be· 
slissing van Onze Mini.stel' inroepen. Het 
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bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 42. De bijdrage van het Rijk, be
doeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 48. Bij de vaststelling van het aantal 
leerlingen worden de leerlingen der klassen, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 40, 
niet medegeteld. 

Art. 43. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste vier onderwijzers, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
51 bedraagt. Voor elk tiental leerlingen 
boven de 50 wordt een onderwijzer meer 
vereist. Is het aantal leerlingen niet door 
10 deelbaar, dan wordt het overblijvende 
deel als een tiental aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die 
uitsluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken> in artikel 2 
der Wet vermeld onder i, j, k en , of in 
een vak, niet genoemd in artikel 47 van 
dit besluit, dan wel in meer dan een van 
deze vakken. . 

4. Wanneer het aantal leerlingen vast
gesteld volgens het eerste en tweede lid 
van artikel 5, op een school meer bedraagt 
dan 60, wordt een onderwijzer aangesteld 
boven het aantal, zoals dit in het eerste lid 
is aangegeven. 

,5, Wanneer aan een school een of meer 
klassen, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 40 zijn toegevoegd, wordt het per
soneel, dat volgens het eente lid aan de 
school verbonden moet zijn, vermeerderd 
met ten minste een onderwijzer of kleuter
onderwijzer, wanneer het aantal leerlingen 
meer bedraagt dan 7 en minder dan IS, 
met ten minste twee onderwijzers, of UD 
onderwijzer en één kleuteronderwijzer, wan
neer het aantal leerlingen meer bedraagt 
dan 14 en minder dan 21. Voor elk tien
tal leerlingen boven 20 wordt een onder
wijzer of kleuteronderwijzer aangesteld. Is 
het aantal leerlingen boven 20 niet door 10 
deelbaar, dan wordt het overblijvende deel 
als een tiental aangemerkt. 

6. De vaststelling van het aantal leer-
1.ingen der klasse, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 40 geschiedt ,op dezelfde wijze 
als voor de overige klassen der school is 
bepaald. 

7. Van de in het eerste, vierde en vijfde 
lid gestelde eisen kan Onze Minister vrij
stelling verlenen. 

Art. 44. Behalve de personen, bedoeld 
in artikel 18, zijn tot onderwijzer benoem
baar degenen die: 

a. een aan een Nederlandse Universiteit 
verworven academische graad bezitten; 

b. het doctoraal examen in de faculteit 
der godgeleerdh~id, der letteren en wijs
begeerte, der WIS-- en natuurkunde of der 
geneeskunde aan een Nederlandse Universi
teit met goed gevolg hebben afgelegd; 

c" de studie aan een kerkelijke kweek-
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school of seminarium tot opleiding van 
leraren voor enig kerkgenootschap met goed 
cevolg hebben voltooid; 

d. in het bezit zijn van een akte B 
middelbaar onderwijs in een of meer der 
volcende vakken: de Nederlandse taal, de 
Franse taal, de Engelse taal en de Hoogduitse 
taal. 

Art. 45. De onderwijzers, die in het bezit 
zijn van een bevoegdheid, bedoeld in artikel 
44, werden bij het vaststellen van hun 
maandsalaris geacht in het bezit te zijn 
van de akte van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel 77, onder b, der Wet van 1878. 

Art. 46. Voor de in het vorige artikel 
bedoelde onderwijzers komt bij de vast
stel! ing van de salarisancienniteit, bedoeld 
in artikel 12, mede in aanmerking de tijd, 
doorgebracht als docent aan een inrichting 
voor hoger onderwijs. 

Art. 47. Het leerplan der school omvat 
ten minste de vakken, in artikel 2 der Wet 
vermeld onder a tot en met d, benevens 
de vakken aldaar vermeld onder i, j en r 
en voor meisjes bovendien het vak onder 
Ic genoemd. 

Art. 48. ·1. In elk schoolgebouw of in 
de nabijheid daarvan moeten afzonderlijke 
lokalen voor lichamelijke oefening en voor 
bandenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK 111 

Bepalingen ten behoeve van de scholen voor 
slechthorende lei nderen 

Art. 49. De bepalincen, opgenomen in 
de artikelen so tot en met 56, zijn van 
toepassing op de scholen voor slechthorende 
kinderen. · 

Art. 50. Aan de in het vorige artikel 
bedoelde scholen kunnen een of meer af
zonderlijke klassen voor ernstig spraak
cebrekkige kinderen worden verbonden. 
Een klasse voor deze kinderen kan slechts 
gevormd worden bij aanwezigheid van ten 
minste 14 kinderen. 

Art. 51. 1. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 52 worden kinderen die de leeftijd 
van zes jaren nog niet hebben bereikt, 
behoudens machtiging van de hoofdinspec
teur, niet tot de school of tot de in het 
vorige artikel bedoelde klassen toegelaten. 

2. Aan de school kunnen worden toe-
aevoegd een of meer klassen voor zeer 
jeugdige kinderen. Deze kinderen mogen 
de leeftijd van zeven jaren nog niet hebben 

· bereikt. 
3. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 

jaren hebben bereikt, mogen niet dan na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school of de in het vorige artikel 
bedoelde klassen bezoeken. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leetliug niet meer 
dan driemaal verleend. 

Art. 52. 1. Geen kind wordt als leerling 
tot de school of de in artikel 50 bedoelde 
klassen toegelaten, dan na onderzoek door 
een commissie, bèstaande uit ten minste 
het hoofd der school, waarvoor toelating 
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wordt verlangd, en een geneesheer, die met 
het onderzoek van slechthorende en spraak
cebrekkige kinderen is vertrouwd. Van het 
onderzoek wordt een gemeenschappelijk 
rapport opgemaakt, dat in de school aan
wezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be-
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 53. De bijdrace van het Rijk, be" 
doeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal slechthorende leerlingen, 
vastgesteld volgens de bepalingen van het 
eerste en tweede lid van artikel S, minder 
bedraagt dan 27. Bij de vaststelling van 
het aantel leerlinaen worden de leerlingen 
der klassen, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 51 niet medegeteld. 

Art. 64. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal slechthorende leP.rlingen 
minder dan 29 bedraagt; voor elk veertiental 
slechthorende leerlingen boven 28 wordt 
een onderwijzer meer vereist. Is het aantal 
slechthorende leerlingen niet door 14 deel
baar, dan wordt het overblijvende deel als 
een veertiental aangemerkt. 

2. Wanneer aan een school een of meer 
klassen voor ernstig spraakgebrekkige kin
deren zijn verbonden, dan wel een of meer 
klassen, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 51, wordt het personeel, dat volcens 
het eerste lid aan de school verbonden 
moet zijn, ten behoeve van de klassen voor 
zeer ernstig spraakgebrekkige kinderen, ver
meerderd met ten minste een onderwijzer, en 
ten behoeve van de klassen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 51 met ten minste 
een onderwijzer of kleuteronderwijzer, wan• 
neer het aantal leerlincen van elk dezer 
klassen r4 bedraagt; voor elk veertiental 
leerlingen van elk dezer klassen boven 14 
wordt een onderwijzer meer vereist. Is het 
aantal leerlingen van elk dezer klassen niet 
door 14 deelbaar, dan wordt het overblij
vende deel als een veertiental aangemerkt. 

3. De vaststelling van het aantal leer
lingen voor de toepassing van onderschei• 
denlijk het eerste en tweede lid van dit 
artikel geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede Ud van artikel s. 

4. Voor het jaar, waarin tot vorming 
van afzonderlijke . klassen voor ernstig 
spraakgebrekkige kinderen, dan wel van 
klassen, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 51, is overgegaan en voor het jaar 
daarna, wordt het aantal onderwijzers voor 
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deze klassen · vastgesteld overeenkomstic de 
regelen, welke worden gevolgd bij de op
richting van een school. 

5. Onder de onderwijzers, in het eerste 
en tweede lid bedoeld, zijn niet begrepen 
zij, die uitsluitend belast zijn met het 
geven van onderwijs in een der vakken, 
in artikel 2 der Wet vermeld onder i, i 
en Ic, of in een vak, niet genoemd in artikel 
55 van dit besluit, dan wel in meer dan 
een van deze vakken. 

6. Van de in het eerste en tweede lid 
gestelde eisen kan Onze Minister vrijstelling 
verlenen. 

Art" 55. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
2 der Wet vermeld onder a tot en met g, 
i, j en r en voor meisjes bovendien het 
vak onder Je genoemd. 

Art. 56. I. In elk schoolgebouw of in 
de nabijheid daarvan moeten afzonderlijke 
lokalen voor lichamelijke oefening en voor 
handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK IV 

Bepalingen ten behoeue aan de &chol•n uoor 
blinde en slechtziende hinderen 

Art. 57. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 58 tot en met 66, zijn van 
toepassing op de scholen voor blinde en 
slechtziende kinderen. 

Art. 58. I. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 59 worden kinderen, die de leeftijd 
van zes jaren nog niet hebben bereikt, 
behoudens machtiging van de hoof dinspec
teur, niet tot de school toegelaten. 

2. Aan de school kuruien worden toe
gevoegd een of meer klassen voor zeer • 
jeugdige kinderen. Deu kinderen mogen de 
leeftijd van zeven jaren nog niet hebben 
bereikt. 

3. Leerlingen, die de leeftijd van zeven
tien jaren hebben bereikt mogen niet dan 
na verkregen machtiging van de hoofd
inspecteur de school bezoeken. Deze mach
tiging wordt telkens slechts voor de tijd 
van een jaar en voor dezelfde leerling niet 
meer dan driemaal verleend. 

Art. 59. I. Geen kind wordt als leerling 
tot de school toegelaten, dan na onderzoek 
door een commissie, bestaande uit ten minste 
het hoofd der school, waarvoor toelating 
wordt verlangd, en een geneesheer, die met 
het onderzoek van blinde en slechtziende 
kinderen is vertrouwd. Van het onderzoek 
wordt een gemeenschappelijk rapport op
gemaakt, dat in de school aanwezig blijft. 

.a. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur öf de 
inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het ondeni:oek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
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w1Jz1cmgen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 60. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan be:sturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 20. 

Bij de vaststelling van het aantal leer
lingen worden de leerlingen der klassen, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 58, 
niet medegeteld. 

Art. 61. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
25 bedraagt. Voor elk twaalftal leerlingen 
boven 24 wordt een onderwijzer meer 
vereist. Is het aantal leerlingen niet door 
12 deelbaar, dan wordt het overblijvende 
deel als een twaalftal aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel s. 

3. Wanneer aan de school een of meer 
klassen, als bedoeld in het tweede lid- van 
artikel 58 zijn toegevoegd, wordt het per
soneel dat volgens het eerste lid aan de 
school verbonden moet zijn, vermeerderd 
met ten minste een onderwijzer of kleuter
onderwijzer wanneer het aantal leerlingen 
meer dan I 2 bedraagt; voor elk twaalftal 
leerlingen boven 12 wordt een onderwijzer 
of kleuteronderwijzer meer vereist. Is het 
aantal leerlingen dezer klassen niet door 
12 deelbaar, dan wordt het overblijvende 
deel als een twaalftal aangemerkt. 

4. De vaststelling van het aantal leer
lingen der klassen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 58, geschiedt op dezelfde 
wijze als voor de overige klassen der school 
is bepaald. 

s. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die 
uitsluiténd belat zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken, in artikel 2 
der Wet vermeld onder h, ;, Je en r of in 
een vak, niet gemoemd in artikel 65 van 
dit besluit, dan wel in meer dan een van 
deze vakken. 

6. Wanneer het aantal leerlingen vast
gesteld volgens het eerste en tweede lid 
van artikel S, op een school meer bedraagt 
dan 60, wordt een onderwijzer aangesteld 
boven het aantal, zoals dit in het eerste 
lid is aangegeven. 

7. Van de in het eerste en zesde lid 
pstelde eisen kan Onze Minister vrijstellinc 
verlenen. 

Art. 82. Indien aan de school ook on
derwijs wordt ceceven in twee of meer 
der vakken Franse taal, Duitse taal, En
gelse taal, wiskunde en handelskennis kan, 
de Onderwijsraad gehoord, de in het eerste 
lid van artikel 23 bedoelde vergoeding 
worden verhoogd met het bedrag van het 
maandsalaris van een onderwijzer boven het 
in dat lid bedoelde aantal. 

Art. 63. Behalve de personen, bedoeld 
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in artikel 18, zijn tot onderwijzer benoem
baar degenen, die een bevoecdheid bezitten 
als bedoeld in artikel 44. 

Art. 64. 1. De onderwijzers, die in het 
bezit zijn van een bevoecdheid als bedoeld 
in het vorige artikel, worden bij het vast
stellen van hun maandsalaris geacht in het 
bezit te zijn van de akte van bekwaamheid. 
bedoeld in artikel 77, onder b, der Wet 
van 1878. 

2. Op deze onderwijzen is van toe
passinc het bepaalde in artikel 46. 

Art. 65. Het leerplan der school omvat 
ten minste de vakken, in artikel 2 der Wet 
venneld onder a tot en met h, benevens 
de vakken aldaar vermeld onder j en r en 
voor meisjes bovendien het vak onder k 
genoemd. 

Art. 66. 1. In elk school&"ebouw of in 
de nabijheid daarvan moeten atzonderlijke 
J okalen voor lichamelijke oefening en voor 
handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstellina verlenen. 

HOOFDSTUK V 

B•palingen ten bel&OftM uan á scholen uoor 
lichanwijk gehrekkige lcinüren 

Art. 67. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 68 tot en met 74, zijn uit
sluitend van toepassing op de scholen voor 
lichamelijk gebrekkige kinderen. 

Art. 68. 1. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 60 worden kinderen die de leeftijd 
van zes jaren nog niet hebben bereikt, 
behoudens machtiging van de hoofdinspec
teur niet tot de school toegelaten. 

2. Leerlingen. die de leeftijd van zeven
tien jaren hebben bereikt, mogen niet dan 
na ver.kregen machtiging van de hoofd
inspecteur de school bezoeken. Deze mach
tiging wordt telkens slechts voor de tijd 
van een jaar en voor dezelfde leerling niet 
meer dan driemaal verleend. 

Art. 69. 1. Geen kind wordt als leerling 
tot de school toegelaten, dan na onderzoek 
door een commissie, bestaande uit ten 
minste het hoofd der school, waarvoor 
toelating wordt verlangd, en een geneesheer, 
die met het onderzoek van lichamelijk 
gebrekkige kinderen is vertrouwd. Van het 
onderzoek wordt een gemeenschappelijk 
rapport opgemaakt dat in de school aan
wezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten. 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemminc wordt 
verkregen, kan de hoofdmspecteur de be
slissing van Onze Minister .inroepen. Het 

1260 

bestuur is gehouden zich naar deze beslissinc 
te gedragen. 

Art. 70. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 

. aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de beoalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 24. 

Art. 71. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
31 bedraagt; voor elk vijftiental leerlingen 
boven 30 wordt een onderwijzer meer vereist. 
Is het aantal leerlinen niet door 15 deel
baar, dan wordt het overblijvende deel als 
een vij!tiental aangemerkt. 

2. De vaststellinc van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die 
uitsluitend belast zijn met het ceven van 
onderwijs in een der vakken, in artikel 2 
der Wet vermeld onder h, i, k en r, of in 
een vak, niet genoemd in artikel 73 van 
dit besluit, dan wel in meer dan een van 
deze vakken. 

4. Van de in het eerste lid gestelde eis 
kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 72. Indien aan de school ook on
derwijs wordt gegeven in twee of meer 
der vakken Franse taal, Duitse taal, En
gelse taal, wiskunde en handelskennis, kan, 
de Onderwijsraad gehoord, de in het eerste 
lid van artikel 23 bedoelde vergoeding 
worden verhoogd met het bedrag van het 
maandsalaris van een onderwijzer boven het 
in dat lid bedoelde aantal. 

Art. 73. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 2 
der Wet vermeld onder a tot en met i en r 
en voor meisjes bovendien het vak onder 
k genoemd. 

Art. 14. 1. In elk schoolgebouw of in 
de nabijheid daarvan moet een afzonderlijk 
lokaal voor handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde eis 
kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTU_K VI 

Bepalingen ten beh041Ve van de scholen voor 
kinderen, lijdende aan tubercul0$e 

Art. 75. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 76. tot en met 81 zijn uitsluitend 
van toepassing op de scholen voor bed
legerige kinderen, lijdende aan tuberculose. 

Art. 76. 1. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 77 worden kinderen die de leeftijd 
van zes jaren nog niet hebben bereikt, 
behoudens machtiging van de hoofdinspec
teur, niet tot de school toegelaten. 

2. Leerlincen, die de leeftijd van zeven• 
tien jaren hebben bereikt, mogen niet dan 
na verkregen machtiging van de hoofd
inspecteur de school bezoeken. Deze mach
tiging wordt telkens slechts voor de tijd 
van een jaar en voor dezelfde leerlinc niet 
meer dan driemaal verleend. 

Art. 77. 1. Geen kind wordt als leerlinc 
tot de school toegelaten~ dan na ondeaoek 
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door een commissie, best..ande uit ten minste 
het hoofd der school, waarvoor toelating 
wordt verlangd, en een geneesheer, die met 
het onderzoek van tuberculeuze kinderen 
is vertrouwd. Van het onderzoek wordt een 
gemeenschappelijk rapport opgemaakt, dat 
in de school aanwezig blijft . . 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 78. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraact 
dan 241 tenzij Wij in bijzondere gevallen, 
de Onaerwijsraad gehoord, dit aantal lager 
hebben gesteld. 

Art. 79. I. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
31 bedraagt; voor elk vijftiental leerlincen 
boven 30 wordt een onderwijzer meer ver
eist. Is het aantal leerlingen niet door IS 
deelbaar, dan womt 1h!t overblijvende deel 
als een vijftiental aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerate 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die 
uitsluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken, in artikel 2 
der Wet vvmeld onder la, i," k en r, of in 
een vak, niet genoemd in artikel 81 van 
dit besluit, dan wel in een of meer van 
deze vakken. 

4. Van de in het eerste lid gestelde eis 
kan Ome Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 80. Indien aan ae school ook on
derwijs wordt gegeven m twee of meer · 
der vakken Franse taaJ, Duitse taal, Engelse 
taaJ wiskunde en handelskennis, kan, de 
Onderwijsraad gehoord, de in het eerste lid 
van artikel 23 bedoelde vergoeding worden 
verhoogd met het bedrac van het maand
salaris van een onderwijzer boven het in 
dat lid bedoelde aantal. 

Art. 81. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
2 der Wet onder a tot en met i en voor 
meisjes bovendien het vak onder k genoemd. 
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HOOFDSTUK VII 

Bepalingen ten behoeue uan de scholen uoor 
ziekelijke kinderen 

Art. 82. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 83 tot en met 88, zijn uitsluitend 
van toepassing op de scholen voor ziekelijke 
kinderen. 

Art. 83. I. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 84 worden kinderen, die de leeftijd 
van zeven jaren nog niet hebben bereikt, 
behoudens machtiging van de hoofdinspec
teur, niet tot de school toegelaten. 

2. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mocen niet dan na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school bezoeken. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerling niet meer dan 
driemaal verleend. 

Art. 84. I. Geen kind wordt als leerling 
tot de school toegelaten, dan na onderzoek 
door een commissie, bestaande uit ten minste 
het hoofd der school, waarvoor toelating 
wordt verlangd, en een geneesheer, die met 
het onderzoek van kinderen, waarvoor deze 
scholen zijn bestemd, is vertrouwd. Van 
het onderzoek wordt een gemeenschappelijk 
rapport opgemaakt, dat in de school aan
wezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het omderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

5. Daar, waar naar het oordeel van 
Onze Minister de toelating van kinderen 
tot de school op een andere wijze dan in 
het eerste lid is bepaald, voldoende is ge
regeld, kan in afwijking van het bepaalde 
in dat lid die wijze van toelating worden 
gevolgd. 

Art. 85. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3 wordt niet verstrekt, 
aan besturen, die scholen in stand houden. 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 47, teiuij Wij in bijzondere gevallen, 
de Onderwijsraad gehoord, dit aantal lacer 
hebben gesteld. 

Art. 86. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
49 bedraagt; voor elk 24-tal leerlincen boven 
48 wordt een onderwijzer meer vereist. Is 
het aantal leerlingen niet door 24 deelbaar, 
dan wordt het overblijvende deel als een 
vier en twintigtal aangemerkt. 
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2. De vaststelling van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van het 
eerste en tweede lid van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die 
uitsluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken, in artikel 2 
der Wet vermeld onder h, i, k en r of in 
een vak, niet genoemd in artikel 88 van 
dit besluit, dan wel in meer dan een van 
deze vakken. 

4. Van de in het eerste lid gestelde eis 
kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 87. Indien aan de school ook 
onderwijs wordt gegeven in twee of meer 
der vakken Franse taal, Duitse taal, En
gelse taal, wiskunde en hanae1s.s:ennis, kan, 
de Onderwijsraad gehoord, de in het eerste 
lid van artikel 23 bedoelde vergoeding 
worden verhoogd met het bedrag van het 
maandsalaris van een onderwijzer boven het 
in dat lid bedoelde aantal. 

Art. 88. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
2 der Wet vermeld onder a tot en met i 
en voor meisjes bovendien het vak onder 
k genoemd. 

HOOFDSTUK VIII 

Bepalingen ten behoeve van de scholen voor 
kinderen, lijdende aan toevallen 

Art. 89. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 90 tot en met 97, zijn uitsluitend 
van toepassing op de scholen voor kinderen, 
lijdende aan toevallen. 

Art. 90. Aan de in het vorige artikel 
bedoelde scholen kunnen klassen voor 
imbecillen worden verbonden. 

Art. 91. I. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 92 worden kinderen, die de leeftijd 
van zes jaren nog niet hebben bereikt, niet 
tot de school toerelaten. Debielen worden 
niet tot de daarvoor bestemde klasse toe
platen vóór zij de leeftijd van zeven jaren 
hebben bereikt. 

2. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen niet dan na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school bezoeken Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerling niet meer 
dan driemaal verleend. 

Art. 92. I. Geen kind wordt als leerling 
tot de school toegelaten, dan na onderzoek 
door een commissie, bestaande uit ten minste 
het hoofd der school, waarvoor toelating 
wordt verlangd. · en een geneesheer, die met 
het onderzoek van epileptische kinderen is 
vertrouwd. Van net oncterzoek wordt een 
gemeenschappelijk rapport opgemaakt, dat 
in de school aanwezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

· 3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur on hun aa.nvrace getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is. dat het onderzoek niet voldOét 
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aan ·de daaraan naar billiikheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij (!een overeenstemming wordt 
verkregen, kan cte hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Mimster mroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 93. De biidrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel s, minder bedraagt 
dan 35. . 

Art. 94. ZO<lra het aantal imbecille leer
lingen ten minste 10 bedraagt, wordt hier
voor een afzonderliike klasse gevormd. 
Binnen tien C1ëL2:en nadat deze klasse is 
gevormd, wordt hiervan aan Onze Minister 
en aan de hoofdinspecteur kennis gegeven. 

Art. 95. I. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
37 bedraagt; voor elk achttiental leerlingen 
boven 36 wordt een onderwijzer meer ver
eist. Is het aantal leerlingen niet door I 8 
deelbaar, dan wordt het overblijvende deel 
als een achttiental aangemerkt. 

2. Wanneer aan een school een of meer 
klassen zijn verbonden voor imbecillen, 
wordt het personeel, dat volgens het eerste 
lid aan de school verbonden moet zijn, 
vermeerderd met ten minste een onderwijzer • 
of kleuteronoerw1Jzer, wanneer het aantal 
leerlingen der klasse meer bedraagt dan Q 
en minder dan 19. 

Voor elk achttiental leer11ngen boven 18 
wordt een onderwijzer of kleuteronderwijzer 
meer vereist. Is het aantal leerlingen niet 
door I 8 deelbaar dan wordt het overblijven
de deel als een achttiental aangemerkt. 

3. De vaststelling van het aantal leer
lingen voor de toepassing van onderschei
denlijk het eerste en tweede lid van dit 
artikel ceschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

4. Voor het jaar, waarin tot vorming 
van afzonderlijke klassen voor imbecillen 
is overgegaan en voor het jaar daarna, 
wordt het aantal onderwijzers zowel voor 
de afzonderlijk gevormde klassen als voor 
het overige gedeelte der school, vastgesteld 
overeenkomstig de regelen, welke worden 
gevolcd bij de oprichting van een school. 

5. Onder de onderwijzers, in dit artikel 
bedoeld, zijn niet begrepen zij, die uitsluitend 
belast zijn met het geven van onderwijs 
in een der vakken, in artikel 2 der Wet 
vermeld onder h, i, ;, ken r of in een vak, 
niet genoemd in artikel 96 van . dit besluit, 
dan wel in meer dan een van deze vakken. 

6. Van de in het eerste en tweede lid 
gestelde eisen kan Onze Minister vrijstelling 
verlenen. 

Art. 96. Het leerplan der scholen -
met uitzondering van dat vo~r de klassen 
voor imbecillen - moet ten minste · om
vatten de vakken, in artlkeJ 2 der Wet 
vermeld onder a, b, c, d, g, h, i, j en r en 
voor meisjes bovendien het vak onder k 
genoemd; het leerplan der klassen voor 
imbecillen moet ten minste omvatten de 
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vakken, in artikel 2 der Wet vermeld onder 
1, h, i, i en r en voor meisjes bovendien 
het vak onder k genoemd. 

Art. 97. I. In elk schoolgebouw of in 
de nabijheid daarvan moeten afzonderlijke 
lokalen voor lichamelijke oefening en voor 
handenàrbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK IX 

Bepalingen ten behoeve van á scholen voor 
za,akzinnige kinderen, met uilz:,,uüring van 
ds scholen, verbonden aan gutidaten, bedoeld 
in artilul 7 der met van 27 April 1884 

(Staatsblad N°. 96) 

Art. 98. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 99 tot en met 106. ziin uit
sluitend van toepassing op de scholen voor 
zwakzinnige kinderen, voor zover deze 
scholen niet zijn verbonden aan gestichten 
bedoeld in artikel 7 der Wet van 27 April 
1884 (Staatsblad N°. 96). 

Art. 99. I. De in het vorige artikel 
bedoelde scholen worden onderscheiden in 
scholen voor debielen en m scholen voor 
imbecillen. 

2. Aan de scholen voor debielen kunnen 
klassen voor imbecillen worden verbonden. 

Art. 100. I. Onverminderd het bepaal
de in artikel 101 worden, behoudens mach
tiging van de hoofdinspecteur, debielen niet 
tot de school als leerling toegelaten, vóór 
zij de leeftijd van zeven jaren hebben 
bereikt. lmbecillen worden niet tot de 
school als leerling toegelaten, vóór zij de 
leeftijd van zes jaren hebben bereikt. 

2. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen ruet dan na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school bezoeken. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerlinc niet meer 
dan driemaal verleend. 

Art. 101. 1. Geen kind wordt als leer
ling tot de school toecelaten, dan na onder
zoek door een comm1ss1e, bestaande uit ten 
minste het hoofd der school, waarvoor toe. 
lating wordt verlangd, en een geneesheer, 
die met het psychiatrisch onderzoek van 
zwakzinnige kjnderen is vertrouwd. Van 
het onderzoek wordt een gemeenschappelijk 
rapport opgemaakt, dat in de school 
aanwezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de schpol heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billiikheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Ind,en hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 

s. 1949, J 596 

bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 102. De bijdrage van het Rijk. 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 35 . . 

Art. 103. Imbecille leerlingen van een 
school voor debielen worden niet mede-
geteld, wanneer het aantal dezer leerlingen 
minder dan 10 bedraagt. Zodra het aantal 
imbedlle leeriancen ten minste xo bedraact, 
wordt hiervan een afzonderlijke klasse ge
vormd. 

Binnen tien dagen nadat deze klasse 
of klassen zijn gevormd, wordt hiervan aan 
Onze Minister en aan de hoofdinspecteur 
kennis eeceven. Het aantal klassen, in dit 
artikel bedoeld, mag aan ,een school niet 
meer dan drie bedragen. 

Art. 104. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste twee onderwijzers, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
55 bedraagt. Voor elk achttiental leerlingen 
boven 54 wordt een onderwijzer meer ver
eist. Is het aantal leerlingen niet door 18 
deelbaar, dan wordt het overblijvende deel 
als een achttiental aangemerkt. 

2. Wanneer aan een school een of meer 
klassen zijn verbonden voor imbecillen, 
wordt het personeel dat volgens het ,eerste 
lid aan de school verbonden moet zijn, ver
meerderd met ten minste een onderwiizer 
of kleuteronderwijzer, wanneer het aantal 
leerlingen der klasse meer bedraagt dan 9 
en minder aan rg; met ten minste twee 
onderwijzers of kleuteronderwijzers, wanneer 
het aantal leerlingen der klassen meer be
draagt dan 18 en minder dan 37; met ten 
minste drie onderwijzers of kleuteronderwij
zers, wanneer het aantal leerlingen der 
klassen meer bedraagt dan 36 en minder 
dan 55. 

3. Met inachtneming van het bepaalde 
in het vorige artikel geschiedt de vaststelling 
van het aantal leerlingen voor de toepassing 
van onderscheidenlijk het eerste en tweede 
lid van dit artikel naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

4. Voor het jaar. waarin tot vorming van 
afzonderlijke klassen voor imbecillen is over
gegaan en voor het jaar daarna, wordt het 
aantal onderwijzers voor deze klassen vast-
11esteld overeenkomstig de regelen, welke 
worden gevolad bij de oprichting van een 
school. 

5. Onder de onderwijzers, in dit artikel 
bedoeld, zijn niet begrepen zij, die uit
sluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken, in artikel a 
der Wet vermeld onder la, i, j, k en r of in 
een vak, niet genoemd in artikel xos van dit 
besluit, dan wel in meer dan een van deze 
vakken. 

6. Van de in het eerste en tweede lid 
gestelde eisen kan Onze Minister vrijstelling 
verlenen, 

Art. 105. Het leerplan der scholen voor 
debielen, met uitzondering van dat voor de 
klassen voor imbecillen, moet ten minste 
omvatten de vakken, in 1&rtikel 2 der Wet 
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vermeld onder a, b, c, d, g, h, i, i en r en 
voor meisjes bovendien het vak onder k 
genoemd; het leerplan der scholen voor 
imbecillen en dat van de klassen voor im
becillen verbonden aan de school voor 
debielen, moet ten minste omvatten de 
vakken, in artikel 2 der Wet vermeld onder 
g, . la, i, j en r en voor meisjes bovendien 
het vak onder k genoemd. 

Art. 106. 1. In elk schoolgebouw of in 
de nabijheid daarvan moeten afzonderlijke 
lokalen voor lichamelijke oefening en voor 
handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde eisen 
kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK X 

Bepalingen ten beho.ue uan tl. scholen voor 
zmakzinnige kintûren, uerbondan aan ge

stidrten, bedoeld in artilul 7 ü, roet van 
uan 27 April 1884 (Staatsblad N°. 96) 

Art. 117. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 108 tot en met 113, zijn uit
sluitend van toepassing op de scholen voor 
zwakzinniR:e kinderen, verbonden aan ge
stichten, bedoeld in artikel 7 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad oO. 96). 

Art. 118. 1. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 109 worden kinderen, die de leef
tijd van zes jaren nog niet hebben bereikt, 
ruet tot de school toegelaten. 

2. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen niet dan na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school bezoeken. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerling niet meer 
dan driemaal verleencl, 

Art. 109. 1. Geen kind wordt als leerling 
tot de school toegelaten, dan na onderzoek 
door een commissie, bestaande uit ten minste 
het hoofd der school, waarvoor toelating 
wordt verlangd, en een geneesheer, die met 
het psychiatrisch onderzoek van zwakzinnige 
kinderen is vertrouwd. Van het onderzoek 
wordt een gemeenschappelijk rapport opge
maakt, dat in de school aanwezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, na
dat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hootaU1Specteur of de 
inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van oor
deel is, dat het onderzoek niet voldoet aan 
de daaraan naar billijkheid te stellen eisen, 
treedt hij omtrent de aan te brengen wijzi
gingen in overleg met het bestuur. Indien 
hierbij geen overeenstemming wordt verkre
gen, kan de hoofdinspecteur de beslissing 
van Onze Minister inroepen. liet bestuur is 
gehouden zich naar deze beslissing te ge
dragen. 

Art. 111. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leertmgen, vastgesteld 
volgens de bepalincen van net eerste en 
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tweede lid van artikel 5, mmaer bedraagt 
dan 35. 

Art. 111. I. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer 
of kleuteronderwijzer, wanneer het aantal 
leerlingen minder bedraagt dan 37; door 
tenminste twee onderwijzers of kleuter
onderwijzers, wanneer net aantal leerlingen 
bedraagt van 37 tot en met 54. Voor elk 
achttiental leerlingen. boven S4 wordt een 
onderwijzer of kleuteronderwijzer meer ver
eist. Is het aantal leerlingen niet door 18 
deelbaar, dan wordt het overblijvende deel 
als een achttiental aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal leer• 
1.ingen geschiedt naar de bepalingen van het 
eerste en tweede lid van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die uit
sluitend belast zijn met het geven van on
derwijs in een der vakken in artikel 2 der 
Wet vermeld onder h, i, j, ken r of in een 
vak niet genoemd in artikel 112 van dit 
besluit, dan wel in meer dan een van deze 
vakken. 

4. Van de in het eerste lid gestelde eisen 
kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 112. Het leerplan der school omvat 
ten minste de vakken in artikel 2 der Wet 
vermeld onder g, h, i, i en ren voor meisjes 
bovendien het vak onder k genoemd. 

Art. 113. 1. In elk schoolgebouw of in 
de nabijheid daarvan moeten afzonderlijke 
lokalen voor lichamelijke oefening en voor 
handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde eisen 
kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK XI 

Bepalingen ten Hhoeve van de scholen voor 
zur mosilijk opvoedbare kinderen 

Art. 114. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen us tot en met 120, zijn uit
sluitend van toepassing op de scholen voor 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen. 

Art. 115. 1. Onverminderd het bepaal
de in artikel 116 worden kinderen, die de 
leef tijd van zes jaren nog niet hebben be
reikt, behoudens machtiging van de hoofd
inspecteur, niet tot de school toegelaten. 

2. Leerlingen, die de leef tijd van vijftien 
jaren bebben bereikt, mogen niet dan na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school bezoeken. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerling niet meer 
dan driemaal verleend. 

Art. 116. 1. Geen kind wordt als leer
ling tot de school toegelaten, dan na onder
zoek door een commissie, bestaande uit ten 
minste het hoofd der school, waarvoor 
toelatinc wordt verlangd, en 'een geneesheer, 
die met het psychiatrisch onderzoek van 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen vertrouwd 
is. Van het onderzoek wordt een gemeen
schappelijk rapport . opgemaakt, dat in de 
school aanwezig blijft. 

3. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

s. Het in het eerste Ud bedoelde &"apport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
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nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij i,reen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedragen. 

Art. 117. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 24. 

Art. 118. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste een onderwijzer, 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
33 bedraagt; voor elk zestiental leerlingen 
boven 32 wordt een onderwijzer meer ver
eist. Is het aantal leerlingen niet door 16 
deelbaar, dan wordt het overblijvende deel 
als een zestiental aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel s. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, ziin niet begrepen zij, die uit
sluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken, In artikel 2 
der Wet vermeld onder h. i, i, k en , of 
in een vak, niet genoemd in artikel 119 
van dit besluit, dan wel in meer dan een 
van deze vakken. 

4. Van de m net eerste lid gestelde eis 
kan Onze Minister vrijsteUmg verlenen. 

Art. 119. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
2 der Wet vermeld onder a tot ~n met jen r 
en voor meisjes bovendien het vak onder k 
genoemd. 

Art. 120. I. In elk schoolgebouw of 
in de nabijheid daarvan moeten afzonder
lijke lokalen voor lichamelijke oefening en 
voor handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen Jean Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK XII 

Bepalingen ten behoeve van de scholen voor 
regeriflll!• en voogdijpupillen, verpleegd in 

voor hen bestemde gestichten 

Art. 121. De bepalingen, opgenome;-Jin 
de artikelen 122 tot en met 127, zijn van 
toepassing op de scholen uitsluitend bestemd 
voor leerlingen die behoren tot de bevol
king van de van Regeringswege goedge
keur de gestichten voor de verpleging van 
minderjarigen aJs bedoeld bij de artikelen 
12 en IS der Wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n°. 64) (Regerings- en voogdij
kinderen). 

Art. 122. J. Onverminderd het bepaal
de in artikel 123 worden kinderen, die de 
leeftijd van zes jaren nog niet hebben 
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bereikt, behoudens machtiging van de 
hoofdinspecteur, niet tot de school toege
laten. 

2. Leerlingen, aie de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen niet dan na 
verkregen macnt1gmg van de hoof dinspec
teur de school bezoeken. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerling niet meer 
dan driemaal verleend. 

Art. 123. 1. Geen kind wordt als leer
ling tot de school toegelaten, dan na onder
zoek door een commissie, bestaande uit ten 
minste het hoofd der school, waarvoor 
toelating wordt verlangd, een geneesheer, 
die met het psychiatrisch onderzoek, en 
een academisch gevormd psycholoog, die 
met het osychologisch onderzoek van kin
deren vertrouwd is. Van het onderzoek 
wordt een gemeenschappelijk rapport op
gemaakt, dat in de school · aanwezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste vijf jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg · met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar aeze oeslissing 
te gedragen. 

Art. 124. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 47, tenzij Wij in bijzondere gevallen, 
de Onderwijsraad gehoord, dit aantal lager 
hebben .gesteld. 

Art. 125. 1. Wanneer de school uit
sluitend wordt bezocht door leerlingen, 
behorende tot één der groepen van kinderen, 
bedoeld in een van de hoofdstukken II tot 
en met XI, XIII en XIV, wordt zij voor 
de toepassing van a1t oes1u1t gerekend te 
behoren tot de scholen in het betreffende 
hoofdstuk genoemd. 

2. In alle andere gevallen wordt het 
hoofd der school bijgestaan door ten minste 
een onderwijzer wanneer het aantal leer
lingen minder dan 49 bedraagt; voor elk 
vier en twintigtal leerlinien boven 48 wordt 
een onderwijzer meer vereist. Is het aantal 
leerlingen met door 24 deelbaar, dan wordt 
het overblijvende deel als een vier en 
twintigtal aangemerkt. 

3. De vaststelling van het aantal leer
lingen, bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel geschiedt naar de beoalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

4. Onder de onderwijzers, in het tweede 
lid bedoeld, zijn niet becrepen zij, die 
uitsluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken in artikel 2 
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der Wet vermeld onder h, i1 i, k en r of 
in een vak, niet genoemd ui artikel 126 
van dit besluit, dan wel in meer dan een 
van deze vakken. 

5. Van de in oet tweede lid gestelde 
eis kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 126. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
2 der Wet vermeld onder a tot en met j 
en r en voor meisjes bovendien het vak 
onder k genoemd. 

Art. 127. 1. In elk schoolgebouw of 
in de nabijheid daarvan moeten afzonder
lijke lokalen voor lichamelijke oefenina en 
voor handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gc:stelde 
eisen kan Onze Minister vr1Jstelling verlenen. 

HOOFDSTUK XIII 

Bepalingen i,n bel&NVe uan de scholen, 
uerbondm aan paedologiscl&, instituten 

Art. 128. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 129 tot en met 134, zijn uit
sluitend van toepassing op de scholen ver
bonden aan paedologische instituten. 

Art. 129. 1. Onverminderd het bepaal
de in artikel 130 worden kinderen, die de 
leeftijd van zes jaren nog met hebben 
bereikt, behoudens machticinc van de 
hoofdinspecteur, niet tot de school toe
platen. 

2. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen niet dan. na 
verkregen machtiging van de hoofdinspec
teur de school bezoek.en. Deze machtiging 
wordt telkens slechts voor de tijd van een 
jaar en voor dezelfde leerling niet meer 
dan driemaal verleend. 

Art. 130. 1. Geen kind wordt als leer
ling tot de school toegelaten, dan na onder
zoek door een commissie, bestaande uit 
ten minste het hoofd der school, waarvoor 
toelating wordt verlangd, een geneesheer, 
di~ met het psychiatrisch onderzoek, en 
een academisch gevormd psycholoog, die 
met het psychologisch onderzoek van kin
deren is vertrouwd. Van het onderzoek 
wordt een gemeenschappelijk rapport op
gemaakt, dat in de school aanwezig blijft. 

z. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hllll aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderz;oek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hii omtrent de aan te brensen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissinc van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is phouaen z1cn naar deze beslissing 
te gedracen. 

s. Jaarlijks in de maand Januari zendt 
het bestuur aan Onze Minister een verslag 
van de op de school geplaatste kinderen, 
waaruit blijkt: 
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10. de aard van bun afwijkinc: 
ao. welk onderzoek op ben is toegepast: 
3°. welke behandeling zij hebben ge-

noten. 
Art. 131. De bijdrage van het Rijk" 

bedoeld .in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden" 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalincen van het eerste en 
tweede lid van. artikel 5, minder bedraagt 
dan 47. 

Art. 132. 1. Het hoofd der school wordt 
bijcestaao door ten minste drie onderwijzers 
wanneer het aantal leerlingen minder dan 
49 bedraagt; voor elk twaalftal eerlin,gen 
boven 48 wordt een onderwijzer meer 
vereist. Is het aantal leerlincen niet door 
12 deelbaar, daa wordt het overblijvende
deel als een twaalftal aangemerkt. · 

2. De vaststelling van het aantal leer
lingen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid ·van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, ln het eente
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die uit
sluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken in artikel 2 
der Wet vermeld onder h, i, ;, k en r or 
in een vak, niet genoemd in artikel I 33 
van dit besluit, dan wel in meer dan een 
van deze vakken. 

Van de in het eerste lid gestelde eis kan 
Onze Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 133. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
3 der Wet vermeld onder a, b, c, d, g, h, 
i, jen ren voor meisjes bovendien het vak 
onder k genoemd. 

Art. 13'. 1. In elk schoolgebouw or 
in de nabijheid daarvan moeten afzonder
lijke lokalen voor lichamelijke oefening en 
voor handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstelling verlenen. 

HOOFDSTUK XIV 

Bepalingen ten behoeve uan de scholen ooor
kinderen met lur- en opuoedingsma.ilijkheden 

Art. 135. De bepalingen., opgenomen in 
de artikelen 136 tot en met 141, zijn uit
sluitend van toepassing op de scholen voor
kinderen met leer- en opvoedincsmoeilijk
heden, andere dan de overige in dit besluit 
bedoelde kinderen. 

Art. 136. 1. Onverminderd het bepaal
de in artikel 137 worden kinderen, die de
leeftijd van zeven jaren nog niet hebben 
bereikt, behoudens machtiging van de hoofd
inspecteur, rûet tot de school toegelaten. 

a. Leerlingen, die de leeftijd van vijftien 
jaren hebben bereikt, mogen niet dan na. 
verkregen machticing van de hoofdinspecteur 
de school bezoeken. Deze machtiging wordt 
telkens slechts voor de tijd van een jaar 
en voor dezelfde leerling niet meer dan 
driemaal verleend. 

Art. 137. 1. Geen kind wordt als leer
ling tot de school toegelaten, dan na onder
zoek door een commissie, bestaande uit 
ten minste het hoofd der school, waarvoor 
toelating wordt verlangd, een geneesheer, 
die met het psychiatrisch onderzoek, en 
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een academisch gevormd psycholoog, die 
met het psychologisch onderzoek van kin
deren is vertrouwd. Van het onderzoek 
wordt een gemeenschappelijk rapport op
gemaakt, dat in de school aanwezig blijft. 

2. De hoofdinspecteur en de inspecteur 
zijn bevoegd het onderzoek bij te wonen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde rapport 
wordt gedurende ten minste drie jaren, 
nadat de leerling de school heeft verlaten, 
door het hoofd der school bewaard. Het . 
rapport wordt aan de hoofdinspecteur of 
de inspecteur op hun aanvrage getoond. 

4. Wanneer de hoofdinspecteur van 
oordeel is, dat het onderzoek niet voldoet 
aan de daaraan naar billijkheid te stellen 
eisen, treedt hij omtrent de aan te brengen 
wijzigingen in overleg met het bestuur. 
Indien hierbij geen overeenstemming wordt 
verkregen, kan de hoofdinspecteur de be
slissing van Onze Minister inroepen. Het 
bestuur is gehouden zich naar deze beslissing 
te gedracen. 

Art. 138. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet ventrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlingen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5, minder bedraagt 
dan 44, tenzij Wij in bijzondere gevallen, 
de Onderwijsraad gehoord, dit aantal lager 
hebben gesteld. 

Art. 139. 1. Het hoofd der school wordt 
bijgestaan door ten minste twee onderwij
zers, wanneer het aantal leerlingen minder 
dan 46 bedraagt; voor elk vijftiental leer• 
lingen boven 45 wordt een onderwijzer meer 
vereist. Is het aantal leerlingen niet door 
15 deelbaar, dan wordt het overblijvende 
deel als een vijftiental aangemerkt. 

2. De vaststelling van het aantal leer
lincen geschiedt naar de bepalingen van 
het eerste en tweede lid van artikel 5. 

3. Onder de onderwijzers, in het eerste 
lid bedoeld, zijn niet begrepen zij, die 
uitsluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken in artikel 2 
der Wet vermeld onder h, i, ;, h en r of 
in een vak, niet cenoemd in artikel 140 
van dit besluit, dan wel in meer dan een 
van deze vakken. 

4. Van de in het eerste lid gestelde eis 
kan Ome Minister vrijstelling verlenen. 

Art. 140. Het leerplan der school moet 
ten minste omvatten de vakken, in artikel 
2 der Wet vermeld onder a tot en met i 
en voor meisjes bovendien het vak onder 
h genoemd. / 

Art. 141. 1. In elk schoolgebouw of 
in de nabijheid daarvan moeten afzonder
lijke lokalen voor lichamel~ke oefening en 
voor handenarbeid aanwezig zijn. 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstelling ver• 
lenen. 

HOOFDSTUK XV 

Bepalingen ten behCHJVB van de scholen voor 
schippershitUÜ!r•n 

Art. 142. De bepalingen, opgenomen in 
de artikelen 143 tot en met 152, zijn uit-
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sluitend van toepassing op de scholen voor 
schipperskinderen. 

Art. 143. I. De in het vorige artikel 
bedoelde scholen worden onderscheiden in 
scholen voor continu-onderwijs en in scholen 
voor ligplaatsonderwijs. 

2. De scholen voor continu-onderwijs 
worden uitsluitend bezocht door: 

a. voor het ontvangen van onderwijs 
aan de wal gehuisveste kinderen van ouders, 
die een trekkend bestaan hebben; 

b. kinderen van de onder a bedoelde 
ouders, wier moeders zich uitsluitend in het 
belang van het onderwijs der kinderen 
tijdelijk aan de wal hebben gevestigd. 

De onder a en b bedoelde kinderen moeten 
de leeftijd van acht jaren hebben bereikt. 

3. De scholen voor ligplaatsonderwijs 
worden uitsluitend bezocht door kinderen, 
die de leeftijd van zes jaren hebben bereikt, 
met hun ouders een trekkend bestaan hebben 
en op het schip gehuisvest zijn. 

4. Aan de in dit artikel bedoelde scholen 
en aan andere scholen voor lager onderw. ijs 
kunnen, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 147, klassen voor continu- en 
voor ligplaatsonderwijs worden verbonden. 
Ten aanzien van deze klassen is het bepaalde 
in het tweede en derde lid van overeen
komstige toepassing. 

5. Van de in het tweede, derde en vierde 
lid gestelde eisen kan Onze Minister ont
heffing verlenen. 

An. 144. Leerlingen, die de leeftijd van 
vijftien jaren hebben bereikt, mogen niet 
dan na verkregen machtiging van de hoofd
inspecteur de scholen of klassen bezoeken. 
Deze machtiging wordt telkens slechts voor 
de tijd van een jaar en voor dezelfde leerling 
niet meer dan driemaal verleend. 

An. 145. 1. Het hoofd ener school voor 
ligplaatsonderwijs en van een school, waar
aan een of meer klassen voor ligplaats
onderwijs zijn verbonden, is verplicht 
dagelijks, in een daartoe bestemd register, 
aantekening te houden van het aantal 
leerlingen, hetwelk die school of klassen 
bezoekt. 

2. Binnen drie dagen na afloop van 
elke maand verstrekken de hoofden der in 
het eerste lid bedoelde scholen aan de 
hoofdinspecteur een opgave van het aantal 
leerlingen, dat op elke schooldag van die 
maand de school of klasse heeft bezocht. 

Art. 146. 1. De bijdrage van het Rijk, 
bedoeld in artikel 3, wordt niet verstrekt 
aan besturen, die scholen in stand houden, 
waarvan het aantal leerlincen, vastgesteld 
volgens de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 5 voor wat betreft 
de scholen voor continu-onderwijs en van 
het derde en vierde lid van artikel 5 voor 
wat betreft de scholen voor ligplaats
onderwijs, minder bedraagt dan onder
scheidenlijk 49 en 39 leerlingen, tenzij Wij 
in bijzondere gevallen, de Onderwijsraad 
geboord, deze aantallen lager hebben gesteld. 

2. Voor een school voor ligplaatsonder
wijs1 welke voor vergoeding als zodanig 
reeas in aanmerking is gekomen, kan Onze 
Minister, de Onderwijsraad gehoord, telkens 
voor een jaar ontheffing verlenen van de 
in het eerste lid gestelde eis. 
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Art. 147. I. Wanneer het aantal leer
lingen, dat voor continu-onderwijs in aan
merking komt, ten minste 15 bedraagt, 
kan met toestemming van Onze Minister 
voor deze leerlingen een afzonderlijke klasse 
worden gevormd. 

2. Wanneer het aantal leerlingen, dat 
voor ligplaatsonderwijs in aanmerking komt, 
ten minste 12 bedraagt, kan voor deze 
leerlingen eveneens met toestemming van 
Onze Minister een afzonderlijke klasse 
worden atevormd. 

3. Het aantal klassen in dit artikel 
bedoeld mag aan een school niet meer 
dan vier bedragen. 

Art. 148. 1. Het hoofd der school voor 
continu-onderwijs wordt bijgestaan door 
ten minste een onderwijzer, wanneer het 
aantal leerlingen minder dan 51 bedraagt; 
voor elk dertigtal leerlingen boven 50 wordt 
een _onderwijzer meer vereist. Is het aantal 
leerlingen boven 50 niet door dertig deel
baar, dan wordt het overblijvende deel als 
een dertigtal aangemerkt. 

2. Het hoofd der school voor ligplaats
onderwijs wordt bijgestaan door ten minste 
een onderwijzer, wanneer het aantal leer
lingen minder dan 41 bedraagt; voor elk 
vijf en twintigtal leerlingen boven 40 wordt 
een onderwijzer meer vereist. Is het aantal 
leerlingen boven 40 niet door vijf en twintig 
deelbaar, dan wordt het overblijvende deel 
als een vijf en twintigtal aangemerkt. 

3. Wanneer aan een school een of meer 
klassen zijn verbonden voor continu-onder
wijs wordt ten behoeve van deze klasse of 
klassen het personeel, dat volgens het tweede 
lid van dit artikel of volgens artikel 28 
der Wet, aan de school moet zijn verbonden, 
vermeerderd met ten minste een onderwij
zer, wanneer het aantal leerlincen der 
klasse meer bedraagt dan 14 en minder 
dan 26; met ten minste twee onderwijzers, 
wanneer het aantal leerlingen der klasse 
meer bedraagt dan 25 en minder dan 51; 
met ten minste drie onderwijzers, wanneer 
het aantal leerlingen der klassen meer be
draagt dan so en minder dan 81; met ten 
minste vier onderwijzers, wanneer het aantal 
leerlingen der klassen meer bedraagt dan 
80 en minder dan 11 I. 

4. Wanneer aan een school een of meer 
klassen zijn verbonden voor ligplaatsonder
wijs wordt ten behoeve van deze klasse of 
klassen, het personeel, dat volgens het 
eerste Jid van dit artikel of volgens artikel 
28 der Wet. aan de school moet zijn ver
bonden, vermeerderd met ten minste een 
onderwijzer, wanneer het aantal leerlingen 
der klasse meer Dearaagt dan 11 en minder 
dan 21; met ten minste twee onderwijzers, 
wanneer het aantal leerlingen der klassen 
meer bedraagt dan 20 en minder dan 41 ; 
met ten minste drie onderwijzers, wanneer 
het aantal leerlingen der klassen meer be
draagt dan 40 en minder dan 66: met ten 
minste vier onderwijzers, wanneer het aantal 
leerlingen der klassen meer bedraact dan 65 
en minder dan 91. 

5. De vaststelling van het aantal leer
lingen voor de toepassing van het eerste 
en derde lid geschiedt naar de bepalingen 
van het eerste lid van artikel 5; die voor 
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de toepassing van het tweede en het vierde 
Ud naar de bepalingen van het derde lid 
van artikel 5. 

6. Voor het jaar, waarin tot vorming 
van afzonderlijke klassen voor continu- of 
ligplaatsonderwijs is overgegaan en voor het 
jaar daarna, wordt het aantal onderwijzecs 
voor deze klassen vastgesteld overeenkom
stig de regelen, welke worden gevolgd bij 
de oprichung van een school. 

7. Onder de onderwijzers in dit artikel 
bedoeld, zijn niet begrepen zij, die uit
sluitend belast zijn met het geven van 
onderwijs in een der vakken, in artikel 2 
der Wet vermeld onder h, i1 i, k en " of 
in een vak, niet genoemd m artikel 151 
van dit besluit, dan wel in een of meer 
van deze vakken. 

8. Van de in het eerste tot en met het 
vierde lid gestelde eisen kan Onze Minister 
vrijstelling verlenen. 

Art. 149. Aan de scholen en klassen 
voor continu-onderwijs wordt de leerstof 
verdeeld over ten minste drie en ten hoogste 
vier jaren. 

Art. 150. 1. Het continu- en ligplaats
onderwijs aan scholen en klassen wordt 
gegeven gedurende niet minder dan 42 
normale schoolweken per jaar en, afgezien 
van de derde schooltijd, gedurende ten 
minste 26 uren per "Week. Hierin kunnen 
maximaal twee uren voor godsdienstonder
wijs worden becrepen. 

2. Aan de scholen en klassen voor 
continu-onderwus en aan de scholen en 
klassen voor ligplaatsonaerw11s wordt een 
derde schooltijd verbonden. 

3. Het aantal lesuren van de derde 
schooltijd bedraagt ten minste zes en ten 
hoogste acht per week, te verdelen over 
ten minste 4 schooldagen per week. In 
de derde schooltiid wordt dagelijks niet 
langer dan gedurende twee uren onderwijs 
gegeven. 

4. Tussen het einde van de tweede en 
de aanvang van de derde schooltijd ligt 
een pauze van ten minste een kwartier. 

5. Het onderwiis in de derde schooltijd 
wordt ingericht voor alle leerjaren en ge
geven in hetzelfde klasseverband als t ,ijdens 
de eerste en de tweede schooltijd. Behoudens 
ontheffing door de hoofdinspecteur wordt 
het opgedragen aan de leerkrachten, die 
het onderwijs in de eerste en de tweede 
schooltijd geven, en gevolgd door alle 
leerlingen der school of klasse. 

6. Van de in het tweede en derde Ud 
gestelde eisen kan Onze Minister geheel of 
gedeeltelijk vrijstelling verlenen. 

Art. 15 t. 1. Het leerplan der scholen 
en klassen voor continu-onderwijs omvat 
de vakken in artikel 2 der Wet vermeld 
onder a tot en met j, en voor meisjes boven
dien het vak onder k genoemd. Daaraan 
kan het vak in dat artikel onder" vermeld 
worden toegevoegd. In het vierde leerjaar 
kunnen daaraan bovendien worden toege
voegd een of meer der vakken, vermeld 
in het tweede lid van dat artikel. 

2. Het leerplan der scholen of klassen 
voor ligplaatsonderwijs omvat de vakken 
in artikel 2 der Wet venneJd onder a, b, 
c:, d en f, en voor meisjes bovendien het 
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vak onder k genoemd. Daaraan kunnen 
worden toegevoegd een of meer der overige 
vakken, vermeld in het eerste lid van dat 
artikel. 

An. 152. 1. In elk schoolgebouw, be
stemd voor het geven van continu-onderwijs, 
of in de nabijheid daarvan, moet een af
zonderlijk lokaal voor lichamelijke oefening 
aanwezig zijn . • 

2. Van de in het vorige lid gestelde 
eisen kan Onze Minister vrijstelling wrlenen. 

HOOFDSTUK XVI 

Slot• en owrganaslHpalinaen 

An. 153. De modellen voor de opgaven 
en aanvragen, bedoeld in het tweede, derde 
en vijfde lid van artikel 27 en in het eerste 
lid van artikel 29, worden vastgesteld door 
Onze Minister. 

Art. 154. Hoofden van scholen, onder
wijzers en kleuteronderwijzers, die bij het 
inwerking treden van dit besluit in vaste 
dienst verbonden waren aan een der in 
het eerste lid van artikel I bedoelde scholen 
en die niet voldoen aan de in dit besluit 
gestelde eisen van bekwaamheid, of aan 
de door Onze Minister, ingevolge artikel 18 
gestelde eisen van bekwaamheid, blijven, 
zolang zij onafgebroken aan die scholen 
verbonden zijn, bevoegd om aan deze scholen 
werkzaam te zijn, mits zij voldoen aan de 
bij de Wet of bij het Koninklijk besluit van 
22 October 1923 (Staatsblad n°. 489), zoals 
dat laatstelijk is gewijzigd, gestelde eisen 
van bekwaamheid. . 

Art. 155. 1. Scholen voor zwakzinnige 
kinderen, bedoeld in Hoofdstuk IX, welke 
op 31 December 1939 in het genot waren 
van een rijksbijdrage, ontvangen de bijdrage 
volgens artikel 3 ook, wanneer het aantal 
leerlingen vastgesteld als in artikel 102 
aangegeven, minder bedraagt dan 35 doch 
niet daalt beneden 24, met dien verstande 
dat deze scholen de bijdrage volgens artikel 
3 ewneens ontvangen, wanneer het aantal 
leerlingen, vastgesteld als in artikel 102 
aangegeven, minder bedraagt dan 24, doch 
niet daalt beneden 161 mits deze scholen 
reeds op 31 December 19a3 in het genot 
waren van een rijksbijdrage op grond van 
het Koninklijk besluit van 31 December 
1920 (.staatsblad n°. 948). Aan deze scholen 
wordt het hoofd bijgestaan door één onder
wijzer, wanneer het aantal leerlingen, vast
gesteld als in artikel 102 aangegeven, meer 
bedraagt dan 17 en minder dan 35. 

2. Voor scholen, bestemd voor debiele 
kinderen, bedoeld in Hoofdstuk IX, waar
aan op de dag, voorafgaande aan de datum 
van het in werking treden van dit besluit, 
imbecille leerlingen waren ingeschreven en 
die op die dag in het genot waren van de 
rijksbijdrage, is het bepaalde in de eerste 
volzin van artikel 103 niet van toepassing, 
indien door het niet medetellen van de 
imbecille leerlingen het vereiste minimum 
aantal leerlingen niet zou worden bereikt. 

Art. 156. r. De rijksbijdrage, bedoeld 
in artikel 3, wordt tot I Januari 1952 ook 
verstrekt aan besturen, die scholen voor 
schipperskinderen in stand houden, waarvan 
het aantal leerlingen, vastgesteld als in 
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artikel 146 is aangegeven, bij het in werking 
treden van dit besluit minder bedraagt dan 
de in laatstvermelde artikel genoemde aan
tallen. 

2. In bijzondere gevallen kan Onze 
Minister, de Onderwijsraad gehoord be
palen, dat aan de in het eerste lid bedoelde 
besturen op hun aanvrage ook na I Januari 
1952 de rijksbijdrage telkens voor een jaar 
zal worden verstrekt. 

Art. 157. Bij het in werking treden van 
dit besluit wordt het Koninklijk besluit van 
22 October 1923 (Staatsblad n°. 489), zoals 
dat sindsdien is gewijzigd, ingetrokken. 
Tegelijkertijd vervalt het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
beschenning van 29 Maart 19441 Nederlantbe 
Staatscourant van 1944, n°. 64) en wordt n°. 
18 van de lijst, behorende bij het Konink
lijk besluit van 20 April 1946 (Staatsblad 
n°. G 94) geschrapt. 

Art. t 58. Dit besluit kan worden aan
gehaald onder de titel "Besluit buiten
gewoon lager onderwijs 1949". 

Art. 159. Dit besluit treedt in werking 
op I Januari 1950. 

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

Soestdijk, 28 December 1949. 
JULIANA. 

De Minister uan OntuTUJijs, Kunsten en 
Wdenschas,pen, TH. RUTTEN. 

De Minister van Juniti•, WtJBRS. 
(Uitgeg. 30 DecembBt' 1949.) 
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14 November 1949. WET, houdende her
ziening van de Wet Autovervoer Perso
nen. (Staatsblad 1939, No. 527). 

Bijl. Hand. 11 47/48, 
1

861; 
Bijl. Hand. 11 48/49, 86l; 
Hand.1148/49, blad•. 1118-1148; 1152-

1113; 1787. 
Bijl. Hand. 11 49/50, 861; 

. Bv/. Hand. 1 48/49, 861;· 
Bijl. Hand. 1 49/50, 862; 
Hand. 1 49/50, blad•. 26-38. 

Wij JULIANA em ....... , doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenst is de Wet Autovervoer Per-
80llen (wet van 24 Juni 1939, Staatsblad no. 
52 7) te herzien; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.; 
Art. 1. De Wet Autovervoer Penonen 

wordt als volgt gewijzigd: 
I 

Artikel 1 onder c wordt gelezen: 
c. Directeur-Generaal: de Directeur• 

Generaal van het Verkeer; 
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cc. Rijksinspecteur: de Rijkshoofdinspec
teur of Rijksinspecteur van het Verkeer, 
hoofd van een district van de Rijksverkeers
inspectie volgens de voor het personenver
voer langs de weg geldende districtsindeling; 

II 
In artikel 'I, eerste lid, wordt in plaats van 

,,geen vervoer met motorrijtuigen geschiedt 
in strijd met" gelezen "niet in strijd wordt 
gehandeld met", en wordt in plaats van "en 
niet in strijd wordt gehandeld" gelezen "of". 

111 
In artikel 9, eerste lid wordt in plaats van 

J~ k ol 1" gelezen ,J ol k."; aan het lid wordt 
toegevoegd, Zij draagt de naam Adviescom
miHie Personenvervoer. 

IV 
Aan artikel 10 wordt een nieuw lid toege

voegd, luidende: 
2. Bij algemene maatregel van bestuur 

worden aan de Commissie met betrekking 
tot het uitvoeren van haar taak richtlijnen 
gegeven. 

Het bestaande lid wordt genummerd "1". 

V 
Artikel 11, vierde lid, wordt gelezen: 
4. Tenzij %Ulb door Gedeputeerde Sta

ten in een bij.zonder geval onnodig wordt ge
acht, neemt een vertegenwoordiger van Ge
deputeerde Staten van die provinciën, waar
binnen een autobusdienst zal worden of 
wordt uitgeoefend, deel aan de zittingen en 
vergaderingen, waarin deze dienst aan de 
orde is, en, behalve in gevallen, waarin Ge
deputeerde Staten kunnen optreden als be
roepsinstantie, aan de stemmingen omtrent 
.zodanige dienst. 

VI 
Artikel 12. eerste lid, wordt gelezen. 
1. De Commi11ie doet de bij haar inge

diende aanvragen om vergunning voor de 
uitoefening van autobusdiensten in meer dan 
een gemeente gedurende dertig dagen voor 
een ieder ter inzage leggen ten kantore van 
iedere Rijksinspecteur, in wiens district de 
autobusdiensten zullen worden uitgeoefend. · 

In het tweede lid van het artikel wordt in 
plaats van "den aangevraagden dienst" gele
zen ,,het vervoer, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd", en in plaats van "uit te 
oefenen" gelezen "te verrichten". 

In het achtste lid van het artikel wordt in 
plaats van "den Inspecteur-Generaal" gele
zen "de Directeur-Generaal". 

Het tiende lid sub d van het artikel wordt 
gelezen als volgt: 

d. de openbaarmaking en de mededeling 
aan de gemeentebesturen van de aanvragen 
en van de beschikkingen van de Commissie 
en van de beschikkingen van de Voorzitter 
der Commissie op aanvragen om een tijde
lijke vergunning voor de uitoefening van een 
autobusdienst in meer dan een gemeente en 
op aanvragen om een tijdelijke vergunning 
voor de uitvoering van groepsvervoer~ als in 
artikel 30 bedoeld, in meer dan een ge
meente;. 
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VII 
Artikel 13 wordt gelezen: 
1. Een vergunning kan worden verleend 

voor het uitoefenen van: 
a. autobusdiensten binnen een bepaald 

gebied; • 
b. een of meer autobusdiensten over be-

paalde trajecten. -
2. In de vergunning kunnen vaste halte

plaatsen worden aangewezen en kunnen ver
dere aanwijzingen worden gegeven omtrent 
het vervoer. 

3. Bij het verlenen van vergunningen, als 
bedoeld in dit artikel, wordt gestreefd naar 
vrijwillige samenwerking van ondernemers. 
Daartoe kunnen onder de voorwaarden, aan 
de vergunning verbonden, er zijn, welke de 
evenbedoelde samenwerking betreffen. 

4. In een vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, onder a~ worden het gebied, waar
binnen en, al dan niet op verzoek van de ver
gunninghouder. de trajecten, waarover het 
vervoer zal worden verricht, aangeduid of 
omachreven. 

5. In een vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid onder b worden begin" en eindpunt 
alsmede de te volgen wegen aangeduid of 
omschreven. 

6. Voordat de Commissie van de in het 
tweede lid verleende bevoegdheid gebruik 
maakt of aan het bepaalde in het vierde of 
vijfde lid gevolg geeft, hoort zij de beaturen 
der betrokken gemeenten. 

VIII 
De tweede volzin van artikel 15, eerste 

lid, wordt gelezen: 
Het verzoek daartoe wordt tenminste een 

jaar v66r het ventrijken van de duur der 
vergunning ingediend of, indien de vergun
ning voor een kortere termijn dan een jaar is 
verleend, binnen een maand na de verlening. 

In het tweede lid van het artikel wordt na 
,,vergunning" ingevoegd "of, indien de ver
gunning voor een kortere termijn dan een 
jaar ia verleend, binnen een maand na de 
verleninè', en wordt in plaats van "bij de 
Inspecteur-Generaal zijn ingediend, op voor
stel van den Inspecteur-Generaal" gelezen 
,,bij de Commissie zijn ingediend, de Direc
teur-Generaal gehoord,". In plaats van ,,zon
der ter-inzagelegging of openbare zitting" 
wordt gelezen ,,zonder ter-inzagelegging en 
openbare zitting''. 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd ,luidende: 

3. Indien er derden, ondernemers van 
personenvervoer, .zijn, die door het afwijzen 
van het verzoek om verlenging worden ge
baat, zal de Commissie bij haar beslisaing in 
overweging nemen, of er tussen hen en de 
houder der vergunning een naar haar oordeel 
billijke regeling met betrekking tot de door 
laatstgenoemde tengevolge van de afwijzing 
van het verzoek te lijden schade ia tot stand 
gekomen. of althans de bedoelde derden zich 
bereid hebben verklaard met de houder der 
vergunning. zulk een regeling te treffen, en 
de naleving van die bereidverklaring naar 
het oordeel der Commissie voldoende ge-
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waarborgd ia. Indien de in de vorige zin ge
noemde regeling niet is tot stand gekomen of 
de bereidverklaring niet ia ten genoege van 
de vergunninghouder, zal de regeling ten 
verzoeke van de vergunninghouder worden 
vastgesteld door een commissie, die door On
ze Minister wordt benoemd. De leden van 
de.ie commissie mogen niet tevens lid zijn 
van de Commissie Vergunningen Penonen
vervoer. 

IX 
De tweede volzin van artikel 16, eerste lid, 

vervalt. 
In het tweede lid van het artikel wordt in 

plaats van ,,op voorstel van den Inspecteur
Generaal" gelezen ,, , de Directeur-Gene
raad gehoord, indien door de overdracht het 
karakter der vergunning niet aanmerkelijk 
wordt gewijzigd,". In plaats van ,,zonder ter
imagelegging of openbare zitting" wordt ge
lezen ,,zonder ter-inzagelegging en openbare 
zitting". 

X 
De tweede volzin van artikel 1 'I, eerste 

lid, vervalt. 
In het tweede lid van het artikel wordt in 

plaats van "op voorstel van de Inspecteur
Generaal" gelezen,,, de Directeur-Generaal 
gehoord,'._ In plaats van ,,zonder-ter-inzage
legging of openbare zitting" wordt gelezen 
,,zonder ter-imagelegging en openbare zit
ting". 

XI 
De tweede volzin van artikel 18 vervalt. 

XII 
In artikel 19, eerste lid, vervalt de tweede 

volzin. 
XIII 

In artikel 20, eerste lid, vervalt de tweede 
volzin. 

Het derde lid van het artikel wordt gele
zen: 

3. Indien er derden, ondernemen van 
personenvervoer, zijn, die door het wijzigen 
of intrekken van een vergunning met toepas
sing van het bepaalde in het eerste lid wor
den gebaat, zal de Commissie bij haar be
slissing in overweging nemen, of er tussen 
hen en de houder der vergunning een naar 
haar oordeel billijke regeling met betrekking 
tot de door de laatstgenoemde tengevolge 
van de wijziging of intrekking te lijden scha
de ia tot stand gekomen, of althans de be
doelde derden zich bereid hebben verklaard 
met de houder der vergunning zulk een rege
ling te treffen en de naleving van die bereid
verklaring naar het oordeel der Commissie 
voldoende gewaarborgd ia. Indien de in de 
vorige zin genoemde regeling niet is tot stand 
gekomen of de bereidverklaring niet is ten 
genoege van de vergunninghouder, zal de 
regeling ten verzoeke van de vergunninghou
der worden vastge1teld door een commissie, 
die door Onze Mirûlter wordt benoemd. De 
leden van deze commissie mogen niet tevens 
lid zijn van de Commi1sie Vergunningen 
Personenvervoer. 
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XIV 
In artikel 22, eerste lid, wordt voor 

.,dienatregeling" ingevoegd "de". 
XV 

In artikel ~3, eerste lid, wordt in de eerste 
volzin in plaats v'-n "Inspecteur-Generaal" 
gelezen "Voorzitter van de Commiasie" en 
wordt de tweede vobin gelezen: Op deze tij
delijke vergunning zijn artikel 13, zesde lid, 
artikel 14, tweede lid, artikel 15, artikel 16, 
artikel 17, artikel 18, artikel 19 en artikel 20 
niet van toepassing. 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
lezen: 

2. Een tijdelijke vergunning als bedoeld 
in het vorige lid wordt verleend voor een ter
mijn van ten hoogste twee jaren. Zij kan niet 
worden verlengd en kan te allen tijde door de 
Voorzitter van de Comminie worden inge
trokken. 

XVI 
In artikel ~4 onder a wordt vóór: ,.de 

vaststelling" ingevoegd ,,de goedkeuring,". 

XVII 
Artikel 25, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Bij de behandeling van een aanvraag 

om vergunning voor de uitvoering van 
groepsvervoer in meer dan een gemeente kan 
de Voorzitter van de Commissie ondernemers 
van vervoerdiensten, welke worden uitge
oefend geheel of gedeeltelijk langs de:zeHde 
weg, waarlangs, of in hetzelfde gebied, waar
binnen het vervoer, waarop de aanvraag be
trekking heeft, zal worden venicht, of in de 
omgéving daarvan, in de gelegenheid stellen 
om binnen een door hem te stellen termijn 
schiftelijk te verklaren, dat zij het vervoer, 
waarvoor de vergunning wordt gevraagd, 
wensen uit te voeren. De aanvrager wordt 
schriftelijk met deze verklaring in kennis ge
steld. 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
lezen: 

2. Alvorens op de aanvraag te beschik
ken, wint de Commiasie het advies in van de 
betrokken Rijksil18J)Ccteurs. 

Het derde lid van het artikel vervalt. 
Het vierde lid van het artikel wordt ge

nummerd "3"; de tweede volzin vervalt. 
Het vijfde lid van het artikel wordt ge

nummerd "4"; hierin wordt in plaats van 
,,den Inspecteur-Generaal" gelezen "de Di
recteur-Generaal". 

Het zesde en het zevende lid van het at'
tikel worden onderscheidenlijk genummerd 
,,5'' en "6". 

XVIII 
Artikel 26, tweede lid, wordt vervangen door 
de volgende leden: 

2. Een vergunning kan worden verleend 
voor de uitvoering van groepavervoer; 

a. binnen een bepaald gebied; 
b. voor een bepaald doel; 
c. over een of meer bepaalde trajcten. 
3. In de vergunning worden het vervoer 

en, al dan niet op verzoek van de aanvrager, 
begin- en eindpunt en de trajecten met in-
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achtneming van het bepaalde in de vorige 
leden vermeld of omschreven en kunnen ver
dere aanwijzingen worden gegeven omtrent 
dat vervoer. Begin- en eindpunt met betrek
king tot groepsvervoer van meer duurzame 
betekenis worden niet vastgesteld dan nadat 
de besturen der gemeenten, waarin deze zijn 
gelegen, hieromtrent door de Commissie zijn 
geraadpleegd. 

XIX 
In artikel 29 wordt in plaat& van ude vol

gens de tarieven venchuldigde vrachtprijzen" 
gelezen "de vrachtprijs, voor zover die vol
gens het tarief venchuldigd ia,''. 

XX 
In artikel 30, eerate lid, wordt in de eerste 

volzin in plaats van "Inspecteur-Generaal'' 
gelezen "Voorzitter van de Commissie" en 
wordt de tweede volzin gelezen: ,,Op deze 
tijdelijke vergunning ia artikel 2 7 niet van 
toepassing,". 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
lezen: 

2. Een tijdelijke vergunning, als bedoeld 
in het vorige lid, wordt verleend voor een 
tennijn van ten hoogste twee jaren. Zij kan 
niet worden verlengd en kan te allen tijde 
door de Voorzitter van de Commissie wor
den ingetrokken. 

XXI 
In artikel 31 onder a wordt v66r "de vast

stelling" ingevoegd "de goedkeuring,". 

XXII 
Artikel 32, tweede lid, wordt vervangen 

door de volgende leden: 
2. Alvorens een beschikking ingevolge 

het vorige lid met betrekking tot een auto
busdienst te nemen, stellen burgemeester en 
wethouders de Commissie in de gelegenheid 
zich omtrent de aanvraag of het verzoek uit 

· t~ spreken. 
3. Elke ingevolge dit artikel genomen 

beschikking wordt onverwijld in afschrift 
medegedeeld aan de Commiuie, aan de Di
recteur-Generaal en aan de Rijksinspecteur, 
in wiens district de gemeente gelegen is, en, 
voor zover zij betrekking heeft op een auto
busdienst of strekt tot het verlenen, verlen
gen, overdragen of wijzigen van een vergun
ning voor de uitvoering van groepsvervoer, 
op de in de gemeente gebruikelijke wijze 
openbaar gemaakt. 

4. Indien er derden, ondernemers van 
personenvervoer, zijn, die door het afwijzen 
van een verzoek om verlenging van een ver
gunning voor de uitoefening van een auto
busdienst worden gebaat, zullen burgemees
ter en wethouders bij hun be;sli11t1ing in over
weging nemen, of er tussen die derden en de 
houder der vergunning een naar hun oordeel 
billijke regeling met betrekking tot de door 
laatstgenoemde tengevolge van de afwijzing 
van het verzoek te lijden schade, ia tot stand 
gekomen, of althans de bedoelde derden zich 
bereid hebben verklaard met de houder der 
vergunning zulk een regeling te treffen, en 
de naleving van die bereidverklaring naar 
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het oordeel van burgemeester en wethouders 
voldoende gewaarborgd is. Indien de in de 
vorige zin genoemde regeling niet is tot stand 
gekomen of de bereidverklaring niet ia ten 
genoege van de vergunninghouder, zal de re
geling ten verzoeke van de vergunninghou
der worden vastgesteld door een commissie, 
die door Onze Minister wordt benoemd. De 
leden van deze commissie mogen niet tevens 
lid zijn van de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer. 

XXIII 
In artikel 33, tweede lid, wordt na "twee

de'' ingevoegd "en derde". 
Het derde lid van het artikel wordt gele

zen; 
3. Indien er derden, ondernemen van 

personenvervoer, zijn, die worden gebaat 
door het wijzigen of intrekken in het alge
meen vervoersbelang van een vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst, 
zulleQ burgemeester en wethouders bij hun 
beslissing in overweging nemen, of tussen die 
derden en de· houder der vergunning een 
naar hun oordeel billijke regeling met be
trekking tot de door laatstgenoemde tenge
volge van de wijziging of intrekking te lijden 
schade ia tot stand gekomen, of althans de 
bedoelde derden zich bereid hebben ver
klaard met de houder der vergunning zulk 
een regeling te tref fen en de naleving van die 
bereidverklaring naar het oordeel van bur
geme~ster en wethouders voldoende gewaar
borgd is. Indien de in de vorige zin genoem
de regeling niet ia tot stand gekomen of de 
bereidverklaring niet is ten genoege van de 
vergunninghouder, zal de regeling ter zake 
van de vergunninghouder worden vastge
steld door een commissie, die door O~e Mi
nister wordt benoemd De leden van deze 
commissie mogen niet tevens lid zijn van de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer. 

XXIIbis 
Na artikel 33 wordt een nieuw artikel in

gevoegd, luidende: 
Art. 33bis. Een beschikking van burge

meester en wethouders treedt, tenzij bur
gemeester en wethouders in bijzondere ge
vallen daarbij anders bepalen, niet in wer
king, voordat de termijn van beroep is ver
streken of, ingeval van beroep, op het beroep 
is bealist. 

XXIV 
Aan artikel 34 wordt een nieuw lid toege

voegd, luidende: 
3. Indien er derden, ondernemen van 

penonenvervoer, zijn, die worden gebaat 
door het wijzigen of intrekken ingevolge dit 
artikel van een vergunning voor de uitoefe
ning van een autobusdienst, nemen· Wij bij 
Onze beslissing in overweging, of tussen die 
derden en de houder der vergunning een naar 
Ons oordeel billijke regeling met betrekking 
tot de door laatstgenoemde tengevolge van 
de wijziging of intrekking te lijden schade ia 
tot stand gekomen, of althans de bedoelde 
derden zich bereid hebben verklaard met de 
houder der vergunning zulk een regeling te 
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treffen, en de naleving van die bereidver
klaring naar Ons oordeel voldoende gewaar
borgd is. Indien de in de vorige zin genoem
de regeling niet is tot stand gekomen of de 
bereidverklaring niet is ten genoege van de 
vergunninghouder, zal de regeling ten ver
zoeke van de vergunninghouder worden 
vastgesteld door een commissie, die door 
Onze Minister wordt benoemd. De leden van 
deze commissie mogen niet tevens lid zijn 
van de Commissie V~ningen Penonen-
vervoer. 

XXV 
In artikel 35 wordt de punt aan het slot 

vervangen door ,, • alsmede omtrent de ver
strekking van gegevens betreffende het ver
voer.". 

XXVI 
Artikel 36, derde lid, wordt gelezen: 
3. Bij de in het eerste lid bedoelde rege

len of de in het tweede lid bedoelde voor
schriften kan worden bepaald, dat, indien 
bijzondere omstandigheden tijdelijke voor-

. ziening onverwijld nodig maken, in afwijking 
van artikel 32, eerste en tweede lid, een tij
delijke vergunning voor een termijn van ten 
hoogste twee jaren door een bij die regelen 
of voorschriften aan te wijzen autoriteit kan 
worden verleend. Deze tijdelijke vergunning 
kan niet worden verlengd en kan te allen 
tijde door de autoriteit, die haar verleende, 
worden ingetrokken. Het bepaalde in het 
derde lid van artikel 32 is van overeenkom
atigc tocpasaing. 

Aan artikel 36 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

5. De in het eerste lid bedoelde regelen 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 
en 237 der Gemeentewet zijn van overeen
komstige toepassing; de artikelen 198, 200,. 
201 en 202 van die wet zijn niet van toe-
paasing. 

XXVII 

Artikel 3 7, e_erste en tweede lid, worden 
vervangen door het volgende lid: 

1. Alvorens op een aanvraag om vergun
ning voor de uitvoering van toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer, niet uitsluitend bin
nen een bepaalde gemeente, te beschikken, 
wint de Commissie het advies in van de 
Rijksinspecteur of Rijbinapecteurs, in wiens 
of wier district het bedrijf is of zal worden 
gevestigd. 

Het derde, vierde, vijfde en zesde lid van 
het artikel worden ondencheidenlijk genum-
merd: ,.2,.. ,,3'', ,,4" en "5''. 

XXVIII 
Artikel 39, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Elke ingevolge dit artikel genomen be

schikking wordt onverwijld in afschrift me
degedeeld aan de Commissie en, voor zover 
daarbij een vergunning wordt verleend, op 
de in de gemeente gebruikelijke wijze open
baar gemaakt en in afacbrift medegedeeld 
aan de Rijkainspecteur, in wiena district de 
gemeente gelegen is. 
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XXVIIIbis 
Na artikel 39 wordt een nieuw artikel in

gevoegd, luidende: 
Art. 39bis. Een beachikking van burge

meester en wethouders treedt, tenzij burge
meester en wethouders in bijzondere geval
len daarbij anden bepalen, niet in werking, 
voordat de termijn van beroep is verstreken 
of, ingeval van beroep, op het beroep is be
slist. 

XXIX 
In artikel 40 wordt de punt aan het slot 

vervangen door "en kunnen beperkingen 
worden opgenomen met betrekking tot het 
vervoer. dat krachtens die vergunning mag 
worden verricht.". 

XXX 
In artikel 41, eerste lid, wordt na "onver

wijld" ingevoegd "op de in de gemeente ge
bruikelijke wijze openbaar gemaakt en", en 
wordt na "medegedeeld" ingevoegd "aan de 
Commissie en". 

XXXI 
In artikel 43, eerste lid, onder a_. wordt na 

"Rijksinspecteur" ingevoegd "of, indien 
daartoe meer dan een Rijksinspecteur is aan
gewezen, een van de daartoe aangewezen 
Rijksinspecteurs'•. 

XXXII 
In artikel 44 wordt onder a na "omtrQtt" 

ingevoegd ,,de goedkeuring", en wordt onder 
e v66r ,,de verstrekking" ingevoegd "om
trent.,. 

XXXIlbis 
Aan artikel 45 wordt een nieuw lid toege

voegd, luidende: 
4. De in het eerste lid bedoelde regelen 

behoeven de goedkeuring van Gedeputeer
de Staten. De artikelen 230, 231. 232, 235, 
.236 en 237 der Gemeentewet zijn van over
eenkomstige toepassing; de artikelen 198, 
200, 201 en 202 van die wet zijn niet van 
toepassing. 

XXXIII 
In artikel 46, tweede lid, wordt na "on

verwijld" ingevoegd "op de geóruikelijke 
wijze openbaar gemaakt en". 

XXXIV 
In artikel 4 7. eerste lid, wordt na "onver

wijld" ingevoegd "op de gebruik;elijke wijze 
openbaar gemaakt en". 

XXXV 
Na artikel 4 7 worden twee nieuwe artike

len ingevoegd, luidende: 
Art . . 47bis. Bij algemene maatregel van 

bestuur kan wQrden bepaald, dat overeen
komstig daarbij te stellen regelen advies 
moet worden ingewonnen, voordat een be
schikking als bedoeld in artikel 46 of artikel 
47 wordt genomen. 

Art. 47ter. Een beechikking van burge
meester en wethouders treedt, tenzij bur
gemeester en wethouders in bijzondere ge
vallen daarbij anders bepalen, niet in wer
king, voordat de termijn van beroep ia ver-. 
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streken of, ingeval van beroep, op het beroep 
is beslist. 

XXXVI 
In artikel 51, vierde lid, wordt na "aan

vragen" ingevoegd "en verzoeken" en wordt 
na ,,aanvrager'• ingevoegd "of de verzoe
ker", 

Aan artikel 51 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

5. De in het eerste lid bedoelde regelen 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. De artikelen 230, 231, 232, 235, 236 
en 237 der Gemeentewet zijn vani overeen
komstige toepassing; de artikelen 198, 200, 
201 en 202 van die wet .zijn niet van toepas
sing. 

XXXVII 
In artikel 53 wordt in plaats van "den 

Inspecteur-Generaal" telkens gelesen ,,de 
Directeur-Generaal" en wordt in plaats van 
,,aanteekent" gelezen "doet aantekenen". 

XXXVIII 
Artikel 54 wordt gelezen: 
1. Van een betchikking van de V oorzitt:er 

der Commissie op een verzoek om tijdelijke 
vergunning voor de uitoefening van een 
autobusdienst in meer dan een gemeente of 
voor de uitvoering van groepsvervoer in meer 
dan een gemeente, alsmede van een beschik
king tot intrekking van zulk een vergunning, 
kan ieder belanghebbende binnen vijftien 
dagen na de openbaarmaking der beschik
king bij Onze Minister in. beroep komen. 

2, Van een beachikking van een Rijks
inspecteur op een verzoek om toestemming 
tot het uitvoeren van ritten krachtens een 
vergunning voor de uitvoering van toerwa
genritten en ongeregeld vervoer, alsmede 
van een beachikking tot intrekking van zulk 
een toestemming, kan de betrokkene binnen 
vijftien dagen na de dag, waarop de beschik
king ia uitgereikt of aan de betrokkene is 
toegezonden, bij Onze Minister in beroep 
komen. 

3. Van de beslissing in beroep wordt on
verwijld mededeling gedaan aan de Com
mi■sie. 

XXXIX 
In artikel 55, eerste lid, wordt in plaats 

van ,,na de dagtekening van de beschikking" 
gelezen "na de openbaarmaking van de be
schikking of, voor zover betreft beschikkin
gen, welke niet openbaar worden gemaakt, 
binnen dertig dagen na de dag, waarop de 
beschikking is uitgereikt of aan de belang
hebbende toegezonden". 

XL 
In artikel 5 7, eerste en tweede lid, vervalt 

telkens ,,kosteloos". 
Aan het artikel worden twee nieuwe leden 

toegevoegd, luidende: 
3. De kosten, voor het Rijk uit de toe

passing van dit artikel voortvloeiend, wor
den door de ondernemer aan het Rijk ver
goed. 

4. Door de gemeenteraad kan bij plaat
selijke belastingverordening worden be-

1274 

paald, dat de kosten, voor de gemeente uit 
de toepassing van dit artikel voortvloeiend, 
door de ondernemer aan de gemeente worden 
vergoed. 

XLI 
In artikel 58 vervalt "alsmede" en wordt 

na "inlevering" toegevoegd "alsmede om
trent het bedrag van de vergoeding, in het 
derde lid van artikel 57 bedoeld, en de wijze, 
waarop .zij wordt ingevorderd.". 

XLII 
In artikel 60 onder a in plaats van "auto

bussen en" gelezen "autobussen," na "ver
voerd," ingevoegd ,, en van de bij de uit
oefening van autobusdiensten, of de uitvoe
ring van groepsvervoer gebezigde vaste wer
ken,"· en na ,,motorrijtuigen" telkens inge
voegd "en vaste werken", en wordt onder d 
na "motorrijtuigen" ingevoegd ,, , en in het 
belang van de openbare veiligheid en orde 
bij de uitoefening van dat vervoer". 

XLIII 
In artikel 61 wordt in plaats van "Onzen 

Minister .zijn onderwor~ behalve in het 
geval. dat deze rechten en verplichtingen 
zijn geregeld bij collectieve arbeid■overeen
komst" gelezen "Onze Ministers van Sociale 
Zaken en van Verkeer en Waterstaat zijn 
onderworpen". 

XLIV 
In artikel 65 vervalt telkens "van de 

Rijksverkeersinspectie". 
Na het eerste lid van het artikel wordt 

een pieuw lid ingevoegd, luidende: 
2. Bij algemene maatregel van bestuur 

kan worden bepaald, dat met het opsporen 
van de daarbij aangewezen feiten als in het 
vorige lid bedoeld mede zijn belast de door 
Onze Minister aangewezen personen in 
dienst van de vergunninghouden, 

Het tweede lid van het artikel wordt ge
nummerd ,,3'', hierin wordt in plaats van 
,,vorige" gelezen ,,eerste". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

4. Bij het verlenen van toe.temming 
voor het uitvoeren van ritten krachtens een 
vergunning voor de uitvoering van toerwa
genritten en ongeregeld . vervoer kan de 
Rijksimpecteur bepalen, dat die ritten koste
loos kunnen worden mede gemaakt door een 
der ingevolge het eente lid aangewezen amb
tenaren. 

XLV 
In artikel 66, eerste lid, wordt in plaats 

van ,overtredingen van deze wet" gelezen 
,,bij deze wet strafbaar gestelde feiten". 

XLVI 
In artikel 67, eerste lid. wordt in plaats 

van ,,overtredingen van deze wet" gelezen 
.,bij deze wet strafbaar gestelde feiten". 

In het vijfde lid van het artikel wordt in 
plaats van ,, vermoeden van een overtreding" 
gelezen "vermoeden van een strafbaar feit". 

In het zesde lid van het artikel wordt in 
plaats van ,.gerecht in feitcfüke aanleg" ge
lezen ,,kantongerecht''. 
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In het zevende lid van het artikel wordt in 
plaats van "gerecht" gelezen "kantonge
recht". 

Art. Z. Aan de bij deze wet gewijzigde 
voorschriften omtrent de behandeling van 
aanvragen om vergunning of van verzoeken 
om verlenging, wijziging, overdracht of in
trekking van een vergunning wordt geacht te 
zijn voldaan, voormvcr v66r haar in werking 
treden aan de overeenkomstige toen gelden
de :voorschriften der Wet Autovervoer Per-
10nen ia voldaan. 

An. S. Op het tijdstip van in werking 
treden van deze wet ven kracht zijnde tijde
lijke vergunningen, ingevolge artikel 23 of 
artikel 30 der Wet Autovervoer Personen 
verleend door de Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer, blijven van kracht gedurende 
de tijd, waarvoor zij zijn verleend, behoudens 
vroegere intrekking door de Voorzitter van 
de Commissi_e Vergunningen Personenver
voer. 

An. 4. Regelen. als bedoeld in de artike
len 36, eerste lid, 45. eerste lid en 51, eerste 
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lid der Wet Autovervoer Personen, welke op 
het ogenblik van het in werking treden dezer 
wet bestaan, vervallen, indien zij niet bin
nen één jaar na dit tijdstip met inachtne
ming van het in die artikelen bepaalde door 
Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd. 

An. 5. De beroepen, krachtens artikel 52 
der Wet Autovervoer Personen ingesteld te
gen v66r 5 Mei 1945 door de Commissie Ver
gunningen Personenvervoer genomen be
schikkingen, worden buiten behandeling ge
laten. 

An. 8. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de achtste dag na die van haar 
plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen em. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Novem

ber 1949. 
JULIANA. 

De Min. van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. w. SPITZEN. 

(Uitpg. 7 Maart 1950) .. 
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.; Ja.n1&ari .1.9,W. UITSPRAAK van de 
Centrale Re.ad van Beroep. (Gemeen
tewet artt. 2, 102; Ambtenarenwet 1929 
artt. 48, 68, le lid). 

(lmpliclte). Een gemeente-secretaris 
kan niet benoemd worden, alvorens 
zijn voorganger Is ontslagen ot diens 
benoeming is Ingetrokken. 

Intrekking der benoeming van een 
gemeentesecretaris Is ln strijd met art. 
102 en het gemeentelijk ambtenaren
reglement, omdat ten tijde van het ln
tre.kldngsbeslu1t de c. r. reeds beslist 
had, dat de weigering om een eerder 
tot secretaris benoemde te beëdigen 
weliswaar moest worden nletlgver
ldaard, doch deze nietigheid tevens 
voor gedekt was verklaard, hetgeen 
mede bracht als noodwendig gevolg, 
dat de benoeming van de eerstbenoem
de ongedaan werd gemaakt. 

Gedektverklaring van de nietigheid 
ener weigering om een benoemde ge
meentesecretaris te beëdigen, maakt die 
benoeming noodwendig ongedaan. 

Intrekking ener benoeming nietig 
verklaard wegens strijd met een alge
meen rechtsbeginsel. 

De Raad der gemeente A., eiser In hoger 
beroep, 

tegen: 
W" wonende te A.. gedaagde In hoger be
roep. 

De Centrale Raad van :aeroep, enz., 
Wat aanqaat de ldten van het tv,t.atgedf.-nq: 
0. dat de gemeenteraad van A. op 14 

Mei 1948 het navolgende besluit heeft ge
nomen: 
.~ Raad der gemeente A.; 
"Gelet op het venoek dd. 30 April 1948 

van enz., gericht tot de burgemeester dezer 
gemeente ; 

.,besluit: 
,.a. In te trekken het raadsbesluit dd. 29 

Sept. 1947, houdende benoeming van de 
heer I. F. W . tot secretaris der gemeente 
A.;" 

"b. 13. en W. uit te nodigen spoedig de 
In functie treding van de heer B . als se
cretaris der gemeente À. te bevorderen; • 

"c.. dit besluit terstond -ter kennis te 
brengen van Heren Ged. Staten der pro
vincie en Z.E. de heer Minister van Bin
nenlandse Zaken."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gro
ningen bij uitspraak van 8 Sept. 1948 -

naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- voormeld besluit nietig heeft verklaard 
voorzover daarbij Is besloten het raadsbe
sluit, dd. 29 Sept. 194'1, houdende benoe
ming van W. tot secretaris der gemeebte 
A., In te trekken; 

0. dat de gemèénteraad van A. - bij af
wezigheid van de burgemeester vertegen
woordigd door diens vervanger B. - tegen 
deze uitspraak tijdig hoger beroep heeft 
Ingesteld en op de · bij het beroepschrift 
aangevoerde gronden heeft ve17.0cht die 
uitspraak te vernietigen en gedaagde als
nog niet-ontvankelijk te verklaren ln zijn 
In eerste aanleg gedane vorderingen, al
thans die at te wijzen; 

O. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
verzocht elser niet-ontvankelijk te verkl.a

. ren In zijn beroep, althans de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te bevestigen; 

In rechte : 
0. · dat het door gedaagde bij contra

memorie gedaan verzoek tot nlet-ontvan
kelfjk-verklarlng niet Is gemotiveerd en de 
Raad van enige grond daartoe niet is ge
bleken, zodat dat verzoék niet voor Inwil
liging vatbaar Is; 

O. dat het Ambtenarengerecht terecht 
heeft overwogen, dat het bestreden besluit 
kennelijk Is genomen op grond, dat de op 
29 September 194'1 gedane benoeming van 
gedaagde tot secretaris der gemeente A. 
-onwettig zou zJjn geschied, Immers heeft 
plaats gehad · In ·een functie, waarin reeds 
een zekere ·B. eerder was benoemd; 

O. dat - zoals de Raad ook al heeft 
vastgesteld In zijn uitspraken van 4 Nov. 
1948 1 , 29 Juli 1947 2 en 23 Maart 1948 3, 
gewezen In twistgedingen tuesen genoemde 
B. en het college van B. en W. van ~ -
B. Inderdaad was . benoemd, en wel in Met 
1942, tot secretaris dezer gemeente; 

0. dat B., omdat hij niet In de gelegen
heid is gesteld de in art. 10'1 der Gemeènte
wet voorgeschreven eden af te leggen, die 
bediening echter nlet heeft kunnen aan
vaarden en de Raad bij zijn uitspraak van 
23 Maart 1948 de desbetreffende weigering 
B. In de gelegenheid te stellen de eed als 
gemeente-secretaris af te leggen nietig 
heeft verklaard, doch tevens om redenen 
van algemeen belang - aangezien werd 
verwacht, dat B's tewerkstelling In dienst 
der gemeente A. voor de goede gang van 

1 C. V. 1946 blz. 145. 
2 C. V. 1947 blz. 210. 
8 C. V. 1948 blz. 97. 
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mken bij het gemeentebestuur aldaar scha- ·1 
delijke gevolgen zou hebben - de nietig-
held voor gedekt verklaard heeft (zulks 
onder overweging, dat dit insloot, dat B. 
zijn bediening van secretaris der gemeente 
A. niet zal kunnen aanvaarden) en de ge
meente A. heeft veroordeeld aan B. een 
schadevergoeding te betalen van f 2500; 

O. dat, gelijk het Ambtenarengerecht te
recht heeft overwogen, uit kracht van die 
uitspraak de aanspraken van B. op in 
functie treden zich hadden opgelost in de 
ver:pUc.bti~ deJ' gemeente ,h.. tot be~ 
der ,pqba,4evergoedlng; 

O. dat zulki, als n()0(1.wendl~ gevolg in
sloot, dat de benoarplng van B. ongedaan 
werd l'eQl&akt; 

O. dat dien tengevolge, al zou de gemeen
teraad van Ai- vóór de uitspraak van 23 
Maart 1948 goede grond hebben gehad het 
g-edaagde betreffende benoemingsbesluit 
van 29 Sept. 1947 in te trekken, zulk een 
irond niet meer aa.nweztg was na die ult
epraak, zodat de gemeenteraad op 14 Mei 
194-8, toen het bestreden besluit genomen 
werd (waarbij de gemeenterae,d wederom 
op een eerder Ingenomen standpunt terug" 
kwam, ook ditmaal met 6 tegen 6 stem
men) 11iet bevoegd was het benoeoitn,gs
beBluit van 29 Sept. 1947, als gevolg- waar
van gedaagde op deze zelfde datum de vo
renbedoelde eden had afgelegd en de bedle- • 
ning had aanvaard, tn te trekken; 

O. dat de onderhavige intrekkfng van het 
benoemingsbesluit mitsdien oplevert een 
wU~e van beëindigt~ der dlenstbetrekldllg. 
welke In strijd is 7-0Wel met het $!gemeen 
vQrblndend voorschrift van art. 102 der 
~meentewet als met het algemeen verbtn .. 
dend voorschrift van art. 59 van het Amb
tenarenreglement der gemee11te .A-. volg~nit 
welk artikel de dlenstbetrekkJng slechts 
kan eindigen door overlijden ot door ont
e)ag van de ambtenaar; 

O. dat het be,;Juit tot intrekking van het 
besluit tot benoeming van gedaagde tot 
gemeente-secretaris bij de aangevallen ult-
1:iPraak derhalve terecht nietls 1B verklaard, 
zoda.t die ultspraak moet worden beveatlg(l; 

Rechtdoeiide: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep: 

Het Ambtenarengerecht had iJ1 rechte 
overwogen: 

04 dat voor dit Gerecht op g-rond van de 
gedlnptukken en het vQrhan4elde t,fr t@~ 
rechtzitti~. vaststaat: 

dat klager op 29 Sept. 1947 dopr de Raad 
der gemeente 4. is benoemd tot qecretaris 
dier gemeente; 

dat Jda,g'er nog op dlezelfc.1~ da.tµm in 
handen van de Voor~ltter van die Raad de 
eden beeft afgel~~d. als bedoeld Ïll art. 107 
<1~:J' Gemeentewet en zijn be()lenlnl' heett 
!Mm,V&atd; 

dat v~eerder bij besluit d~ U Met 
1948 o.tn. 'heeft besloten het voormelde 
:raadsbesluit dd. 29 Sept. 1947 ip. te trek
ken• 

o.' dat het bestreden besluit - vfttw'Jj-

zende naar een verzoek dd. SO April 1948 
van een vijftal leden van de Raad der ge
meente A. - door verweerder kennelijk is 
genomen op de overweging, dat klagers be
noeming onwettig zou zijn geschied. lm
meQL___ heeft plaats gehad tn een functie, 
waarllf reeds een zekere B. eerder was be
noemd; 

0. dat echter. daargelaten de vraag in 
hoeverre verweerder vóórdien goede grond 
zou kunnen hebben gehad het klager be
treffende benoemingsbesluit In te trekken, 
verweerder 111 le4er sevq.l daartoe &'een 
goede grond meer had, 11adat de Centrale 
Raad van Beroep in ilJn. ults1>raak dd. 23 
Maart 1948 de weigering van B. en W. van 
1,.., om B. voornoemd tn de ,relegenhetd te 
stellen de eed als gemeente-secretaris af te 
leggen en deze bediening te aanvaa.rden, 
wèllswaar nlet1s had verklaard. maar toch 
ook deze nietigheid voor gedekt had ver
klaard - zulks nog wel mede op de over
weging-, dat Inmiddels klager tot g-emeente
secretaris was benoemd - en de ~eente 
•· had veroordeeld tot een schadevergoe
ding van f 2500, waarmee de 8'1-DSpraken 
van B. op lnfunctletredlng zich hadden op
gelost ln de verplichting van de gemeente 
A. tot betaliJl&" van een schadevergoeding; 

0. dat Integendeel naar het oordeel van 
dit Gerecht verweerder door zijn bestreden 
besluit In strijd 1B gekomen met het alge
mene rechtsbeginsel, volgens hetwelk een 
door een administratief orgaan als ver
weerder genomen benoemingsbesluit we
gens een zijn inhoud aanklevend gebrek 
slechts kan worden insetrokken, wanneer 
dle Intrekking geschiedt omdat bèp~tngen 
van dwingend recht aan de uitvoering van 
het benoemingsbesluit tn de weg staan; 

0. dat nu generlei bepaling van dwingend 
recht in de weg stond aan de uitvoering 
van het besluit van verweerder, waarbij 
klager tot secretaris der gemeente A. was 
benoemd, Bind$ de aanspraken van voor
noemde B. op tnfunctletreding als secreta
ris hadden opgehouden te bestaan en dlen
volgeu geen gevaar meer bestond dat door 
de intw,.ctletreding van kla~er enige strijd 
zou ontstaan met het. bepaalde b1J art. 2, 
jo. het bepaalde bij titel V van de Eerste 
Afdeling der Gemeentewet, zijnde toch dle 
bepalingen nageleefd. wanneer ter zelfder 
tijd niet ~éér dan éên secretaris In func
tie ts; 

û. dat het beroep derhalve gegrond is en 
het bestreden besluit nietig behoort te wor
qen ver~rd, 

Rechtdoende! 
Verklaart nietig het besluit van verweer. 

der dd. 14 'Mei 1948, waarvan beroep, voot 
zover daarbij is besloten het raadsbesluit 
dd. %9 September 194T, houdende benoe- • 
ming van klager tot secretaris der ge
meente A.. tn te trekken. 

(A.B.) 
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.J J't.UllldN 19.f9. ARR'.EBT van dé Hol'& 
Raad. (BlnneDM.nva.rlngsregle:m.ebt 
art. 2). 

Met de Woorden u-èigt,Jil mechanische 
kraèht" 'Voorkomende In art. 2 lid 1 

.Blnnenaanvarinpreglemellt kan &lèehts 
llljn bedoeld meeha.nt~che kracht, "7aar
medfl hèt Vé.àrtUlg ~elf IS ultgéruat. 
Mét bétrékktng tot een zeUvaa.rtulg 
omvatten die woorden dus niet eèn 
rnechanteche k~ht wtlkë, aan boord 
van een ander vaartu1,r. tot voortbe
wegtttg van het tetlvaartulg" wordt re
bêqd. 

Ad'f' ... GeneraaJ LangemeUer: •• Andere 
zou Ik ••lllcht oor'delent "W&Dneer r.ou 

, moeten worden aangenomen, dat de 
"Or,d\1W8r'', zelf on bemand, geheel van 
het voortgeE1tu•de schip uit werd be
diend". 

Op het l'>èroep van 4en Ambtenaar o. M. 
bij het Kantongerecht te Leeu'\Y&rden1 req. 
vail. cassatie tegen een vonnla van genoemd 
«e~ht van 20 Maart lt48, waarbij L. B. J. 
B,, van betoep 1tehtpper, wonende te Hul" 
zum, ter äke van het te zijnen aanzien b1j 
dät vonnis beVJèzen verklaarde► van alle 
rechts\l'ervolglng Wèrd ontslagen. 

O>ncluate Adv,-Gett. Mr Langemeijër. 
Bij mondeling vonnlS ve.n 20 Maart 19.fl 

Vèrkllül.rde de Kantonrechter te Leeuwar
dèn te laste van reQ.. (leu; gerequlreerde1 

R,,ed.) bèwezen: 
"dat wrdachte op 29 J'an. 1948 omstreeks 

11.aö uur In de gemeenté IM\lWILrden te 
Leeuwarden, ale sohlpper van· een zeilvaar
tutg van omstreek& 81 to:t.t, dàt door een 
door middel van een tros daaraan vaatg,tw 
bo~den, motor, opduwer, werd \roortge" 
átuwd en dat behalve van ittjn opduwer 
ook van zijn zeilen gebrUik maakte, daar• 
mede heeft geve.ren door het hauwe vaar" 
'W8.ter ln de zln van art. 4 va.n het Binnen• 
aa.nvarlngsreglernent. de Zuideratada-
8'tacht, en daar bij niet hèeft gewerd een 
zwatté kegel met dé punt naar boYen, met 
een hoogte en een middellijn van het 
grondvlak van tenmlnate 0.50 en ten hoog" 
ste 0.80 Metêr; ter ))la.at.se waar zulks het 
beat gezlel\ kon wo~n, doch ten minste 3 
meter hoven de romp van hét 'VSartuig; 

Bij dezè bèwezenverltlarlng heeft de Kan" 
ton rechter overwogen: 

le. dat In de 5e regel dè't dagvaarding het 
WO()n1je "-.n" behoot"t te worden ie
~hl'tli,t. als te z1Jn overbodig; 

!e. dat In de Se teWel del' dagvaarotnl' 
imrtede van "Blnnenaattvárlngr,regléméht" 
dient te worden gelezen: ,,Blnnenaanva
rtngsregtenient".'• l"n ftèze bewezenverkla
rint moèt voor "tortt• k~nnelljk worden ge ... 
ler..en "trea••. ' 

De Kant.Jnt-eeffl!ér' ont&loe« requlrant 
Cleée: #~Nqult'êerd", lt6tl.) te dier zake 
van alle rechtsvervolging• o\l'fn"\Vègende: 
.,dat het be1tezenverklaarde feit niet straf
baar 1-. omdat het vaartui#, waarmede Yer
dachte tn casu als achl'pper onder men 'Voèl", 
niet kan worden beschouwd, als een stoom-
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vaartuig In de sin va.n art. 2 lid 1 van het 
BlnneM.anvarlngsrt!lglement, omdat het 
vaartuig niet werd voortbewogen door 
n~~n mechanische kra~ht0

, waaronder 
moet worden \rerataan "mecbanlsche kracht 
or> of In het desbetreffende vaartuig aan• 
wefll#" .,, 

De AmbtenAar O. M, la van de~e uttA, 
spraak tlJdlg In cassatie gekom~ en stelt 
alB middel: 

.. s. van de artt. 2 en 21 van het Btnnen
aanvarlngereglement"'. Hij steunt dit mld
del met het volgende betoog: ,,In het Bln
nienaanvartngsreglement wordt bij het tte
ven van regelen, welke moeten worden In 
acht genomen bU het verkeer over het wa
tér, duidelijk onderacheld gemaakt tussen 
twee categorieën va.n vaartulgent die va
rende 11jn eh waarmede mln of meer ge
tnakkelljk kan worden gemanoeuvreérd: 

t •. de vaartuigen, welke worden voort
bewogen door de windkracht, derhalve door 
een "vreemde" kracht, welke de 8Chipper 
niet ln ltijn hand heeft, welke hij zo veel 
mogelijk tracht aan zich te onderwerpen, 
maar waarvan hU afhankelijk blijft; 

2e. de vaartuigen, welke word.en voort
bewogen door "etsen mechanische" kracht, 

' dérha.lVe door een kracht, waarover de 
!fflhtpper heerst en waarover h.lj te allen 
tijde naar goeddunken kan beschikken, 
voor welke vàartulgen att •. 1 van het Bln
nenaanv&ringsreglement dg uitdrukking 
,,tJtoomve.artutgen" lnvoart; van welke ult
aanVátlngsreglement gebtulk wordt ge" 
maakt; 

zodllt naar de mening- van ondergeteken
de de uitdrukking "eigen mechaniache 
k:r8.chth moet worden verstaan als de me
chanische kracht In het schip aanwezig or 
drukking ook In art. 21 van het Binnen
voortdurend of tijdelijk tot het schip be
horendet waarover de àChipper ten behoeve 
van de voortstuwtn« van het schlt> naar 
believen kan bèschlkken, zulk8 In tegen
stelling tot de van bulten kornende wind
kracht, die Jliêt Mndet meer ten dienste 
van achlp en ~hlpper at.aat, zode.t voorts 
ook een zeileehlp. voorzien van een daàrbij 
behorende z.g. opduwer, een klein van een 
benzine- of oliemotor voorzien vaart,algje, 
dat &ICbter aan het zeilschip vetbond~b. Is, 
met de bedoeHQ om dit t• kunnen. voort
stuwen, moet wordên beachouwd als een 
,,stoomvaartui.g"' In de zin van het Blnnen
aanvartngsregtement, dat wanneer het tn
clerdaad door ZUik een op4uwer •ordt 
\1001ta'estuwd van z1jn etpn mecbani
a!he ml<ldeln tot voortbew-eglbg gebruik 
maakt ... 

Ik erken de kracht van deze argumen
tatie, maar meen toc.b. dat de bewoordlngen 
der Wêt te duidelijk de tegengestelde OPYat
tlng ultdMikken om atwijkin,: van deze 
laatste geoorloofd te achten. In de lezing 
van de Heer Requtta.nt toch we.re het 
woord "eigen" tn art. z van het Blnnêll
aanvar1ngsrejtébi•nt geli-1 overbodig en 
dan te-vena hooPt mtaletdend. Anders r.ou 
ik wellloht ootdelen, wanneer r.ou moeten 
worden aangenomen, dat de "opduwer", 
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zelf -onbemand, geheel van het voort.ge. 
stuwde schip uit werd bediend. Dit stelt de 
telaatelegging echter niet en ook het be
toog in de ca.888.tieschrittuur, dat ik reeds 
aanhaalde, doet het tegendeel veronder
atellen. Dit i1D1Ders geldt gelijkelijk ook 
voor het ·geval, dat de "opduwer" zelfst&n,.. 
dig, door iemand daar aan boord, bediend 
zou worden. ' 

Ik concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van casea.tle, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het aangevallen vonnis over
eenkomstig de dagvaarding ten laste· van 
B. is bewezen verklaard, dat bij enz. (zie 
conclusie). 

0. dat de Kantonrechter den gerequi
reerde van alle rechtsvervolging ontslaan
de. .beeft overwogen: (zle conclusie). 

0. omtrent het mtddei dat met de woor
den "eigen mecbaniscbe kracht" voorko
mende in art. 2 lid 1 van het Binnenaan
varingsreglement slechts kan zijn bedoeld 
mechanische kracht, waarmede het vaar
tuig zelf Is uitgerust; 

dat die woorden met betrekking tot een 
zeilvaartuig dus niet omvatten een mecha
nische kracht, welke, aan boord van een 
ander vaartuig, tot voortbeweging van het 
zellvaart1Jig wordt gebezigd; 

dat het middel dus niet kan slagen: 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

.f. Januari 19.JB. KONINKLUK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Aangenomen moet worden dat de 
i>atient. toen hij zUn hoofdverblijf na.ar 
V. overbracht, tot het nemen va.u een 
besluit daartoe geestelijk in staat kon 
worden geacht. Wel bestond zijn kwaal 
toen reeds geruime tijd, doch na zijn 
komst te V. heeft hij nog enige maan
den in een fabriek gewerkt. en het 
daar verdiende loon met overleg be
steed, terwijl hij tevens geregeld zijn 
godsdienstplichten vervulde. Daar bij te 
V. zijn hoofdverblijf nog had, toen door 
de rechtbank zijn plaatsing ln een 
krankzlDD1gengesUcht werd gelast. 

·wordt V. aangewezen als woonplaats 
voor de toepassing van art. 89. 

Wij .JULIANA. enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige F. A. 
Tutelaars; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschlllen. van Bestuur, gehoord, advies van 
16 December 1948, No. 1648/1: 

Op de voordracht van Onze Mlntater van 
Binnenlandse Zaken van 28 December 1948, 

No. 10856 (W). Afdeling Maatschappelijke 
Zorg I (Bureau Algemene en Juridische 
7.aken): 

0. dat Franciscus Antonius Tutelaare op 
19 Augui,tua 1947 opgenomen werd in de 
RJjka Psychiatrische Inrichting te Eindho
ven. nadat bij bij vonnis van de arrondisse
mentsrechtbank. te 's-Hertogenboscb d.d. 8 
Auguat11.1 1947 ontoerekenbaar wa.s ver
klaard met last tot plaa.tsing in een krank
zinnigen.gesticht voor de proeftijd van ten 
hoogste éón Jea,r; 

dat burgemeester en wethouders van 
Valkenswaard, ven.:ocht om de verplegings
kosten ten laste van bun gemeente te ne
men,- in een brief van 19 September 1947 
schrijven, dat F. A. Tutelaars, geboren 24 
December 1913 te Achel (België), blijkens 
een schrijven van de directeur-geneesheer 
van het krankzinnigengestlch t te Rekem 
(België) reeds tweemaal in de afdeling Ab
normalengestlcht ter Bescherming der 
Maatschappij, gedurende geruime tijd , ver
pleegd werd; dat op het einde van het vo
rig jaar, op verzoek van wijlen zijn moe
der, de weduwe H. Tutelaars-Das, destijds 
wonende te Achel (België). door voor
noemde Directeur-~neesheer aan hem 
verlof werd verleend om bij haar in te gaan 
wonen; dat de moed.er evenwel reeds op 16 
Maart 194 7 kwam te overlijden; dat enkele 
dagen na dit overlijden de pa.tlent Tute
laars, na onderling overleg tuesen zijn 
broeders en zusters, in verband met zijn 
toestand, opgenomen ie ten huize van zijn 
gehuwde ZU8ter Mejuffrouw .A. van den 
Broek-Tutelaars, Spoorstraat 25, te Val
kenswaard; dat het duidelijk ia, dat van 
een vestiging van hoofdverblijf door de 
pa.tient zelf geen sprake ka.n zijn, in ver
band waarmede bij in deze gemeente da.n 
ook geen woonplaa.ta hebben kan In de zin 
van artikel 39 der Armenwet. zodat de 
kosten van zijn verpleging voor rekening 
van het Rijk behoren te worden genomen: 
dat 7.ij tell8lotte nog opmerken, dat deze 
pa.tient de Nederlandse nationaliteit bezit; 

O. dat met de geraadpleegde Inspecteur 
van het staat.stoezlcht op krankzinnigen 
moet worden aangenomen, dat F. A.. -rute
laars in het einde van de maand Maart 
1947, zijn hoofdverblijf naar Valkenswaard 
heeft overgebracht. waartoe hU toentertJjd 
a-eeatelijk nog in staat kon worden geacht; 

dat blijkens de stukken weliswaar zijn 
kwaal reeds gerulroen tijd bestond, doch 
deze omstreeks de bovengenoemde tijd niet 
ln een zodanig stadium W88, dat ·cte pa.tient 
het besluit. bij zijn ZUBter in ValkensW$8.rd 
te gaan inwonen, niet zou hebben kunnen 
nemen; _,. 

dat bij toch na zijn komst in Val\i!;)ns
waanl nog enige maanden in een -,.cq9e
nenfabriek beeft gewerkt en hij het aldaar 
verdiende lo0.1i met overleg besteedde, ter
wUJ. hij tevens geregeld zijn godsdienst
plichten vervulde; 

dat hij BUn hOQtdverblijf te Valkenswaard 
nog bad. toen op 6 Au__gustus 1947 door de 
arrondiBSementsrechtbank. te '&-Hertogen-
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bosch, zijn plaatsing ln een krankzinnigen
gesticht werd gelaat: 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor de tóepassing van artikel 39 der 

Armenwet ale woonplaats van de armlaati
ge -krankzinnige F. A. Tutelaare aan te 
wijzen de gemeente Valkenswaard. 
. Onze. Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A,. B.) 

.J Januari 19"9. KONINKLUK BESLUIT. 
(Armenwet art. S9bis). 

Noch de omstandigheid, dat de arm
lastige vroeger in de gemeente Z. met 
zijn gezin beeft gewoond. noch zijn la
ter kortstondig verblijf in die gemeen
te kan er toe lelden aan te nemen, dat 
bij aldaar een verblijf van meer .duur
zame aard hield. Evenmin behoeft de 
aanwezlgb~id in die gemeente van enig 
door hem achtergelaten bezit op een 
zodanig verblijf te wijzen. I1;1tegendeel 
dient uit het feit, dat bij te Z. reeds 
geruimen tijd geen va.e~ slaapgelegen
heid mee tot zijn beschikking had en 
bij sinds zijn vertrek van daar in ver
schillende gemeenten ie gaan werken 
te worden afgeleid, dat er geen vol
doende band tussen hem en de ge
meente Z. meer bestond, die tot toe
passing van art. 39ble aanleiding zou 
kunnen geven. 

Wij JULIANA, ~nz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door burgefueèster en wethouders van Zel
hem, tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Gelderland dd. 4 
Auguatüs 1948, No. 257-V-1, waarbij met 
toepassing van art. 39bis der Armenwet is 
bepaald, dat de koeten van verpleging van 
A. B. Meijer komen ten laste van de ge
meente Zelhem; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
GeschUlen van Bestuur, gehoord, advies 
van 16 ·necember 1948, No. 1552/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 December 1948, 
No. 10867 (W), Afdeling Maatschappelijke 
Zorg I (Bure.au Algemene en Juridische 
Zaken); 

0. dat het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten van Gelderland steu:p.t op 
de overwegingen; dat A. B. Meijer op 22 Ja
nuari 1948 in de gemeente Ruurlo in zeer 
zorgwekkende toestand werd aangetroffen 
en deswege in het St. Walburgtaztekenb uis 
te Zutphen ter verpleging moest worden 
opgenomen, welke opneming blijkens over
gelegde doktersverklaring nlet zonder ge
vaar voor het leven en de gezond.heid van 
de pa.tient kon worden uitgesteld; dat 
Meijer te Zelhem geboren te en in deze ge
meente met zijn gezin mêtterwoon geves
tigd is geweest: dat hij na het uiteenvallen 
"Van. dit gezin, te weten ruim.één jaar vóór 
zijn vorenbedoelde opneming in het zieken
huis, zijn woongemeente heeft verlaten; 

dat het gemeentebestuur van Ruurlo zich 
te17.ake van de betallng der. onderwerpe
lijke kosten gewend beeft ,tot burgemeester 
en wethouders van Zelhem; dat laatstge
meld college geweigerd heeft de onderwer
peliJlte kosten ten laate zijner gemeente te 
nemen. op . grond. dat Meijer beschouwd 
moet worden ale een ~erver die te Zelhem 
geen hoofdverblijf c.q. meer:duurmam ver
blijf heeft gehad In de zin van artikel 39bis 
der Armenwet, zich daarbij beroepende op 
het Koninklijk besluit van 20 Mei 1986. No. 
42; t dat daarentegen vast ie komen te 
staan, dat Meijer In bovenbedoelde periode 
van ruim één jaar tenminste een maal zijn 
verblijf beeft gehouden in de gemeente 
Zelhem; .dat, mede gezien het feit,. dat 
Meijer te Zelhem nog enig bezit heeft, het 
niet aannemelijk moet worden gçacht, dat 
bij een ~ervend leven leidde en dat het 
verblijf van betrokkene in die gemeente 
slechts een toevalltg karakt~r beeft gedra
gen; dat A. B. Meijer dan ook terecht moet 
worden geacht zijn hoofdverblijf c.q. meer 
duurzaam. verblijf In de zin van artikel 
89bls der Armenwet in de gemeente Zel
hem te hebben gehad; 

dat het gemeentebestuur van Zelhem in 
beroep aanvoert, dat Gedeputeerde Staten 
van Gelderland bij hun besluit van 4 Aug. 
1948, No. 257-V-3, beellst hebben, dat de 
kosten van vervoer naar en verpleging in 
het Sint Walburgisziekenhuts te Zutpbé1;1 
van A. B. Meijer. over welker betaling een 
geschll bestaat tussen de gemeente Ruurlo 
en de gemeente Zelhem, voor rekening van 
laatstgenoemde gemeente bel;loren te wor
den genomen; dat zij tegen deze beslissing 

· bezwaar hebben; dat zij hebben aange
voerd, dat Meijer sedert langer dan een 
jaar een zwervend leven heeft geleld; dat 
~deputeerde Staten dit ontkennen, daarbij 
ln bun beschiltking aanvoerende, dat vast 
is komen te staan, dat Meijer in dat jaar 
ten minste één maal zijn verblijf in hun 
gemeente beeft gehouden; dat zij niet ver
mogen in te zien, dat het Mn maal komen 
In de gemeente Zelhem door Meijer, voor 
wie de omliggende gemeenten het terrei1;1 
van zijn zwerftochten vormden, diens ~er. 
verschap illusoir maken; dat uit het feit, 
dat Meijer enig bezit in de gemeente Zel
hem beeft (namelijk een huis, dat met een 
hypotheek ie belast), Gedeputeerde Staten 
verder concluderen, dat Meijer niet een 
zwervend bestaan beeft; dat zij in verband 
hiermede opmerken, dat Meijer sedert de 
laatste vier ,ia.ren voor dit huis, hetwelk 
aan anderen verhuurd 1$, en in welk huis 
bij geen kamer, zelfs geen slaapgelegenheid 
te zUner beachlkkJng beeft, geen rente meer 
betaalt aan de Stichting Borculo, welke 
hem Indertijd een hypotheek verstrekte:. 
dat door deEe nalatigheid het a-aoc1ale ka
rakter van MeUu, ,-dat,.. zwervers eigen is. 
sterk naar voren komt; dat zij dan ook 
van oordeel zijn, dat het Koninklijk besluit 
vq.;n 20 Met 1936, Ne. u. op· dit geval van 
toeP,aSSlng ta; dat zij in verband met het 
_...._ 

1 ë. V. 1986 blz. 1-82. 



vónrl#tmttlde 'hl'zóelift fë M'ltden, dàt 8tl 
f16'tèMMWrèldé koftitt ii~t toûf rek~tt1Ht! 
httftMt ~rtteehte l:átrtett; 

ó. cmt dé é'erstè zin van het d~f<Îe Ud var! 
á.tttk~t 39b1è dèr At'Wléll'#è't iiet,äah, aaf 
dooi" tiédetmteehie äfttten of doót Oit8 btj 
~~t1 tn.et fMen:en omlti~ed b'eàluit kari wt,r.;. 
àêft béèUst, dat tte koétmf. váb "etvder naàt 
eb áe vètpleging In d~ ztelt1!1Ufiffcl'ltlttg ifo.:: 
iilèfi teff laste van d~ ~~èettte, waar de 
~~rPI~~~ vöör dê b'tmërl:llng, Ui de ztE!ke'.ri.; 
UiH.c1lfîttg meet dt1urmätn vet'b11Jf hèeft. kt!
fiacr; 

ààt no~ llë t>r:dlltaritiïgti.,dd, dllt A. B. 
MèUêr ttoéi~r lfl ltè t'em~te zettttmt tttèi 
zijn getlb Heeft ~•<füntt, noch .tljti ha.tet 
kortsto1}.dl~ verbttjt 1h dle reuiêêhte, er toe 
káh telden aan të nemèn, dät htJ in ~e tê~ 
mëente Zelhem een verblijf van meet dttur
zamé aard l1ield; 

dat ëventftln de aanwèZtgheld In de ge
mèente Zeti1em ván ënlg doór Mm 11.eHtêt
geiden bezit ot> een zbdànig ver1:nûf 'be
hoett te wijzen: 

dat lntegendee1 ult Het telt, d&t hij 1ri de 
gémeerite Zelhem räe<U gerutfàè t1jd gMli 
vaste slaapgelegenheic: meer tot zUb hè
áéhUUéihg liád, en hij shids zijri vettrelt i.tlt 
~élliem omsti-eèb ,juni 19-47 in venic'.b.ll
l@iiae geme~iileii, ~ncier ahdere:h ih Usdelo, 
gemeente Ehàchede, te taan werkeh, ffi.elit 
te Wordeii atgeieid, aàt er geen volm>ehde 
hand tüssén heni en de gemeente Zelhè1:tt 
mèer oolffoild, êtie tot toet,áaelri.g van art. 
39bls éfer Armëb'wet aánlè\dlng zou kUimen 
geven: 

~t derhalve Gedeputeerde Slatèb van 
de1àèriand ten onreéhte lietiben beéitlt, dat . 
de meérbedoelde kosten ten laste van de 
gemeente Z~lhem töüaen kömeti, en het 
bestrèden bêàluit tnttsdien niet lh stand 
kan biijveni 

tlezlen de Aimeiiwel; 
Hebbén ioeé1t-eyorlaen en verstáaii ;. ~ 
liet beàtrèdèh ~sluit van Öedei>óteeHlé 

staten vah Geldèrlaiid te verbietlg=eh, eii. 
met afwijzing van het door burgemeester 
én wethouders vab ltuurlo tol tledèpu
teerde staten gericht venoeli, te beslissen, 
dat hlër geeq. gevat àanwezlg Is, waarin 
a.rtikêl à9bls dêf Atménwet toepassihg kan 
vlnàeh. 

Ol1zè Mililéter va.il Blnnehlahdse Zaken 
is bëlast enz. 

6 tTa7ltmH 19,t.8. ARREST van de HUg-ê 
Raad. (<k~ántewet att. 180). 

Bt\fltena artL 1 . <1er- ~t.reb.lng mv
~n t:>erc~~n, die nl"ét - op eén d.~r 
aldaat- gettoéib~ wijzen - tn bettek
klitg l!ltaan tf>t ~.&. waana.n dê ko11" 
ten van M1ll~ én onlbti-houd) ,.,-oor hun 
~cl1t.lnt of 'voot' afvoet van 'WO.tat 
en fflli t.l. \r. tlé g"eDU3ènte k~b. ~I)}' 

de .tl«flttg buitën èá.n~rklhtr. 
WellB1l'aar et!hrijtt .u-t. 190 ~'\lPët 

zulk een beperking niet voor, doch de 
gemeente was vrl) ~cll 11i• OJ) tê l~n. 

Öfide~)rt lfl6iet litJt ifflfdeti of ttt!t~ 
geen de Burgem~ etêltle, tet 1!ftf.; 
drukking wilde ftrêtiteh, mit d~ ~n. 
dlè flh!f té.rl b~~ ~, -tt>oi' tlè te
:dree:tttè ltostefl väb •~1teltlftk ~e
~tit~. 

De Hoógt! !btA,t W.; 
tleflèn ftèt ~~htftt 1ft ~ftft.! Tè.n 

X te Y tegen de uitspraak. van den ttaad 'm.fl 
Bèr~p voor de Directe Belastinge:r;i te Alk
maar van 22 April 1948, betreffende zijn 
aansl~ In de straatbelasting der gemeente 
CàtHJ.n bblfg, lJehl9ttnldnár 19 .ft : 

0. dat art. 1 de't vet-ordèrlhtt óp dè hef
ltti# van !ltràatb~# lh d~ gërneente 
t!allatitsdtilt 1ufflt: 

Id dè:t~ g1!tfflfênte ifbfdt, b.dder dl? r.m.am 
vàii sttáatbélaètlng, een ttèbistlng feh~'ven: 

l. wegèns gèboU1i8ij èlteitddltühètl en 
daárblj behorende èrven, die bfflentteb aan 
óf in äe onmiddellijke :bá.b1Jheld gelegen zijn 
van iand- ot. wa.ierwèttèn ln dè gettt~~nte, 
waar~á.n kosten voot aanleg of onderhoud, 
voor hUil verllo'btmg of voor à.lvoèt= vá.n wa
fêr en vuil UÎÎ láste der gefueefite itolnen; 

!. w~geils oflgeboüwdè eigetidofüîdèfl, die 
aan dèzé wegen belenden ot op dèzè ·wègen 
lil~g liebbèn; 

ö. dat be1ab.g1iehoéiicl~ aah,lfêàlágeö tn de 
bedoelde belasting ter zl:i.ke ván gebouwde 
en van ongebouwde eigendommen voof een 
~~rag Yan f !o.!tt in totaal. ztch nä vruch
ieioze reclame bij den tta.e:d dei' gemeente 
Callantsoog heeft gewend tot den Raad van 
Beroep, stellende dat zijn eigendommen rJjn 
Jelegen In den l)Olc!er "1tet koegru••,· waar
in de wegen worden onderhouden. door den 
polder en niet door de gemeente Calla.nts
oog, zodat het onbillijk is ter zake dier ei ... 
gendommen straat.belasting te heffen; 

dat het gemeentebelt'tuur in zijn vertooa
achrift de · Juistheid dezer feiten heeft er-· 
kend, doch tevenP àeeft aangevoerd, dat 
in andere delen der gemeente het oncier
houd der wecen wèl voor haar rekening' is 
en bovendien de zorg voor de verllch1ilng 
der wegen in de «ehele gemeente op haar 
rat; 

dat de Raad van Beroep terzake heeft 
ovetwotren: 

,.dàt art. 280 der Gemeentewet niet vror
schrljft, dat de heffing van straatbelutlng 
alléè:l mag «et,chtedeb ter t.ake van p•r
oel~ beléndènde aan openbate wegen 
waataan dé R'Mn~nte kt)Sten besteedt. dooh 
dat voldoende 1~ dat de gemeente koeten 
heéft te makeh voor openbare land~ ot wa:.: 
tmlt:egétl an de Céföéente en de be:ffin-C dan 
ma.,r ~hhted.en wegena alle percètè~ die 
aan een opetnbare weg In die gemeente M-
1-énde~ onversehlUtg or juist aan de.ze weg 
de gemeente kosten moet beàtedeni of d.a.t 
tij dit doèt teb 11anmn "11.n ·andere &Penbarê 
""%8llC 

~&t dlt IBatMtt!l dOor het ~l' ~~ertb
~ethu.\!eltt~ a.111 obbe~ is komen vut "' 

IM!aall, a-.OOk ttat 11.t)peBatttee p~l!n ~~n" 
d~n aan ~ ~ê't1tét, e~n ó~~ wew 
-~~n In de 1em~e-t1te can~tsoo8', Z91tfàt 
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lJé stfMtklYttni tetak~ f~ht u, ~ 
t-èn-r• 

wdrftk d@ IUtàd ~ béät~t\ belfdhtkkh\fr 
~ iM!VMtlgt!: 

0. dat béllUi~djbèdde ID ta.M&tt~. ~der 
viéfltèetlde ~Hl# Of echettdbtg \'IC.n ~tUg 
~fd ~ts1root9t!lltll't te trtellett, Mtt\r~ 
thtt het onbfll(Jk lil stNüttbelastînl' te hetfet1 
lli ~eft 1,dd~r wt1Jit1ti ~ fèni~ènte gèlm 'Wê
g'efi tn mldèfflö'Ud héêrt: 

0. dletUU:ihg'áand~ ~tt atnbt:11ht11vé: 
dat dè ltä.ad vl.l.l'l. Bet'C;Sp voot dé Jüi~th~ld 

...-a'û dèn ondètWert,efUkett utttdág atli 
~lag heelt Wih'81!nörtien Jil't. HO dèt 
~4'btewet, döch dat hij dàättlèvettä den 
fflhottd der ~~entèVffl'ohlmtlng" "1u.top de_ 
Heffifrg betuet n\et bttlt~n àAn'mèt1dn~ haa 
mat~n Ia teti; 

datt b\ljkens Mt \'ToOJ't9chtift Vtt.n art. 1 
dl~r verotdetO.hg, Petè8ell!ft dlê !liêt - ot> 
éèh d~i' àlcWl.t genoentd~ w\1tert - tn bè-
1:tèkktnir ~ tbt Wélen -W~:f'Va.11 kosum 
van aanleg of ott4et1toa4, voor hutl ver-
11ciltmg of ~oor atvoèr váli water èh V\lll 
tên täs.U! kotnen dèr teMeènt~. "oor de 11~
fing van belàsting buiten ~nmerRing bUJ
vèn; 

dat árt. ~80 der Gèmeentewet zulk een 
beperking weliéwe.ar niet vóolÏJClitijtf._ docli 
de gemeente vrij was zlcli die op te leggen; 

dat bHJkens -de uitapraàk tussen partfJen 
váát.staa.t, dat de wegen die te dezen van be.: 
iahg zijn nièt dOQr de gemeente worden on" 
derhouden, doch dat de Burgemeester ge
ste.Id heeft dat de zorg voor de verhchtlng 
der wegen in de gehele semeente op haar 
ruit; 

dat;. naar ult een en ander volgt. de aan-
sevaf1.ei,. uitspraak niet In stand kan blUven, 
terwijl nog verwijzing moet volgen, tw on
derzoek of hetgeen de Burgemeester met 
betrekking tot d~ zorg voor de verllchtlnl' 
der wegen gesteid heeft tot uitdrukkiD.g wil
de brengen ciat d" wegen die te du.a van 
beian• zijn voor_ de p,meente kosten van 
verlichting medebreq~ ;_ 

Vernietigt de aanaewa..l}~ui ultapraak; 
Verwijst het gedJ.ng naar d.e Re.ad van 

Beroep ter verdere behandeling en beslis
sing van de J.S&k in voltalllge ~rgaderitlg, 
met tnachtneming van dit arreat. 

<N.-M 

5 Jan.1'arl l9.W. ARRESrt, van de Hop 
Raad. (Gemeentewet a:rt, 299 J Wet 
Raden van Beroep art1 Al~ 

R. Va. B. verklaart h. -bn'f>ep nl,t
ontvankelijk ep 8TOQ.d, dat elke nadere 
aandutdl!Jê" van de u.nalagen c.q. hef
tinpn, waarop belanghebbende'e be• 
11:waar betrekking heeft, ontbreekt, ter" 
-,vijl evenmtn het aantal dier aaneiapn 
ot heffingen en de conerete bedl'84f8D• 
waarover het pat, worden vermeldi. 

H. & , V OOI" cie vraeg of belang heb,,. 
bende ontvankelijk is ln qn laeroep• 
zijn de groaden, waarop ·JlJJ 4it doet; 
ateunen, van geen belang. 

1949 

Ht!t t~ niét df: taak "t'an den lt. •· 9. 
een oor~l tè g'è'v~n ~r bè1i1gtttg" 
hè'fflnw in ef!n Vetortdèr.!!lteld ge-,a1, doch 
r,rn ütlltattgig gemaakte g'èAchtUêb 
m.b.t. ot;>tel~~ ltatt.!!llagen ()f gédafte 
hfffftgètt te bésffesen. 

trt dèZett echter vernaelcft :he!t lft hef 
~tóèpechtlft ln,telèslè ~wUl'lélltlft, 
dat bele.ngh. t,~~aNlt ~nst tn tè 
bte!lgen tè~n dé door hem gédan~ be• 
talh1gen van f 10 pet etmaa.l, 1'1'.tteW:tlge 
besluiten van :B. -en W. hetn ter kMnt1 
gebracht, tè~ijl llet nlet-veffll~'t! 
•ätt het aantal de~ gedahe heffl~tèft 
en c!èt'Zel~t Conèl'etè bed~ ntet 
dwtngt tbt de cottcluste, dàt da&:roV 
slechts eè:n U'itllpfaak in &~tácto mo
ge-l!jk: to'U zijn, a1u1getl~n 'i't'êt ln het 
11.ig,e:trtèen ot, den weg \Part den R. -v. -a. 
zo goed als 01> dien van dert <tetnéert.te
ffläd, 1~ aa.n bela:agh. ~t zake aan• 
"tdltng van ~tt beroe~hrtft rf!sp. be
ÉWS&ftlehflft te -verzoekêft. 

Vefflletigfng en toewUzlng-. 

De Hoge Raad, enz.; 
O, dat in d-e gemeente Haaksbergen. In• 

at,volge verordenin,r van !5 Juni 1987 een 
,,verMakelUkhetdsbelastiQ'• wordt geheven 
ter zake van een aahtal ln dé verordening 
met name opge11Dmde vermakeUjklteden en 
voorta vatl alle andere wrtoni:ngeCI en uit• 
TIJeriDten, voorstellinp:n en "ermaak, wel" 
ke naar haar aard m-et de genoemde op êén 
lijn kunnen wor(len geeteld of na.ar het oor
deel Yatt Burg-emee&ter en Wethouders het 
kal"akter van venna.kelijkheden dragen; 

dat Burgemeester en Wetholldèn ondet 
dagtelt~nlng relJJ), van " Janua:t1. 1946 en 9 
J'a.nulLrt 1946 tot belanghebbende een twèe" 
tal brieven hebben plicht van den nAvoJ.. 
,:endetl lnhbud : 

"Heden heeft on1!1 College besloten de 
VerorderUng oc, d~ heftiq eener bel.Mting 
op toodMlvertoonillgen &n a.ndere vetma
kelükheden ln dHze gemeed~ met ingang 
van 9 Januari 1846 ook \Pan toepa.Mtng te 
bren~n op de z.g. dan801'ube, aangezien 
naar on.!!I oordeel deze het karakter van 
vermakelijkheid draget1; 

De beluting- bedraà,t Z9 91, van de on" 
zuivere opbtenpt l)èr toegàrtg-ekaa:rt naar 
ooven ar«~roM met geheele ~enten. met 
als mtnim1Jm f 18· per lea. 
. De verschuldigde geldeh moetefl. steêda 
vóór dên aanvang van de les volde.an wor
den ten kantore van den gemeéntè-<ontmaa-, 
ger ten semeentehulae.'' eh. 

,,H,erbli· delen W't,f U ml9th1 dat on11 Col..
lege nader heeft besloten de ■.g. Verdlak~ 
lijkheldsbelastingverorden1ng wel van t,oeM 
paestng te lH'engen op de danaleBSen. welke 
door U worden IJt!geven. met delle t'Mtrtc1. 
tie, dat door den Bond erkende dansleraren 
het verschuldigde reeht nlet ~talen l,Jer Ie■ 
doch per etmaal. 

Voortaan m~ten de leerlingen tijdens de 
leseen in • het bent 11ijtt van door U atpg~ 
ven deelnamekaarten"; dat belanghebbemla 
onder dalt-ekemng van 1 Maart 1944 tot 
den Raad der Gemeente Haaksbergen een 
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bezwaarschrift heeft gericht waarin de na
volgende zinsneden voorkomeJt,: 

,,dat hem door Burgemeester en Wethou
ders dezer gemeente bij schrijven van 4 
Januari 1946 Is medegedeeld, dat dit Col
lege besloten had vermakeUJkheldsbelaating 
te gaan heffen ·voor de.door hem gegeven 
danslessen, terwijl voorts bij dit i,chrijven 
":"""'"' nader gewijalgd bij scbrtJven van 9 Ja
nuari 1946 - het bedrag der belasU.ng te 
zijner kennis wordt gebracht; dat bij ten
gevolge hiervan noodgedwongen thans f 10 
belasting betaalt per etmaal, waarin hij 
dansles geeft, zulks echter onder uitdruk
kelijk protest: dat bij dan ook tegen de be
taltng va~ deze belasting bij den Raad be
zwaren wen.scht In te brengen••: 

dat belanghebbende vervolgens heeft be
toogd dat de door hem gegeven danslessen 
niet kunnen worden belatst. en eindigt met 
het verzoek de boven omschreven heffing 
van vermakelijkheidsbelasting termke van 
door hem gegeven en nog te geven dans
lessen onwettig . te verklaren, althans te 
niet te doen, en te bepalen dat te dier zake 
geen belasting kan worden geheven; dat de 
Raad der gemeente Haaksbergen daatop 
bij besluit van 12 April 1946, Inhoudende 
onder meer: ,.Gezien een adres van X d.d. 
1 Maart 1946, waarbij bezwaar wordt ge
maakt tegen een door Burgemeester en 
Wethouders opgelegden aanslag In de ver
makelijkheidsbelasting voor door reclamant 
georganiseerde danslessen,.; en: ,,dat mits
dien terecht van deze z.g. lessen vermake
)ijkheldsbelastlng Is geheven .. , heeft beslist 
nde aan X opgelegde aanslag In de verma
kelijkheidsbelasting, waamgen bezwaar, te 
handhaven"; dat belanghebbende zich ver
volgens tot den Raad van Beroep heeft ge
wend met een beroepschrift, waarin onder 
meer het volgende voorkomt: "dat hij heeft 
ontvangen een schrijven van Burgemeester 
en Wethouders d.d. 30 April 1948, Inhou
dende dat de Raad In zijn vergadering van 
12 April 1946 heeft besloten. afwijzend te 
beschikken op zijn verzoek tot teruggave 
van de door hem betaalde vermakelijk
heidsbelasting''; ,,dat. strikt genomen wo
dantg verzoek door hem (nog) niet' was In
gediend, doph gemeld Raadsbesluit kenne
)iJk tot strekking beeft, om ~ door hem 
~diende bezwaren tegen de heffing der 
belasting ongegrond te verklaren en dan 
ook In dien z.ln door hem wordt opgevat";. 
,,dat hij tégen dit aldus opgevatte Raads
besluit bij deze In beroep komt; ,.dat hij, 
nu In het Raadsbesluit geen enkele motl
veerlng voorkomt, althans deze niet te zij
ner kennis la gebracllt, voor zijn beroep 
geen andere motieven vermag aan te ge
ven, dan reeds In zijn bezwaarschrift -
dat hij bier als geheel herhaald en geïn
sereerd wenscht te zien beschouwd - zijn 
vermeld. zoodat hij nieent te kunnen vol
staan met naar dit bezwaarschrift te ver
wijzen l •• dat hij op die gronden van oordeel 
18, dat ten onrechte vermakel)Jkheldsbelaá
ttng van hem Is gehevel!l, en dat de Raad 
ten onrechte m.,n bezwaren heeft vetwor-

pen; met verzoek. ,gemeld besluit van den 
Raad der Gemeente Haaksl;>ergen d.d. 12 
April 1946 te vernietigen en~alsnog te be
palen. dat te dezer zake geen vermakellJk
beldsbelaaUng kan worden gebeve~"; 

dat de Raad van Beroep belans)lebben
des. beroep niet ontvankelijk beeft ver
klaard, na. .onder. meer de boveDvermelde 
verzoetten, waarmede belanghebbende zijn 
bezwaarschrift en zijn beroepschrift. heeft 
doen eindigen; te hebben vermeld · en na 
vervolgeru, te hebben overwogen; ,.dat 
blijkens de verordening op de heffing ener 
belasting op tone~lvenoningen en andere 
verµiakelijkheden in de gemeente Haaks
bergen voor die belasting. vanwege de ge. 
meente geen kohieren worden opgemaakt. 
zodat de artt. 300, lid 2, en .299 der Gemeen
tewet ten deze van toepassing zijn; dat, 
al regelt genoemd art. 300, lid 2, voor ge
meld geval het inbrengen <Joor beJasting
pllcbtlge van bezwaren "tegen de betaling 
van ~lastlng", de Raad, mede gezien de 
toepasselijkverklarlng voor dit geval van 
art, 299 der Gemeentewet, van oordeel is. 
dat 7.0daqlp bezwaren slechts kunnen be
trèffen bepaalde aanr:Jlagen, aan den be
lastingplichtige opgelegd, of, bij geörek.e 
van een "aanslag" in strllcten zin, bepaalde 
te zijnen laste gedane ·heffingen der belas
ting;· dat Immers, ware dit laatste anders. 
aan den Raad reeds elke contrOle wu ont
gaan ten aanzien van de vraag of de wet
telijke termijnen, voor het indienen van 
een bewaarschrift gesteld, waren In acht 
genomen; dat In het door appellant tot 
den Raad der gemeente Haaksbergen ge
richt bezwaarschrift elke nadere aandui
ding van de aanslagen, c.q. heffingen, 
waarop zijn bezwaar betrekking heeft, ,ont
breekt, terwijl evenmin het aantal dier 
aanslagen of heffingen en de concre~ be
dragen. waarover de recla~e gaat, worden 
vermeld, fioch met het algemene verzoek, 
hierboven genoemd, wordt volstaan; dat 
appellant tot den Raad fieri verwek van 
dezelfde strekking en met .:iezelfde lacunes 
richt. gelijk hiervoren weergegeven', doch 
het de taak van den Raad niet la, een be
sllssing te geven of ten aanzien van de ma
terie, in het beroepschrift bedoeld~ vermake
UJkhelds-belaatlng kan worden geheven, 
indien het beroep niet Ie gericht tegen be
paalde aanslage'n c.q. befflngen; dat, daar. 
gelaten of de Gemeenteraad van Haaks
bergen appellant niet reeds niet-ontvanke
lijk had moeten verklaren In zijn bezwaar, 
het ingestelde beroep In elk geval niet kan 
worden ontvangen.,; 

0. dat l'telang-hebbende tn cassatie klaagt 
over schending of verkeerde toepassing 
van de artt. 269, 277, 290, 297, 298, 299 en 
800 van tie Gemeentewet en de artt. 1, 3, 
s· en 4 der Verordening op de heffing ener 
belasting op toneel-Vertoningen en andere · 
vermàkelUkheden In de gemeente Haaks
bergen d.d. 25· Juni 1987, tel" toelichting 
waarvan onder meer wordt aangevoerd dat 
hij aan art. 299 der Gemeentewet de be
voegdheid ontleende om In beroep te ko-
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men tegen de beslissing door den Gemeen
teraa<l van Haaksbergen op zijn bezwaar
schrift gegeven, zodat dit beroep ·- ook al 
zou het ongegrond zijn - in leder geval 
ontvankelijk is; 

0. dat belang~nde inderdaad aan art. 
299 in verband met art. 300 der Gemeen
tewet het recht ontleent van de beslissing 
van den Gemeenteraad bij den Raad van 
Beroep in beroep te komen en voor de 
vraag of hij daarin ontvankelijk is de 
gronden waarop belanghebbende zijn be
roep doet steunen van geen belang zijn, 
zodat de uitspraak waarbij belanghebben;. 
des beroep 'niet-ontvankelijk. is verklaard, 
moet worden vernietigd; 

0. voorts dat juist is de in de uitspraak 
voorkomende stelling dat het . de taak .van 
den Raad van Beroep niet is een oordeel 
te geven over belastingheffing in een ver
ondersteld geval, doch om aanhangig ge
maakte geschillen met betrekking tot op
gelegde aanslagen of gedane ,heffingen te 
beslissen; dat echter de Raad van Beroep 
zijn beslissing, dat hier niet een oordeel 
gevraagd is over een geschil met betrek
king tot gedane heffingen, niet mede doen 
steunen op den daarvoor door hem aange
voerden grond dat in het bezwaarschrift 
- en in het beroepschrift - elke nadere 
aanduiding van de heffingen, waarop be
langhebbendes bezwaar betrekking heeft. 
ontbreekt; 

0. immers dat het bezwaarschrift - dat 
belanghebbende in zijn beroepschrift bij 
den Raad van Beroep zegt te wensen daar
in geheel herhaald en geïqsçreerd te zien 
- vermeldt dat belanghebbende bezwaren 
wenst in te brengen tegen de door hem 
gedane betalingen van f 10 per etmaal in
gevolge de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders hem ter kennis gebracht bij 
de bovenvermelde brieven van 4 en 9 
Januari 1946: 
. O. dat ook de in de uitspraak vermelde 
omstandigheid dat het bezwaarschrift en 
het beroepschrift niet het aantal der ge
dane heffingen noch derzelver concrete be
dragen vermelden, niet dwingt tot de con
clusie dat daarop slechts een uitspraak in 
abstracto mogelijk zou zijn, die niet alleen 
buiten de taak van den Raad van Beroep, 
doch ook buiten die van den Gemeenteraad 
zou zijn gelegen ; 

dat het immers in het algemeen op den 
weg van den Raad van Beroep, zo goed als 
op dien van den Gemeenteraad, ligt aan 
den belanghebbende ter zake een schrifte
lijke of mondelinge ,-a.nvulling van zijn 
beroepschrift, respectievelijk va.n zijn be
iwaarschrift te verzoeken; 

0. dat mit.den alanog verwijzing moet 
volgen; 

Verniettgt de voormelde uitspraak van 
den Raad van Beroep te Zwolle; 

Verwijst het geding naar dien Raad ter 
verdere behandeling en beslissing van de 
mak in voltallige vergadering, met inacht
neming van dit arr.est. 

(N. J.) 

6 Januari 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art._ 38). 

Nu niet Is gebleken, dat in het be
lang van .het onderwijs of op andere 
gronden voldoende termen aanwezig 
zijn om af te wijken van da reg~l. dat 

• voor ontslag wegens vermindering van 
het aantal leerlingen het eerst in aan
merking komt de onderwijzer met het 
kleinste aantal dienstjaren, heeft de 
gemeenteraad ten onrechte aan appel
lant, wiens diensttijd vier jaren langer 
is dan die van de andere onderwijzer, 
ontslag verleend. 

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

door A. P. Bil te St. Annaland, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zee
land van 16 April 1948, No. 2924, 3e afde
ling, houdende ongegrondverklaring van 
het beroep van de appellant tegen het be
sluit van de raad der gemeente St. Anna
land vàn 11 October 1947, waarbij hem we
gens vermindering van het leerlingenaantal 
eervol ontslag is verleend als onderwijzer 
aan de openbare lagere school aldaar; 

De Raad van State. Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord. advies 
van 24 November 1948, No. 1801/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 December 1948, no. 51.556, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente St. Annaland 
gelet op de vermindering van het aantal 
leerlingen, dat de openbare lagere school in 
deze gemeente gedurende 1947 heeft be
zocht. tengevolge waarvan aan een leer
kracht ontslag moet worden gegeven, bij 
besluit van 11 October 1947 met ingang 
van 1 Januari 194.8 eervol ontslag heeft 
verleend aan A. P. Bil als onderwijzer aan 
de openbare lagere school in de gemeente 
St. Annaland; 

dat, nadat de appellant van dit besluit in 
beroep was gekomen bij Gedeputeerde Sta
ten van Zeeland, dit college bij besluit van 
16 April 1948, No. 2924, 3e afdeling, dit be
roep ongegrond heeft verklaard; 

dat dit besluit steunt op qe overwegin
gen, dat de appellant in zijn beroepschrift 
8.J\D.voert, dat de vermindering van het 
leerlingen-aantal wel ontslag van één der 
leerkrachten tengevolge moest hebben, 
doch dat hij hiervoor niet de eerst aange
wezene was, daa.r van de twee mannelijke 
leerkrachten, behalve het hoofd der school, 
belden dezelfde bevoegdheden bezitten, ter
wijl de appellant het grootst aantal dienst
jaren h~eft; dat blijkens de geldende ju
risprudentie b.ij de beoordeling, of ,een ont
slag al dan niet terecl;lt is verleend, in het 
algemeen twee maatstaven worden aange
legd, namelijk de persoonlijke omstandig
heden en het onderwij~belang; dat de per
soonlijke omstandigheden van de t:wee in 
het geding zijnde. onderwijzers nagenoeg 
dezelfde zijn, daar zij een vrijwel gelijk 
aantal dienstjaren hebbèn en beiden. nog 
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een ~tudérende toon tt! bunnen la.l!Jte hêb• 
ben: dat het ondt!rwf.flllbelanA" In het &lge
fflèen én 1n dit geval tn llet b{Jz(mtfet mits
dien dtent te pra.~a.teren; &t de a,p~t 
.Meta blijken~ .dool" hem ~ uitlatingen 
nlèt bt «aat gtWot!lt -aan -mef!'Pdere klasaen 
teplljk les té géYen en zijn ltêhAtnelfjke 
,-teldhetd. llten-oor tevem, een belemme
ring ~ou kun.nen vannen: dat het Oft.tsîJ.ag 
mitsdien gt!acht moêt 1ronien terecht te 
ztJn verleend: 

dat de àppellant '\Tan dlt beslttlt bij Ons 
tn beroet) Is gekomen, aanvoerende, dat de 
persoonlijke omstandigheden van de twee 
in het geding zijnde onderwijzers niet ge
heel gelijk zijn, aangezien weltll'Wa&r bei
dén een studerénde ~on te hunnen la.ste 
hebben, doch dat hU, appellant het. g-rootst 
aantal dienstjaren heeft; dat hij daarom 
Itleent, dat hU niet in aanmerking diende 
te komen voor ontslag; dat hU weliswaar 
enige Jaren geleden te kennen beeft gege" 
ven bezwaar te hebben tegen het les ge-ven 
aart meèroere klassen tegeUjk, doch dat dit 
toen gegrond was op ~n physieke toestand 
van dat ogenblik; dat deze physteke tM
stand niet aanwezig was op het ogenblik, 
dat betn het ontslag verleend werd; 

0. dat _utt de overgelegde stukken niet is 
gebleken, dat In het belang van het onder
~lj!J or op àndere gronden voldoende ter
men aa.nw~ztg ztJn om ar te wt,fken va11 de 
rêgel, dat voor ontslag wegen!! verminde
ring van het aantal leerlingên het eer8te 
In aanmerking komt de onderwUzet" met 
het kleinste aantal dienstjaren; 

dat derhalve de gemeenteraad aan de aP
pellant, wiens dlenattljd vter Jaren langer 
is dan die van dt! andere onderwtjter, ten 
onrechte ontslag beeft verleend; 

dat mitsdien llet bestreden besluit niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de :Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en veretaan ~ 

· met gegrondverklaring van het door 1e 
af)pella.nt tngeetelde beroep bet bestreden 
besluit -van (ledeputeerde Sta.ten van Zee
land en het besluit van de raad der ge
meente St. Annalànd van 11 October 1941 
te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen Is belast ehz. 

(A.B.) 

6 Jrtnuarl 1949. 1(0NINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswét 19!0 art. 78). 

Het aantal lng-ezetefien ln de betrok
kên wijk del:" i'emeente, welker totale 
bevólktng van 198! tot 194 7 b1 toege
nomen van Z6.000 tot 40.000, Is in ttat 
tijdvak gestègen van 1000 tot !'1&0. :Me
de gelet op de ltggtng der wijk ten op
ztchte van de overige bebouwde kom, 
moet geool'deeld wot:-d-en dat bier spra
ke i.s van een aan2!:ienUjke toeneming 
der bevolking, die tot l!IChóolettchttng 
aanleiding geeft. Tereelat b'éett der
halve de gemeenteraad tot dè gevraag
de medewerking besloten. 

WIJ roLIANA, enz.: 
Beschikkende op· het bel'oep, lnguteld 

· ®01' A. van Wijk c.l. tf) Zelat, tegen het 
1>e,1w.t van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 25 Met 1948, 3e Ald&ltng, No . 
2M/lll3, lioadende ongegpondnrklaring 
van het béroep '\lan appellanten tegen het 
bealult van de raad der gem~nte Zeist 'Van 
H No•embèr 19ft, 8e Afdeling-, N(). 6H2t 
wa&rblJ ingevolge artikel 7' der I..ag-er" 
Onderwtjlr#et 19t0 aan de Vereniging tot 
oprichting en Instandhouding van Chi111te-
1Ukè i,ebolen ,.De Kerckeboschscbool" te 
Zeist, medewerkins- is verleend voor de 
ll'ttchtln.g van een btjr.Ondere school voor 
gewoon lager ondenrUs In het villapark 
,.Hoge Dènnen-Kerckebosch", aldáar; 

De ltaad van State, Afdeling voor cle ~ ... 
,schillen van Beetuut, gehoord, ad"riee van 
H November 1948, No. 1397/I: 

Op de TOOnlracht van Oru;e Minister van 
OndeNri.il, Kun,sten en Wetèn&ebappen van 
21 December 1948, no. 51.664, afdeling La
ger Onderwijs~ 

O. dat v-oormeld raad15besluit steunt Op 
de overwegingen, da.t het aa.ntal Ingezete
nen 1n genoemde, op zichsi;clf staande wUk 
sinds 1932 met ruim 1700 ls gestegen en 
momenteel !TOO bed~ zodat kan wor
c1en gesproken van een aanzienlijke toene
ming der bevolking ln dit gedeelte der ge-· 
meente, ale bedoêld In de aanhef van het 
vierde lid van artikel 78 van bovenvermelde 
wet; dat de aanvrage voldoet aan de wét
telUkè etsen : 

~t, na.dat Ir C. G. van Steents en 4! 
andere Ingezetenen der gemeente Zei81: 
van het raadsbesluit bfj Gedeputeerde Sta.
ten van Utrecht In beroep waren gekomen, 
dit college blJ Eljn besluit van 26 Mei 1948, 
Se AfdèHng No. !205/1819, het beroep ong-e
grond heeft vet"klaard; 

dat Gedeputeerde Staten hlerbU hebben 
overwogen. dat hun College met de nu1d 
der ~eentë Zeist en de hootd1iulr,t,cfeur 
van het lager onderwJjs in de tweede hootd
lnapecl::le van oord.~l u,, dat zich hier voor
doet eèb bij artikel 18, V-iel"de Ud, der La
ger-OndeMfijswèt 19~~ voorzien geval, 
waartn u.ntienlljke toeneming van de be
volking in het door een det'!l van het Zetster 
bos van de gemeentekom gescheiden wfJk 
ttDe Ho«e Dènnen en Het Kel'ckebosch" tot 
schoolstichting aanleiding geéft: dat im
mers, terwijl de be"f'ollttng- der gemeente 
Zeist van 1982 ,tot 1947 is toegenomën van 
tbH7 tot 40207, die van het vorengenoémde 
aftonderlijk ~elegen gedeelte dezet gemeen
te! gedurende die Jaren Is gestegen van 
1000 t&t 2fOO; ~t hierbij -voort.8 In aanmer
king moet worden g'ènom.en, dat het aantal 
In dle WQk \VOOnacbt~ leetplt-chtlge klnde
.ren thans ongeveer 400 bedraagt, van welk 
aan.tal, f'.Oäls 18 ~bleken Uit de bij ~ aan
vrage ovelltêiegde oud.=erv-erklartng, waatoJ) 
de namen van 11~ kinderen uit die Wijk 
voiorkornen, ten behoeve van een zeer be
la.tlgrtjk «f')deel~ het u.n de op te richten 
school te geven btjF.Onder onderwfJII van 
getnen,d protestants christelijke richting 
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wordt verlangd.; dat er op grond van daze 
en andere in de stukken tot uitdrulddng 
gebm,chte feitelijk~ omstandigheden alle 
aanleidiJJ& is in g-enoemd~ wijk, de st.tcbtlng 
YJUl eea bij~11dere lagere lfC®Ol voor dat · 
onderwti& mo~k te mak.en; da.t ~rbij 
ook van belang is de mededeling va.n <Je 
vert.e,g~woordi.-er <w gemeen~ Zeist ter 
opeJJbue vef.'81114~ring ~ h\ln -collwe, da.t 
het gemeentebest\llJ.J' voor bet bepalen van 
~11 1tandp11ru omti,ent de ,i.anvl'll&e tot 
.ticbtlq- van 4ie oncwrlmvip ,ciwol het 
voor 4e gemeente Zeiat \UlNJlt cewOl'dea 
v~uk V8'11 ij_pretdios van 4e scholen 
oiidw ogen heeft geilen. c;1n daarbij tot de 
oono~e kw&m, dat in de oa.aete toekomst 
:;i.a.n de 11ticbtip.g van nieqwe 1a&et"e scbo" 
Ien !JJ. a.l~ wijkeJl niet 7.&l 11ijn ~ ootJw" 
men~ -dil.t. Q8&l" hun oolle8e d'1-fl van oor. 
deel w. dat in het OMtU"Q&vige g~val <i«t 
uitaon~rlnpbepaling in de ul\bet v4m ar. 
tik.el 73" v!sr~ Ud, oor ~er-Onderwijswet 
19.20 vEW toepa.Miag 1-, er eeen Nlden oo
staa.t voor bea.ntwoocding vP.n de door de ap" 
.pella.nten in ge.ding i"-eb.r~te vrap.g, of mi
~r ut aant&l kinderen., bedoeld in liet 
eerste lid oode.r letter a van dat .a.rtikel. al 
dan nlet iüu med~erek~Jld le,erltng.e:o., <.lie 
in de o.mst&ndighedeu v~teren, .aJs bedoekl 
on.del" a en p van va.nneld vierde ll<j van 
a.rt.Utel 13 en voor welke .kindei,en de be
staande scholen voldoell4e Plaatill'UÎlllte bie" 
den; dat er op gr.ond van een en ander 
geen termen zijn de door de .ra&d de.r &-e
i:neente Zeist verleende medewerkiug onge
daan te maken ; dat, wijl hun college .n~t 
is gebleken v.a.n andere beweegredenen, op 
gr()J'\d waarvan bedoel<le JµUlvra.ge van het 
bestuur der vereniging tot oprichting en 
instandhouding van Cbristelijke scholen. 
"I,)e Kerckeboscbscbo.ol" te Ze1'Jt. door de 
ra.ad dei.er gemeente bad moeten .zijn afge" 
weien, het beroep niet beh-0ort te worden 
toegewe~n: 

dat A. van Wijk en 6 andere ingezetenen 
van dit besluit in beroep zijn .1rekomen, 
daarbij aanvoerende, dat na.a.r het oordeel 
van ctedeputeerde State11, in .bet betreffen
de deel der gemeente Zeist van een dus
danige toeneming van êle bevolking sprake 
is, dat een beroep kan worden gedaan op 
art-ik~I 73, lid 4 der Lager-OnderwijS"Wet 
1920; dat zij, appeltanten, daarentegen me
nen, dat in dit gevai deze toeneming der 
be\tolking dit beroep niet rechtvaardigt. 
daar een dergeliJ""ke toeneming van bevol
kffl:~ op -zich 2e1f ntet van voldoende bete
ken.18 Is, doch dat ·de feitelijke omstandig
heden een woo-rd mee8'fl'!"ek~n: dat zij in 
de&e mening worden versterkt door ·het 
commentaar, dat de heren Llgtvoet -en La
ban geven op dit gedeelte der wet In het 
3e ivePYol.g van hun werk "de· lager-onder
wljewet 11920 .. ; dat zij voorts -verwijzen naar 
net Koninklijk besluit van !7 October 1934 
staatsblad No. 564, waàrpij een analoog -be
sluit van de raad der gemeente !Breda werd 
V8Pllifrtigd; dat zij teven8 van oordeel zijn, 
dat de toezeggln~ --wtil de vertegenwoordl
g@N van het gemeentèbestuur, dat in de 

naaate toekom~t !let v~etuk van de 
sproidin&' van de ecbQleu in de gt)meente 
~t onder het ~C' .1rezien zal worden, en 
d&t dan aan sUehtl.ng van nieuw~ ecb.ole11 
niet za.t iSÜJI ta ontk~~ niet kan. woti,.. 
veren het ~'1-de besluit, doelt ~t JQ.Î.4t 
de,sf pl,l~n aowlen moeten meebrenp)J) 
hierop nl~t VOOfllit t~ lopen door de~. Jer 
q-~beidfl*li&IJÎng-; . 

0, dat blijkena de iQ&"ewonneiJ a,~ .. 
ri4bt.en liet aantal in.ge~enen in ~ WW' 
"Hoge Denn@.-Kerck.ebose}l" t~ 7Aist. &inde 
1982 va.n on«eveer 1.().00 wt pqgeveer i10Q 
1# n~n; 

d$.t bier (lua ~prp.1',e i~ van aen a,1.nzien" 
lijlle toeneming del' bevolJdng, · ala bedoe,ld 
lil de M&nhef va.n it,rtik~l 7-3, Ud •~ der LM.-
gtr.-OndeFWiMJwet 1 i20; 

dat, plet ~P de plaatMlüu -0m11tandig" 
à~deD, J,a, het bijz()ll,(ler de ligging van d~ 
genoemde wijk ten ~p~titt van d4' ove~ 
rwe beoouwde 1'.0lll, met Gedeputeerde 
Staten moet wordell 1reoordee.ld, d4t 4eze 
a&nZienlijke toenemiJur van de bevolk.lag 
tot de bedoelde schoollticbtinc aa,nleidw.g 
,:ieett en dat derb:alve de gemeeuteraa.d t,e" 
rooht tot de gevffMIC'de medewerkincr heeft 
bö9loten; 

Gezien de IA,ger-Ondenvijawet 1no.; 
Hebben -~~voD<len eo ver.Btaa.u ~ 
h-et boruep onsea-ron4 u verklaren;. 
Onze Miniater van -Onderwijs, Kunsten 

en WeteJ1.Bcha.Pi>en ts belast enz. 
(A. IM 

B Ja1U1.ari 1919. KONINKLIJK BESLUIT. 
,(Wat op het be&nil,ven art. 16). 

NH df: uitbreiding- der ~nuûplaat& 
noodzakelijk is en moeilijk op andere 
wijze dan v-0}sena het ~mtwon>en plan 
kan gesckieden, e'n tegen die uitbrei
ding geen bezwaar besta.a.t ult een .ooa-~ 
punt va.n volksg.ezondbeid, heb~ Ged. 
Sta.ten terecht afwü}d.ng toegestaan 
va.n bet in het eerste lid van art. 1,6 
bepaalde. 

V{ij JULIA.t.."\T A, enz.: 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door H. T. Hooftman c.s. en P. van Har
üugs.veldt ,c.s.,. allen te Bos1Qo0p, tegen het 
b.ealuit van Gedeput-eerde staten van Zuid" 
bolla.nd van 16/?ld Juni 1948, B. JlQ. 21121JU 
Ue Afdeltn~ a.s. No. 2g/1, ina.ke de utt,.. 
breiding Ye.n de .al,;emane begraa.fplaata der 
gem68.Ilte BoskQop; 

De Raad van .State, Afdeling- voOI' de Ge.
schillen v.a.n Beetuur, gahoor.d, advie• van 
16 December 194&. No. 1647/I; 

Op de vooitdra.cht v.an Onze Mimster van 
ainnealaindse Eaken ·va.n ao December 11>48, 
&Uttl.ing Bhmenlands Bestuur, B~ea.v Be
stuul!l1Zaken; 

.0" dRt Gedeput.Q~l'de Staten van Zu.iöhol, 
la.Dè, beQchikk.ende gp het ~ek van bur" 
K'tmaeaater en ·wethvude:rs- van Boakoop o.m. 
tQD beboe~e van de ui tbNidillC' YB.11 de a:I~ 
gmn.ene •begl'Ufp.laats dier 8Qllleente met 
eon titn we8tQll daaraa.ngre11Mnd ft-errein, QP 
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een bij de aanvrage overgelegde situatie
tekening aangegeven, uvereenkomstlg arti
kel 16, derde lid, der wet van ·10 April 1869, 
staatsblad no. 66, zoals deze sedert is ge
wijzigd, afwijking -tee te staan van het be-

• paalde in .het eeratie- Ud van genoemd we~
. artikel, bij hun genoemd besluit evenbè

doelde afwiJklng hebben toegestaan: 
dat dit besluit onder meer steunt op de 

overwegingen, dat het blijkens de ge.acble
denis van de eerdergenoemde wet haar be
doeling is, dat de medewerking voor het 
aanleggen en, in verband daarmede ook 
voor het uitbreiden van een begraafplaats 
alleen wordt gew~igerd op gronden aan de 
wet of aan het belang van de volksgemnd
heid ontleend; dat de oDl)erhavlge wet geen 
onderzoek kent omtrent de hinder of scha
de, die de eigenaars of gebruikers van aan
grenzende percelen door het aanleggen of 
uitbreiden van een begraafplaats muden 
kunnen ondervinden; dat in verband daar
mede de door P. van Hartingsveldt c.s. en 
Gebroeders Kuyt aangevoerde bezwaren, 
voorzover deze betreffen de waardevermin
dering van- of schade aan de bij hen in 
eigendom of beheer zijnde peroelen, geen 
grond opleveren voor het weigeren van de 
gevraagde afwijking; dat op grond van 
rapporten van de Geneeskundig Inapect.eur 
van de Volkllgemndheld voor Zuldholland 
geen bezwaren, ontleend aan vrees voor de 
volksgezondheid, zich tegen de uitbreiding 
van de begraafplaats verzetten, mits de be
lendende woningen aangesloten zijn aan de 
drinkwaterleiding; dat daardoor naar het 
oordeel van de inspecteur voornoemd het 
bezwaar van gemeenschap van de langs 
deze woningen lopende sloot met het grond
water van de begraafplaats afdoende wordt 
ondervangen; dat, blijkens door het ge
meentebestuur van Boskoop verstrekte ge
gevens, de genoemde woningen aan deze 
voorwaarde voldoen; dat in verband daar
mede ook de overige in het bezwaarschrift 
van P. van Hartlngsveldt J:enoemde bezwa
ren, alsmede de door C. H. Film c.s. en H. 
T. Hooftman c.a. uit hygiënisch oogpunt te
gen de uitbreiding V$D de begraafplaats 
aangevoerde bezwaren geen aanleiding ge
ven tot het weigeren van die uitbreiding; 
dat gee~zina is gebleken, dat de begraaf
plaats een onaangename reuk verspreidt, 
doch dat deze veeleer moet worden toege
schreven aan vervulling van enkele ln de 
nabijheid gelegen sloten, aan welk euvel,. 
zoals namens het gemeentebestuur is be
toogd, tegemoet zal worden gekomen door 
verbetering van de afvoer; dat, blijkens 
door het gemeentebestuur van Boskoop 
verstrekte gegevens, binnen die gemeente 
geen voor de aanl.- van een nieuwe be
graafplaats geschikt terrein aanwezig is en 
ook het door P. van Hartingsveldt c.s. ge
noemde terrein voor dat doel nlet bruikbaar 
ls, terwijl het, destijdw voor. de aanleg van 
een begraafpla&ts. aangekochte terrein aan 
de Hogeveeueweg, in de gemeente Ha
zerswoude als gevolg van een ter plaatse 
op last van de.. Duitse bezetter gegraven 
tankgracht niet meP.r voor dat doel ge-

schikt la, althans ;.techts ten koste van 
grote uitgaven daarvoor geschikt zal kun

, nen worden gemaakt; dat in verband ds.8.r
. mede hier kan worden l!'eacht aanwezig te 

zijn een bijzonder geval, als bedoeld in hP.t 
derde Ud van artikP-1 16 van de onderha
vige wet; 

dat van dlt-bealult H. T. Hooftman en 10 
anderen, alsmede P. van Hartlngsveldt en 
3 anderen in beroep- zijn gekomen ; 

dat H. T. Hooftman c.s. aanvoeren, dat 
zij van mening zJjn, dat de volksgezondheid 
ernstig geschaad wordt, da&r de over de 
begraatp1aats komende zuiden-, zuidwes
ten- en zuidoostenwinden op zeer korte af
stand belendende hulzen blnnendrlngen; dat 
daardoor niet kan worden gesproken van 
voldoende luchtdoorstromtng; dat huns in
ziens artikel 16, Ud 1 der wet van 10 April 
1869, zijnde het voornaamste lid van dit 
artikel, eenvoudig terzijde wordt geschoven 
door de daar geëtste minimum-afstand 
van 60 meter terug te brengen tot op min
der dan een vierde, namellJ"k. 12 meter; J 

dat P. van Ha.rtingsveldt c.a. aanvoeren, 
dat door het bestreden besluit het domine
· rende eerste lid van artikel 16 ter zijde 
wordt gesteld; dat de graven slechts 12 m 
van de buizen komen te liggen; dat de 
plaats volgens · de Geneeskundige Inspec
teur van de Volksgezondheid "wel erg wei
nig geschikt'" IB; dat er bij ernstig zoeken 
wel beter terrein la te vinden; dat volgens 
burgemeester en wethouders uitbreiding 
naar het zuiden bezwaarlijk is, doch dat 
zij hiertegenover opmerken, dat de te dem
pen oppervlakte in dat geval 924 m 2 en 
volgens het plan van burgemeester en wet
houders 1118 m2 zou zijn, terwtJI ook, wat 
de diepte der sloten betreft. de toestand 
aan de zuidelijke zijde niet ongunstiger te; 
dat door het besluit voorts het belang der 
volksgezondheid ln het gedrang komt, aan
gezien tengevolge van de uitvoering van 
het plan de zon van de nabij gelegen bulzèn 
zal worden geweerd,· de luchtdoorstroming 
ml worden belemmerd en besmettingsge
vaar zal ontstaan: dat zij zich derhalve met 
het genomen besluit niet kunnen vereni
gen; 

0. dat op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat. d~ uitbreiding van de begraafplaats 
noodzakelijk. la, terwijl een aan redellike 
eisen voldoende ulbreldlng moelUJk op an
dere wijze dan volgens het ontworpen plan 
kan geschieden, en bepaaldelijk de dpor de 
appellanten van Hartingsveldt c.s. voorge
stelde uitbreiding ln zuidelijke richting 
overwegend bezwaar ontmoet. 

dat blijkens de ambtsberichten tegen d~ 
uitbreiding geen bezwaar bestaat uit het 
oogpunt van de volksgezondheid, ,Beker niet, 
wanneer de aangrenzende woningen zijn 
aangesloten aan d~ drlnkwaterleid1ng-, het-. 
geen het geval la; 

dat mitsdien het bestreden besluit be
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de wet van .10 April 1869, Staats
blad no. 65; 
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Hebben goedgevonden en verstaan·: 
de bèroepen ongegrond te verklaren. 

t~.~-> 

10 Januari 19,li. KONINKL!JK BESLUIT 
( Dienat~Uchtwet, art. 16), 

De omstandJgheid, dat de vad~ van 
de dlenstpltchtlge, die weduwnaar en 
door Invaliditeit geheel hulpbehoevend 
ia, wanneer zijn zo·on nu ln dlenst mu 
worden geroepen, alleen zou achter-· 
blijven, zodat hij, van famllleleden ver
stoken, ten laste van uitsluitend vreem. 
de hulp zou komen, leidt er toe om aan 
te nemen, dat hier aanwezig Is eèri bij
mnder geval als bedoeld in artikel 16 
eerste lid e. 

WU JULIANA enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. Heuker te · Marum, tegen de be
sllssing van OnEe Minister van Oorlog van 
26 Augustus 1948, Afdeling ~ III, S. 2, 
Bureau l, No. 1688, waarbij zijn zoon A. 
Beuker, dienstplichtige der lichting 1948 
uit Manu:n, vrijstelling van dlensf als ge
woon dienstplichtige wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geachillen van Bestuur, gehoord advies van 
10 December 19'8, No. 1485/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 4 Januari 1949, Afd. A ·s, S 2, 
Bur. 1, Nr. 1&74;. 

O. dat de be&liulng van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig" 
held, dat de dienstpltcbtlge in verband met 
de hulpbehoevendheid van zijn vader thuis 
node kan worden gemist, hem, Minister, 
mede op grond van ontvangen ambtelijke 
Inlichtingen geen aanleiding geeft hem te 
beschouwen als te verkeren in een bij
zonder geval; . 

dát de appellant in beroep aanvoert. dat 
hij als weduwnaar en volkomen invalide zo 
hulpbehoevend ia. dat hij de hulp van zijn 
dlenstpllohtige, zoon niet kan missen; 

o. dat de appellant, die weduwnaar la, 
door invaliditeit geheel hulpbehoevend is~ 

dat de oudste zoon van de appellant mo
menteel nog In mllttalre dienst fa. en dat. 
wanneer appellanta Jongste zoon -nu in 
dienst zou worden geroepen, hij, van fa" 
mllieleden verstoken, alleen zou achter
blijven, .zodat hij ten laste van uitsluitend 
vreemde hulp mu komen; 

dat deze omstandigheden er toe kunnen 
leiden om aan te nemen, dat d.e dtenstplicb
tige verkeert , in e-, bij:concler geval, als 
bedoeld ln artik~ 161 le lid e der Dienst
ptlchtwet; 

·d.tLt. de gev~e vrl,1atellt.q mitsdien 
ten onrechte is geweigerd; 

Gezien de Dienstplloh\wet; 
Hebben ~edgevonden en verataa.fl.: 
met vemletl,ging van de bestréden be" 

allssing van Onze Minister -van Oorlog aan 
A. He1i1ker. diençullchtlge der UÖbtlng 19~ 
uit Mamm. wegens ê.anwezigbèid van een 

bljmnder geval vrljstelltng và.n ·dienst als 
gewoon dienstpllchtige te verlenen voór de 
tijd van een Ja.ar-, 

Onze Minister van Oorlog. is belast enz: 
(A: B.) 

11 Januari .f~fJ: ARREST van de Hoge 
Raad. (Verkeerswet tegen Lintbebo1J
wing, art. 8). · · · 

De Rechtbank heeft Ji:unnen beslis-
sen dat h~ gebruik hetwelk gerè,qui

. reerde van de uitwegen maakte ln we
, zen overeenkomstig was met het ge
bruik. 7.0&la dit plaats bad op 2 Febr. 
198'1, daarbij als maatstaf nemend dat 
dlt gebruik niet stet-k ·werd verzwaard 
en evenmin aan de uitwegen een (we
zenlijk) andere bestem:rriing werd ge
geven. 

Aan deze beslissing doet iliet af dat 
- · gelijk het middel stelt - het ge
bruik van de uitwegen voorheen plaats 
vond ten 1:>ehoeve van een ander be
drijf dan waarvoor het thans diende. 
Immers zulks het gebruik niet behoeft' 
te veranderen op een wijze dat dit van 
beslissende betekenis zou zijn voor het 
verkeersbelang op den weg waarop' 
wordt uitgeweegd, zodat terecht van 
een overeenkomstig gebruik In den zin 
"8.n art. 8 Ud 4 der Verkeel'BWet tegen 
Lintbebouwing mocht worden gespro
ken. 

OP het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Zwolle, req. van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr. -Rech tba.nk te 
Zwolle van 18 Maart 1948, waarbij in hoger 
beroep, met verntet.lging van een mondeling 
vonnis van den Kantonrechter te Deventer 
van 27 Oct. 1947. A. H., autosloper, wonen
de te .Mariënheem, gemeente Raalte, van 
alle rechtsvervolging werd ontslagen. 

De Hoge l\aad, enz.; 
~boord het verslag van den Raadsheer 

Feber; , 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuUl", luiden
de: 

.. s •• althans v. t. van art. 8 der Ver-.eera-· 
wet tegen lintbebouwing ln verband met de 
a.rtt. 860, 351, 368, &i9, ,22, 423 en 426 Sv., 
doordien de Rechtbank ten onrechte 

a. yerdachte ter zake van het bewezen
verklaarde niet strafbaar oordeelt; 

~b. hem van alle rechtsv81"Vo]gi.ng ont
slea,t; 

o. het beroepen vonnis van· d.en Kanton
rechter te Deventer van 27 Oct. 1947, waar
bij verdachte tot straf werd veroordeeld. 
vernietigt - in stede van dat beroepen von
nis op de onder a en b aangegeven punten 
niet te vernietigen", bij welk middel de vol
gende toelioht:Jng ia gegeven: ,,De Recht-· 
bank stelt enerzijds VBBt dat het gebruik 
van de uitwegen ten tijde van de indiening 
van ~et ontwerp Verkeerswet tegen de lint
bebouwing (d.w.z. op 2 Febr. 1937) plaats 



àA,d uu oo.twen vap -"IJ ~~ m 
98.Jl w!ok.el i1J. ~lJfactw• lilW• 4#8W. 
op het onderhavige perceel gev.e~igd ....... 
~r~: 4ai iB J.9•· ~ awwuik · •r . 
uitwegen plaats had ten beboe.ve van een op 
het pel"Ceel eerst in 1940 gevestigde auto
sloperij. Zij betoogt dan ten onrechte, im
meQ m.et mis~WC vaq 1:M;lded~t dPel• 
emden., dat dit · ~br~ m we~n .()Ve~en
komstig ts. 

Gezien die cJgelAIJlcJ,eq, Ie ~ 1"14'1 meer 
dutdeHJk dat Jli 191'1 een ve~l '1ûeQS~ver 
gebrul,k -vq ~ wiw~~.o. pw.a,ts Jia.d ~JJ deze 
in e)lt gev,aj Ql~t ~ aJl.~ ~ID,IJling 
werd.el). ~~ dAu op ~ Febr. J.iJî het 
pvaJ w~. P•t 4Re, Jl~f \1tui,r M-r4 ~wjj
~ l>eatelJlQWl&' JIIW. v.Bfa~bte QP~mt 
eent>eroeP,f!p 4-JI> e.r,;. 2lW 2 <,k,r V~Mers
wet t,e,erep. ~ -~•Jnt" ~elde l>JJJilef
tlng krachtens vergunning, vo)fl .v# de 
Mem.o.rle VlLil TQelM:,bt.iQlr .~P ~~JJ)de wet 
(13ijh)pn Tw~d.e ~ • .;ittiq' 193.6/1937 
;oQ. JaO) ... 

o. da,_t bij !iet b4Wtr~ll, Y.()ll.QW t~ IUte 
V.fiWl ~r~q)l#'lee;I'~ is beiveze» Vet:~rd, . 
Gat hij bt Mt ;Jaa-,. lJ4G p~ de ~nte 
Bu.lw w ~JJ.beerµ vuai ~ i>tfceel 
S~ti.e lil oo. 2;J:Z9 ~t -1.UfeW&Q.ff QJ> den 
QU.d~r Jl~ 1-hM' VM ~ Jl.ijk ~den 
wee- i.wo.u.~w~e-; 

o. 4-t ~e ~èU:>a.ws. "RMt. ~r~w tot 
<k a~.b9icl !V&a Gel'e(tWl'tw.dts eeeft 
9~ ... ~ •t :VQ9r tfftlll~ ~ plet 
09 het Rljkswegenreglement, bij ~ik-
king van 20 Febr. 1928 namens den Minister 
qn 'WateJ"Jlltaat ver8'UDl'1ntr llfl•d ~leend 
V.()Af de botrt\ff.ende llltwe~ welke ver
•~ Aiet: il Jnp~ .en geen bij...-e ~~ d. V.eoJ"Wauden tMwat 
~~na het Slebr1-11k ..- uitwegen: <.lat <tie 
VJ'~r ~laeade vs.jJlHUWlg inge.v.o}ae 
art. j lid 8-deJ' V•iueNw.e.t t88•n Dntbebou
wiftg beacb()uwd 9.".Ql'dt .&la .een ont,beffin8' 
in den -an Va.Jl àet tw~e lid van c.ta.t ani~ 
kel, welke ontheffing geacht wordt slechts 
te zijn verleend voor -een ,gabnllk &ltl plaats 
ha« .t.ell tijde ,van de :J»àienmg van net Ont
werp Verkeerswet tegen llntbebo\lwlllg, 
IIUode .J JlQbr. WT; d8lt op iaatatgenoemd 
ti,jQajb door den tQ.e.DmaAiPD hu lU'der -&B 

gebruiker van bet perceel de uitwegen weP
deo gebruiSt voor het verkeer met land-

. ~a.etw-e11 voor ajjB leondw11bedrijf en 
VCMW »er-•~ lu)ae,._ ~..,_.s v.n de 
door zijp v.oouw til .-.t l)lllMeel ~ven. 
D»ïJl»fMrtQiNinu&k, ,teir'WJjl •gell&Q_uk'eerde 
voor zijn iP u,o $àc1aar ge.vestisde auto
~r.M .IV'ao de ultweg&n m 1141 g11brllik 
maakte voor het opbrengen en afvOM-en 
-YM sloonmateriaal 8llZ. ~ metortractJ.e, 
zijnd@ dat toeJJ.IDa,Ug pbrUlk an het g,ebNlik 
c;\oQr !IOMQ'11ree,de m wezen ov.e:r,eenkom
aüg ,..wk in den &in van art. ·8 lld , .dep 
Yer~•~et :teaea lm.tbebou.wlJlg. ,wa.al"bij 
gm-eqw:11wxde aaauuuneJIJI[ beeft 8ema.akt 
dtt. Y.$'adeke11 ·b'ij -~ ,toeeiand ,öl) 2 Febr. 
1117 QUl .-erk YQl'IDVaucl gebrutk van tie 
-.ilWECell door .hem in 1846 ,slet werd ae
Dll&k,t, D:OQb .de,.&.l'aan door tiem een wezen-

lijk ~ tw;teit1mJ.n.,y-S,. geg_e,ven; ~t tp
requ~ Jicll <Wl'Jut,IY~ lfl• VJ"~t 1'e
roE)pijn Jc(Ln op d<: genoemde vergunning. van 
20 Febr. 1921, en ontheffing van het verbod 
tot uit.wegen in deze gëacht moet worden 
a,a.J;l bem te ~ V-Çl'JHwl, .,iq4at ;w.f •i,t 
atraft>aar la~ 

TeQ .auaw.n van ~t ~: 
o. ~t cJ,e J.\ecl).U>all$ op .a:ro:n<J V"'11 ~aar 

9v~rweJJl9.PA ~l ~tr~kmJ UN- .4@ "1.oor 
~r Y~lc;ie ~ite~ b,eçtt ~J.W.XleJI, be
sl.1.»J.91J dl',t het pbrlJ.i~ ~twelk ~,-qui
r~~r'1e VAi). IJ~ wtw.ege-1 JWl4,\tte iA ~zen 
overtA"'-9JAfldc w~ Q).ei )Mt &tbrlJ.$ lfOO.ls 
<lit P;iu.W ~ PIi ' ;F., lll;l7, ~l\U als 
ll'.Wli.ta.t p.e~® -ila,t 4li g~r~ .nj.it aterk 
w"rd Y$1'1W~ ,a ,-.vwnia, u.n 4e wt;we
gen een (wezenlijk) andel'# pe~ing 
werd gegeven, zijnde dit ook de criteria bij 
de totstandkoming der wet 11). d.e 1ll•WQ!W 
Y'-11 T~lic})t.iJWr <4>P 4i,t ~t ii~El; 

qat #~ 4-:e ~-.ng ni,e\ ~ei d&i :nr 

~k ~ Pl,icWel jK&" - ).J.,t gW)I'. V~ 
~ wt~sen v~ P~ V~ MA bt ... 
h,Qey,f Ya.J1. een ~ b~Jif ®il Wa.aJ'VQOF 
Of.)&,~ ~de, J~ ~\l~B 4ijt .,., ... 
l)J.Qt ~~ ~ ~ .ait(Jer&A op eeu w~ dat 
cAit VAtl bef.JM~4e b:e~iJI ~li aUn voor 
bet v~k•r~l-.n• PP 4en weg wearop 
fircll. \lit«eweegd, M'iM ~llt Y&n een 
9v.e.reel\,k0lllst~ tMl>ruik j,l_l ~fl.ll zin van el't, 
8 lid 4 der Ve$~11w~ tege;a iil)tbd»Uwill8 
IWHJ~ ~n gesp~Jl; 
. 'Vf3~wqi-Pl lw~ ~eo. 

[Gewezen overeenkom.st;.I' • de concluale 
vq._U.-.-Qwl. HeoYJuuw. die .oJD. OIMlleric-

"~ · Met, DWlcMI ll;l:>p. mij ong_egroad. voor. 
Poor • ~bult ia natseetAdd, dat ten 

~~Yl\t VN} net pe,r.eeel ·V-Óór het inwe:r .. 
kjngtr"eu ye,n de Verkael'swet tegen lint" 
bebou-iwinc •n ~~ar utt te wegen la 
verJ~o.e:I ingevolge art. 6, e.etwte M.d aanbel 
en onder b, van het Rijkswe~lemeat. 
til Z4>84er ,_.. v.erdere bepa4iug. J.age
J!Ol,e art. 8J lid 8 .en 4, van de V erkeers-w.et 
iQPD nnu,ebouwipg beeft dit tot gevolg, 
dat a.a,i H. pa.ebt moet worden onttMilttlair 
yan 11.et ~ uit te wege.n te zUn ver
l~d "v~ .ean pbrldk als· plaats had -ten 
tijde vui dil j&.dienlng van -het ootw-erp -tie
~ wet, .-;Inde 2 Febr. ltl'l. De lteohtbank 
awlde vemder vaat, dat de uitwegen, waarom 
lwt b.1e,p gaat, op I Febt'. 1911 gebruikt wer
den ._r Jandllouw,t,ra.0tt>r0D. van een ·loon
&.lrsbedrijf en a'Gto's van een manufactu
ren.zaak, in het jau 1~6 VOOI" het opbrengen 
éD .atv-'K\ren van aloopmateriaal enz .. met 
motortriaotle. Zij aqbttè het gebrui~ in 194, 
,,a wu:en .over.een1-m•g" met het gebrutk 
op 2 P4bP. 1917 en n4.et etérlt. -ven-waard. IJ( 
kan niet inzien,. dat de Rechtbank .tot een 
30daals- OONeel, @JUien het door haar ~t
gesteld verbruik lil ·1999 en tb 194,, ni~t kQD 
komen. Van een veel Intensiever ge~rqlk 
ln 19-M, 89Ujk req. stelt. blijkt \lit ·het von
nis niet& Van een gewl,tzit:de bestemming 
bHJkt, indien reg. -bedoelt, da.t sle ZEYL-k · .yáb 
M. een a,ndere _àa_.d h~ dan de ~ven 
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uit 1937 wel,, doch zodanige wijziging van 
bestemming is m. i. op zichzelf voor de toe
passing van art. 8, lid 4, niet van belang. 
Beslissend is, ook blijkens de Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp, of het ge
bruik zelf van gelijken aard waa, dus bij
voorbeeld voor en na voetgangersverkeer, 
voor en na motortractie, telkens van be
paalde omvang, De beperking is toen blij" 
kens de memorie van toelichting aange
bracht ,,in het verkeersbelang" op de weg, 
waarop wordt ultgeweegd, en voor het ver
keer op deze weg is het uiteraard onver-• 
schillig, of daarop motorverkeer uitmondt 
voor een loondorsbedrîjf en een manufac
turen.zaak of voor een autosloperij. 

Ik conclude.ar dan ook tot verwerping van 
het ber-0ep. 

(N. J.) 

14 Jan11,a,ri 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Woonruimtewet 1947 art. 18). 

De Kantonrechter mag den eis tot 
ontruiming van gevorderde woonruim
te niet toewijzen op grond van feiten 
of omstandigheden, welke reeds toen 
B. en W. de woonruimte van den een 
vorderden en aan den ander ten ge
bruike gaven. aanwezig waren en naar 
's Kantonrechters oordeel van meet af 
aan het gebruik door den gedaagde in 
den weg hadden moeten staan, maar 
alleen op grond hiervan., dat nadien 
hetzij de ged. zich aan de in art. 18, lid 
1, onder 1 vermelde misdragingen heeft 
schuldig gemaakt, hetzij in de onder 2 
bedoelde behoeften en belangen van 
partijen een zodanige verandering is 
ingetreden, dat het gebruik door den_ 
ged. inmiddels heeft opgehouden ge
rechtvaardigd te zijn. 

De Procureur-Generaal bij den H. R., 
eiser tot cass;:i.tie in het belang der wet van 
een vonnis, door den Kantonrechter tè Gro
ningen op 10 Maart 1948 (1948 No. 582, Red.)· 
gewezen ip. de 7.aak van: Th. Donselaar te 
Bussum, eiser, 

tegen: 
J. Kamminga, te Appingedam, gedaagde. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Donselaar Kamminga heeft gedag-

vaard voor den Kantonrechter te Gronin
gen en heeft gesteld: dat hij, na gedurende 
25 jaar te Appingedam het scboenmakers
bedrljf te hebben uitS"eo~end., m 1944 is be
noemd tot schrijver bij de Posterijen te Bus
sum en met zijn gezin daarheen is vertrok
ken; 

dat hij na de bevrijdin~ uit deze betrek
king is ontslagen en gedurende korten tijd 
wegens politieke gezindheid geïnterneerd is 
geweest; dat hij sindsdien niet meer over 
eigen woonruimte beschikt, doch onderdak 
heeft gevonden bij familieleden; dat hij ~i
genaar is van het perceel Cornelis Albert
straat 20 te Appingedam; dat een zekere 

L. I949 

Kuipers dit laatste perceel gedurende een 
reeks van jaren van hem in huur heeft ge
had, totdat Kuipers het omstreeks Novem
ber 1947 heeft verlaten; dat hij, Donselaar, 
toen aan het gemeentebestuur van Appinge. 
dam heeft verzocht dit perceel te mogen be
trekken, doch Burgemeester en Wethouders 
overeenkomstig het eenstemmig advies van 
de voltallige adviescommissie het op 25 No
vember 1947 met ingang van den volgenden 
dag krachtens art. 7 der Woonruimtewet 
1947, staatsblad no. H 291, hebben gevor
derd ten behoeve van Kamminga, die het 
daarop met zijn gezin heeft betrokken; dat 
hij, Donselaar, dit perceel dringend nodig 
heeft als woonruimte voor zich en zijn ge
zin en ook om daarin ter voorziening in zijn 
onderhoud, het schoenmakersbedrijf te kun
nen uitoefenen; dat door hem, de economi
sche belw1gen ~n maatschappelijke behoef
ten van beide partijen naar billijkheid in 
aanmerking genomen, de voortzetting van 
het gebruik door Kantminga niet behoeft 
te worden geduld; dat Donselaar op deze 
gronden heeft gevorderd, dat Kamminga 
zou worden veroordeeld voormeld perceel te 
ontruimen en ter vrije beschikking van 
Donselaa.r te stenen; 

dat Kamminga_ tegen de~ vordering on
der meer heeft aangevoerd: dat - waar het 
gemeentebestuur van Appingedam, alvo
rens bovenbedQelde vordering te doen. na 
verhoor van de daartoe ingestelde plaatse
lijke Advies-Commissie en in overeenstem
ming met het eenstemmig advies dier Com
missie, de belang~n van partijen nauwkeu
rig tegen elkaa,r heeft afgewogen - aan 
Donselaar het beroep op art. 18 der Woon
ruimtewet niet toekomt.. omdat de door hem 
beweerde dringende behoefte voor eigen ge
bruik van het litigieuse perceel blijkens zijn 
eigen stellingen reeds bestond op het tijd
stip, waarop de vordering werd gedaan, en 
op dat tijdstip Dcnselaar's beroep op die 
dringende behoefte ook reeds aan het ge
meentebestuur van Appingedam bekend 
was; dat n.l. de bevoegdheid des Kanton
rechters, voortvloeiende uit artikel 18 der 
Woonruimtewet moet worden geacht te zijn 
beperkt tot gevallen, waarin, nadat de vor
dering ls gedaan, de omst.andigheden zich 
zodanig wijzigen of zich zodanig nieuwe fei
ten voordoen, dat voortzetting van het ge
bruik niet behoeft te worden geduld; 

dat de Kanto:n.rechter bij het bestreden 
vonnis omtrent dit verweer heeft overwo
gen: 

,.dat uit de redactie van art. 18 lid 1 aan
het en sub 2 der Woonruimtewet geenszins 
voortvloeit, dat de bevoegdheid des Kan.ton
reçhters, hem aldaar toegekend, zou zijn 
beperkt tot gevallen, waarin na het doen 
der vordering. de omsta.odigheden zich wij
zigen of zich nieuwe feiten voordoen; dat 
integendeel de bevoegdheidstoekenning al
daar zonder enige beperking heeft piaats 
gevonden; 

,,dat aan Kamminga kan worden toege. 
geven, dat de onderhavige bepaling op het 
eerste gezicht ietwat vreemd aandoet in het 

2 
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licht van het systeem der wet. maar dat 
niettemin de redactie volkomen duidelijk en 
ondubbelzinnig la, terwijl bovendien een 
aantasting van het algemene systeem der 
wet in een m bijzonder geval, als waarop 
de onderhavige bepaling betrekking heeft 
(DJ. het geYal, dat iets gevorderd is ten 
laste van iemand, die zelf het gevorderde 
voor eigen gebruik dringend behÓeft) toch 
ook weer zeer aannemelljk is te achten; 

,,dat Wij dan ook Kamminga's opvatting, 
dat Wij van de Ons in art. 18 Ud 1 aanhef 
en sub 2 toegekende bevoegdheid slecbt.s in 
het door hem genoemde geval gebruik mo
gen maken. geenszins kunnen delen, te meer 
daar op het door die bepaling betreden ter
rein de begrippen "doelmatig" en ".recht
vaardigheid" elkaar zeer nauw raken, zo
dat de mogelijkheid van een correctief door 
de rechter op uit enkel doelmatlgheldsoog
punt door de administratieve overheid ge
troffen maatregelen uit rechtvaardigheids
oogpunt uiterst weriseUjk moet worden ge
acht;" 

dat de Kantonrechter voorts heeft over
wogen: dat Donselaar voldoende aanneme
lijk heeft gemaakt. dat bij in zijn tegen
woordige verblijfplaa.ts geen uit.zicht heeft 
op een vaste werkkring en hij geen eigen 
woonruimte tot zijne beschikking heeft, hoe-

. wel hJJ in Appingedam twee woonhuizen 
bezit; dat hem. na vestlglng aldaar, het ver
eiste verlof tot uitoefening van het schoen
makersbedrijf zeker wel verleend zal wor
den, terwijl, ook indien dit niet zo mocht 
zijn, hij toch geacht moet worden het per
ceel zeer dringend als woonruimte nodig te 
hebben; dat. wat ook moge zijn van Kam
minga's belangen ten deze, die belangen on
der de ten deze voorliggende omstandighe
den stelllg behoren te wijken voor die van 
Donaelaar, te meer, nu mag worden aange
nomen, dat Kammlnga, indien hem een re
delijke termijn voor de ontruiming van het 
litigieuse perceel wordt gelaten, stellig erin 
zal slagen, elders te Appingedam redeiijke 
woonruimte te vinden; 

dat de Kantonrechter vervolgens de vor
dering heeft toegewezen in dier voege, dat 
het tijdstip der bevolen ontruiming is ge
steld op uiterlijk. 1 J'ult 19'8: 

0. dat als middel van cassatie wordt voor
gedragen: S. of v. t. van de artt. 1, 7, 8 en 
lS der Woonruimtewet 1947 Stbl. no. H 291, 
41, 42 Wet R. O., '8, 122, 123 Rv., daar het 
onaannemelijk Is, dat de wetgever een punt, 
dat B. en W" de commissie van advies en 
wellicht ook Ged. Staten beoordeeld hebben, 
wederom aan het oordeel van den Kanton
rechter zou hebben willen onderwerpen en 
de tussenkomst van den rechter alleen in
geroepen kan worden. Indien na de vorde
ring een wijziging In de omstandigheden 1s 
ingetreden; 

0. hieromtrent: 
dat volgens het eerste lld van art. 18 der 

Woonruimtewet 1947, Stbl. No. H 291, de
gene van wten woonruimte ls gevorderd 
voor den Kantonrechter tegen hem aan wien 
de woonruimte in gebruik is toegewezen een 

eis tot ontruiming kan instellen, vooreerst 
indien hij wegen.~ een der aldaar onder 1 
genoemde feiten - onbehoorlijk gebruik 
van de woonruimte of ernstlgen overlast 
hemzelf of zijn huisgenoten aangedaan -
voortzetting van het gebru.lk niet behoeft 
te dulden. en voorts in het aldaar onder 2 
vermelde geval, te weten, indien hij de 
woonruimte m dringend voor eigen gebruik 
nodig heeft. dat door hem, de economische 
belangen en maatschappelijke beboetten 
van beide partijen naar btllljkheld in aan
merking genomen. voort.zetting van het ge
bruik niet behoeft te w~rden geduld; 

dat dus zowel onder 1 als onder 2 de eis 
is gesteld, dat de etser de "vooruetting" van 
het gebruik door den gedaagde niet behoeft 
te dulden, waarin opgesloten llgt - wat 
trouwens ten aanzien van het onder 1 ver" 
melde geval reede wegens den aard der 
aldaar genoemde feiten voor de hand ligt -, 
dat de Kantonrechter den els niet mag toe
wtlzen op grond van feiten of omstandig
heden, welke reeds toen Burgemeester en 
Wethouders de woonruimte van den een 
vorderden en aan den ander ten gebruike 
gaven, aanwezig waren en naar 'a Kanton
rechters oordeel van meet af aan het ge. 
brulk door den gedaagde in den weg hadden 
moeten staan, maar alleen op .grond hier
van, dat nadien, hetzij de gedaagde ztc)l aan 
de onder 1 vermelde misdragingen heeft 
sch uldlg gemaakt. hetzij in de onder 2 be
doelde behoeften en belangen van partijen 
een zodanige verandering is ingetreden, dat 
het gebruik door den gedaagde inmiddels 
heeft opgehouden gerechtvaardigd te zijn; 

dat deze opvatting ook steun vindt in den 
oorsprong van art. 18, lid 1, en in hetgeen 
bij de behandeling in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal door den heer Maenen, een 
der voorstellers van het amendement waar
uit het artikel is ontstaan, is gezegd; 

dat toch art. 18, lid 1. behoudens bier niet 
ter zake dienende afwijkingen, is ontleend 
aan art. 2, Ud 1, aanhef en onder 1 en 2, van 
het Huurbeschermingabeslult 1941 en de 
heer Ma.enen ztch bij de algemene beschou
wtngen over het ontwerp Woonruimtewet, 
waarnaar bij bij het debat over het amen
dement heeft verwezen, als volgt heeft ult.:. 
gelaten: ,,Huiverig staan wU ten aanzien 
van de bepalingen. dat vordering- van ge
bouwen of woonruimte, dan wel de inkwar
tiering slechts kan. worden beëindigd door 
de autoriteit, die gevorderd beeft. Zij zou
den de Minister willen vragen of het niet 
zeer gewenst moet worden geacht, dat be
eindiging van. een gebruik, dat op vordering 
is gegrond, niet op dezelfde wijze en in de
zelfde gevallen mogelijk moet zijn als be
eindiging van huur"; 

dat het dus blijkbaar de bedoeling van 
den wetgever is geweest om dengene van 
wien woonruimte is gevorderd, ten aanzien 
van de mogelijkheid om wegens misdra
gingen van den gebruiker of wegens e~en 
dringende behoefte ontruiming te vorderen 
met een verhuurder gelijk te stellen. het
g~en aannemelijk maakt. dat. evenmin als 
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bij een ontruimingsprocedure met betrek
king tot de voormelde bepaling van het 
Huurbeschermingsbesluit van een beroep op 
reeds ten tijde der verhuring aanwezige 
feiten en omstandigheden sprake kan zijn, 
degene die artik~l 18, lld 1, der Woonruimte
wet toegepast wenst te zien, op reeds ten 
tijde van het OIJtred.en van B. en W. be
staande verhoudingen een beroep kon doen: 
· dat derhalve bij het bestreden vonnis de 
vordering van Doneelaa.r ten onrechte op 
grond van reeds ten tijde der woonruimte
vordering bestaande omstandigheden te toe
gewezen en het middel is gegrond: 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verstaat dat hierdoor geen nadeel wordt 

toegebracht aan de rechten door partljen 
verkregen. 

(N. J.) 

14 Ja.nuari 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a). 

Tegen een annuiteltslenlng ter flnan·
clerlng van kapitaalsuitgaven bestaat 
geen bedenking in al die gevallen, 
waa.rin een behoorliJke exploitatlerege
ltng waarborgt, dat op de verkregen 
bezittingen zodanige afschrijvingen 
zullen worden toegepast als met de be
glnselen van een zakelijk verantwoord 
beheer in overeenstemming zijn, en 
dat de bedragen, welke door afschrij
vingen beschikbaar komen, voorzover 
zij niet onmiddellijk voor aflossing be
nodigd zijn, voor latere atloestngen 
worden gereserveerd. da.n wel, onder 
genoegzame waarborgen, tot dekking 
van andere kapitaalsuitgaven worden 
aangewend Op deze grondslag moet bij 
de huidige rentestand een kapitaals
lening voor woningbouw op een basis 
van 8-1% %, te delgen In 60 jaren, 
niet ongeraden worden geacht. 

Wij JULIANA, enz., 
Beschikkende op het beroep, lngesteld 

door de raad der gemeente Heinkenszand 
tegen het besluit van Gedeputeerde Sta.ten 
van Zeeland van 23 Juli 1948, No. 2684/56, 
1e Afdeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van de raad van 
voornoemde gemeente van 28 Juni 1948 tot 
het aangaan van een annuiteitslening voor 
woningbouw; 

De Raad van State. Afdeling voor de 
Geechlllen van Bestuur, gehoord, advies 
van 16 December 1948. No. 1660/I: 

Op de voordracht van Onze Minleter van 
Binnenlandse Zaken van 7 Januari 1949, 
No. 22277, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Heinkens
zand in zijn vergadering van 28 Juni 1948, 
op de overwegingen, dat bij zijn bealult van 
16 October 1947 besloten is tot de bouw van 
12 wonJngen aan het Kerkpad en tot aan
koop van gronden en het doen aanbrengen 
van riolering&- en bestratlngswerken in het 
Kerkpad, en dat de totale kosten_ van deze 

werken - de bouw der woningen geschiedt 
met toepassing van de financieringsrege
ling Woningbouw 1947 - geraamd worden 
op f 170.000, besloten heeft ten laste van de 
gemeente met de Rijksverzekeringsbank, 
gevestigd te Amsterdam, een overeenkomst 
van geldlening aan te gaan, zulke onder 
meer onder de volgende voorwaarde: 

4. Het aan hoofdsom en rente verschul
digde en verschuldigd wordende zal worden 
afgerekend in 50 jaarlijkse annuïteiten. De 
annuïteiten zullen worden voldaan op één 
December van elk jaar, de eerste annuïteit 
op één December 1949, de laatste op Mn 
December 1998; 

dat Gedeputeerde Staten va.n Zeeland aan 
dit besluit hun goedkeuring hebben onthou
den, op de o:verweging, dat hun college het 
in verband met het aan een annuïteltsle
nlng verbonden risico, gewenst acht, dat 
voor dlt object een gewone geldlening wordt 
aangegaan; dat, voor het geval de hogere 
kosten van aflossing ener gewone lening tn 
de eerste Jaren onoverkomelijke moelllJ"k
heden mochten opleveren om een hieruit 
voortvloeiend exploitatietekort te dekken, 
zjj er geen bezwaar tegen hebben, indien 
aan de lening een fluctuerend aflosstngs
echema wordt verbonden; 

dat de raad der gemeente Heinkenszand 
van dit besluit in beroep te gekomen, aan
voerende, dat hij zich met het standpunt 
van Gedeputeerde Staten niet kan vereni
gen en wel om de volgende redenen: 

dat de lening, waarvan tn het betrokken 
besluit sprake te, voor wat het renteper" 
cents.ge betreft, voldoet aan de bij brief van 
11 Mei 1948 No. 6578, Afdeling B.B. Bureau 
Financiën, door de Minister van Binnen
landse Zaken gestelde etsen; dat de Mi
nister In deze omzendbrief geen bezwaren 
maakt tegen het aangaan van annulteits
lentngen ten behoeve van woningbouw en 
zelfs aanneemt, dat gemeentebesturen hier
toe overgaan, hetgeen bij voorbaat van in
stemming met deze methode van geldlenen 
getuigt; dat Gedeputeerde Staten van Zee
land de omzendbrief van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, waarvan hierboven 
sprake is, ter kennis van de gemeentebe
sturen hebben gebracht bij hun brief van 
4 Juni 1948 No. 1818/66, met verzoek de 
nieuwe richtlijnen, die daarin worden aan
gegeven, na te leven; dat zij aan het slot 
van hun omzendbrief echter vermelden, dat 
zij in het algemeen tegen het aangaan van 
annuîteitslenlngen voor woningbouw menen 
bezwaar te moeten maken: dat zij hun 
standpunt niet motiveren en derhalve aan
nemen, dat de gemeentebesturen hiervan 
op de hoogte zijn; dat burgemeester en 
wethouders van Heinkenszand bij hun brief 
van 12 Juli 1948, No. 914, waarbij zij het 
onderwerpelijke raadsbesluit ter goedkeu. 
ring lnzond4!n, onder meer het volgende 
hebben medegedeeld: ,,Zoals U ult de in
houd van het besluit zal blijken betreft het 
hier een annuiteitslening. WU kunnen U 
echter medédelen, dat wij er naar zullen 
streven de algemeen tegen dit soort lenin-
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gen geopperde bezwaren te elimineren doo:r 
Jaarlijks alle eventuele exploitatie-baten te 
reserveren voor latere Jaren, opdat niet In 
de eerste jaren een schijnbaar gunstig ex
ploit.atlesaldo in de toekomst een tekort zal 
veroonaken. In verband met het bepaalde 
in artikel 228 sub a der gemeentewet ver
zoeken wij U aan bovenvermeld besluit wel 
Uw goedkeuring te willen heohten."; dat 
Gedeputeerde St.aten, ln hun antwoord.
schrijven van 13/81 .Tuli 1948 In het geheel 
niet op deze mededeling reageren. hetgeen 
door hem niet Juist wordt geacht, aange
zien de daarin gedane officiële toezegging 
door Gedeputeerde St.aten aanvaard of ge
motiveerd van de hand dient te worden ge
wezen; dat het middeL dat Gedeputeerde 
Staten aan het het slot van hun schrijven 
aan de band doen, te weten het sluiten van 
een lening met een fluctuerend aflossings
schema, In wezen niet anders is dan een 
lening op vierkante annuiteitsbasls; 

0. dat tegen het sluiten van een an
nulteltslening ter financiering van kapi
taalsuitgaven geen bedenking beboert te 
worden gemaakt in al die gevallen, waarin 
een behoorlijke exploitatieregeling waar
borgt, da.t op de verkregen bezittingen w
danige afschrijvingen zullen worden toege
past als met de beginselen van een zakelijk 
verantwoord beheer in overeenstemming 
zijn, en dat de bedragen, welke door af
schrijvingen beschikbaar komen. voor w
ver zij niet onmiddelJ.ljk voor aflossing be
nodigd zijn, voor latere aflossingen worden 
gereserveerd, dan wel, onder genoegm.me 
waarborgen, tot dekking van andere ka
pitaalsuitgaven worden aangewend; 

dat met inachtneming van het boven
staande bij de huidige rentest.and een ka
pitaalslening voor woningbouw op een basis 
van 8--8~ 9'. te delgen In een tijdv~ van 
50 jaren, niet ongeraden moet worden ge
ach t, terwijl het op de weg van Gedeputeer. 
de Staten ligt, erop toe te zien, dat de vaBt 
te stellen exploitatieregellng aan de aan
gegeven eisen voldoet; 

dat mitsdien het bestreden besluit niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietjging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 23 Juli 1948, No. 2684/66, le Afdeling, 
aan het genoemde besluit van de raad der 
gemeente Heinkenszand tot het aangaan 
van een geldlening alsnog goedkeuring te 
verlenen. 

Onze :r,[inlater van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

15 JaAuari 19,49. KONINKLUK BESLUIT. 
(Dienstpllchtwet art. 16). 

De omst.andlgheid, dat appellant als 
onderwijzer aan een openbare lagere 
school in de Noordoostpolder in ver
band met de moeilijkheden, waarin het 
onderwijs aldaar verkeert, niet gemist 
kan worden, leidt er nlet toe om aan 

te nemen, dat hier aanwezig is een 
bijmnder geval, als bedoeld in art. 16 
eerste Ud e. 

Wij JULIAN~ enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door .r. P. Keuris, dienstplichtige der lich
ting 1946 uit Zijpe, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 29 Sept. 1948, 
Afdeling A. lil, S 2, Bureau 1, No. 1326, 
waarbij hem vrijstelllng van dienst als ge
woon dienstplichtige wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van St.ate, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 10 December 1948, No. 1624/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 80 December 1948, Afdeling A 3, 
S 2, Bureau 1, No. 1600; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omst.an
d1gbeld, dat de dienstplichtige als onder
wijzer aan de school voor gewoon lager on
derwijs te Marknesse niet gemist kan wor
den, hem, 1rI1nister, geen aanleiding geeft 
de dienstplichtige te beschouwen als te ver
keren in een bijzonder geval: 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hlJ op 1 October 1947 als onderwijzer te 
Marknesse In dienst is getreden van het 
openbaar lichaam "de NoordoosteUJke Pol
der.,;. dat, blîJkens een overgelegde verkla
ring van de Landdrost "8,n de Noordoost
polder het onderwijs in de polder ernstig te 
lijden heeft onder de bijmndere, daar heer
sende omstandigheden; dat bij derhalve 
verkeert in een bijzonder geval, als bedoeld 
in artikel 16, lid l, sub e der Dlenstplicbt
wet; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
pel.l&nt zich beroept, nameUJk dat bij als 
onderwijzer aan de openbare lagere school 
te Marknesse in verband met d~ moeilijk
heden, waarin het onderwijs in de Noord
oostpolder verkeert, nlet gemist kan wor
den, er niet toe kan leiden om aan te ne
men, dat bier aanwezig is een bijzonder ge. 
val, als la bedoeld in artikel 15, eerste lid e 
der Dienstpllchtwet, hetwelk grond 'zou op
leveren om vrijstelllng te verlenen; 

dat ook overigens niet is gebleken van 
de aanwezigheid van mdanlg b(Jzonder ge
val; 

Gezien de Dienstplicht wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is bela.st enz. 

(A.B.) 

16 Jtinuari 19.f:9. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
art. 6; Besluit Tijdelijke Voorziening 
Bestuur Provinciën en Gemeenten 
Stbl. E 86, art. 2, le lid; Ambtenaren
wet 1929 art. 68, le lid). 

Het bereiken van de 65-jarlge leertijd 
door een burgemeester levert op zich 
zelf t.LV. deze niet op een buiten de 
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bezetting gelegen grond voor ontslag, 
als bedoeld in art. 6, te lid, onder a. 

Tijdelijke a.mbtavervulllngr, ex ut. 2. 
te Ud, van E 86, door een burgem.ees
ter kan niet worden gelijkgesteld met 
een weder-indienstneming in de zin der 
Wet recbt.sherstel overheidepersoneel 
1946. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, als 
vertegenwoordiger van Ha.re Majesteit de 
Koningin. elsr in hoger beroep, 

tegen; 
Jbr H. L. M. van Nispen tot Sevenaer, wo
nende te Laren (N.H.), gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
In ,-echte: 
Post aJtG: 
o. dat het nu in deze de vraag is, ot. het 

bereiken van de 66-ja.rlge leeftijd door ge
daagde op 6 Augustus 1944 benevens het 
vóór Mei 1940 bestaande gebruik om burge
meesters ontslag te verlenen met inga.ng 
van de eerste dag der maand, volgende op 
die, waarin zij de 86-jarlge leeftijd bruiden 
bereikt, op zich zelf al oplevert een bulten 
de bezetting gelegen grond voor ontslag, als 
bedoeld in art. 6, le lld onder a. der Wet 
rechtsherstel overheidaperaoneet 1946 (ver" 
der te noemen: de wet); 

O. dat de Raad deze vraag ontkennend 
beantwoordt en van oordeel is, dat zulk een 
grond slechts dan aanwezig zou zijn, indien 
zou kunnen worden aangenomen, dat aan 
gedaagde wegens de vermelde reden met 
ingang van 1 September 1944 door een des
tijds daartoe bevoegde autoriteit ontslag 
zou zijn verleend, zo het ontslag op een in 
de bezetting gelegen grond per 29 Mei 1943 
niet had plaats gehad; 

0. dat er destijds geen algemeen verbin~ 
dend voorschrift bestond krachtens hetwelk 
het geven van ontslag aan burgemeesters, 
die de 66-ja.rige leeftijd hadden bereikt, ver
plicht was, terwijl voorts - mede tussen 
partijen - vaststaat, dat juist in de bezet
tingstijd aan verschillende 11>urgemeesters 
van die ouderdom geen ontslag Is verleend 
en dat - tenzij de Duitse autoriteiten an
ders zouden hebben besliat, doch dan op een 
in de bezetting gelegen grond - ook ge
daagde. ware hij niet ~ tevoren op een 
in de bezetting gelegen grond ontslagen ge
weest, stelllg uit goed-vaderlandse over
wegingen zou zijn aangezocht om na Aug. 
1944 in functie te blijven en hem da.n ook 
met ingang van 1 September 1944 dén ont
slag zou zjjn verleend ter zake van het be
reiken van de 65-Jarlge leeftijd; 

0. dat er ten aanzien van gedaagde met 
ingang van deze datum mlt.sdien niet een 
buiten de bezetting gelegen grond voor ont
slag is ontstaan; 

O. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
de Raad niet deelt het door etser ingeno
men staadpunt, dat de strekking der wet. 
mede blijkens zijn considerans, is de be
trokkene te brengen in de positie, waarin 

hij zou hebben verkeerd, indien er geen be
zetting was geweest, zodat bij de beoorde
ling van de vraag of en wanneer een bulten 
de bezetting gelegen grond voor ontslag is 
ontstaan, moet worden geabstraheerd van 
de bezetting; 

dat de Raad integendeel van oordeel is, 
dat het tijdens de bezettlng "aangedaan on
recht" slechts dan "zoveel mogelijk onge
daan" wordt gemaakt - overeenkomstig 
de mede uit d.e considerans blijkende strek
king der wet -, wanneer de betrokkene 
zoveel mogelijk wordt gebracht in de Po8i
tle, waarin bij zou hebben verkeerd als het 
onrecht, hier bestaande in het tijdens de 
bezetting op een in de bezetting gelegen 
grond verleende ontslag, niet had plaats 
gehad; 

0. dat gedaagde meent, dat er te zijnen 
aanzien van toepassing van art. 6, lid 1, der 
wet in het geheel geen sprake kan zijn, om
dat bij, als hebbende sedert de bevriJdlng 
het ambt van burgemeester der gemeente 
Laren (N.H.) vervuld uit kracht van het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Pro
vinciën en Gemeenten, in feite reeds weder 
in dienst zou zijn genomen; 

0. dat de Raad evenwel met het Ambte
narengerecht van oordeel is, dat die tijde
lijke ambtsvervulling niet kan worden gelijk 
gesteld met een wederlndlenstneming In de 
zin der wet: welk standpunt nog beve.éti
gtng vindt in de wet van 11 Mei 19 46 
(Staatsblad G 112) tot regeling van de 
rec:µtspositle o.m. van burgemeesters in 
verband met de bezetting, daar deze wet 
anders, althans ten aanzien van de burge
meesters overbodig zou zijn; 

0. dat nu nog moet worden beslist, of er 
na 1 September 1944 en vóórdàt het bestre
den besluit werd genomen, ten aanzien van 
gedaagde een buiten de bezetting gelegen 
grond voor ontslag is ontstaan; 

0. dat d,it naar 'a Raa.ds oordeel het geval 
was per 1 Juni 1945, omdat toen ·het tijdvak 
van zes jaren, waarvoor, krachtens het be
paalde in art. 65 der Gemeentewet, gedaag
de ingaande 1 Juni 1939 opnieuw was be
noemd, was verstreken, en - mede gelet op 
het bepaalde in art. 2, lid 1, van het Besluit 
Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën 
en Gemeenten - moet worden aangenomen 
enerzijds dat, ware gedaagde op 29 Mei 1943 
niet ontslagen, een herbenoeming met In
gang van 1 Juni 1946 niet zou "hebben 
plaats gehad, en anderzijds, dat hem in dat 
geval ook niet met ingang van een vroegere 
dan deze datum ontslag zou zijn verleend; 

O. dat deswege met t.oepasslng van het 2e 
lid van art. 6 der wet aan gedaagde ontslag 
moest zijn verleend met ingang van laatst
genoemde datum en de hem toekomen
de schadeloosstelling dienovereenkomatig 
moest worden berekend over het tijdvak 
van 29 Mei 1943 tot 1 Juni 1946; 

O. dat het bestreden besluit mitsdien, we
gens strijd met art. 6 der wet j 0

• art. 1 van 
het Konink]JJk Besluit van 9 April 194:'1, 
staatsblad H 118, moet worden nietig ver. 
klaard en de aangevallen uitspraak, zij het 
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op een andere grond dan waarop zij werd 
gewezen, moet worden bevestigd, echter met 
deze wijziging in het dictum, dat in het 
daarin sub a gestelde de woorden ,tmet· in
gang van de dag, waarop die gemeente in 
bijzondere staat van beleg kwam te ver
keren" worden vervangen door de woorden 
,,met ingang van 1 Juni 1946"; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

met deze wijziging van derzelver dictum, 
dat ln het daarin bepaalde sub a de woorden 
,.met ingang van de dag, waarop die ge
meente in bijzondere staat van beleg kwam 
te verkeren" worden vervangen door de 
woorden "met ingang van 1 Juni 1946". 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

0. thans ten principale, dat tussen par
tijen is onbetwist en ook voor het Gerecht 
op grond van de gedingstukken vaststaat: 

1. dat klager is geboren op 6 Augustus 
1879; 

2. dat klager bij Koninklijk besluit van 
22 Mei 1939, nr. 19, met ingang van 1 Juni 
1939 opnieuw is benoemd tot burgemeester 
der gèmeente Laren (N.H.); 

a. dat aan klager bij besluit van de 
(Duitse) Commissaris-Generaal voor be
stuur en Justitie, dd. 29 Mei 1943, een onmid
dellijk ingaand ontslag uit zijn hiervoor 
onder 2 vermeld ambt is verleend en dat, 
blijkens de brief, dd 31 Mei 1943, Ve 3 A/43-
AJG, van de afdeling voor Nederlandse per
soneelsaangelegenheden van het bureau 
van gemelde commissaris-generaal, dit ont
slag zijn grond vond in het feit, dat klager 
(naar het oordeel van die bezettingsfunc
tionaris) ten tijde van de staking van eind 
.A prtlfbegtn. Mei 1948 te kort was geschoten 
en ook overigens door zijn houding getoond 
had, dat hij geen genoegzame waarborg 
bood voor een loyale samenwerking met de 
bezettende macht; 

4. dat klager na de bevrijding met In
gang van de dag waarop de gemeente La.ren 
(N.H.) in bijzondere staat van beleg kwam 
te verkeren, ingevolge het bepaalde in art. 
2, eerste lid, van het Besluit Tijdelijke Voor
ziening Bestuur Provinciën en Gemeenten 
(Koninklijk besluit van 5 September 1944, 
Staatsblad No. E 88) van rechtswege is be
last geweest met de vervulling van het 
ambt van burgemeester der gemeente La.
ren (N.H.) en diensvolgens dit ambt op 
grond van gemeld Koninklijk besluit de 
facto heeft vervuld tot 15 Maart 1946, met 
ingang van welke laatste dag verweerder 
bij besluit van 6 Maart 1946 heeft bepe.ald, 
dat dit ambt niet meer overeenkomstig het 
bepaalde in meergemeld Konlnklljk besluit 
door klager zou worden vervuld; 

5. dat klager onder dagtekening van 7 
October 1947, middels een formulier als be
doeld in art. 2 van het Eerste Uitvoerings
besluit Wet r-echtsherstel overheidsperso
neel 1946, kennelijk heeft bedoeld herzle
n:lng van het onder 3 omschreven ontslag 
te verzoeken. 

Poat alia: 
0. dat verweerder stelt, dat ten aanzien 

van burgemee.sters zulk een grond voor ont
slag is het bereiken van de 65-jartge leeftijd 
in verband met het reeds vóór 1940 bestaan
de gebruik om burgemeesters ontslag te 
verlenen met ingang van de eerste dag der 
maand volgende op die, waarin zU de 65-
jarlge leeftijd hebben bereikt; 

0. dat, waar noch art. 66 d-er Gemeente
wet, dat de Kroon als het tot ontslag van 
burgemeesters bevoegde administratief or, 
gaan aanwijst, noch enig ander toe1>8,8Selijk 
algemeen verbindend voorschrift ten aan
zien van het ontslag van burgemeest.ers 
enige beperkende voorschriften inhoudt en 
klager op 6 Augustus 1944 de 65-Jarige leef
tijd had bereikt, het Gerecht niet anders 
kan dan aannemen, dat de Kroon wettelijk 
bevoegd was zich op het standpunt te stel
len, dat ten aanzien van klager op 1 Sept. 
1944 inderdaad een buiten de bezetting ge
legen grond voor ontslag is ontstaan en 
dat derhalve de Kroon, klager bij het ten 
deze aangevallen besluit met ingang van 
laatstbedoelde datum ontslag verlenend als 
burgemeester der gemeente Laren (N.H.), 
niet gezegd kan worden dit besluit feitelijk 
of rechtens in strijd met art. 6, leden 1, on
der a, en 2, der Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 of met enig ander toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift te 
hebben genomen; 

0. dat klager 1n dit verband nog kennelijk 
heeft bedoeld aan te voeren, dat de in art. 2 
van het Besluit Tijdelijke Voorziening Be
stuur Provinciën en Gemeenten vervatte 
opdracht aan de in dat artikel bedoelde, op 
10 Mei 1940 in functie geweest zijnde, bur
gemeesters om met ingang van het tijdstip, 
waarop de gemeenten, waarin zij op 10 Mei 
1940 in functie waren, bevrijd zijnde, in bij
zondere staat van beleg zouden komen te 
verkeren, 1n die gemeenten wederom het 
ambt van burgemeester te vervullen, als 
een wederlndlenatneming als burgemees. 
tere dier gemeenten, als bedoeld In de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946, be
hoort te worden aangemerkt en dat des
wege art. 6 dier wet te zijnen aanzien bui
ten toepassing behoort te blijven; 

0. dat het Gerecht de klager hierin echter 
niet kan volgen: 

d&t toch naar h~t oordeel van het Gerecht, 
het karakter van tijdelijke noodmaatrege~ 
dat aan evenbedoelde opdracht tot vervul• 
ling ve.n het burgemeestersambt was ver~ 
bonden, een gelijkstelling daarvan met een 
wedertndienstnemlng 1n de zin der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 niet 
mogelijk maakt, hebbende toch laatstbe
doelde wet kennelijk het oog op een weder
indienstneming In het kader van de normale 
voor het betrokken ambt geldende algemeen 
verbindende voorschriften; 

O. dat, waar het ten deze aangevaUen be
sluit dus niet gezegd kan worden, feitelijk 
of rechtens, met enig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift 1n strijd te zijn, 
thans nog dient te worden onderzocht, of de 

I 
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Kroon, bij h-et nemen daarvan, van haar 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan waartoe deze bevoegd
heid haar werd gegeven en de gevraagde 
nietigverklaring van dat besluit wellicht op 
deze in art. 58, lid 1, in fine, d-er Ambtena
renwet 1929 genoemde grond zou moeten 
worden uitgesproken; 

0. dat volgens de constante juri:spruden
tie van de Centrale Raad van Beroep een 
zodanig verkeerd bevoegdheidsgebruik al
leen dan kan worden aangenomen, indien 
h-et motief dat tot nemen van het betrokken 
besluit heeft geleid, onoirbaar of onredelijk 
is te achten; 

0. dat aan het Gerecht uit de verklarin
gen van de gemachtigde van verwëerder ter 
openbare terechtzitting is gebleken: 

dat tijdens de bezetting aan burgemees
ters, te wier aanzien geen bijzondere rede
nen aanwezig waren op grond waarvan op 
hun behoud geen prijs werd gesteld, uit goed 
vaderlandse beleidsoverwegingen principieel 
geen ontslag wegens het bereiken van de 
65-jarige leeftijd werd gegeven; 

dat zelfs zij, wier ambtsperiode tijdens de 
bezetting verstreek, ongeacht hun leeftijd, 
door middel van verlenging van de ambts
periode, in dienst werden gehouden; 

dat ook ten aanzien van klager, ware hij 
niet door het Duitse bestuur ontslage!,)., on
getwijfeld eenzelfde gedragslijn zou zijn ge
volgd; 

O. dat het Gerecht dan ook, gelet op het 
doeleinde, hetwelk het Gerecht v•ermeent 
dat door art. 6, leden 1, onder a, en 2, der 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
wordt nagestreefd, enerzijds en op hetgeen 
in de voorgaande rechtsoverweging als 
vaststaande is aangenomen, anderzijds, van 
oordeel is, dat de Kroon onder deze onwtan
digheden geacht moet worden, bij het nemen 
van het ten deze aangevallen besluit van de 
haar in art. 6, leden 1, onder a, en 2, van 
genoemde wet toegekende bevoegdheid ken
nelijk een ander gebruik te hebben gemaakt, 
dan waartoe haar die bevoegdheid werd 
gegeven, voor zover zij daarbij aan klager 
ontslag heeft verleend met ingang van een 
eerdere dag dan die, waarop voor de ge
meente Laren de bezetting een einde nam 
en deze gemeente in bijzondere staat van 
beleg kwam te verkeren; 

dat toch het Gerecht onder deze omstan
digheden het motief, dat kennelijk tot het 
nemen van het aangevallen besluit heeft ge
leid, nl. het in het onderhavige geval menen 
te moeten aanleggen van de vóór de bezet
ting, m.a.w. in normale tijden, vastgestelde 
maatstaven bij de beoordeling of klager, 
ware hij in dienst gebleven, tijdens de bezet
ting zou zijn ontslagen, ten opzichte van 
klager niet redelijk acht en dat zulks, naar 
het oordeel van het Gerecht, eveneens geldt 
ten aanzien van elk ander, op zichzelf wel
licht redelijk, motief, dat tot het nemen van 
het ten deze aangevallen besluit mocht heb
ben medegewerkt, indien en voor zover h-et 
aanleggen van die maatstaven bij die beoor
deling daaraan onvermijdelijk inllaerent 

moet worden geacht; 
dat een en ander te meer klemt, waar c;lo<>r 

het aanleggen van bedoelde, in normale tij
den vastgestelde maatstaven een uiterst 
onredelijke incongruentie zou worden ge
schapen tussen klagers rechtsherstel en 
hetgeen feitelijk heeft plaatsgevonden ten 
aanzien van de in dienst gebleven burge
meesters, die tijdens de bezetting 65 jaar zijn 
geworden; 

Rechtdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep ge

grond; 
Verklaart nietig het K. B. van 26 Jan. 

1948, nr. 4, waartegen ten deze beroep; 
Verstaat dat: 
a. aan klager door het daartoe bevoegd 

gezag alsnog ontslag zal worden verleend · 
uit zijn betrekking van burgemeester der 
gemeente Laren (N.H.) met ingang van de 
dag, waarop die gemeente in bijzondere 
staat van beleg kwam te verkeren, met 

b. zo nodig regeling zijner rechtspositie en 
c. toekenning van schadeloosstelling, 

voor wat het bepaalde onder b en c betreft, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 4, eer
ste Ud, onder B, sub b'en o, der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 en in de 
verdere daarop toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften. 

(A.B.) 

18 Januari 1949. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 artt. 24, 25; Lager On
derwijswet 19 20 art. 38). 

Onder beroep l. h. belang der wet is 
hoger beroep 1. h. belang der wet mede 
begrepen. 

Als partijen bij een geding, door ho
ger beroep t. h. belang der wet aan
hangig gemaakt, moeten worden aan
gemerkt de Minister van Justitie en 
het orgaan, tegen welks besluit in eer
ste aanleg beroep was ingesteld. 

Door de uitspraak in h. b. kon geen 
enkel nadeel worden toegebracht aan 
de techten, welke klaagster door de 
uitspraak v. h. A.G. heeft verkregen. 

Ook al is het ontslag gebaseerd op 
de Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 (hetgeen l. c. uitdrukkelbK 

. niet het geval is geweest) zo moet 
worden aangenomen, nu die wet geen 
afwijkende bepalingen bevat. dat tegen 
het ontslag administratief beroep heeft 
opengestaan. Het A.G. had klaagster 
mitsdien n.-o. moeten verklaren. 

De Minister van Justitie, eiser in hoger 
beroep, in het belang der wet, 

t~en: 
de Raad der gemeente Rotterdam, gedaag
de in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Post alia: 
In rechte: 
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O. dat de Raad allereerst onder de ogen 
wU zien de vraag of, nu ln de Ambtenaren
wet 19 29 in de artt. 24 en 25 slechts sprake 
is van "beroep'" in het bela.ng der wet, ook 
hoger beroep in het belang der wet moge
liJ"k ls; 

dat de Raad deze vraag bevestigend be
antwoordt, daa.r die artikelen deel uitma
ken van afdeling L bevattende "Algemene 
bepalingen" van hoofdstuk II: .,Van de 
wijze van procederen ln ambtenarenzaken", 
en tot dit hoofdstuk behoren niet alleen 
de afdelingen II en III, betreffende de ge
dingen in eerste aanleg, maa.r ook afdeling 
IV, betreft ende het geding in hoger be
roep; zodat de bepalingen van afdeling 1, 
voorzover niet bet tegendeel duldelb"k IBt 

. mede gelden voor het hoger beroep: 
dat dit sta.ndpunt ook ln overeenstem

ming is met de bedoeling van de wet.gever, 
gelijk blijkt uit het verhandelde in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 
October 1929 (blz. 151 der Handelingen); 

0, voorts, dat weliswaar in het 2e lid van 
art. 107 der Ambtenarenwet 1929 Is Be
paald dat zij, die in het twistgeding in 
eerste aanleg partij zijn geweest. ook bij de 
behandeling ln hoger beroep als zodanig 
optreden, maar dit artikel kennelijk niet 
geldt voor het geval van hoger beroep -in 
het belang der wet. doch hiervoor toepas
selijk is het 3e lld van art. 24, volgens het
welk klager (ln het geval van hoger be
roep wordt dit: eiser) la degene die het 
beroep Instelt, en verweerder (in geval van 
hoger beroep: gedaagde) het orgaan, tegen 
welks besluit, handeling of weigering het 
beroep is ingesteld; 

dat voor dit standpunt mede pielt het 3e 
lid van art. 215, waar voor het geval van be
roep tegen een ln administratief beroep 
genomen besluit is voorgeschreven, dat 
klager is degène die het beroep heeft inge
steld, en vel'Vleerder de andere partij,, of, 
indien de Minister van Justitie het beroep 
heeft ingesteld (kennelijk 1B bedoeld: in 
het belang der wetj, het betrokken admini
stratief orgaan; 

dat mitsdien In het onderhavige g-eval 
als partij moeten worden aangemerkt de 
Minister van Justitie en de Gemeenteraad 
van Rotterdam, en niet (mede) mevrouw 
Troost-van Stroom, aan 'Wier door de uit
spraak van het Ambtenarengerecht ver
kregen rechten door de ln dit geding te 
wijzen uitspraak trouwens geen enkel na
deel kan worden toegebracht; 

O. ten aanzien van de hoofdmák, dat in 
het bestreden besluit in feite twee besluiten 
zijn vervat: 

le. een besluit tot afwijzing van het ver" 
zoek van mevrouw Troost-van Stroom om 
haar een schadeloosstelUng te verlenen als 
bedoeld in art. 9 van de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946, en 

2e. een besluit tot het verlenen van eer
vol ontslag als onderwijzeres met Ingang 
van 1 Sept. 1942; 

0. dat tegen het onder le vermelde be
sluit geen administratief beroep heeft open-

gestaan noch een advies of uitspraak. als 
bedoeld in art. S, tweede lid onder b, der 
Ambtenarenwet 1929, kon worden uitge
lokt (het pen10neel, dat bij inrichtingen van 
onderwija Is belast met het geven van on
derwi,ja. ia ln ai't.. 1 van het Ambtenaren
reglement der ~meente Rotterdam uit
drukkeliJ"k van de toepassing van dit régle-
ment uitgezonderd); . 

dat mltadten, daar ook overl~ns niets 
aan de ontvankelijkheid van het bij het 
Ambtenarengerecht tegen het onderhavige 
besluit ingestelde beroep in de weg stond, 
het door mevrouw Troost-van Stroom bij 
het Ambtenarengerecht ingestelde beroep 
terecht ontvankelijk ia geoordeeld; 

O. dat het onder 2e vermelde besluit ken
nelijk is genomen met toepassing van art.· 
38. lid 1 aanhef en onder b, der Lager
onderwijswet 1920 en tegen dit besluit be
roep heeft opengestaan op Ged. Staten, 
krachtens het bepaalde in het 2e lid van 
evengenoemd artikel in verband met het 
2e lid van &rt. 37 dezer wet, zoals de wet 
luidde vóór de daarin bij de wet van 26 
Juni 1848, staatsblad I 254, aangebrachte 
wijzigingen, welke ten aanzien van het on
derhavige geval nog niet van kracht wa
ren; 

O. dat het Ambtenarengerecht heeft 
overwogen, dat aan de algemene regeling 
voor het ontslaan van onderwijzend per
soneel krachtens de Lager-onderwijswet 
1920' te dezen gederogeerd wordt door de 
bijzondere regeling van de Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946; 

dat de Raad evenwel met eiser van oor
deel is dat. daar de Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 geen bepalingen bevat, 
welke met de genoemde voorschriften der 
Lagei:-onderwijswet 1920 in strijd zijn, en 
dle wet (daargelaten het hier niet toepaa
selijke 4e lid van artikel 7) met name in 
geen enkel opzicht afbreuk doet aan het ln 
andere wetten geregelde beroepsrecht, ln 
deze aangelegenheid van derogatie geen 
sprake kan zijn; 

dat bovendJen het onderhavige ontslag
besluit kennelijk niet ls genomen ter uit
voering der Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946, maar blijkbaar uitsluitend 
la gegrond op de Lager-onderwijswet 1920 
en is gegeven, omdat in 1942 was verzuimd 
ultdrukkelUk een ontslagbesluit te nemen; 

O. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
met toepassing van het 5e lid van art. 58 
der Ambtenarenwet 1929 het beroep, door 
mevrouw Troost-van Stroom ingesteld te
gen het onder 2e vermelde besluit. door het 
Ambtenarengerecht niet-ontvankelijk had 
moeten zijn verklaard, zodat de aangeval
len uitspraak in zoverre daarbij mede dat 
besluit nietig is verklaard, moet worden 
vernietigd en de niet-ontvankelijkheid als
nog moet worden uitgesproken: 

0. dat etser zijn hoger beroep heeft be
perkt tot de vraag der ontvankelijkheid 
van het beroep in eerste aanleg en de Raad 
daarom geen termen aanwezig acht te on
derzoeken of de aangevallen uitspraak 
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pulst la met betrekkîl1$' tot de toekenning 
van schadeloosstelltng op de voet van art. 
9, lid 1, der Wet rechtsherstel overhelds
peraoneel 1946; 

dat weliswaar in art. 106, lid 3, der 
Ambtenarenwet 1929 is bepaald, dat het 
tegen een deel ener ultspmak ingestelde 
beroep wordt geacht tegen de gehele uit
spraak gericht te zijn, maar ook deze be- ' 
paling kennel.ijk niet la geschreven voor 
het geval van hoger beroep In het belang 
der wet; • 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, wàarvan beroep, 

voorzover daarbij mede ntetig la verklaard 
het besluit van de gemeenteraad van Rot
terdam van 11 Dec. 1947 tot het verlenen 
van ontslag aa.n mevrouw Troost-van 
Stroom als onderwijzeres In dienst der ge
meente; 

Verkla,art het beroep, door mevrouw 
Troost-van Stroom bij het Ambtenarenge
recht Ingesteld tegen het besluit van de 
gemeenteraad van Rotterdam van 11 Dec. 
194'7, ontvankelijk, voorzover het is gericht 
tegen de afwijzing van haar verzoek om 
schacleloosstelllng, en niet-ontvankeli.:ik, 
voorzover het is gericht tegen het haar 
verleende ontslag; 

Bepaalt, dat •s Raads uitspraak geen na
deel toebrengt aan de rechten, door me
vrouw Troost-van Stroom uit de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht verkregen. 

(A.B.) 

18 Januari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Sv. artt. 353, 423; Vestlgings" 
verbod Kleinbedrijf 1941 artt. 3, 4). 

De overlegging tn hoger beroep gaf 
de Rechtbank geredelijk aanleiding tot 
een bevel als bedoeld in art. 353 Sv ., 
welk bevel de strafzaak zelf niet raak• 
te; de toevoeging daarvan aan de be
vestiging van het vonnis heeft geen bij 
het vonnis van den Kantorechter ge
geven beslissing gewijzigd, zodat het 
middel feltelijken grondslag mist. 

Van verplaatsing van een Inrich
ting bestemd of mede bestemd voor de 
uitoefening van een t.ak. van bedrijf 
kan slechts sprake zijn als die inrich
ting daarna voor de uitoefening van 
denzeltden tak van bedrijf bestemd of 
mede bestemd is. Het door req. In Aug. 
1947 in den in perceel ... straat 46 ge
vestigden winkel uitsluitend den de
tailhandel in toiletartikelen en parfu
merieën uitoefenen, ,,tenlvf.11 hij elders 
In het dubbele pand ... straat 44--46 op 
een kamertje ook wel kapperswerk
zaamheden verrichtte" was niet meer 
de verkool> In het kappersbedrijf van 
de In dat bedrijf overeenkomstig art. 6 
sub A f Vestigingsbesluit Kappersbe
drijven 1939 voorkomende verkooparti
kelen, maar maakt0t van het kappers
bedrijf gescheiden, den daarvan onder
scheiden bedrljfetak vo.n den detallhan. 
del in toiletartikelen en parfumerieën 
ult. Aldus was niet voor en na van een-

zelfden tak van bedrijf sprake en kan 
de Rechtb. besltssen dat bedoelde win
kel 0 onder die omstandigheden nlet als 
een tnrichtlng, waarin de betreffende 
tak van detailhandel annex het kà.p
persbedrijf werd uitgeoefend, kan wor
den beschouwd.,. 

De rechter kon bewezen verklaren 
dat req. In een Inrichting t.a.v. het 
publiek heeft doen aanvangen de uit
oefening van de verkoop van toilet
artikelen en pa.rfumerteën, hetgeen 
,,vestiging van een Inrichting" waarvoor 
een vergunning Is vereist, opleverde. 
Refl. toch heeft In een Inrichting den 
omschreven verkoop eerst In Aug. 1947 
"doen aanva.ngen" ook in den zin van 
art. 3 lid 3 Alg. Vestigingsverbod 
Kleinbedrijf 1941, daar hij ,,in dezelfde 
inrichting", zelfs Indien die verkoop de 
uitoefening van denzelfden tak van 
bedrijf betrof, deze uitoefening langer 
dan een Jaar had onderbroken. 

De qualiflcatie verbeterd. 

Op het beroep van D. D" te Sneek, van 
beroep kapper, req. van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtba.nk te Leeuwar
den van 7 April 1948, houdende, onder aan
vulling van gronden en toevoeging van e.en 
bevel tot afgifte van een stuk van overtui• 
ging, beveatiglD.g van een vonnis van den 
Kantonrechter te Sneek van 24 Dec. 1947, 
waarbij req. wegens "een inrichting vesti
gen 7,0nder de daartoe ingevolge het Alg. 
Veatlgingsverbod Kleinbedrijf 1941 vereiste 
vergunning", met aanhaJ.ing van de artt. 
1, 3 en 9 van het Alg-. Vestigingsverbod 
Kleinbedrijf 1941, gewijzigd bij het Besluit 

, van de Secrn.-Gen. van de Depn. van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visserij van 27 Maart 1944 
no. 53921 (S~t. 1944, no. 61) in verband 
met de Beschikking van de Ministers van 
Econ. Zaken en van Landbouw, Visserij en 
VoedselvoorzieDlng "lan 20 Febr. 1947 no. 
19369 (Stct. 19•7, no. ,7), artt. 6, 14 en 15 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen 
(Stbl. E 93) en de• Wet van 11 Mei 1946 (8. 
G 118) tot regeling van de rechtskracht van 
enkele wettelijke maatregelen op het g-ebled 
van den middenstand, alsmede 23 en 91 Sr., 
werd veroordeeld tot een geldboete van 60 
gulden eubs. tien dagen hechtenis, hebben
de de Rechtbank bovendien aangehaald art. 
1 Organisatiebesluit Voedaelvoorzlening-
1941 (Vero:rdeniDge.nblad no. 69/1941). 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van C8Bsatl0t namens 

den req. voorgesteld bij echriftuur en lui
dende: 

nL S. en/of v. t. van art. 423 Sv., zulks 
in verband met art. 426 van dit Wetboek, 
omdat de REchtbank de beslissingen, gege
ven bij het vonnis van den Kantonrechter 
heeft gewijzigd 7,0nder echter het vonnl8 
van den Kantonrechter te vernietigen;" 
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"II. S. en/of v. t. van de artt. 3, 4 en 9 
van hE't alg. vestigingsverbod kletnbedrijf 
1941; 858, 369, 423 en 425 Sv., doordat de 
Rechtbailk met overneming en aanvulling 
van gronden het vonnis van den Kanton
rechter heeft bevestigd, zulks met toevoe
gln.J' van · een bevel a.Is bedoeld in art. 353 
Sv" instede van het vonnis van den Kan
tonrechter te vernietigen en het telast.e ge
legde feit, hetzij niet bewezen te verklaren 
en verdachte daarvan vrij te spreken, hetzij 
wel bewezen te verklaren, doch dit feit niet 
te verklaren tot een strafbaar telt;" 

0. dat bij hE:t door het bestreden vonnis 
bevestlgde vonnh1 van den Kantonrechter, 
met strafoplegging en quaUftcatie als voor
meld, ten laste van req. is bewezen ver
klaartl, ,.dat hij in de maand Augustus 1947. 
althans in of omstreeks het Jaar 1947, in de 
gemeente Sneek te Sneek in een inrichting, 
gevestigd in het perceel Krutze Broeder
straat no. 46, t.a.v. het publiek beeft doen 
aanvangen de uitoefening van de verkoop 
van toiletartikelen en parfumerieën, zonder 
dat hij in het bezit was van een daartoe 
strekkende v~rgunnlng van den Minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
thans Econ. Zaken, of diens gemachtigde"; 

O. t. a. v. middei I: 1 

dat dit zich richt tegen het door de Recht
bank aan baar bevestiging van het vonnis 
van den Kantonrechter toegevoegde: ,,Be
veelt de afgifte na verloop van acht dagen, 
nadat dit vonnis In kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, van het bovenvermelde opgave
tormulier, dat als stuk van overtuiging 
heeft gediend, aan den getuige J. R. W., 
wonende te Leeuwarden": 

dat bedoeld opgaveformu11er betreffende 
requlrants opgaven voor het Handelsregis
ter •ler Kamer van Koophandel te Leeu
warden ter terechtzitting der Rechtbank 
blijkens proces-verbaal door genoemden ge
tuige was overgelegd; 

dat d~ proceshandeling de Rechtbank 
geredeJl,jk aanleiding gaf tot een bevel als 
voo:hneld. hetwelk de strab.aak zelf niet 
raakte, en de toevoeging daa.nran geen bij 
het vonnis van den Kantonrechter gegeven 
besUsslng heeft gewijzigd, zodat dit middel 
feitelljken grondslag mist; 

0. t. a. v. middel Il: 
da.t In zijn toeltchtlng hierop req. Zich op 

het volgende standpunt plaatst: 
,,In mijn dubbel pand •.. straat 44/46 heb 

ik tot J. Jan. 1946 gewoond Tot dle datum 
heb ik daar ook een kapperssalon gehad, in 
welke kapperssalon ik toiletartikelen en 
parfumerteëi, verkocht. 

Met ingang van 1 Jan. 1946 heb Ik bij 
gebrek aan personeel en scbeeneep de kap
perssalon gesloten, zulks In dier voege, dat 
ik het perceelsgedeelte, waarin de kappers
salon gevestigd was geweest voor andere 
doeleinden heb verhuurd. Mijn kappersbe
drijf bleef ik echter ui toef enen In het ge
deelte van het dubbele pand waar ik voor
heen woonde en bleef wonen, terwijl Ik bo
vendien uit scheren ging. Ik bleef In dat 

bedrljt toiletartikelen en parfumerieën le
veren. 

In Augustus 1947 kreeg ik het verhuurde 
gedeelt.e van mijn dubbel pand, waarin vroe
ger de kapperssalon gevestigd was geweest, 
weer vrij. Ik heb toen daarin weer een de
tallhandel in tolletartikelen en parfume
rieën geplaatst." 

In verdacbte's lezing komt de zaak mits
dien hierop neer, dat hij, die als kapper 
parfumerieën verkocht, per 1 Jan. 1946 zijn 
"ZSak aanzienlijk heeft beperkt en een ge. 
deelte ,~an het dubbele pand heeft verhuurd 
voor andere doeleinden. In Augustus 1947 
heeft hU het verhuurde gedeelte weer be
stemd voor .zijn bedrijf. Hierbij deed zich nog 
deze bijzonderheid voor, dat In Augustus 
1947 dt. detailhandel hoofdzaak werd, ter
wijl voordien het barbiersbedrijf hoofdzaak 
was"; 

dat het slot der toelichting de belde grie
ven van het middel als volgt preciseert: 

"Naar verdacbt's mening is mitsdien ten 
onrechte bewezen verklaard. dat hij heeft 
doen aanvangen de uitoefening van de ver
koop van toiletartikelen en parfumerieën. 
Verdachte beeft deze verkoop tientallen ja
ren gedaan, doch heeft alleen in 1946 zijn 
bedrijf beperkt en In 1947 weer uitgebreid. 

Indien men het vorenstaande niet wil 
aannemen Is het bewezenverklaarde niet 
strafbaar, omdat het verdachte, gezien ook 
art. 4 voornoemd, vrijstond een gedeelte 
van zijn bedrijf te doen verplaatsen van het 
perceel •. . straat nr. 44 naar .. . straat nr. 46"; 

0. met betrekking tot de eerste grief: 
dat voor den Kantonrechter werd ver

klaard door req.: 
"dat bij in Augustus 1947 de detailhandel 

In toiletartikelen en parfumerieën heeft 
overgeaomen van een zekeren Spoormakers 
en hij toen in zijn voormalige kapperssalon 
een winkel in tolletartlkelen en parfume
rieën beeft geopend, waarna bij die artlke
len vanuit die winkel aan het publiek beeft 
verkocht": 

en door hoofdagent van politie Stllma als 
getuige: 

.,dat verdachte ln Augustus 1947 een win
kel heeft geopend In toiletartikelen en par
fumerieën in een gedeelte van het perceel 
••. straa.t no. 46 te ••. en daarin de verkoop 
van die artikelen toen t. a. v. het publiek 
heeft doen aanvangen .. ; 

terwijl req. bovendien voor de Rechtbank 
verklaarde: 

11da.t hij in den door hem in Augustus 1947 
In het bij dagvaarding bedoelde perceel ge
vestigden winkel uitsluitend den detailhan
del ln toiletartikelen en parfumerieën uit
oefende, terwijl bij elders in het dubbel
pand .•. straat no. 44/46 op een kamertje ook 
wel kapperswerkzaamheden verrichtte"; 

dat derhalve de Kantonrechter alaook, 
door haar beveBtiglng, de Rechtbank kon 
bewezen verkla.ren, dat req. in Augustus 
1947 te ... .,in een Inrichting, gevestigd in 
het perceel •.. straat no. 46, t. a. v. het pu
bliek beeft doen aanvangen de uitoefening 
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van de verkoop van toiletartikelen en par
fumerieën", hetgeen, ingevolge het In lid 2 
van a..rt. 3 Alg. Vestigingsverbod Kleinbe
drijf 1&41 bepaalde, ,,vestiging'van een in
richting'' waarvoor lid 1 een vergunning 
vereist opleverde; 

dat req. toch bepaaldelijk in een inrich
ting In perceel ... straat no. 46 den omschre
ven verkoop eerst op genoemd tijdstip 
heeft "doen aanvangen" ook In den zin van 
lid 3 '\'an genoemd artikel, daar hij "In de
zelfde inrichting''. zelfs Indien die verkoop 
de uitoefening van denzelfden tak van be
drijf betrof, deze uitoefening langer dan een 
jaar had onderbroken, blijkens ZUn verkla.
rtng voor den Kantonrechter, dat hij op 1 
Jan. 1945 "die kapperssalon heeft moeten 
sluiten en van Septembe:r 1945 tot aan het 
voorjaar van 194 7 het perceelsgedeelte, 
waarin de kapperssalon gevestigd was ge
weest, voor andere doeleinden heeft ver
huurd01; 

0. met betrekking tot de tweede griet: 
dat deze het aldus bewezenverklaarde 

niet Rtrafbaa.r acht wegens verplaatsing, als 
bedoeld in art. 4 van voornoemd V esttginp
beeluit. naar een ander perceel, namelijk als 
voormeld "van het perceel .. . straa.t nr. 44 
naar •.. straat nr. 46"; 

dat nu van verplaatsing van een inrich
ting, bestemd of medebestemd voor de uit
oefening van een tak van bedrijf, slechts 
spra.lce kan zijn, als die inrichting daarna 
voor de uitoefening· van denzelfden tak van 
bedrijf bestemd of medebestemd :la; 

dat echter het door req. erkende In den 
door hem in AugUBtus 1947 In perceel 
. .. strut no. 46 gevestigden winkel uitsluJ
tend den detailhandel in toiletartikelen en 
parfumerieën uitoefenen, 11terwijl hij elders 
tn het dubbele pand ... straat no. 44M6 op 
een kamertje ook wel kapperswerkzaamhe
den verrichtte". niet meer was de verkoop 
in het kappersbedrijf van de in dat bedrijf 
over9enkomstig art. 6 sub A f V estlgings
besluit Kappersbedrijven 1939 voorkomende 1 

verkoopsartikelen, ,.zooals toiletzeep, brU
Iantlne, haarwater, crême, schèerartlkelen 
en borstels·•, maar, van 'het kappersbedrijf 
gescheiden, den daarvan onderscheiden be
drijfstak van den detailhandel in toiletarti
kelen en parfumerieën uitmaakte; 

dat aldus niet voor en na van eenzelfden 
tak vs.n bedrljf sprake was en ook de Recht
bank kon beslissen dat bedoelde winkel "on
der die omstandigheden niet als een inrich
ting, waarin de betreffende tak van detail
handel annex het kapperabedrljf werd uit
geoefend. kan worden beschouwd"; 

dat derhalvP ook deze grief faalt; 
0. ambtshalve: · 
dat de aan het bewezenverklaarde telt 

gegeven qualificatie is onjuist en behoort 
te luiden als hierna vermeld; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen wat betreft de bevestiging der In het 
vonnis van den Kantonrechter aan het feit 
gegeven qualificá.tie, alsmede laatstge" 
noemd vonnis, wat betreft dle quaUficatle. 
en, 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R.O.: 

Verstaat dat de qualificatie behoort te 
luiden; Heen lnrlchting, bestemd of mede
bestemd voor de uitoefening van een tak 
van bedrijf, voorzover die uitoefening be
treft. vestigen zonder vergunning van den 
Minister van Economische Zaken of van 
een door dezen aan te wijzen gemachtigde"; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(T.a.v. de gestelde middelen merkte de 
Adv~-Gen. Langemeijer, die concludeerde 
tot verwerping van het ingestelde beroep, 
op; 

,,Middel I, dat het oog heeft op de toevoe~ 
ging in het vonnis van de Rechtbank van 
evengenoemd bevel tot teruggave, schijnt 
mij ongegrond toe. Vernietiging is nodig 
wanneer de appèlrechter de beslissing van 
de eerste rechter wijzigt. Zulke wijziging 
kan ongetwijfeld ook bestaan 1n het geven 
van een besllssing omtrent een punt waar
omtrent het vonnis van de eerste rechter 
naar het oordeel van de rechter in beroep 
ten onrechte zou zwijgen. Dit laatste deed 
zich voor in h~t geval van Uw arreat van 
23 Nov. 1936, N. J. 1937, No. 358. In dit ge
val echter gilt de Rechtbank een beslissing, 
die eerst noodmkelijk werd door de over" 
legging op haar zitting van het stuk In 
quaestie. Dit wijzigt niet het vonnis a quö, 
maar geeft naast dit vonnis een beslissing 
waartoe in prima geen en in appèl wél grond 
bestaat. 

Middel II gaat over de zaak zelf, de ver
werping van het beroep van requirant op 
niet-strafbaarheid van zijn doen. Ik meen 
aan requirant het volledigst recht te doen 
wedervaren door de weergave der feiten 
over te nemen uit de cassatiescbriftuur, 
waar zij luidt: (zie arrest). 

De juridische conclusie die req. hieraan 
vastknoopt laatztch als volgt samenvatten: 
bij heeft een deel van zijn bestaande inrich
ting verplaatst, onder een zekere wijziging 
van derzelver ka.rakter, die echter niet es
sentieel iB en waardoor de inrichting dus 
niet ophield dezelfde te zijn. 

Daartegenover hebben Rechtbank en 
Kantonrechter tweeërlei aangevoerd, dat 
elk op zichzelf m.i. reeds afdoende zou zUn: 
vooreerst al had req. tussen 1 Jan. 1946 en 
Augustus 1947 misschien een bedrijf voor 
de verkoop van toiletartikelen en parfume" 
riën,. hij had dan toch in ieder geval voor 
die verkoop geen lnrlchtlng. Ten tweede: 
uit art. 6 van het Vestl.gingsbeslutt Kap
persbedrijven 1939 (Stbl. 679) blijkt, dat in 
de ogen van de wetgever het kappersbedrijf 
(dat altijd een zekere verkoop van toilet
artikelen en parfumerieën medebrengt) 
en het bedrijf van die verkoop op zichzelf 
juist wel essentieel verschillende bedrUven 
zijn, Van deze beide stelllngen tref ik in de 
uitvoerige toeUchting die de schriftuur op 
de cassatiemiddelen levert geen weerleg
ging aan. Uw arresten van 16 Oct. 1989, 
N. J. 1940 No. 488 en 20 Mei 1940, N. J. 1940 
No. 799, die de sch11ftuur aanhaalt. bande-
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len over gevallen. waar, anders dan hier, 
het bestaan van een inrichting vast stond. 

(N. J.) 

15 Ja.n.uari 19..W. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 126: Gemeentewet 
artt. 209a, 76.) 

Met een raadsbesluit moet op één 
lijn gesteld worden een krachtens art. 
126 der Ambtenarenwet 1929 door B. en 
W. vastgestelde verordening. 

De in deze bepaling aan de burge
meester opgedragen uitvoering omvat 
in de regel niet meer dan de uitvoering 
van mechanische aard. Het is echter aan 
redelijke twijfel onderhevig, of zulks 
zonder meer ook geldt ten· aanzien van 
alle raadsbesluiten met betrekking tot 
gemeentepolitie. Le. tn het midden ge
laten, of het nemen van het bestreden 
besluit tot de bevoegdheid van de bur
gemeester of tot die van B. en W. be
hoorde ( 01>vorderlng nadelig sa.Ido kle
dlngreke:t\ing politieambtenaar). 

G. J. Hup, wonende te Veendam, eiser in 
hoger beroep, • 

• tegen: 
de Burgemeester der gemeente Tilburg, ge" 
daagde In hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het t'IDlstoed,no: 
0. dat B. en W. van Tilburg op 24 Dec. 

194 7 aan de commissaris van politie dier 
gemeente hebben geschreven als volgt: 

,,Naar aanleiding van door U bij de afd. 
Financiën ter betaling ingediende nota's 
b~treffende aanschaffing van een volledig 
uniform voor brigadier G. J. Hup, waarbij 
U adviaeert deze kosten voor rekening van 
de gemeente te nemen, delen wij U mede. 
dat Hup geen aanspraak kan maken op 
een vergoeding voor een eerste uitrusting. 

,,Bij zijn indiensttreding tn 1942 werd 
Hup terstond ingedeeld bij de recherche" 
dienst, waar hij in burgerkleding zijn dienst 
moest verrichten, zodat voor het verstrek-
ken van een uniform geen aanleiding be
stond. 

"Toen hij verder in 1946 bij de actieve 
dienst werd ingedeeld, kon hij aan de hand 
van dè inmiddels gewijzigde kledingrege
ling geen aanspraak meer op een vergoe-
ding voor eerste uitrusting doen gelden, 
waar toen echter tegenover stond zijn rechi 
op een zoveel hogere kledingtoelage. 

,.Het aan Hup over 1947 toekomende be
drag aan kledingtoelage bedraagt f 181,50. 
Door hem werd echter -ten laste van zijn 
kledingrekening aangeschaft voor een be
drag van f 282,35. Het verschll ad f 100,85 
zal derhalve door hem moeten worden be
taald. 

.,Wij verzoeken U omt:cent de terugbeta
Ung met Hup een regeling te treffen."; 

0. dat. nadat de commissaris van :pofttie 

te Tilburg etser, die inmidels adjudant van 
gemeei,tepolitie was geworden te Veendam, 
met die brief van B. en W. in kennis had 
gesteld, eiser zich op 10 Febr. 1948 tot ge
daagde heeft gewend, en er aanspraak op 
heeft gemaakt, dat de hem in Maart 1947 
verstrekte dienstkleding voor rekening der 
gemeente Tilburg zou blijven; 

O. dat gedaagde daarop op 3 Maart 1948 
aan etser het volgende heeft bericht: 

"In antwoord op Uw schrijven van 10 
Febr. J.l. deel ik U mede, dat u1t art. 24 
van de Polltte-ambtenarenverordenlng 19M 
niet voortvloeit, dat een stel d.Jenstklediq 
kosteloos door de gemeente zou worden 
verstrekt, ook in het geval geen enkel be
lang het gebruik van dienstkleding vordert 
en dan ook geen dlenstkledlng wordt ge. 
dragen. . 

,,Evenmin kan op gronden van bllliJ"k
heid beweerd worden, dat U voor het ont
vangen van gratis kleding tn aanmerking 
bad behoren te komen, zodat ik ook uit 
deze overweging op Uw verzoek afwijzend 
heb moeten beschikken. 

,,Over de Jaren 1942 t/m 1945 is U uitbe
taald aan kledinggelden een totaal bedrag 
van f 335,73: waartegenover - in verband 
met Uwe tewerkstelling bij de recherche
dienst - nimmer kosten van aanschaffing 
van dienstkleding hebben gestaan. Toen U 
per l Augustw, 1946 bij de geuniformeerde 
dienst werd te werk gesteld, l'Okl een kle
qlngregeling, waarbij de kledlngkosten ge
heel uit de verhoogde kledingtoelage ad 
f 198 's jaars moesten worden gedekt .. Ook 
toen was er derhalve .geen enkele reden 
om U van een gratis stel dienstkleding te 
vöorzlen. 

,,lk meen dan ook, dat U in alle opzich
ten btllijk en rechtvaardig zijt behandeld 
en moge U verzoeken het nog door U ver
schu1digde ad f 100,86 te voldoen."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gro
ningen bij uitspraak van 28 October 1948 
--- naar welker Inhoud hierbij wordt ver. 
wezen - het beroep, door etser tegen de in 
dat scbrJJven van 8 Maart 1948 vervatte be" 
sluit gericht, ongegrond beeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekomen en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht die uitspraak te vernietigen 
en het be8lult van gedaagde, vervat In het 
schrijven van 3 Maart 1948, te vernietigen 
en te bepalen, dat het aan etser in Maart 
1947 verstrekte stel dienstkleding voor re
kening der gemeente Tilburg dient te wor
den gebracht en hem het saldo zijner kle
dingrekening over 1947, groot f 118,36, als
nog zal worden uttbetaald; 

In rechte: 
0. dat de Raad met het Ambtenarenge

recht van oordeel Is, dat, voormver eiser 
aanspraak zou kunnen maken op de koste
loze verstrekking van een stel dienstkle
ding als hem In Maart 1947 1s verstrekt, 
dat het geval zou moeterr zijn op grond van 
het bepaalde bij artikel 24, lid 1, van de 
Polttleambtenarenverordenlng 1936 der ge-
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meente Tilburg, voor wat betreft de arti
kelen 10 tot en met 25 (met toepassing van 
artikel 126 der Ambtenarenwet 1929) vast
gesteld door burgemeester en wethouders 
en voor het overige vastgesteld door de 
raad dier gemeente; 

0. dat het Ambtenarengerecht het be" 
sluit van burgemeester en wethouders van 
Tilburg, vervat in de voormelde brief van 
dit college dd 24 December 1947 aan de 
commlssaris van politie aldaar, en aan 
eiser medegedeeld bij schrijven van deze 
commisarls dd. 31 December 1947, heeft 
aangemerkt als het principiële besluit ten 
aanzien van de door eiser aan de Politie
ambtenarenverordening 1936 ontleende aan-
spraken, tegen welk besluit hij in beroep 
had kunnen komen, en voorts het bestre
den besluit van gedaagde van 3 Maart 1948 
heeft aangemerkt als een besluit ter uit
voering van dat besluit; 

dat het Ambtenarengerecht daarbij heeft 
overwogen dat alleen burgemeester en wet
houdera van Tilburg en niet gedaagde had
den te beoordelen of en op welke wijze eiser 
aan de Politieambtenarenverordenlng 1936 
nog rechten kon ontlenen, en dat gedaagde 

· na het principiële besluit van burgemeester 
en wethouders geen bevoegdheid meer had 
om in strijd daarmee te handelen of te be
slissen: 

0. dat eiser daartegenover heeft gesteld, 
dat de brief van burgemeester en wethou
ders van 24 December 1947 moet worden 
beschouwd als deel uitmakende van een 
intern-ambtelijke briefwisseling en dat hij 
zich, na kennisneming van die brief en van 
het begeleidend schrijven van de commissa
ris van politie, terecht heeft gewend tot de 
burgemeeater, onder wiens bevelen de ge
meentepolitie st.aat volgens de artikelen 
223 en 224 der Gemeentewet, die steeds alle 
besllulngen met betrekking tot het toepas
sen der voor deze politie gegeven algemeen 
verbindende voorschriften heeft genomen, 
en tot wiens t.aak de uitvoering van de Po
lltleambtenarenverordening behoort, zodat 
hij wel degelijk bevoegd was met betrek

, king tot deze uitvoering besluiten te ne-
men, ook die welke een beslissingselement 
inhouden; 

o. dienaangaande, dat weliswaar Inge" 
vo)ge artikel 209, aanhef en onder a, der 
Gemeentewet het uitvoeren van besluiten 
van de raad - we.an:nede ook naar 's 
Raads oordeel het krachtens artikel 126 der 
Ambtenarenwet 1929 door burgemeester en 
wethouders vastgestelde deel der voor
noemde verordening op één lijn moet wor
den gesteld - voorzover die uitvoering 
meer is dan van louter mechanische aam. 
in de regel behoort tot de t.aak van burge
meester en wethouders, en dat de in artikel 
76 (1) dier wet aan de burgemeester opge
-dragen uitvoering van raadsbesluiten in de 
regel niet meer omvat dan die mechanische 
uitvoering; 

dat het eçhter aan redelijke twijfel on
·derhevlg Is, of zulks zonder meer ook geldt 
ten aanzien van alle raadsbesluiten met 
betrekking tot gemeentepolitie; 

dat immers niet alleen krachtens de Ge
meentewet m.et betrekking tot de gemeen
tepolitie aan de burgemeester bijzondere 
bevoegdheden zijn gegeven, maar dit in
zonderheid ook het geval is in de onder
havige Politleambtenarenverordening 1936, 
waarin in vele artikelen het nemen van 
beslissingen - van meer dan louter me
chanische aard - alleen aan de burge
meester is opgedragen ; 

dat in die verordening met name ook in 
artikel 24, handelend over kleding en uit
rusting, welk artikel te dezen dus in het 
bijzonder van betekenis 18, bepaaldeliJk aan 
de burgemeester is opgedragen voorschrif
ten vast te stellen en besluiten te nemen; 

0. dat de Raad, mede in acht nemende 
dat de vorenvermelde brief van burge"'! 
meester en wethouders niet aan eiser ié 
gericht, maar aan de commissaris van po
litie, en is geschreven naar aanleiding van 
door deze commissaris ter betaling inge
diende nota's, het onder de vermelde om
standigheden redelijkerwijs alleszins aan
vaardbaar oordeelt, dat eiser niet heeft 
aangenomen, dat burgemeester en wethou
ders te zijnen aanzien een definitief besluit 
zouden hebben genomen, waardoor hij 
rechtstreeks in zijn belang zou zijn getrof
fen en waartegen voor hem ,beroep op de 
ambtenarenrechter zou hebben openge
staan, weshalve hij zich ter verkrijging van 
een definitief besluit heeft gewend tot ge
daagde, die ten aanzien van politieambtena
ren als hij meestal de besluiten nam; 

O. dat de Raad in het midden laat, of het 
nemen van een besluit als het onderhavige 
behoort tot de bevoegdheid van de burge
meester dan wel van het college van bur
gemeester en wethouders, daar hij in elk 
geval van oordeel ia, dat het bestreden be
sluit, uitgegaan van gedaagde, redeliJker
wi,is moet worden aangemerkt als het eer':' 
ste besluit ten aanzien van eisers aanspra
ken op dienstkleding, waardoor eiser zich 
rechtstreeks in zijn belang getroffen kon 
achten; zijnde het te dezen voor het ove
rige niet van besllssende betekenis, of dat 
besluit door gedaagde is genomen uit eigen 
hoofde dan wel ter uitvoering van een be
sluit van het college van burgemeester en 
wethouders; 

0. voorts met betrekking tot de door 
eiser gemaakte aanspraken op dienstkle
ding, dat ingevolge artikel 24 der Politie
ambtenarenverordening 1936 aan de amb
tenaar bij zijn aanstelllng een stel dienst
kleding en schoeisel kosteloos door de ge" 
meen te wordt verstrekt; 

dat noch in die noch in enige andere toe
passelijke bepaling een uitzondering wordt 
gemaakt voor de ambtenaren van politie, 
die recherchediensten verrichten~ en dit 
doen in burgerkleding: 

0. dat vanwege gedaagde is aangevoerd, 
dat voor het verstrekken van een uniform 
aan eiser bij zijn aanstelling ge~n aanlei
ding bestond, omdat hij, wegens zijn inde
ling bij de recherchedienst, uitsluitend in 
burgerkleding dienst deed, doch eiser hier
tegenover heeft betoogd, dat alle man-
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schappen die gewoonlijk hun dienst deden 
in burgerkleding, altijd één volledige uni
form in hun bezit hadden ten einde, wan
neer zulks werd gelast, onverwijld in uni
form te kunnen verschijnen, en dat hem 
bij zijn aanstelling geen uniform is gege
ven enkel omdat het betrekken van dienst
kleding toentertijd zeer moeilijk was en hij 
vooralsnog toch dienst zou doen in burger~ 

dat deze laatste mededellng bevestiging 
vindt in een nota, dd. 16 October 1947, van 
de admlnlstrateur van gemeentepolitie te 
Tilburg, waarmede de commissaris van po
lltie zich accoord heeft verklaard, en welke 
luidt als volgt: 

"De brigadier van politie Gerrit Jan HUP 
werd op 6 Mei 1942 aangesteld als agent 
van politie te Tilburg. 

,,Overeenkomstig artikel 24 van de Po
litieverordening 1938" (lees: 1936), ,,welke 
toen van kracht was, behoorde hem bij zijn 
aanstelling een stel dienstkleding en schoei
sel kosteloos door de gemeente verstrekt te 
worden. 

,,Aangezien de firma Kattenburg te Rot
terdam te dien tijde slechts zéér weinig uni
formkleding kon leveren en Hup terstond 
werd Ingedeeld bij de Afdeling Recherche, 
waar hij in burgerkleding zijn dienst moest 
verrichten, werd hem van de eerste uit
rusting slechts een paar schoenen, been
kappen en handschoenen kosteloos ver
strekt, opdat de beschikbare kleding kon 
worden uitgereikt aan de manschappen 
van de geunlformeerden dienst. 

"Daar Hup thamr als brigadier bij dezen 
laatsten dienst is ingedeeld, moet tot aan
schaffing van dienstkleding voor hem wor
den overgegaan. Ik acht het zanzelfspre
kend, dat het eerste stel hem kosteloos 
wordt verstrekt, niettegenstaande een an
dere kledlngregellng, welke na 1 Maart 
1943 is ingevoerd.";-

0. dat de Raad. gelet op het vorenstaan
de, van oordeel ls, dat eiser krachtens het 
bepaalde in artikel 24 van de Polltleamb
tenarenverordenlng 1936 aanspraak had op 
kosteloze verstrekking · van dienstkleding 
en schoeisel, en dat aan eiser bij zijn aan
stelling in Mel 1942 de dienstkleding niet 
blijvend is onthouden en hij daarvan ook 
niet blijvend afstand heeft gedaan, maar hij 
zijn recht op kosteloze verstrekking van 
dlenstkledlng, ln verband met de bijzon
dere tijdsomstandigheden, slechts tljdeliJk 
heeft laten rusten; 

0. dat daarom moet worden aangenomen, 
dat eisers recht op de dienstkleding nog 
niet was .verwerkt op 21 Maart 1947, toen 
hem vanwege de administratie van politie 
te Tilburg een bon werd uitgereikt ter ver
krijging van een tuniek, rijbroek, overjas 
en pet als eerste uitrusting "voor rekening 
der gemeente" ; 

dat hieraan niet afdoet, dat de na 1942 
in werking getreden nieuwe regeling geen 
aanspraak op het kosteloos verstrekken 
van dienstkleding gaf, aangezien door die 
latere regeling niet kwamen te vervallen 
de rechten, verkregen krachtens de Politie-

ambtenarenverordening 1936; 
O. dat het bestreden besluit, waarbij de 

ln de vorige overweging genoemde dienst
kleding voor rekening van eiser ls ge
bracht, derhalve wegens strijd met artikel 
24 dier verordening nietig moet worden 
verklaard; hetgeen meebrengt, dat het sal
do van eisers kledlngrekenlng over 1947 
hem alsnog moet worden uitbetaald; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, w~rvan beroep. 
Verklaart het bestreden besluit nietig. 

(A.B.) 

!5 Januari 19,J9. IBTSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Politie
ambtenarenreglement art. 78; Besluit 
Politieke delinquenten art. 32). 

Ongeschikt ln de zin van art. 78, le 
lid aanhef en sub f, ls aanwezig, wan
neer aan een ambtenaar van politie 
bij beslissing van de President van het 
Bijzonder Gerechtshof het recht is ont
zegd in een hogere rang te dienen dan 
dle, welke hij op 10 Mei 1940 bekleedde, 
nu betrokkene een hogere rang be
kleedt. Iemand, die rechtens het door 
hem beklede ambt niet langer mag en 
kan uitoefenen, kan geacht worden 
daarvoor de nodige geschiktheid niet 
langer te bezitten. 

Proc.-Flsc. bij Bijz. Gerechtshof stelt 
een ambtenaar van politie voorwaar
delijk buiten vervolging, met ontzetting
v. h. recht tot het bekleden van amb
ten voor 10 jaren. Beperkt verzet. Pre
sident Bijz. Gerechtshof wijzigt de be
slissing van den Proc.-Ftsc. in die zln" 
dat de ontzetting van rechten wordt 
beperkt tot het recht bij de politie t& 
dienen in een hogere rang, dan die, op 
10 Mei is bekleed. 

De President heeft hier een nieuwe· 
beslissing genomen, waartoe hij be
voegd is. Te dezen is geen sprake van 
het opleggen, door de President, van 
bijzondere voorwaarden. 

J., wonende te N., eiser 1n hoger beroep" 
in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, 

tegen: 
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie te
's-Gravenha.ge, gedaagde in hoger beroep .. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistoeding :-

0. dat gedaagde bij besluit van 26 Mei 
1948, gelet op art. 78, le lid, onder f en 3e
Ud, van het Politleambtenarenreglement, 
etser eervol heeft ontslagen als ambtenaar
van polltle, aangesteld overeenkomstig de 

, rang van onderluitenant der staatspolitie, 
zulks met ingang van 16 Nov. 1947; daarbij
overwegende: 

dat eiser, geboren 8 Oct. 1897, bij besluit 
van 15 April 1947 te rekenen van 1 Maart 
1947 werd aangesteld tot ambtenaar van. 
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politie in vaste dienst met een beroldiglng 
overeenkomstig rubriek· 6 ( onderluitenant 
der etaatspolltie) van de Bezoldittngsschaal 
P (Politie) der Verordening Beroldiging Po
litie 1943, zulks met het voornemen betrok
kene vanaf die datum aan te stellen tot 
adjudant der rijkspolitie zodra de toen nog 
niet verschenen uitvoeringsbepalingen van 
de Minister van .Justitie op de Bezoldlglngs
regelen PoHUe 1947 zouden zijn verschenen; 

dat derhalve eiser vanaf 1 Ma.art 194 7 be
schouwd werd te bekleden het ambt van 
adjudant der rijkspolltie; 

dat eiser bij beslissing van de Procureur
Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 
Amsterdam van 11 April 1947 naar aanlei
ding van tegen hem gerezen bezwaren met 
betrekking tot zijn houding gedurende de 
bezetting voorwaardelijk buiten vervolging 
werd gesteld, met ontzetting onder meer 
van het r,echt tot het bekleden van ambten 
voor de tijd van tlen ja.ren; 

dat eiser tegen deze beslissing beperkt 
verzet aantekende; 

dat daarop d9or de President van het Bij
zonder Gerechtshof te Amsterdam, recht
doende op grond van de bepalingen van het 
Besluit Politieke Delinquenten (Stbl. F 244) 
en krachtens art. 22 van dat Be.sluit, op 22 
Juli 1947 werd bepaald da.t de aangehaalde 
beslissing van de Procureur-Fiscaal bij het 
Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam werd 
gewijzigd in die zin dat de ontzetting van 
rechten werd beperkt tot het recht om bij de 
politie te dienen in een rang hoger dan die 
welke eiser op 10 Mei 1940 bekleedde; 

dat eiser op 10 Mei 1940 was agent van 
politie-rechercheur le klasse te H.; 

dat de overeenkomstige rang bij de rtjks
politle, vergeleken bij die welke eiser op 10 
Mei 1940 bij de gemeentepolitie bekleedde, 
geacht behoort te worden de rang van 
wachtmeester der rijkspolltie le klasse en 
geen hogere te ,zijn; 

dat, aangezien etser, zoals reeds opge
merkt, nog moest worden aangesteld in een 
der rangen bij het corps rijkspolltie, betrok
kene door hem. gedaagde, bij besluit van 16 
Dec. 1947 werd aangesteld tot wachtmees
ter der rijkspolitie le klasse zulke te reke
nen van 16 Nov. 1947: 

dat eiser op grond hiervan vanaf 16 Nov. 
1947 dienst deed als wachtmeester der rtjks
politle le klasse; 

dat dit besluit van 15 Dec. 1947 door het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam bij uit
spraak van 30 April 1948 Is venllet\gd, zulks 
omdat een d~rgel.ijke aanetelllng zonder 
voorafgaand ontslag als ambtenaar van 
politie, aangesteld overeenkomstig de rang 
van onderluitenant der staatspolitie, als 
hoedanig eiser, zoals vermeld, op 16 April 
1947 te rekenen van 1 Maart 1947 door hem, 
gedaagde. werd aangesteld, nlet mogelb"k 
was; 

dat door de ontzetting uit het recht om in 
een hogere rang, dan die welke hij op 10 
Mei 1940 beldeedde, eiser ongeschikt werd 
de rang van adjudant der riJkapolitie te be
kleden, dan wel bij het corps rijkspolitie te 

dienen als ambtenaar van politie, aange
steld overeenkomstig de rang van onder
luitenant der Eitaatspolitie, als hoedanig hij 
geacht werd adjudant der rijkspolltle te 
zijn; 

dat eiser derhalve ongeschikt ie voor het 
door hem beklede ambt; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 20 Oct. 1948 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door eiser tegen voormeld besluit van 26 
Mel 1948 inge.stelde beroep ongegrond heeft 
verklaard, hem niet-ontvankelijk_ heeft ver
klaard in zUn vordering tot herstel in de 
door hem voorheen beklede functie te Nij
megen. en hem zijn vorderingen voor het 
overige heeft ontzegd; 

O. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en in zijn be
roepschrift ln hoofdzaak het volgende beeft 
aangevoerd: 

dat art. 22 (lees: 32) van het Besluit Po
litieke Delinquenten aan de President wel
iswaar de bevoegdheid geeft om een nieuwe 
besllsslng te nemen, doch nergens 1n dat 
Besluit is te lezen, dat daaraan bijzondere 
voorwaarden kunnen worden verbonden; 

dat genoemd Besluit ln art. 10 (lees: 20) 
de voorwaarden. welke bij de buitenvervol
gingstelling kunnen worden gesteld, uit
drukkelijk noemt en het niet in de bedoe
ling van de wetgever kan hebben gelegen 
om aan art, 22 (Ieee: 32) een zodanige uit
legging te geven, dat de President zonder 
meer aan de uitvoering daarvan eveneens 
voorwaarden mag verbinden; 

dat onze Rechtsstaat door het willekeu
rig verbinden van voorwaarden aan de uit
voering van een bepaald artikel op wel zeer 
losae schroeven zou komen te staan; 

dat bij vergelijking van art. 14C Sr. en 
art. 22 (lees: 32) van genoemd Besluit toch 
ook duidelijk blijkt, dat, wanneer voor
waa.rden aan een bepaalde beslissing of uit
spraak kunnen worden verbonden. deze 
voorwaarden ui tdrukkelJjk door de wetge
ver moeten zijn voorgeschreven en dat een 
rechterlijke lnetantie toch maar niet zelf 
deze mogelijkheid kan scheppen; 

dat bij van mening ls, dat, indien de Pre
sident van het Bijzonder Gerechtshof wel 
bevoegd zou zijn geweest om aan zijn uit
spraak voorwaarden te verbinden welke het 
bekleden van een bepaalde rang bij de poli
tie zou verbieden, dat nog geen ongeschikt
heid met zich brengt, temeer, daar overi
gens is gebleken, dat hij buitengewoon ge
echlkt was voor de door hem beklede 'functie 
van adjudant bij de recherche der rijkspoll
tie: 

dat hij bovendien van mening ie, dat art. 
78 van het Politiea.mbtenarenreglement niet 
op hem van toepassing kan worden ver
k1aard, omdat de strekking van dat ar
tikel ,een geheel andere is en c.q. verkeerd lB 
gébrutkt, althall5 onjuist lB geïnterpreteerd; 

dat hij overigens nog meent te moeten 
opmerken, dat de zaak waarvoor hij aan
vankelijk door de Advocaat-Fiscaal was 
ontzet uit het recht om bij de politie te die-
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nen door het Centraal Orgaan Zuivering 
0verheids Personeel Is behandeld en dat de 
beslissing van dat 0rga.e.n· een benoeming of 
bevordering tot een hogere rang niet in de 
weg stond, zodat de President van het Bü
mnder Gerechtshof. in dit geval de bevoegd
heid van dat Centraal Orgaan heeft over
genomen; 

dat hij op grond van bovenstaande feiten 
van oordeel is, dat het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam een onjuiste beslissing heeft 
genomen en hij aan de Centrale Raad ;van 
Beroep vermekt die uitspraak te willen 
vernietigen; hem weer te doen bezoldigen 
overeenkomstig zijn rang en functie welke 
hij voor 16 Nov. 1947 bij de rijkspolitie be
kleedde; hem zijn functie van onderluite
nant der staatspolitie (adjudant) In N., 
waar zijn aanvankelijke standplaats was, 
te doen hervatten, alamede het hem van 16 
Nov. 1947 af te kort komende sa.larie te doen 
uj.tbetalen; 

la rech"te: 
0. dat de Raad overneemt hetgeen ln de 

eerste zes rechtsoverwegingen -der aange
vallen uitspraak ls weergegeven, behoudens 
dat in plaats van de artt. 8, 11, 16 en 22 van 
het • Besluit Politieke Delinquenten 1945 
moet worden gelezen de artt. 18, a1, 26 e·n 32 
van dlt besluit, vermits bij art. V van het 
K. B. van 19 Nov. 194-6, Stbl F .280, hou
dende wijziging van dat besluit en krach
tens K. B. van 16 Febr. 1946, Stbl. G 32, in 
werking getreden met ingang van 1 Maart 
1946, .de artt. 4-24 .zijn vernummerd tot 
14-34; 

0. dat eiser heeft betoogd, dat art. 32 van 
het Besluit Politieke Delinquenten 1946 aan 
de president ven het }3ijr.onder Gerechtshof 
weliswaar de bevoegdheid geeft om een 
nieuwe beslissing te nemen, doch nergens 
in dat besluit ls te lezen, dat daaraan bij~ 
zondere voorwaarden kunnen worden ver
bonden. en met name niet voorwaarden als 
bedoeld in art. ao van het beelutt; 

dat daartegenover echter opmerking ver
dient, dat in het onderhavige aev&I geen 
aprake ie van het opleggen van bijzondere 
voorwaarden, maar de president van het 
BUzonder Gerechtshof met toepassing van 
art. 32 van 1-,et besluit een nieuwe beslissing 
heeft genomen, waarbij - in plaats van 
het krachtens art. 21 van een voorwaarde
Ujke buitenvervolgtngatelliD.g van rechts
wege verbonden gevolg van ontzetting van 
het recht tot het bekleden van ambten en 
van de andere daargenoemde rechten - de 
ontzetting van rechten is beperkt tot het 
recht om bij de polltle te dienen ln een rang, 
hoger dan die welke elaer op 10 Mei 1940 be
kleedde; 

dat nu de president van het Bijwnder Ge
rechtshof op grond van het bepaalde In art. 
82 ln een geval, waarin het verzet tegen een 
besluit tot voorwaardelijke buitenvervol
gingstelling juist 1a beperkt tot de ontzet
ting der in art. 21 genoemde rechten, wel be
yoegd moet worden geoordeeld te dien aan
zien een nieuwe besllesing te nemen. en 

met name ook een beslissing als te dezen 
genomen is; 

0, dat mitsdien als vaststaande moet wor
den aangenomen, dat eiser bevoegdelijk is 
ontzet van het recht tot het bekleden van 
een ambt bij dl' polltte in een rang, hoger 
dan die van agent van politie-recbereheur 
le klasse te H.; 

0. dat de beslissing van de president van 
het Bijzonder Gerechtshof insluit, dat eiser 
niet het recht had het ambt te vervullen, 
hetwelk hij krachtens het benoemingsbe
sluit van gedaagde van 15 April 1947 be
kleedde, nl. dat van ambtenaar van rijks
politie In een rang, overeenkomende met die 
van onderluitenant der staatspolltle of ad
judant der rijkspolitie; 

0. dat gedaagde .daarom bij het bestreden 
besluit aan die ambtsvervulling een einde 
heeft gemaakt en eiser eervol ontslag heeft 
gegeven wegens ongeschiktheid voor het 
door hem ~klede ambt, doch eiser heeft 
ontkend voor dat ambt ongeschikt te zijn; 

0. dat de Raad echter - daargelaten. of 
de fundering van het ontslag ook anders 
had kunnen geschieden - van oordeel is, 
dat Iemand die het door hem beklede ambt 
rechtens niet langer mag en kan uitoefenen, 
geacht kan worden daarvoor de nodige ge
schiktheid niet langer te bezitten; 

0. dat het bestreden besluit derhalve niet 
gezegd kan worden 1D strijd te zijn met het 
bepe.a,lde in art. 78, Ud 1 aanhef en onder f, 
van het · Politi.eambteoa.renreglement; 

0. dat ook overigens niet is gebleken van 
strijd van dat besluit met enig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift en even
min, chl,t gedaagde van zijn bevoegd.held tot 
ODtslaan kennelijk. een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 

O. da.t het door eiser tegen het bestreden 
beslult gerichte beroep bij de aangeva.Ilen 
uitspraak dus terecht ongegrond ls ver
klaard, zodat die uitspraak, welker dictum 
ook overigens juist la, moet worden beves
tJcd; 

1 ReehtdPeade: 
Bevestigt Je uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

!8 Jan11ari 19,J9. ARREST van de Hoge 
Raad. (Armenwet art. 88). 

Art. 63, lid 1, onder 3°, Armenwet, 
verhaal op onderhoudspllchtlgen van 
een ondersteunde slechts toelatend o.m. 
voormver mag worden aangenomen, 
dat verhaal op den ondersteunde zelf 
niet tot het doel zou kunnen leid.en, 
maakt daarbij geen uitzondering voor 
het geval da.t de ondersteunde een min
derjarige is. 

Niet is- uitgesloten, dat verhaal op 
een minderjarl«~ - ook tljdeDS diens 
minderjarigheid ~ onder omstandig
heden tot het doel kan lelden. 
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VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
H. J. Speet; wonende te Waarden, (adv,. 

Mre J. w. Dekker en P. J. Paets tot 
Gansoyen); 

dat hij beroep in cassa.tie instelt tegen de 
beschikking van de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam dd. 18 October 1948, gegeven in de 
zaak van eischer als appellant contra de 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen 
te 's-Gravenhage: 

dat elscher als middelen van cassatie aan
voert: 

s. en v. t. van de artt. 63, 64, 65, 67, 69 
Armenwet, 

door te verwerpen de grief van eischer, 
dat hij niet tot betaling verplicht is, omdat 
volgens art. 63 Armenwet het verhaal 1n de 
eerste plaats moet geschieden op de onder
steunde zelf en deze op 16 Mei 1948, dus 
vóór de executie van den staat van kosten 
op 21 Juni 1948, meerderJarig is geworden; 

zulks op overwegmg, ·dat hierin eischer 
niet gevolgd kan wordeD, omdat de staat 
van kosten executoir is verklaard, toen de 
ondersteunde nog minderjarig was en om
dat het verhaal van kosten ten behoeve van 
een minderjarige gemaakt s{echts kan 
plaats vinden op de ouders en andere oii
d.erhoudspllchtigen en niet op de onder
steunde zelf, ook al Is deze inmiddels meer
derjarig geworden, 

zulks ten onrechte: 
a. omdat het tijdstip van de executoir

verklaring van den staat van kosten niet 
besllssend is in dien zin, dat geen rekening 
7,0u mogen worden gehouden met verande
ring van 0IQ11ta.ndigheden na de executoir-

. verklaring, te meer, omdat door de execu
toir-verklaring het verhaal eerst aanvangt 
en dus nog niet is geëindigd en voorts door 
het verzet de executoir-verklaring nog niet 
werkt. . 

b. omdat de beslissing, dat het verhaal 
van kosten ten behoeve van een · minderja
rige gemaakt slechts kan plaats vinden op 
de ouders en andere onderhoudsplichtigen, 
en niet op de ondersteunde zelf, ook al is 
deze inmiddels meerderjarig geworden, niet 
steunt op de wet, en deze beperking meer 
speetaal niet volgt uit art. 63 Armenwet; 

Mitsdien het den Hogen Raad beha.ge de 
aangevallen beschikking te vernietigen met 
zoodanige verdere uitspraak als de Hoge 
Ra.ad zal vermeenen te behooren, kosten 
rechtens. 

De Procureur-Generaal e~., 
Post alia: 
0. dat niets in de bepalingen der Armen

Wf'!t erop wijst, dat de volgorde van art. 63 
niet zou gelden, wanneer de ondersteunde 
10inderjarig is; 

O. dat zulk een uitzondering - voorzover 
de onderhoudsplichtige een ouder is en voor
:r.over de feiten nog niet beheerst geacht zou
den moeten worden door de Wet van 10 Jull 
1947 StbL H 282 - welllcht zou kunnen 
worden afgeleid uit het tweede lid van art. 
353 (O'Ud) B. W.; 

L. 1949 

O. echter, dat ·volgens datzelfde lid de 
verplichting tot onderhoud voor de ouder, 
die na scheiding van tafel en bed niet met 
de ouderlijke macht is belast, overeenkom
stig art. 301 Jo Z85b (oud) opgaat in een 
verpllchting tot "bijdragen"; 

O. dat waar dit geval zich voordoet -
gelijk bij verzoeker met betrekking tot .zijn 
kind de ondersteunde - elke reden ont
breekt om een uitzondering op de rangorde 
van art. 68 der Armenwet aan te nemen; 

O. dat dus bulten beschouwing kan blij
ven, of zulk een uitzondering welllcht op
hield te gelden door het meerderjarig wor
den van de ondersteunde, waarvoor trou
wens geen reden zou zijn te vinde~ nu de 
kosten zijn gemaakt ten tijde van haar 
minderjarigheid; 

O. (Jat dus de beschikking waarte~en be
roep op onjuiste gronden het bevelschrift 
des Kantonrechters heeft bekrachtigd; 

Concludeert, dat Uw Raad de beschikking 
waarvan beroep vernietige en de zaak we
der verwijze naar de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam teneinde haar met inachtneming 
van Vw arrest op b.et bestaande hoger be
roep te berechten en af te doen. 

De Hoge Raad, enz.; 
o. ten aanzien van het voorgestelde mld

del van cassatie, waarvan de Hoge Raad 
eerst onderdeel b zal behandelen, 

dat de beslissing van de rechtbank, waar
tegen dit onderdeel is gericht, dat namelijk 
het verhaal van kosten ten behoeve van 
een minderjarige gemaakt slechts kan 
plaats vinden op de ouders en andere on
derhoudspllchtigen en niet op den onder
steunde zelf, ook al ia deze inmiddels meer
derjarig geworden, geen steun vindt in de 
wet; 

dat toch art. 63, .eerste lid, onder S.0 , van 
de Armenwet,. verhaal op onderhoudspllch
tigen van een ondersteunde slechts toela
tend onder meer voorzover mag worden 
aangenom~n, dat verbaal op den onder
steunde zelf niet tot het doel zou kunnen 
leiden daa.rbij geen uitzondering maakt 
voor het geval. dat - gelijk te dezen - de 
ondersteunde een minderjarige was; 

dat evenmin 1s uitgeslote~ dat verhaal op 
een minderjarige - ook tijdeWI diens min
derjarigheid - onder omstandigheden tot 
het doel kan leiden; 

dat mitsdien de bestreden beschikking 
niet in stand kan blijven en de rechter als
nog zal moeten nagaan, 1n hoeverre _het in 
den aanhef van art. 63. eerste lid, onder 8°, 
ge.maakte voorbehoud hier toepassing moet 
vinden; 

dat in verband met het vorenstaande on
derdeel a van het middel bulten behandeling 
kan blijven. 

Vernietigt de bestreden beschikking. 
Verwijst de za.ak naar de Arr.-Rechtbank 

te Rotterdam, teneinde haar met inachtne
ming van dit arrest af te doen. 

(N. J'.) 

3 
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!B Januari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Merkenwet art. 10; Fw. art. 
231). 

Het Hof, oordelend dat de merken in 
hoofdzaak overeenstemmen, had de 
door de Rechtb. uitgesproken nietigver
klaring te bekrachtigen. 

Het tweede middel faalt reeds hier
om, omdat daarbij niet wordt gesteld, 
dat de partij, wie surséance van beta
ling was verleend, metterdaad in de vo
rige instanties zonder medewerking van 
den bewindvoerder is opgetreden; dit 
volgt niet uit het enkele feit, dat in die 
,instanties de bewindvoerder niet in het 
geding is geweest. 

Zie concl. Adv.-Gen. Langemeijer 
over het doel van de Merkenwet en 
over de vraag, of een verzoek tot nie
tigverklaring van de inschrijving een 
recht of verplichting van den boedel 
ten onderwerp heeft. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geven eerbiedig te kennen: 
le. Mr H. G. W. Worst, te Amsterdam, 

bewindvoerder in de surséance van beta
Ung van requirante sub 2e; 

2e. de Handelsvennootschap onder de 
firma Daoen-Oba.t N.V. l.o. te Amsterdam, 
(adv. Mr J. W. M. Reuser); 

dat de Arr.-Rechtbe.nk te 's-Gravenhage 
bij beschikking van de 30ste Juni 1948 op 
het daartoe door de Vennootschap naar 
Zwitsers recht F. Hoffmann-La Roche en 
Co. Aktiengesellschaft, gevestigd te Bazel, 
Zwitserland, gedaan veI'7.0ek, heeft nietig 
ve:rklaard de nationale inschrijving no. 
89340 van het woordmerk "Samido" ten 
name van requirante sub 2e; 

dat requirante sub 2e van deze beschik
king bij° verwekschrift van den 30sten Juli 
1948 in hoger beroep is gekomen bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, welk Hof bij 
beschikking van den 13den October 1948 de 
beschikking van de Arr.-Rechtbank heef.t 
bekrachtigd; 

dat de requiranten tegen die beslissing 
beroep in cassatie instellen en daartegen 
de volgende middelen aanvoeren : 

le. s. of v. t. van de artt. 1, 3, 4, 6, 10, 
12 en 12 bis Merkenwet en art. 48 Rv., 11 
en 13 A. B., doordat het Hof, de beschik
king van de Rechtbank beveattgende, daar
bij o.m. overwoog: 

a. .,dat de Merkenwet bepaaldelijk be
oogt de bescherming van het recht van de 
eerste gebruiker van een merk ter onder
scheiding van de van hem afkomstige wa
ren van die van anderen en derhalve in 
art. 10 aan de rechthebbende op een merk 
de bevoegdheid heeft gegeven de nietig
verklaring te vorderen van de latere ln
schriJving van een gelijk of in hoofdzaak 
overeenstemmend merk voor soortgelijke 
waren, omdat laatstbedoeld merk het on
derscheidend karakter van zijn merk wu 
kunnen aantasten ; 

"dat mitsdien de Rechtbank terecht de 
inschrijving van appellante's merk heeft 

nietig verklaard en de beschikking, waar
van beroep, behoort te worden bekrachtigd" 

Ten onrechte: 
omdat het Hof de aangehaalde overwe

ging omtrent het doel van de Merkenwet 
uitdrukkelijk als mede-bepalend voor de 
aangehaalde conclusie heeft beschouwd, 
hetgeen o.m. blijkt uit het woord "mits
dien", waardoor zij deze conclusie heeft 
doen steunen op een onjuiste juridische ba.
sis, zijnde immers 's Hofs interpretatte van 
het doel der Merkenwet onjuist. Het doel 
van de Merkenwet is immers primair een 
bescherming van het kopend publlek tegen • 
dupering wegens verwarring van merken. 
De wetgever streeft dit doel o.a. na door 
een gebruiksrecht van een bepaald merk 
aan den eersten gebruiker toe te kennen. 
De bescherming, welke het eerder inge
schreven merk geniet, komt wwel het pu
bliek als de rechthebbende op het merk ten 
goede, doch deze bescherming is slechts het 
middel, dat de wetgever gebruikt om zijn 
doel: voorkoming van verwarring bij het 
publiek, te bereiken. 

b. .,dat geen reden bestaat een bijwn
dere oplettendheid te veronderstellen bij 
kopers van pijnstlllende middelen, tot de 
koop waarvan veelal zonder raadpleging 
van een arts wordt overgegaan, en de voor
Uchtlng van apothekers, drogisten en bun 
bedienden zich in de regel ml bepalen tot 
de doelmatigheid van het verlangde mid
del en zich niet tot de herkomst daarvan 
zal uitstrekken; 

"dat ten slotte een zodanige algemene 
bekendheid van de onder het merk "8ari
don" verhandelde waar, dat daardoor reeds 
verwarring zou zijn uitgesloten, niet kan 
worden aanvaard; 

"dat het Hot dan ook •.... van oordeel 
is, dat de Rechtbank terecht heeft aange
nomen, dat deze merken in hoofdzaak over
eenstemmen; 

"dat mitsdien de Rechtbank terecht de 
inschrijving van appellante's merk heeft 
nietig verklaard en de beschikking, waar
van beroep, behoort te worden bekrach
tigd" 

Ten onrechte: 
omdat de aangehaalde overwegingen van 

het Hof niet tot de aangehaalde conclusies 
kunnen voeren. Het Hof gaat blijkbaar uit 
van de opvatting, dat het doel, waarvoor 
degene die pijn lijdt, n.l. het stillen van die 
pijn, alles overheersend is en dat hij der
halve bij het kopen van analgetica zich 
alleen daardoor laat leiden. 

In dat systeem is het dus onverschillig 
welk "merk-artikel" men koopt, mits men 
maar van de pijn afkomt; zoals het Hof 
zegt: men zal aan de apotheker alleen in
lichtingen vragen over de doelmatigheid 
van het middel. Is deze opvatting juist, dan 
ligt het voor de hand, dat degeen, die wél 
naar een speciaal merkartikel vraagt b.v. 
Saridon, wel weet wat hij wil en zich niet 
b.v. Samido ml laten verkopen. Zou bij 
immers vragende naar Saridon met Samido 
genoegen ·nemen, dan wil hij niet speciaal 
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Sarldon kopen, doch ln het algemeen een 
analgeticum. 

Wanneer 's Hofs opvatting dus •juist ls, 
dan moet geconcludeerd worden, dat er 
geen gevaar voor verwarring bij het p11r 
bliek bestaat, omdat ofwel het publiek 
vraagt naar een middel tegen pijnen, on
verschilllg welk, waarbij dus verwarring Is 
ttltgesloten, ofwel speciaal naar Se.ridon, 
ee.n volgens het Hof niet algemeen bekend 
pijnstillend middel, zodat, ingeval een der
gelijke koper met een ander middel genoe
gen neemt, hij gaat behoren tot de eerste 
categorie afnemers, doch niet omdat hij 
,,tn de war'' Is, doch omdat b.v. de apothe
ker geen Saridon voorradig he·eft of hem 
een ander middel heeft aangeraden, welk 
ander middel well1cht toevalllg Samido ls. 
Ook ln dit tweede geval is dus geen ver
warring te duchten. 

2e. s. of v. t. van de artt. 231 Fw., de 
artt. 11 en 14 A. B. en de artt. 48 en 141 
Rv., doordat het Hof geen rekening heeft 
gehouden met het feit, dat requirante sub 
2e op 19 Juni 1947 door de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam surséance van betaling was 
verleend en dat zij derhalve noch eisende-, 
noch verwerende in re<!hte kon optreden, 
zonder medewerking van den bewindvoer• 
der, da.ar het hier betreft een rechtsvorde
ring ten onderwerp hebbende een recht tot 
de boedel behorende t.w. het recht op een 
ingeschreven merk. 

Met verzoek de bovenvermelde beschik
king van het Gerechtshof te 's-Gravenbage 
te vernietigen met zodanige verdere uit
spraak als den Hogen Raad ml vermenen 
te behoren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Vennootschap naar Zwitsers recht 

F . Hoffmann-La Roche & Co. Ak.Uengesell
schatt, enz. (adv. Mrs C. Croon en E. A. 
van Nieuwenhoven Helbach); 

Ad cassatiemidel I. 
Voor een goed begrip vàn de in het eerste 

onderdeel van dit middel vervatte klacht 
veroorlooft verweerster zich er op te wij
zen, dat het Hof in zijn aangevallen be
schikking - met name in de tweede en 
derde rechtsoverweging -.._ heeft beoordeeld 
en verworpen het door Daoen-Oba~ aange
voerde argument voor haar zienswijze, dat 
het merk van verweerster en het aange
vallen merk niet in hoofdzaak zouden over. 
eenstemmen, en vervolgens heeft beslist, 
dat, in aanmerking genomen de gelijkenis 
der belde merken, welke vrees voor ver
warring wettigt, overeenstemming in hoofd
zaak tussen de belde merken bestaat. 

Niet tegen de ln deze overweging neer
gelegde beslissing is het eerste onderdeel 
van dit middel gericht, doch tegen de over
weging, waarmede het Hof vervolgens -
kennelijk ten overvloede, slaande de laatste 
rechtsoverweging immers op het eindresul
taat waartoe het Hof meer bepaaldelijk op 
grond van het in r.o. 2 en 3 overwogene is 

gekomen - de opmerking van Daoen
Obat weerlegt, dat zelfs bij overeenstem
ming ln hoofdzaak tussen de beide merken 
tot nietigverklaring van het aangevallen 
merk geen grond zou bestaan. 

W~r echter krachtens art. 10 Merken
wet nietigverklaring van een inschrijving 
plaats vindt, indien het overeenkomstig 
art. 6 dier Wet ingeschreven merk geheel 
of gedeeltelijk in hoofdzaak overeenstemt 
met dat, waarop een ander - in casu ver
weerster - krachtens art. 3 dierzelfde wet 
voor dezelfde soort waren recht heeft, en 
daartoe binnen den in art. 10 Merkenwet 
gestelden termijn een op dien grond ge
baseerd verzoekschrift bij den bevoegden 
rechter is ingediend, geliJ'k ln casu door 
verweerster is gedaan, mist reeds uit dien 

· hoofde hetgeen requlranten bij dl t onder
deel van het hier besproken middel .te berde 
brengen elke relevantie. 

Overigens wordt in dit onderdeel het Hof 
ten onrechte verweten aan de Merkenwet· 
een onjuiste, ln het bijzonder met het doel 
dier wet strijdige lnterpret&tie te hebben 
.gegeven. Het doel van de Merkenwet is 
tweeledig. ·Nu eens zal in een concreet ge
val de bescherming van het publiek tegen 
verwarringstichting, dan weer de bescher
ming van de gerechtigde op het merk te
gen een dergelijke verwarringstichtlng op 
den voorgrond staan. Op het laatste heeft 
het Hof i. c. den nadruk gelegd en dat dit 
in strijd zou zijn met de aangehaalde wets
artikelen ls niet Juist. Zie H. R. 24 Mei 
1929 W. 11990 N. J. 1929 blz. 1512. 

Het tweede onderdeel van het eerste mid
del gaat niet op, omdat: 

a. het een motiveringsklacht bevat, ter
wijl de bepalingen omtrent het met redenen 
omkleed zijn van vonnissen niet gelden 
voor beschikkingen gegeven in requestpro
cedures als de onderhavige. 

b. de artikelen 69 Rv., 169 van de 
Grondwet en 20 R.0., niet als geschonden 
of verkeerd toegepa.st zijn aangehaald. 

c. het zich richt tegen een zuiver feite
lijke beslissing van het Hof, immers om de 
vraag hoe het publiek, dat met de betrok
ken waren in aanraking komt (kopers en 
verkopers) zich pleegt te gedragen. 

Ad cassatiemiddel n. 
Het verzoek tot nietigverklaring van de 

inschrijving van een merk als bedoeld in 
art. 10 der Merkenwet is niet een rechts
vordering als bedoeld in art. 231 Rv., ter
wijl, ware het anders, deze zogenaamde 
rech-tsvordering niet een recht of een ver
pllchtlng tot den boedel behorende ten on
derwerp heeft. 

Ten aanzien van dit laatste geldt, dat een 
recht op een merk geheel onafhankelijk 
van de inschrijving van dit merk bestaat, 
immers door de inschrijving nlet ontstaat, 
en door nietigverklaring van die inschrij
ving niet teloor gaat, Door de inschrijving 
immers ontstaat ten gunste van den hou
der dier inschrijving krachtens art. 3 lid 2 
der Merkenwet een wederlegbaar vermoe
den dat hij ter onderscheiding van zijn wa-
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ren van die van anderen het Ingeschreven 
merk voor het eerst hler te lande heeft ge
bezigd, behorende bedoeld vermoeden nlet 
.tot een recht van den boedel. Enige ver
plichting van den boedel ontstaat bij toe
wijzing van het oorspronkelijk venoek. tot 
nietigverklaring evenmin, daar in de be· 
treffende procedure een koetenveroordeling 
van de in het ongelijk gestelde partij niet 
mogelijk Is en de beschikking waarbij de 
nietiperkla.ring wordt uitgesproken de in
schrijving automatisch doet tenietgaan, 
zondér dat daartoe enige handeling Yan de 
zijde van hem wten surseance is verleend 
reep. diens bewindvoerder nodig 18. 

In dit verband wijst verweerster er nog 
op, dat tn dtt middel ten onrechte gespro
ken wordt van "een recht op een inge
schreven merk". De Nederlandse Merk~ · 
wet kent alleen een (uitsluitend) recht op 
een merk, terwiJ1 de inschrijving slechts de 
hierboven vermelde betekenis heeft. 

Beide cassatiemiddelen zijn mitadien on
gegrond, weshalve verweerster Uwen Raad 
eerbiedig ve1'7,0ekt het door requeatrante 
to.gestelde beroep in cassatie te verwerpen. 

Conclusie Adv.-Gen. I.angemeiJer: 

0. dat onderdeel a van het eerste middel 
klaagt over een der overwegingen van ge
noemde be8chikk1ng, in welke overweging 
ale doel van de Merkenwet wordt genoemd 
bescherming van het recht van de eerste 
gebruiker van een merk, terwijl volgens 
de steller van het middel deze bescherming 
elechts zou zijn middel tot het doel om ver
warring bij het publiek te voorkomen; 

0. dat vooreerst in dit meningsverschil 
het gelijk aan de zijde van het Gerechtshof 
is, daar toch de reden waarom de Merken
wet verwarring bij het publiek beoogt te 
voorkomen voor een belangrijk deel deze ia, 
dat tengevolge van zulke verwarring een 
ander zou profiteren van de goede klank. 
die de eerste gebruik.er eenmaal aan een 
merk heeft weten bij te zetten: 

0. dat reed.8 de termen "rechthebbende" 
en "belanghebbende" waarvan de Merken
wet zich bedient, deze ratio tot uitdruk
king brengen; 

0. dat inderdaad ook een arreet als het 
door het antidotale request aangehaalde 
van 24 Mei 1929, N. :,. 1919, blz. 1612 een 
ondubbelzinnige toepassing is van deze ge
dachte; 

0. dat trouwens de overweging van het 
Hof tn mver ten overvloede is gegeven. dat 
zU strekt tot weerlegging van de stelling 
van verzoekers tot cassatie, dat voor nie
tigverklaring van de lnscbr1jving van hun 
merk zelfs bij gevaar voor verwarring geen 
reden zijn zou, omdat ook bij mdantge ver ... 
warrlng het publiek toch slechts een even 
deugdelijke waar als die van oorspronkelijk 
requeatrant zou kopen: 

0. dat deze stelling deze weerlegging niet 
bad behoefd, daar toch zelfs requestranten 
tot cassatie thans niet betogen, dat de 
Merkenwet het publiek tegen verwarring 

zou willen beschermen enkel om zorg te 
dragen, dat het geen inferieure waren 
koopt en blijkbaar wel inzien, dat het doel 
minstens ook moet zijn te zorgen dat het 
publiek geen andere waren ontvangt dan 
die zijner keuze; 

O. dat onderdeel b van het Middel zich 
richt tegen de motivering, die het hof ge
geven heeft van zijn oordeel. dat gevaar 
van verwarring Inderdaad zlch voordoet. 
van welke motivering de kern Is, dat ·er 
geen reden le om van kopers van pijnstil
lende middelen bijzondere oplettendheid te 
verwacbten; · 

O. dat requeatranten dit onderdeel onder
steunen met het betoog, dat de kopers 6t 
wel Saridon vragen en da.n ook geen ge
va&r lopen van bij vergissing Samldo te 
aanvaarden óf wel een pijn stllJend middel 
vragen zonder meer, in welk geval bij vol
strekte onverschllllgheid. ten aanzien van 
het merk ook geen verwarring daarom
trent kan bestaan; 

0. dat dit betoog voorbU ziet, dat het 
publiek de voor de leek meest niets zeg
gende namen van geneesmiddelen vaak 
slechts bij benadering zal onthouden, zodat 
herhaaldelijk voorkomen van het geval. dat 
iemand die vroeger Sarldon gebruikt heeft 
of aan wie dit middel is voorgeschreven 
vraagt naar "Sarldo" of "Samidon" en dan 
Samido ontvangt, zeker niet onwaarschijn
lijk is en de rechtbank met zijn overwe
ging niet meer dan deze stelling tot uit
drukking brengt; 

0. dat het Tweede Middel klaagt dat het 
Hof geen rekening heeft gehouden met het 
telt, dat aan thans verzoeker onder 2 sur
seance van betallng was verleend; 

0. dat het antldotaa.l request hiertegen 
aanvoert. dat art. 231 Fw. hter niet van 
toepassing ta. da.ar toch de Nederlandse 
wetgeving slechts kent een recht op een 
merk, dat onafhankelijk is van de iDBchrij
ving van dat merk, zodat een verzoek tot 
nietigverklaring van zodanige inschrijving 
geen recht or verpllchting van de boedel 
tot onderwerp zou hebben; 

O. dat dit strikt geno01en juist is, doch 
op zichzelf nog niet geheel afdoende, daar 
men niet voorbij mag gaan aan de vraag, 
ot niet de strekking van het voorechrttt 
van artikel 331 aiialogiache toepassing op 
een ge.,.J als het onderhavige etst. Immers 
de inschrlJvlDg beïnvloedt toch in leder get&l in sterke mate de mogelijkheid om het 
recht op het merk met succes te handha
ven en daarmede de waarde die dit recht 
voor de rechthebbende heeft; 

O.· echter dat een dergelijke analogische 
toepassing niettemin .niet gemden voor
komt. Reeds de rechtstreekse toepassing 
va.n het voorachrift In een gewoon burger
lijk geding waar zij kan leiden tot niet ont
vankellJkheJd van een eiaer, aan wie de aan 
gedaagde verleende surseance onbekend ie 
gebleven. kan voor de wederpartij van hem 
aan wte surseance verleend Is bezwarend 
zijn. Bij @en geding als dat ingevolge art. 10 
van de Merkenwet, waarb)J In het alge-
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meen rechtstreeks contact tussen de "par
tijen" minder zal voorkomen dan bij par
tijen in een gewoon geding, zou een gelijk 
risico nog zwaarder drukken. Een strikte 
uitlegging van artikel 231 schijnt daarom 
redelijk. Hij aan wie surseance verleend ie, 
dient in een geval als zich bier voordoet de 
bewindvoerder op de hoogte te brengen en, 
voorzover hij motieven mocht hebben om 
dat na te laten, zal de bewindvoerder hem 
van deze plicht bij voorbaat moeten en 
kunnen doordringen. 

Concludeert, beide middelen ongegrond 
bevindende, tot verwerping van het beroep, 

ter zake dienende, omdat het niet op de 
gemeenschappelijke regeling. doch op 
de instructie voor de schoolarts be
trekking. beeft. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien het door Gedeputeerde Staten der 

Provincie Zuidholland ingevolge artikel 143 
der gemeentewet ingezonden advies van 12 
Oetober 1948, G.S. No. 422/3, met bijlagen, 
inzake de oplegging van een gemeenschap
pelijke regeling ter behartiging- van het ge
neeskundig schooltoezicht aan de gemeen
ten Middelharnis, SolDmeledijk, Stad aan •t 
Haringvliet, Dirksland, Herkingen. Oude-

De Hoge Raad, enz. ; Tonge, Nieuwe-Tonge, den Bommel, Oolt-
0. ten aanzien van de voorgestelde mid- gensplaat, Melissant, Stellendam, Goede-

delen van cassatie: reede, Ouddorp, Oostvoorne, Brielle, Roe-
dat het eerste middel in zijn onderde~l a kanje, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Nieu

nlet kan slagen, omdat - wat er zij van de wenhoom, Vierpolders en Zwartewaal; 
bestrijding van de aangehaalde bescbou- De Raad van State. Afdeling voor de Ge
wtng van het Hof - in elk geval het Hof, schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
toen het tot het oordeel was gekomen, dat 16 December 1948, No. 1553/1; 
"in aan:merklng genomen de gelijkenis. van Op de voordracht van Onze Minister van 
belde merken, die vrees voor verwarring Binnenlandse Zaken van 21 Januari 1949, 
wettigt, de merken in hoofdzaak overeen" Mdeling Binnenlands Bestuur Bureau Be
stemmen", ingevolge het bepaalde in artikel stuurszaken, No. 22264; 
10 van de Merkenwet de door de rechtbank • o.· dat de raden der gemeenten Oude
uitgesproken nietigverklaring had te be- Tonge en Nieuwe-Tonge, onderscheidenlijk 
krachtlgen: op 2 en 10 Febr. 1948, een verzoekschrift 

dat het eerste middel onder b al even- hebben ingediend als bedoeld In artikel 138 
min tot cassatie kan leiden, vermits de op- der gemeentewet, tot het opleggen van een 
vatting, waarvan het middel stelt, dat het gemee1;1.schappelijke regeling inzake het ge
Hot in zijn aangehaalde overwegingen neeskund.ig schooltoezicht aan die gemeen
ublijkbaar" is uitgegaan. in die overwegtn. ten op Goeree-Overflakkee en op Voome
gen zelve - vet-geleken ook met verzoe- Putten, welke niet zijn toegetreden tot de 
kers _stelUng, waarvan zij de weerlegging voor dat gebied geprojecteerde gemeen
vormden, -- niet is te vinden; schappelijke schoolartsdienst, alsmede aan 

dat ook het tweede middel faalt, reeds de gemeente Rozenburg; 
hltrom, wijl daarbij niet wordt gesteld. dat dat, nadat Gedeputeerde Staten van 
verzoeker onder 2°. metterdaad in de vo- Zuidholland deze verzoeken onderzocht bad
rtge instanties zonder medewerking van den en hun gevoelen ter kennis van de Mi
verzoeker onder 1 °. is opgetréden, volgende nister van Binnenlandse Zaken hadden ge. 
dit laatste niet uit het enkele feit, d&t in bracht, deze bewindsman op 11 Augustus 
die instanties verzoeker onder 1 °. niet naast 1948 Gedeputeerde Staten heeft ver.wcht, 
verzoeker onder 2°. in het geding Ie ge- namens hem de besturen van de gemeen-
weest: ten Middelharnis. Sommelsdijk, Stad aan 

Vet'W'ért>t het beroep. 't Haringvliet, Dirksland, Herkingen, Oude
(N. J.) 

!8 Jan11ari 19,19. KONINKLIJK BESLID;T. 
(~meentewet art. 148.) 

Aan de betrokken gemeenten wordt 
een geméenschappelijke regeling ter be ... 
hartiging van het geneeskundig school
toezicht opgelegd. Aan het bezwaar van 
een der gemeenten, dat in de regeling 
niet tot uitdrukking komt, dat even
tuele wachtgelden van thans in functie 
zijnde achoolartsen, die ontslagen zul
len worden, ten laste van de school
artsendlenst komen, kan worden tege
moetgekomen door hiervoor een post 
op de begroUng van de gemeenschap
pelijke regeling te brengen. Het be.
zwaar van een andere gemeente, die 
wenst een uitgebreider onden.oek van 
de schoolkinderen dan momenteel in de 
ontwerp-instructie is vaatgelegd, is niet' 

Tonge, Nieuwe-Tonge, den Bommel. Oolt
gensplaat, Mell~nt. Stellendam, Goede
reede. Ouddorp, Oostvoorne, Brielle, Roc
kanje, Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet, Nieu
wenhoorn, Vierpolders en Zwartewaal o·p 
te dragen nader over een gemeensch&ppe
lijke regeling , in overleg te treden en 
voorts verzocht heeft uitvoering te geven 
aan het bepaalde in artikel 148, eerste lid, 
der gemeentewet, indien de regeling op 1 
October 1948 niet is tot stand gekomen; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
in antwoord hierop bij hun . schrijven van 
12/14 October 1948, No. 36595/82 (2e afde
ling) hebben medegedeeld, dat de gemeen
schappelijke regeling niet is tot stand ge
komen, daar de gemeente Nieuw-Helvoet 
niet, en de gemeente Nieuwenhoorn slechts 
voorwaardelijk bereid is tot de gemeen
schappelijke regeling toe te treden; 

dat de raad der gemeente Nieuw-Helvoet 
de regeling onaanvaardbaar acht, omdat in 
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de regellng ntet tot uitdrukking komt, dat 
eventuele wachtgelden van thans In functie 
zijnde s·choolartsen die ontslagen zullen 
'W'Orden, ten laste van de schoolartsendlenst 
komen; 

dat de raad der gemeente Nieuwenhoorn 
tot medewerking bereid la, Indien het 
wachtgeld van de huidige schoolarts ten 
laste van de achoolartsendienst zal worden 
genomen - opneming van deze bepaling in 
de gemeenschappelijke regeling eist dit col
lege echter niet --. en indien voorts een 
uitgebreider onderzoek van de schoolkinde- · 
ren. dan momenteel in de ontwerp-lnstrue
tle te vastgelegd, wordt ingesteld; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid.bolland, 
gevolg gevende aan het bepaalde In artikel 
148, Ud 1, der gemeentewet, hun advies on
der bijvoeging van een ontwerp der op te 
leggen regeling hebben ingezonden; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden geoordeeld. dat oplegging 
van de door Gedeputeerde Staten van 
Zuldholland overeenkomstig artikel 148, lid 
1, der gemeentewet In ontwerp t.oegezon
den gemeenschappeliJlce regeling tussen de 
gemeenten op Goeree-Overflakkee en op 
Voorne-Putten lnm.ke het geneeskundig -
schooltoezicht in die gemeenten wenselijk 
is te achten; 

dat de bezwaren van de gemeenten 
Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn niet van 
die aard zijn, dat deswege de gevraagde op. 
legging achterwege zou moeten blijven; 

dat immers aan het ~aar betreffende 
de eventuele betaling van wachtgelden aan 
de thans in functie zijnde schoolartsen, kan 
worden tegemoet gekomen door hiervoor 
een post op de begroting van de gemeen
schappelijke regellng te brengen. terwJjl het 
andere bezwaar niet ter zake dienende ts, 
omdat het niet op de gemeenschappelijke 
regellng, doch op de instructie voor de 
schoolarts betrekking heeft: 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 
Aan de gemeenten Middelha:rnls, Som

melsdijk, Dirksland. Herkingen, Mel188BJlt. 
Stellendam, Goedereede, Ouddorp, Stad aan 
't Haringvliet, Den Bommel, Oude-Tonge, 
Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Oostvoorne. 
Nieuw-Helvoet, Hellevoetsluis, Nieuwen
hoorn, Vierpolde~ Zwartewaal, Rockanje 
en Brielle Inzake het geneeskundig school
toezicht In die gemeenten de navolgende 
gemeenschappelijke regeling op te leggen: 

Artikel t enz. 1 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

!9 Januari 19,t9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 19.20 art. 88). 

Wel hebben Ged. Staten op 80 Maart 
1948 terecht een beslissing genomen 
als bedoeld In art. 83 vijfde lld. doch nu 

1 Wegens hare uitgebreidheid is de rege
llng zelve niet opgenomen. Red. 

deze zaak In beroep doOl' de Kroon 
moet worden beslist mag in aanmer
king worden genomen, dat bij de wet 
van 26 Juni 1948 het vijfde lid van art. 
83 gewijzigd Is, welke wijziging 1 Juli 
1948 In werking ie getreden. waardoor 
het gedurende drie jaren dalen van het 
leerlingenaantal beneden de helft van 
het in de aanvrage genoemde aantal 
niet meer het voorheen daaraan in art. 
83 verbonden gevolg heeft. Onder deze 
omstandigheden kan het besluit van 
Ged. Staten niet gehandhaafd bljjven. 

· Wij JULIANA. enz.: 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door het bestuur der verenlglng "Rooma
Katholleke Parochiale school" te Brielle. 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Zuldholland van 30 Maart 
1948, 4e .afdeling, no. 1237/52, G.S. no. 78/2, 
w&(l.rbij overeenkomstig het vijfde lid van 
art. 83 der Lager-Onderwijswet 1920 ver
klaard la, dat het geval aanwezig Is, dat de 
onder het bestuur van appellant staande 
bijmndere school voor gewoon lager onder
wti,5, Venkelstraat 18 te Brielle. gedurende 
drie achtereenvolgende jaren bezocht is 
door minder dan de helft van het aantal 
leerlingen, voor welke zij bestemd was vol
gens de opgave bij de aanvrage tot stich
tlDg; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge" 
schillen van Bestuur, gehoo~, advies van 
5 Januari 1949, No. 804 (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Januari 1949, No. 32.366, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun voor
melde besllaalng hebben overwogen, dat liet 
betreffende gebouw gesticht is met mede
werking van de gemeente Brielle krachtens 
de artikelen 7.2 e. v. van de Lager-Onder
wijswet 1920; dat het gebouw volgens de 
deatijds gedane opgave, bedoeld In art. 78, 
le Ud, sub c, der Lager-Onderwijswet 1910, 
ruimte moest bieden voor 23' leerllD8'en; 
dat artikel 71, 2e Ud van voornoemde wet 
geen toepassing heeft gevonden; dat de 
school sedert 1938 steeds bezocht ie door 
mlnder dan de helft van het aantal leer
lingen. voor welke zij bestemd was volgens 
de opgave bij de aanvraag tot stichting van 
de school; dat het schoolbestuur, dat het 
hiervoren vermelde als juist erkent, in 
hoofdmak te kennen _geeft, dat de daling 
van het aantal leerlingen sedert 1987 naar 
zijn mening Is te wijten aan de oorlogsom
standigheden; dat namelijk het grootste 
aantal leerlingen moest worden geleverd 
door het - thans opgeheven -Internaat 
voor kinderen van schippers, die intuaaen 
kennelijk reeds in 1937 het uitbreken van 
de oorlog vreesden en uit dien hoofde hun 
kinderen niet meer in het Internaat durf
den achterlaten, maar deze llever meena- • 
men op hun reizen; dat ech'8r plannen in 
voorbereiding zijn voor de bouw van een 
nieuw internaat; dat voorts bij het thans 



39 29 JANUARI 1949 

bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aanhangige ontwerp van wet tot wijziging 
van de Lager-Onderwijswet 1920 een rege
ling voor gevallen als het onderhavige is 
voorgesteld; dat verzocht wordt de tot 
standkomtng van evenbedoelde regeling af 
te wachten alvorens te dezer zake een be-
slissing te nemen; dat hun college van oor
deel is, dat bier het geval aanwezig is, be
doeld in de tweede zinsnede van de eerste 
volzin van art. 83, 6e Ud, der Lager.Onder
wijswet 1920; dat de door het schoolbestuur 
aangevoerde omstandigheid, dat in de toe
komst welltcht wetswijziging termke zal 
plaats hebben, hun college niet mag weer
houden van het vervullen van zijn taak 

- krachtens het thans te deze geldend recht; 
dat mitsdien, nu hier alzo niet voldoende 
termen aanwezig zijn tot het achterwege 
laten der beslissing ale door het gemeente" 
best.uur bedoeld, deze UuÎ.ne dient te wor" 
den gegeven; 

dat het bestuur der vereniging "Rooms
Katholieke Parochiale 111chool" te Brielle te
gen dit besluit in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat Gedeputeerde 
Staten het nemen van de betreffende be
slissing zijns inziens van de omstandighe
den in concr-eto kunnen laten afhangen: dat 
deze omstandigheden in het onderhavige 
geval van die aard zijn, dat het nemen van 
de bedoelde beslissing niet billijk voorkomt: 
dat immers de onderhavige school In hoofd
zaak gesticht is ten behoeve van schippers
kinderen, die verblijf zouden houden In het 
voor hen bestemde internaat te Brielle; d&t 
dit Internaat orider normale omstandighe
den meer dan voldoende leerlingen voor de 
school zou hebben afgeleverd; dat echter 
het aantal leerltngen reeds onmiddellijk na 
de stichting der school tengevolge van de 
inmiddels ingetreden malafse in de scheep. 
va.art, welke de schippers verhinderde hun 
kinderen naar het internaat te zenden, be
gon te dalen: dat deze daling zich na 1937 
in verband met ·de toenemende dreiging 
van oorlogsgevaar, onder welke de ouders 
hun kinderen liever op de vaart meena
men of bij relaties onderbrachten, verder 
voortzette totdat in 1940 de oorlog uitbrak 
en nadien Brielle tot verboden gebied werd 
verklaard, tengevolge waarvan het Inter
naat opgeheven moest worden en de school 
practlsch baar vo~ngsbodem geheel v~r
loor; dat de daling van het aantal leerlin
gen derhalve uitsluitend aan niet-voorzien
bare buitengewone omstandigheden is te 
wijten; dat inmiddels na de terugkeer van 
normale verhoudingen het plan gerijpt la 
wederom een internaat voor schippersldn• 
deren in Brielle te openen en binnen afzien
bare tijd de daartoe nodige stappen onder
nomen zullen worden; dat een onmiddel
lijke heropening echter niet mogelijk Is, 
omdat het voormalige gebouw van het in
ternaat verbouwd en ingericht is tot huis
vesting van gezinnen; dat derhalve mo
menteel het voornitzicht bestaat, dat de 
onderhavige school binnen afzienbare tijd 
door het vereiste aantal leerlingen bezocht 

ml worden;, dat onder deze omstandighe
den de bovenbedoelde beeUsslng van Gede
puteerde staten het schoolbestuur uiter
mate bezwaart, daar zij de opheftlng der 
school en het verlies der waarborgsom ten
gevolge kan hebben en zij zlch dan na ver
loop van korte tijd genoodzaakt zou zien 
wederom tot stichting van een school over 
te gaan; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk-
ken en van een nader, op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van St.ate voor de 
Geschtllen van Bestuur uitgebracht rap
port van de Hoofdinspecteur van het lager 
onderwijs In de Tweede Hoofdinspectie 
moet worden geoordeeld, dat het niet aan
nemeUjk te, dat het lage leerlingenaantal op 
de Rooms-Katholieke Parochiale school te 
Brielle In de jaren 1937-1939 het gevolg is 
van de Ingetreden buitengewone omstan
digheden; . 

dat Gedeputeerde Staten van de provin
cie Zuid-Holland derhalve terecht bij bun 
besluit van 30 Maart 1948 overwogen heb
ben, dat niet voldoende termen aanwezig 
waren om een beslissing achterwege te la
ten, en overeenkomstig het vijfde lid van 
art. 83 der Lager-Onderwijswet 1920 besllst 
hebben: I. dat het geval aanwezig- is, dat de 
onder het bestuur van appellant staande 
bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs gedurende drie achtereenvolgende ja: 
ren bezocht is door minder dan de helft 
van het aantal leerlingen, voor welke zij 
bestemd was volgens de opgave bij de aan
vraag tot stichting; en II. deze bc~sllsslng 
te zenden aan burgemeester en wethouders 
van Brielle ter uitvoering; 

dat Intussen, nu deze 7.8&k in beroep door 
One moet worden beeli~ In aanmerking 
mag worden genomen, dat bij de wet van 
25 Juni 1948 tot wijziging van de Lager
Onderwijswet 1920 het vijfde lid van arl. 83 
gewijzigd Is, welke wijzlglng op 1 Juli 1948 
in werking Is getreden, waardoor het ge
durende drie ]aren dalen van het leerlln
genaant.al beneden de helft van het In de 
aanvrage genoelllde leerlingenaantal bene
den de heltt van het ln de aanvrage ge
noemde aantal niet meer het voorheen 
daaraan· in artikel 88 der Lager-Onderwijs
wet 1920 verbonden gevolg beeft, zodat ook 
burgemeester en wethouders van Brielle ter 
uitvoering van deze besUaslng in verband 
met art. 83 geen taak meer hebben~ 

dat onder deze omstandigheden het be
streden besluit van Ged. Staten van Zuld
Holland niet gehandhaatd kan blijven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met gegrondverklaring van het beroep, 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 30 Maart 1948, 4e Afde
ling. No. 1237/52, G.S. No. '18/2, te vernie
tigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen Is belast enz. 

(A. B.) 
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81 .Ta11uari 19,U. KONINKLIJK BESLUIT.~ 
(Verordening Nationale Plan art. .6). 

Terecht heeft de President van de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan 
bezwaar gemaakt tegen de bouw van 
een woonhuis op een terrein gelegen ln 
een in voorbereiding zijnd streekplan, • 
welke ·voorbereiding door bebouwing 
van dit terrein op ongewenste wijze 
zou worden doorkruist. Buiten beschou
wing moet blijven de vraag of, en zo ja
in hoeverre, de gemeente als ei~na.res 
behoort te worden schadeloos gesteld, 
daar dit punt eerst aan de orde kan 
komen, wanneer de bestemming der'-' 
terreinen definitief wordt geregeld, het- , 
geen thans nog geenszins het geval is. 

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

door burgemeester en wethouders der ge
meen te Bloemendaal, te~n het besluit van 
de Preeident van de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan van 8 Maart 1948. No. 19 -
P, waarbij bezwaar gemaakt wordt tegen 
een binnen het grondgebied van bedoelde 
gemeente voorgenomen bouwwerk; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge- .., 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 D8cember 1948, No. 1610/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 25 , 
Januari 1949 No. 8666 .Juridische Zaken. 1 

0. dat de President van de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan op grond van arti- j 

kei 6, lid 3 van het besluit van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van t 
Binnenlandse Zaken, van Financiën, van 
Opvoeding, WeteDBChaP en Cultuurbescher
ming, van Waterstaat, van Ban.del, Nijver- , 
held en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visserij van 16 .Mei 1941 (Verordeningetr- _ 
blad 91 van 1941) betreffende de instell1ng 
van een Rijksdienst voor het Nationale 
Plan, bezwaar heeft gemaakt tegen de bouw , 
van een woonhuis aan de Zeeweg te Over-
veen, op de percelen kada.8traal bekend ge
meente Bloemendaal, sectie A.-. No. 9801 · 
(gedeeltelljk) en 9799 (gedeeltelijk), zulks , 
wegens strijd met het in voorbereiding zijn
de streekplan voor Kennemerland-Zuid. 
daarbij overwegende, dat de genoemde per~ r 
celen deel uitmaken van het fraaie duin
complex "De Bloemendaalse Duinen", welk 
dutncomplex: in Jandschappelijk. natuurwe
tenscbappeUJk en recreatief opzicht van 
nationale waa.rde is te achten; dat in de 
ultvoert.ng van het door het gemeentebe
stuur van Bloemendaal beoogde voornemen 
het begin moet worden gezien van een on t
wikkeling van de langs de Zeeweg gelegen 
duinterreinen, welke in hoge mate afbreuk 
doet aan vorenbedoelde waarden; dat bij 
besluit van de toenmalige Commissaris der 
provincie Noordholland d.d. 4 November 
1943, No. 102, Provinciaal Blad 1943, No. 
28, voor Kennemerland-Zuid een streekplan 
is verklaard in voorbereiding te zijn; dat 
in het ontwerp-streekplan van Kennemer
land-Zuid, voorzover dat in de voor de 

voorbereiding daarvan ingestelde commissie 
is aanvaard, aan de terreinen, waarvan de 
eerdergenoemde percelen deel uitmaken, de 
bestemming voor passende recreatie (na
tuurmonument) is toegedacht; dat het col
lege van Gedeputeerde Staten van Noord.
bolland bebouwing langs de Zeeweg ontoe
laatbaar en geheel in strijd acht met de 
opzet van het in voorbereiding zijnde 
streekplan voor Kennemerland-Zuid; 

dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bloemendaal van dit besluit in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat bij 
de aankoop van gronden langs de Zeeweg 
uitgegaan is van de overweging, dat het 
raadzaam is, dat de gemeente die gronden 
in handen neemt, teneinde tot een ge
wenste exploitatie te komen en te voorko
men, dat verschlllende bouwers en exploi
tanten de gronden in eigendom zouden ver
krijgen en een wilde bebouwing zou ont
staan ; dát de gemeente daarvoor toen gro
te financiële offers heeft gebracht, met de 
bedoeltng en in de stellige verwachttng, dat 
d1e gelden, met de kosten van de aanleg 
van de Zeeweg, successievelijk weer in de 
gemeentekas zouden terugvloeien; dat die 
verwachting temeer gegrond was, omdat 
krachtens de goedgekeurde bepalingen van 
de toen geldende bouwverordening een vrij 
dichte bebouwing langs de Zeeweg moge
lijk was; dat het gemeentebestuur er later 
op verzoek van Ged. Staten in toegestemd 
heeft die bepaling in de bouwverordening 
te doen vervallen om plaats te maken voor 
een bepaling, welke slechts een zeer l'Uime 
bebou·wing langs de Zeeweg garandeerde; 
dat de gronden (waarvan het on.-derhavige 
terreintje deel uitmaa~t), aan weerszijden 
van de Zeeweg te Overveen, een opper
vlakte van plus minus 163 ha, in 1929 door 
de gemeente voor de som van ruim f 963.000 
werden aangekocht: dat door verkoop van 
die gronden als bouwterrein ook de aanleg 
van de Zeeweg, waaraan nu reeds meer dan 
f 1.200.000 ten koste gelegd is, op de duur 
gedekt zou kunnen worden; dat in deze 
kosten de rente van de_ kapitalen uiteraard· 
nog bulten beschouwing is gebleven: dat 
met rente op rente een som van plui:3 minus 
6 millioen gulden te dekken ml zijn; dat de 
aanleg van de Zeeweg, waarmede in hoofd
zaak een algemeen belang gediend werd, 
geheel ten laste van de gemeente Bloemen
daal is gekomen; dat de ondergrond van de 
Zeeweg in het jaar 1918 bij onteigening in 
handen der gemeente is gekomen tegen 
ongeveer f 0.10 per m.2; dat de vorënbe
doelde aangrenzende gronden aangekocht 
werden tegen ongeveer f 0.60 per m!.a; dat 
uit het verschil in de grondprijs voor de 
ondergrond van de weg en de aangrenzende 
gronden reeds at te leiden is, dat die aan
grenzende gronden aangekocht werden als 
bouwterrein, hetgeen overigens bevestigd 
wordt door de volgende feiten; dat in de 
eerste pla.a.ts in het :raadsbeel uit van 24 
Octnber 1929 tot aankoop van de gronden 
langs de Zeeweg nadrukkelijk bepaald ls op 
welke· wijze die gronden zouden zijn te be-
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bouwen; dat dit raadsbesluit goedgekeurd 
werd bij besluit van Ged. Staten d.d. 18 De. 
cember 1929, No. 149, met de opmerking, 
dat daardoor niet wordt vooruitgelopen op 
een besllssing, die hun college met betrek
king tot de bebouwing van de in het besluit 
bedoelde gronden zal hebben te nemen; dat, 
nadat er de aandacht van Ged. Staten op 
gevestigd werd, dat de wijze van bebouwing 
reeds geregeld was, namelijk eensdeels In 
het onderhavige raadsbesluit zelve en an• 
derdeels In de bouwv~rordening der ge. 
meente Bloemendaal. waaraan ook de goed
keuring vettleend was, bij raadsbesluit van 
19 Juni 1930 een aanvullend besluit werd 
genomen, dat, voorzoveel nodig, goedge
keurd werd bij besluit van Ged. Staten van 
25 Juni 1930, No. 121; dat in dat besluit 
woordelijk het volgende staat: ,,10 De bij 
deze verkochte onroerende goederen met 
uitzondering van een terrein, gelegen tus
sen de kust en een lijn evenwijdig lopende 
aan die kust, op een afstand van 600 m 
daarvan, zullen mogen worden bebouwd, 
uitsluitend zodanig, dat deze bebouwing 
niet aaneengesloten is; alzo een open be
bouwing, in dier voege, dat elk te bebou
wen terrein minstens een oppervlakte van 
ongeveer drie ha moet hebben, dat op zo
danig terrein slechts mag worden gebouwd 
een woning met hare bijgebouwen, welke 
woning slechts bestemd ls om te worden 
bewo.ond door één ge7Jln, zodat woningen 
met afzonderlijke onder- en bovenwonin
gen uitgesloten zijn."~ dat bij raadsbesluit 
van 18 October 1984, door Ged. Staten goed. 
gekeurd b1j besluit van 6 Decêmber 1914, 
No. 12'1, nader bepaald werd: .,dat op deze 
onroo'rende goèd.eren in totaal niet meer 
dan 60 enkele woningen met hare bijge
bouwen op een ruime onderlinge afstand 
mogen worden gebouwd, welke woningen 
elk slechts bestemd mogen zijn om te wor
den bewoond door één gezin, zodat wonin
gen met afzonderlijke onder- en boven
woning uitgesloten zijn."; d&t In dit ver
band niet· minder van belang Is het telt, 
dat zelfs in 1938 nog grondve'rkoo:P aan de 
Zeeweg voor woningbouw goedgekeurd 
werd; dat toch bij :raadsbesluit van 16 Sep
tember 1938, door Ged. Staten goedgekeurd 
bij besluit van 28 September 1938, No. UO, 
bel'llloten werd tot verkoop aan R. P. N. 
Bangert voor de som van f 25.000 van een 
bouwterrein, ter oppervlakte van 1,6 ha 
aan de noordzijde van de Zeeweg, onder 
meer onder de voorwaarde, dat ook het 
hoogtepeU van het daarop te bouwen land
huis nog nader zal worden bepaald; dat ult 
het vorenstaande blijken moge, dat de be" 
bouwtng van de Zeeweg gronden wel de
gelijk geregeld is, en dat Gedeputeerde Sta
ten daaraan, door goedkeuring van de des
betreffende besluiten in 1929, In 1980, In 
1934 en in 1938, hun fiat verleend hebben; 
dat zij tenslotte er op mogen wijzen, dat het 
tot nu toe gevolgde systeem der Wonlag
wet aan het leggen van een bouwverbod 
als in casu op practlsch het gehele terrein, · 
aan een en dezelfde eigenaar toebehorende, 

de verplichting tot schadevergoeding aan 
de eigenaar koppelt: dat dit op redelijkheid 
en blllljkheid gegronde systeem nu door
broken is door het in bezettingstijd uitge
vaardigde besluit van 15 Mei 1941: dat uit 
het voorgaande blijkt, dat de gronden langs 
de Zeeweg te Overveen onmiddellijk na de 
aanleg van die weg reeds bestemd we.ren 
als bouwterrein en ook thans nog voor be
bouwing in aanmerking komen en dat een 
groot fir&anciëel belang van de gemeente 
Bloemendaal daarbij betrokken is: dat zij 
zich mitsdien met het bestreden beslult · 
n~t kunnen verenigen: 1 

0. dat blbltens de overgelegde stukken de 
in het bestreden beslutt genoemde percelen 
deel uitmaken van het gebied "De Bloe
mendaalse Duinen", welk gebied in het in 
voorbereiding zijnde streekplan van Ken
nemerland-Zuid is aangewezen voor pas
sieve recreatie (natuurmonumènt); 
dat de voorbereiding van dit plan door een 

eventuele bebouwing van de percelen op 
ongewenste wijze zou worden doorkruist; 

dat de President van de Rijksdienst voor 
het Nationale Plan mitsdien terecht met 
toepassing van artikel 5, derde lid, van het 
besluit van 15 Mei 1941 (No. 91/19+1), bij 
art. 18 van het Besluit bezettlngsmaatrege. 
Jen (voorlopig) gehandhaafd, tegen de 
bouw van een woonhuis .op deze percelen 
bezwaar heeft gemaakt; 

dat overigens- buiten beschouwing moet 
blijven de vraag, of, en zo ja in hoeverre, 
de gemeente als eigenares behoort te wor
den schadeloos gesteld, daar dlt punt eerst 
aan de orde kan komen, wanneer de be
stemming der terreinen definitief wordt ge" 
regeld, . he~en thans nog geeruJZi,ns het 
geval is; 

Gezien het besluit van 15 Mei 1941; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting is belast enz. 
(A.B.) 

St Januari 1949. KONINKLIJK BESLUIT~ 
(Woningwet art. !). 

Door appellantes rechtsvoorga.ngér i& 
in 191! met de gemeente een overeen-. 
komst gesloten, waarbij aan de ge-. 
meente gronden worden overgedragen. 
onder bepaling, dat de op twee perce-
len te stichten gebouwen moesten wor-. 
den geplaatst minstens 4 M. achter de
grensUJn tuá8en deze percelen en een 
straat, doch dat dit niet zou gelden 
ten opzichte van eventuele verbouw 
van het toenmalige woonhuis van be
doelde rechtsvoorganger. Deze over
eenkomst kan, gerekend met het tijd
stip, waarop zij werd gesloten en met 
de slnsdlen gewijzigde omstandigheden, 
~oor de gemeente geen belemmering 
vormen besluiten te nemen, welke door 
het algemeen belang worden gevorderd. 
Nu bouwbeperklng door vaststelllng 
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van gevelrooilljnen voor voldoening aan 
de eisen van het verkeer noodazekelijk 
ie, wordt het besluit tot vaststelling 
van die gevelrooilijnen door het alge
meen belang gevorderd, en moet het 
beroep van appellant op bedoelde over
eenkomst gebaseerd. ongegrond worden 
verklaard. 

Wij JULIAN~ enz.; 
Beschikkende op het beroep. ingesteld 

door Mejuffrouw B. ;J. Heddendorp te En
schede, mede namens andere eigenaren van 
na te melden percelen, tegen de besluiten 
van Ged. Sta.ten v. Over:ljaeel van 13 April 
1948, nos. 4167/3346 en 3882/3846, 4e Afde
ling, tot goedkeuring van de besluiten van 
de raad der gemeente Enschede van 18 De
cember 1947, noe 24 en 27, houdende vast
stelling van twee rooilijn verordeningen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Be,tuur, gehoord, advies van 
16 December 1948, No. 1649/1: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 25 
.Januari 1949 No. 8666 Juridische Zaken; 

0. dat Gedeputeerde Sta.ten van Over
ijssel bij besluit van 13 Aprll 1948, No. 
4167/3346, 4e Afdeling, het besluit van de 
raad der Gemeente Enschede van 18 De
cember 1947, No. 24, waarbij onder meer ie 
vastgesteld een "Verordening tot vaststel
ltng van de voorgevelrooilijnen voor ge
deelten van de Emmastraat" hebben goed
gekeurd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat Mejuffrouw B. J. Hedden
dorp c.s. als eigenaren onder meer van het 
perceel sectie H. no. 766, bij schrijven van 
il Januari 1948, bij hun college bezwaren 
hebben ingebracht tegen de voorgenomen 
vaststelling van genoemde voorgevelrooi
lijnen; dat, op grond van een overeenkomst. 
aangegaan door wijlen 0 . .J. Heddendorp 
met de gemeente Enschede tot overdracht 
van grond aan de Kortenaerstraat, waarbij 
onder meer is bepaald, dat de plaatsing 
van gebouwen op deze gronden alleen zou 
mogen geschieden op 4 meter afstand van 
de grenslijn van deze percelen met de Kor
tenaerstraat, doch dat dit niet zou gelden 
met betrekking tot eventuele verbouw van 
de woning op het perceel H 7 66, zij zich ge
rechtigd achten de herbouw van het ver
woeste pand op dit perceel aan de vroegere 
grenslijn te doen plaats hebben; dat het 
echter - daargelaten de rechten welke 
reclamanten eventueel aan vorenbedoelde 
overeenkomst zouden kunnen ontlenen, in 
verband met de eisen van het verkeer in 
het algemeen belang nooèu.akelijk moet 
worden geacht, voor de Emmastraat voor
gevelrooilijnen te bepalen ale op de bij het 
raadsbesluit behorende tekening zijn aan
gegeven, dat de voorgevelrooilijn, zoals deze 
ter plaatse van vorenbedoeld perceel van 
reclamanten is ontworpen, aanvaardbaar 
kp,n worden geacht ; dat alsdan nog vol
doende bouwdiepte op genoemd terrein 
aanwezig iB en dat voort~ bij eventuele 

schade de echadevergoedingsverordenlng 
van toepassing zal zijn; 

dat Gedep. Staten voorts bij besluit 
van dezelfde datum, No. 3882/3346, 4e Af
deling, goedgekeurd hebben het besluit van 
de raad der gemeente Enschede van 18 De
cember 1947. No. 27, waarbij onder meer is 
vastgesteld een "Verordening tot vaststel
ling van voorpvelrooilijnen" voor een ge. 
deelte van de Parkweg, de Stadsmaten
stmat., een gedeelte van de Maarten Har
pertszoon Tromplaa.n, de Kortenaeratraat, 
een gedeelte van de Bisschopsstraat, voor 
een gedeelte van de Prtnseetraat, een ge. 
deelte van de Van Gp.lenstraat, de Piet 
Helnstraat, het Hoedemakersplein en voor 
de Brammeleretraat; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
de raad der gemeente Enschede bij besluit 
van 18 December 1947, no. 27, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Sta.ten van de provincie 
OverU,sel bij besluit van 13 April 1948, 4e 
Afdeling, no. 4167 /3346 een regeling heeft 
vaetgestéld betretfende de voorgevelrooilij
nen van de Kortenaerstraat en een gedeelte 
van de Em.mastraat. waarbij betrokken 
zijn de kadastrale percelen gemeente En
schede, sectie H. noe 683, 560, 661. 861, 958, 
769, 7'8, 767 en 766: dat de rooilijnen thans 
zodanig zijn vastgesteld, dat de eigenaren 
van het hoekperceel KQrtenaeretraa.t-Em
mastraa.t niet op zodanige wijze kunnen 
herbouwen als tussen hun rechtsvoorgan. 
ger en de gemeente Enschede, bij acte, ver. 
leden 5 September 1912 voor de destijds te 
Enschede gevestigde notaris Hooft Hasse
laer ls. bepaald; dat bij gemelde acte door 
nu wijlen G • .J. Heddendorp aan de ge
meente Enschede overgedragen werden ge
deelten van de kadastrale peroelen ge
meente Enschede, sectie H. noe 162 en 147, 
zodanig als deze werden aangeduid op een 
aan gemelde acte vastgehechte schetskaart, 
bij welke overdracht bepaald werd, dat de 
op de percelen sectie H nos 147 en 162, voor 
zover niet gelegen aan de Tromplaan, te 
stichten gebouwen moesten worden ge
plaatst minstens vier meter achter de 
grenslijn tussen deze percelen en de Korte
na,erstraat, doch dat dit laatste niet zou 
gelden ten opzichte van eventuele verbouw 
van het toenmalige woonhuis van wijlen 
IQ. J. Heddendorp, staande op het perceel 
sectie H. no. 147, zünde het hoekperceel 
Kortenàerstmat---1;:mmaatraat; dat gemeld 
hoekperceel tengevolge van oorlogsgeweld 
is vernietigd, maar dat de huidige eigena
ren op grond van het bepaalde in gemelde 
acte op dezelfde lijn gerechtigd zijn tot 
herbouwen; dat deze herbouw tengevolge 
van gemeld raadsbesluit niet op zodanige 
wijze zal kunnen geschieden, waardoor de 
eigenaren van bedoelde percelen, die door 
oorlopgeweld toch al zeer ernstig getrof
fen zijn, nog meer gedupeerd zullen wor
den, aangezien, wat gemeld höekperceel be
treft, een oppervlakte van 330 ca. aan 
bouwterrein verloren zal gaan; dat de elge. 
naren op gemeld hoekperceel voornemens 
zijn te herbouwen panden met het front 



43 31 JANUARI 1949 

naar de Kortenaerstraat en d&t zij in ver
band met de thans vastgestelde rooilijn 
daarop één huis minder zullen kurinen doen 
bouwen dan zij, in verband met het in ge
melde acte bepaalde, gerechtigd zijn, ter
wiJl de achtergrond, dle voor de te her
bouwen panden zal resten°'7 ook onvol
doende zal zijn: 

O. dat door appellantes rechtsvoorganger, 
wijlen G. J. Heddendorp, met de gemeente 
Enschede een overeenkomst gesloten is op 
5 September 1912, waarbij door G. J. Hed
dendorp aan de gemeente Enschede ·-wer
den overgedragen gedeelten van de kadas
trale percelen gemeente Enschede, sectie 
H Noa 16% en 147, zodanig als deze werden 
aangeduid op eeri aan gemelde acte vastge
hechte schetskaart, bij welke overdracht 
werd bepaald, dat de op de percelen sectie 
H Nos. 147 en 162, voorzover niet gelegen 
.aan de Tromplaan. te stichten gebouwen 
moesten worden geplaatst minstens vier 
meter achter de grenslijn tussen deze per
.celen en de Kortenaerstraat, doch d&t dit 
1aat.ste niet zou gelden ten opzichte van 
-eventuele verbouw van het toenmalige 
woonhuis van wijlen genoemde Hedden
-dorp, staande op het perceel sectie H no. 
147. zijnde het hoekperceel Kortenaerstraat 
- Emmaetraat; 

d&t afgezien nog van het feit, d&t in de 
-even.gemelde overeenkomst sprake is van 
verbouw van het aldaar genoemde pand, 
·terwijl appellante nu het oog heeft op de 
·bouw ter plaatse van drie 1'ieuwe panden, 
·deze overeenkomst, gerekend met het tijd-
31:ip, waarop zij werd gesloten, en met de 
.sindsdien gewijzigde omstandigheden, voor 
-de gemeente geen belemmering kan vormen 
besluiten te nemen, welke door het alge
meen belang worden gevorderd; 

dat, nu blijkens de stukken de in het ge
·ding zijnde bouwbeperklng door middel van 
een vaststelling van gevelroollijnen voor 
·voldoening aan de eisen van het verkeer 
·aan de genoemde wegen en aan het kruis
punt van die wegen noodzakelijk Is, b.et 
·besluit tot vast.stelllng van die gevelrool
lijnen door het algemeen belang wordt ge
vorderd; 

dat derhalve het beroep van de appel-
lante ongegrond moet worden geacht; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verst.aan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

·v olksh ulsvesting is belast enz. 
(A.B.) 

-31 Januari 19l9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 11). 

Wel hebben Ged, Staten na het ver
strijken van de in art. 11 le lid ge
stelde termijn van .2 maanden nog een 
beslissing genomen tot voorwaardelijke 
goedkeuring van het raadsbesluit tot 
vaststelling van een rooilijn, doch voor 
zodanige besllsstng was geen plaats 
meer, nu eenmaal Goo. Staten Inge-

volse uitdrukkelijke wetsbepaling ge
acht worden het raadsbesluit in zijn , 
geheel te hebben goedgekeurd. 

Nu het gemeentebestuur de kennis
geving bedoeld in art. 11 lid 4 ten aan
zien van de krachtens art. 231 der ge
meentewet in verband met art. 11 lld 1 
totst&ndgekomen goedkeuring van het 
raadsbesluit achterwege heeft gelaten, 
is appellant, die geacht kan worden in 
beroep te zijn geko~n tegen Iaatstge-
111oemde goedkeuring, in zijn beroep ont
vankelijk, daar de in lid 3 }restelde 
termijn van 30 dagen geenszins ultalult 
de bevoegdheid om vóór die termijn in 
beroep te komen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van het Rooms-Katholiek 
Liefdehuis te Hulst (Z) tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 
20 Februari 1948, No. 2800/177, 3e afdeling, 
houdende goedkeuring van het besluit van 
de raad der gemeente Hulst van 3 Septem
ber 1947 tot vast.stelling v.an de voorgevel" 
rooilUn voor een gedeelte van de Zomer
straat in genoemde gemeente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuurt gehoord, advies van 
6 Januari 19t9, No. 4{1; 

Op d.e voordracht van On2.e Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 26 
Januari 1949 No. 866'1 Juridische Zaken. 

O. dat de raad der g~eente Hulst bij 
besluit van 3 September 1947 bepaald beeft, 
d&t de voorgevelrooilijn voor een gedeelte 
van de Zomerstraat in de gemeente Hulst 
wordt vastgesteld, mals deze op de bU het 
besluit behorende tekening in rood is aan
gegeven, daarbij overwegende, d&t het in 

· het belang van een stelselmatige bebou
wing van de Zomerstraat gewenst is, dat 
voor een gedeelte van die straat, en wel zo
als op de bij het besluit behorende tekening 
is aangegeVe°'7 een voorgevelrooilijn wordt 
vastgesteld: dat het ontwerp van deze rooi
lijn voor een leder ter gemeentesecretarie 
ter inzage heelt gelegen en wel van 4 
Maart 1947 t/m 2 April 1947: dat aan de 
belanghebbenden, van wier percelen een 
gedeelte door de vast te stellen nollijn
verord.enlng wordt getroffen, bU schrijven 
van 3 Maart 194 7 door de burgemeester der 
gemeente Hulst van de ter inzage lealng 
van het ontwerp is kennis gegeven, en hun 
de gelegenheid is gegeven daartegen bezwa
ren ln te dienen; dat gedurende meerge
noemd tJJdvak bezwaren zijn 1ngedlend door 
b.et bestuur van het Rooms-Katholiek Llef
dehuis te Hulst, inhoudende, dat het 
Rooms-Katholiek Liefdehuls slechts één 
ultbreldingsmogelUkheld heeft, namelijk 
langs de Nieuwe weg tot hoek Zomerstraat, 
zodat door toepassing van de ontworpen 
rooilijn 50 tot 60 m2 voor bebouwing ver
loren gaan, en wijziging verzoekt van de 
rooilijn; dat de ingebrachte bezwaren ge
acht moeten worden niet op te wegen tegen 
het belang van de ontworpen rooilijn; 
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dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij 
besluit van 20 Februari 1948 No. 2800/177, 
3e afdeling, voormeld raadsbesluit hebbel). 
goedgekeurd onder voorwaarde, dat de oude 
.rooilijn van pereeel 1194 at tot aan de knik 
bU het cijfer 1467 gehandhaafd blijft en de 
roollUn van het getal 1457 af nog meer 
naar binnen wordt verlegd (zoals met groe
ne lUn op de kaart is aangegeven), zodat. 
de afronding bij de straataanduiding.~ = 
3,60" kan vePVallen; 

dat het bestuur van het Rooms-Katho
liek Liefdehufs te Hulst van dit besluit in 
beroep is gekomen, aanvoerende. dat het 
door de -onderhavige verandering der rool
lUn bij eventuele uitbreiding in moellUkhe
den zal komen te verkeren; dat in de hoek 
Zomerstraat en Nieuwe weg de enige mo
gelUkheid van uitbreiden gelegen is; dat 
deze dringend nodige uitbreiding tot op he• 
den niet heeft plaab!I gehad in verband met 
de materiaalschaarste: dat zUn motieven 
in algemene belangrlJkheid die der gemeen
te verre overtreffen; dat het motief der 
gemeente is verbreding der Zomerstraat i 
dat dit echter slechte ten dele te bereiken 
is, dae.r , de toegang Le.nge Nieuwetraat 
"smal" moet blijven; dat deze gedeeltelijke 
verbreding der Zomerstraat, waarlangs 
practtsch geen verkeer komt en ook nooit 
zal komen, ten slotte ook nog bereikt zou 
kunnen worden door aan de overzijde de 
rooHUn te herzien; 

0. dat art. 11, lid 1 der Woningwet bij de 
goedkeuring van Gedepu'teerde Staten van 
een raadsbesluit, waarbij roollijnen worden 
vastgesteld, de artikelen 230 en 231 der 
gemeentewet van toel)B88ing verklaart, met 
dien verstande, dat de In genoemde artike
len bepaalde termUn op twee maanden 
wordt gesteld; 

dat, e.angezien in het onderwerpelijke ge
val Gedeputeerde Staten niet binnen deze 
termUn omtrent het raadsbesluit der ge
meente Hulst van 8 September 1947 een be
slissing of een berlcht van verdaging aan 
het gemeentebestuur hebben Ingezonden, 
het raadsbesluit Ingevolge artikel 281 der 
gemeentewet geacht moet worden te zijn 
goedgekeurd; 

dat Gedeputeerde Staten daarna op 20 
Februari 1948 nog wel een beslissing heb
ben genomen, strekkende tot voorwaarde
lijke goedkeuring van het raadsbe&lult, doch 
dat. nu eenmaal Gedeputeerde Staten Inge
volge uitdrukkelijke wetsbepaling geacht 
worden het rae.dsbeslutt tn zijn geheel te 
hebben goedgekeurd, er voor een beellssing 
ale de even bedoelde geen plaats meer was; 

dat de bestreden besliMlng van Gedepu
teerde Staten van 20 Februari 1948, No. 
1600/177, 3e afdeling, reeds om deze reden 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat voorts het gemeentebestuur van Hulst 
de kennisgeving, als bedoeld In artikel 11, 
lid 4 der Wontngwet, ten aanzien van de 
krachtens artikel 281 der gemeentewet in 
verband met artikel 11 der Woningwet tot 
8tand gekomen goedkeuring van het raads
besluit achterwege beeft . gelaten: 

dat weliswaar krachtens artikel 11, lid 3 
der Woningwet beroep openstaat binnen 
30 dagen, te rekenen van de dagtekening 
der kennisgeving, doch dat de appellant, die 
Ingevolge de strekking van zijn beroep
schrift geacht kan worden in beroep te zijn 
gekomen tegen de laatstgenoemde goed
keuring, niettemin In zUn beroep ontvanke
lijk Is; 

dat immers de bedoelde termijn geenszins 
uitsluit de bevoegdheid om vóór die termijn 
in beroep te komen; 

O. met betrekking tot de hoofdzaak. dat 
op 1TOnd van de overgelegde stukken moet 
worden geoordeeld, dat door het onderhavi
ge roollijnbeslult de belangen van de appel
lant onnodig zijn geschaad.; 

dat enerzijds de bouw van het Ltefdehuis 
een zodanige la, dat de meest logische uit
breiding van het bestaande ziekenhuis is 
het aanbouwen van een vleugel aan het 

. gedeelte, gelegen aan de Nieuwe weg, welke 
ultbreldtngsmogelUkheld door de voor de 
weetzUde van de Zomerstraat vastgestelde 
rooilijn aanmerkelijk wordt verminderd" 
dae.r de beschikbare voorgevellengté van 21-
meter tot 15 meter wordt teruggebracht; 

dat anderzUds. nu In een groot gedeel~ 
van de Zomenrtraat een breedte van 4,50 
meter gehandhaafd blijft, het zeer geringe 
verkeer In deze straat niet elat. dat de 
monding van de Zomerstraat op de Nieuwe 
weg over een grote lengte op een breedte
van 8,60 M wordt gebracht, terwijl het be
zwaar van het uitzicht voor het weinige, 
verkeer op deze hoek ondervangen zou. 
kunnen worden door het maken van een.. 
atsch utning; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en versta&n: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van. 

Zeeland van 20 Februari 1948 No. MJ)0/177" 
Se afdeHng, te vernietigen en a&n het be
sluit van de raad van de gemeente Hulst 
van 3 September 194 7 alsnog goedkeurtng
te on.thooden, voo1T,Over betreft de -Yaat, ... 
stelllng van de rooilijn aan de westzijde van_ 
de Zaienrt.nrat. 

Onee Minister van Wederopbouw en. 
Volkshuisvesting te belast enz. 

(.A.B.) 

J Febn.orl 1949. ARREST van de Hoge.
Raad. (Sr. art. 4-7; Sv. art. 342; Prij-
zenbeschikklng 1940 art. 8). . 

Nu de bewezen verklaarde feiten door· 
drie personen tezamen en 1n -vereniging· 
zijn gepleegd zal de qualificatie moe
ten luiden "het medeplegen van de.
voortgezette overtreding: een voor
schrift gegeven krachtens de artt. l
of f van de Prljaopdrljvlnga-. en Ham--
eterwet 1939 niet nakomen". 

De mate waarin iemand feiten en . 
omstandigheden zelf kan waarnemen 
en ondervinden, is athankelJjk van den_ 
omvang van zUn ervaring en van zijn_ 
op aanleg of ervàrtng- berustend on-
dencheldtnga- en comblnatlevermo-- . 



45 l FEBRUARI 1949 

gen. Dienovereenkomstig kunnen de 
mededellngen van den verbalisant 
(boekhoudkundig-controleur bij de sec
tie Prljscontróle Chemische producten) 
- omtrent overeenkomst en verschil 
van het door veni. verkocht schuur. 
poeder en het op 9 Mei 1940 in del} 
handel zijnde, omtreQt de toenmalige 
ot later toelaatbare inkoopsprijzen, 
kosten en winst als bovengenoemd, èn 
omtrent de in verbe.nd hiermee' becij
ferde prijzen welke verdachte op 9 Mei 
1940 z.ou hebben berekend - worden 
geacht betrekking te hebben op feiten 
of omstandigheden door dien verbaJ,. 
sant zelf waargenomen of ondervon
den. 

Nu req. noch op het tijdstip, noch 1D 
het tijdvak, in het middel genoemd, de 
daar vermelde transa.ctiee heeft ver
richt, mocht door hem, ingevolge art. 3 
Prijzenbescbikking 1940 I ten hoogste 
worden berekend de voor. eenzelfde 
transactie op 9 Mei 1940 algemèen 
gebruikelijke prij& De omstandigheid 
dat het door req. vervaardigde en ver
kochte schuurpoede:t van gelb"ke soort 
maar van andere hoedanigheid was dan 
de op 9 Mei 1940 in den handel zijnde 
middelen st.aat er niet aan in den weg 
art. 3· toe te passen. De samenhang 
van art. 3 met de artt. 1 en 2 Prijzen
beschikking 1940 I brengt mede, dat die 
op 9 :Mei 1940 algemeen gebruikelijke 
prijs van art. 3 niet alleen betrekking 
heeft op de in art. 1 Ud 1 genoemde 
transacties beir. soortgelijke goederen 
in eenzelfde hoeveelheid en van een
zelfde hoedanigheid, maar ook op het 
in art. 1 lid 2 genoemde geval, dat de 
goederen weliswaar soortgelblt zijn, 
maar in een andere hoeveelheid wor
den verhandeld of van een andere hoe
danigheid zijn, in welk geval men ten 
hoogste den prijs mag Vl"8.8'8n of ln 
rekening brengen, welken men voor de 
goederen op 9 Mei 1940 zou hebben be
rekend. 

Op het beroep van G. B., directeur van een 
broodbakkerij, wonende te 'a-Gravenha.ge, 
req. van cassatie tegen een mondeling von
nis van den Politierechter belaat met de 
berechUng van econ. dellcten bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 24 Sept. 
1947, houdende in hoger beroep, behoudens 
na te noemen uitzondering, bevesttglng·van 
een mondeling vonnis van 6 Aug. 1946 van 
den Tuchtrechter voor de Prijzen in het 
Arrondissement •s-Gravenhage, waarbij 
req. ter zake van "het niet nakomen van 
een voorschrift gegeven krachtens de a.rtt. 
3 en 4 der Prijsopdrijving&- en Hamsterwet 
1939", met aanhaling van de artt. 3, f en 12 
dier wet, 1 t/m 3 Prijzenbeschlkking 1940 
No. 1, 1, -6 en 11 van het Besluit Ber. Econ. 
Delicten werd veroordeeld tot een geld
boete van 2000 gulden, hebbende de Politie
rechter, met vernietiging van dit vonnis in 
zoverre, het bewezenverklaarde gequalifi-

ceerd als "een voorachrift, gegeven krach
tens de artt. S ot 4 va.n de Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, niet nakomen, ge. 
pleegd als voortgezet delict". 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op de middelen va.n cassatie. namens 

den req. voorgesteld.bij schriftuur,luidende: 
I. S., althans v. t. van de artt. 844, 162, 

juncto 343 en de artt. 848, 360, 851, 358, 369, 
422 en 423 Sv-. vermits het vonnis van de 
Politierechter d,d. 24 Sept. 1941 het te lute 
gelegde feit als bewezen heeft aangenomen 
op grond van het ambtsedig proooe-ve:rbaal 
d.d. 19 Jan, 1946, opgemaakt door J. van der 
Lang, zulks ten onrechte, daar dit proces
verbaal ook in dat gedeelte, dat door den 
Politierechter voor het bewijs is gebruikt, 
niet slechts Inhoudt datgene. wat verbali
sant zelf beeft waargenomen of ondervon
den, maar ook een aantal verkla.ringen, die 
door hem slechte als deskundige zouden 
kunnen worden afgele~ zulks terwijl hij 
nergens als deskundige is gehoord of ook 
maar zelfs als zodanig is beëdigd. 

IL S" alt.ha.DB v. t. van de artt. 3 en 4 
van de PrUzenbeschlkking 1940 no. 1, Juno
tis de artt. 860, 851, 858, 422 en 423 Bv., ver
mits de Polltlerechter bij zijn vonnis als 
bewezen heeft aangenomen, dat verdachte 
ecll,uurpoeder heeft verkocht tegen prijzen 
hoger dan toegelaten Ingevolge de Prijzen
beschikking 1940, no. 1, zulks ten onrechte, 
vermits uit het proces-verbaal van J. van 
der Lang bUjkt, dat verdachte en mede
vierdachte noch op "'9 Mei 1940, noch in de 
periode 9 Aprll 194~9 Mei 1940 transacties 
in schuurpoeder hebben verricht, zodat zij 
hoogstens de prijzen mochten berekenen 
voor een zelfde transactie op 9 Mei 1940 
verricht naar de daarvoor algemeen. gebl'ul
keliJlte prijs, terwijl tievens uit dit proces
verbaal blijkt. dat het door de verdachten 
vervaardigde en verkochte schuurpoeder 
van andere hoedanigheid is, dan de op 9 Mei 
1940 in den handel zijnde schuur- en reini
gingsmiddelen, zodat dus van eenzelfde 
transactie ln deze geen sprake is. 

III. S., althans v. t, van de artt. 4.'1, 66, 
5 7 en 62 Sr .. , Junoti& 860, 868, 422 en 423 Bv •• 
vermits de Politierechter het bewezenver
klaarde heeft gekwalificeerd als de over
treding van een voorechrlft gegeven krach
tens de artt. a of 4 van de Prijsopdrijving&., 
en Hamsterwet 1989 niet nakomen gepleegd 
als voortgezet delict, zulks ten onrechte, 
daar deze kwalificatie had moeten lulden, 
iDdien het tenlastegelegde inderdaad be
wezen wa;s verklaard. het medeplegen van 
de overtreding: een voorschrift. gegeven 
krachtens de artt. 3 off van de Prijsopdrij~ 
v.mgs_ en Hamaterwet 1989 opzettelijk niet 
na.komen, meermalen gepleegd: 

0. dat bij het bestreden vonnis. met qua• 
lificatie en strafoplegging als voormel~ ten 
laste van req. la bewezen verklaard: dat hfj, 
als fabrikant tezamen en in vereniging met 
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P. van B. en H. L., handelende onder den 
naam • . ., in de 1>ertode Aug. 1946-Dec. 
1945 te 's-Gravenhage aan diverse afne
mers beeft verkocht schuurpoeder in pa
pieren mk.ken van 6 K.G~ inhoud en schuur
poeder in kokers van 500 gram tegen prijzen 
hooger dan toegelaten ingevoJge de Prij
zenbeschikking 1940 No. 1, van welke le
veranties hieronder eenlge voorbeelden vol" 
gen: (enz.}. 

T. a.. v. het eerste middel: 
0. dat het In het middel genoemde ambts

edig prooea-verbaal van den verbalisant J. 
van de Lang, voorzover als bewijsmiddel 
gebezigd en voor zoveel bier van belang, In
houdt als mededeling van verbalisant, dat 
de door verda~hte vervaardigde en ver
kochte schuurpoeder van gelijke soort maar 
van andere hoedanigheid is dan de op 9 Mei 
1940 in den handel zijnde schuur- en reini
gingsmiddelen en dat bij. verbaliBant, met 
betrekking tot een prUscalculatie voor de 
in de bewezenverklaring genoemde goede
ren de grondstoffen heeft gewaardeerd te
gen de prijzen per 9 Mei 1940 respectievelijk 
regen de thans toelaatbare inkoopprijzen E:'n 
als marge voor kosten en wiDBt heeft ge" 
nomen die, weJke in .een vergelijkbaar be
drijf bij de fabricage van eoortgelijke 
schuurmiddelen op 9 Mei 1940 werd geno
ten, waarna de verbalisant weergeeft hoe
veel de prijzen, welke verdachte· op 9 Mei 
1940 zou hebben berekend, voor bovenge
noemde goederen bedragen: 

0. dat de mate waarin iemand feiten en 
omstandigheden 2J01f kan waarnemen en 
ondervinden, afhankeUJk is van den om
vang van zijn ervaring en van zijn op aan
leg of ervaring berustend onderscheidinga
en oombinatievennogen; 

dat dienovereenkomstig de mededelingen 
van dezen verbalisant die, zoals in het pro-
ces-verbaal van de zitting van den Politie
rechter is aangegeven, is boekhoudkundig
controleur bij de Sectie PrljscontrOle Che
mische Producten van het Directoraat-Ge
neraal van de Prljsen, omtrent overeen
komst en vèrschil van het door den ver
dachte verkochte schuurpoeder en de op 9 
Mei 1940 in den handel zijnde schuur- en 
reinigingsmiddelen, omtrent de toenmaltge 
of later toelaatba:r,e inkoopsprijzen, kosten 
en winst als bovengenoemd, en omtrent de 
in verband hiermee becijferde prijzen welke 
verdachte op 9 Mei 1940 zou hebben bere
kend, kunnen worden geacht betrekking te 
hebben op feiten ot omstandigheden, door 
dien verbaliaant zelf waargenomen of on
dervonden; 

T.a.v. het tweede middel: 
0, dat inderdaad. nu req. noch op het tijd

stip, noch 1n het tijdvak. in het middel ge. 
noemd, de daar vermelde transactie beeft 
verricht, door hem, ingevolge art. S van de 
Prij~enbeechlkking 1940 no. 1, ten hoogste 
mocht worden berekend de voor eenzelfde 
transactie op 9 Mei 1940 algemeen gebrui
keUJke prijs; 

dat de omstandigheid dat, zoals het in het 

middel genoemde en ale bewijsmiddel ge
bezigde proces-verbaal vermeldt, het door 
req. vervaardigde en verkochte schuurpoe
der van gelijke soort maar van andere hoe
danigheid was dan de op 9 Mei 1940 in den 
handel zijnde schuur. en reinigingsmidde
len, niet er aan In den weg staat gienoemd 
art. S toe te paasen; 

dat immers de samenhang van art. S met 
de artt. 1 en 2 van de Prijzenbeschikking 

. 1940 No. 1 medebrengt, dat die op 9 Mei 1940 
algemeen gebrulkellJlc.e prijs van art. S niet 
alleen betrekking heeft op de in art. 1 lid 1 
g~noemde transacties betreft ende soortge
lijke goederen in eenzelfde hoeveelheid en 
van eenzelfde boedanlgbetd, maar ook op 
het in art. 1 lid 2 genoemde geval, dat de 
goederen weliswaar soortgelijk zUn, maar in 
een andere hoeveelheid worden verhandeld 
of van een andere hoedanigheid zijn, ID welk 
geval men ten hoogste den prijs mag vra
gen of in rekening bréngen, welken men 
voor de goederen op 9 Mei 1940 zou hebben 
berekend; 

dat dan ook de Politierechter, op grond 
van meergenoemd proces-verbaal van den 
verbalisant van de Lange waarin - over
eenkomstig dat In art. 1 lid 2 gegeven voor
schrift - zUn becijfierd de prijzen welke 
req . .,op 9 Mei 1940 zou hebben berekend", 
als bewezen heeft kunnen aannemen dat 
req. scbUurPoeder heeft verkocht tegen prij- · 
zen hoger dan toegelaten ingevolge de Prij
zenbescbkking 19-40 No. 1; 

T. a. v. het derde middel: 
0. dat dit in zovier juJ.st Is, dat, nu de be

wezenverklaarde feiten door drie personen 
tezamen en in vereniging zijn gepleegd, de 
qualiticatie zal moeten luiden "het mede
plegen van de voortgezette overtreding: een · 
voorschrift gegieven krachtens de artt. S nf 
4 van de Prljsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 niet nakomen", hebbende de rechter 
van oordeel kunnen zijn dat de bewezen 
verklaarde feiten in zodanig verband ston
den, dat zij moeten worden beschouwd als 
ene voortgezette handeling; 

Vernietigt het bestreden vonnls, doch al
leen voor wat betreft de daarbij aan het be
wezen verklaarde gegeven quallficatie; 

Gelet op art. 47 Sr.; 
Rechtdoende krachtens art, 105 R.O.; 
Qualiliceert het bewezen verklaarde als 

voormeld; 
Verwerpt het beroep voor het overige.. 
Gewezen overeenkomstig de conclusie 

van Adv.-Gen. La.ngemeljer, die opmerkte: 
Van de drie middelen in deze zaak be

klaagt het een,te zich daarover, dat hetgeen 
de Politierecb1ler uit het proces-verbaal van 
de verballsa.nt van de Lang tot het bewijs 
heeft gebezigd bijzonderheden omv&t, die 
de verbali88.Dt niet zonder meer kan heb
ben waargenomen en ondervonden, maar 
enkel als deskundige, als hoedanig hU niet 
is opgetreden, zou kunnen verklaren.. 

Ik kan mJJ bij dit middel tweeërlei pas
sages van het aangehaalde stuk van het 
proces-verbaal voorstellen. Vooreerst de 



47 4 FEBRUARI 1949 

commerciële. Deze doen inderdaad meer 
vertrouwdheid vermoeden met het bedrijfs
leven in het algemeen ,en met de door v-er
dachten uitgeoefende tak van bedrijf in het 
bijzonder dan ieders deel is. Toch is dit 
slechts daarom het geval, omdat iemand die 
zonder voorbereiding voor het eerst voor 
een taak geplaatst zou worden als de ver
balisant hier heeft volbracht, daarvoor on
evenredig veel tijd en moeite zou moeten 
besooden. Op een onoverkomelijke moeilljk
heid echter zou, zover ik zie, zulk een on
geschoolde bij het costateren van de bijzol'l
derheàen, die ik hier op het oog heb niet 
stuiten. De voorsprong echter, die men 
dankt aan een dergelijke scholing, die zeer 
wel zonder bijzonde~ studie in de pra.ctijk 
kan zijn verkregen, hoezeer practisch on
misbaar, maakt iemand nog niet tot des
kundige. Een zekere mate van acbollng, zij 
het niet licht een zo grote als in dit geval, Is 
trouwens voor het opmaken van bijna leder 
proces-verbaal vereist. 

Moeilijker schijnt dezelfde vraag mij voor 
de passage, die van beslissend belang is 
voor de vraag welke bepalingen van toe
passing zijn: ,,dat het door hen vervaar
digde en verkochte schuurpoeder van g8-
Ujke soort, maar van andere hoedanigheid 
Ie dan de op 9 Mei 1940 in de handel zijnde 
schuur- en reinigingsmiddelen." Dit schijnt 
op het eerste gezicht een zekere kennis der 
chemie - en dit is wèl deskundigheid - te 
vereisen. Echter moet men bedenken. dat uit 
het proces.verbaal ook blijkt, dat over de 
samenstelling van het schuurmiddel de ver
balisant bij zijn onderzoek afdoende inlich
tingen had verkregen terwijl de samenstel
ling van "vooroorlogse" schuurpoeder zeer 
wel van algemene bekendooid onder · vak
lieden kan zijn en van de betere of slechtere 
hoedanigheid van verschillende samenstel" 
llngen hetzelfde kan gelden. Ik meen dus 
dat, wel beschouwd, niet gezegd kan worden, 
of althans voor Uw Raad bij gebreke _van 
nadere feitelijke gegevens niet vast te stel
Jen Is, dat de verbalisant hier meer heeft 
verklaard dan door zijn waarneming en on
dervinding, niet als deskundigie, werd ge
dekt. 

Het tweede middel knoopt aan bij de reeds 
genoemde passage betreffende de soort en 
hoedanigheid van de schuurpoeder en be
toogt, dat, nu de schuurpoeder van andere 
hoedanigheid was da.n de op 9 Mei 1940 'Ver
krijgba.re, niet van de deetijds gebruikelijke 
prijs had mogen worden uitgegaan. 

Na.ar mljn mening veronachtzaamt dit 
mldd•el de bijzonderheid dat het proce.s-ver
baal de schuurpoeder noemt "van gelijke 
soort maar van andere hoedanigheid" dan 
die welke op 9 Mei 1940 in de handel was. 
Deze tegenstelling toch van soort en hoe
danigheid is terug te vinden in Ud 2 van 
art. 1 van de Prijzenbeschikking 1940 No. I. 
Blijkens de Inhoud van dit voorschrift heeft 
de wetgever verschil in hoedanigheid bij 
gelijkheid van soort geen beletsel geacht om 
de verkoper aan de prijten van 9 Mei 1940 te 
binden. In dit licht mag naar mijn mening 

worden aangenomen, dat "dezelfde trans
acties'' in a.rt. ,3 van dezelfde beschikking 
ook omvat transacties in goederen van ge
lijke soort en andere hoedanigheid. Het mid
del komt mij dus ongegrond voor. 

Middel III is gegrond, althans wat de 
stelling betreft, dat ten onrechte het bewe
zen verklaarde niet als medeplegen is be
schouwd. Daarentegen zie ik niet in, waar
om de rechter hier geen voortge7Jette hande
ling aanwezig zou hebben mogen achten, 
noch op welke grond req. opzet in de quali
ficatie wil vermelden. 

Ik concludeer mitsdien, dat Uw Raad het 
vonnis waarvan beroep vernietige voor wat 
aangaat de aan het bewezen verklaarde ge
geven qualificatie en recht doende ten prin
cipale het bewezen verklaarde q uallflcere 
als: ,,het medeplegen van de voortg8zette 
overtreding: een voorschrift gegeven krach
tens de artt. s of 4 van de Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 niet nakomen", voor 
het overige het beroep verwerpende. 

(N. J.) 

4 Februari 19,f.9. ARREST van de Hoge 
Raad. (Huurbeschermingsbesluit 1941 
artt. 2 en 4; Rv. art. 134). · 

Art. 4 van het Besluit moet aldus 
worden verstaan, dat hoger beroep en 
beroep in cassatie (beba.lve die in het 
belang der wet) tegen uitspraken over 
een aanhangige vordering tot ontrui
ming van onroerend goed of over een 
verzoek. als bedoeld in art. 3, slechts 
zijn uitgesloten, voorz.over daarbij een 
beslissing is gegeven hetzij over de 
vraag, of de vordering tot ontruiming 
wegens het bestaan van het in art. 1 
bedoelde oogmerk moet worden afge
wezen, hetzij omtrent de vraag, of een 
van de feiten en omstandigheden, welke 
volgens art. 2 een vordefing tot ont
ruiming rechtvaardigen. aanwezig is. 

De stelling dat de rechter ter beoor
deling van de ontvankeliJ"k.heid der 
vordering alleen op de bij dagvaarding 
gestelde feiten acht mu mogen slaa.n, 
is niet juist. Hij moet letten op alle 
feiten, waarop de eiser zich in den loop 
van het geding heeft beroepen, tenzij 
- aangenomen dat art. 134 Rv. ook 
zou gelden voo.r de kantongerechts
procedure - deze daarmee in strijd is 
gekomen met dit artikel en de weder
partij hierop beroep heeft gedaan. 

Art. 2 laat geen andere le~ing toe 
dan dat ontruiming door den huurder 
of · gewezen huurder enkel op grond 
van een van de in art. 2 omschreven 
gevallen kan worden toegewezen. 

1. F. L. J. Derksen, wed. van E. J. G. Wels, 
te Amsterdam, 2-S enz., zijnde de gezamen
lijke erven van E. J. G. Wels, eisers tot 
cassatie van een vonnlB, door de Arr.
Rechtbank te Amsterdam op 10 Febr. 1948 
(A. B. 1948 blz. 949 Red.) tussen partijen 
gewezen, adv. Jhr Mr P. J. W. de Brauw, 
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tegen: 
de reQbtsperaoonlijkheid bezittende Diaconie 
der Neder-Duits-Hervormde Gemeente te 

.Amsterdam, adv. Mr G. J. Scholten. 

De Hoge Raad, enz.; · 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat verweerster in cassatie. verder te noe

men de Diaconie, de gez.a.menlijke erven van 
voornoemden E. J. G. Wela, verder aan te 
duiden als de erven, beeft gedagvaard voor 
het Ktg. te Amsterdam, daarbij stellende: 
dat zij bij een schrlftelUk huurcontract ge-
durende Jan. 1944 voor den tijd van ~rie 
Jaar ingaande 1 Jan. 1944 aan E. Wels het 
buis met tuin gelegen aan de Heerengr~bt 
168 te A.Qlsterdam, heeft verhuW'd, geU;ik 
gepe het van haar voor dien termijn heeft 
gehuurd; dat krachtens de bepalingen van 
de huurovereenkomst de huur zou eindigen 
door het enkele verlQOp van genoemden ter
mijn V&.Jl drie Jaar; dat E. Wels voornoemd 
op of omstreek.& 1 Juli 1946 is overleden en 
derhalve diens erven in zijn rechten en ver
pllchtingen zijn getreden: dat de Diaconie 
geheel ten overvloede in September 1946 
nog aan de erven beeft medegedeeld., dat zij 
de per 31 December 1948 elJl.cligendf! over
eenkomst niet wenste te verlengen of een 
nieuwe overeenkomst wenste aan te gaan; 
dat de erven echter weigerden het ene kan
toorlokaal dat zij ln het pand hebben 
betrokken, nadat Wels la overled~D -
tijdens zijn leven was het pand laatstelijk 
geheel aan derdell onderverhuurd- te ont
rullll.en, ondanks minnelijke aanmaning 
door d~ Diaconie: 

dat de Diaconie op die gronden heeft ge 
vorderd, dat de erven zouden worden ver
oordeeld om voormeld perceel te ontruimen 
en ter vrije beschikking van de Dlaconie te 
stellen; 

dat de Kantonrechter bij vonniB van 18 
Aprtl 194 7 de Diaconie in deze vordering 
niet-ontvankelijk heelt verklaard. na te 
hebben overwogen: 

"dat aan eene ontruimtnpvorderlng, wil 
deze voor toewijzing vatbaar zijn, feiten 
moeten zijp ten grondslag gelegd, die vol
doen aan de daaraan bfJ art. 2 van het Huur
beschermingsbesluit 1941 gestelde vereisch
ten; 

,.dat de ondsnterpeUJke dagvaarding al
leen geëindigde buur aan de ingestelde ont
nilmingsvordering ten baste legt; 

,,dat geëindigde huur zonder meer niet be
hoort tot de bJj art. a van genoemd Huur
beschermingabesluit limitatief opgesomde 
feiten. die voor de toewU&IDaarheid eener 
ontruimingsvordering noodig zl.fllt zood.at de 
ingestelde vordering niet door de daaraan 
ten grondslag p:elegde feiten kan worden ge
dragen;" 

dat de Diaconie van dlt vonnis in hoger 
beroet> ls gekomen; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
laeeft overwogeq ~ 

"dat de erven met een beroep op art. 4 
van het Huurbeecbermingsbealult de niet-

on tvankelijkbeid van het hoger beroep 
hebben voorgesteld; 

"dat dlt middel echter faalt, .omda,t de 
beslissin8' van den Kantonrechter is een be
slissing omtrent de formeel-proceerechte
Ujke vraag of de Diaconie bij inleidende dag
vaarding voldoende feiten had gesteld om 
in bare vordering ontvankelijk te zijn en 
niet is een beslissing, welke há.ren grond 
vindt in de artikelen l tot en met 3 van het 
Besluit; 

"dat de Diaconie dus in haar hoger beroep 
oDtvankeUJk is; 

.. dat de Diaconie als grief tegen het von
niB aa.nvoeict. dat de Kantonrechter ten on
rechte haar niet~.ontvankelijk heeft ver
klaard in hare vorderin8', omdat zij ntet vol
doende feiten heeft gesteld om een vorde
ring tot ontruiming te dragen; 

11dat ·dèlle griet terecht is opgeworpen 
omdat het Huurbeschermingsbesluit de 
rechten van den eigenaar in het algemeen 
niet aantast, doch ten gunste van den huur
der of gewe~n huurder ten aanzien ~,an de 
vordering tot ontruiming beperkende bepa
lingen bevat. welker toepassing mede af
b&nkeli,jk is van de weren, welke de huurder 
of gewezen huurder ten processe tegen de 
'Ingestelde vordering aanvoert, zodat de I>Ja
co:gie kon volstaan met in bare inleidende 
dagvaarding haar eJgendomsrechten te 
stellen; 

,,da.t de erven bovendien in eersten aan
leg het middel niet hebben voorgesteld en er 
voor den Kantonrechter geen reden bestond 
ambtshalYe t.er zake een beslissing te geven 
nu de door hem gestelde eisen. niet dwingend 
zijn voorgeschreven; 

"dat het vonnla van den Kantonrechter 
dus niet in stand kan blljven en de Diaconie 
ln hare vordertng ont'vankeUjk wordt ver
klaard; 

"dat tussen partijen vaststaat: dat de 
Diaconie aan wijlen E. Wels voor den tijd 
van 3 ja.ren 1n Januari 1944 heeft verhuurd 
het peroeel Herengracht 168 te Amsterdam 
tegen een huurprijs. van f 3400, welke buui: 
eindigde op 31 December 1946; 

ndat Wels, zoals hij krachtens het con
tract daartoe bevoegd was. het perceel In 
gedeelten aan anderen heeft onderver
huurd; 

"dat de erven Wels de exploitatie hebben 
voortgeMt; 

"dat de Diaconie na het overlijden van 
Wels aan diens erfgenamen heeft medege
deeld, dat zij na Bl December 1946 de huur 
niet wenste voort te zetten; 

,,dat de erven, die 1n de buurt een kantoor
lokaal in gebruik hadden, dit. nadat zlJ het 
hadden onderverhuurd. hebben verlaten en 
na de voormelde opzegging omstreeks Oc
tober 1946 een leegstaande localitelt van het 
perceel Herengracht 188 hebben betrokken; 

"dat de erven een totale huuropbrengst 
van f 9280 per ja.ar ~laten van voormeld 
perceel; 

,,dat de Diaconie als verhuurster het per
ceel wil exploiteren, omdat zij in verband 
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met hogere uitga ven en mindere inkomsten 
in het belang van de uitoefening van haar 
charitatieve taak alle inkomsten, welke zij 
uit de exploitatie van het perceel kan ver
krijgen, dringend nodig heeft; 

.,dat de erven, die in de rechten en ver
plichtingen van hun rechtsvoorganger zijn 
Jetreden, weigeren het door hen betrokken 
lokaal te ontruimen; 

,.dat de Diaconie daarop voor den Kan
tonrechter te Amsterdam hen tot ontrut" 
ming heeft geda~yaard; 

"dat de erv~n beroep hebben gedaan op 
het Huurbeschermingsbesluit, zich er op 
beroepende, dat zij - in het bijzonder de 
weduwe van bun erflater - de inkomsten 
niet kunnen missen; 

• ,dat vaststaat, dat belde partijen het per
ceel gebruiken als beleggingsobject; 

0 dat ~e zaak, waar het in deze procedure 
om gaa~ deze is: of de Diaconie dan wel de 
erven recht hebben op hetgeen de exploi~ 
tatie van het perceel meer oplevert dan de 
destijds overeengekomen huurso.m; 

,,dat om dat meerdere te verkrijgen res
pecµevelijk te behouden de Diac~nle na be
eindigden huurtijd de ontruiming heeft ge
vorderd en de erven, die na formele opzeg
ging één lokaal in gebruik hebben genomen, 
een beroep hebben gedaan op het Huurbe
schermingsbesluit; 

.,dat echter voor een geval als het onder
havige de bepalingen van het Huurbescher
mlngsbesluit niet zijn geschreven; 

"dat die bepalingen de strekking hebben 
den huurder te beschermen tegen ongeoor
loofde huuropdrijving en in verband met 
den · woningnood, tegen onredelijke vorde
ringen tot ontruiming; 

,,dat hier geen sprake is van ongeoorloof
de huuropdrijving, immers de Diaconie wil 
slechts ontvangen de geoorloofde huurop
brengs~ noch van onredelijke vordering tot 
ontruiming, immërs de erven hebben na de 
huuropzegging en na hun tot nog toe ge
bruikt lokaal te hebben onderverhuurd één 
lokaal in gebruik genomen; 

,;ds.t hier slechts sprake is van een bot
sing van finantiëlc belangen; 

,,dat wel - en terecht - het Huurbe
schermingsbesl uit de rechten van den eige
naar sterk beperk~ do<;h dit slechts in ver
band met redelijka belangen van den huur
der; 

,,dat die beperking echter niet zover gaat, 
ds.t in een geval als het onderhavlge. .waarin 
de huurder het gehuurde als beleggings
object gebruik~ _deze laatste. wat de fÏWIJl
tiële zijde betreft, op de plaats van den e\ge-
naar komt te st.a.an;" · 

dat de Rechtbank op deze gronden het 
vonnis van den Kantonrechter heeft ver: 
nietigd en aan de Diaconie haar vordering 
heeft toegewezen; 

0. dat de erven tegen dit vonnis opkomen 
met de volgende middelen van cassatie: 

I. S. althans v. t. van de artt. 41 en 54 
R. O., 43 en 332 Rv., 2 en 4 van het Huurbe
schermingsbesluit 1941. 

L. i:949 

De Rechtbank beeft verweerster in cas
satie ten onrechte ontvankelijk verklaard 
in ha&r hoger beroep, overwegende, dat de 
beslissing yan den Kantonrechter niet zou 
zijn een beslissing, die haren grond vindt in 
de a.rtt. 1 tot en met 3 van het Huurbescher-
mingsbesluit 1941. . 

Daarbij heeft de Rechtbank immers voor. 
bij gezien, dat de inleidende vordering uit
sluitend betrot de ontruiming van een on
roerend goed door den huurder of gewezen 
huurder ingesteld door den verhuurder, 
waarop een beslissing gegrond op de. ge" 
noemde artikelen moest worden gegeven, 
waartegen ingevolge het bepaalde in art. 4 
van ds.t Besluit hoger beroep noch cassatie 
openstond . 

Hieraan doet niet af de ovei:weging, dat 
de beslissing van den Kantonrechter door 
in de beoordeling te treden van de vraag 
of de bij dagvaarding gestelde feiten vol
doende waren om de vordering te dragen, 
een beslissing is' omtrent een forrpeel-Pllr.-
cesrechtelijke vraag, omdat: · 

a. iedere beslissing naar aanleiding van 
een vordering ingesteld door den verhuur
der tot ontruiming van een onroerend goed 
door een huurder een beslissing moet zijn 
gegrond op de artt. 1 tot en met 3 van het 
Huurbeschermtngsbesluit 1941, daargelaten 
wat het geval rou zijn met een beslissing, 
waarin tevens over andere vorderingen of 

. niet in dat Besluit geregelde rechtsverhou
dingen tUSSf!ln dezelfde J>f:LrtlJen wordt be
slist, hetgeen in casu niet het geval ts, en 
b. in ieder geval de onderhavige beslissing, 
als berustende op wat in verband met het 
voorschrift van artikel 2 van genoemd ar
tikel moet worden gesteld, als een op dat 
artikel g~gronde beslissing moet worden 
beschouwd. 

IL S. althans v. t. van de a.rtt. 5 en 48 Rv. 
en art. 2 van het Hurbeschermingsbesluit 
1941. 

De Rechtbank heeft naar aanleiding van 
de tegen· het vonnis opgeworpen grief over
wogen, dat het Huurbescbermingsbesluit de 
rechten van den eigenaar in het algemeen 
niet aantast, doch ten gunste van den huur~ 
der of den gewezen huurder ten aanzien 
van de vordering tot ontruiming beperken
de bepalingen bevat, welker toepassing me
de afhankelijk is· van de weren, welke de 
huurder· ten processe tegen de ingestelde 
vordering aanvoert, zodat de oorspronke
lijke eiseresse kan volstaan met in bare in
leidende dagvaarding haar eigendomareoh-
ten te stellen. · · 

Daarbij ziet de Rechtban)t voorbi,i, dat het 
eerste lid van art. 2 van het Huurbescher
mingsbesluit 1941 uitdrukkelijk het recht,; 
dat de verhuur.der naar het gemene recht 
heeft om van de huurder ontruiming van 
een onroerend goed te vorderen. bepèrkt tot 
enkele in dµ.t artikel omschreven gevallen, 
hetgeen medebrengt, dat wat ook moge zijn 
t. a. van de rechten van den eigenaar, 
zijn recht om als verhuurder va.ÎÎ een onro~
rend goed van de~ huurder ,ontruiming te 

4 
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vorderen ,slechts kan worden uitgeoefend 
wanneer een van die gevallen zich voordoet 
en niet kan worden uitgeoefend buiten die 
gevallen. Wordt ontruiming gevorderd zon
der dat gesteld wordt, dat een dier gevallen 
zich voordoet, dan kunnen mitsdien de ge
stelde• feiten niet tot de conclusie van de 
dagv. lelden en 1s de etser in zijn eis niet 
ontvankelijk, temeer waar de verweerder 
zo een der genoemde gevallen aanwezi~ is, 
niet in staat 1s zijn verweer te voeren bij ge
brek aan wetenschap op welk dier gevallen 
de eis betrekking heeft. 

Hieraan doet niet at, dat 1n casu niet tot 
niet ontvankelijkheid der vordering was ge
concludeerd, omdat de exceptie wel was op
geworpen, en bovendien de Kantonrechter 
verpllcht was zelfstandig te beoordelen of 
de gestelde feit~n de els konden dragen en 
bij gebreke daarvan de niet-ontvankelijk
heid uit te spreken. 

IIL S. althans v. t. van de artt. 41 R. 0., 
48 en 356 Rv., 1 en 2 van het Huurbescher-
mingsbesl uit 1941. ' 

De Rechtbank heeft overwogen, dat voor 
een geval als het onderhavige de bepalingen 
van het Huurbeschermtngsbeslult niet zijn 
geschreven, omdat die bepalingen de strek
king hebben de huurder te beschermen te
gen ongeoorloofde buuropd.rljving en In ver
band met den woningnood tegen onredelijke 
vorderingen tot ontruiming, terwijl hier 
noch sprake Is van ongeoorloofde huurop
drijving noch van onredelijke vordering tot 
ontruiming. 

Daarbij heeft de Rechtbank echter voor
bijgezien, dat het Huurbeschermlngsbesluit 
1941 zonder enige onderscheiding te geven 
is geschreven voor alle gevallen, waarin een 
verhuurder het recht heeft de ontruiming 
van een onroerend goed door den huurder 
te vorderen en daaronder ook de ten deze 
berechte vordering tot ontruiming moet 
worden gerekend. 

Naast de door de Rechtbank vermelde 
strekking van· d6 bepalingen van het Be
sluit moet gerekend worden met de bedoe- -
llng ontruimingen te vermijden om wijzigin
gen in de bezetting van onroerende goede
ren zoveel mogelijk te beperken, hetgeen 
slechts kan worden bereikt door alle ont
ruimingen te b6perken tot de bepaaldeliJk 
in artikel 2 lld 1 van het Besluit vermelde 
gevallen. 

O. omtrent het eerste middel: 
dat art. 4 van het Huurbeschermingsbe

sluit 19.U aldus moet worden verstaan, dat 
hoger beroep en beroep in cassatie, cassatie 
1n het belang der wet daaronder niet be
grepen, tegen uitspraken over een aan
hangige vordering tot ontruiming van on
roerend goed of over een verzoek als ~
doeld in artikel 3 slechts zijn uitgesloten, 
voorzover daarbij een besll.s8lng Is gegeven. 
hetzij over de vraag, of de aanhangige of 
eventueel aanhangig te maken vordering 
tot ontruiming wegens het bestaan van het 
In artikel 1 bedoelde oogmerk moet worden 
afgewezen, hetzij omtrent de vraag, of een 

van de feiten en omstandigheden, welke vol
gens artikel 2 een vordering van den ver
huurder· tot ontruiming door den huurder 
of gewezen huw·der, zo niet een beroep op 
artikel 1 daaraan tn den weg mocht staan, 
rechtvaardigen, aanwezig is; 

dat toch deu opvatting met de woorden 
van artikel 4 verenigbaar is en de juistheid 
daarvan ook overigens voor de hand ligt, 
omdat het aannemelijk is, dat het besluit 
hogere voorziening slechts heeft w1llen uit
sluiten ten aan.zien van beslissingen als de 
boven bedoelde, welke in den regel van een
voudigen aard zullen zijn en, vooral als het 
ga.at om de toerassing van artikel 2, lid 1, 
onder 2, of lid 2, het best aan een rechter, 
die met plaatselijke toestanden en belangen 
bekend ts, zullen kunnen worden toever
trouwd; 

dat derhalve een uitspraak als die, wel
ke In de onderhavige zaak door den Kan
tonrechter ls gewezen, niet valt onder de 
beslissingen van artikel 4 en het middel niet 
gegrond ls; 

0. dat het tweede middel berust op de stel
ling, dat de rechter ter beoordeling van de 
vraag, _of de ingestelde vordering ontvan
kelijk is, alleen op de bij dagvaarding ge
stelde feiten acht zou mogen slaàn: 

dat deze stelling echter niet juist ts, d.lar 
de rechter bij zijn beslissing moet letten op 
alle feiten Waa.rQp de eiser zich in den loop 
der procedure heeft. beroepen, tenzij - aan
genomen dat art. 184 Rv. ook zoude gelden 
voor de procedure voor den Kantonrechter 
- deze daarmede In strijd is gekomen met 
dit artikel en de wederpartij hierop beroep 
heeft gedaan; 

dat dus ook dit middel niet kan slagen; 
0. dat het derde middel gegrond is, omdat 

de aanhef van artikel 2 geen andere lezmg 
toelaat dan dat - behoudens het geval, dat 
ingevolge artikel '1, tweede lld, den huurder 
door den rechter het recht Is ontzegd zich 
op het bepaalde in de artikelen 1 en 2 te be
roepen - ontruiming door den huurder of 
gewezen huurder enkel op grond van een 
van de in artikel 2 omschreven gevallen 
kan worden toegewezen; 

• Vernietigt het bestreden vonnis: 
Wijst de zaak terug naar genoemde 

Rechtbank ten einde verder te worden be
handeld en beslist met Inachtneming van 
dit arrest. (Salaris f 500). 

Conclusie Adv.-Gen. WUnveldt: 

Post aJia: 
Het eerste middel behandelt de omvang 

der werking van art. 4 van het Huurbe
schermingsbesluit, welke in de rechtspraak 
reeds meermalen aan de orde is gesteld. 

Terwijl dit artikel bepaalt, dat tegen 
recbterUJke beslissingen, gegrond op de 
artt. 1 tot en met 3 appèl en cassatie niet 
openstaan, zegt de Rechtbank, dat In deze 
zaak hoger beroep wel mogelijk was, daar 
het hier niet gaat om een beslissing OVF~r 
die bepalingen, maar over de formeel-pro-
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cesre htelijke vraag of de Diaconie bij de 
inleid nde dagvaarding voldoende feiten 
had steld. 

De echtspraak is genegen art. 4 van het 
Besl t beperkt uit te leggen. Hierbij valt 
te wij en op het arrest van het Gerechtshof 
te 's- ravenhage van 29 Juli 1943 (1944/46, 
no. 1 6), de vonnissen der Rechtbanken te 
Arnh~m van 3 Februari 19.42 (1943, no. 284), 
te H$rlem van 22 Mei 1945 (1946, no. 153), 
te Roltterdam van 5 April 1944 (1944/45, no. 
508), te Assen van 10 April 1945 (1946, no. 
21), 1:iet vonnis van de Kantonrechter te 
Tiel yan 24 Aprll 1946 (1947, no. 183), van 
de H~ven te Amsterdam van 25 April 1946 
(1946r no. 689), te 's-Gravenhage van 26 
Nove!mber 1947 (1948, no. 100), te Arnhem 
van l4 November 1946 (1948, no. 48), te 
Amstlerdam van 26 Mei 1948 (1948, no. 679) 
en het arrest van de Hoge Raad over de 
vraag van de rechten van de onderhuur,jer 
d.d. 12 December 1947 (1948, no. 199), waar
bij de opmerkingen van Mr. Veegens, die 
een afwijkend oordeel te kennen geeft, ·van 
bela:qg zijn. 

Het Gerecht.shot te 's-Hertogenbosch op 
2 Maart 1943 (1943, no. 698) en dat te Am
sterdam op 18 Maart 1943 (1943, no. 011), 
waarbij nog gevoegd kan worden de Recht
bank te Roermond op 29 Jan. 1948 (1948, no. 
739) nemen kennelijk een ruimer stand
punt in dan gemelde rechtspraak. 

Mr va.n der Grinten betoogt in W.P.N.R. 
3728, dat slechts over beslissingen ten a.~n
zien van een der omstandigheden in artt. 
1 en 2 van het Besluit genoemd, hogor be-

. roep niet mogelijk ie. Voorts komen hierbij 
in aanmerking de opmerkingen van d ~ze 
schrijver in zijn geschrift: De Huurbeslui
ten 1941, en hetgeen Prof. Mr J. Valklloff 
zegt in: Het Huurbeschermingsbeshlit in 
de Rechtspraak en in het Rechtsgel. M. Th. 
(1945/48) blz. 344, meer in het bijzonder, 
blz. 407. 

Onderdeel a van het eerste middel Rtaat 
een zeer ruime opvatting van art. 4 van het 
Besluit voor, en wenst art. 2 te lezen als 
een opsomming van de enig toelaatbarP 
gronden voor ontruimingsvorderingen. H6t 
komt mij voor, dat indien zulks juist, 00k 

eisers in hun cassatieberoep niet-ontvan
kelijk zouden moeten worden verkiaard 
Naar mUn mening moet art. 2 als een uit. 
zonderingsbepaling op het gemene r<=cht 
beschouwd worden. Ik grond deze opvatting 
op het daaraan voorafgaande art. 1 en 
meen, dat art. 2 moet beschouwd worden in 
het licht dezer bepaling. 

Ik. kan mij dus ook niet verenigen met 
onderdeel b en neem niet aan, dat art. 4 
geen zin zou hebben of dat elke gewone 
ontruimingsvordering steeds moet gebrR.cht 
worden onder de gevallen van art. 2. Ware 
dit het gevWt dan zou naar mijn gevoelen 1 

de opsomming van art. 2 eigenUjk over
bodig zijn, en ware een veel eenvoudiger 
inkleding van art. 2 te verkie?.eIL 

Met de Rechtbank neem ik aan, hetgeen 
dit College zegt in haar overwegingen 5 tot 

en met 8 betreffende de ontvankelijkheid 
der oorspronkelijke vordering. De recht
spraak volgt tot beden in het algemeen die 
opvatting. U1tvoerig zette de Kantonrech
ter te Amsterdam in zijn vonnis van 18 
Juni 1941 (19411 no. 764) de gronden uiteen, 
waarom hij va.n oordeel was, dat een der 
gronden van art. 2 niet reeds bij de inlei
dende dagvaarding behoeven te worden ge
steld. Vooral lijkt het beroep op art. 9 lid 3 
van het Besluit mij een sterke aanwijzing, 
dat de door 'de Kantonrechter in de thans 
besproken ~ verlangde stelplicht uiet 
geboden ls. Ik moge in dlt verband nog wij
zen op Uw arrest van 22 0ctober 19 48 Cl 943, 
no. 669). In andere zin dan die welke tk 
meen dat de juiste is, wezen de Kanton
rechters te Emmen op 24 April 1942 (1942, 
no. 684), te Tiel op 24 April 1946 (19471 n~. 
188) en te Haarlem op 31 Mei 1946 (1947, 
no. 692) hun vonnissen. 

Dit tweede middel berust evenals het eer
ste, op de stelling, dat de tekst van art. 2 
er de verhuurder toe zou dwingen de moge
lijkheid een onruimingsvordering tegen de 
huurder in te stellen te beperken tot de in 
die bepaling vermelde gevallen. 

Ik acht deze stelling, zoals ik reeds uit
eenzette, niet juist, en meen, dat de huurder 
zich op een der gronden van art. 2 moet be
roepen, zoals m.L mede voortvloeit uit art. 
7 Ud 2. 

Het derde middel brengt meer in het alge
meen doel en strekking van het Huurbe
schermingsbesluit 1941 ter sprake, en be
strijdt de uitspraak ten gronde, welke de 
Rechtbank gaf in haar overwegingen 10 en 
volgende. De ·Rechtbank stelt feitelijk vast, 
dat beide partijen het pand gebruiken als 
beleggingsobject, en neemt logisch in haar 
systeem, niet aan, dat het Huurbescher
mingsbesl uit op een dergelijk geval toepas
selijk is. Het middel keert zich daartegen, 
wederom uitgaan.de van de stelling, dat een 
vordering tot ontruiming e.ltijd afbankelljk 
is va.n de beperkende bepalingen, genoemd 
in Bt"t. 2. Eisers zeggen, dat de bedoeling 
van het Besluit is ontruimingen te vermij
den om wijzigingen in de bezetting;, van on
roerende goederen zoveel mogelijk te be
perken, hetgeen slechts kan worden bereikt 
4~r alle ontruimingen te beperken tot de 
gevallen opgesomd in art. 2. Ik ben van 
mening, dat die bedoeling uit het Besluit, 
en.zeker uit het inleidende art. 1 niet blijkt. 
Ongetwijfeld beperkt het Huurbescher
mingsbesluit, en dan voor de gevallen van 
art. 2 de rechten van de eigenaar-verhuur
der. Die gevallen verkleinen de rechten 
welke dle persoon heeft krachtens art. 625 
B. W., maar moeten m.l. dan eng worden 
uitgelegd, en gaan niet verder dan strikt 
noodzakelijk is. 

Het komt mij voor, dat 1eisers dlt ook ge
voeld hebben en dientengevolge na de huur-
opzegging gehandeld hebben als in de ne
gende rechtsoverweging van het vonnis is 
omschreven. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas-
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satie kunnen lelden, concludeer ik tot very, 
werping van het beroep en veroordeling 
van eisers in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) r 

.J Februari 19,j9. ARREST van de Hoge 
Raad. (Wet Medisch Tuchtrecht art. 2; 
Regl. Medisch Tuchtrecht artt. 33, 91) ~ 

Voor overeenkomstige toepassing van 
art. 33, ingevolge de artt. 91 en 87 
Regl. Medisch Tuchtrecht en oplossing 
van geschillen, in hoger beroep is 
slechts plaats, indien dat beroep wordt 
ingesteld door een ander dan de per
soon, over wien is geklaagd, en niet. 
indien die persoon zelf het beroepschrift 
heeft ingediend (Anders Adv .-Gen. 
Wijnveldt). 

Het tweede middel kan niet slagen, 
omdat het slechts aantast den eel'Bt~ 
grond van de besllsaing en deze een 
tweeden - niet bestreden - zelfstan
digen grond bevat. Adv .-Gen. WJJn
veldt: In het algemeen heeft een 
dienstverband van een tandarts en een 
tandtechniker een zeer bedenkelijk~ zij
de. doch tot volstrekte afkeuring daa.r
va~ kan eerst worden overgegaan, in
dien feitelijk vaststaat. dat de vrijheid 
van dien tandarts gebonden is door 
verplichtingen, welke uit zijn arbeids
verhouding voortvloeien. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen; 
X, van beroep tandarts, wonende te Y., 

(adv. Mr H. de. Waard), 
dat het Col.lege voor de Beslissing in -

Eerste Aanleg in Z&ken van Medisch 
Tuchtrecht en Medische Geschillen te Y bij 
beschikking 'Van 3 Augustus 1948 aan re
questrant een geldboete van f 150 heeft op
gelegd op grond, dat requestrant zich schul
dig gemaakt zou hebben aan een handeling, 
welke het vertrouwen in de stand der tand
artsen ondermijnt en zulks naar aanleiding 
van een klaeht, welke door de tandartsen 
A en B werd ingediend; 

dat deze beschikking door het Gerechts
hof te Y bJJ beschikking van 23 October 
1948 werd bevestigd en wel onder overne
ming van gronden; 

dat requestrant tegen de hem bij schriJ
yen van 26 October 1948 toegezonden be
schikking van het Gerechtshof bij Uwe 
Raad beroep in cassatie instelt en ter on
dersteuning van dit beroep de navolgende 
cassatiemiddelen aanvoert: 

1 .. S. van, althans v. t. van de artt. 33, 
J0

• 87 j 0 -, 91 K. B. van 31 October 1928, S 
4 7 4, tot vaststelling van een Algemene 
Maatregel van Bestuur, als bedoeld in art. 
15 van de Wet van S .Juli 1928 S 222, hou
dende nadere voorschriften ten aanzien 
van de uitoefening der genee,skunst, zoals 
dit Besluit is gewijzigd bij Besluit van 19 
November 1932, S 542, door: 

a. in de beschikking van 23 October 

1948 ondanks een door requestrant's raads
man bij het ln afsclirift hierbij overgelegd 
schrijven van 14 September 1948 ingediend 
en ter terechtzitting v~n het Gerechtshof 
op 30 September 1948 mondeling herhaald 
verzoek om door de Voorzitter van, althans 
door een Raadsheer uit het Gerechtshof in 
voorlopig onderzoek geboord te worden, 
geen overwegingen op te nemen, waarom 
het Gerechtshof requestrant niet ln de ge~ 
legenheid gesteld heeft in voorlopig onder
zoek gehoord -te worden, 

b. requestrant blijkens het hierbij over
gelegd schrijven van de President van het 
Gerechtshof te Y d.d 16 September 1948 
ondanks een desbetreffend verzoek zijner
zijds niet in de gelegenheid te stellen in 
voorlopig ondnoek gehoord te worden. 

2. S. van, althans v. t. van art. 1 van 
de Wet van 2 Juli 1928. S 222, houdende 
nadere vool'Bchriften ten aanzien van de 
uitoefening der geneeskunst, alsmede van 
art. 62, lid 2, J0

• 87 ·J0 • 91 K. B. van 31 Oc
tober 1929, S 474, tot vaststelling van een 
Algemene Maatregel van Bestuur, als be
doeld in artikel 16 van de Wet van 2 Juli 
1928, S 22Z, houdende nadere voorschriften 
ten aanzien van de uitoefening der genees
kunst, 7.0la.s dit Besluit is gewljzlgd bij Be
sluit van 19 November 1932, S 542, 

door de beslissing, dat requestrant zich 
schuldig heeft gemaakt aan een handeling, 
welke het vertrouwen in de stand der tand
artsen ondermijnt. te nemen op grond van 
de overweging, dat een dienstverband van 
een tandarts bJJ een Inrichting voor Tand
heelkunde als die, welke in de Z straat te 
Y wordt gedreven, in strijd is met de be
roepsethiek en met de eer en waardigheid 
der tandartsen, 

zulks ten onrechte, aangezien het een 
tandarts 1n het algemeen wnder in strijd 
met de beroepsethiek te komen, toegestaan 
is een dienstverband aan te gaan, terwijl het 
Gerechtshof is een dienstverband aàn te 
gaan, tenri,Jl het Gerechtshof in gebreke is 
gebleven de redenen aan te geven, waarom 
een dienstverband bJJ de Inrichting voor 
Tandheelkunde als die, welke ln de Z.straat 
te Y wordt gedreven, in strijd la met de 
beroepsethiek en met de eer en waardig
heid der tandartsen. 

WeE1halve requestrant zich tot Uwe Raad 
wendt met het eerbiedig venoek de be
schikking van het Gerechtshof, voor zo
veel nodig met aa.nvulllng der cassatte
middelen, te vernietigen onder al zulke be
slissingen als Uwe Raad ml vermenen te 
behoren. 

Conclusie Adv .-Gen. WUnveldt: 

. 0. dat vermeker bij het eerste middel 
klaagt over schending van art. 33 van het 
Reglement Medisch Tuchtrecht. 

dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat X bij schrijven van 14 September 1948 
\rermcht heeft in het voorlopig ondenoek 
te worden gehoord, 

dat bij schrijven van 14/lf September 
1948 de bureelchef ter Griffie van het Ge-
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rechtsbof namens de Voorzitter heeft ge
antwoord, dat laatstgenoemde geen termen 
had gevonden ·x In voorlopig onderzoek te 
boren, 

dat het proces-verbaal der zitting van de 
Raadkamer van het Gerechtshof d.d. 30 
September 1948 vermeldt, dat de raadsman 
van appellant aldaar beeft opgemerkt, dat 
bij ondanks de mededeling van de Voor
zitter van mening blijft, dat appellant er 
recht op had \Tooraf te worden geboord, 

dat het Hof in zijn beschikking over dit 
punt geen nadere beslissing heeft gegeven, 

0. dat het bij het rechtstreeks beroep op 
het Gerechtshof toepasseUJk verklaarde 
art. 33 voorschrijft, dat de Voorzitter de 
persoon over wie geklaagd Is In de gelegen
held stelt door hem te worden geboord, 

dat de Voorzitter derhalve, gezien bo
venvermeld verz.oek X die gelegenheid had 
behoren te geven en het middel derhalve 
juist Is, 

0. dat het tweede middel de kern der 
mak raakt, en de vraag stelt, of een dienst
verband van een tandarts bij een tand
techniker of bij een door een tandtechniker 
gedreven inrichting in strijd is met de be
roepsethiek en met de eer en waardigheid 
der tandartsen, 

dat het Gerechtshof deze vraag bevesti
gend beantwoordt, waarbij het zich zonder 
nadere motivering verenigde met de beroe
pen beslissing van het College van Medisch 
Tuchtrecht, zulks onder overneming der 
daarbij gegeven grondel;l. 

dat dit College een dèrge)ljk dienstver
band in strijd v·erklaarde met de beroeps
ethiek en met de eer en waardigheid 
der tandartsen, en als gronden voor 
zijn opvatting nader steun zoekt in de ge
dragingen der inrichting waaraan verzoe
ker verbonden is, waarna het nader op
merkt, dat voor een tandarts handeltngen, 
als die welke de Inrichting doet, niet ge
oorloofd zijn en het ~venmln te bllUjken 
valt, dat een tandarts door zijn medewer
king aan een inrichting, die reclamemidde
len baigt, als in de beschikking zijn om
schreven, deze steunt en daarvan indirect 
profijt trekt, 

0. dat hieruit echter niet volgt, dat bij de 
vorige behandelingen dezer zaak voldoende 
onderzocht is, of de tandarts X de genees
kundige praktijk door zijn dienstverband, 
beeft uitgeoefend op een wijze welke aan
leiding zijn hem terecht te verwijten, dat 
h:lj daarmede gehandeld heeft in strijd met 
de eer en stand der tandartsen, 

dat in het algemeen een dienstverband 
van een tandarts en een tandtechnlker een 
zeer bedenkelijke zijde heeft, doch tot vol
strekte afkeuring van die verhouding eerst 
kan worden overgegaan, indien feitelijk 
vaststaat dat de vrijheid van die tandarts 
gebonden is door verplichtingen welke uit 
zijn arbeidsverhouding tot de techniker 
voortvloeièn, 

Concludeert tot vernietlgt,ng der bestre
den besflsslng en terugwijzing der zaak 
-.,.oor nader onderzoek. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. ten aanzien van de middelen van cas

satie, 
dat in artikel 33 van het Reglement me

disch tuchtrecht en oplossing van geschil
len wordt bepaald, dat, indien tegen een 
geneeskundige, tandarts of vroedvrouw een 
k1acbt is ingediend, dé persoon, over wlen 
geklaagd wordt, met toezending van een· 
afschrift van het klaagschrift, door den 
Voorzitter van het College in qe gelegen
heid moet worden gesteld door hem te wor
den gehoord of, desverkiezende, hem scbrif
teliJk inlichtingen te verschaffen: 

dat voor overeenkomstige toepassing In
gevolge de artikelen 91 en 87 van dit arti
kel in· hoger beroep slechts plaats-is, indien 
dit beroep wordt ingesteld door een ander 
dan de persoon, over wien is geklaagd, en 
niet, Indien die persoon zelf het beroep
schrift heeft ingediend: 

dat dan ook het eerste middel, hetwelk 
uitgaat van een andere opvatting van de 
bepalingen van het Reglement, niet tot 
cassatie kan leiden, 

dat hetzelfde geldt voor het tweede mid
del, 

dat toch dit :middel slechts aantast den 
eersten grond van de door het Hof beves
tigde beslissing van het College, doch deze 
beslissing bevat een tweeden - door het 
middel niet bestreden - zelfetandlgen grond, 
dat n.l. dé wijze van werkzaamheid van d,e 
inrichting, waardoor het terzake niet-des
kundige publiek er toe wordt gebracht om 
zijn toevlucht te nemen tot kunstgebitten 
ook in gevallen waar tandheelkundige hulp, 
gericht op conservering van het natuurlijk 
gebit, mogelijk en aangewezen ware, de 

' medewerking aan en steun en profijttrek
king van die Inrichting door een tandarts 
doet zijn een handeltng, welke het vertrou
wen in den stand der tandartsen onder
mijnt. 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

S Febn&ari 19,tS. K0NINKLI.JK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 3; Wegenwet art. 35). 

De bepaling in een p0lderkeur: ,,het 
is verboden de dijken en de niet-open
bare wegen binnen de polder gelegen 
met riJ- en motorvoertuigen te berij
den, anders dan door of ten behoeve 
van ingelanden" is als een gedeeltelijke 
geslotenverkJarlng van wegen in het 
belang van hun instandhouding en 
bruikbaarheid aan te merken en be:. 
treft derhalve een punt, waaromtrent, 
z:lj het dan slechts ten aanzien van 
motorrijtuigen, bij het Motor- en Rij
wielreglement is voorzien. Derhalve is 
deze bepaltng in strijd met art. 8, lid 
1~ der Keurenwet en kan hieruit dus 
geen beperking van ~t gebruik der 
wegen voortvloeien, die ten onrechte 
in de legger is opgenomen. 
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Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door het bestuur van de Drooggemaakte 
V eender- en Lijkerpolder en burgemeester 
en wethouders van Alkemade tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Zuid-Holland van 2 December 1947, 
G.S. No. 314, tot vaststelltng van de wegen. 
legger der gemeente Alkemade; 

De Raad van State, Afdeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord. advies van 
17 November 1948, No. 1169/1 en 6 Januari 
1949, No. 1169 (1948)/I/5; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 28 Jan. 1949, 
Directie van de Waterstaat, Afd. Water
staatsrecht, No. 710; 

O. dat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bij hun voormeld besluit de wegen
legger der gemeente Alkemade hebben 
vastgesteld : 

dat van dit besluit het bestuur van de 
Drooggemaakte Veender- en L1jkerpolder 
en burgemeester en wethouders van Alke
made in beroep zijn gekomen: 

dat het bestuur van genoemde polder 
aanvoert, enz. 

dat Burgemeester en Wethouders van 
Alkemade aanvoeren, dat huns inziens de 
weg no. 11, genaamd "Poeldijk", ten on
rechte met een opgelegde beperking voor 
rijwielen en voetgangers openbaar is ver
klaard; dat zij deze beperking niet Juist 
achten, aangezien verkeer met rij- en voer
tuigen reeds Jaren voor dit weggedeelte is 
toegelaten; dat de aanwezigheid van een 
pontveer aan het einde van dit weggedeelte 
en waarvoor het bestuur van de Droog
gem$8.kte Veender- en Lijkerpolder de~tijds 
vergunning aan de Buurterpolder heeft 
verleend, bovendien nog aantoont, dat deze 
weg met rJJ. en voertuigen wordt bereden; 
dat de berijdbaarheid van dit weggedeelte 
met rU- en voertuigen al van vóór 1900 
dateert; dat zij derhalve in het belang van 
de ingezetenen, gelegen tn de nabijheid van 
deze weg, bezwaar maken tegen de opge
legde beperking en verzoeken deze beper
king, zoals in rood is aangegeven, te wijzi
gen in die zin, dat over weg no. 11 gereden 
mag worden met rU- en voertuigen, daarbij 
tn het midden latende, of een beperking 
van het gewicht voor deze voertuigen moet 
worden t9egepast; 

0. ten aanzien van het beroep van het 
polderbestuur; enz. 

0. ten aanzien van het beroep van burge
meester en wethouders van Alkemade :M 

dat de door Gedeputeerde Staten opge
nomen beperking van het gebruik van de 
Poeldijk (weg no. 11) verband houdt met 
artikel 19, lid 1, van de keur van de Droog
gemaakte Veender- en Lijkerpolder, welke 
bepaling als volgt luidt: ,.Het is verboden 
de dijken en de niet-openbare wegen binnen 
den polder gelegen met rij- en _motorvoer
tuigen te · berijden, anders dan door of ten 
behoeve van ingelanden" ; 

dat deze bepaling als een - gedeeltelijke 
- geslotenverkla.rlng van wegen in het be-

lang van hun instandhouding en bruik
baarheid is aan te merken en derhalve een 
punt betreft, waaromtrent, - zij het dan 
slechts ten aanzien van motorrijtuigen, bij 
het Motor- en Rijwlelreglement te voor
zien; 

dat derhalve deze bepaling in strijd is te 
achten met artikel 3, Ud 1, der Keurenwet 
en hieruit dus geen beperking van het ge
bruik der wegen kan voortvloeien; 

dat mitsdien de beperking ten onrechte 
in de legger is opgenomen ; 

Gezien de Wegenwet; • 
Hebben goedgevonden en verst.aan; 
I. het beroep van het bestuur van de 

Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 
ongegrond t e verklaren; 

XL met handhaving voor het overige 
van het bestreden besluit te bepalen, dat in 
de daarbij vastgestelde wegenlegger der 
gemeente Alkemade bij weg no. 11 onder 
kolom IV vervallen de woorden: ,,Alleen 
voor rijwiel- en voetgangersverkeer". 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast enz. 

(A.B.) 

8 Februari 1949. ARREST van de Hoge 
. Raad. (Sr. art. 261: Derde Uttv. Be

sluit Seer.-Gen. v. Waterstaat lngev. 
Verord. 15-1940 betr. het vervoer va11 
personen en goederen). 

In het Derde Uttv. Besluit Secr.
Gen. v. Waterstaat in.gev. Verord. 15-
1940 betr. het vervoer van personen en 
goederen wordt niet aangegeven het
geen onder vervoeren· en vervoerder 
wordt verstaan, doch uit generlei be
paling volgt dat alleen de feitelijke be
stuurder van een voertuig als vervoer
der zou mogen worden aangemerkt. 

Uit 1 1 J0
• § 6 van dat Besluit en 

art. 5 Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939 1° § 11 van dat Besluit. als ook 
uit de strekking van genoemde Wet en 
Besluit, welke beogen een doelmatig 
gebruik van vervoermiddelen in het be
lang van de volkshuishouding en van 
controle van het betreffende vervoer 
van personen en goederen, volgt, dat 
bij vervoeren niet valt te denken aan 
den persoon die niet anders doet dan 
het voertuig besturen. 

De Rb. heeft ,. vervoeren" in de t.u. 
opgevat als het feitelijk besturen van 
het vervoerende voertuig, en - voor
opstellend dat de dagvaa.rding bedoelt 
te laste te leggen een overtreding van 
het Derde Uttv. Besluit Secr.-Gen. 
Dep. v. Waterstaat. Ingevolge Verorde
ning 15-1940 betr. het vervoer van per
sonen en goederen, waarbij derhalve 
het woord "vervoeren" in de t.1.1. moet 
worden opgevat in den zin waarin het 
in dat Besluit is gebezigd - mltsdle"Q 
aan dat woord in de t.1.1. een uitlegging 
gegeven welke met de woorden van de 
t.1.1. onverenigbaar is. 

Op grond van het voorgaande ont
beert de t.1.1. geenazlns redelijken zin. 
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Op het beroep va.n den Off. v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, req. va.n 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden van 4 Mei 1948, 
waarbij met vernietiging van een vonnis 
van den Kantonrechter te Beesterzwaag 
van 20 Jan. 1948, in de mak tegen den ge
req_uireerde H. D., van beroep fouragehan
delaar, wonende te Beets. de dagvaarding In. 
prima werd nietig verklaard: 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

· Feber; .. 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
S. althans v. t. van art. 349 Sv.; 
O. dat aan gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is telastegelegd da.t "hij op of 
omstreeks 1 Oct 1947 te ongeveer 8.15 uur 
te Tijnje in de gemeente Opsterland als 
firmant van de firma H. D. te Beets goe
deren (ondermelk) ten behoeve van de zui
velfabriek te TijnJ~ althans ten behoeve 
van derden langs de weg heeft vervoerd 
door middel van een vierwielig motorrijtuig 
(vrachtauto) bestuurd door K. K., zonder 
dat voor het motorrijtuig waarmede die 
goederen werden vervoerd aan de genoem
de firma H. D. een daartoe strekkende ver
gunning was verleend vanwege de Inspec
teur-Generaal van het verkeer"; 

O. dat de Rechtbank haar beslissing doet 
steunen op overwegingen, welke hierop 
neerkomen dat in de telasteleggin.g het 
"vervoeren" àoor gereq_ uireerde slechts ln 
den taalkundigen letterlijken zin, te weten: 
als feitelijk besturen van het vervoerende 
voertuig,- zou kunnen worden opgevat, doch 
dan de telastelegging innerlijk tegenstrij
dig ie, wijl een ,, vervoeren" in laatstbedoel
den zin en een "besturen van het vervoe
rende voertuig" blijkbaar elkander feitelijk 
dekkende begrippen zijn en deze handelin
gen niet door twee verechlllende personen, 
gelijk de dagvaarding stelt - namelijk ge
req_nlreerde en K. - kunnen worden ver
richt: dat aldus de telastelegging redeUJ
ken zin ontbeert en de dagvaarding uit 
hoofde van het bepaalde bij art. 261 Sv. nie
tig is; 

T.a.v. het middel: 
0. dat, zoals ook de Rechtbank in een 

overweging voorop stelt, de inleidende dag
vaarding kennelijk bedoelt telaste te leggen 
een overtreding van het Derde Uitvoerings
besluit van den Secr ... Gen. van het Dep. 
van Waterstaat van 18 Juni 1940, ingevolge 
de Verordening Nr. 16/1940 van. den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied betreffende het vervoer van perso
nen en goederen; 

dat in dit Besluit niet wordt aangegeven 
hetgeP.n onder vervoeren en vervoerder 
wordt verstao.n, doch uit generlei bepaling 
volgt dat alleen de feitelijke bestuurder van 
een voertuig als vervoerder zou mogen wor
den aangemerkt: 

dat ~entegen de vergunning, welk& 

ingevolge par. 1 eerste lid van da.t Besluit 
aan den vervoerder voor het betrokken 
voertuig tot het vervoeren va.n goederen tèn 
behoeve ven derden langs den weg moet zijn 
verleend, blijkens par, 6 va.n het Besluit 
aan den houder van een voertuig wordt 
verleend; 

dat voorts 1n art. 5 van det Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939, welk artikel in par. 
11 van genoemd Besluit van toepassing is 
verklaard, Juist tussen den bestuurder en 
den houder van een vervoermiddel een te
genstelling wordt gemaakt, terwijl overi
gens deze Wet zich bepaaldeUJ'k tot houders 
van vervoermiddelen richt; 

dat hieruit, als ook uit de strekking van 
genoemde Wet en Besluit, welke beogen 
een doelmatig gebruik van vervoermidde
len In het belang van de volkshuishouding 
en een contröle van het betreffende ver
voer van personen · en goederen, volgt, dat 
bij vervoeren niet valt te denken aan den 

· persoon die niet anders doet dan het voer
tuig besturen. hetgeen. voor zoveel nodig 
nog een bevestiging vindt in het Tweede 
Uitvo~rlngsbesluit als voornoemd van den
zelfden datum, dat in par. 1 tweede lid be
paalt dat onder eigen vervoer te dezen 
wordt verstaan het vervoeren van eigen 
goederen in eigen voertuigen en, indien met 
behulp van personeel. met eigen personeel; 

dat de Rechtbank vooropstellend dat de 
dagvaarding aan gereq_uireerde bedoelt te 
laste te leggen een overtreding van genoemd 
Derde Uitvoeringsbesluit, waarbij derhalve 
het woord "vervoeren" in de telastelegging 

· moet worden opgevat in den zin waarin het 
ln dat Besluit is gebezigd, mitsdien aan dat 
woord in de telastelegging een uitlegging 
heeft gegeven welke met de woorden der 
telaetelegglng onverenigbaar ie: 

dat op grond van het voorgaande de te
lastelegging geenszins redelijken zln ont
beert en het middel derhalve gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Wijst de zaak terug naar de Rechtbank 

te Leeuwarden ten einde deze, met inacht
neming van dit arrest, te berechten en af 
te doen. 

Gewezen Ol'ereenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Hooyka.e.s, die opmerkte: 

Het door de O. van J. bij de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden aangevoerde middel 
geeft mij aanleiding tot de navolgende be-

• schouwingen. 
Aan de verdachte 1s oorspronkelijk te 

laste gelegd, .,dat hij • . .... als firmant van 
de firm& H. D. .. . . • • heeft vervoerd door 
middel van een vierwielig motorrijtuig 
(vrachtauto) bestuurd door K. K.". 

De Rechtbank heeft nu, na een ietwat in-
f gewikkelde redenering, waarover onder 

meer, over.wogen, .(la,t "vervoer.en" in de 
dagvaarding niet anders kan betekenen dan 
zelf besturen va.n het vervoerende voertuig, 
waardoor het boven weergegeven gedeelte 
van de dagvaarding redelijke zin zou mts" 
sen en de d&.gvaardlng nietig zou zijn. Zij 
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heeft dan ook de dagvaarding nietig ver
klaard. Hierover klaagt het middel. Naar 
mijn oordeel terecht. Ik kan niet inzien, 
waarom vervoer in de dagvaarding niet de 
betelcenis zou kunnen hebben, die dit woord 
herhaaldelijk in onze wetgeving heeft (vgl. 
bijv. de artt. 466 en 521 K.), van bewerk.;. 
stelllgen van het feitelijk transport. Bij 
deze betekenis nu heeft de dagvaarding re
delijke zin. Het middel van de geachte req. 
komt mij dan ook gegrond voor. 

Intussen beeft de req. bij dit middel nog 
tweeërlei naar voren gebracht, hetwelk een 
korte bespreking behoeft. 

In •Ie eerste pJaats stelt de schriftuur van 
cassatie, dat het telastegelegde is bewezen. 
Dit is voor de appèlinstantle niet juist, 
daar de Rechtbank aan de beslissingen, be
doeld m a.rt. 360 Sv., niet is toegekomen. 

Dan stelt de memorie, dat de verdachte 
terzake van het te laste gelegde en vooron
dersteld bew€zene niet strafrechtelijk aan
sprakellJK zou zijn. Ook dit schijnt mij niet 
juist en wel op grond van de navolgende 
overwegingen. 

Bij de telastlegging is waarschijnlijk ge
dacht aan Besluit no. 18/1940 (het besluit is 
van 18 Juni 1940; het Kantongerecht zegt 
ten onrechte 1 .Juli 1940, de Rechtbank. 20 
Juni 1940). Nu stelt de Rechtbank, dat het 
begrip vervoerder In dit Besluit en de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939 drieërlei be
tekenis beeft", n.l : 

1. bestuurder van het vervoerende voer-
tuig; . 

2. bouder van het vervoerende voertuig; 
3. een fictief vervoerde:rschap bij straf

bare feiten, gepleegd door rechtspersonen 
(berustend op a.rt. 3, Ud 2, van. de Wet). 

Van deze drie betekenissen moet om te 
beginnen de derde worden ~schrapt. Art. 3, 
lid 2, van de Wet voert niet bij stra.tbe.re 
feiten, gepleegd door rechtspersonen, fic
tieve -vervoerders in. doch schrijft enkel 
voor, dat, indien vervoerd is door een 
rechtspersoon, de 8trafvervolging wordt in
gesteld en de straf 'Uitgesproken tegen be
paalde natuurlijke personen. Overigens 
kunnen we de wet verder buiten beschou
wing laten, daar van haar enkel bij veroor
deling wegens het telaBtegelegde strafbare 
feit nrt. 3, lid 1 en lid 8, zou moeten worden 
toeg~past en in ·deze voorschriften het be
grip .,'"ervoer'' niet voorkomt. 

Indien we ons dan beperken toi Besluit 
no. 18/1940, schijnt het me toe, dat in dit 

• besluit althans betekenis 1 niet voorkomt. 
Het voornaamste voorschri!t, vervat 1n 

§ 1, Ud 1, verbiedt n.l. te vervoeren, indien 
niet aan de vervoerder een vergunnmg is 
verleend. Uit § 6 blijkt, dat vergunningen 
verleend worder.. aan houders van voertui
gen. Vervoerder 1n § 1 ls dus niet de be
stuurder van het vervoerende voertuig als 
zodanig. Doch ook de bouder van het voer
tuig lijkt mij niet mnder meer vervoerder 
1n de zin van. het besluit. Wellicht wordt 
met zijn voertuig geheel bulten zijn mede
weten vervoerd, uVervoerder" schijnt ook 
hier, wie het vervoer bewerkstelligt. Vgl. 

ook· H 2 vlgde Besluit 18/1940 en Besluit 
17/1940. 

Indien het voorafgaande juist Is, Is het re
delijk de telastelëgging allereerst aldus op 
te vatten, dat verdachte als firmant va.n 
een firma te1: behoeve van derden het fei
telijk transport van goederen heeft bewerk
stelligd, zonder dat aan die firma een daar
toe strekkende vergunning was verleend. 

Bij de nadere interpretatie moet er van 
worden uitgegaan, dat een firma naar ons 
recht een samenwerking van personen 
vormt wnö.er rechtspersoonlijkheid, mdat . 
het .zo juist geformuleerde ook aldus kan 
worden uitgedrukt: .,dat verdachte, terwijl 
hij mot een of meer anderen gezamenlijk 
aan het rechtsverkeer deelnam, voor deze 
combinatie het feitelijk transport van goe
deren ten behoeve va.n derden heeft be
werkstelligd, mnder dat aan die combinatie. 
dus ook aan hem als lld van de combinatie 
een daartoe strekkende vergunning was 
verleend... Naar mijn oordeel valt het te
lastegelegde_ aldus geïnterpreteerd, onder 
§ 1 van Besluit no. 18/1940. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis, 
waarvan beroeP, vernletlge en, met toe
passing van art. 105 R. 0., de zaak terug
wijze naar de Arr.-Roohtba.nk te Leeuwar
den, ten einde haar, met inachtneming van 
het arrest van Uw Raad. verder te be
rechten en at te doen. 

(N. J.) 

15 Februari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Sv. artt. 369, 423; Wegenver
keersreg. art. 13). 

De Rechtbank heeft t.a.v. de door 
haar gebezigde bewijsmiddelen overwo
gen, dat zij uit het vernietigde vonnis 
overneemt de inhoud van de als be
wijsmiddelen gebezigde verklaringen 
van de getuigen en verdachte. De aan
tekening van het mondeling door den 
Ktr. gewezen vonnis b~vat echter den 
inhoud dezer bewijsmiddelen niet, zodat 
de Rechtbank deze daa.ruit niet kan 
overnemen en haar vonnis dus niet 
voldoet aan den op straffe van nietig
held gestelden eis den inhoud van de 
bewijsmiddelen te bevatten. 

Aàv.-Gen. La.-nnemtüer: Het voor
schrift van art. 11 sub 2 behoeft een 
inperking van zijn al te mime bewoor
ding. RedeUJ°ke toepassing verkrijgt 
men bij de beperking "wanneer rede
lijkerwijze een bot.Bing ls te verwach
ten, indien niet de van links komende 
voorrang verleent". Dfe beperking 
wordt uitstekend uitgednikt door de 
woorden "gelijktijdig of nagen oeg ge
lijktijdig naderen,., die natuurliJlt al
leen -in een bepaald verband waarin zij 
zijn gebruikt een duidelijke betekenis 
hebben. (Door H. R. niet be8llst). 

Op het beroep van M. F. D., expediteur, 
wonende te Mensingeweer, req. van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
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Groningen van 1 April 1948, waarbij, met 
vernietiging in hoger beroep van een von
nis van den Kantonrechter aldaar van 12 
Dec. 1947, req. ter 7.ake van "enige bepaling 
van de Wegenverkeersregeling overtreden" 
met aanhaling van de artt. 13 en 42 der We
genverkeersregeling en art. 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een boete van zes gulden bij 
niet-betaling of verhaal te vervangen door 
twee dagen hechtenis. · 

Conclusie van den Adv.-Gen. LangB
meij.a!". 

De req. tot ca.ssatie stak als bestuurder 
van een truck met trailer een kruispunt 
van wegen van gelijke rang over. Een mo
torrijder die voor hem van rechts kwam 
geraakte daarbij met het achterste deel van 
req.'s voertuig in aanrijding. Beiden wer
den in eerste aanleg en in hoger beroep ver
oordeeld; de motorrijder omdat hij geacht 
werd onvoorzichtig gereden te hebben, reci. 
omdat hij aan het verkeer van rechts de 
voorrang niet had gelaten. 

Req., die alleen in cassatie is gekomen, 
heeft nu door zijn daartoe bepaaldelijk ge
volmachtigde raadsman bij schriftuur in de 
eerste plaats een zuiver formeel bezwaar 
tegen het appèl-vonnis van de rechtbank 
ingebracht, te weten dit dat de rechtbank 
uit het vernietigde vonnis van de kanton
rec.hter heeft overgenomen de als bewijs
middel gebezigde verklaringen van de ge
tuigen en vezdachte, terwijl die verklarin
gen niet te vinden zijn in de aantekening 
van genoemd vonnis, een mondeling vonnis 
namelijk, maar enkel in het proces-verbaal 
van üe zitting des Kantonrechters. 

Terecht naar mijn mening beroept dit 
middel zich op de .uitlegging, die Uw arrest 
van 18 Maart 1940, N . .J. 1940, No. 709 aan 
de artt. 415, 423 en 425 Sv. in onderling ver
band geeft. 

Het tweede middel valt de bewijsmotive
ring aan, namelijk voorzover deze betreft 
het onderzoek der telastelegging, dat de 
req. het kruispunt naderde gelijktijdig of 
nagenoeg gelijktijdig met de motorrijder. 

Nu merkt req. terecht op. __ _çlat dit gelijk
tijdig of nagenoeg gelijktijdig naderen geen 
element is van het voorschrift van art. 13 
lid 2 der Wegenverkeereregeling; wel kwam 
het voor in het daarvóór hetzelfde onder
werp regelende art. 5 van het Motor- en 
Rijwielreglement. Blijkbaar echter is req. 
van mening en ook mij schijnt dit juist, dat 
- nog daarge-laten dat de betreffende bij
zonderheid nu ·eenmaal is bewezen ver
klaard - het thans geldende voorschrift 
redelijkerwijze een inperking van zijn al te 
ruime bewoordingen behoeft. 

Ook kan ik mij verenigen met de formu
lering die req. wil geven van de onuitge
sproken beperking, die een redelijke toe
pa.ssing van genoemd art. 13 lid 2 eist, na
nielljk "wanneer redelijkerwijze een botsing 
is te verwachten, indien niet de van links 
komende voorrang verleent". 

Naar mijn mening wordt dit uitstekend 

uitgedrukt door de woorden. , ,gelijktijdig of 
nagenoeg gelijktijdig naderen", die natuur
lijk ~Heen in een bepaald verband waarin 
zij zijn gebruikt een duidelijke betekenis 
hebben. Req, heeft blijkbaar een iets ruimer 
opvatting van "nagenoeg gelijktijdig". Dit 
schijnt mij niet juist, immers ook onder de 
heerochappij van art. 5 van het Motor- eli 
Rijwielreglement gold de verplichting om, 
zoals het toen heette, de doorgang vrij te 
laten reeds bUJkens deze laatste term, al
leen voorzover bij gewoon doorrijden van 
beide partijen een aanrijding kon dreigen. 
Ik verschil dan ook in zover van req. van 
mening, dat het m.l. ·niet nodig was, dat de 
rechter tussel' ,,gelijktijdig" en "nagenoeg 
gelijlc.tijdig" een keuze deed. Voor de pro
bleemstelling waarop het hier aankomt is 
dit geringe meningverschil overigens zon
der belang. 

Die probleemstelJing is: blijkt uit de be
wijsmiddelen, dat bij gewoon doorrijden van 
beide betrokkenen een aanrijding viel te 
duchten? Een bevestigend antwoord wordt 
natuurlijk reE-:tle aanvankelijk ·aannemelijk 
gemaakt doordat een aanrijding inderdaad 
gevolgd is. Intussen zou ik dit niet onder 
alle omstandigheden afdoende achten. Im
mers, een vlot verkeer en dus een redelijke 
toepassing van het betreffende voorschrift 
brengt naar I'!lijn mening mede, dat req. ook 
wel mocht doorrijden, indien hij volkomen 
gerust kon zijn, dat de motorrijder met een 
kleine bocht na:ar links achter hem langs 
zou kunnen rijden, mits deze bocht generlei" 
gevaar opleverde doordat zij bij voorbeeld 
te scherp had moeten worden genomen of 
de motorrijder op het linker deel van de 
weg zou hebben gebracht waar hij met hem 
tegemoetkomend verkeer in botsing zou zijn 
gekomen. 

Daarentegen kan het nimmer strekken tot 
verontschuldiging van req. dat de motor
tljder wijs gedaan zou hebben met vaart te 
verminäeren. Dit kan zeer wel zo zijn - de 
motorrijder is dan ook veroordeeld - maar 
van het ogenblik af, dat de motorrijder 
vaart zou hebben moeten verminderen, 
kwam de gang van 7.aken in ieder geval in 
strijd met de hem toekomende voorrang. 
· Wat nu de quaestie betreft van het mo
gelijk vermijden van de aanrijding doordat 
de motorrijder een lichte bocht achter req. 
om zou hebben beschreven, hiervoor is van 
belang de verklaring van getuige Lunshof.. 
Uit die verklaringen blijkt, dat de motor
rijder tegen req.'s auto aankwam ongeveer 
vier Meter voor het achtereinde daarvan 
en toen reeds vlak bij de a.s van de weg wa.s. 
Onder die omstandigheden mocht 'de Kan
tonrechter zeker aannemen, dat een bocht 
achter req. om de motorrijder te ver naar 
links zou hebben gebracht. 

Het tweede middel acht ik dus ongegrond. 
Op grond van hPt eerste middel echter con
cludeer ik, dat Uw Raad het vonnis waar
van beroep vernietige en de zaak verwijze 
naar het Gerechtshof van het ressort ten
einde haar op het bestaande hoger beroep 
opnieuw te oorechten en af te doen. 
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De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van BE:'rckel; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den req. voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

I. .,S., althans v. t. van de artt. 350, 358,. 
369, 396, 398, 416, 423 en 425 Sv., doordat de 
Rechtbank, het vonnis van den Kanton
rechter vernie.tigend en opnieuw rechtdoen
de, in haar vonnis de inhoud van de ge
bruikte bewijsmiddelen niet vermeldt. 

Het bestreden vonnis moet. nu daarbij 
opnieuw recht is gedaan de inhoud der ge
bezigde bewijsmiddelen bevatten, doch aan 
deze op straffe van nietigheid gestelde eis 
voldoet het vonnis niet. 

De Rechtbank overweegt wel dat zij uit 
het vonnis v~.n den Kantonrechter over
neemt de inhoud van de als bewijsmiddelen 
gebezigde verklaringen van de getuigen en 
verdachte, doch deze bewijsmiddelen kun
nen niet uit het vernietigde vonnis van den 
Kantonrechter zlin overgenomen, aange-

. zien de aantekening van het mondelinge 
vonnis van den Kantonrechter de inhoud 
dezer bewijsmiddelen niet bevat. 

Deze aantekening immers verwijst voor 
de inhoud dezer bewijsmiddelen weer naar 
procassen-verbaa! van terechtzittingen van 
het Kantongerecht. zelfs naar processen
verbaal, die niet één geheel vormen met de 
aantekening van het mondeling vonnis;" 

2. ,,S.~ althans v. t. van de artt. 360, 368, 
359, 416 en 425 Sv. en art. 13 der Wegen
verkeersregeling, omdat de Rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen, dat door de i.Îl.
houd van de door de Rechtbank gebruikte 
bewijsmiddelen is bewezen dat verdachte 
het hem bij oorspronkelijke dagvaarding 
ten laste gelegde feit heeft begaan;" 

0. dat t. o. v. req., met qualificatie en 
strafoplegging als vermeld, overeenkomstig 
de dagvaarding, . bewezen is verklaard: ,,dat 
hij te Groningen gemeente Groningen, op 
Maandag 7 Juli. 1947 omstreeks 17.10 uur als 
bestuurder gezeten in een vierwielig motor
rijtuig daarmE=de voortrijdende over de voor 
het algemeen verkeer openstaanden weg de 
Herman Colleniusstraat gaande in de rich
ting naar de Kraneweg, en het kruispunt 
van de voor het algemeen verkeer open
staande verharde wegen Herman Collenius" 
straat-Kraneweg, beide niet zijnde hoofd
wegen als bedoeld in art. 13 lid 1 van de 
Wegenverkeersregellng, naderend gelijk
tijdig, althans nagenoeg gelijktijdig met een 
persoon, die als bestuurder gezeten op een 
tweewielig motorrijtuig, daarmede voort
reed over de Kraneweg, gaande in de rich
ting naar de \Vestersln.gel, deze die bij, ver
dachte, aan zijn rechterhand h~ de voor
rang niet heeft gelaten door zo nodig stil te 
houden of langzamer te rijden, tengevolge 
waarvan een aanrijding is ontstaan tussen 
beide motorrijtuigen"; 

0. t.a.v. het eerste middel: 
dat de rechtbank t.a.v. de door haar ge

bezigde bewijsmiddelen heeft overwogen, 
dat zij uit het vernietigde vonnis overneemt 

de inhoud van de als bewijsmiddelen gebe
zigde verklaringen van de getuigen en ver
dachte; 

dat de aantekening van het mondeling 
door den Kantonrechter gewezen vonnis den 
inhoud dezer bewijsmiddelen echter niet be
vat. zodat de rechtbank deze daaruit niet 
kan overnemen en haar vonnis dus niet 
voldoet aan den op straffe van nietigheid 
gestelden eis den inhoud van de bewijsmid
delen te bevatten; 

dat het middel dus is gegrond en het 
tweede middel geen bespreking behoeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ten einde haar op het bestaan
de hoger beroep opnieuw te berechten en af 
te doen. 

(N . .J.) 

15 Februari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Gemeentewet art. 168). 

De Ktr. achtte art. 1 van <le "Ver
ordening op het venten" uitgevaardigd 
door den Landdrost van het Openbaar 
Lichaam ~de Noordoostelijke Polder", 
niet verbindend, omdat het zich mede 
richt tot de in den polder gevestigde 
winkeliers. Ten onrechte, daar het sa
menstel der bepalingen van gemeld 
ventverbod den Landdrost in staat stelt 
de onderlinge concurrentie der in den 
polder gevestigde en voor de ingezE!te
nen onontbeerlijke neringdoenden door 
het afgeven van beperkte vergunningen 
te regelen, en zodoende de bestaans
mogelijkheid van ieder hunner in het 
algemeen belang der ingezetenen zoveel 
mogelijk te verzekeren. 

Dit verbod kan dus - ook voorzover 
het zich richt tot de in den polder ge
vestigde winkeliers - een openbaar be
lang der ingezetenen dienen en de huis
houding van het Openbaar Lichaam 
"de N.0.polder" betreffen, zodat het 
niet ligt buiten de grenzen door art. 168 
Gemeentewet getrokken. 

Op het beroep van den Ambtenaar van 
het 0. M. bij het Kantongerecht te Zwolle, 
req. van cassatie tegen een vonnis van den 
Kantonrechter te Zwolle van 1 .Juli 1948, 
waarbij G. de B., bakker, wonende te Kam
pen, werd ontslagen van alle rechtsvervol
ging. 

De Hoge Raad. enz.; 
· Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, zakelijk in
houdende, dat de Kantonrechter ten on
rechte art. 1 lid 1, juncto art. 6 lid 1 van de 
Verordening op het venten, vastgesteld bij 
besluit van den Landdrost van het Open
baar Lichaam ,,de Noordoostelijke Polder'" 
de dato 23 April 1947 niet verbindend heeft 
verklaard, op grond dat de Landdrost daar
bij zijn verordenende bevoegdheid, begrensd 
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door het bepaalde bij art. 168 der Gemeen
tewet, zou hebben overschreden; 

O. dat t. a. v. gerequireerde overeenkom
stig de dagvaarding bewezen is verklaard: 
"dat bij op 16 J"an. 1948 des namiddags circa 
3 uur binnen het gebied van het Openbaar 
Lichaam "de N oordoostelljke Polder" heeft 
gevent, immers een waar te weten besteld 
brood, heeft bezorgd bij P. de Wit, geen win
kelier zijnde, wonende in de woonark No. 
G 4906 liggende in het Ramsdiep. zonder dat 
aan hem, verdachte, een schriftelijke ver
gunning wa..q v~rleend door de Landdrost 
van het Openbaar Lichaam "de Noordoos
telijke Polder''; 

0. t.a.v. het middel: 
dat art. 1 van de verordening op het ven

ten, vastgesteld bij besluit van den Land
drost van het Openbaar Lichaam "De 
Noordoostelljke Polder" de dato 23 April 
1947, luidt: 

"1. Het is verboden op den weg. aan de 
buizen, op de daarbij behoorende erven, aan 
woonwagens, 1n de havens en wateren of 
aan boord van vaartuigen te venten met 
voorwerpen, waren of goederen, van welken 
aard ook. ·met uitzondering van gedrukte 
stukkën. 

2. De bepaling van het eerste lid is niet 
van toepassing op hen, die de daar genoem
de zaken alleen aan wtnkellers verkoopen. 

3. De bepaling van het eerste lld is even
min van toepassing op hem, dle handelt met 
vergunning van den Landdrost;" 

dat art. 6 lid 1 van deze verordening in
houdt: 

"Deze verordening verstaat mede onder 
venten het aan huis bezorgen van bestelde 
voorwerpen. waren· of goederen. als bedoeld 
in art. 1''; 

0. dat de Kantonrechter ln het bestreden 
vonnis art. 1 lid 1, Juncto art. 6 lid 1, der 
verordening niet verbindend beeft geacht, 
daarbij overwegende: 

"dat de bovengemelde verbodsbepaling ls 
vastgesteld teneinde de wtnkeliers in de 
N.O.P. te beschermen t.egen concurrentie 
van op "het oude land"-gevestigde winkel
bedrijven; 

dat het bevorderen van een bestaansmo
gelijkheid voor de in de N.O.P. gevestigde 
winkeliers door het weren van de concur
rentie van de buiten de N.O.P. gevestigde 
winkelbedrijven in verba.nd met de. dunheid 
van de bevolking in de N.O.P. een openbaar 
belang van de ingezetenen betreft, omdat 
het belang dier ingezetenen vereist, dat in 
de N.O.P. winkeliers zijn gevestigd, bij wle 
zij hun dagelijkse benodigdheden kWlnen 
betrekken; , 

dat echter de voor.zegde verbodsbepaling 
in haar algemeenheia ook geldt voor de in
gezeteneD. zelf van het openbaar llcbaam 
de N.0.P., onder wie de aldaar -§evestigde 
winkeliers en ambachtslieden; 

dat, voorzover die verbodsbepa.llng de in
ge7.etenen zelf in hun vrijheid van handelen 
beknot, die bepaling voorzegd openbaar be
lang der ingezetenen niet kan dienen, ter-

wijl niet blijkt noch valt in te zien welk 
ander openbaar belang dier ingezetenen 
daarbij zou zUn betrokken; 

, dat derhalve de verbodsbepaling in zover 
niet de huishouding van het openbaar 
lichaam de N.O.P. betreft, terwijl die bepa
ling mede niet de openbare orde, zedelijk
heid of gezondheid betreft, zodat zij in haar 
algemeenheid ligt bulten de grenzen door 
art. 168 G.emeentewet aan de verordenende 
bevoegdheid van de Landdrost gesteld en 
verbindende kracht mlst": 

O. dat de Ka&tonrechter bedoeld ventver
bod niet verbindend achtte. omdat het zich 
mede richt tot de in den polder gevestigde 
winkeliers, doch dit oordeel als onjuist moet 
worden verworpen; 

dat toch het in art. 1 lid 1, juncto art. 6 
lid 1 der verordening gegeven verbod moet 
worden gelezen in verband met het bepaal
de in art. 1 Ud 3 en art. 2; 

dat in art. 1 lid 3 de toepasselijkheid van 
het verbod afhankelijk gesteld wordt van 
het bezitten van een ventvergw;ming van 
den Landdrost, terwijl art. 2 de mogelijk
heid · opent bedoelde vergunning . slechts 
voor een bepaald gedeelte van den polder 
of voor bepaalde goederen of waren te ver
lenen; 

dat dit samenstel van bepalingen den 
Landdrost in sta.at stelt de onderlinge con
currentie der in den polder gevestigde en 
voor de ingezetenen onontbeerlijke. nering
doenden door het afgeven van beperkte 
vergunningen, als bedoeld in art. 2, te re
gelen, en zodoende de bestaansmogelijkheid 
van ieder hunner in het algemeen belang 
der ingezetenen zoveel' mogelijk te verzeke
ren; 

dat dit verbod - ook voorzover het zich 
richt tot de in den Polder gevestigde· win
keliers - dus een openbaar belang der in
gezetenen kan dienen en de huishouding van 
het Openbaar Lichaam "de Noordoostelijke 
Polder", kan betreffen, zodat het niet ligt 
bulten de grenzen door art. 168 der ge
meentewet getrokken; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorzo
ver bedoeld verbod daarbij onverbindend is 
verklaard, het bewezen verklaarde niet 
stra.tba.ar en gerequlreerde niet strafbaar 
deswege, en gerequlreerde daarbij is ont
slagen van all~ rechtsvervolging; 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
. 106 der Wet R. O.; 

Verklaart het bewezen verklaarde straf
baar en gerequireerde strafbaar deswege; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
•• Enige bepallng van de Ventverordening 

,,de Noordoostelijke Polder" overtreden"; 
Gezien de artt. 1, 5 en 6 dezer verordening, 

alsmede 23 Sr.: 
Veroordeelt gerequlreerde tot een geld

boete van vijf gulden. bij gebreke van be
taling of verhaal te vervangen door vijf 
dagen hechtenis, welke straf 1s overeenkom
stig den ernst der gepleegde overtreding. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
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van den Adv.-Gen. La.ngemeyer die· oP-
merkte: c 

.,Een enkele vraag ls het die door dit cas
satieberoep aan U wordt voergelegd: De be
paling waarvan de vervolging de toep&B
sing beoogt verbiedt het thuisbezorgen van 
waren enz. ln de Noord.-Ooetpolder mnder 
vergunning van de Landdrost. De Kanton
rechter overwoog, dat deze bepaling ken
neli.ik ten doel heeft om de vestiging van 
winkeliers in die polder te bevorderen, het
geen een duidelijk sprekend belang van de 
bewoners iS, en wel door die winkeliers te 
vrijwaren voor de aanvankeli,ik natuurlijk 
te verwachten concurrentie van op het 
"oude" land gevestigde leveranciers. De 
Kantonrechter overwoog nu verder, dat dit 
doel uitsluitend eiste een verbod voor niet 1 

in de Polder zelf gevestigde leveranciers, en 
dat daardoor geen enkel belang gediend 
was voor zover het ook daar gevestigde ne
ringdoenden zou treffen, hetgeen het b)ij
kens zijn geheel algemene bewoordingen 
klaa:rbliJkelijk doet. Op die grond meende 
de Kàntonrechter, dat het Besluit met art. 
168 der Gemeentewet in strijd komt. 

De amb.tenaRr van het 0. M. voert hier
tegen één enkel argument aan, te weten, 
dat de mogelijkheid van vergunning toe
passing van h€t verbod op ln de Polder ge
vestigde leveranciers voorkomt. Ware dit 
het enige argument, dan zou dit naar mijn 
mening niet afdoende zijn. Immers om le
veranciers van bulten. welke laatste hoe
danigheid eenvoudig is vast te stellen, uit 
te sluiten was het ook niet nodig winkeliers 
binnen de polder aan het vereiste van een 
vergunning te binden. Nu gaat het naar 
mijn mening in.het licht van art. 168 der 
Gemeentewet e,·entnin aan om voor hande
lingen, die de dàar genoemde belangen niet 
kunnen raken, een vergunning te eisen als 
om die handelingen geheel te verbieden. Ik 1 

iaat nu nog daar, dat geen waarborgen be
staan, dat de vergunning altijd zal word.en 
verleend. 

Is het echter wel zo zeker. dat geen be
lang der ingezetenen betrokken kon zijn bij 
het verbod van bezorgen zon.der vergunning 
door in de polder gevestigde leveranciers? 
MIJ dunkt: niet alleen is voor de bewoners 
van deze uitgestrekte polder van belang, 
dat da.ar ergens winkeliers geve&tigd zijn, 
maar ook dat die doelmatig over het gehele 
gebied zijn verspreid. Onder die omstandig
heden kan ik mij zeer gemakkelijk voorstel
len., dat ook aan een binnen de polder ge
vestigde winkelier de vergunning terecht 
zou worden geweigerd, wanneer het wen
se)ijk is een in de Polder, maar op grote 
afstand van eerstgenoemde gevesttgde nieu
we winkel een bestaan te verzekeren. 

Op deze grond concludeer ik, dat Uw 
Raad het vonnis waarvan beroep vernle
tige, het feit en de verdachte deswege als
nog strafbaar verklare en laatstgenoemde 
veroord.ele tot een geldboete van een gulden, 
bfj gebreke van betaling of verhaal te ver
vangen -door een dag hechtenis. (N . .J.) 

15 Febniari 19.,f.9. ARREST van de Hoge 
Raad. ( Sr. art, 1, lid 2; Gemeentewet 
art. 277; Gem.verord. Leeuwarden op 
heffing van belasting op vermakelijk
heden, art. 7). 

De rechter behoefde niet te onder
meken of de door req. voorgenomen 
vermakelijkheid ook viel onder de ver
makelijkheden waarvan art. 277 sub i 
Gemeentewet toestaat belasting te hef
fen, kunnende vermakelijkheden in den 
zin van art. 2 der Gemeenteverordening 
méér vermakelijkheden omvatte1'. Im
mers de "vermakelijkheden" in den zin 
van art. 2 der verordening zijn slechts 
in voege als in de artt. 4 en 5 om
schl"even belastbaar gesteld en daar
van wordt in voege als in art. 6 om
schreven geen belasting geheven op 
vrijstelling of ontheffing van belasting 
verleend; het was hier niet de vraag 
of req. bel&Btlngplichtig was, maar of 
hij verpllcht was van een dansoefen
a vond aangifte te doen krachtens art. 
7 der verol"denlng. 

De aa.ngiftepllcht, die alle ,, vermake
lijkheden'' in den zin der Gemeente
verordening betreft, mag zich inder
daad buiten het door den belasting
plicht bestrekeQ. gebied uitstrekken tot 
aangrenzende soorten van gevallen, 
teneinde de gemeente-organen in staat 
te stellen, op het spoor te komen waar 
en een vergelijkend oordeel te vormen 
of de betrokken belasting verschuldigd 
is, alsmede b.v. voorwaarden te stellen. 
De door req. beoogde dansoefenavond 
behoorde tot die gevallen. 

Betekent de verandering in de Ge
meenteverordening, vroeger als ,,ver
makelijkheden" noemend "dansen, rol
schaatsen rijden". en nu sprekend van 
"bals, danspartijen en vermaak in 
nachtclubs en dergelijke", een veran
dering in den zin van art. 1 lid 2 Sr.? 
Garantie of hier sprake is van veran
dering van opvatting t.a.v. strafwaar
digheid, in verband met mogelijkheid 
dat gemeentewetgever zou hebben in
gezien dat de oude redactie in strijd 
was met art. !77 Gemeentewet. (Hier
over Adv.-Gen. Langemeijer). 

Op het b6roep van B. de J., dansleraar, 
wonende te Leeuwarden, req. van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Leeuwarden van !2 April 1948, houdende 
bevestiging, onder verbetering van twee 
kennelijke typefouten in de qualificatie, yan 
een mondeling vonnis van den Politierech
ter bU de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden 
van ! .Juli 1947, waarbU req. ter zake -
naar 's Hofs lezing - van "voornemens 
zijnde in de gemeente Leeuwarden een 
vermakell.jkheld te geven, van dit voor
nemen niet tenminste 24 uur voor den aan
vang der verme.kelUkheld schriftelijk ken
nisgeven aan de aecretarie der gemeente, 
afdeling financiën, door het invullen van 
een aldaar kosteloos te verkrijgen aangifte-
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biljet, waarvan het model door den Contro
leur der Gemeentebelastingen is vastge
steld", met aanhaling van de artt. 16 junctiS 
7, 2, 3 en 6 der Verordening van de gemeen
te Leeuwarden op de heffing van een be
lasting op vermakelijkheden juncto art. 195 
der Gemeentewet, en 91 en 23 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboete van dertig gul
den. subsidiair twintig' dagen hechtenis. 

De Hoge Raad. enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

,,S., althans v. t. ve.n de artt. 416, 422, 423, 
juncto 261, 297 laatste lid, 338, 339, 344, 34$, 
360, ~59 en 367 Sv., Juncto art. 23 en 91 Sr,, 
juncto art. 277 sub i der Gemeentewet, 
juncto art. 16, 2, 3, 6 en 7 der Verordening 
van de Gemeente Leeuwarden tot heffing 
van een belasting op vermakelijkheden 
1946/18;" 

0. dat bij h~t. in zover bevestigde vonnis 
van den Politierechter ten la.ste van req. is 
bewezen verklaard,· .,dat-· · hij voornemens 
zijnde om 1n .cl~ avond van 80 Maart 1947 te 
Leeuwarden, een vermakelijkheid bestaande 
in dansen te g-E;ven. in een localiteit. gelegen 
.aan de Wijbrand de. Geeststraat, van· dit 
voornemen. niE;t tenminste 24 uur voor de 
aanvang. van die vermakelijkheid schrifte• 
lijk. kenn•is heeft gegeven aan de secr~tarie 
der gemeente Leeuwarden, afdeling Finan
ciën, door het in.vullen van een aldaar kos
teloos te verkrijgen aa.ngltte-biljet, waar
van het model door de gemeentebelastingen 
is vastgesteld, zijnde die schriftelijke ken
nisgeving als bovenvermeld op 30 Maart 
1947 nog niet gedaan"; 

dat als bewijs strekte een proces-verbaal 
van een brigadier en een hoofdagent van 
politie, inhoudende onder. meer. verklarin
gen yan enig(: personen omtrent een door 
req. op ~ndag 30 Maart 1947 te zijnen 
huize georganiseerde de.nsoefena.vond en de 
volgende verklaring van req.; ,.Gedurende 
vele jaren geef ik aa.n tal van personen 
danslessen. Dientengevolge heb ik mijn wc;>
ning tot het geven van deze lessen ingericht, 
Het dansen geschiedt geregeld in de be
nedenlocaliteit. alwaar nimmer consump
ti.e's worden verstrekt, omdat .ik niet in het 
bezit ben van een aan mij verleende ver
gunning, noch Verlot A of B als bedoeld 
bij de Drankwet. Op Zondagen worden doQr 
mij zogenaamde oefenavonden gehouden en 
Btel !k mijn inrichting ter beschikking van 
de leerlingen en oudleerlingen, die bij mJj 
dansles ontvangen of hebben ontvangen. 
hetzij in clubverband, hetzij privé. Toe
gangsbewijzen om mijn inrichting te be
.zoeken, worde-n door mij nimmer verstrekt. 
Bij het verw.ten van mijn inrichting, be
-taalt elke bezoeker t O. 76 aan mij. Het ont
vangen van dansonderrlcht is niet het 
eenige (loel op deze avonden. Ik geef op 
deze avonden dan ook geen dansles. Hoog
Btens geef ik een opmerking; wanneer een 

persoon, in mijn inrichting aanwezig, een 
verkeerde pas gaat maken. Ik verzorg 
meestal de mu:.c-;iek, welke door middel van 
gramophoonplaten met geluidsversterker 
ten gehoore wordt gebracht"; 

O. t. a. v. het middel! 
dat de daarin naar luid der toelichting be

grepen klacht. dat de dagvaarding niet te
laste legde dat verdachte geen aangifte 
gedaan heett. van een vermakelijkheid in 
den zin van art. 277 spb i der Gemeentewet, 
ongegrond is, daar de dagvaarding, die 
kennelijk een veroordeling beoogde wegens 
overtreding van de Verordening der ge
meente Leeuwarden tot heffing van een 
belasting op vermakelijkheden van 26 Juni 
1946, met het woord u vermakelijkheid" vol
doende aanduidde een vermakelijkheid in 
den zin dier verordening, welke aan req. 
trouwens, bWkenn zijn verklaring aan ver.
ballsa.nten, kort tevoren na haar afkondi
ging per aangetekend schrijven doo;r het 
Gemeentebestuur van Leeuwarden was 
toegezonden; 

dat req.'s hoofdgrief luidt, dat Politie
rechter en Hof slechts hebben bewezenver
klaard, dat de door req._gegeven dansoefen
avond een vermakelijkheid was, en niet 
hebben onden.ocht of hier een vermakelijk
heid in den zin van art. 277 sub i der Ge
meentewet -was; 

dat beide rechters echter slechts hebben 
bewezenverklaard req.'s voornemen. een 
vermakelijkheid in den zin van art. 2 dier 
verordening te geven, en niet behoef den te 
onderzoeken of die door req. voorgenomen 
vermakelijkheid ook viel onder de verma
kelijkheden, waarvan an. 277 sub i der Ge
meentewet toe,:;taat belasting te heften, 
kunnende vermakelijkheden in eerstbedoel
den zin máêr vermakelijkheden omvatten; 

dat t.och de "v~rmakelijkheden" in den 
zin van art. 2 dier verordening slechts In 
voege als in de artt. 4 en 5 omschreven be
lastbaar zijn gesteld en voorts daarvan in 
voege als 1n art. 6 omschreven geen belas
ting geheven of vrijstelling of ontheffing 
van belasting verleend wordt, en het hl~r 
niet d~ vraag was ot req. belastingpltchtlg 
was, m~r of hij, voornemens bedoelde 
dan3oefenavond te geven. verplicht was 
daarvan aangifte te- doen krachteru, art. 7 
dier verordening, luidende: ,.Ieder, die voor
nemens is een vermakelijkheid te geven ot 
te doen geven, of daartoe in gebruik af te 
staan zijn gebouw, getimmerte, ten_t, loca
liteit, water ot grond, moet van dit voor
nemen ten minste 24 uur vóór den aanvang 
der verma.kell,;;kheid schriftelijk kennis ge
ven aan de secretarie der gemeente a.fdee
ling Financiën, door het invullen van een 
aldaar kosteloos te verkrijgen aangiftebil
jet, waarvan het model door den Controleur 
der Gemeentebelastingen is vastgesteld0

; 

dat deze aangifteplicht, die aldus alle 
., vermakelijkheden" 1n den zin der veror
dening beti:e!t. zich. inderdaad buiten het 
door den belastingplicht bestreken gebied 
mag ultstr~en tot aangrenzende soorten 
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van gevallen. teneinde de gemeenteorganen 
in staat te stellen, op het spoor te komen 
waar en een vergelijkend oordeel te vormen 
of de betrokken belasting verschuldigd is, 
alsmede bijvoorbeeld voorwaarden ·te stellen 
bij toepassing van art. 6 aanhef en sub d: 
uGeen belasting wordt geheven van: d 
danslessen, indien het geven en ontvangen 
van onderricht het eenige doel is, geen con
sumptie wordt verstrekt, de muziek wordt 
gem9akt bf door één persoon bf door een 
automatisch instrument en de door of na
mens den Burgemeester te stellen voor
waarden worden in acht genomen°; 

d&t, voorzover req. door zijn middel ook 
hiertegen heeft willen opkomen. de door 
hem gegeven dansoefenavond blijkens het 
door h~m beschreven karakter behoorde tot 
dle ~vallen, met betrekking waartoe het 
voornemen tot het geven daarvan door den 
gemeentelijken wetgever aan aangifteplicht 
kon worden onderworpen; 

dat mitsdien het middel moet talen; 
Vel"werpt hot beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den i\dv.-Gen. Langemeljer, die op
merkte: 

".Alvorens het middel te bespreken moet 
ik 11.mbtshalve de vraag in beschouwing 
nemen, of d6 verordening over welker ver
keerde toepassing het middel klaagt. wel 
degene was, die door het Hof op het bewe
zen verklaarde had moeten worden toege
past. Bij Besluit van 10 Maart 1948 toch 
heeft de Gemeenteraad van Leeuwarden 
een nieuwe verordening op de belasting op 
vermakelijkheden vastgesteld, die blijkens 
haar art. 19 in verband met de inhoud van 
de hierbij door mij overgelegde brief van 
het gemeentebestuur van Leeuwarden op 
1 April 1948 in werking la getreden. 

Deze verordening nu verschllt van haar 
voorgangster voor wat hier ter zake doet 
daarin, dat de oude verordening in art. 2 
onder c. als vermakelijkheden noemde-: 
"dansen, rolacbaatsenrljden" terwijl de 
nieuwe verordening In art. .2 onder c. 
spreokt van: ,,bals, danspartijen en ver
maak in nachtclubs en dergelijke". Zou nu 
het Hof volgens art. 1 lid 2 Sr. de nieuwe 
verordentng hPbben moeten toepassen. dan 
zou daarmede naar mijn mening de straffe
looshald . van het bewezen verklaarde vast
staan. Immers dit behelst niets wat aan een 
nacht.club ot tets dergelijks doet denken; 
trouwena ook op !het In werkell.Ïkheid ge
beurde zou deze naam m. L zeker niet pas
sen. 

De vraag ls nu, of hier verandel"ing van 
strafwetgeving is. In het algemeen zou ik 
zulk een verandering niet aanwezig achten. 
wanneer In een verordening op vermake
UJkheidsbelasttng verandering in de om
grenzing van het begrip "vermakelljkheld" 
komt. De plicht om van een voorgenomen 
vermakelijkheid aangifte te doen betreft 
uiteraard datgene wat verma.keUjkheid in 
de J.ln der toepasselijke regeling Is ten tijde 

dat de aangifte gedaan moet worden. Brengt 
later de wetgever verandering in de om
schrijving van de omstandigheden waaraan 
de belastingplicht verbonden ia, dan sluit 
dit ~n het minst geen wijz1glng In van zijn 
oordeel over de strafwaardigheid van het 
verzuimen ener formalltelt nodig voor de 
heffing van de be14&ting zoals zij op een 
gegeven ogenblik is. In dit bepaalde geval 
echter kan men twijfelen. Het is denkbaar, 
dat men zou moe.ten aannemen. dat de ge
meenteraad de verordening gewijzigd heeft, 
omdat hij van oordeel was, dat de oude om
schrijving ruimer was dan art. 277 der Ge
meentewet toeliet. (Dit Is Juist wat het nog 
te bespreken middel betogen wil). Wanneer 
nu een Gemeenteraad 7.0U oordelen, dat een 
voorschrift '\'an een verordening eigenlijk 
zijn bevoegdheid te buiten ging, da.n. vloeit 
daaruit natuurlijk wel niet noodzakelijk 
voort., dat overtreding van dat voorschrift 
van de aanvang af geoorloofd of zelfs alleen 
maar niet strafwaardig was, maar wel d&t 
de eertijds gegeven beslissing dat die over
treding strafwaardig geacht moest worden 
niet noodzakelb'k meer het tegenwoordige 
oordeel van de gemeentelijke wetgever 
weergeeft. Dit 1s voldoende om de veran
dering van wetgeving mede van strafrech
telijke aard ~ achten, zodat art. 1 Ud 2 toe
passelijk wordt. De vraag, of er verandering 
V6'l wetgeving in de zin van art. 1 lid ! 
aanwezig Is blijkt dus af te hangen van de 
vraag, of het motief voor de wijziging ge
zocht mag worden in dezelfde gedachten
gang, die In het middel is uitgedrukt. Ik 
moet thans dus eerst dit laatste bespreken. 
Het berust op de stelling, dat het bewezen
verklaarde niet insluit een vermakelijkheid 
als waarvan art~ 277 Gemeentewet aan de 
gemeente toe&taat belaating te heffen. De 
toelichting beroept zich op Uw arrest van 
3 Febr. 1987, N. J. 1937, ~o. 496. Uw Raad 
gaf een gelijke beslissing in zijn arrest Ya.n 
12 Oct. 1988, N. J. 1938 No. 1009a en hij la 
cl&arop sedert niet teruggekomen. 

De stelling dat het bewezenverklaarde 
geen aan belasting onderworpen vermake
lijkheid zou betekenen. verdient ook bezien 
te worden in het licht van art. 8 sub d. der 
toegepaste oude verordening, hetwelk luidt: 
Geen belaatlng wordt geheven van: d. dans
lessen. Indien het geven en ontvangen van 
onderricht het een.lge doel is geen con
sumptie wordt verstrekt, de muziek wordt 
gemaakt óf door één persoon óf door een 
automatisch instrument en de· door of na
mens den Burgemeester te stellen voor
waarden worden In acht genomen." 

Volgens het als bewijsmiddel gebezigde 
procesverbaal voldoet de dansoefenavond 
van req. (atgemen van de naleving van 
door de Burgemeester te stellen voorwaar
den, waaromtrent niets bHJkt) geheel aan 
deze omschrijving. behalve in zover als men 
twijfelen kan, of het geven en ontvangen 
van dansonderrtcht het enige doel lVB.8. Wat 
deze vraag betreft: het is waar dat req. zelf 
verklaard heeft. dat hij op zulk een oefen-
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avond hoogstens een enkele verkeerde pas 
corrigeerde, maar in het algemeen geen les 
gaf. .Anderzijds vertoonde de avond. . zoals 
wij haar beschreven vinden, eigenlijk nlets 
dat haar vergeleken bij een dansles in 
strlkta zin meer tot een vermakelijkheid zou 
hebben doen naderen. Is geven en ontvan
gen van dansonderricht trouwens wel vaak 
het P.nlg doel van een dansles? 

Intussen, dit laatste besproken punt ls 
wel van belang voor de algemene strekking 
der -.rerordening, maar ntet voor de toepas
selijkheid van art. 7 op reQulrant. Immers 
a.rt. 6 onderscheidt julst tussen wel en nlet 
aan belasting onderworpen vermakelijk
heden en wanneer nu art. 7 de pllcht oplegt 
om van vermakelijkheden zonder onder
scheid aangifte te doen, dan is de strekking 
van het artikEl blijkbaar deze, inderdaad 
niet onredelijk':', om van alle vermakelijk
heden aanglft~ te laten doen, waarna de 
dienst der gemeentelijke belastingen kan 
beoordelen, of de aangegeven vermakeUJk
heid wel of niet aan belasting is onder
worpen. 

Dit doet dan echter weer de vraag rijzen, 
of een verordening tot heffing van een ver
makelijkheidsbelasting een aangifteplicht 
ook kan vestigen met betrekking tot ver
makelijkheden, waarvan volgens art. 277 
Gemeentewet geen belasting geheven zal 
kunnen worden. (Uw belde even aangehaal
de o.rresten liepen over belastingplichtlg
held, niet over een. voorschrift als hier in 
het geding w). Mijn BJ1twoord zou zijn: ja, 
mits met ln acht neming der redelijkheid. 
De aangifteplicht ml wel mogen worden 
opgelegd voor datgene, ten aanzien waar
van men twijfelen kan, of het belastbaar 
is, niet voor dat wat zonneklaar niet voor 
belasting vatbaar la. Zo beschouwd echter 
zie ik geen reden om aan te.,..nemen, da.t voor 
hetgeen hter heeft plaats gevonden onder 
de oude verordening geen plicht tot aangifte 
kon of mocht worden vastgesteld 

Hiermede keer ik terug van het middel 
tot wat lk te voren omtrent de nieuwe ver. 
ordening opmerkte. Heb ik gelijk ln wat ik 
zoeven omtrent het middel betoogde, dan 
belette art. 277 de Gemeente wel om van een 
amu.s'9ment als het onderhavige belasting 
te heffen, maar niet om daarvan aangifte 
voor te schrijven. Dan echter moet de wtJ
ziging in de omschrijving van zulk· dansen 
als onder vermakelb"kheld valt niet worden 
verklaard uit de mening van de gemeente
lijke wetgever, dat zijn oude omschrijving 
zijn bevoegdheid te bulten ging, maar enkel 
uit het oordeel, dat een beperkter omschrij
ving beter 18, omdat zij mogelijk maakt een 
aantal even buiten de grens van het belast
bare liggende gevalle:Q. van de lastige aan
gifteplicht vrij te stellen. Dit echter is geen 
voldo~nde reàen om aan te nemen, dat de 
wetgever anders zou zijn gaan denken over 
de strafwaardigheid van het verzaken dier 
plicht zo lang hij nog bestond. 

Mijn slotsom iP dus, dat het bewezenver
klaarde volgens de oude verordening beoor-

deeld moet worden en dan stra.t'baar is en 
ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

(N. J.) 

15 Februari 19~9. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Bezoldi
gtngsregellng Polltie 1947 art. 2). 

De gemeenteveldwachter van Oot
marsum, die m.i.v. 1 Maart 1943 opper
wachtmeester der staatspolitie is ge
worden, is ex lege tot het corps rijks
polltle gaan behoren, toen die gemeen
te een gemeente met rijkspolitie werd. 
Gelet op arL 1 aanhef en sub a van 
het Politiebesluit 1946 en mede inacht
nemende art. 2 der Bezoldigingsrege
llng Politie 1947 neemt de c. r. aan, dat 
althans reeds op 1 Januari 1946 het 
'COrps ri,J"kspolitie geformeerd was en 
dat de onderhavige politieambtenaar 
daarvan deel uitmaakte. Hieraan doet 
niet af, dat hij in feite niet als zodanig 
werkzaam was, omdat hem was aange
zegd zijn functie te staken. 

OOk al 1s hij m.i.v. 30 Augustus 1946 
krachtens het K. B. F 221 ontslagen, 
de Bez.-regeling Polltle 1947 had van 
1 Jan. tot 30 Augustus 1946 op hem 
toepaBSing behoren te vinden. 

De rangen van wachtmeester _en op
perwachtmeester der Btaatspolltle zijn 
aequlvalent aan de rang van wacht
meester der rijkspolitie volgens de Be
zoldigingsregeling Politie 1947. 

De Algemeen Inspecteur van Rijkspolltle 
te •s-Gravenhage, etser in hoger beroep. 

. tegen: _ 
R., wonende te Ootmarsum, gedaagde ln 
hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
In rechte: 
0. dat bij de aangevallen uitspraak te

recht is aangenomen, dat het beroep van 
gedaagde is gericht en tijdig is ingesteld 
tegen een weigering van eiser om ten aan
zien van gedaagde een besluit te nemen ter 
uitvoerll1,g van de Bezoldlgingsregelln8' Po
litie 1947P staatsblad H 111, j 0

• het Ran
genbesluit Politiepersoneel (S. G 339); 

0. dat voor de Raad op grond van de ge
dingstukken en het verhandelde te zijner 
terechtzitting vaststaat, dat aan gedaagde, 
die op 16 Januari 1921 was aangesteld als 
gemeenteveldwachter te Ootmarsum en met 
ingang van 1 Maart 1948 als opperwacht
meester der Staatspolltte, bij besluit van de 
Minister van Justitie, dd. 30 Augustus 1946 
en met ingang van die datum, ongevraagd 
ontslag is verleend, met toekenning van 
wachtgeld, uit zijn functie van ambtenaar 
van politie, aangesteld In de rang van op
perwachtmeester der Staatspolltie ter 
standplaats Ootmarsum, zulks met toepas
sing van het Koninklijk Besluit van 10 Oc
tober 1945, S. F 221; 

0. dat gedaagde ex lege tot het ·corps 
Rijkspolitie l8 gaan behoren, toen Ootmar-
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sum, welke gemeente bij het Koninklijk 
Besluit van 22 December 1945, S. F 324 (in 
werking getreden 26 Jan. 1946) niet is aan
gewezen als een gemeente met gemeente
politie, een gemeente werd met Rijkspolitie, 
doch dat de Raad, lettende op het bepaalde 
in artikel 1, aanhef en sub a, van het OI:) 
11 November 1945 in werking getreden 
Politiebesluit 1945, S. F 260, en mede in 
acht nemende, dat ingevolge artikel 2 der 
Bezoldigingsregeling Politie 1947 (S. H 111) 
de ranglndeling volgens het Rangenbesluit 
Politiepersoneel (S. G 339) geschiedt met 
ingang van 1 Januari 1946, aanneemt, dat 
het corps Rijkspolitie althans reeds op 
laatstvermelde datum was gevormd en dat 
R. althans reeds toen daarvan deel uit
maakte; 

O. dat gedaagde mitsdien, gelet op het 
bepaalde in evenvermeld artikel 2 der Be
zoldigingsregeling Politie 1947, geacht moet 
worden op 1 Januari 1946 aangesteld te zijn 
geweest om hier te lande in bezoldigde bur
gerlijke openbare dienst werkzaam te zijn 
bij het corps Rijkspolitie, in de zin van het 
bepaalde in artikel 1 dier regeling, waar
aan niet afdoet, dat hij op dat tijdstip niet 
in feite als zodanig werlu.aam was, omdat 
hem was aangezegd met ingang van 22 
April 1945 de uitoefening van zijn functie 
te staken; 

O. dat derhalve de Bezoldigingsregeling 
Politie 1947 ten aanzien van gedaagde toe
passing had behoren te vinde~ te rekenen 
van 1 Januari 1946 tot 30 Augustus 1946, 
gelijk ook terecht bij de aangevallen uit
spraak is aangenomen; 

0. dat alsnu te beslissen is, op welke der 
rangen, genoemd in voormelde regeling en 
het Rangenbesluit Politiepersoneel, gedaag
de met ingang van 1 Januari 1946, met in
achtneming der door hem verkregen rech
ten, aanspraak kon maken; 

0. dat gedaagde, blijkens het door hem in 
eerste aanleg ingediende klaagschrift, van 
oordeel is, dat hem de rang behoort te wor
den verleend, met ingang van 1 Januari 
1946, van wachtmeester le klasse der Rijks
politie, hetgeen ook het oordeel van de 
eerste rechter is, doch de Raad deze op
vatting niet vermag te onderschrijven, ver
mits moet worden aangenomen, dat voor 
het onderhavige geval een rang niet lager 
dan die van wachtmeester der RiJkspolltie, 
aequivalent is met de rang van opper
wachtmeester der staatspolitie en een toe
kenning met ingang van 1 Januari 1946 
van zodanige rang, niet lager dan die van 
wachtmeester der Rijkspolitie, ten aanzien 
van gedaagde niet inhoudt enige aantas
ting van door hem verkregen rechten; 

0. dat de Raad hierbij met name in aan
merking neemt, dat de minimum- en maxi
mum-wedden, ingevolge de Verordening 
Bezoldiging Politie 1943 verbonden aan de, 
tezamen genomen, rangen van wacht
meester en opperwachtmeester bij de 
Staatspolitie, dezelfde zijn als die, ingevolge 
de Bezoldigingsregeling Politie 1947 met 
ingang van 1 Januari 1946 verbonden aan 

de rang van wachtmeester der Rijkspolitie; 
dat echter een wachtmeester der Rijks

politie le klasse valt in een hogere wedde
schaal dan met een opperwachtn)eester der 
Staatspolitie het geval was; 

dat in dit verband opmerking verdient, 
dat het geenszins de bedoeling is geweest, 
dat de bezoldiging van de ambtenaren der 
Rijkspolitie ingaande 1 Januari 1946 hoger 
zou zijn ·dan ze tevoren was krachtens de 
regeling, welke voor de ambtenaren der 
Staatspolitie had gegolden; 

0. dat gedaagde ter terechtzitting van 
deze Raad nog heeft betoogd, dat, indien de 
aequivalentie van de rang van opperwacht
meester der Staatspolitie met de rang van 
wachtmeester le klasse der Rijkspolitie 
niet zou worden aangenomen, het geen zin 
gehad zou hebben, dat de Ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken in hun ge
meenschappeUJ"k.e beschikking van 7 Mei 
1946, welke was gebaseerd op artikel 19, 2e 
lid, en artikel 20 van het Politiebesluit 1945 
hebben opgenomen die opperwachtmeesters 
der Staatspolitie, die h.l. verlaagd moesten 
worden tot de rang van wachtmeester bij 
de Rijkspolitie en agent van politie bij de 
gemeentepolitie: 

dat dit betoog evenwel moet worden ver
worpen, vermits het bij die gemeenschap
pelijke beschikking uitsluitend ging over 
rangen bij de gemeentepolitie en niet over 
rangen bij de Rijkspolitie en bovendien 
daarbij rekening is gehouden met een ran
genindeling, welke niet overeenstemt met 
die van het (later totstandgekomen) Ran
genbesluit Politiepersoneel: 

0. dat gedaagde voorts alsnog niet-ont" 
vankelijk moet worden verklaard in zijn 
bij inleidend klaagschrift sub 3e gedane 
vordering, reeds om deze reden, dat eiser 
niet geacht kan worden ten aanzien van 
het daarbedoelde punt een weigering te 
hebben uit.gesproken; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, 
met vernietiging der aangevallen uitspraak, 
de aangevallen weigering moet worden 
nietig verklaard en verder moet worden 
beslist als volgt: 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
V.erklaart gedaagde alsnog niet-ontvan-

kelijk in zijn bij inleidend.. klaagschrift sub 
3e gedane vordering; 

Verklaart nietig de weigerin~ van eiser 
om ·ten aanzien van gedaagde een besluit 
te nemen ter uitvoering van de Bezoldi
gingsregeling Politie 1947, S. H 111; 

Verstaat, dat eiser R., voornoemd, als
nog met ingang van 1 Januari 1946 bij het 
corps Rijkspolitie moet toekennen enige 
rang, niet lager dan die van wachtmeester, 
zulks met inachtneming van de te dezen 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften. 

(A.B.) 
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16 Februari 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 48). 

Door het verstrekken van reisgeld 
aan de echtgenote va.n een a:t'llllastlge, 
om zich na de arrestatie van haar echt
genoot met haar kinderen naar A. te 
begeven, is door de gem. Instelling va.n 
maatsch. hulpbetoon te B. Invloed ult" 
geoefend. die heeft medegewerkt tot de 
komst van de vrouw met haar kinde
ren te A. Daa.raan doet niet af het ver
weer van B. en W. van B., dat hier 
slechts sprake zou zijn van een Po• 
Utlonele maatregel. 

Wij JULIANA, enz. 
Beslissende . het geschll over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin J. H. Moederscheim; : 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur phoord. advies van 
26 Januari 1949, No. 106/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse 7Aken van 6 Februari 1949, 
Afdeling Maatschappelijke Zorg I (Bureau 
Alg. en Juridische Zaken: No. 12386(W); 

O. dat burgemeester en wethouders van 
Linne zich bij schrijven van 19 October 
1948, No. 2946, tot Gedeputeerde Staten van 
Limburg hebben gewend, met het verzoek 
een beslissing te bevorderen als bedoeld In 
artikel 40, tweede lid, der Armenwet, ln die 
zin. dat de ondersteuningskosten van de 
echtgenote van J. H. Moederschelm met 
twee kinderen voor de termijn van één jaar 
ten laste komen van de gemeentelijke 
instelling voor maatschappelijk hulpbetoon 
in Leeuwarderadeel; 

dat burgemeester en wethouders van 
Linne onder meer ëchri;Jven, dat op 28 Aug. 
1948 de echtgenote van J, H. Moederscheim 
met twee kinderen zich voor onderdak en 
ondersteuning aanmeldden in hun gemeen
te; dat zij deze personen onderdak ver
schaft hebben en het gezin gedurende 1 
maand met een bedrag van f 4 per dag 
ondersteund hebben; dat zij vermoeden, 
dat burgemeester en wethouders van 
Leeuwarderadeel c.q. de gemeentelijke In
stelling voor maatechappeUjk hulpbetoon 
in die gemeente tot de komst van even
genoemde personen hebben medegewerkt: 
dat dit vermoeden steunt op een telefonisch 
afgelegde verklaring door de Postcomman
dant van de Rijkspolitie te Stiens, gemeen
te Leeuwarderadeel, waaruit bleek, dat de 
gemeenteltfke instelling voor maatschappe
lijk hulpbetoon in Leeuwarderadeel het ge. 
zin geld gaf om zich naar Linne te begeven, 
zonder dat hierom gevraagd was; dat 
tevens medegedeeld werd, dat In Linne 
v-oor alles gezorgd was; dat J. H. Moeder
scheim met echtgenote en twee kinderen 
op 12 Juni 1948 ln het bevolkingsregister 
van hun gemeente werd ingeschreven, en 
dat het gezin in begin Juli 1948 zonder 
kennisgeving is vertrokken; dat het gezin 
op 26 en 27 Augustus 1948 zwervend werd 
aangetroffen In de gemeente Leeuwardera
deel, alwaar J. H. Moederschelm werd ge-
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arresteerd, omdat hij gesignaleerd stond en 
de verschuldigde boete niet kon voldoen; 
dat het burgerlijk armbestuur in Leeuwar
deradeel de echtgenote van Moederscheim 
reisgeld heeft gegeven om zich met haar 
kinderen na.ar Linne te kunnen begeven : 
dat het gezin Moederscheim op 26 en 27 
Augustus geen hoofdverblijf meer had in 
hun gemeente; 

dat van de zijde van de gemeentelijke in• 
stelling voor maatschappelijk hulpbetoon 
in Leeuwarderadeel wordt medegedeeld, dat 
het hoofd van deze instelling in de namid
dag van 27 Augustus 1948 van de Postcom
mandant der Polltie, te Stiens, telefonisch 
het verzoek kreeg voor betaling van ver
voerkosten voor het gezin Moederschelm, 
waarvan het gezinshoofd gearresteerd was 
en vrouw en kinderen naar Linne dienden 
te worden overgebracht, In verband inet 
het opmaken van een proces-verbaal; dat, 
het gezin M.oederscheim In Stiens. gemeen
te Leeuwarderadeel, werd aangetroffen, het 
ingeschreven stond In het bevolktngareg:ls
ter van Linne; dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie, van de arrestatie van 
J. H. Moederscheim op de hoogte gesteld, 
overbrenging van de arrestant naar Roer
mond nodig achtte en adviseerde tot over
brenging van de echtgenote en de kinderen 
naar de plaats van herkomst. daar dit een 
geval van landloperij betrof; dat J. H. 
Moederschelm bij zijn arrestatie verklaarde 
werk te willen gaan zoeken ln de Noord
Oostpolder: dat betaling in voorschot van 
de vervoerkosten door het Hoofd zijn toe
gezegd; dat, aangezien diens bureau op 10 
km van het dorp Stiens gevestigd le, en het 
vervoer op Zaterdag 28 Augustus 1948 
per eerste gelegenheid wu plaats vinden, 
het hem niet mogelijk was een pereoonlljk 
contact met het gezin op te nemen; dat 
hierdoor niet juist is te noemen de ver
onderstelling van burgemeester en wet
houders van Linne, dat burgemeester en 
wethouders van Leeuwarderadeel, c.q. de 
gemeentelijke Instelling voor maatsebappe. 
U,jk hulpbetoon ln die gemeente tot de 
komst naar Linne van bovengenoemden 
hebben medegewerkt; dat het gezegde, ,,dat 
in Linne voor alles gezorgd was", door het 
Hoofd van de instelling niet geuit is: 

~t burgemeester en wethouders van 
Leeuwarderadeel er nog op wijzen. dat het 
hier een zuiver politionele maatregel betrof, 
maar dat van invloed of medewerking, aan
gewend door de gemeentelijke instelllng 
voor maatscbappeUjk hulpbetoon omtrent 
de terugkomst van het gezin Moederscheim 
ln de gemeente Linne, naar hun mening, 
geen sprake kan zijn: 

0. dat blijkens de bewoordingen van ar
tikel 40, eerste lid. der Armenwet een maat
regel, als bedoeld .in het tweede lid. kan 
worden genomen ln de gevallen, waarin tot 
de komst van een armlastige in een an
dere gemeente enige invloed van of van
wege de burgemeester, burgemeester en 
wethouders of het bestuur van een bur
gerU,jke instel11ng in de vorige verbUjf" 

5 
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plaats heeft medegewerkt; 
dat door het verstrekken van reisgeld 

aan de echtgenote van J. H. Moederecheim, 
om zich na de arrestatie van baar echtge
noot met baar twee kinderen naar de ge
meente Linne te begeven, door de gemeen-

telijke lnstelltng voor maat.&chappeUJk hulp
betoon te Leeuwarderadeel, invloed Ie uit
geoefend, die beeft medegewerkt tot de 
komst van de armlastige met baar kinde
ren in de gemeente Linne; 

dat burgemeester en wethouders van 
Leeuwarderadeel wellswaar aanvoeren, dat 
in dit geval Biecht& sprake wu zijn van 
een polltlonéle maatregel, maar dat dit, 
hoe het ook zij, niet kan afdoen aan het 
telt, dat het bestuur van de gemeentelijke 
lnstelllng voor maatscbappelljk hulpbetoon 
in ~uwarderadeel. door. om welke reden 
dan ook, de echtgenote van Moederscheim 
met baar kinderen naar Linne te doen at
reben. invloed op de komst van dit arm
la.atlge gezin in de gemeente Linne heeft 
uitgeoefend; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: . 
te beslissen, dat de kosten van onder

steuning van het gezin J. H. Moederscbeim 
in de gemeente Linne voor de tijd van één 
maand ten laste van de burgerlijke instel
ling voor maatschappelijk hulpbetoon te 
Leeuwarderadeel komen. 

Onze Minister van Binnenlandse ?'A.ken 
is belast enz. 

(A.B.) 

16 Februari 11,fS. KONINKLIJK BE
. SLIBT. (Gemeentewet art. 262). 

De bedragen, welke op de bezittingen 
van een bedrijf moeten worden afge
schreven, moeten naar technische en 
economlscbe beginselen worden be
taald: daarentegen is de regeling van 
de wij7.e, waarop leningaachulden zullen 
worden gedelgd. een zaak van flnan
clëel beleid, waa.rblj in het bijzonder 
aan de verhoudingen op de kapitaal
markt en aan het algemene financiële 
beleid van de Regering betekenis moet 
worden toegekend. Het aan elkaar kop
pelen van deze belde regelingen 1B dus 
niet mogelijk. r.onder dat ln enig op
zicht aan de beginselen van een Julat 
beheer wordt te kort gedaan. De comp
tabillteitsvoorscbrlften der gemeenten 
bieden de gelegenheid om verschillen 
tussen afloaeingen en atschrijvtngen op 
de juiste wijze ln de administratie tot 
uitdrukking te brengen en te voorko
men, dat door een minder juist beheer 
op het vermogen van de gemeenten 
wordt ingeteerd. Het ls de taak van 
Ged. Staten hierop toe te zien en het 
Is ook met het oog op dit toezicht niet 
nodig, een prlnclplëel ongewenste at
hanke)JJkheld van de belde bedoelde 
regelingen vast te leggen. 

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

door de raad der gemeente Voorburar tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidbolland van 18/14 April 1948, O.B. no. 
469, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van de raad van voornoemde 
gemeente van 6 November 194'1 (gewijzigd 
bij raadsbesluit van 6 Februari 1948), tot 
v&atatelllng van een nieuwe beheersveror
dening voor de gemeentebedrijven; 

De Raad van State, Afdellng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 8 September 1948, no. 931 en 5 Januari 
1949, no. 931 (1948)/4; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse ?'A.ken van 'T Februari 1949, 
No. 22836, Afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Voorburg in 
zijn vergadering van 5 November 194'1 een 
nieuwe verordening- heeft vastgesteld op 
het beheer in de gemeentebedrijven; 

dat Ged. Staten van Zuidholland bij hun 
voormeld besluit aan deze verordening de 
goedkeuring hebben onthouden; 

dat Ged. Staten hierbij in hoofdzaak heb
ben overwogen, dat het onderzoek van de 
bij het besluit van de raad vastgestelde 
verordening aanleiding heeft gegeven tot 
opmerkingen, die bij schrijven van 80 De
cember 1947. G.B. no. 82, ter kennis van 
burgemeester en wethouders zijn gebracht; 
dat de raad blj .zijn besluit van 6 Februari 
1948 aan enkele der gemaakte opmerkin
gen ls tegemoet gekomen, maar geweigerd 
heeft te voldoen aan het verzoek, in de 
verordening op te nemen een bepaling als 
voorkwam In de oude ve~rdeningen op het 
beheer van het Ges- en Electriclteitabe
drljf en het Reinigingsbedrijf, inhoudende 
dat door een bedrijf aan de gemeente voor 
gewone aflossing van kapitaalschuld niet 
meer mag worden uit.gekeerd dan door at
ecbrijvlng op de bezittingen van het bedrijf 
te beschikbaar gekomen; dat de voor die 
weigering aangevoerde gronden hun col
lege niet voldoende duidelijk voorkwamer 
en mitsdien bij schrijven van 30 Maart 
1948, G.S. no. 2 aan burgemeester en wet 
houders verzocht ls, het door de raad in 
genomen standpunt nader toe te lichten~ 
dat aan dit verzoek tot nu toe niet vol
daan Is; dat er ln deze omstandlghede1a 
voor bun college geen aa.nleldlng is wljzi •. 
ging te brengen in zijn standpunt, dat db 
opneming van bevenbedoelde bepaling tn de 
beheersverordening, strekkende om te voor
komen, dat aan een bedrijf voor het doen 
van gewone aflossingen gelden worden ont
trokken, die niet door atschrljvlqen op de 
bezittingen van het bedrijf zijn beschikbaar 
gekomen, noodzakelijk is; 

dat de raad der gemeente Voorburg te
gen dit besluit ln beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat in artikel 4 
va.n de nieuwe bebeersverordentns voorge
schreven is, dat de gemeente de benodigde 
kapitalen aan de bedrijven tegen dezelfde 
voorwaarden verstrekt, welke haar bij bet 
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opnemen der benodigde gelden gesteld zijn; 
dat dit artikel verband bedoelt te leggen 
tussen de schuldspltteingsadmlnistnr.tte van 
de algemene dienst der gemeente en die 
der gemeentebedrijven: dat hij deze bepa
ling voor een gemeente als Voorburg de 
meest aangewezene acht; dat het gevolg 
daarvan is, dat de gemeentebedrijven aan 
de algemene dienst der gemeente eenzelfde 
bedrag moeten uitkeren wegens gewone af
lossingen ale de gemeente aan haar geld
schieter verschuldigd is; dat, indien nu het 
bedrag der gewone aflossingen de totale 
afschrijvingen te boven gaat, ~et gevolg 
van de gewraakte bepaling zou zijn, dat 
extra afgeschreven moet worden, namelijk 
het verschil tussen het totaal der aflos
singen op de leningsschuld en dat der naar 
bedrijfseconomische normen berekende af
schrijvingen: dat de afschrijvingen tn dit 
geval wuden worden beheerst door de af
lossingen; dat echter de afschrijvingen, 
welke ten laste van de explol tatie der ge
meentebedrijven moeten worden gebracht, 
vastgesteld behoren te worden op grond 
van de technische en economische levens
duur van de duurzame activa, derhalve los 
van de aflossingen op de schulden, welke 
voor de financiering van deze bezittingen 
zijn aangegaan; dat, Indien het nu moge
lijk zou zijn om bij het aangaan van lenin
gen de jaarlijkse aflossingen zodanig te 
regelen, dat deze overeenkomen met de 
jaarlijkse afschrijvingen op de bezittingen, 
welke uit de leningen worden gefinancierd, 
op grond van practlsche overwegingen te
gen de gemaakte bepaling geen bezwaar zou 
behoeven te bestaan, dat een zodanige re
geling echter niet mogelijk ia: dat de kapi
taalmarkt bij het aangaan van leningen 
haar eisen stelt; dat deze het nodig kun
nen maken, dat het amorttaatieplan mln of 
meer los gemaakt wordt van de afschrijvin
gen: dat de aflossingen bij het aangaan 
van leningen voor de gehele looptijd exact 
vastgesteld worden; dat bij het aanschaf
fen van duurzame activa het echter niet 
mogelijk is om de afschrijvingen tevoren 
nauwkeurig over de levensduur te veme
len ; dat, zelfs indien aanvankelijk bij een 
bedrijf de aflossingen en afschrijvingen pa
rallel lopen, veelal later het verband vol
komen blijkt te zijn verwaterd, doordat uit
breidingen gefinancierd women uit door 
extra afschrijvingen en reserveringen ver
kregen middelen; dat ook Gedeputeeme 
Staten kennelijk deze bezwaren hebben ge
voeld door in overweging te geven ln plaats 
van de gewraakte bepaling de volgende op 
te nemen: ,,Indien door gewone afiossing 
van kapitaalschuld in enig jaar het totaal 
der a!losslngen bij een bedrijf stijgt boven 
het totaal der afschrijvingen, women de 
afschrijvingen in dat jaar met dit verschil 
verhoogd"; dat ook_ naar de mening van de 
raad aan deze bepaling de nader ultge• 
werkte bezwaren kleven van principiële en 
practlsche aam; dat Ged. Staten teveel het 
oog gericht hebben op het karakter van de 
aflossingen voor de algemene dienst der 

gemeente; dat, door het ten laste van de 
gewone dienst brengen van de aflossingen, 
bij deze dienst doorgaans de afschrijvingen 
gelijkgesteld worden met de aflossingen; 
dat men langzamerhand ook ten aanzien 
van de algemene dienst tot moderner in
zicht komt; dat zo sommige gemeenten 
onder goedkeuring van Ged. Staten lentnge- ' 
fondsen hebben gecreëerd, waarbij het ver
band tussen de leningen en de daaruit ge
financierde kapttaala-objecten volkomen 
losgelaten wordt; dat de commissie, welke 
de nieuwe comptab1Ut4!itsvoorachriften voor 
de provinciën heeft voorbereid, zich min of 
meer op hetzelfde standpunt plaatst als de • 
raad; · dat de bij de gemeentebedrijven toe.:. 
gepaste dubbele methode van boekhouden 
meer dan bij de kameralisttsche methode 
voor de algemene dienst gelegenheid geeft 
om de afschrijvingen los van de afloeslngen 
te regelen, een soepelheid, welke door het 
opnemen van de ·gewraakte bepaling weer 
zou worden prijsgegeven J• dat, voorzover 
Ged. Staten het oog gehad hebben op de 
Instandhouding van het in de bedrijven ge
lnvesteeme vermogen, de raad opmerkt. dat 
ook zonder de bestreden bepaling dienaan
gaande voldoende middelen aan Ged. Staten 
ter beschikking staan; dat in de eerste 
plaats In de beheersverordening, welke de 
goedkeuring van dit college behoeft, een 
artikel voorkomt, waarin de minimum-a1'
echrljvingspercentages vastgelegd zijn: dat 
deze veromening slechts een ·geldighetds:. 
duur heeft van vijf jaar, zodat deze na 
verloop van deze termijn opnieu• moet 
worden vastgesteld; dat er derhalve geen 
gevaar bestaat voor verstarring; dat ïn de 
tweede plaats ook de jaarlijkse bedrljfsbe-' 
grotlngen de goedkeuring behoeven van 
Geel. Staten; dat de hoogte van de post af
schrijvingen derhalve teder jaar door dit 
college beoordeeld wordt; dat de raad in 
zijn bovengenoemde overwegingen geens
zins uit het oog heeft verloren, dat in het 
algemeen de middelen van de gewone af
loesingen grotendeels zullen moeten worden 
gevonden uit de middelen, welke door af
schrijvingen zijn vrijgekomen; dat door toe
passing van deze bepaling, dus door op-
voering van de afschrijvingen tot het be
drag van de aflossingen, het karakter van 
de afschrijvingen miskend womt en de be
drljfsultkomsten vertroebeld en nadelig be
invloed worden; 

0. dat de bedragen, welke op de bezittin
gen van een bedrijf moeten women afge
schreven, naar technische en economische 
beginselen moeten worden bepaald: 

dat daarentegen de regeling van de wijze, 
waarop leningsschulden zullen women g~ 
delgd, een zaak ls van financlëel beleid, 
waarbij in het bijzonder aan de verhoudin
gen op de kapitaalmarkt en aan het alge
mene financiële beleid van de Regering be
tekenis moet women toegekend; 

dat het aan elkaar koppelen van deze 
beide regelingen dus niet mogelijk ta, zon
der dat in enig opzicht aan de beginselen 
van een juist beheer wordt tekort gedaan; 
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dat de comptabilitettsvoorachriften der 
gemeenten de gelegenheid bieden om ver
schillen tussen atlossingen en afschrijvin
gen op de juiste wijze in de administratie 
tot uitdrukking te brengen en te voorko
men, dat door een minder Juist beheer op 
het vermogen van de gemeenten wordt in
geteerd; 

dat het de taak van Ged. Staten is hier
op toe te zien en het ook met het oog op 
dit toezicht niet nodtg is een principieel 
ongewenste afhankelijkheid van de beide 
bedoelde regelingen vast te leggen; 

dat derhalve een aanvulling, a1a door 
<ffd. Staten wordt gewenst. niet nodig ia, 
terwijl er ook overigens geen redenen zijn 
om aan de verordening goedkéuring te ont
houden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit, a.18nog goedkeuring te verlenen aan 
het besluit van de raad der gemeente 
Voorburg van 5 November 1947, zoals dit 
Is gewijzigd bij raadsbesluit van 6 Februari 
1948, tot vaststelling van een nieuwe be
been,verordening voor de gemeentebedrij" 
ven. 

Onze Minister van Binnenlandse Ze.ken 
is belast enz. 

(À. B.) 

16 Februari 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 86). 

Van een gemeente met nog geen 2500 
inwoners kan niet worden gevergd dat 
zij, door financiële steun te verlenen 
voor een vroedvrouw het uitoefenen 
van haar praktijk mogelijk maakt of 
bevordert, indien meer dan één huis
arts ter plaatse zal zijn gevestigd. Een 
dergelijke gemeente is niet verplicht 
aan een zich aldaar vestigende vroed
vrouw een zodanig inkomen te verze
keren, dat zij hiervan kan bestaan. 

Het i8 onaanvaardbaar, de uitkering, 
welke een vroedvrouw van gemeente
wege ontvangt, afhankelb"k te stellen 
van een aan haar door een derde uit te 
keren bedrag. 

Wij JULIANA, enz.; 
·Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente .Haastrecht, te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
bolland van 16/JS December 1946, G.S. no. 
274/1, waarbij de bezwaren van de Genees
kundig Inspecteur van de Volksgezondheid 
tegen het vast.stellen van een regeling tot 
het toekennen van een subsidie en. even
tueel, extra toelage, ten behoeve van een 
vroedvrouw te Haastrecht. gegrond zijn 
verklaard; 

De Raad van State, Aldeling voor de ge-
1 

schlllen van Bestuur, geboord, advies van 
19 Januari 1949, No. 76/I; · 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Ze.ken van 10 Februari. 1949, 
No. 12164, Afdeling Maatschappelijke Zorg 

I (Bureau Algemene en Juridische Zaken); 
0. dat de Burgemeester der gemeente 

Haastrecht, waarnemende de taak van de 
raad dier gemeente, bij zijn besluit van 16 
Juli 1944 L gedurende de tij<L dat in de ge
méente Haastrecht één praktizerend ge
neesheer duurzaam en metterwoon geves
tigd Is, aan de door het gemeentebestuur 
daartoe aangewezen vroedvrouw een sub
sidie ad f 250 c.q. een extra-toelage per 
jaar beeft toegekend, zoals nader is om
schreven in de volgende, aan deze toeken
ning verbonden, voorwaaJ:".d.en: 

1. Het gemeentelijk subsidie ad f 260 per 
Jaar alsmede de extra-toelage, genoemd sub 
6, worden slechts toegekend, mlang en 
voorwver de plaatselijke geneesheer een
zelfde bedrag als subsidie en - eventueel 
- als extra-toelage aan de daartoe door 
het gemeentebestuur aangewezen verlos
kundige verleent. 

2. De sub 1 bedoelde verloskundige i8 
ver:')licbt, baar diensten gratla te verlenen 
aan . &rmla.stlge pa.tien ten, die niet op een 
of andere wijze voor verloskundige hulp zijn 
verzekerd, zulks op vertoon van een desbe
treffend bewijs van het Burgerlijk Armbe
stuur. 

3. Zij 111 verplicht duurmam verblijf te 
houden binnen de kom van de gemeente. 

4. In geval ziJ niet in staat is baar prak
tijk uit te oefenen. zal zij hebben zorg te 
dragen voor deskundige vervanging van 
haar t.a.ak. Zo vaak zulks het geval is, zal 
zij dit tijdig dienen te melden aan het ge" 
meentebestu ur. 

5. Bij de uitoefening van baar praktijk 
heeft zij zorg te dragen, dat zij nimmer de 
behandeling van een baar overeenkomstig 
sub 2 toevertrouwde patiënte verzuimt of 
verwaarloost voor een betalende en voorts 
haar praktijk zodanig in te richten, dat bij 
het verlenen door haar van verloskundige 
bijstand, de patiënten, gevestigd binnen de 
gemeente Haastrecht. voorrang genieten 
boven hen, die bulten deze gemeente wonen. 

6. Zolang en in zoverre de halve op
brengst uit baar verloskundige praktijk, 
vermeerderd met het ,gemeentel.tJk subsidie, 
blijft beneden een bedrag van f 600 ,per 
jaar, ml boven en behalve dit subsidie de 
gemeente bij wijze van extra-toelage het 
daaraan ontbrekende toekennen. Indien de 
verloskundige meent. voor deze extra-toe
lage over enig jaar; ln aanmerking te ko
men, dient zij v66r de lste Maart van het 
daarop volgend Jaar bij het gemeentebe
stuur in de daartoe door de Burgemeester 
nodig. geachte bescheiden, waaruit haar in
·komen over het voorafgaande jaar afdoen
de blijkt. 

i. Het gemeentelijk subsidie, c.q. extra
toelage, vervallen zonder verder aanzegging 
of dergelijke, indien: a. een of meer der 
boven gestelde voorwaarden niet worden 
nageleefd; b. meer dan ·één geneesheer bin
nen de gemeente metterwoon en duurzaam 
verblijft en aldaar de geneeskundige prak.
tijk uitoefent; 

c. de verloakundlge niet haar taak ver-
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richt zoals een dergelijke functionaresse 
betaamt; d. naar het oordeel van de Bur
gemeester ook overigens niet geschikt Is 
voor de vervulling van haar taak in de ge
meente Haastrecht; II. te rekenen met in
gang van 1 Augustus 1944 heeft ingetrok
ken de "Instructie van de G<lnieente-ver
loskundlge te Haastrecht", vastgesteld in 
de vergadering van de gemeenteraad op 23 
December 1903 en zoals deze sedertdien Is 
gewij-tigd; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat zowel het belang van de gemeente 
bij de bevordering van de volksgezondheid, 
als dat van de plaatselijke geneesheer bij 
een regelmatige uitoefening van diens 
praktijk zijn gebaat bij de aanwezigheid 
van één vroedvrouw in de gemeente Haas
trecht; dat, teneinde tot dit doel te gera
ken, financiële steun noodzakelijk Is, om 
aan deze eventuele verloskundige een be
staansminimum te verzekeren; dat op 
grond van het bovenstaande met de plaat
selijke geneeskundige overeengekomen is, 
dat deze steun voor gelijke delen door deze 
en door de gemeente dient te worden ge
dragen, rolang binnen de gemeente één ge
neesheer metterwoon aanwezig is, die zijn 
praktijk aldaar ui toef ent; 

dat, nadat de G<lneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid bij Ged. Staten van 
Zuidholland tegen dit besluit bezwaren had 
ingebracht, dit college bij zijn genoemd be
sluit deze bezwaren gegrond heeft ver
klaard, daarbij overwegende, dat de Inspec
teur In de eerste plaats bezwaar heeft te
gen de bepaling dat het aan de vroedvrouw 
toe te kennen subsidie, vermeerderd met 
een extm-toelé.ge, slechts verleend wordt, 
indien en voor zolang er één geneesheer te 
Haastrecht gevestigd is; dat genoemde In
specteur in de tweede plaats het in de re
gellng ontworpen bedrag van f 1200 als 
bestaansminimum ontoereikend oordeelt en 
dit op ongeveer f 1875 zou willen zien be
paald; dat in de derde plaats naar de me
ning van de Inspecteur het aan de vroed
vrouw te verlenen subsidie uitsluitend door 
de gemeente en niet ten dele ook door de 
genéeskundige behoort te worden ver
strekt; dat voorzoveél het eerste bezwaar 
betreft, geoordeeld moet worden, dat de 
komst van een tweede geneeskundige in de 
gemeente Haastrecht er toe leiden kan, dat 
de vroedvrouw, bij gebleken ontoereikend 
bestaansminimum, tot vertrek kan worden 
gedwongen; dat zulks, mede naar het oor
deel van de Inspecteur, op medische gron
den nte..t in het algemeen belang zou zijn 
en mitsdien ongewenst moet worden ge
acht; dat derhalve bedoelde beperkende be
paling uit de regeling dient te vervallen; 
dat ten aanzien van het tweede bezwaar 
moet worden geoordeeld, dat, in tegenstel
ling met de mededeling terzake in het 
schrijven van burgemeester en wethouders 
van Haastrecht van 11 October 1945, no. 
762, uit een nader ingewonnen bericht van 
de Bond van Nederlandse Vrouwen te Am
sterdam gebleken is, dat ook van die zijde 

het blijkens de ingezonden regeling te ga
randeren minimum-salaris van f 1200 ge
heel onvoldoende wordt geacht; dat deze 
organisatie als minimum-salaris voor de 
vroedvrouw een bedrag van f 2500 noemt; 
dat, gezien het vorenstaande en mede In 
aanmerking nemende de huidige tijdsom
standigheden, een bedrag van f 1200 als be
staansminimum inderdaad ontoereikend 
moet worden geacht en mitsdien niet ge
handhaafd kan blijven ; dat, voorzoveel be
treft het derde bezwaar, geoordeeld moet 
worden, dat bij de getroffen regeling de 
rechtspositie der vroedvrouw niet voldoen
de Is gewaarborgd; dat derhalve het haar 
te verlenen subsidie uitsluitend door de ge
meente behoort te worden verstrekt; 

dat de raad der gemeente Haastrecht van 
dit besluit in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat, blijkens het bestreden besluit, 
de Inspecteur In de eerste plaats bezwaar 
heeft tegen de bepaling, dat het aan de 
vroedvrouw toe te kennen subsidie, even
tueel vermeerderd met een extra-toelage, 
slechts verleend wordt, Indien en voorzover 
er één geneesheer te Haastrecht gevestigd 
Is; dat de gemeente Haastrecht nog geen 
2500 Inwoners telt en zich derhalve, even
min als de omringende gemeenten (bijvoor
beeld ~uderak, Bergambacht, Stolwijk, 
Berkenwoude, ·Hekendorp) veroorloven kan 
een vroedvrouw-ambtenaresse in dienst te 
nemen; -dat zij, ten einde de volksgezondheid 
te dienen, zeer wel heeft willen trachten de 
vestiging van een dergelijke functionaresse 
aldaar te bevorderen, aangezien de plaat
selijke geneesheer op die wijze meer tijd 
besteden kan aan zijn overige patlenten en 
daarnevens, bij roodvonkgeval, het gevaar, 
daaraan voor een kraamvrouw verbonden, 
vermindert; dat het hier beoogde doel 
eveneens in die mate bereikt wordt bij ves
tiging van een 2de geneesheer, zodat als
dan, uit het hoger vermeld oogpunt van 
de ·gemeente, geen aanleiding voor de over
heid meer bestaat, de vestiging van een 
vroedvrouw op dergelijke financiële wijze 
aan te moedigen; dat het overigens vrijwel 
uitgesloten geacht moet worden, dat zich in 
een dergelljk-e kleine gemeente een tweede 
geneeskundige vestigen zal, zodat het ge
vaar van het ontbreken van een bestaans
minimum voor een verloskundige, waardoor 
de vroedvrouw tot vertrek gedwongen zou 
zijn, naar zijn mening niet bestaat; dat ge
meend wordt, dat de gemeente dus alleszins 
de belangen van de volksgezondheid be
hartigt, indien zij er toe medewerkt, dat In 
de gemeente een verloskundige zich ves
tigt, doch dat zij niet zover behoeft te gaan, 
om zich de daaraan verbo:e.den ho~e uitga
ven langer te veroorloven, indien zich een 
tweede geneeskundige in de gemeente ves
tigt, daar dan, zoals reeds opgemerkt werd. 
de belangen van de kraamvrouwen en ove
rige patlenten door de aanwezigheid van 
twee geneeskundigen voldoende gewaar
borgd zijn; dat voorts uit niets blijkt, welke 
medische bezwaren de Inspecteur voor
noemd tegen deze regeling koestert, zodat 
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ook. door de raad niet beoordeeld kan wor
de,i, of deze bezwaren opgeheven worden 
bij de door die Inspecteur voorgestane re
geling: dat, wat het tweede bezwaar be
treft, het in het besluit als minimum-inko
men genoemd ·bedrag ad f 1200 beoordeeld 
moet worden naar het tijdstip, waarop het 
genomen werd, in casu dus naar de toe
stand op 16 Juli 1944; dat toch de burge
meester zich ter zake In verbinding gesteld 
heeft met de adjunct-directrice van de 
Kweekschool voor Vroedvrouwen te Am
sterdam, Mevrouw S. Sievertsen-Büvig. 
van wie door de toenmalige geneesheer ver. 
klaa.rd werd, dat deze tevens Voorzitster 
was van de Bond van Nederlandse Vroed
vrouwen en welke autoriteit op dit gebied 
verzekerde, dat, wanneer ten behoeve van 
een verloskundige een minimum-inkomen 
gegarandeerd werd van f 1200 per Jaar, 
zeer zeker een bekwame verloskundige zich 
ln de gemeente zou vestigen, hetgeen ook 
inderdaad plaats beeft gevonden; dat wel
iswaar sedert het nemen van het besluit 
het bedrag ad f 1200 als gevolg van de 
sindsdien sterk. gestegen kosten voor het 
levensonderhoud thans niet meer voldoen
de mag zijn, doch dat er zijnerzijds geen be
zwaar bestaan heeft o~. indien de verlos
){undige een daartoe strekkend verzoek in
gediend _bad, dit tn gunstige overweging te 
nemen; dat dit ve~k. ofschoon hiertoe 
een wenk gegevel) werd, nimmer ingediend 
is, vermoedelijk als gevolg van de gunstige 
pa.rtlculiere levensomstandigheden van de 
betrokkene; dat het onhoudbare van een 
dergelijke wijze van beoordeling van een 
l:>esluit in het algemeen ad absurdwn aan
getoond kan. worclen, mede wanneer het le
yensnlveau eens een dalende tendenz zou 
vertonen, doch dat volstaan kan• worden 
met ln dit verband alleen reeds te wijzen 
op de bevreemdende beoordeling In casu: 
dat Ged. Staten aanvankelijk het door de 
Inapecteur genoemde bedrag van f 1500 
gegrond achtte, daarbij wijr.ende op het 
,-larls van een vroedvrouw ln Rijksdieni,t 

· in een standplaats 4e klasse, te weten van 
f 1284 's Jaars st~de tot f 1781 per jaar. 
docb dat het college. zie~ bij schrijven van 
16 Januari 19:4~. na toeliehtlng door het ge
meentebestuur met het bedl'ag van f 1200 
:verenigde; dat -bll,jkens het bestreden . be
'1ult de Inspecteur thans zijn eigen voor
gesteld bedrag van f 1500 weer te laag acht 
en het noodzakelijk oordeelt dit te zien be
paald op f 1,816 terwijl het.college van Ged. 
Staten wederom, zijn standpunt wijzigt. en 
In afwijking van -.de mening van Januari 
van {iatzelfde Jaar, QQ~rzijda het bedrag te 
i,aag vindt (ter adstruQtte wordt zelfs het 
bedrag van f 2500 genoemd) en anderzijds 
daardoor mede blijk geeft het onderhavige 
gemeente-besluit toch weer te gaan beoor
delen niet naar het moment, waarop het 
genomen te, maar naar de "huidige tijds
omstandigheden" ; dat echter naar zijn me
nlng de beoordellng van een besluit behoort 
te geschieden tn het raam van de tijd. 
waarin het genomen is, en, indien later 

wijzigingen noodmkelijk zijn, deze alsdan 
daarin aangebracht kunnen worden; dat 
geen enkel besluit meer genomen zou kun
nen worden, indien men een eindoordeel 
daarbver uitsprak met aanwenden van 
maatstaven ruim twee jaar na dato; dat 
ten aanzien van het derde bezwaar, name
lijk dat het aan de vroedvrouw te verlenen 
subsidie uitsluitend door de gemeente en 
nlet ten dele ook door de geneeskundige 
behoort te worden verstrekt, opgemerkt 
dient te worden, dat de Inspecteur blb'k
baar geheel over het hoofd ziet, dat de vo
rige vroedvrouw eveneens van de genees
kundige een toelage genoot en bovendien 
in het door de gemeente betaalde salaris 
voor een groot deel verdisconteerd was een 
gedeelte van het salaris van de gemeente
geneesheer, welke laatste dit afstond om 
in zijn praktijk een vroedvrouw te hebben; 
dat er, gezien het zeer geringe getal arm
lastige patlenten (te weten Mn 1n de afge
lopen twee jaren), geen enkele reden voor 
de gemeente bestaat om iemand, die voor 
het overgrote gedeelte zijn inkomen uit een 
particuliere praktijk verkrijgt en bovendien 
in particuliere dienst van de geneeskundige 
la. in dien van de gemeente te nemen, 
waarop immers het voldoen aan het laatste 
bezwaar V&Q de Inspecteur zou neerko
men; dat het de raad onaannemelijk voor
komt, dat uitsluitend ter wille van een 
gunstiger rechtspositie een ambteUJke be
trekking wordt gecreëerd, zulks. nog te 
minder, wanneer er zoals in het onderha
vige geval generlei behoefte bestaat ~ 
een dergelijke overheidsfunctie; 

O. dat Ged. Sta~n ten onrechte gegron# 
hebben verklaard het bezwaar ve.n de In, 
specteur tegen "de bepaling, dat het ZO• 

genaamde subsidie c.q. vermeerderd met de 
toelage, aan de vroedvrouw slechts word\ 
verleend, indien en vopr zolang te Haas
trecht slechts één geneesheer te gevestigd t 
~ dat immers njet ts in ·te zien, dat door 
deze bepaling de geneeskundige armenver
zorging. In de gemeente Haastrecht in,shet 
gedra.ng kQmt of kan komen; ' · 

dat~ hoe wenselijk In het algemeen de 
aanwez_lgheld van een vroedVI'QJJW voor ·het 
iverlenen van verloskundige hulp. In de ge
mee~te 90k i:µoge zijn, van een gemeente 
als H.aaatrecbt. welke nog geen 2600 in
woners telt, niet kan worden gevergd. dat 
zij, door flnanieläle s~eun te . . yerlenen, voor 
een vroedvrouw het . uitoefenen van haar 
prakt.ij~ moge lij~ , maakt of bevordert, in
dien meer dan Mn bulsa.rts ter plaatse zal 
~n gevestigd; ... · . 

dat Ged. Staten eveneens ten onrechte 
gegrond hebben verklaard het bezwaar van 
de Inspecteur, dat de subsidieregeling van 
de gemeente Haastrecht uitgaat van een t4t 
la:ag' bedrag (f 1200) als minimum-inko
men;.:. 

dat immers de gemeente Haastrecht niet 
wettelijk verpllcht te aan een zich ter 
plaatse vestigende vroedvrouw een zodanig 
inkomen te verzekeren, dat zU hiervan kan 
bestaan, terwijl bovendien het bedrag van 
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f 1200 gezien moet worden in het licht van 
het tijdstip van va,ststelling, namelijk 16 
Juli 1944; · 

dat ten slotte Ged. Staten terecht het be
zwaar van de Inspecteur tegen de eerste 
voorwaarde van het subsidiebesluit name
lijk dat subsidie en extra-toelage slechts 
worden toegekend zolang en voor zover de 
plaatselijke geneesheer eenzelfde bedrag 
uitkeert, gegrond achten, aangezien het 
onaanvaardbaar is de uitkering, welke een 
vroedvrouw van gemeentewege ontvangt, 
afhankelijk te stellen van een aan haar 
door een derde uit te keren bedrag; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 Q. het beroep ongegrond te. verklaren, 

voorzoveel betreft het bezwaar van de Ge
neeskundige Inspecteur van de Volksge
zondheid tegen de eerste voorwaarde van 
het besluit van 16 Juli 1944; 

2 °. met vernietiging van het bestreden 
besluit van ~d. Staten van Zuidholland, 
voor wat betreft de beide overige bezwaren 
van de Inspecteur, deze bezwaren alsnog 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

16 Febrvari 19,4.9. ARREST van de Hoge 
Raad (Rv. artt. 4, 56; Onteig.wet artt. 
6~3). 
, Verweerders hebben zich in dezen 
niet bloot aan het oordeel van den 
H. R. gerefereerd. Anders Adv.-Gen. 
Hooykaas. 

Nu het bestreden onteigeningsvonnis 
is gewezen tussen eiser en B., die ten 
tijde van de dagvaarding in cassatie 
was overleden, kon eiser die dagvaar
ding doen geschieden aan de gezamen
lijke erfgenamen (art. 4, 6° Rv.). AJ" 
dus heeft hij aan zijn verplichting tot 
oproep van de tegenpartij voldaan, al 
was ook een van de erfgen.a.m.en, de 
weduwe B., In het onteigende goed ook 
gerechtigd voor de helft krachtens hu
welijksgemeenschap en voorts nog als 
vruchtgebruikster. 

Mr L. R. J. Ridder van Rappard, in zijn 
hoedanigheid van Burgemeester der ge
meente Gorinchem en als zodanig die ge
meente vertegenwoordigende en voor haar 
in rechte optredende, eiser tot cassatie van 
een tussen eiser en J. A. P. Beekmans te 
Gorinchem gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Dordrecht van 24 Nov. 1948, 
adv, Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom, 

tegen: 
de gezamenlijke erfgenamen van wijlen J. 
A. P. Beekmans voornoemd. te Gorinchem 
overleden 5 Mei 1948. zijnde: 

1 °. Anna Cornelia Hubertine Lommen, 
weduwe van voornoemden overledene, wo
nende te Gorinchem; 

2-9 enz. 
verweerders in cassatie, adv. Mr D. J. Vee
gens. 

De Hoge Raad, enz.; 
O. dat blijkens het bestreden vonnis en 

de tussenvonnissen der Rechtbank van 7 
April 1948 en 16 September 1948, waarnaar 
het bestreden vonnis voor de feiten ver
wijst, ten name en ten behoeve van de ge
meen te Gorinchem in het belang der volks
huisvesting de onteigening is gevorderd 
van een gedeelte groot 0.32.70 H.A. van het 
perceel Kadastraal bekend gemeente Go
rinchem Sectie A. no. 2151, zijnde dat ge
deelté van voornoemd perceel, dat niet 
reeds bij vonnis van de Rechtbank van 11 
Juli 1947 ten name en ten behoeve van de 
gemeente Gorinchem is onteigend, welk 
perceelsgedeelte volgens het Besluit der 
onteigening in de registers van het Ka-. 
daster staat ten name van voornoemden 
J. A.P. Beekmans als eigenaar; 

dat de Rechtbank de gevorderde onteige
ning heeft uitgesproken met vaststelling 
van het bedrag der schadeloosstelling op 
f 3320; 

dat de Rechtbank aangaande de schade
loo8stelling, voor zoveel in cassatie van be
lang is, heeft overwogen: enz. 

0. dat tegen het bestreden vonnis als mid
del van cassatie is aangevoerd: enz. 

0. dat de verweerders bij con<:lusie va,n 
antwoord hebben doen zeggen: dat de oor
spronkelijke gedaagde, J. A. P. Beekmans, 
op 5 Mei 1948 te Gorinchem is overleden, 
als zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden 
ingevolge de wet in verband met zijn testa
ment, den !Oden Maart 1936 verleden voor 
den notaris A. H. Klokke te Dordrecht, 
nalatende zijn echtgenote~ de verweer
ster onder 1 °. met wie hij in alge
hele gemeenschap van goederen gepuwd 
was, en zijn acht kinderen, de verweerders 
onder 2° tjm 9°, ieder voor een gelijk ge
deelte; dat de nalatenschap en de gemeen
schap van goederen nog niet gescheiden en 
gedeeld zijn; dat derhalve in het onteigende 
onroerende goed gerechtigd zijn: verwet:!r
ster onder 1 ° voor de helft krac.htena ge
meenschap en voor 1/9 van de andere helft 
of 1/18 als erfgename en verweerders onder 
2~ tfm 9-0 als erfgenamen ieder voor 1/18 
gedeelte; dat de erflater bovendien aan zijn 
weduwe het levenslang vruchtgebruik heeft . 
gelegateerd van het 4/9 gedeelte van zijn 
nalatenschap, dat haar niet in eigendom 
toebehoort, welka beschikking tot dusver . 
door de kinderen niet is aangetast met een 
beroep op hun legitieme portie; dat eiser 
zijn cassatieberoep uitsluitend heeft gericht 
tegen de erfgenamen als zodanig; dat zijn 
verzuim de weduwe als deelgerechtigde in 
de gemeenschap van goederen, c.q. ook als 
vruchtgebruikst·~r voor den Hogen Raad te 
dagvaarden, de vragen doet rijzen, of het 
Cd.Ssatieberoep a) ontvankelijk is, b) :üleen 
gevolg heeft tussen eiser en de erfgenamen, 
of c) op grond van de - mogelijkerwijs aan 
te nemen - ondeelbaarheid van de vorde
ring tot onteigening kan leiden tot vernie
tiging van het bestreden vonnis in zijn ge
heel; dat verweerders uit de rechtspraak 
van den Hogen Raad een· duidelijk ant-
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woord op deze vragen niet hebben kunnen 
aftelden en zich er derhalve van onthouden 
een keuze te doen uit de drie bovengenoem
de mogell,jkheden; dat verweerders met het 
oog op hun geringe financiële belang bij 
deze zaak zich ook ten aanzien van het voor
gestelde middel refereren aan het oordeel 
van den Hogen Raad; dat de on telgen de 
partij de beweerde onvoldoende motivering 
van het bestreden vonnis niet heeft uitge
lokt; 

O. dat verweerders, sprekende van een 
verzuim van eiser om de weduwe Beekmans 
als deelgerechtigde 1n de gemeenschap van 
goederen en als vrucht.gebrulkster te dug
vaarden en de mogeUJkheld opwerpende, dat 
eiser daardoor ln zijn cassatieberoep niet
ontvankelijk is, daarmede in wezen tegen 
de ontvankelljkheid bezwaar hebben ge
maakt en zich niet bloot aan het oordeel. 
van den Hogen Raad hebben geref.ereefd; 

O. omtrent de ontvankelijkheid, dat het 
bestreden vonnis 1s gewezen tussen eise.r en 
meergenoemden J. A. P. Beekmans, terwijl 
voorts vaststaat dat laatstgenoemde ten 
tijde van de ln art. 53 der Onteigeningswet 
voorgeschreven betekening en dagvaarding 
was overleden; 

dat onder die omstandigheden eiser, nu de 
Onteigeningswet dienaangaande geen o.fwjj
kende regeling inhoudt, bedoelde betekening 
en dagvaarding kon doen geschieden op de 
wijze vermeld in art. 4, onder 41°, Rv. en hij 
zulks doende aan zijn verpllchting tot ot>
roep van de tegenpartJj heeft voldaan; 

dat derhalve eiser ontvankelijk is in zijn 
beroep in cassatie; 

0. thans aangaande het door eiser aan
gevoerde middel van cassatie: enz. 

dat uit het voorafgaande volgt, dat het 
opgeworpen middel niet kazJ. slagen: 

o. dat nu eiser en verweerders op enige 
punten in het onge)Jjk zijn gesteld, er ter
men z)Jn de koeten van het geding 1n cas
satie te compense:ren 1n voege als hlerna 
zal worden bepaald; 

Verwerpt het beroep; 
P,mpenseert Je kosten. op het geding in 

cassatie gevallen tussen eiser en verweer
ders 1n dier voege, dat leder der partijen 
haar eigen kosten zal dragen. 

Uit de CQncl-e van den Adv .-Gen. 
Hooykaas halen · wij aan: 

Requirant vraagt_ intussen, naast vernie- f 

tiglng van het vonnis van de Rechtbank, 
vel'O(frdeling van verweerders in cassatie in 
de kosten, op die instantie gevallen. En 
hiertegen hebben dezen, die zlch wat het 
middel zelf betreft,, refereerden aan het, 
ootqeel van Uw Raad, zlch bij conclusie van 
antwoord en pleidooi van hun raadsman 
verzet. ll:et punt behoeft dus nog een af-
zonderlijke bespreking. · 

Verweerdere stellen in cassatie seheel 
passief te zijri gebleven en de beweerde 
onvoldoende motivering van het bestreden 
vonnis niet te hebben 'Uitgelokt. 

Requlrant ln cassatie bestrijdt belde stel-
lingen en ·wel: • 

de eerste: omdat verweerders in cassatie 
de wijze van dagvaarden hebben besproken, 
door er op te wijzen, dat door requlrant al
leen de erfgenamen van Beekmana zijn ge
dagvaard, terwiJ1 deze, in gèmeenschap van 
goederen. gehuwd, naast zijn weduwe en 
acht kinderen als erfgenamen ook een 
rechtverkrijgende uit anderen hoofde heeft 
nagelaten, t.w. zijn weduwe als gerechtigde 
voor haar deel tot de genoemde gemeen
schap; 

de tweede: enz. 
Req. werkte dele argumentatie bij pleidooi 

nader aldus ult, dat de vermelding v. h. be
staan der huwelijksgemeenschap .geen an
dere strekking kan hebben dan het cassa
tieberoep te doen mislukken. En inderdaad 
bevat de conclusie van antwoord van ver
weerders een enkel element, hetwelk deze 
veronderstelllng van requirant althans be
grijpelijk maakt. 

De conclusie spreekt n.l. van de moge
lijkheid van niet-ontvankelijk zijn van het 
cassatieberoep en van die, dat dit beroep 
alleen gevolg zou hebben tussen eiser en de 
erfgenamen, terwijl het duidelijk la, dat in 
deze beide gevallen het doel, door requirant 
met het casea.tleberoep klaarblJJkeJJJk nage" 
streefd, n.l. vernietiging van het vonnis in 
zijn geheel, niet zou worden bereikt. 

Verweerders hebben echter tijdens de 
pleidooien bij monde van hun raadsman de 
door requlrant veronderstelde strekking 
van hun vermelding van de gemeenschap 
uitdrukkelijk ontkend, Hun enige bedoeling, 
stellen zij nader, ut tot klaarheid te komen 
en te weten, welke, ·,de gevolgen zullen zijn 
van het door Uw Raad in deze te wfjzen 
arrest. 

Ik ben geneigd te dezen verweerders In 
hun nadere stelling te volgen. Hun argu
ment schijnt aannemelijk. Inderdaad heb
ben ·zij er belang bij, dat klaarheid beerse 
omtrent de strekking van het te wijzen ar
rest. Dit ls trouwens evenzeer een belang 
van requlrant. De andere opvatting, dat de 
vermelding zou dienen, om het beroep in 
cassatie te doen mlalukken, zou Ik ook 
daarom niet willen aanvaarden, omdat lk 
geneigd zou zijn een zodanig streven. een 
procesinstantie op zuiver formele grond te 
do~n mislukken, onbehooriiJ"k te achten en 
lk onbehoorliJ'k optreden van een proces
partij niet zonder dtildeli;,"ke aanwijzingen 
wil aannemen. 

Ik ga er dus verder van ult. dat de con
clusie van antwoord van verweerders er 
enkel naar streeft tot klaarheid te komen 
ten aanzien van de betekenis van het door 
Uw Raad te wijzen arrest. Bij deze ver
onderstelllng best.aat er naar mijn oordeel 
geen aanleiding verweerders 1n de kosten. 
op de cassatie gevallen, te veroordelen ult 
dezen hoofde. Zij hebben toch geen ver
weer gevoerd, doch enkel aangedrongen op 
een uitspraak van Uw Raad met betrek
king tot een moeilijkheid, waartoe de geko
zen vorm van dagvaarding huns inziens 
aanleiding kan geven. 

Of deze moeilijkheid werkelijk bestaat. 
komt intussen betwijfelbaar voor. Met re-
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quirant in cassatie ben ik van oordeel, ~ 
de gezamenlijke érfgenamen van wijle$ 
Beekmans gedagvaard zijn ale tormele Prdll' 
cespartij. Vgl. artikel 88 in verband md 
artikel 18 van de Onteigeningswet, het ar
rest van Uw Raad van 25 Aug. 1931, W.; 
1.2467. N. J. 1981. blz. 1431, en van Wijmen, 
het Onteigeningsproces, blz. 61. 

Doch ook indien Uw Raad -deze opvat,-. 
ting niet zou deleQ, 7-0U mij een eenvou~ 
oplossing mogelijk schijnen, die de door ver.i 
weerders gesignaleerde moeiliJKheid voll~ 
dig opheft, Gedagvaard. zijn de geza.men~ 
lijke erfgenamen van Beekmans, ten eind~ 
de vernietiging van het vonnis, waarvan. 
berÓep. te horen uitspreken. Volgena d• 
stellingen van verweerders· zelf nu v&lt de 
kring van rechthebbenden op het te onh 
eigenen perceel samen met de kring v~. 
de gedagvaarde erfgenamen, zodat inder
daad de personen, die ln het geding moete:q., 
optreden, zijn opgeroepen en In de gelegen., 
heid gesteld, desverlangd, verweer te voe-
ren, De enige bUzonderheid i~ hierbij, dat 
een van de erfgenamen, n.l. de weduwe van 
Beekmans, rechthebbende zou zijn nie\ 
slechts krachtens erfrecht, doch ook uit 
anderen hoofde. Voorts blijkt uit niets, dat 

- het de bedoeling van requlrant mu zJJn de 
weduwe van BeekIIlans In haar la&tste 
qualiteit niet te dagvaarden; Integendeel, 
het is zijn klaarbUJkeUJke opzet het gehele. 
geschil aan Uw Raa.d voor te leggen .. Ver
weerders wensen zich ook niet hiertegen te 
verzetten, doch dringen enkel aan op een 
duidelijke uitspraak. Wat belet, gezien deze 
omstandigheden, de dagvaarding te inter
preteren overeenkomstig haar klaarbUJke- · 
Ujke bedoeling en onder gezamenlijke erf
genamen de erfgename-weduwe zowel voort 
haar aanspraken krachtens erfrecht als1 

voor haar eventuele aanspraken uit ande-
ren hoofde te betrekken? ' 

Aan beide genoemde oplossingen, de ge-• 
zàmenlijke erfgenamen als formele proces-~ 
partijen als •omv&ttend de erfgename-wedu
we ook voor wat betreft haar eventuele 
aanspraken niet uit erfrecht, Is gemeen, l 
dat aan de ontkentenis van de gestelde hu- · 
welljksgemeenscbap door requlrant en het 
bewijsaanbod terzake van verweerders geen 
aandacht behoeft te worden geschonken, · 
zijnde het bestaan van deze gemeenschap 
voor het onderba vige proces niet verder 
relevant. 

(N. J.) 

18 Februari 1949, ARREST van de Hoge 
Raa.d. (Besluit Alg. Vestigingsverbod 
Klelnbedr1jt 1941 art. 8). 

Art. 3, lid t, van dit Besluit omvat 
mede de uitbreiding van het in een In
richting uitgeoefende bedrijt met een 
nieuwen tak van bedrijf. 

Verweerder heeft weliswaar '& Hofs 
beslissing In beroep niet uitgelokt, 
doch, nu hij ln cassatie tot verwerping 
van h~t beroep heeft geconcludeerd. 
moet hij als de ln het ongelijk gestelde 

partij ln de kosten der cassatie worden 
veroordeeld. 

De rechtspersoonlijkheid bezittende be
drijfsorganisatie de Onderva.kgroep Con
sumptie-Usberelding, gevestigd te Amster
dfJ.m, eiseres tot cassatie van een op 22 Juli 
1948 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
tu.Cltleu partijen gewezen arrest, adv. Mr Y. 
H. :M. Nljgh, 

tegen! 
W. C. Wassenburg, wonende te Rotterda.m, 
verweerder in cassatie, adv. Mr G. J. Blok; 
(Gepleit door Mr A. Boekwinkel te Rotter
da.ru). 

De Hoge Ra.all, enz.; 
o. dat ult het bestreden arrest blijkt: 
dat de eiseres tot cassatie - verder de 

Ondervakgroep te noemen - Wassenburg 
. in kort geding heeft gedaagd voor den Pre-

sident van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
en heeft gevorderd hem te veroordelen tle 
uitoefening van den kleinverkoop van con-· 
sumptie-ijs voo.r gebruik elders dan ter 
plaatse In zijn Inrichting aan de Vier
ambachtstraat 119 te staken, mlang de be
nodigde vest.iglng13vergunning voor dezen. 

· bedrijfstak door hem niet la verkregen; 
dat de Ondervakgroep daarbij onder meer 

heeft gesteld: 
! .,dat W$8senburg omstreeks eind 1947, 

althans na 2 Dec. 1941, een -door .hem in een 
inrichting aai,. tie Vierambachtstraa.t 119 te 

· Rotterdam gedreven caté-restaurantbedrijf 
: (snackbar) heelt uitgebreid met de .verkoop 
: van consumptieüs voor gebruik anders dan 
• ter plaatse (det&.Uhandel in eonsumptieljs) · 

en vervolgens in die inrichting de uttoofe •. 
· nlng van bedoelde bedrijfstak heeft doen. 

a&:nvan.gen ten aanzien van het publiek; 
"dat bij volgens de bepalingen van bet 

1 Besluit .Algemeen V-estiglngsverbod. Klei.!)-, 
1 bedrijf 194-1, alvorens de uitoefenillg van de. 
1 deta-llhandel in consumptieijs (andera dan, 

voor gebruik ter plaat.se) in bedo~lde jn .. , 
, richting ten aanzien van het publlek te. 

hebben doen aanvangen, in het bezit had • 
· moeten zijn van een V eatigtngsvergw:mlng 

voor de klelnverkoop van consumptie-Ijs 
1 
'anders dan voor gebru~ ter ~plaatse, 9.fge-

1 geven door bemiddeling van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken :voor Zuid~Hol-

1 land te Rotterdam; . 
1 "dat hij eehte1· nimmer over zodanige 
1 v~vergunning heeft beechlkt, toen 

hij met de uitbreiding van zijn bedrijf ·met 
1 de verkoop van consumpUe-ija voor gebruik. 
andere da.n ter plaat.se een aanvang IJl88.kte. 
en de ultoetening van de detailhandel 1n 

1 

qonsumptie-ijs (anders dan ,voor gebrUik 
ter plaatse) door hem dan ook geschiedt 
onrechtmatig, want in strijd met een wette! Wke bepaling aangevangen; 

.,dat deze toestand niet langer kan worden. 
geduld en onmiddellijke voorziening daar· . 

1 
tegen dl'lngend noodmkelljk 1s au 

dat-de Pr-esidentbij vonnis van 4 Juni 1948 
· de ingestelde vor<!ering heeft ontzegd; 

dat het Hof op het beroep van de O~der-
l vakgroep bij het bestreden arrest dlt vonnis. 
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heeft bekrachtigd, na te hebben overwogen: S., althans v. t. van art. 3 van het Besluit 
"dat de grieven van de Ondervakgroep ,4.lgemeen Vestigingsverbod Klelnbedr'"Jf 

hierop neerkomen, dat de President ten on- 1941 Junct.18 de artt. 1 en 10 van de Vesü
rechte niet heeft aangenomen, dat Was!len- &ingswet Kleinbedrijf; 
burg voor de met Goede Vrijdag 1948 be- omdat het Hof heeft overwogen en beslist 
gonnen verkoop van conswnptie-ljs anders als voormeld; 
dan voor gebruik ter plaatse een vergun- ten onrechte. 
nlng nodig bad; aangezien immers art. 3 van het Besluit 

"dat het Hof deze grief ongegrond acht; Algemeen V eatigtngsverbod KleinbedrlJf 
"dat de Ondervakgroep toch aan Wassen- 1941 (welk besluit op grond van paragraaf 

burg alleen verwijt. dat hJj een door hem in Ivan de Verord~nlng nr. 23/1940 en in o~-er-
een Inrichting aan de Vierambacht.str&.at eenstemming mP.t de para.graten 2 en 3 van 
119 te Rotterdam gedreven café-restaurant- de Verordening nr. 3/1940 van den Rtjk&
bedrijf (snackbar) heeft uitgebreid met de commissaris voor het bezette Nederlanuse 
verkoop van consumptie-ijs voor gebruik gebied door den Secretaris-Generaal van 
elders dan ter plaatse (detailhandel in con- de departementen van Handel, Nijverheid 
sumptie-ijs) en vervolgens in die Inrichting en Scheepvaart en van Landbouw en Vu.
de uitoefening van bedoelde bedrijfstak serlj ls gegeven en na op grond van art. 15 
heeft doen aanvangen ten aanzien van het van het Besluit Bezettingsmaatregelen 
publiek, zonder hiervoor de volgens de be- (Staatsblad nr. E 93) van de bevrijding af 
palingen van het Besluit Algemeen Vesti- tot 10 Februari 1945 buiten werking te zijn 
gingsverbod Kleinbedrijf 1941 vereiste ver- geweest. krachtens verordening van :het 
gunning te hebben verkregen; - Mllitair Gezag nr. 63 van 20 Januari 1915 

"dat nu In artikel s van dlt besluit. het- wederom gedeelteUjk en bij verordening 
welk verbiedt om bepaalde Inrichtingen te van het Mllitair Gezag nr

1 
103 van 10 Mei 

vMtigen zonde1· vergunning, de uitdruk- 1945 wederom geheel In werking is geweest 
ktng "vestigen van een Inrichting", ook tot 4 Maart 1946, zijnde vervolgens bij de 
blljkena de daarvan gegeven omschrtJvlnJ, wet van 11 Met 1946 (Staatsblad G 118) dlt 
kennelijk in dezelfde beteken1B is gebezigd be.sluit wederom In werklng gesteld met 
als deze uitdrukking heeft In artlkel· 1 van terugwerkende kracht fut 4 Maart 1948), 
de Veaü.gtngswet Kleinbedrijf 1987: geen onderschei-1 maakt tussen vestiging 

,,dat de Vestigingswet Kleinbedrijf 1987 van een Inrichting, waarin e~n tak van de
onderscheld maakt tUBSen het in artikel 1 tailhandel. ambacht. of kleine nijverheid 
dler wet genoem,l~ vestigen van een inrich- wordt uitgeoefend en de uitbreiding van een 
tlng ter uitoefening van een tak van detail- gevestigd bedrijf met een tak van detail
handel, ambacht of kleine nijverheid en het handel, ambacht. of kleine nijverheid, zoals 
In artikel 10 vermelde uttbrelden van het In dit verschil wel wordt gemaakt in de artt. 
een inrichting uitgeoefend bedrijf met een 1 en 10 van de Vestlg:lngswet Kleinbedrijf, 
tak- van detailhandel, ambacht of kleine nu immers in art. 3 van het Algemeen Vea
nijverheld, onder welk ultbrelden Is te ver- tlg:lngsverbod Kleinbedrijf 1941 in het twee
staan het in een reeds gevestigde inrichting de Ud de vestlging van een i,nrichtlng wordt 
ter uitoefening van een bedrijf mede gaa.nL geïnterpreteerd als het in een Inrichting 
uitoefenen van een bedrijf, dat tot <:;.en t.a.v. het pµblle!t doen aanvangen van de 
daarin tot dWJVE:r nog niet beoefende tak uitoefening van een tak van bedrijf, terwijl 
van detatlhandel, ambacht of kleine nijver- In art. t 11d s van de Vestigingswet onder 
heid behoort; t vestigen van een lnrtchtlng wordt verstaan 

,,dat derhalve aan het begrip vestigen het doen aanvangen t.a.v. het publiek van 
van een inrichting In artikel 1 niet een zo de uitoefening va.n het bedrijf in het &lge
rulme betekenis kan worden toegekend, dat · meen, zodat. waar in art. 8 van het Alge
daaronder het zo Julat bedoelde "uitbreiden"'• meen Vestigingsverbod Kleinbedrijf tussan 
zou zijn begrepen; ~ vestiging van een bedrtJf en de uitbreiding 

.,dat in het Besluit Algemeen Vestlgtngs-1 daarva.n geen onderscheid wordt gemaakt. 
verbod Kleinbedrijf 1941 alleen het vestigen naast dit art. 1 niet nodig la een met art. 10 
van een inrichting wordt verboden en e(.n van de Vestlg:lngswet Kleinbedrijf correa
met artikel 10 van de Vestigingswet Klein-· ponderend artikel. waarbij nog eens ult
bedrlJf 198'1 corresponderende verbodabepa-' drukkelijk de uitbreiding van een gevestigd 
llng daarin ontbreekt; 1 bedrijf met een tak van detailhandel, am-

,,dat het Hof daarom voorshands van oor- bacht of kleine nijverheid zonder vergun. 
deel l8. dat Wassenburg, &l aangenomen. ntng wordt verboden; 
dat hij door de verkoop van consumpt1e-jjlf-' 0 dat art. 1 van de Vestigingswet Klein
voor gebruik elders dan ter plaatse zijn ge. bedrijf 1937 een regeling inhoudt betreffen
vest1gd caté-restaurantbedrljf heeft uttge" de het vestigen van een inrichting, bestemd 
breid met een tak van detailhandel, hter- voor de uitoefening van een tak van deta.tl
voor ntet een vel'gunning ingevolge het BE.-
sluit Algemeen Vestlgtngeverbod Klelnbe- handel. ambacht of kleine nijverheid; 
drijf 1941 behoefde"; dat, ingevolge het derde Ud, die wet ouder 

o. dat de Ondcrvakgroep het arrest be- het vestigen van een Inrichting verstaat 
strijdt met het na"·olgende middel va.n ca.s- het doen aanvangen van de uitoefening van 
118.tie: het bedrlJf ten aanzien van het publt~ der-
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halve hetgeen in de wandeling het openen 
van een zaak wordt genoemd; 

dat, blijkens de Memorie van Toelichting 
tot het ontwerp van voormelde wet, daar
nevens een overeenkomstige regeling nood
zakelijk werd geacht ten aanzien van de 
uitbreiding van het 1n een inrichting uitge
oefende bedrijf met een nieuwen tak van 
detailhandel, ambacht of kleine nijverheid, 
omdat mnder deze aanvulling de voorge
stelde regeling slechts op z6 beperkte schaal 
effect zou hebben en z6 gemakkelijk te ont
duiken zou zijn, dat zij veel van betekeniJ!I 
zou inboeten; 

dat voor de uitbreiding een afzonderlijke 
bepaling in art. 10 van het ontwerp werd 
voorgedragen, waarbij voor deze figuur de 
vestigingseisen werden verlicht: 

dat evenwel de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal een amendement aanvaard.de, 
waardoor deze verlichting werd geschrapt; 

dat door dezen gang van zaken de eisen 
voor het vestigen van een inrichting en die 
voor de uitbreiding dezelfde werden, doch 
vanwege den aanvankelijk anderen opzet 
belde figuren 1n twee verschlllende artike
len - 1 en 10 van de wet - behandEild 
bleven: 

o. dat het duldE:IIJk 18, dat; toen 1n 1941 
bij het Besluit Algemeen Vestigingsverbod 
Kleinbedrijf 1941 riog scherper bepalingen 
ten aanzien van het vestigen werden inge
voerd, de regeling wederom belde figuren 
zou moeten omvatten, zomede, dat zij, b]j 
gelijke behandeling van belde figuren, in 
één bepaling konden worden aaamgevat; 

dat dit tot uitdrukking werd gebracht in 
het tweede lid van art. 3 van het Besluit, 
lietwelk in 1941 bepaalde, dat onder vesti
ging van een inrichting bestemd of mede 
bestemd voor de uitoefening van een tdk 
vàn bedrijf wordt verstaan het tn een tn
rfé.httng ten aanzien van het publlek doen 
aanvangen van de uitoefening van een tak 
van bedrijf; 

dat. terwijl het Hof meent, dat deze 
definitie dezelfde beperkte betekenIS zou 
hepben als de definitie, die art. 1 van de 
V'qormelde wet gaf, reeds het verschil in 
tekst leert, dat zulks niet het geval is; 

dat immers in art. 1 van de wet onder 
het vestigen van een inrichting slechts werd 
begrepen "het doen aanvangen van de uit
oefening van het bedrijf ten aa.nzlen van 
1;1.et publtek" (het openen ener zaak), doch in 
art. 3 van het Besluit daaronder wordt -ver
staan "het in een inrichting ten aanzien van 
het publlek doen aanvangen van de uitoe
fening van een tak van bedrijf''; ' 

dat deze tekst mede omvat - en blijkens 
de hlervoren vermelde geschiedenis ook niet 
anders beoogd kan hebben dan mede te om
vatten - de destijds in a.rt. 10 der wet ge
regelde figuur van de uitbreiding van het in 
een inrichting ultgeoefende bedrijf met een 
nieuwen tak van bedrijf: 

dat derhalve het Hof art. 3 van het Besluit 
heeft geschonden en het middel is pgrond: 

0. dat Wassenburg wellswaar 's Hofs be-

slissing in beroep niet heeft uitgelokt, doch 
hij, nu hij in cássatle tot verwerping va.n 
het beroep heeft geconcludeerd, als' de 1n 
deze instantie in het ongel.ijk ge.stelde pat tij 
in de kosten der voorziening in cassatie 
moet worden veroordeeld; 

Vernietigt het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage; 

Verwijst de zaak naar dit Hof ter verdere 
behandeling en beEillssing met inachtnemiDS 
van dit arrest; 

Veroordeelt Wassenburg in · de kosten 
(Salnrls f 600). 

Gewezen · overeenkomstig de conclusie 
van den Proc.-Gen. Mr Berger. 

(N. J.) 

18 Februari 19.+9. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Amsterdam. (Alge
meen Rijksambtenarenreglement art. 
14, Ze 11d). 

Terecht la, met toepassing van de7'8 
bepa.llng, de bezoldiging ingehouden 
van een ambtenaar, die om principiële, 
redenen niet heeft voldaan aan een op
roeping in m111talre dienst en deswege · 
is ondergedoken, zodat hij zijn werk
zaamheden als prosector niet heeft ver
richt. Meerdere ge.vaar om gearresteerd, 
te worden heft de veiil)lichting de bur
gerbetrekking waar te nemen niet op, 

G., wonende te A.., klager, 
tegen: 

de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te Amsteroam, 
I• rechte: 
POllf alla.: 
O. voorts ten principale, dat het Gerecht 

op grond van de Inhoud der stukken en 
van het ter terechtzitting verhandelde als 
vaststaande aanneemt: 

dat klager bij besluit van verweerder dd. 
17 Nov. 1947 voor het tijdvak van 1 Nov. 
1947 tot en met 30 Sept. 1948 is benoemd 
tot prosector bij de anatomie aan de Rijks-
universiteit te Groningen; · 

dat klager ln .Mei 1948 een oproep heeft 
ontvangen om In werkelijke militaire- dienst 
te komen, c.q. 0m zich als militair te mel
den bij het onderdeel. waarbU hij was In
gedeeld; 

dat klager om principiële redenen aan 
de7.e oproep geen gevolg heeft gegeven en 
is ondergedoken; 
. dat hij aldus gedurende de maand J'unl 

194.8 generlei werkzaamheid als prosector 
heeft verricht; 

dat bij bU verzoekschrift dd. 16 Juni 1948 
verweerder beeft verzocht hem met ingang 
van 1 Juli 1948 ontslag te verlenen. welk 
verzoek is Ingewilligd bij besluit dd. 17 
Juli 1948; 

0. dat het Gerecht moet onderzoeken of 
verweerder bij het thans bestreden besluit 
gerechtigd was om met toepassing van het 
bepaalde bij artikel 1.f, lid 2, van het Al-
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gemeen Rijksambtenarenreglement aan 
klager uitbetaling van diens salaris over de 
maand Juni 1948 te weigeren; 

O. dienaangaande, dat het Gerecht van 
oordeel is, dat klager, besloten hebbende 
om zijn dienstplicht als mllltalr nlét te ver" 
vullen, verplicht was geweest om zijn werk 
als prosector te verrichten, waaraan geens
zins afdoet dat klager aldus zich in meer
dere mate aan de kans om op last van de 
mllltaire autoriteiten te worden gearres
teerd wu hebben blootgesteld dan onder
gedoken zijnde; 

0. dat uit het vontnstaaade volgt, dat 
klager in strijd met zijn verplichtingen 
opzettelijk heeft nagelaten om gedurende 
de maand Juni 1948 zijn dienst als prosec
tor te verrichten, zodat verweerder bevoegd 
was aan klager uitbetaling van diens sa
laris over die maand te weigeren: 

0. dat geenszins gezegd kan worden, dat 
verweerder van deze bevoegdheid een an
der gebruik beeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor hem die bevoegdheid is 
gegeven: 

0. dat derhalve als volgt dient te worden 
bMUBt· 

,Recht.doende : 
verklaart klager nlet-ontvankeUJk In zijn 

vordering tot veroordeUng van verweerder 
In de kosten van het geding; 

verklaart het door klager lngeBtelda be
roep voor het overige ongegrond. 

Geen hoger beroep Ingesteld, 
(A.B.) 

18 Februari 19,jS. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

Terecht beeft de Raad besloten tot 
verbouw van de o. 1. school, teneinde 
een van de beide leslokalen, dat thans 
niet wordt gebruikt, te kunnen bestem
men voor de door het bestuur der bij
zondere 1. school opgerichte kleuter
school, voor welke school elders geen 
lokaliteit beschikbaar Is. De binder, die 
voor de o. 1. school .zal ontstaan, indien 

· in hetzelfde gebouw een kleuterschool 
wordt gehouden, Is niet zodanig te ach
ten, .dat deswege aan bet raadsbesluit 
goedkeuring zou moeten worden onthou
den. Het is niet te verwachten. dat het 
leerlingental van de o. 1. school reeds 
binnen atzienbaren Wd zo groot zal 
zijn, dat een tweede leerkracht nodig Is 
en dus ook het tweede leslokaal zal 
moeten worden 1n gebruik genomen. 

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

door J. Stlenstra c.s. te Westdongere.deel 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 26 Juli 1948, 2e a.tdellng, 
no. 197, houdende goedkeuring va.n het be
sluit van de raad der gemeente Westdon
geradeel van 2 Maart 1948, no. 416, tot ver
bouw van de openbare lagere school te Nes 
e-n tot aanleg van een nieuwe speelplaats 

ten behoeve van de ChristeliJ'ke kleuter
school aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehottrd, advies 
van 19 Januari 1949, no. '12{1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1949, No. a-3.092, Afdeling La
ger Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Westdonge
radeel, beslissende op een verzoek van het 
bestuur der bijzondere lagere school te 
Ne11t om het leegstaand lokaal der open
bare lagere school aldaar in huur te mogen 
ontvangen met terrein voor een speelplaats 
ten behoeve van een door dit bestuur opge
richte kleuterschool, in zijn vergadering 
van 2 Maart 1948 heeft besloten tot ver
bouw van de openbare lagere school te Nes 
en tot aanleg van een nieuwe speelplaats. 
overeenkomstig het bij dit besluit behoren
de plan met tekening; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen. 
dat deze kleuterschool thans wordt gehou
den in een lokaal der Nederduits Her
vormde Gemeente te Nea. welk lokaal ech
ter. door toeneming van het_ aantal leerlin
gen, voor dit doel te klein is; dat genoemd, 
bestuur in bet dorp Nes geen andere lokaw• 
ll~eit kan bekomen. welke voor dit doel ge
schikt te, terwijl het geen middelen kan. 
bijeenbrengen voor de stichting van een ge
heel nieuwe kleuterschool; dat, indien geen. 
andere lokaliteit wordt verkregen, de kleu. 
terscbool ml moeten worden opgeheyen; 
dat b.et bestuur daarom gaarne in buur zou 
willen ontvangen het leegstaand lokaal der
opeI?,ba:re lagere school te Nes, met een 
speelterrein; dat bet voor het dorp Nes 
noodzakelijk is, dat deze kleuterschool In. 
stand wordt gehouden; dat het daarom in 
het belang der gemeente nodig is. in de.ze
de gevraagde medewerking te verlenen; dat. 
In de openbare lagere school te Nes dan 
echter enige veranderingen moeten worden. 
aangebracht, zoals op het bijgevoegde plan. 
met tekenlng nader Is aangegeven: 

dat Gede,pllteerde Staten van .Friesland. 
bij h1,Jn besluit van 26 Juli 1948, 2e a.tdeling" 
no. 197, evenbedoeld raadsbesluit hebben 
goedgekeurd, na te hebben overwogen, dat. 
de raad der gemeente Westdongeradeel In 
verband met een terzake ingekomen ver-• 
zoek eenstemmig beeft besloten. aan het . 
bestuur der bUrondere lagere school te Nes: 
ten behoeve van een door hem opgerichte 
kleuterschool in huur af te staan een thans. 
ongebruikt lokaal der openbare lagepe
echool te Nes; dat in verband met een .zo
dantge bestemming van dit lokaal naar het. 
oordeel van de raad enige veranderingen 
dienen te worden aangebracht, onder ande-
ren bestaande in het maken van een af- . 
zonderlljke Ingang, het dichtmetselen van 
een muuropening en de aanleg van een' 
nieuwe speelplaats; dat de oudercommissie
der openbare lagere sc!bool te Nes en de at
deling Ne.-Wlerum van "Volksonderwljs" 
bij een gezamenlijk adres van 12 Maart 
1948 bij hun college tegen het raadsbesluit. 
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alsnog bezwaren hebben Ingediend, welk~ in 
hoofdzaak zijn gegrond op: L vrees, dat 
het onderwijs aan de leerlingen der open
bare lagere school door het verlenen van 
huisvesting aan de kleuterschool ml wor
den gehinderd, II. de mogelijkheid, dat dom.· 
de inmiddels tot stand gekomen wijziging 
der Lager-Onderwijswet 1920 binnen niet te 
lange tijd een onderwijzer van bUsta.nd ml 
moeten worden aangesteld, in welk geval 
het aan de kleuterschool beschikbaar te 
stellen lokaal voor het openbaar lager on
derwijs zal moeten worden gebruikt en de 
thans te maken verbouwingskosten mits
dien onnuttig zouden zUn besteed; dat uit 
d~ lpgekomen ambtsberichten en het ver
slag van een door een commissie uit bun 
college gehouden bespreking met burge
meester en wethouders· der gemeente West
dongeradeel is komen vast te staan, dat 
enige hinder van het lager onderwijs welis
waar niet geheel zal kunnen WOl"den ver
meden, doch dat deze binder niet van die 

. aard zal zijn, dat hierin een bezwaar tegen 
het verlenen van de gevraagde goedkeuring 
zou moeten .zJJn gelegen; dat hun college.. 
met de adressanten van oordeel la, dat, in 
verband met de wijziging, welke artikel 2 
der Lager-Onderwijswet 1920 bij de wet 
van 26 Juni heeft ondergaan, de mogelijk
heid niet iR uitgesloten, dat binnen niet te 
lange tijd de openbare lagere school te Nes 
31 leerllilgen ml tellen. in welk geval het 
thans leegstaande, voor de kleuterschool te 
bestemmen, leslokaal voor het openbaar la
ger onderwijs dienst zal moeten doen: dat 
dan de door de thans voorgestelde verande
ring verkregen toesta.nd zijn betekenis zal 
hebben verloren en de daaraan door de ge
meente bestede kosten door de noodzakelijk 
geworden opzegging van het, gebruik van 
het lokaal waarschijnlijk slechts voor een 
klein deel door de inmiddels ontvangen 
ltuur zullen zijn gedekt; dat het genomen 
raadsbesluit voor de gemeente dus inder
daad een financieel risico medebrengt, doch 
dat dit risico naar het oordeel van hun 
college in dit geval redelijkerwijze moet 
worden aanvaard, nu la gebleken, dat ter 
plaatse voor de kleuterschool (ten aanzien 
waarvan burgemeester en wethouders heb
ben medegedeeld, dat zowel het ac.hoolbe
stuur als het gemeentebestuur alles zullen 
doen, om deze aan de daaraan te stellen 
paedagoglaobe en andere etsen te zullen 
doen beantwoorden) geen andere passende 
huisvesting kan worden gevonden en de 
huidige economische omstandigheden een 
oplossing door nieuwbouw voora.lsnog in de 
weg staan: dat het buitendien niet verant
woord UJkt, tbaDB bij het ' heersende grote 
gebrek aan achoollokallteiten een leslokaal 
geheel ongebruikt te laten alleen met het 
oog op een omstandigheid, welke zich even
tueel zal kunnen voordoen; dat bun college 
-dan ook In de vorenvermelde overwegingen 
geen aanleiding heeft kunnen vinden, de 
goedkeuring aan het besluit te onthouden, 
waarbij dit college er van uitgaat, dat het 
gemeentebestuur de nodige regeling ml 

treffen, opdat de ingebruikneming van het 
iok$8.l onmiddellijk kan worden beëindigd, 
zodra dit ten behoeve van het openbaar 
lager onderwijs alsnog noodzakelijk mocht 
bliJ'ken. welke regeltng het gemeentebestuur 
immers in liet te sluiten huurcontract zal 
kunnen vastleggen; 

dat J. Stienstra en 5 anderen van dit be
sluit in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat een lokaliteit voor klenteronderwija, 
grenzende aan de lokaliteit voor het geven 
van lager onderwijs. grote bezwaren kan 
opleveren voor het onderwijs in de lagere 
school; dat het leerlingental. der lagere 
school stUgende is en op 1 April 1948 de 28 
bereikt had, terwijl de- kans groot ie, dat 
binnen afzienbare tijd het aantal boven de 
30 zal stijgen en een tweede leerkracht kan 
worden benoemd, waardoor twee lokalen 
noodzakelijk worden; dat volgens het 
raadsverslag de genoemde kosten van f 4300 
dan nutteloos zullen zijn uitgegeven in een 
tijd, waarin het zuinig zijn met financiën 
en materiaal geboden is; dat zij er uttdruk
kelijk op wijzen. dat een of meer der ge
noemde bezwaren gevoeld worden door het 
college van Gedeputeerde Staten van Fries
land en door het RUksacbooltoezicht, een 
en ander blijkende uit de beslissing van 
genoemd college en uit de adviezen, uitge
bracht door de Inspectrice in de inspectie 
Dokkum en de Hoofdinspecteur in de 3e 
Hoofdinspectie te Groningen; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken met Gedeputeerde Staten moet worden 
geoordeeld, dat de raad der gemeente West
dongeradeel terecht heeft besloten tot ver
bouw van de openbare lagere school te Nes 
ten einde een van de beide ~slokalen, welk 
lokaal thans niet wordt gebruikt, te kun
nen bestemmen voor de door het bestuur 
der bijzondere lagere school te Nes opge
richte kleuterschool, voor welke school 
elders geen lokaliteit beschikbaar is: 

dat weliswaar voor de openbare lagere 
school enige hinder zal kunnen ontstaan, 
Indien in hetzelfde gebouw een kleuter
school wordt gehouden, doch dat deze hin
der niet zodanig is te achten, dat deswege 
aan het raadsbesluit goedkeuring zou 
moeten worden onthouden; 

dat niet is te verwachten, dat het leer
lingental van de openbare school reeds 
binnen atzlenba.re tijd zo groot 7.8.1 zijn, dat 
een tweede leerkracht nodig is en dus ook 

· het tweede leslokaal moet worden in ge
bruik genomen: 

dat in verband hiermede ook tegen de 
aan de verbouw verbonden kosten geen 
bezwaar bestaat: 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 192-0; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Weten.schappen is belast enz. 
(A.. B.) 
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18 Febmari 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101, le lid). 

Vergoedingen voor administratie
werkzaamheden ten behoeve van een 
lagere school moeten geacht worden te 
behoren tot de uitgaven, welke ter ver
zekering van de goede gang van het 
onderwijs zijn gedaan, en vallen mits
dien onder letter o van art. 66. Nu het 
schoolbestuur de desbetreffende uitga... 
ven ten behoeve van een tweetal echo• 
len nodig geacht heeft en deze uitga
ven werkelijk gedaan zijn, heeft de ge
meenteraad zich ten onrechte begeven 
In een beoordeling van de vraag, of de
ze uitga.ven te boog waren, aangezien 
het schoolbestuur vrl:I is om de ver
goeding ingevolge art. 101, le lid, naar 
eigen inzicht ten bate van zijn scholen 
te besteden, waarbij onverschillig is de 
vraag, of deze uitgaven boven de nor
male eisen uitgaan. 

Nu de Raad bij het vaststellen van 
de voor vergoeding In aanmerking ko
mende uitga ven alleen had te beoor
delen of de door het schoolbestuur ge
declareerde uitgaven werkelijk zijn ge
daan en in baar geheel tot de kosten, 
bedoeld in art. 101, te lid. behoren, be
hoort daarbij buiten beschouwing te 
blijven de vraag, ot de toegekende ver
goeding voor het voeren van de ad
ministratie in strijd is met het K. R. 
van 5 Oct. 1946 tot vaststelllng van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou
dingen 1945. 

Wij JULIANA. enz. 
Beschikkende op• het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Alkemade tegen 
het besluit van ~eputeerde Staten der 
provincie Zuid-Holland van 27 Juli 1948, 
No. 616, waarbij, met wijziging In zoverre 
van het besluit van de raad der gemeente 
Alkemade van 9 October 1947, het bedrag 
van de volgens artikel 101, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor vergoeding 
In aanmerking komende uitga.ven van het 
Rooms-Katholiek Kerkbestuur van de pa
rochie van de H. Petrus Banden te Roelof
arendsveen voor de drie onder zijn bestuur 
staande scholen voor het gewoon lager 
onderwijs over het jaar 1946, nader ls be
paald op f 90Z7,49: 

De Raad van State, Afdellng voor de 
Geschlllen van Bestuur, geboord, advtel!I 
van 19 Januari 1949, No. 79/I: . 

Op de voordracht van Onze :lllnlster van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
U Februari 1949, No. 33.096, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Alkemade 
bij besluit van 9 October 1947 het bedrag 
van de volgens artikel 101, eerste lld. der 
Lager-Onderwijswet 1'920, voor vergoeding 
in aanmerking komende uitga.ven van het 
Rooms-Katholiek Kerkbestuur van de pa
rochie van de H. Petrus Banden te Roelofs
arendsveen voor de drie onder zijn bestuur 

staande scholen voor het gewoon lager on
derwijs over het jaar 1946 heeft vastgesteld 
op f 8712,49, daarbij overwegende, dat uit 
de bij de rekening overgelegde bescheiden 
der onder één bestuur staande drie scholen 
is gebleken, dat voor de Rooms-Katholieke 
school te Nieuwe-wetering f 0,60 per leer
llng in rekening is gebracht voor admini
stratiekosten, zodat voor de twee andere 
scholen bezwaarlijk een hogere vergoeding 
kan gegeven worden :dat uit de mededeling 
van het hoofd der Rooms-Katholieke Jon
gensschool gebleken la. dat het hier betrof 
een reeds ten vorigen jare gemaakte af
spraak met de schoolhoofden om de ver
goeding voor alle scholen te brengen op f 1 
per leerling, zodat vellig aangenomen kan 
worden, dat hier niet de werkelijk gemaak
te kosten voor bijbouding van een zeer 
eenvoudige schooladministratie in rekening 
zijn gebracht; 

dat, nadat het Rooms-Katholiek Kerk
bestuur van de parochie van de H. Petrus 
Banden van dit raadsbesluit bij Gedepu
teerde Staten van de provincie Zuid-Hol
land in beroep was gekomen, dat college 
bij besluit van 27 Juli 1948, no. 616, met 
wijzigtng in zoverre van het besluit van de 
raad der gemeente Alkemade van 9 October 
194'1, het bedrag van de volgens artikel 101 
te lid, der Lager-Onderwijswet 1930, voor 
vergoeding in aanmerking komende uit
ga ven van de appellant voor de drie onder 
zijn bestuur staande scholen over het jaar 
1946 voor het gewoon lager onderwijs nader 
heeft bepaald op f 9027 ,49; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat bun college met de Onder
wijsraad van oordeèl Is, dat de gemeente
raad zich ten onrechte beeft begeven in een 
beoordeling van de vraag, of de gedecla
reerde uitgaven wegens de kosten van ad
ministratie te hoog waren, daar het school
bestuur krachtens de term.ke geldende wet
telijke voorschriften vrij is de gemeente
lijke exploitatievergoeding ten behoeve van 
zijn scholen met Inachtneming der wet te 
besteden op de wijze, welke hem het beste 
voorkomt; dat de gemeenteraad alleen had 
te beoordelen, of de gedeclareerde uitgaven 
in felte zijn gedaan en in haar geheel tot 
de kosten der scholen, bedoeld ln artikel 
101, te lld, der wet, behoren; dat de des
betreffende uitgaven door overlegging van 
kwitanties zijn gestaafd. nlet aannemeliJ"k 
is gemaakt. dat zij geheel of gedeeltelijk 
voor een ander dan het aangegeven doel 
zijn aangewend en zij als administratie
kosten naar haar aard, ook volgens con
stante jurisprudentie, inderdaad tot de 
kosten der scholen behoren; 

dat de raad der gemeente Alkemade van 
het besluit van Gedeputeerde Staten 1n be
roep ls gekomen, aanvoerende, dat de raad 
bij de vaststelllng van de voor vergoeding 
In aanmerking komende uitga.ven voor dé' 
betreffende scholen buiten aanmerking 
heeft gelaten een bedrag van f 816 wegens 
door twee schoolhoofden teveel in rekening 
gebrachte vergoeding voor de kosten van 
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administratie; dat deze aftrek heeft plaa 
gehad op grond van de overweging, 
daar voor de Rooms-Kathollekè l!fChool 
Nieuwe-Wetering slechts f 0,60 per leer~ 
l1ng voor ·administratiekosten in rekenln,s 
is gebracht, toch bezwaarlijk voor de bei~
andere scholen een hogere vergoeding kan 
worden toegestaan ; dat de vergoeding, die 
t.ot en met het jaar 194ó nimmer hoger is 
geweest dan f 0,60 per leerling, bovendien 
nog naar 's raads oordeel niet met 100 % 
mag worden verhoogd, aangezien hierdoor 
In strijd wordt gehandeld met de bepalin
gen, vervat in het Koninklijk besluit van 
5 October 1946, houdende vaststelling van 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou
dingen 1946; 

O. dat vergoedingen voor administratie
werkzaamheden ten behoeve van een lagere 
echool geacht moeten worden te behoren 
t.ot de uit.pven, welke ter verzekering van 
de goede gang van het onderwijs zijn ge
daan en mU:sdten vallen onder letter o va.n 
artikel 56 der Lager-Onderwijswet 1920: 

dat, nu het schoolbestuur de desbetref
fende uit.gaven ten behoeve van een tweQtal 
van hem uitgaande scholen nodig geacht 
heeft en blijkens de stukken deze uitga ven 
werkeliJ"k gedaan zijn, de gemeenteraad zich 
ten onrechte heeft begeven in eèn beoor• 
deling van de vraag, of deze uit.pven te 
hoog waren, aangezien het schoolbestuur 
vrij ta om de vergoeding ingevolge artikel 
101, eerste lid, naar eigen inzicht ten bate 
van zün scholen te besteden, waarbij on
verechilllg is de vraag, of deze ult.pven 
boven de normale eisen uitgaan; 

dat, nu de gemeenteraad bij het vaststel
len van de voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven alleen had te beoordelen, 
of de door het schoolbestuur gedeclareerde , 
uitgaven werkelijk zUn gedaan en ln haar 
geheel tot de kosten der scholen, bedoeld 
ln artikel 101, le lid, der Lager-Onderwlja
wet 1920 behoren, daarbij bulten beschou
wing behoort te blijven de vraag, of de 
toegekende vergoeding voor het voeren van 
de administratie der betrokken scholen In 
strijd is met het Koninklijk besluit van 
5 October 1945, houdende vaststelling van 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou
dingen 1945; 

Gezien de Lager-OnderwUswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verBtaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mlnlster van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

18 Februari 19.j9. ARREST va.n de Hoge 
Raad. ( B. W. art. 1401 ; Octrooiwet art. 
30). 

Het in zijn bedrijf verkopen of af
leveren van het onderwerpelijke antl
stolmlddel aan of t.b.v. personen of on
dernemingen, waarvan de verkoper be· 
paaldeUjk weet, dat zij, zonder daartoe 
gerechtigd te zijn, het met dit middel 
behandelde bloed zullen gebruiken om, 

aJ qan nlet desbewust, inbreuk te ple
gen op het octrooi van eiser, komt 
hierop ne~r, dat hij zich ten koste van 
het den octrooihouder -toekomende de
biet. een afzet voor zijn waar verBChatt 
door willens en wetens te profiteren 
va.n het feit dat bepaalde personen het 
octrooi schenden zonder dat dit met de 
In de Octrooiwet gegeven rechtsmidde
len voldoende kan worden tegengegaan. 

Het aldus willens en wetens profijt 
trekken van octrooi-Inbreuk door an
deren en deze te bevorderen, is in strijd 
met de zorgvuldigheid, in het maat
schappelijk verkeer in acht te nemen 
t.a.v. de rechtmatige belangen van den 
octrooihouder. 

Het stellen van de7.en eis van zorg
vuldigheid geeft geen uitbreiding aan 
de uitsluitende bevoegdhedèn, welke 
art. 30 Octrooiwet den octrooihouder 
toekent, en ka.n evenmin gezegd wor
den de vrijheid te beperken, die handel 
en verkeer behoeven. 

Wat b:etreft verkoop en aflevering 
van bedoeld middel, waarbij verkoper 
niet de wetenschap had, dat bepaalde 
personen het met dit middel behandelde 
bloed zouden gebruiken om octrooi-in
breuk te plegen, is het Hof terecht uit
gegaan van de gedachte, dat het in het 
belang van de vrijheid van handel en 
bedrijf niet aangaat de bescherming, 
welke het gemene recht den octrooi" 
houder geeft, zo ver uit te strekken, 
dat van den verkoper een mate van 
zorgvuldigheid zou worden geëist, neer
komende op een rechtsplicht jegens 
den octrooihouder om zich te vergewis
sen wat de koper met het gekochte, 
gaat doen, te minder bij de onderhavige 
koopwaar. 

Het Nederlands Beheersinstituut. geves" 
tlgd te 's-Gravenbage, in zijn hoedanlgbe1d 
van wettelijken beheerder va.n het den 
Staat der Nederlanden krachtens het Be" 
sluit Vijándelljk Vermogen (E 188) op.;eko
men vermogen, eiser tot cassatie van een op 
26 Februari 1948 door het Gerechtshof te 
's"Gravenhage tussen partijen gewezen ar
rest, adv. Mr C. Croon, 

tegen: 
H. :J. Bon.da, wonende te Rotterdam, ver
weerder In cassatie, adv. Mr G. J. Blok. 

; 

De Hoge Raad. enz. i 
O. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat het Nederlands Beheersinstituut bij 

lDleidende dagvaarding Bonda heeft se
da,agd voor de Arr.-Rechtbank te Rotter
dam, onder meer stellende: 

"dat ondQf dagtekening van 16 Nov. 1940 
aan de Chemische Fabriek :Joh. A. Bencki
t1er G.m.b.H. te Ludwigshaten aan den Rijn 
{Duitsland) la ·verleend het Nederlands Oc
trooi No. 49~6&4 (klasse 53 c. 8) voor ene 
"Werkwijze voor het bij de bereiding van 
levensmiddelen verwerken van fibrinehou
•end bloed, respectievelijk · bloedplasma". 
,vaarvan de conclusie luidt: 
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"Werkwijze voor het bij de bereiding van 
levensmiddelen gebruiken van fibrinehou
dend bloed, reilpectlevelijk • bloedpla.sma, 
met het kenmerk. dat fibrinehoudend bloed, 
waaraan een anticoagulans voor fibrine iB 
toegevoegd, respectievelijk daaruit gew1:m
nen bloedplasma, wordt gebruikt in voe
dings- en genotmiddelen, in het bjjzond~r 
als bindmiddel in worst- en dergelijke vlees
waren, maar ook ter vervanging van ander 
eiwit in de bakkerij en de banketbakkerij"; 

dat dit octrooi krachtens art. 3 lid 1 van 
het Besluit Vijandelijk Vermogen (E 133) 
van rechtswege aan den Staat der Neder
landen iB overgegaan.; 

dat het Beheersinstituut krachtens art. 
10 van zoeven genoemd Besluit het krach
tens dit Besluit aan den Staat der Ned~r
landen opgekomen vermogen en dus uok 
het onder ha vlge octrooi beheert, .zijnde · het 
Beheersinstituut mitsdien gerechtigd de 
hierna te omschrijven vorderingen namens 
den Staat der Nederlanden tegen gedaagde 
in te stellen; 

dat Bonda, hanèelende te Schiedam onder 
den naam "Bogena", in of voor zijn beàrijf 
een product, ,,nonstolzout'" genaamd, ver
koopt, aflevert en voor een en ander in 
voorraad heeft, dat wat zijn eigenschappen 
betreft, geheel be.antwoordt aan het anti
coagulans genoemd in de conclusie vun 
voormeld octrooi: 

dat Bonda aldus handelt bepaaldelijk voor 
en ten behoeve van personen en/of onderne
mingen, die fibrinehoudend bloed respectie
velijk daaruit gewonnen bloedplasma. ver
handelen, bestemmen en/of aanwenden ten 
gebruike in voedlngs- en genotmiddelen, 
hetzij als bindmiddel bij worstfabricage, 
hetzij ter vervanging van ander eiwit in de 
bakkerij of ba.nketba.kkerij, of bij de vc.-"r
vaardiging van overige voedings- en genot
middelen; 

dat bedoelde personen en/of ondernam.in
gen, althans de Uiteindelijke gebruikers v:;i.n 
het door die per~onen en/of ondernemingan 
met het "nonstolzqut" van Bonda bewerkte 
bloed respectievelijk daaruit gewounen 
bloedplasma daarmede noodzakelijkerwtJze 
de geoctrooieerde werkwijze zullen toepas
sen, althans een derg~lijke toepassing het 
normaal te verwachten gevolg zal zijn ; 

dat Bonda, die met het octrooi van den 
Staat etnds langen tijd bekend is en aan 
derden het essentiële hulpmiddel tot het 
verrichten van de handelingen, die uitslui
tend aan den octrooihouder zijn voorbehou
den, verschaft met de bedoeling, althans 
met de wetenschap, althans moetende wE:
ten. dat die dérden, althans de uiteindelijke 
gebruikers van het door die derden met 
Bonda's "nonstolZout" bewerkte bloed of 
daaruit g-ewonn,.m bloedplasma inbreuk op 
het octrooi van den Staat zullen plegen, 
zich schuldig heeft gemaakt .en maakt aan 
onrechtmatig handelen, immers door be
wuste bevordering - nog wel uit winstbe
jag - van ingrijpen door derden in de ~h
ten van den Staat, in strijd handelt met de 

zorgvuldigheid, die met betrekking tot het 
goed van dezen betaamt; 

dat het Beheersinstituut voor zoveel no
dig stelt, dat Bonda's bekendheid met het 

· onderhavige octrooi volgt uit een uit het 
jaar 1943 daterende correspondentie met de 
rechtsvoorgangster van den Staat en in 
leder geval is teweeg gebracht door middel 
van een namens den Staat sub dato 27 Juni 
1946 aan Bonda door den deurwaarder J. N. 
van Engelenburg te Rotterdam betekend 
exploit: 

dat Bonda ook omtrent de uiteindelijke 
bestemming van het door hem verhandelde 
"nonstolzout" niet in twijfel heeft kunnen 
verkeren, hebbende hij immers dit product 
onder meer aan slagersbedrijven en derge
lijke regelmatig aangeboden en verkocht, 
terwijl bovendien al het bloed respectieve
lijk bloedplasma. van beesten, zoals runde
ren, schapen en varkens, tegenwoordig voor 
consumptieve doeleinden wordt gebezigd: 

dat Bonda, op zijn onrechtmatige hande
lingen gewezen heeft geweigerd deze te sta
k~n: 

dat de Staat door Boncfa's handelingen 
grote schade heeft geleden en thans nog 
lijdt ·zijnde immers enerzijds het octrooi 
door de talrijke door Bonda bevorderde in
breuken aanzienlijk in waarde verminderd, 
anderzijds de Staat die bij de exploitatie van 
het octrooi is geïnteresseerd, ernstig belem
merd in zijn mogelijkheden van het afslui
ten van voor hem gunstige licentie-over
eenkomsten, terwijl tenslotte de baten voor 
den Staat, uit een reeds bestaande licentie
overeenkomst voortvloeiende, door Bonda's 
onrechtmatige handelingen in aa.nzienUjK.e 
mate worden viermindêrd;" 

dat het Beheersinstituut op bovenge
noemde gronden heeft gevorderd de gestelde 
gedragingen van Bonda onrechtmat~g te 
verklaren en hem deze te verbieden onder 
oplegging van een dwangsom en tevens om 
Bonda te verooràelen tot het betalen van 
een schadevergoeding aan den Staat der 
Nederlanden; 

dat na bestrijding van deze vorderingen 
door Bonda de Rechtbank bij vonnis Vi::Ul 

26 Maart 1947 aan het Beheersinstituut ge
tuigenbewijs heeft opgelegd van de feiten 
door dit Instituut gesteld en te bewijzen 
aangeboden; 

O. dat het Gerechtshof bij het bestreden 
arrest, gewezen op het door Bonda inge
stelde hoger beroep, het vonnis der Recht
bank heeft vernietigd en, opnieuw recht
doende, het Nederlands Beheersinstituut 
alsnog niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn oorspronkelijke vordering, na onder 
meer te hebben o,·erwogen: 

"da.t -de griet van Bondf4. ie gericht tegen 
de beslissing van de Rechtbank, dat de hem 
bij de inleidende dagvaarding verweten ge
dragingen, indien bewezen, zijn aansprake
lijkheid jegens den Staat zouden medP,
brengen wegens schending van het aan 
dezen toekomende octrooi no. 49,664 (Kl. 53, 
C. S); 
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0
dat dit octrooi een werkwijze beschermt 

voor het bij de bereiding van levensmiddelen 
gebruiken van fibrinehoudend bloed, respoo
tievelijk bloedplasma, met het kenmerk, dat 
flbrinehoudend bloed, waaraan een anti
coagulans voor fibrine is toegevoegd, res
pectievelijk daaruit gewonnen bloedplasma, 
wordt gebruikt in voedings- en genotmid
delen, in het bijzonder alB bindmiddel m 
worst en dergelijke vleeswaren, maar ook 
ter vervanging van ander eiwit in de bak
kèrij en de bankE:tbakkerij: 

"dat ingevolge art. 30 der Octrooiwet 1910 
S. 313 (verder te vermelden alB O.W.) den 
houder van dit octrooi het uitsluitend recht 
toekomt tot het in of voor zijn bedrijf toe
passen van de voormelde werkwijze en het 
in of voor zijn bedrijf in het verkeer bren
gen, verder verkopen, verhuren, a.tleveren. 
of voor een of ander in voorraad hebben, of 
gebruiken van de volgens die werkwijze 
bereide stof; 

0 dat de aan Bonda verweten gedragingen 
hierop neerkomen, dat hij in en Toor zijn be
drijf verkoopt, aflevert en voor een en an
der in voorraad heeft, een product, genaamd 
nonstolzout, dat geheel beantwoordt aan het 
anti-coagulans, bedoeld in de conclusie van t 

voormeld octrooi, en dat de ver){oop en af
levering van dit product geschiedt aan per
sonen en ondernemingen waarvan hij weel, 
althans moet weten, dat zij of zelf met be
hulp van dat product de geoctrooieerde 
werkwijze toepassen of wel met dat product 
bewerkt bloed of daaruit gewonnen bloed
plasma afleveren aan derden, die daarme:ie 
de bedoelde werkwijze toepassen; 

"dat deze gedragingen niet bestaan in het 
toepassen van de geoctrooieerde werkwijze, 1 

noch betrekking hebben op een volgens die 
werkwijze bereide stof, ?.<>dat zij niet in
houden een lnbr~uk op het voormelde oc
trooi, als bedoeld bij art. 43 0. W., W'9lke, 
indien desbewust gepleegd, tot schadever
goeding zou verplichten; 

,,dat de onrechtmatigheid van die gedra
gingen volgens de O.W. ook niet kan wor
den aangenomen op grond, dat zij feiten 
zouden opleveren, welke ingevolge art. 46 
O.W. in verband met de artt. 4 7 en 48 Sr. 
strafbaar zouden zijn; 

,,dat uit het bovenoverwogene reeds volgt, 
dat van rechtstreekse inbreuk door Bonda 
op het onderhavige octrooi geen sprake ie: 

,.dat voorts, nu bij de inleidende dagvaar
ding niet bepaaldelijk is gesteld, dat de
genen, die met behulp van het door .Bon<la 
geleverde nonstolzout de geoctrooieerde 
werkwijze toepasten, zulks deden met het 
opzet tot inbreuk op het octrooi, tot het 
aannemen van Bonda's medeplichtlgh•:'ld 
aan of opzettelijk~ uitlokking van het mis
drijf van art. 45 O~W. iedere grond ont
breekt; 

"dat ook niet valt in te zien, dat Bonda da.t 
misdrijf zou hebben doen plegen, daar uit 
niets blijkt, dat hij zich van derden, die zelf 
niet strafrechtelijk aansprakelijk zouden 
kunnen worden gesteld, heeft bediend tot 
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het volbrengen van een door hem bepaalde
lijk beoogde octTooUnbreuk, immers zulks 

·niet voortvloeit uit het enkel afleveren van 
nonstolzout met de wetenschap, dat dit 
door anderen als hulpmiddel tot toepas3lng 
van de geoctrooieerde werkwijze - al dan 
niet met het op-zet tot octrooiinbreuk - zou 
worden gebezigd: 

"da.t echter handelingen ten na.dele van 
een octrooihouder, mogen zij al niet on
rechtmatig zijn volgens de bepalingen van 
de O.W., toch op grond van a.rt. 1401 B. W. 
aansprakelijkheid kunnen doen ontstaan, 
indien zij geacht moeten worden in te drui
sen tegen de zorgvuldigheid, die in het 
maatschappelijk verkeer betaamt ten aan
zien van eens anders goed; 

,,dat dus zal moeten onderzocht worden in 
hoeverre aan de aan Bonda verweten ge
dragingen een zodanig karakter ie toe te 
kennen; 

,,d&t bij de toetsing van handelingen, die • 
ingrijpen in de belangensfeer van den oc
trooihouder, aan den algemenen norm van 
art. 1401 B. W. e.r rekening mede zal moeten 
worden gehouden, dat niet een meer effec
tieve bescherming van een octrooi - bulten 
de bescherming, die de 0. W. zelve reeds ver
leent - zal mogen worden nagestreefd t~n 
koste van een, aan het belang daarvan on
geëvenredigde, ernstige beperking van de 
vrilb.eid, die handel en bedrijf voor hun nor
ma,e ontwikkeling behoeven; 

.,da.t voor een normaal handelsverkeer no
dig is, dat - behoudens uitdrukkelijk bij of 
krachtens de wet gestelde beperkingen -
een koopman vrijheid heeft om zijn waren 
te verkopen aan lederen gegadigde, zondE.r 
dat hij zich daarbij behoeft af te vragen 
welk gebruik de koper van die waren zal 
mak.en; 

"dat zeker van een koopman niet mag 
worden gevorderd, dat hij er zich reken
schap van zal geven of met behulp van het 
verkochte soms een octrooi-inbreuk zal 
worden gepleegd; 

"da.t hieruit volgt, dat de eis, dat Bonda 
de verkoop van zijn nonetolzout aan bepaal
de afnemers zou hebben nagelaten, omJat 
hij had moeten weten, - dus zich daar .n:,
kenschap van had kunnen en dan ook be
horen te geven -· dat deze van dat zout 
gebruik zouden ma.ken tot het plegen van 
inbreuk op het litigieuse octrooi, de grenzen 
van wat als bew.melijke zorgvuldigheid kan 
worden verlangd, stellig te bulten gaat; 

,,dat dus enkel nog te beantwoorden blijft 
de vraag of Bonda moet geacht worden on
rechtmatig te hebben gehandeld, nu htJ, 
volgens den steller der inleidende dag\taar
ding, het zout heeft verkocht met de bedoe
llng, althans met de wetenschap, dat dit als 
hulpmiddel bij h~t wederrechtelijk toepasaen 
van de geoctrooie.erde werkwijze zou wor
den gebezigd; 

.,dat, nu uit niets blijkt, dat bet Beheers
instituut aan Bonda heeft willen imputeren, 
dat hij het zout verkocht met het oogme1 k, 
dat daarmede octrooi-inbreuk zou word~ 

6 
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gepleegd, kan worden aangenomen, dat de 
gestelde "bedoeling" in feite geen andere 
betekenis heeft, dan de gestelde "weten
schap"; 

"d&t de octrooihouder aan de O.W. zekere 
middelen kan ontlenen tot het handha"en 
van de hem bij die wet toegekende uitslui
tende rechten; 

"dat die rechtshandhaving zijn persoonlijk 
belang is en hij dan ook zelf zal behoren dp 
te treden tegen schending van zijn recht, 
zonder van derden te mogen verlangen, dat 
zij hem bij zt,1n rechtshandhaving behulp
zaam zullen zijn, aangezien toch een alge" 
meen belang, dat derdên tot hulpverlening 
zou kunnen verplichten. te dezen ont
breekt; 

"dat weliswaar derden de belangen van 
den octrooihouder behoren te ontzien en zich 
derhalve lD het algemeen zullen moeten 
onthouden van handelingen, waardoor bij 
in de uitoefening of handhaving van .:üjn 
uitsluitende rechten zou worden belemmerd, 
en in het algemeen ook van handelingen, die. 
zonder redelijk doel verricht, tot nadeel van 
zijn positie, als houder van het octrooi, zou
den kunnen strekken, doch van derden niet 
mag worden gevorderd, dat zij zich i.c. de 
uitoefening van eigen rechten zullen beper
ken ten einde een betere bescherming van 
het octrooi dan door de O.W. zelf verleend, 
te bevorderen; 

,,dat nu de aan Bonda verweten gedragin
gen in geen enkel opzicht de aan den houder 
van het Utlgieuse octrooi toekomende rech
ten verkorten of hem belemmeren in de 
handhaving van die rechten - langa d~n 
in de O.W. aangegeven weg - tegenover 
hen, die dear·inbreuk op maken; 

,,d&t die gedragingen wel voor den oo
trooihoQder nadelig kunnen worden geacht, 
doch het oogmerk tot benadellng niet ls ge. 
steld of anderszins gebleken, terwijl Zij :.;e
ker niet zonder redelijk doel zijn vemcht, 
immers klaarblijkelijk met geen ander, dan 
het voor een koopman alleszins g'erecht
vaardigde doel van het behalen van winst; 

"dat, naar het oordeel van het Hof. van 
Bonda, als koopman niet kan worden ver
langd, dat hij zijn handelsdebiet zal lnkrun
pen en zijn waar niet zal verkopen en leve- ' 
ren aan personen, van wie hij weet, dat zij 
die waar zullen gebruiken of bestemmen 
voor toepassing van de ge()Ctrooteerde werk
wijze, enkel omdat - naar bij pleidooi na
mens het Beheersinstituut IB. aangevoerd -
de rechtstreekse handhaving van het oc
trooi grote kosten en moeiten voor den oc
trooihouder zou medebrengen, doordat de 
- eenvoudige - werkwijze door talrlJke 
personen en bedrijven wederrechtelijk wordt 
toegepast met behulp van een ant!coagu
lans, als het bewuste nonstolzout, dat niet 
een geoctrooieerd voortbrengsel is en waar
van de verkoop en aflevering dus niet tJU 
uitsluiting aan den octrooihouder is voor
behouden; 

,.dat hierdoor toch aan Bonda een beper- · 
klng van zijn eigen recht tot vrije verkoop 

van zijn handelsproducten zou worden op
gelegd, welke de strekking zou hebben van 
een hulpverlening tot de handhaving va.11 de 
rechten van den octrooihouder, waartoe bij 
niet kan worden verpllcht; 

.,dat, nu de aan Bonda verweten gedra
gingen, zoals zij bij de inleidende dagvaar
ding zt,Jn gesteld. den Hove niet onrecht
matig zijn voorgekomen, de door Bonda 
tegen het vonnis der Rechtbank ontwikkel
de grief gegrond moet worden geoordeeld;" 

0. dat tegen deze beslissing van het Hof 
wordt opgekomen met het navolgende mid
del van cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 1401 en 1402 B. W. 
in verband met cle a.rtt. 30, 87 en 43 der Oc
trooiwet (1910 Stbl. No. 118). 48 Rv., door 
te overwegen en te beslissen zoals hierbo
ven 1s weergegeven, een en ander ten ou
rechte en in strijd met de aangehaalde wets
artikelen, daar verweerder, handelende als 
door het Hof verondersteld, inderdaad de op 
hem rustende zorgvuldigheidspllcht jegt.::::is 
eiser schendt, inLmers zijn antl-stolmiddel 
levert (of ook levert) aan afnemen, van 
wie hij weet, althans moet weten, dat t.ht 
middel voor hen, respectievelijk de verdere 
gebruikers van het met dat middel bewerk
te bloed of bloedplasma. het essentiële, 1D de 
conclusie van het octrooi vermelde, hulp
middel vertegenwoordigt om de handelingen 
te kunnen plegen, :waarvan hij weet, althans 
moet weten. dat zij krachtens het octrooi 
uitsluitend aan eiser en niet aan die afne
mers respectievelijk gebruikers vrijstaan. 
welk plegen door deze afnemers. respectie
velijk gebruikers, het noodzakelij~ althans 
normaal te verwachten gevolg van de vtr
schaUing van b,~t hulpmiddel zal zUDt zodat 
verweerder Inbreuk op eisers octrooi door 
derden bewust en uit eigen baat bevord~rt, 
dit allea.. terwijl VE:rweerder ook na ontvan
gen waarschuwLl~ regelmatig met de leve
ring van het hulpmiddel voortgaat en het 
achterhalen van de- feitelijke bedrijvers der 
inbreuken den eiser als houder van het t•c
trooi voor practlsche moeilijkheden stelt; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat het octrooi No. 49.664, -betrettende Pf-n 

werkwijze voor het bij de bereiding van le
vensmiddelen verwerken van fibrinehou
dend bloed of bloedplasma, naar zUn aard 
niet wel anders kan worden geëxploiteerd 
dan door hét 1n den handel brengen van het 
middel - de in de conclusie van het oc
trooi vermelde antlcoagulans voor fibrine 
- benodigd voor de toepassing van deze 
werkwijze, en wel zó, dat, wie dit midt.lel 
van den octrooihouder betrekt, daarmede 
een stilzwijgende licentie heeft tot toepas
sing van het octrooi; 

dat mitsdien de waarde van dit octrooi 
voor den octrooihouder uitsluitend lB ge
legen tn de opbrengst, welke de regellll!l.tige 
afzet van het nonstolmiddel aan degunen. 
die hij deze werkwijze laat toepassen, hem 
verscha.ft; 

dat voor zover nu de stellingen van het 
Beheersinstltuut inhouden. dat Bonda het 
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bedoelde antl-stolmiddel in zijn bedrijf ver
koopt en aflevert aan, ot ten behoeve van, 
personen ot ondernemingen, waarvan hij 
bepaaldelijk weet, dat zij, zond.er daartoe 
gerechtigd te zijn, het met dit middel be
hmidelde bloed zullen gebruiken om de ge
octrooieerde werkwijze in of voor bun be· 
drijf toe te passen, derhalve om, al dan niet 
desbewust, octrooi-Inbreuk te plegen, de 
gestelde gedragingen van Bonda hierop 
neerkomen. dat hij zich, ten koste van het 
den octrooihouder toekomend debiet, een s.f
zet voor zijn waar verschaft, welke hij "ei·
krijgt en alleen kan verkrijgen door will~ns 
en wetens te .profiteren van het telt, dat be
paalde personen het octrooi schenden zon
der dat dlt met de in de Octrooiwet gegevan 
rechtsmiddelen voldoende kan worden te
gengegaan, en door deze octrooischending 
ten eigen bate in de hand te werken; 

dat mag worden verlangd, dat de zorg
vuldigheid, in het maatschappelijk verkeer 
ten opzichte van de rechtmatige belangen 
van den octrooihouder in acht te nem'3n, in 
leder geval zover ga. dat men er zich v:in 
ontboude .om. onder· de hierboven weerge
p.ven omstandigheden, willens -en wetens 
profUt te trekken van octrooi-inbreuk door 
anderen en deze te bevorderen; 

dat het stellen van du.en els va.n zorg
vuldigheid in het verkeer geen uitbreiding 
geeft aan de uitsluitende bevoegdheden, 
welke art. 30 der Octrooiwet den octrooi
houder toekent, doch slechts den oct:rc,ol
bouder de bescherming verleent van het 
gemene recht, nodig om hem in de hem in 
de Octrooiwet toegedachte positie te hand· 
haven in gevallen, waarin de rechtsmidde
len, welke deze wet hem geeft ter recht
streekse bestrijding van octrooi-inbreuk. in 
feite te kort schieten; 

dat het stellen van dezen els evenmin ge
zegd kan word~n de vrUbeld te bes>eFken, 
die handel en verkeer voor bun normale 
ontwikkellng behoeven; 

dat daarom - anders dan het Hot oor
deelt - moet worden aangenomen. dat, in
dien de stellingen van het Beheersinstituut 
betreffende de gedragingen van Bondá, voor 
zover zij tnhou<lec. hetgeen blerbov'en is 
weergegeven, komen vast te staan, Honda 
ztch heeft schuldig gemaakt aan een hán
delen, dat indruist tegen de zorgvuldigheid, 
welke in het maatschappelijk verkeer lie
taamt ten aanzien van de belangen van den 
rechthebbende op het octrooi No. 4:9~664- ; 

dat ditzelfde niet kan gezegd worden van 
de stellingen van het Bebeerslnatituut voor 
zover zJJ betreffer, verkoop en aflevering 
van het antistolmiddel door Bonda, waarbU 
bij niet de wetenschap bad. dat bepaalde 
personen het met dit middel behandelde 
bloed zouden gebruiken om octrooi-inbreuk 
te plegen; 

dat wat dit deel der posita betreft het Ho! 
terecht is uitgegaan van de gedachte, dat 
het in het belang van de vrijheid van han
del en -bed;ijf niet aangaat de bescherming, 
we~ .he.t- gemene recht den octrooihouder 

geeft. zover uit te strekken, dat van den 
verkoper een ma te van zorgvuldigheid zou 
worden geëist, welke zou neerkomen op het 
oplegg-en van eèn -rechtsplicht jegens den 
octrooihouder om zich te vergewissen wat 
de koper met het gekochte gaat doen, te 
minder waar de koopwaar is een op zichzelf 
bekend antJstolmiddel, dat, verwerkt in 
bloed, ook allerlei all4ere doeleinden knn 
dienen dan de bElreldlng van levensmidde
len; 

O. dat uit het bovenoverwogene volgt, dat 
het cassatiemiddel In de bestrijding van 
's Hots beslissing, behoudens de aangegeven 
beperking, gegrond Is; 

Vernietigt het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenbage; 

Verwijst de zaàk naar dit Gerecht.shot ter 
verdere beha.ndeling en beslissing met in
achtneming '0-an dit arrest. (Salaris f 600). 

Concl11.9ie Adv.-Gen. Mr Langemeijer. 

Post alfa: 
Het middel valt dus gelijkelijk aan het 

tweel~ige betoog van het Hot, dat op ver
schillende gronden beredeneert, dat ge
daagde niet onrechtmatig handelt voor
eerat niet als bij slechts "moet weten" dat 
het door hem verkochte non-stol zout zou 
worden gebruikt voor octrooiinbreuk, maar 
ook niet als hij dit zou weten. 

Het komt mij raadzaam voor eerst de 
vraag onder het oog te zien, wat omtrent 
dit weten en moeten weten eigenlijk is ge. 
steld. Wat is het dat gedaagde volgens 
eiser zou weten of althans moeten weten? 
Dat alle ot althans bepaalde hem bekende 
afnemers het zout voor octrooiinbreuk ge
bruiken dan wel dat er onder cie afnemers 
moeten zijn, zonder dat bij vanzelf behoeft 
te weten welke, die het daarvoor zullen ge
bruiken? Etsers stellingen zijn op dit punt 
allerminst duidelijk. Toch ligt het voor de 
hand, dat het voor de beoordeling van de 
rechtmatigheid van gedaagde's gedrag ver
schil kan maken, welk van beide zich voor
doet. 

Nu komt het erop aan, hoe het Hof de 
dagvaarding op dit punt heeft uitgelegd en 
dit is klaarblijkelijk in de zin waarbij eisers 
stellingen zo sterk mogeUJk zijn. dus zo dat 
.gedaagde hetzij van al zijn afnemers hetzij 
v:an. sommigen van ben met name geweten 
mu hebben, dat zij het zout gebruikten bU 
inbreuk op het octrooL Dat dit de uitlegging 
van het Hof geweest la, blijkt daaruit, da.t 
het, na gezegd te hebben. dat een koopman 
zich niet behoeft af te vragen, welk gebruik 
de koper van het cekochte zal maken, en 
op die grond aansprakelijkheid in het geval 
van "moeten weten" verworpen te hebben, 
een a.fzonderlljk betoog begint betre,ftende 
het geval van weten. 

Dit betoog zou overbodig zijn voor wat 
aangaat de wetenschap enkel van het telt. 
dat er onder de afnemers zullen schuilen~ 
die inbreuk op het octrooi zullen maken. 
Immers op dit geval was de zoëven aange-
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haalde argumentatie van het Hot. de juist. 
heid daargelaten. in ieder geval toepasse
lijk. 

Het Hof heeft dus kennelijk eisers stellin
gen aldus opgevat, dat gedaagde verkocht 
aan personen van wie hij individueel wist, 
dat zij het zout bij octrooiinbreuk zouden 
gebruiken. Ook deze stelling heeft het dan 
niet als een voldoende grond voor aanspra.
keUjkheid erkend. 

Tussen het Hot en eiser bestaat overeen
stemming o-vier dit ene prtnctptële punt, dat 
ban.delingen. die niet door entg voorschrift 
van de Octrooiwet verboden werden. niet
temin wegens hun inbreuk op door het oc
trooi beschermde belangen onrechtmatig 
kunnen zUn. Deze stelling is ook reeds aan
vaard in Uw arresten van 6 Juni 1941. N. J. 
1941. No. 312 en 13 Maart 1942, N. J. 1942, 
No. 389. 

Ik vind zeker geen aanleiding een terug
keren te bepleiten op de met deze beslissin. 
gen ingeslagen weg. Intussen 1s de erken
ning van de mogelijkheid, dat an. 1401 B. 
W. door de Octrooihouder kan worden In
geroepen ter aanvulling van de bescher
ming die de Octrooiwet hem reeds verleent 
nog voor zeer verschillende uitwerking vat
baar. Wat het daarbij aan te leggen alge
mene criterium betreft zou Ik mij geheel 
willen aansluiten bU de Procureur-Generaal 
die in zijn conclusie voorafgaande aan Uw 
arrest van 13 Maart 1942, N. J. 19-42, No. 
389 zegt= ,.Gelijk de geëerde pleiter voor 
etscheresse volledig toegaf, valt uit de ge
schiedenis van de totstandkoming der Oc
trooiwet af te lelden. dat de Wetgever des
tijds (in 1910) niet alleen nauwkeurig heeft 
willen aanwijzen. tot welke handelingen de 
octrooihouder het uitsluitend recht zoude 
bezitten, doch dit ook uitdrukkelijk heeft 
willen doen ten einde eenerzijds te beant
woorden aan het hoofddoel der Octrooiwet, 
namelijk effectieve bescherming van den 
uitvinder, en anderzijds nlet de vrijheid van 
handel en bedrijf al te ~r te beperken. 
Sedert is echter uit het standaard-arrest 
van Uwen Raad van 81 Jan. 1919 W. 10366, 
N. J. '19.161. gebleken, dat art. 1401 B. W. 
niet alleen bescherming verleent tegen aan
tasting van wettelijke rechten en schending 
van rechtsplichten, doch evenzeer tegen 
handelingen in strijd met de goede zeden 
en met het.geen ln het maat.echappeltjk ver
keer ten aanzien van eens anders persoon 
of goed betaamt. Hieruit volgt, naar het 
mij voorkomt, dat ook handelingen, welke, 
naar de bedoeling van den Octrooiwetgever, 

. slechts als onrechtmatig konden worden 
gewraakt, vOOIT.Over zlJ vleien in de om
schrijving van a.rt. 80 der Octrooiwet, niet
temin tevens kunnen worden getoetst aan 
de etschen van de betamende maatschap
pelijke zorgvuldigheid, zoodat eene hande
ling, gepleegd met betrekking tot een ge
octrooieerd voortbrengsel, hoewel niet on
rechtmatig krachtens de Octrooiwet, toch 
onrechtmatig kan worden geoordeeld, ge
toetst aan de algemeene norm, voortvloei
ei de Uit art. 1401 B. W. Dit neemt intussen 

niet weg, da.t bij de hanteering dier alge
meene norm met betrekking tot handelin
gen. dle inl'l'ijpen in de belangensfeer van 
den octrooihouder, rekening behoort te wor
den gehouden met hetgeen den Wetigever 
bij het uitvaardigen der Octrooiwet met be
trekking tot den omvang der octrooibe
scherming voor den geest heeft gestaan en 
met de afweging van belangen. welke hij 
daarbij eenenijds ten gunste van effectieve 
bescherming van den octrooihouder, ander
zijds ter behoeding van de vrijheid van han
del en bedrijf in het algemeen, kennelijk in 
het oog heeft willen houden." 

Dit staadpunt schijnt mij inderdaad de 
,consequentie van het voorkomen in een 
rechtsstelsel van een regel als art. 1401 B. 
W. gelijk dat sinds Uw arrest van 81 Janu
ari 1919 wordt opgevat. Zulk een regel be
rust op twee zeer principiële overwegingen: 
vooreerst de bijzonder evidentie van het 
daarin neergelegde rechtsbeginsel en daar
nevens het bewustzijn van de onmogelijk- • 
held voor de wetgever om voor alle geval
len die zich ooit kunnen voordoen een pas
sende besllasing aan de hand te doen. Daar
entegen sluit de regel niet de ontkenning 
In van het vermogen des wetgevers om 
bepaalde bel.angena.fwegingen welltcht JuiB
ter en vooral stelliger te voltrekken dan de 
DOSltleve moraal van een bepaalde sämen
levlng dat vermag. Dat betekent voor het 
geval van octrooi dit, dat de in de maat. 
schappij betamende zorgvuldigheid wel kan 
dienen tot afweging van de belangen tussen 
de octrooihouder en derden. waar de wet 
( en het octrooi) die niet stelltg hebben 
voltrokken, maar niet om voor die afweging, 
waar zij wél geacht moet worden te hebben 
pl,aats gevonden, een andere In de plaats 
te stellen. 

Der.e onderscheiding, die naar mjjn me
ning de bezwaren tegen het stelsel van Uw 
genoemde arresten (verschtllende sprekers 

· ter vergadering van de N.J.V. in 1941; Mr 
J. G. 'Buddlngh de Voogt, Het voorwerp van 
het Ocrtrool, 1948, blz. 186-150) geheel ot 
grotendeels ontzenuwt, laat zich, naar het 
mij voorkomt, aan het geval dat Uw Ra.ad 
thans bezig houdt, bijzonder gemakkelijk 

' demonstreren. Eiser heeft een octrooi voor 
het gebruiken van bloed met non-stolzout. 
Zou men aan gedaagde gaan verbieden om 
zulk zout te verkopen op de enkele grond 
dat er onder de kopers zeker wel zullen 
zijn, die het zout voor inbreuk op het octrooi 
gebruiken. dan zou eiser in wezen octrooi
bescherming hebben verkregen voor meer 
clan waarvoor die hem is verleend, name
lUk voor non-stolmut of wil men: voor 
elke werkwijze waarbij non-stotzout wordt 
gebruikt.. zou men daarentegen .aan ge
daagde enkel verbieden het zout te ver
kopen voorzover hij weet of moet weten ( dlt 
laatste in een nog te bespreken betekenis) 
dat daarmede octrooiïnbreuk wordt ge. 
pleegd, dan erlangt eiser slechts een meer 
afdoende bescherming van dezelfde kring 
van bela.ngen, die ook de Octrooiwet en zijn 
octrooi beschermd hebben willen zien. Dit 
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betekent, dat in leder geval niet de Octrooi
wet reden geeft om art. 1401 hier niet van 
toepassing te achten. Afzonderlijke beant
woording el.st natuurliJ"k nog de vraag, of 
de betamend~ zorgvuldigheid inderdaad ge_ 
daagde van zijn gedrag moet weerhouden. 

Deze vraag moet afzonderlijk beschouwd 
worden voor de gevallen van "weten" en 
van "moeten weten'' en wel Is het na.ar mijn 
mening doelmatig het eerste geval te laten 
voorgaan. Het Hof heeft zijn atelUng, dat 
zelfs wetenschap van octrooiïnbr,euk door 
zijn afnemers gedaagde niet behoefde te 
weerhouden, hierop gebaseerd, dat gedaag
de niet de plicht kan hebben zijn afzet in 
te krimpen teneinde de In casu geringe wer
king te versterken va.n de rechtsmiddelen, 
die aan eiser rechtstreeks tegen de inbreuk
makers ten dienste staan. Hiertegen zou ik; 
met de geëerde pleiter voor eiser tot cas
satie, willen opmerken, dat de afzet, waar
van eiser gedaagde afstand wil zien doen, 
slechts Juist zover kan bereiken als het 
achterhalen van de rechtstreekse inbreu
ken op zijn octrooi aan etser mislukt. Im
mers de inbreukmakers zullen gedaagde's 
zout slechts kopen. zolang zij kunnen ver
wachten aan etsers maatregelen te ont
snappen. Nu zou ik willen stellen, dat wel 
degeliJ"k een plicht van zorgvuldigheid ver
biedt om voordeel na. te streven, dat onver
brekeUjk samengaat met het in feite te kQrt 
schieten van de beschierming, die het recht 
aan een ander toekent. 

Het wil mU voorkomen. dat deze opvat
ting in overeenstemming is met die welke 
is neergelegd in Uw arrest van 11 Novem
ber 1937, N. J~ 1937, No. 1096 (Florence
Kerkhoff). Immers, als onrechtmatig is het 
indirect profiteren van het on vervuld blij
ven van eens anders contractuele rechten, 
dan moet ?.eker hetzelfde gelden van het 
indirect baat trekken van inbreuk op eens 
anders rechten uit octrooi. Wel bestaat er 
nog een verschil tussen belde gevallen, na
melijk, dat !n het geval Florence-Kerkhoff 
de eerste profiteerde van contractbreuk, die 
Kerkhott's afnemers reeds hadden gepleegd, 
terwijl gedaagde voordeel trekt van nog te 
maken Inbreuken op eisers octrooi, doch dit 
verschil schijnt mij van geen belang, : u 
gedaagde•s voordeel geheel afhing van cle 
stellige verwachting bij zijn afnemers, dat 
z1j die inbt'eU.k 7.0uden kunnen maken. 

Men zou nog de vraag kunnen stellen, of 
c1e hier verdedigde opvatting niet ten gun
ste van de octrooihouder verder gaat dan 
Uw arrest van 18 Maart 1942 toont te willen 
gaan. Dit toch achtte onoirbaarheid eerst 
aanwezig bij handelen zonder redeliJ"k be
lang met de toeleg aan de octrooihouder 
schade te berokkenen. Echter het arrest 
zegt dit uitdrukkelijk slechts met betrek
king tot het repareren van een niet be
achermd onderdeel van een onrechtmatig 
in het verkeer gebracht toestel. Nu lijkt 
mij er toch wel V1eel voor te zeggen, dat deze 
laatste handeltng, die slechts de voordelen 
van een eenmaal voltooide octroolinbreuk 

langer doet voortduren, niet zo spoedig on
oirba&r geacht behoeft te worden ale de 
handelingen waarom het in deze zaak gaat 
en die tevoren niet bestaande mogelijkhe-

, den voor octrooiinbreuk scheppen. 
Thans het geval va.n "moeten weten". 

Hier geldt naar mijn mening hetzelfd,e al
leen d&n, wanneer men "moeten weten'' 
aldus opvat, dat gedaagde die wetenschap 
bezit, tenzij hij moedwillig of uit onver
schilligheid de ogen gesloten zou hebben 
voor hetgeen vanzelf tot hem door moet 
dringen. Daarentegen zou ik Instemmen 
met hetgeen het Hof overweegt omtrent zijn 
niet verplicht zijn tot onderzoek. Zulk een 
onderzoek, dat zeker zijn verkoop sberk zou 
belemmeren en dan nog moeilijk afdoende 
zijn kan, kan men van hem niet verlangen, 
ook al weet hij, dat zlch onder zijn afnemers 
een aantal. hem echter als persoon onbe
kende, inbreukmakers op het octrooi zullen 
bevinden. 

Ik meen dus, dat de bewijsopdracht van 
de Rechtbank.,, uitgelegd in het licht van 
het voorafgaande, ten onrechte door het 
Hof Is opzij gezet. 

Mitsdien concludeer ik, dat Uw Raad het 
arrest. waarvan beroep vernietlge en de 
zaak terugwijze naar de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam teneinde haar met in acht
neming van Uw arrest verder te berechten, 
met ftroordellng van verweerder in de kos
ten op het hoger beroep en het beroep in 
cassatie gevallen. 

(N. J.) 

!1 Februari 19,69. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

Aan de armlastige is door tussen
komst van het BurgerUJ"k Armbestuur 
te V. een voorschot verstrekt teneinde 
haar in staat te stellen de kosten van 
verhuizing van haar gezin naar G. te 
betalen. Aldus heeft op de komst van 
dit gezin te G., alwaar het reeds een 
maand la.ter :ln de ondersteuning moest 
worden opgenomen, vanwege het be
stuur der burgerlijke lnstelllng van 
weldadlgh~ld te V. invloed in de zin 
van art. 40 medegewerkt. meraan doet 
niet at, dat het geldsbedrag niet als 
gl~ doch als voorschot is uitgekeerd, 
en dat zulks op verzoek van betrok
kene geschiedde, noch de omstandig
heid, dat het gezin te V. gewoonlijk in 
eigen onderhoud voonag. 

Wij JULIANA, enz. 
Besllssende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin Jansen-Schol ten; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschlllen van Bestuur, gehoord advies 
van 2 Februari 1949, No. 138/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 14 Februari 1949, 
No. 126'4* (W), Afdeling Maatschappelijke 
-,Zorg I; 
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0. dat Mevrouw A. W. Jansen, geboren 
Scholten ln April 1946 met ha.Ar kinderen 
In de gemeente Veenendaal kwam; dat 
haar man als patiënt ln de Psychiatrische 
Inrichting te Den Dolder verbleef, doch 
begin Augustus 1947 met proefverlof naar 
huis gezonden werd; dat bij op 14 October 
1947 echter weer ln Den Dolder werd OP
genomen; dat het gezin ln deze maand 
naar 's-Gravenhage vertrok en zijn intrek 
nam bij een gehuwde dochter; dat het ge
zin aldaar ln November 1947 In ondersteu
ning opgenomen werd; 

dat over de betaling van de ondersteu
ningskosten gesehil gerezen ls tussen de 
gemeenten 's-Gravenbage en Veenendaal: 

dat het bestuur van de Gemeentelijke 
Dienst voor Sociale Belangen te 's-Graven
hage aanvoert. dat de burgemeester van 
Veenendaal aan het verzoek van Mevrouw 
Jansen, om haar ln staat te stellen met 
ilaar gezin naar 's-Gravenhage te vertrek
ken, gevolg hee~ gegeven door het ver
schaffen van reisgelegenheid en het ver
strekken van reisgeld: dat genoemde auto
riteit zeer llchtvaardlg tot het veratr,kken 
van deze .financiële steun la overgegaan; 
dat hij geen overleg met de gemeente 
's-Gra.venhage heeft gepleegd en dus niet 
heeft gehandeld ln de geest van de inter
communale zogenaamde verhuisregeling, 
waartoe ook de gemeente Veenendaal Is 
toegetreden; dat zich hier een geval van 
afschuiving van een armlastig gezin heeft 
voorgedaan: dat de burgemeester van Vee
nendaal redelijkerwijze had kunnen en 
moeten voorzien, dat de vrouw met ·baar 
gezin van 5 minderjarige kinderen, van wie 
één niet geheel volwaardig, en een zenuw
zieke man, ln 's-Gravenhage nog mind~r 
dan In Veenendaal, - waar het gezin, ook 
bulten de ondersteunfngstijd steeds ln zeer 
behoeftige omstandigheden, practisch zon
der meubelen, kleding en beddegoed op de 
grens van armlastlgheid leefde - In baar 
onderhoud kon voorzien en dan ook een 
verzoek om ondersteuning zou moeten 
doen; dat de burgemeester van Veenen
daal nagelaten heeft In 's-Gravenhage een 
onderzoek naar de vesttgtngsmogelljkheden 
in te stellen; dat het gezin niet in het be
zit was van een vestigingsvergunning voor 
'a-Gravenbage: 

dat burgemeester en wethouders van 
Veenendaal aanvoeren, dat het gezin is in
geschreven in het Centraal Bevolkings
register en daarom geen vestigingsvergun
ning nodig heeft: dat Mevrouw J"anaen ter 
gemeentesecretarie is gekomen met de me
dedeltng, dat zij zowel met het oog op de 
woonruimte, als om meer handel te kunnen 
drijven en aldus een beter bestaan te- vin
den naar 's-Gravenhage wilde vertrekken; 
dat het niet op hun weg lag een onderzoek 
in· te stellen naar de vestigingsmogelijkhe
den In 's-Gravenhàge; dat door tusse·n
komst van het Burgerlijk Armbestuur haar 
op haar verzoek de verhuiskosten bij voor
schot zijn betaald, aangezien zij niet over 
voldoende contanten beschikte; dat met 

haar is afgesproken, dat zij het voorschot 
zo spoedig mogelijk zou aflossen; dat af
zonderlijk reisgeld niet werd verstrekt; dat 
het gezin In Veenendaal niet armlastig 
was, doch slechts in de strenge winter 1946 
-1947 enige tijd ls ondersteund; dat hun
nerzijds enige Invloed op het vertrek van 
het goemn naar 's-Gravenha.ge niet is uit
geoefend; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken ln 
October 1947 aan Mevrouw Jansen. gebo
ren Scholten door tussenkomst van het 
Burger)JJk Armbestuur der gemeente Vee
nendaal een voorschot Is verstrekt ten ein
de haar ln staat te stellen de koeten van 
de verhuizing van haar gezin naar 's-Gra
venhage te betalen; 

dat aldus op de komst van dit gezin te 
's-Gravenhage, alwaar het reeds een maand 
later in de ondersteuning moest worden 
opgenomen, vanwege het bestuur der bur
gerlijke lnstelllng van weldadigheid te Vee
nendaal invloed fn de zin van artikel 40 
der Armenwet beeft medegewerkt; 

dat hieraan niet afdoet, dat het geldsbe
drag niet als gift, doch als voorschot is uit
gekeerd en dat zulks op het verzoek van 
de betrokkene geschiedde, noch de omstan
digheid. dat het gezlµ te Veenendaal ge
woonlijk ln eigen onderhoud voorzag; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat de koeten van ondersteu

ning van het gezin Jansen-Schotten in de 
gemeente 's-Gravenhage voor de tijd van 
een jaar ten laste komen van het burgerllJ"'k 
armbestuur der gemeente Veenendaal. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
Is belast enz. 

(A.B.) 

U Fe-bruari 19-t9. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 86). 

Op de onderhavige Rijksweg zijn van 
toepassing de bepalingen van de Ver
keerswet tegen lintbebouwing, krach
tens welke het uitwegen (behoudens 
ontheffing) is verboden, terwijl de 
bouwverordening voor het oprichten 
van een woning of ander gebouw als 
vereiste stelt te hebben van een uitweg 
naar het plaatselijk net van verharde 
wegen. Deze bepalingen geven voldoen
de waarborgen ten aanzien van ver
keersbelangen op de Rijksweg. In de 
herziening van het uitbreidingsplan Is 
v:oorts mveel mogelijk met deze belan
gen rekening gehouden, doordat langs 
de RIJksweg geen rooilijnen zijn vast
gesteld; maar op een open strook van 
80 m. breedte ter weerszijden van deze 
weg niet gebouwd mag worden. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, lngeateld 

door de Hoofdfngenfeur-Dlrecteur van de 
R1jkswaterstaat In de directie Groningen en 
Friesland, tegen het besluit van de Com
missaris der provincie Friesland, waame-
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mende de taak van Gedeputeerde Staten 
van 13 December 1944, no. 42, le Afdeling 
B., houdende gedeeltelijke goedkeuring van 

. een uitbreidingsplan c.a. der gemeente Do
nia werst.al: 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur. gehoord, advies 
van 25 Augustus 1948, No. 869; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 17 
Februari 1949, No. 19198/P.B.R., Afdeling 
Juridische Zaken: 

0. dat de Commissaris der provincie 
Friesland, waarnemende de taak van Ged. 
Staten, bij zijn besluit van 13 December 
1944, behoudens een bij dat besluit nader 
·genoemd gedeelte, onder meer heeft goed
gekeurd het besluit van de burgemeester 
van Doniawerstal, waarnemende de taak 
van de raad dier gemeente van 4- November 
1943, welk laatstgenoemd besluit inhield: I. 
Intrekking van de door Ged. Staten der 
provincie Friesland vastgestelde plannen 
van-uitbreiding van het gedeelte Ri,jksweg 
No. 43 (Sneek-Joure) vanaf de Horse tot 
de Scheensweg en voor de gronden, gelegen 
in de gemeente Donlawerstal, langs de we
gen van Joure naar Scharsterbrug en van 
Joure naar Oosterhaule; II. herziening van 
het door de raad vastgestelde uitbreidings
plan voor het dorp Sint Nicolaasga; en III. 
vaststelling van een plan van uitbreiding 
In hoofdzaak vcor de gehele gemeente en 
in onderdelen voor de dorpen Langweer~ 
Sint Nicolaasga, Idskenhuizen. Tjerkgaast, 
Scharsterbrug, Oosterhaule, Broek en Goin
garijp, met bijbehorende bebouwingsVoor-
schrif ten ; · 

dat de Commisaris hierbij onder meer 
heeft overwogen, dat de Hoofdingenieur
Directeur van de Rijkswaterstaat In de di
rectie Groningen en Friesland bezwaren 
heeft tegen het plan van uitbreiding wat 
betreft het vaststellen van rooilijnen langs 
de Rijksweg no. 43 en het toestaan van 
tuinbouwbedrijven ter weerszijden van die 
Rijksweg, omdat de aanwezigheid van ge
bouwen en van tuinbouwbedrijven op de 
gronden langs de weg meebrengt verkeer, 
dat een andere richting heeft dan de belde 
hoofdverkeersstromen op de Rijksweg, na
melijk kruisend, invoegend en afslaand 
verkeer, wat in strijd Is met het algemeen 
belang, dat eist, dat de vele milltoenen gul
dens kostende weg, welke alleen bestemd is 
voor het verkeer met motorrijtuigen, zo 
doelmatig mogelijk voor snelverkeer wordt 

•gemaakt; dat de bezwaren derhalve be
trekking hebben op de bestemming, welke 
in het plan van uitbreiding aan de terrei
nen, gelegen aan weerszijden van de Rijks
weg no. 43, is gegeven; dat volgens artikel 
37 der Woningwet belanghebbenden be
zW'aren kunnen inbrengen tegen een plan 
van uitbreiding: dat volg4'ns de geldende 
jurisprudentie onder belanghebbenden, be
houdens de uitzondering van artikel 37, 6e 
ltd, die echter in deze niet van toepassillf 
is, moeten worden verstaan zij, die zakelijlt 
gerechtigd zijn tot de percelen, waarop de 

bezwaren betrekking hebben; dat de Hoofd
ingenieur-Directeur voornoemd blijkbaar de 
bezwaren heeft ingediend als beheerder van 
de Rijksweg en niet als zakelijk gerechtigde 
tot de gronden, gelegen aan weerszijden 
van de weg; dat hij daarom niet in zijn 
bezwaren kan worden ontvangen; 

dat de Hoofdingenieur-Directeur van de 
Rijkswaterstaat, daartoe gemachtigd door 
de toenmalige Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, in beroep is 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat de 
wegen van het Rijkswegenplan hoofdaderen 
zijn van het verkeer, waarop zo veilig mo
gelijk een hoge snelheid moet kunnen wor
den bereikt: dat een groot element van 
onveiligheid het verkeer vormt, waarvan 
de r:l,jbaan in aanmerking komt met de bei
de hoofdverkeersstromen op de Rijksweg 
en een andere richting heeft dan deze 
stromen; dat het in het algemeen belang 
een eis is de vele millioenen guldens kosten
de Rijksweg no. 4-3 - welke een weg wordt, 
alleen bestemd voor het verkeer met mo
torrijtuigen - zo doelmatig mogelijk voor 
snel verkeer te maken; dat in de eerste 
plaats dus aan de Rijksweg niet gebouwd 
zal mogen worden: dat met "een weg, 
waaraan gebouwd mag worden" bedoeld 
_wordt een weg, waarnaar mag worden uit
geweegd; dat de rooilijnen slechts langs 
wegen moeten worden vastgesteld, waaraan 
gebouwd mag worden, en voor wegen, 
waaraan niet gebouwd mag worden - ten 
einde te voorkomen, dat binnen een be
paalde afstand uit de weg gebouwen ver
rijzen - in het renvooi voor het plan in 
hoofdzaak of in de bouwvoorschriften van 
het plan in onderdelen moet worden opge
nomen: ,,Op een strook op .. .. . . m uit de 
Rijksweg zal geen bebouwing worden toe
gelaten" ; dat rootlijnen de Indruk geven, 
dat aan de weg gebouwd mag worden, mits 
men in de rooilijn bouwt; dat het onge
wenst is deze onjuiste indruk te wekken; 
dat voorts In het renvooi of in de bouw
voorschriften ten aanzien van in de nabij
heid van de Rijksweg gelegen percelen, In 
het bijzonder van die, van waar men zon
der van een openbare weg gebruik te ma
ken de Rijksweg kan bereiken, de bepaling 
moet worden opgenomen, dat alleen bebou
wing zal mogen worden gesticht op per
celen, welke direct uitweg hebben naar een 
verharde weg, of wel gelegen zijn aan een 
vaarwater; dat voor wegen als Rijksweg 
no. 43, waarvan de rijbaan uitsluitend be
stemd is voor het verkeer met motorrijtui
gen, het aanbeveling zal verdienen de 
strook, waarin niet gebouwd mag worden, 
een flinke breedte te geven, bijvoorbeeld 
100 m of meer; dat, ten aanzien van het 
bezwaar inzake het bestemmen van de 
grond langs de Rijksweg voor tuinbouw, 

, medegedeeld kan worden, dat tuinbouw eèn 
groot gebruik van de uitwegen medebrengt, 
omdat tuinbouwproducten zeer veel per 
motorrijtuig naar de veilingen worden ver
voerd; dat weliswaar langs de Rijksweg 
geen uitwegen maar slechts overwegen zijn 
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toegestaan, doch dat het praktisch niet te 
controleren is of de toegestane dammen in 
de bermsloten worden gebruikt ale uitweg 
of als overweg; dat, Indien tuinbouw in 
deze streek gewenst la, de gronden langs 
de Rijksweg hiervoor in de laatste plaats 
In aanmerking moeten komen: dat, blijkt 
het in de toekomst, om thans niet bekende 
redenen, toch in het belang van de streek, 
dat tuinbouw op langs de Rijksweg gele
gen grond uitgeoefend wordt, dan het uit
breidingsplan gewijzigd kan worden; dat 
de Rijkswaterstaat altijd gaarne tot over
leg bereid is om tot een oplossing te ko
men, indien maar niet van de tuinbouw
gronden de Rijksweg rechtstreeks kan 
worden bereikt; 

O. dat op de Rijksweg no. 48 van toe
passing zijn de bepalingen van de Ver
keerswet tegen lintbebouwing, krachtens 
welke het uitwegen behoudens de moge
lijkheid van ontheffing door Onze Minister 
van Verkeer en Waterstaat is verbode~ 
terwiJl het bepaalde ln .artikel 26 der Bouw
verordening van de gemeente Donlawerstal 
voor het oprichten van een woning of een 
ander gebouw ale vereiste stelt het hebben 
van een uitweg naar het plaatselijke net 
van verharde wegen; 

dat reeds door deze bepalingen voldoende 
waarborgen zijn geschapen ten aanzien van 
de door de appellant bedoelde verkeersbe
l&ngen op de Rijksweg no. 43; 

dat verder uit de stukken le gebleken, 
dat in deze herziening van het uitbretdings. 
pl&n zoveel mogelijk met de bierbedoelde 
belangen is rekening gehouden, doordat 
la.ngs de betreffende Rijksweg geen rooi
lijnen zijn vastgesteld, maar blijkens een in 
het renvooi opgenomen bepaling op een 
open streek van 80 m breedte ter weers
zijden van deze weg niet gebouwd mag 
worden; 

dat naar One oordeel Ged. Staten der
halve terecht aan dit uitbreidingsplan goed
keuring hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting te belast enz. 
(A.B.) 

,~ Februari 19,t9. ARREST van de Hoge 
Raad. (Woonruimtewet 194'1 artt. '1 en 
82). 

Uit de artt. '1 en 32 Woonruimtewet 
valt af te lelden, dat de waardering in 
een bepaald geval van de in aanmer
king komende belangen ter beslissing 
van de vraag of voor een vordering 
grond ie te vinden, ie overgelaten aan 
het beleid van de administratie en de 
rechter daarin niet ult hoofde van een 
andere appreciatie dier belangen kan 
tuseenkome~. 

Het Hof heeft zulks in dezen ten on-

rechte wel gedaan (zie nader het arrest, 
Red.). 

Voor tussenkomst van den rechter 
zou reden kunnen zijn, indien de vorde
ring als een daad van wlllekeur zou 
zijn aan te merken. Dit doet zich voor, 
als moet worden aangenomen, dat de 
vorderende autoriteit bij afweging van 
de In aa11merking komende belangen in 
redelijkheid niet tot een vordering heeft 
kunnen komen, en dus afweging van die 
belangen geacht moet worden niet te 
hebben plaats gehad. Zodanig geval doet 
zich echter hler niet voor, nu te dezen 
de mogelijkheid aanwezig ls, dat rede
lijk denkende mensen bij afweging der 
belangen tot een verschillend resultaat 
komen. 

Afw4,lkend concl. Proc.-Gen. Berger, 
die bovendien zijn oordeel uitspreekt 
over het felt dat de caesatiedagvaardlng 
als eisende partij vermeldt ..,de burge.:. 
meester van de gemeente D~", terwijl 
het bestreden arrest is gewezen t.n.v. 
.. de burgemeester yan D.. als die ge
meente in rechte vertegenwoordigend.'' 

De Burgemeester der gemeente Doetin
chem. eiser tot cassatie van een op 22 Juni 
1948 door het Gerechtshof te Arnhem tussen 
partijen gewezen arrest (N. J. 1948 No. 673, 
Red.), adv. Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom, 

tegen: 
O. L., te Doetinchem, verweerder In cassa
tie, adv. Mr F. M. Westerouen van Mee
teren. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat ult het beatreden arrest blijkt dat 

L. met zijn echtgenote bewoont het perceel 
enz. te Doetinchem; 

dat nadat de Burgemeester op 3 Jan. 1947 
een gedeelte van dit perceel als woonruimte 
bad gevorderd, hij bij vonnis van den Pre
sident van de .Arr.-Rechtbank te Arnhem 
dd. 18 Jan. 1947 le veroordeeld om zich te 
onthouden van eiken maatregel, die de 
strekking heeft aan die vordering effect te 
verlenen, met bevel dat deze zal worden ge
schorst, totdat de gewone rechter over de 
wettigheid daarvtm zal hebben beslist, welke 
beslissing ln hoofdzaak daarop was geba.-
11èerd, dat bUJkene een rapport van Dr J. G. 
Schnltzler, zenuwarts te Arnhem, L. is een 
impulsieve J>8YChopaath met zeer beperkten 
intellectuelen gezichtseinder, afkomstig uit 
een tamme, die inmk.e geestesziekte excep- • 
ttoneel zwaar Is belast, en zijn echtgenote 
meermalen wegeos ernstige geestesziekte is 
verpleegd, onder welke omstandigheden het 
belang om de gevorderde woonruimte zo 
economisch mogelijk te benutten in de ge
geven omstandigheden niet tn evenredtg
lieid staat tot het belang van L. en zijn 
echtgenote om zich in een vrije woning en 
daardoor in de maatschappij te handhaven, 
waartoe hun de gelegenheid niet mag wor
den ontnomen, zolang hun toestand geen 
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maatregelen vordert als bedoeld in art. 12 
en volgende van de Krankzinnigenwet; 

dat de Burgemeester in dat vonnis heeft 
berust en het betreffende bodemgeschll niet 
aan den rechter heeft onderworpen; dat de 
Burgemeester op 31 Oct. 1947 aan L. heeft 
ter hand gesteld een vordering tot ter be
schikkingstelling van woonruimte, krach
tens art. 7 der Woonruimtewet 1947, waar
bij vier kamers en het medegebruik van 
W. C. en zolder van voormeld perceel wer
den gevorderd met ingang van 10 November 
1947 en welke vordering is geschied over
eenkomstig een in een voltallige vergade
ring genomen eenstemmig advies der Com
missie bedoeld in art. 8 van evengenoemde 
wet; 

dat L. den Burgemeester van Doetinchem 
als die gemeente in rechten vertegenwoor
digende in kort geding voor den President 
van de Arr.-Rechtbank te Arnhem heeft 
gedaagd en heeft gevorderd hem te veroor
delen om: 

primair: zich te onthouden van eiken 
maatregel, die de strekking heeft effect te 
verlenen aan voormelde vordering met be
vel dat deze voor onbepaalden tijd zal wor
den geschorst, totdat de gewone rechter 
over de wettigheid daarvan zal hebben be-
slist; . 

subsidiair: zich gedurende twee maanden 
te onthouden van eiken maatregel als bo
venbedoeld teneinde L. in de gelegenheid te 
stellen de zaak aan het oordeel van den 
Kantonrechter te onderwerpen; 

dat L. daartoe heeft gesteld dat, nu het 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 
den President van de Rechtbank d.d. 18 Jan. 
1947 voormeld nog volledig -effect heeft, het 
den Burgemeester niet geoorloofd was nu 
in strijd met dit vonnis opnieuw een vorde
ring aan te vangen; 

dat voorts nog alle omstandigheden be
staan, die aanleiding gaven tot evenge
noemd vonnis en L. en zijn echtgenote 
psychisch hoogst labiel zijn, zodat samen
woning met anderen van hem niet gevor
derd kan worden, daar van een dergelijke 
samenwoning -ernstige gevolgen te duchten 
zijn voor de gezondheid van L. en zijn echt
genote, terwijl ook conf11cten met de mede-
bewoners niet kunnen uitblijven; · 

dat de Burgemeester de hem gegeven be
voegdheid tot het vorderen van woonruimte 
aanwendt op een wijze, die een ernstige 
krenking medebrengt van L.'s recht en be
lang om met zijn echtgenote samen te blij
ven wonen en gestichtsverpleging te ont
gaan en dus is een abus de droit; 

dat de President bij zijn beslissing aan
vaa.rdende, dat de rechter bij de beoordeling 
van de rechtmatigheid van een woonruimte
vordering in zoverre in zijn bevoegdheid 
is beperkt, dat hij niet meer zal mogen on
derzoeken, of het vorderend orgaan zijn be
voegdheid heeft gebruikt voor een ander 
doel dan waartoe de wet die heeft gegeven, 
verder heeft overwogen, dat hieruit niet 

volgt, dat men zich niet meer op misbruik 
van recht zou mog·en beroepen, daar mis
bruik van recht ook zonder miskenning van 
het doel van een bepaald recht kan voor
komen in die gevallen, waarin een formele 
bevoegdheid niet redelijk wordt uitgeoefend" 
daar alsdan de rechtmatigheid een einde 
neemt, op welken grond de President zich 
bevoegd heeft geacht om van een vordering 
gebaseerd op misbruik van recht kennis te 
nemen, waaraan het beroep van den Burge
meester op de geschiedenis der wet op de 
daarvoor door den President aangevoerde 
gronden niet afdoet, en wat de zaak zelve 
aa.ngaat van oordeel, dat, waar Dr Schnitz
ler zijn rapport van Januari 1937 ten volle 
heeft gehandhaafd onder mededeling, dat de 
psychische toestand van L.'s echtgenote 
eerder verminderd is, op de tn hoger ge
noemd vonnis van 18 Jan. 1947 opgenomen 
gronden de gewone rechter naar alle waar
schijnlijkheid zal beslissen, dat ook deze 
vordering onrechtmatig is, de primaire vor
dering bij vonnis van 8 Nov. 1947 (N. J. 1947 
No. 677, (Red.) heeft toegewezen; 

dat het Hof op het beroep van den Burge
meester bij het bestreden arrest dit vonnis 
heeft bekrachtigd, na te hebben overwogen: 

"dat de Burgemeester als eerste grief heeft 
aangevoerd, dat de President ten onrechte 
heeft aangenomen, dat de artt. 7 en 32 van 
de Woonruimtewet 1947 in onderling ver
band beschouwd nog ruimte openlaten voor 
het ingrijpen van den rechter op grond van 
misbruik van recht bij het vorderen van 
woonruimte, daar de President door deze be
slissing een te ruime strekking aan het be
grip misbruik van recht geeft, voorts uit 
het oog verliest, dat van een onrechtmatige 
overheidsdaad alleen sprake is bij over
schrijding van de grenzen binnen welké de 
overheid vrij moet zijn om naar eigen in
zicht te handelen, welke grenzen in de 
Woonruimtewet 1947 zeer ruim worden ge
trokken, en ten slotte rechtstreeks ingaat 
tegen de parlementaire geschiedenis van de 
Woonruimtewet 1947; 

.,dat naar 's Hots oordeel deze grief onge
grond is; 

,,dat toch, ook al }u:t.n door de bovenaange
haalde bepalingen der Woonruimtewet 1947 
de rechter niet meer onderzoeken, of het 
vorderend orgaan zijn bevoegdheid heeft ge. 
bruikt voor een ander doel, dan waartoe de 
wet dit heeft gegeven, dit, zoals de Presi
dent met Juistheid heeft overwogen, geens
zins uitsluit de mogelijkheid van misbruik 
van recht op grond dat het orgaan zijn for
mele bevoegdheid niet redelijk heeft ge
bruikt in dien zin, dat de belangen van an
deren onevenredig worden geschaad of een 
te grote onevenredigheid bestaat tussen het 
gediende en het geschonden belang, daar er 
toch een algemeen beginsel is, dat een grens 
stelt aan de toepassing der wet en dat niet 
toelaat, dat alles wat logisch uit een wette
lijke bepaling kan worden afgeleid als ge
oorloofd mag worden beschouwd; 
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"dat ook al worden de grenzen, binnen 
welke de overheid in haar handelingen vrij 
moet zijn, in de Woonruimtewet 1947 ruim 
getrokken, dit toch niet uitsluit, dat mis
bruik van recht aanwezig kan zijn, indien 
een grove onevenredigheid bestaat ln de af
weging van aan de overheid toevertrouwde 
belangen ln verband met de sche~ding van 
-een subjectief recht; 

,,dat tenslotte, zoals d& President ree<t, 
heeft overwogen, uit de parlementaire ge
.schiedenis van de Woonruimtewet 1947 wel 
blijkt, dat bij" de &gering de bedoeling voor
:zat om de bevoegdheid van den rechter te 
beperken tot een beoordeling van de for
mele vereisten van een vordering, doch deze 
beperking niet uitdrukkelijk in de wet, meer 
.speciaal niet in art. 32, is opgeD:omen en 
2ul.ks beslissend is, waarbij nog kan worden 
,opgemerkt, da't dier.elfde regering, zij het 
dan bij monde van een anderen minister, 
naar aanleiding van het onderhavige vonnis 
van den President van de Arnhemse Recht
bank heeft opgemerkt, dat het vonnis ervan 
"Uitgaat, dat de vraag. ot de overheid on
rechtmatig is opgetreden, ter beoordeling 
blijft van den rechter, en dit in onze rechts
staat een gelukkig ding is, daar de 'bedoe
ling van de Woonruimtewet is geweest de 
·vraag van de doelmatigheid aan den rech
-ter te onttrekken, · doch er zich natuurlijk 
gevallen kunnen voordoen van misbruik 
van recht en het dan niet juist zou zijn, wan
·neer de rechter zich incompetent zou •ver
ltlaren en door deze uitlating twijfel wordt 
g,ewekt aan evengenoemde bedoeling van de 
Regering bij de be ban.deling der wet; 

"dat de Burgemeester. zich in de tweede 
1>laats gegriefd . gevoelt door de besllssing 
van den eersten rechter, waarbij deze op de 
boven opgenomen gronden de primaire vor
dering heeft toegewezen, daar naar des 
Burgemeesters mening van L. en zijn echt
genote in .een Instelling, hetzij krankzinni
gengesticht of sanatorium voor zenuwzie~ 
ken, thuis behoren of in staat zijn normaal 
in de maatschappij te leven. doch bij zich in 
liet laatste geval, gezien het grote woning
tekort te Doetinchem. in bescheiden mate 
samenwoning moet laten welgevallen, even
goed als bij zich ook veroorlooft om her
haaldelijk economische dellcten te plegen; 

,,dat ook deze grief niet opgaat, daar de 
omstandigheid, dat L. herhaaldelijk econo
.mische delicten gepleegd heeft in dit .·geval 
geen ge~cht in de schaal legt en verder ook 
naar 's Hofs oordeel het belang van deze 
en zijn echtgenote om zich in. een vrije wo
ning en dus ln de maatschappij te handha
ven en gevrijwaard te blijven van een op
name in een instelling voor zenuwzieken op 
de gronden in het vonnis, waarvan beroep, 
aangevoerd. voldoende is aangetoond en 
dermate groot is te achten. dat het belang 
van de Gemeente Doetinchem om in verban,d 
met het ongetwijfeld bestaan van een groot 
woningtekort dit in zover te verlichten, dat 
door de vordering over een gedeelte van de 

woning van L. ten behoeve van een ge
zin, bestaande uit man,• vrouw en twee kin
deren, wordt beschikt, daarvoor naar rede
lijkheid behoort te wJken, zodat voorshands 
moet worden aangenomen, dat de gewone 
rechter de onderhavige woonruimtevorde
ring onrec)ltmatlg zal aohtén en mitsdien de 
gevraagde schorsing op haar plaats la; 

,,dat derhalve, nu de beide grieven onge
grond zijn, het vonnis, waarvan appèl, be
hoort te worden bekrachtig_d en verder bui. 
ten beschouwing kan blijven, of L. in deze 
instantie de aan de ebi in eersten aanleg 
mede ten grondslag gelegde, doch door den 
eersten rechter onbesproken stelling, dat het 
den Burgemeester niet geoorloofd was om 
in strijd met het in kracht van gewijsde ge
gane vonnis, in kort geding gewezen, op
nieuw een woonruimtevorderng aan te van
gen, alsnog · kan voorbrengen en, indien al 
mogelijk, of deze grond van den eis als juist 
kan worden aanvaard;•· 

0. dat de Burgemeeste1 het arrest be
strijdt met het navolgend middel v. cassatie: 

s. en/of. v. t. van de artt. 168 Grondwet, 20 
R 0., 1-401, 1402, 1403 B. W., 48, 59 Rv., 'l, 
32 Woonruimtewet -1947. Het Hof heeft door 
op de voormelde overwegingen te besllssen 
als hiervoren vermeld een beslissing ge
geven welke pnjuist en met de aangehaalde 
wetsartikelen in strijd Is. 

In het algemeen kan de Rechter slechts 
dan de uitoefening van een haar bij de wet 
toegeltende bevoegdheid, door de overheid 
onrechtmatig oordelen, indien de overheid 
deze bevoegdheid heeft misbruikt voor een 

· ander doel, dan waartoe zij haar is gegeven, 
en niet reeds wanneer de overheid deze be
voegdheid niet redelijk beeft gebruikt in 

· dien zin, dat de belangen v-an anderen on
evenredig worden geschaad of een te grote 
onevenredigheid bestaat tussen het gediende 
en het geschonden belang, ook wanneer 
daarbij een subjectief recht wordt aange
tast. Door niettemin op grond van afweging 
der betrokken belangen de vordering als on
rechtmatig te beschouwen heeft het Hof 
niet anders gedaan dan het overheidsbeleid 
ten deze te beoordelen. hetgeen den Rechter 
niet vrijstaat. 

Naar het Hof zelf overweegt moet een 
vordering als de onderhavige krachtens de 
Woonruimtewet 1947 geacht worden een 
doelmatige verdeling van woongelegenheid 
in de gemeente te bevorderen, zonder dat 
daartegen tegenbewijs door den Rechter in 
burgerlijke zaken is toegelaten. Door de des
betreffende bepaling wordt, zoals ook uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt, het Rech
terlijk oordeel beperkt tot de vraag of aan 
de formele door de. Wet gestelde vereisten 
Is voldu,n.. Afweging van de betrokken be
langen kan In dit geval zeker niet dienen 
om daaruit conclusies te trekken omtrent 
het doel van het overheidsoptreden, en we
gens verschll tussen dit doel en dat, waar
mede de bevoegdheid ls gegeven, dit op
treden onrechtmatig te achten. 
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Daargelaten of er een algemeen beginsel 
ls, dat een grens stelt aan de toepa.sslng der 
wet en dat niet toelaat, dat alles wat lo
gisch uit een wettelijke bepaling kan wor~ 
den afgeleid als geoorloof1. mag worden be
schouwd, is er zeker geen algemeen begin
sel, nog minder een bepaling van PoSitief 
recht, op grond waarvan de burgerlijke 
Rechter in een geval als dit de toepassing 
der wet als onrechtmatig in den zin van 
art. 1401 B. W. zou mogen beschouwen. 

De bedoeling van de Regering, zoals deze 
uit de parlementaire geschiedenis der Woon
ruimtewet bfükt, is voor de uitlegging daar
van van belang, ook voorzover zij niet in 
een artikel dier Wet zou zijn belichaamd, en 
aan deze bedoeling kan geen twijfel worden 
gewekt door latere uitlatingen van een an
deren Minister. 

0. dienaangaande: 
dat het middel ie gegrond; 
dat toch uit de artt. 1 en 32 van"de Woon

rulmtewet ln onderling verband valt af te 
lelden, dat de waardering in een bepaald 
geval van de in aanmerking komende be
langen ter beslissing van de vraag, of voor 
een vorderlng grond is te vinden, is over
gelaten aan het beleid van de adQ1inlstrat1e, 
en de rechter daarin niet uit hoofde van een 
andere apprecia~ dier belangen kan tussen 
komen; 

dat het Hof ten onrechte zulks wel heeft 
gedaan, immers de onr('!chtmatigheid van de 
onderhavige vorderlng heeft aangenomen, 
omdat naar •s Hots oordeel het belang van 
de gemeente Doetinchem om in verband met 
het bestaan van een groot woningtekort dit 
in zover te verlichten, dat door de vordering 
over een gedeelte van de woning van L. ten 
behoeve van een gezin, bestaande uit man, 
vrouw en twee kinderen, wordt beschikt, 
naar redelijkheid behoort te wijken voor het 
belang van L. en zUn echtgenote om zich in 
een vrUe woning en dus in de maatschappij 
te handhaven en gevrijwaard te bUJven van 
een opneming in een instelling van zenuw
ziek.en; 

dat voor tussenkomst van den rechter 
reden zou kunnen zijn, indien de vordering 
als een daad van willekeur zou zijn aan te 
merken; 

dat deze figuur zich voordoet. als moet 
worden aangenomen, dat dt- vorderende au
toriteit bij afweging van de In aanmerking 
komende belangen in redelijkheid niet tot 
een vordering heeft kunnen komen, en dus 
afweging van die belangen geacht moet 
worden niet te hebben plaats gehad; 

dat echter zodanig geval zich bier niet 
voordoet, nu te dezen de mogelijkheid aan
wezig is, dat redelijk oorde.lende mensen bij 
de afweging van de hier tegenover elkander 
staande belangen tot verschtuend resultaat 
komeni 

dat dus het bestreden arrest niet ln stand 
kan blijven, doch alsnog verwijzing zal moe
ten volgen, omdat het Hof over de in zijn 

laatste rechtsoverweging genoemde stelling 
van L. nog niet heeft beaU.st: 

Vernietigt ltet 'bestreden arrest; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem teneinde met inachtneming van dit 
arrest te worden afgedaan. 

Veroordeelt verweerder in caseatie in de 
kosten. (Salarls f 600). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

Post sl~: 
De geëerde raadsman van verweerder 

beeft bij pleidooi opi!'81Jlerk~ dat de cassa
tiedagvaardlng a1s eisende partij vermeldt 
.,de burgemeester van de gemeente Doetin
chem", terwUI het bestreden arrest is ge
wezen ten name van: ,,de burgemeester van 
Doetinchem, als die gemeente in rechte ver
tegenwoordigend." Volgens pleiter WBB dus 
de gemeente partij in het geding, terwUl 
thans de burg-!meester in cassatie komt. 
M.i. bestaat hier echter geen grond om te 
betwijfelen, dat de burgemeester, die in vo
rige instanties is opgetreden als in rechte 
de gemeente vertegenwoordigende, ook in 
cassatie wederom als zodanig optreedt. 

Gelijk ik reeds mocht opmerken in de con
clUBie, voorafge.,~ aan 'a Hogen Raada 
arrest van 4 Juni 1948, No. 488, komt de 
thans weder 1n eni#Bzina andere vorm her~ 
haalde etelltng, dat misbruik fll.n overheids
macht slechts dan aanwezig is te achten, 
indien de overheid haar bevoegdheid heeft 
gebezigd voor een ander doel, dan waarvoor 
d~ haar is toegekend, (,.détournement de 
pouvoir"), mij onjuist voor. Ik meende toen 
op het voetspoor van Prof. Okma (Misbruik 
van Recht bl. 148) te mogen verdedigen, dat 
naast die afwijking van het doel der be
voegdheid ook als misbruik van overheids
macht valt aan te merken grove onevenre
digheid in de 1:1.tweging van de, aan de be
hartlglng der overheid toevertrouwde, be
langen, in verband met schending van een 
subjectief recht. Inmiddels noopt de op 1 
October 1941 in werking getreden Woon
ruimtewet 1947 tot het, onder de ogen zien 

. van de vraag, of die wet door haar artikelen 
7 en 82, de rechter· thans belet te onderzoe
ken, af het woonruimte vorderend over
heidsorgaan, zo ~et al niet zijn bevoegdheid 
heeft gebruikt voor een ander doet. dan 
waartoe de wet deze heeft gegeven, dan toch 
die bevoegdheid ui<It redelUk heeft gebruikt 
in die zin, dat, in verband met overigens 
door de wet toeg'3laten inbreuk op een sub
Jectlet recht, de belangen va.n anderen on
evenredig word-en geschaad, en zich zodoen
de heeft schuldig sema&kt aan misbruik 
van bevoegdhaid. Ik. laat als thans niet van 
belang, in het midden, of het Hof te dezen 

· terecht beeft beslist, dat ingevolge voor
. melde bepalingen der Woonruimtewet de 

rechter niet meer mag onderzoeken, of het 
vorderend ·orgaan zijn bevoegdheid heeft ge. 
brulkt voor een ander doel, dan waarvoor 
de wet dit beeft gegF:ven. Ook dit "détourne-
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ment de pouvoir·• zoude, overeenkomstig de 
mening van verweerders raadsman, m.l. wel 
vallen binnen het kader van toetsing der 
rechtmatigheid (v.g. ook Kranenburg. In
leiding 1n het Ned. Administratief Recht bl 
50/51; Valkhotf, N..1.B. 48 bL 584/85; v. d. 
Bergh ibid. bi. 608). Hoewel artikel 32 der 
Woonruimtewet, ook blijkens de parlemen
taire geschiedenis, er op gericht schijnt, de 
inmenging van de rechter op het door die 
wet bestreken gebied zoveel mogelijk uit t9 
schakelen, heeft het toch blijkbaar niet In 
de bedoeling ~legen om door dit arttkel 
's rechters oordeel over de rechtmatigheid 
en-er gedane vordering geheel uit te si uiten. 
In de Tweede Kamer (Hand. 1946/47 bl 
1988) sprak Minister Beel zich uitdrukke
lijk uit in die zin, dat de rechter blijft oor
delen over beweerd misbruik van recht en 
détournement ~e ponvolr. Ik meen mij 
daarom ook thans nog te mogen beroepen 
op Uw arrest van 13 November 1936 ('8'1 No. 
182) ten betoge, dat misbruik van over" 
heidsmacht zich kan voordoen in die geval
len, waarin het aan de Overheid is toege
staan. binnen mln of meer ruime grenzen 
inbreuk te maken op een subjectief recht, 
gelijk bij de Woonruimtewet het geval Is. Uit 
genoemd arrest valt toch af te leiden, dat 
Uw Raad van oordeel is, dat, hoe ruime vrij,. 
heid ook aan de administratie moge zijn toe
gestaan om naar eigen oordeel te beslluen, 
niettemin aan die vrijheid een grens moet 
worden gesteld, bij welker overschrijding 
de rechter kan en mag oordelen, dat de 
overheid onrechtmatig, Immers met kenne
l.Ijk misbruik van haar bevoegd.held, heeft 
gehandeld. Volgens voormeld arrest zal dit 
dan het geval zijn, indien de genomen be
slissing redelijkerwijze niet meer is te be
schouwen als uitvloeisel van de atweglng 
der verschlllende 1n aanmerking komende 
belangen. Of dev.e omstandigheid zich 1n 
concreto voordoet, is natuurlijk. een vraag, 
welke slechts aan de hand van de feiten kan 
worden beantwoord. Wanneer het Hof 1n 
dit kort geding meent te moeten aannemen, 
dat de gewone rechter de onderhavige woon
ruimtevordering onrechtmatig zal achten 
op grond, dat het belang van verweerder en 
zijn echt.genote om zich 1n een vrije woning 
en dua in de maatschappij te handhaven en 
gevrijwaard te blijven van opname in een 
Instelling voor zcnuwzleken dermate groot 
is te achten, dat het belang van de gemeente 
ter voorziening 1n haar woningtekort daar
voor naar redelijkheid behoort te wijken, 
dan zal dit m.i. aldus moeten worden ver
staan, dat hier, naar 's Hots voorlopig oor
deel, sprake is van een zodanig grove on
evenredigheid in de afweging van aan het 
vorderend orgaan toevertrouwde belangen. 
dat diens vordering - ook al moet zU. met 
uitsluiting van elk tegenbewUs voor den 
rechter, worden 11eacht een doelmatige ver
deling van woongelegenheid In de gemeente 
Doetinchem te bevorderen - toch redelU
kerwUze niet meer is te beschouwen als een 

uitvloeisel van afweging van de aan de 
Overheid toevertrouwde belangen der huia
vestlng in die gemeente tegenover de op het 
aangetaste subjectieve recht steunende. be
langen van verweerder om zich met zijn 
echtgenote ongestoord 1n de gevorderde wo
ning te handhaven. Men zal dus, nu dit 
voorlopig oordeel van het Hof in concreto 
door het cassatieberoep niet wordt beatre
den, hebben af te "achten, ot de rechter, die 
het bodemgesc.hU te berechten krijgt, zich 
met deze zienswijze van het Hof zal ver
enigen. 

De steller van het middel is in het alge
meen van oordeel, dat het Hof door op grond 
van de afweging der betrokken belangen 
de vordering als onrechtmatig te beschou
wen, niet anders heeft gedaan, dan het over
heidsbeleid ten deze te beoordelen. hetgeen 
aan de rechter niet vrijstaat. Jk kan dit 
niet toegeven. Het st&.at aan de rechter niet 
vrij, het overheidsbeleid te beoordelen, voor
zover dit zich beweegt binnen de nu eens 
zeer enge, dan weer zeer ruime; grenzen, 
waarbinnen de overheid vrij moet zijn haar 
houding te bepalen, zodat een binnen die 
grenzen vallend Vt,rschil van opvatting om" 
trent wen~lijkheid of noodzakelijkheid van 
een bepaalde maatregel of omtrent de wlja, 
waarop die 1B ten uitvoer gelegd, de rechter 
niet mag lelden tot het oordeel. dat onrecht
matig is gehandeld (vg. H.R. 29 Maart 1940 
No. 1138. het z.g. Helden Kermis-arrest). 
Hoe ruime grenzen men echter ook in deze 
zal hebben te stellen. er zijn dus in elk ge
val grenzen, bij welker overschrijding de 
overheid, lnbreukmakende op een subjectief 
reoht, onrechtmatig handelt, ook al is zij 
formeel tot de gewraakte handeling be
voegd. Of die grenzen 1n een bepaald geval 
overschreden zijn, staat voorzover de wet, 
gelij~ in dezen, die grenzen niet uitdrukke
lijk vaststelt. ter beslissing van de rechter. 
die de al of niet rechtmatigheid van en~ op 
een subjectief recht inbreuk makende. over
heidshandeling heeft te beoordelen. De 
vraag, welke zich thans, naar aanleiding 
van het middel van cassatie in verband met 
de bepaling van a1t. 32 der Woonruimtewet. 
opdringt. is nu deze, ot dat artikel, bepalen
de, dat vorderingen. als daarbij omschreven. 
dus voldoende aan d•.? formele vereisten der 
wet, geacht worden een doelmatige verde
ling van woongelegenheid 1n een gemeente 
te bevorderen, terwijl tegenbewijs voor de 
rechter in burgerlijke .zaken niet is toegela
ten, 1n .alle gevallen medebrengt, dat het 
oordeel van het vorderend administratief 
orgaan op dit gebied w volkomen souverein 
.fa, dat zijn, volgens deze wetsbepaling, zon
der tegenbewijs voor de rechter, doelmatige 
verdeling van ·"'•oongelegenheld bevorde
rende, beslissing, tevens als in leder opzicht 
rechtmatig moet worden beschouwd. De Me
morie van Toelichting op het ontwerp 
Woonruimtewet (Zitting St.at. Gen. 1946-47 
- 424 No. 1) op de artt. 'I, 8 en 32 wude 
kunnen leiden tot die opvatting en daar. 
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mede tot de menlng, dat voor de burgerlijke 
rechter op dit gebied geen taak meer is 
weggelegd. Immers zo luidt het daar: ,,De 
praktijk heeft echter thans voldoende uit
gewezen. dat het doel der wet slechts dan 
bevredigend kan worden nagestreefd, als 
de bemoeiingen uer besturende overheid niet 
worden doorkruist door rechterlijke uitspra
ken. Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn 
binnen de formele grenzen der onontbeer
lijke bevoegdheden van de administratie op 
dit gebied niet meer zoo te onderscheiden, 
dat zij aan de hoede van verschillende over
heden kunnen worden toevertrouwd. Als 
de wet zelve in art. 7 de bevordering van 
doelmatige verdeeling van woongelegenheid 
tot eenige norm voor de hanteering van de 
vorderingsbevoegdhe.id verheft, kunnen 
rechtmatigheid en doelmatigheid geacht 
worden in zoover samen te vallen. Voor uit
spraken van den rechter in burgerlijke za
ken, waarin ge~n andere rechtmatigheid 
dan de zóoëven bedoelde ter toetsing komt, 
is bij deze wet geen rationeele plaats." ,,In 
hoever? dus toch niet geheel" vraagt Prof. 
van Oven terecht (N. J. B. 1947 bi. 327). 

Aan de aldus verkondigde bedoeling der 
wet wordt dan ook weder twijfel gewekt 
door de hiervoren vumelde uitspraak van 
Minister Beel ,~n· niet minder door d~, juist 
naar aanleiding van het in deze zaak ge
wezen vonnis van de Arnhemse President, 
gemaakte, ook in 's Hofs. arrest weerge
_gevén, opmerking van Minister Witteman 
in antwoord op een vraag van liet lid der 
Tweede Kamer, ile heer Derks, (Handelin
gen 2e Kamer 1947-48 blz. 42'6). Laatstge
noemde Minister uitte zich toch daarbij als 
volgt: ,,Ik kan niet zeggen, dat ik daarvan 
(nl. van bedoeld v-onnis) achterovergevallen 
ben. Dit vonnis ~aat ervan uit, dat de vraag, 
,of de Overheid hier onrechtmatig is opge
treden ter beoordeeling blijft van de rech
-ter. Ik zou zegg:m: in onze rechtsstaat is 
-dat een gelukkig ding·. De bedoeling van de 
Woonruimtewet is geweest, dat de vraag 
van de doelmatigheid aan de rechter zou 
worden onttrokken. Er kunnen zich natuur
lijk gevallen voordcen, waarin sprake is 
van misbruik van recht, en dan zou het niet 
juist zijn, wann~er de rechter zich in dit 
.opzicht incompetent zou verklaren. Ik ge
loof niet, dat tlit vonnis ons moet veront
rusten. Anderzijds zullen dergelijke beslis
·singen wel een uitzondering blijven." 

Neemt men hierbij in aanmerking, dat, 
gelijk de President reeds overweegt, hoezeer 
"bij de Regering de bedoeling mocht hebbén 
voorgezeten om de bevoegdheid van de 
rechter te beperken tot een beoordeling van 
-de formele vereisten van een vordering, 
-deze beperking echter niet uitdrukkelijk in 
de wet, met name niet in art. 32, is opge
nomen, dart wil het mij voorkomen, dat het 
-voorgestelde middel in zijn algemeenheid te 
ver g-aat, immers de inmenging van de 
rechter in deze verder wenst terug te drin
_gen, dan de wet heeft bedoeld. Al is aan de 

vorderende Overheid een uiterst ruime be
voegdheid verleend, zodat hetgeen zij als 
een doelmatige verdeling van woonruimte 
binnen een bepaalde gemeente beschouwt 
in de regel ook als een rechtmatige verde
ling moet worden aangemerkt, zo is het 
toch m.i. niet uitgesloten, dat zich nog -
zij het bij hoge uitzondering - gevallen 
kunnen voordoen, waarin het redelijkerwijze 
zonder meer duidelijk is, dat het resultaat, 
waartoe de overheid ten aanzien van de 
verdeling van woonruimte in de haar toe
vertrouwde gemeente is gekomen, al mag 
aan haar doelmatigheid in rechten niet wor
den getwijfeld, niettemin niet als rechtma
tig kan worden aangemerkt voorzover zij 
redelijkerwijze niet is te beschouwen als het 
uitvloeisel van de afweging der in aanmer
king komende belangen. 

Wanneer de rechter, zoals m.i. het Hof te 
dezen, in een beoordeling hiervan treedt, 
begeeft hij zich, naar het mij voorkomt, dan 
ook niet in hetgeen uitsluitend tot de taak 
der administratieve Overheid behoort, doch 
stelt hij, hetgeen, waar de wet zwijgt, m.i. 
des rechters is, alleen de grenzen vast, 
waarbinnen de administratie vrij moet zijn, 
naar eigen inzicht te beslissen, doch bij 
overschrijding van welke zij, inbreukma
kende op een subjectief recht, geacht moet 
worden misbruik van haar bevoegdheid te 
hebben gemaakt, immers daarbij te hebben 
gevolgd een gedragslijn, die redelijkerwijie 
niet meer geacht kan worden gegrond te 
zijn op een redelijke afweging van alle daar
bij betrokken belangen. Of zulks het geval 
is, is, niet meer een vraag van doelmatig
heid, doch een rechtsvraag, gelijk Uw Raad 
in zijn voormeld arrest van 1936 reeds aan
nam. Het wil mij nu voorkomen, dat het 
Hof in het bestreden arrest, waaruit feite
lijk valt af te leiden, dat de onderhavige 
vordering van woonruimte verweerder en 
diens echtgenote, gezien hun beider psy
chische gesteldheid, welke, naar deskundig 
oordeel, samenwoning met anderen voor 
hen in die mate onmogelijk maakt, dat hun 
geen andere uitweg overblijft, dan bij ten
uitvoerlegging van de vordering hun vrije 
woning geheel prijs te geven en zich in een 
inrichting voor zenuwzieken te laten opne-· 
men, op die grond van oordeel kan zijn, dat 
hier de grenzen, aan het vrije oordeel der 
administratie gesteld, werden overschreden 
en dat dus de vorderende overheid door hen 
aldus in een dwangpositie te brengen. waar
van de onvermijdelijkheid met het oog op 
een doelmatige verdeling van woo.n~-elegen
heid in de betrokken gemeente niet is ge
bleken, tegenover hen onrechtmatig han
delde. Al zoude dus de onderhavige vorde
ring ingevolge art. 32 der Woonruimtewet 
geacht moeten worden een doelmatige ver-

. deling van woongelegenheid in Je gemeente 
Doetinchem te bevorderen, dan hebben wij 
m.i. hier nochtans te maken met het uit
zonderlijke, ook door de Regering blijkens 
de parlementaire geschiedenJs d~r wet als 
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mogelijk veronderstelde, geval, dat doelma
tigheid en rechtmatigheid der vordering van 
woonruimte niet samenvallen, zodat ik meen 
te mogen concl1,uier•n tot verwet:".11iug van 
het beroep met veroorde.ftng van de eiser 
tot cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N . .J.) 

88 Februari 19,f:9. KONINKLIJK BE
SLUIT. ,tlinderwet art. 15 j 0 art. _8). 

De openbare aankondiging, bedoeld 
in art. 8, heeft plaats gehad op 21 Sept. 
1948 en de verzoelrer is op dezelfde da
tum opgeroepen de vergunning in ont
vangst te komen nemen, aan welke 
oproep hij de volgende dag gevolg heeft 
gegeven. De oproep zelve kan niet wor
den aangemerkt als de in art. 8 lid 1 
bedoelde kennisgeving aan de verzoe
ker, doch deze kennisgeving moet ge
acht worden te hebben plaats gehad op 
22 Sept. 1948, toen het bestutt in ont
vangst is gen.omen. Derhalve ls op deze 
datum dè afkondiging voltooid en de 
beroepstermijn aangevangen. Daar het 
beroepschrift op 9 Oct. 1948 ls ontvan
gen, neeft appellant de termijn van 14 
dagen in art. 16 Ud 1 gesteld, niet in 
acht genomen en kan hij dus in zijn 
beroep niet worden ontvangen. 

Wij '.lULIANA, em;.; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M. A. Wessels te Amsterdam, tegen 
het besluit van burgemeester en wethou
ders dier gemeente van 21 September 1948, 
No. 1955e H.W./4/865 V.H. 1947, waarbij 
aan hem en zijn rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning Is verleend tot het 
oprichten van een inrichting tot het be
waren en verpakken van oud papier in het 
perceel Groenburgwal 1 '1-19 te Amster.;. 
dam; 

De Raad van State, Afdellng voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
2 Februari 1949, no. 116/I; 

()p de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 28 Februári 1949, no. 61, 
afdeling Arbeidsverhoudingen; 

O. dat ingevolge artikel 16, lid 11 der 
Hinderwet van de daar genoemde beslissin
gen beroep op Ons openstaat binnen 14 da.
gen na de afkondiging, bij artikel 8 ge
noemd, welke afkondiging bestaat uit de 
kennisgeving van de beslissing aan de ver
zoeker en de openbare aankondiging; 

dat blijkens de stukken de openbare aan
kondiging heeft plaats gehad op 21 Sep
tember 1948 en de verzoeker op dezelfde 
datum is opgeroepen de vergunning In ont
vangst te komen nemen, aan welke oproep 
hij de volgende dag gevolg heeft gegeven; 

dat de oproep zelve niet kan worden 
aangemerkt als de in artikel 8, lid 1 be-
4ioelde kennisgeving aan de verzoeker, doch 
dat deze :\{ennlsgeving geacht kan worden 
te hebben p~ts gehad op 22 September 

1948, toen het bestreden besluit ln ont
vangst ls genomen; 

dat derhalve op deze datum de bovenbe• 
doelde afkondiging is voltooid en daarmede 
de beroepstermijn is aangevangen: 

dat de appellant, wiens beroepschrift op 
9 October 1948 is ontvangen, mitsdien de 
beroepstermijn van 14 dagen niet in acht 
heeft genomen en dus in zijn beroep niet 
kan worden ontvangen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verst.aan: 
de appellant ln zijn beroep niet-ontvan

kelijk te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken ls _be

last enz. 
(A.B.) 

1 Maart 19,f:9. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sr. artt. 14a, 14c; Sv. art. 850; 
Bes). Ber. Econ. Del. E 135, art~ 5: Prl.ie
opdr. en Hamsterwet 1939, art. 3.) 

Het middel, stelle]).de dat de wetgeving 
op ~ prjj7'Jeil -niet toepassel~ zou zijn 
op verkoop voor een liefdadig-doel, kan 
reeds daarom niet tot cassatie lelden. 
omdat uit de stukken, waarvan de H. R. 
kennis neemt, niet blijkt, dat de bewezen 
verklaa~de verkopen met een liefdadig 
doel en niet uit eigen belang plaats }:lad
den. 

Aàv.-Gen. Langemeijer: Terecht stelt 
het middel dat de wetgeving op de prij
zen niet toepasselijk is op verkoop voor 
een liefdadig doel. Dit volgt uit de be
staansreden dier wetgeving en vindt 
steun in de taalkundige betekenis der 
termen "prijs", .. berekenen", ,.bed.In• 
gen". 

Art. 5 Ud 2 sub A Besl. Ber. Ec. Del. 
geeft den Tuchtrechter voor de Prijzen 
de bevoegdheid kennis te nemen "van 
strafbare feiten, welke uitsluitend zijn 
overtredingen van prijsvoorschriften,,, 
welke woorden taalkundig de betekenis 
hebben van strafbare feiten, waardoor 
uitsluitend prijsvoorschriften worden 
overtreden. De vraag of deze voorschrif
ten al of niet opzettelijk zijn overtreden 
doet dus hier niet ter za.lce. 

Anders: Adv.-Gen. Le.ngemeijer: De 
opvatting dat in art. 5 lid 2 sub A ,,over. 
treding" gebruikt ls, niet als tegenstel
ling tot mlsdrtjf, maar in de vagere van 
handeling in strijd met een voorschrift, 
veronderstelt in een wetteliJ'ke regeling 
een spraakgebruik, dat van ee-n der 
meest vaste punten onzer juridische ter
minologie zou afwiJ'ken. 

De rechter, een onderdeel van het te 
lastegelegde niet bewezen verklarend, 
kan het overige telastegelegde bewe
zen verklaren, en indien strafbaar, qua
lflceren en deswege straf oplegg-en. 

Req. heeft ter zitting opgegeven, dat 
hij zich verbonden had aan de Stichting 
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"Putten's Jeugd" af te dragen 75 % van 
de netto winst te behalen door den ver
koop der In den oproep bedoelde brief
kaarten. De Pol.rechter beert met be
trekking tot de opgelegde bijzondere 
voorwaarde overwogen. dat uit de den 
rechter ten dienste staande geg~ens 
volgt, dat aan de Stichting buiten de 
reeds afgedragen som nog een bedrag 
van omstreeks f 11.000 toekomt. De 
Pol.rechter was dus van oordeel, dat 
req, verplicht was nog een bedrag van 
omstreeks f 11.000 van de door den ver
koop der briefkaarten verkregen netto
winst aan ,.Putten's Jeugd" af te dra
gen. De opgelegde bijzondere voorwaar
de heeft dus de strekking het maat
schappelijk betamend gedrag van den 
veroordeelde te bevorderen en betreft 
derhalve diens "gedrag" In den zin van 
art. Uc Sr. 

Art. Ua Sr. geeft den rechter alleen 
dan de bevoegdheid een straf gooeeltE> 
lijk voorwaardeUJk op te leggen, Indien 
hij daarbij een opdt"àcht geeft tot het 
verlenen van hulp en steun aan den 
veroordeelde als bedoeld In art. 14d Sr. 

Op het beroep van Dr E. R. W., van be
roep koopman. wonende te Amsterda_m, req. 
van cassatie tegen een vonnis van den Bijz. 
Politierechter te Haarlem van 7 Juni 1948, 
waarbij, met vernietiging van de beroepen 
beschikking van 10 Juni 1947 van den 
Tuchtrechter voor de Prijzen aldaar, req. 
ter zake van "Een voorschrift gegeven 
krachtens de art~ 3 of 4 der Prljaopdrij
vings- en Hamst,erwet 1989 niet nakomen, 
driemaal gepleegd", onder aanhaling van 
de artt. 8 en 12 dier wet, art. 3 en 5 Veror" 
dening dellcteomschrljvlng econ. delicten; 
art. 2 en 4 Wet van 11 Mei 1946 G 117; art. 
6 Prijsvormtngsbeslult 1941; Besluit der 
Ministers van Handel, Nijverheid en Land
bouw en van Justitie de dato 8 Nov. 1944: 
a~ 1 Prijsstop; ~ 1 en 8 Prijsvoorscbrltt 
1942 prentbriefkaarten; art. 1, 6, 6 en 11 
Besluit Ber. Econ. Dellcten; axt. Ha, Ub, 
28, 62 en 91 Sr., werd veroordeeld tot twee 
geldboeten leder van tien gulden en één 
geldboete van 20010 gulden, waarvan tien 
gulden onvoorwaardelijk en 20000 gulden 
voorwaardelijk onder de bepaling, dat dit 
gedeelte der straf niet zal worden ten uit
voer gelegd, tenzij de rechter later anders 
mocht gelasten op grond, dat de veroor
deelde, zich vóór het einde van een proeftijd 
van twee ;lare11 aa.n een strafbaar' feit heeft 
schuldig gemaakt of de bijzondere voor
waarde niet heeft nageleefd, dat hij binnen 
zes maanden nadat het vonnis in kracht 
van gewijsde zal zJJn gegaan een bedrag 
van 11000 gulden zonder enige beperkende 
voorwaarde za1 . hebben overgedragen aan , 
het bestuur van de Stichting "Puttens 
Jeugd"; (Gep1eit door Mr A. D. P. v. van 
Löben Seis, Adv. te Haarlem), 

Conclusie van den Adv.-Gen. Lange
,:meijer. 

Van de vter middelen dle in deze zaak be
pleit tljn stelt het eerste een interessante 
vraag aan de orde nopens de toelaatbaar
heid van bepaalde voorwaarde:rt bij voor
waardelijke veroordeling, De bijzondere ca
sus poelt1e, die ons thans bezig houdt, ml 
overigens wel niet licht weerkeren. De ver
dachte In deze zaak had namelijk briefkaar
ten uitgegeven, waarvan de opbrengst na 
aftrek van kosten ten ,goede zou komen aan 
de- Stichting "Puttens Jeugd", De vercien
king rees, dat hij daarbij die Stichting te
kort deed, doch het 0. M. achtte voor een 
vervolging terzake van verduistering of enig 
ander misdrijf blijkbaar geen voldoende 
grond aanwezig en N!q, werd alleen ver
volgd wegens het verkopen van bedoelde 
briefkaarten voor een hogere dan de wet
telijk toegelaten prijs en het niet nakom~n 
van op de Prijsbeheersing- en Hamsterwet 
steunende voorschriften betreffende zijn 
adminiJ&tratie. De Politierechter nu verbond 

· aan de voorwaardelijke veroordeling van 
req. de bijzondere voorwaarde van een aan
zienlijke betaling aan "Putten's Jeugd". Het 
middel stelt, dat deze voorwaarde niet -toe
laatbaar Is als schadevergoeding omdat de 
Stichting ln leder geval niet benadeeld kan 
zijn door de te hoge prijzen die req. bere
kende, maar hoogstens door wat hij met de 
hem betaalde prijs deed, Iets dat geheel 
buiten het feit staat waarvoor veroordeeld 
is. Evenmin aldus het middel, is de betaling 
toelaá.tbaar als andere bijzondere voorwaar
de het gedrag van de veroordeelde betref
fende, volgens Uw arrest van 16 Maart 
19!6, W. 11604, N. J. 1928, 422. 

De eerste bedenking komt mij zeker julat 
voor. Raadpleegt men de inhoud van de 
bewijsmiddelen, die de Politierechter bij zijn 
met grote zorgvuldigheid gevoerd onder
zoek heeft gebezigd, dan 1s weliswaar ener
zijds volkomen begrijpelljk het blijkbaar bU 
de Politierechter bestaande oordeel, dat req. 
de stichting inderdaad te kort gedaan heeft 
voor iets meer dan het bedrag waarvan de 
betaling als voorwaarde is gesteld, maar 
blijkt ook duidelijk dat tussen dit te kort 
doen en de door :req. berekende. beweerde
lijk te hoge prijzen geen verband bestaaL 
Of juist la, dat de stichting van die pr.Ijzen 
heeft geprofitee~ zoals de raadsman be
toogde, laat lk daar; het is niet met zeker
heid te zeggen. In leder geval echter wijst 
niets erop, dat req. de stichting meer zou 
hebben uitgekeêt"d indien hJj ]Q.gere prijzen 
had berekend. 

Daarentegen zou ik mij niet willen aan
sluiten bij het bezwaar dat req,'s raadsman 
tegen de meer genoemde voorwaarde maakt 
voor het geval dat men die eenvoudig zou 
beschouwen ale een bijzondere voorwaarde 
het gedrag van de veroordeelde betreffende~ 
In aantekening 4 op art. 14c bij Noyon I. 
6e druk veroorloofde ik mij bescheiden bt,-
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denk.ingen tegen de strenge leer van Uw· punten onzer juridische terminologie zou 
even genoemd arrest. Ook thans nog meen · afwijken. Het middel komt mij dus 1n zover 
ik. dat betalingen aan een goed doel een gegrond voor. 
passende bijzondere voorwaarde kunnen · Middel 3 daarentegen. behelst mJ. een on-
.zijn voor een veroordeelde die een strafbaar houdbare stelling. Wanneer een feit zowel 
feit uit winstbejag beeft gepleegd. Immers, opzettelijk als niet opzettelijk gepleegd 
zij zijn een gedragswijze, die Ingaat juist strafbaar is - wat met de onder II en III 
-tegen die neiging van de veroordeelde waar- genoemde feiten gedurende het tijdperk dat 
uit het dellct vooral is voortgekomen en die de bewezenverklaring noemt het geval was 
bovendien voor hem en anderen symbolisch L- dan is niets normaler dan dat de· rechter 
,de negatieve waarde van die neiging tot uit- met vrijspraak van het telastegelegde opzet 
.drukking brengt. In dit geval komt ~r het overige telastegelegde bewezen en straf-
nog in het bijzonder bij, dat req. door zijn baar verklaart. 
winstbejag gelijktijdig en in éénzelfde aan- Een interessante vraag daarentegen 
gelegenheid ertoe was gebracht om zowel werpt middel IV op, De wetgeving op de 
-de stichting tekort te doen als de bewezen prijzen zou niet toepasselijk zijn op verkoop 
geachte over.treding te plegen. , voor een weldadtg doel. Voorop kan worden 

De middelen 2 en a. die uitgaan van de gesteld, dat de bewoordingen van de prijzen
·telastelegging, dat req, opzetteUjk zou heb- wetgeving weinig aanknopingspunt geven 
ben gehandeld, betreft en klaarblijkelijk en- voor deze stelling, die anderzijds wel steun 
lcel de onder II en III bewezen vierklaarde vindt in de gerechtvaardigde bestaanerede-
:feiten: alleen daarbij toch was opzet telaate- nen dier wetgeving. Naar mijn mening is 
gelegd. het laatste hier zo evident, dat het voor mij 

Middel 2 betoogt nu. dat volg.ene art. 6 lid de doorslag geven zotL Een taalkundig .hou
:2 onder A van het Besluit Ber. Econ. Delic- vast Iaat zich trouwens aldus vinden, dat 
ten de Tuchtrechter voor de Prijzen niet termen als ,~prijs'', ,,berekenen", ,,bedingen" 
bevoegd was om van dit feit kennis te eigenlijk slechts daar geheel op hun plaats 
nemen. Nu is naar mijn mening onjuist de zijn, waar degene die betaalt of zieh tot be-
.conclusie, die de steller van het middel ta.llng_ verbindt, enkel wordt gedreven door 
~aan verbl~t. namelijk dat de Politie- de wens on1 de tegenpraestatie te ontv.a11-
:réchter de O~ van J. niet-ontvankelijk had gen. 
moeten verklaren. Immers, nu de Tucht- Deze uitzondering zou dus in ieder geval 
NChter bevoegd of onbevoegd een vonnis alleen dan gelde~ wanneer de bestemming 
had gewezen en de verdachte daarvan ln van een deel der prijs voor een weldadig 
"!beroep was gekome~ was de 0. van J. in doel aan de afnemers kenbaar is gemaakt. 
ieder geval ontvankelijk. Slechts had de (Is dit in strijd met de waarheid geechl<l, 
Politierechter, aangenomen de juistbeid van dan zal men waarschijnlijk wel met oplich
de grondstelling van het middel, dan alsnog , tlng te doen hebben). In het gegeven geval 
-de Tuchtrechter onbevoegd moeten verkla- is dit wellicht geechled, maar het blijkt niet 
ren, tenzij men, wat mij wel aantrekkelijk uit de stukken waarvan Uw Raad kan ken-
maar toch wettelijk te zwak gefundeerd JliB nemen en van een beroep van de ver-
7.0~ voorkome11, art.- 426 S'i • .&nalogisch van dachte op deze omstandigheid in een der 
;toepassing zou willen achten. beide vorige instanties blijkt ln het geheel 

Het uitganppunt van het middel komt niets. Het middeL al gaat het dan uit van 
mij echter inderdaad juist voor. Weliswaar • een m.l. juiste gedachte, mist dus ln ieder 
toch zijn de onder II en III bewezenver- geval feitelijke grondslag. 
"'klaarde feiten inderdaad slechts simpele Op grond echter van wat ik naar aanlei-
-0vertredingen van prljsvoorachrl.f.te~ als ding van middel II opmerkte concludeer 1k, 
·waarvoor de Tuchtrechter voor de Prijzen ' dat Uw Raad het vonnis, waarvan beroep 
'.bevoegd is. De oproeping ter verantwoor- vernietlge- en recht doende ten principale 
-din.g echter, die ln het geding voor de alsnog de Tuchtrechter van de Prijzen on
'Tucht:riechter ongewijzigd ie gebleven, be- bevoegd verklare om van de tela.stegelegde 
·treft een opzettelijk gepleegd felt, gepleegd · .feiten kennis te nemen. 
in een tijdvak waarin zulk een feit een mis-
-drijf was. Men zou nog de vraag kunnen 
-opwerpen, of welUcht In art. 5 van het Be-
sluit Ber. Econ. Delicten "overtredingen" 
gebruikt is niet in de technisch-juridische 
betekenis die in tegenstelling staat tot "mis
drijven", maar In de vagere van handelin
gen in strijd met een voorschrift. Bij deze 
-opvatting zou men ook van een opzettelijke 
inbreuk op een prijsvoorschrift nog wel 
kunnen zeggen, dat zij is "uitsluitend een 
overtreding van een prijsvoorschrift". Ech
ter, ik vind geen vrijheid om in een wette
lijke regeling een spraakgebruik te veron
dprste!len. dat van een der meest vaste 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord. het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den req. door diens raadsman mondeling 
voorgedragen en in geschrift over,relegj, 
luidende: 

.,dat door voormeld vonnis zijn geschon
' den althans verkeerd zijn toegepast: 
· 1. art. H, c Sr.; 

Immers art. 14c Sr. staat niet toe dat als 
bijzondere voorwae.rde als bedoeld in art. 
14a Sr wordt opgelegd een maatFegel, als 
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door de Politierechter als voorwaarde is quallftcatie _als vermeld is bewezen ver-
gesteld. klaard: 

Immers de opgelegde maatregel is noch "dat hij als grossier, zijnde eigenaar van 
een v,ergoedtng van de schade door het ten do intematlonale im- en ex.portha.ndelmaat
laste gelegde strafbare feit ontstaan, noch schappij "Polanex" (grossierderij in galan
een voorwaarde het gedrag van de :ver- t,erieën, speelgoederen en papierwaren) te 
dachte betreffende, daar schade door het Halfweg, gemeente Haarlemmerliede in of 
strafbare feit voor de Stichting Putten's omstreeks het tijdvak 1 .Juli 1945 tot en met 
.Jeugd. niet is ontstaan, integendeel deze 3 Maart 1946 geen aantekening heeft gehou
heeft daarvan zelfs voordeel genoten, terwijl den van de door hem gemaa~te verkoops
evenmin een betaling aan de Stichting te ' prijzen en de prijzen niet zodanig heeft ge
beschouwen is als een gedrag van de ver- administreerd en de betreffende beschei
dachte. (Zie Hoge Raad 15 Maart 1926, W. den niet zodanig heeft bewaard, dat de 
1926, nr. 11504, N . .J. 1926, bl. 422). hoogte en het tot stand komen der prijzen 

2. art .. 5, te en 2e lid onder a van het Be- te allen tijde op eenvoudige wiJY.e konden 
sluit Ber. :Econ. Delicten. jo. a.rt. 12, 2e en worden gecontroleerd, terwijl hij op' grond 
3e Ud, van de Prljsopdrijvi:bgs- en Hamster- van art. 6 van het Prljsvormingsbesluit 
wet 1939. 1941 juncto de Beschikking van de Minis-

Immers de Tuchtrechter voor de Prijzen tere van Handel, Nijverheid, Landbouw en 
was niet bevoegd om ene opzettelijke over- van Justitie d.d 8 Nov. 1944 no. 19308/020/ 
treding van een Prijzenbeschikking te be- AU verpUcht was aantekening te houden 
rechten, zodat de Poltierechter in hoger be- · van de gemaakte verkoopsprijzen en de 
roep alsnog de 0. v . .J. niet ontvankelijk had prijzen zodanig had moeten administreren 
moeten verklaren. en de betreffende bescheiden gedurende 

3. art. 352 Sv., doordien de Politierechter twee jaar zodanig had moeten bewaren, dat 
bewezen verklarende, dat verdachte het ten de hoogte en het tot standkomen der prijzen 
laste gelegde feit heeft begaan, met dien te allen tijde op eenvoudige wljze konden 
verstandê dat hij als kleinhandelaar in het worden gecontroleerd, .zodat hij voormeld 
tijdvak 6 Junl tot en met 30 Juni 1946 tn prijsvoorschrift heeft overtreden;" 
Nederland door middel van tien hoofdcol- .,dat hij als kleinhandelaar in het tijdvak 
pcrteurs aan het publiek heeft v-erkocht 6 Juni tot en met 30 Juni 1~48 in Nederland 
een ~ntal series-van ·elk 12 prentbriefkaar- dOQ?' middel van 10 hoofdc~l)Orteurs en een 
ten .tl.tet behorende tot de soorten vermeld aantal colporteurs aan hét publiek heeft 
in art. 1 lid 1 sub A tot en met H. van het verkocht een aantal series van elk 12 prent
prijsvoorschrift 1942 prentbriefkaarten en briefkaarten niet behorende tot de soorten 
een aantal series van elk 7 prentbriefkaar- vermeld in art. 1 Ud 1 sub A tJm H van het 
ten eveneens niet behorende tot die soorte4 prljevoorschrift 1942 prentbriefkaarten en 
voor f 1 per serie, terwijl deze prijs aanmer- een aantal series van elk 7 prentbriefkaar
kelijk hoger was dan hij op grond van art. ten eveneens niet behorende tot die soorten 
1 lid S van het Prijsvoorschrift 1942 jo. art. voor f 1 per serie, terwijl deze prijs aanmer-
1 der beschikking Prijsstop had mogen be- kelljk hoger was -dan hij op grond van art. 
rekenen. 1 lid 3 van het prUsvoorschrtft 1943 prent-

zonder derhalve bewezen te verklaren, briefkaarten juncto art. 1 der beschikking 
dat het ten laste gelegde opzettelijk was ge- prijsstop had mogen berekenen ... 
p1eegd, wat uit.sluitend was ten laste ge- O. t.a.v. het eerste middel: 
legd. en dat req. ter terechtzitting van den Politie-

doordien de politierechter het feit kwali- rechter heeft opgegeven, dat hU zich vèt'
ticerende als ieen niet-opzettelijk gepleegd bonden had aan de Stichting "Puttens 
strafbaar feit, verdachte had behoren vrij .Jeugd" af te dragen 75 % van de netto
tè spreken, aangezien niet opzettelijke over- winst, te behalen door den ver-koop der In 
treding niet was ten laBte gelegd. den oproep bedoelde prentbriefkaarten: 

4. van het Prijsvoorschrift 1942 Prent- dat de Politierechter in het beroepen von-
briefkaarten, jo. de Prljsopdrljvings- en nis met betrekking tot de opgelegde bijzon
Hamsterwet 1939, daar deze voorschrift1::n dere voorwaarde heeft overwogen: 
gegeven krachtens de Prljsopdrljvlngs- en "dat uit de den rechter ten dienste staan
Hamsterwet 1939 blijkens 00 overwegingen de gegevens volgt, dat aan de Stföhting 
welke tot deze Wet hebben geleld, slechts "Puttens .Jeugd" bulten de reeds afgedragen 
ten doel hebben het opprijven van prijzen f UL596,60 nog een bedrag van omstreeks 
van goederen en diensujn te voorkomes c.q. f u.ooo toekomt;" 
het hamsteren daarvan te voorkomen: en dat de Polltierechter dus van oordeel was, 
wel kennelijk met een duidelijk sociaal-doel, dat req. verplicht was nog een bedrag van 
immers door het verkopen va.n goederen omstreeks t 11.000 van de door deh verkoop 
voor een liefdadig doel mals in casu de der prentbriefkaarten verkregen netto-

winst aan "Puttens .Jeugd'" at te dragen; 
prijzen niet worden opgedreven, noch enig dat de opgelegde bUzondere voorwaarde 
sociaal doel wordt geschaad, terwijl de prac- dus de strekking heeft het maatschappelijk 
tijk eveneens niet is dat deze wetten op col- betamend gedrag van den veroordeelde te 
lectes en dergelijke worden toegepast.'' bevorderen en derhalve betreft diens "ge-

O. dat t. o. v. req., met strafoplegging en· drag'' in den zin van art. 14c Sr.: 

L. 1949 7 
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dat het middel daarom moet worden ver-~ 
worpen; 

0. t.a.v. het tweede middel: 
dat art. 6 lld 2 sub A van het Besluit Ber. 

1 Maart 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (BesI. Ber. Econ. Del. art. 21.) 

De artt. 16 en 19 Besluit Ber. Econ. 

Econ. Delicten den Tuchtrechter voor de~ 
Prijzen de bevoegdheid geeft kennis te ne
men "van strafbare feiten. welke uitslui
tend zijn overtredingen van prljevoorechrit
ten•'. welke woorden taalkundig de beteke-· 
nis hebben v~ strafbare letten, waardool' 
uitsluitend prijsvoorschriften worden over- , 

Delicten, aangenomen dat zij vertegen
woordiging als geregeld in het W. v. Bv. 
niet uitsluiten, laten niet toe dat, in 
afwijking van het In art. 270 Sr. be
paalde, de verdachte in .1..aken betref
fende strafbare feiten, op welke gevan
genisstraf ls gesteld, zich door een advo
caat doet verlegen woordtgen. Hieraan 
doet niet a.f dat de Tuchtrechter inge.
vo]ge art. 11 der bevoegdheid mist om 
vrijheidsstraf op te leggen. 

treden; ~ 
dat de vraag of deze voorschriften al ot 

niet opzettelijk zijn overtreden hier dus niet 
ter 7.8.ke doet en het middel moet worden 
verworpen; 

0. dat het derde middel miskent. dat 1e 
rechter een onderdeel van het te lastegeleg
do niet bewezen achtend, het overige telas
tegelegde bewezen kan. "Yerklaren en, indien 
strafbaar, kan qualificeren en deswege 
stra1opleggen; 

dat dus ook dit middel taalt; 
dat het vierde middel reeds daarom niet 

tot ~tie kan leiden, omdat uit de stuk
ken, waarvan de Hoge Raad kennis neemt, 
niet blijkt, dat de bewezen verklaarde ver
kopen met een liefdadig doel en niet uit 1 

eigen belang plaats hadden; 

Derhalve beeft de beraads]aglng ter 
zitting van den Tuchtrechter plaats ge
had buiten elke tegenwoordigheid van 
req. ; uit het proces-verbaal valt dus niet 
af te leiden, dat de verklaring van den 
getuige door req. niet Is betwist. De 
Pol.rechter had dus, zonder dien getuige 
zelf te horen, de beschikking van den 
Tuchtrechter niet mogen bevestigen, nu 
die verkarllng daarin als bewijsmiddel 
was gebezigd. 

,A.11dera : Adv .• Gen. Langemeijer: De 
regels waaraan het hoger beroep _tegen 
beslissingen van den Tuchtrechter on
derworpen ls kunnen, afgezien van de 
weinige die men in het Besluit Ber. 
Econ. Dellcten vindt, geen andere zijn 
dan de elaen van een goede proces-orde 
in het concrete geval. In casu kan men 
niet zeggen dat ook maar enigszins aan 
de etsen van een "1air trtal" is te kort 
gedaan. 

0. ambtshalve: 
dat art. 14a Sr~ den rechter alleen dàn de 

bevoegdheid geeft een straf gedeeltelijk 
voorwaardelijk op te leggen, indien hij daar
bij een opdracht geeft tot het verlenen van 
hulp en steun aan den veroordeelde als be
doeld in art. 14d van dit Wetboek; 

dat een dergelijke opdracht in het bestre
den vonnis niet ts gegeven en dit vonnls 
t.a.v. de daarbij opgelegde geldboete van 
f 20.010 dus niet in stand kan blijven; 

Vernietigt, het bestreden vonnis voor zo
ver daarbij aan req. een geldboete werd op
gelegd van 20010 gulden; 

Rechtdoende krachtens art. 106 R. O.: 
Veroordeelt req. termke van het feit, 

waarvoor hem door den Bijz. PoUtterechtcr 
een geldboete van f 20.010 was opgelegd, tot 
een geldboete van 20.000 gul<Jen, met bev~l, 
dat deze straf niet zal worden tenuitvoer
gelegd, tenzij de rechter later anders mocht 
gelasten op grond, dat de veroordeelde zich 
voor het einde van een proeftijd, welke ge
steld wordt op twee Jaar, aan een strafbaar 
feit heeft schuldig gemaakt of gedurende 
dien proeftijd na te melden bijzondere voor
waarde niet heeft nageleefd; 

Stelt als bijzondere voorwaarde, dat de 
veroordeelde binnen zes maanden na deze 
uitspraak een bedrag van 11000 gulden zon
der enige beperkende voorwaarde zal heb
ben overgedragen aan het bestuur van de 
Btlchting "Puttens .Jeugd", zulks met inbe
grip van door den veroordeelde op de geza
menlijke rekening van hem en nPuttens 
J"eugd" gestorte f 7842.42: 

Vierwerpt het beroep voor het overige. 
(N . .J.) 

1 
Op het bertoep van C. R., van beroep 

\ horlogemaker, wonende te Valkenswaard, 
req van cassaUe tegen een vonnis van den 
Bijz. Polltlerechter te 's-Hertogenbosch van 
4 Juni 1948, houdende bevestiging, behou
dens t.o.v. de opgelegde straf, van een be
schikking van den Tuchtrechter voor de 

. Prijzen te 's-Hertogenbosch de dato 17 
Maart 1947, waarbij req, ter zake van: 

1 "het overtreden van een kracht.ene art. 3 
der Prljeopdrijvin.gs. en Hamsterwet 1939 
gegeven voorschrift", met aanhaling van 
de artt. 3, 4 en 12 van deze wet; artt. 1, 6 
en 11 van het Besluit Ber. Econ. Delicten 

. en art;. 1 Pr:lJzenbeschikking 1940 no. 1, 
werd veroordeeld, hebbende de Polltlerech
ter na vernietiging van de bij deze be
schikking opgelegde straf, req_. veroordeeld· 
tot, 

1, een geldboet.e van 6000 gulden; 
2. sluiting der mak en stillegging der 

bedrijfsmiddelen gedurende den tijd van 3 
maanden; 

3. Openbaaanak1n,;- ,·an het vonnis in 
"De Maasbode", de "Oost-Brabant" en de 
.,Provtnclale Noordbrabantse Courant" OP
kosten van den veroordeelde en door aan
plakking aan het perceel van den veroor
deelde gedurende de termijn van drte jaren, 

' op kosten van den veroordeelde; 
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Conclusie Adv .-Qen. Mr Langemeijer: 
Van de twee middelen dle in deze mak 

zijn voorgedragen klaagt het eerste hier
over, dat in beide instanties la bewezen 
verklaard de volle telastelegglng, welke 
aanvangt met het woord "onder meer', ter
wijl de bewezenverklaring omtrent de aard 
van dit meerdere niets naders bevat. 

Het middel werkt deze klacht aldus uit, 
dat het bewezen verklaarde uit de gebe
zigde bewijsmiddelen niet kan volgen en 
althans onvoldoende bepaald la. 

Het eerste is, naar het mij wil voorko
men, feitelijk. onjuist. Immers, req."s eigen 
verklaring voor de Bijz. Politierechter be
helst, dat hij niet alleen de In de bewezen
verklaring bedoelde vulpenhouder heeft 
verkocht voor de daar genoemde te hoge 
prijs, maar ook nog verscheidene andere 
gelijksoortige vulpenhouders voor dezelfde 
prijs. Zou dus een béwezenverklarlng gelijk 
het middel die aanwezig acht toelaatbaar 
zijn, dan ls het niet het nodige bewije dat 
daarvoor ln casu zou ontbreken. 

Meer overweging verdient m.l. het ln de 
tweede plaats in het middel verwerkte be
zwaar: onvoldoende bepaaldheid der be
wezenverklaring. Dat inderdaad een bewe
zenverklaring, welker inhoud voor een deel 
enkel zou zijn aangeduid door het woord 
"onder meer" niet te pas komt, leidt de 
steller van het middel oek naar mijn me
ning terecht reeds daaruit at, dat de rech
ter bij zulk een bewezenverklaring niet 
zou kunnen beslleeen, welk strafbaar feit 
het telaetegelegde oplevert. 

Echter, ls hier wel door middel va.n het 
woord "ondermeer" iets bewezen ver
klaard? In Uw arrest van 26 Mei 1948, 
N. J. 1948, No. 468, besliste Uw Raad om
trent hetzelfde woord, voorkomende ln een 
oproeping ter verantwoording van dezelfde 
tuchtrechter, dat dit geen reden gaf om nog 
een ander feit naast het met zoveel woor
den telastegelegde aangeduid te achten. In 
het llcht van dit arrest mag men aanne
men, dat de Tuchtrechter en de Politie
rechter het woord als een zinsdeel zonder 
betekenla uit de telasteleggtng ln de bewe
zenverkla.rlng hebben laten overgaan. 

Het tweede middel klaagt daarover, dat 
de Politierechter het vonnis van de Tucht
rechter heeft bevestigd, terwijl• . voor dit 
laatste mede als bewijsmiddel was gebruikt 
de getulgeverklaring van de verbalisant 
Lueben, die wel door de Tuchtrechter was 
gehoord (toen niet verdachte, wel echter 
zUn uraadsman" aanwezig WBB) en die bo
vendien niets bevat wat de getuige zelf 
heeft waargenomen of ondervonden .. 

Dat dit laatste het geval la, kan worden 
op~maakt, aldus de steller ve.n het middel, 
uit 

0

het mede als bewijsmiddel gebruikte 
proces-verbaal van dezelfde Lueben. Bij 
deze wtjze van redeneren op zichzelf zou ik 
mij wel wlllen aansluiten. Ook mij zou het 
voorkomen, dat de verklaring welke een be
wjjamlddel behelst, in geval van twijfel om
trent haar betekenis, mede mag worden 

uitgelegd met behulp van verklaringen van 
dezelfde persoon, vervat .ln een ander even
eens gebezigd bewU.middel. 

Nu zou - van deze inhoud van de getui
geverklaring uitgaande - de Politierech
ter, indien bij deze,verklarlng, afgelegd op 
zijn zitting, bad gebezigd zonder twijfel ln 
strijd zijn gekomen met art. 6 van het Be
sluit Ber. Econ. Delicten ln verbe.nd met 
art. 367 lid 2, in verband met art. 342 lid 1 
Sv. De vraag Ie echter: welke regels bon
den de Politierechter bij de beslissing, of 
hij het vonnis van de Tuchtrechter mocht 
bevestigen? Deze vraag la ook van belang 
bij de beoordeling van het andere onder
deel van het middel, de klacht over het 
gebruiken door de Politierechter van een 
verklaring. dle slechts was afgelegd op de 
zitting in prima en wel bulten tegenwoor
digheid van de verdachte. 

Vooropgesteld kan nu worden, dat de be
palingen van het Wetboek van Strafvor
dering omtrent hoger beroep niet op de 
Politierechter als appêlrechter van de 
Tuchtrecht.çr zijn toepasselijk verklaard. 
Uw arrest van 29 Oct. 1946, N. J. 1947, No. 
64 gaat zelfs uitdrukkelijk. uit van deze 
gedachtengang, dat het van de gewone 
proces-gang sterk afwijkende geding voor 
de Tuchtrechter dwingt om aan te nemen, . 
dat ook het appèl van dit geding aan van 
de gewone afwijkende regels onderworpen 
moet zijn. Die regels kunnen, afgezien van 
de weinige die men ln het Besluit Ber. 
Econ. Delicten vindt, geen andere zijn dan 
de eisen van een goede proces-orde in het 
concrete geval. Slechts zal men m.l. ervan 
moeten uitgaan, dat het Wetb. ::v. Strafvor
dering gewichtige aanwijzingen kan geven 
voor het oordeel omtrent die eisen, dat ln 
de geest van onze rechtaorde ligt. 

Zo beschouwd nu zie lk geen reden, 
waarom de Politierechter, recbtdoende in 
bdger beroep van de Tuchtrechter, t.a.v. 
die delen van de beellsslng In prima waar
tegen de appellant niets Inbrengt zich an
dere vragen zou behoeven te stellen dan 
deze twee: vooreerst beeft de Tuchtrechter 
de voor hem geldende vonnvoorschrlften in 
acht genomen? en ten tweede ie er reden 
om de f ettelijke juistheid van .zijn besll~sing 
op het betreffende punt In twijfel te trek
ken? 

Wat nu de eerste vraag betreft: voor de 
Tuchtrechter geldt art.. 342 1. 1 Sv. niet; 
dus mocht hij de verkla.rlng van Lueben 
gebruiken (al '1e Ik voor mij het nut daar
van niet In). En wat de tweede Vra&«' aan
gaat: de v~rdaehte had op de zitting van de 
Politierechter feitelijk alles erkend wat ln 
de getuigeverklaring van Lueben voor
komt, terwijl dit bovendien nog wordt be
vestigd door het ambtsedig proces-verbaal 
van deze laatste. Onder die omstandigheden 
kan toch niet gezegd worden, dat ook maar 
enigszins aan de etsen van een "fair trial'" 
jegens verdachte is te kort gedaan door de 
getuigeverklarlng van Lueben haar pJaat& 
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onder de bewijsmiddelen te laten behou
den. 

Geen van beide middelen gegrond bevin
dende concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op de middelen van casea.tle, na

mens den req. voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

.,1. S. of v. t. van d,e artt. ó, 6, 21 Besl. 
Ber. Econ. Delicten, 338, 350, 351, 358, 359 
Sv.; 

door te bevestigen het vonnis van den 
Tuchtrechter, ook voor wat de bewezenver
klaring betreft, terwijl deze niet uit de ge
bezigde bewijsmiddelen kan volgen, en al
thans onvoldoende bepaald is. 

Toelichting: Verdachte is aanvankelijk 
opgeroepen om terecht te staan ter zake 
"ondermeer", dat hij de in zijn dienst en 
opdracht "handelende" 

"J. A. C. H. op of omstreeks 4 Dec. 1946 
te 'Valkenswaard heeft doen verkopen aan 
den consument een vulpenhouder met een 
gouden pen tegen den prijs van f 37.50, ter
wijl hij wist, dat de geoorloofde prijs,. gelet 
op een krachtens art. 3 Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 gegeven voorschrift, lager 
was". Men kan aanvaarden, dat het woord 
"ondermeer" geen ondeugdelijkheid van de 
telastelegging deed ontstaan (vgl. H. R. 
25 Mei 1948, 468). Nu de bewezenverklaring 
de gehele oproeping, en dus ook het woord 
"ondermeer" omvat, zal dan evenwel uit de 
bewijsmiddelen moeten kunnen volge~ dat 
verdachte zich nog aan andere (strafbare) 
feiten heeft schuldig gemaakt, dan in de 
oproeping gepreciseerd is omschreven. Dit 
is in casu niet het geval. 

Bovendien is de bewezenverklaring in 
dezen vorm onvoldoende bepaald. Blijkens 
den oproep moest de verdachte terecht 
staan ter zake van nog meer feiten, dan 
dat hetwelk in dien oproep nader was om
schreven. Deze feiten zijn mede bewezen 
verklaard, ofschoon niet gezegd kan wor
den wat er in concrete heeft plaats gevon
den en, welk strafbaar feit het aldus bewe
zenverklaarde oplevert. 

2. S. en/of v. t. van de artt. in het eerste 
middel aangehaald, alsmede van 339, 342, 422 
Sv., 

door te bevestigen het vonnis van den 
Tuchtrechter, waarin mede als bewijsmid
del is gebezigd de verklaring van den ge
tuige Lueben. 

In de eerste plaats behelst deze verkla
ring zoals bij vergelijking met het door den 
getuige opgemaakte proces-verbaal kan 
blijken - geen feiten of omstandigheden 
welke de getuige zelf heett waargenomen 
of ondervonden. 

In de tweede plaats is de getuige door 
den Politierechter niet gehoord. De Politie
rechter ontleent aan geen wetsbepaling de 
vrijheid reeht te doen op verklaringen wel-

ke niet te zijner terechtzitting zijn afgelegd. 
Neemt men aan dat art. 422 Sv. bij ana

logie mftg worden toegepast, dan valt op te 
merken, dat verdachte in eersten aanleg 
niet is verschenen, en dat het tegen ~t 
wezen van het straipi::oees- zou indruischen 
indien het feit bewezen verklaard zou wor
den op· ~ond van verklaringen, die de ver
dachte niet kent." 

O. dat t.a.v. req. overeenkomstig de oproe
ping tot verantwoording, met strafopleg
ging en qualificatie als vermeld, is bewe
zenverklaard: 

"onder meer, dat hij de in zijn dienst en 
opdracht ·handelende .Ja. Aa. Ca. H. op of 
omstreeks 4 Dec. 1946 te Valkenswaard 
heeft doen verkopen aan den consument 
een vulpenhouder met een gouden pen te
wen den prijs van f 37 .60, terwijl hij wist, 
dat de geoorloofde prijs gelet op een krach
tens art. 3 Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 gegeven voorschrift, lager was ;0 

0. dat req, in het tweede middel zich o.m. 
erover beklaagt, dat de Bijzondere Politie
rechter de verklaring van getuige Lueben, 
afgelegd voor den Tuchtrechter, tot het 
bewijs heeft laten medewerken, hoewel de
ze getuige niet dooi- hem is gehoord, en 
niet blijkt, dat diens verklaring ter terecht
zitting van den Tucht:rechte~ ni&t is be
twist; 

0. dienaangaande: 
dat blijkens het proces-verbaal van de te

rechtzitting van den Tuchtrechter req. op 
die terechtzitting niet is verschenen, doch 
geen verstek is verleend; 

dat dit proce&-verbaal de aanwezigheid 
vermeldt van req.'s raadsman, die volgens 
dat stuk verklaard heeft, dat het te laste 
gelegde feit wordt erkeend; 

dat de Tuchtrechter kennelijk in req.'s 
raadsman diens vertegenwoordiger heeft 
gezien, maar ten onrechte; 

dat toch de artt. 16 en 19 van het Besluit 
Ber. Econ. Delicten, aangenomen, dat zij 
vertegenwoordiging als geregeld in het 
Wetboek van Strafvordering niet uitslui
ten, niet toelaten dat, in afwijking van het 
in art. 270 van dit Wetboek bepaalde, de 
verdachte in 2aken betreffende strafbare 
feiten, op welke gevangenisstraf is gesteld, 
zich door een advocaaat doet vertegen
woordigen; 

dat de onderhavige oproeping een feit 
omsehrijft, dat een misdrijf oplevert, waar
op bij art. 1 v.an genoemd besluit gevan
genisstraf van ten hoogste zes jaar js ge
steld, waaraan niet afdoet, dat ingevolge 
art. 11 van dit besluit de Tuchtrechter de 
bevoeg(lheid mist een vrijheidsstraf op te 
leggen; 

dat derhalve de beraadslaging ter zitting 
van den Tuchtrechter heeft pla.e.ts gèhad 
buiten elke tegenwoordigheid van req. en 
uit vermeld proces~ verbaal dus niet is af 
te leiden, dat de verklaring van getuige 
Lueben door req. niet is betwist; 

dat de Politierechter zonder dien getuige 
zelf te horen de beschikking van den 
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Tuchtrechter dus niet had mogen bevesti
gen, nu bedoelde verklaring daarin als be
wijsmiddel was gebezigd; 

O. dat het bestreden vonnis mitsdien niet 
in stand kan blijven en de aangevoerde 
middelen overigens geen bespreking bë
hoeven; 

Vernietigt het. bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 105 R.O.; 
Verwijst de zaak náar het Gerechtshof te 

·s-Hertogenbosch teneinde haar op het be
staande hoger beroep opnieuw te berechten 
en at te doen. 

(N. J.) 

l Maart 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (Bv. art. 338; Wegenverkeersre
geling art'. 10.) 

Het gebod van art. 10 Wegenverkeers_ 
regeling om links In te halen kan wor
den overtreden niet alleen door rechts 
in te halen, maar ook door rechtuit te 
rijden; de Rechter heeft blijkens de be
wezenverklaring dit laatste geval te de" 
zen aanwezig.~geacht, 

De omstandigheid, dat het slachtotfer 
als voetganger zich op de rijbaan bevond 
vermocht de strafbaarheid van req. of 
dè strafbaarheid van het telt niet ter 
zijde te stellen. 

De wetteliJ"k.e voorschriften omtrent 
het bewUs zijn slechts gegeven met be
trekking tot de vraag, of het tela.stege
legde bewezen ls te achten. 

Op het beroep van S. K., ambtenaar 
P.T.T., wonende te Drachten, req, van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Leeuwarden van 17 Dec. 1~47, waarbij 
in hoger beroep mat vernietiging van een 
op 29 April 1947 door het Kantongerecht 
te Beesterzwaag gewezen vonnis, req. ter 
zake van "enige bepallng van de Wegen
verkeersregeling overtreden en wel de be
paling va.n ut. 10 bepalende onder andere 
dat men verplfcht is Units in te halen," met 
aanhaling van art. 42 dier regeling en de 
artt. 23 en 91 Sr .. is veroordeeld tot een 
geldboete van 25 gulden ot tien dagen 
hechtenis; (Gepleit door Mr R. M. J. den 
Tex, adv. te •s-Gravenb.age). 

Conclusie Adv.-~n. Mr Langemeijer: 

Van de beide in deze zaal{ voorgedragen 
middelen hl mij het eerste ondanks toe
lichting bij pleidooi niet geheel duidelijk 
geworden. Req. schijnt van menlng, dat de 
uitvoerige redenering van de Rechtbai\k 
mogelijkheden openlaat, waarbij req. niet 
in overtreding zou zijn geweest of wel in 
overmacht zou hebben verkeerd of zonder 
schuld ~weest zou zijn. Mij echter wil het 
voorkomen, dat de uiterst zorgvuldige re
denering van de Rechtbank· - aangenomen 
dat men aan de daarbij gebruikte delen 
van de verklaringen van verdachte en ge~ 

tuigen geloof hreht, hetgeen de Rechtbank 
mocht doen - inderdaad dwingend leidt 
tot de slotaom, dat req. voordat hij - naa.r 
hij zegt - werd verblind het slachtoffer 
Djjkstrs. had moeten en kunnen zien en 
wel op een voldoende afstand om voor hem 
te remmen of uit te wijken. 

Hiermede is zowel de overtreding bewe
zen als het beroep op een strafultsluitin·gs
grond die hier In aanmerking zou komen 
weerlegd. Indien ik hem goed begrijp meent 
req. aan deze conclusie te kunnen ontkomen 
door de mogelijkheid te opperen, dat het 
slachtoffer zich niet zuiver ln · de lengte
richting van de weg zou hebben voortb.e
wogen en due eerst op het laatste ogenblik 
in req.'8 baan zou zUn gekomen. Hij ver
geet dan echter m.l., dat de Rechtbank uit 
de verklaring van de vrouw van Dijkstra. 
kon afleiden, dat belden enige ogenblikken 
voor de aanrijding zich zijn blijven voort
bewegen op eenzelfde, zover mogelijk 
rechts gelegen strook van de weg. 

Evenmin zie ik,. dat req.'s overtreding 
zou wegvallen doordat Dijkstra. onvoor
zichtig. _of zelfs onrechtmatig gehandeld 
zou hebben met oP de bedoelde strook te 
lopen. · · 

Evenmin gegrond acht ik tenslotte de in 
de pleitnota in verband met dit middel ge
uite bewering, als zou de Rechtbank zich
zelf op het stuk- van de bewezenverklaring 
tegenspreken, ,,In voege hlervoren ver
meld" slaat uitdrukkelijk op de bewezen
verklaring, d.w.z. op de daarbij te maken 
uitzondering. 

Middel II wil betogen, dat nu de Recht
bank vrijsprak van de bijzonderheid dat 
req. bezig zou zijn geweest Dijkstra voorbij 
te rijden, zlJ teitelljk een geheel anders ver
lopen aanrijding bewezen verklaarde dan 
was telastegelegd. Ik kan dit niet be
amen. Het essentiële bij een aanrijding als 
de onderhavige is het niet voldoende of in 
het geheel niet naar links uitwijken voor 
degene die men inhaalt en of men nu een 

1aanvang maakt met het voorbijrijden, wat 
veronderstelt dat men althans enigszins 
uitwijkt ( dit heeft de steller van de te
lastelegging blijkbaar aangenomen) dan 
wel niet te rechter tlJd uitwijkt en dus aan 
voorbijrijden in het geheel niet toekomt 
(dit neemt de rechter blijkbaar aan) maakt 
niet zo groot verschil, dat bij telastelegglng 
van het eerste niet door vrijspraak van het 
voorbijrijden het laatste bewezen verklaard 
zou mogen worden. 

Ik concludeer tot verwerping van het 
beroep, 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, na,.. 

mens den req. voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

~,l. S., althans v. t. van de artt. 348, 
849, 950, 852, 368, 359 en 425 Sv., 40 Sr., 
2, 10, 32 en 42 WegenverkeeI'8regeling, ver-
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mits uit de · gebezigde bewijsmiddelen , het 
bewezen-verklaarde niet kan worden afge
leid, terwijl het verweer van verdachte op 
onvoldoende gronden is weerlegd; 

2. S., althans v. t. van de genoemde 
artikelen omdat de Rechtbank zich heeft 
begeven buiten de grenzen der telasteleg
ging;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
Uficatie en strafoplegging als voormeld, 
overeenkomstig het primair ten laste ge
legde, ten laste van req. is bewezen ver
klaard: 

"dat hij op 27 Dec. 1946, in de gemeente 
Smallingerland te Drachten, als bestuurder 
van een tweewielig motorrijwiel, daarmede 
gereden heeft over de voor het algemeen 
verkeer openstaande rijweg de Stations
weg, komende uit Zuidelijke richting en 
toen bij het inhalen van J. Dijkstra, die als 
voetganger geheel rechts van voornoemde 
weg liep en eveneens uit Zuidelijke rich
ting kwam, niet in voldoende mate naar 
links is uitgeweken, maar pardoes tegen 
genoemde Dijkstra is opgereden, waardoor 
deze kwam te vallen zodat aan een ander 
sohade werd berokkend;" 

0. dat. de Rechtbank een ter terechtzit
ting door den raadsman gevoerd verweer, 
,.inhoudende, dat req. het slachtoffer J'. 
Dijkstra. niet heeft gezien en nièt heeft 
kunnen zien "daar hij door tegenliggers 
werd verblind, met dien verstande dat, toen 
de verblinding optrad, hij direct remde en 
toen meteen de aanrijding volgde", heeft 
verworpen; 
• 0. dat de Rechtbank na uitvoerig de om
standigheden, waaronder het feit zich heeft 
voorgedaan, te hebben uiteengezet, tot de 
slotsom is gekomen, dat req. ,,enige secon
den voor hij vrijwel op hetzelfde ogenblik 
werd verblind en botste, het slachtoffer 
Dijkstra in het licht van zijn gedimde licht 
moet hebben kunnen zien", welk tijdsver
loop - gelet op de door den Rechter aan-• 
genomen snelheid van 15 K.M. per uur -
req. gelegenheid bood om tijdig te stoppen 
of door links uithalen Dijkstra. te ontwij-
ken; · 

0. dat het eerste middel volgens, de toe
lichting een viertal klachten bevat, 

1 °. de Rechter heeft een omstandigheid 
onder ogen gezien die hij, bij de weerleg
ging van het bovenvermelde verweer van 
req. als· -.,nlet waarschijnlijk" verwerpt, 

2 °. het slachtoffer bevond zich in strijd 
met art. 32 der Wegenverkeersregeling als 
voetganger op de rijbaan, waarmede de 
Rechter niet voldoende rekening heeft ge
houden, 

3°. hoewel de Rechter niet bewezen 
heeft geoordeeld het mede ten laste ge
legde feit dat req. bezig was het slachtoffer 
voorbij te rijden, veroordeelt hij hem omdat 
hij bij dat voorbijrijden niet links hield, 

4 °. de Rechter heeft in het lichaam van 
het vonnis het voorbijrijden met bewezen 
geoordeeld, echter in het dictum wel; 

0. t.a.v. deze klachten: 

dat bij de eerste klacht wordt voorbij 
gezien, dat de wettelijke voorschriften om
trent het bewijs slechts met. betrekking tot 
de vraag, of het telastegelegde bewezen is 
te· achten, zijn gegeven ; 

dat ook de tweede klacht faalt, daar de 
omstandigheid dat het slachtoffer als 
voetganger zich op de rijbaan bevond, de 
strafbaarheid van req. of de s'trafbaarbeid 
van. het feit niet vermocht ter zijde te 
stellen, hebbende de Rechter overigens deze 
omstandigheid bij de strafoplegging wel 
doen wegen; 

dat de derde klacht ongegrond is, daar de 
Rechter bewezen oordelend dat req, ,,par
does tegen het slachtoffer is opgereden", . 
geenszins heeft aangenomen dat req. hem 
voorbijreed; 

dat de vierde klacht berust op een on
juiste lezing van het bestreden vonnis, 
daar de Rechtbank in het dictum het pri
mair ten laste gelegde heeft bewezen ge
oordeeld en gequalificeerd "in voege hier
voren vermeld", welke woorden mede op de 
bewezenverklaring betrekking hebben; 

dat het eerste middel derhalve niet tot 
cassatie kan leiden; 

0. omtrent het tweede middel, 
dat het gebod van art. 10 der Wegen

verkeersregell~ om links in te halen kan 
worden ·overtreden niet alleen door rechts 
in te halen, maar ook door rechtuit te 
rijden en de Rechter blijkens de bewezen
verklaring dit laatste geval te dezen aan
wezig beeft geacht, zodat ook het tweede 
middel tevergeefs wordt voorgesteld ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

f Maart 19.,f.9. ARREST van den Hogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277). 

Volgens de R. v.,B. is in dezen de aan. 
wezigbeid van · den goeden Sint in de 
winkel van belanghebbende geen "'1"er
makelijkbeid". 

Het aangevoerde cassatiemiddel mist 
feitelijken grondslag, (Zie een ander 
SinterklaW:1-arrest H. R 4 Dec. 1940, 
C. V. 1940 blz. 409; Red.) enz. 

De Hoge Raàd, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Chef der Secretarie-Afdeling Gemeen
tebelastingen te Apeldoorn tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Arnhem van 20 Oc
tober 1948 betreffende belasting op toneel
vertoningen en andere vermakelijkheden, 
gevorderd van de naamloze vennootschap 
X wegens het geven van vermakeltjk.bed.en 
op 22, 26 en 29 November 1947; 

0. dat belanghebbende, na vruchteloze 
reclame bij den genoemden Chef, zich heeft 
gewend tot den Raad van Beroep; 

dat, naar de Raad van Beroep op grond 
van de niet weersproken meded~lingen van 
den gemachtigde van belanghebbende heeft 



103 •2 MAART 1949 

vastgesteld, een als St. Nicolaas gekleed 
persoon in een hoek van een der verkoop
vertrekken op de eerste verdieping van 
belanghebbendes winkel aan kinderen van 
klanten een cadeautje gaf of llet geven; dat 
hiertoe de ouders met de kinderen langs 
St. Nicolaas passeerden en direct weer weg
gingen; 

dat belanghebbende in haar beroepschrift 
heeft aangevoerd, dat hier geen sprake is 
geweest van het organiseren van een ver
makelijkheid in den ·zin der v.erordenlng, 
maar alleen de bedoeling is geweest recla
me te maken door het geven van kleine ge
schenken; 

dat de Raad van Beroep dienaangaande 
heeft overwogen: ( 

,,dat de bedoeling van appellante om al
dus de verkopen te vergroten op zichzelf 
niet uitsluit, dat het daartoe gebezigde mld
del een vermakelijkheid In den zin der ver- · 
ordening zou kunnen zijn, doch de Raad 
de enkele aanwezigheid van een als St. Ni
colaas gekleed persoon, die in een winkel 
aan kinderen die langs hem passeren een 
cadeautje geeft of laat geven, al of niet 
met enkele toegevoegde woorden, niet als 
een vermakeUjkheid in den gewonen zin 
des woords beschouwt, ale hoedanig ook 
deze uitdrukking in de verordening moet 
worden opgevat, zodat de belasting ten on
rechte is geheven ;.n 

waarna de Raad de bestreden beschik
king beeft vernietigd en verstaan b~ft dat 
de ter mke geheven belasting zal worden 
terugbetaald; 

0. dat de Chef der Secretarie-Afdellng 
Gemeentebelastingen in cassatie stelt: Ver
keerde toepassing der artikelen 1 en 2 der 
verordening der gemeente Apeldoorn op de 
hetting en invordering ener belasting op 
vermakelijkheden, 

en ter toelichting aanvoert: 
dat de simpele voorstelllng der zaak door 

den Raad van Beroep gegeven, niet met 
den zuiveren gang van zaken overeen
stemt; dat de belasting werd geheven van 
de vertoning welke op 22, 26 en 29 No
vember 1947 werd gegeven op een daarvoor 
ingericht en afgeschoten gedeelte van een 
toonkamer, waar St. Nicolaas in vol ornaat 
zetelde om de kleintjes met bun begeleider 
(ster) te ontvangen~ zich met hen onder
hield en zoals te doen gebruikelijk Ie een 
cadeautje liet verstrekken in den vorm van 
een be.Ilon; dat niet iedereen toegang kreeg 
tot St. Nicolau, doch alleen zij die een be
wijs konden tonen, waarop stond vermeld: 
waardebon t 0. 75, welke werd afgegeven, 
nadat voor een waarde van mtnBtens f 5 
in den winkel was gekocht; 

dat deze vertoning ongetwijfeld als re
clamemiddel diende, doch nlettemln een 
vertoning was, welke aan honderden kinde
ren een aangenaam, althans een spannend 
ogenblik bezorgde; dat hem uit een per
soonlijke waarneming duidelijk is gebleken. 
dat het publiek, ln dit geval de kinderen 
met begeleider-(ster), In het _vertoonde of 

getoonde vennaak vonden in den gewonen 
zin des woords en dit mitsdien als een ver
toning tot vermaak bedoeld in artikel 2 
onder g der verordening dient te worden 
aangemerkt; 

O. dat van de verordening der gemeentf" 
Apeldoorn. op de heffing en invordering 
ener belasting op vermakelijkheden de ar
tikelen 1 en 2, voorzover zij te dezen van 
belang zijn, lulden: 

Artikel 1. In deze gemeente wordt een 
belasting geheven op toneelvertoningen en 
andere vermakelijkheden: 

a. lndlen deze voor het publiek - al dan 
niet met enige beperking - kosteloos toe
gankelijk zijn; 

b. enz.; 
c. indien deze tegen betaling voor een 

leder of voor bepaalde personen toeganke
lijk zijn, onverachilllg of die betallng plaats 
heeft door betaltng van een toegangsprijs, 
door voldoening ener contributie of bij
drage, door verplichte vertering of op wel
ke wijze ook. 

Artikel 2. Onder toneelvertoningen en 
andere vermakelijkheden worden ~erstaan: 

a. enz.; 
g. in het algemeen alle uitvoeringen, 

voorstelllngen en ondernemingen, waar
mede wordt" beoogd het verschaffen van 
ontspanning of vermaak. of het geven van 
gelegenheid daartoe in gebouwen, tenten, 
tuinen, op terreinen, wegen of andere 
plaatsen; 

O. dat hetgeen de toellchtlng tot het 
middel aanvoert in zake het niet kosteloos 
verkrijgen van toegang niet behoort tot 
hetgeen de Raad van Beroep als vaststaan
de heeft aangenomen, zodat daam:lede de 
toepasselijkheid van artikel 1, letter c, is 
uitgesloten; 

dat voorts eveneens feitelijken grondslag 
mist hetgeen die toellchting aan feiten 
meer vermeldt dan de Raad van Beroep 
het,ft vastgesteld, weshalve op het aldus 
aangevoerde in cassatie evenmin kan wor
den gelet; 

dat derhalve het beroep niet kan slagen: 
Verwerpt het beroep. 

(N.J.) 

! Maart 1!!.f:9. ARREST van den Hogen 
Raad. (ünteig.wet artt. 51-58, 95; 
Pachtbesluit 1941 artt. 79, 88). 

Nu de middelen uitsluitend opkomen 
tegen de beslissing, dat aan de tussen
komende partij als pachter geen scba
deloosatelllng kan worden toegekend, en 
de eigenaar hierbij niet als partij be
trokken is, is de laatste in zijn cassa.tle
beroep niet-ontvankelijk (anders Adv •• 
Gen. Wijnveldt}. 

Art. 79 Pb. 1941, inhoudende dat 
pachtovereenkomsten voor onbepaalden 
tijd, welke bij het ln werking treden van 
het Besluit van kracht zijn, ge&<Jht"wor-
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den voor hoeven te zijn aangegaan voor 
12 jaren en dat voor de bepaling van 
het einde van dien termijn de jaren, ge
durende welke de pachtovereenkomst 
vóór het in werking treden van het Be
sluit bestaan heeft. tot een maximum 
van 10 j&ren mede in aanmerking -ko
men, heeft daarbij het oog op den tijd, 
gedurende welken de pachtovereen
komst In werkelijkheid heeft bestaan, 
waarbij derhalve geen rekei;iing wordt 
gehouden met het fictieve tijdstip van 
aangaan der pachtovereenkomst. bij 
art. 6& Pw. voor de toepassing dier wet 
aangenomen. 

Voor de toepaasing van art. 88 Pb. 
1941 moet het nog een of meer Jaren 
moeten duren van den pacht worden be
oordeeld los van de mogeliJkheid van 
verlenging. 

Het is onaannemelijk dat, ingeval 
partijen den oorspr. duur van de pacht
overeenkomst hebben verlengd, zelfs In
dien dit zou zijn geschied. onder den In
vloed van de in art. 30 Pb. aan den 
pachter gegeven bevoegdheid om ver
lenging te verzoeken, daarbij geen spra
ke zou zijn van een verlenging in den 
zin van art. 96, Ud 2, 0nteig. wet. 

1 °. J. P. Zeeuw, te Rotterdam, en 2°. 
P. Hoogerbrugge, te Schiedam, eisers tot 
cassatie van een tussen pp. gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 
15 December 1948, adv. Mr N. 0. Oeelker
ken, 

tegen: 
den Burgemeester van Schiedam, enz .• ver
weerder in cassatie, adv. Mr D. J. Veegens. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten na.me 

en ten behoeve van de gemeente Schiedam 
in het belang der volkshuisvesting de ont
eigening is uitgesproken van een aan 
Zeeuw, eiser tot cassatie onder 1 ° genoemd, 
toebehorende hoeve en la.nd met vaststel
ling der deswege aan Zeeuw te betalen 
schadeloosstelling; 
· ·dat voorts bij dat vonnls ls beslist, dat 

aan Hoogerbrugge, eiser tot cassatie onder 
2 ° genoemd, die als tussenkomende partij 
in h'èt ontelgenlngsgeding is toegelaten als 
pachter geen echadelooastelllng kan wor
d'en t-0egekend, zulks op de gronden bij de 
behandeling van de na te noemen cassatie
middelen te vermelden; 

0. dat als middelen van cassatie zUn aan
gevoerd: 

L S. althans v. t. van de artt. 158 van 
de Grondwet, 48 Rv., 2, 3, 19. 40, 41, 77, 
80, 88, 91, 95 0ntelg.wet, 1, 7. 29, 80, 11, 79, 
88 Pb, 1141, zoals dit is gewijzigd bij de 
Pachtregeltng 1945, doordat de Rechtbank, 
terwijl vaat staat. dat de door interveniënt 
mondeliag in 1913/1934 aangegane pacht na 
1946/1946 en na de nederlegging van de in 
art. 80 Onteig.wet bedoelde beachelden, is. 

doorgelopen. aanneemt, dat deze pacht in 
den zin van art. 95 van de 0nteig.wet is 
verlengd en op dien grond den intervenlënt 
geen schadeloosstelling heeft toegekend. 
zulks ten onrechte, daar bedoeld doorlopen 
der pachtverhouding niet als een verlen
ging in den zin van art. 96 van de 0nteig.
wet is te beschouwen: 

2. S. althans v. t. van de artt., aange
haald In het eeI"Bte middel, alsmede van de 
artt. 4, 6, 62 en 63 Pw., 1 en 2 van het Be
sluit van 22 Nov. 1940 t. a. v. de monde
llnge pachtovereenkomst S. no. 208, door
dat de Rechtbank, de 1933/1934 zonder be
paalden tijdsduur aangevangen mondelinge 
pachtverho11dlng beschouwend als alstoen te 
zijn afgesloten voor twae.lf jaren en dus 
eindigend in 194&/194&. over het hoofd heeft 
gezien. dat op 1 Jan. 1936 reeds van kracht 
zijnde en voor onbepaalden tijd aangegane 
pachtovereenkomsten geacht moeten wor
den te zijn aangegaan op het tijdstip, waar
op het nieuwe recht als bedoeld in art. 63 
Pw. op haar toepasselijk wordt. zijnde twee 
ja.ren na het in werking treden van de 
Pachtwet. derhalve op 24 Aug. 19,o, zodat 
d-e toen aangevangen twaalfjarige pacht
periode niet is geëindigd, doch nog door
loopt en aan interveniënt dus ten onrechte 
scbadelo088tell-lng onthouden 18; 

0. aat verweerder bij conclusie van ant
woord onder meer beert doen zeggen, dat 
namens etser Zeeuw geen middelen worden 
aangevoerd. zodat hij ln zijn beroep niet 
kan worden ontvangen; 

0. dienaangaande, dat, daargelaten of ge. 
zegd kan worden dat namens eiser Zeeuw 
geen middelen zijn aangevoerd, de aange
voerde middelen uitsluitend opkomen tegen 
de beslissing der Rechtbank. dat aan de 
tussenkomende partij Hoogerbrugge als 
pachter geen schadeloosstelling kan worden 
toegekend; 

dat, nu Zeeuw bij deze besllasing niet als 
partij betrok.ken ts, hij ln zijn beroep niet 
kan worden ontvangen; 

0. aangaande het tweede middel, waar
van de Hoge Raad de behandeling aan die 
van het eerBte middel zal doen voorafgaan; 

dat de Rechtbank feitelijk heeft vastge
steld, dat Zeeuw In 1938/34 het te onteige
nen perceel tegelijk met andere percelen 
aan Hoogerbrugge he~ft verpacht en dat 
van deze pachtovereenkomst geen achrifte
llJk contract is opgemaakt; 

dat de Rechtbank daaruit heeft doen vol
gen, dat onder de werking van de Pachtwet 
krachtens art. 4 dier Wet de pachtovereen
komst moest worden aangemerkt voor on
bepaalden tijd te zijn aangegaan, terwijl 
onder de werking van het Pachtbesluit 
1941 die overeenkomst krachtens art. 79 
van dat Besluit geacht moest worden te 
zijn aangegaan voor twaalf jaren en der
halve eindigde in Dec. 1946 voor het land 
en op 30 April 1946 voor de gebouwen: 

dat blertegen bij het middel wordt aange
voem. dat de Rechtbank heeft voorbijge
zien dat de overeenkomst krachtens art. 63 
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Pw. geacht moet worden te zijn aangegaan 
op het tijdstip, waarop het nieuwe bij de 
Pachtwet gerêgelde recht op de uit de over
eenkomst voortvloeiende rec_bten en ver
pllcbttngen_ toepasselijk is geworden,. zijnde 
ingevol~. 62 eerst twee jaren na het in 
werking treden dier Wet; 

dat dcpe stelllng niet juist is; 
dat immers het hier toepasselijke art. 79 

Pb. 1941, inhoudende dat pachtovereén
komsten voor onbepaalden tijd, welke bij 
het in worktng treden van dat Besluit van 
kracht zijn, worden geacht voor hoeven te 
zijn aangegaan voor twaalf jaren en dat 
voor de bepaling van het einde van dien 
termijn de jaren, gedurende welke de pacht. 
overeenkomst voor het in werking treden 
van dat Besluit bestaan heeft tot een maxi
mum van tien jaren mede in aanmerking 
komen, daarbij het oog heeft op den tijd, 
gedurende welken de pachtovereenkomst in 
werkelijkheid heeft bestaan, waarbij der
halve geen rekening wordt gehouden met 
het fictieve tijc;lstip van aangaan der pacht
overeenkomst, bij art. 63 der Pachtwet 
voor de toepe.ssing dier Wet aangenomen; 

dat toch, nu de Pachtwet in Witr.ldng trad 
1 November 1938 en het Páchtbealuit 25 
November 1941, bij de opvatting van het 
middel voor het in art. 79 opgenomen ~xl. 
mum van tien jaren geen redelijke verkla
ring kan worden gegeven; 

dat derhalve het tweede middel faalt; 
O. thans aangaande het eerste middel: 
dat tengevolge- van de ongegrondverkla-

ring van het tweede middel vast staat, dat 
de Rechtbank terecht heeft aangenomen 
dat de termijn, waarvoor de pachtovereen
komst van 1933/34 geacht moet worden te 
zijn aangegaan, eindigde in Dec. 1946 voor 
het land en op 30 April 1946 voor de ge
bouwen; 

dat de Rechtbank voorts heeft vastge
steld, dat na het eindigen van genoemden 
termijn Hoogerbrugge het land bleef be• 
nutten en de pacht doorbetalen, dat een 
daarna opgemaakt schriftelijk contract van 
Sept. 1945 moet worden gezien ale het 
schriftelijk vastleggen van een pachtvet
houding, welke in 1945146 was verlengd, 
althans opnieuw was aangevangen, welk 
laatste nog~nader 1n dier voege wordt be
paald, dat het doorlopen van de pachtver
houdlng na 1946/46 niet anders kan worden 
gezien dan als gevolg van de uitdrukke
lijke of stilzwijgende overeenkomst van 
verlenging dezer pachtverhouding, hetgeen 
naar het oordeel der Rechtbank ten ge
volge heeft, dat, nu de ter visie legging der 
stuk~ &Ie bedoeld in art. 80 der Onteig.• 
wet, heeft plaats gevonden op 20 Oct. 1944, 
aan det\- µachtet' krachtens art. 95, lid 2, 
dier Wet geen schadelooSMtelling kan wor
den toegekend; 

dat ter toelichting van het tegen deze 
besliBBing der Rechtbank opgeworpen mid
del bij pleidooi is aangevoerd dat att. 30 
van het Pachtbesluit aan el~en paehter 
een - zij het enigszins gemitigeerd - recht 

van optie geeft, zodat bij gebruikmaking 
daarvan door bestendiging van de pacht
verhouding het doorlopen dier verhouding 
niet anders kan worden gezien dan als een 
uitvloeisel . van -dei oorspronkelijke pacht en 
niet als \en verlenging del' "Pacht in den 
zin van vodrnç,emd art. 95, Ud 2; 

dat hierbij . echter wordt voorbijgezien, 
dat artikel 30 '-van het Pachtbesluit den 
pachter op verlenging van de pa.ebt geen 
recht geeft, doch slechts de mogelijkheid 
schept, dat de pachter - zoals het ook 
wordt uitgedrukt 1n artikel' 81, lid !, van 
dat Besluit - na afloop van de pachtover
eenkomst de hoeve of het land opnieuw zal 
kunnen pachten; 

dat art. 88 Pb. er wel in vooniet, dat in
geval van onteigening bij het bepalen van 
de volledige aan een pachter te vergoeden 
schade ook rekening kan worden gehouden 
met de voornoemde mogelijkheid, doch 
slechts aan een pachter, wiens pacht nog 
één of meer jaren moet duren, zodanige 
volledige schadevergoeding toekent; 

dat daaruit volgt, dat voor de toepassing 
van art. 88 het nog een. of meer jaren. moe
ten duren van de pacht moet worden be
oordeeld los van de mogelijkheid van ver
lenging~ 

dat in idtnalulting daaraan onaannemelijk 
is dat, ingeval partijen den oorepronkelijken 
duur van ,de pachtovereenkomst hebben 
verlengd, zelfs Indien dit zou zijn geschied 
- waarvan te dezen niet is gebleken - on
der den invloed '\7, d. in art. 30 aan den pach
tel' gegeven bev-oegdbetd om v-erlenglng der 
pacht te verzoeken~ daarbij geen sprake 
zou zijn van een verlenging in den zin van 
art. 95, lid 2, der Onteig.wet; 

dat mitsdien ook het eerste middel ie on
gegrond; 

Verklaart den eiser Zeeuw niet ontvan
kelijk in zijn beroep in cassatie; 

Verwerpt het door den eiser Hooger
brugge Ingesteld beroep; 

Veroordeelt eisers In de kosten op de 
cassatie gevallen. (Se.larie f 460). 

Conclusie Adv.-Oen. Wijnveldt. 

Post alia.• 
Verweerder y·oert in de eerste plaats aan" 

dat daar de beide voorgedragen middelen 
uitsluitend betrekking hebben op de gf;l
vorderde schadevergoeding aan de pachter· 
Hoogerbrugge en nu de onteigende Zeeuw 
zelf geen middelen heeft aangevoerd, laatst-. 
genoemde in zijn cassatieberoep niet-ont
vanl{elijk is. 

De Rechtbank zegt in haar derde rechts
overweging onder meer, dat het te onteige
nen terrein, behoudens de koestal tezamen 
met de aan 2Jeeuw overblijvende percelen 
Gemeente Qverschie E. nos. 207 t.ot en met 
218, later genummerd 1880, 1181 tot en met 
1186, tez: gezamenlijke grootte van 10.62.98 
H.A. verpacht- 1s aan Hoogerbrugge voor
t 110 per H.A. of f 1169,28 per jaar voor-
12 Jaren, ingaande op 1 Mei 1947 wat de ge-
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bouwen betreft en op .25 Dec. 1946 wat dP. 
landerijen aan.gaat. Het pachtcontract d.d 
Sept. 1946 werd op 25 Sept. 1946 goedge
keurd door de Grondkamer voor Zuld-Hol-
18Jld. 

Nu treft het mij, dat de Rechtbank, in na
volging van deskundigen, bij de vaststel
ling der schadeloosstelling voor Zeeuw ach
tereenvolgens de waarde van het te ont
eigenen, de vermogensschade, en de in
komenschade behandelt, doch niet spreekt 
over de gevolfen, welke het eindigen der 
pacht voor Zeeuw zal hebben. tn verband 
met diens verhouding tot Hoogerbrugge. 

Ik meen derhalve. .dat temeer nu zowel 
Zeeuw als Hoogerbrugge cassatieberoep 
hebben ingesteld en gezamenlijk de twee 
middelen hebben voorgedragen, aangeno
men moet worden, dat ook Zeeuw die mid
delen heeft gesteld en ontvankelijk ie in 
het beroep. 

Het eerste middel, waarbij ik opmerk, dat 
het art. 20 R.O. niet als geschonden ot ver
keerc1 toegepast vermeldt, richt zich tegen 
de opvatting der Rechtbank, dat het door
lopen der pacht in 1946/1946 is te beschou
wen als een pacbtvernieuwlng of pacbtver
lenglng in de zin 'Van art. 95 der Ontelg.
wet. 

Ik nam hierboven volledig de overwegin
gen der Rechtbank over, welke de gronden 
bevatten, waarop ziJ tot de slotsom kwam, 
dat in dit geval aan de pachter Hooger
brugge schadeloosstelling niet kan worden 
toegekend en deed dit, omdat m.i. uit die 
uiteenzetting duidelijk volgt, dat de Recht
bank een zuiver feitelijke beslissing heeft 
gegeven, waartegen het middel tevergeefs 
opkomt. Met Hoogerbrugge is de Recht
bank van· oordeel, dat het schriftelijk con
tract van Sept. 1946 moet gezien worden 
als het schriftelijk vastleggen van een 
reeds bestaande toestand, doch dan als een 
vastleggen van een pacbtverboudlng, welke 
in 1945/1946 was verlengd, althans opnieuw 
was aangevangen. Zij overweegt, dat In het 
onderhavige geval het doorlopen ve.n de 
pacbtverhoudlng na 1945/1946 (voor een 
volgende periode van 12 Jaren) niet anders 
kan worden gezien dan als gevolg van een 
ultdrukkeUjke of stilzwijgende overeen
komst van verlenging dezer pachtverhou
ding. 

Terecht beweren eisera, dat zowel de 
Pachtwet als het Pachtbesluit, beoogden de 
rechten van de pachter uit te breiden, en is 
in verband daarmede art. 1607 B.W. niet 
meer van toepassing verklaard op pacht
-0vereenkolllBten en zeggen zij, dat art: 30 
van het Pachtbesluit aan de pachter een 
-zeker -optierecht geeft. 

Hl eraan kan echter naar mijn oordeel 
_geen afbreuk doen, dat de Becbtb.; in te
genstelling met hetgeen Hoogerbrugge ge
steld heeft, aannam, dat partijen pachter 
en verpachter zijn gebleven krachtens twee 
--achtereenvolgena in 1933/1984 en 1-945/1946 
-tot stand gekomen overeenkomsten. 

Het tweede middel berust op . de toeP88-

aing van art. 63 Pb. Nu het middel zijn 
kraeht zoekt in de Juiste datum van in
werkingtreding dier wet, ben lk met ver
weerder van oordeel, dat het K. B. van 23 
Sept. 1938, S. 285 mede aangehaald had be
horen te worden, waarbij dan nog komt, 
dat ten onrechte in het middel gesproken 
wordt over 24 Aug. als datum van inwer~ 
klngtredlng der wet, hetwelk moet zijn 1 
November (1938). lllerbij komt voorts in 
aanmerking art. 90 Pb., dat de Inwerking
treding van dit Besluit bepaalt op 25 Nov. 
1941, wil men in staat zijn de duur te be
palen van pachtovereenkomsten voor on
bepaalde tijd. Bij dit Besluit toch traden de 
meeste bepalingen der Pachtwet buiten 
werking, zodat voor de duur van pacht
overeenkomsten voor onbepaalde tijd uit
sluitend ,te letten valt op hetgeen art. 79 
van het Pachtbesluit voorschrijft. 

De redenering van eisers, welke ook bij 
pleidooi naar voren ia gebracht, komt hier
op neer, dat de pacbtovereenkolllBt van 
1933/1934, welke voor onbepaalde tijd was, 
volgens art. 62 der Pachtwet door het oude 
recht beheerst bleef, gedurende twee Jaar 
na de inwerkingtreding der wet. Zij nemen 
ten onrechte aan, dat bij bun pachtover
eenkomst tot 24 Aug. 1940 met het oude 
recht rekening moest worden gehouden. 
Volgens hen werd dus de overeenkomst 
toen het Pachtbesluit in werking trad ge
acht eerst .24 Aug. 1940 te zijn aangegaan. 
Toepasalng van art. 79 Pb~· brengt dan In 
hun systeem mede, dat deze overeenkomst 
geac~t wordt voor twaalf Jaar, dus tot 1952 
te zijn aangegaan. 

Bij deze uitlegging van genoemde bepa.. 
lingen beeft de Rechtbank inderdaad ten 
onrechte het einde der pachtverhouding ln 
1946/1946 gesteld. 

Ik kan mij met de stelling van dit mid
del niet verenigen, daar hetgeen art. 63 Pw. 
bepaalt, alleen geldt "voor de ,toepassing 
van deze wet'\ hetgeen mede blijkt uit de 
geschiedenis, zoals deze wordt weergegeven 
in het Voorlopig Verslag en de Memorie 
van Antwoord ( o.a.. te vinden in S. & J. 
blz. 158 vlg.). De wet regelde niet de duur 
der 1>achtovereenkomsten. Deze was toen 
onbepaald, met uitzondering van hetgeen 
In art. 38 wordt gezegd 

Van oordeel, dat de middelen niet tot 
• cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot 

verwerping van het beroep en. veroordeling 
van eisers In de kosten dezer procedure. 

(N • .T.) 

~ M04rt 1949. !KlONINKLIJ"K BESLtnT. 
(Gemeentewet art. 258 j 0

, art, 264). 
Appellant, in 1944 burgemeester, oe

fende toen de bevoegd.heden van B. en 
W. uit en moet derhalve geacht worden 
aan art. 264 l'echt van beroep tegen een 
besluit ve.n Ged. Staten omtrent de re
kening te ontlenen; daaraan doet niet 
af, dat hij inmiddels opgehouden heeft 
burgemeester te Zijn. 
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Het is niet gebleken da.t appellant als 
burgemeester bij het doen uitvoeren 
van de werkzaamheden ln 1944, hem 
door de bezettende macht opgedragen, 
zijn bevoegdheid is te bulten gegaan. 
Derhalve hebben Ged. Staten de daar
uit voortgevloeide uitgave bij de vast
stelling der rekeningen ten onrechte 
bulten aanmerking gelaten. 

WU JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door H. Vitters .Jr., gewezen burgemeester 
der gemeente Zaandam, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordholland 
van 5 Mei 1948, 3e Afdeling A, No. 22, tot 
vaststelltng van de rekening dier gemeente 
over 1944; 

De Ra.a,d van State, Afdeling voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 27 October 1948, No, 1081, en 2 Fe
bruari 1949, No. 1081/45: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Februari 1949, 
No. 23624, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

O. dat Ged. Staten bij bun voormeld be
sluit hebben overwogen, dat de ln rekening 
opgenomen kosten van het weghalen van 
vluchtheuvels ad f -1646,96 en van het In
zamelen en transport van prikkeldraad ad 
f 88,97 als door de burgemeester ten on
rechte gedane uitgaven zijn aan te mer
ken en ln verband daarmede bij het· Neder
landse Beheersinstituut zijit aangemeld: 
dat deze uitgaven bij de vaststelling der re
kening bulten aanmerking behoren te wor
den gelaten; 

dat de appellant van dit besluit ln beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat htJ tn het 
jaar 1944 burgemeester la geweest van de 
gemeente Zaandam: dat hij op 9 Juni 1948 
van burgemeester en wethouders van Zaan
dam de mededeling heeft ontvangen, dat 
Ged. Staten van Noordholland bij hun be
sluit van 6 l.\Iei 1948, No. 21, de gemeente
rekening van 1944 hebben vastgesteld; dat 
blijkens deze mededeling Ged. Staten niet 
onder de uitgaven hebben opgenomen, als 
zijnde deze ten onrechte gedaan, een be
drag van f 1645,96 wegens koetert van het 
weghaleit van vluchtheuvels en van f 88,97 
wegens kosten van het weghalen en inm
melen van prikkeldraad: dat burgemeester 
en wethouders bij bovenaangehaalde brief 
hem verzocht hebben deze bedragen, teza.
men f 17!9,93, vóór 1 Juli 1948 in de ge
meentekas terug te storten; dat hU dus 
belang heett.. dat bov.enaangehaaJd besluit 
van Ged. Staten wordt vernietigd; dat hij 
van mening le, dat de uitgaven voor het 
weg,halen, in feite laten zakken der vlucht
heuvels in de openbà.re straten een- ln de 
toen heersende omstandigheden volkomen 
logische, aanvaardbare en ln het algemeen 
belang geboden maatregel was; dat toch 
tengevol~ van de verdulstertngsmaatrege
Ien, dé vluchtheuvels bij avond onzichtbaar 
waren en een voortdurend gevaar oplever" 

den voor alle rijverkeer, zowel voor auto
mobielen, als voor de toen door de bevol-

1 king meer dan non:n,.al gebruikte door 
paarden getrokken voertuigen en evenzeer 
voor wielrijders; dat bovendien de oprui
ming van deze vluchtheuvels in het gehele 
gewest moest geschieden op aanwijzing 
van de bezettlngsoverheid, ~odat er voor de 
gemeenten en andere wegbeheerders niets 
anders overbleef dan de nodige werkzaam
heden ult te voeren; dat de vermmellng en 
het transport van prikkeldraad. voorzover 
hij zich dat thans, na verloop van vier 
jaar. kan herinneren, eveneens is geschied 
ter bevelllglng van het verkeer tijdens de 
verduistering en in leder geval ook In op
dracht van de bezettingsoverheid; dat, wat 
de aangelegenheid van de vluchtheuvels be
treft, deze post naar zijn mening behoort 
te word~n gebracht onder onderhoud der 
bestrating, onder welke post toch vallen 
die werkzaamheden, welke strekken om de 
straten voor de gebruikers bruikbaar te 
maken en houden; dat, zo deze post van 
de begroting reeds zou zijn uitgeput, het
geen hij, appellant. die de gemeentebegro
ting en -rekening niet tot zijn beschikking 
heeft. niet kan nagaan, doch wat hem, ge
zien de moeilijkheden, die in het jaar 1944 
bestonden, om burgerlb"ke openbare wer
ken uit te voeren, weinig waarschijnlijk 
voorkomt, toch in leder geval de onder
havige uitgaven onder de post "onvoor
zien" moeten \\·orden gebracht; dat dit
zelfde zeker gezegd kan worden van de 
post voor het opruimen van het prikkel
draad; dat naar zijn mening beide posten 
uit.gaven dekken, onbestrijdbaar gedaan ln 
het algemeen belang en volkomen binnen 
het kader van zijn taak ln het bestuur der 
gemeente, ln een zeer moeilijke tijd; dat bij 
van mening la, dat op boven uiteengezette 
en eve~tueel nog nader aan te voeren gron
den, het onderhavige besluit van Ged. Sta
ten voor vernietiging ln aanmerking komt; 

o. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant: 

dat tegen een besluit van Ged. Staten 
omtrent de rekening van de inkomsten en 
uitgaven van een gemeente ingevolge arti
kel 264 der gemeentewet bij Ons voorzie
ning kan worden gevraagd door de raad, 
door burgemeester en wethouders en door 
de ontvanger~ 

dat de appellant in het dienstjaar, waar
op de onderwerpelijke rekening betrekking 
heeft, als burgemeester der gemeente Zaan
dam de bevoegdheden van burgemeester en 
wethouders uitoefende en mitsdien geacht 
moet worden aan genoemde wetsbepaling 
recht van beroep te ontlenen, waaraan niet 
afdoet, dat hU Inmiddels opgehouden heeft 
burgemeester te zijn; 

dat het bestreden besluit op 12 Mei 1948 
is verzonden en het beMpschrift eerst op 
14 Juni daaraanvolgend is ingekomen, doch 
dat, nu blijkens de stukken het besluit 
eerst op 8 Juni 1948 door burgemeester en 
wethouders van Zaandam aan de appel--
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lant was toegezonden, de overschrijding 
van de beroepstermijn te verontschuldigen 
ts, zodat voor een niet-ontvankelijkverkla
ring geen grond aanwezig is: 

0. ten aanzien van de zaak zelve; 
dat uit -de stukken niet is. gebleken, dat 

de appellant als burgemeester'der ·,emeen
te Zaandam hetzij bij het weghalen van de 
vluchtheuvels. hetzij bij het tnmmelen en 
het vervoer van prikkeldraad zijn bevoegd
heid te buiten is gegaan: 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte 
deze uitgaven bij de vaststelltng der reke
ning buiten aanmerking hebben gelaten; 

Oezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit dit In zoverre te wijzigen, 
dat de uitgaven van de gewone dienst wor
den vermeerderd met f 1729,98, dus worden 
vastgesteld op f 7.674.688,92 en dat het na
delig slot van de gewone dienst eveneens 
met eerstgenoemd bedrag wordt vermeer
denl en dus wordt vastgesteld op 
f 816.781,08. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

8 Maa.rt 19.#1. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sv. art. 460; Org.besl. Voedsel
voorz. 1941, art. 18; Besl. Ber. Econ. 
Delicten art. l). 

De oplegging van straf op het in art. 
18 Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 om.schreven "in atrljd hande
len met een bij of krachtens het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
vastgesteld voonchrflt" berust op art. 1 
Besl. Ber. Econ. Del. Uitvoerige uiteen
zetting van de geschiedenis der sanctie 
op genoemd strafbaar :feit. 

Op Ingekomen schriftuur, welke een 
advocaat heeft ondertekend zonder te 
stellen dat hij tot haar tndfenlng be
paaldelijk was gevolmachtigd en zonder 
dat van een bijzondere schrlfteliJke vol
macht blijkt, kan geen acht worden ge
slagen. 

Op het beroep van S. A. te Wolsum, van 
beroep veehandelaar, thans uit anderen 
hoofde gedettneerd In het Huls van Bewa
ring te Leeuwanlen. req, van cassatie te
gen een mondeling vonnis van den B~. 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Leeuwanlen van 17 Sept. 1948, waarbij req. 
wegens "in strijd handelen met een bij of 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 vastgesteld voorschrift" 
met aanhaling van art. 18 van dat Besluit, 
art. 3 Verordening Vervoer Schapen 1947 
en der artt. 18, 63 en 91 Sr. ls '\'eroordeeld 
tot hechtenisstraf voor den tljd van vier 
maanden; 

Conclusie Adv .• Gen. Mr. Hooykaas: 

Nadat req. tijdig beroep tn cassatie had 
aangetekend van een vonnis van de Econ. 
Politierechter te Leeuwarden van 17 Sept. 
1948, is b.1-j UW Raad ingekomen een schrif
tuur tot cassatie, ondertekend door een ad
voea&t. Waar deze laatste echter nlet stelt 
tot de Indiening bepaaldelijk te zijn gevol
machtigd, is niet voldaan aan art. 460 Sv. 
en zal Uw Raad op dit stuk geen acht kun
nen slaan. 

Ambtshalve moge ik echter onder de 
aandacht van Uw Raad brengen. dat onder 
de toegepaste wetsartikelen wel te opgeno
men art. 18 van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, doch niet ook art. 
1 van het Besluit ber. econ. delicten. Naar 
mijn oordeel had ook dit laatste artikel, 
waarop de opgelegde straf rechtstreeks be-
1118t, moeten zijn toegepast. 

Art. 18 van het Organisatiebesluit, in 
werktnc getreden op 1 April 1941, is op 6 
Sept. van datzelfde jaar buiten werking ge
treden kmchtens art. 14 van het Econo
misch Sanctiebesluit 194L Dit laatste be
sluit is Ingetrokken bij art. 17 van het Be
sluit Bezettlngsmaatregeleu (E 93), waar
door ~ art. 18 van liet Organisatie
besluit op zichzelf ..giet is herleefd. Dit laat
ste is echter m.l. geschied tengevolge van 
art. 18 van het Besluit Bezettingsmaatre
gelen. daar dat artikel de bezettingsrege
lingen, vermeld op lijst c~ waaronder het 
Organtaatiebesluit, voorlopig handhaaft, 
,,tenzij · zij" (dus niet: voor zover zlj niet) 
,,bereids gedurende de vija.ndelijke bezet
ting van het Rijk in Europa door of van·
wege den vJJa,nd Ingetrokken mochten zljn'._ 
De laatste restrictie :slaat m.i. op volledige, 
niet op gedeeltelijke intrekking. Ik moge 
te dezen overigens verwijzen naar de argu
menten. naar voren gebracht in de conclu
sie van de Adv ... Qen.. Holateyn, voor het 
arrest van Uw Raad van .ZZ Oct. 194:6; 
N. ~. 1947 no. 63. 

Waar te dezen blijkens de inhoud van de 
door de Polltlerechter gebezigde bewijsmid
delen een el'DBUg stra.tbaar feit is gepleegd, 
meen ik. dat Uw Raad de noodmkelijke 
aanvulllng van da toegepaste wetsartikelen 
hè!. beate tot stand kan brengen met ge
bRlikmaking van art. 442 Sv. 

Ik concludeer dat Uw Raad het vonnis, 
waarvan beroep, vemietige doch alleen 
woor wat de toegeuute artikelen van de 
wet aaDBa&t. deze artikelen opnieuw vast
stelle onder Invoeging van art. 1 van het 
Besluit her. econ. delicten en voor het ove
rige het beroep verwerpe. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrtj; 
O. dat een te dezer mke ingekomen 

schriftuur, welke een advocaat heeft on
dertekend zonder te stellen dat hij tot baar 
indiening bepaaldelijk wu gevolmachtigd 
en zonder dat va.n_ een bijzondere schrifte
lijke volmacht blijkt, niet voldoet aan het 
bij art. 4-60 Bv. bepaalde, zodat op haar geen 
acht zal kunnen worden geslagen; 
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0. ambtshalve: 
dat voor voormeld 11ln strijd handelen 

met een bij of krachtens het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941. vastgesteld 
voorschrift" wel het aangeh~de art. 18 ·· 
van dat besluit (Vel'Ordeningenblad 1941 
no. 69) de delietsomschrfjving, doch geen 
der aangehaalde artikelen de strafbepaling 
bevat; 

dat dit art. 18 buiten werking· was get:r:e
den ingevolge art. 14 van het F..c. Sanctiebe~ 
sluit 1941 (Verordeningenblad 1941 no. 174), 
welke bezettingsregeling echter ingevolge 
art. 17 van het Besluit Bezettingsmaatre
gelen (E 93) bij de ontruiming door den 
vijand buiten werking trad; 

dat toen enerzijds het Orga.nleatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, als een op de aan 
Besluit E 93 toegevoegde lijst "C" vermelde 
bezettingsregeling - en als zodanig blij
kens het bij zijn vermelding op die lijst 
onder 3 opgeme:r:kte hier, onderscheiden van 

, zijn afzonderlijke bepalingen. als één ge
heel te nemen - door art. 18 van datzelfde 
Besluit E 93 voorlopig gehandhaafd werd. 
nu het niet "bereids gedurende de vUande
lUke be.zetting van het Rijk in Europa door 
of vanwe&e den vijand ingetrokken" was, 
6 en ·anderzijds door het Besluit Ber. Econ. 
Delicten [f) 135) In zijn art. 1 bepaald 
werd, welke ;Straffen "ter mke van de 
strafbare feiten omschreven In het Orga-

" nlsatlebesluit Voedselvoorziening 1941", 
welke dus met name de Juist toen weer ln 
art. 18 opgenomen waren, ,.met terzljde
stelllng van de daar bedreigde straffen" -
en, à.Is ingevolge een meer bijzondere be
paling, in afwijking ook van art. 19 van 
Besluit E 93 - zouden worden opgelegd: 
· dat daarmee op de in art. 18 Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 omschre
ven delicten straf gesteld was in art. 1 Be
stuit Ber. Econ. Delicten en daaraan toe
noch afdeed dat de Verordening Delicts
omschrijving Economische Delicten van 
den Chef Staf MUltair Gezag van 17 Jan. 
1945 no. 61 (Publicatieblad Militair Ge7.ag 
no. 16/1945), kennelijk ervan uitgaand dat· 
de dellctsomschrijvlng lntegendeet kwam te 
ontbreken, in haar art. 4 dat art. 18 Orga
nlsatlebeslult Voedselvoorziening 1941 even
eens voorlopig handhaafde; 

dat, toen bij de opheffing van den bijzon
deren staat van beleg laatstgenoemde· Ver
ordening ophield te gelden, de wet van 5 
April 1946 (B. G 86), volgens haar Memo
rie van Toelichting eveneens ervan uit
gaand dat art. 18 Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 alsook art. 15 Voedsel
voorzleningsbeslUlt was vervallen-, In haar 
art. 2 deze bepallngen "wederom và,i 
kracht" verklaarde en wel "zoo.la deze ttr
tlkelen tot den datum van lnwerkingtre
dlng van het Economisch Sanctlebeeluit 
1941 golden"; 

dat deze wet, die volgens de Memorie 
behoorde te voorzien in de leemte dat "an• 
ders op het Voedselvoorzleningsbealult en 
het Organlsatiebeslult Voedaelvoomenlng 

1941 het Besluit E 136 niet toepasselijk kan 
zijn", met dit art. 2 niet art. 18 Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941, zoals het 
in 1941 luidde, voUedig opnieuw in wet"king 
bracht, doe~ aan de voortbestaande straf
bepaling van art. 1 van dat Besluit Ber. 
Econ. Delicten (E 136) wederom de delicts
omschrijving, die venn.eendelijk was komen 
te ontbreken, verbond, overeenkomstig de 
Memorie van Toelichting: ,,In feite vindt 
derhalve slechts plaats handhaving der tot 
heden bestaande regeling op dit punt"; 

dat overigens de bepaling van dit art. 2 
deze werking had, dat zij het tot dusver 
slechts voorlopig gehandhaafde art. 18 Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 nu 
wederom definitief deed gelden; 

dat mitsdien de oplegging van straf op 
het in art, 18 Organisatiebesluit Voedsel
vootztenlng 1941 omschreven "ln strijd han
delen met een bij. of krachtens het Organl
se.fü~besluit Voedselvoorziening 1941 vast
gesteld voorschrift" berust op art. 1 Be
sluit Ber. Econ. Delicten en deze wettelijke 
bepaling ten onrechte niet in het vonnis Is 
vermeld; 

0. dat de Hoge Raad echter termen vindt, 
overeenkomstig art. 442 Sv. ermede te vol
staan, het vonnis alleeJ te dien aanzien te 
vemietigen; .. 

Vèmlétfgt het bestreden vonnis doch 
alleen voorzover áltt. 1 van het Besluit 
Ber. Econ. Delicten onder de aangehaalde 
wettelijke bepallngen ontbreekt, en, 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R.O.: 

Verstaat dat aan die bepallngen alsnog 
art. 1 van dat Besluit worde toegevoegd, en 

Verweri>t het beroep voor het oveHge. 
(N.~.) 

8 Maart 1949. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Bezoldlglngs
bealutt Burgerlijke RJJksambtenaren 
1934 artt. 17, 19; Ambtenarenwet 1929 
art. 24). 

De "desbetreffende schaal van bezol
diging" duldt althans niet onder alle 
omstandigheden op de schaal, waarin 
ln de lagere rang of klasse het ambt Is 
gerangechlkt. Wanneer, gelijk l c., in de 
lagere rang of klasae, de bezoldiging in 
feite is vastgesteld volgens een andero 
schaal, Is deze schaal de "desbetreffen
de" schaal van bezoldiging. 

Het K. B. van 26 November 1946, 
houdende machtiging aan de Minister 
van Financiën o.m. artikel 19 van het 
B.B.R. 1914 toe te. pa.saen, mist reebta
kra.cht. Art. 18 geeft de Kroon niet de 
bevoegdheid om Haar bij art. 19 voor
behouden bevoegdheid te delegeren. Het 
K. B. Is ook niet aan te merken als een 
regeling, als In art. 19 bedoeld. 

De vaststelllng van het salaris van 
gedaagde, waarbij de vaste en tijdelijke 
toelagen in zijn wedde gelncorporeerd 
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werden, Ie een voorlopige geweest, voor
uitlopende op de (bij K. B. van 3 Maart 
1948, S. I 84) herziening van het B.B.R. 
1984. 

Geheel daargelaten, of die voorlopige 
vaststelling in overeenstemming was 
met de toenmaals geldende toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, de 
gedaagde is daardoor niet rechtstreeks 
in zijn belang getroffen, nu bij die vaat. 
stelling verkregen rechten niet zijn 
aangetast. 

Bezoldiging bij die vaststelling vol
gens schaal 170 v.h. B.B.R. 1934 en niet 
volgens schaal 196 is toen niet voor de 
eerste maal geschied. Reeds jaren te 
voren was zulks - en door rechters 
onaántastbaar - geschied. 

Beroep inzake derhalve niet-ontvan
kelijk. 

De Minister van Financiën, eiser in hoger 
beroep, 

tegen: 
G. I. van Drunen. wonende te V~rburg, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de fdte• -van het timatgedifl{l: 
0. dat etser op 3 Maart 1948 het navolgen-

de besluit heeft genomen: 
,.De Minister van Financiën, 
.,Heeft goedgevonden en verstaan: 
,.De Ontvanger der directe belastingen, 

invoerrechten en accijnzen G. I. van Dru
nen. met t.oekenning van vergoeding van 
v~rplaatstngskosten, te verplaatsen van de 
Inspectie der belastingen, 2e afdeling, te 
's-Gravenhage naar het kantoor der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Sittard, met vaststelling van zijn maande
lijkse bezoldiging en zijn pensioensgrond
slag als volgt: 

.,wedde ••••.. , •••.. ,........... f 468.-
"toelage art. 19 B.B. 1984 f 22,80 
,,pensioensgrondslag ...... f 6146,
,,met bepaling, dat zijn dienstWd voor toe-

kenning van periodieke verhoging van be
zoldiging zal gelden van 1 Juli 1942 af en 
dat hij het beheer van het kantoor der di
recte belastingen, invoerrechten en accijn
zen te Sittard zal overnemen van de ad
junct..commles der directe belastingen. in
voerrechten en accijnzen, met de titel van 
commies-titulair J. L. H. Melis, werkzaam 
aan genoemd kantoor, op 80 Juni 1948 nà 
kantoortijd."; · 

0. dat het Ambtenarengerecht te 'B-Gra
venhage bij uitspraak van 29 Nov. 1948, 
naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen. naar aanleiding van het door gedaagde, 
toenmaals klager, tegen dat besluit Inge
stelde beroep beeft beslist als volgt: 

,.Verklaart niet-ontvankelijk klagers be
roep, voorzover betreffende de vaatstellin
g.en van zijn bezoldiging, gedaan vóór eind 
Maart 1948; 

"Ver klaart nietig de salarisvaststelltng 

ten behoeve van klager, gedaan elnd Maart 
1948 op f 4761 alsmede het besluit van ver
weerder van 3 Maart 1948, voorwver daar
bij klagers "wedde" is vastgesteld op f 156 
en zijn 11toela,re" art. 19 B.B. 1934 op perio
dieke verhoging van bezoldiglng zal gelden 
van 1 Juli 1942 af; 

,.Stelt dle wedde vast op f 476 en die tc,e .. 
lage op f 23,80 en bepaalt, dat de diensttijd 
voor toekenning van periodieke verhoging 
van bezoldiging zal gelden van 1 JuU 1940 ....... 
a.Lt • 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat het beroep in eerste aanleg vRll ge

daagde (toenmaals klager) blijkens het 
klaagschrift. hetwelk op 1 April 1948 bij 
voormeld Ambtenarengerecht ls ingekomen. 
ls gericht in de eerste plaats tegen het hier
voren aangehaalde besluit van etser van S 
Maart 1948, doch tevens in dat klaagschrift 
1s gesteld, dat gedaagde alsnog aanspraak 
maakt "op de te weinig genoten bezoldiging 
vanat 1 Juni 1938 tot 1 April 1948 en zoveel 
langer als de omstandigheden dit nodig 
maken", zodat de · eerste rechter ook naar 
's Raads oordeel terecht het beroep niet 
beperkt heeft geacht tot voormeld besluit 
van 3 Maart 1948; 

dat met name onjuist is het namens etser 
gestelde, dat gedaagde geen beroep zou 
hebben Ingesteld tegen de vaststelling van 
zijn bezoldiging eind Maart 19 48, vermits 
uit het hlervoren aangehaalde gedeelte van 
het klaagschrift uitdrukkelijk blijkt, dat ge. 
daagde aanspraak maakt op de zijns inziens 
tot 1 Aprtl 1948 te weinig genoten bezoldi-
ging; . 

O. dat ook naar 's Raa.ds oordeel door ge- . 
daagde de beroepstermijn is overschr.eden, 
in zoverre zijn beroep blijkbaar is g'eticht 
hetzij tegen de uitbetalingen zijner bezoldi
ging, hetzij tegen de vaststelllngen daar
van, welke sedert 1 Juni 1938 tot 1 Maart 
1948 hebben plaats gevonden, weshalve dat 
beroep door de eerste rechter terecht niet
·ontvankelijk is geoordeeld en de aangeval-

. len uitspraak in zoverre moet worden be
vestJgd: 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat In 
de eerste rechtsoverweclng der aangevallen 
uitspraak abusieveliJk in plaats van 1 Aprll 
1948 is gesteld 7 .à.pril 1948; 

0. dat gedaagd.e's beroep, voor zoverre 
dat is gericht tegen de uitbetalln g dan wel 
de vaststelling van zijn bezoldiging over de 
maand Maart 1948, wel tijdig is ingesteld en 
dit beroep mit.sdlen, gel.IJk ook de eerste 
rechter terecht heeft ~. ten gronde 
moet worden onderzocht; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken en l)et verhandelde te zijner te
rechtzitting - daarbij met. name gelet op de 
verklaring van gedaagde, dat hij einde Jull 
1947 van eiser een kennü,gevi.Dg heeft ont
vangen, inhoudende o.m., dat zijn wedde 
met Ingang van 1 .Juli 1'947 is vastgesteld op
f 47ö per maand en zijn pensioensgrondslag 
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op f 5700 - als vaststaande aanneemt: 
dat gedaagde ingaande 1 Juni 1988 is be

zoldigd volgens schaal 170 van boet Beaoldl
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 (hierna. aan te dulden met: B.B.R. 
1934); 

dat hem ingaande 1 Juni 1942 het maxi
mum· salaris va.n die schaal, te weten f 8960 
is toegekend; 

dat zijn wedde daarop bij beschikking va.n 
elaer. dd. 16 .Juli 1946, no. 600, ingaande 1 
Januari 1946, is vastgesteld op f 3762, ver
meerderd met een vaste toelage van 16 %, 
ten bedrage van f 666, en een tijdelijke toe
lage van ó %, ten bedrage van f 189; 

dat zijn wedde vervolgens, bij beschik
king van eiser, dd. 7 Augustus 1946, no. 
184, is vastgesteld, met ingang van 1 Oc
tober 1946, op f 3938, benevens een vaste 
toelage van 15 %, ten bedrage van f 690, een 
tijdelijke toelage van 5 %, ten bedrage van 
f 197, en een tijdelijke overbruggingatoelage 
van f 240; 

dat. eveneens bij laatstvermelde beschik
king, zijn wedde met ingang van 1· .Juni 1946 
18 vastgesteld 01• f 4104, benevens een vaste 
toelage van 15 %. ten bed.ra.ge van f 116, 
een tijdelijke toelage van 6 %, ten bedrage 
van f 206', en een tijdelijke overbrugginga
toelage van f 240; 

dat laatstvermelde lngangadatum van 1 
Juni 1946 voorts bij beschikking van eiser, 
dd. 14 November 1946, nr. 1_ is gewijzigd ln 
1 October 1945; 

dat, naar ook tussen partijen vaststaat, 
de voormelde weddebedragen van f 8933 en 
f 4104 zijn verkregen door toekenning, door 
eiser, aan gedaagde; zulks op g,-ond van het 
bepaalde in art. 18 B.B.R. 1984, van een 
ve:rhoglng, onderscheidenlijk bed.ra.geode 
f 1'11 en f 342; 

dat daarop bij beschikking van eiser, dd. 
30 Mei 194'1, nr. 1, de wedde va.n gedaagde 
met ingang va.n 1 October 1946 18 vastge
steld op f 4104, benevens, boven de hem bij 
de vermelde beschikking van 7 Augustus 
1946 toegekende toelagen van f '616, f 206 en 
f 240, een tijdelijke toelage va.n f 371, als ge
volg waarvan zijn totale ambtainkomen 
f 4463 bedroeg; 

dat ten slotte, voordat h,et te dezen mede 
bestreden besluit van 3 Maart 1948 werd 
genomen, de wE:dde van gedaagde, ingaande 
1 J'qU 1947, bij beschikking van eiser ls 
vastgesteld op f 475 en zijn pensioensgrond
slag op f 6'100, waarvan gedaagde volgens 
zijn vorenbedoelde verklaring eind .Jull-1947 
de kennisgeving heeft ontvangen; 

0. dat het bezwaar va.n gedaagde tegen 
het bedrag der hem over de maand Maart 
1948 uitbetaalde be?.oldlglng hierin is ge
legen, dat daarbij geen rekening is gehou
den, met de omstandigheid, dat hij r-eeds 
sedert 1 .Juni 1938 had dienen te zijn bezol
digd naar schaal 198 in plaats van naar 
schaal 170 van het B.B.R. 1934, gelijk la 
geschied; 

0. dat - daargelaten of gedaagde'& opvat-

ting te dezen juist is - bij de vroegere. 
hiervoren vermelde, besllseingen van eiser 
(uitgezonderd die van 3 Maart 1948) de 
wedde van gedaagde steeds is vastgesteld 
op de grondslag van schaa.l 170 B.B.R. 193'1 
en zulks mitsdien niet voor de eerste maal 
eind Maart 1948 ie geschied, zodat geruime 
tijd voordien herhaaldelijk en prlncipiëel en. 
nu daartegen destijds door gedaagde geen 
beroep is ingesteld, rechtens onaantastbaar 
ia V8.8tgesteld, dat de bezoldiging van ge
daagde niet werd geregeld volgens ach.aal 
198, voormeld: 

<!>. (lat, naar voor de Raad vaststaat. de 
aan gedaagd,e met ingang van 1 .Juli 1947 
toegekende wedde van f 476 ls samengesteld 
uit een bedrag van f 4-'0, zijnde het maxi-· 
mum, verbonden aan schaal 170 B.B.R. 193-1, 
zoals die schaal late·r, nl. bij Koninklijk be
sluit van 3 Maart 1948, S. I 84, is vaetge
eteld, en een bedrag van f 36 als verhoging 
ingevolge art. 18 B.B.R. 1934; 

dat hierbij opmerking verdient. dat deze 
weddetoekenntng met ingang van 1 .Juli 
194'1, na.ar ook uit de gedlngatukken blijkt. 
een voorlopige 18 geweest, inhoudende in
corporatie der vaste en tijdeli,jlte toelagen 
in het weddebedrag,zulks ter vergemakkeli,j
klng der salarisadministratie, en vooruitlo
pende op de herziening van het B.B.R. 1934, 
welke herziening pas bij laatstgemeld Ko
ninklijk besluit 18 tot stand gekomen; 

0. dat. geheel daargelaten of die voor
lopige weddevastatelllng is geschied in over
eenstemming met de toenmaals geldende 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften, gedaagde niet gezegd ka.n worden 
daardoor rechtstreeks in zijn belang te zijn 
getroffen, nu daardoor verkregen rechten 
niet zijn aangetast., en derhalve, nu ook de 
vaststelling of uitbetaling zijner wedde 
eind Maart 1948 nog slechts als een voor
lopige gezien kan worden, gedaagde ook 
daardoor niet rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, weshalve het daartegen gerichte 
beroep, met vernietiging in zoverre van de 
aangevallen uitspraak, gelet op het bepaal
de in art. 24 der Ambtenarenwet 1929, als
nog niet-ontvankelijk . moet worden ver
klaard; 

0. thans ten aanzien van het bestreden 
besluit van 3 Maart 1948, dat, naar ook tus
sen partijen vaststaat, de verplaat.Btng van 
gedaagde van 'sg.ravenhage naar Sittard 
voor hem een bevorderülg betekende en zijn 
wedde daarbij is vastgesteld volgens schaal 
196 B.B.R. 1984, zoals deze schaal volgens 
de wijziging bij voormeld Koninklijk besluit 
va.n s Maart 1948, gerekend van 1 .Juli 1947 
af, luidt. in welke schaal de minimumwedde 
f 420 bedraagt voor een gehuwde ambte
naar, werkzaam in een le klasse gemeente, 
bedragende deze wedde na. 2", 4, 8, 8 en 10 
scbaaljaren onderscheidenlijk f 440, f 466, 
f 476, f 495 en f 616, zijnde dit laatste bedrag 
het maximum van die schaal; 

0. dat uit de gedlngatukken - waaronder 
met name de op verzoek van •s Raads fun-
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gerende voorzitter namens eiser ingezon
den nota In mke verbetering sa.larlspoeitle 
en promotie belastingpersoneel - blijkt, dat 
de z.g. verllchte ontvangers, die belast zijn 
met aanslagreg'elend of controlerend werk, 
waartoe ook gedaagde behoorde, in bezoldi
ging gelijk zouden worden gesteld met de 

• hoofdcommiezen (geplaatst in schaal 184 
van het B.B.R. 1934), welke geliJkstelling 
20u worden verkregen door toekenning van 
.2 perlodleke vehogtngen boven het maxi
mum van de schaa.l 1'10, waarin het ambt 
der bierbedoelde ontvangers naar de get" 
dende omschrijving van die schaal gerang
schikt was, aan welk voornemen ten aan
zien van gedaagde ook uitvoering is gege
ven bij vorenaangehaalde beschikkingen 
van eiser, dd. 7 Augustus en 14 November 
1946: 

dat weliswaar namens eiser ls gesteld. 
dat art. 18 B.B.R. 1984 spreekt van buiten
gewone persoonlijke verhogingen, doch dlt 
niet wegneemt, dat de persoonlijke verho
gingen aan geèaagde bij vermelde beschik
kingen zijn toegekend als periodieke ver
bogingen, en wel als perlodleke verhogin
gen volgens schaal 184 voormeld, hetgeen 
overigens naar · 's Raads oordeel nlet ln 
strijd is met het bepaalde, ln art. 18 voor
meld; 

O. dat art. 18, le lid, B.B.R. 1984 luidt als 
volgt: 

"Wij behouden Ons voor aan bepaalde 
ambtenaren. hetzij bij eerste aanstelling, 
hetzij door latere buitengewone persoonllJke 
verhoogtngen, voor zooveel noodlg met al
wiJklng van de desbetreffende schaal van 
bewldigtng, eene hoogere wedde toe te ken
nen dan het maximum van de schaal, waar
in het ambt is gerangschikt."; 

0. dat, waar het besluit van 8 Maart 1948 
voor gedaagde een bevordering betekende, 
bij dat besluit rekening moest worden ge" 
bouden met art. 17, 2e Ud, B.B.R. 1984, dat 
thans luidt: 

,,Indien de benoeming tevens eene bevor
dering bij hetzelfde dienstvak la, wordt ten 
minste de wedde toegekend, dle onmiddel
lijk gelegen is boven het bedrag - gerekend 
naar dezelfde klasse van gemeente - dat 
den desbetrettenden ambtenaar op den da
tum van de bevordering ln den la.geren rang 
ot de lagere klasse volgens de desbetreffen
de eche.o.l van bezoldiging aan wedde zou 
zijn toegekomen."; 

O. dat naar •• Raads oo~l de evei;ibe
doelde ,,desbetreffende schaal van bezold.l
ging'' nlet, althans niet onder alle omstan
digheden. duidt op de schaal, waarin in de 
lagere rang of klaeee het ambt is gerang
schikt (hier schaal 1'10), maar, lndlen in de 
lagere rang ot klasse de bezoldiging in feite 
was vastgesteld volgens een andere schaal 
(hler schaa.l 184, met toepas&ing van voor
meld art. 18), deze schaal geldt als de "dea
betreffende schaal van bezoldiging"; 

dat voor dit standpunt lnzonderbeld plei
ten de bewoordingen van art. 18 voormeld, 

waarin immers uitdrukkelijk wordt onder
scheiden tussen ,,de desbetreffende schaal 
van bezoldiging" en "de schaal, waarin het 
ambt 1s gerangschikt"; 

0. dat gedaagde volgens de desbetreffen
de schaal van bezoldiging, gelijk in art. 17 
bedoeld, zou zijn toegekomen f 466, zijnde 
voor een gemeente 2e klasse &Is Sitt.ard het 
maximum van schaal 184, waarnaar ge
dàagde's bezoldiging met ~el)88lJing' van 
art. 18 In feite was vastgesteld; 

0. dat de onmiddelUJk boven dat bedrag 
gelegen wedde volgens schaal 196 f 476 be~ 
draagt, zodat bij het bestreden besluit ten 
onrechte ls bepaald, dat gedaagde's wedde 
op f 466 wordt gesteld en zijn wedde mits
dien alsnog op f 476 dient te worden vast
gesteld, met berallng dat de diensttijd voor 
toekenning van periodieke v-erhoging van 
bezoldiging zal gelden van 1 Jull 1940 at; 

O. dat derhalve het bestreden besluit in 
zoverre nietig moet worden verklaard: 

0. dat bij het bestreden besluit voorts is 
bepaald, d&t aan gedaagde wordt toogekend 
een toelage volgens art. 19 van net B.B.R. 
1934, ten bedrage van f 22.80; 

0. dat deze toelage gedaagde door eiser is 
toegekend, kennelijk op grond van het be
paalde in het, op verzoek van 's Raads fun
gerende vdorzittflr namens eiser lDge.zonden, 
KoninkliJ°k besluit van 26 November 1945, 
nr . .26; welk besluit, gelet op de artt.18, 18 en 
19 van het B,BrR. 1984, in art. I het vol
gende bepaalt: 

,.Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd, door de hem bij der.e verleende 
bevoegdheid tot toepassing van de artt. 16, 
18 en 19 van het Bemldiaingebeslult Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1984, in de beloo
ntng van de daarvoor in aanmerking ko
mende ambtenaren en groepen van ambte
naren van den dienst der belastingen een 
verbetering te brengen, welke atbankelijk 
Is van den aard der taak en de positie van 
de onderscheidene ambtenaren. met dlen 
verstande. dat het aantal buitengewone p~ 
riodteke verhoogingen niet meer zal bedra
gen dan tweè en de toelagen niet zullen stij
gen boven 20 % van de genoten wedde, in
gevolge het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
RUkaa.mbtenaren 1914": 

0. dat naar 's Raads oordeel dit Koninklijk 
besluit - daargelaten of het Nchtskracht 
bezit In zo~~rre het berust op de artt. 16 en 
18 van het B.B.R. 1934 - in leder geval 
rechtskracht mist, in zoverre het op art. 19 
van het B.B.R. 1934 berust, vermits art. 19, 
le lid van het B.B.R. 1934 aan de Kroon de 
bevoegdheid verleent "te regelen de toe
kenning van toelagen aan ambtenaren. aan 
wie zoodanlge el8chen gesteld worden, d&t 
hunne poeltie en taak een bijzonder karak
ter dragen, hetwelk hen onderscheidt van 
de overige ln denzelfden rang of dezelfde 
klasae werkzame personen ln hun dlemt-
vak": en · 

dat derhalve daarbij aan de Kroon niet 
de bevoegdheid la gegeven Haar bij art.19, 
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1e lid, voorbehouden bevoegdheid te dele
geren aan de Minister van Financiën, zijnde 
dit niet een regeling als daarbedoeld; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien ook 
in zoverre strijdt met het te dezen toepas
selijk algemeen verbindende voorschrift, te 
weten art. 19, le lid, voormeld, zodat dit be
sluit ook in zoverre moet worden nietig ver
klaard; 

0. dat zulk een regeling, waaraan ge
daagde aanspraak zou kunnen ontlenen. aan 
de Raad ook overigens niet bekend la, zo
dat de Raad niet vermag te bepalen_ dat aan 
gedaagde o.lsnog een toelage ingevolge 
evengemelde ~paling moet worden toege. 
kend; 

0. dat in een geding ale het onderhavige 
ov-er de vastgestelde pensioensgrondslag 
niet mag worden beslist; 

O. dat uit al het vorenstaande voortvloeit. 
dat moet worden beslist ale volgt: 

Recht.doende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

in zoverre daarbij het beroep niet-ontvan
kelijk is verklaard; 

Vernietigt die uitspraak voor het overi~; 
Verklaart het in eerste aanleg ingestelde 

beroep, in zoverre dit is gericht tegen de 
uitbetaling, hetzij vaststelling, van de wed
de van gedaagde over de maand Maart 1948 
alsnog niet-on tva.nkelük; 

Verklaart nietig het besluit van eiser van 
3 Maart 1948, voor wat betreft de vaststel
ling daarbij van gedaagde's wedde en toe
lage; 

Versta&~ dat eiser de wedde van gedaagde 
met ingang van 1 Juli 1948 ze.l vaststellen 
met inachtneming van deze uit.spraak. 

(A.B.) 

8 Maart 1949, UITSPRAAK van de Cen
trale Raad va.n Beroep. (Politieambte
narenregJement artt. 3, 78, 2e Ud. 

Het stellen van een proeftijd bij een 
benoeming in vaste dienst heeft in het 
algemeen - en blijkbaar ook volgena 
het stelsel van het Politieambtenaren
reglement - slechts deze betekenis, dat 
het dienstverband hetzij tijdens, he~Jj 
bij het einde van de proeftijd kan wor
den verbroken ook al doet zich geen 
grond voor, welke andere ontslag aan 
een ambtenaar in vaste dienst wettigt. 

Indien vóór het verstrijken van de 
proeftijd geen ontslag is gegeven, blijft 
het vaste dienstverband voortduren, 
echter nu zonder proeftijd. 

Een ontslagbesluit" gedateerd vóór 
het verstrijken van de proeftijd, doch 
eerst ruim 3 * maand daarna aan de 
betrokkene toegezonden(?), is in feite 
met terugwerkende kracht gegeven. 

J. H. Llefrink, wonende te Nijmegen_ 
eiser in hoger• beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting vvsc~enen. 

L. i:949 

tegen: 
de Burgemeester van Nijmegen_ gedaagde 
in hoger beroep, voor wie ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Th. A. C. .M.igo, hoofdinspecteur van ge
meentepolitie, wonende te Nijmegen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gesten de gedingatukken en gehoord bo

vengenoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistged,ng: 

0. d&t op 20 Aprll 1948 aan etser is toege
mnden een besluit van gedaagde, gedag
tekend 20 December 1947, afd. P No. 6603, 
luidende: 

,,De Burgemeester van Nijmegen; 
O. dat de agent va.n gemeentepolitL& J. H. 

Lie'frlnk op 1 Januari 1948 een proeftijd van 
twee Jaren ze.l hebben vervuld; 

dat door betrokkene niet is voldaan aan 
het bepaalde In art. a. sub 1. van het Ko
nuikliJk Besluit van 9 Mei 1947 (Besluit 
aanstellingsetsen politiepersoneel); 

besluit: 
met ingang van 1 Januari 1948 aan ,T. H. 

I ... iefrink voornoemd eervol ontslag te ver
lenen als agent van gemeentepolitie met 
proeftijd."; 

O. dat gedaagde op 13 April 1948, afd. P. 
No. 6606, het navolgende besluit heeft ge
nomen: 

.. Dl Burgemeester van Nijmegen; 
Op de daartoe gedane voordracht~ 
heeft besloten: 
te rekenen met ingang Vall. l Januari 1948 

Lietrink., Jacobus Hendrikus (geboren 30 
Januari 1916) aan te stellen als agent van 
gemeente-Politie met een proeftijd van ten 
hoogste een jaar. met bepaling van zijn jaar
wedde en kledingtoelage 01> onderscheiden
lijk f 2760 en f 198 per jaar ,en met vaststel
ling van zijn pensioensgrondslag op f 2948"; 

0. d&t gedaagde eveneens op 13 April 
1948, afd P. No. 8607. een besluit heeft ge
nomen van de navolgende inhoud: 

,,De Burgemeester van Nijmegen; 
Gelet op het voorstel van de Com.misaaria 

vàn Polltie, dd. 10 April 1948. no. 182/288; 
Mede gelet op art. 78, sub l, van het Poli

tie-a.mbtenarenreglement; 
heeft besloten: 
JD8t ingang van 16 Mei 1948 aan J. H. 

Liefrlak eervol ont.slag te verl-enen als agent 
van gemeentepolitie met proeftijd."; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 8 December 194 7 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
beroep van Llefrink, voornoemd, ontvan
kelijk heeft ver.k.laard, het beroep gegrond 
heeft verklaard. voorzover het 1s gericht te
gen het besluit van de Burgemeester van 
Nijmegen, dd. 20 December 1947, afd P. No. 
UOiS. en dit besluit. nietig heeft verklaard. 
met ongegrond'918rklarlng van het beroep 
voor het overige, te weten voorzover het is 
gericht tegen de besluiten van de Burge
meester van Nijmegen, dd 13 April 1948. 
afd. P. Nos. 6606 en 660.7; 

8 
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O. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in eiser. daar hem vóór bat einde van de proef
hoger beroep is gekomen en op de bij het tijd geen ontslag is verleend, sedert 1 Jan. 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft 1948 in vaste dienst was zonder proeftijd; 
verzocht di,e uitspraak te herzien en op- 0. dat hieraan niet afdoet, dat het hier-
nieuw uitspraak te doen; boven eerstgenoemde ontslagbesluit is ge-

0. dat de Burgemeester der gemeente NIJ- dagtekend 20 December 1947 dus vóórdat 
megen bij contra-memorie op de daarbij de proeftijd was verstreken, daar vaststaat. 
aangevoerde gronden kennelijk heeft be- dat het niet eerder dan op 20 Aprll 1948 aan 
doeld te concluderen tot bevestiging der eiser is toegezonden, zodat het ontslag -
uitspraak, waarvan beroep; hetwelk volgens art. 73 van het Polltieamb-

Jn rechte: tenarenreglement schriftelijk moet worden 
O. dat eiser, die bij besluit van gedaagde verleend - in feite is gegeven met terug

van 21 .Juli 1946, te rekenen met ingang van werkende kracht; 
1 .Juni 1945, was benoemd tot agent van po- 0. dat gedaagde weliswaar heeft aange
Utle der gemeente Nijmegen in tijdelijke voerd, dat ei.eer op de hoogte was va.n het 
dienst met een proeftijd van twee jaren, bij feit, dat hij per 1 Januari 1948 geen "vaste 
besluit van gedaagde van 15 .Juli 1946, te aanstelling" "zou kunnen verkrijgen, Indien 
rekenen met Ingang van 1 Januari 1948, is hij n1et in het bezit van het politiediploma 
benoemd als agent 2e klasse van gemeente- zou zijn, aangezien bij vóór deze datum 
politie in vaste dienst met een proeftijd van daarop herhaaldelijk was gewezen; 
twee ja.ren; dat eiser dat echter ten etelllgate beeft 

0. dat het Ambtenarengerecht heeft over- ontkend en beeft verklaard: dat bij l>&S op 
wogen, dat het begrip "proeftijd"-nu niets 11 Februari 1948 heeft geboord, dat hem 
naders daaromtrent is bepaald - bier moet ontslag zou worden verleend wegens het 
worden opgevat naar zijn ruimste strekking, niet-bezitten van het diploma; en dat hem, 
zodanig, dat binnen - in leder geval aan die monteurswerk deed bij de technische 
het eind - van de genoemde termijn eisers dienst der politie, tevoren hierover nimmer 
functie door gedaagde kon worden beëin- is gesproken; en 
digd. zonder dat daarvoor enige bepaalde dat de hoofdinspecteur Migo, voornoem~ 
vorm was vereist; terwijl het Ambtenaren- die de bedoelde aanzeggingen zou hebben 
gerecht tevens beeft aangenomen, dat gedaan, ter terechtzitting met zekerheid 
etsers functie met ingang van 1 Januari slechts heeft kunnen verklaren, dat etser, 
1948 was geëindigd en dat het op 20 Decem- tijdens diens bezoek aan een cursus, die 
ber 1947 door gedaagde genomen besluit aanzegging althans één maal moet hebben 
overbodig is te achten; gehoord, en wel in het begin van 1947; 

O. dat de Raad dat standpunt echter niet 0. dat het eerder overwogene insluit. dat 
kan delen, maar van oordeel is, dat het stel- aan eiser sedert 1 .Januari 1948 slechts ont
len van een proeftijd bij een benoeming in slag kon worden verleend, indien zich een 
vaste dienst in het algemeen slechts deze der in het 1e lid va.n art. 78 van het Politie
betekenis beeft. dat het dienstverba.nd hetzij ambtenarenreglemen:t ge:qoemde gevallen -
tijdens, hetzij bij het einde van de proeftijd waaronder ook die, genoemd in de aanhef 
kan worden verbroken ook al doet zich geen van dit lid - voordeed; 
grond voor, welke anders ontslag a.a.n een . 0. dat gedaagde niet heeft gesteld, dat dit 
ambtenaar in vaste dienst wettigt; het geval was, en de 1n het hierboven eerst-

dat evenwel, indien vóór het vierstrijken genoemde ontslagbesluit genoemde reden, 
van de proeftijd geen ontslag Is gegeven, dat eiser niet beeft voldaan aan het be
·bet vaste dienstverband blijft voortduren, paalde in art. 8, onder 1, van het Besluit 
doch nu mnder proeftijd; aanstellingseisen pollttepersoneel, vastge-

0" dat dit blijkbaar ook het stelsel is van steld bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1947, 
het Politieambtenarenreglement - vastge- Staatsblad H 148 - nog daargelaten, dat 
steld bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1947, dit artikel niet spreekt over poUtieambte
Staatsblad H 144, en sedert zijn inwerking-· naren 1n cle door eiser vervulde rang - op 
treden op 6 .Juni 1947 ook op eiser van toe- zichzelf geen ontslag wettigt, nu die reden 
passing - gelet op de daarin opgenomen niet is genoemd In a.rt. '18, le lid, van het 
artt. 3 en 78, met dien verstande, dat krach- Polltlearnbtena.1·enreglement; 
tens het 2e Ud van laatstgenoemd artikel 0. dat bierbedoeld ontslagbesluit mitsdien 
aan de politieambtenaren, die de daarge, tn strijd is met ~vengenoemd algemeen ver
noemde rangen bekleden (wat met eiser bindend voorschrift en deswege nietig moet 
nfet het geval was) het ontslag slechts kan worden verklaard; 
-worden verleend, indien bij het einde van 0. dat het aanstellingsbesluit van 13 
de proeftijd aan de daaromscbreven eisen , April 1948 eveneens nietig moet worden 
niet wordt voldaan: verklaard, daar eiser op deze datum en ook 

dat hierbij opmerking verdient. dat in de op 1 .Januari 1948 - gelijk bereids overwo
gedachtenga.ng va.n het Ambtenarengerecht, gen - in -vaste dienst was zonder proeftijd 
waarbij ontslagverlening bij het vieratrijken en die aanstelling dus feitelijke grondslag 
van de proeftijd immers overbodig is, het ontbeert, en het besluit bovendien strijdig 
2e lid van art. 78 in het geheel niet past; Is met het bepaalde In art. 3 van het Politie-

0. dat uit het vorenstaande volgt. dat ambtenarenreglement. voorzover daarbij de 
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hierin gestelde maximumduur van d,e proef
tijd werd verlengd: 

0. dat ook het ontslagbesluit van 13 April 
1948 voor nietigverklaring in aanmerlcing 
komt, op de reeds \roor het andere ontslag
besluit aang@geven grond van strijd met 
art. 78 voormeld; 

0. dat de drie bestreden besluiten der
halve, met vernietiging der aangevallen uit
spraak, alle nietig moeten worderi ver
klaard; 

Recbtdoend,e: 
Vernietigt d~ uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart de drie bestreden besluiten ni~-

(A. B.) 

8 Maart 19-49. UITSPRAAI<:° van de Cen
tra.Ie Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 194.6 artt. 4, 
le lid, B, 6, 3.; Gemeentewet art. 102; 
Ambtenarenwet 1929 art. 26.) 

Van een wederindienstneming in de 
zin dezer bepaling is geen sprake, wan
neer na de bevrijding slechts een tijde
lijke vervulling der betrekking onder 
bijzond~re omstandigheden is bedoeld. 

Een buiten de bezetting gelegen grond 
voor ontslag is voor de gemeentesecre
taris-van Amsterdam ontstaan met het 
bereiken van de 65-jarige leertijd. Ge
meentelijk ambtenarenreglement is op 
de secretaris, behoudens het wettelijk 
voorbehoud, van toepassing, .Analogi
sche· toepassing van een bepaling van 
het ·gemeentelijk ambtenarenreglement. 

Ook al beeft de commissie van beroep 
ten onrechte als verweerster aange
merkt het college van B. en W., 1. pl. v, 
de gemeenteraad, deswege wordt haar: 
uitspraak vernietigd, De c. r. merkt 
thans de gemeenteraad als partij aan. 

Termijn. 
De termijn van art. 3, lid 5, is niet een 

fatale. De verplichting tot het nemen 
van een besluit tot herziening vervalt 
niet door het verstrijken van die termijn. 

Mr S. J. van Lier, wonende te Amsterdam, 
klager, 

tegen: 
de Raad der Gemeente Amsterdam, ver
weerder, wettelijk vertegenwoordigd door 
de burgemeester. 

De Centrale Raad van BeroE l>, 
Post alta: · 
In rechte: 
0. dt1.t ingevolge art. 65 van het Regle

ment voor de ambtenaren in dlenst der ge
meente Amsterdam (hierna aan te duiden· 
als: het ambtenarenreglement) in het twist
geding, ontstaan door het instellen van be
roep bij de Commissie van Beroei>, bedoeld 
in art. 61 van het ambtenarenreglement, is: 
klager, degene die het beroep heeft inge
st.eld, en verweerder, het administratief or
gaan, tegen welks besluit, handeling of 
weigering het beroep 1s gericht; 

<lat de bestreden beéluiten van 10 Sep-

tember 1947 en 11 Februari 1948 bt~ide zijn 
genomen door de gemeenteraad van Am
sterdam, zodat de Commissie van Beroep, 
mede blijkens de aangevallen uitspraak, ten 
onrechte burgemeester en wethouders als 
verweerders beeft aangemerkt; 

dat echter niet aannemelijk is, dat daar
door belangan van klager of van de ge
meenteraad ~ijn geschaad, en de Raad daar
om geen termen aanwezig acht de uitspraak 
deswege te vernietigen, doch ermede vol
staat de uitspraak te beschouwen als gewe
zen in een geding tussen klager en de ge
meenteraad "an Amsterdam, zodat in het 
voor de Raad aanhangige geding, met toe
passing van art. 26, derde lid, der Ambte
narenwet 1929, laatstgenoemd college als 
verweerder moet worden aangemerkt; 

0. voorts dat voor de Raad, evenals tus
sen partijen, vaststaat: 

dat klager, die is geboren op 11 December 
1877, met ingang- van 26 November 1940 als 
Jood is ontheven uit het door hem beklede 
ambt van secretaris der gemeente Amster
dam en vrvolgens, bij de in bet bestreden 
l1esluit van 10 September 1947 genoemde 
beschikking van 21 Februari U,41, met in
gang van 1 Maart 1941 uit dit ambt is ont
slagen; 

dat hij tot 1 Maart 1941 de volledige be
zoldiging heeft ontvangen en sindsdien een 
uitkering. welke met Ingang van 11 Deoem
ber 1942 is vervallen, omdat bij toen de 65-
jarige leeftijd bereikte en in de termen viel 
pensioen te geniE::ten; 

dat hij met ingang van 7 Mei 1945 weder
om als gemeente-secretaris is opgetreden 
en ter zake op 28 September 1945 door bur
gemeester en wethouders, uitoefenende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, een 
besluit is genomen, waarbij "gelet op het 
Besluit Rechtsherstel ontslagen ambtenaren 
van 7 September 1944, Staat.sblad E 94", 
lclager, gerekend te zijn ingegaan 7 Mei 1945, 
is benoemd tot secretaris der gemeente; 

dat burgemf:;eSter en wethouders, uitoefe
nende de bevoegdheden van de gemeente
raad, vervolgens bij besluit van 9 Novem
ber 1945 - gelet op art. 1, lid 1, van het 
Koninklijk Besluit van 13 September 1945, 
Staatsblad F 178, houdende vaststelling van 
een leeftijdsgrens voor het vervullen van 
openbare functies, en ov.erwegende, dat de 
noodzakelijke afwikkeling van een aantal 
zaken in deze overgangstijd het dringend 
gewenst maakt, dat de gemeentesecretaris 
nog enige tijd in functie blijft - hebben 
besloten het dienstverband van klager te 
verlengen tot 1 Maart 1946; 

dat de gemeenteraad bij besluit van 16 
Januari 1946 klager, op diens verzoek, eer
vol ontslag heeft gegeven als secretaris der 
gemeente, m•]t ingang van 1 Maart 1946, 
onder dankbetuiging voor de vele door hem 
aan de gemeente bewezen diensten; 

0. dat het bestreden besluit van 10 Sep
tember 1947 is genomen naar aanleiding 
van een door klager bij formulier van 3 Juni 
1947 gedaan verzoek om rechtsherstel Inge-
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volge de Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 (nader aan te dulden ala: de wet); 

da.t klager bij dat formulier weliswaar 
heeft verzocht om toekenning der schade
loosstelling, bedoeld in an. 9 der wet, doch 
dit artikel, geldend voor niet-ontslagen per" 
sonen, op klager niet van toepassing is en 
verweerder klagers verzoek dan ook terecht 
heeft aangemerkt als een verzoek ingevolge 
an. 8 der wet, dus als een verzoek om her
ziening van het tijdens de bezetting aan 
klager verleend-e ontslag, welke herziening 
krachtens het bepaalde in an. 4 der wet 
eventueel zou kunnen leiden o.a. tot toeken
ning van een schadeloosstelling als door 
klager beoogd; 

0. dat de formulering van het besluit van 
10 September 1947 niet aansluit aan de be
woordingen van art. 4 der wet, maar daar
uit toch wel als kennelijke strekking kan 
worden afgeleid: 

a. dat werd aangenomen, dat het aan 
klager tijdens de bezetting verleende ont
slag niet was gegeven op een bulten de be
.zetting gelegen grond; 

b. dat geen wederindienstneming plaata 
vond als bedoeld in art. 4, eerste lid. B, on
der a, der wet; 

c. dat bij de regeling der rechts:posit1~ 
als in deze wetsbepaling bedoeld onder b, 
werd aangenomen, dat de dienstbetrekking 
op 31 December 1942 werd beëindigd; 

d dat een schadeloosstelling, als aldaar 
bedoeld onder c, werd gegeven over het tijd
vak 1 Maart 1941. (dag van ingang van het 
cntsJag) tot en met 81 December 1942 (dag 
van beëindiging der dienstbetrekking); 

0. dat bij het be.sluit van 10 September 
1947 dus kennelijk mede het standpunt 
werd ingenomen - al 1s verzuimd dit zo 
duidelijk tot uitdrukking te brengen als In 
art. 6, eerste Ud. onder b, van het Eerste 
Uitvoeringsbesluit der wet (Staatsblad H · 
110) is voorgeschreven - dat klager met 
ingang van 1 Januari 1943 niet meer werd 
beschouwd als in dienst der gemeente; 
hetgeen inzonderheid hieruit blijkt, dat In 
het besluit uitdrukkelijk wordt vermeld. dat 
klager met ing&.ng van 11 December 1942 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en 
dat hij over het tijdvak 1 Maart 1941 tot en 
met 31 December 1942 geacht wordt steeds 
in werkelljke. dienst der gemeente te zijn 
geweest; 

0. dat daarom bet bestreden besluit van 
11 Februari 1948 niet is een besluit, waarbij 
de gemeenteraa,l in een eenmaal genomen 
besluit ,een wUzlging bracht ten nadele van 
klàger, maar dat besluit geen andere be.
tekenis heeft dan een noodzakelijke aanvul
ling van het besluit van 10 September 1947, 
1n dier voege, dat nu duideliJ"k tot uitdruk
king werd gebracht. dat - blijkbaar met 
toepassing van art. 6, lid 1, aanhef en onder 
a, en lid a, der wet - aan klager met in
gang van 1 Janu8-r1 1943 ontslag werd ver
leend uit zijn betrekking van gemeentese
cretaris van Amsterdam; 

dat weliswaar op 11 Februari 1948 de in 

-crt. 3, lid ó, der wet gestelde ~rmijn reeds 
waa verstreken, maar - nog daargelaten, 
~ zulke ook op 10 September 1947 reeds 
~ geval was - • die termijn niet als een 
fa~e termijn kan worden aangemerkt, aan
gezien het hier betreft een be.sluit, tot het 
nemen waarvan de gemeenteraad v.erpllcht 
W84 en deze verplichting door het verstrij
ken van de termijn niet wordt opgeheven; 

0. dat de hoofdvraag, welke J)&l"tijen ver
deeld houdt, deze Is, of 1n het onderhavige 
geval wederlndienetneming diende plaats te 
hebben krachtens het bepaalde in an. 4, 
eerste lid. B, onder a. der wet; 

O. dat klager het standpunt inneemt, da.t 
zulk een wederlndienstneming niet nodig 
was, daar ze in feite reeds had plaats ge
llad, omdat hij de uitoefening van zijn be
trekking op 7 Mei 1945 in feite reeds had 
hervat, mdat de hem volgens art. 4, eerste 
lid, B, onder c, dei· wet toekomende schade
loosstelling moest worden verleend over het 
tijdvak 1 Maart 1941 tot 7 Mei 1945; 

dat verweerder echter va.n oordeel is, da.t 
er op 7 Mel 1945 geen w~erlndienstneming, 
als ln de genoE:mde wetsbepaling bedoeld, 
heeft plaats gehad en dat krachtens art. 6, 
eerste lid. onder a. der wet wederindtenst
nemlng achterwege moest blijven, omdat 
met ingang van 1 Januari 1943 een buiten 
de bezetting gelegen grond voor ontslag was 
ontstaan, nu klager op 11 December 1942 
de 65-Jarige leeftijd had bereikt; 

O. ten aanzien van klagers in-functie
treden op 7 Met 1945, dat zowel op grond 
va.n. klagers eigen verklaring als op grond 
van de verklaringen, vanwege verweerder 
afgelegd vaststaat, dat het van meet af de 
bedoeling 1s geweest, dat klager de betrek
king, waaruit hij tijdens de bezetting was 
ontsla.gen, na de bevrijding nog slechts een 
korte tijd zou vervullen; 

dat dit is geschied - naar de Raad in
zonderheid op grQnd van het verhandelde te 
zfjner terechtzitting aanneemt - In hoofd
zaak ten einde klager aldus eerherstel te 
verlenen, terwJJJ de ambtsvervulling tot 1 
Maart 1946 is verlengd, omdat de waarne
mende burgemeester F. de Boer gedurende 
de tijd zijner waarneming, welke tot deze 
datum heeft gtduurd, bijzonder prijs stelde 
op klagers medewerking; 

0 . dat echter een dergelijke tijdelijke ver
vulling der betrekking onder bijzondere 
omstandigheden - ook al wordt ze met bet 
woord "rechtsherstel" aangeduid - niet is 
een wederindienstnemlng voor een normale 
ambtsvervulling van meer blijve;nde aard, 
gelijk in a.rt. 4, eerste lid, )B, onder a, der 
wet pedoeld; 

O. dat het door klager ingenomen stand
punt. dat een wederindlenstnernlng niet 
nodig was, omdat ze in feite reeds had plaats 
gehad, derhalve moet worden verworpen; 

dat hieraan niet afdoet, dat bij het be.., 
noemln.gsbesluit van 28 September 1945 1s 
verwezen naar het "Besluit Rechtsherstel 
ontslagen ambtenaren", omdat aan deze· 
verwijzing - welke ten enenmale onjuist 
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was, nu dit besluit van toepasselijkheid uit
drukkelijk uitsluit de personen, die de leef
tijd van 66 jaren hebben bereikt-geenszins 
ale noodwendig rechtsgevolg ie verbonden, 
dat een wederindienstnemtng heeft plaats 
gehad als ln meergenoemde bepaling der 
wet beoogd; 

0. ten aanzien van de vraag, of er op 1 
Januari 1943 een buiten de bezetting gele
gen grond voor ontslag is ontstaan. als be
doeld In art. 6, eerste Ud, onder a, der wet, 
dat Ingevolge art. 57, 5e lid, van het amb
tenarenreglement de ambtenaar wordt ont
slagen bij het einde van het jaar, waarin hij 
de leeftijd van 65 jaar bereikt, en dat inge
volge het 6e lid van dat artikel burgemees
ter en wethouders van dat ontslag uitstel 
kunnen verlenen. telkenmale voor één jaar, 
uiterlijk totdat de ambtenaar de 70-jarige 
l,eeftijd heeft bereikt; 

dat die bepalingen ook naar 's Raads oor
deel mede gelden voor de gemeentesecreta
ris, daar enerzijds in art. 1 van het ambte
narenreglement - in overeenstemming met 
de aanhef van het leen het 2e Ud van art. 
125 der Ambtenarenwet 1929 - de toepas
selijkheid van het reglement ten aanzien 
van de ambtenaren, wier rechtspositie biJ 
of krac.htens de wet 1s geregeld, slechts is 
uitgesloten voorzoveel dlt het geval is, en 
anderzijds in art. 102 der Gemeentewet met 
betrekking tot het ontslag van een gemeen
tesecretaris niet een uitputtende regeling is 
gegeven en een ontslaggrond, ale in art. 67, 
5e Ud, voormeld ·opgenomen, met dit art. 
102 niet in strijJ komt; 

dat voorts in het 6e lid van art. 67 van 
het ambtenarenreglement weliswaar 1s ver
zuimd te vermelden, dat voor de ambtena
ren,~ wie het ontslag moet worden ver-

. leend door de gemeenteraad, het daarbe. 
doelde uitstel van het ontalag moet worden 
gegeven door dit college, maar dit verzuim 
niet tengevolge heeft, dat aan deze ambte
naren geen uitstiel kan worden gegeven, en 
evenmin, dat ook het 6e Ud op hen niet 
toepasselijk is te achten, maar veeleer moet 
worden aangenomen - gelijk ook de Com
missie van Beroep heeft gedaan - dat met 
analogische tocpassing van het 6e Ud het 
uitstel moet worden verleend door de ge
meenteraad; 

0. dat met het vorenstaande nog niet is 
uitgemaakt, tlat ten opzichte van klager op 
1 Januari 19·13 een buiten de bezetting ge
legen grond voor ontslag is ontstaan, doch 
dit slechts dan het geval is, indien kan wor
den aangenomen. dat, zo het ontalag- op een 
1n de bezetting gelegen grond per 1 Maart 
19'1 niet had plaats gehad, klager door de 
destijds daartoe bevoegde autoriteit met In
gang van 1 Januari 1943 wegens het berei
ken van de 65-jarige leeftijd ook Inderdaad 
zou zijn ontslagen en dit ont8lag de in art. 
102, Ud 8, der Gemeentewet bedoelde goed
keuring zou hebben verkregen; 

0. dienaangaande, dat vanwege verweer• 
der uitdrukkelijk is verklaard, dat evenbe
doeld ontslag inderdaad zou zijn verleend, 

en Gedeputeerde Staten van N oordholland 
bij brief van 4 Juni 1947 hebben te kennen 
gegeven, dat practisch kan worden aange
nomen, dat zulk een besluit de vereiste 
goedkeuring zou hebben verkregen: 

dat de Raad daarom - gegeven de regel 
van het 5e Ud van voormeld art. 67, en in 
acht nemende, dat er niet voldoende grond 
is om aan te DE-men, dat de uitzondering 
van het 6e Ud zich zou hebben voorgedaan 
- van oordeel is, dat te dezen de in de vo
rige overweging omschreven voorwaarde 
als vervuld moet worden aangemerkt; 

dat hiermede geenszins in tegenspraak Is, 
dat klager na de bevrijding om bijzondere 
redenen nog enige tijd in functie is geweest 
in voege ale vorenvermeldf 

0. dat ln het onderhavige geval mitsdien 
terecht door ver'1reerder ie aangenomen, dat 
met ingang van 1 Januari 1943 een buiten 
de bezetting gelegen grond voor ontslag is 
ontstaan; 

0. dat de Raad ook overigens niet is ge
bleken, dat de bestreden besluiten zouden 
strijden met enige bepaling der wet of met 
een ander toepas&ellJk algemeen verbindend 
voorschrift; 

0. dat evenmin 1s gebleken, dat verweer
der, die besluiten nemende, van enige be
voegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor de bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de bestreden besluiten dus niet op 
een der in het le lid van art. 58 der !\.mb
tenarenwet 1929 genoemde gronden kunnen 
w9rden aangetast en bij de aangevallen uit
spraak klagers daartegen gerichte beroep 
terecht is verworpen, zodat die uitspraatt 
moet wonlen bevestigd. met toevoeging als 
hierna aangegeven; 

Rechtdoend,e : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

met dien verstande, dat die uitspraak. wordt 
beschouwd als gewezen tussen Mr S.J. vah 
Lier, voornoemd, en de gemeenteraad van 
Amsterdam. 

(A.B.) 

9 Maart 19.fS. ARREST van den Hogen 
Raad. (Wet Raden v. Beroep art. 16.) 

Ook al zou belanghebbende voor 1946 
een aanslag in de hondenbelasting zijn 
opgelegd met toepassing van het tarief, 
dat voor het eerst over 1947 kon worden 
toegepast, toch had de R. v. B. op dien 
grond den aanslag niet mogen vemle
tlgen, doch bad hjj ambt.sbalve de juist
heid van den aanslag moeten toetsen 
aan de voor 1946 toepasselijke verorde
ning. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift In cassatie van 

den Burgemeester der Gemeente Slochteren 
tegen de uitspraak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen te Gro
ningen van 12 Februari 1948 betreffende 
den aanslag, op grond van de Verordening 
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op de heffing en Invordering van een be
lasting op de honden in de gemeente Sloch
teren over het belastingjaar 1946 opgelegd 
aan X; 

O. dat belanghebbende in genoemde be
lasting is aangeslagen voor een bedrag van 
f 1 O termke van êên hond, vallende onder 
rubriek b; 

dat belanghebbende. na vruchteloos te 
hebben gereclameerd bij den Raad der ge
meente Slochteren. in beroep is gekomen 
bij den R. v. B. en zakelijk heeft aange
voerd: dat hij den hond in November 1946 
heeft verkocht: dat de hond, daar hij door 
den nieuwen eigenaar werd verwaarloosd, 
tellrens terugkwam: dat de hond in 1946 
een tijdlang ziek in zijn schuur heeft, ge
legen en toen door zijn vrouw verz.orgd ia; 

0. dat de R. v. B. de bestreden beschik
king en den opge)egden aanslag heeft ver
nietigd, zulks op de navolgende gronden: 

,,dat als onbetwist vaststaat dat aan ap
pellant voor het belastingjaar 1946 Is opge. 
legd een aanslag hondenbelasting met toe
passing van het tarief, opgenomen in het 
Besluit d.d. 10 December 1946. van de Raàd 
der Gemeente Slochteren tot wijziging der 
bovengenoemde Verordening; .,. 

.. dat volgens art. 5 dezer wijzigingsver
ordening, de wijzigingsverordening voor het 
eerst wordt toegepast over het belasting
jaar 1947; 

"dat mitsdien het beroep is gegrond en 
d~ betrekkelijke aanslag als zijnde ten on
rechte opgelegd. niet In stand kan blijven:'• 

O. dat de Gemeente, zonder bepaalde ar
tikelen als geschonden · of verkeerd toege
past aan te halen, In cassatie aanvoert: 

dat de R. v. B. ten onrechte als onbetwist 
vaststaande heeft aangenomen, dà.t de aan
slag Is opgelegd. met toepassing van een be
sluit van 10 December 1946; 

· dat de aanslag is opgelegd met toepas
sing van een besluit van 15 October 1946; 

0. dienaangaande: 
·· dat de R. v. B., ook al wu aan belang

hebbende voor het belastingjaar 1946 een 
aanslag In de hondenbelastin~ zijn opge
legd met toepassing van het tarief, opge
nomen in een verordening welke voor het 
eerst over het belastingjaar 1947 kan wor
den toegepast, ambtshalve de Juistheid van 
den aanslag had behoren te toetsen aan de 
voor het belastingjaar 1946 toepasseJIJke 
verordening, zijnde de Verordening op de 
heffing en invordering van een belasting 
op de honden In de gemeente Slochteren, 
vastgesteld bij Besluit van den Raad dier 
gemeente van 27 April 1988, no. 24, goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 Juni 
1938, no. 4L zoals deze Is gewijzigd bfj Be
sluit van Burgemeester en Wethouders, 
waarnemende de taak van den Raad dier 
gemeente, van 16 October 1945, no. 61, 
goedgekeurd bij Koninklijk Bealuit van 13 
December 19'5, no. 7; 

dat· de opgelegde aanslag mitsdien In 
stand zal moeten blijven indien en voor zo
ver hij op de laatstgenoemde verordening 
kan steunen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v. B. ter 

verdere behandeling en beslissing van de 
zaak In voltallige vergadering met inacht
neming van dit arrest. 

(N.J.) 

10 Maart 19.f9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dtenstplichtwet art. 16.) 

De dienstplichtige is opgenomen in 
het gezin van appellant, met wiens 
dochter hij verloofd is en tn wiens be
drijf hij vóór zijn opkomst werkzaam 
was; blijkens notariële akte is hij tot 
opvolger in dat bedrijf bestemd; zonder 
hulp van de dienstplichtige kan het be
drijf niet In stand worden gehouden, nu 
appellant slechts gedeeltelijk valide is 
te achten en bij gebreke van een vervan
ger zijn echtgenote geregeld in het be
drijf behulp7.Bam moet zijn, Deze om
standigheden tezamen· in hun onderling 
verband gezien geven aanleiding de 
dienstplichtige te beschouwen als te ver. 
keren in een bijzonder geval, als be
doeld ln art. 16 eerste Ud e. 

Wfj JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door W. Jutter te Doomspljk, tegen de be
ellsslng van de Minister van Oorlog van 9 
J\,ugustus 1948, Afdeling A III, S !, Bureau 
1, No. 16'79, waarbij aan M. van den Berg, 
dienstplichtige der lichting 1945 uit Doorn
spijk, vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens persoonlijke onmis
baarheid te geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schtllen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Februari 1949, No. 1466/11 (1948): 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 1" Maart 1949, Afdeltng A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1861; 

O. dat de besllsslng van de Minister van 
Oorlog steunt op de overweging, dat vrU
stelltng van de dienstplicht wegens per
soonlijke onmisbaarheid ingevolge de be
paltngen der Dlenstpltchtwet slechts aan 
de dlenstplichttge zou kunnen worden ver
leend. indien hij als pleegzoon van W. .Juf
fer kon worden aangemerkt; dat, aange
zien hij bUJ'"k:ens ontvangen ambtelijke in
lichtingen onder voogdij stond vnn de Ver
eniging "Kinderzorg" te Zwolle, welk~ 
voogdij op 27 Juli 1946 is opgehouden, daar 
hij op die datum meerderjarig geworden is 
en hij eerst in September 194~ door ge
noemde vereniging bij W. Juffer werd ge
plaatst, dte hem toen in zijn gezin opge
men heeft, er voor hem, MinhJter, geen 
aanleidlng bestaat de dienstplichtige 11.ls 
pleegkind van W. Jutter aan te merken; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij een smederij heeft; dat hijzelf slechts 
lichte werkzaamheden mag verrichten: dat 
de dienstplichtige als zijn pleegzoon te be
schouwen Is; dat hij voor hem geen ver
vanger kan vinden; dat nu zijn echtgenote 
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soms in de smederij moet helpen; dat hij 
vrijstelling verzoekt van de dienst, ~etzij 
op grond van persoonlijke o.nmJ.a~rheid. 
hetzij· op grond van aanwezigheid van een 
bijzonder geval; 

O. dat uit de stukken is gebleken, dat de 
dienstplichtige is opgenomen in het gezin 
van de heer Juffer, met wiens dochter hij 
verloofd is; -

dat de heer .Juffer een smederijbedrijf ex
ploiteert, waarin de dienstplichtige voor 
zijn opkomst werkzaam was; 

dat blijkens een overgelegde notariële 
akte de dienstplichtige tot opvolger in ge
noemd bedri;lf ~stemd is; 

dat op grond van de stukken en van een 
nader op verzoek van de Afdeling van de 
Raad van State voor de Geschlllen van 
Bestuur ingesteld onderzoek moet worden 
geoordeeld, dat zonder de hulp van de 
dienstplichtige genoemd bedrUf niet in 
stand kan worden gehouden, nu de heer 
Juffer slechts gedeeltelijk valide is te ach
ten en bjj•gebreke _van een vervanger diens 
echtg~note geregeld in het smederiJbedrijf 
behulpzaam moet zijn; 

dat deze omstandigheden tezamen in hun 
onderling verband gezien aanleiding geven 
de dienstplichtige te beechom\·en als te ver
keren in een bijzonder geval, als is bedoeld 
in artikel 16, eerste lid e der Dienstplicht
wet, hetwelk grond oplevert hem alsnog 
vrijstelling te verlenen : 

(#)zien de Dienstpltchtwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

slissing van de Mlnlater van Oorlog_ van 9 
Augustus 1948, Afdeling A III, S 2, Bureau 
1. No. 1679, aan M. van den Berg, dienst" 
pllchtige der lichting 1945 uit DoornspUk, 
wegens aanwezigheid van een bijzonder ge
val, vrijstelllng van dienst als _ gew~on 
dienstplichtige te verlenen voor de tijd van 
een jaar. 

Onze Minister van Oorlog is belast enz. 
(A~ B.) 

10 Maart 1949, KONI:r-..~LIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73.) 
~ .. el moet een van de handtekeningen 

van de ouders voorzien stuk niet alleen 
als de meest voor de band liggende en 
meest gebruikelijke vorm voor de ver" 
klaring, bedoeld in art. 73 le lid Ónder a 
worden beschouwd, doch in de regel 001:t 
als de enig Juiste worden aangemerkti 
Dit sluit echter niet uit, ~t in bijzon" 
dere gevallen een verklaring vol
doende bewijskracht kan bebben, ook 
indien zij geen namen en adressen van 
aans~nde leerlingen vermeldt. In casq 
is dit het geval, waar de te stichteQ 
school bestemd is voor leerliDJren van 
een in de gemeente gevestigd :.,kolonte ... 
huis, een inrichting, met betrekking tot 
welks omvang en het getal en de leef-t 
tijd der daarin verpleegden het gemeen
tebestuur over alle nodige gegevens be-

schikt of zich deze te alle». tijde kan ver
schaffen. Derhalve moet worden aan
genomen dat door de verklaring van het 
bestuur, dat de school zal worden be
zocht door ten minste 60 leerlingen, aan 
art. 73 le lid onder a. is voldaan. 

Wij JULIANA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Hoofdbestuur van het Centraal 
Genootschap voor Kinderherstellin~oorden 

· en Gezondheidskolonies te Amsterdam, te
gen het besluit van Ged. Staten van Noord
bolland van 22 September 1948, 4e afdeling 
No. 179, houdende ongegrondverklaring van 
het beroep van appellant tegen het besluit 
van de raád der gemeente Egmond aan Zee 
van 1 Juni 1948, waarbij op zijn overe.en- · 
komst1g artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ingediend verzoek, tot het verlenen 
van medewerking aan de stichting van een 
bijzondere school voor gewoon Jager onder ... 
wijs bij ~ijn koloniehuis te Egmond aan 
Zee, afwijzend is beschikt; 

Ue Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoOl"d, advies van 
2 Februari 1949, No. 73·/I: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 1',ebruari 1949, -No. 33.664, afdeling La
ger Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Egmond 
aan Zee bij besluit van 1 Juni 1949 op de 
aanvrage van het Hoofdbestuur van het 

~entraal Genootschap 'voor Kinder.herstel
lings- en Vacantiekolonies te. Amsterdam 
t.ot het ontvang-en van de voor de stichting 
van een schooJgebuw benodigde gelden af
wijzend heeft beschikt, overwege_nde, dat 
tot de. bijgevoegd~ stukken behoort een 
verklaring van het bestuur, dat de school 
zal worden bezocht door tenminste 50 leer
lingen: dat echter dit stuk niet is een ver
klaring, waaruit blijkt, dat de school zal 
worden bezocht door tenminste 50 leerltn
gen, zoals art. 73, lid 1 onder a, der Lager-

: Onderwijswet 1920 voorschrijft; dat dit stuk 
niet voorzien is van de handtekeningen van 
de ouders van het tenminste vereiste aantal 
kinderen; dat, ingevolge art, 75, Ud 2 der 

· Lager-Onderwijswet 1920, de medewerking 
tot de aanvrage geweigerd wordt, indien 
niet aan de -in art. ,73 omschreven vereisten 
is voldaan, hetgeen in casu inderdaad het 
geval is; 

dat, nadat het Hoofdbestuur va.n het 
evenbedoelde genootschap van dit besluit 
bij Ged. Staten van Noordholland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 22 
September 1948, afdeling 4, No. 179, met 
handhaving van het bestreden besluit, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond 
·heeft verklaard: 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat het bestuur in zijn beroepschrift 
erkent de overlegging van dé zogenaamde 
ouderverklaring achterwege te hebben ge
laten, doch voorts van mening is, dat zulks 
in dit bijzondere geval, waarin de op te 
richten school een gedurig wisselende 
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schoolbevolking zal hebben, geen reden be
hoeft te zijn om de gevraagde medewerking 
te weigeren; dat de wet evenwel geen be
paling kent, die op de eis van bet over
leggen van de ln art. '13. Ud 1, sub a be
doelde verklaring een uitzondering toelaat: 

dat het Hoofdbestuur van het Centraal 
Genootschap voor Klnderherstellingsoorden 
en Gezondheidskolonies in beroep is geko
men, aanvoerende, dat het voor zijn ver
pleging in stand houdt de zogenaamde A
buizen en B-huizen; dat in de B-bulzen de 
kinderen worden verpleegd gedurende een 
periode van gemiddeld vier maanden; dat 
het voor deze kinderen van groot belang 
la, dat ze in deze periode onderwijs ontvan
gen, omdat ze anders bij bun terugkeer in 
het gezin en in de school, die ze hebben 
verlaten, zo zeer met het onderwijs zullen 
zijn achter· geraakt, dat dit voor ben in de 
meeste gevallen een verlies van een jaar 
zal betekenen. een omstandigheid. die voor 
deze uitzending zeer belemmerend werkt; 
dat het acboolbestuur daarom aan dit be-
1.waar tracht tegemoet te komen door het 
verstrekken van onderwijs in deze uitzend
periode; dat er thans twee koloniehuizen, 
uitgaande van het Centraal Genootschap, 
tot de zogenaamde B-huizen behoren, te 
weten een te Nunspeet en een te Egmond 
aan Zee; dat aan het Koloniehuis. het 
.,Boschhuls" te Nunspeet, thans een wette
lijk erkende school 1s verbonden; dat voor 
de stichting van deze school de voorge
schreven procedure in de Lager.Onderwijs. 
wet 1920 is gevolgd; dat bij de aanvrage ex 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920, niet is 
overgelegd de UJst van handtekeningen, de 
zogenaamde ouderverklarlngen, ,,het stuk 
waaruit moet blijken", dat de school door 
het voorgeecbreven aantal leerlingen zal 
worden bezocht, de verklaring bedoeld in 
art. 7 3, lid 1, sub a der wet; dat deze aan
vrage zo bij de gemeente Ermelo is inge
diend, nadat het Hoofdbestuur zich ervan 
bad overtuigd, dat de betrokken instanties 
met de blote verklaring, volgens art. 71, lid 

. t. onder a in dit bijzondere geval genoegen 
konden nemen, omdat de leerlingen een 
steeds wisselend.e groep vormen, doch door
lopend in een aan de eisen der wet vol
doend aantal aanwezig zijn; dat toen de 
medewerking door de raad van de gemeente 
Ermelo zonder enig bezwaar is verleend; 
dat thans, nu zlch de beboette zeer sterk 
doet gevoelen om ook aan het koloniehuis 
,,Kerdljk" te Egmond aan Zee een derge
lijke school te verbinden, bij de raad van 
deze gemeente een verzoek om tot de stich
ting van deze school te kunnen overgaan, 
la Ingediend: dat het Hoofdbestuur de bur
gemeester van Egmond aan Zee eerst mon
deling en daarna schriftelijk omtrent de 
gang van zaken te Nunspeet en het door 
bovenbedoelde instanties ingenomen stand
punt op de hoogte beeft gebracht; dat het 
hierbij de wens heeft uitgesproken, dat 
ook het gemeentebestuur van Egmond aan 
Zee dez~lfde soepele houding ten opzichte 
van deze kwestie zou aannemen als door 

het gemeentebestuur van Ermelo was ge-
. echled; dat het Hoofdbestuur, gezien ook 

de besltslring van de gemeente Ermelo, van 
oordeel is, dat het niet overleggen van 
een verklaring, waaruit blijkt. dat de school 
zal worden bezocht door tenminste 60 leer
lingen, zoals art. 73, lld 1, onder a der La
ger-Onderwijswet 1920 voorschrijft, in het 
bijzondere geval, waarin de echool met de 
steeds wisselende bevolking verk~rt, geen 
reden behoeft te zijn om het verzoek om 
medewerking af te wijzen: dat het Hoofd
bestuur In tegenstelling met Ged. Staten 
van Noordholland, dte overwogen, dat de 
wet geen bepaling kent, die op de els van 
het overleggen van de In artikel 78, lid 1. 
sub a bedoelde verklaring een uitzondering 
toelaat, gezien de verleende medewerking 
door het gemeentebestuur van Ermelo, van 
oordeel is, dat het overleggen van deze 
verklaring in bijzondere gevallen niet 
noodzakelijk is, wanne,r overigens voldoen
de waarborgen aanwezig zijn, dat de school 
doorlopend door een aan de eisen der wet 
voldoend aantal leerlingen zal worden be
zocht; dat in het onderhavige geval deze 
waarborgen zonder enige twijfel aanwezig 
zijn· o: dat art. 7S, le lid, onder a der Làger
Onderwijswet 19!0 voorschrijft, dat bij een 
aanvraag tot het ontvangen van de voor 
stichting van een schoolgebouw benodigde 
gelden of tot stichting van eeo echoblge
bouw moet worden overgelegd onder an
deren een verklaring, waaruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door een Jn de 
wet nader aangegeven aantal kinderen; 

dat inderdaad, gelijk .Qed. Staten heb
ben overwogen, de wet; geen bepaling kent, 
die op de eis tot het overleggen van be
doelde verklaring een uitzondering toelaat: 

dat zulke evenwel in het onderhavige ge
val niet zonder meer tot ongegrondheid van 
het door het Hoofdbestuur van het Cen
traal Genootschap Ingestelde beroep kan 
leiden: 

dat wellswaar een van de handtekeningen 
van de ouders voorzien stuk niet alleen als 
de meest voor de hand liggende en meest 
gebruikelijke vorm voor bedoelde verkla
ring beschouwd moet worden, doch in de 
regel ook als de enig Juiste moet worden 
aangemerkt, daar hierin veelal de voor-
11áamste, zo niet de enige waarborg is ge
legen voor de Jutstheld van de ln de ver
klaring vervatte mededeling; 

dat dit echter geenszins uitsluit, dat in 
bijzondere gevallen, in verband met andere 
zakelijke gegevens, welke aan het gemeen
tebestuur bekend zijn, of bekend moeten 
zijn, een verklaring voldoende bewijskracht 
kan hebben, ook Indien zij geen namen en 
adressen van aanstaande leerlingen ver
meldt; 

dat zulks in deze het geval •~. waar de te 
stichten school bestemd is voor het opne
men van leerltng'en van een te Egmond 
aan Zee gevestigd koloniehuis "Kerdijk", 
een tnrlchtlng, met betrekking tot welks 
omvang en het getal en de leeftUd der daar-
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In verpleegden het gemeentebestuur over 
alle nodige gegevens beschikt of zich deze 
te allen tijde kan verschaffen; 

dat onder deze omstandigheden moet 
worden aangenomen, dat door de verklaring 
van het Hoofdbestuur van het Centraal Ge
nootschap . voor Kinderherstelltngsoorden 
en Gezondheidskolonies, ·dat de school zal 
worden bezocht door tenminste 50 leerlin
gen, Inderdaad aan het aangehaalde wets
artikel is voldaan; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte 
het besluit van de raad der gemeente Eg
mond aan Zee, waarbij afwijzend op de aan
vra~ Ie beschikt, hebben gehandhaafd; 

qezlen de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Noordholland van 22 September 
1948, 4e Afdeling No. 179, en van · het be
sluit van de raad der gemeente Egmond 
aan Zee van 1 Juni 1948, te . bepale$1, dat 
de gevraagde medewerking alsnog behoort 
te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

10 Maart 1949. KONINKLIJK BESLUIT .. 
(Armenwet art. 39.) 

De echtgenoot van patiënte houdt 
sinds Sept_ 1946 verblijf ten huize va:r;1 
een weduwe te G., alwaar hij overnacht 
en de ochtend- en avondmaaltijden ge
bruikt. terwijl genoemde weduwe hem 
voor de middagmaaltijd brood meegeeft. 
Derhalve had hij, toen In Febr. 1948 de 
rechterlijke machtiging werd aange
vraagd zijn hoofdverblijf te G. meraan 
doet niet af, dat hij niet in het bevol
kingsregister van G. is of was Inge-· 
schreven en evenmin In het bezit Is van 
een vestigingsvergunning voor deze ge
meente, noch de omstandigheid, dat hij 
zijn distributiebescheiden betrekt uit de 
gemeente W., alwaar hij werkzaam Is. 
Derhalve moet de gemeente G. als 
woonplaats van den echtgenoot en Inge
volge art. 78 B. W. dus ook als dle van 
patiënte worden aangemerkt. 

WIJ JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over ·de woon

plaats van de armlastige krankzinnige A. 
M. Boeters---Kouwenhoven ; 

de Raad van State, Afdeling. voor de Ge
schillén van Bestuur. gehoord, advies van 
23 Februari 1949, no. 196/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 2 Maart 1949, No. 
13452 (W), Mdellng Maatschappelijke Zorg 
l, Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0, dat Anna Maria Kouwenhoven, gebo
ren te 's-Gravenhage op 29 Aug, 1891 en 
gehuwd met P. Boeters, op 5 Februari 1948 
met rechterlijke machtiging opgenomen 
werd In de inrichting "Sancta Maria", te 
Noordwijkerhout; 

dat met betrekking tot de woonplaats 
van deze armlastige krankzinnige tussen de 
gemeenten• Wateringen en 's-Gravenhage 
geschtl is ontstaan en Ged. Staten van 
Zuldholland er niet In geslaagd zijn dit ge
schil in der minne bij te leggen; 

dat burgemeester en w,ethouders van 
Wateringen aanvoeren. dat P. Boeters. 
echtgenoot van de patiënte, blijkens het 
overgelegde procee-verba&l hoofdverblijf 
heeft ten huize van de Weduwe A. C. Olle
rook, Mackaystraat 32 te 's-G:ra venhage, 
die hem, daar hij in Wateringen werkt, 
iedere dag brood voor één maaltijd mee
geeft; dat hij te 's-Gravenbage zijn hoofd
maaltijden gebruikt en zijn nachtverblijf 
h~ft; , 

dat niet te:t zake doet, dat Boeters geen 
vestigingsvergunning voor 's-Gravenhage 
bezit; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage aanvoeren, dat P. Boeters 
vol~ns de Weduwe Ollerook nimmer bij 
haar heeft Ingewoond, doch te Wateringen 
woonachtig is aan het adres Kwaklaan-1, 
welk adres ook In het bevolkingsregister Is 
opgenomen; dat hij wel van tijd tot tijd te 
•s-Gra.venhage vertoeft en dan bij genoem
de weduwe tegen v ergoeding de maaltijden 
gebruikt; 

O. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten P. Boeters, echtgenoot van de pa
tiënte Kouwenhoven, sinds September 1946 
verblijf houdt ten huize van de Weduwe 
Olierook te 's-Gravenhage, alwaar hij over
nacht en de ochtend- en avondmaaltijden 
gebruikt, terwijl genoemde weduwe hem 
voor de middagmaaltijd brood meegeeft; 

dat dus In Februari 1948, toen de rechter
lijke machtiging werd aangevraagd, P. Boe
ters zijn hoofdverblijf had te 's-Graven
hage; 

dat hieraan niet afdoet, dat hij niet in 
het bevolklngsregtster van •s-Gravenhage 
is, of was Ingeschreven en evenmin in het 
bezit Is van een vestlgingsvergunni-ng voor 
deze gemeente, noch de omstandigheid, dat 
hij zijn distributiebescheiden betrekt uit de 
gemeente Wateringen, alwaar hij werk
zaam te; 

dat mitsdien de • .gemeente 's-Gravenhage 
als woonplaats van P. Boeters en ingevolge 
art. 78 van het B. W. dus ook als die van 
zijn echtgenote A. M. Kouwenhoven, moet 
worden aangemerkt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
als woonplaats van ·de armlastige krank

zinnigé A.M. Boetere--Kouwenhoven voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet 
aan te wijzen de gemeente •s-Gravenhage; 

Onze Minister van Binnenlandse Ze.ken Is 
belast enz. 

(A.B.) 
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J1 Maart 19-l9. KO:t-rINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art._ 9.) 

Terecht hebben Ged. Staten een 
raadsbesluit tot onttrekking van een 
voetpad aan het openbaar verkeer goed
gekeurd, daar die onttrekking wenseli,jk 
ls te achten voor ·de rust van de be
graafplaats,- waarop zich een gedeelte 
van het pad bevindt, terwijl hierdoor de 
belangen van appellanten ( daarin be
staande, dat zij voor kerkbezoek ge
noodzaakt zouden zijn om te lopen) niet 
zodanig worden geschaad, dat dit op
weegt tegen het aan de onttrekking ver
bonden voordeel ' 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, tnge.steld 

door J. S. Hetebrij c.s. te Steenwijkerwold, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
v~n Overijssel van 20 Juli 1948, Se· afd., 
No. 8716/~68, houdende goedkeuring van 
het b:esluit van de raad der gemeente 
Steenwijkerwold van 10 Juni 1948, No. 227 
B, tot onttrekking aan het openbaar ver
keer van een voetpad binnen die gemeente; 
. De Raad van State, -Afdeling voor de 
GeschUlen van Bestuur, gehoord, advie8 
van 26 Januari -1949, No. 107Jl; · 

Op de voordracht van Onze MinllMJt'VaD 
Verkeer en Waterstaat van 7 Maart 1949, 
No. 719, J:?ir~tle van de Waterstaat, Md. 
Waterstaatsrecht. 

O. dat de raad der gemeente Steenwijker
wold, besch~kk~nde op een desbetreffend 
-Yerzoek va~ het college van Kerkvoogden 
per Nederlands Hervormde Gemeente, in 
zijn vergadering van 10 Juni 1948 heeft 
besloten, onder g-oed.keuring van Gedepu
teerde Sta ten der provincie Overijssel, het 
Kerkpad, lopende vanaf de straatweg van 
Witte Paarden naar Kerkbuurt. via de 
Nederlands Hervormde begraafplaats, iot 
aan de provinciale weg te Kerkbuurt, aan 
het openbaar verkeer te onttrekken; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
da.t genoemd ooll. v. Kerkvoogden te voren 
een· open.ba.re vergadering heeft belegd. 
waarin belanghebbenden de gelegenheid Is 
geboden van hun bezwaren tegen opheffing 
van dit pad te doen 1:>lijken; dat hiervan 
door een 6--tal is gebruik. gema'1.kt. die a.18 
bezwaren naar voren. brachten .d.e,t . zij bij 
oph~ffing van gencemd pad voor: jlet k~rk
bezoek een grotere afstand- ZQud~-n mo~ten 
afleggen; dat voorts bel&Qgbebbenden door 
het gemeentebestuur bij Ópenbar& ken:nis
g_eving in de gelegenheid zijn gesteld hun 
bezwaren tegen de onttrekking aan het 
openbaar verkeer van bovenbedoeld pad 
bij de gemeenteraad in te dienen; dat J. S. 
Hetebrij en- 24 anderen, ve-rtegenwool'digen
de 50 kerkgangers, een zodanig bezwaar 
hebben ingediend, zonder dit nader te moti
veren; dat bedoeld 1>8.d niet voorkomt op de 
legger der wegen in deze gemeente; dat het 
bestaansrecht van dit pad door de reeds 
vele jaren bestaande straatweg van Witte 
Paarden naar Kerkbuurt practisch geheel 
verloren is gegaan, terwijl voor het gebruik 

van deze weg voor het bezoek aan de Ne,. 
derlands Hervormde Kerk te Kerkbuurt 
slechts een afstand ·van ten hoogste 5 min. 
gaans meer moet worden afgelegd, dan 
wanneer hiervoor van het meergenoemde 
pad wordt gebruik gemaakt; dat hierdoor 
het tegen oplleffing .van-dit pad ingebrach
te bezwaar overdreven moet worden geacht 
en niet opweegt tegen de wenselijkheid van 
opheffing; dat de betekenis van het pad 
nog kleiner zal worden na de aanleg van 
de in het uitbreidingsplan voor deze ge
meente opgenomen straatweg van Witte 
Paarden naar Kerkbu urt, welke straatweg 
op de vorengenoemde situatietekening ie 
geprojecteer~; dat voorts terwille van de 
sfeer van wijding en rust, voor een kerkhof 
,,als rustplaats der doden". het een eerste 
vereiste ls, dat een en ander niet worde 
ontwijd en ge.stoord; dat derhalve aan de 
onttrekking aan het openbaar verkeer van 
boveu.geooemd pad overigens niets in .de 
weg staat; 
. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun genoemd beslult dit raadsbesluit 
hebben goedgekeurd: · 

dat :r. S. Hetebrij c.s. hiervan in beroep ' 
zijn gekomen, aanvoerende, da.t zij als 
kerkgangers naar de Nederlands Hervorm-
de Kerk te Steenwijkerwold door de ont- • . 

• trek-klng van het voetpad aan het openbaar 
verkeer worden benadeeld, daar zij nu ge
noodmakt zijn om te lopen, hetgeen, vooral 
oude en gebrekkige mensen, een bezwaar 
ople.vert; dat het hier een pad petreft, dat 
al eeuwen heeft bestaan en niet op de we
genlegger voorkomt; dat de vraag rijst of 
Gedeputeerde Staten het raadsbesluit wel 
hadden mogen goedkeuren; 

0. dat op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat de onttrekking van het voormelde voeJ
pad aan het openbaar verkeer wenselijk ts 
te achten voor de rust van de begraaf
plaats, waarop zich een gedeelte van het 
pad bevindt, terwijl hierdoor de belangen 
van de appellanten niet zodanig worden 
geschaad, dat dit opweegt tegen het aan de 
onttrekking verbonden voordeel; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten het 
raadsbesluit terecht hebben goedgekeurd; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water

staat is belast enz. 
(A.. B.) 

11 Maart 1949. UITSPRAAK van het 
Ambtenare_nger. Amsterdam. (Zuive
ringsbesluit 1946 art. 5, Se lid.) 

De rechtsgevolgen, verbonden áan het 
oorspronkelijke ontslag, worden slechts 
in zoverre vervangen door die, verbon
den aan het zuiveringsontslag, als deze 
laatste onverenigbaar zijn met eerstge
noemde. Zodanige onverenigbaarheid 
besaat niet t.a.v. aanspraken op een 
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uitkering tot 1 Aug. 1946, nu bij het zui
veringsontslag is bepaald, dat de rech
ten eerst te rekenen van 1 OctQIMll, 1.846 

-vervallen zijn. • 

G., wonende te Z., klager, 
tegen: 

· het College van Burgemeester en Wethou-
ders van H., verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Gezien de gedingstukken, 
Gelet op de behandellng der zaak ter 

openbare terechtzitting; 
Ten aanden der feiten: 
o. enz.; 
ln rechte: 
0. dat het ~recht op grond van ·de In

houd der stukken aanneemt: 
dat klager bij besluit van de Pensioen

raad dd. 9 Juni 1942 uit hoofde van ziekten 
of gebreken, welke kennelljk niet aan zijn 
schuid waren te wijten,' ongeschikt is ver
klaard voor de verdere waarneming van 
zijn betrekking van hoofdinspecteur van 
politie te H.: 

dat klager diensvolgens ontslag· uit zijn 
voormelde functie heeft verzocht, welk 
ontslag hem bij besluit van de toenmalige 
burgemeester van H. dd. 8 Juli 1942 ls ver
leend met Ingang van 1 Augustus 1942; 

dat klager ter7.ake van dit ontslag heeft 
ontvangen een uitkering, als bedoeld bij 
artikel 84, -Ud 1, van de destijds vigerende 
Verordening gemeentepolitie, vastgesteld bij 
besluit van de Raad der gemeente H. d.d. 9 
Dec. 1986, krachtens welke bepaling een 
politieambtenaar in vaste dienst, aan ~e 
wegens geestelijke afwijking of lichamelijke 
ongeschiktheid, die niet aan zijn schuld Is 
te wijten, ontslag wordt verleend, .geduren
de twee jaren aanspraak heeft op een uit
kering ter · hoogte· van de jaarlijkse bezol
diging, ·welke hij zou hebben genoten, In
dien hij ln functie ware gebleven en ver
volgens gedurende . twee jaren op een uit
kering ter hoogte -van 76 9& dier beZoldl
gtng, alles voor zover de a~btenaar op de 
datum van Ingang van het ontslag geen 
aanspraak kan maken op ouderdomspen
sioen, op vervroegd ouderdomspensioen .of 
op naar dienstjaren berekend maximum
pensioen: 

dat deze uitkering aan klager, die op de 
datum van Ingang van zijn ontslag niet op 
enig pensioen als voormeld &allBJ)raak kon 
maken, 18 uitbetaald tot 1 Met 1945; 

dat klager omstreeks 8 Mei 1945 als po
litiek delinquent is gedetineerd, uit welke 
detentie hij op 18 .Januari 1947 Is ontsla
gen; 

dat klager inmiddels bij besluit van de 
Minister van Justitie dd. 25 October 1946 
krachtens liet Zulverlngabesluit 1945 •gere
kend van 1 Augustus 1942 uit zijn voor
melde functie is ontslagen wegens het doen 
blijken van ontrouw, als bedoeld in artikel 
i, eerste Ud, sub 1, van voor.zegd Zuive
ringsbesluit; 
. dat bij dit ontslagbesluit Is bepaald, dat 
ie rekenen .van _1 October 1946 alle rech-

ten op dadelijk of uitgesteld pensioen en 
alle andere rechten, welke klager krach
tens W(I~ VQPrschrlft of arbeidsover
eenkomef zou kunnen doen gelden. waren 
vervallen; 

o. dat het Gerecht thans moet onderzoe
ken of dQor laatstbedoeld ontslag teloor zijn 
gegaan klagers aanspraken op de hem 
krachtens artikel 34 van voorzegde Ver
ordening gemeentepolitie toekomende uit
kering over het tijdvak van 1 Mei 1945 tot 
1 Augustus 1.QJ.~. op welk tijdstip sinds de 
ingang van klá,gers ontslag vier jaren wa
ren verlopen en mitsdien de in zoëven be
doelde bepaling bedoelde termijnen waren 
verstreken; 

0. dat het Gerecht deze vraag ontken
nend beantwoordt, daar ingevolge het be
paalde bij artikel 5, lld 8, van het Zulve
rlngsbeslult 1945 de rechtsgevolgen, ver" 
bondt:n aan het oorspronkelijk aan klager 
verleende ontslag, slechts tn mverre ver
vangen zijn door de rechtsgevolgen., ver
bonden aan het aanklager krachtens het 
ZuiveringsbeE1luit 194 15 verleende ontslag, 
als deze onverenigbaar zijn met eerstbe
doelde rechtsgevolgeIJ., een hoedanige on
verenigbaarheid .l).let bestaat ten aanzien 
van klagers aanspraken op de onderhavige 
op een met ingang van 1 Augustus 1946 
eindigend tijdvak betrekking hebbende uit
kering, nu bij het aan klager krachtens het 
Zuiveringsbesluit 1945 verleende ontslag ls 
bepaald, dat . alie rechten, welke klager 
krachtens wettelijk voorschrift kan doen 
gelden, eerst te rekenen van 1· October 
1946 vervallen zijn; 

o. dat verweerder derhalve niet bevoegd 
was te besluiten aan klager de onderhavige 
uitkering over het tUdvak van 1 Met 1946 
tot 1 ·Augustus 1946 te weig-eren, zodat als 
volgt dient te worden beslist; 
· Rechtdoende, 

verklaart het bestreden besluit nietig; 
bepaalt dat verweerder aanklager alsnog 

de hem over het tijdvak van 1 Mei 1945 tot 
1 Augustus 1946 krachtens artikel H, Ud 1, 
van de Verordening gemeentepolltle toeko
mende uitkering m.I uitbetalen. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

11 Maart 19.+9. ARREST van den Hogen 
Raad. ( Organisatiebesluit Voedselvoor. 

· zienlng 1941 artt. 1, 2 en 18.) 
Ook de handel In een bewerkt pro

duct van den landbouw kan, indien dit 
n.l. ook dàn nog een product van den 
landbouw blijft, tot het geble~ der voed
selvoorziening, als bedoeld in het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening, be
horen. 

Art. 2, Ud 5, Besluit instelling bedrijfs
organisatie akkerbouwproducten van SO 
Maart 1942 komt niet op den in het mld. 
del aangevoerd.en grond in strijd met 
het Qr,ganlsatiebealult voedselvoorzie
ning. 
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Als handelaar in vlaslint (bewerkt 
vlas) en bewerkte vlasatvallen is eiser 
werkzaam op het gebied, waarvoor het 
Bedrijfschap voor Vla-s en Hennep is in
gesteld. 

Art. 2, lid 3 onder 2, spreekt van vak
groepen van handelaren op het gebied 
der voedselvoorziening_ Het is dus niet 
de v.raag, hoe een vakgroep in de orga
n1satie van het Besluit 2·06/1940 (z.g. 
Woltersom-organisatie) is geclasseerd, 
maar alleen of de in een vakgroep geor
ganiseerde handelaren al dan niet op 
het gébied der voedselvoorziening werk
zaam zijn. 

Toepasselijkheid van art. 13 Organi
satiebesluit Voedselvoorziening. 

De N.V. Willem Lucardle N.V., te Rot
terdam, eiseres tot cassatie van een tussen 
partijen op 20 Mei 1948 door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage gewezen arrest, 
adv. Mr A. E. J. Nysingb, 

. tegen: 
1. Het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep, 
te 's-Gravenhage; 2. P. J. J. Dekker, in 
zijn hoedanigheid van voorzitter van voor
meld Bedrijfschap, te Wemeldinge, ver
weerders in cassatie, adv. Mr Ph. C. M. van 
der Ven. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat eiseres in cassatie - Lucardie - de 

verweerders - verder aan te duiden als 
het Bedrijfschap - beeft gedaagd voor de 
Arr.-Rechtbank te •s~Gravenhage en daar
bij heeft gesteld, dat het Bedrijfschap aan 
baar, Lucardie, in baar hoedanigheid van 
handelaar in vlaslint en/of bewerkte vlas
afvallen, beeft opgelegd een heffing van 
f 77.159,32 ingevolge de Heffingsverorde
ning stroovlas, vlaslint en bewerkte vlas
afvallen 1945; dat zij deze heffing niet 
schuldig is, omdat het Bedrijfschap alle 
zeggingskracht mist over handelaren in be
werkt vlas ( vl.aslint) en bewerkte vlas
afvallen, immers deze handelaren niet 
werkzaam zijn op het gebied der voedsel
voorziening, weshalve zij in verzet komt te
gen het haar te dezer zake betekende 
dwangbevel; 

datw. Lucardie op deze gronden heeft ge
vordetd d.e v~roordeling van het Bedrijf
schap om de bij het dwangbevel aangezeg
de tenuitvoerlegging onverwijld te staken, 
althans niet aan te vangen, met nevenvor
deringen; 

dat het Bedrijf.schap tegen deze vordering 
onder meer een beroep heeft gedaan op de 
onbevoegdheid van de Rechtbank op grond 
van artikel 1 3, van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 12 Juni 
1941 (N. J. uwr, no. 615; Red.) zich be
voegd heeft verklaard van de ingestelde 
vorderingen kennis te nemen en deze, be
houdens een gedeeltelijke ontzegging, heeft 
toegewezen; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis beeft 
overwogen: 

1 "dat artikel 6 Ud 2 van het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 bepaalt dat 
een organisatie omvat alle ondernemers die 
·werkzaam zijn op het gebied der Voedsel
voorziening waarvoor de organisatie is in
gesteld; 

"dat het Bedrijfschap van mening is, dat 
op grond van· de ruime omschrijving van 
het begrip Voedselvoorziening in artikel 1 
van genoemd besluit - waardoor ook de 
voortbrenging van, de handel in en de be
en verwerking van die producten van de 
Nederlandse landbouw, welke niet voor de 
Voedselvoorziening zijn bestemd, geacht 
worden tot de Voedselvoorziening te ·beho
ren - en de tekst van artikel 3 juncto ar
tikel 2 van het Besluit In.stelling Hoofd
bedrijfschap voor Akkerbouwproducten, 
enz. van 30 Maart 1942 (Stct. 30 Maart 
1942 no. 62) Lucardie als vlaslinthandelaar 
werkzaam is op het gebied van de Voedsel-

. - voorziening, waarvoor het Bedrijfschap is 
ingesteld, zodat deze organisatie zegging
schap over Lucardie heeft, bevoegd is haar 
als vlaslintbandelaar heffingen op te leg
gen en het in artikel 13 van bovengenoemd 
Organisatiebesluit bedoelde scheidsgerecht 
bij uitsluiting bevoegd is het onderhavige 
geschil te beslissen ; 

"dat artikel 3 juncto artikel 2 lid 5 van 
genoemd Instellingsbesluit voor het Be
drijfschap voor Vlas en Hennep als gebied 
der Voedselvoorziening, waarvoor het is 
ingesteld, aanwijst: de teelt en de afzet 
van, de handel in, de in- en uitvoer van en 
de be- en verwerking van vlas en hennep 
en andere in Nederland voorkomende ve
zelplanten, alsmede de afzet van, de handel 
in, de ln" en uitvoer van de bij de b~- en 
verwerking verkregen producten en afval
en bijproducten; 

"dat deze gebiedsomschrijving inderdaad 
zeer r1,1im is en volgens deze omschrijving 
de vlaslinthandelaar als handelende in een 
bij de be- en verwerking van vlas verkre
gen product onder het Bedrijfschap zou 
ressorteren, evenals zelfs de spinner, de we
ver, de textielfabrikant, voorzover hij in 
zijn bedrijf (bewerk) vl.w3 verwerkt, en de 
manufacturenwinkelier voor zover hij in 
zijn bedrijf handelt in de bij de verwerking 
verkregen producten; 

,,dat eobter naast artikel 6 van het Or
g,anise.tiebealuit Voedselvoorziening 1'941 
artikel 2 van dat besluit bepaalt, dat de 
hoofdbedrijfschappen en de bedrijfschap
pen omvatten: 

1. producenten in de landbouw en de 
vis!lerij; 

2. vakorganisaties, bedrijfsgroepen en 
onderbedrijfsgroépen of vakgroepen en zo 
nodig ondervakgroepen van handelaren, be
werkers en verwerkers op het gebied van 
de Voedselvoorziening-; 

,.dat dit artikel 2, dat bepaalt welke per
sonen de hoofdbedrijfschappen en de be
drijfschappen omvatten, van beslissende 
betekenis geacht moet worden voor de be
antwoording van de vraag over welke per
sonen een bedrijfschap zeggt:ngschap heeft 
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en wie tot de bedrijfsgenoten behoren; 
"dat, indien een handelaar niet behoort 

tot een organisatie of een groep als bedoeld 
onder 2, daaruit volgt, dat bet bedrijfschap 
hem ook niet omvat, omdat gemeld artikel 
2 naar het oordeel van de Rechtbank uit
_puttend bepaalt wie door een bedrijfschap 
wordt omvat; 

.,dat nu de vlaslinthandelaren niet beho
ren tot een organtsatte of groep als boven 
onder 2 bedoeld; 

"dat immers, volgens artikel 4c lid 1 van 
voormeld Organisatiebesluit als bedrijfs
groepen, onderbedrijfsgroepen, vakgroepen 
en ondervakgroepen van handelaren, be
werkers en verwerkers op het gebied der 
Voedselvoorziening worden gebezigd orga
nisaties ingesteld of erkend op grond van 
het Besluit No. 206/1940 betreffende de op
bouw van een zelfstandige organisatie van 
het bedrijfsleven en de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, die toen tevens het 
Departement van Landbouw en Visserij be
heerde, bij beschikking van 11 Augustus 
1944 een drietal besluiten van de Hoofd
groep Handel van 8 Augustus 1944 heeft 
goedgekeurd, waarbij de oorspronkelijke· 
vakgroep "Groothandel in Vlas' t, die onder 
de onderbedrijfsgroep "Groothandel Voed
selvoorzteni-ng en Aanverwante Gebieden" 
ressorteerde, werd gesplitst in twee ·-vak
groepen, te weten een vakgroep "Groothan
del in Stroovlas", welke onder de genoem
de onderbedrljfsgroep en dus in de agrari
sche sector bleef ressorteren, en een vak
groep "Groothandel in Vlasltnt", die recht
streeks onder de bedrijfsgroep "Groothan
del" werd gebracht, met andere woorden 
uit de agrarische naar de economische sec
tor werd overgebracht; 

udat deze splitsing nader toegelicht wordt 
tn het door Lucardle overgelegde exem
plaar van de aflevering van Economische 
Voorlichting van 1 September 1944 No. 36 
- ~ijnde dit blad het Gemeenschappelijk 
Orgaan van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van het ge.:.. 
organiseerde Bedrijfsleven, waaraan o.a. 
medewerking wordt verleend door het De
partement van Landbouw en Voedselvoor
ziening - waarin op blz. 905 een uiteen
zetting betreffende de bovenbedoelde reor
ganisatie voorkomt, waarin o.m. wordt ge
zegd: 

,,,,De stroovlashandel, welke zich op 
agrarisch terrein beweegt, had geen enkel 
contact met de ltnthandel, welke geheel 
georienteerd is op de textielb~nche. Van
daar, dat de stroovlashandel verticaal ge~ 
organtseerd is bij de Voedselvoorziening l.c. 
het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwpro
ducten, terwijl de vlasllnthandel daaren
tegen onder het Rljks Textiel Bureau res
sorteert. Desalniettemin ressortee:rde de 
Vlaslinthandel in horizontaal verband on
der de Voedselvoorziening namelijk on
der de Onderbedrijfegroep Groothandel 
Voedselvoorzlentng en Aanverwante ~bie
den. Een en ander was oor?.aak, dat van 

verschillende zijden steeds meer bezwaren 
werden gemaakt tegen de bestaande orga
nisatie. Een scheiding van belde takken 
van handel in Voedselvoorziening en niet
Voedselvoorziening was de enige goede 
oplossing',,.; 

"dat derhalve sinds de goedkeuring van 
de bovengenoemde drie. besluiten de vlas
linthandelaren niet meer ressorteren onder 
de Onderwijsbedrijfsgroep "Groothandel 
Voedselvoorziening en aanverwante Gebie
den" en dus niet meer behoren tot een 
Organisatie of groep op het gebied der 
Voedselvoorziening, als bedoeld in artikel 
2 lid 3 onder 2 van het Organisatiebesluit 

. Voedselvoorziening 1941, zodat het Bedrijf
schap voor Vlas en Hennep de Vlaslint
bandelaren niet meer omvat en deze der
halve ook niet werkzaam zijn op het ge
bied der Voedselvoomen.tng waarvoor het 
B~drljfschap is ingestel~; 

"dat hieruit volgt, dat het Bedrijfschap 
o" er de Vlaslinthandelaren geen zegging
schap heeft en niet bevoegd is hun hef
fingen op te leggen, en verder dat het on
derhavige geschil niet behoort tot de com
petentie V-&n het ln artikel 13 van het 
Organisatiebesluit voornoemd bedoelde 

· scheidsgerecht; 
"dat hieraan ten overvloede kan worden 

toegevoegd. dat uit de· verschillende door 
Lucardie bij pleidooi aangevoerde feiten en 
producties - welke niet door het Bedrijf
schap zijn bestreden, hoewel zij daartoe alle 
gelegenheid hebben gehad, eveneens volgt, 
dat het Bedrijfschap de vlaslinthandel ge
heel heeft losgelaten en zich met deze han
del als vallende onder de werkingssfeer van 
het Rijks Textiel Bureau (R.T.B.) niet 
heeft bemoeid; 

,,dat de overheidsorganen de door hen
zelve vastgestelde grenzen hunner bevoegd
heden hebben te eerbiedig~n en het niet 
aangaat, dat het Bedrijfschap, hetwelk zijn 
terrein in dier voege heeft afgebakend. dat 
het de vlasllnthandel als vallende buiten 
dat terrein en niet werkzaam op het ge
bied van de Voedselvoorziening niet omvat 
en geheel heeft losgelaten, op een goed 
moment aan de Vlaslinthe.ndelaren heffin
gen gaat opleggen, kennelijk omdat het 
Rijks Textiel Bureau daartoe niet bevoegd 
was, terwijl het Bedrijfschap- blijkbaar ook 
zelf twijfelt aan haar bevoegdheid om hef
fingen aan Vlasllnthandelaren op te leg
gen, nu zij op de overgelegde debetnota 
vermeldt, dat de heffing wordt opgelegd 
in opdracht van het Rijks Textiel Bureau. 
welke woorden niet aan een ambtelijk 
abuis, wals het Bedrijfschap mededeelt, 
kunnen worden toegeschreven: 

,,dat de Rechtbank ook op grond van de
ze ten overvloede opgenomen overwegingen 
tot de conclusie komt, dat het Bedrijfschap 
niet bevoegd was voor de Vlasllnthandela
ren de Hefflng.sverordenlng uit te vaardi
gen en hun een heffing op te leggen en dit 
geschil niet behoort tot de kennisneming 
ván het meergenoemde scheidsgerecht;" 

dat op het beroep van het Bedrijfschap 



1949 11 MAART 126 

het Hof bij het bestreden arrest het von
nis heeft vernietigd en de Rechtbank on- ~ 
bevoegd heeft verklaard van het geschil 
kennis te nemen ; 

dat het Hof heeft overwogen: 
,.dat de Rechtbank heeft miskend de or

ganisatorische opzet van de voedselvoor
zlenlng In het B.O.V.V., zowel op zich Rif 
beschouwd, als wat betreft de juiste sa
menhang der daarbedoelde organisaties met 
de organisaties In het leven geroepen inge
volge het Besluit 20~1940 (betreffende 
de opbouw van een zelfstandige organisa
tie ter ontwikkeling van het Bedrijfsleven, 
hierna te noemen: Organlaatle Woltersom); 

,,dat volgens artikel 4 B.O.V.V. ten be
hoeve ván de organisatie van de Voedsel
voorziening mede Ingeschakeld worden or
ganen van de Organisatie Woltersom, In
dien de tot die organisaties behorende on
dernemers op het gebied der voedselvoor
ziening werkzaam zijn~ 

,.dat de aldus In de Voedselvoorzlenings-· 
organisatie geïncorporeerde organen der . 
organisatie Woltersom zodoende een dub
bele functie hebben vertc,resen, en dienst 
doen zowel als llcbamen dier organisatie~ 
als van de Voedselvoorzlenlngeorganleatle, 
waarbij evenwel In het oog gehouden moet 
worden. dat de Vo.edaelvoorzlenlngeorgani
satie overigens geheel zelfstandig staat 
naast de Organlsatte· Woltersom; 

.,dat toch de lichamen der Voedseivoor-
. .zieningsorganisatle onder het gezag en het 

toezicht staan van geheel andere autori
teiten dan die der Organisatie Woltersom, 
belde organisaties dan ook een geheel an
dere doelstelling hebben en de daartoe tel
kens behorende lichamen door geheel an
dere autoriteiten In het leven worden ge
roepen en opgeheven: 

,,dat de lichamen der Organisatie Wolter
som aanvankelijk werden in het leven ge
roepen en ontbonden, en stonden onder de 
regelende bevoegdheid, van de Organisatle
Commissle, bedoeld ln ~kel 1 van het 
eerste uitvoeringsbesluit bèhorende bij Be
sluit 20~1940, terwijl deze bevoegdheden 
daarna overgingen deels op de Secretaris
Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, deels op de ' 
Secretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en deels op de Raad voor 
het Bedrijfsleven (zie het eerste en zeven
de Ultvoertngsbealult blJ Besluit 306-1940); 

"dat daarentegen de organlsatles op het 
gebied der voedselvoorziening (voor zover 
niet ontleend aan de Organisatie Wolter
som krachtens artikel 4 B.O.V.V.) worden 
opgericht door de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis-· 
serlj en allen (waaronder begrepen die ont
leend aan de Organisatie Woltersom, voor 
zover zij als Voedselvoorzlenlngaorganisa.tie 
dienst doen) staan onder het toezicht en 
het gezag· van laatstgenoemde Secretaris
Generaal (artikelen 10, 11 en 12 B.O.V.V.); 

"dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
het voor de beantwoording van de beslis
eende vraag of geïntimeerde, die volgens 

eigen stelUngen behoort tot vakgroep 
"Groothandel tn Vle.slint", werkzaam Is op 
het gebied der voedselvoorziening, lrrele
van t Is, dat deze vakgroep In de Organi
satie Woltersom onttrokken is aan de On
derbedrijfsgroep "Groothandel Voedselvoor
ziening en Aanverwante Gebieden" en 
rechtstreeks gebracht onder de Bedrijfs
groep "Groothandel", daar deze omschake
ling in de Organisatie Woltersom de voed
selvoorzlenlngeorganisa.tle, berustende op 
het B.O.V.V., onverlet làat; 

"dat de vlasltntbandelaren ook nadlen 
bleven behoren tot het Bedrijfschap voor 
Vlas en Hennep, waaronder zij, gelijk Lu
cardie niet betwist, als ondernemers werk
zaam op het geblèd bedoeld bij artikel 2 sub 
5 van de beschikking van de Secretaris- · 
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visserij dd. 30 Maart 1942 ressor
teerden krachtens artikel 3 lid 5 van deze 
beschikking; 

"dat de Rechtbank dan· ook ten onrechte 
van oordeel Is, dat de vlaslinthandelaren 
niet meer behoren tot een organisatie of 
groep op het''gebied-der voedselvoorziening 
als bedoeld In art. 21ld 3 onder 2 B.O.V.V. 
sedert de beschikking dd. 11 Augustus 1944 
van de Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ( die tevens het Departement 
van Landbouw en Visserij beheerde), waar
bij een drietal ln llte overgelegde besluiten 
van de Vakgroep "Handel" werden goed" 
gekeurd; 

:,dat, gezien In het•ltcht van net voren
overwogene·, deze besluiten het door de 
Rechtbank aangenomen rechtsgevolg niet 
konden hebben, noch volgens de tekst dler 
besluiten, beoogden te hebben; 

"dat deze besluiten. welke uitgingen van 
een Woltenom orga.nlsatie, de Vakgroep 
"Handel", en door de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
held en Scheepvaart, uitsluitend In deze 
kwaliteit werden goedgekeurd, niet anders 
inhouden, dan dat de vakgroep "Groothan
del In Vlaa" als Woltersom-Organisatie ge" 
splitst werd ln de Vakgroepen "Groothan ... 
del ln Stroovlas" en "Groothandel In Vlas
llnt" welke laatste in de organisatie Wol
tersom onttrokken werd aan de Onderbe
drijfsgroep "Groothandel Voedselvoorzie
ning en Aanverwante Gebieden" en recht
streeks gesubordineerd aan de Bedrijfs
groep ,,Groothandel"; 

,.dat deze uitsluitend de Woltersom-orga .. 
nisatle betreffende besluiten mitsdien de 
vlasllnthandelaren niet onttrokken noch 
konden onttrekken aan de Voedselvoor
zlentnga-organiS1tatle steunende op het 
B.O.V.V.; 

"dat de Rechtbank haar beslissing nog 
wel ten overvloede doet steunen op het feit, 
dat het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep 
de vlaslinthandelaren ln feite "geheel zou 
hebben losgE\laten", hetgeen zij meent te 
mogen afleiden uit enige door Lucardie ge
stelde feiten en overgelegde producties, 
doch zulk een nalaten van het Bedrijfschap 
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de wettelijk geldende bepalingen niet bui
ten werking zoude vermogen te stellen ; 

.,dat, waar het onderhavige geschil tus
sen Lue&rdie, die blijkens het vorenover
wogene dus een ondernemer is, als bedoeld 
in artikel" 6 lid 2· B.O.V.V., en het Bedrijf
schap, krachtens het bepaalde bij artikel 13 
B.O.V.V, bij uitsluiting behoort tot de com
petentie van het daar bedoelde scheidsge
recht, de Rechtbank zich onbevoegd had 
behoren te verklaren daarvan kennis te 
nemen:" 

0. dat Lucardie tegen dit arrest aanvoert 
het volgende middel van cassatie: 

"S. of v. t. van de artt. 160, 161, 162, 163 
der Grondwet, 1, 2 R. O., 1, 6, 48, 126, 154, 
156 Rv., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 
25 van het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941, art. 2, 3, 12, van het Besluit 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij dd. 
30 Maart 1942 Ned. Stcrt. 30 Maart 1942 
no. 62 tot instelling Bedrijfsorganisatie voor 
Akkerbouwproducten enz., artt. 1, 4, 5 en 6 
van het Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van La.àdbouw en 
Visscherlj d.d. 27 November 1942 Ned. Stct. 
27 November 1942 no. 232 (verzetregellngl, 
artt. 4--8 Distributiewet· 1939, artt. 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 van de Linnenbeschik
king 1939 no. 1 (Ned. Stct. 1939 no. 189), 
artt. 1, 2, 4--10 van de Linnenbeschikking 
1939 no. 1 (Ned. Stct. 1943 no. 11), artt. 
1-12 Textielbeschikking 1944 (Ned. Stct. 
1944 no. 163), art. 1 van het Besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement · 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart dd. 
31 October 1940 (Ver.blad 1940 no. 206), 
artt. 1, 2 van het Besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart d.d. 8 De
cember 1942 (Ned. Stct. van 8 December 
1942, no. 239), artt. 1 en 2 van de drie be
sluiten van de Hoofdgroep Handel d.d. 8 
Augustus 1944, goedgekeurd bij beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart van 11 Augustus 1944 no. 
14605 J2, gepubliceerd in de Ned. Stct. van 
16 Augustus 1944 no. 169, 

doordat het Hof, 
met vernietiging van het in eerste aanleg 

gewezen vonnis de Rechtbank te 's-Gra
venhage onbevoegd heeft verklaard van 
het geschil kennis te nemen, 

zulks op gronden, in het arrest opgeno
men, 

ten onrechte, 
omdat de uitsluiting van de beslissing 

van geschillen door den Burgerlijken Rech
ter en de opdracht van de beslissing daar
van in eerste instantie aan het scheids
gerecht, bedoeld in artikel 13 van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, 
beperkt is tot geschillen tussen een orga
nisatie en de ondernemers, die werkzaam . 
zijn op het gebied der Voedselvoorziening, 
waarvoor de organisatie is ingesteld, heb
bende het Hof ten onrechte aangenomen, 
dat zulks voor wat Lucardie betreft het ge-

-vwJ- is ten aanzien van het Bedrijfschap 
~ Vlas en Hennep, 

1. omdat Lucardie is handelaar in vlas
lll:ft (bewerkt vlas) en/of be-werkte vlasaf-

.-- vallen en als zodanig mitsdien niet werk
zaam is op het gebied van de voedselvoor
ziening, ook niet in de zin van het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, daar 
vlaslint, resp. bewerkt vlas en/of bewerkte 
vlaBafvallen niet zijn producten van de 
voedselvoorziening althans van den land
bouw, als bedoeld in artikel 1 van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 en 
de voedselvoorziening in dat besluit, (voor 
zover voor de onderhavige zaak van be
lang), beperkt is tot de voortbrenging van, 
de handel in en de be- en verwerking van 
dergelijke producten, doch niet omvat de 
handel in die be- en verwerkte producten, 
zodat, indien het Instellingsbesluit Bedrijfs
organisatie voor Akkerbóuwproducten enz. 
het terrein, dat door het Bedrijfschap voor 
Vlas en Hennep wordt omvat, ruimer heeft 
omschreven, dat meerdere in zoverre on
verbindend is en in leder geval niet be
hoort tot qet gebied der voedselvoorziening 
als bedoeld'in artikel "6 lid 2 van het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening 1941: 
· 2. omdat Lucardie behoort tot de Vak
groep "Groothandel in Vlaslint" welke Vak
groep ingesteld of erkend op grond van het 
Besluit 206/1940 niet behoort tot de vak
groepen, welke als zodanig op het gebied 
der voedselvoorziening worden gebezigd en 
daarop werkzaam zijn, en welke door het 
Bedrijfschap voor Vlas en Hennep dan ook 
niet wordt omvat, 

moetende ten deze de zeer algemeen ge
stelde teksten der verordeningen en Beslui
ten, (indien die tot een andere conclusie 
mochten leiden, hetgeen ten deze echter 
niet mag worden aangenomen) praevaleren 
de praktijk (gelijk deze door de Rechtbe:nk 
werd aangenomen en door het Hof niet 
wordt verworpen) dat het Bedrijfschap 
zich met genoemde Vakgroep en de Vlas
linthàndel niet bemoeide en derhalve deze 
Vakgroep ook niet in den zin van art. 4 
van het Voedselorganisatiebesluit 1941 
werd gebezigd - te meer nu uit niets 
blijkt, dat deze houding van het Bedrijf
schap zou berusten op een te kortschieten 
in de uitoefening van haar taak en niet de 
goedkeuring droeg van de boven baar ge
stelde organisaties en autoriteiten, uitein
delijk die van de betrokken Secretaris
Generaal - alsmede de bedoeling, waar
mede voormelde Vakgroep in 1944- werd 
ingesteld, waaraan niet afdoet, dat deze 
Instelling uitging van wat het Hof noemt 
een Woltersomorganisatie, de Vakgroep 
"Handel" en door de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel en Nij
verheid en Scheepvaart, uitsluitend in deze 
kwaliteit werd goedgekeurd en uitsluitend 
de Woltersom-organisatie betrof, aange
zien de voedselvoorzleningsorganlsatie" 
steunende op het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941, al moge zij dan een 
zelfstandige organisatie zijn naast de orga-
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nisatie Woltersom, (onder ander geuag en 
toezicht, met een geheel andere doelstel
ling en waarbij de daartoe behorende licha
men door geheel andere autoriteiten in het 
leven worden geroepen en opgeheven) on
der leiding, toezicht en gezag van den 
Secret.arts-Generaal van undbouw en Vls
echerij, blijkens artt. 4 en 6 van het Orga
nisatiebesluit Voedselvoomening 1941 de 
organisaties Woltersom bezigt, en mitsdien 
in wverre van die organisatie afhankelijk 
is, zijnde het voorts onaan:Q.emelijk, dat. 
voor zover medewerking van den Secret.a
rts-Generaal van Landbouw en Vlsscherij 
voor het niet als vakgroep op het gebied 
van de Voedselvoorziening bezigen van de 
Vakgroep Groothandel in Vlaslint nodig is 
te achten, deze geacht wu kunnen worden 
te ontbreken nu dezelfde persoon destijds 
de functie van Secret.arts-Generaal van 
beide Departementen vervulde en het han
delen in overeenstemming met den Secre
taris-Generaal van Landbouw en ViBScheriJ 
ook op grond van art, 1 Besluit 206/1940 
moet worden aangenomen en bovendien het 
Bedrijfschap gelijk de gehele onder het ge
zag van de Secretaris-Generaal van Land
bouw en Vimicberij staande voedselorganl" 
sa.ties de besluiten van 1944, waarbij door 
de h:1.stelling van de Vakgroep Groothandel 
In Vlaslint de tot die groep behorende h&n
delaren van d• voedselorganisatie werden 
losgemaakt, in feite hebben gesanctionneerd 
- hetgeen althans veronderstellenderwijze 
in cassatie als vaststaande mag worden 
aangenomen ; 'l 

0. dat het middel in zJjn eerste onderdeel 
aanvoert, dat de voedselvoorzienintr in art. 
1 van voormeld Qrgantaatiebeslult - voor 
wver te dezen van belang - wordt beperkt 
tot den handel in en de bewerking van de 
producten van de voedselvoorziening of van 
den Landbouw, sloch niet zou omvatten 
den handel ln die bewerkte producten, w
dat, indien het in het middel genoemde 
Instellingsbesluit het terrein, dat door het 
Bedrijfschap voor Vlas en Hennep wordt 
omvat, ruimer heeft omschreven, dat meer
dere In zoverre onverbindend zou zijn en 
in leder geval niet wu behoren tot het 
gebied der voedselvoorziening en de handel 
in vlaslint (bewerkt vlas) en bewerkte 
vlasafvallen niet onder de voedselvoorzie
ning zou vallen ; 

d41.t dit: o n derdeel, gelijk het ook Is toe
gellcht, ervan uitgaat, dat, zodra een pro
duct van den landbouw - zijnde van een 
product, bestemd voor de voedselvoorzie
ning, te dezen geen sprake - een bewer
king heeft ondergaan, dit niet meer zou 
zijn een product van den landbouw en de 
handel daa.rln niet onder voormeld artikel 
zoude kunnen vallen; 

dat echter deze stelllng is onjuist. im
mers het geheel afhangt van de mate en 
den aard der bewerking,, welke een voort
brengsel van het land ondergaat, of het na 
die bewerking nog te beschouwen iB als 
~en prod~ \ van de~ landbouw; 

dat derhalve ook de handel In een be-

werkt product van den landbouw, indien 
dit namelijk ook dàn nog een product van 
den bJ,ndbouw blijft, tot de voedselvoorzie
ning kan behoren en het in het middel ge
noemde Instellingsbesluit, voor wver het 
in art. 2, lid 6, de bewerking van vlas en 
hennep alsmede den afzet · van en den han
del in de bij de bewerking verkregen prö
ducttm en afvalproducten als gebied der 
'Voedselvoorziening aanwijst, niet op den in 
het middel aangevoerden grond in strUd 
komt met het Organisatiebesluit Voedeel
voorzlenlng 1941; 

dat, voor zover ln dit onderdeel van het 
middel de steWng wu kunnen worden ge
le:zen, dat bepaaldeliJk vlasllnt en bewerkte 
vlasatvallen niet meer zouden kunnen 
worden beschouwd als producten van den 
landbouw, deze stelling, welke niet eerder 
ls aangevoerd, niet voor het eerst in cas
satie zou kunnen worden te berde ~ebracht. 
aangezien de beslissing daaromtrent afhan
kelijk zoude zijn van een onderzoek mede 
van feltel1Jken aard; 

dat mitsdien het eerste onderdeel niet 
tot cassatie kan lelden; 

O. ten aanzien van het tweede onder
deel: 

dat volgens an. 13 van · meergenoemd 
Organlsa.tlebesluit geschillen tussen een 
organisatie en een of meer ondernemers. 
als bedoeld in art. 8, lid 2, bij uitsluiting 
in eerste instantie worden beslist door een 
scheidsgerecht: 

dat ondernemers, als bedoeld in art. 6, 
lid 2, zJJn a1le ondernemers, die werk?.aam 
zijn op het gebied der voedselvoorziening, 
waarvoor de organisatie is ingesteld; 

dat in de artt. 3 en !, lid ~ van het voor
melde Instelllngsbesluit ale gebied der 
voedselvoonienjgg, waarvoor het Bedrijf
schap voor Vlas en Hennep la Ingesteld, 
voor wver hier van belang, is aangewezen 
de handel in de bij de bewerking van vlas 
en hennep verkregen producten en afval
producten; 

dat mitsdien Lucardie ale handelaar in 
vlaslint (bewerkt vlas) en bewerkte vlas
afvallen is werk:aaam op het gebied, waar
voor het Bedrijfschap is ingesteld; 

dat bij het onderdeel wordt aangevoerd, 
dat Lucardie behoort tot de vakgroep 
"Groothandel in Vlasltnt", ingesteld, op 
grond van Besluit 208/1940, en dat deze 
vakgroep In het kader van de in evenge
noemd Besluit bedoelde orge.nlaatie niet tot 
het gebied van de voedselvoorziening be
hoort en dus ook niet ingevolge art. .f. ,n 
verband met art. 2 lid 3 onder 2) van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening ge
bezigd kan worden om door het Bedrijf
schap van Vlas en Hennep te worden om
vat; 

dat daarbij echter wordt voorbijgezien, 
dat voormeld art. 2, lid 3 onder 2) spreekt 
van vakgroepen van handelaren op het 
gebied der voedselvoorzlenin• en dus de 
vraag niet ia. hoe een vakgroep in de orga
nisatie. van Bei,luit !06/1940 is geclasseerd, 
maar alleen, of de in een vakgroep geor-
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~nleeerde handelaren al dan niet op bet 
gel:>ied der voedselvoorziening werkzaam 
zijn; 

dat aan een en ander noch de beweerde 
praktijk, dat het Bedrijfschap zich met 
genoemde vakgroep en den vlaslinthandel 
niet bemoeide, noch de bedoeling, waar
mede die vakgroep in 1944 in het kader 
van de in het Besluit 206/1940 bedoelde or
ganisatie van het bedrijfsleven is ingesteld, 
kan afdoen; 

dat mitsdien ook dit onderdeel faalt; 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt Lucardie in de kosten. (Sa-

laris f 600). 

Conclusie Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het wil mij · voorkomen, dat de Recht

bank ten onrechte voor de uitsluitende be
voegdheid van het Scheidsgerecht inge
volge art. 13 van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 besllssend heeft 
geacht de vraag, of elseresse - verder ge
mak1:1halve te noemen Lucardie - als vlas
linthandelaar behoort tot een organisatie 
of groep, als bedoeld onder art. 2 van dat 
besluit. Naar mijn mening ls hier toch 
alJeen beslissend, of Lu{'4rdie behoort tot 
de ondernemers, als bedoeld in art. 6, lid 2, 
van genoemd besluit, derhalve of hij, als 
handelaar In vlasllnt, Is een ondernemer, 
die werkzaam is op het gebied der Voed
selvoorziening, waarvoor het Bedrijfschap 
voor Vlas. en Hennep Is ingesteld. Aan dit 
Bedrijfschap, Ingesteld bij art. 1, onder f, 
van het Besluit Instelling Hootqbedrijf
schap en Bedrijfschappen voor A.k}{er
bouwproducten, is, blijkens art. 2, sub 5, 
in verband met art. 3, sub· 5, van genoemd 
besluit, als gebied, waarvoor het is Inge
steld aangewezen de teelt en de afzet van, 
de handel in, de In- en uitvoer van en de 
be- en verwerking van vlas en hennep en 
andere in Nederland voorkomende vezel
planten, alsmede de afzet van en de handel 
in, de bij de be- en verwerking verkregen 
producten en afval- en bijproducten. On
betwist is, dat vlasllnt, waarin Lucardie 
handelt is een product, verkregen door de 
bewerking van vlas. Volgens voormelde 
omschrijving valt de handel In dat product 
dus binnen het gebied van de voedselvoor
ziening, waarvoor het Bedrijfschap voor 
Vlas en Hennep is ingesteld, zodat Lucar
die, wanneer hij als vlasllnthandela.ar ge
acht moet worden werkzaam te zijn op dat 
gebied der voedselvoorziening, volgens art. 
6, Ud 2, van het Qi,ganisatiebesluit Voed
selvoorziening ltt-Q.r door het genoel1iide Be
drijfschap wordt · omvat en derhalve een 
geschil, als · het onderhavige, betteffende 
een door- een organisatie, als gemeld Be
drijfschap, krachtens art. '1, Ud 2, onder S 
van het Organisatiebesluit Voedaelvoorzie
ning opgelegde betaling bij uitsluiting in 
eerate instantie ter berechting staat van 
het in art. 13 van gemeld Orgao.iaatiebe
slult aangewezen Scheidsgerecht. In, zijn 
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~te- onderdeel bestrijdt het voorgestélde 
l:(df,1del, dat Luca.rdie, als handelaar in vlas
~ en/ot bewerkte vlall&fvallen, werkzaam 
~wie zijn op het gebied van de Voedsel
vo0rztening. Blijkbaar Is .de steller van het 
middel zich ervan bewust, dat die bestrij
ding niet is vol te houden, voorzover het 
Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap en Be
drijfschappen voor Akkerbouwproducten 
het gebied der voedselvoorziening, waar
VQOr het Bedrijfschap voor Vlas en Hen
nep. heeft omschreven als voren.gemeld. 
}lij meent echter, dat dit gebied daarbij 
ruimer is omschreven, dan hetgeen, vol
gens art. 1 van llet Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, tot de voedsel
voorziening geacht wordt te behoren, en 
dus In zover onverbindend is. Volgens ge
noemd art. 1 worden tot de voedselvoor
ziening geacht te behoren de voortbren
ging van. de handel In en de be- en ver
werking van alle protlucten van de voedsel
voorziening - met inbegrip van genot
middelen ~ zomede YR.n die producten van 
de Nederlandse landbouw, welke niet voor 
de voedselvoorziening zijn bestemd. waar
bij wordt verstaan onder landbouw 1. ak
kerbouw, tuinbouw of enige andere tak van 
bodemcultuur, met uitzondering van bos
bouw; 2. veehouderij en pluimveehouderij. 
Volgens de steller van het middel zoude 
:dus hier de voedselvoorziening beperkt zijn 
,!Dj; de voortbrenging van, de handel In en 
de be- en verwerking van de genoemde 
producten, doch niet omvatten de handel 
IR, die be~ en verwerkte producten. Begrij
pelijk Is het, dat hierbij het voorbehoud is 
gemEJ,akt "voorzover voor de onderhavige 
zaak van bela~g". Het is immers duidelijk, 
dat de hier gevoerde bewering niet op~t 
voor de "producten van de voedselvoor
ziP..ni:ng'', waaronder te verstaan alle pro
duJ!ten, best~d voQr de voeding van mens 
en dier (men vergelijke de Duitse tekst 
V-erord. 69/1941 "tür die menschliche und 
Uepsche Ernährung bestimmten Erzeug
nlsse"), zodat de handel in. door be- en 
verwerking van andere, verkregen produc
t.iep, als b.v. karnemelk, boter, kaas enz. 
ongetwijfeld tot de voedselvoorziening in 
de hier aangegeven zin behoort. 

·_Is dit nu anders gesteld met de handel 
in be" en verwerkte producten van de Ne
derlandse landbouw, welke niet voor de 
voedselvoorziening zijn -bestemd, bepaalde
lijk met de handel in vlaslint, zijnde een 
product verkregen door bewerking van 
vlas? M.i. neen; althans, wanneer men 
vla.sllnt, al la het dan vlas, dat een zekere 
bewerking heeft ondergaan, toch nog, even
als vlas, mag aanmerken als een product 
van de landbouw, ia tegenstelling tot b.v. 
linnen en daarvan vervaardigde verdere 
producten, verkregen door be- en verwer
king van tot vlasllnt bewerkt vlas. ·van 
welke producten wel niemand ln het nor
male spraakgebnnk .zal tegg:.en, dat zij in 
eigenlijke zin producten van de landbouw 
21ijn. Het wil mij daarentegen voorkomen, 
dat vlaalint en beW"er)lte vlaeatvallen wèJ. 

9 
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reeds naar het normale spraakgebruik, als 
producten van de landbouw zijn te· be
schouwen. Blijkbaar heeft dit ook tn de '

1 

bedoeling van de wetgever gelegen, ·aan
gezien immers dezelfde Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw · en 
Visserij, van wle het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 afkomstig is, ook 
de bepaling van art. 2, sub 5, van het Be
sluit Instelling Hoofdbedrijfschap en Be
drijfschappen Akkerbouwproducten in het 
leven beeft geroepen, zodat ni.i. mag wor
den aangenomen, dat die bewindsman, ware 
hij van mening geweest, dat de handel in·· 
bewerkt vlas en vlasafvallen niet viel on
der het Organisatiebesluit, allicht öf dit 
besluit zoude hebben gewijzigd öf art. 2, 
sub 6, van het InstelUngsbeslult minder 
ruim zoude hebben vastgesteld. 

Dit eerste onderdeel van het middel zal 
dan ook, naar mijn oordeel, niet kunnen 
slagen. 

Het tweede onderdeel gaat er terecht van 
uit, dat de daarbedoelde praktijk verondet-
stellenderwijze in cassatie als vaststaand 

nep in feite de V1asllnthandelaren geheel 
hebben losgelaten, zulks toch niet zoude 
kunnen wegnemen, dat die handelaren, bij
aldien het eerste onderdeel van het middel 
zal moeten worden verworpen, ingevolge de 
wettelijke voorschriften, zijn en blijven te 
beschouwen als ondernemers In de zin van 
art. 6, lid 2, die werkzaam zijn op het ge
bied der voedselvoorziening, waarvoor ge-
noemd bedrijfschap Is ingesteld, en mits
dien geschlllen t.ussen die organisatie en 
één of meer hunner in eerste Instantie be
horen tot de uitsluitende competentie van 
het, in meergemeld art. 13 van het Orga-

1 nlsatiebesluit Voedselvoorziening 1941 be-
1 doelde, scheidsgerecht. 

Het voorgestelde middel derhalve in bel
de onderdelen ongeirond achtende, conclu
deer ik tot verwerping van het beroep en 

. tot veroordeling van eiseresse tot cassatie 
in de daarop gevallen kosten. 

(N.J.) 

mag word~n aangenomen. Indien evenwel· 15 M,ia.f"t 19,i9. U1TSPR.A.AK van de Cen-
julst mocht zijn te achten, hetgeen Ik· bij . t~e Raad van Beroep. (Ambtenaren-
de bespreking van het eerste onderdeel wet 1929 art.1; Besluit Bezettlngsmeat-
van het middel meende te mogen vooro1>- regelen, S. E 93 art. 17; Wet rechtsher-
stellen, namelijk, dat het voor de vraag be- stel overheidspersoneel 1946 art. 4, le 
treffende de uitsluitende bevoegdheid van lid B.) · · 
het Sebeldsgerecht, ingevolge art. 13 van Een bij de Nederlandse Arbeidsdienst 
het Organtsattebesluit Voedselvoorziening aangesteld kaderlid moet worden aan-
1941, alleen van besltssend belang is; of gemerkt als te zijn aangesteld ln Neder-
Lucardie, ale handelaar ln vlasUnt, in de Iandse ope~bare dienst om hier te lande 
zin van art. 6, Ud 2, van dat besluit, is een werkzaam te zijn en dus als gewezen 
ondernemer, werkzaam op het gebied der ambtenaar in de zin va.il art. 1. 
voedselvoorziening, waarvoor het Bedrijf- VerJiouding tum,en het Besluit'bezet-. 
schap voor Vlas en Hennep is ingesteld, · tingsmeatregelen, s. E 93, en het Be-
hetgeen mij, gelijk ik bij het eerste onder- sluit opheffing N.A.D •• s. E 96, welke 
deel van 'het middel betoogde, inderdaad met elkander in strijd. zijn t.o.v. de da-
het geval schijnt, dan doet het m.l. overl- tum, in. l. waarvan de Arbeldsdienst-
gens niet ter zake, tot welke vakgroep, als verordening bulten werknlg ls getrede·n. 
bedoeld in art. 4 van het Organisatiebesluit Beide besluiten gaan er echter blijkbaar 
Lucardi-é bovendl"en mocht behoren, · noch 
of dle Vakgroep, in casu de Vakgroép van uit. dat vóór de buitenwerkingtre-

ding de Arbeidsdienstverordening ge-
,.Groothandel in Vlaslint", ingesteld of er- golden heeft. T.a.v. de ·buttenwerking-
kend ingevolge het Besluit 206/194_0, de z.g . 
.,Wolte1'80m-organim1.tte", al~ zodanig al tredln.g acht-de Raad E 93 (het Iaatst.ge-
dan niet op het gebied der voedselvoorzie- nomen en in werking getreden) verbln-
ning wordt gebezigd. Het komt er dan ini- dend boven E 96, zulks ongeacht de 
mere hier uitsluitend op aan, of Llicardie ·is vraag, of daaryoor ook zou kunnen wor" 
een ondernemer, die werkzaam is op het den aangevoerd, dat E 96 vermoedelijk 
gebied der voedselvoorziening, waarvoor de inderhaast •is gemaakt en minder rorg-
organtsatte, het Bedrijfschap voor Vlas en vuldlg overwogen. 
Hennep, is ingesteld. Mocht zulks terecht Het ontslag tijdens de beEetting door 
bevestigend kunnen worden beantwoord, de Duitse autoriteiten van het kaderlid 
dan is het onderhavige geschil tuesen Lu- van de N.A.D. berust i.c. niet op een 

1 

cardie aLc; ondernemer en laatstgemelde buiten de bezetting gelegen grond, om-
organisatie ook inderdaad een gesèhil, het- dat aannemelijk is gemaakt, ·dat hij tot 
welk, ingevolge -art. 13 van het Organisa:. de N.A.D. is toegetreden, althans er tot 
tiebesluit Voedselvoorziening, bij uitslui- September 1944 toe bij is gebleven, in 
ttng· in eerste instantie door het Scheids- opdracht der illegaliteit en met geen 
gerecht valt te berechten. De praktfJ"k, 

1 
ander oogmerk dan het verzet tegen de 

waarop eiseresse zich meent te; kunnen be- , tjjand en zijn trawanten te bevorderen. 
roepen en welke door de Rechtbank als In een dergelijk geval moet een ont-
vaststaande is aangenomen, kan füeraan slag, gegeven omdat aan de vijand juist 
m.l. niet· afdoen, gelijk het Hof, naar het die verzetshouding was gebleken, gezegd 
mJj voorkomt, terecht overweegt, omdat. al worden te zijn verleend op een in de 
mocht het Bedrijfschap voor Vlas en Hen- · be7.etttng gelegen grond. 
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C. D. van Beyeren, wonende te 'a-G..,.. 
venhage, eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Binnenlandse Zaken, ge
daagde In hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat-aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde op 28 Oct. 1947 aan 

"geadresseerde", waaronder ook eiser was 
begrepen, een schriftuur heeft doen uit
gaan, luidende: 

"Naar aanleiding van Uw verzoek tot 
herziening van het U destijds door of van
wege de bezetter verleend ontslag uit de 
voormalige Nederlandse Arbeidsdienst, be
richt ik U, dat Uw verzoek niet in behan
deling kan worden genomen, aangezien de 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
op het personeel van de voormalige Ne-• 
derlandse Arbeidsdienst niet van toepas
sing is.'"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
\Fenbage, bij welk gerecht eiser tegen het 
in dat schriftuur vervatte besluit beroep 
had ingesteld, bij uitspraak van 24 Mei 
1948 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - niet-ontvankelijk heeft ver
klaard eisers vordering tot vergoeding van 
proceskosten, dat besluit nietig en het 
daartoe strekkende beroèp gegrond heeft 
verklaard, het beroep voor het overige on
gegrond heeft verklaard en heeft bepaald, 
dat gedaagde het ontslag van etser Ingaan
de 6 Sept. 1944 dient te herzien als be
paald In art. 4, le lid onder ~ der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 (hier
na aan te dulden als: de Wet) ; 

0. dat H. A. C. van Lent, voomoemd. als 
gemachtigde van eiser tegen deze uit
spraak tijdig hoger beroep heeft ingesteld 
en op de bij het beroepschrift aangevoerde 
gronden · heeft verzocht, die uitspraak té 
vernietigen, voorzover daarbij het beroep 
ongegrond Is verklaard en Is bepaald, dat 
eiser alsnog ontslag moet worden verleend 
als bepaald In art. 4, le Ud onder ~ der 
Wet. en opnieuw rechtdoende het bij het 
inleidende klaagschrift Ingestelde beroep 
gegrond te verklaren ook voorzover het bij 
die uitspraak ongegrond Is verklaard, on
der bepaling dat het hem door de "Dlenst
stelle Bethmann" verleende ontslag niet Is 
gelegen In een buiten de bezetting gelegen 
grond, en onder bepaling ,voorts, dat hem 
behoort te worden verleend het ontslag, 
bedoeld in art. 6, Jid 1 onder c, der Wet; 
aan welk verzoek nog een subsidiair en een 
meer aubetdtalr verzoek Is toegevoegd; 

0. dàt gedaagde heeft gediend van 
contra-memo'rte en op de hierin aangege
ven gronden heeft verzocht: 

teó de uitspraak van het Ambtenaren
gerecht te vernietigen en te bepalen, dat 
eiser als niet zijnde gewezen ambtenaar, 
als bedoeld in de Ambtenarenwet 1929, niet 
in beroep kan worden ontvangen, respectie
vel'iJ"'k d9.t de Wet op hem niet van toe
passing is; 

2e. Indien de Raad tot de conclusie 

moch·t komen, dat het verzoek onder le 
niet kan worden ingewllligd, de uitspraak 
van het Ambtenaterrgerecht te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat èiser tijdens de bezetting heeft 

behoord tot het beroepspersoneel van de 
Nederlandse Arbeidsdienst (verder aan te 
duiden als: de N.A.D.), geregeld In de Ar
beidsdienstverordening (verordening 91( 
1941), en hij bij besluit van 23 Oct. 1944. 
van de "Generalarbeitsführeru, die toen
tertijd ine-evolge een besluit van de Rijks
commissaris vo.or het bezette Nederlandse 
gebied de bevoegdheden van de comman
dant van de N.A.Jl. had overgenomen, met 
ingang van 6 Sept. 1944 uit de N.A.D. is 
ontslagen op grond van het bepaalde in 
art. 1, lid 2 onder a, van de op 17 April 
1941 door deze commandant vastgestelde 
"Ontslagregellng voor het voorlopig ln de 
N.A.!). opgenomen personeel", d.i. wegens 
verregaande nalatigheid in de vervulllng 
van opgelegde dienstpllchten; 

0. dat het bestreden besluit is genomen 
naar aanleiding van een door eiser gedaan 
verzoek om herziening van dat ontslag met 
toepassing der Wet en nu allereerst beant
woording behoeft de vraag, of eiser be
voegd was tegen dat besluit in beroep te 
komen, welke vraag bevestigend moet wor
den beantwoord, indien hfJ was ambtenaar 
in de zin van art. 1 der Ambtenarenwet 
1929~ 

0. dat het Ambtenarengerecht heeft aan
genomen, dat dit het geval was, zulks met 
een beroep op art. 9, lid 1, der Arbelds
dienstverordening, waar is bepaald, dat de 
dienstbetrekking van de leden van de 
N.A.D. Is een publlekrechtelijke; 

0. dat gedaagde hiertegenover heeft be
toogd, dat bij toetsing aan het Besluit be
zettingsmaatregelen, S. E 93 (welk besluit 
verder wordt aangeduid als: E 93) en voor
al aan het Besluit Opheffing N.A.D., S. 
E 95 (welk besluit verder wordt aangeduid 
als: E 96) aan dat te Ud van art. 9 ver
bindende kracht moet worden ontzegd; 

0. dienaangaande, dat krachtens art. 1 7 
van E 93 -:- welk besluit is genomen op 
een voordracht van 5 Sept. 19,4, is gedag
tekend 17 Sept. 1944 en Is uitgegeven en 
In werking getreden 20 Sept. 1'944 - de 

· Arbeidedienstverordening, geplaatst op de 
aan dat besluit toegevoegde lijst B, naar 
gelang het grondgebied •an het Rijk in 
Europa door de vijand is ontruimd, In het 
bevrijde gebied bulten werking ·lB getreden: 
en 

dat in E 95 - hetwelk is genomen op 
een voordracht van 11 Sept. 1944, Is ge
dagtekend 12 Sept. 1944 en Is uitgegeven 
en in werking getreden 18 Sept. 1944 -
o.m. is bepaald: dat de Arbeidsdlenstver
ordeniug bulten werking wordt gesteld met 
Ingang van de dag van Inwerkingtreding 
van dit besluit: dat met Ingang van deze 
dag de N.A.D. is opgeheven; dat, onver
minderd de mogelijkheid van ontslag op 
grond van het Zulveringebe'Bluit, alle per
sonen, in dienst van of we11uaam bij de 
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N.A.D., met ingang van de dag van in
werkingtreding van dit besluit zijn ont
slagen; 

0. dat deze twee besluiten met elkaar in 
strijd zijn ten opzichte van de datum, met 
ingang waarvan de Arbeidsdienstverorde
ning buiten werking treedt, maar met el
kaar althans in zoverre overeenstemmen, 
dat ze er beide blijkbaar van uitgaan, dat 
deze verordening over de tijd vóór het bui
tenwerkingtreden (waarover hierna nader) 
als verbindend moet worden beschouwd; 

dat de Raad daarom zonder toetsing aan 
de bepalingen van het La.ndoorlogregle
ment aanneemt, dat die verordening over 
die tijd verbindend is geweest, en dit te 
meer, omdat het belang der rechtszeker
heid, met het oog waarop E 93 is gegeven, 
ernstig in gedrang zou kome~ indien de 
administratie of de rechter bevoegd zou 
moeten worden geacht de op lijst B ge
plaatste bezettingsregelingen aan de be
palingen van het Landoorlogreglement te 
toetsen; 

dat ook de motieven, welke de wetgever 
bij de i,1aatsing op de lijsten A en B van 
E 93 vermoedelijk hebben geleid, geen ge
noegzame grond geven voor het innemen 
van een ander standpunt; 

0. dat de Raad evenmin aanneemt, dat 
E 95 een nadere, van E 93 afwijkende, 
regeling zou geven, zoals in art. 28 van 
laatstgenoemd besluit is voorzien (nog 
daargelaten, dat, ware dit het geval, dit 
nog niet zou insluiten, dat de Arbeidsdienst
verordening geacht zou moeten worden 
nimmer van kracht te zijn geweest) ; 

dat immers E 95, daar dit besluit eerder 
is genomen en in werking getreden dan 
E 93, niet kan worden aangemerkt als een 
nadere regeling, als in dat artikel 28 be
doeld; 

dat E 95 ten aanzien van de buitenwer
kingstelllng van de Arbeidsdienstverorde
ning ook niet kan worden gezien als een 
speciale tegenover E 93 als een algemene 
regeling, daar de plaatsing op lijst B van 
laatstgenoemd besluit niet minder speciaal 
is dan het omtrent de buitenwerkingstel
ling bepaalde in E 95; 

0. dat in dit verband voorts opmerking 
verdient, dat de Raad, voorzover E 95 in 
strijd komt met E 93, dus met name ten 
opzichte van de datum van buitenwerkhig
treden der Arbeidsdienstverordening, laatst
genoemd Besluit, als zijnde het laatst ge
nomen, verbindend acht boven het eerst ... 
genoemde; zulks nog ongeacht de vraag, 
of hiervoor ook zou kunnen worden aan
gevoerd, dat E 95 vermoedelijk enigszins 
inderhaast is gemaakt en minder zorg
vuldig overwogen; 

0. dat er geen reden bestaat aan te ne
men, dat de verbindendheid der Arbèids
dienstverordening tot de dag harer buiten
werkingstelling niet zou gelden ten aanzien 
van art. 9 (1) dezer verordening; nog daar
gelaten, of bet publiekrechtelijk karakter 
van de N.A.D. en de publiekrechtelijke 
functie van de hierbij aangestelde kader-

leden niet evenzeer zou moeten worden 
aangenomen als die bepaling niet was ge
scbréven; 

0. dat vanwege gedaagde weliswaar is 
betoogd, dat die bepaling voor de Néfler
landse wetgeving geen betekenis beeft, 
doch de Raad dit standpunt niet kan de
len, te minder, daar bij de plaatsing op de 
vorenbedoelde lijst B ten opzichte van die 
bepaling geen afwijkend nader voorschrift 
is gegeven, gelijk wel is geschied ten op
zichte van bepalingen uit andere op die 
lijst geplaatste bezettingsregelingen; 

dat ook de plaatsing op lijst A van de 
verordening 27/1944, houdende in hoofd
zaak strafbepalingen jegens degene, die 
zicll aan de vervulling van de arbeids
dienstplicht onttrekt of uit de N.A.D. de
serteert, niet voor gedaagde's standpunt 
pleit; integendeel, de plaatsing van deze 
verordening op deze lijst te meer beteke
nis heeft, indien de Arbeidsdienstverorde
ning en ook art. 9 ( :J_) daarvan voor de tijd 
der bezetting wel als van kracht worden 
aangemerkt; 

dat voorts, al zou (gelijk namens gedaag
de is gesteld) art. 4 van E 95 - bepalend, 
dat, onverminderd de mogelijkheid van ont
slag op grond van het Zuiveringsbesluit, 
alle personen, in dienst van of werkzaam 
bij de N.A.D. met ingang van de dag van 
inwerkingtreding van dit besluit zijn ont
slagen - bij legalisering van art. 9· ( 1) der 
Arbeidsdienstverordening acpterweg~ heb
ben kunnen blijven (wat de ~ in het 
midden laat), zulks geenszins voldoende zou 
zijn om aan te nemen, dat dit art. 9 (1) 
onverbindend zou zijn; 

dat verder bij het namens gedaagde ge
voerde betoog is opgemerkt, dat met art. 
4 van E 95. ~ wetgever ach ter het ver
leden van de N.A.D. eenvoudig een streep 
heeft gezet, maar dit geenszins betekent, 
dat ook een streep is gezet dóór dat ver
leden; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
de Raad bet standpunt van het Ambtena
r.engerecbt deelt en van oordeel is, dat 
eiser in zijn betrekking bij de N.A.D. was 
aangesteld in Nederlandse openbare dienst 
om hier te lande werkzaam te zijn en mits- · 
dien ten tijde van het instellen van zijn 
beroep gewezen ambtenaar was in de zin 
van art. 1 der Ambtenarenwet 1929, zodat 
het Ambtenarengerecht zijn beroep terecht 
ontvankelijk beeft geacht; 

O. dat wijders moet worden onderzocht, 
of de Wet op eieer van toepaesing was, 
welke vraag gedaagde ontkennend beeft 
beantwoord op grond, dat eiser, omdat bij 
werkzaam is geweest bij de N.A.D., niet 
kan worden gerekend tot de "aan Ons ge
trouwe personen in overheidsdienst of 
daarmede gelijkgestelde dienst", waarvan 
sprake is in de considerans der Wet; 

0. dat de Raad - nog daargelaten dat 
eiser, naar hierna nog nader zal blijken, 
wel behoort tot de aan de Kroon ge
trouwe personen - ook dat standpunt van 
geda,agde niet kan volgen, maar van oor-
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deel Is, dat de vraag of de Wet op else:t 
toepasselijk Is, niet kan worden beant
woord uitsluitend met een beroep bp de 
conälderans, maar daartoe vooral moet 
wol'den gelet op de In de Wet opgenomen 
l)epallngen; 

0. hieromtrent, dat hèt, na het eerder 
overwogene, g-een toelichting behoeft, dat 
eiser beh<>ort tot de In artikel 1 der Wet 
bedoelde personen, op of na 15 Mei 1940 in 
openbare dienst hier te lande krachtens 
aanstelllng werkzaam; 

dat hij v~ . lilet behoort tot een der 
van de werking der Wet uitgezonderde ca
te,Orletin: 

dat te zijn.en aattzlen Inzonderheid geen 
beroep kan worden gedaan op het 6e Ud. 
van art. 3 welke bepa.l.lng kennelijk be
oogt om o.m. de aan de Kroon niet ge
trouwe personen bulten de werking der 
Wet te stellen - volgens welke bepaling 
geen hemenlng plaats vindt o.a. indien de 
getroffene ls ontslagen 01> grond van het 
Zulveringsbeslult 1945 (Stbl. F 132) of het 
Zulveringsbeslult (Stbl. E 14); 

dat eiser Immers geen ontslag op grond 
van een dezer besluiten is gegeven; 

o. dat de Wet op eleer dus wel van toe
passing Is; 

0. dat de bewoordingen van het bestre" 
den besluit ruimte la.ten voor de mening, 
dat het slechts strekt tot nlet-onvankeUJk ... 
verklaring van het verzoek om herzlenlng 
van het ontslag en niet (mede) tot afwij
zing van dat verzoek, maar belde partijen 
en eveneens het Ambtenarengerecht het 
besluit anders hebben opgevat en ook de 
Raad het aanmerkt ale een besluit tot wei• 
gering van de (tijdig) gevraagde herzie
ning; 

O. dat de Raad met het Ambten&renge-
recht van oordeel Is, dat gedaagde ook be
voegd was zulk een besluit te nemen, het
geen gedaagde trouwens ln hoger beroep 
niet meer heett ontkend; 

0, dat het vorenstaande tengevolge heeft 
dat, gelet op de artt. 1, 2 en 3 der Wet, 
gedaagde verplicht was het aan eiser tij
dens de bezetting verleende ontslag te her
zien, zodat het bestreden besluit, tot weige
ring van herziening met die artikelen l!ltrijdt 
en bij de aangevallen uitspraak terecht 
nietig is verklaard; 

O. dat de Raad nu nog met toepassing 
van art. 47 (l) der Ambtenarenwet 1929 
dient na te gaan, zoals ook het Ambtena
rengerecht heeft gedaan. welk besluit ge
daagde met toepassing der Wet behoort te 
nemen; 

O. dat dlt, gelet op art. 4 der Wet, af
hangt van het antwoord op de vraag, of 
het voormelde aan etser gegeven ontslag 
hem ln feite ls verleend op een bulten de 
bezetting gelegen grond; 

0. dat het oordeel van het Ambtenaren
eerecht, dat dit wet het gevat wu, steunt 
op de overweging dat, waar de N.A.D. een 
door de Duitse bezetting in Nedet-land ln ... 
geatelde openbare dienst was ter behartl
gtng van Dultse belangen, het ontslag uit 

die dienst van elaer, met welke motieven 
eiser zich ook aan deze dienst verbonden 
mocht hebben, niets met de Nederlandse 
zaak en het Nederlandse belang had te ma
ken; 

dat vanwege eiser daartegenover in den 
brede en onder overlegging van vele be
scheiden la betoogd, dat bekendheid met de 
feiten moet lelden tot de slotsom, dat de 
N_t\...D. noch is opgericht om Duitse be
langen te diènen, noch die belangen ge. 
dlend heeft, maar Integendeel, ondanks de 
voortdurende pogingen van Duitse en van 
N.S.B.-zijde gedaan om het Nederlandse 
karakter van de N.A.D. aan te tasten, 
heeft gestrekt ten nutte van het Neder" 
landse volk; · 

0. dat de Raad In het midden kan laten 
en laat wat van dit een en ander la, maar 
In elk geval oordeelt dat, al zouden eisers 
stellingen moeten worden verworpen, hier• 
mede nog geensziu zou ztjn uitgemaakt, 
dat het aan eiser verleende ontslag is ge. 
geven op een bulten de bezetting gelegen 
grond : 

dat h-t Immers 7.eer wel denkbaar la, dat 
Iemand tot de N.A.D. Is toegetreden. al
thans er zelfs tot September 1944 toe blJ 

· is gebleven, tn opdracht der lllegaliteit en 
met geen ander oogmerk dan . het verzet 
tegen de vijand en zijn trawanten te be
vorderen; 

dat ln een dergelijk geval een ontslag, 
gegeven juist omdat de verzetsbottdlng aan 
de vijandelijke machthebbers was gebleken, 
geenszins kan worden gezegd te zijn ver
leend op een buiten de be7.etttng gelegen 
grond, maar integendeel duidelijk Is ver• 
leend op een grond, gelegen in de bezet
ting; 

0. dat hiermede trouwens In overeen• 
stemming is hetgeen namens gedaagde ter 
terechtzitting van 18 Jan. 1949 ie betoogd 
in zoverre daarbij Is aangevoerd, dat de 
enig jutste houding, speciaal voor een lei
dende figuur, was, gelijk de meesten in 
1941 hebben Ingezien, een principiële welp. 
ring om met de N.S.B.-kliek in de N.A.D. 
samen te werken en mitsdien er uit te lo
pen, doch dat een uitzondering alleen wordt 
gernaakt voor diegenen, die kunnen aan
tonen, dat zij ln de N.A.D. zijn gegaan ot 
gebleven uitsluitend met de voorop gezette 
bedoeling ,om daardoor ln de gelegenheid te 
zijn verzetsactie tegen de v:lja.nd te voeren 
en da.t zij zodanige actie Inderdaad hebben 
gevoerd; 

0. dat de Raad nu van oordeel Is, dat 
zulks ten aanzien van eiser inderdaad Is 
aangetoond; 

0. dat toch in het bijzonder op grond 
van het op de belde terechtzittingen ver
handelde als vaststaande moet worden aan
genomen: 

vooreerst, dat etaer, Inzonderheid ook na
dat tegen het .eind van 1948 de zg. Ger
maanse groet was ingevoerd, btj het be
roepskader "an de N .A.D. werkr.aam is ge. 
bleven Ingevolge een hem van de kant van 
het ondergrondae verzet ultdMikkelijk ge• 
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geven opdracht, en dat bij door zijn activi
teit 1n de N.A.D. dat venet metterdaad 
heeft gediend; en 

voorts. dat het ontslag uit de N.A.D. hem 
is verleend, nadat de leiding ervan In het 
begin van September 1944 was overgegaan 
in Duitse handen, en omdat zijn onbe
trouwbaarheid Jegens de zaak van de be
zetter toen aan deze was gebleken; 

0. dat de Raad dit een en ander aan
neemt mede gelet op de verklaringen. at
gelegd door de getuige Corman, wiens me
delingen. voormver hier van belang, In 
hoofdmak zijn bevestigd door de getuige 
Koot, die sedert September 1944 comman
dant is geweest der Binnenlandse Strijd
krachten en ook voordien in het onder
grondse verzet tegen de vijand een voor
aanstaande plaats beeft ingenomen; 

dat de gemachtigde van gedaagde ter 
terechtzitting van 22 Febr. 1949 weliswaar 
In den brede heeft betoo~ dat de hou
ding van genoemde Corman tijdens de be
zetting van zodanige aard is geweest, dat 
hij zeker niet moet worden beschouwd als 
de aangewezen man om een oordeel uit te 
spreken over het venet in de N.A.D. en 
over de houding die anderen in dat vei-Mt 
hebben aangenomen: 

dat dit betoog evenwel is gevoerd zondtn· 
rekening te houden met de belangrijke ver
klaringen, door de getuige Koot atgelegd, 
têrwijl daarbij bovendien uit het oog. 11!1 
-.erloren, • dat, al zou er op de houding van 
genoemde Corman terecht aanmerking 
kunnen worden gemaakt - wat de Raad 
in het midden laat - dit niet wegneemt, 
dat vaststaat: 

vooreerst, dat deze Corman sedert het 
voorjaar van 1943 rechtstreeks in contact 
heeft gestaan met de getuige Koot en mede 
op diens aanraden in de N.A.D. Is gebleven 
en hiermede het ondergrondse verzet heeft 
bevorderd; 

voorts. dat althans eisers blijven In de 
N.A.D. mede door de verklaringen der ge
tuigen Corman en Koot, In onderling ver
band en samenhang beschouwd, geheel 
wordt gedekt; 

0. dat de goed-vaderlandse houding van 
eiser nog te eerder kan worden aangeno
men, wijl jegens hem niet alleen geen 
enkele maatregel Is genomen Ingevolge 
enig Zuiveringsbesluit, maar ook bij de zut. 
vertng vanwege het Mlnl.et-erte van Oorlog 
geen maatregel te zijnen nadele ls toege
past, doch hij als officier Is gehandhaafd en 
In werkelijke dienst geroepen; 
• 0. dat hier-bij nog moet worden opge
merkt, dat de In de aangevallen. uitspraak 
vermelde brief van 2 Maart 1946, door eiser 
aan gedaagde gericht - welke :brief de tn" 
druk wekt, dat eiser op 6 Sept. 1944 op zijn 
post bij de N.A.D. niet is terug,rekeerd, 
omdat hij door reismoellUkheden ztjn stand
plaats niet meer kon bereiken - door de 
Raad wordt aangemerkt (gelijk ook door 
eisers raadsman ter terechtzi ttlng Is ge
däln) als_.ln strijd met de waarheid, maar 
dat die brief, hoe afkeurenswaardig oo~ 

hem in het onderhavige geding geen na
deel kan toebrengen; 

O. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
aan etser tijdens de bezetting verleende 
ontslag In aanmerking komt voor herzie
ning krachtens art. 4, te Ud onder B, der 
Wet en dat bij de aangevallen uitspraak 
ten onrechte is bepaald, dat het ontslag 
moet worden herzien volgens art. 4, le Ud 
onder A; 

O. dat die herziening echter, ingevolge 
het bepaalde in art. 6, le Ud aanhef en 
onder a. der Wet, niet kan leiden tot een 
wederindlenstneming, omdat door de op
heffing van de N.A.D. en het aan het per
soneel van de N.A.D. verleende ontslag uit 
kracht van E 95 Is ontstaan een buiten de 
bezetting gelegen grond voor ontslag; 

dat hierbij opmerking verdient, dat als 
consequentie van 's Raads hierboven ver
melde standpunt, dat de Arbeidsdienstver
ordenlng krachtens E 93 buiten werking 
Is getreden naar gelang het grondgebied 
van het Rijk in Europa door de vijand Is 
ontruimd, tevens moet worden aangeno
men, dat ook de opheffing van de N.A.D. 
niet eerder een feit ls geworden en dat het 
aan het pe.rsoneel van de N.A.D. uit kracht 
van E 95 verleende ontslag ten aanzien van 
eiser eerst is ingegaan op de dag, waarop 
het deel van het grondgebied des RiJks. 
waar eiser zich bevond, door de vijand ls 
ontruimd; 

O. dat daarom, met toepassing van het 
2e Ud van dat art. 8, gedaagde aan etser 
ontslag moet verlenen met ingang van die 
dag, met regeling der rechtspositie en toe
kennlng van een schadeloosstelling als In 
art. 4, le Ud B onder ben c, der Wet aan
gegeven; 

O. dat eiser bij de aangevallen uitspraak 
voorts op goede grond niet-ontvankelijk ls 
verklaard in zijn vordering tot vergoeding 
der proceskosten, zodat die uitspraak ook 
in zoverre moet worden bevestigd; 

0. dat de Raad termen aanwezig acht 
aan eiser de kosten, gemaakt tot het voor
brengen der getuigen Connan en Sperna 
Weiland, uit 's Rijks kas te vergoeden, en 
wel tot eep bedrag van f 10,80; 

0. dat mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rech tdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzover eiser daarbij niet-ontvankelijk ls 
verklaard ln zijn vordering tot vergoeding 
der proceskosten en voorzover daarbij het 
besluit van gedaagde van 28 Oct. 1947 nie
tig en het beroep gegrond is verklaard; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige; 
Bepaalt, dat gedaagde het aan eiser met 

ingang van 5 Sept. 1944 verleende ontslag 
dient te herzien, in dier voege. dat ge
daagde eiser uit zUn betrekking bU de 
N.A.D. ontslag zal verlenen met ingang 
van de dag, waarop het deel van het grond
gebied van het Rijk, waar eiser zich be
vond, door de vijand Is ontruimd, met re
geling van zijn rechtspositie .en toekennJ:QB 
van een achadeloosstelll,ng overeenkoIQStlg 
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het bepaalde 1n art. 4, le lid B onder b en 
e, der Wet; 

Beveel~, dat aan eiser de kosten.. ge
maakt tot het meebrengen van de getuigen 
Corman en Sperna Weiland, uit 's RJjks kas 
zullen worden vergoed tot een bedrag- van 
f 10,80. . 

"(A.B.) 

lS Maart 19,f.9. UITSRPAAK van het 
Ambtenarengerecht Arnhem, (Ambte
narenwet 1929 art. 24). 

Tegen een meningsuiting -staat geen 
beroep open, aangezien men daardoor 
niet rechtstreeks in zijn belang is ge
troffen. Zij had slechts aanleiding kun
nen zijn een voor beroep vatbare beslis
sing te vragen. 

J"an Bolding, gewezen brigadier van poli
tie, wonende te Almelo, klager, 

tegen: 
de Burgemeester der gemeente Almelo, ver
weerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Gezien de stukken; 
Ten aandefl. der feiten: 
O. dat de Burgemeester van Almelo b)J 

brief, d.d. 18 October 1948. Afd. CR. No. 
6753, aan J. Holding, gewezen hoofd
wachtmeester van Gemeentepolitie, wonen
de te Almelo, heeft geschreven: 

"In antwoord op Uw schrijven van 8 
September J.l. deel ik U het volgende mede: 

,,Naar mijn mening werd aan U over het 
tijdvak van 1 .Januari tot en met 19 Sept. 
1946 niet te weinig salaris uitbetaald. 

.,Aangezien aan U, ter uitvoering van 
het Voorlopig Rangenvoorschrift Personeel 
Ger;neentePolltie, d.d. 7 Mei 1946, geen nieu
we rang Is toegekend, behield U de rang 
van hoofdw&ehtmeester met de daaraan 
verbonden bezoldiging overeenkomstig de 
Verordening Bezoldiging Politie 1943 • 

.,Mocht de Minister van Binnenlandse Za
ken naar aanleiding van Uw aan hem ge
richt verzoek be..slulten, U met terugwer
kende kracht, alsnog de rang van brigadier 
toe te kennen, dan zal het U overeen
komstig het Voorlopig Bezoldtglngsvoor
schrift P81'8Qneel Gemeentepolltie, dd. 7 Mei 
1946, toekomende meerdere tractement als-
nog worden uitbetaald"; · 

l?,o•t aJm: 1 • rechte. 
0. enz.; 

· 0. dat nu in -de eerste plaats is uit te 
makel), of )dager In zijn beroep kan wor" 
den ontvangen, - hetgeen verweerder ont" 
kent; 

0. dat klager zegt in beroep te komen 
tegen .~e in dit schrijven (het schrijven 
van verweerder, dd. 18 October 1948) ver
vatte beschikking"; dat echter het Ambte• 
narengerecht zodan.lge beschikking niet ln 
dit schrJjven vennag te le.r;en, daar dit 
slechts een mening van verweerder behelst, 
dat aan kla,ger over het tijdvak van l _ .Jan. 

tot en met 19 Sept. 1946 niet te weinig sa
.larls is uitgekeerd; 

O. · dat nu tegen een meningsuiting op 
zich zelf geen beroep openstaat, immers 
klager daardoor niet rechtstreeks In zijn 
belang is getroffen. en zulk een uiting al
leen aanleiding bad kunnen zijn om een 
voor beroep vatbare· beslissing ten aanzien 
van klager aan de Burgemeester te vra
gen; enz. 

Rechtdoende: 
Verklaa.rt -het beroep niet-ontvankelijk. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.~.) 

15 Maart 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (Drankwet S. 1931 No. 476, art. 
64). 

Uit de bewijsmiddelen kon de Recht
bank aftelden het telastegelegde "toe
laten" van een persoon beneden ·16 jaar 
in den zin van art. 54 lid 1 der Drank
wet S. 1931 No. 476, te weten: gedogen 
dat deze persoon daar binnentrad of 
binnengekomen, zich daar ophield, 

Art. 54 lid 4 der Drankwet S. 1931 No. 
476, sprekende van den verlcoper van 
zwak~alcoholischen drank of zijn ver
vanger, heeft met dezen laatste In aan
sluiting op art. 454 Sr. het oog op huis
genoten en bedienden van den tapper 
van dien drank, en sluit niet uit dat die 

verkoper van dien drank kan zijn de ver
vanger van den houder .der vergunning 
voor den verkoop van sterken drank ln 
het klein in den zin van art. 1 dier 
Drankwet, krachtens welke vergunning 
het verkopen of verstrekken van eerst
bedoelden drank plaats vindt. (Anders: 
Adv •• Gen. La.ngemeijer ). 

Op het beroep van F. v. K;., van beroep 
caféhouder, wonende te Dordrecht, req. van 
cássatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Dordrecht van 16 Oct, 1948, 
waarbij in hoger beroep, met vernietiging 
van een den req. van het hem telastege
legde vrijsprekend mondeling vonnis vt1.n 
den Kantonrechter aldaar van 26 Mei 1948, 
req. wegens 

f· in ene voor het publiek toegankelijke 
localiteit, waarvoor burgemeester en wet
houders ene vergunning hebben verleend. 
personen beneden 16 Jaar anders dan in 
gezelschap van een meerderjarige toelaten; 

b. als verkoper van zwak-alcohollecben 
drank ln de uitoefe:ntng v"n het berqep aan 
pez:sonen beneden 16 jaa~ dien. drank ver-
kopen;, · · 

met aanhalin& van de ,a.rf,t.. 1 • . 64, 60 ,en 
66 der Drankwet (S. 1931 ®· '4't6), en .~~. 
62 en 91 Sr.. is veroordeeld tot twe~. g~~
boeten elk van~ tien gulden, _:elk _biJ. ~ g~
breke van betalinc en verbaa.]. t~ _-y~an,-r.n 
door een hechtehJs van vijf da.gen; (geple~t 
door Mr S. van Oven', adv~ te .. •~Graven-
hage).. . . 
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Conclusie Adv.-Oen. Langemeijer: 
Van de beide in deze zaak bepleite midde

len betwist het éerste, dat het bewezen ge
drag van req .. tegenover de vijftienjarjge 
jongen, die tn de door hem beheerde locali
tett verschillende glazen bier heeft gedron
ken als "toelateti!' mag woroeh aangeduid . . 
Het betoog kontt mtJ nlet juist voor. Oe 
als bewijsmiddel In het vonnis op~nomen 
verklaring van req. zelf houdt in, dat hij op 
de tijd waarbinnen de jongen tn het café 
is geweest daar als vervanger van de ver
gunninghouder aanwezig Is gewee8t en nie
mand op grond van zijn leeftijd verwijderd 
of hem het verblijf ontzegd heeft. Naar 
mijn mening vloeit hieruit het bewijs voort 
van "toelaten" in de betekenis, die het in 
het toegepaste voorschrift heeft, d.i. van 
laten binnen komen en binnen blijven zon
der iets daartegen in te brengen, terwijl 
men de eerst aangewezene zou zijn om dat 
te doen en het volste recht daartoe zou 
hebben. Meer kan men hier tn "toelaten" 
niet lezen; het ware met de realiteit in 
strijd om te denken aan ~en uitdrukkelijk 
verlenen va.il de toega.hg, wat immers in 
een café aan niemand pleegt te geschie
den. 

Het tweede ttllddel geeft uiting aan de 
stelling, dàt, nu enerzijds bewezen is ver
klaard, - wat ook, althans in hoger beroep, 
niet betwist is - dat req. was vervanger 
van de vergunninghouder, niet tevens be
wezenverklaard had kunnen worden, dat hij 
handelde in de uitoefening van zijn beroep 
als verkoper van drank. bit bezwáar komt 
mij.géwichtiger voor dan het eerste. Welis
waar zou ik hU zuiver taalkundige beschou
wing het voor zeer wel mogelijk houden om 
van de vervanger van een vergunninghouder 
te zeggen, dat hU het beroep van ,,verko
per" van drank uitoefent. Echter, dlt lijkt 
mij niet toelaatbaar bi het bijzondere ver
band van de .hier toepasselijke wetsbepa
ling. Deze laatste toch, art. 64 van de 
Drankwet, stelt nadrukkelijk naast elkaar 
de "verkoper" en de "vervanger". Onder 
die omstandigheden mag men aan het 
eerstgenoemde wooro m.i. in de telasteleg
ging ~n andere betekenis toekennen dan 
een die de "vervanger" buitensluit. 

N-u heeft weltswaar de veroordeelde in 
zUn 'è·lgen als bewijsmiddel gebruikte ver
klaring ook zichzelf achtereen volgens als 
"vervanger" en "verkoper" bestempeld. Dit 
had ook wellicht aan de Rechtbank aanlei
·dlng kunnen geven tot een overweging vol
gens welke zij aannam, dat de verdachte 
het woord "verkoper" (dat hij vervanger 
was, is wel zeker) in een andere betekenis 
dan de wetteH,jke gebruikte. Wel verre 
echter van dit te doen heeft de Rechtbank 
ook blijkens haar qualtficatte aan "verko

per" de wettelijke betekenis gehecht. On
der dle omstandigheden moet naar mijn 
mening worden beslist, dat de verklaring 
van verdachte een innerlijk te,;enstrljdige 
inhoud had en daarom niet had mogen bij
ttragen noch tot het bewijs dat req. ,.ver
vanger", noch tot het bewijs dat hij "ver:. 
koper" was. 

Ot> deze ,;rond concludeer ik dat Uw 
Raad het vonnis waarvan beroep vernietlge 
en de zaak verwjjze naar het Gerechtshof 
van het ressort teneintle haar op het be
staande hoger beroep opnieuw te berech
ten en at te tl.oen. 

De Hoge Ra.ad, enz.; 
Gehoofd het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den req. voorgesteld bij pleidooi en 
luidende: 

I. 8. althans v. t. van de attt. 350, 358, 
359; 4!5 Bv., 54 der Drahkwet; 

omdat U\t de bewijsmiddelen niet kan . 
worden afgeleidt dat verdachte den 15-jart
ge heeft toeg-elatert; 

lI. S. althans v. t. van de genoemde 
artikelen, 

omdat de beslissing op tegenstrijdige 
gronden berust, nu enerzijds wordt vast
gesteld, dat verdachte handelde als ver
vanger en anderzijds, dat hij daarna han
delde in de uitoefening van zijn beroep als 
verkoper van drank. waaronder begrepen 
zwak alcoholische drank; 

ö. dat in het bestreden vonnis, met quali
ficatle en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van req. Is bewezenverklaard: 

dat hij op 6 Maart 1948 te ongeveer 20 
uur te Dordrecht ln een voor het publiek 
toegankelijke localiteit gevestigd Vlsstraat 
no. 8, waarin door hem verdachte als ver
vanger een cafébedrijf wero uitgeoefend en 
waarvoor door B. en W. van Dordrecht een 
tat,vergUnnln,; vnor den verkoop van ster
ken drank in het klein uitsluitend voor ge
bruik ter plaatse was verleend, een 15-Ja
rlg persoon anders dán in gezelscha&> van 
een meerderjarige heeft toegelaten en daar
na aan dezen persoon in de uitoefening van 
zijn beroep al& verkoper van drank. waar
oi1der begrepen zwak alcoholische drank 
vati laatstgemelden drank (bier) heeft ver
kocht; 

0. omtrent middel I ~ 
dat Dirk Pieterman blijkens ambtsedig 

proces-verbaal van 13 Maart 1948 aan ver
be.lisanten heeft opgeg-even, dat hij .op 6 
Maart 1948 omstreeks 20 ûttr tnet tljn 17-
jarigen vriend Sebes het caf'é "de ·crim
pet-t Balm" aan de Visstraat te Dordrecht 
ts binnengegaan, en ter terecht2ltttng van 
den Kantonrechter als getwge aan dezen, 
dat hij tq Mei 1948 16 jaar is geworden, en 
dat req. ter terechtzitting der Rechtbank 
heeft opgegeven, dat hij op 6 Maart 1948 
van to tot 21 iiur In perceel "dë Crlmpert 
Se.lrh" lh een voor het publiek toeganke• 
Iljke localltelt aanwezig Is geweest en nie
mand op grond van te jeugdigen leeftijd uit 
die localtteit heeft verwijderd noch den toe
gang tot die iocaltteit heeft óritzegd; 

dat de Rechtbahk uit d~ze bewijsmiddel~n 
kon, anelden het telastegelegtlè In die loca
Hteit toelateti van Dirk Pieterman door 
req,, in den zin va11 art. 64 lid 1 der bre.nk
w-ët S. 1981 no. 4'16, te weten: gedogen dat 
Pieterman daa.r binnentrad of. binnenge. 
komen. zich daar ophield; 
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dat derhalve dit middel ondeugdelijk te; 
0. omtrent middel II: 
dat req. ter tetechtzlttlng der Rechtbank 

heeft verklaard, dat hij op voormeld tijd
stip in voornoem9-. p.erMel, waarvoor door 
B. en W. van Dt9n!recht een tapvergunning 
voor den verkoop van sterken drank ln het 
klein uitslaiitend voor gebruik ter plaatse 
was verleèndt "als vervanger van den v~r
gunninghouder F. W. van der W. het café
bedrijf heeft uitgeoefend" en daar toen "in 
de uitoefening van zijn beroep als verko
per van drank, waaronder begrepen zwak
alcohollschen drank''t bier heeft verkocht; 

dat echter tussen deze beide verklaringen 
onderling geen tegenstrijdigheid bestaat; 
dat toch weliswaar de Rechtbank, die 

da.ama.ast voor het bewijs slechts bezigde 
twee processen-verbaal inhoudende verkla
ringen van voornoemden minderjarige, blij. 
kens voormelde quaUflca.tie van het bewe
zenverklaa.rde req.'s woorden ,,in de uitoefe
ning van zijn beroep als verkoper van 
drank, waaronder begrepen zwak-alcoholl
schen drank" heeft opgevat in den zin van 
het eerste gedeelte ~n het alternatief, voor
komend in den aanhef van art. 54 Ud 4 ·der 
Drankwet (S. 19Sl no. 47-6) : ,,Het is den 
verkoper van zwak-aloohollsche* drank o{ 
zijn vervanger verboden in de uitoefeniiilJ 
van het beroep aan personen beneden 16 
jaar dien drank te verkopen of te verstrek
lten" .; 

dat evenwel deze bepaling van deze 
Drankwet, wélke, sprekende van d~n ver
koper van zwak-alcoholischen drank of zijn 
vervanger, met de-&en laatste in aansluiting 
op art. 454 Sr. het oog heeft op huisge
noten en bedienden van den tapper van 
dien drank, niet uitsluit dat die verkoper 
van dien drank kan zijn de vervanger van 
den houder der vergunning voor den ver
koop van sterken drank in het klein in den 
zin van art. 1 dier Drankwet, krachtens 
welke vergunning het verkopen ot ver
strekken van eerstbedoelden drank plaats 
vindt: 

dat derhalve ook dit middel niet kan 
elagen ; 

Verwerpt het beroep. 
(N.J.) 

15 "Vaart 1949, ARREST van den Hogen 
Raad. (Prijteii.verordening Zeevis 1946, 
art. 14; Prijzenbeschikking iianng en 
Haringproducten 1946, art 21), 

Het is verboden da.t de kleinhandelaar 
de door hem ontvangen vis ook verkoopt 
bulten het normaal afzetgebied van den 
kleinhandelaar, en derhalve als ve~end
huis van vis naar ver of minder ver af
gelegen plaatsen optreedt, doch b:et zou 
in strijd met de bedoellilg van het vast
stellen van de voor hem geldende rilë.xi
mumprijzen zijn, indlen he't hem geoor~ 
loof d ware in dat geval opnieuw vracbt
k9sten ( behalve het in de wet ~noemde 
bezorgloon van 10 cents per bezorging) 

voor het vervoer naar die nieuwe be
stemmlngsplaàtsen in rekening te bren
gen en wdoende de voor hem vastge
stelde maximumprijzen te overschrij
den. 

H~tzèlfde geldt ook voor de onder een 
speciale regeling vallende kleinhandel in 
haring en haitingproducten. 

(Andére : ~dv.-~n .. Langemeljer). 

Op het beroep van N. C. H., vishandelaa!"', 
wonende te Bloemendaal, req, van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Bijz. 
Politierechter te Haarlem van 20 8ept. 1948, 
waarbij, met vernietiging in hoger beroep 
van een vonnis van den Tuchtrechter voor 
de Prijzen te Haarlem van 19 Mei 1948, req. 
wegens: 

1. ,,Een voorschrift gegeven krachtens 
de artikelen 8 of 4: der Prijsopdrijvlngs- en 
Hamsterwet 1989 niet nakomen" en 

2. ,.tn strijd handelen met een in een op 
grond van het Organisatiebesl. Voedselvoorz. 
1941 uitgevaardigde verordening gesteld 
verbod of vastgesteld voorschrift", met aan
haling van de artt. 7 en H der Prijzenver
ordening Zeevis ~946. de artt. 9, 10, 11 en 12 
der PrlJ'iei.beschik.klng haring en haring
producten '\?46, de artt. 12, 18, 14, 15, 16 der 
Prijzenverordening haring en harlngpro. 
ducten 1947, de artt. 1~, 16, 16, 17, 18, 19, W 
en 21 der Pt-Jjzenverordening haring en ha
ringproducten 1947 II. de e.rtt. 8 en 12 der 
PriJsopdrijvings. en Hamsterwet 1989 de 
artt. 7 en 18 ,ra.n het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, de artt. 1, 5, 6 en 
11 van het Besluit Ber. Econ. Delicten en 
de artt. 14a, Ub, 23, 62 en 91 Sr. is veroor
deeld 1. in een geldboete van 600 gulden 
onvoorwaardelijk, 2. 1n een geldboete van 
2500 gulden, met bevel dat deze straf niei 
zal worden ondergaan tenzij de rechtbank 
later anders mocht gelasten op grond dat 
veroordeelde zich vóór het einde van een 
proeftijd van twee jaar aan een strafbaar 
feit heeft schuldig gemaakt; (~pleit door 
Mr T. A. M. A. van Löben Seis, adv, te 
Haarlem). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Lange
meijer. ' 

Het middel, dat in twee onderdelen is ver
deeld omdat twee wettelijke :regelingen, de 
Prijzenverordening Zeevis 1946 en de Pr:U
zenbeschikktng Haring en Harlngproducten 
1946 hier van toepassing zijn, stelt één en
kele vraag aan de orde, namelijk: mocht de 
req. boven zijn prijzen de verzendkosten per 
spoor aan zijn afnemers elders in rekening 
brengen, indien de som van belde d,e 11Ut.Xi
mumprtjs va.il. het verkochte te boven ging? 

De stand der wetge'Ving is op dit punt niet 
geheel gelijk voor :-Zeevis en voor haring on 
haringproducten. Voor zeevis is bepaald 
(art. 7 Prijzenverol"dening Zeevisch 194'6), 
dat de prijzeh gelden "af kleinhandelaar, 
lnt'!lusief koeten", voor haring en haring
producten is ten de~ enkel van belang ae 
regel (àrt. 21 der destijds betreffende ver-
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ordening). dat de kleinhandelaar voor be
zorgen f 0.10 per bezorging in rekening 
brengen mag. Dit voorschrift komt trou
.wens in de PrUzenverordenlng Zeevisch 
1946 eveneens voor (art. 14). Terecht m.i. 
betoogt req., dat ook de Prijzenverordening, 
Haring en Haringproducten 1947 zij het dan 
stilzwijgend, uitgaat van een prijs "at klein-
handelaar". . 

Wat nu de zeevis betreft merken de ver
.balisanten in hun proces-verbaal op, Clat 
"Inclusief kosten" zou betekenen "inclusief 
verzendkoeten". Dit komt mij in tegen
spraak voor, met de in hetzelfde verband 
gebruikte term "at kleinhandelaar", die dan 
zonder betekenis . zou worden. De Politie
rechter heeft deze stelling dan ook niet 
overgenomen, maar heeft van zijn kant een 
redenering gevolgd, die uitsluitend steUJ~.t 
op de Prijzenverordening Haring en Ha
ringproducten. Ik meen dan ook, dat het 
betoog van req. voor wat de zeevis (niet-· 
haring) betreft al aanstonds gegrond is. 

Wat nu de baring en haringproducten 
aangaat, hier gaat het om de betekenis "be
zorgen". Req. ontkent niet, dat hij hoger 
verzendkosten In rekening brengt, dan 
f 0.10 per zéncllng. Ht:J betoogt echter, dat 
·,,bezorging" alleen gezegd wordt van thuis- ' 
brengen met eigen middelen over niet te 
grote afstand, terwijl men van verzending 
per spoor deze term nimmer zal gebruiken. 
De Politierechter stelt hiertegenover, dat 
men weer wel van "bezorgen" spreken mu, 
Indien req. de goederen bij dezelfde afne
mers (meest kloosters in Brabant en Lim
burg, terwijl req. te IJmuiden gevestigd :i.E) 
bij voorbeeld met .elgèn vrachtàuto's of 
.zelfs door tussenkomst van een besteldienst 
deed thuisbrengen. Welnu, aldus de Politie
rechter, de verdachte kan toch niet het 
recht om. meer In rekening te brengen da.n 
bij anders zou mogen doen ontlenen aan het 
feit, dat hij verkiest zich jul8t van de Spoor
wegen te bedienen. 

Dit komt mij op zich zelf een sterke .rede• 
nering voor, indien men zou mogen. aan
nemen, dat het begrip "bemrgen" hier eerst 
volgens het gewone spraakgebruik geïn
terpreteerd en vervolgens analogisch uitge
breid zou mogen worden. De vraag is ech
ter, of niet veeleer de strekking van de toe
passelijke ;regeling tot een uitlegging ~
perkter dan het spraakgebruik -aanleiding 
g~ft. Is het niet veel~i: zo. dat het hier 
"Qetrett een regeling voor kleinhandelaren, 
waarbij men enkel rekening he~tt gehou
den met bezorging binnen een nauw om
gr.ensd gebied en daarvoor dan ook een 
daarbij passende geringe vergoeding heeft · 
vastgesteld? Neemt men kennis van •een -
zich in het dessier bevindende nota van het 
Directoraat-~neraàl van de Prijzen - een 
stuk, dat op Uw beslissing natuurlijk geen 
invloed kan hebben - dan z_iet men. dat de ,• 
€igenlijke oorsprQng van deze strafvervol- . 
ging deze is, dat de verdacllte, een zoge
)ll8.a.md "verzendhuis", de kl-einhandel op · 
andere dan de gewone voet drtlft, namelijk · 

door te verkopen.aan zeer grote consumen
ten, gelijk kloosters, gestichten en derge
lijke, terwijl _hij bovendien inkoopt bij een 
groothandelsonderneming waarvan hij alle 
of de meeste aandelen bezit. Het ziet er dus 
wel naar ult, dat req. de· winsten van groot
handelaar en kleinhandelaar weet te vei·
enigen en dit-acht het Dire~tore1at-Generaal 
kennelijk ongewenst. De vraag is echter, of 
de onderhavige v~rvo)ging een middel is 
om dit tegen te gaan. Ik. zou geneigd zijn 
ontkennend te antwoorden. 7.olang er inder
daad. niet aan te ontkomen is. dat men req. 
als kleinhandelaar beschouwt (ik meen, dat 
thans een andere regeling of reeds gereed 
of in voorbenatding is), mlang zal men ook 
de voor kleinhandelaren geldende voor
schriften naar letter en geest op hem mo.e
ten toepassen en die toepassing brengt naar 
mfjn mening mede, dat req. zijn prfjzen mag 
berekenen ,,at kleinhandelaar" en dat de 
maximumvergoeding van f -0.10 per bezor
ging bedoeld Is voor bezorgen binnen een 
rayon gelijk een normale kleinhandelaar 
bestrijkt. 

Ik kom dus tot de slot.som, dat het hts
wezen verklaarde niet strafbaar is ( de daar
aan door de Politierechter toegevoegde ver
meldln.g van bepaalde voorschriften die 
overtredèn zouden zijn, maakt gelijk ik her ... 
haaldelljk betoogde, als niet-felteUJk, geen 
deel uit van 'de bewezenverklaring) en con
cludeer, dat Uw Raad het vonnis waarvan 
beroep vernletlge en rechtdoende ten prin
cipale req. ontsla van alle rechtsvervolging. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
"s. of v. t. van art. 18 Organisatiebesluit 

Voedselvoorziening 1941, art. 1 Besluit Ber. 
Eèon. Delicten, de artt. 7 en 14 der Prijzen.
verordening Zeevis 1946, de artt. 9 tot en 
met 12 der Prljzenbeschiltkmg· haring en 
haringproducten 1946, de artt. 12 tot- en met 
16 der Prijzenvero'rdening haring en ha
ringproducten 1947, de artt. 14 tot en met 
2-1 der Prijzenverordening haring· en ha
ringproducten 1947 II, door t e beslissen da.t 
req. door aan de bij inleidende dagvaarding 
genoemde consumenten vrachtkosten 1n re
keJ1l.ng te brepgen voor vervoer (per spooi-, 
althans niet met eigen middelen, met eigen 
personeel) .van via naar · andere plaatsen 
dan waar hij als klelnbandelaa.r ln vis ge
v~tigd was_. prijzen heeft berekend. welke 
boven de toelaatbare lagen en daardoor 
heeft overtreden, voormelde artikelen van 
voormelde prijzenverordeningen;" 

0. dat met qualificati~ en strafoplegging 
als voormeld ten laste van den req. ls be
wezen verklaard: 

"dat hij, als klelnhandelaa;r-, in Nederland 
in de periode van 11.Dec. 1946 tot eind. Dec. 
1947 onder andere aan kioosters. en ·gestich
ten, in Nederland. gelegen, heeft verkocht 
2'4..441 kllogJ11.tp , ,panklare verse· zeeYis en 
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121191 stuks ™1rlngproducte~ waarbij hij 
aan voornoemde consumenten vr~htkosten 
in rekening heeft gebracht, waardoor bij 
aan zijn afnemers prij~n heeft berëkend, 
welke boven de toelaatbare lagen. zodat bij 
art. 7 juncto art. 14 van de Prijzenveror
dening Zeevis 1946 junctis de a.rtt. 9, 10, 11 
en 12 van de Prijzenbesohikklng ha.ring en 
haringproducten 1946, de artt. 12, 13, 14, 15 
en 16 van- de Prijzenwrordening baring e.n 
haringproducten 1947 en de artt. 14 tot en 
met 21 van de Prijzenverordening haring 
en haringproducten 1947 II heeft overtre
den;" 

0. dat de vraag welke naar aanleiding 
van het middel van cassatie moet worden 
beantwoord deze is: .of en in hoever een 
kleinhandelaar in de vissoorten. waarvoor 
hij of krachtens de Prijzenverordening Zee
vis 1946 vastgesteld op 13 Dec. 1945 door 
het Bedrijfschap voor visserijproducten 
(voedselvoorzieningsblad 10 Jan. 1946 no. 
3), maximum prijzen zijn vastgesteld, en een 
kleinhandelaar in haring en haringproduc
ten waarvoor achtereenvolgens bij een Prij
zenbeschikking van den Minister voor 
Landbouw Visserij en Voedselvoorziening 
en bij PrUzen,verordeninsen van het ge. 
noemde Bedrijfschap maximum prijzen zijn 
vastgesteld,. gerechtigd zijn aan hun af
nemers ter zake van de aflevering van hun 
·waar vrachtkosten in rekening te brengen, 
indien daardoor die maximum prijzen wor
den overschreden; 

0. dat art. 6 van voornoemde PrUzen
verordenfng Zeevis 194fl, voor zover hier 
van belang, luidt: De prijzen, tegen welke 
groothandelaren al dan niet gestripte zee
vis ten hoogste mogen verkopen. zijn die 
welke zijn vermeld in de bij de verordening 
behorende bijlage. De prijzen gelden per 
kilogram netto, franco plaats van bestem
ming inclusief kosten van transportverze
kering; dat art. 7 van voornoemde veror
dening luidt: De prijzen, tegen welke klein
handelaren al dan niet gestripte zeevis ten 
hoogste mogen verkopen, zijn die welke zijn 
·vermeld In de bij deze verordening behoren
de bijlage. 

De prijzen gelden per kilogram netto a 
pontant af kleinha_ndelaar inclusief even
tuele vergoeding verdeler en bijkomende 
kosten; dat art. 14 van voormelde verorde
ning .luidt: kleinhàn~elaren, niet zijnde ven
ters of marktkooplieden, mogen voor hei 
bezorgen van zeevis aan hun afnemers geen · 
hogeren prijs In rekening brengen dan tle!l 
cents per ~zorgtng; 

O. dat dlenove~enk.omstlg in bedoelde 
bijlage verkoopprijzen voor verschlllende 
vtssoorten zijn vastgesteld voor. den groot
h~ndelaar franco plaats. van bestemming 
inclusief verpakking en· voor den. klejnh.a.-i
del~r inclusief vergoeding voor den ver
deler en bijkomende kosten: 

0. dat uit voorschhw,en bepalingen en 
bijlage volgt dat als plaats van bestemming 
~er vis wordt beschouwd de pl~ts ~aar de 
kleinhandelaar zijn winkel of· ander ver-

koophuis beeft, waar bij zijn afnemers be
dient of van waaruit hij, desgewenst tegen 
een met name genoemde kleine vergoeding, 
de vis bij zijn a1nemers aan huis bezorgt; 

-0. dat daaruit tevens blijkt dat bij de 
vaststelling der maximum prijzen er mee 
rekening is gehouden dat de vrachtkosten 
van de plaats waar de vis is aangevoerd en 
geveild of in .het groot ver~ocht wordt naar 
voornoemde plaats van bestemming door 
den groothandelaar aan den kleinhandelaar 
in den groothandelaarsprijs zijn begrepen; 

0. dat niet verboden is dat de kleinhande
l.aar de door hem ontvangen vis ook ver
koopt buiten zijn bovenomschreven ·normaal 
afzetgebied en derhalve als verzendhuis 
van vis naar ver of mlnder ver afgelegen 
plaatsen optreedt, doch het in strijd met de 
bedoeling van het vaststellen van de voor 
hem geldende maximum prijzen zijn zou 
indien het hem geoorloofd wáre in dat geval 
op11ieuw vrachtkosten (behalve het voor
melde geringe bezorgloon) voor het vervoer 
naar dle nieuwe bestemmingsplaatsen in 
rekening te bre_ngen en zodoende de voor 
hem vastgestelde maximumprijzen te over
schrijden; 

0. dat het ongeoorloofde van die prijs
overschrijding ook b.ierw.t volgt dat blijkens 
art. 1 lid 2 van voormelde verordening ook 
de afnemers van vis aan de maximum prij
zen zijn gebonden en zij derhalve ~ wel
ken k leinhandelaar ook boven de:ze prijzen 
nimmer meer mogen betalen, dan tien cents 
per bezorging: 

0. dat voor de regeling van maximum 
prijzen in den haringhandel blijkens voor
melde Prijzenbeschikking en Prijzenveror
deningen geheel het zelfde moet gelden om
dat ook volgens die voorschriften de prijzen 
door den groothandelaar aan den kleinhan
delaar in rekening te brengen gelden bij le
~ering franco plaats van bestemming en de 
kleinhandelaar aan zijn afnemer voor het 
bezorgen slechts tien cents in rekening mag 
brengen, terwijl ook daar -de afnemers aan 
de maximum prijzen zijn .gebond&n (mea 
zie bijvöorbeeld de artt. 1, 2e Ud, 3, le lid en 
16 van de Pri;i:leD.Y.erord&ning baring ~n ha
ringproducten 1941 vastgesteld op 27 Maart 
1947 en opgenomen 1n Voedselvoorz:lentnss
blad van 13 Mei 1947 no. 33); 

0. dat bovengestelde vraag mitsdien in 
dien zin moet worden beantwoord dat aan 
kleinhandelaren alleen het in rekening 
brengen van tien cents per bezorging ge. 
oorloofd is zodat het middel van cassatie 
ondeugdelijk i1f; 

Verwerpt het beroep. 
(N.J.) 

16 Maart 1949. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Dlenstpllchtwet art. 15). 

De dienstplichtige is sedert 1943 op
genomen in het ge;z;in van wijlen zijn 
O9m, architect.. dJe i:µ 1944 door de S.D. 
is gefusilleerd, en beheert na. het beha
len van het eindexamendiploma M.T.S. 
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diens architectenbureau: aangenomen 
moet worden, dat het bureau te gronda 
gaat, wanneer aan de dienstplichtige, 
dle vrijwel als enige arbeidskracht In dit: 
bureau werkzaam Is, geen -vrljstellihg 
wordt verleend; hierdoor zou ntet alleen 
aan de wedu"'fVe van de geftHJlleeate dit 
mldde! van bestaan ontvallen, do& zou 
bovendien aan de dienstplichtige demo
ge:UJkheid tot voorUettlng van het bu
reau ontnomen worden. Onder deze om
standigheden moet de dienstplichtige 
geacht worden te verkeren In een bij
zonder geftl, als bedoeld in art. 15, eer
ste lid e. 

Wij .JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het betoep, ingesteld 

door J. H. W. Rota, zeemtllclen-martnier 
der llchttng 1947 uit Groningen, tegen de 
beslil!!ISlng van Onze .Minister van Marine 
a.t van 7 December 1948, No. Pa. 41898/8, 
waarbij hem vrljstelltng van dienst als ge
woon dienstplichtige wegena aan wezighekl 
van een bijzonder geval 111 gewéigerd; 

De Raad van State, Afdellng voot de 
Geschillen van Bestuur, gehoord. 8ANies 
van 9 Februari 1949, No. 1 TZ/II; 

Op de voordracht van onze Mlfltater van 
Marine a.t. van 8 Ma.art 1949 No. Pe.. 
41898/8~ 

O. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
digheid, dat de dienstpUchtige na het be
halen van het M.T.S.-diploma. in het bedrijf 
van zijn overleden oom la geplaa.tat en dit 
bedrijf onder leiding van de zwager van 
Mevrouw Rots-de Labgen kan voortzet" 
ten, hem, Miniater, geen á&nleiding geeft 
de dlenstpltchtlge te be.schouwen als te ver
keren in een bijzonder geval; 

dat de appellant In beroep aanvoert, dat 
bij sinds 1942 als pleegzoon ia opgenomen 
in het gezin van een oom; dat hij tot zlj1t 

. opkomst werkmam wu op het architecten
bureau van deze oom tot wiens opvolger 
hfj bestemd was; dat genoemde oom in 
1944 door de S.D. werd getustlleerd; dat 
hij, appellant, na de oorlog dit architecten" 
bureau heéft geleid, onder toezicht van een 
architect uit Alphen aan den Rijn; dat 
deze architect in verband met eigen werk
zaamheden niet ln staat Is alleen dit bu~u 
waar te nemen; d&t derhalve het architec
tenbureau geheel verloopt, indien bij, ap• 
pellant, geen vrijstelling krlJgt; 

0. dat uit de stukken la gebleken. dat de 
dienstplichtige sedert 1943 Is opgenomen In 
het gezin van zijn oom, de ln 1944 door de 
S.D. getusllleerde archltect H. Rots, en dat 
bij na het behalen van het eindexamen der 
Middelbaar Technische School, Afdeling 
Bouwkunde, diens architectenbureau be
heert: 

dat aannemeU,jk. is gemaakt dat het bu
reau te gronde~ gaat,-- wanneer aan de· 
dienstplichtl~. die vrlJwel als enige ar
beidskracht in dit bureau werkzaam is, 
geen vrijetelllng wordt verleend; 

dat hierdoor niet alleen &a.h de weduwe 

Rot~ Langen dit middel van bestaan 
zou ontvallen, doch bovend.len aan de 
dienstpltchtige de mogelijkheid tot voort
zetting van dit bureau ontnomen zou wor
den: 

dat onder deze omstandigheden de dtenst
pliehtlge geacht moet worden ,te verkeren 
in een bijzonder geval, als bedoeld in arti
kel 16, eerste Ud onder e der Dienstplicht
wet, hetwelk gfund oplevert vrijstelling te 
verlenen; 

dat mitsdien de bestreden beslissing "fall 
Onze Minister niet kan worden gehand• 
baa.fd; 

Gezien de Dlenetplichtwet; 
H~bben goedgevonden en verstaan: 
met verntettgtng van de bestreden beslta

slng van Onze Mlnieter van Marine a.i. aan 
J. H. W. Rots, zeemillcien-martnter der 
ltehttng 1947 uit Groningen, wegens aan~ 
weztgheid van een bijzonder gev&l vrijstel
ling van dienst ale gewoon d.lenstpltchttge 
te verlenen voor de tijd van een jaar. 

Onze Minister van Marine is belast enz. 
(A.B.) 

11 Ma.a.re 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36). 

De stelling van appellant;dat het aan_ 
leggen van een sportterrein niet onder 
de bepalingen der Woningwet zou val
len, kan niet als juist worden aange
merkt, daar geen enkele bepaling der 
wet eeu zodanige beper.king V8Jl demo
gelijkheden om aan terreinen een dus
danige bestemming te geven Inhoudt. 
Integendeel heeft de wetgever In 1921 
de woorden Nde grond, die in de naaste 
toekomst voor de aanleg van straten, 
grachten en pleinen is bestemd" ver
vangen door de bepaling, dat bfj het 
uitbreidingsplan "de bestemming voor 
de naast~ toekomst van de in dat plan 
begrepen grond In hoofdzaak wordt aan. 
gewezen", om zodoende aan een ruime 
opvattmg van de bestemmlngsmog·cHJk• 
held ee::n wettelijke grondslag te geven. 

WIJ JULIA?iA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, In.gesteld 

. door K. Strating te Emme~ tegen het be
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 21 
Aprll 1948, No. 71, le Afdeling, houdende 
goedkeuring van een plan tot herziening 
van het ultbreldlngsplan voor de Gemeente 
Gieten: 

De Raad van State. Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 8 December 1948, No. 1214/I en 23 
Febtuarl 1949, No. 121i/t (1948)/69; 

Op de voordracht van Onze Minl8ter van 
Wederopbouw en Violkshulevesttng van 11 
Maart 1949 No, 29787 Afdelihg Juridische 

· Zaken; 
0. dat het bestreden goedkeurlngsbesl'llit 

van Ged. Staten vah Drenthe steunt op de 
overwegingen, dat het tijdig ing,edlende be
zwaarschrift , "'van K. Strating betrekking 
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heeft op het perceel, kadastraal bekend ge
meente Gieten, sectie E no. 3134, dat inge
volge de herziening ten dele zal worden 
besteed voor de aanleg van een sportter
rein: dat reclamant daa.rteg·en heeft aan- • 
gevoerd, dat eventuele herb)uw van de 
boerderij niet mogelijk zal zijn ; dat het 
lastig is, dat het bij de boerderij behorende 
erf zo klein zal worden en dat aan het bij 
de boerderij verhuurde land, groot 18 ha, 
een perceel bouwland van 2 ha zal worden 
onttrokken; dat evenwel herbouw en zelfs 
enige uitbreiding van het pand ingevolge 
het plan mogelijk is; dat ook thans bij de 
boerderij geen groter erf in gebruik is en 
dat het niet te vermijden zal zijn, dat voor 
de aanleg van een voor Gieten nood?.ake
lijk te achten sportterrein cultuurgrond in 
beslag zal worden genomen; 

dat de appellant in zijn beroep aanvoert, 
dat hij de reeds in zijn geschrift van 3 
Maart 1948 ter kennis van Ged. Staten van 
Drenthe gebrachte genoemde bezwaren 
volkomen handhaaft, terwijl hij er nog 
eens uitdrukkelijk de aandacht op vestigt, 
dat het lawaai op Zondagen zeker moet 
vermeden worden; dat er bovendien in de 
omgevi.lli' heus wel an.dere gronden te vin
den .zijn, welke geschikt te maken zijn voor 
sportterrein en waar men dan geen last 
zal ondervinden van lawaai; dat naar zijn 
bescheiden mening aanleg _ van .een sport
terrein met de Woningwet niets te maken 
heeft en zijns inziens daarop niet kan steu
nen; dat hij, appellant, als het moet, zelf 
overeenkomstig het uitbreidingsplan de 
bedoelde grond wel voor sportterrein wil 
exploiteren; 

0. dat de bezwaren van appellant, dat 
een eventuele herbouw van zijn boerderij 
niet mogelijk zou zijn en dat voor het ert 
te weinig grond beschikbaar zou blijven. 
ongegrond geacht moeten worden, nu uit 
de ter zake ontvangen ambtsberichten is 
gebleken, dat herbouw en zelfs enige uit
breiding van het pand mogelijk is en dat 
ook .thans bij de boerderij geen groter erf 
in gebruik is; 

dat appellants stelling, dat het aanleggen 
van een sportterrein niet onder de bepa
lingen van de Woningwet zou vallen, niet 
als juist kan worden aangemerkt, daar 
geen enkele bepaling van genoemde wet 
een zodanige beperking van de mogelijk
heden om aan terreinen een dusdanige be
stemming te geven inhoudt; 

dat integendeel de wetgever bij de wets
wijziging in 1921 in art. 28 (thans: S6) de 
woorden "de grond, die in de naaste toe
komst voor de aanleg van straten, grach
ten en pleinen is bestemd" heeft vel"'Van
gen door de bepaling, dat bij het uitbrei
dingsplan "de bestemming voor de naaste 
toekomst van de in dat plan begrepen 
grond in hoofdzaak wordt aangewezen", 
om zodoende aan een ruime opvatting van 
de bestemm\ngsmogelijkheid een wettelijke 
grondslag te geven; 

dat sindsdien de tekst van dat artikel 
nog wel een erikele wijziging heeft onder-

gaan, doch dat het in 1921 daarin neerge
legde beginsel niet worélt aangetast; 

dat, nu het woonhuis van de boerderij en 
het aan te leggen sportterrein 35 meter 
van elkaar verwijderd zullen zijn en boven
dien door een groenstrook van 5 meter ge
scheiden zullen zijn, mede gelet op appel
lante aanbod om aan zijn grond zelf een 
zodanige bestemming te geven, er voor 
overlast van ernstige aard door geluids
hinder geen voldoende vrees bestaat; 

dat de appellant voorts heeft aange
voerd, dat het reeds bestaande sportterrein 
in feite zeer wel voor uitbreiding vatbaar 
is en dat hij daaraan zijn medewerking zou 
willen verlenen door een daaraan grenzen
de hem behorende strook grond voor dat 
doel ter beschikking te stellen: 

dat de appellant evenwel ook in deze 
stelling niet gevolgd kan worden, daar op 
grond van een ander op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingesteld onder
zoek door de Hoofdingenieur-Directeur van 
de Volkshuisvesting geoordeeld moet wor
den, dat een uitbreiding van het reeds be
staande sportterrein aanzienlijke kosten 
aan opho~ng van de omliggende percelen 
met zich mede zou J'ilirengen, terwijl voorts, 
daar dit sporttenein tevens als marktter
rein gebrn.ikt ~ordt. de aanleg van een 
nieuw sportterrein wenselijk en verant
woord ifJ te achten; 

dat mitsdien de -door de a:ppellant aange
voerde bezwaren ongegrond zijn; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw el' 

Volkshuisvesting is belast enz. 
(A.B.) 

1R Maart 1949. KONINKLI.JK BESLUIT, 
(Dienstplichtwet art. 15). 

De omstandigheid, dat de aanwezig~ 
heid van de dienstplichtige thuis in ver. 
band met de geestelijke toestand van 
zijn moeder noodzakelijk zou zijn, kan er 
niet toe leiden om aan te nemen, dat 
hier aanwezig is een bijzonder geval, als 
bedoeld in art. 15 eerste lid e. · 

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

door H. den Uijl, dienstplichtige der lich
ting 1948 uit Gorinchem, tegen de beslis
sing van Onze Minister van Oorlog van 13 

. November 1948, Afdeling A. III, S 2, Bu~ 
reau 1,. No. 1297, waarbij: hem vrljstelling 
van dienst als gewoon dlenstpllcbtlge we
gens aanwezigheid van een bijzonder geval 
is geweigerd: 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 4 Februari 1949, No. 158/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorloff van 10 Maart 1949 Afd. A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1249: 
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0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
digheid, dat de aanwezigheid van de 
dienstplichtige thuis in verband met de 
geestelijke toestand van zijn moeder nood
mkelfjk zou zijn, hem, Minister, geen aan
leiding geeft de dlenstpltchtlge te beschou
wen als te verkeren in een bijzonder geval; · 

dat de appellant tn beroep aanvoert, dat 
zijn moeder lijdende is aan een soort toe
vallen, die ztch bij voorkeur 's nachts voor
doen, en waarbij verlies van bewustzijn en 
hevige benauwdheden optreden; dat zij 
daarom nimmer alleen kan worden gela
ten; dat sedert de opkomst van de dtenst
pltchttge een gehuwde zuster zijn moeder 
veTZOrgd heeft; dat dit thans niet meer 
mogelijk Is, nu deze zuster met baar man 
naar Amsterdam verhuisd Is; dat Inwo
ning van zijn moeder bij deze zuster OQ

mogelljk is; dat ook zijn elders werkende 
ongehuwde zusters niet In staat zijn zijn 
moeder te verzorgen; dat zijn opkomst en 
de mogelijkheid van uitzending naar Indo
neslä een zeer ongunstige In vloed hebben 
op de- geesteUJke en llcbamelijke gesteld
heid' van ztjn moeder; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
pellant zich beroept, namelijk dat zijn aan
wezigheid thuis In verband met de geeste
lijke toestand van ztjn moeder noodzakelijk 
zou -zijn, er niet toe kan lelden om aan te 
nemen, dat hier aanwezig is een bljmnder 
geval, als is bedoeld In artikel 15, eerste lid 
e der Dienstpllchtwet, hetwelk grond zou 
opleveren om vrijstelling te verlenen; 

dat ook overigens niet la gebleken van de 
aanwezigheid van F.Odanlg bijzonder geval; 

Gezien de Dienstplicht wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog Is belast enz. 

(A.B.) 

18 Maart 19,J9. KONINKLIJK BESLlliT. 
(Leger Onderwijswet 1920 art. 66bls.) 

Nu ht-t schoolbestuur niet aanneme
lijk heeft gemaakt, dat de door Ged. 
Staten Ingevolge art. 65bls lid 3 vutge
~elde bedragen onvoldoende moeten 
worden geacht voor de redelijke behoef
ten van een In nonna.Ie omstandigheden 
verkerende school In de betrokken ge
meente, bestaat er voor de Kroon geen 
aanleiding, de door Ged. Staten vastge
stelde bedragen te wijzigen_ 

Wij JULIANA, enz.~ 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door het bestuur der vereniging voor )ager
en meer uitgebreid lager ondèrwUB op Ge
reformeerde grondslag te IJ mutden, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten \ran 
Noordholland van 29 September 1948, afde
ling 4, no. 182, waarbij overeenkomstig het 
)epaalde In het· derde lid van artikel 56bis 
der Lager-OnderwfjlJwet 1920, de bedragen 
per leerling voor het gewoon lager onder-

wijs. voortgezet gewoon lager onderwijs en 
het uitgebreid lager onderwijs In de ge
meente Velsen voor het jaar 1948 nader 
zijn vastgesteld op resp. f 32t f 40 en f 32: 

De Raad van State, Atdellng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Februari 1949, No. 187/1.; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten.schappen 
van 12 Maart 1949, No. S4.652, afdeling La
ger OnderwtJs: 

0. dat, nadat het bestuur der verentgtng . 
voor lager en meer uitgebreid lager onder
wijs op Gereformeerde grondslag te IJmui
den bij Gedeputeerde Staten van Noordhol
land beroep had ingesteld tegen de voor het 
Jaar 194:8 op grond van artiJ[el 66bts, Ud 2 
der Lager-Onderwijswet 1920, In de ge
meente Velsen geldende bedragen per leer
llng voor het gewoon lager · onderwijs, 
voortgezet gewoon lager ondèrwUs en het 
uitgebreid lager onderwijs, zijnde resp. 
f 29.52. f 27,80 en f 28,64. dit college bij be
sluit van 29 September 1948, afdeling 4, no. 
18!, de bedragen per leerltng voor het ge
woon lager onderwijs, voortgeZèt gewoon 
lager onderwUs en het uitgebreid Jager on
derwijs In de gemeente Velsen voor het 
jaar 1948 nader heeft vastgesteld op resp. 
f 32. f 40 en f 32 ; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen 
dat in de beréke:ning van de bedragen per 
leerling, voorkomende in de· ontwerp-begro
ting voor 1948, verscheidene posten voor 
onderhoudswerken zijn geraamd, die hetztj 
kunnen worden uitgesteld. hetzij over 
meerdere Jaren kunnen worden verdeeld, 
waardoor de kosten per leerltng met onge
veer f 5 zullen dalen; dat bedragen per 
leerling van f 32, f 40, en f 32, resp. voor 
het gewoon lager onderwijs, voortge~et ge
woon Jager onderwfje en uitgebrèld lager 
onderwijs, voldoende moeten worden ge
acht voor de redelijke beboetten van nor
male scholen In de gemeente Velsen; 

dat het schoolbestuur in beroep aan
voert, dat de Ingevolge artikel 66bts, twee
de lid der Lager-Onderwijswet 1920 gelden
de bedragen bij beslutt Yan Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 29 September 
1948, aan het bestuur verzonden op 6 Oc
tober 1948, voor 194:·8 vastgesteld op f 82, 
f 40 en f 32 resp. voor het gewoon-, het 
voortgeRt gewoon- en het uitgebreid lag,,r 
onderwijs In de gemeente Velsen; dat Ge
deputeerde Staten, ln afwijking van het 
advies van burgemeester en wethouders 
van Velsen en van de Onderwijsraad om 
deze bedragen op f 38,46, f 45,06 en f 38, 75 
vast te stellen, die bedragen aldus hebben 
bepaald, omdat zij voldoende worden ge
acht voor de redelijke behoeften van nor
male scholen in de gemeente Velsen; dat 
de tot deze conclusie voerende overweging, 
dat In de berekening van de bedragen per 
leerling, voorkomende In de ontwetp-be
groting der gemeente voor 1948, verschei
dene posten voor onderboudsWerken zijn 
geraamd, die hetzij kunnen worden uitge
steld, hetzij over meerdere jaren 'kunnen 
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worden verdeeld, waardoor de kosten met 
ongeveer f 5 per leerling zullen dalen, dOC'!' 
het bestuur niet kan worden aanvaa,i-d; 
dat, afgezien nog van de omstandigheid, 
dat, ware de gemeentebegroting tijdiger tot 
stand gekomen, de door het gemeentebe
stuur opgegeven bdragen gegolden zouden 
hebben, het niet acèeptabel is, bU de vaat• 
stelling. van deze vergoeding uit te gaan 
van andere bedragen, dan de begroting der 
gemeente vermeldt, zonder van wijziging 
dier begroting te doen blijken~ dat boven
dien de bovenvermelde overweging het be
ginsel der flna,nctële gelijkstelling van open-
baar en bijzonder lager onderwijs aantast 
omdat de vijfjaarlijkse afrekening is op
genomen, teneinde bij.zondere uitgaven., 

-welke de gemeente In hetzelfde 6-jarfg tijd
vak heeft, te betrekken In de afrekening 
met de schoolbeeturen, die immers ook ln 
het ene jaar meer uitgaven doen dan in 
het andere; dat, wanneer de gemeente nu 
op een of andere wijze haar bijzondere uit
gaven, die In dit geval toch normale ex
ploitatie-uitgaven zijn, uitgeschakeld zou 
kunnen zien, de schoolbesturen al.tijd te 
kort .zouden komen; dat het bestuur der
halve ve~kt, de voornoemde bedragen 
voor 1948 vast te stellen ·op f 38.46 voor het 
gewoon lager onderwijs, f 45;06 voor het 
voortgezet lager onderwijs en f 88,75 voor 
het uitgebreid lager onderwijs: 

O. dat Gedeputeerde Staten ingevolge het 
bepaalde In artikel 56bls, lid 8, der Lager
Onderwijswet 1920 de bèdragen per leerling 
voor het gewoon lager ·onderwijs, voortge
zet gewoon lager onderwijs en het uitge
breid lager onderwijs in de gemeente Velsen 
over het jaar 1948 nader hebben vastge
steld op resp. f 32, f 40 en f 82 ; 

dat, nu het schoolbestuur niet aanneme
lijk heeft gemaakt, dat deze bedragen on
voldoende moeten worden geacht voor de 
redelijke behoeften van een in normale om
standigheden verkerende school In die ge
meente, et voor Ons. mede gelet op een 
onder de stukken voorkomend rapport van 
de Hoofdinspecteur van het lager onder
wtja · in de Tweede Hoofdinspectie, geen 
aanleiding bestaat de door Gédeputeerde 
Staten: vastgestelde bedragen te wijzigen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden· en verstaan~ 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mlntater van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

$1 Maart 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 82 j 0

• 

art. 77.) 
Nadat de gemeenteraad zijn medewer

king tot een verandering van inrichting 
ener bij.zondere school had geweigerd en
het schoolbestuur daarvan bij Ged. Sta
ten In bèroep is gekomen, heeft het de 
gewenst(! verandering tot stand ge
bracht, zodat art. 17 niet meer kan wor-

den toegepast. Daardoor is het karakter 
der aanvrage waaromtrent Ged. Staten 
in beroep hadden te beslissen, gewijtigd 
in die .zin, dat er van een op art. 7 2 ·steu
nende aanvrage geen sprake meer iB. 
waarmed<' de oorspronkelijke door het 
schoolbestuur krachtens art. 72 Inge-
diende aanvrage is komen te vervallen. 
Ged. Staten hebben derhalve terecht het 
schoolbestuur in zijn bij hen ingesteld 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. Een 
spoedgeval om tot de verandering van 
inrichting over te gaan is In deze niet 
aanwezig geweest. 

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

door het bestuur der Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs te Munnekeburen, ge
meente WestatelUngwerf, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 1 November 1948, 2e Afdeling, No. · 168, 
houdende niet-ontvankelijkverklaring van 
het bèroep van appellant tegen het besluit 
van de raad der gemeente Weststellingwerf 
van 30 Juni 1948, No. S, waarbij afwijzend 
werd •beschikt op een overeenkomstig ar
tikel 72 der Lager-Onderwijswet 19ZO in
gediende aanvrage om beschikbaarstelling 
van gelden voor de betegeling van de bij 
de school voor Christelijk Nationaal On
derwUs te Munnekeburen behorende speel
plaats en aanleg van een laag zand daar
onder, een en ander ter vervanging van de 

. bestaande grtndbedekklng, alsmede ver
wijdering van een onder de grtndbedekldng 
liggende laag puin met leem; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Maart 1949, No. 287 fI: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Maart 1949, no. 82.936, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Weststel
lingwerf bij besluit van 30 Juni 1948, No. 6, 
op het verzoek van het bestuur der school 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs te 
Munnekeburen tot het beschikbaar stellen 
van gelden voor de betegeling van de bij 
de school behorende speelplaats en aanleg 
van een laag zand daaronder, ter vervan
ging van de bestaande grtndbedekklng en 
verwijdering van een thans daaronder lig-· 
gende laag puin met leem, afwijzend heeft 
beschikt, daarbij overwegendee, dat de 
speelplaats geen dienst behoeft te doen 
voor het onderwijs tn lichameliJ"k.e oefe-
nlng, omdat voor dat onderwijs een tegel
plateau bij genoemde school aanwezig is;" 
dat de slechte toestand van de speelplaats 
voornamelijk moet worden gèweten aan 
een verwaarloosd onderhoud, zowel van de 
speelplaats als van de daarlangs gelegen 
sloot. welke voor de afwatering van de • 
speelplaats van groot belang Is, doch ge
heel is vervuild; dat op grond van deze 
overwegingen naar 's raads mening, door 
inwilliging van het verzoek, de normale· 
eisen, aan het geven van lager onderwijs te 
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stellen, zouden worden overschreden: 
dat, nadat het bestuur van de Vereniging 

voor ChrlsteliJk Onderwijs te Munnekebu
ren van dit besluit bij Gedeputeerde Staten 
van Friesland in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 8 November 1948, 
2e afdeling, No. 168, de appellant In zijn be
roep niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
daarbij overwegende, dat de door de appel
lant beoogde voorziening kan worden aan
gemerkt als een verandering van inrichting 
van het gebouw der school. zodat een aan
vrage om de daarvoor benodigde gelden uit 
de gemeentekas te mogen ontvangen op 
zichzelf steun vindt In artikel 72 der La
ger-Onderwijswet 1920, dat q.it een van
wege hun college Ingesteld onderzoek Is 
gebleken, dat met de aan de bedoelde ver
andering van inrichting- verbonden werk
zaamheden een begin Is gemaakt nà de af
wijzende beschikking van de gemeenteraad 
en dat de bedoelde voorzieningen op het 
tijdstip, waarop het onderzoek werd Inge
steld, vrijwel geheel baar beslag hadden 
gekregen: dat artikel 77 der Lager-Onder
wijswet 1920, hetwelk volgens artikel 82 
ook geldt ten aanzien van verandering van 
Inrichting, dientengevolge In het onderha
vige geval niet meer kan worden toege
past; dat bun college derhalve op het 
voetspoor van het Koninklijk besluit van 
15 Augustus 1936, No. 76, van oordeel ls, 
dat de door de gemeenteraad afgewezen 
aanvrage thans niet meer beschouwd kan 
worden als een zodanige, welke steunt op 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat de appellant Immers niet heeft aange
voerd, dat met het tot stand brengen van 
qe bedoelde voorzieningen zoveel spoed 
moest worden betracht, dat niet op de ult
elndeUJke beslis&ing kon worden gewacht; 
dat uit het rapport van het ingestelde on
derzoek evenmin van het bestaan van een 
spoedeisende noodzaak Is gebleken; dat 
hun college, nu het Ingestelde beroep be
trekking heeft op een aanvrage, welke 
thans niet meer steunt op artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, geen beslissing 
ten principale .kan geven. nog afgezien va.n 
het telt, dat in de toestand van de speel
plaats zodanige veranderingen zijn aange
bracht, dat een beoordeling van de Juist
held der In het beroel)8Chrlft aangevoerde 
gronden onmogelijk Is geworden: 

dat het bestuur van de Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs te Munnekeburen van 
deze beslisalng In beroep la gekomen. aan
voerende, dat het bestuur Inderdaad na 30 
Juni 1948, het tijdstip van het afwijzende 
raadsbesluit. opdracht heeft gegeven tot 
het aanbrengen van de huns in.ziens voor 
het speelterrein volstrekt noodmkelljke te
gelbedekking; dat het schoolbestuur dit 
l;leeft gedaan teneinde te ·voorkomen, dat 

•. opnieuw de winter moest worden Inge
gaan met een speelterrein, hetwelk ten 
enenmale onbruikbaar was. afgedacht nog 
van het feit, dat practlscb de zomervacan
tle de enige gelegenheid biedt om een. voor
ziening als de onderhavige bij een school in 

I 

orde te maken: dat, indien het schoolbe
stuur had moeten wachten op de elndbe
eliselng In dete zaak, dan ook de uitvoe
ring stellig nog een jaar zou zijn verscho
ven geworden, hetgeen, gezien de bestaan
de toestand, met name In het natte sei
zoen onaannemelfJ"k was; dat naar de me
ning van het schoolbestuur, Gedeputeerde 
Staten ten onrechte veronderstellen, dat. 
nu met de uitvoering van het werk bereids 
werd aangevangen, het gemeentebestuur 
niét meer in staat zou zijn zich een oor
deel te vormen omtrent ten eerste de oude 
toestand en ten tweede de aard der voor
genomen voorziening tot verbetering daar
van; dat dlt In feite onjuist Is, aangezien 
alleen reeds de indiening van de aanvrage 
bij de gemeenteraad het gemeentebestuur 
aanleiding had moeten geven zich grondig 
op de hoogte te stellen van de bestaande 
toestand. 7.0&ls ongetwijfeld ook de lnapec
teur dat heeft gedaan: dat voorts de aard 
van de getroffen maatregelen thans nog 
dagelijks door burgemeester en wethoude:rs 
is te constateren en te beoordelen, evenala 
de gelegenheid daartoe aan de Inspecteur 
open staat; dat men mitsdien redelijker
wijze niet kap aannemen, dat de autoritei
ten, genoemd In artikel 77 der Lager-On
derwijawet 1920, wegens gebrek aan juiste 
gegevens bulten staat zouden zijn achteraf 
alsnog zich een oordeel té vormen als ver
eist overeenkomstig artikel 77, lid 4 en 5 
der Lager-Ondenyijswet 1920, waarnaar 
Gedeputeerde Staten verwijzen; dat dien
tengevolge de gronden, door Gedeputeerde 
Staten aangevoerd, nle · In staat zijn hun 
voor het echoolbestuQ.r ongunstige beslis
sing te schragen: 

0. dat het schoolbestuur aan de raad der 
gemeente Weststellingwerf medewerklng 

' heeft verzocht tot het beschikbaar stellen 
van gelden ten behoeve van de betegeling 
van de bij de school behorende speelplaats 
en de taanleg van een laag zand daaronder, 
een en ander ter vervanging van de be· 
staande grlndbedekklng; 

dat het verzoek om medewerking tot deze 
verandering ,-an inrichting. van de speel
plaats, welke voor de 1aanvrage nog niet 
tot stand was gebracht, steunde op artikel 
7 2 der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat het achoolbestuur, na.dat de gemeen
teraad zijn medewerking had geweigerd, 
daarvan bij Gedeputeerde Staten van Fries
land 1n beroep is gekomen, doch inmiddels 
de bedoelde verandering tot stand heeft 
gebracht; 

dat tengevolge daarvan artikel 77 der 
Lager-Onderwijswet 1920. hetwelk bij ar
tikel 81 van overeenkomstige toepassing 1s 
verklaard bij verandering van inrichting, 
niet meer kan worden toegepast; 

dat da.$.rdoor het karakter der -.anvrage, 
waaromtrent Gedeputeerde Staten in be
roep hadden te besllasen, is gewijzigd in die 
zin, dat er van een op artikel 72 der La
ger-Onderwijswet 1920 steunende aanvrage 
geen •prake meer Is; 

.dat daarmede de oorspronkelijk door het 
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schoolbestuur: krachtens het vermelde ar
tikel 72 ingediende aanvrage is komen t~ 
vervallen, zodat Gedeputeerde Staten te
recht het schoolbestuur in zijn bij hun col
lege' ingesteld beroep niet-ontvankelijk 
hebben verklaard; 

dat het schoolbestuur zich nu wel be
roept op omstandigheden, die het noodza
keliJlt ~uden hebben gemaakt zonder uit
stel maatregelen te nemen, doch d&t op 
grond van een door de Hoofdingenieur van 
de Provinciale Waterstaat van Friesland 
ingesteld onderzoek aangenomen moet wor
den, d&t een spoedgeval om tot verandering 
van inrichting over te gaan in deze niet 
aa wezig is geweest; 

Gezien de Lager-ODderw1jswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren; 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen te belast enz. 
(A.B.) 

Sl Maart 19,f9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 5e lid 
(nieuw) j 0

• art. 101 ter.) 
Hoewei ten aanzien van de onderha

vige bijmnder-e school inmiddels art. 
l0lter toepassing heeft gevonden en In 
verband hiermede het schoolbestuur 
geen belang meer heeft bij handhaving 
van de beschikking op het zijnerzijds bU 
Ged. Staten ingesteld beroep, weshalve 
dit bestuur het beroep en de daarop ge
volgde beschikking van Ged. Staten ale 
ongedaan wil zien beschouwd, kan in
trekking van een beroep elechts pJaata 
hebben zolang daarop niet te beschikt 
en kan aan een later ingediend verzoek 
om het beroep en de beschikking als on.
gedaan tt" beschouwen geen gevolg wor
den geg,even. Derhalve moet worden be• 
sliet of het besluit van Ged. Staten op . 
goede gronden berust. In casu Is dit het 
geval. Daaraan doet niet af, dat het al
gemeen landelijk gemiddelde lager dan 
het door Ged. Staten vastgesteld bedrag 
zou liggen. en evenmin dat het Rijks
school toezicht een lager bedrag voldoen
de achtte. Evenmin doen ter zake de 
bijzondere beboetten van de onderhavige 
bijzondere 11chool. daar deze bfJ de vast" 
stelling van het in art. 101 5e lid bedoeld 
bedrag geen gewicht in de schaal leggen. 
Ook de financiële gevolgen van het be• 
streden besluit voor de gemeente moeten 
bulten beschouwing blijven. 

Wij JULIAN~ enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Bergharen t.8-
gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 19 Mei 1948, No. t14-
l-l, waarbij het bedrag, bedoeld in arti
kel 101•, lid 6, der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor het gewoon lager onderwijs in de ge
meente Bergharen geldende voor 1948, 18 
ver hoofd van f 11,Z3 tot f 16,26 per leer
ling; 

L. 1949 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Gescb1llen van Bestuur, geboord, advies 
van 2 Maart 1949, No, 1402/1(1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
15 Maart 1949, no. 34.914, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Bergharen, 
overwegende dat. aangezien in zijn ge
meente geen openbare lagere school be
staat, ingevolge het 5e lid van artikel 101 
bepaald moet worden het bedrag, dat per 
leerling voor 1948 beschikbaar zal worden 
gesteld ter bestrijding van de koeten, be
doeld in artikel 55bis, indien ln de ge
meente wel een openbare school zou be
staan, in zijn vergadering van 29 December 
1947 besloot het bedrag per leerling ter ' 
bestrijding van de kosten, bedoeld in ar
tikel 65bie der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor 1948 vast te stellen op f 11,.28; 

dat. nadat het bestuur der bijzondere 
echool van de Nederduits Hervormde ge. 
meente te Bergharen van dit besluit bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland in be
roep was gekomen. dit college bij zijn voor
meld besluit het bedrag, bedoeld in artikel 
101, lid 6, der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor het gewoon lager onderwijs In de ge
meente IJ.ergharen geldende, voor 1948 ver
hoogd heeft van t 11,n tot t 16,25 per 
leerllng; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij overwo
gen hebben dat een bedrag van f 11,23 te 
laag is voor de redelijke behoeften van een 
normale school voor gewoon lager onder
wijs in de gemeente Bergharen, ale hoe
danig, In overeenstemming met de ziens
wijze van de Onderwijsraad (Afdeling voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en 
het bewaarschool-onderwijs), kan worden 
beschouwd een school met 8 lokalen en 106 
leerlingen, of een school met 4 lokalen en 
182 leerlingen~ d&t de onderhavige school 
met 2 lokalen en 38 leerlingen niet ale een 
normale school kan worden aangemerkt, 
zooat het door de appellant vermelde be
drag van f 18,90 per leerling te hoog ie te 
achten; d&t met toepassing van de door de 
Onderwijsraad aangenomen en in casu 
hunnerzijds aanvaarbaar geachte normen 
voor de redelijke behoeften der scholen 
voor gewoon lager onderwijs in meerge
noemde gemeente een bedrag van t 15,Zó 
per leerling noodza.k.eUjk, maar ook vol
doende moet worden geacht; 

dat de raad der gemeente Bergharen van 
dit besluit van Gedeputeerde Staten in be
toep ia gekomén, aanvoerende dat bij de 
vaatstelllng van liet bedrag op t 11,28 per 
leerling reeds rekening ts gehouden met de 

· omstandigheid, dat de .exploitatiekosten der 
scholen de laatste ;Jaren aanmerkelijk zijn 
gestegen en dit bedrag ook reeds voor het 

" Jaar 194'1 was vastgesteld in overleg met 
de Hoofdinspectie van het lager onderwijs 
1n de eerste Hoofdinspectie met toepassing 
van de door deze inspectie aangenomen 
normen; dat v6ór 1947 dit bedrag was be,. 

t· pas.Id op t. 8,20 per leerllng en er alzo een 

10 
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verhoging heeft plaats gehad van f 3 per 
leerling of ongeveer 40 % ; dat de prljBBtij
ging sedert 4 November 1946 niet van die 
aard is geweest, dat er aanleiding was om 
het bedrag per lèerltng voor 1948 te ver
hogen; dat la gebleken. dat het algemeen 
landelijk gemiddelde In 1946 f 12.60 per 
leerling bedroeg en, · mede gezien de "8.st
etelllng in andere soortgelljke gemeenten, 
een bedrag van f 11,23 per leerling voor 
deze gemeente alleszins redelijk moet wor
den geacht, vooral als men hierbij In aan
merking neemt, dat de uitkeringen in het 
algemeen hoger worden naarmate de ge
meenten meer Inwoners tellen; dat de 
kosten der onderhavige school niet kunnen 
worden bestreden uit de toegekende ver
goeding, hetgeen zijne Inziens moet worden 
gezocht In de omstandigheid. dat het aan
tal leerlingen dezer school gering ia en nog 
steeds terugloopt, het.geen moge blijken uit 
het feit, dat dit aantal in 1944 nog 49 be
droeg, terwijl voor 1948 op 16 leerlingen 
wordt gerekend; dat de overige bijzondere 
scholen in zijn gemeente nog nimmer be
zwaar hebben gemaakt tegen de vaetstel
ltng van het bedrag per leerling en hieruit 
blijkt, dat het aantal leerlingen voor de 
exploitatie ener school een grote rol speelt; 
dat het schoolbestuur bU Gedeputeerde 
Staten ook nog In het geding heeft ge
bracht de oorlogsschade, welke deze school 
geleden heeft, doch dat dit motief niet op
gaat, daar men zich hiermede begeeft op 
het terrein van artikel 72 der Lager..Onder
wljswet 1920; dat hij echter bovendien reeds 
bij zijn besluit van 18 Maart 1948 aan ge
noemd schoolbestuur een bedrag van f 1409 
beschikbaar heeft gesteld voor herstel van 
oorlogsschade en een bedrag van f 726,25 
voor de aanechattlng van nieuwe leer- en 
hulpmiddelen; dat deze bedragen door het 
schoolbestuur zijn opgegeven, zodat mag 
worden aangenomen, dat er verder geen 
kosten van oorlogSl!ICbade meer zullen zijn; 
dat daarenboven de indruk wordt gewekt, 
dat door het schoolbestuur bij de opzet der 
kostenbegroting, welke tot het hogere be
drag per leerling zou moeten leiden, geen 
vaste lijn wordt gevolg; dat Immers het 
schoolbestuur in beroep bij Gedeputeerde 
Staten verzoekt om het bed.rag per leerling 
vast te stellen op f 18,90, terwlJ) hij in zijn 
verzoekschrift aan de Minister van On
derwOs. Kunsten en Wetenschappen van 
2'1 April 1948, om toepassing van artikel 
1 0lter der Lager-Onderwijswet 1920, vraagt 
om dit bed~ voor 1948 te willen bepalen 
op f 21,64 per leerling, hetgeen toch een 
verschil oplevert van f 2, 7 4 per leerling: 
dat de beslissing van Gedeputeerde Staten 
voor zijn gemeente een meerdere uitgaaf 
zal betekenen van f 1108; dat deze uitgaaf' 
voor zijn gemeente flnanciëel zeer bezwaar
lijk ml zijn, daar de gemeentebegroting 
1948 sluitend Ie gemaakt zonder hierbij te 
rekenen op een bijzondere uitkering van 
het Rijk; dat dit Is bereikt door de In
komsten _tot het uiterste op te voeren en 
de uitgaven zo laag mogelijk te stellen, 

hetgeen In overeenstemming moet worden 
geacht met de financiële lande- en gemeen
tepolitiek; dat dergelijke onverwachte uit
gaven het financie1e evenwicht der ge
meente verstoren en de gemeente haar 
voorop gestelde doel ziet verloren gaan; 
dat deze extra-uitgaaf namelijk het gevolg 
zal hebben. dat de gemeente-begroting 1948 
niet zonder een bijzondere uitkering van 
het Rijk zal zijn sluitend te krijgen. ter
wijl de tijd voor het aanvragen van deze 
uitkering zal zijn verstreken; dat deze om
standigheid tot gevolg ml hebben. dat de 
gemeente nu en voor de toekomst voor 
uitzonderlijke ftnanclële moeilijkheden zal 
worden geplaatst; dat, indien mocht wor
den aangenomen, dat het bedrag per leer
ling vóor de onderhavige school Inderdaad 
te laag Is vastgesteld, hier toepassing van 
artikel l0lter der La.ger-Onderwljawet 1920 
voor het schoolbestuur en de gemeente 
waarachijnliJ"k uitkomst zou kunnen bren
gen; 

O. dat inmiddels blijkens de nader door 
de appellant overgelegde stukken ten aan
zien van de genoemde school voor het jaar 
1948 artikel 101ter der Lager-Onderwijswet 
1920 toepassing heeft gevonden en In ver
band hiermede het schoolbestuur geen be
lang meer heeft bij de handhaving van de 
beschikking op het zljne~ds bij Gedepu
teerde Staten Ingestelde beroep. weshalve 
dit bestuur het beroep, alsmede de daarop 
gevolgde beschikking van Gedeputeerde 
Staten als ongedaan wil zien beschouwd; 

dai echter Intrekking van een beroep 
slechts kan plaats hebben zolang daarop 
nog niet is beschikt, en aan een later In
gediend verzoek om het beroep en de be
schikking als ongedaan te beschouwen geen 
gevolg kan worden gegeven; 

dat dus moet worden besltst, of het be
sluit van Ged. Staten op goede gronden 

-berust; 
0. dienaangaande, dat blijkens de over

gelegde en de nader op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geechillen van Bestuur ingewonnen ambts
berichten voor de redelijke behoeften van 
een in normale omstandigheden verkeren
de school in de gemeente Bergharen voqr 
het jaar 194:8 een bedrag van f 16,26 per 
leerling als vergoeding ter bestrijding van 
de kol!lten. bedoeld tn het eerste Ud van 
art. 66 bis der Lager Onderwijswet 1920, 
geens:ttns te hoog la te achten; 

dat hieraan niet afdoet, dat in 1946. zoals 
de appellant op.merkt, het algemeen lan
delijk gemiddelde f lZ,60 per leerUng zou 
hebben bedragen, en evenmin dat het 
Rijksschooltoezlcht voor 1947 een bed~ 
van f 11,23 voldoende achtte; 

dat voorts niet ter zake Ie hetgeen de 
appellant aanvoert met betrekking tot de 
bijzondere behoeften van de school der N e
derduits Hervormde gemeente, daar deze 
behoeften bij de vaststelling van het be
drag, bedoeld In art. 101, lid 6. der Lager 
Onderwijswet 19201 geen gewicht In de 
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schaal leggen, noch - bij de beslissing van 
Ged. Staten - hebben gelegd; 

dat de appellant · tenslotte wijst op de 
financiële gevolgen, welke het bestreden 
besluit vo.or de gemeente Bergharen mede. 
brengt. doch dat ook dit punt als niet ter 
zake dienende buiten beschouwing moet 
blijven; 

dat op grond van een en ander het be-
streden besluit moet worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

f2 Maart 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sr. art. 14a; Besluit Ber. Econ. 
delicten, E 136, art. 1.) 

De Bijz. Pol.rechter hee~ in boger be
roep voor wat door hem als één enkel 
feit beschouwd was, als hoofdstraf twee 
geldboeten opgelegd, te weten een on• 
voorwaardelijke van f 950 en een voor
waardelijke van f 50. Dit strijdt met art. 
1 Besl. Ber. Econ. delicten en artt. 23 
en 14a Sr., en kan, nu hij daarbij niet 
tevens voorwaarden stelde en opdracht 
gaf overeenkomstig art. 14a, lid 2 onder 
2° Sr. ook niet worden opgevat als op
legging van· één enkele geldboete van 
f 1000, waarvan een gedeelte ten bedrage 
van f óO voorwaardelijk. Strafoplegging 
vernietigd. 

Op het beroep van C. W . J., van beroep 
bakker en wonende te 's.Gravenhage, req. 
van cassatie tegen een mondeling vonnis 
van den Bijz. Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 14 Jan. 
1948, houdende bevestiging in hoger be· 
roep, behalve t. a. v. de opgelegde straf, van 
een mondelinge beschikking van den Tucht
rechter voor de Prijzen in het arrondisse
ment •s-Gravenhage van 11 Febr. 1947, 
waarbij req. wegens 

1. een voorschrift gegeven krachtens de 
artt. 3 of 4 der Prljsopdrijvtngs- en Ham
sterwat 1939 ni<:-t nakomen: 

2. het in strijd handelen met een bij of 
krachtens het Organisatiebesluit Voed~el
voorziening 1941 of in een op grond van dit 
besluit uitgevaardigde verordening gesteld 
verbod of vastgesteld voorschrift, 

met aanhaling van 
1. artt. 3, 4 en 12 van genoemde wet, 
art. 1 Prijsaanduidingsbeeluit 1941, 
artt. 1, 5, 11 en 12 Besluit Ber. Econ. De

licten, wet van 11 Mei 194G (G 116), 
2. artt. 1, 2 en 3 Prijzenverordening 

Loonbereiding Banketbakkerswaren 1946, 
artt. 1, 2 en 3 Prijzenverordening Banket

bakkersbedrijven 1946, 
artt. 1, 2 en 3 Prijzenverordening Besluit, 
artt. 7 en 18 Organisatiebesluit Voedsel

voorziening 194, 
artt. 1, 5 en 11 Besluit Ber. Econ. Delic

ten, 

wet van 5 April 1946, art. 2, 
is veroordeeld tot een geldboete van f 750 

(t, a.v. het eerst~ feit een boete van f 50, 
t.a.v. het tweede feit een boete van f 700), 
met een verbod om gedurende 3 maanden 
het beroep van banketbakker uit te oefenen 
en gebak te verkopen, en met openoaar
making van dit vonnis in twee Haagse bla
den: 

hebbende de Bijz. Politierechter met ver
nietiging van voormelde beschikking in zo
verre, req. in hoger beroep veroordeeld tot 
een geldboete van t 1000, te weten voor het 
in de oproeping tot verantwoording in de 
eerste plaats genoemd feit een geldboete 
van f 60 en voor het in die oproeping in de 
tweede plaats genoemde feit een geldboete 
van f 950, alsmedP voor laatstbedoeld feit 
bovendien een geldboete van f 50 en sluiting 
der banketbakkerij en stillegging van be
drijfsmiddelen van de banketbakkerij van 
req. gedurenJe den tijd van 3 maanden, 
deze beide 1aa tstgenoemde straffen voor
waardelijk met een proeftijd van 3 jaren, 
voorts met last tot openbaarmaking van dit 
vonms in tweE, Haagse dagbladen op kosten 
van requirant. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Hooykaas, 

Req .. heeft tijdig beroep in cassatie inge
steld doch geen middelen ingediend 

Ambtshalve moge .ik de aandacht van Uw 
Raad vestigen op het na volgende. De Econ. 
Politierechter heeft voor het in de oproe
ping tot veranwtoordlng in de tweede plaats 
genoemde feit aan req. twee geldboeten op
gelegd en wel één onvoorwaardelijke boete 
van f 950 en één voorwaardelijke boete van 
f 50, zulks in strijd met art. 1 van het Be
sluit ber. econ. delicten en de artt 23 en 14a 
Sr. De uitspraak kan ook niet aldus worden 
opgevat, dat het de bedoeling van de Poli
tierechter was één geldboete op te leggen 
van t 1000, waarvan een gedeelte van f 50 
voorwaardelijk, daar niet voldaan is aan de 
vereisten, gesteld in art. Ha.. tweede lid 
onder 2° t Sr. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis, 
waarvan beroep vernietlge, doch alleen 
voor wat de opgelegde voorwaardelijke 
boete van f 50 betreft, en het beroep voor 
het overige verwerpe. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
O. dat door of namens den req. geen mid

delen van cassatit: zijn voorgesteld; 
0. echter ambtshalve: 
dat de Bijz. Politierechter als voormeld, 

voor hetgeen in de oproeping tot verant
woording in de tweede plaats telastegelegd 
en door hem na bewezenverklaring als één 
enkel feit beschouwd was, als hoofdstraf 
twee geldboeten heeft opgelegd, te weten 
~en onvoorwaarde].ijke van f 950 en een 
voorwaardelijke van f 50; 

dat dit strijdt met de artt. 1 Besluit Ber. 
Econ. Delicten en 23 en 14a Sr., en, nu bij 
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daarbij niet tevens voorwaarden stelde en 
opdracht gaf overeenkomstig het tweede 
lid onder 2° van voormeld art. 14a, dit ook 
niet kon worden opgevat als oplegging van 
één enkele geldboete va.n t 1000, waarvan 
een gedeelte ten bedrage van f 60 voor
waardelijk, zodat het bestreden vonnis niet 
in stand za.l kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis. wat be
treft de oplegging van straf voor beide ·in 
de oproeping tot verantwoording genoem
de feiten alsmede de daarvoor opgegeven 
bijzondere redenen, en, 

Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 
R. 0.: 

Veroordeelt req. voor het in de oproeping 
tot verantwoording In de eerste plaats ge
noemde feit tot een geldboete van vijftig 
gulden en voor het aldaar 1n de tweede 
plaats genoemde telt tot een geldboete van 
950 gulden, gelet. op den aard en de ernst 
dier feiten. 

(N . .J.) 

tB Maart 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (Besluit berechting Econ. Delic
ten E 13(;, artt. 11, St.) 

De Tuchtrechter voor de PrUzen, be
noemd krachtens art. 10 van het Besluit 
Ber. Econ. Dellcten ls, blijkens art. 11 
niet bevoegd tot het opleggen van vrij
heidsstraffen. Dit zelfde geldt voor den 
Pol.rechter, bedoeld in art. 6, wanneer 
deze krachtens art. 21 op het hoger be
roep van beschikkingen van dien Tucht
rechter uitspraak doet. Mitsdien kan de 
opgelegde vervangende hechtenis niet 
In stand blijven. 

Op het beroep van C. :r., flllaalchP.f. wo
nende te Haarlem. req. van cassatie tegen 
een mondellng vonnis van den Bijz. Politie
rechter te Haarlem van 15 Maart 1948, 
waarbij, met vernietiging in hoger beroep 
van een vonnis van den Tuchtrechter voor 

· de Prijzen te Haarlem van 18 Sept. 1947, 
req. wegens: .,Een voorschrift gegeven 
krachtens art. S of 4 van de Prijsopdrlj
vings- en Hamsterwet 1939 niet nakomen", 
met aanhaling van de artt. 3 en 12 van ge
noemde wet, de artt. 1, 3 en 10 der Prijzen
beschikking Handelsmarges se.boenen 1946 
II, de artt. 1, 5 en 11 van het Besluit Ber. 
Econ. Delicten en de artt. 23, 36 en 91 Sr., 
Is veroordeeld in een geldboete van 750 gul
den met bevel tot teruggave der inbeslag
gen.omen schoenen en tot openbaarmaking 
der uitspraak- ·In een of meer door den 0. 
van :S. aan te wijzen te Haarlem verschij
nende bJaden, waarvan de kosten worden 
begroot op 35 gulden, bij gebreke van beta
ling en verhaal te vervangen door zeven 
dagen hechtenis. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het yerslag van den Raadsheer 

Rombach; 

0. dat middelen van cassatie niet zijn 
voorgedragen: 

0. ambtshalve dat de Tuchtrechter voor 
de Prijzen, benoemd krachtens art. 10 van 
het Besluit Ber. Econ. Delicten, blijkens art. 
11 van dat Besluit niet bevoegd is tot het 
opleggen van vrijheidsstraffen; 

O. dat ditzelfde geldt voor de Politierech
ter .bedoeld In art. 5 van genoemd Besluit, 
wanneer deze krachtens art. 21 daarvan op 
het hoger beroep van beschikkingen van 
dien Tuchtrechter uitspraak. doet; 

0. dat mitsdien de in de onderhavige zaak 
opgelegde ven·angende hechtenis niet In 
stand kan blijven; 

Vernietigt het beroepen vonnis, doch al
leen voorzover daarbij bepaald 1s dat bij 
gebreke van betaling en verhaal van het 
bedrag, waarop de kosten van openbaar
making van het vonnis worden begroot, een 
vervangende straf van zeven dagen hech
tenis zal worden tenuitvoergelegd; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 

(Gewezen o,·ereenkomstig de conclusie 
van den Adv.-~n. Hooykaas, die nog wees 
op arl"'. H. R. 5 Nov. 1948 N . .J. 194'1 No. 1'11, 
.Red.). 

(N. J.) 

i:S Maart 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstpllchtwet art. 15 J0

• art. 28.) 
Appellant kan in zijn stelllng, dat zijn 

dienstplichtige zoon, nu deze reeds sinds 
2 Sept. 1947 onder de wapenen is, zijn 
eerste oefening zou hebben volbracht, 
in verband met art. V der wet van 27 
Mei 1948 StbL I 221 niet worden gevolgd. 

Appellant heeft niet aanget.oond, dat 
er na het nemen van een vroegere be" 
sllaalng, waarbij het beroep tegen de aan 
de dienstplichtige geweigerde vrijatel
llng ongegrond werd verklaard, een zo
danige l\1jziglng is ingetreden in de om
standigheden, op grond waarvan deze 
besllssing werd genomen, dat hierdoor 
een nieuwe behandeling gerechtv:ia.r
digd zou zijn. 

WU JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. A. Wlnkelhorst te Eibergen, tegen 
de besllss~ van Onze Minister van Oor
log van 4 Nov. 1948, Afdeling A 3, B 2, Bu
reau 1, No. 1267, waarbij hij niet-ontvanke
lijk Is verklaard in zijn aanvraag om vrij
stelling van dieut als gewoon dieut
plichtige wegens persoonlijke onmisbaar
held voor zijn zoon A. H. Winkelborst, 
dienstplichtige der lichting 1947 uit Eiber
gen: 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschlllen van Bestuur, gehoord, advies 
van 25 FeJ:>r. 1949, No. 86/11; 

ÓP" de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog v,.n 16 Maart 1949, Afdeling A 3, 
s 2, Bureau 1, No. 1213; 
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o. dat de besltsslng van Onze Minister 

1 
steunt op de overweging, dat volgens ont" 
vangen ambtelijke inlichtingen de omstan
digheden van de vader van de dienstplich
tige niet in ongunstige zin zijn gewijzigd 
sedert de Koninklijke beslissing van 12 
Jan. 1948, No. 51, waarbij ongegrond werd 
verklaard het beroep van zijn vader, inge.. 
steld tegen 's Ministers beslissing van 16 
Augustus 1947, Afdeling A 8, S 2, Bureau 
1, No. 1426, waarbij een ten aanzien van 
de dienstplich tlge gedane aanvraag om vrU
stelllng van de dienstplicht wegens per
soonlijke onmisbaarheid werd afgewezen; 
dat in verband hiermede er voor hem, Mi
nister, geen aanleiding bestaat om thans 
wederom omtrent het recht van de dienst
pltchtige op vrijstelling van dienst als ge
woon dienstpltchtige wegens persoonlijke 
onmisbaarheid uitspraak te doen; 

dat de appellant in beroep aanvoert. dat 
hij van mening is, dat zijn zoon inmiddels 
de eerste oefening heeft volbracht en thans 
wel voor vrijstelling in aanmerking komt; 
dat hij zijn landbouwbedrijf onmogelijk al
leen kan bewerken; dat de voorbereiding 
voor de herbouw van zijn In 194-S af~
brande boerderij veel extra werkzaamheden 
meebrengt; dat de tweelingbroeder van de 
dienstplichtige ook is ingelijfd en reeds 
naar IndonesUS ls vertrokken; · 

0. dat de appellant in zijn stelling, dat 
zijn dienstplichtige zoon, nu deze reeds 
sinds 2 Sept. 1947 onder de wapenen is, zijn 
eerste oefening zou hebben volbracht, niet 
gevolgd kan worden; 

dat namelijk artikel V van de wet tot 
wijziging der Dlenstpltchtwet van 27 Mei 
1948 (Staatsblad no. I 221), bepaalt, dat 
voor hen, voor wie de eerste oefening tri 
1946 of later gedurende de bestaande bui
tengewone omstandigheden Is aangevangen 
of vervolgd, deze oefening geacht wordt te 
eindigen of te zijn geëindigd, wanneer zij 
na het volbrengen van de voor hen in art. 
28, eerste lid der Dienstpltchtwet bedoelde · 
oefeningstijd voor het eerst op wettige 
wijze de werkelijke dienst verlaten; 

dat voorts appellant niet heeft aange
toond, dat er na het nemen van het Ko
ninklijk besluit van 12 Januari 1H8, no. 51, 
waarbij het beroep tegen de aan de dienst
plichtige door de Minister van Oorlog ge
weigerde vrijstelllng van de dienstplicht 
ongegrond werd verklaarct een zodanige 
wijziging h1 ingetreden in de omstandighe
den, op grond waarvan de voormelde be
schikking werd genomen, dat hierdoor een 
nieuwe behandeling gerechtvaardigd zou 
zijn; 
· dat derhalve de bestreden beslissing van 
Onze Mln tster van Oorlog behoort te wor-

· den gehandhaafd; 
Gezien de Dlenstpltchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog ls belast enz. 

(A.B.) 

2S Maart 1949. KONINKLUK BESLUIT. 
(Dtenstpllchtwet art, 20.) 

Een architect voor de uitvoering van 
een bouwplan Is niet aan te merken als 
belanghebbende tn de zin van art. 20 lid 
1 ten aanzien van een verzoek om vrij
stelling van een dienstpliehtlge, die zijn 
vader behulpzaam moet zijn bij de uit
voering van dat plan. Evenmin kan als 
zodanig worden aangemerkt de direc
teur van een Inrichting met de herbouw 
waarvan de vader van de dienstplich
tige eveneens ls belast, en waarbij deze 
zijn vade1, ook behulpzaam mu moeten 
zijn. 

Wij JULIANA. enz.; 
Beschikkende op de beroepen, Ingesteld 

door J. H. te Dorsthorst te Lichtenvoorde, 
J. H. Huinlnk te Lichtenvoorde en J. G. 
Delpeut te Borculo, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 22 Decem
ber 1948, Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, No. 
H20, waarbij aan B. P. M. te Dorsthorst, 
dlenstpltchtlge der llchttng 1948 uit Lich
tenvoorde, vrijstelling van dienst als ge
woon dienstplichtige wegens persoonUJke 
onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 26 Februari 194V, No. 224/11: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 15 Maart 1949, Afdeling A 3, 
S 2, Bureau 1, No. 1214; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de ·overweging, dat hij op grond 
van ontva:n,gen ambtelijke inlichtingen van 
oordeel is, dat door het verblijf van de 
dlenstpllchtlge in werkelijke dienst voor 
eerste oefening geen onoverkomelijke be
zwàren zullen ontstaan voor de instand-

) houdipg der middelen van ·bestaan van het 
gezin, waartoe hij behoort; 

dat J. H. te Dorsthorst In beroep aan
voert. dat hij, vader van de dienstplichtige. 
belast te met de herbouw van de gedeel
telijk door brand verwoeste Leo Stichting 
te Borculo; dat hij tevens belast Is met de 
uitvoering van het bouwplan 1948 te Lich
tenvoorde, waarvan nog geen enkele wo
ning gereed gekomen ls; dat hij niet in 
staat ls alleen de bouw te regelen en te 
controleren; dat afwijzing een algehele ont
,vrtchtlng van de zaak ten gevolge zal heb-
ben; . 

dat J. H. Huinlnk, architect, In beroep 
aanvoert, dat J. H. te Dorsthorst, vader 
van de dienstplichtige. belast is met de uit
voering van het bouwplan 1948 te Lichten
voorde, waan-·an nog geen enkele woning 
gereed is; dat J. H. te Dorsthorst dlet in 
staat is de bouw ·te controleren; dat de 
dlenstpllchtige daarom onmisbaar is: dat 
deze van groot nut is voor de wederop
bouw; 

dat J. G. Delpeut, Directeur van de Leo 
Stichting te Borculo, in beroep ven.oekt, 
dat aan de dienstpltchttge vrijstelltng ver
leend zal worden; 

O. ten aanzien van de beroepen, Inge-
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steld door J. H. Hulnlnk en J. G. Delpeut: 

dat deze appellanten niet aangemerkt 
kunnen worden als belangb.ebbenden in de 
zin van art. 20, Ud 1. der Dlenatpllcbtwet, 
zodat zij in hun beroepen niet kunnen wor
den ontvangen; 

0. ten aanzien van het beroep, ingesteld 
door J. H. te Dorstbont:' 

dat op grond van de overgelegde be
scheiden moet worden aangenomen, dat 
door het verblijf van de dtenstpltcbtlge in 
werkeliJke dienst voor eerste oefening geen 
onoverkomelijke bezwaren zullen ontstaan 
voor de instandhouding van de middelen 
van het best.aan van het gezin, waartoe 
hij behoort; 

dat de gevraagde vrljstelllng mitsdien te-
recht is geweigerd; 

Gezien de Dienstpllchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
le. J. H. Hulnlnk te Lichtenvoorde en 

J. G. J>elpeut- te Borculo in bun beroepen 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

2e. het beroep, ingesteld door J. H. te 
Dorsthorst te Lichtenvoorde, ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Oorlog Is belast enz. 
(A.B.) 

!5 Maart 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstplichtwet art. 14.) 

Appellanten zijn in 1946 voor de mili
taire dienst voorgoed ongeschikt ver
klaard op grond van de uitslag van een 
keuring, welke te verricht door een arts, 
die In een aantal gevallen op de keu
ringsformulieren niet bestaande afwij
kingen aantekende en hiervoor geld en 
goederen ontving en van wie moet wor
den aangenomen, dat bedrog, door de 
opgeroepenen gepleegd, gemakkelijker 
aan zijn aandacht ontsnapte dan bij ~n 
onder normale omstandigheden werken
de, scherp op zijn pllcht Ingestelde arts 
het geval zou zijn geweest. Naar aan
leiding hiervan zijn appellanten ln 1948 
aan een nieuwe keuring onderworpen 
met het gevolg, dat zij thans voor de 
dienst geschikt zijn verklaard. Er be
staat derhalve gegrond vermoeden, dat 
zij mede door de door hen aan de keu
rende arts gedane mededelingen als ge
volg van bedrog voor de dienst onge
schikt zijn verklaard, zodat terecht aan 
art. 14 toepassing Is gegeven. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, Ingesteld 

door le. X, dlenstplfcbtlge der Uchtlng 1947 
uit W. en Zde. Y, dienstplichtige der lich
ting 194 7 uit H., tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 2 December 
1948, Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, No. 1621, 
waarbij artikel 14 van de D!enstplichtwet 
op hen van toepassing Is verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Februari 1949, No. 173/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 16 Maart 1949, Afdeling A 8, 
S 1, Bureau 1, Nr. 1210. 

O. dat bij genoemde beslissing ten aan
zien van de genoemde dienstplichtigen, in 
verband met ontvangen ambtelijke inlich
tingen en gelet op de uitslag van het ge
houden contr6le-ondenoek, waarbij deze 
dienstplichtigen geschikt voor de dienst 
werden bevonden, met toepassing van ar
tikel 14, eerste lid, der Dlenstpllchtwet, 
vervallen zijn verklaard de uitapraken, 
waarbij deze dienstplichtigen op 5 Novem
ber 1946 voor de militaire dienst ongeschikt 
zijn verklaard, en zijn deze dienstplichtigen 
geplaatst ln de verhouding tot de dienst
plicht, waarin ·zij zouden hebben verkeerd, 
Indien zij niet ongeschikt verklaard waren; 

dat de genoemde dienstplichtigen van 
deze besltuing in beroep zijn gekomen; 

dat de appellant X aanvoert, dat bij nog 
steeds lijdende Is aan een oogziekte en, zich
zelf voor de mtlltaire dienst niet geschikt 
acht: dat hij werkmam is op een boerderij, 
ter grootte van plus minus 10,50 ha, waar
op gehouden worden 11 stuks rundvee, 6 
varkens, 2 paarden en 120 kippe~ op welke 
boerderij. behalve hem, appellant, werk
zaam zijn een man van 60 jaar en een ge
deeltelijk invallde vrouw van 63 jaar; 

dat de appellant Y aanvoert. dat hij te
rechf was afgekeurd, omdat hij zonder bril 
niets kan doen en op enige meters afstand 
niemand kan herkennen, en voorts, omdat 
hij een ultwu heeft aan de rechterknie; 
dat bij niet begrijpt, hoe hij bij de tweede 
keuring Is goedgekeurd; dat er van om
koperij geen sprake geweest is; 

0. t1a.t blijkens de overgelegde ambtsbe
richten de beide appellanten in het najaar 
van 1946 voor de militaire dienst voorgoed 
ongeschikt zijn verklaard op grond van de 
uitslag van een keuring, welke is verricht 
door een arts. die In een aantal gevallen op 
keurlnpformulleren niet bestaande afwtj
klngen aa.ntekende en hiervoor geld en 

, goederen ontving en van wie moet worden 
aangenomen, dat bedrog, door de opgeroe
penen gepleegd, gemakkelijker aan zijn 
aandacht ontsnapte dan bij een onder nor
male omstandigheden werkende, scherp op 
zijn pllcht ingeatelde arts het geval zou zijn 
geweest: 

dat naar aanleiding hiervan onder ande
ren de appellanten in 1948 aa.n een nieuwe 
keuring zijn onderworpen met het gevolg, 
dat zij thans voor de dienst geschikt zijn 
verklaard; 

dat met Onze Minister moet worden ge
oordeeld, dat er gegrond vermoeden be
staat, dat de appellanten mede door de door 
hen aan de keurende arts gedane mede.: 
delingen e.ls gevolg van bedrog voor de 
dienst ongeschikt zijn verklaard; 

dat mitsdien terecht aan artikel 14 der 
Dlenetplichtwet toepassing Is gegeven; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog ie belast enz. 

(A.B.) 
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f 5 Maari 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (Wet Medisch Tuchtrecht art.1.) 

Bekrachtiging (met verhoging van de 
boete) vail de beschikking van het Med. 
Tuchtcollege door het Hof, hetwelk 
daarbij - anders dan het; Tuchtcollege 
...... nog twee punten van de klacht als 
het vertrouwen ondermijnend aannam. 

Onzekerheid wat het; Hof t.o.v. twee 
andere punten van de klacht heeft be
doeld. Besllsslng niet naar den eis van 
het Reg}. Med. Tuchtrecht met redenen 
omkleed. · 

De stelllng, dat door het berekenen 
van een te hoog honorarium het ver
trouwer1 in den stand der geneeskundi
gen niet kan worden ondermijnd, kan in 
baar algemeenheid niet worden aan
vaard. 

Niet-inachtneming van een beroeps
regel ( In dezen: geen huisbezoek door 
speciallst zonder voorafgaand overleg 
met, behandelend geneesheer) is niet 
steeds als zodanig een handeling welke 
meergenoemd vertrouwen ondermijnt. 

Vernietiging van 's Hofs beschikking 
en verwijzing naar een ander Hof. 

Ad-V.-Gen. Wvnveldt concludeerde tot 
vernietiging en afwijzing van de klacht. 

VERZOEKSCHRIFT. 

~eft eerbiedig te kennen: 
Dr X, arts ,wonende te Y, (adv. Mr J. J. 

Koeleman). 
dat verzoeker bij deze beroep in cassatie 

instelt tegen de beschikking ( eindbeslis
sing) van het Gerechtshof te Y enz.; 

dat bij deze beschikking, waartegen ver
zoeker alzoo tempore utnt dlt beroep in
stelt. is bekrachtigd de besll!lsing van het 
Medisch Tuchtcollege te Y d.d. 18 Maart 
1948, behalve ten aanzien van de opgelegde 
boete van f 100. lnhoeverre deze beslissing 
immers is vernietigd. met oplegging eener 
l)Oete aan den verzoeker van f 1 ooo en be
vel tot publicatie; 

dat het Medisch Tuchtcollege had be
slist: ,,dat de onder 1 in de kla.cht genoem
de feiten zijn juist gebleken, met dlên ver
stande, dat verzoeker berekend heeft f 150 
honorarium en f 45 autokosten, 

"dat het College het niet juist acht", dat 
vermeker "aah klaagster meer In rekening 
bracht dan de kosten voor het wachten van 
den auto en wat hij voor den auto, die 
oorspronkelijk" (van Y) ,,over U de reis" 
(naar Q) .,zou hebben genomen, eventueel 
meer zou hebben te betalen, 

"dat het College pet voor honorarium 
berekende bedrag aan den hoogen kant 
vindt, maar niet buitensporig, 

,,dat het College, in de feiten hier ge
noemd, niet ziet handelingen, die het ver
trouwen in den geneeskundigen stand ·on
dermijnen; 

"dat dit laatste ook geldt van het onder 
4 ° in de klacht genoemde, daar hier klaag
ster niet minder verwijt treft dan Dr X. 
daar het op den weg van klaagster lag 

baar huisarts te raadplegen over het lnroe
pen van de hulp van Dr X": 

dat deze beslissing derhalve op de punten, 
in de klacht geformuleerd sub 1 en 41 een 
vrijspraak van den verzceker. althans een 
afwijzing van de klacht. inhield. zoodat het 
Hof, deze besllssing bekrachtigende, niet 
naar aanleiding van eene afwijkende mee
ning over deze punten, de boete. door het 
Tuchtcollege opgelegd, op grond van de 
punten 2 en 4 van de klacht, mocht ver
hoogen, waartoe dan Immers de beslissing, 
ook voorzoover deze zulk een vrijspraak, 
althans afwijzing, inhield, had moeten zijn 
vernietigd, 

dat 's Hofs beschikking ten aanzien der 
sub 2° en 3° in de klacht geformuleerde 
punten overweegt: 

"dat het Tuchtcollege de sub 2° en 3° 
gestelde feiten bewezen heeft geacht en het 
Hot, na het door den Raadsheer-Commis
saris gehouden vooronderzoek en na het 
uitvoerig verhoor, zoowel van klaagster en 
de belde getuigen; als van appellant ter te
rechtzitting van 19 October 1948, zich met 
deze bewezenverklaring volkomen zal ver
eenlgen en elke gedachte verwerpt aan op
zettelijke misleiding en samenspanning aan 
"de zijde van klaagster en hare getuigen te
gen appellant, ale door dezen gesuggereerd" 
en vervolgens, lijnrecht in strijd met het 
zoojuist geciteerde: : .,dat hier wel in meer
dere of mindere mate een misverstand in 
het spel kan zijn, in dien zin, dat appellant 
mo~lijk gedoeld heeft op een voorbeschikt
held tot de ziekte en niet zoozeer aan de 
ziekte zelf, doch het dan aan appellant te 
wijten Is, aan zijn onbehouwen en ruwe 
manier van optreden, welke hij ook aan 
het Hof ten toon spreidde en waarbij hij de 
gevoelens van de pa.Uënten en hun naaste 
omgeving te weinig ontziet, dat zoodanig 
misverstand - als daarvan gesproken kan 
worden - Is ontstaan; 

"dat appellant wellswaar met nadruk 
voor het Hof heeft verklaard, aan klaag
ster te hebben gezegd, dat hij bereid was 
haar 3 kinderen kosteloos te onderzoeken, 
om te zien, welk hunner de voorbeschikt
heid tot kanker heeft, doch het Hof aan 
deze verklaring - welke, gegeven de in 
deze zaak blijkende geldzucht van appel
lant, op zichzelf reeds onwaarschijnlijk 
klinkt - geen geloof hecht tegenover de 
eenstemmige verklaringen van klaagster en 
de belde getuigen, dat het onderzoek, naar 
~ppellant zeide. f 25 per kind zoude kosten". 

dat het Hof derhalve feiten als bewezen 
heeft aangenomen, te weten de in de klacht 
sub 2° en 3° geformuleerde punten, hoewel 
het toegeeft, dat de verklaringen van klaag
ster en de getuigen in deze, tn meerdere of 
mindere mate op misverstand kunnen be
rusten. derhalve verzoeker tets geheel an
ders kan hebben gezegd en bedoeld. dan 
deze lllenschen hebben begrepen, of althans 
verklaard, maar ondanks deze twijfel 
meent. dat door verzoeker'e uitlatingen het 
vertrouwen ln den stand der geneeskundi
gen is ondermijnd, ,.omdat het misverstand 
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dan is te wtjten aan verzoeker'e onbehou
wen en ruwe manier van optreden, welke 
hij ook voor het Hof tentoonspreidde" (en 
dus ook wel tegenover de klaagster en de 
getuigen zal hebben tentoongespreid? Hier
van Ie niets vaetgesteld), 

dat deze overwegingen logisch niet kun
nen leiden tot de bewezenverklaring der 
punten sub 2° en 8°, noch de beslissing 
kunnen dragen, dat verzoeker het vertrou
wen In den stand der geneeskundigen heeft 
ondermijnd, zoodat zij niet alleen niet tot 
verhooging, maar zelfs ook in het geheel 
niet tot oplegging van boete hadden mogen 
leiden en verzoeker, overeenkomstig het 
beter Inzicht van den Procureur-Generaal, 
belichaamd in zijn requisitoir, had behooren 
te zijn vrijgesproken. althans de tegen hem 
ingediende klacht had behooren te zfJn af
gewezen, 

dat zelfs een "onbehouwen en ruwe ma
nier van optreden .. , ( indien deze qualitlca
tte door vastgestelde feiten ware gerecht
vaardigd) ook wanneer deze het ontst:aa.n 
van een misverstand tengevolge heeft, op 
zichzelf het vertrouwen In den stand der 
~neeakundigen niet kan ondermijnen en 
dit in casu a fortiori hierdoor niet onder
mijnd te, omdat het misverstand Is opge
helderd, zulks nog daargelaten, dat geen 
feiten zijn vastgesteld. die de quallfica.tie 
van dit optreden als "onbehouwen en ruw' 
wettigen, 

dat verzoeker voorts bestrijdt_ dat door 
de berekening van een te hoog honorarium 
het vertrouwen In den geneeskundigen 
stand kan worden ondermijnd, ook onder 
de omstandigheden, die het Hof als vast
staande heeft aangenomen, 

dat het brengen van huisbezoek door een 
specialtat, zonder voorafgaand overleg met 
den behandelenden geneesheer, niet onder 
alle omstandigheden en onvoorwaardelijk 
het vertrouwen In den geneeskundigen 
stand ondermijnt, gelijk het Hof van oor
deel Ie, 

dat verzoeker, op grond van het boven
st.aande van oordeel is, dat het Hof in de 
beschikking, waartegen cassatie, onder 
meer de na volgende wetsartikelen heeft ge
schonden en/of verkeerd toegepast: artt. 
1, 5. 7 en 16 der Wet van 2 .Juli 1928. Stbl. 
222 houdende nadere voorschriften ten aan
zien van de uitoefening der geneeskunst, 
zooale deze la gewJjzigd bU de wet van 13 
Mei 1939, Stbl. 801, artt. 91, 87, 82, 63 van 
het zg. Reglement Medisch Tuchtrecht en 
oplossing van geschillen, neergelegd In het 
Besluit van 31 October 1929, Stbl. f'1(, tot 
vaststelllng van een algemeene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in art. 16 van 
voormelde wet, zooals dit besluit is ~wlJ
zlgd bij dat van 19 November 1932, Stbl. 
642, alsmede de artikelen van dit besluit, 
waarnaar de geciteerde artikelen verwij
zen. die waarnaar In de voorlaatst ge
noemde artikelen verder wordt verwezen 
en die waarnaar In de laatstgenoemde ar
tikelen weer verder wordt verwezen, 

Redenen waarom verzoeker zich wendt 

tot den Hoogen Raad, met eerbiedig ver
zoek 's Hofs beschikking, waartegen cas
satie, wel te willen vernietigen, met zoo" 
danige verdere beslissing als Uwe Hooge 
Raad zal vermeenen te behooren. 

Conclusfe van den Proc.-Gen. Mr Wijn
veldt: 

Gezien het ver?.Oekechrift van Dr X ge
richt tegen de beschikking van het Ge
rechtshof te Y van 19 November 1948 en 
de overige stukken bij deze zaak gevoegd, 

O. dat A weduwe van Baan Dr X heeft 
verweten: 

te. dat hij voor een con8ult aan haar 
echtgenoot B te Z op Zondag 21 Septem
ber 1947 In rekening heeft gebracht f 195 
waarvan f 150 als honorarium en f 45 als 
retekoeten, 

2e. dat hij haar bij dlt verzoek heeft 
verklaard, en dat zonder deze personen te 
hebben onderzocht, dat een van de . ouders 
van haar echtgenoot en één van haar kin
deren lijdende moest zijn aan kanker. 

3e, dat bij aan Mej. C, tante van klaag
ster, heeft medegedeeld, dat het noodzake
lijk was - ter vaststelling, wie der ouders 
van gezegden B en wie der kinderen aan 
de ziekte lUdende was - de kinderen, ree
pectteveUjk bedoelde grootouders door hem 
te laten onderzoeken, 

4e. dat hij haar echtgenoot }leeft be
zocht zonder voorkennis van de behande
lende geneesheer, 

O. dat het Medisch Tuchtcollege te Y 
deze klacht heeft onderzocht en bij haar 
beschikking van 18 Maart 1948 de feiten 
onder 2 en 3 genoemd, bewezen achtend, 
heeft aangenomen, dat de daarin vermelde 
uitlatingen handelingen zijn, die het ver
trouwen ln de stand der geneeskundigen 
ondermijnen, daar dit vertrouwen, in over
eenstemming met de stand der wetenschap, 
el~t, dàt In gevallen als dit de geneeskun
dige zijn diagnose niet stelt, en zeker niet 
deze aan patlenten en de hunnen mede
deelt, zonder voorafgegaan onderzoek van 
de patlent, en Dr X een geldboete van 
f 100 heeft opgelegd, 

dat op het beroep van Dr X bij het Ge
rechtshof te' Y, dit college bij zUn beschik
king van 19 November 1948 deze uitspraak 
heeft bekrachtigd, doch de boete heeft ge
steld op f 1000 met last tot openbaarma
king der uitspraak, 

dat tegen deze uitspraak het beroep In 
cassatie gericht Is, 

0. dat het Hof In zijn beschikking niet 
alleen de bewezen verklaarde onderdelen 
der klacht onder 2 en 3 bekrachtigt, doch 
bovendien zeer uitvoerig de feiten onder 1 
en 4 genoemd bespreekt, en ale zijn oordeel 
betreft endé onderdeél 1 te kennen geeft, 
dat het in rekening gebracht honorarium 
veel te hoog la, terwlJI het omtrent het 
vierde punt zegt zich niet te verenigen met 
de opvatting van het Tuchtcollege,; 

0. dat het Hof echter beeft nagelaten de 
beslissing van het Medisch Tuchtcollege 
over de onderdelen 1 en 4 der klacht te ver-
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nietlgen, doch zich beperkt heeft de opge
legde boete te verhogen, terwijl het aan 
zijn beschouwingen over de punten 2 en 3 
heeft toegevoegd, dat hier wel in meerdere 
of mindere mate een misverstand in het 
spel kan zijn. in dien zin, dat Dr X moge
lijk gedoeld heeft op een voorbeschlktheld 
tot de ziekte en niet zozeer de ziekte zelf, 
waarbij het Hof verder opmerkt, dat ver
zoeker dit misverstand aan zich zelf te 
wijten had, in aanmerking genomen zijn 
ruw en onbehouwen optreden bU de be
handellng der zaak voor het Hof, 

O. dat hieruit echter niet als bewezen 
aangenomen kan worden, dat Dr X ook 
tegen klaagster onbehoorlijk Is opgetre~ 
den, hetgeen dan toch de handeling zou 
zijn waarvoor deze medicus bestraft wordt, 

dat dit tengevolge heeft, dat ten aanzien 
der onderdelen 2 en 3 's Hofa beschikking 
niet voldoende met redenen is omkleed, 

dat dit evenzeer het geval Is met de op
merking dat Dr X diagnoses zou hebben ge
steld ten aanzien van personen, die hij niet 
had onderzocht, daar uit de gebleken feiten 
volgt, dat er na het onderzoek een gesprek 
is gevoerd tuesen de dokter en de vrouw 
van de patlent, dat ook volgens het Hof 
aanleiding tot misverstand kon geven, en 
op de Inhoud van welke bespreking het 
woord en begrip "diagnose0 niet op zijn 
plaats ts, 

0. dat het eerste punt der klacht - het 
te hoge honorarium - door het Medisch 
Tuchtcollege onjuist werd bevonden, im
mers deze beroepsrechter achtte het wel 
aan de hoge kant, maar niet buitensporig, 

dat het Hof in verband met wat het 
noemt "de geldzucht" van Dr X kennelijk 
van een ander oordeel is door de declaratie 
meer dan normaal te noemen, doch dit ten
slotte niet met stelligheid uitspreekt, daar 
het na allerlei nevenbeschouwlngen over 
de omstandigheden welke een medicus in 
aanmerking behoort te nemen bij het be
palen van zijn honorarium, zich beperkt 
tot de opmerking, dat het te vrezen is, dat 
Dr X de grens ver overschreden heeft, zo
dat moet worden aangenomen, dat het Hof, 
ondanks zijn uiteenzettingen omtrent de 
factoren waarmede bij de vaststelllng van 
het honorarium rekening moet worden ge
houden, zich verenigt ten opzichte van dit 
onderwerp met de beslissing van het Me
disch Tuchtcollege, nu het deze niet ver
niettg,d heeft. 

0. dat het Hof eveneens omtrent het vier
de onderdeel der klacht zegt zich niet te 
kunnen verenigen met de uitspraak van 
het Tuchtcollege, om de algemene reden, 
dat een fout door de medicus gemaakt niet 
wordt opgeheven, omdat de patlent zijner
zijds ook een fout maakt, 

dat de juistheid van deze met grote stel
llgheid verkondigde opvatting echter van 
de omstandigheden afhankelijk is, waar
omtrent het Hof niets naders zegt, 

dat het Hof, de hiermede strijdige opvat
ting van het Tuchtcollege niet heeft ver
nietigd, 

dat het Hof bovendien in een tweedP. stel
ling nJ. dat een zich respecterend specialist 
onvoorwaardelijk eraan zal vasthouden~ 
geen hulsbemek te brengen zonder vooraf
gaand overleg met de behandelende genees
heer, en bij voorkeur zijn bezoek zal bren
gen in tegenwoordigheid van dien genees
heer, een ereregel geeft betreffende het op
treden van spec1&llsten, welke tn haar al
gemeenheid niet Juist geacht kan worden. 
zoals uit tal van gevallen volgt, daar het 
b.v. geen gebruik la bij een oogontsteking 
eerst de huisarts te raadplegen, alvorens 
zich tot een oogspecialist te wenden, het
geen geen huisarts euvel zal dulden, 

0. dat het Hof zegt op grond van het
geen het opmerkte omtrent de vier punten 
der klacht zich te kunnen verenigen met 
de uitspraak van het Tuchtcollege behalve 
ten aanzien der opgelegde straf, zulks hoe. 
wel het zich met twee der beslissingen van 
het College niet verenigt schijnt te hebben 
terwijl-het bovendien de feiten vermeld in 
onderdelen 2 en 3 aan een mogelijk mis
verstand wl;lt, 

0. dat de bestreden beslissing derhalve 
niet voldoende met redenen omkleed is, 

Concludeert tot vernietiging dezer be
slissing, en van oordeel, dat de Hoge Raad 
ten principale recht kan doen, tot afwij
zing der klacht of vrijspraak van ver
zoeker. 

De Hoge Raad, enz.; 
O. met betrekking tot het aangevoerde 

middel van cassatie: 
dat de eerste grief hiervan uitgaat, dat 

het Hof. de beslleslng van het Medisch 
Tuchtcollege bekrachtigend, daarmede 's 
Hofs, blijkens de overwegingen van die 
van het Medisch Tuchtcollege afwJJ"k.ende, 
mening ten aanzien van de punten 1 en 4 
van de klacht niet in zijn beslissing heeft 
tot uitdrukking gebracht en dan ook niet 
deswege de boete mocht verhogen; 

dat dit uitgangspunt niet juist 1s, im
mers het Hof, bekrachtigend de beschik
king van het Medisch Tuchtcollege "dat 
dr X zich schuldig maakte aan handelln
gen, die het vertrouwen in den stand der 
geneeskundigen ondermijnen", bij die be
krachtiging onder de "handelingen" mede 
de punten 1 en 4 van de klacht, welke het 
blijkens zijn overwegingen als voor het ver
trouwen in den stand der geneeskundigen 
ondermijnend beschouwde, heeft begrepen: 

0. omtrent de tweede In het middel ver
vatte grief en ambtshalve: 

dat de punten 2 en 3 van de tegen Dr X 
Ingediende klacht lnhlelden; 

2. dat hij aan klaagster bij het beooek 
heeft verklaard, en dat zonder deze pereo
nen te hebben onderzocht, dat één van de 
ouders van haar echtgenoot en één ·u~.n 
haar kinderen lijdende moest zijn aan kan
ker; 

3. dat hij aan '.Mej. C, tante van klaag
ster, heeft medegedeeld, dat het noodzake
lijk was - ter vaststelllng, wie der ouders 
en wie der kinderen aan de ziekte lijden" 
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de was - de kinderen, resp. bedoelde groot
ouders door hem te laten onderzoeken; 

dat het Medisch Tuchtcollege deze feiten 
bewezen heeft geoordeeld en heeft aange
nomen, dat Dr X zich tegenover klaagster 
heeft uitgelaten, dat een harer schoon
ouders en een harer kinderen zou lijden 
aan kanker; 

dat het College die uitlatingen heeft ge
stempeld te zijn handelingen, die het ver
trouwen in den stand der geneeskundigen 
ondermijnen, daar dit vertrouwen, in over
eenstemming met den stand der weten
schap, eist, dat in gevallen als dit de gê
neeskundige zijn diagnose niet stelt, en ze
ker niet deze aan patlenten en de hunnen 
meedeelt, zonder voorafgaand onderzoek 
van den patient, hetgeen niet anders wordt, 
wanneer naar het peraoonlijk oordeel van 
Dr X het in gevallen als deze wel mogelijk 
ts de diagnose zonder onderzoek van den 
-patlent te stellen, in welk geval een onder-
-zoek ook niet "noodzakelijk0 zou kunnen 
worden genoemd. welke noodmkelijkheid hij 
overigens ook qiet had mogen afleiden uit 
zijn diagnose bij den patient; 

dat het Hof omtrent de feiten zich em~r
:zijds volkomen heeft verenigd met de be
wezenverklaring van het College, doch an
<lerz:ljds heeft overwogen, dat hier wel in 
meerdere of mindere mate een misverstand 
1n het spel kan zijn, in dien zin, dat Dr ·x 
mogelijk gedoeld heeft op een ·voorbe
schiktheid tot de zieke en niet zozeer op 
<Ie ziekte zel:t"; · 

dat het Hof dus doende zich zelf niet 
bee:t"t tegengesproken, doch, gezien de door 
bet Hof opengelaten mogelijkheid van mis
verstand. als bewezen heeft aangenomen, 
-dat Dr X, al heeft hU mogelijk gedoeld op 
een voorbeschiktheid van de ziekte bij één 
der ouders en één der kinderen, tengevolge 
van zijn onbehouwen en ruwe manier van 
optreden bij degenen. tot wie hij zich richt
te, den indruk heeft gewekt, dat het ging 
om de ziekte zelf; 

dat het den Hogen Raad echter niet dui
delijk is geworden, of het Hof al dan niet 
heeft overgenomen den grond, waarop het 
Tuchtcollege deze handelwijze als het ver
trouwen in den geneeskundigen stand on
dermijnend heeft beschouwd; 

dat de omstandigheid, .dat het Hof gener
lei overweging aan dit punt wijdt, er voor 
pleit om aan te nemen, dat het Hof het 
oordeel van het College ter zake onder
schrijft; 

dat aan den anderen kant bezwaarliJk 
aan te nemen Is, dat het venvijt ,:an het 
College, dat Dr X kankw bJJ één der ouders 
en één der kinderen vaststelde zonder voor
afgaand onderzoek en deze diagnose aan 
belanghebbenden mededeelde zonder voor
afgaand onderzoek, door het Hof is overge
nomen. nu het Hof de mogelijkheid open
laat, dat Dr X slechts voorbeschiktheid tot 
kanker van één dier personen aannam en 
het aannemen van die voorbeachiktheid bij 
een persoon zonder voorafgaand onderzoek 
geheel anders te beoordelen valt dan het 

vaststellen van kanker zonder voorafgaand 
onderwek: 

dat voorts het College aan Dr X verweet. 
dat in de opvatting van Dr X, die een 
diagnose meent te kunnen stellen zonder 
voOl'B.fgaand onderzoek, een nader onder
zoek ook niet noodmkelijk had mogen wor
den gemaakt, doch het College daarbij voor
bij zag, dat als iemand zonder voorafgaand 
onderzoek meent te kunnen vaststellen, dat 
één der ouders en één der kinderen kanker 
moet hebben, alleen een nader onderzoek 
kan uitwijzen, welk dier ouders en kinderen 
aan die ziekte moet lijden; 

dat alweer niet duideliJ"k is, of het Hof 
na de reserve, die het maakte bij de vast
stelling der feiten, dit verwijt al dan niet 
heeft overgenomen; 

dat misschien het Hof heeft bedoeld aan 
Dr X een verwijt te maken van zijn onbe
houwen en ruw optreden, dat het voren
bedoelde misverstand tengevolge heeft ge
had: 

dat bij deze onzekerheid, wat wel het Hof 
bedoeld heeft. •s Hofs beslissing op de pun
ten 2 en 8 van de klacht niet naar den eis 
van bet Reglement medisch tuchtrecht met 
redenen omkleed is en derhalve niet In 
stand kan blijven; 

o.- dat de derde griet - opkomend tegen 
's Hofs overwegingen met betrekking tot 
het berekende honorarium - steunt op d~ 
stelling, dl.t door het berekenen van een te 
hoog honorarium het vertrouwen in den 
stand der geneeskundigen niet kan worden 
ondermijnd: 

dat deze stelling in haar algemeenheid 
niet kan worden aanvaard, immers onder 
omstandigheden de berekening van een te 
hoog honorarium bliJ"k kan geven van een 
zodanige opvatting van het geneeskundig 
beroep. dat daardoor het vertrouwen in den 
stand der geneeskundigen wordt onder
mUnd; 

0. dat de vierde grief zich richt tegen 
'8 Hofs overweging, dat een zich respecte
rend i,peclalist onvoorwaardelijk er aan zal 
vasthouden geen huisbezoek te brengen 
zonder voorafgaand o,verleg met den be
handelenden geneesheer, en bij voorkeur 
zijn bezoek zal brengen in tegenwoordig
heid van dien geneesheer, en stelt dat het 
brengen van huisbezoek door een specialist 
zonder voorafgaand overleg met den behan
delenden geneesheer niet onder alle om
standigheden en onvoorwaardelijk het ver
trouwen in den geneeskundigen stand on
dermijnt; 

O. omtrent deze grief en ambtshalve: 
dat - aangenomen, dat ln het onderling 

verkeer van specialisten en huisartsen een 
zo strikte regel bestaat als door het Hof 
gesteld - daarmede niet zonder meer is ge
geven, dat afwijking van die regel een han
deling la, welke het vertrouwen In den 
stand der geneeskundigen ondermUnt; 

dat toch een niet-inachtneming van een 
beroepsregel niet reeds als zodanig tevens 
is een handellng, welke dat vertrouwen 
ondermijnt: 
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dat dus het Hof een nadere overweging 
terzake niet had mogen achterwege laten; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
•s Hofs beschikking niet in stand kan blij
ven, en verwijzing naar een aangrenzend 
Hof moet volgen; 

Vemtetlgt de beschikking van het Ge
rechtshof te Y van 19 Nov. 1948; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Z teneinde, met inachtneming van 'deze uit
spraak, verder te worden behandeld en af
gedaan. 

' (N • .J.) 

2~ Maart .1949. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Woningwet; art. 36 j 0 art. 38.) 

Aangezien appellant A. bij de ge
meenteraad geen bezwaren heeft to.ge- , 
dlend, is hij In zijn beroep op de Kroon 
tegen de goedkeuring van het plan door 
Ged, Staten niet ontvankelijk. 

Aan de bezwaren van appellanten B. 
en C. kan gedeeltelijk worden tegemoet
gekomen. Indien overigens bij de uit
voering van het plan onevenredige 
schade aan appellanten wordt toege
bracht, kan de schadeloosstelling bij de 
uitvoering worden geregeld. 

Beschikkende op de beroepen, Ingesteld 
door .J. Bogaard. A. Zegwaard en .J. van , 
der Eijk. allen te Benthuizen, tegen het · 
beslult van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van' 26 .Januari 1948, B. no. 1226 (le Afde
ling) O.S. No. 292, tot goedkeuring van een 
uitbreidingsplan in hoofdzaak en in onder
delen voor de gemeente Benthuizen; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 23 Februari 1949, No. 202(1'; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 22 
Maart 1949 No. 34970 Afdeling .Juridische 
Zaken; 

O. dat de raad der gemeente Benthuizen 
in zijn vergadering van 30 .Januari 1947 een 
plan van uitbreiding ln hoofdzaak en ln 
onderdelen met biJbehorende bebouwings
voorschriften heeft vastgesteld en Ged. 
Staten van Zuid-Holland hieraan op 26 
.Januari 1948 hun goedkeuring hebben ge
geven; 

dat .J. Bogaard. A. Zegwaard en .J. van 
der Eijk, allen te Benthuizen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten In beroep 
zijn gekomen; 

dat de appellanten Bogaard en Zegwaa~ 
aanvoeren, dat zij resp. eigenaar en pe.cb-. 
ter zJjn van 28 ba, 87 a en 26 ca grond, ge
legen In de gemeente Benthuizen; dat een 
stuk van deze grond, kadastraa.l bekend on
der No. 646, gelegen ls aan de Dorpsatraat, 
waarop de woning en de bedrijfsgebouwen 
staan,' terwijl de overige gronden wel aan~ 
sluitend, doch meer achterwaarts gelegel\ 
zijn; dat In het uitbreidingsplan nieuw4'_ 
rooilijnen zijn vastgesteld, welke over d~ 
gronden lopen, die aan appellant BogaanJ 

ebehoren, zonder dat het hoofd van het 
meentebestuur hem daarvan schriftelijk 
ededeling heeft gedaan; dat over voren
doelde gronden een nieuwe weg geprojec. 

teerd ls; dat hierdoor de bedrijfsvoering 
ernstig bemoeilijkt wordt, daar deze weg de 
woning en de bedrijfsgebouwen van de 
teeltgronden zal schelden; dat bovendien 
een varkensschuur en een melkloods moe
ten worden afgebroken, terwijl herbouw op 
het resterende erf niet mogelijk is, daar dit 
,daarvoor te klein is; dat de geprojecteerde 
11,rbeidenwoningen, gemerkt A. B., op een 
zodanige afstand van de thans bestaande 
mestvaalt komen te staan, dat dit uit een 
oogpunt van volksgezondheid ontoelaatbaar 
moet worden geacht; dat. voor het geval 
deze mestvaalt zou moeten verdwijnen, een 
bedrijfsvoering onmogelijk zou worden; dat 
op de tekening van het uitbreidingsplan 
nagelaten Ie aan te geven, waarover de 
verbinding tussen bedrijfsgebouwen en 
teeltgronden onderhouden kan worden; dat 
door de nieuwe weg de boomgaard. welke 

,eerst In 1948 Is aangelegd, zal moeten ver
dwijnen; dat met dit uitbreidingsplan de 
vrije beschikking over de gronden verloren 
ml gaan, hetgeen te minder aanvaardbaar 
Is, daar de noodzakelijkheid van dit plan 
niet vaststaat; dat de burgemeester en 
één der wethouders over dit deel van het 
plan verklaa.rdeD, dat een mogelijke uit
voering nog In het verre verschiet ligt; 
dat het toch in strijd met de geest van de 
Woningwet moet worden geacht, dat de· 
rechtszekerheid van eigenaar. en/of gebrui
ker van de gronden op deze wijze wordt 
aangetast; 

dat de appellant Van der E1.1k aanvoert, 
dat door hem Indertijd hierover geen be
zwaren 'bij de raad zijn ingediend, omdat 
de opzichter der gemeentewerkeq hem in 
een bespreking te kennen had gegeven, dat 
hij, appllant, door het plan niet werd ge
troffen: • 

dat op de tekening van het uitbreidings
plan aan de noord-oost-zijde van zijn wo
ning een nieuwe weg ontworpen Is, welke 
gedeeltelijk over zijn grond loopt; dat er 
bovendien een nieuwe rooilijn geprojec
teerd Is, welke over zijn wagenschuur en 
het grootste gedeelte van zijn woning loopt; 
dat hem door het hoofd van het gemeente
bestuur van het vaststellen of wijzigen van 
de rooilijn geen schriftelijke mededeling ls 
gedaan; dat de ontworpen weg voor zijn 
woning samenkomt met de dorpsstraat, 
hetgeen verkeersmoelUJ'kheden medebren
gen zal, temeer daar de door hem geteelde 
producten op het punt van samenkomst af
gevoerd moeten worden; dat verder aan de 
noord-westzijde van zijn woning een wan
delpad is geprojecteerd, zodat zijn woning 
en bedrijfsgebouwen geheel worden Inge
sloten en een behoorlijke bedrijfsvoering 
bemoeilijken; dat hij door dit uitbreidings
plan en de daarbij behorende bebouwings
voorschrltten de beschikking over een ge- . 
deelte van zijn eigendommen verloren ziet 
gaan; dat immers door dit ultbreldings-
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plan het hem verboden zal -zijn, wannee 
door brand of anderszins ztjn woning en/o 
bedrijfsgebouwen, geheel of gedeeltelij~ 
verloren gaan, deze in de oude toestand t4 
herbouwen: dat de schade, welke daardoof 
zou kunnen ontstaan, zich thans nog niet 
laat realiseren; dat daarbij komt, dat d« 
grond. welke aan de nieuwe rooilijn grenst 
en waarvan hij eigenaar ls, niet voldoende 
is om zijn woning en bedrijfsgebouwen tà 
herbouwen; d&t het Juist 18, dat de schade 
eerst ontstaat, wanneer de nieuwe roollljn 
toegepast wordt, doch dat de rechtszeker-. 
held van hem, appellant, met de aanvaar" 
ding van dit uitbreidingsplan weg ia; dat 
dit nog sterker naar voren komt, daar de 
burgemeester en één der wethouders ver..i. 
klaarden, d&t zij waarschtjnlijk de uitvoe
ring van dit plan niet meer beleven zullen;) 
dat zij daarmede wilden aangeven, dat de 
uitvoering nog In ver verschiet ligt; dat 
hij, appellant, dan ook EJ1eent, dat de nood
zakelijkheid van dlt uitbreidingsplan niet 
vaststaat en dat ~ljn belangen ernstig ge
schaad worden, hetgeen niet ln overeen
stemming met de geest der Woningwet te; 

0. ten aanzien van het beroep van J. van 
der EUk: dat ingevolge artikel 38 der Wo
ningwet tegen de goedkeuring van een uit
breidingsplan door Gedeputeenle Staten btJ 
One slechts in beroep kunnen komen be
langhebbenden, die bij de gemeenteraad be
zwaren tegen het plan hebben Ingediend; 

dat blijkens de stukken J. van der EUk 
bij de gemeenteraad van Benthuizen geen 
bezwaren heeft Ingediend; 

dat hij mitsdien In zijn beroep niet kan 
worden ontvangen; 

0. ten aanzien van het beroep van J. 
Bogaard en A. Zegwaard: dat blijkens de 
overgelegde ambtsberichten de belangen 
van de appellanten, als eigenaar resp. pach
ter van een 28 ha omvattend boerenbedrijf 
ernstig zouden worden getroffen, indien 
het vastgestelde plan zou worden uitge
voerd, daar alsdan van het bestaande erf 
ongeveer een derde gedeelte verloren zou 
gaan en dientengevolge de bedrtjfsvoertng 
ernstig zou worden belemmerd; 

dat aan de bezwaren van de appellantén 
kan worden tegemoet gekomen door aan 
de noordzijde van de nieuw geprojecteenle 
weg. de beoouwtngsstrook A B, voorzover 
gelegen op de percelen 646 en 74, te laten 
vervallen en In plaats daarvan dit gedeelte 
te bestemmen voor landbouw, tuinbouw en 

. veeteelt, waarbij dan ter plaatse een rooi
lijn kan worden vastgesteld, overeenko
mende met die, welke elders langs de ge
projecteerde weg il!I aangegeven, terwijl .zo 
nodig alsnog voor bebouwing zouden kun
nen worden aangewezen de percelen Z06, 
207 en 227, welke thans ln het plan in 
hoofdzaak een agrarische bestemming heb
ben; 

dat wellswaar op deze wijze niet de schei
ding tussen het erf met de bedrijfsgebou
wen enerzijds en de landerijen anderzijds 
ongedaan wordt gemaakt, doch dat aan 
deze scheiding niet Ie te ontkomen en zij 

bovendien voor de appellanten minder be
zwaarlijk la dan de verkleining van het 
erf, die van het nu vastgestelde plan het 
gevolg zou zijn; 

dat hetzelfde geldt voor het bezwaar be
treffende de fruittuinen, in het beroep
schrift als boomgaard aangeduid. waarvan 
een groot deel btj de aanleg van de weg 7.8l 
moeten verdwijnen; 

dat overigens, indien bij de uitvoering 
van het plan onevenredige schade wordt 
toegebracht aan de appellanten, de schade
loosstelling bij die uitvoering moet worden 
geregeld; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. de appellant J. van der Eijk In zijn 

beroep niet-ontvankelUk te verklaren; 
2°. met handhaving voor het overige van 

het beetreden besluit, dit te vernietigen. 
voorzover het goedkeuring betreft der be
bouwingsstrook A B ten noorden van de 
geprojecteerde weg en gelegen op de per
celen 7 4 en 846, ean welk gedeelte van het 
plan alsnog goedkeuring wordt onthouden. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting Is belast enz. 

(A.B.) 

f.9 Maart 1949. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Politleambte
narenreglement art. 63.) 

Deze bepallng vooronderstelt, dat de 
politieambtenaar zich de dienstkleding 
aanschaft. De ultbetalnig van het sa.Ido 
van het kledingtegoed over enig jaar 
kan worden geweigerd, wanneer de 
ambtenaar niet ln het bezit is van de 
voor hem voorgeschreven dienstkleding. 
Een redeliJ"ke uitleg van artikel 8 van 
het Besluit vergoeding kleding en uit
rusting politie brengt tnede de gebon
denheid van het bevoegd gezag op ver
zoek van de rechthebbende tot uitbeta
llng van het kledingtegoed over te gaan 
(i.c. geen vrij goedvinden der admi
nistratie), zulks echter niet onbeperkt. 
doch onder het in de vorige zin gemaak
te voorbehoud. 

Het voormelde Besluit is na de bevrij
ding van kra.cht gebleven en voor de 
rljkspolltle nog van kracht. 

De Commandant van het Gewest •s-Gra
venhage der Rijkapolltle, eiser in hoger be
roep, 

tegen: 
D. C, x;1eybeuker, wonende te Bergam
bacht, gedaagde ln hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
In rechte: 
0. dat in dit geding de vraag moet wor

den beantwoord. welke ook partijen ver
deeld houdt, of het saldo-tegoed van ge" 
daagde's kledingrekening over het jaar 194 7 
hem, op zUn verzoek. moest worden uitbe
taald Ingevolge de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften; 
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O. hieromtrent, dat eiser deze vraag ont
kennend heeft beantwoord, blijkens het be
roepschrift op grond van de overweging, 
dat artikel 8, le lid, van het Besluit ver
goeding kleding en uitrusting Polttie, vast
gesteld bij besluit van de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie· op 
30 April 1943, no. 777 - verder te noemen; 
besluit - een facultatieve bevoegd.held 
geeft om het kledingtegoed al dan niet uit 
te betalen; 

0. dat ook naar ·s Raads oordeel dat be
sluit ook na de bevrijding van kracht ts 
gebleven - althans, voorzover deszelfs be
palingen haar werking niet hebben ver
loren door latere regelingen betreffende de 
vergoeding voor kleding en uitrusting der 
politie - terwijl het besluit voor de rijks
politie nog steeds 'van kracht ls, doch voor 
de gemeentepalitie bij gemeenschappelijke 
beschikking, dd. 26 October 1948, van de 
Ministers van .Justitie en Binnenlandse 
zaken. no. 2916 (Ned. Stcrt. 10 .Januari 
1949, no. 8), afzonderlijke regelen ter zake 
zijn gegeven, onder uitdrukkelijke verval-
1enYerklaring voor de gemeentepalttie van 
bet besluit: 

O. dat de Bezoldigingsregeling Politie 
1947, vaat.gesteld bij Konink.lijk Besluit va.n 
9 April 1947, B. H 111, te rekenen met in
gang van 1 Januari 1946 o.m. aan de amb
tenaren der rijkspolitie In haar artikel 7 
een jaarlijkse kledingtoelage toekent: en 
het Bezoldigingsreglement Politie 1948, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 14 
April 1948, S. I 151, onder vervallen-ver
klaring der Bezoldigingsregellng Politie 
1947, zulks in .zijn artikel 16 eveneens doet, 
te rekenen met ingang van 1 Juli 1947; 
doch daardoor het besluit niet te komen te 
vervallen. voorzoverre het meer regelt dan 
de vaatstelllng der bedragen van de kle
dingtoelage; 

0. dat artikel 8, le lid, van het besluit 
het volgende bepaalt: 

"Het tegoed van de kleedingrekentng kan 
den belanghebbenden worden uitbetaald: 

,,a. jaarliJks ln de maand April, te reke
nen naar het tegoed op 1 .Januari daaraan 
voorafgaande; 

"b. tussentijds in de gevallen bedoeld 
in artikel 6, eerste lid"; 

O. dat naar 's Raads oordeel uit even
gemelde bepaling niet mag worden afge
leid, dat de uitbetaling van het tegoed van 
de kledlngrekenlng is overgelaten aan het 
vröe goedvinden van het te dezen bevoeg
de gezag, zulks te minder nu artikel 10 van 
het besluit o.m. s:preekt van het "verval• 
Jen" van "alle aansprak.en" daarop, wan
neer het tegoed 5 ja.ren na 31 December 
va.n het ja.ar, waarop het kon worden ,.op.. 
geëiacht", niet is uitbetaald; 

dat mitsdien een redelijke uitleg van ar
tikel 8, voormeld, meebrengt de gebonden-
heid van het bevoegd gezag op verzoek 
van de rechthebbende tot uitbetaling van 
het kledingtegoed over te gaa.n, zulks ech
ter n1et onbeperkt, gelijk hieronder nader 
zal blijken; 

0. dat op grond van de gedingstukken en 

het verhandelde ter terechtzitting voor de 
Raad vaststaat, dat gedaagde op 31 De
cember 1947 niet In het bezit was van de 
voor hem voorgeschreven dienstkleding, al
thans dat aan de voor hem voorgeschreven 
uitrusting verscheidene stukken ontbraken, 
op welke grond etser heeft geweigerd hem 
het saldo van zijn kledingtegoed per 31 De
cember 1947 uit te betalen; 

dat de voorschriften betreft ende cie 
dienstkleding zijn vervat in een op het be
paalde in artikel 2, Ud 2, van het besluit 
berustende beschikking, dd. 30 April 1943, 
no. 778, van de Directeur-Generaal van 
Politie, welke beschikking eveneens na de 
bevrijding van Nederland is gehandhaafd 
en voor de Rijkspolitie la gehandhaafd ge
bleven; 

0. dat voorts artikel 63 van het op 5 Juni 
1947 in werking getreden Politieambtena
renreglement In het le lid bepaalt, dat de 
ambtenaar verplicht la de dienstkleding en 
de onderscheidingstekenen te dragen, in
dien en voorzoverre dit voor hem ls voor
geschreven, het.geen. naar •s Raads oordeel, 
vooronderstelt, dat de ambtenaar zich die 
dienstkleding ook aanschaft: 

0. dat de ambtenaren van politie, waar
onder ook gedaagde, juist ten behoeve van 
het aanschaffen der voor hen voorgeschre
ven dienstkleding vorenvermelde kleding
toelage, voor gedaagde bedra.gende f 198 
per jaar, ontvangen, zodat een redeliJke in
terpretatie van de voren weergegeven be
palingen, in haar onderling verband en sa
menhang beschouwd, ertoe leidt, dat de ult
beta.llng van het saldo van het kledingte
goed over enig jaar kan worden geweigerd. 
wanneer de betrokken ambtenaar niet in, 
het bezit is van de voor hem voorgeschre
ven dienstkleding, ook al zijn er omstan
digheden geweest, waardoor de ambtenaar 
de kleding In dat ja.ar nlet kon aanschaf
fen; 

dat het dan Immers voor de hand ligt het 
tegoed van de kledingrekening te laten 
staan voor aankoop In het volgende jaar; 

O. dat mitsdien de onderhavige weige
ring het saldo der kledingrekening over 
het jaar 1947 aan gedaagde uit te betalen 
niet strijdig is met voormelde toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, zijnde 
de Raad niet enig ander zodanig voorschrift 
bekend, waarmede het bestreden besluit 
zoude strijden; 

O. dat niet is gesteld en de Raad niet is 
gebleke~ dat eiser, het bestreden besluit 
nemende, van zijn bevoegd.held te dezen 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven: 

0. dat mitsdien de aangevallen uits:praak 
niet kan worden gehandhaafd en het tegen 
het bestreden besluit ingestelde beroep als
nog ongegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door D. C. Kleybeuker in 

eerste aanleg Ingestelde beroep alsnog on-
,re8'J'C?nd. (A. B.) 
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!9 Maart 19l9. ARREST van den Hogen 
Raad. (Wet R. 0. art. 99; Regl. op de 
wegen ln Zuid-Holland art. 7.) 

Het verbod van &rt. 7 Reg). op de 
Prov. wegen ln de provincie ~uld-Hol
land, - zonder vergunning van Gêd. 
Staten van de provinciale wegen gebruik 
te maken "tot; het maken en behouden 
van uitwegen" - ls aldus te verstaan 
dat ook reeds bij het gebruik maken tot 
het maken van uitwegen het verbod Is 
overtreden. Bij de opvatting, dat over
treding van het verbod alleen dan zou 
plaats hebben indien iemand van den 
weg gebruik maakt niet slechts tot het 
maken van een uitweg maar tevens tot 
het behouden van dien uitweg, zou de 
bepaling slechts onvoldoende hare be
doeling tot regeling van het gebruik der 
wegen verwezenlijken, hetgeen alleen 
kan worden aanvaard indlen, wat ten 
deze niet het geval le, hare bewoordin
gen bepaaldelijk tot die opvatting zou
den dwingen. 

In de bewezenverklaring komt de uit
drukking ,.Provin&ale we~• voor In de
zelfde betekenis die aan dit woord In het 
Reglement, waarop de t.1.1. gegrond is, 
wordt gegeven.. 

F...en klacht over onjuiste redengeving 
wijst een ander verzuim van vormen 
aa.n, dan de vormgebreken, welke in art. 
S,9, 2de lld der Wet R. 0. uitdrukkelijk 
zijn genoemd. 

Op het beroep van P. T. de K" tuinder, 
wonende te Alkemade, Roelofarendsveen, 
req. van cassatie tegen een schriftelijk von
nis van den Kantonrechter te Leiden van 
31 Juli 1948, waarbij req. wegens "het In de 
provincie Zuid-Holland zonder vergunning 
verleend door Ged. Staten gebruikmaken 
van provinciale wegen tot het maken en 
behouden van uitwegen en andere ver
bindingen en het verbreden van bestaande 
uitwegen. met inbegrip van de daartoe no
dige werken aan of op den berm of ln de 
bermsloot en aan de beplanttngtt, met aan
haling van de artt. 1, 7 Ud 1 aanhef en sub 
b en 23 aanhef en sub a van bet Regl. op 
de Prov. Wegen. vastgesteld bij Besluit der 
Prov. Staten van Zuid-Holland van 21 Juli 
1931 no. XVI (Prov. Blad 1981 no. 86), zo
als dit sindsdien is gewijzigd, en van de 
artt. 28 en 91 Sr., is veroordeeld ln een 
geldboete van één gulden te vervangen 
door één dag hechtenis; (gepleit door Mr 
A. van de Wilde, adv. te RljswlJ"k, .Red.) 

Conclusie Adv.-Gen. Mr La.ngemeljer: 
Van de drie in deze zaak bepleite midde

len klaagt het eerste, dat het bewezen ver
klaarde strafbaar Is geoordeeld, hoewel het 
slechte behelst, dat requlranten van de 
openbare weg gebruik hebben gemaakt tot 
het maken van een uitweg, terwijl het toe
gepaste voorschrift verbiedt het gebruik 
maken tot het maken en behouden van uit
wegen. 

Het komt mij voor, dat dit middel reeds 

aanstonds afstuit op de beslissing van Uw 
arrest van 29 Juni 19H, N. J. 1937, no. 8. 
inhoudende dat het voorschrift waarom het 
in belde gevallen gaat het behouden van 
een uitweg reeds opzlchezlf strafbaar stelt. 
Nu kan lk aan de geachte pletter toegeven. 
dat er iets meer reden kan zijn om het be
houden te verbieden van een uitweg, dle 
men niet zelf heeft gemaakt, dan het ma
ken van een uitweg. die men niet behoudt. 
Echter: vooreel"Bt ml maken wel altijd 
met een gedurende zekere tijd behouden 
gepaard gaan: men bouwt geen bruggen 
om die terstond na de voltooiing, zonder 
dat er gebruik van is gemaakt weer weg te 
nemen. In het onderhavige geval is dat ook 
allerminst gebeurd. De brug werd in ge
bruik gehouden voor de duur van een voet
balwedstrijd en betekende dus bij het begin 
en bij het einde van zulk een wedstrijd een 
hoogst intensief gebruikte uitweg naar de 
provinciale weg. Het zou dan ook nlet on
redelijk schijnen Indien de provinciale wet
gever, mede om het bewijs niet al te moel
lijk te maken, bedoeld had te verbieden zo
wel het maken v.an de uitweg, zonder dat 
het behouden behoeft te blijken als het 
behouden zonder dat behoeft te blijken dat 
men baar ook zelf gemaakt heeft. Boven
dien echter en hoe dit alles zij, met Uw ge
noemd arrest voor ogen lijkt mij geen an
dere conclusie mogelijk, dan dat, nu het be
houden op zichzelf verboden la, van maken 
hetzelfde geldt. 

Het tweede middel klaagt, dat de beslis
sing van de Kantonrechter het eigendoms
recht van de door requlran ten bestuurde 
rechtspersoon en baar recht volgens art. 
716 B. W. zou te niet doen.. 

Ook dit middel beeft een arrest van Uw 
Raad tegen zich, namelijk .dat van 15 Maart 
1937, No. 780. De pletter meende met eer
biediging van de betrekkelijk beknopte mo
tivering van dat arrest steun te kunnen 
zoeken bij de daaraan voorafgaande con
clusie van de toenmalige advocaat-generaal 
Mr van Lier. Inderdaad geeft deze blijk 
het althans mogelijk te achten, dat de artt. 
625 en 716 B. W. In dit verband van belang 
zouden kunnen zijn. Ik kan echter met zijn 
beschouwingswijze niet geheel meegaan. 
Wat vooreerst art. 626 betreft, valt m.L te 
bedenken, dat weliswaar deze bepallng zich 
verzet tegen voorschriften van de lagere 
wet.gever, die het recht van eigendom, ge
lijk het daar omschreven is. zouden te niet 
doen, maar dat dlt natuurlijk alleen ka.n 
gelden voorzover die voorschriften zouden 
betreffen handelingen met betrekking tot 
het voorwerp van het eigendomsrecht van 
hem voor -wie het voorschrift geldt. In een 
geval als 'dit echter wordt een handeling 
verboden, die weliswaar uitwerking heeft 
op het voorwerp van de eigendom van hem 
die handelt, maar di_e evenzeer uitwerking 
heeft op de Provinciale weg, die niet zijn 
eigendom ls. Niet alleen immers dat het 
uiteinde van de brug rustte op de berm van 
de Provinciale weg, maar bovendien beeft 
de aanw~zlgheld van de brug een hoogst 
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Ingrijpende invloed op de verkeersomstan
digheden op de weg. Nu meen ik, dat art. 
625 op zichzelf nooit aan een eipnaar het 
recht kan geven tot handellngen dle een 
rechtstireekile uitwerking hebben op voor
werpen van de eigendom van een ander, 
ook dan niet, wanneer de mogelijkheid om 
van zijn eigendom het maximale genot te 
hebben voor een goed deel van die hande
lingen afhangt. 

Dit laatste gezichtspunt vormt de over
gang tot het mede in het middel vervatte 
beroep op art. 716. Dit voorschrift toch 
dient juist om te voorzien in het geval dat 
een eigenaar zich in het genot van zijn 
eigendom ernstig beperkt ziet, doordat 
eigendom van anderen hem van de ver
keersweg scheidt. Echter, het voorschrift 
geeft aan zulk een eigenaar niet zon
der meer een recht om lange de 
hem goeddunkende weg over eens anders 
land de verkeersweg te bereiken, maar en
kel om te vorderen dat hem een uitweg 
worde aangewezen. Geheel in overeenstem-· 
mtng daarmede beslisten Uw belde reeds 
genoemde arresten, -dat het .11,rtlkel in. ~en 
geval als het onderhavige geen enkele in
vloed heeft, zolang het niet tot die áan
wijzing is gekomen. 

Middel III tenslotte komt ertegen op, 
dat het feit. strafbaar is geacht, hoewel 
het alleen strafbaar is met betrekking 
tot een ,,provinciale weg" ln de zin vaµ 
art. 1 van het Reglement op de Provinci
ale wegen 'in Zuid-Holland. Telastegelegd 
en bewezenverklaard is namelijk wel, dat 
requiranten een uitweg hebben gehad op 
"de Provinciale weg", maar niet met zoveel 
woorden, dat deze weg ook was een provin
ciale weg volgens de definitie van genoemd 
àrt. 1. 

Hoewel het naar mijn mening inderdaad 
ter vermijding van twijfel beter was ge
weest dit laatste in de dagvaardin,: op te 
nemen, meen ik niet, dat het ontbreken 
daarvan onoverkomelijk is. Op tweeërlei 
wijze kan men de woorden .,de Provinciale 
weg" ln de dagvaarding opvatten: als een 
beschrJjVJng van de aard van de weg of als 
een vermelding van deszelfs eigennaam. 
In het eerste geval moet naar mijn mening 
worden aangenomen, dat de steller der te
lasteleggtng het woord gebruikt heeft in de 
betekenis, die het heeft in de wettelijke 
regeling welker toepassing hij beoogde. 
Deze regel van uitlegging geldt weliswaar 
geenszins absoluut. Zij geldt met name niet, 
wanneer een term in het spraakgebruik 
een betekenis heeft, die van de wettelijke 
definitie afwijkt. Zulk een va.te betekenis 
echter heeft de term "provtncla.le weg" 
juist niet en dus pleit alles ervoor haar op 
te vatten ale een korte aanduiding van een 
weg gelijk art. 1 die ultvoerlger omschrijft. 
In de andere opvatting, namelijk dat "Pro
vtnclale weg" hier de eigennaam van de 
weg zou zijn, mag ook wel velllg worden 
aangenomen, dat de overheid aan de weg 
niet een naam gegeven zal hebben, die in 
strijd zou komen met de ter plaatse gel-
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dende wettelijke betekenis van de term 
.,provinciale weg". 

Geen der .middelen gegrond bevindende 
concludeet'· ik tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van cassatie. na

mens den req. voorgesteld bij pleidooi en 
luidende: 

I. S. althans v. t. van de artt. 1, 7 en 23 
van het Regl. op de Prov. Wegen in Zuid
Holland, 360. 351. 358, 359 en 416 Sv-. 626, 
672 en 715 B. W., 140 der Prov. Wet door 
het bewezenverklaarde strafbaar te oor~ 
delen, hoewel art. 7 voormeld strafbaar 
stelt het gebruikmaken van een provinci
alen weg tot het maken en behouden van 
uitwegen, terwijl slechte bewezen is ver
klaard, dat van den weg werd gebruik ge
maakt tot het maken van een uitweg; 

II. S. althans v. t. van de genoemde: 
artikelen door het bewezenverklaarde straf
baar tet-oordelen door met toepassing van 
art. 7 VffOrmeld req. te veroordelen, hoewel 
dit artikel niet zover kan gaan dat het ver
bieden kan het vrij genot van den eigen
dom en he1: recht van een uitweg te ~or
deren, nu de Kantonrechter deze rechtens 
ln het onderhavig geval ont.zegt, immers 
beslist dat de huidige bestemming van het 
onroerend goed niet kan worden gehand
haafd, maar daaraan een andere bestem
ming moet worden gegeven; 

111. S. althans v. t. van de genoemde 
artikelen, omdat de Kantonrechter het be
wezen verklaarde strafbaar oordeelt,. hoewel 
het gebruik· maken niet strafbaar is van 
eiken weg, maar alleen van een provinci
alen weg in den zin van art. 1 van de Ver
ordening; 

O. dat- met qualificatte en strafoplegging 
ale voormeld ten laste van den req. Is be
wezenverklaard dat hij te Roelofarends
veen op versch111ende tijdstippen in de
jaren 1947 en 1948 ln de hoedanigheid van 
bestuurslid van de Voetbalvereniging "Door· 
Oefening Sterker", zonder dat daartoe ver
gunning van Gedeputeerde Staten van de, 
Provincie Zuid-Holland was verkregen, van. 
den Provincialen weg, welke van Leiden 
over de brug over de Ringvaart te Oude
Wetering tot aan de grens van de Provin
cie Noord-Holland loopt, heeft gebruik ge
maakt tot het maken van een verblndlng
tuBSen dien weg en een aan dien weg ge.. 
legen voetbalterrein door een noodbrug" 
vervaardigd van twee planken en dwars: 
daarover gespijkerde plankjes, zodanig tus
sen het voetbalterrein en den weg te doen 
aanbrengen dat ee11 der uiteinden van deze 
brug in den berm van genoemden weg 
rustte; 

0. dat art. 7 Ud 1 van het Reglement op. 
de Provinciale wegen in de provincie Zuld
Holland voorzover in deze zaak van belang" 
luidt: Het is verboden, zonder vergunning" 
verleend door of vanwege Geel. Staten, van. 
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.5 April 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 20 j 0

, artt, 16 en 8.) 
Het besluit van B. en W. tot intrek

king van een vergunning is gedateerd 
15 Juli, doch de kennisgeving, bedoeld 
in art. 8, die onmlddelUjk en gelijktijdig 
met d(: aankondiging aan het publiek 
moet geschieden en met haar een geheel 
uitmaakt, heeft eerst op 10 Aug. plaats 
gevonden. Nu het beroepschrift binnen 
14 dagen na deze datum bU de Kroon Is 
ingekomen, moei appellant in zijn be
:roep ontvankelUk worden geacht. 

Terecht zijn B. en W. tot Intrekking 
der vergunning overgegaan, daar ap
pellant, .ook nadat hij daartoe was aan-

gemaand, niet aan de gestelde voorwaar
den heeft voldaan en de Inrichting door 
het niet opvolgen daarvan ernstig · 
brandgevaar oplevert. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door W. Alster te Amsterdam, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders 
van die gemeente van 16 Jult 1948, No. 8/7 
V .N., waarbij is tngetrokken de aan appel
lant bij besluit van 13 November 1947,-no. 
301e H.W. 1947/+/66! V.H. voorwaardelijk 
verleende vergunning tot het oprichten van 
een lompenbewa.8l'J)laats in perceel Czaar 
Peterstraa.t 203 te Amsterdam; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord. advies van 
2 Maart 1949, No. U0/i; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 29 Maart 1949, No. 109, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij hun besl~lt van 13 Novem" 
ber 1947, No. 301e H.W./194T/4/652 V.H. 
aan W. Alster en zUn rechtverkrijgenden 
vergunning hebben verleend tot het op" 
richten van een lompenbewaarplaats in per
ceel Czaar Peterstraat 203 te Amsterdam, 
onder de volgende voorwaarden• 1-12. 

dat burgemeester en wethouders bij hun 
besluit van 15 Juli 1948, No. 8/7 V.H. deze 
vergunning met ingang van de datum van 
bet besluit hebben ingetrokken, uit over
weging, dat niet voldaan Is (wordt) aan 
enige in hun bovengenoemd besluit van 
13 November 1947 gestelde voorwaarden; 

dat de a1>peUant van dit beslutt in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat hij zich 
op 26 Februari 1948 bij schrijven van zijn 
raadsman tot burgemeester en wethouders 
van Amsterdam gewend heeft met de me
dedeling, dat het hem onder de huidige 
omstandigheden onmogelijk was om aan al
le door burgemeester en wethouders voor
noemd, gestelde voorwaarden te voldoen. 
op grond waarvan hij bij handhaving van 
-de desbetreffende voorwaarden genood
zaakt zou zijn zijn bedrijf ter plaatse op te 
heffen en om te zien naar een andere ge
schikte bedrijfsruimte; dat hij in verband 
daarmede aan burgemeester en wethouders 
der gemeente Amsterdam een nader uitstel 
beeft verzocht betreffende de naleving van 
-de gestelde voorwaarden; dat burgemeester 

en wethouders van Amsterdam bij schrij
ven van 5 Mei 1948 aan appellante raads
man mededellng hebben gedaan geen ter
men aanwezig te achten langer uitstel van 
het naleven van de gestelde voorwaarden 
te kunnen geven: 

dat hij. appellant, zich inmiddels be
ijverd had nieuwe bedrijfsruimte te ver
krijgen en daarin was geslaagd, doordat 
hij van de firma J. Helsloot te Amsterdam 
tn huur kon krijgen de onderstukken aan 
de Laagte .KadfJk 42-43 te Amsterdam; 
dat echter de firma J. Helsloot, voornoemd, 
de bewuste onderstukken nog niet aan hem 
kon afstaan doordat genoemde firma Hel
sloot haar eigen bedrijf nog niet kon ver
plaatsen, omdat deze firma zelf nog niet 
over alle nood7.a.kelijke vergunningen van 
Wederopbouw en Bouw- en Woningtoezicht 
beschikt met betrekking tot een terrein
complex aan de Kleine Wittenburgerstraat 
te Amsterdam hetwelk door de firma J. 
Helsloot. voornoemd,. was gekocht; dat in 
verband daarmede appellants raadsman 
zich bij schrijven van 24 Mei 1948 opnieuw 
gewend heeft tot burgemeester en wethou
ders van Amsterdam met verzoek de aan-
gelegenheid va.n het naleven van de voor
waarden met betrekking tot de vergunning 
inza.ke het perceel Czaar Peterstraat 208--
207 aan te houden, totdat in verband met 
het verkrijgen van verdere vergunningen 
van de firma J. Helsloot, voornoemd. het 
bedrijf van hem, appellant, zou kunnen 
verplaatst worden naar de percelen Laagte · 
Kadijk 42-43 te Amsterdam; 

dat evenwel hij, appellant, op 10 Aug. 
1948 van burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bericht beeft ontvangen. dat de 
vergunning van 13 November 1947 werd 
lngtrokken; 

dat laatstbedoelde beschikking gedateerd · 
1 Is op 15 Juli 1948, doch dat deze beschikking 
1 door hem ia ontvangen op 10 Aug. 1948, zo. 

dat hij thans tempore utili van deze beachik
king ln beroep komt, onder gelijktijdige 
mededellngo van het ingestelde beroep aan 
het gemeentebestuur van Amsterdam; dat 
hij bij een handhaving van het aangevallen 
besluit ten zeerste gedupeerd zou zijn; dat 
hij van mening is, dat, bij afweging van 
alle betrokken belangen, zijn belang, hem 
nog tijdelijk in de gelegenheid te laten zijn 
bedrijf in het perceelcomplex aan de Czaar 
Peterstraat 203--207 te Amsterdam uit te 
oefenen. moet voorgaan boven alle andere 
eventuele belangen: dat immers het voort
duren van de uitoefening van zUn bedrijf 
ook nu nog slechts van tijdelij~e aard be
hoeft te zijn : dat immers de belemmerin
gen, die er voor hem best.aan om zijn be
drijf te verplaatsen naar de ,vorenomschre
ven percelen aan de Laagte Kadijk te A'dam 
ook slechtA van tijdelijke aard zijn; dat de 
firma Helsloot te A'dam doende is alles 
voor de verplaatsing van haar bedrijf van 
de IAagte Kadijk te Amsterdam in gereed
held te brengen; dat het wachten slechts 
Is op het verkrijgen van nog enkele ver
gunningen; dat het van algemene bekend-
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' de provinciale wegen gebruik te maken a. 

enz.. b. tot het maken en behouden van 
uitwegen en andere verbindingen en het 
verbreden van bestaande uitwegen, met 
Inbegrip van de daartoe nodige werken aan 
of op den berin of lil de bermsloot en aan 
de beplanting; 

O. t.a.. v. het eerste middel van cassatie, 
dat dit ondeugdeU,jk is daar het voormelde 
verbod om van de provinciale wegen ge
bruik. te maken tot het maken en behouden 
van uitwegen en andere verbindingen aldus 
is te verstaan dat ook reeds bij het ge
bruikmaken tot het maken van uitwegen 
enz. het verbod is overtreden; 

0. immers dat bij de opvatting van het 
cassattemiddel, dat overtreding van het 
verbod alleen dan ,zou plaats hebben indien 
iemand van den weg gebruik maakt niet 
slechts tot het maken van een uitweg enz. 
maar tevens tot het behouden van dien 
uitweg enz., de bepallng slechts onvoldoen" 
de hare be~oeling tot regeling van het ge
bruik der wegen zou verwezenlijken, het
geen alleen kan worden aanvaard indien, 
wat ten deze niet het geval is, hare bewoor
dlngen bepaaldelijk tot die opvatting zou
den dwingen; 

0. wat het tweede mi(ldel aangaat, dat 
dit. daargelaten of de Kantonrechter om
trent de bestemming van het onroerend 
goed beslist heeft, zoals in het middel ver
meld wordt. niet· tot cassatie kan: leiden: 

0. immers dat het bewezenverklaarde 
oplevert het feit, strafbaar gesteld bij art. 
28 sub a Juncto art. 7, le lid sub b van 
meergenoemd Reglement en de klacht. dat 
dit bewezenverklaarde ondanks genoemde 
feitelijke beslissing strafbaar is geoordeeld, 
een klacht is over onjuiste redengeving die 
een ander verzuim van vormen aanwijst, 
dan de vormgebreken, welke in art. 99 2e 
lid der Wet R. 0. uitdrukkelijk zijn ge
noemd; 

0. dat ook het derde middel moet falen 
omdat in voormelde bewezenverklaring de 
uitdrukking "Provlnclale we~• voorkomt in 
de zelfde betekenis die aan dit woord in het 
Reglement. waarop de telastelegging ge
grond is, gegeven wordt: 

O. ambtshalve dat de aan het bewezen
verklaarde gegeven benaming niet geheel 
juist is en dat deze behoort te luiden : ,,Het 
in de provincie Zuid-Holland, zonder ver
gunning verleend door or vanwege Ged. 
Staten, van de prov. wegen gebruik maken 
tot het maken van uitwegen en andere 
verbindingen met inbegrip van de daartoe 
nodige werken aan of op den berm"~ 

Vernlettgt het bestrtpen vonnla, doch al
leen voorzover de quriktioatle betreft: :en 

Rechtdoende krachtens art. 106 dflr Wet 
R. 0., ., 

Bepaalt dat de qualiftcatie behoort te 
luiden als voormeld: 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
(N, J.) 

L. 1949 

fl~id is, dat bedrijfsruimten in Amsterdam 
~et of nauwelijks en dan nog onder jteer 
Jnoeilljke omstandigheden te verkrijgen 
&ljn; dat het naar zijn mening nimmer de 
bedoeling mag ztjn onder deze omstandig
heden dusdanige bezwarende maatregelen 
ie treffen, dat het bdrljfsleve~ daardoor ge" 
dupeerd wordt; dat de verplaatsing van het 
bedrijf van de firma Helsloot. van welke 
verplaatsing hij afhankelijk la, op haar 
beurt a.thangt van vergunningen van de 
Overheid en dat bij reeds op grond daar
van meent te mogen verwachten, dat de 
Overheid rekening zal houden met het feit. 
dat deze zelfde Overheid de voor de flnna 
Helsloot noodzakelijke vergunningen nog 
niet beeft afgegeven; dat, ook al moge het 
misschien waar zijn, dat omwonenden van 
het perceelcomplex Czaar Peterstraat 203-
207 te Amsterdam enige hinder ondervin
den van het bedrijf van hem, appellant, 
zulks niet mag opwegen tegen de uitzon.; 

· derlijke moetlijke omstandigheden, waar
onder hij heden ten dage moet trachten 
zijn bedrijf op te bouwen en dat naar zijn 
mening ook door de burgers met de moei
lijkheden van het bedrijfsleven rekening 
moet w9rden gehouden; dat hij zelf in 
ernstige mate oorlogsslachtoffer is en ten
gevolge van de omstandigheden van de be
zetting niet in staat ts geweest na de be
vrijding zijn vroegere bedrijfsruimt~ aan de 
Deymanstraat 16 te Amarterdam terug te 
krijgen; dat hij ook op grond daarvan 

, meent, dat met zijn bijzondere omstandig
heden emstig rekening moet worden ge
houden; 

0, ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in zijn beroep: 

dat ingevolge artikel 20 der Hinderwet 
de concessionaris van een besluit tot in
trekking van een vergunning binnen 14 da. 
gen voorziening kan vragen met inacht
neming van het bepaalde in de artikelen 
15 en 16 der wet; 

dat krachtens artikel 15 der Hinderwet 
de termijn, voor het instellen van beroep 
gegund, een aanvang neemt ·bij de afkon
diging, bedoeld in artikel 8 der wet; · 

dat bliJ'kens de stukken in dit geval de 
kennisgeving, bedoeld in artikel 8 der Hin
derwet. die onmiddellijk en gelijktijdig met 
de aankondiging aan het publiek moet 
geschieden en met haar een geheel uit
maakt. eerst op 10 Aug. 1948 heeft plaats 
gevonden; 

dat, nu het beroepschrift binnen 14 da
gen na deze datum bij Ons is ingekomen, 
de appellant in zijn beroep ontvankelijk 
moet worden geacht; 

O. ten aanzien van de hoofdzaak; 
dat blijkens de stukken de appellant, ook 

nadat hij daartoe door burgemeester en 
wethoudera \\"8.8 aangemaand, niet voldaan . 
heeft aan de voorwaarden, welke aan de 
hem verstrekte vergunning verbonden wa
ren; 

dat mede op grond van het door de Di
recteur-Generaal van de Arbeid nader in
gesteld onderzoek aangenomen moet wor-. 

Il 
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den. dat de lnrlchttng van de appellant doolt 
het !)let opvolgen der gestelde voorwaarde~ 
ernstig brandgevaar oplevert; 

dat onder deze omstandigheden aan het 
verzoek van de appellant hem nog tijdelijk 
in de gelegenheid te stellen zijn bedrijf in 
perceel Czaar Peterstraat 203 uit te oefe_, 
nen niet voldaan kan worden en burge ... 
meester en wethouders mitsdien terecht tot 
intrekking der vergunning zijn overgegaan ·: 

Gezien de l{lnderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep .ongegrond te verklaren; 
On7.e Minister van Sociale Z,a.ken 18 be-+ 

last enz. 
(A.B.) 

S Ai,rll 1949. UITSPRAAK van de Centra.Ie 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929, 
art. 60, 2e Ud. Wet rechtsherstel over
bet~personeel 1946 art.. a, 5e lid) 

De in art. 8, 6e lid, genoemde termijn 
is geen fatale. Na het verstrijken daar
van blijft de verplichting om op een 
verzoek van rechtsherstel een besluit te 
nemen bestaan. Zodanig besluit is voor 
beroep vatbaar; de stelling, dat art. 60, 
2e lid, zich daartegen verzet is onjuist, 
want deze bepaling heeft geen betrek
king op h-et beroep tegen een bealutt, 
maar tegen een (fictieve) weigering om 
te besluiten of te handelen. 

l)e Minister van Oorlog, eiser ln hoger 
beroep, · 

tegen: 
S., wonende te G., gedaagde in hoger be
roep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
ln. rechte: 
O. dat eiser allereerst als grief tegen de 

bestreden uitspraak. heeft aangevoerd, dat 
het Ambtenarengerecht klager, thans ge
daagde, ten onrechte in zijn beroep tegen 
het besluit van 24 Mei 1948 beeft ontvan
gen, om-dat er volgens eiser op 3 Novem
ber 1947 een voor beroep vatbare weige
ring was, daar binnen de bij artikel 8, lid 
5, der Wet rechtsherstel overheldsperao
neel 1946 (hJerna te noemen: Wet) aange.; 
duide tijd een verpll<:bt besluit niet geno
men i■; dat, krachtens het bepaalde in ar~ 
Ukel 60, lid 2, der Ambtenarenwet 1929, 
gedaagde t-egen de7.e weigering voor 3 De
cember 1947 beroep bad moeten instellen. 
en dat· in verband met de positieve redactie 
van da.t artikel 60, Ud 2, een door eiser op 
24 Mei 1948 genomen besluit - wat er ook 
zij van het tijdstip waarop dat besluit werd 
genomen, alsmede van de Inhoud van dit 
besluit - gedaagde niet aan een nieuwe 
beroepatennijn kon helpen; 

O. te dezen aanzien. dat de in artikel 3, 
lid 5, der Wet g~noemde termijn niet kan 
worden aangemerkt als een fatale termUn, 
aangezien het ln dit Ud ·6 gaat om een be" 
sluit, tot het neme:g. waarvan eiser ver-

l · 

pitcht was en deze verplichting door het 
verstrijk~n van de bedoelde termijn niet 
werd opgeheven; • 

dat nu in casu gedaagde geredelijk mocht 
aannemen, dat eiser, om welke reden dan 
ook zUn besluit niet binnen het meerbe" 
doelde tijdvak genomen heb~nd, alsnog 
ter zake zou besllSBen, en dat dan ook niet 
met recht kan worden betoogd, dat door 
het te dezen op 24 Mei 1948 genomen be
sluit gedaagde aan een nieuwe beroepster
mijn Is geholpen; 

d.at hierbij opmerking verdient, dat arti
kel 60. Ud Z, der Ambtenarenwet 1929 geen 
betrekking heeft op het beroep tegen een 
genomen besluit, maar op het beroep tegen 
een (fictieve) weigering om te· besluiten 
ot te handelen; 

0. dat het Ambtenarengerecht dus te
recht gedaagde in zijn tiJd1g tegen voor
meld besluit Ingestelde beroep heeft ont
vangen; 

0. enz. 
(A.B.) 

S April 19,tS. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Be,:oep. (Ambtenarenwet 1929 
artt. 24 en 103). 

Beroep, tijdig ingesteld tegen een be" 
sluit, bQudende het voornemen te straf
fen met ontslag: is niet.ontvankelijk" 
nu tegen een daarna genomen besluit, 
inhoudende de straf van ontslag, geen 
beroep is ingesteld en dit laatste besluit 
mitsdien rechtens onaantastbaar is ,ge
worden. Aan het bestreden besluit is 
daardoor de grendslag ontvallen, mdat 
de betrokkene daardoor niet meer recht_ 
streeks in zijn belang wordt .getroffen. 

Bel"()ep op art. 103, 3e lid, le zin, fa&lt 
in dit geval, omdat het de voorzitter niet 
duidelijk was, dat het gebrekkige schrij
ven van klager als een kJGal}achrift van 
klager moest worden aangemerkt. 

W., wonende te AmBterda.rn, klager, 
tegen: 

de Burgemeester van Amsterdam, verweer" 
der. 

De Centrale Raad van Beroep, 
-Wat aangaat de feiten. van het t""8tgedino: 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam 
. op 8 · Mei 1948 aan klager o.m. heeft mede
'. gedeeld voornemens te zijn hem te straffen 
; met ontslag ult de gemeentedienst; 
1 0. dat het Scbeldagereebt, bedoeld in ar
'. tlkel 47 van het reglement voor de a.mbte
: naren in dienst der gemeente Amsterdam,. 
: op 27 Aug. 1948 o.m. beeft beslist - welke 
\ beslissing op 18 October 1948 aan partijen 
'. Is toegezonden - dat W. strafbaar is en 

dat hem een straf kan worden opgelegd. 
l>estaande in ontslag uit de gemeentedienst; 

Q. dat daarop verweerder op 1 December 
! 1948 beeft besloten klager kennis te geven, 
, dat hij, met inachtneming van de uitspmak 
.i van het Scbe.idsgerecbt, thans voornemens 
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ls hem te straffen met ontslag uit de ,re,
meentedlen.ét, van welk besluit op 10 ~ 
cember 1948 aan klager kennis ls gègev~.n.,. 

0. dat Mr J. F. J. van Bijlevelt, voot
noemd, bij schrijven van 23 December 
1948, op dezelfde datum bij deze Raad in
gekomen, o.m. heeft medegedeeld, dat hij, 
gemachtigd door W., beroep aantekent te
gen het voornemen van de Burgemeester 
van Amsterdam klager te etra.tten met 
ontslag uit de gemeentedienst; 

0. dat het klaagschrift aan de meeste 
der ln de artikelen 62 (2) en 64 der Amb
tenarenwet 1929 vermelde vereisten niet 
voldeed en 'e .Raads fungerende voorzitter 
daarom op 24 December 1948 een ultnodi
gtng, gericht aan genoemde W., heeft ver
zonden, de verzuimen binnen 14 dagen te 
herstellen ; 

0. dat klager, onder ultdrukkellJ"ke mede
deling, dat het door Mr J. F. 1. van Bijle
velt, dd 28 December 1948, Ingestelde be
roep op machtiging zijnerzijds Is geschied, 
bij schrijven van 6 Januari 1949 alle \rer
zuimen heeft hèrsteld; 

O. dat verweerder inmiddels op 6 Jan. 
1949 heeft besloten W. te straffen met ont
slag uit de gemeentedienst, met bepaling, 
dat de straf op die datum ten uitvoer zal 
worden gelegd, van welk besluit op 6 Jan. 
1949 aan klager is kennis gegeven; 

0. dat verweerder bij contra"memorie, ' 
gedagtekend 26 Januari 1949 en waarvan 
het afschrift door 's Raads griffier op 26 
Januari 1949 aan de gemachtigde van kla
ger ls toegezonden, de gronden heeft aan
gevoerd, waarop zijns lnzieQs klager in zijn 
beroep tegen het besluit van 1 December 
1948 niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard; 

In. rechte· 
0. dat in de contra-memorie o.m. ls ge

steld, dat het schrijven van klagers ge
machtigde, dd. 23 Dec. 1948, niet als klaag
schrift kan worden aangemerkt, omdat 
daa.rln de _gronden, waarop het beroep be~ 
rust, noch een bepaalde vordering zijn ver
meld en daarin bovendien Ie medegedeeld, 
dat het beroepschrift (bedoeld was: klaag
schrift) ~l _y,·_orden nagezonden; 

0. dat de Raad verweerder hierin niet 
~ volgen, vermits, al ls laatstbedoelde 
m~~deling onjuist geformuleerd, In dit 
schrijven dpor Mr J. F. J. van Bljlevelt 
ultdl"UkkeUJk Is medegedeeld, dat hij, daar
toe gemachtigd door W., beroep Instelt te
gf/n verweerde~ besluit van · 1 Dec. 1948; 

dat hieraan niet afdoet, dat het klaag
schrift niet voldeed aan de meeste ver
elstèn; bU de Am~ten~renwet 1929 gesteld, 
daat deze wet de gelegenheid biedt de be
gane ve:rzuttnèn te herstellen, waartoe kla
ger ook ls uttgeno'digd bij schrijven van 's 
Raads fungerende voorzitter van 24 l>ec. 
1948; en aan welke uitnodiging door klager 
binnen de gestelde· termijn Is voldaan, on
der uitdrukkelijke mededeling, dat bij 
schrljven van 23 Dec. 19i8 van Mr 1. F. 1; 
van B1.:Jlevelt op machtlgtng _ zijnerzijds be
roep tegen meervermeld besluit van 1 De-

cember 1948 is Ingesteld, welk een en an
der bereids hiervoor ls overwogen; 

O. dat, waar althans achteraf duidelijk 
Is geworden, dat het beroep in overeen
stemming met de ter zake gestelde wette
lijke voorschriften en binnen de bij artikel 
103. 2e lid. der Ambtenarenwet 1929 ge
stelde termijn van 14 dagen Is Ingesteld, er 
geen reden is klager in zijn beroep niet
ontvankelijk te verklaren op de in de eer
ste rechtsoverweging vermelde grond; 

0. dat het te dezen bestreden besluit, ge. 
nomen niet toepassing van art. 103 (1) der 
Ambtenarenwet 1929, behelst het voorne
men van verweerder klager te straffen met 
ontslag uit de gemeentedienst, <}och dat op 
6 Januari 1949 door verweerder, met toe
passing van artikel 103 (4) der Ambtena
renwet 1929, is besloten klager te straffen 
met ontslag uit de gemeentedienst, zulks 
na o.m. te hebben overwogen, dat binnen 
de in artikel 108, Se lid, der Ambtenaren
wet 1929 bedoelde termijn (van 3 dagen) 
door verweerder geen mededeling van de 
Inzending van een klaagschrift ls ontvan
gen; 

O. dat door klager tegen laatstvermeld 
besluit van 5 Januari 1949 geen beroep ls 
ingesteld, zodat dit besluit rechtens onaan
tastbaar ie geworden €D daarmede tevens 
aan het te dezen bestreden besluit de 
grondslag is komen te ontvallen, vermits, 
nu klager rechtens onaantastbaar ontsla
gen is uit de dienst der gemeente Amster-

' dam, van een voornemen om hem uit die 
dienst te ontslaan uiteraard geen sprake 
meer ie en klager derhalve door het i.c. be
streden besluit niet meer rechtstreeks ln 
zijn belang wordt getroffen. zodat hij in het 
tegen dat besluit ingestelde 'beroep niet-

' ontvankelUk moet worden verklaard; 
O. dat zowel In de contra-memorie als 

. namens belde partijen tet terechtzitting 
van deze Raad een beroep is gedaan op 

· het bepaalde in artikel 103, Se Ud, le zin, 
der Ambtenarenwet 1929, welke zin ale 
volgt luidt: 

"De voorzitter van het gerecht dèelt de 
Inzending van het klaagschrift binnen 3 
dagen na ontvangst aan het bevoegd ge
zag mede"; 

0. dat klager hiermede heeft willen doen 
betogen, dat, nu de fungerende voorzitter 
van deZe Raad niet binnen S dagen na de 
ontvangst van het schrijven, dd. 23 Dec. 
1948, van klagers gemachtigde zodanige 
mededeling aan verweerder heeft gedaan, 

1 die voorzitter in gebreke ls gebleven uit
voering te geven aan het bepaalde ln artl-

l kei 108, Se lid, le zin, voormeld, weshalve 
met het ontslagbesluit van 6 Januari 1949 
geen -rekening zou mogen worden gehou
den; 
· 0. dat de Raad In het onderhavige geval 
deze redenering echter niet vermag te vol-

l gen, vermits het aan de fungerende voor
zitter aanvankelijk niet voldoende duideUJk 
was, dat het door een ander dan klager in
gezonden gebrekkige schrljven van 23 Dec. 
1948 Inderdaad als een· klaagaéhrift van 
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klager moest worden aangemerkt. doch 
zulks eerst het geval was, toen op 7 Jan. 
1949 klagers brieven. dd. 6 Jan. 1949, wa
ren Ingekomen, waarna op dezelfde datum 
7 Jan. 1949 aan de onderhavige wetsbepa
ling Is voldaan; 

dat voorts nog worde opgemerkt. dat kla
ger of diens gemachtigde tegen het ont
slagbesluit van 5 Jan. 1949 beroep bij deze 
Raad niet heeft Ingesteld, waardoor zij het 
aan zich zelf te wijten hebben, dat dit be
sluit onaantastbaar is geworden; 

0. dat de Raad aan het vorenstaande -
zfj het ten overvloede - nog wil toevoe
gen, dat, Indien op het beroep wel ten 
gronde zou zijn beslist, ook zijnerzijds de 
straf van ontslag zou zijn opgelegd; 

O. dat mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rechtdoende: 
Verklaart klager niet-ontvankelijk In het 

na.mens hem Ingestelde beroep. 
(A.B.) 

5 A.f)ril 19.j9. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Zuiveringsbesluit 
1945 art. 2; Ambtenarenwet 19.29 a~ 
47). 

Het verdient de voorkeur het opleg
gen van. maatregelen volgens het Zui
veringsbesluit 1945 - gegeven de uit
zonderlijke toestanden, welke tot het 
uitvaardigen van dit besluit hebben ge
leld, en de uitzonderUJ'ke regelingen, 
daarin vervat - aan te merken als een 
rechtstoepassing van eigen aard; der
halve geen recbterliJke uitspraak ,en 
geen administratieve beschikking. 

De c. r. verklaart met stelllgheld, dat 
zodanige maatregel kan worden inge
trokken door het gezag, dat deze heeft 
opgelegd, ten minste, wanneer dit ge
schiedt ten gunste van de ambtenaar i 
ook al is zulks ne~ens uitdrukkelijk 
bepaald. 

De In rang teruggeplaatste ambte
naar (als gevolg van een zuiverings
maatregel) moet, nu die maatregel is 
ingetrokken, worden erkend zijn oude 
rang te hebben behouden. Hij beeft dus 
aanspraak op het acbterstalllge salaris 
en bij moet zelfs ook nog bevorderd wor
den. 

Het College van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Z., etser tevens ge" 
daagde in hoger beroep, wettelijk verte
arenwoordigd door de burgemeester, 

tegen: 
C., wonende te z.. gedaagde tevens eiser In 
boger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de fel.ten van het twiatoedmg: 

0. da,t de Commissaris der Koningin in de 
Jll'OVlncie X bij besluit van 26 Febr. 1946, 
genomen met toepassing van het Zuive
dnpbesluit 1945, beeft goedgevonden aan 

C., voornoemd, commies-chef ter secretarie 
der gemeente z" een ernstige berisping toe 
te dienen, zonder openbaarmaking, en hem 
met Ingang van diezelfde datum terug te 
stellen In de rang van adjunct-commies op 
het maximum-salaris aan die rang verbon
den. met uitsluiting van bevordering voor 
de tijd van 5 ja.9.r; 

O. dat voornoemde Commissaris der Ko
ningin daarna bij besluit van 28 Mei 1948 
beeft goedgevonden voormeld besluit van 
.26 Februari 1946 In te trekken, met bepa
ling dat die Intrekking geacht wordt te 
zijn Ingegaan op .26 Februari 1946; dit on
der overweging: 

dat, blijkens nader te dier mke verkre
gen inlichtingen, C., voornoemd, niet geacht 
kan worden tekort te zijn geschoten in het 
betrachten van een juiste houding In ver
band met de bezetting; 

dat mitsdien de, bij voormeld besluit van 
.26 Februari 1946 te zijnen aanzien geno
men maatregelen ongedaan behoren te 
worden gemaakt; 

0. dat C. bij een op 28 Juli 1948 bij het 
Ambtenarengereoh t te Arnhem Ingekomen 
klaagschrift In hoofdzaak beeft aange-
voerd: · 

dat sedert dit lntrekkensbesluit, in af
schrift verzonden aan burgemeester en 
wethouders van Z. en aan hem (C.) op 31 
Mei 1948, van de zijde van het gemeente
bestuur van Z. geen maatregelen zijn ge
nomen (althans ,daarvan geen mededeling 
aan hem is gedaan), welke behoren te wor
den genomen om alle gevolgen ongedaan te 
maken, welke het destijds genomen - en 
thans met terugwerkende kracht volkomen 
te niet gedane - stra:fbeslult voor hem 
heeft gehad; 

dat zelfs aan het einde van Juni 1948 aan 
hem de bezoldlglng over die maand nog Is 
uitgekeerd als adjunct-co~tes, hoewel 
toch op dat ogenblik volledig rekening met 
het lntrekklngsbeslult bad kunnen worden 
gehouden: 

dat hij hieruit moet afleiden, dat burge
meester en wethouders weigeren om te 
handelen, nl. om alle maatregelen te ne
men, wetlke nodig zfjn om aan hem de 
rang, de functie en de bezoldiging te ge
ven, welke bij behoort te bekleden. respec
tievelijk te genieten. en om hem volled'lg 
schadeloos te stellen over de gebele periode. 
waarin bij de thans ingetrokken straf 
moest dragen,; 

met ve1'7.0ek, dat het Ambtenarengerecht 
beha.ge uit tespreken, dat aan hem alsnog 
het hem toekomende salaris als commies
ener over de periode 26 Februari 1946-
31 Mei 1948 wordt uitgekeerd, met verre
kening van hetgeen hij over dezelfde pe
riode als adjunct-commies ter secretarie 
aan bemldlgtng heeft ontvangen; 

en met verzoek tevens uit te spreken. 
dat hij wedero.,n als commies-chef in zijn 
oude functie moet worden herplaatst tegen 
het 88.la.rla. dat hij op dit ogenbltk zou heb
ben genoten, indien bij zijn oude functie 
was blijven bekleden, althans te besltssen. 
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zoals het gerecht ml vermenen in goede 
Justitie te behoren; 

o. dat het Ambtenarengerecht te Arn
hem bij uitspraak van 21 DeceIQber 1948 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- C.'s beroep gegrond heeft verklaard, 
niettg heeft ,·erklaa.rd de weigering van 
burgemeester en wethouders van Z. om 
ultvoertng te geven aan voormeld besluit 
van de Cotnmiesarts der Koningin van 28 
Mei 1948, deze nietigheid voor gedekt heeft 
verklaard, voorzover de weigering betreft 
de wederaanwljzing van C. tot chef van de 
4e afdeling der secretarie van Z., en heeft 
bepaald, dat burgemeester en wethouders 
dezer gemeente uiterlijk vóór 1 April 1949 
C. zullen in staat stellen tot weder-aan
vaarding van de betrekking van commies
chef ener atdellng, welke hij tot op 26 Fe
bruari 1946 heeft uitgeoefend, dan wel van 
een betrekking van gelijke of hogere waar
de, en aan ,hem zullen vergoeden het ver
schil tussen hetgeen hij zou hebben geno
ten aan inkomsten uit die betrekking se
dert genoemde datum en hetgeen hem in
gevolge de terugstelllng feitelijk aan sala
ris is betaald; 

o. dat de burgemeester van Z" als ver
tegenwootdtger van het college van burge
meester en wethouders dezer gemeente, 
tegen die uitspraak tijdig in hoger beroep 
heeft ingesteld, aanvoerende: 

,.Burgemeester en Wethouders van Z. 
hebben tegen deze uitspraak bezwaar, om
dat deze steunt _op de overweging, dat de 
hiervoor vermeide beschikking van de 
Commissaris der Koningin In de provincie 
X. dd. 28 Mei 1946 rechtsgeldig ls. Naar 
hun mening had aan deze beschikking 
rechtskracht ontzegd moeten zijn en had 
beslist behoren te worden, dat de eerdere 
beschikking van genoemde Commissaris 
dd. 26 Februari 1946 niet voor intrekking 
vatbaar is, zulks op de voigende gronden: 

"1 °. De zuiveringsmaatregelen dragen 
het karakter van rechterlijke uitspraken 
en dit behoort mede te brengen, dat da.ar
tegeb slechts die rechtsmiddelen open 
staan welke de wet uitdrukkelijk toekent. 
Nu het zuiveringsbesluit 1945 slechts een 
beperkte mogelijkheid van beroep ltent en 
overigens geen rechtsmiddelen tegen de in 
dat beluit vermelde maatregelen geeft, is 
intrekking van een zuivertngsbeschlkking 
met dat besluit in strijd. 

,,.2•. Het ambtenarengerecht aannemen
de, dat de zuiveringsmaatregel het karak
ter van een adntlnistratieve beschikking 
draagt, heeft gemeend op grond hiervan tot 
de intrekbaarheid daarvan te mogen be
sluiten. Het ziet aldus voorbij, dat de al
gemene regel dat administratieve beschik
kingen te allen tijde kunnen worden inge
trokken In het onderhavige pval uitzonde
ring behoort te lijden, daar: 
· -0 a. de intrekking niet mogelijk was zon-. 
der de belangen van derden, i.c. de ge
meente en degene die in plaats van de 
heer C. tot hoofdcommies, belast met de
leiding van de afdeling bevolking en bur-

rrlijke stand. was benoemd. ernstig te 
schaden, 

b. de zuiveringsmaatregelen ten aanzien 
van het gemeentelijk personeel een uitzon
derlijk karakter hebben, doordat zij een In
breuk vormen op de volgens de gewone 
wettelijke r egellngen aan de gemeentebe
sturen toekomende bevoegdheden. Deze om
standigheid moet er toe leiden de in het 
zuivertngsbesluit vermelde bevoegdheden 
van de Commtssaris der Koningin beperkt 
te achten tot die welke daar uitdrukkelijk 
genoemd zijn. Het karakter van uitzonde
ringsmaatregel verzet er zich tegen de 
Commissaris der Koningin op grond van 
een algemeen beginsel ook de niet in het 
~ulveringsbesluit vermelde bevoegdheid tot 
intrekking te verlenen.''; 

op grond waarvan Is verzocht de voor
melde uitspraak te vernietigen, het door 
C. bij het Ambtenarengerecht ingestelde be
roep ongegrond te verklaren, en uit te 
spreken. dat het besluit van de Commissa
l'ls der Koningin van i8 Mei 1948 rechts
kracht mist; 

0. dat ook C, tegen de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht t1Jdlg in hoger beroep 
is gekomen, nl. · voorzover daarbU de nietig
heid voor gedekt is verk.laa.rd en is be
paald, dat burgemeester en wethouders van 
Z. uiterlijk vóór 1 Aprtli 1949 hem in staat 
zullen stellen tot wederaanvaarding van de 
betrekking van commies-chef der 4e afde
ling, welke hij tot op 26 Februari 1946 
heeft uitgeoefend; 

dat hij op de bU zijn beroepschrift aan
gevoerde gronden heeft verzocht dat ge
deelte dier uitspraak te vernietigen en met 
handhaving van het overige deel der utt
iJpraak te bepalen, dat burgemeester en 
wethouders van Z. hem ten spoedigste, 
doch uiterlijk vóór 1 April 1949, in staat 
stellen zijn functie van commies-chef der 
4e afdeling ter secretarie van Z., welke 
functie hij tot op 26 Februari 1948 heeft 
uitgeoefend, weder te aanvaarden; 

O. dat zowel de burgemeester van Z. als 
C. heeft gedJend van contra-memorie ter 
bestrijding van het standpunt der weder
partij; 

In rechte: 
O. dat, met toepassing van artikel 60 (2) 

der Ambtenarenwet 1929, burgemeester en 
wethouders van Z. moeten worden geacht 
althans binnen de termün van 30 dagen 
v6órdat C.'s klaagschrift bij het Ambtena
rengerecht is ingediend, te hebben gewei
gerd aan het voormelde besluit van de 
Conunlssa.ris der koningin in de provincie 
X. van 28 Mei 1948 uitvoering te geven, 
zodat het tegen deze weigering gerichte 
beroep tijdig is ingesteld, en moet worden 
onderzocht, of deze weigering kan worden 
aangetast op een der gronden. In artikel 
68 (1) der Ambtenarenwet 1929 omschre
ven-;-

0. dat burgemeester en wethouders op 
het standpunt staan, dat bedoeld besluit 
van 28 Mei 1948 geen rechtskracht bezit, 
omdat het daarbij Ingetrokken besluit van 
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de Commissaris der Kon_ingtn van 26 Fe
bruari 1946 niet voor intrekking vatbaar is, 
zulks op de hiervoren weergegeven gron
den; 

0. dienaangaande, dat het opleggen van 
een maatregel als genoemd in artikel 2, lid 
2, van het Zuiveringsbesluit 1945, althans 
indien deze - zoals hier het geval was -
is genomen door een andere autoriteit dan 
die, welke in de regel bevoegd is tot het 
opleggen van disciplinaire maatregelen aan 
de desbetreffende ambtenaar, geliJlcenis 
vertoont met een rechterlijke uitspraak, 
maar dat anderzijds, met name ook door 
het ontbreken van vele der waarbor~n. 
waaronder rechtérlljke uitsprakêri plegen 
tot stand te komen (bv. een behandeling 
in het openbaar, met verhoor van getuigen 
in tegenwoordigheid van de ambtenaar) 
óvereenkomst bestaat ·met de administra
tieve beschikking tot toepassing van een 
disciplinaire bestraffing, in het Ambtena
renrecht hier te landé algemeen bekend; 

dat het evenwel de voorkeur verdient het 
opleggen van maatregelen volgens het Zui
veringsbesluit 1945 - gegeven de uitzon
derlijke toestanden, welke tot het uitvaar
digen van dit besluit hebben geleld, en de 
uitzonderlijke regelingen, daarin vervat -
aan te merken als een rechtstoe:passlng 
van eigen aard; , 

O. dat het mitsdien in deze de vraag is, 
of ·het met de aard der zuiveringsmaatrege
len in strijd la, dat ie worden ingetrokken; 

0. dat de Raad deze vraag met stell1g
heid ontkennend beantwoordt, ten minste 
indten. de intrekking - zoals in· het onder
havige geval - geschiedt ten gunste van 
de · ambtenaar; 

dat hiervoor in het bijzonder pleit, dat de 
rechtsgang, welke b,lj het opleggen der 
maatrèç-elen, bedoeld in• artikel 2, lid 2", van 
hèt Zuiveringsbesluit 1945, is gevolgd, 
veelszins gebrekkig is geweest· en derhalve 
eerder kans bood op een onjuiste beslissing, 
dan wanneer een meer normale gang van 
zaken in acht was genomen; 

intrek.kingsbesluit van de Commls~ris der 
koningin van 28 Mei 1948 wel ter dege 
rechtskracht bezit en dat burgemeester en 
wethouders van Z. ten onrechte hebben 
geweigerd hieraan uitvoering te geven; 

O. dat een uitvoeringgeven aan het. in
trekkingsbesluit uiteraard insluit, dat al 
hetgeen van de kant van het gemeentebe
stuur van Z. is gedaan of nagelaten als ge
volg van het met de intrekking vervallen 
besluit van 26 Februari 1946, zoveel moge
lijk ongedaan wordt gemaakt; 
· 0. dat de welgéring van burgemeester en 

wethouders om dit te doen in strijd is met 
de algemeen verbinde.nde voorschriften, 
waarbij de rechtspositie van de ambtenaren 
der gemeente Z. is geregeld, zodat die wei
gering bij de aangevallen· uitspraak terecht 

, nietig Is verklaard; 
0. dat met toepassing van artikel 47(1) 

der Ambtenarenwet 1929 voorts nog moet 
, worden bepaald wat burgemeester en wet

houders van Z. ter uitvoering van het be
sluit van de Commisaarts der Koningin van 
28 Mei 1948 dienen te doen; 

O. hieromtrent, dat het zoveel mogelijk 
ongedaan maken van al hetgeen het ge
meentebestuur van Z. had gedaan of nage
laten als gevolg van het besluit van de 

, Commissaris der Koningin van 26 Februari 
1946, naar 's Raads oordeel met zich 
brengt: 

le. dat C. alsnog wordt erkend ook se
dert 26 Februari 1946 rechtens te zijn ge
ble,•en commies ter secretarie, waartoe hij 
was bevorderd bij besluit van 13 Septem
ber 1940, en belast met de leiding der 4e 
af deling der secretarie, welke leiding hem 
( onder toekenning ener vaste toelage ter 
mke) was opgedragen bij besluit van 23 
.Juni 1944; 

_2e. dat C. alsnog wordt bevorderd tot 
hoofdcommies-afdelingschef ter secretarie 
met ingang van de dag, waarop deze bevor

, dering zou hebben plaats gehad, indien het 
besluit van 26 Februari 1946 niet genome~ 
was; staande immers, op grond van de 
gedingstukken en van het ter terechtzit
ting verhandelde, vast, dat inmiddels alle 

• commiezen, aan wie de leiding ener afde
ling was opgedragen. zijn bevorderd tot 
hoofdcommies-atdeltngschef, en dat, als het 

. besluit van 26 Februari 1946 niet was ge-

0. dat door een intrekking van zulve-
1 

ringsmaatregelen, als hier heeft plaats ge-
1iad, weilswaar het belang van een derde, 
nl. de gemeente Z., in het ged~ng komt, 
n,u het gemeentebestuur handelingen heeft 
verricht als noodwendig gevolg der zulve
rtngsmaatregelen, en dat door die intrek
kîng weliswaar mogelijk (niet noodzake
lijk) eveneens in het gedrang komt het be
lang van· een andere derde, nl. degene die 
in C.'s plaats is benoemd, maar dat dit een 
en ander al}erminst ertoe mag leiden · hét 
zoveel ernstiger .aangetaste recht en be
lang van de ten onrechte gezuiverde amb
tenaar geschonden te laten door intrekking 
der zuiveringsmaatregelen niet toe te 
staan; 

nomen, dit ook met C. zou zijn geschied; 
Se. dat hem wederom worden opgedra

gen de werkmamheden van chef der 4é 
atdeling ter secretarie of althans, indien 
het belang van de dienst zou vorderen -
overeenkomstig het bepaalde in artikel 

. 14( 4) van het ambtenarenreglement der 
gemeente Z. - dat C. wordt overgeplaatst, 
dat hem worden opgedragen - krachtens 
die bepaling - werkzaamheden; 1ln een 'be
trekking van gelijke of hogere waarde; 

O. dat hiera.an geenszins afdoet, dat noch 
ih' het Zuiveringsbesluit 1945, noch elders 
een algemeen verbindend voorschrift is op
genomen, waarin de bevoegdheid tot Intrek
king uitdrukkelijk is erkend; 

O. dat uit het_ vorenstaande volgt, dat het 

4e·. dat het hem wordt uitbetaald het 
deel der bezoldiging, hetwelk hij van 26 
Februari 1946 af als gevolg van het toen 
genomen besluit beeft gederfd; 

· 0. dat blijkens het onder 3e gestelde de 
Raad niet deelt de opvatting van het Amb-
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tenarengerecht, dat in dit geding een be
slissing moet worden genomen over de 
vraag, welke werkzaamheden aan C. moe
ten worden opgedragen; 

dat nl. naar 's, Raads oordeel de ge
wraakte weig·ertng slechts ziet op de na
koming-in-het-algemeen van het intrek
kingsbesluit van de Commissaris der Ko
ningin, maar niet bepaaldelijk mede op de 
wijze, waarop dat besluit eventueel zou 
moeten worden nagekomen, zodat het na 
•s Raads uitspraak allereerst op de weg 
van . burgemeester en wethouders ligt hier
over. nader te beslissen; 

dat er daarom in het onderhavige geding 
ook geen plaats is voor een gedekt-verkla
ren der nietigheid, zoals in de aangevallen 
uitspraak opgenomen; 

0. dat de . Ambtenarenwet 1929 aan de 
ambtenarenrechter niet de bevoegdheid 
geeft te bepalen, dat de nakoming van het 
intrekkingsbeslutt van de Commissaris der 
Koningin, met inachtneming van 's Raads 
uitspraak, moet g.eschieden vóór een be
paalde datum, zoals de aangevallen uit
spraak inhoudt. doch dat het - te meer nu 
de krenking van C.'s rechten reeds w lang 
beeft geduurd, ook nog nadat het intrek
k.ingsbesluit is genomen - uiteraard van
zelfsprekend is, dat zulks dient te geachte" 
den met de grootst mogelijke ~; . 

O. dat het vorenstaande leidt tot de vol
gende beslissing: 

Rechtdoende: 
Bevesti8t de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzover daarbij C.'s beroep gegrond en 
de 'Weigering van burgemeester en wethou
ders van Z. om uitvoering te geven aan 
het besluit van de Commissaris der Konin
gin in de provinçie X. van 28 Mei 1948 
nietig is verklaard: 

Vernietigt die uitspraak voor het overige; 
Bepaalt: 
le. dat burgemeester en weth. van Z. 

C. alsnog dienen te erkennen ook sedert 26 
Februari 194, rechtens te zijn gebleven 
commies ter secretarie, belast met de lei
ding der 4e afdeling der secretarie; 

2e. dat burgemeester en wethouders van 
Z. C. alsnog dienen te bevorderen tot boofd
çommiee-af delingschef met ingang van de 
dag~ waarop deze benoeming zou hebben 
plaats gehad, indien het besluit van de 
Commissaris der Koningin in de provincie 
X van 26 Februari 1946 niet was genomen; 

3e. dat hem wederom zullen worden op
gedragen de werkzaamheden van chef der 
4e afdeling. der secretarie dan wel, indien 
het beJang van de dienst zou vorderen, dat 
hij wordt overgeplaatst, werkzaamheden in 
een betrekking va.n gelijke of hogere waar
de.; 

4e .. ~t hem wordt uitbetaald het deel der 
bezoldiging, hetwelk hij van 26 Februari 
1946 p.f als gevolg van het toen genomen 
besluit heeft gederfd. 

(A.B.) 

5 April 194,9. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad v.an Beroep. (Zuivertngsbeslutt 
1945 artt. 4 en 8.) · · 

De Minister van .Justitie is bevoegd 
t.a.v. de brigadier van gemeentepolitie 
een der maatregelen, genoemd in art. 2, 
lid "2, v. h. Zuiveringsbesluit 1946 te ' 
nemen. 

Beroep op de ambtenarenrechter te
gen zodanige maatregel staat niet open. 
Art. 19, 2e lid, Politiebesluit 1945 moet 
i.c. buiten beschouwing blijven, aange. 
zien dit besluit een geheel andere mate
rie regelt dan het Zuiveringsbesluit 1945. 

S.. wonende te 0.. gemeente B.; etser in 
hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Justitie, gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep. 
Wa.t aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. ~t gedaagde op 3 Februari 1948, gelet 

op de artjkelen 1, 2, 2e lid sub f, en 4 van 
het Zuiveringsbesluit 1945, heeft .l;,esloten 
te bepalen, dat met ingang van een nader 
vast te stellen datum ten aanzien van S" 
voornoemd, de maatregel zal worden toe
gepast van overplaatsing, en op 10 .Juli 
1948, gelet op voormeld besluit van 3 Fe
bruari 1948, beeft besloten S. voornoemd, 
te rekenen van 1 .Juli 1948 in gelijke rang 
en met behoud van recht op een gelijk
waardige bezoldiging te verplaatsen van de 
Gemeentepolitie te B. naar de Gemeente
politie té G.; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam, bij hetwelk · S., voornoemd. tegen 
ovenvenneld besluit van 10 .Juli 1948 be
roep had ingesteld, bij uitspraak, dd. 24 De
cember 1948, naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen, voorzover te dezen van 
belang, S. niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn beroep, voorzover dit gericht 
was tegen meergenoemd besluit van 10 .Juli 
1948; . 

0. dat eiser van die uitspraak, voorzover 
deze betreft de niet-ontvankelijkverkl-.ring 
van ziltl beroep. tegen dat besluit van 10 
Juli 1948, tijqig ln hoger_ beroep is gekomen 
en bij beroepschrift op de daarin aangege
ven. gronden de Raad verzoekt de aange
vallen uitspraak, voorzover deze aan het 
oord~el van de Raad is onderworpen, als
mede het besluit van gedaagde, dd. 10 .Juli 
1948, nietig te ver~ren; 

0. dat de Mil).ister van . .Justitie niet tijdig 
ve.n contra-memorie• heeft gediend; 

In rechte: 
0. dat _bij <;l.e aangev~llen uit;sP,~k -te-: 

vene is ~list over ·het , door. ejse:r, toeI)
maals klager, ingestelde beroep tegen een 
be~luit van de Burgellle.ester van a., dd. 5 
.Juli 1948, houdende het ~erleneq van bui
tengewoon verlof aan ,eiser, doch pet .b9g~r 
beroep uitdrukkelijk door _eiser ts J:le~kf 
tot die uitspraak, voorzov{lr betreffep.de 
het be~luit van gedaa~de van 10 .Juli 19M-o: 
zodat de Raad die uitspraak slecq.ts. in ,zo-
verre heeft te beoordelen; · · ' · ·· 
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0. dat de Raad, gelet op het bepaalde in 
artikel 6, le Ud, jis 4, le lid aanhef en sub 
c, en 3, le lid aanhef en sub e, van het 
Zuiveringsbesluit 1 H5, van oordeel Is, dat 
de Minister van Justitie ten aanzien van 
een ambtenaar van gemeentepolitie als 
eiser het bevoegde gezag is tot het nemen 
van een maatregel, als genoemd ln artikel 
21 lid 2, van het Zulverlngsbesluit 1945, en 
voorts. gelet op artikel 3 van voormeld be
sluit. de opvatting van de eerste rechter, 
op de door deze daartoe aangevoerde gron
den, deelt, dat beroep op de ambtenaren
rechter tegen het besluit, behelzende het 
opleggen van een maatregel krachtens ar
tikel 2, lid 2, voormeld, niet openstaat; o: dat de Raad, ook al acht hij het be
grijpelijk, dat de tuuen 8 Februari 1948 en 
10 Juli 1948 door de Minister van Binnen
landse 7..a.k.en en de Burgemeester van B. 
ten aanzien van etser genomen besluiten 
hem in verwarring hebben gebracht, der
halve niets andel'l!I kan doen dan de aange
vallen uitspraak, ln zoverre deze door het 
hoger beroep aan het oordeel van de Raad 
is onderworpen, welke In zoverre ook ove
rigens met Juistheid Is gewezen, te be
vestigen: 

Rechtdoende: 
Bevestigt de ulteptaak, waarvan beroep, 

ln zoverre daartegen hoger beroep is inge
steld: 

Het Ambtenarengerecht had o.m: over
wogen: 

In rechte: 
0. dat het Gerecht allereerst zat onder

zoeken of klager kan worden ontvangen ln 
het beroep, door hem Ingesteld tegen bo
venvermeld besluit dd. 10 .JuU 1948 van de 
Minister van .Justltle; 

0. dat deze vraag In verband met het 
bepaalde bij artikel 8 van het Zuiverings
besluit 1945 ontkennend moet worden be
antwoord, Indien dat beslutt te aan te mer
ken als een besluit, waarbij ~en der In het 
Zuiveringsbeslutt 1946 genoemde maatrege. 
len wordt getroffen; 

0. dienaangaande dat de Minister van 
Juatitte, alvorens het thans bestreden be
sluit te nemen, op 3 Februari 1948 heeft 
genomen het n&Tolgende besluit: 

,,De Minister van Justitie, 
,:Gelet op de ingewonnen ambtsberichte:n., 

waaruit blijkt, dat de ambtenaar van Po
lttte, aangesteld In de rang van Hoofd
wachtmeester der Gemeentepolltie, S., ge
boren 12 Augustus 1894, te V., ·tekort ts 
geschoten In het betrachten van de juiste 
houding In verband met de bezetting: 

,,Gezien het advies van het Afwikkelings
bureau van het Centraal Orgaan op de Zui
vering van Overheld.Bpersoneel dd. 20 Aug. 
1946; 

,,0. dat betrokkene blJ besluit vatt de 
Commtearie l\fllltalr Gezag voor het District 
H., met ingang van 1 Augustus 1945, werd 
geschorst in de uitoefening van Zljn functie; 

.,Gelet op de artikelen 1, 21 tweede lid: 
sub f en 4 van het Zulvering8beelult 1945: 

,.Besluit: 

Hl• met ingang van de datum van deze 
beschikking het door voornoemde Commis
saris Militair Gezag uitgevaardigde schor
singsbevel op te heffen; 

,,2. te bepalen, dat met ingang van een 
nader vast te stellen datum ten aanzien 
van 8., voornoemd, de maatregel zal wor
den toegepaat: 

.,Overplaatalng: 
"Met bepaling, dat de uitvoering van deze 

maatregel nader ml worden geregeld en 
dat de uitkering van de aan betrokkene 
gedurende het tijdvak van zijn schorsing 
niet uitbetaalde Inkomsten en de toeken
ning van de gedurende genoemd tijdvak 
niet genoten voordelen zal geschieden over
eenkometlB' het bepaalde ln de aanschrij
ving d.d. 8 Februari 1947, Bureau Juridi
sche ?Al.ken/Zuivering, No. 1089-1/Z." i 

0. dat, nu ln dit besluit ls bepaald, dat 
ten aanzien van klager de maatregel van 
overplaatsing ?..al worden toegepast en in 
het thans beatreden besluit dd. 10 Juli 1948, 
onder venn.}mng naar voon;egd besluit dd. 
3 Februari U41, te bel!lloten klager, te re
kenen van 1 .Juli 1948, te verplaa.t.sen van 
de semeentepolttle te B. naar de gemeente
palttle te G., het onderhavige besluit dd. 10 
.Tull 1948 ln wezen is een besluit, waarbij 
Ingevolge het Zuivertngsbesluit 1946 door 
de bevoegde autoriteit wordt toegepast Je 
bij het besluit dd. 3 Februari 1948 aange
kondigde maatregel van overplaatsh).g; 

0. dat het bestreden besluit dd. 10 Juli 
1948 mitsdien ls een besluit, ale bedoeld In 
artikel 8 van het Zuiveringsbesluit 1946, 
zodat klager In zijn tegen dat besluit Inge
steld beroep niet kan worden ontvangen; 

0. dat aan het vorenstaande niet afdoet, 
dat de Minister van Binnenlandse Zakèn, 
na voorzegd besluit dd 3 Februari 1948 
en voordat het tbana bestreden besluit 
werd genomen, met een beroep op het be
paalde bij artikel 51 van het Polltleambte
narenregle'fflent klager v:an B. naar O. heeft 
willen verplaatsen en de Burgemeester van 
B. In verband met dit besluit op verzoek 
van de Minister van Binnenlandse Zaken 
klager alt zijn betrekking van brigadier 
van gemeentepolitie te B. heeft ontslagen, 
daar deze besluiten van d~ Minister van 
Binnenlandse Zaken en van de Burgemees
ter van B" voorda.t de Mlntster van .Justi
tie 01> 10 .Juli 194t tot het nemen van het 
thans aangevallen beillult overging, waren 
ingetrokken en Irrelevant Is welke motie
ven deze autoriteiten tot het nemen en 
intrekken hunner besluiten hebben bewo
gen; 

0. dat namen.IS klager nog is aangevoerd. 
dat de bij het Zuiveringsbesluit 1945 ge
noemde maatregel van overplaat.slng ten 
aanzien van oen ambtenaar van gemeente
pe>Htie ln Jttlt 1948 niet meer kon worden 
toegepast. omdat bij het kracht van wet 
hebbende Politiebesluit 1946, tot Eitand ge
komen· na het Zuiveringsbesluit 1946, de 
onderhavige materie- uitputtend ls geregeld 
In artikel 19, lid 2, en daarbij de mogelijk
held tot overplaatsing slechte is geschapen 
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voor een termijn van zes maanden, te reke
nen van 11 November 1945 at: 

O. dat het Gerecht klager ln voorsègd be
toog niet vermag te volgen, daar het Po
lttiebeelult 1945, tot strekking hebbende de 
regeltng van de orgariisa.ie en het beheer 
der polthe, alsmede de ui toef enlng van de 
politiezdl'g, een andere ma terle regelt dan 
het Zuiveringsbesluit 1945, hetwelk be
trekking heeft op toepassing van zuive
ringsmaatregelen, zodat door het Politie
besluit 1945 generlei bij het Zuiveringsbe
sluit 1945 gegeven bevoegdheid kan zijn 
aangetast. · 

(A.B.) 

6 Apnl 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstpllchtwet art. 16.) 

Een "bfp.onder geval'' wordt aanwezig 
geac:rrt, waar de dienstplichtige als be
drijfsleider werkzaam is in het land
bouwbedrijf van twee zuster& en als zo
danig niet kan worden gemist, tentljl 
bij bovendien bij eventuele gehele of ge
deeltelijke verkoop of verpachting het 
recht van voorkeur ml g"eJJieten. 

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

door de Gezusters van den Boom te Best, 
tegen de beslissing van Onze Minister van 
Oorlog van 15 October 1948, Afdeling A 8, 
S 2, Bureau 1, No. lHl, waarbij aan J. A. 
van de Sande, dienetplichtlge der Jlchting 
1945 ult Best, vrtJste11lng van dienst als ge- ' 
woon dienstplichtige wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval is geweigerd: 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 
25 Februari 1949, No. 38/II: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 29 Maart 1949, Afdeling A 8, S 2, 
Bureau 1, Nr. 1583; 

O. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige optreedt als lei
der van het bedrijf der Gezusters van den 
Boom en zijn verblijf ln werkeliJke dienst 
voor eerste oefening tot gevolg ml hebben, 
dat .dit bedrijf moet worden stllgelegd, hem, 
Minister, geen aanleiding geeft de dienst
plichtige te beschouwen als te verkeren in 
een bljmnder geval; 

dat de appellanten in bemep aanvoeren, 
dat het landbouwbedrijf, dat door haar 
wordt geëxploiteerd, bestaat utt 7 ha grond, 
waarvan 2 ha gruland, met een veestapel 
van 1 paard, 8 koeten, een vaars, 2 varkens 
en 40 kippen; dat dit bedrijf reeds vier Jaren 
door J. A. van de Sande als bedrijfsleider 
geheel en al Wordt geëxploiteerd, omdat er 
geen mannelijke gezinsleden zijn, en zijzelf 
wegens te hóge leettljd niet in staat zijn de 
zware werkzaamheden te ven-ichten en het 
paard en vee te venorgen; dat dit bedrijf 
door het indiensttreden van deze persoon 
geheel te gronde zal gaan, wijl het onmoge-

lijk IS, momenteel andere werkkrachten te 
bekomen; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijk~ 
dat de dienstplichtige als bedrijfsleider 
werkzaa~ is In het landbouwl>edrljf van de 
Gezusters V#LD den Boom .en als zodanig niet 
kan wortlen geml.èt, en dat hij bovendien 
bij eventuele phele of gedeeltelijke ver
koop of verpachting het recht van voorkeur 
zal genieten; 

dat hler aanwezig is te achten een bijzon
der geval, als is bedoeld ln art. 11, eerste lid 
onder e, der Dienstpllchtwet., hetwelk grond 
oplevert om vrijstelling te verlenen; 

dat mitsdien de gevraagde vrljatelilng ten 
onrechte is geweigerd: 

Gezien de Dienstpllchtwet; 
Rebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de beAtred.en beslis

sing van Onze Mlnistler van Oorlog aan J. 
A. van de Sande, dienstplichtige der lich
ting 1945 uit Best, wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval vrijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige te ver
lenen voor de tijd van een jaar; 

Onze Minister van Oorlog is belast enz. 
(A.B.) 

8 April 1949. ARREST van den Hogen 
Raad. (R. O. art. 99; Armenwet art. 69.) · 

De H. R. acht bnplidte ontvankelijk 
het onderhavige cassatieberoep, inge
steld tegen een bevel&chnft van den 
Kantonrechter, als bedoeld in art. 64► 
Ud 1, 2° J0

• art. 69, Armenwet (waarte-
gen ingevolge de artt. 69, lid 6, J"°. 67, lid. 
2, hoger beroep niet mogelijk was) .. 
waaruit volgt, dat dit bevelschrift niet 
wordt beschouwd als een "-von~, als. 
bedoeld in art. 99, Jid 2, R. O. 

Art. 69, lid 2, der Armenwet stelt niet. 
den èis, dat in den daar genoemden staat. 
gegevens worden verschaft over de fi
nantiële omstandigheden van dengeen 
op wlen verhaal w·ordt gezocht. 

VERZOEKSCHRIF'.I'. 

Geven eerbiedig te kennen: 
Burgemeester en Wethouders van •a-Gra

venhage, (gemachtlgcle Mr L. S. W. van 
Straaten); 

dat reQ.uestranten aan den Kantonrechter
te 's-Gravenhage hebben overgelegd een 
staat van door hun gemeente, ter zake hier
onder omschreven, ten behoeve van den 
armlastige A. A. B. betaalde kosten luiden
de: 

,.8taa.t van door de Gemeente 's-Graven
hage betaalde kOBten, wegens verpleging
van 7 Juni tot en met 21 Juni 1948 ln het 
gesticht "EndegeèBt0 te Oegstgeest. van 
A. A. B., geboren 25 Mel 1939 

Verpleegkosten van 7 Juni tot en 
met 21 Juni 1948 (15 dagen à f 3,27 
per dag) • • • • • • • • • • f 49,05-

B. en W. van 's-Gravenhage verklare~ 
dat hun Gemeente voor de -verpleging van 
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A. A. B., die armlastig ia in de zin van de 
Armen wet, over bovengenoemd tijdvak in 
totaal heeft beta&ld f 4'9,0p, daarbij et-ellen
de: 

dat zij de vad~r van de patiënt, W. B.,. te 
"s-Gravenhage. in ~taat achten en mitsdien. 
met inachtneming van art. 28 van de Ar
menwet, hebben verzocht de }toeten van ver
pleging van .zJJn zoon aan hun Gemeent.e 
terug te betalen; 

l.7,0 

de overgelegde sta.Jl,t van kosten het ver
elschte geste~d. dat de s-t;aat gegevens moet 
bevatten over de finantiële P,IQ8tan4ighe
den van den gerequestreerde W. B.; 

ten o~hte heeft de Kantonrechter re
qu-estrant.en niet-ontvankelijk verklaard in 
hun verzoek. en ten onrechte nagelaten op 
de hem overgelegde staat van kosten een 
bevel tot tenuitvoerleggi,ng tegen voor
noemden \V. B. te stellen. 

Weshalve requestra.llten zich wenden tot 
, Uwen Hogen Raad met eerbiedig vermek 

voornoemde beschtlddng van den Kant9n
recbter te ·s-Gravenhage van 24 Nov. 1948 
te verniQtïgen. met zodanige uitspraak als 
Uwe Hoge Raad zal menen te behoren. 

dat B. ondanks herhaalde aanmaningen 
weigert het gev.orderde bedrag te, voldoen. 
weshalve requeatranten op .g'l'Ond van de 
artt. 63, eerste lid onder 3° en .64, eerste lid 
onder J•. in verband met art. 69 van de 
Armenwet, den Kantonrechter hebben ver-
2ocht bevel van tenultvo~rlegg1ng van het , 
,geëtste verhaal te verlenen; Conclusie Adv.-Gen. Hooykaas. 

dat de Kantonrechter voornoemd bij be- , 
.schikking van 24 Nov. 194:8 requestranten ' 
niet-ontvankelijk heeft verklaard · in hun 
'Verzoek. daarbij overwegende. dat reques-
1,ranten in bovenstaanden staat geen ge
gevens verschaffen over de finantlële om
standigheden van gerequestreerde. waar
door de Kantonrechter niet in staat is na 
te gaan of hier sprake is van verhaal tot de 
,grens~van zijn wettelijke onderhoudsplicht 
,op lemand, die Uigevolge de wet tot onder
.houd ·van de ondersteunde verplicht is; 

Poat alia: 
0. dat dit middel gegrond voorkomt; 
dat toch de tekst van het tweede lld van 

art. 69 duidelijk is en van een onderzoek, 
als door ~e kantonrechter bedoeld. niet rept; 

dat verzoek.ers voorts terecht aanvoeren, 
dat zodanig onderzoek. gezien de gehele op.a. 
zet van de procedure in art. 69 van de Ar
menwet, eerst ter sprake kan komen. in
dien degene. tegen wie het verhaal wordt 
uitgeoefend, overeenkomstig het derde lid 
in verzet komt tegen het verleende bevel
schrift'; 

• dat de Kanton~echter aldus beschikkende 
beeft geschonden. altbana verkeerd toege
past de artt. 48 Rv·., 28, 39, 63, 64 en 69 van 
de Armenwet, en 365 en 467 B. W., weshalve 
req uestranten tegel?. voormelde beschikking 
beroep in cassatie instellen. 

Immers: 
De kosten, waarvoor verhaal w9rdt ge

'ZOC,bt zijn kosten van verzorging van een 
armlastige en requestr,µiten hebben voldaan 
aan het voorschrift van het late Ud van art. 
'69 •rmenwet, daar bovenvefmelde staat van 
k9sten - opgenomen ook tn de hierbij ovet
gelegde expeditie van de gegeven beschik
·ldng - alles bevat wat in artikel 69 Armen
wet wordt verstaan onder een staa.t van de 
,gemaakte kosten. Als aan den Kantonrech
ter wordt overgelegd een staat van kosten 
.als bedoeld In het eerste lid van art. 69 
Armenwet. en verhaal wordt gezocht van 
.kosten van ,a:rmverzorging moet de Kanton
:c~ht~r. op de?.e sta.o.t van kosten een bevel
achrift van tenuitvoerlegging stellen. In 
-deze stand van het geding beeft de Kanton
i;echter alleen een onderzoek ,In te stellen 
·naar de twee in het 2de Ud van art. 69 ge
.noemde voorwaarden. 

Eerst wanneer de onderhoudsplichtige 
verzet doet tegtin het gegev,~n bevelschrift 
.k&Jl. ~er !!Prak~ l{omen de vra•g, of het door 
~uestranten ten laste van de onderhouds
plichtige gebrachte bedrag ls ln overeen
,Jtte~ met zijn flnantiële dmagkracbt. 

·Een onderzoek door den :s·antonreébter 
naar de finantiële omstandigheden van den 
,gerequestre.erd,., v.óórda:t verzet gedaan is, 
• · praematuur en niet .overeenkomstig de 
lJiity-okken bepaliu.a,m der Armenwet. 
, Ten onrechte heeft de Kantonrechter aa~ 

dat een en ander" reeds duidelijk neerge
legd In de tekst zelf van art. 69, ten oyer

, vloede wordt bevestigd door de parlemen
taire wordingsgéschledenis · van het artikel; 

dat te dezen in het bijzonder de aandacht 
van Uw Raad zij gevestigd op de beraad
slaging over twee amendementen van het 
Ud der Tweede Kamer Dr Vos c.s., in de 

: vergadering van die Kamer van 14 Mei 1929; 
dat deze amendementen juist de strekking 

hadden art. 69 aan te vullen. ten einde het 
onderzoek van de Kantonrechter vóór het 

· verlenen van het bevelschrift uit te breiden 
ook tot de geldelijke draagkraèht van de
gene, tegen wie het verhaal wordt. uitge
oefend; 

dat de toenmalige Minister van Justitie, 
Mr Donner, tn de vergadering van de 

, Tweede Kamer. deze amendementen als 
volgt heeft bestreden: 

,,Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij, 
maar het is, zooa1s Dr Vos al heett gezegd, 
dat hJj zich niet te veel illusie kan maken 
over het amendement. Het ligt hier aldus, 
dat men of het één,. bf het ander w.oe1r doen. 
Men heeft ten opzichte het verhaal óp het 
loo~ een geregelde procechire: de menschen 
worden opgeroepen en de rechter geeft een 
beslissing. die, ~boudens· beroep, bindend 
lf. Maar ten aanzien van het verhaal op 
goederen en andere Inkomsten heeft men 

l een proc~ure, ~die dit kenmerk heeft, dat 
men het veJi~lén,d llchaam onmiddelWk een 

, executorialen titel géeft. De beteekenls van 
zulk ee1\ bevelecl11:'lft . is ~igenllfk dlt, dat, 
men de y.àak omkeert, nL in dezen zln, dat de 

r be~~~ het ·.mi~~~ moet nemen, in-
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dien hij over de zaak een rechtijrlljke proce-. 
dure wil. Hij moet de,n, nt ln verzet J{omen 
en dan begint de zaak eigenlijk pas bij den 
rechter te spelen. En dat op de gewone 
wijze, in twee instanties, want van de be
slissing van den Kantonrechter heeft . bij 
nog hooger beroep, Het bevelschrift heeft 
dus een vrij tormeele beteekenis. In dit 
syateem nu past niet, dat het afgeven van 
een bevelschrift tot een soort procedure 
wordt gemaakt. Men zou kunnen voorstel
len. de methode, die in art. 64, ond;er l O 

., is 
opgenomen, óók, en. dan naast den weg van 
het bevelschrift,. voor de executie op goede
ren mogelijk te maken. Maar men moet het 
'lfgeven van een be_velschrift laten voor wat 
het is. Het ia ook ni~t goed, dat de rechter 
dan .a.l allerlei quaesties ,gaat bekijken en 
bealissen, want, als de man dan daarvan in 
verzet komt, is de Z8.$k. min of meer ge
prejudicieerd, doordat de Kantonrechter 
reeds - en wellicht op zeer onvolledige ge
gevens - een besliBBing heeft gegeven. Men 
moet dus l>t het één, bf het ander doen. 
maar niet een stukje van het een op het 
andere enten. Dan haalt men de dingen door 
elkaar. Dit is mijn q..lgemeen bezwaar tegen 
het amendement. 

"Maar het amendemen.t 1s toch ook 1n 
zooverre niet gelukkig. dat het"° speciaal 
punt naar voren brengt, nl. de draagkracht 
van hem, tegen wien het gaat. En dat ge
schiedt dan naar mijn oordeel nog niet op 
de juiste wijze, want de redactie van het 
nieuwe tweede lid schijnt uit te gaan van de 
gedachte, dat de overeenste~ming. met de 
draagkracht van den betrokkene alleen be
sJissend is. En dit is. zooals ik zoo juist bij 
artikel 63 in het licht stelde, niet Juist, want, 
als er méér onderhoudsplichtlgen zijn. be• 
hoeft êén onderhoudsplichtige niet tot alles 
gehouden te zijn, al zou zijn draagkracht het 
toelaten. Dit -is dus naast mijn algemeen be
zwaar nog een speciale bèdenkl.Dg. Het is 
daarom geen onwelwillendheid, maar ik kan 
de Kamer niet anders zeggen, dan dat het 
amendement niet voor aanneml.Dg vatbaar 
1.s" 

dat na deze rede de voorsteller de amen
dementen heeft ingetrokken; 

dat uit dlt stuk parlementaire geschiede
nis blijkt, dat een onderzoek naar de gelde
lijke omstandigheden van de· persoon, tegen 
wie het verhaal wordt ultgeoef end, · nl~t 
sl~hts 1n strijd is met de duldelijJ(e bewoor-

. dingen. van artikel 69 van de Armenwet, 
doch ook met de historische bedoeling des 
wetgev.ers; 

Concludeert, dat Uw Raad de beschtkklng, 
waarvan beroep, vernietige en de mak ver
wijze naar d~ Kantonrechter te 's--Graven
hage. ten einde deze, met inachtneming van 
Uw beschikking. verder te berechten en af 
tè doen. 

;be Hoge Raad, enz.; 
0,, ten aanzien van het voorgestelde mid-

del van cassatie: · 
dat dit i& gegrond; 

dat toch art. 69, Ud 2, van de Armenwet, 
de voorwaarden omschrijvende, waaronder 
de Kantonreehier gehouden ia op den staat 
van kosten een bevelschrift te stellen, daar
onder den doo.r den Kantonr~hter gestel
d~ eis niet opneemt; 

dat ook het stelsel de:t wet zich tegen dien 
eis verzet, geljjk dan ook ter. gelegenheid 
van de herziening van de Armenwet bij de 
wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad no. 326) 
een amendement., strekkende om dien eis 
alsnog in de wet op te nemen, na bestrij
ding door den Minister van Justitie is inge
trokken; 
· Vernietigt de ~chlkktng van den Kan .. 
tonrechter te 's-Gravenhage _ van 24 No
vember 194a; 

Verwijst de zaak naar dien Kantonrech
ter teneinde hàa.r met inachtneming van 
deze beschikking- af te (loen. V 

(N. J~) 

8 .A,wU 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (B. W. art. 1693; Besluit Mate
rleele Oorlogsschaden 1945 art. 1; La.nd
QOrlogreglement ~ 43.) 

Het Besluit op de Materieele Oorlogs
schaden 194-6 heeft allerminst de strek
king om verkregen rechten op vergoe
ding van schade teniet te doen. 

Wil er sprake zijn van gebondenheid 
van den Staat, dan moet de Directeur 
niet alleen zijn opgetreden voor en na
mens den Staat, doch tevens het -recht 
hebben gehad den Staat te binden. Zulks 
is niet, het geval, nu zijn optreden, op 
eis van den be7.etter, blijkbaar in hoofd
mak strekte om ellens belangen te die
nen en geen steun v~rmocht te vinden 
in de taak hem toegevallen naar art. 48. 

Uit art.. 1693 B. W. volgt, dat bij on
: verschuldigde betaling aan iemand, die, 
hoewel optredend als vertegenwoordiger 
van een zedeUJk llcbaam, het recht mist 
dit te verbinden, het Uchaam zelf gebon
den is, voorzover ~et door diens optre
den werkelijk ls gebaat e.n dus ook in 
zover ingevolge art. 1395 gehouden is 
tegenover hem die onverschuld,ig,t heeft 
betaal.cl (afwijkeftll Proc.-Gen. Berger). 

~ e.v. Wollenstoffenfabrlek.. Triborgh, 
gevestigd te Tilburg, eiseres tot cassatie van 
een op 23 Juni 1948 dOOF het Gerechtshof te 
'e-Gravenba,ie tussen partijen giewezen ar
rest (N. J. 1949 No. 164-; Red..), adv. Mr A. 
J .. M. van Dal. 

tegen: 
den Staat der .Nederlanden. verweerder in 
caseatle,• adv! Mr D. J. Veegens. 

0. dat uit het beJiDeden arrest blijkt: 
dat Triborgh den Staat heeft gedaagd voor 

de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhag,e, stel, 
~ndt! 

,,dat zij op 13 Augustus 1940 en 10 October 
1940 resp. 46H kg lamwol (kaapwol). en 

· 3167 .5 kg. petp~-wol -g~ongen in eigen,-
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dom beeft overgedragen aan het RiJ"ks
bureau voor Wol en Lompen te Tilburg; 

dat deze elg,endomsoverdl'acht op de vol• 
gende wijze in haar werk is gegaan : 

Bij circulaire van 12 Juli 1940 nr. 16664/ 
47.22, welke hierbij wordt overgelegd, heeft 
de Directeur van het Rijksburèa.u 1'f)or Wol 
en Lompen een nieuwe re~ling betreffende 
het handelen In en verwerken van wol en 
wollen weefsels aan d~ tngeschrevenen bU 
zijn Bureau, sectie Wol, bekend gemaakt, 
bij welke regeling een Algemene Voorwaar
de werd gesteld. Deze Algemene Voorwaar
de hield in, dat ondernemingen welke ruwe 
wol, gekamde wol, kamband, kunstwol, af
vallen van wol en van wollen garens en/of 
kammeling In voorraad hadden of zouden 
verkrijgen, van de door den Directeur van 
het Rijksbureau verstrekte of te verstrek
ken algemene of bijmndere vergunningen 
tot het kopen en verkopen, het afleveren en 
ln ontvangst nemen, het vervoeren, het be
en verwerken van wol, geen gebruik (meer) 
konden maken, zolang zij niet den Direc
teur in het bezit zouden hebben gesteld van 
een schriftelijke verklaring. waarbU zij te
genover genoemden Directeur verklaarden 
aUe haar op 14 Juli 194') toebè!horende par
tijen wol, alsmede alle "partijen wol, welke 
zij na 14 Juli 1940 in eigendom hadden ge 
kregen of nog u,uden krijgen, aan het RIJ"ks
bureau en aan den Directeur ten verkoop 
aan te bieden, alles tegen door den Direc
teur te bepalen prijzen en op door den Di
recteur te bepalen leverlngs- en betalings
condities. 

Door deze voorwaarde werd TrlborgJl voor 
de keuze gesteld tussen het tekenen van de 
bovenbedoelde verklaring of algehel-e stil
legging van haar bedrijf. 

Ofschoon zij tegen het tekenen der vier
klarin,s- grote bezwaren had en deze bezwa
ren ook aan den Directeur van het Rliks
burea u zijn kenbaar gernaakt. heeft zij, be
dreigd met het grootste vermogensnadeel, 
dat haar kon worden toegebracht, te weten 
stopzetting d.i. i,ractisch vernietiging van 
haar bedrijf, d~ verklaring gedwongen ge
tekend. 

Op 24 Juli 1940 heeft de Directeur daar
op aan haar medegedeeld. dat baar "aan
bod tot verkoop" door hét Ri,J"ksbureau werd 
geaccepteerd ten aanzien van zes partijen 
wol. 

Als gevolg hiervan heeft zij, steeds on
der pressie van een dreigende intrekking der 
haar verleende vergunningen de betreffen
de partljen wol aan het Rliksbureau moeten 
leveren en wel de drie eerstbedoelde par
tijen, samen.groot 4624 kg,, op 13 Augustus 
1940, de drie laatstbedoelde pe.rtljen1 ,samen 
groot 3167.5 kg .• op 10 October 1940. 

Voor deze gedwongen eigendomsovergang 
heeft de Directeur aan haar een "koopprijs•• 
toegekend gelijk aan den aa.nkoopprijs der 
betreffende partijen wol, vermeerderd met 
5 % vergoeding voor renteverlies; bedragen
de deze prijs voor de op 13 Auguataa 1940 
geJev~rde pe.rtJJ van 4624 kg. wol: f 14438.80 

en voor de op 9 October 1940 geleverde partij 
van 8167,6 kg. wolf 9078.67; 

dat de overeenkomst, kraebtens welke zij 
haar wol aan het Rljkebur.eau beeft overge
dragen, .nietig, subsidiair vernietigbaar is 
en wel OJ> de volgende gronden: 

le. tot de essentialia der koopovereen
komst behoort een bepaalde prijs. Een koop
overeenkomst als de onderhavige waarbU de 
bepaling van den prijs aan een der partijen 
Is overgelaten. ie wettelijk onbestaanbaar en 
due nietig. 

2e. ook afgeziEin van haar nietigheid als 
bijzondere overeenkomst van koop en ver
koop. heeft de tussen elsereese en den Dtrec
teur gesloten overeenkomst geen rechtegel
dig Lestaan en is voor vernietiging vatbaar. 
Zij is In de meest volstrekte zin tot stand 
gekomen onder dwang, onder ongeoorloofde 
bedreiging met geweld; .aan eiseresse is im• 
mers op ongeoorloofde wijR de vrees Inge
boezemd, dat zij - bU niet tekenen dei' bo
vengenoemde verklaring - haar vermogen 
aan een aanmerkelijk en dadelijk nadeel zou 
blootstellen : 

dat subsidiair. gesteld dat de vorenbe
doelde-oven,enJmmst (van koop en verkoop) 
rechtsgeldig zou zJJn, de daarbij door den 
Directeur aan haar toegekende prijs (Ver
goeding) geen. andere en mindere had mo
gen zijn dan de algemeen gê1dende (wette
lijke verkoopsprijs), welke voor de gekochte 
goederen tn het verkeer gold op het tijdstip, 
waarop de transactie werd afgesloten, welke 
prijs de 9-Mei 1940 prijs was; 

dat Immers, nu de overeenkomsten onder 
pressie van de kopende partij, de Directeur 
van het Rijksbureau, tot et.and kwamen en 
de prijsbiapallng- eenzijdig overgelaten was 
aan den koper, een ten uitvoerlegging te 
goeder trouw der o~reenkomat onweerleg
baar elete, dat voor de geleverde goederen 
door den ontvanger een prijs werd bepaald 
in overeenstemming met de algemeen gel
dende handelsprijs, zoals dte op het tijdstip 
der afsluiting van de over~enkomst gebrui
kelijk en normaal was; 

dat ook de blllijkheid, die volgens art. 1376 
B. W. tedere overeenkomst moet beheersen, 
de betaling van de 9-Mei 1940 prijs eiste; 

dat 'immers de 1n het geding zijnde trans
actie, naar de Toelichting door den Direc
teur zelf gegeven, lil de plaats trad van een 
vordering op grond van de bepallngen van 
de algemene Vonlerlngswet 1939 respectie
velijk het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 
en zowèl naar de ene als naar de andere wet 
eiseresse u volledige schadeloosstelllng11 d.i. 
beta1ing der 9-Met 1940 waarde zou hebben 
bekomen; 

dat het. zowel naar goede trouw als naar 
blllijkheld. van den Directeur verwacht 
mocht worden, dat bij, door eigenmachtig 
een prtvaatrechtelljke rechtsfiguur (koop 
en verkoop) in de plaats te schuh:en van 
een publlekrechteUJke rechtsfiguur, etse
resse niet ltt een nadeliger positie zou bren
gen dan waarin deze zou zijtt komen te ver
keren, wanneer de Directeur naar de bepa.-
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llngen van het geldende Nederlandse ont. 
eigeningerecht te werk gegaan ware; 

d&t, meer subsidiair, indien In de feiten, 
als hierboven weergegeven, gezien zou moe
ten worden een vordering tot ter besehik
klng stelling der betreffende partijen wol 
aan het Rijksbureau, deze vordering is ge
weest onrechtmatig en niet rechtsgeldig, 
daar zij immers niet stewide op enlge wet
telijke bepaling, die de Directeur r.odanlge 
rechtshandeling zou veroorloofd hebben; 

dat bovendien in geval van vordering in 
ieder geval volledige schadeloosstelling had 
moeten zijn gegeven, daar in het Neder
landse onteigeningsrecht steeds het beginsel 
van volledige schadeloosstelling gegolden 
heeft en deze zowel krachtens de Algemene 
Vorderingswet 1989 als krachtens het Alge
meen Vorderingsbesluit 1940 verschuldigd 
was; 

dat in geval van nietigverklaring der 
overeenkomst eiseresse recht heeft op resti
tutlo in integrum, dat wll zeggen teruggave 
der geleverde goederen respectievelijk van 
derzelver waarde tegen restitutie harerzUds 
van den daarvoor door den Directeur be
taalden prijs, terwijl in geval van vernieti
ging der overeenkomst elseresse recht heeft 
op vergoeding van de harerzijds geleden 
schade; 

dat ook in geval door de Rechtbank bier 
,. vordering" aangenomen zou worden elBe
resse, zoals reeds hierboven gezegd, recht 
heeft op vergoeding der door haar geleden 
schade: 

dat de prUe der onderwerpelijke goederen 
krachtens artikel 1 van de Prijzenbeschik
king- 1940 nr. 1, nu met betrekking tot de
zelve geen speciale prijsvoorschriften zijn 
gegeven. wettelijk. gefixeerd Ls op de prijs, 
welke 9 Mei 1940 zou gegolden hebben, 
waardoor ook de waarde der goederen in 
het verkeer op de 9de Mei 1940-waarde ge
steld moet worden; 

dat derhalve alle hierboven onderstelde 
juridische qualificaties van de feiten in de 
eerste plaats leiden tot een bUbetaling door 
gedaagde aan eiseI'lesse van het verschil 
tussen de 9de Mei 1940-waarde i.c. de 9de 
Mei 1940-prijs der geleverde goederen en 
het door eiseresse ontvangen bedrag van 
de inkoopsprijs plus 5 %, daar aan te nemen 
Is, dat gedaagde tot teruggave der goederen 
zelf niet meer in staat is; 

dat het totale verschil tussen de door else
resae ontvangen prijs en de 9de Mei 1940-
waarde (prijs) der geleverde goederen be
draagt f 2096,42; 

. dat In de tweede plaats etseresse recht 
heeft op vergoeding der wettelijke interes
sen over dlt bedrag van f 2096,42 vanaf de 
dag der levering tot op de dag der voldoe
ning; 

dat &'edaagde uiteraard gebonden ie aan 
en aansprakelijk is voor de daden zijner 
organen, in de uitoefening hunner functie 
verricht;" 

dat Triborgh op die gronden heeft gevor
derd te verklaren voor recht, dat de meer-

gemelde overeenkomst 1s nietig, althans 
deze nietig te verklaren op grond van 
dwang, en veroordeling van den Staat tot 
betaling aan haar van f 2095,42 met de wet
telijke rente sedert de data der levering; 

0. dat de Rechtbank bij vonnis van 25 
Juni 1946 (N. J. 1947 no. 245; Reà.) de 
vorderin.$ van Triborgh heeft afgewezen; 

0. dat het Hot, nadat Triborgh_ in hoger 
beroep en de Staat incidenteel in beroep was 
gekomen, heeft overwogen: 

"dat de eerste griet van Triborgh zich 
richt tegen de overweging der Rechtbank, 
dat de Directeur op 12 Juli 1940 bevoegd 
was een algemene voorwaarde, als in dit 
geval gesteld, te verbinden aan het verkrij
gen van een ot meerdere vergunningen tot 
het verrichten van in het algemeen krach
tens art. 6 der Wolbeschikking 1939 no. 2 
toen verboden handelingen; 

"dat het Hof deze griet gegrond acht; dat 
weliswaar bij art. 6 der Wolbeschikking 
1939 no. 2 aan den Directeur in het alge
meen de bevoegdheid is verleend om aan 
een vergunning tot het kopen, verkopen enz. 
van wol voorwaarden en beperkingen te 
verbinden en deze bepaling haar wettelijken 
grondslag vond in art. 6 der Distributiewet 
1939, doch hieruit nqg- niet - zoals de 
Rechtbank aanneemt - volgt, dat de Di
recteur nu ook bev;oegd was om een alge
mene voorwaarde te stellen, zoals hij die 
bij zijn circulair.e van 12 Juli 1940 ook aan 
Triborgh heeft gesteld i 

,.dat toch de Distributtewet 1939 ook blU
kens de considerans Is uitgevaardigd · ten 
einde in geval van oorlog, oorlogsgevaar ot 
andere buitengewone omstandigheden een 
doelmatige distributie van goederen in het 
belang der volkshuishouding. landsverdedi
ging en veiligheid van niet-mtlitaire per-

~sonen ot lichamen mogeliJk te maken; 
,.dat in deze strekking van de Distributie

wet 1939 de bevoegdheid van den Directeur 
hare beperking vond, ook al is dit noch b.iJ 
de Distributiewet noch bij de Wolbeschik
king 1939 No. 2 uitdrukkelijk bepaald; 

,,dat nu ale vaststaande mag worden aan
genomen, dat de belangen van de landsver
dediging en van de veiligheid van niet-mili
taire personen ot lichamen ten deze gener
lei rol hebben g-espeeld; 

.,dat dus nog slechts de vraag overblijft, 
of de door den Directeur gestelde algemene 
voorwaarde kan hebben gestrekt in het be
lang der volkshuishouding, dit is van de 
Nederlandse volkshuishouding; 

"dat naar 'a Hots oordeel het antwoord 
op deze vraag ontkennend moet llliden; dat 
immers vaststaat. dat bij de uitvaardiging 
van de circulalre de totale wolvoorraden 
hier te lande 10.000 ton bedroegen; dat, naar 
uit de aanhef der circulalre blijkt, het in
grijpen van den Directeur er voornamelijk 
toe strekte, dat het Bureau kon voldoen aan 
den door den bezetter gestelden eis, dat van 
die totale voorraden 6000 ton (dus de helft) 
in onbewerkten staat aan Duitsland werd 
geleverd en van het resterend quantum het 
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grootste gedeelte werd aangewend voor de 
vervaardiging van goederen (laken, sok
ken, tricotages, d.ekens) ten behoeve van 
de Duitse weermacht; dat derhalve meer 
dan ½ van de wol, welke ingevolge de doot 
den Directeur gestelde algemene voorwaar
de aan het Bureau moest worden verkocht 
en geleverd. was bestemd voor den vijand, 
die aan het La.ndoorlogsr.eglement geen aan
spra)cen hierop kon doen gelden; 

,,dat vanzelf spreekt, dat aldUB de belan
gen van de Nederlandse Volkshuishouding 
niet konden worden gediend, doch alleen 
ernstig worden geschaad; 

"dat nu wel aannemelijk Is, dat het door 
den maatregel van den Directeur ook moge
lijk werd de werkgelegenheid hier te lande, 
ontstaan door de Duitse orders, billijk te 
verdelen en de storing in de voorziening 
van het Nederlandse publiek te beperken, 
doch deze bijkomende voordelen niet weg
nemen, dat het optreden van den Directeur 
in de eerste en voornaamste plaats ten doel 
had de belangen van den vUand te dienen; 

.,dat het· op zichzelf al onaannemeli,ik. ~ 
dat de Directeur de bevoegdheid hiertoe 
aan .bepalingen van Nederlands recht zou 
kunnen ontlenen en In elk geval doel en 
strekking van de Dlstrlbutlewet 1939 zich 
hiertegen verzetten; 

"dat het er derhalve voor moet worden 
gehouden, dat de Directeur, toen hij de 
meerbedoelde algemene voorwaarde stelde, 
zijn bevoegdheid heett overschreden en alzo 
tegenover Triborgh onrechtmatig heeft ge
handeld; 

,.dat, al ware dit anders, dan nog in over
eenstemming met het door Trlborgh bij zijn 
tweede grief verdedigde standpunt, zou 
moeten worden aangenomen, dat betretten
dè de aan 'l'riborgh toebehorende wol een 
naar civiel recht te beoordelen koopavereen
komst tUBSen het Bureau en Triborgb is 
gesloten; dat Immers, al Is de door den Di
r.ecteur aan Trlborgh gegeven vergunning 
een publlekrechtelljke en het verlenen van 
die vergunning met het daaraan verbinden 
van voorwaarden een Overheidadaad, niet
temin uit die voorwaarde - zo zij rechts-· 
geldig ware - een burgerrechtelljke koop
ovèréenkomst zou zijn ontstaan, nu de tot
standkoming hiervan door belde partijen 
werd beoogd; 

;,dat de' Directeur toch op 12 J'uli 1940 bij 
~ijn algemene ~oorwaa:rde van Trlborgh een 
sohriftelijke bereidverklaring beeft ver
langd om zijn ruwe wol, gekamde wol, enz. 
aan het RiJksbureau te verkopen en af te 
leveren tegen door den Directeur te bepalen 
prijzen en op door-den Directeur te bepalen 
levering&- -:n betallngscondltles: dat Tri
borgh óp 16 Juli 1940 zijn wolvoorraad aan 
het Bureau 0-p de door den Directeur ge-· 
stelde voorwaarden ten verkoop heeft aan
geboden en het Bureau daarop bij brief van 
24 JuU 1940 dit aanbod h.eeft geaccepteerd; 

"dat intussen, naar door Triborgh terecht 
is betoogd, deze kooPovereenkomst zou zijn 
nietig, daar,de Directeur en het Bureau ten 

deze zfjn te vereenzelvigen en art, 1501 B. 
W. niet vergunt, dat vaststelling van den 
koopprijs door een der partijen naar haar 
goeddunken geschiedt; 

,,dat uit vorenoverwogene volgt, dat het 
Hof de vordering van Triborgh in beginsel 
toewijsbaar acht zowel op grond. dat de 
Directeur zich tegenover Triborgh aan een 
onrechtmatige daad heeft schuldig gemaakt, 
als op grond, dat de koopovereenkomst, die 
tUBSen het Bureau en Triborgh is gesloten. 
nietig is; 

.,dat zich alzo het geval voordoet, waar
voor d.e Staat incidenteel heeft geappel
leerd; 

,,dat de Staat als enige grief heeft aange
voerd, dat de Rechtbank hem ten onrechte 
verbonden heeft geacht door de hand.eUn
gen van den Directeur; 

"dat het in deze grief besloten verweer 
een verdediging ten principale oplevert en 
daarom voor het eerst In hoger beroep mag 
worden gevoerd; 

,.dat het Hof dit verweer ook Juist acht; 
dat immers, zoals hierboven bij de bespre
king van de eerste grief van Triborgh al 18 
overwogen, het optreden van den Directeur 
in hoofdmak strekte om de belangen van 
den vijand te dienen; 

,.dat dit aan Triborgh uit de vorenbedoel
d,e aanhef van de haar toegezonden circu
laire van 12 Juli 1940 duidelijk moet zijn 
geweest: dat daarom de Staat der Neder
landen niet is gebonden door hetgeen de 
Directeur ten deze heeft verricht; 

udat het vonnis van de Rechtbank, hou
dende afwijzing van de vordering van Trl
borgh, alzo, zij het op andere grond, dient 
te worden bekrachtigd; 

"dat het Hof in de omstandigheid, dat de 
Staat het thans gevoerde en gegrond be
vonden verweer al In eenrtan aanleg had 
kunnen doen gelden, aanleiding vindt om 
de kosten van den eersten aanleg en van 
het principaal appêl ten laste V9:l den Staat 
te brengen:" 

0. dat het Hof op die gronden het vonnis 
van de Rechtbank heeft bekrachtigd, be
halve wat de kostenveroordeling betreft; 

0. dat Trlborgh 's Hots arrest bestrijdt 
met de na volgende middelen van cassatie: 

"8. en/of v. t. van de artt. 168 van de 
Gróndwet, 42, 43, 46, 48~ 49, 51, 62, 53, 66 en 
56 van het LandoorlogregJement, 200 Wet 
R. 0., 1866, 135'1, 1358, 1369, 1360, 1381, 1388, 
1389, 1898, 1896, 1396, 1398, 1399, 1401, 1408. 
1411, 1486, 1'8'1, 1488, 1489, 1491, 1496, 1601, 
1693 B. W., 48, 59, 184, 33.2, 339, 848, 84'1, 848, 
349, 363 Rv., 4 en 5 van de Dlstrlbutiewet 
1939, en 1, 8 en 6 van de Wolbeschikklng 
1989 no, 2 van den Minister van Eoonomi
·sche ~en, zoals die beschikking in 1940 
gold, doordat het Hof op het incidenteel 
áppêl van den Staat heeft overwogen en 
bPsUst als voormeld, ten onrechte: 

I. omdat een Nederlands ambtenaar, ge. 
lijk in het onderhavige geval de Directeur, 
die handelde in het kader en op den grond
slagi van de Nederlandse wet, doch met 
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overschrijding van zijn bevoegdheid, on
rechtmatig handelde, en aldus d.e Staat 
bond, ook al handelde hij uiteindelijk 1n 
hoofdzaalci om de belangen van den vijand 
te dienen, en het hierbij niet ertoe doet, of 
die strekking van zijn handelen voor de we~ 
derpa.rtlj al clan niet kenbaar was, aange
zien de vrijheid oµi zich aan die handelingen 
te onttrekken voor deze ontbrak; 

II. a. omdat de verplichting tot restitu
tie van de waarde van hetgeen door den 
Staat uit onverschuldlgde betaling - zoals 
daarvan tn de onderhavige zaak sprake is 
- Is ontvangen, niet wordt 0pgeh.even door 
de omstandigheden, dat het optreden van 
den Directeur in hoofdzaak strekte om de 
belangen van den vijand te dienen en dat 
dit aan eiseres duidelijk moet zijn geweest; 

b. subsidiair, omdat ook door - onver
schulcligde - betaling aan een onbevóegd 
vertegenwoordiger of orgaan der vertegen
woordigde . of de rechtspersoon. voorzover 
deze Is gebaat. hetgeen in casu door de ont
vangst van den koopprijs uit den w~en'er
koop der parttjen wol naar de stellingen van 
eiseres metterdaad het geval is geweest, 
hebbende het Hof het tegendeel niet vast
gesteld, wordt gebonden en gelijk ieder an
der. aan wie onverschuldlgd ls betaald,· tot 
terugbetaling verplicht ia; 

c. meer subsidiair, om4',t het Hot de bij 
incidenteel appèl door den Staat _aangevoer
de grief heeft juist geacht en op grond daar
van het verzoek van de . Rechtbank heeft 
bekrachtigd, zonder de stelllng van eiseres, 
dat de Staat door h~t optreden van het 
Rijksbureau gebaat en reeds uit dien hoofde 
gebonden is door hetgeen de Directeur ten 
deze heeft verricht, te onderzoeken en te 
beoordelen, waardoor het Hof zijn taak als 
appèlrechter heeft miskend en zijn arrest 
niet in den zin der wet met redenen is om
kleed;" 
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dat, wil er sprake zijn van gebondenheid 
van den Staat, de Directeur niet alleen moet 
zijn opgetreden voor en namens den Staat, 
doch tevens dat bij dus doende het recht 
had den Staat te binden; 

dat zulks niet het pval was. nu door het · 
Hof is vastgesteld, dat het optreden van 
den Directeur. op eis van den bezetter blijk
baar in hoofdzaak strekte om diens belan
gen te dienen, en het opeisen van de· wol 
door den bezetter geen steun vermocht te 
vinden In de taak hem toegevallen naar art. 
43 van het Landoorlogreglement; 

0. dat Triborgb, nadat de Staat voor het 
eerst .In hoger beroep het door het Hof ge
grond bevonden verweer' had opgeworpen.· 
bij antwoord op het incidenteel beroep ter 
afwering daarvan . heeft aangevoerd, dat de 
Staat door het optreden van het Rijksbu
reau ten zeerste is gebaat.. daar dit bij ver
koop van de wol een winst van f. 3.500.000 
beeft gemaakt boven het aan de Neder
landse fabrikanten als "koopprijs" uitbe
taalde bedrag: 

dat het Hot, zij het stl.J.zwUgend, de stel
ling van Triborgh heeft veFworpen, blijk. 
baar van oordeel, dat dez'=' haar niet kan 
dienen ; 

dat daaruit volgt, dat het onderdeel c van 
het middel geen f.eitelljken grondslag beeft, 
_doch dat zulks wèl het geval Is met de àtel
lln,r van onderdeel b; 

0. alsnu diena.a.ogaande: 
dat uit art. 1693 B. W. volgt, dat bij on

verschuldigde betaling aan iemand, die, hoe. 
wel optredend als vertegenwoordiger van 
een zedelijk lichaam, het r~ht mist dit te 
verbinden, het lichaam zeJ,t gebonden ~ 
voorzover het door diens optreden werkelijk 
is gebaat, en dus ook in zoverre ingevolge 
artikel 1396 gehouden is tegencver hem. die 
onverschulcligd heeft betaald; 

dat derhalve, nu vaststaat dat de Dir-ec:
teur te dezen, zij het zonder recht, is opge
treden voor en namens den Staat, de Staa.t 
In zoverre tot betaling van het· door Tri
bc;>rgh gevorderde bedrag gehouden ml zijn 
als juist is baar stelling, dat de Staat door 
het optreden van den Directeur is gebaat; 

0. dat de Staat bij pleidooi heeft aange
voerd, da.t uit de thans geldende regellng 
omtrent de tegemoetkoming in de oorlogs
schade, nèergelegd in het Besluit van 9 
November 1946, F 266, r.oude volgen, dat 
een vordering tot volledige vergoeding van 
dergelijke schade, op welke gronden ook, 
niet kan worden ontvangen; 

dat dit onderdeel van het middel mitsclien 
is gegrond; 

Vernietigt het arrest van het Qerechts
hof te 's-Gravenhage; 

Verwijst de %aak. naar dat Hof ter ver
dere beba.ndeling. en besllaeing met inacht
neming van dit arrest. (Salaris f 7.60). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Bérger: 
Post aua: ' 

dat dit verweèr .evenwel niet opgaat, daar 
voormeld Besluit allerminst de etrekkiq 
heeft om verkregen rechten op vergoeding 
van schade teniet te doen, integendeel in 
art. 3, Ud 2 onder d, is bepaald, dat een bij
drage niet wordt verleend voorzover de be- , 
nadeelde op andere wijze vergoedin·g voor 
de schade ,l'erkreeg, kan verJuijgen of door 
zijn schuld. niet heeft v~kregen; Het v.erst strekkende verweer van de 

Staat, bij pleidooi gevoerd, luidt, dat uit de 
' geldende regeling van de tegemoetkoming 

In oorlogaechade, het Besluit op de Mate
' rtële Oorlogsschaden 1946 Stbl. No. F 366, 
1 zoude volg~n. dat een vordering tot volle

dige vergoeding van dergelijke schade, op 

0. dat. bUJkens de mondelinge toellchting, 
aan het eerste middel en aan het tweede 
middel ondèr a dezelfde stelling ten grond::
slag ligt, te weten dat de Staat gebonden 
is, omdat, al heeft de Directeur dan - zoals 
het Hot vaststelt - vijandelijke belangen 
gediend, bJj niettemin als vertegenwoor-
4igend orgaan van den Staat ls opgetreden; 

dat daarbij echter wordt voorbijgezien, 

, welke gronden ook, niet kan worden ont
vangen. zoude, Indien het .opging, afzon
derlijke toetsing van de voorgestelde mld-
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delen van cassatie overbodig maken. Ik be
twijfel intussen of dit verweer gegrond kan 
worden geoordeeld, ook bierom reeds, om
dat, voor zover ik zle" nlet blijkt, dat de 
8chade, door Triborgh gevorderd, zoude _zijn 
aan te merken als oorlogsschade in de zin 
van genoemd besluit, lmmers als' bij art. 1 
{1) van dat bealult bedoeld rechtstreeks 
gevolg van oorlogsgeweld, van handelingen 
of maatregelen van de vijand of van oor
logsomstandigheden, toegebracht aan roe
rende goederen (wol), welke tot het bedrijf 
van Triborgb behoorden. 

Uitgaande van de veronderstelling. dat 
ook Uw Raa.d dit verweer niet gegrond zal 
achten, bespreek ik derhalve de voorgestel
de middP.len. Wat middel I betreft, zij voor
opgesteld, dat het Hof op feitelijke en der
halve in cassatie onaantastbare gronden 
beeft vastgesteld, dat het ingrijpen van de 
Directeur van het Rijksbureau voor Wol en 
Lompen, krachtens hetwelk Triborgh haar 
wol aan het Bureau moest verkopen en 
leveren, in de eerste en voornaamste plaats 
ten doel had de belangen van de vija.n.4 te 
dienen, die aan het Landoorlogreglement 
,géen aanspraken op die wol kon doen gel
den, terwijl de bfjkomende voordelen van 
dit ingrijpen, ~rdoor het mogelijk werd 
de .werkgelegenJ1eid hier te lande, door de 
Duitse orders otttstaan, billijk te verdelen 
en de storing tn de voorziening van het Ne
derlandse publiek te beperken, daarbij, naar 
's Hofs oordeel nlet wegnamen, dat het op
treden van de Directeur toch voornamelijk 
8trekte ten dienste van de vijandelijke be
langen. 

Al mocht Triborgh de voldoening sma
ken, dat het Hof, zowel op grond. dat de 
Directeur van het Rijksbureau zich tegen
over Triborgh aan een onrechtmatige daad 
heeft schuldig gemaakt, als op grond. dat 
de tussen haar en het Rijksbureau geslo
ten koopovereenkomst nietig was, Tri
borgh's vordering ln beginsel toewijsbaar 
achtte, die voldoening werd wel zeer ver
gald, doordien het Hof het incidenteel ap
pèl van de Staat, steunende op de enige 
grief, dai de Rechtbank hem ten on
rechte door de handelingen van de Direc
teur van het Rijksbureau verbonden heeft 
geacht, gegrond heeft geoordeeld, op de 
boven.aangegeven overweging, dat het op
treden van de Directeur ln hoofdzaak strekp 
te om de belangen van de vt;land te dienen, 
en zulks ook aan Trtborgb duldeUJk moet 
zijn geweest uit de aanhef der aan haar 
toegezonden circulaire van 12 Juli 1940, uit 
welke aanhef tmmera, volgens het bestre
den arrest, blijkt • dat het ingrijpen v..an de 
Directeur van het Rijksbureau voor Wol 
en Lompen er voornamelijk toe strekte, dat 
het Bureau kon voldoen aan de, door de 
bezetter gestelde, els, dat van de totale, 
hier te lande aanwezige, voorraad wol van 
10.000 ton de helft ln onbewerktE: staat aan 
Duitsland werd geleverd en van het restant 
het grootste gedeelte werd aangewend voor 
de vervaardiging van goederen ten be
hoeve van de Duitse weermacht. 

'J.Jer beantwoording van de bij dit middel 
aan de orde gestelde vraag, of de Staat door 
de~ onrechtmatige daad van de Directeur 
~P het Rijksbureau voor Wol en Lompen 
gebonden werd, dient reeds dadelijk te wor
den opgemerkt, dat er in dez~n geen sprake 
ls van enlge maatregel, welke, naar luld 
van artikel 43 • van het Landoorlogregle
ment, kon strekken tot herstel en verzeke
ring van 4e openbare orde en het openbare 
leven ln het bezette gebied. Het Is immers 
buiten twijfel, dat het wegvoeren van de ln 
Nederland aanwezige voorraad wol daartoe 
niet kan hebben gestrekt. Integendeel la 
hier kennelijk sprake van een maatregel 
van de bezetter in het belang van zijn eigen 
oorlogvoering en nog wel van een maat
regel ten aanzien van goedere:p., waarop de 
vijand, naar het Hof terecht beslist, vol
gens het Landoorlogreglement (art. 52) 
geen enkele aanspraak kon doen gehien. 

Er is dus ook geen sprake van enige 
handellng van een Nederlandse Staatsamb
tenaar binnen de grenzen van de bij artikel 
43 L.O.R. aan de bezetter toegev.Uen taak, 
zodat, overeenkomstig het arrest van Uw 
Raa.d van 30 Januari 1948 no. 108 l/z de 
Staat tegen de Zeeuwse Hypotheekbank, 
uit dien hoofde enige gebondenheid van de 
Staat nle~ kan worden aangenomen. 

In geD)eld arrest spreekt Uw Raad van 
de "gestie .. , de "handelingen" en de "werk
zaamheid" van de Nederlandse Staatsamb
tenaren, onder welke ruime uitdrukkingen 
niet alleen het sluiten van overeenkomsten, 
maar evenzeer het plegen van onrechtma
tige daden kunnen worden begrepen. 

Blijkens de mondelinge toelichting schijnt 
elseresse haar eerste middel - ln aanslui
ting aan haar voor het Hof aangevoerde 
eerste grief - bierop te willen doen steu
nen, dat de Directeur van het Rijksbureau 
voor Wol en Lompen, toen hij van Trtborgh 
verlangde, dat zij haar wol zou verkopen 
en leveren, daarbij handelde binnen het ka
der en op de grondslag van de Nederlandse 
wet en zich zodoende aan een onrecbtma
tlge daad schuldig maakte door een alge
mene voorwaarde te verbinden aan het 
verkrijgen van een of meer vergunningen 
tot het verrlch ten van in het algemeen 
krachtens artikel 6 der Wolbeschlkklng 
1989 No. 2 toen verboden handelingen. 

De Rechtbarik achtte hier geen onrecht
mattge daad aanwezig. Het Hof heP.ft zlch 
daaromtrent niet .1itgelaten, doch zag de 
onrechtmatigheid '\18.n de handeling van de 
Dlrect~r uitsluitend in het dienen van het 
vijandelijk belang. 

Het middel tracht nu kenneliJ"k de gebon
denheid van de- Staat at te lelden uit de 
eerst bedoelde onrechtmatigheid van des 
Directeurs handelwijze. Naar mijn mening 
ten onrechte. De Directeur, die als Neder
lands Btaatmmbtenaar, - zij het met de 
beste bedoelingen ten aanzien van de werk
gelegenheid en de voorziening van het pu
bliek hier te lande - getracht heeft op de 
grondslag van de Nederlandse wetgeving, 
doch met overschrijding van zijn bevoegd-
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heid en door middel van een nletlge koop
overeenkomst, de Staat iq te schakelen tus
sen de bedreigde fabrikanten en de op hun 
wol beluste vijand, met de bedoellng om, 
hoezeer ook niet weerzin en noodgedwon
gen, ultelndeliJ'k de belangen van de vijand 
te dienen, kan daardoor m.l. nimmer de 
Staat door zijn onrechtmatige daad hebben 
gebonden, noch als diens orgaan, noch als 
diens ondergeschikte in de zin van art. 
1403 B, W. Het eerste niet, omda.t hier in 
elk geval niet werd gehandeld ten behoeve 
van de, aan de bezetter ingevolge art. 43 
L.O.& tioegevallen, taak. het tweede ntef. 
omdat de werkzaam!leld van de Directeur, 
als Nederlands staatsambtenaar gedurende 
de bezetting, gelijk Uw Raad zich in voor
meld arrest uitdrukte, "door het wegvallen 
van Regering en Volksvertegenwoordiging 
in een geheel ander. kader was geplaatst" 
en zijn gestie "onder voortdurende con
tröle van de bezetter was gesteld". Niet de 
Nederlandse Staat, maar de meed.ogen.loze 
bezetter, had het derhalve in zijn hand. de 
Directeur. bij de uitvoering van diens taak 
aanwijzingen en vool'J!'Ch.rltten te geven 
(v.g-. H. R. 20 Maart 1942 No, 444 en 16 
April 1943, No. 362), Dat de voormeld~ 
strekking van des Directeurs handelingen 
voor Triborgh kenbaar -,,as, staat vaat door 
de inhoud van de haar gezonden circulaire, 
terwijl voor de bewering, dat Triborgh de 
vrijheid ontbrak om zich aan die handelin
gen te onttrekken, in het bestreden arrest 
~een f ettelijke grondslag is te vinden, nog 
daargelaten, dat, gelijk de geëerde raads
man van de Staat bij pleidooi opmerkte, wie 
van twee kwaden het minste kiest daarom 
nog niet onvrij is in de zin van ons recht. 
Het eerste midd~l komt mij derhalve oDKê
grond vQOr. 

Middel II zal m.l. ln geen van zijn drie 
onderdelen kunnen slagen. Volgens meer
gemeld arrest van Uw Raad van 30 Januari 
194.8 wordt de Nederlandse Staat slechts 
gebonden door hetgeen tijdens de bezetting 
door NedetlandBe Staatsambtenaren Is ver
richt binnen bepaalde grenzen, waarvan in 
~ezen vaststaat, cJat zij op voor Trlborgh 
kenbare wijze zijn overschreden. De bver.:. 
eenkomst. door de Directeur van het Rtfks
bureau met Trlbourgh gesloten zoude dus 
de Staat zelfs niet hebben gebonden, Indien 
zij rechtsgeldig ware geweest. Nu die over
eenkomst na.ar 's Hofs beslissing, boven
dien nietig is; op grond van het daarbij niet 
inachtnemen van het bepaalde in art. 1601 
B. W., kunnen de gevolgen van die nietig
heid, de verplichting tot restitutie van het 
geleverde of van de waarde daarvan ener
en van ~e !)ntvangen koopprijs anderzijds, 
evenmin tussén de Staat en Trtborgh Intre
den, doch blijft geen ander, dan de bezetter 
zelf, daartoe verbonden. 

Voor wat betreft onderdeel a van het 
middel volgt hieruit, dat niet de Neder
landse Staat, maar het voormaltge Duitse 
Rijk, da..t de wol ontving, tot restitutie van 
derzelver waarde is gehouden en, voor wat 
betreft onderdeel b, da.t het geval, bedoeld 
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bij art. 1693 B. W., zich hier niet voordoet, 
aangezien er ten dezen nlet sprake is van 
een door een onbevoegde geáloten overeen
komst, doch 'van een overeenkomst, welke 
uit anderen hoofde nietig is en derhalve de 
gewonë bovenaange~ven gevolgen van een 
nietige overeenkomst heeft tussen de daar
bij betrokken partijen, waartoe de Staat, 
als voormeld, niet behoort. 

Onderdeel c van het middel kan da.n ook 
m.l. evenmin tot cassatie leiden, omda.f er 
voor het Hof In zijn stelsel, volgens het
welk de gealoten overeenkomst op meer
gemelde gronden nietig werd geoordeeld; 
geen aanleiding bestond om te treden In 
een onderzoek naar feiten, als ln dit onder
deel van het middel bedoeld, en welke in 
dat stelsel, waaraan de bovenomscbrevaa 
gevolgen van die nietige overeenkon:Îat ver~ 
bonden waren, als niet van betekenis waren 
aan te merken. 

De voorgestelde middelen mitsdien onge.. 
grond achtende, concludeer lk tot verwer
ping van het beroep, met veroordellac van 
eiserease tot cassatie in de daarop geval
len kosten. 

(N.J.) 

8 April 19,J9. ARREST van den Hogen 
Raad. (Huurbeschermlngsbeeluft 1941 
art. 2.) 

,,Eigen gebruik" moet niet zo eng wgr .. 
den opgevat, dat hij uitsluitend op eèn 
bezigen door Verhuurder jjereoonljjk zou 
dulden. 

Tussen de v-erh uul'der en een ander 
k&n . een zodanige betrekking bestaan, 
dat het gebruik van een perceel door 
dien ander tevens als "elpb. gebrulk0 

van den verhuurder kan worden b&
sohouwd. 

In dezen moet het gebruik door den 
man t. b. V. de uitoefening van zijn be-
roep tevens worden aangemerkt als 
,,eigen gebruik" door de vrouw <•er
huurster). 

De Procureur-Generaal bij den H. R., 
etser tot cassatie tn het belang der wet van 
een vonnJs, doC:lr den Kantonrechter te 
Haarlem op 14: Januari 1949 gewezen tus
sen 1. E. van der Laa.n_ echtgenote van 
K. L. Kout, te Heemstede en J. K. L. Kout 
voornoemd, tot bijstand en machtlglng van 
zijn onder 1 genoemde echtgenote, eisers, 

tegen: 
de Weduwe A.M. Kühne-Plgge, te Haa-r
lem, gedaagde. 

De Hoge Raad, enz.~ 
0. dat uit het besti-èclen vonnis blijkt: 
dat van der Laan en Kout de weduwe 

Kühne-Pigge hebben gedagvaard voor den 
Kantonrechter te Haarlem en hebben ge
steld, dat de weduwe Kühne-Pigge van 
partij van der Laan in huur heeft gehad 
een villa met garage, gelegen aa.n de Johan 
de Wlttlaan te HaarLem; dat van der Laan 

I2 
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en Kout. de laatate optredende tot bijstand 
en machtiging van zijn voornoemde echt
genote, de huur hiervan tegen 1 November 
1948 hebben opgezegd met sommatie tot ont
ruiming, daar zij het verhuurde dringend 
voor eigen gebruik nodig zouden hebben, 
doch dat de weduwe aan dle eommatie niet 
heeft voldaan; 

dat zij op grond hlervan hebben gevOl'derd 
ontruimiDg van het verhuurde; 

dat de weduwe deze vordering heeft be
streden en de Kantonrechter bij bet bestre
den vonnis de vordering beeft ontzegd. daar
toe - voormveel te dezen van belang -
overwegende: 

"dat als onbetwist vastataat: 
1. dat gedaagde reeds 18 jaren als huur

ster woont in het perceel Johan de Wittlaan 
9 te Haarlem, hetwelk zU aanvankelijk in 
huur had van zekeren Nijman: 

2. dat eiseresse'e echtgenoot in 1943 de 
praktijk heett overgenomen van Dr de 
Groot en toen de woning heeft betl"okken, 
waa.rlD deze arts tevoren zijn praktijk had 
uitgeoefend; 

3. dat eiseres op 2 Juli 1947 het door ge
daagde llewoonde perceel heeft gekocht van 

. Nijman; 
4. dat eiseres buiten gemee11Bchap van 

goedtren is gehuwd met haar man; 
6. dat eiBel'EII thans aan geda,acd.~ de 

huur heeft opgezegd en wel op g1-on.d, dat 
zij het verhuurde dringend nodig had voor 
eigen gebruik; 

a.. dat de behoefte van eiaeree aan het 
verhuurde voortspruit ult de beboette van 
haar man aan een grotere W<MUDC' 'W'aarin 
hij zijn practJJk kan uitoefenen en aan een 
woning waarbij zich eeD garage beVindt; 

,.dat gedaagde ter bestrijding van de vor
dering tot ontruiml'D&' door eiseres tegen 
haar ingesteld, heeft betoogd dat in casu 
geen sprake is van een DOdtc hebben voor 
eigen gebruik, doch slechta van een behoefte 
van eiseresse's echt.genoot; 

,.4at daartegenover et.aerea heeft gesteld, 
dat het economisch belang en de maat.schap
pelijke behoeften van haar man en die van 
baar zelf identiek zijn, daar zij gehuwd zijn 
en één gezin vormen en dat naar redelijke 
0pvatting onder "eigen gebruik" te verstaan 
1B, zowel het gebruik d&t de verhuurster van 
het verhuurde wil make-n als het gebruik 
dat baar man daarvan wtl maken, indien 
de verhuurster met haar man samenwoont 
en het gebruik moet dienen om het beroep 
van de man daarin uit te oefenen, hetwelk 
de bron van inkomsten van de echtelieden 
is; 

"dat de omstandigheid, dat eiseres en 
baar echtgenoot niet zUn gehuwd tn ge. 
meenechap van goederen, doch buiten ge
meenschap, aantoont. d&t ztj hun finantiële 
belangen gescheiden hebben willen houden; 

ndat het litigieuze perceel deel uit.maakt 
van de belangensfeer van eiseres; 

.. d&t het mogelijk te~ dat eiseres er voor
deel van zal hebben indien haar man ten 
behoeve van .zijn praktijk de beschikking 

kan krijgen over de onderhavige woning, 
doch dit op zichzelf nog niet voldoende ie 
om aan te nemen. dat eiseres de woning 
voor eigen gebruik in de zin van het Huur
beachermingsbesluit 1941 dringend nodig 
heeft; 

,,dat het" Huurbeschermlngsbeslult als re
den tot ontruiming niet kent de behoefte 
aan de beachikkinc over het perceel in het 
ala'emeen, doch als eis stelt. dat het een 
behoefte moet zijn voor eigen gebnllk: 

.,dat met "eigen gebruik" in de r.tn van 
het Huurbeschermtngabesluit 1941 niet kan 
worden gelijkgesteld het belang, dat de ver
huurder heeft bU het gebruik van het pand 
door een ander, als hoedanig in casu, nu 
etseree bulten gemeeruicbap van goederen 
is gehuwd, ook dient te worden beschouwd 
als haar echtgenoot; 

ndat derhalve de vordering niet kan wor
den toeg-ewezen; .. 

0. dat als middel van cassatie wordt voor
gedragen: . 

S. of v. t. dèr artt. 2, lld 1, sub 1, en 8 
Buurbeschermlngsbesluit 1141, 48 Rv., 168 
tot en met 182 R W., aangezien de Kanton
rechter aan het begrip "eigen gebruik" een 
V1!el te enge toepassing heeft gegeven en 
bovendien het karakter van het huwelijk in 
liet algemeen heeft miskend door den na
druk te leggen op het feit. dat de eisers bui
ten gemeenschap van goederen gehuwd 
zijn: 

0. dat dit middel gegrond is; 
dat toch de term "eigen gebruik" in art. 

2 van voormeld besluit niet zo eng moet 
worden opgevat, dat hij uitsluitend op een 
be%igen door den verhuurder persoonltjk 
zou duiden; 

dat tussen den verhuurder en een ander 
een zodanige ootrekking kan bestaan, dat 
het gebruik van een perceel door dien ander 
tevens als "eigen gebruik"' van den verhuur
der kan worden beschouwd; 

dat te dezen door partijen van der Laan 
en Kout is gesteld, dat zJj echtelleden zUn 
en êên geztn vormen en dat Kout het -
door zijn vrouw verhuurde - perceel be
hoeft ten einde daarin naar behoren zijn 
dokterspraktijk te kunnen uitoefenen, welke 
praktijk de bron van inkomsten der echte
lieden is; 

da.t onder deze omstandigheden het ge
bruik van het perceel door den man ten be
hoeve van de uitoefening van zUn beroep 
ongetwijfeld tevens moet worden aange
merkt als "eigen gebruik" door de vrouw; 

dat hieraan niet afdoet, dat d~ echte
lieden bulten gemeenschap van goederen 
zijn gehuwd; 

dat mitsdien de Kantonrechter ten on
~bte een 11eigen gebruik" van de vrouw 
niet aan weztg heeft geoordeeld; 

Vernietigt in het belang der wet het be
streden vonnis; 

Verstaat, dat hierdoor geen nadeel wordt 
toegebracht aan de rechten door partijen 
verluegt,n. (N. J.) 
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11 April 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 19 j 0

• art. 20). 
Wel is de aanvrage om vrijstelling 

wegens broederdienst te laat ingediend, 
doch nu aannemelijk is gemaakt, dat 
deze late indiening niet is te wijten aan 
opzet of onverschilligheid, zijn termen 
aanwezig, de aanvrage alsnog in beha.n
deling te nemen. Daar 2 halfbroeders en 
1 broeder van de dienstplichtige ten
minste 30 dagen in werkelijke dienst zijn 
geweest, heeft de dienstplichtige inge
volge art. 19 recht op vrijstelling wegens 
broederdienst. 

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

door de Weduwe T. Hoogland-Lievendag 
te Monnickendam, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 21 Decem
ber 1948, Afdeling A 3, S Z, Bureau 1, No. 
1408, waarbij haar zoon H. Hoogland, 
dienstplichtige der lichting 1949 utt Mon
nickendam niet-ontvankelijk ia verklaa.rd 
in zijn aan vraag om vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige wegens broeder
dienst; 

De Raad van State,, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoerd, advies van 
4 Maart 1949, No. 24-8/11; 

Op de voordl'acht van Ome Minister van 
Oorlog van 4 April 1949, Afdeling A 8, S 2, 
Bureau 1. No. 1451. 

O. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overw~glng, dat de omst.an
dlgheid, op grond waarvan de dienstplich
tige vrijstelling van diènst als gewoon 
dienstplichtige wegens broederdienst vraagt, 
reeds voor l Augustus 1948 bestond; dat hij 
daarom ingevolge het bepaalde in paragraaf 
~ punt 2 van de ,,Broederdienstregeltng 
U49" tijdig een aanvraag had moeten in
d!~nen; d&t, aangezien hij zulks nagelaten 
heeft. er geen aanleiding bestaat om thans 
nog een uitspraak inzake zodanige vrijetel
ltng te doen ; 

dat de appellante aanvoert, dat het eerst 
op 12 October 1948 indienen van een aan
vrage om vrijstelling hieruit is te verkla
ren, dat zij als weduwe alleen staat voor 
haar gezin en onder moeilijke omstandig
heden leeft, terwijl bovendien aan haar 
zoon bij de keuring is verteld. dat vrijstel
ling en uitstel eerst na ontvangst van de 
oproeping konden worden aangevraagd; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid: 
d&t ingevolge de Broedel'dienstregeling 

1949 voor dienstplichtlgiea van de lichting 
1949 aanvragen om vrijstelling w-egens 
broederdienst konden worden ing'êd.iend tot 
1 Augustus 1948; 

dat in dit geval de aanvrage eerst op 12 
October daaraanvolgende is ingediend.; 

dat echter aannemelijk is gemaakt, dat 
deze late indiening niet is te wijten aan op
zet of onverschilligheid; 

dat derhalve termen aanwezig zijn alsnog 
de aanvrage in behandeling te nemen; 

0. ten aanzien van de hoof d7.aak: 
dat blijkens de .ontvangen ambtsberichten 

2 halfbroeders en 1 broeder van de dienst
plichtige tenminste 30 dagen in werkelijke 
dienst zijn geweest: 

dat mitsdien de dienstplichtige ingevolge 
artikel 19 der Dienstplichtwet recht heeft 
op vrijstelling wegens broederdienst; 

Gezien deze wet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

sll■sing van Onze Minister van Oorlog aan 
IL Hoogland, dienstplichtige der lichting 
1949 uit Monnickendam, voorgoed vrijstel~ 
ling wegens broederdienst te verlenen. 

Onze Minister van Oorlog is belast enz. 
(A.B.) 

1S AprU 19,f.9. ARREST van den Hogen 
Raad. (Bv. art. 375; Besluit Ber. Econ. 
delicten art. 6.) 

Wat ook zij van de vraag of de nood
wetgever in art. 6 Besluit Ber. Econ. de
licten de bepalingen van Titel VII, boek 
II Sv. in het algemeen op de rechtsple
ging van den Bijz. Pol.rechter in hoger 
beroep toepasselijk heeft willen verkla
ren, deze bedoellng kan niet hebben 
voorgezeten t.o.v. art. 375 Sv. 

Dit arttkél toch, hetwelk geschreven 
is voor de eerste verschijning van den 
verdachte op de dagvaarding, waarmede 
een strafzaak wordt ingeleid, kan niet 
geacht worden toepasselijk te zijn bij 
la.tere verschijningen van den verdach
te in diezelfde strafzaak. 

Op het beroep van H. J. P., van beroep 
grossier, wonende te Rotterdam. req, van 
cassatie tegen een vonnis van den Bijz. 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 7 Oct. 1948, waarbij req. in 
hoger beroep met vernietiging van de be
roepen beschikking van den Tuchtrechter 
voor de Prijzen aldaar de dato 10 .Juni 1948, 
wegens: l O

• ,.Handelen in strijd met een bij 
of krachtens het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 of in een op grond van 
dlt besluit uitgevaardigde verordening ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift"; 
2° . .,Het niet nakomen van een voorschrift 
gegeven krachtens de artt. 3 of 4 va.n de 
Prljsopdrljvings- en Hamsterwet 1939'., met 
aanhaling van de artt. 3, 4 en 12 van deze 
wet; de artt. 7 en 18 Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941; de artt. 1, 5 en 
11 Besluit ber. econ. delicten; art. 4a Prij
zenverordening Banketfabrieken 1946 : art. 
5 Prijzenbeschikking Banketfabrieken 1947; 
de artt. 66, 62 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
twee geldboeten van teder driehonderd 
gulden. 

Conclusie v. d. Adv.-Gen. Le.ngemeijer. 

De req. tot cassatie stond terecht vo~ 
de Bijz. Politierechter, belast met de be
rechting van economische delicten, bij de 
Arr.-Rechtba.nk te Rotterdam, en, wel in 
hoger beroep van een tuchtbeschikldng van 
de Tuchtrechter voor de Prijzen. Hij vroeg 
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uitstel met een beroep op het belang zijner den req. voorgeetéld bij schriftuur, lutden
verdedlging. De rechter oordeelde dit be- de: 
roep feitelijk ongegrond en weigerde het 8., althans v, t. van de artt. 21, 5e Ud, 6 
uitstel. Req. ls van mening, d&t de Politie- en 7 Besluit E 135 en art. 375 Bv •• doordien 
rechter verplicht was het uit.stel toe te de Economische Polltlerechter beeft afge
st.aan op grond van art. 375 Sv., dat vol- wezen requlrants verzoek ex art. 975 SV. 
gens art. 6 van het Besluit Ber. Econ, De- om enig uitstel; 
lieten ook op het geding voor de BUz. Po- 0. dat t.a.v. req. is bewe2n verk1aa.rd: 
Jttlerechter van toepassing Is. .,dat bij als gro8Bier in de periode van 

Nu zijn twee dingen tamelijk wQ evi- November 1947 tot 23 Maart 1948 te Rot
dent. Vooreerst dat in het geding voor de terda.m aan bedrijyen, zoals bedoeld in de 
Bijz. Politierechter In hoger beroep de Hotel .. , C&.fé-restaurant- en Pensionbe-
ratlo geheel ontbreekt, waarom de strenge schikking No. 1, onder meer aan café Ba.k-
regel van art. 375 voor de gewone politie- kenea, Nieuwe Binnenweg 408, consumptie
rechter is geschreven. Anderzijds dat het ' tenthouder te Grauw, Westplein, cafê Oos
niet zeer doorwrochte stelsel van het Be- terhout, Oudedijk, heeft verkoéht zonder 
sluit Ber. Econ. Delicten niet duidelijk doet inlevering van grondstoffen blikken aprlts
uitkomen, dat de toepasseUjkverklartng·van stukken tegen prijzen van f 10 tot f 12 per 
een aantal voorschriften in art. 6 alleen blik, inhoudende 100 stuks, w~gende netto 
bedoeld 1s voor de Politierechter recht- 1.6 kg per blik, welke 'prijzen hoger waren 
doende in eerste aanleg. De Politierechter, dan toegelaten tngewlge· art. 4a Prijzen
die zijn beslissing uitdrukkelb"k beeft ge- verordening Banketfabrieken 1'946 voor wat 
IJ)otlveerd, noemt twee gronden waaruit 1 betreft de periode van Oct. 1947 tot 12 Dec. 
de niet toepasselijkheid van art. 375 in dit 1947 en ingevolge art. 6 Prij2nbeRCbikking 
geval wu vo.lgen. Er zou noch sprake zijn Banketfabrieken 194 7 voor wat betreft de 
van een eerste verschijning, noch van een periode ván 12 Dec. 1947 tot 28 Maart 1948; 
dagvaarding. Ik zou tets anders wtllen re- 1 O. t.Lv. het middel: 
deneren. Dat hier het geding niet me.t een dat. wat ook zij va.n de vraag •of de nood
dagvaarding maar met een opl"Qeping ter wetgever in art. 6 van het Besluit ber. 
verantwoording is begonnen, acht Ik ·van econ. delicten, waarop bij de toellchtlng 
geen belang-. Was er mets anders, da.n zou een beroep is gedaan, de bepalingen van 
ik dtt geen belet.Bel tegen toepassing van : den zevenden Titel van het Tweede Boek 
art. 375 achten. .Juist echter omdat de op- van · het Wetboek van Strafvordering in 
roeping ter verantwoording bi~D met de het algemeen op de reebtsplegtng van den 
dagvaarding gelijk staat in alles wat voor Bijzonderen Polttierecbier in hoger beroep 
onze vraag van belang is, daarom is hier toepasselijk beeft willen verklaren, deze 
nJe~ .een "eerste vel'BChijnlng op de dag- bedoeling ten opzichte van art. 876 Bv. niet 
v.aardin.g".' · · t kan hebben voorgezeten: 

Eeri ander argument komt hierbij om dat toch dit artikel, hetwelk geschreven 
aan te nemen, dat-art. 6 enkel ziet op het is voor de eerste vel'BChljnlng van den ver
geding In eerste aanleg: mg het ook op da.elite op de dagvaarding, waarmede een 
hoger beroep, da.n zou onbegrijpelijk zijn strafzaak wordt ingeleid, niet geacht kan 
da.t voor dit laatste noch enige regel is ge- worden toepa.aaelijk te zijn bij latere ver
geven noch enig artikel utt de Tweede Tl- scbijningen van den verdachte In diezelfde 
tel van het Derde Boek van het Wetboek strafzaak; 
van Strafvordering ls toepasselijk ver- Verwerpt het beroep. 
klaard. De plaatsing van het voorschrift 
(het hoger beroep voor de Politierechter 
wordt eerst in art. 21 van het Besluit ver- , 
meld) wijst trouwens in de2lfde richting. 
En tenslotte - ilt weer er reeds in het 
voorbijgaan op - de ratio van art. 375. dat 
voor de Polttierecbter een bijzondere regel 
geeft, die niet geldt voor de meervoudige 
kamer van de rechtbank. ka.n geen andere 
zijn dan de korte termijn van dagvaa.rdlng, 
terw1,J1 ook het voorbereidend onderzoek 
vaak summier zal zijn, met als gevolg dat 
de telastelegging de verdachte enigszins 
kan overvallen. Deze ratio geldt ln hoger 
beroep wel alerminst. 

Daar ik dus, zij het met een kleine af
wijking in de redenering, de beslissing van 
de Polttterechter jutat acht, concludeer ik 
tot verwerping van het be-roep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

(N • .J.) 

12 .A.,wU 1949. ARREST va.n den Hogen 
Raad. (Prtjze11.beachikklng Cacao- en 
Chocoladeproducten 1946 art. S.) 

In art. 8 Prljzenbeechikking Ol.cao- en 
ChocoladeprodUcten 1946 wordt wel ver
ondersteld, dat "Couverture••, welk 
chocoladeproduct in het voorafgaande 
artikel niet met name wordt genoemd, 
enkel aan de verwerkende industrie 
wordt te koop aangeboden of verkocht 
- zijnde "Couverture ook volgens de 
be'wezenverklaring een halffabrikaat, 
dus voor verwerking door de industrie 
bestemd -, maar hieruit kan nog niet 
volgen dat, hidien de fabrikant, in strijd 
met die bestemming, aan anderen de 
,.couverture" gelteft te koop aan 'te bie
den of te verkopen, dit handelen niet 
onder het prijsvoorschrift van art. 3 zou 
vallen. Ten onrechte stelt req. dat dit . 
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zou vallen onder art. 2 onder a. als val
lende onder stukgoed in art. 1 omsehre. 
ven. Het begrip stukgoed als bedoeld in 
art. 1 wordt niet enkel door dit woord en 
door het gewicht bepaald. maar mede 
door de woorden "zoals repen, tabletten, 
bonbonstaven en nougatblokken", waar
mede gedoeld wordt op chocoladepro
ducten zoals in de winkels voor dadelijk 
gebruik gereed. aan het publiek plegen 
te worden verltocbt, maar niet op stuk
ken chocoladeproduct van 2 % of 5 K.G •• 
welke volgens de gebezigde bewtjsmid• 
delen ook niet door den fabrikant in 
winkelverpakking worden afgeleverd, 
noch In bun geheel door het publiek 
worden gekocht. Derhalve behoefde niet 
te worden vastgesteld en bewezen, dat 
de in de bewezenverklaring genoemde 
afnemers - banketbakkers als verwer
kers en kleinhandelaren - tot de "ver
werkende Industrie" behoren. 

Op het beroep van J. B. van M., van be
roep beherend vennoot C. ~. van H. en Zn, 
wonende te Hilversum, req. van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Bijz. 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam van 19 Oct. 1948, houdende beves
tiging In hoger beroep, behoudens t.a.v. de 
quallflcatie en strafoplegging, van een op 
9 Maart 1948 door den Tuchtrechter voor 
de Prijzen in -het-arrondissement Amster
dam mondeling gewezen vonnis, hebbende 
de bijz. Polltierechter, met te niet doen in 
zover van het beroepen vonnis, req. ter 
zake van: .,een voon,ch~ gegeven krach
tens de artt. 3 of 4 van de Prtjsopdr1jvlngs
en Hamsterwet 1939 opzettelijk niet nako
men, meermalen gepleegd", onder aanha
ling van de artt. 1, 3, 12 en 20 dier wet, 
1, 4, 5, 11, 80 Besluit ber. econ. delicten, 
1, 2, 3 Prijzenbeschikking Cacao- en cho
colade-producten 1946, 28, 67, 91 Sr., ver
oordeeld tot een geldboete van achtduizend 
gulden: (gepleit ~door Mr S. D. Pels 
Rijcken, adv. te 's-Gravenbage). 

Conclusie v. d. Adv.-~n. Langemeijer. 

De beide middelen In deze zaken bena
deren langs twee verschillende wegen -
die van wetsuitlegging en die van bewijs
waardering - éénzelfde vraag, namelijk 
deze: of de waar door de verdachten ver
kocht voor een prijs, die voor "stukgoéd" 
geoorloofd (tenminste voor het merendeel), 
maar voor "couverture" te hoog zou zijn 
geweest, ,.cou \·erture" was, gelijk de beide 
rechters over de feiten ~ebben aangeno
men. 

De· stand van de wetgeving ten tijde van 
de onoorhavlge feiten was de volgende. 
.Ai't4~1 van de Prijzenbeschikking C&cao- en 
ChocoJadeproducten 1946 stelde in art. 2 
prijzen v&.Bt voor de verkoop van bepaalde 
prodUcten aan groothandelaars, kleinhan
delaars en verbruikers. Onder die produc
ten wordt niet genoemd "couverture", wel 
daarentegen "stukgoed", hetwelk in art. 1 

• gedefinieerd als "chocoladeproducten 
wfdke- per stuk 12~ gram of meer wegen, 
-.Ja repen, tabletten, bonbonstaven en 
nouptblokken". In art. 3 wordt een prijs 
vaatcesteld voor o.a. ,,couverture" bij ver
koop aan de verwerkende industrie, waar
bij een definitie van "couverture" niet 
wordt gegeven. 

Wat de feiten betreft staat het volgende 
vast. De door verdachten afgeleverde stuk
ken chocolade hadden een gewicht van 
deels !lAa, deels 6 K.O. en een grootte van 
30 bij 20 bij 4 cM: ( of dit was bij het eerste 
of bij het laatste gewicht, valt uit de be
wijsmiddelen niet af te leiden). De samen
atelllng was gelijk aan die van chocolade
producten, zoals ze aan gebruikers wor
den afgeleverd. Couverture beeft gewoon
lijk een iets andere samenstelllng, maar 
ook het onderhavige product was volkomen 
bruikbaar voor de doeleinden waarvoor 
couverture door de verwerkende industrie 
pleegt te worden gebruikt. De vorm en 
grootte waren die welke couverture pleegt 
te hebben. 

Voor de polltierechter. wiens redenering 
op dit punt anders is dan die van de 
tuchtrechter, wett~n deze feiten de be
alissing dat het verkochte couverture was 
gezien dat het verkochte niet als gereed 
product in de handel is, noch verkocht 
wordt aan de consument (de betreffende 
overyregtng verwijst buitendien nog naar 
het proces-verbaal van de opsporingsamb
tenaren, maar zelfstandige gronden voor 
de beslissing van het punt kan ik daarin 
niet vinden). 

De requiranten stellen daar nu tweeërlei 
tegenover. 

Vooreerst. is voor couverture enkel een 
prijs vastgesteld bij verkoop aan de ver
werkende industrie. Deze verkoop geschiedt 
op een bijzondere soort distributlebéschei
den, waarvan de inlevering leidt tot een 
afzonderliJke bevoorrading van de produ
cent, onafhankelijk van diens overlp con
tingent. Hieruit leidt req. af: vooreerst dat 
de maximumprijs voor couverture enkel 
geldt bij verkoop aan de verwerkende in• 
dustrie (Middel I)p maar bovendien dat het 
enige onderscheidende kenmerk van cou
verture is gelegen in de verkoop aan de 
verwerkende industrie, terw1jl hetzelfde 
product bij verkoop aan anderen onder de 
definitie van atukgoed valt, zo dat hier niet 
blijkt dat van couverture sprake 1s ge
weest (Middel II onder b). 

Het meer zuiver formele middel II onder 
a klaagt dat het bewijs van de hoedanig
heid van couverture van hetgeen verkocht 
is in leder geval niet kon worden geput 
uit de gehele inhoud van al de daa.rvoor 
aangavoerde bewijsmiddelen. Ik bespreek 
dit punt allereerst, alvorens tot de princi
piële vraag terug te keren. Feitelijk on
gegrond is het middel reeds aanstonds voor
zover het stelt, dat de Politierechter in de 
zaak van J. S. van M. ook de verklaringen 
va.n de door hem gehoorde getuigen à dé
charge voor het bewijs zou hebben gebe-
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zigd. Wat de bewijsmiddelen betreft heeft 
de Politierechter het vonnis van de Tucht
rechter bevestigd, welke laatste geen ge" 
tuigen à décbarge had gehoord. Verder ver" 
lieat het onderdeel voor -wat belde mken 
aangaat uit het oog, dat de Politierechter 
over de bewijsmiddelen spreekt niet In ver" 
band met de bewezenverklartng, maar in 
verband met de stratbaarhetd van het telt. 
Hier ging het dus niet om het aanduiden 
van redengevende feiten of omstandighe
den; de Politierechter mocht' overwegen, 
dat het beeld dat uit het totaal der bewijs" 
middelen naar voren treedt In het bijzon
der uit de door hem uitdrukkelijk genoem• 
de verklaring van de getuige de Wolt, 
waarvan hij ook nog het voor hem beslis
sende deel van de Inhoud vermeldt, hem 
tot de beslissing doet komen, dat op de 
waar, welker feitelijk karakter reeds vast
staat, juridisch de rubricering "couver
ture" pasL 

Ik keer thans terug tot de hoofdvraag. 
Uitgangspunt kan daarbij zijn, dat de 
eigenaardige wettelijke regeling, die tk bo
ven beschreef, aantoont, dat de wetgever 
geen ~kènlng heeft gehouden met de mo
gelijkheid, dat couverture verkocht zou 
worden aan anderen dan de verwerkende 
industrie. Het staat trouwens vast, dat die 
anderen ook Inderdaad met de couvertm-e 
ntet anders konden doen dan haar verwer
ken. Wat vloeit nu uit deze regeling voort, 
nu zijn een leemte blijkt te laten en nu bij
zondere omstandigheden ertoe blijken te 
lelden, dat banketbakkers en dergelijke, die 
anders geen couverture muden kopen, dat 
wêl doen? Vo0r het antwoord hierop ts van 
belang de vraag, welke de reden is van de 
betrekkelijk lage voor couverture vastge" 
stelde prijs tn verhouding tot die welke te 
vastgesteld voor bijvoorbeeld tabletten. 
Tweeërlei redenen doen zich aanstonds als 
mogelijk voor. De eerste is de mindere 
bewerkelijkheid van couverture, als gevolg 
van baar zowel eenvoudiger vorm als veel 
eenvoudiger verpakking, die dus tot lager 
productiekosten leidt. De andere is de wens 
"\--a.D de regelende instantie om ook aan de 
verwerkende Industrie een bestaansmoge
lijkheid te verzekeren, welk doel dan mo
gelijk zou zijn nagestreefd door middel van 
de afzonderlijke couverturetoewijztng voor 
de grootindustrie, waardoor deze laatste 
kon worden bewogen oni couverture te 
produceren ondanks de geringere winst
marge, teneinde baar bedrtjfsinstallatle 
productiever te maken dan deze bij het ge
rtnge overige contingent kan zijn. Het is · 
nauwelijk twijfelachtig, dat zowel de ene 
als de andere overweging tot de prijsbe
paling van couverture heeft medegewerkt. 

Van invloed schijnt mij verder dit ge" 
zlchtapunt, dat het gebruik In de beschik
king van de ongedeflni~erde term "cou
verture" er op wijst, d&t de wetgever "cou" 
verture" heeft beschouwd als een althans 
tn de kring van de betreffende bedrijfstak 
vaat staand begrip. Dit leidt eerder tot de 
uitlegging dat couverture Is een chocolade-

product van een bepaalde vorm en samen
stelling - en dan namelijk deze die als 
couverture pleegt verkocht te worden -
dan een product dat ook geheel andere na
men kan dragen maar dat door de wet als 
couverture wordt bestempeld, indien het 
aan de verwerkende Industrie wordt ver
kocht, Daartegen laat zich niet aanvoeren, 
dat de omschrijving van "stukgoed" tn art. 
2 op zichzelf cou'Verture als de hier ver
kochte niet buitensluit. Immers "couver
ture" zou dan tegenover "stukgoed" het 
meer bepedrte begrip zijn, waarvoor een 
bijzondere prijsvastatelllng geldt. 

Hieruit volgt dus reeds een antwoord op 
dat deel van de principiële vraag, dat door 
Mldel II onder b aan de orde Is gesteld en 
wel In die zin, dat uit de bewljemlddelen 
inderdaad kon worden afgeleid, dat de ver
kochte waar van de soort was, die met 
"couverture" Is bedoeld 

Moell1Jker la het aspect van de mak dat 
door middel I aan de orde wordt gesteld. 
Immers weliswaar zou In de hiervoor ont
wikkelde gedachtengang het verkopen van 
couverture aan winkeliers. die haar dan 
verwerken, een ontduiking zijn van art. 3, 
maar de vraag iB. of het voorschrift van 
art. 3 het mogelijk maakt die ontduiking 
strafbaar te achten. In het onderhavige ge
val mu ik bevestigend wlllen antwoorden, 
nu bewezen is verklaard verkoop aan "zijn 
afnemers (bank'etbakkers, als verwerkers 
en kleinhandelaren),. waarmede dus blb"k
baar is uitgedrukt, dat de banketbakkers 
mede als verwerkers optraden. Daar nu 
het begrip "verwerkende industrie'' niet 
wetteltjk is gedefinieerd, z:le Ik geen reden 
om daaronder niet mede de genoemde ban
ketbakkers te verstaan. Dat deze banket-
bakkers mede als kleinhandelaren optra
den kan reQ. niet ,straffeloos maken, nu vast 
staat, dat zij de couverture verwerkten. 

Daar ik dus geen der middelen gegrond 
bevind concludeer Ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen: 
Gelet op de middelen van cueatle, na

mens den req. voorgesteld bij pleidooi en 
luidende: 

I. ,,8. en/of v. t. van de artt. 350, 358, 
859, 387 Bv., 1, 6 en 21 Besluit ber. econ. 
delicten, 3, • en U Prljaopdrljvlngs" en 
Hamsterwet 1989, 1, 3 en I Prt;lzenbeschlk
klng Cacao- en Chocoladeproducten 1946 
(Ned. Stct. 23 Dec. 1946 no. Hl), 

omdat de In art. 8 sub 6 der PrtjlenlJe. 
schikking C&cao- en Chocoladeproducten 
1946 vutgeatelde prtjs voor couverture al
leen geldt voor het te koop aanbieden of 
verkopen aan de verwerkende industrie. 
terwjjJ niet Ie vastgesteld en ook niet uit 
de bewtjsmtddelen is af te lelden, dat de 
banketbakkers en kleinhandelaren, aan wie 
de req. volgens telastelegging en bewezen
verklaring heeft verkocht. tot de verwer
kende Industrie behoren;"' 
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ll. ,,S. en/of v. t. va.n de ln het vorige 
middel aangehaalde artikelen, 

omdat: 
a... de gebezigde bewijsmiddelen niet re-

dengevend zijn voor de beslissing, dat de 
tabletten, vermeld in de onderdelen C en D 
der telaetelegglng, couverture zUn in den 
zin van art. 3 sub 5 van de Prijzenbeschik-
king Cacao- en Chocoladeproducten 1948; 

b. deze besllesing niet uit de gebezigde 
bewijémiddelen Is af te leiden, 
zijnde onder couverture in den zl.n van art. 
3 sub 5 van de Prijzenbeschikking Cacao
en Chocoladeproducten 1946 alleen te ver
staan: een halffabrikaat, dat aan de ver
werkende Industrie wordt verkocht en ge. 
leverd op zogenaamde couverture"toewJj
zlngeu;" 

0. dat bij het in zover bevestigde vonnis 
van den eersten rechter ten laste van req. 
Is bewezen verklaard, dat hij beherend 
vennoot van de Comma.ndita.ire Vennoot
schap onder de firma C. J. van H. en Zoon, 
ale fabrikant te Weesp en elders ln Neder
land, aan zijn afnemers (banketbakkers,. 
als verwerkers en kleinhandelaren) opzet
telijk de navolgende chocoladeproducten 
heeft verkocht: 

gedurende de periode 24 Maart 1947 tot 
en met 1 April 1947 
~ 691010 stuks of 23.033.66 kg naturel 

chocoladerepen tot een gewicht van 83 1/8 : 
gram elk, voor de prijs van f 3,4~ per kg, 

B. 460774 of 15869.18 kg Creme choco
laderepen elk tot een gewicht van 33 1/8 
gram en 143330 stuks or 7166.60 kg Seno. 
rtta's elk tot een gewicht van 60 gram, , 
voor de prijs van f 2,20 per kg en 

gedurende de periode 5 Dec. 19•6 tot en 
met 1 April 1947, 

C. 131 stuks à 2% kg of 327 .60 kg en 
974 stuks à 5 kg of 4870 kg Couverture 
onder de naam Tabletten (haJffabrtkaa.t) 
voor de prijs van f 3,46 per kg en 

D. 41261 stuks à 2¾ kg ot 103,162.50 kg 
en 9684. stuks à 5 kg of 4-8240 kg 0ouver-
ture onder de naam Tabletten (half-fabri
kaat) voor de prijs van f 1,96 per kg, 

wetende, dat deze prijzen hoger waren 
dan t:oegeetaan Ingevolge de Prijzenbe
schikking Cacao- en Chocoladeproducten 
1948, waardoor hij dit voorschrift niet la 
nagekomen ; 

0. dat de middelen van cassatie zicb 
richten tegen de bewezenverklaring van 
hetgeen in aanhef en voor de periode van 
6 Dec. 1946 tot en met 1 April 1947 onder 
C en D Is telaste gelegd. betrekking heb
bende op stukken chocoladeproducten van 
3',i en I> Kilogram., In de be-wezenverkla.
rlng "Couvert.are" genoemd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat in art. 3 der Prijzenbeschikking 

cacao- en Chocoladeproducten 1946 wel 
wordt verondersteld, dat "Couvertut'e". 
welk chocoladeproduct In het voorafgaande 
artikel niet met name wordt genoemd, 
enkel aan de verwerkende industrie wordt 
te koop aangeboden ot verkocht - zijnde 
,,Couverture" ook volgens de bewezenver
klaring een halffabrikaat. dus voor ver-

~rkinfJ door de Industrie bestemd --. maar 
ieruit nog niet kan volgen dat, indien de 

/abrlkant, ln strijd met die bestemming, 
aan anderen de 11couverture" gelieft te 
koop aan te bieden of te verkopen, dit 
handelen niet onder het prijsvoorschrift 
van art. 8 wu vallen, tenzij met req. ware 
aan te nemen dat het te koop aanbieden 
ot verkopen van "Couvertureu aan groot
of kleinhandelaren of verbruikers is voor• 
zien in art. 2 der beschlkklng; 

dat req. van oordeel ls, dat de prijzen, 
waarvoor ,,couverture•t - ale vallende on
der stukgoed in art, 1 der beschikking om
schreven - aan groot- of kleinbandèlaren 
of verbruikers mag worden verkocht. zijn 
gegeven. in art. 2 onder 3 der beschikking, 
doch ten onrechte; 

dat toch het begrip stukgoed, als bedoeld 
in art. 1, niet enkel door dit woord en door 
het gewicht wordt bepaald. maar mede 
door de woorden: ,,zoals repen, tabletten, 
bonbonetaven en nougatblokken", waar

. roede gedoeld wordt op chocoladeproduoten 
zoals in de winkels, voor dadelijk gebruik 
gereed, aan het publiek plegen te worden 
verkocht, maar niet op stukken chocolade
product van 2~ of 6 Kilogram, welke vol
gens de gebezigde bewijsmiddelen ook niet 
door den fabrikant in winkelverpakking 
worden afgeleverd, noch ln bun geheel 
door het publiek worden cekocht; 

dat derhalve niet behoefde te worden 
vastgesteld en bewezen dat de in de be
wezenverklaring genoemde afnemers -
banketbakkers ale verwerkers en klein
handelaren - tot de "verwerkende Indus
trie" behoren; 

O. omtrent het tweede middel, 
dat dit steunt op de opvatting van req., 

dat van couverture als bedoeld in art. 3 
onder 6 der meerbedoelde be.schikking 
slechts kan worden gesproken, als verkoop 
en levering plaats vindt aan de verwerken~ 
de industrie. maar, zoals reeds bij de weer
legging van het eerste middel is betoogd, 
deze opvatting niet als Juist kan worden 
aanvaard; 

dat in de toelichting op het middel nog 
ter sprake zijn gebracht de verklaringen 
van à décharge voor den Politierechter ge
hoorde getuigen., maar deze verkla.ringen 
door den rechter niet als bewijsmiddel zijn 
gebezigd: 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

1! April 1949. ARREST van den Ho,:en 
Raad. (Prijzenbeschikking Pensions 
1947: Prijzenbeschikking Rusthutzen
tarteven 1947 .) 

De Minister van Econ. Zaken kon op 
grond van de artt. 3 en 4 Prijsopdrij
vingl!I- en Hamsterwet 1939 prijsvoor
schriften geven zoals vervat in de Prij. 
zen beschikking Pensions 194: 7 en de 
Prijzen.be.schikking Ruethuwentarteven 
1947, zodat genoemde Pri,J:.1enbeechlk
klngen verbindend zijn. 
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Op het beroep van den Q v. J. bU de 
4ff.-Rechtbank te Haarlem req. van cas
satie tegen een vonnis van del). Poll tie
rechter belast met de berechting van eco
i;iomlsche delicten in de Arr.-Recbtbank te 
Haarlem van 28 Oct. 1948, waarbij, met 
vernietiging in hoger beroep van een mon
deling vonnis van den Tuchtrechter voor 
de Prijzen In het arrond!ssemen t Haarlem 
van 80 Juni 19•8, S. V., rusthuisboudster, 
wonende te Heemstede, ter 7.8.k:e van het 
te baren laste bewezenverklaarde van alle 
rechtsvervolging is. ontslagen; (gepleit voor 
gerequireerde door '.Mr A. W. Luitlnga, adv. 
te fla,arlem). 

Conclusie v:. d. Adv.-Gen. La.ngemeijer. 

Het midde1, dat de Heer requlrant ter 
ondersteuning van dit beroep heeft voor
gedragen keert zich tegen de beslissing van 
de Bijzondere Politierechter, dat onverbin
dend 7.auden zijn de Prijzenbeschikkingen 
Pensions 1947 en Rusthuistarieven 1947. 
De l"edenerlng welke tot genoemde beslis
sing leidde was deze, dat de Minister van 
Economische Zaken genoemde beschikking 
heeft uitgevaardigd "gelet op de artt. sen 
4 van de Prijsopdrijvtnga- en Hamsterwet 
1989tl, welke artikelen echter aan die Mi
nister alleen de bevoegdheid geven tot het 
vaststellen van prijzen voor roerende goe
deren, terwijl van de pensionovereenkomst 
het ter beschikking stellen van een ge
deelte van een onroerend goed een belang
rijk en niet af te schelden bestanddeel zou 
uitmaken. 

De Heer requlmnt betoogt, dat de Mi
nister wêl bevoegd was, en wel primair -
als men uitgaat van een overwegen van 
het huurelement in de overeenkomst -
krachtens de artt. 8 van het Huurprljsbe
slult 1940 (ln verband met de bepalingen 
waardoor dit gehandhaafd ls), subsidlair -
als men uitgaat van het ondergeschikt zijn 
van het huurelement - krachtens de artt. 
3 en • van de Prijaopdrl;Jvings- en Ham
sterwet 1939 en meer subeldlair - als men 
uitgaat van een evenwicht tussen buur en 
de overige elementen - op beide genoem
de grondslagen. 

De Vraag, die allereerst onder het oog 
moet worden gezien, Is naar mijn mening 
die, of even genoemde drievoudige onder
scheldlng uitputtend la. Het betoog waar
mede de gelnslnueerde bij pleidooi het be
roep heeft doen tegenspreken schijnt een 
vierde mogelijkheid te willen verdedigen. 
nameWk die dat de p~nsionovereenkom.st 
zou zUn een "contractus aul generis", dat 
toch huur van onroerend goed zou zijn, 
noch het verstrekken van roerende goede
ren en diensten, noch belde naast elkaar. 

Ik meen nlet, dat deze zlenswUze juist ls . 
.,Goederen en diensten•• in de Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet is een uitdrukking, 
die ln haar zeer ruime en vage omgrenzing 
wi.1st op de strekking om al datgene te om
ntten waarvoor een prijs kan worden be
dongen. De definitie van goederen als "roe-

rende goederen" Is volkomen met het 
spraakgebruik in strijd. Zij kan dus niet 
de strekklng hebben om uit de mogelijke 
betekenissen van "goederen en diensten" 
een keuze te doen. maar geeft ln de ge
ku~stelde vorm van een definitie in werke
lijkheid ~n uiuonderingsbepallng. Deze 
ultzonder1ngsbepallng zal men - juist met 
het oog op de ruime formulering van het 
algemene voorschrift - niet ruimer dienen 
uit te leggen dan zU volgens haar duide
lijke bewoordingen la, dat is dus in du.e 
zin, dat zij uitsluit de koop- en huurprij
zen van onroerende goederen. Op alle an
dere prijzen zal men de bevoegdheid van 
de Minister volgens art. 3 en art. 4 toe
passelijk moeten achten. 

Gaat men hiervan uit, dan komt men 
vervolgens allereerst voor deze vraag te 
staan: Indien een prijs wordt betaald voor 
een geheel van praesta.ties, waarvan het 
beschikbaar stellen van onroerend goed er 
een is, maar waarin andere praestaties 
ook een zo voorname plaats innemen, dat 
de totale transactie als koop of buur van 
onroerend goed nlet juist zou zijn gety
peerd, geldt dan voor de transactie als ge
heel de hoofdregel? Ik zou geneigd zijn be
vestigend te antwoorden op grond van het 
reeds gereleveerde ruime karakter van die 
regel, dat op de uitzondering terugwerkt ln 
de zin van een betrekkelijk re&trlctleve uit
legging van deze laatste. Men zou het ook 
aldus kunnen zeggen: een contractus sul 
generis valt onder de hoofdregel ook wan
neer het op onroerend goed betrekking 
heeft, tenzij dit laatste een zeer overwe- • 
geode rol soeelt. · 

Ik meen dus dat de beschikklngen waar
om het gaat door de Minister inderdaad 
rechtsgeldig genomen zijn op grond van de 
artt. 3 en 4 van de Prijsopdrijvlngs- en 
Hamsterwet 1939. 

Intussen mag ik met het oog op de mo. 
gelijkheid van een andere opvatting van 
Uw Raad de vraag niet onbesproken laten, 
of de beschikkingen ook dan verbindend 
kunnen worden geacht. indien men mu 
moeten oordelen dat zij prijzen betreffen. 
die voor een deel beschouwd moeten wor
den als huurprijzen voor onroerend goed, 
De Ministeriële bevoegdheid zou dan moe
ten steunen op art. 8 van het Huurprijs
bealuit 1940. Het Is dan - althans voor 
deze zaak - zonder belang of zij ln baar 
geheel daarop steunt dan wel voor een deel 
en voor een ander deel op de genoemde 
artt. 3 en 4- der wet. 

In deze opvatting zou nu vóór alles on
derzocht moeten worden, wat de betekenis 
Is van de omstandigheid, dat de beschik
kingen genomen zijn "gelet op de artt. 3 
en 4 der Prijeopdrijvi.ngs- en Hamsterwet 
1939'" zonder vermelding van het HuurprUs
beslult.. Het vonnts waarvan beroep wekt 
de indruk daaraan betekenis te hechten en 
het pleidooi namens geinsinueerde heeft op 
het daaraan te ontlenen argument grote 
nadruk gelegd, Ik kan deze zienswijze niet 
delen. Aangenomen dat inderdaad artikel 



185 12 APRIL 1949 

8 van het Huurprijsbesluit de Minister 
tot het geven van een beschikking ter 
bepaling van huurprijzen bev.Qegd zou 
maken - waarover zo aanstonds - dan 
zie ik niet in, dat een binnen die bevoegd
heid blijvende beschikking kracht zou mis
sen, alleen omdat de Minister zou hebben 
gedwaald t. a. v. de bron van die bevoegd" 
heid Anders zou het alleen worden, indien 
óf de werking van de beschikking verschil
lend zou zijn, naar gelang zij op de ene of 
de an~ere grondslag zou zijn gegeven (wat 
zover ik zie niet het geval te) óf de grond• 
slag in art. 8 betwistbaar zou zijn, zodat 
het enkel vermelden van de andere grond
slag zou doen veronderstellen, dat de Mi
nister gemeend heeft op art. 8 de regeling 
~et te mogen baseren. 

Wij zullen dus art. 8 van het Huurprijs" 
besluit 1940 in dit verband nader hebben te 
beschouwen. Het bij voortduring gelden van 
het . voorschrift met vervanging van de 
daarin oorspronkelijk genoemde secretaris
sen-generaal door de Minister berust op de 
artt. 6 en 18 van het Besluit Bezettings
maatregelen en 1-4 van de Wet vim 11 
Mei 1946, S. G 116. Het ie echter voor het 
aannemen van de hier bedoelde bevoegd
heid van de Minister niet voldoende dat het 
voorschrift nog geldt. het moet bovendien 
gelijk staan met een wet in formele zln, 
wil de daarin voorkomende delegatie aan 
de Minister van de rechter eerbiediging 
eisen krachtens· art. 124 laatste zinsnede 
der Grondwet. Nu kan men zeker niet zeg
gen, dat iets in het Besluit Bezettingsmaat
regelen of in genoemde wet van 11 Met 
1946 de regelingen waarop beide betrekking 
hebben zonder onderscheid tot de rang van 
wet in formele zin verheft. Gelijkstelllng 
met zulk een wet za.l dus alleen dan mogen 
worden aangenomen voor zover zulk een 
regeling oorspronkelijk een karakter droeg 

, dat haar in het abnormale systeem der be
zettingswetgeving een rang toekent die zich 
het meest laat vergelijken met die van de 
wet in formele zin in ons normale rechts
stelsel. Nu trekt het de aandacht van het 
besluit waarom het hier gaat blijkens zijn 
considerans is bedoeld als een gegeven 
krachtens art. 2 van het Besluit 218/1940 
tot benoeming van een Gemachtigde voor 
de Prijzen en dus eerder bedoeld is als een 
uitvoeringsregeling. Intussen zou ik hier 1 

een overeenkomstige redenering wUlen doen 
gelden als zoëven: ook als laatstgenoemd 
besluit er niet geweest was, zou de wet
gevende bevoegdheid, die aan de Secreta
rissen-Generaal toekwam krachtens de artt. 
2 en a van de Verordening No. S/1940, het 
Huurprijsbesluit hebben kunnen dragen. Ik 
meen dus wel, dat de Secrete.riBEJen-~ne
raa.l die het Huurprijsbesluit gaven gelijk 
moeten worden gesteld met de gewone wet.. 
gever, zodat het voorschrift van art. 8 als 
gevolg van de uiteindelijke handhaving bij 
de Wet van 11 Mel 1946 het karakter heeft 
gekregen van een voorschrift van een wet 
in formele zin en de daarin neergelegde 
delegatie, daargelaten haar grondwettig-

ei<L ln ieder nval voor de rechter Ollaaln
baar is. 

Echter de vraag, dle wij one hier heb
n te stellen - ten overvloede overigens 

indien Uw Raad mij hiervoor verdedigde 
opvatting zou delen - te daarmede nog 
niet beantwoord. Immers. meergenoemd 
art. 8 delegeert aan de Minister wel het 
vaststellen van huurprijzen voor "nieuw
bouw'', maar overigens slechte het geven 
van nadere voorschriften ter uitvoering 
van het besluit en het afwijken van dit 
laatste. De uitdrukkelijke vermelding van 
het vaststellen van huurprijzen voor 
"nieuwbouw• schijnt een aanwijzing, dat 
de delegatie het vaststellen van andere 
huurprijzen niet omvat. Anderzijds kan de 
bevoegdheid· tot afwijken van het overi
gens in het besluit bepaalde, waaronder 
ook de toelaatbare huurprijzen, juist weer 
wel een bevoegdheid om huurprJjren vast 
te stellen doen aannemen. Ik voor mij zou 
de laatste zeer algemene bepaling willen 
doen overwegen. Steun vind ik daarbij naar 
mijn mening hierin dat Uw Raad herhaal
delijk zij het implicite de geldigheid heeft 
aangenomen van het HuurprJJsuitvoerlngs
besluit 19411 waarbij met een beroep op 
hetzelfde art. 8 aan de Prüzenburea.u:s:: voor 
Onroerende Zaken de bevoegdheid Is toe
gekend om een huurprijs vast te stellen, 
die afwijkt van die volgens het HÛurprijs
besluit 1940. De bevoegdheid om deze rege
ling te maken veronderstelt die om zelf af" 
wijkende regels voor de huurprijs te geven, 

Ook staat naar mijn mening het Huur
prijsuitvoeringsbesluit niet - gelijk ge
inein ueerde enigszins suggereert - eraan 
in de weg, dat de Minister voor bepaald& 
tranaactiee, waarin men een element van 
huur van onroerend goed zou kunnen zien. 
-een bUzondere regeling geeft, waarin het 
Prijzenbureau geen rol speelt. 

Ik ben dus van mening, dat indien men. 
in afwijking van wat ik hiervoor betoogde, 
zou willen aannemen, dat de Minister voor 
het geven van de Prijzenbeschikkingen 
Pensions 1947 en Rusthuistarieven 194.1 
nog een ander steunpu:tlt nodig had dan de 
artt. 3 en 4 van de Prijsopdrijving&- en 
Hamsterwet 1989, de Minister zulk een 
steunpunt onbetwist had kunnen vinden 
in art. 8 van het Huurprijsbesluit 1940. 
OndPr die omstandigheden Is het. naar ik 
eveneens reeds betoogde, zonder belang dat 
de Minister heeft nagelaten zich op dit 
laatste voorschrift te beroepen. De beslis
sing van de Bijz. Politierechter acht ik dus 
onjuist. 

Nu Uw Raad dus naar mijn mening ten 
principale recht zal moeten doen en naar 
mijn mening de oorspronkelijke verdachte 
slechts een zeer gering verwijt treft -
zowel omdat zij slechts gedaan hebben wat 
zij ook volgens de Politierechter mocht 
doen ale omdat zij thans een prijsvaststel
ling schijnt te hebben verkregen waarmede 
de door haar berekende prijzen in overeen
stemming zljn - zal ik slechts een geringe 
straf voorstellen. 
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Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis 
waarvan beroep vemletlge voor zover het 
bewezenverklaarde niet stratbe.ar Is ver
klaard en de verdachte van alle rechtsver
volging is ontslagen en recht doende ten 
principale het bewezen verklaarde en de 
verdachte deswege strafbaar verklare en 
baar veroordele tot een geldboete van een 
gulden bij gebreke van betaling of verhaal 
te vervangen door een hechtente van een 
dag. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

~ber; 
Gelet op het middel van casu.tie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

nB., althans v. t. van de artt. 1, 3, 4, 12 
Prijaopdrijvtngs- en Hamsterwet 1939 ; 1, 2, 
3 Prijzenbeschikking Pensions 1947; 1, 2 
Prtjzenbeschlkk.ing Rusthulstarteven 1947; 
1, .2, 8, 7. 8 Huurprijsbealult 1940, 1, 6, 18 
Besluit E 93; 1, J, 3, 4 Wet van 11 Mei 
1948 8. G 118; 5, 6, 21 Besluit E 136 en 848, 
349, 160, 368, 869, 367 Sv., omdat de rechter 
de onyerblndendheid van de Prijzenbeschik
king Pensions 1947 en van de Prijzenbe
schikking Ruathuistarteven 1947 heeft aan
genomen op grond, dat de Minister niet 
bevoegd zou zijn prijzen vast te stellen voor 
penstonverlenln,r, nu van pensionverlening 
in de zin dier prijzenbeachlkktngen de ter 
beschikking stelling van een bepaaldelijk 
aangewezen deel van het onroerend goed, 
waarin penalon verleend wordt een zeer 
wezenliJlt en niet te schelden element 
vormt, en de wet - met name de &rtt. 1 
en 3 van de Prijsopdr:ljvlngs- en Hamster
wet 193'9 - de Minister niet de bevoegd
held verleent voorachrtften te geven met 
betrekking tot de prijzen _tegen welke on
roerende goederen of gedeelten daarvan 
worden ter beschikking gesteld; 

zulks ten onrechte, omdat art. 8 van het 
Huurprijebesluit 1940 in verband met de 
artt. 6 en 18 van het Besluit E 93 en 1--4 
der Wet van 11 Met 1946 S. G 116 de Mi
nister de bevoegdbeld geeft voorschriften 
te geven In afwjjldng van de bepalingen 
van het Huurprijsbesluit 1940 betreffende 
de maximumprijs voor verhuur van een 
onroerende zaak of gedeelte daarvan, en 
de prijsvoorschriften betreffende pension
verlening, waarvan de verhuur van een 
gedeelte van een onroerende mak - lm
mere het verschaffen van het genot daar
van gedurende een bepaalde tijd tegen be
taling - een hoofdbestanddeel vormt. zijn 
aan te merken als voorschriften ter atwiJ
klng van het bepaalde in het HuurprijB
beelult 1940. 

subs. omdat, voor het geval, dat Uwe 
Raad van oordeel Is. dat de overeenkomst 
tot het verstrekken van voedsel en dienst
verlening het hoofdbestanddeel van een 
pensionovereenkomst vormt en het ter be
schikking stellen van een bepaald deel van 
een onroerend goed slechts een bi,Jltomstlg 
bestanddeel, de Minister bevoegd le op grond 

van de artt. 3 en 4 van de Prljsopdrljvlngs
en Hamsterwet 1939; 

weer subs. omdat, de penslonovereen
komst beschouwend als een overeenkomst, 
waarin het verstrekken van voedsel en 
dienstverlening en het ter beschikking stel
len van een bepaald deel van een onroerend 
goed als gelijkwaardige elementen zijn aan 
te merken. de Mlnlster voor elk van deze 
bestanddelen reep, bevoegd is op grond van 
de artt. 3 en 4 van de Prljaopdrljvlngs- en 
Hameterwet 1939 en art. 8 van het Huur
prijsbesluit 1940." 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequtreerde Is bewezen verklaard, 
dat zij als eigenaresse van het rusthuis 
,:t Hulkje" te Heemstede voor pensionver
lening en eventuele verpleging heeft be
dongen en aanvaard= 

1. in of omstreeks het tijdvak 1 Jan. 
1947 tot en met 31 Mel 1948 van N.H. W. 
Scholte, aan wien een kamer van 15 m 11 

of meer doch minder dan 26 mi opper
vlakte ter beschikking werd gesteld, waar
bij In het stookseizoen geen gebruik werd 
gemaakt van centrale verwarming doch 
van andere verwarming den priJB van f 1 eo 
per maand; 

2. ln of omstreek!I het tijdvak 1 Jan. 
1947 tot en met 31 Mei 1948 van K. J. Rant. 
aan wie een kamer van meer dan 15 ml 
doch minder dan 25 mt. oppervlakte ter 
beschikking werd gesteld, waarbij In het 
stookseizoen geen gebruik werd gemaakt 
van centrale verwarming doch van andere 
verwarming een prijs van f 176 per maand; 

S. In of omstreeks het tijdvak 1 .Jan. 
1947 tot en met 31 Mei 1948 van H. Mees
ters. aan wie een kamer van 10 m~ of 
meer. doch minder dan 15 mt oppervlakte 
ter beschikking werd gesteld. waarbij tn 
het stookseizoen geen gebruik werd ge
maakt van centrale verwarming, doch van 
andere verwarming-, een prijs van f 160 per 
maand; 

4. In of omstreeks het tijdvak 1 J uil 
1947 tot en met 31 Mei 194"8 van M. E. 
Wolters, aan wie een kamer van meer dan 
15 m9 doch minder dan 25 ml oppervlakte 
ter beschikking werd gesteld, waarbij in 
het stookseizoen geen gebruik werd ge
maakt van centrale verwarming doch van 
andere verwarming, een prijs van f 175 per 
maand: 

terwijl zij op grond van art. 2 der Prlj
zenbeschlkklng- Ruethulstarleven 1947 Junc
to artt. 2 en 3 der Pr1Jzenbeschlkklng Pen
sions 1947 In de bovenstaande gevallen niet 
meer dan respectleveliJlt f 160. f 150, r 130 
en r 160 per maand vermeerderd met f 30 
voor elk stookseizoen had mogen bedingen 
of aanvaarden; 

T.a.v. het middel: 
0. dat de Politierechter naar aanleiding 

van het betoog van den raadsman van 
requlrante, dat de Prijzenbeschikking Pen
slons 1947 en de PrJjzenbescblkklng Rust
hulstarteven 1947 onverbindend zouden 
zijn, heeft overwogen: 

"dat de bedoelde beschikkingen belde zijn 
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uitgevaardigd in December 1946 door den 
Minister van Economische Zaken, gelet op 
de artt. S en 4 van de Prijsopdrt;Jvtnga- en 
Hamsterwet 1939; 

dat deze artikelen den Minister de be
voegdheid verlenen voorschriften te geven 
met betrekking tot de p$en, tegen welke 
door hem aangewezen goederen ten hoog
ste mogen worden te buur aangeboden of · 
verhuurd, of tegen welke door hem aan
gewezen diensten ten hoogste mogen wor
den verstrekt, terwijl art. 1 dier wet be
paalt, dat die wet onder "goederen° ver
staat: ,.roerende goederen" : 

dat een overeenkomst tot pensionver
lening in den zin der Prijzenbeschikking 
Pensions 1947 naast andere elementen in
houdt als zeer wezenlijk bestanddeel de 
verschaffing van inwoning in een bepaal
delijk aangewezen gedeelte van een onroe
rend goed ( de ter beschikking gestelde k&
mer of kamers); 

dat een bevoegdheid van den Minister 
om prijsvoorschriften te geven met be
trekking tot de ter beschikking stelllng van 
onroerende goederen of gedeelten daarvan 
op de wet niet steunt: 

dat in vorenbedoelde prijzenbeschikking 
prijzen zijn vastgesteld voor pensionver
lenlng opgevat als één niet nader in haar 
onderdelen gescheiden of onderscheiden 
praestatie, met inbegrip derhalve van de 
niet daarvan af te scheiden ter beschik
king etelllng van het gedeelte van het on
roerend goed, waarin de pensionverlening 
plaats vindt; 

dat de prijsvaststellingen voor pension
verlening in de Prijzenbeschikking Pen
sions 1947 en de Prijzenbeschikking Rust
huistarieven 1947 mitsdien als niet steu
nende op de wet verbindende kracht mis
sen" ; 

O. dat blijkens art. 1 van de Pr1Jzenbe
echJkklng Pensions 1947 onder "pension-
verlening" wordt verstaan het verstrekken 
van voedsel en inwoning, waarbij ten min
ste één overeenkomstig de bestemming 
deugdelijk gemeubileerde en gestoffeerde 
privé-kamer ter beschikking wordt gesteld 
- over welke privé-kamer overeenkomstig 
art, 8 der beschikking ook meer personen 
de gezamenlijke beschikking kunnen krij
gen - alsmede van dienstverlening zoals 
ln genoemd art. 1 nader omschreven, ter
wijl de Prijzenbeschikking Rusthuistarte
ven 194 7. de terminologie van eerstgenoem
de beschikking overnemend, voorts onder 
,,rusthuis0 verstaat een inrichting, be
stemd voor of gebezigd tot het verlenen 
van pension en verpleging; 

0. dat een dergeUjke pew,lom•erlening uit
maakt een overeenkomst met een eigen 
karakter, voor welke het verstrekken van 
roerende goederen en van diensten type
rend is te achten, terwijl het tot inwoning 
ter beschikking stellen van een bepaald 
gedeelte van een onroerend goed aan den 
aard van deze overeenkomst niet afdoet; 

dat derhalve de Minister van Economi
sche Zaken op grond van de- artt. 3 en 4 

van de Prtjsopdrljvtngs- en Hamsterwet 
1939 prijsvoorschriften kon geven zoals 
vervat in de Prijzenbeschikking Pensions 
1947 en de Prijzenbeschikking Rusthuis
tarieven 194 7 zodat genoemde Prijzenbe
schikkingen verbindend zijn en het middel 
gegrond ls, weshalve het bestreden vonnis 
moet worden vernietigd in voege als hier
na aan te geven: 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzo
ver daarbij is beslist dat het bewe7.enver
klaarde niet oplevert een strafbaar feit en 
require.nte te dier zake van alle rechtsver
volglng is ontslagen; 

0. dat het bewezen verklaarde oplevert: 
"Een voorschrift gegeven krachtens de 
artt. 3 en 4 der PrUaopdrijvings- en Ham
sterwet 1989 niet nakomen, viermaal ge
pleegd"; 

0. dat requirante (lees: gerequireerde, 
Red.) deswege strafbaar is, nu geen om
standigheid is gebleken op grond waarvan 
zij dit niet zou zijn; 

0. dat de na te noemen straffen in over
eenstemming zUn met den aard der ge
pleegde feiten en de ter terechtzitting ge
bleken zeer verlichtende omstandigheden 
waaronder deze zijn begaan; 

Gezien de artt. 12 der Prijsopdrijvinga
en Hamsterwet. 1 van het Besluit Ber. 
Econ. Delicten, 8 der Prijzenbeschikking 
Pensions 1947, 2 der Prijzenbeschikldng 
Rusthuistarieven 1947 en 62 Sr.; 

Rechtdoende krachtens art. 105 Wet 
R. O.: 
, Verklaart het bewezenverklaarde en re~ 
quirante (lees: gerequireerde, Red.) des
wege strafbaar; 

Veroordeelt require.nte (lees: gerequl
reerde, Bed.) te dier zake tot vier geld
boeten elk van vijftig cents. bij gebreke 
van betaling te verhalen op de bij de wet 
geregelde wijze. 

(N . .J.) 

18 April. 19,l9, ARREST van de Hoge Raad, 
(Gemeentewet art. 280, wet R. v. B. 
art. 16). 

De omstandigheid dat de eigenaar van 
een ingesloten stuk grond krachtens art. 
715 B. W . de aanwijzing van een uitweg 
kan vorderen, sluit niet de mogelijkheid 
uit, dat dit stuk grond alleen krachtens 
gedogen van de eigenaars van de naast 
gelegen landen wordt bereikt, in welk 
geval men niet van een ,._uitgang op den 
openbaren weg'' kan spreken. 

De omatandlghetd, dat een openbare 
waterweg in onderhoud is bü het Rjjk 
en de mrg daarvoor ln algemenen ztn 
op het Rb"k rust, sluit niet uit, dat een 
gemeente het tot haar taak kan rekenen 
ook harerzijds t.b.v. dien waterweg ze
kere voorzieningen te treffen, waardoor 
kosten, vallende onder de omschrijving 
van art, 280 Gemeentewet en art. 1 der 
onderhavige verordening, t.1. v. de ge-

• meente komen. De vraag of deze voor-
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zieningen noodzakelijk zijn, staat ter 
uitsluitende beoordeling van de ge
meente. 

Ingeval p.p. verdeeld· zijn t. a. v. de 
vraag, welke eigendommen in een aan
slag behoren te ,worden begrepen, be
hoort de Raad van Bsoep die ~danig 
in, zijn uitspraak te omschrijven, dat 
geen nader ondenoek meer nodig is. 
Het ligt zonodig op den weg van den 
Raad aan P.P. term.ke aanvulling te ver
zoeken. 

De Hoge Raad enz. 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de gemeente Linne tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingeu te Roermond van 6 November 
1948 betreffende den aanslag van X en 
consorten in de straatbelasting der gemeen
te Linne over het jaar 1948; enz., 

O. dat de belanghebbenden. na tegen hun 
aanslag in de genoemde belasting vruchte
loos te hebben gereclameerd, ln beroep zijn 
gekomen bij den Raad van Beroep en heb
ben aangevoerd dat .zij hun belastingplicht 
betwisten voor wat betreft: le. de per
celen, die uitgang hebben· op den Rijksweg 
Boerm.ond_;Maastricht, 2e. de percelen, die 
uitgang hebben op den weg naar de Stuw 
in de Maas, die in onderhoud is bij het Rijk. 
3e. de percelen die geen uitgang op een 
gemeenteweg hebben, omdat zij door per
cel~n van andere eigenaren zijn ingesloten, 
terwijl er geen servituut of ander zak&ijk 
:recht bestaat, op grond waarvan zij over. 
deze omringende percelen uitgang hebben, 
zodat vanaf die percelen geen openbare weg 
in de gemeente kan worden bereikt, waar
van kosten voor aanleg of onderhoud voor 
hun verlichting of voor afvoer van vull en 
water ten laste der gemeente komen, zon
der dat eens anders recht wordt gekrenkt; 

O. dat de Raad van Beroep heeft over
wogen: .,4&,t, blijkens mededeling van de 
vertegenwoordiger der gemeente Linne bij 
de mondelinge behandellng der mak, bij 
het opleggen van de aanslag der percelen, 
waarvoor de aanslag is opgelegd niet d
zonderlljk zijn genoemd, doch alle aan ap
pellanten toebéhorende percelen in de aan
slag zijn ~grepen, omdat deze alle ofwel 
rechtstreeks ofwel aan andere percelen, 
waarover de eig~naren ingevolge artikel 715 
B. W. gerechtigd zijn een uitweg te doen 
aanwijzen, belenden aan of uitgang hebben 
op wegen, als bedoeld in artikel 1 der ver
ordening op de heffing van een straatbe
lasting in de gemeente Linne: 

.,dat gemeld artikel luidt: 
In deze gemeente wordt, onder de naam 

van straatbelasting een l1elastlng geheven; 
te. _ wegens gebouwde eigendommen en 

daarbij behorende erven, die belenden aan 
of in de onmiddell1jit.e nabijheid gelegen zijn 
van openbare land- of waterwegen in de 
g-emeente, waarvan kosten v,or aanleg of 
onderhoud, voor hunne verlichtl.ng of voor 
afvoer · van water en vull ten laste der 
gemeente komen; 

2e. wegens ongebouwde eigendommen, 
die aan deze wegen belenden of op deze 
wegen uitgang hebben; 

"dat de Rijksweg Roermond-Maastricht 
en de•. weg aan de Stuw in de Maas aange
legd en in onderhoud zijn bij het Rijk. en 
generlei kosten daarvan ten laste der ge
meente komen i dat namens de gemeente 
weliswaar is aangevoerd, dat kosten van 
afvoer van water en vuil ten laste van de 
gemeente komen benevens kosten van ver
lichting en voor afvoer van water en vuil; 
dat met name is betoogd, dat de gemeente 
in de nabijheid van genoemde Rijksweg op 
de hoek van de gemeenteweg naar Mont
fort een lantaarn heeft doen plaatsen, wel.;. 
ke dê Rijksweg daar ter plaatse verllcht: 
benevens dat de gemeente bij de gemeente
weg naar St. Odllienberg, onder de gemelde 
Rijksweg dáár een riolering heeft aange
bracht, in welker kosten het Rijk f 650 
heeft bijgedragen; 

"dat zowel het plaatsen van gemelde 
lantaarn als het. aanbrengen van gemelde 
riolering naar het oordeel van de Raad 
geacht moet worden alleen ten behoeve van 
de bedoelde gemeentewegen te zijn verricht, 
all moge daardoor de Rijksweg mede gebaat 
zijn; 

"dat in elk geval op de gemeente geen 
verpllchting rust om aan die Rijksweg 
enige zorg te besteden, noch voor verlich
ting noch voor a.:fvoer van water en vuil, 
hetgeen ook niet door de gemeente is be
weerd; dat derhalve generlei kosten voor 
die weg ten laste der gemeente komen, 
zijnde zulks immers alleen het geval, in
dien de gemeente Ingevolge de op haar 
rustende verplichting om voor het onder
houd van wegen binnen haar gebied te 
zorgen tot het maken dier kosten verplicht 
is; 

"dat het bovenove'rwogene eveneens geldt 
ten aanzien van de Rijksweg naar de Stuw 
aan de Maas, voor zover de gemeente daar
aan enige zorg mocht hebben besteed, zijn
de daarvan echter de Raad niet gebleken. 
daar toch de gemeente generlei verplichting 
heeft voor die Rijksweg zorg te dragen; 

,,dat de gemeente ook nog heeft opge
worpen dat appellanten belastingplichtig 
zijn, omdat hun percelen belenden aan of 
uitgang hebben op de rlVier de Maas; dat 
evenwel deze rivier in onderhoud le bij het 
Rijk terwljl tevens de zorg voor verlichting 
of anderszins ten laste van het Rijk komt; 
dat op de gemeente geen verplicbting rust 
om aan gemelde waterweg enige zorg te 
besteden en deswe,re door baar gemaakte 
kosten dus niet ten laste van de gemeente 

· komen, onder welke uidtrukking de Raad 
verstaat. dat gemaakte kosten niet slechts 
door de gemeente worden gedragen maar 
dat de gemeente tot het maken en dra.g~ 
dier kosten verplicht is; 

"dat vanaf de percelen, die geen uitgang 
hebben op een weg, als bedoeld in artikel 1 
der verordening, doch ten behoeve waarvan 

. slechts aanwijzing van een uitweg naar de 
openbare gemeentewég kan worden gevor-
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derd, geen gemeenteweg, als bedoeld in ar
tikel 1 der verordening. kan worden bereikt 
zonder eens anders recht te krenken, ten
zij de omliggende eigenaren zulks gedogen, 
in welke omstandigheid naar het oordeel 
van de Raad appellanten geen uitgang op 
de bedoelde gemeenteweg hebben; dat de 
zaak evenwel anders ligt, voor zover van 
of aan appellanten in eigendom toebehoren
de percelen een openbare weg, als in artikel 
1 der verordening bedoeld, kan worden be
reikt over percelen, die eveneens aan 
appellanten toebehoren, aangezien in dit 
geval uitgang op die openbare weg bestaat; 

"dat na.mens de gemeente ten slotte · nog 
is betoogd, dat .de bepaling van artikel 280 
der gemeentewet voor de gemeente de mo
gelijkheid opent om de daarin .bedoelde 
belasting te heffen wegens belending aan, 
ligging in de onmiddellijke nabijheid van, of 
hef uitgang hebben op een openbare weg 
in de gemeente, onverscb1llig of voor die 
openbare weg kosten ten laste der gemeen
te komen, imU-en er slechts openbare wegen 
in de gemeente zijn, waarvoor de kosten 
ten laste van ·de gemeente komen; dat wat 
daarvan ook m()ge zijn, volgens de gemelde· 
verordening, waar:naar de aanslag moet 
worden getoétst, alleen belasting wordt ge
heven wagens het belenden aa.11, liggen in 
de onmiddellijke nabijheid va.n1 'of het •uit
gang hebben op wegen, waarvan de kosten 
ten laste der gemeente komen; 

"dat op gemelde gronden de Raad van 
oordeel is, dat de aanslag niet kan worden 
gehandhaafd voor zover het betreft per
celen, waarvoor belasting is opgelegd in 
verband met het belenden aan of uitgang 
hebben op genoemde Rijkswegert of de ri
vier de Maas, noch voor percelen, vanwaar 
een openbar-e w~, als in artikel 1 der ver
ordening bedoeld alleen kan worden bereikt 
over eigendommen van andere eigenàren, 
die niet krachtens servituut of ander zake
lijk recht verplicht zijn doorgang te ver
lenen:" 
- op welke gronden de R. v. B. het besluit 
van den gemeenteraad, waarvan beroep, 
heeft vernietigd en den aanslag heeft ge
wijzigd, in . dier voege "dat hij alleen wordt 
gehandhaafd voor percelen, die belenden 
aan of in de evengemelde zin uitgang heb
ben op een openbare weg in de gemeente, 
waarvan de kosten ten laste der gemeente 
komen in deze zin, dat de gemeente tot het 
maken en het dragen dier kosten verplicht 
is, met vernietiging van den aanslag voor 
het overige; u 

0. dat de gemeen te als grieven tegen deze 
uitspraak aanvoert: 

I. dat de R. v. B. ten onrechte heeft ge
oordeeld dat de gemeente niet gèrechtigd 
is straatbelasting te heffen van de percèlen, 
die geen uitweg hebben op een weg dezer 
gemeente, omdat zij door percelen van an
dere eigenaren zijn ingesloten, terwijl geen 
servituut of ander zakelijk recht bestaat, 
op grond waarvan zij over deze omringende 
percelen uitgang hebben, 

ter toelichting van welk middel wordt 

aangevoerd: De uitspraak is niet juist, om
dat deze eigenaren een recht van uitgang 
hebben, zonder temands rechten te krenken, 
ingevolge het bepaalde in art. 716 B. W. 
Niemand ka.n toch beweren dat zijn recht 
wordt gekrenkt, indien hij een. hem door 
de wet opgelegde verplichting· nakomt. Het 
betalen van een vergoeding aan de eigenaar 
van het .omringende land, wegens even
tueel aagerichte schade, doet aan het be
staan van dit recht niets af. Het recht 
van een eigenaar · wordt gekrenkt, indien 
de eigenaar· van het omringende land een 
andere uitweg neemt dan de uitweg, die 
hem door de bepalingen van het B. ·w. is 
aangewezen zonder toestemming van de 
eigenaar van het omringende land. 

II. dat de R. v. B. ten onrechte heeft 
geoordeeld dat de gemeente alleen belas
ting kan heffen voor percelen, gelegen aan 
land- en/of waterwegen, waarvoor de ge
meente de verplichting heeft om enige zorg 
aan te besteden, 

ter toelichting van welk middel wordt 
aangevoerd: 

De onderhavige Hjkswegen zijn: welis
waar eigendom van het Rijk, doch noch 
artikel 280 der Gemeentewet, noch artikel 
1 der Verordening op de straatbelasting 
d'ezer gemeente, noch de bestaande juris
prudentie bepalen, dat de weg, waarvoor:de 
straatbelasting wordt geheven eigendom 
moet zijn· der gemeente of dat de gemèente 
de verplichting werd opgelegd voor het 
onderhoud van deze weg te zorgen 'of hier
voor uitgaven te doen. Ter zake dienende 
is dus alleen het feit of door de gemeente 
kosten vóor, verlichting of afvoer van wa-· 
ter en vuil worden gemaakt, hetgeen door 
de gemeente voldoende werd aangetoond: 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat in de toelichting tot dit middel wordt 

betoogd, dat de enkele omstandigheid, dat 
de eigenaar van een ingesloten stuk grond 
krachtens het bepaalde bij art. 715 B. W. 
recht heeft de aanwijzing van een uitweg 
naar den gemenen weg of de gemene vaart 
te vorderen, meebrengt, dat deze eigenaar 
dien weg of die vaart krachtens een hem 
toekomend recht kan bereiken: 

dat daarbij wordt voorbij gezien dat er 
verschil bestaat tussen het door art. 716 
toegekende recht om aanwijzing van een 
uitweg te vorderen en het recht om va.n 
den aangewezen uitweg gebruik te maken; 

dat dan ook de omstandigheid, dat de 
eigenaar van een ingesloten stuk grond de 
aanwijzing van een uitweg kan vorderen, 
nlet uitsluit de mogelijk.heid, dat dit stuk 
grond alleen kraèhtens gedogen van de 
efgenaars vari de naastgelegen landen 
wordt bereikt, in welk geval men niet van 
een ,,uitgang op den openbaren weg' .. kan 
sprekenj 

dat het middel mitsdien ongegrond is; 
0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat de R. v. B. de stelling van de ge-

meente, dat de belanghebbenden belasting
pllchtig zijn omdat hun percelen belenden 
aan of uitgang hebben op de rivier de 
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Maas, en de gemeente voor dezen openb&
ren waterweg kosten heeft gemaakt als · 
bedoeld in artikel 1 der veroNlening, heeft 
verworpen op grond dat de zorg voor de
zen ln onderhoud b:ij het Rijk zljnden wa
terweg ten laste van het Rijk komt en op 
de gemeente te dier zake geen verplichting 
ruat; 

dat evenwel de omstandigheid, dat een 
openba.re waterweg ln onderhoud is bij het 
RIJ"k -en de zorg daarvoor in algemenen zin 
op het Rijk rust, niet uitsluit dat een ge
meente het tot haar taak. kan rekenen ook 
harerzijds ten behoeve v&n dien waterweg 
zekere voorzieningen te tretfen waardoor 
kosten die onder de omschrijving van a.rL 
280 der Gemeentewet en van art. 1 der on
derhavige verordening vallen ten laste der 
gemeente komen, terwijl de vraag ot de 
bedoelde voorzieningen noodzakelijk zijn 
ter uitsluitende beoordeling- staat van de 
gemeente; 

dat de bestreden uitspraak derhalve nlet 
kan worden gehandhaafd, en de R. v. B. 
alsnog de juistheid zal moeten onderzoeken 
van de stellingen van de gemeente, dat de 
percelen va.n de belanghebbenden belenden 
aan of uitgang hebben op de rtYier de Maas 
en dat de gemeente voor dezen openbaren 
waterweg kosten heeft gemaakt als bedoeld 
in artikel 1 voormeld; 

dat de R. v. B. zoda.nûr onderzoek nlet 
meer heeft in te stellen met betrekking tot 
den RJJksweg Roermond-Maastricht en 
tot den Rijksweg naar de Stuw In de Maas, 
omdat reeds in de bestreden uitspraak fei
telijk is vaatgesteld. dat geen kosten ten 
behoeve van dle wegen door de gemeente 
zijn gemaakt; 

o_ voorts .ambtshalve; 
dat. in geval parttlen verdeeld zijn ten 

aanzien van de vraag welke eigendommen 
111 een aanslag ln de straatbelaating beho
ren te worden begrepen. de R. v. B. die 
eigendommen zode.rug in zijn uitspraak be
hoort te omschrijven, dat venrolgens geen 
nader onderzoek meer nodig la om uit te 
maken welke eigendommen aan de heffing 
zijn onderworpen; 

dat, bijaldien de door partijen ln de stuk
ken versti,ekte gegevens den Raad tot r.o
cla.ntg,e omschrijving nlet lD. staat stellen. 
llet op zijn weg llgt aan partijen tel'7&ke 
scbrltteliJke of mondelinge aanvulllng te 
verzoeken; 

dat de beatreden ultepraalt, nu zij aan 
den h,Jerboven vermelden els nlet voldoet. 
ook op dien grond moet worden vernietigd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak. 
Verwijst het geding naar de R. v. B. ter 

verdere behandeling en besliaalng van de 
zaak in voltallige vergadering met inacht
neming van dit arrest. 

1~ A.,,,.U 19,f9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Gemeentewet art. 280). 

4.rt. 1 der onderhavige verordening 
eist dat kosten van den bepaalden weg, 
of va.n de bepaalde wegen, waaraan het 
betreffende perceel belendt of ln de on
middellijke nabijheid waarvan het ge. 
legen ls, resp. waarop het uitgang heeft, 
t.Lv. de gemeente komen. 

In dezen heeft de R. v. B. terecht ge
oordeeld, dat genoemde wegen niet be
horen tot de openbare land- of. waterwe
gen, als bedoeld in art. 1. 

Ktddel opkomend tegen een tweeden 
zelfstandigen grond. terwijl de eerste 
gmnd juist la bevonden. 

De Hoge Raad enz.; 
Gezien het beroepschrift In caeeatle van 

de gemeente Linne tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Be
laatingen te Roermond van 6 November 
1948 betreffende den aanslag van de N.V. 
X ln de straa.tbelutJ.ng der gemeente Linne 
over het jaar 1948: enz. 

0. dat belanghebbende. na tegen haar 
aanslag in de genoemde belaatlng vruchte
loos te hebben gereclameerd, ln beroep ia 
gekomen bij den R. v. B. en heeft aange
voerd, dat haar eigendommen onder Linne 
niet belenden aan of In de onmiddellijke 
aabijbeld gelegen zijn van openbare land
of waterwegen In de gemeente, waarvan 
kosten voor aanleg ot onderhoud, voor bun 
verlichting of voor afvoer van water en 
vuil ten laste der pmeente komen, terwijl 
zij even.mln op mdanige wegen uitgang 
hebben; 

0. dat de R. v. B. het· besluit van den 
Gemeenteraad, waarvan beroep. en den 
daarbij bevestigden aanslag heeft vernie
tigd; 

dat · de Raad daartoe. ,•oor zover voor de 
behandeling van de ln cassatie aang-evoerde 
grieven van belang la, beeft overwogen: 

"dat de wegen welke in de eerste plaats 
voor de. besllaslng van het geschil ln aan
merkmg komen, zijn de openbare landweg 
van de Pa.nnenbof onder de gemeente 
Beegden naar het sluizencomplex In de 
Maas onder de gemeente Linne. benevens 
de openbare waterweg "De Maas" onder 
dle gemeente; 
"t de gemelde landweg. voor zover hij 

op het gebied der gemeente Linne ligt, een 
Rüksweg la, waarvan geen kosten voor 
aanleg of onderhoud noch voor verlichting 
of voor afvoer van water en vuil ten laste 
der gemeente Beegden (lee.s: Linne) •Ju>
men; dat namens de gemeente wellswaar ia 
aangevoerd, dat kosten voor alvoer van 
water en vu.tl van die weg ten laste der 
gemeente komen. doch zulks door appel
lante la ontkend en door de gemeente niet 
is aan.getoond: dat in elk geval op de ge
meent.e geen verp,lichtlng rust om aa.n die 
weg enige zorg te besteden, zelfs niet voor 
afvoer van water en vull, hetgeen .dan ook 
niet door de gemeente wordt beweerd; dat 
derhalve generlei kosten voor die weg ten 
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laste der gemeente komen, zijnde dit lm
mers alleen het geval. indien de gemeente 
Ingevolge de op he.ar rustende verplichting 
om voor het onderhoud van wegen binnen 
haar gebied te IÎorgen tot het maken dier 
kosten verplicht ie; 

"dat de bedoelde wateJFvieg een der grote 
rlvteren Is. waarve..n het onderhoud en -de 
zorg voor verlichting of anderszins komt 
ten laste van het RUk; dat de gemeente 
echter aa.nvoert, dat Bij in de Dabijheid van 
de loswal op de Oostelijke oever dier rivier 
gelegen verlichting heeft aangebracht en 
aldaar een vijftal meerpalen heeft doen 
plaatsen; dat evenwel deze zorg strekt tot 
verlichting en het vergemakkelijken van 
het 1"ebruik van die loswal, welke geen 
deel van de rivier de Maas uitmaakt. en 
dus al.et geacht kan worden de Maas zelve 
te betreffen, al wordt dan ook door de ver
lichting van de loswal de rivier ook tevens 
voor een gedeelte v-erllcht; dat, al zou dit 
anden zijn, voor de gemeente geen ver
plichting bestaat om aan gemelde waterweg 
enige zorg tA! besteden en de deswege ge
maakte kosten dus Dlet ten laste der ge
meente komen; 

"dat namens de gemeente ten· slotte nog 
is be~ogd, dat de bepallng van art. 280 der 
gemeentewet voor de gemeente de moge
lijkheid solMpt om de daarin bedoelde be
lastingen te he.ffen wegens belending aan, 
ligging in de onmiddellijke nabijheid van, 
of het uitgang hebben op een openbare 
weg tn de gemeente. onverschtlltg of voor 
die openbare weg kosten ten laste der ge
meente komen, indien er slechts openbare 
wegen in de gemeente zijn, waarvoor kos
ten ten laste der gemeente komen; dat, 
wat daarvan ook moge zUa. volgens de 
vermelde verordenipg, wáarnaar de aan
slag moet worden getoetst, alleen belasting 
wordt geheven wegens het belenden aan, 
liggen in de onmiddel]JJlte nabUheld van. of 
het uitgang hebben op wegen, waarvaD 
kosten ten Jaste van de gemeente komen;" 

0. dat de Gemeente, zonder bepaalde 
artikelen ale geschonden of verkeer toege
past aan te halen, als grieven tegen deze 
uitspraak aanvoert; 

I. dat de R. v. B. den els heeft gesteld, 
dat ko11ten van een b~paalden rijksweg ten 
laste der gemente komen, ten onrechte, 
C,aar het voldoende is dat voor rijkswegen 
in het algemeen kosten ten laste der ge
meen.te komen, hebbende de gemeente kos
ten gemaakt voor de verllchttng en de rio
lering van den rUkBweg Maaatricht-Roer
mond: 

II. dat de R. v. B. heeft aangenomen dat 
kosten alleen dan ten laste der gemeente 
komen, indien de gemeente tot het maken 
dier kosten verpltcht is. ten onrechte, daar 
het voldoende is dat de kosten tn feite ge
maakt zijn; 

III. dat de R. v. B. heeft geoordeeld dat 
de kosten voor de verltchtlng, aange

bracht in de nabijheid van den op den 
Oostelijken oever van dé r1v1er gelegen los
wal, en het aldaar geplaatste vijftal meer-

palen niet zijn uit.gaven ten behoeve van 
den waterweg, ten onrechte, daar 

le. de geplaatste meerpalen niet uit
sluitend dienen voor het laden en lossen 
van schepen aan de loswal. maar tevens 
dienen voor het vastleggen van schepen, 
die bij ho,:en waterstand dringend behoef
te aan stevtp meerpalen voor de beveilt
~ hebben; 

2e. niet alleen meerpalen werdèn ge. 
plaatst aan de bestaande loswal en alle 
schepen, die de Maas bevaren. van deze 
meet"pa.len gebruik kunnen maken zonder 
hiervoor en~ v-ergoeding te betalen; · 

Se. de verlichting van een gedeelte der 
•• Maas" dient voor de veiligheid van schip
pers, die bij avond of nacht hun schepen 
moeten opzoeken of verlaten; 

4e. door de gemeente geen los- of laad-
gelden worden geheven; 

.5e. deze meerpalen moeten worden ge
acht te behoren tot den waterweg en te 
dienen tot beveillgtng der scheepvaart, 
evenals de Ianp de Maas geplaatste bol
bakens en andere kentekenen. die dienen 
ter bevordering van een regelmatige en 
veilige scheepvaart: 

O. ten aanzien van het eerste middel: 
dat krachtens art. 1 der Verordening op 

de heffing van· een straat.belasting in de 
gemeente Linn-e, vastgeatekl bij Besluit van 
den Raad dier ~eente van 12 September 
1947. in de gemeente onder den naam van 
straatbelasting een belasting wordt ,:iehe
ven 

1e. wegeDS gebouwde eigendommen en 
daarbij behorende erven, die belenden aan 
of in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
zijn van openbare land- of waterwegen tn 
de gemeente, waarvan kosten voor aanleg 
of onderhoud voor hun verlichting of voor 
afvoer van water en vutl ten laste der ge
meente komen: 

2e. wegens ongebouwde eigendommen, 
die aan deze wegen belenden of op deze we
gen uitgang hebben: 

dat deze bepaltng eiat dat kosten van den 
bepaalden weg, .of van de bepaalde wegen, 
waaraan het betreffende perceel belendt of 
in de onmiddellijke nabijheid waarvan het 
gelegen is, onderscheldenU,jk waarop het 
uitgang heeft. ten laste der gemeente ko
men; 

dat het mld.del mitsdien ongegrond Is; 
O. ten aanzien van het derde middel, dat 

de Hoge Raad v~ör het tweede zal behan
delen: 

dat de R. v. B. heeft geoordeeld dat de 
bemoeiing van de gemeente, bestaande in 
het aanbrengen van verllchting en het doen 
plaatsen van een vj.j'ttal meerpalen. slechts 
strekt tot verlichting van den loswal en tot 
het vergemakkelijken van het gebruik 
daarvan, zodat, nu de loswal geen deel van 
de rivier de Maas uitmaakt, de daaraan 
bestede koeten niet zijn gemaakt voor den 
waterweg; 

dat deze beslissing van feitelijken aard 
is en derhalve niet met vrucht in cassatie 
kan worden aangetast: 
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dat mitsdien ook dit middel niet tot ~ 
eatle kan letden; , 

0. ten aanzien van het tweede mldda:l: 
dat blijkens de bestreden uitspraak in dit 

geding ten aanzien van twee wegen df · 
vraag rijst of kosten daarvan ten laste .de» 
gemeente komen, te weten den lan<fwee 
van de Pannenhof naar het sluizencomplex 
In de Maas, en den waterweg " de Mus'f 
zelf; 

dat de R. v. B. de stelling van de ge-, 
meente, dat kosten voor atvoer van watel7 
en -vuil van eeratbedoelden weg ten laste 
der gemeente komen _, welke stelling door 
den R. v B. kennelijk in dezen zin la opge
vat, dat de gemeente voor dit doel kosten 
heeft gemaakt - heeft verworpen op grond 
dat zulks door belanghebbende ontkend en 
door de gemeente niet aangetoond· la; 

da~ gelijk bij de bebandellilg van het 
derde middel Ie gebleken, de R. v. B. de 
stelling van de gemeente, dat zU kosten 
heeft gemaakt voor den waterweg, even
eens heeft verworpen; 

dat de R. v.• B., hiervan uitgaande, te
recht beeft geoordeel~ dat de genoemde 
wegen niet behoren tot de !Openbare land
of waterwegen als bedoeld tn . art. 1 der 
verordening; 

dat de R. v. B. daaraan beert toegevoegd, 
da~ indien de gemeente kosten als boven
bedoeld zou hebben gemaakt, dit niet mu 
zijn geschied krachtens een op de gemeén
te .rustende verplichting, en derhalve ook 
tn dit geval de koeten niet tn den zin van 
het genoemde artikel ten laste der ge
meente komen; ' 

dat het middel, laatstgenoemd rechtskun
dig oordeel bestrijdende, opkomt tegen een 
tweeden zelfstandigen grond voor 'a Raad8 
besllsslng, zodat nu de eerste daarvoor ge. 
geven grond jui8t Is bevonden, die bestrU
dlng vruchteloos la geschied; 
, Verwerpt het beroep. 

(N . .T.) 

13 April 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Onteigeningswet art. 41, Rv. art. 159). 

Vordering tot onteigening eerst van 
een onr. goed, waarvan voorlopige to
bezitneming heeft plaats gehad, en later 
van een onr. goed. zonder voorlopige in
bezitneming, betde betreffend het ge. 
hele grondbezit van den ontetgende ter 
plaatse. Voeging door de Rechtb, van de 
mken wegens verknochtheid. Daarna. 
wordt de onteigening van belde goede
ren gelijktijdig uitgesproken. 

Dit bracht mede, dat ten tijde van de 
uitspraak der onteigeningen, naar den 
toestand van welk tijdstip de schade
loosstelllngen moeten worden bepaald, 
er noch in de ene noch in de andere zaak 
een niet onteigend deel_ vanhet grondbe
zit van den onteigende aanwezig was en 
bij de berekening van de sc~adeloosstel
lingen dan ook ntet viel acht té geven 
op waardevermindering van zodanig 
niet onteigend deel, ook al zou in een 

der zaken de onteigende een desbetref
fende aanspraak hebben gehandhaafd. 

Zelfstandigheid der vorderingen on
d&nks de voeging. Rentevergoeding. 

A.twb"k:end concl. Adv.-Gen, La.nge
nieijer. 

1, Mr W. E.A. J. Penntng, bij beschik
king van dl~ Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 2 April 1938 voor den bij besluit van 
den Gemeenteraad van Naarden van 29 Juni 
1987 JJ.ls eigenaar van de te onteigenen per
celen R9.llgewezen A. Richard op grond van 
art. 20 van de Onteigeningswet als derde 
benoemd, destijds wonende te Amsterdam. 
thans te Maastricht; 

2. A.. Richard, wonende te Doorn, etsers 
tot cassatie van een tUS8en partijen gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 1 Februari 1949, (adv. Mr W. 
Blackátone); 

t.egen: 
den Burgemeester van Naarden, als zo~lg 
deze gemeente in rechten vertegeilwoordl
gende en voor hSA1· ter tlne va.n onteigenmg 
optredendè, wonende te Naarden, verweer• 
der in <-.aaaatle, (adv. Mr A.E. J. Nyslngh) .. 

De Hoge Raad, enz.: 
0. da.~ voor zoveel in cassatie van belang 

ts, uit het bestreden vonnis blijkt: 
• dat ten name en ten behoeve van de ge
meente Naarden In het belang der volka
huisveating de onteigening is gevorderd bij 
dagVaa.rdlng van 9 April 1938 van onroerend 
goed onder· Naarden, toebehorend aan A. 
Richard, van welk onroerend goed voorlo
pige inbezitneming heeft plaats ,gehad, en 
bij dagvaarding van 21 Met 1948 van ander 
onroerend goed onder Naarden, eveneens 
toebehorend aan A. Richard voomoem~ 
van welk 011roerend goed geen voorlopige 
lnbezttnemtng heeft plaats gehad; 

dat beide zaken bij tussenvonnis van 29 
J'unl 1943 wegens verknoclitbeld zjjn ge
voegd; 
·· dat de gevorderde onteigeningen tezamen 
betroffen het gehele grondbezit van Ri
chard ter plaatse; 

dat bij het bestreden vonnis de onteige
ning van dat gehele grondbezit la uttge
aprokèn, äe schadeloosstelling voor het ge
deelte, waarvan de onteigening bij de eerste 
dagvaarding werd gevorderd, iB bepaald op 
f 20.171,25 te vermeerderen met de rente 
daarva.n. ad 5 % per jaar van 7 Juni 1988 af 
tot den dag der betaling en de schadeloos
stelling ,voor het overige gedeelte 1s bepaald 
op f 64.381,50 met gelijke rente van den dag 
van het vonnis tot dien der betaling; 

O. dat tegen voornoemd vonnis als middel 
van cassatif: is aangevoerd: 

S. en v. t. vau de artt. 158, 168 der Grond
wet, 1, 2, a, 18, 20. 24, 27 tot en met 37, 40, 
41. é4a_ 54b, 54f, 64h, 56, 59, 77, 78, 79, 83, 
88, 92, 92a, 96 der Onteigeningswet. 20 R. 0., 
48, 59, 159 Rv., 

doordat de ~t'baµk. uitspraak doende 
in de gevoegde zaken: 

in de x.aak 824/38 het bedrag der aan etser 
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sub 1 toekomende schadeloosstelling heeft 
vastgesteld op f 20.171,25 te vermeerderen 
met de rente daarvan ad 5 % per jaar van 
7 J'unl 1938 af tot den dag der betaling en 
in de zaak 1896/43 het bedrag der aan eiser 
sub 2 toekomende schadeloosstelling heeft 
vastgesteld op f 64.881,50 te vermeerderen 
met de rente daarvan ad 5 % per jaar van 
1 Februari 1949 af tot den dag der betaling, 

?.Onder onderzoek te doen naar en te be
slissen of en zo ja, tot welke bedragen: 

a. eiser sub 1 aanspraak kon doen gelden 
op schadeloosstelling terzake van waarde
vermindering van het in de zaak 814/38 niet, 
doch ln de mak 1896/43 wèl onteigende als 
noodzakelijk gevolg van de in de zaak 824/38 
uitgesproken onte:tgenlng en 

b. eleer sub 2 aanspraak kon doen gel" 
den op schadeloosstelling ter zake van 
waardevermindering van het in de zaak 
1896/48 niet, doch in de zaak 824/38 wèl ont
eigende als noodzakelijk gevolg van de in 
de zaak 1396/43 uitgesproken onteigening, 

hoedanig onderzoek voor een Juiste bepa. 
llng van de aan eisers ter zake der respec
tieve onteigeningen toe te leggen achade
loosatelllngen onontbeerlijk was, vooreerst 
met het oog op de berekening der aan eiser 
sub 1 in v~rband met de voorlopige inbezit
neming ,•an het in de zaak 824/38 onteigen
de toekomende rentevergoeding en boven
dien ~m<L.t ondanks de gevoegde berech
ting der belde procedures - welke aan de 
zelfstandigheid van elke der In het bestre
den vonnis vervatte onteigeningen niet af
doet - ingevolge art. 65 der Onteigenings
wet rekening viel te houden met de moge
lijkheid, dat s}echts de in één der zaken 
uitgesproken onteigening uiteindelijk effect 
van eigendomsverlies voor de partJj tegen 
welke d~ onteigening werd uitgesproken ml 
erlangen, hebbende de Rechtbank zich alzo 
ten onrecbte - klaarblijkelijk op het on
jute voeu.poor van deskundigen - in bel
de zaken onthouden van onderzoek naar 
schade wegens waardevermindering van 
het niet-onteigende_ zulks nog wel niette
genstaande van de zijde der onteigende 
partij ten proceBBE beroep was gedaan op 
het waardeloos worden als bouwterrein van 
de in de zaak 1396/48 te onteigenen gronden 
als gevolër van de onteigening In de zaak 
824/38, welke stelling door de Rechtbank 
niet In haar onderzoek naar den omvang 
der toe te kennen achadeloosstelllngen is 
betrokken, noch bij naar den eiB der Wet 
gemotiveerde besliuing iB ter zijde gesteld; 

0. ten aanzien van dit middel: 
d&t de R€.chtba.nk bij het bestreden vonnis 

gelljktijdig de onteigening heeft uitgespro
ken van het onroerend goed, waarop de 
eerst aanhangig gemaakte vordering tot 
onteigening betrekking bad, en van het on" 
roerend goed. waarop de later Ingestelde 
vordering betrekking had, welke goederen 
te zamen het gehele grondbezit van eiser 
Richard tei· plaatse uitmaa.kten; 

dat zulks medebracht, dat ten tijde van 
de uitsvraak van de onteigeningen, naar 
den toestand van welk tijdstip de toe te 

L. 1949 

kennen schadeloosstellingen moeten worden 
bepaald. er noch in de ene zaak noch in de 
andere een niet onteigend deel van het 
grondbezit van Richard aanwezig was en 
bij de bere)tenlng van de schadeloosstellin
gen dan ook niet viel acht te geven op 
waard~vermindering van zodanig niet ont
eigend deel, ook al zou in een der zaken de 
onteigende een desbetreffende aanspraak 
hebben~ehandhaafd; 

dat hierin geen verandering brengt, dat 
voeging van voor denzelfden rechter aan
hangige zaken wegens verknochtheid aan 
de same~voegde vorderingen baar zelf
standigheid niet ontneemt, daar dit den 
rechter niet belet in de ene zaak rekening 
te houden met de gelUktijdig uitgesproken 
onteigening in de andere zaak ; 

dat voorts de ingevolge art. 54 h der Ont. 
eigeningswet ter zake van voorlopige inbe
zitneming onder de scbadeloosat-elling te be
grijpen wettelUke intereasen berekend wor
den over de schadeloosstelling, welke los 
van die inbezitneming valt toe te kennen, 

· zodat, nu blljkens het voorafgaande 1n de 
~ waarin te dezen voorlopige inbezit
neming heeft plaats gevonden, van waarde
verminderïnt van een niet ontetgend deel 
geen sprake la, ten onrechte bij het middel 
wordt gesteld. dat in verband met de rente
vergoeding vaatstelling van die waardever
mindering onontbeetlUk ia; . 

dat zulks evenmin onontbeerlijk ie met 
het oog op de bij het middel gestelde moge
lijkheid, dat ingevolge art. 65 der Onteige
ningswet één der uitgesproken onteigenin
gen ve~valt terwijl de andere in stand blijft, 
daar alsdan de in dit artikel en eventueel de 
in art. 64 f, eerste lid, onder 2°, verleende 
aanspraak op schadevergoeding benadeling 
van den onteigende kan tegengaan; 

dat blijkens het voorafgaande de bij het 
middel aangevoerde grieven niet tot cassa
tie van het bestreden vonnis kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 460). 

Conclusie Adv.-Oen. Mr Langemetjer. 

De probleeD1Btellinc van deze zaak is op 
zichzelf een 1Jeer eenvoudige. De gemeente. 
thans gedaagde in caseatie, begon in 1938 
een geding tot onteigening tegen de eerste 
eiser in cassatie (,.derde" als bedoeld in art. 
20 Onteigeningswet) met betrekking tot die 
stukken van een aan de tweede eiser in cas. 
satie toebehorend complex terreinen. welke 
volgens een uitbreidingsplan der gemeente 
tot wegen waren bestemd. Tevens vorderde 
de gemeent6 onteigening van stroken ter 
breedte van één Meter aan weerszijden van 
die wegen, .,dwangatroken'' zoals men het 
wel noemt. De gemeente verkreeg voorlo
pige inbezit.neming. In 1943 begon de ge
meente tegen de tweede eiser een geding 
tot onteigening van de rest van hetzeltde 
complex: belde zaken w,erden op haar inci
dentele vordering gevoegd. Dit gaf aan des- 1 

kundigen, die ook in de eerste mak ten tijde 
van de voeging bun advies nog niet hadden 
uitgebracht. aanleiding om zich op het 

J3 
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standpunt tA:; stellen. dat hierdoor de bere
kening van de schadevergoeding sterk werd 
vereenvoudigd, daar men nu geen rekening 
meer behoefde te houden met de waarde
vermlndertng, dle de in de latere onteige
ning .begrepen gronden waarschljnUJk on
dergaan zouden hebben als gevolg van de 
eerste. ontelgenlng. ZIJ berekenden dus de 
waarde van het gehele complex, waarbij zij 
slechts onderscheid maakten tussen de de
len daarvan dle aan de Oostzijde en die 
welke aan de Westzijde van de spoorlijn 
Amsterdam-Amersfoort gelegen zUn. Ver
volgens verdeelden zij, met inachtneming 
dier laatstt, onderscheiding, de aldus gevon
den vergoeding o-Yer de objecten van de bei
de onteigeningen naar ,evenredigheid van 
het ln elk der belde laatste begrepen opper
vlak. Richard heeft tegen de berekening 
van deskundigen wel bezwaren ingebracht, 
echter van andere aard dan het thans aan 
de orde ge-stelde, en die bezwaren stjn door 
de rechtbank verworpen. DeR besUste over
eenkomstig het advies en kende aan Ri
chard uit hoofde van de voorlopige inbezit
neming rente toe over de achadever8'08ding, 
die werd vastgesteld voor het in de eerst 
begonnen procedure on tetgende. 

Thans in cassatie wijzen eisers voor het 
eerst erop, dat Richard aldus naar bun me
ning, als gevolg van het berekenen van de 
vergoe,jjn.g voor het gehele complex ineens, 
voor een belangrijk bedrag is tekortgedaan, 
namelijk voor de rente over het bedrag van 
de waardevermindering, dle de in de latere 
onteig"\~nlng begrepen grond onderging als 
gevolg van de vroegere onteigening. Deze 
waardèvermlnderlng zou In de voorstelling 
-.an eisers In het bijzonder veroorzaakt zijn 
door de zogenaamde dwangstroken, waar
door Richard In het gebruik van de niet In 
de eerste onteigening begrepen grond In 
sterke mate afhankelijk werd van de mede
werking der gemeente, wter grond hem nu 
immers van de openbare weg scheidde. 

De vraag ls dus In het stelsel der Ont- . 
etgenlngewet allereerst deze: Behoort ver
goeding Vllll genoemde schade - aangeno
men dat die inderdaad wordt geleden - tot 
,,de t?chadeloosstelllng" in de zin van art. 
64 h der Wet, waarover volgens dat artikel· 
In geval van voorlopige inbezltnemlng rente 
wordt vergoed? 

Voor de beantwoording van deze vraag is 
va..n groot belang Uw arrest van 26 Januari 
1938, N. J. 1988 No. 708, waarbij beslist is, 
dat de toestand ten tijde van de onteigening 
de grootte van genoemde schadeloosstelling 
bepaalt. Het komt mij zelfs aannemelijk 
voor dat dit ar~t de beslissende grond 
voor de Rechtbank is geweest om zich te 
verenigen met het advies van deskundigen, 
aan welks btllljkbeid tegenover Richard 
toch wel twijfel moest rijzen. Wel bad Ri
chard voor de Rechtbank niet het boven 
vermelde betoog gevoerd, maar toch wel een 
betoog, dat de ~achten In die richting 
moest leiden, nog daargelaten dat ik mij 
moeilijk kan vool'lltellen, dat de Recbtbank 
ar zich geen rekenschap van heeft gegeven, 

dat Richard• op deze wijze geen vergoeding 
ontving voor een waardevermtndering van 
het in de tweede onteigening begrepene, 
welke waardevermindering gedurende on
geveer tien jaar op hem gedrukt heeft. wan~ 
neer de Rechtbank geen bliJk geeft dlt over
wogen te hebben. dan verklaar ik dat uit de 
stilzwijgende redenering, dat Uw arrest 
dwingt om de schadeloosstelling, ook als 
grondslag van de rente van art. 64h, te be
rekenen naai· de toestand bij de onteigening 
en dat op dat tijdstip van waardeverminde
ring van een overblijvend deel geen sprake 
meer kon· zijn, omdat het gehele complex 
toen gelijktijdig werd onteigend 

Het fó;chJjnt mij echter geen uitgemaakte 
zaak toe. d&t de Rechtbank, indl-en zij aldus 
geredeneerd zou hebben. een juiste toepas
sing zou hebben gegeven aan de gedachten
gang vàn Uw genoemd arrest. Dit laatste 
toch maakt na het reeds vermelde hoofd
beginsel te hebben opgesteld <een onder~ 
scheiding. Uitgesloten is slechts vergoeding 
van een "bloot voorlopig tot aan de ontei
genlng ge]eden nadeel'', maar ntet van "een 
bestanddEiel van de door de onteigening zel
ve toegebrachte schade (dat) ook zonder 
voorloplgt. inbezitneming geleden zou zijn". 

Interes88llt is het nu te zien, op welke 
staat van zaken Uw Raad deze onderschei
ding toepaste. H,et ging om schade tenge
volge van het feit, dat een weiland in twee 
delen werd gedeeld door de aan te leggen 
weg. Dez~ schade zou worden weggenomen 
door verlening va.n rechten van uitweg. 
Deze rechten konden echter eerst in wer
king tredet: wanneer de weg voltooid zou 
zijn en d'W' leed de onteigende partij de 
schade voortvloeiende uit het missen van 
verbindlnt.t tussen de beide delen van zijn 
weiland gedurende het tijdsverloop van de 
voorloptgo Inbezitneming tot aan het vol
tooien van de weg. De onteigenende partij 
betoogde nu, dat deze schade practiach ge
leden werd op het ogenblik der voorlopige 
inbezitneming en daarom niet begrepen kon 
worden In de naar het ogenblik der onteige
ning te bE.rekenen schadelooestelllng. Uw 
Raad verwierp dit standpunt en achtte bier 
een schade aanwezig van de soort, die vol
gens de zoëven aangeduide onderscheiding 
wel voor vergoeding In aanmerking kwam. 

Wannef'r men nu deze gedachten wll toe
passen op het geval dat Uw Baad thans" 
bezig houdt, dan schijnt het julst om zich de 
vraag allereerst te stellen afgezien van de 
tweede onteigening. Deze laatste immers is 
een op zichze11 van de eeJ"Ste onteigening 
onafbanke)Jjke omstandigheid gelijk zich in 
het geval van 1938 niet voordeed. Nu schijnt 
het mij niet twijfelachtig, da.t de waarde
vermindering in deze verondersteWng ,een 
schade dooi- de onteigening, niet een door 
de voorloplgfl inbezitneming zou zijn. 

Brengt nt: de tweede onteigening hierin 
verandering? De vraag is zeker niet een
voudig, maar ik zou menen van niet. Tot de 
mening dat het wél zo zijn zou, kan aanlei
ding geven de gedacbtengang, dat de ont
eigende nn immers de schade niet lijdt om-
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dat de waarde van het overgebleven land 
nog geen invloed heeft ondergaan van de 
immers nof niet voorgevallen eèrste ont~ 
eigening en hij dus ook de volle waarde van 
het object der tweede onteigening ontvan
gen kan. Zo echter zou men Juist de ge
dachte van Uw arrest van 1988 miskennen, 
die Is, dat een nog niet uitgesproken ont
eigening 111 geval van voorlopige inbezitne
ming reedc. schade kan toebrengen voordat 
zij is uttge1:1proken. Bovendien zou men zich 
aldus aan een cirkelredenering schuldig 
maken, want de vraag ie Juist, of niet de 
splitsing in twee onteigeningen dwingt om 
het object van elke onteigening te zien als 
een apart object, welks waarde slechts be
paald wordt door de in het betreffende on t
eigentngsgt:;ding zich voordoende omstan
digheden, waartoe Juist door die splltsing 
niet behoort de andere onteigening. De 
vraag, of de werking van de splitsing wel
llch t weer is opgeheven door de latere voe
ging, bespreek Ik aanstonds. 

Eerst echter merk Ik op, dat er een sterke 
grond van redelijkheid is om aan de ver
deling van de onteigening 1n twee gedingen 
- ,een willekeurige daad van de gemeente 
- deze beslissende betekenis ten laste van 
de gemeente toe te kennen. Deze splltsing 
namelijk bezorgde de' gemeente In ander op
zicht een niet onbelangrijk voordeel. Had 
zij onmiddellijk een geding tot onteigening 
van het gehele complex aangevangen en 
voorloplgf' inbezitneming gevraagd van het 
gedèelte da: zij onmiddellijk nodig had, dus 
hetzelfde dat thans in de eerste onteigening 
begrepen ":as, dan was zij rente schuldig 
geworden over de schadeloosstelling voor 
het gehele complex (Uw arrest van 19 De
cember 1927, N. ;f. 1928, blz. 236, W. 11806). 
Het was zeker redeUJ"k, dat de gemeente dit 
trachtte te vermijden, want het zou een on
gegrond voordeel voor Richard betekend 
hebben, maar het is dan ook redelijk dat de 
gemeente de consequenties draagt van het 
middel waardoor zij dat vermeed, de spilt- , 
eing in twee gedingen, nu die consequenties · 
Juist daarin zouden bestaan dat een even 
ongegrond nadeel voor Richard zou ont
e~n. Als zodanig zie ik namelijk het ver
lies dat' voor Richard moest voortvloeien 
uit de omstandigheden, dat de splitsing bet 
aan de gemeente mogelijk maakte om te 
komen tot een voorlopige in bezitneming die 
zonder splitsing de gemeente blijkbaar te 
duur zou zijn uitgekomen. Men zou het zo 
kunnen zeggen: de eerste onteigening in 
haar concrete gedaante_ n&meUJ°k beperkt 
tot het onmisbare minimum (met dwaog
atroken), maakte de inbezitneming en daar
mede de schade mogelijk. 

De volgende vraag ia, of de met instem
ming van beide partijen tot stand gekomen 
voeging hierin weder verandering bracht. 
In beginsel m.i. zeker niet. Voeging dient 
óm. een juiste beslissing van twee samen
hangende gedingen gemakkelijk te maken, 
maar brengt geen verandering in de be
alissing die voor elk geding afzonderlijk in 
beginsel de juiste zou zijn geweest. 

Men zou de vraa,r natuurlijk ook nog 
aldus kunnen stelleq: Lag in dit bijzonder 
geval in de medewerking van beide ont
eigende partljen tot de voeging wellicht op
gesloten een afstand van het betreffende 
onderdeel der schadeloosstelling? Ook du.e 
vraag zou lk ontkennend beantwoorden. 
Immers, is mijn voorafgaand betoog Juist, 
dan bestond dit onderdeel m. de va.n rechts
wege door art. 64 h toegekende rente over 
een bepaalde poet, de 1n dat artikel bedoelde 
achadelooaetelllng, die eveneens een groot
heid WBB, die de rechter aan de hand van 
de in het eerste geding vastst.aande feiten 
slechts op 64m wijze Juist kon berekenen. 
Het ging hier dus niet om een afzonderlijke 
schadefactor, waarop de onteigende par. 
tijen nog moesten wijzen en waarop zij ook 
konden nalaten te wijzen. Evenmin zou het 
m.l. geoorloofd zijn aan te nemen, dat de 
onteigenden de gehele post waardevermin
dering van het nl~t onteigende enkel door 
de voeging reeds zouden hebben la.ten val
len. Een zo verre strekking mag aan de 
voeging, die alleen op gronden van proces
suele doelmatigheid gevraagd is en in ver
band waarmede het punt 1n quaestie in het 
geheel niet is ter sprake gekomen, niet wor
den toegekend 

Ook zou lk geen afstand van recht zien 
in het feit, dat de onteigenden in een nota 
aan deskundigen - waarvan met de tussen
schakel van advies en vonnis Uw Raad kan 
kennisnemen - hebben erkend. dat de be
rekening van de waarde van het onteigende 
thans 1n belde onteigeningen te zamen kon 
geschieden. ,,Berekening van de waarde van 
het onteigende" is nog niet noodul.kelijk 
hetzelfde als ,,schadeloosstelling"' en ik zou 
de eerste uitdrukking zeker niet uitbreidend 
willen uitleggen in de zin van de laatste, 
nu niets erop wUat, dat etsers tot cassatie 
de consequentie va.n zulk een uitbreidende 
uitlegging hebben overzien, integendeel. 

Mijn slotsom is dus, dat de Rechtbank 
door de voeging niet van de plicht werd 
vrijgesteld om de schadeloosstelling in de 
eerste mak, ter berekening van de rente 
volgens art. 64 h, te bepalen zonder met de 
tweede zaak rekening te houden en dan na
tuurlijk de schadevergoeding 1n de tweede 
zaak zoveel lager te bepalen als die in de 
eerste zaak aldus hoger werd - uitgezon
derd natuurlijk de ver.hoging met de rente. 

De vraag is ter sprake gekomen. of niet de 
consequentie hiervan zijn zou, dat ook in 
de latere ontetgenlng de waarde moest wor
den berekend los va.n de eerste, zodat ook 
in deze zaak. scbadeloOSBtelllng zou m.oeten 
worden toegekend wegens waardevermin
dering va.n het "overblijvende", nota bene 
het object van de eerste onteigening. Men 
zou dan natuurliJ"k tot een veel te hoge 
schadevergoeding komen, die dan weer zou 
moeten worden bepaald onder voorbehoud 
van verbetering voor het geval dat inder
daad belde onteigeningen geëffectueerd 
zouden worden. Ik geloof echter geenszins, 
dat er voor deze wel zeer onpractische con" 
sequentie reden is. Hier doet nu Juist m.l. 

J 



1949 14 APRIL 196 

de voeging haar werking gelden. Déze toch 
maakte het mogelijk om in elk van beide 
zaken rekening met de andere te houden, 
voorzover dit practisch was, zonder de juiste 
beslissing van elke zaak te veranderen. Dat 
betekent dus,· da.t in de eerste zaak de plicht 
om rente toe te kennen dwong om de scha
deloosstelling te berekenen met afzien van 
de tweede zaak. Maar het schiep tevens de 
mogelijkheid om in de tweede zaak de scha
deloosstelling te bepalen rekening houden
de met het feit, dat een deel der schade 
reeds in de eerste zaak vergoed werd. 

De door eisers tot cassatie ter sprake ge
brachte mogelijkheid, dat een van beide ont
eigeningen niet zou doorgaan, mocht daar
bij m.i. worden verwaarloosd Om daarmede 
rekening te houden zou hoogstens aanlei
ding hebben bestaan, indien de oorspronke
lijke gedaagden dat hadden verzocht. Hun 
medewerking tot de voeging gaat eerder van 
het tegengestelde standpunt uit. 

Het middel van eisers, dat ik tot dusver 
opzettelijk slechts naar zijn essentiële 
strekking heb weergegeven luidt: (zie ar
rest H. R., .Red.). 

Uit mijn voorafgaand betoog volgt, dat ik 
dit middel in zijn eerste onderdeel gegrond 
zou achten, in zijn tweede daarentegen niet. 

Eén vraag blijft nog over, namelijk deze 
of het middel niet een ontoelaatbaar novum 
in cassatie oplevert. nu vast staat dat eisers 
tot cassatie het in het middel opgesloten be
toog in prima volstrekt niet hebben ge
voerd Ik zou deze vraag ontkennend willen 
beantwoorden. Wat eisers tot cassatie be
togen is niets anders dan de zuiver juridi
sche gevolgtrekking, die de rechter ambts
halve had moeten verbinden aan de vast 
staande feiten of althans aan de gestelde 
feiten, indien deze bij onderzoek juist be
vonden zouden zjjn. Ik betoogde reeds dat 
noch uit de medewerking tot voeging noch 
uit de not.a aan deskundigen mag worden 
afgeleid dat de toenmaals gedaagden van 
een dier consequenties afstand deden. Uw 
arrest van 22 Juli 1938, N. J. 1939, No. 89 
schijnt hier inderdaad een bijzonder goed 
vergelijkbaar precedent. Zelfs is het hier 
zich voordoende geval nog sterker. Destijds 
toch had de eiser tot cassatie in prima van 
zijn onjuiste en voor hem nadelige ziens
wijze uitdrukkelijk doen blijken. In casu 
daarentegen hebben eisers hoogstens lm
plicite een dergelijke onjuiste opvatting be
aamd Vergelijking met een geva.l als dat 
van Uw arrest van 29 Maart 1922, N. J. 
1922, 650, W. 10968 is geheel onjuist. Daar 
was de gehele schadefactor waardevermin
dering van het overblijvende in prima niet 
aangevoerd, hier Juist wel ter dege. 

Ik meen, dat de beslissing van de Recht
bank moet worden gezien niet als een on
voldoende motivering, maar als een ver
keerde toepassing der wet, in het bijzonder 
van art. 54 h der Onteigeningswet. Uw Raad 
zal echter niet aanstonds ten principale uit
spraak kunnen doen, daar tengevolge van 
de naar mijn mening onjuiste opvatting 
van de Rechtbank het bedrag, theoretisch 

zelfs het bestaan, van .de post waarover 
rente had behoren te worden toegekend niet 
vaststaat. Verwijzing zal dus moeten volgen 
naar de Rechtbank. 

Ik concludeer mitsdien dat Uw Raad het 
vonnis waarvan beroep vernietige en de 
zaak verwijze naar de Arr.-Rechtba.nk te 
Amsterdam teneinde haar met inachtne
ming. van het door U te wijzen arrest verder 
te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

14 April 19,i9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 16.) 

Onder ;,belanghebbende" moet wor
den verstaan hij, die redelijkerwijze ge
vaar, schade of hinder in de zin van art. 
11 kan duchten. Dit is niet het geval 
met een naburige gemeente als zodanig, 
aangezien niet is gebleken, dat in de 
omgeving van de te stichten inrichting 
bebouwde of onbebouwde percelen, 
waarop de gemeente het eigendoms
recht of enig ander zakelijk recht kan 
doen gelden, zijn gelegen. Een gemeen
tebestuur kan aan geen enkele wette
lijke bepaling de bevoegdheid ontlenen 
om be~waren, welke ingezetenen der 
gemeente van de inrichting zouden 
kunnen ondervinden, in beroep naar 
voren te brengen. 

Wij JULIAN~ enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van 
Haarlemmermeer, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van Benne
broek van 31 Juli 1948, No. 43, waarbij aan 
de Naamloze Vennootscbap P. C. Zanen, 
Aannemers- en wegenbouwbedrijf te Heem
stede, en haar rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning is verleend tot het 
oprichten van een inrichting voor het stor
ten van vuilnis op de terreinen, kadastraal 
bekend gemeente Bennebroek, sectie ~ 
Nos. 1745 en 1747; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1949, No. 288/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 6 April 1949, No. 152, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

o. dat bij besluit van burgemeester en 
wethouders van Bennebroek van 31 Juli 
1948, No. 48, aan de Naamloze Vennootschap 
F. C. Zanen, Aannemers- en wegenbouw
bedrijf te .Heemstede, en haar rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het oprichten van een inrichting 
voor het storten van vuilnis op de terreinen, 
kadastraal bekend gemeente Bennebroek, 
sectie A, Noe. 1745 en 1747; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Haarlemmermeer in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat bij onder
zoek.gebleken is, dat het desbetreffende ter
rein vroeger is uitgeveend en dat de ver
zoekster voornemens is de door d,e uitvening 
ont.stane zeer diepe kuil te dempen met 
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stadsvull en dit vuil af te dekken met teel
aarde; dat bij deze gang van zaken aldaar 
jarenlang een vuilnisbelt aanwezig zou zijn; 
dat dientengevolge de bewonera van de wo
ningen Bennebroekerdijk 3 tot en met 59 
binnen bun gemeente, welke gelegen zijn 
ten oosten en op een afstand van circa 60 
meter van de onderhavige terreinen. bij de 
heersende westelb"ke windrlcbtlng binder 
zouden ondervinden van stank en over
waaiende stof van die belt; dat zich voorts 
op en om deze vuilnisbelt ratten. insecten 
en ander ongedierte muden nestelen, waar
van de genoemde bewoners hinder, gevaar 
en schade muden ondervinden: dat het ge
grond zijn van voormelde bezwaren blijkt 
uit het feit, dat ook de voornoemde bewo
ners schriftelijk bij het gemeentebestuur 
van Bennebroek hebben geprotesteerd tegen 
het oprichten van de bedoelde inrichting; 
dat hun college daarom gemeend heeft te
gen het oprichten van de onderhavige ln
richtlng de voormelde bezwaren te moeten 
indienen; dat de directeur van gemeente
werken hunner gemeente, daartoe door hun 
college gemachtigd, deze bezwaren op de 
Hinderwetzitting op 16 Jull 1948 om 11 uur 
namens hun college tegenover de burge
meester der gemeente Bennebroek geuit en 
toegelicht heeft: da.t burgemeester en wet
houders van Bennebroek, niettegenstaande 
de Ingebrachte bezwaren. hun college bij 
schrijven van 31 Juli 1948, No. 9708, het
welk eerst op 4 Augustus 1948 Is ontvangen, 
hebben bericht, dat zij aan <)e genoemde 
vennootschap en haar rechtverkrijgenden 
de gevraagde vergunning hebben verleend 
dat zij op grond van hret vorenstaande als 
belanghebbende ln de zin van art. 16 der 
Hinderwet, in beroep komen; 

0. dat krachtens art. 16 der Hinderwet 
tot het instellen van beroep tegen beslissin
gen, door burgemeester en wethouders inge
volge art. 12 dier wet genomen, gerechtigd 
zijn de verzoeker en de belanghebbende, 
ieder voorzover hij in het ongelijk ls gesteld; 

dat onder "belanghebbende", In voormeld 
art. 15 genoemd, moet worden verstaan hij, 
die redeUjkerwjjze gevaar, schade of hinder 
in de zin van art. 11· der Hinderwet kan 
duchten; 

dat zulks niet het geval 1s met de ge
meente Haarlemmermeer als zodanig, aan
gezien uit de stukken niet is gebleken, dat 
in de omgeving van de onderhavige Inrich
ting bebouwde of onbebouwde percelen, 
waarop de gemeente het eigendomsrecht of 
enig ander mkelijk recht kan doen gelden, 
zijn gelegen; · 

dat voorts het gemeentebestuur aan geen 
enkele wettelijke bepaling de bevoegdheid 
kan ontlenen om be.zwaren. welke ingezete
nen der gemeente van de inrichting zouden 
kunnen ondervinden, In beroep naar voren 
te brengen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
burgemeester en wethouders van Haar-

lemmermeer niet-ontvankelijk te verkla.ren 
in bun beroep. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A.B.) 

19 April 19.t9. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Politleambte
narenreglement art. 78.) 

strikt genomen ls art. 78. te lid aan
hef en sub a (ontslag op grond van het 
verlies van een vereiste voor de be
noembaarheid, door het bevoegd gezag 
gesteld bij een regeltng aan de benoe
ming voorafgegaan) niet van toepas
sing in het o.nderhavige geval, waar de 
politie.ambtenaar bij uitspraak van het 
Tribunaal o4m. Is ontzet van het recht 
tot het bekleden van openbare ambten 
en bedieningen. 

Niettemin is het ontslag niet in strijd 
met de toepasselijke 9rigemeen verbin
dende vool"BChrlften. omd&t de bu~
meester verplicht was de uitspraak v.h. 
Tribunaal te eerbiedigen en deswege 
verplicht de ambtenaar te ontslaan. 

Ook al ls betrokkene inmiddels in het 
recht van openba.re ambten te bekleden 
hersteld, dit neemt genoemde verplich
ting niet weg, terwijl daartegenover 

• niet ·de verplichting staat hem weder
om te benoemen. 

De Burgemeester der Gemeente U., eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
z., wonende te U., gedaagde in hoger be
roep. 

De Centrale Raad van Beroep. 
Wat aangaat de feiten van het tw'8tuedJag: 
0. dat eiser op S Juni 1948 het navolgen

de besluit heeft genomen: 
"De Burgemeester van U., Hoofd der 

gemeentepolltle; 
Gelezen de brief van de Hoofdcommissa

ris van Polltle van 22 Mei 1948, Lr Cc, nr. 
3712; 

0. dat de agent van gemeentepolitie. z .. 
bij vonnis van het Tribunaal dd. 13 April 
1946 onder meer is ontzet uit het recht tot 
het bekleden van openbare ambten en be
dieningen op welke uitspraak op 4 Juni 
1946 flat-executie is verleend; 

o. dat Z. voornoemd derhalve alsnog 
dient te worden ontslagen uit de politie
dienst; 

Gelet op het Politiebesluit 1945 ( StbL nr. 
F 250) en op het KoninkUJk Besluit van 
22 December 1945, Stbl. nr. F 3241 hou
dende aanwijzing van gemeenten met ge
meentepolltie; 

Mede gelet op het Politie-ambtenaren
reglement; 

Besluit: 
gerekend met Ingang van 4 Juni 1946 

aan de agent van gemeentepolitie, z., ont
slag uit de polltledienst te verlenen."; 



1949 19 APRIL 198 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venbage. bij welk gerecht gedaagde tegen 
dat besluit beroep had ingesteld, bij uit
spraak van 7 Januari 1949 naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - onge
grond heeft verklaard gedaagde•s vorde
ring tot vernietiging der bestreden beslis
sing, het beroep voor het overige nle~ont
vankeliJ"k heeft verklaard en etsers voor
meld besluit heeft gewijzigd. In voege. dat 
het dictum in plaats van "gerekend met 
ingang van 4 Junl 1946 aan de agent van 
gemeentepolitie, Z., ontslag ult de politie
dienst te verlenen", luidt: gerekend met 
ingang van 6 Juni 1946 tot 80 April 1948 
aan de agent van gemeentepolitie, z., ont
alag uit de polltiedlenst te verlenen; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak in ho
ger beroep ls gekomen en heeft venocht 
die uitspraak te vernietigen, althans voor
zoveel betreft het laatste gedeelte daarvan, 
betrekking hebbende op de wijziging van 
het bestreden besluit, en het tegen dat be
sluit In eerste aanleg ingestelde beroep als
nog ongegrond te verklaren: zijnde daar
toe In hoofdzaak a&ngevoerd.: 

,.Blijkens de overwegingen van de uit
spraak heeft het Ambtenarengerecht zijn 
wijziging van het bestreden besluit doen 
steunen · op art. 46 der Ambtenarenwet 
1929, luidende als volgt: 

Bij de uitspraak kan de aangevallen }>e
sllaalng gewijzigd word.en, ook ten nadele 
van degene. die daartegen in beroep is ge
~omen0. 

In art. 47 der Ambtenarenwet 1929 is 
echter bepaald, dat het gerecht enkel de 
aangevallen besluiten, enz., kan nietig ver
klaren en, voorzoveel nodig, kan bepalen, 
dat het administratief orgaan zal doen of 
besluiten. hetgeen het ingevolge wet of 
algemeen verbindend voorschrift doen of 
besluiten moet. Blijkens de uitspraak van 
Uw Raad van 8 April 1947, A.W. 1947/ B 4 
(Administratieve en Rechterlijke Beslis
singen 194 7, blz. 841) moet de bepaling van 
art. 46 der Ambtenarenwet 1929 worden 
gelezen in het verband. waarin het in de 
wet Is geplaatst en in het bijmnder In aan
slu1t1ng op het dadelijk daarop volgende 
art. 47, waarvan het eerste Ud ondubbel
zinnig bepaalt, dat het gerecht enkel de 
aangevallen besluiten kan nietig verklaren 
en dan, voorzoveel nodig, bepalen. dat het 
administratief orgaan w besluiten, het
geen het ingevolge wet of (andere) alge
meen verbindende voorschriften moet be-
sluiten. . 

De bovengenoemde uitspraak van het 
Ambtenarengerecht is m.i. dan ook in 
strijd met het bepaalde in art. 47 der Amb
tenarenwet 1929, zoals dit, ook naar het 
oordeel van Uw Raad, behoort te worden 
opgevat en zal derhalve niet In stand kun
nen blijven. 

Dit laatste klemt temeer, wa.nneer wordt 
gelet op een der overwegingen in de bo
venaangehaalde uitspraak van Uw Raad 
van 8 April 1947, luidende: 

.,dat uit dle bepaling (art. 47) naar vo-

ren treedt, dat de ambtenarenrechter niet 
zelf op den bestuurszetel mag plaats ne
men, doch aan het administratief orgaan 
moet overlaten het besluit te nemen, dat 
de rechter vermeent genomen te moeten 
worden". 
. Het Ambtenarengerecht heeft immers 
door het dictum van het besluit van 8 Juni 
1948 in bovengenoemde zin te wijzigen in 
feite een nieuwe benoeming willen bewerk
stelligen, daar het ontslag als ambtenaar, 
zoals het Ambtenarengerecht zelf ln zijn 
overwegingen van de uitspraak toegeeft, 
de losmaking Inhoudt van de ambtelijke 
band voor onbepaalde tijd Tot die nieuwe 
benoeming la echter krachtens de wette
lijke bepalingen uitsluitend de burgemees
ter als hoofd der gemeentepolitie ln dit 
geval bevoegd. De figuur van een "tijdelijk 
ontslag" is in de onderscheidene rechts
posltle-regelingen, zowel in die voor de 
politie-ambtenaren, als In die voor de amb
tenaren in het algemeen, niet bekend 

De door het Ambtenarengerecht In dit 
geval aangenomen rechtsplicht om een 
ontslag voor bepaalde tijd te verlenen, be
staat In feite niet. De enkele omstandig
heid, dat in die "bepaalde tJjd'• geen andere 
gronden voor ontslag zouden zijn opgeko
men, houdt op zichzelf nog niet In, dat er 
een rechtsplicht zou bestaan om juist Z. 
wederom In de polltledlenst aan te stellen. 
De beoordeling van de vraag, of een be
paalde persoon In aanmerking ka.n worden 
gebracht voor een aanstelling, herbenoe
ming of herplaatsing In overheidsdienst, 
berust uitsluitend bij het tot ln dienstne
ming bevoegd gemg. Dit gemg zal toch, 
indien het recht om ambten te bekleden 
wederom wordt verleend en een verzoek 
om herplaatsing wordt Ingediend. nader 
moeten beoordelen, of de mogelijkheid en 
wenselijkheid om daartoe over te gaan, 
aanwezig zijn. Voor deze beoordellng zou 
het nodig zijn nadere inllchtlngen in te 
winnen bij de Minister van Justitie. 

In dit verband dient er nog op te worden 
gewezen. dat de door het Ambtenarenge
recht aangenomen rechtsplicht tot zeer on
gewenste conseqentles zou kunnen lelden. 
In vele gevallen zijn sedert de bevrijding 
personen uit de overheidsdienst ontslagen, 
omdat zij bij onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak. zijn ontzet uit het recht 
om ambten te bekleden. Het is mogelijk. 
dat in een aantal gevallen de belangheb
benden op hun verzoek na kortere of lan
gere tijd lo dat recht zullen worden her
steld. Naar de mening van het Ambtena
rengerecht zou er in die gevallen, voorzo
ver er, althans geen andere gronden voor 
ontslag Inmiddels zouden zijn opgekomen, 
een rechtsplicht bestaan om de ontslagen 
personen in hun vroeger ambt te herstel
len. Het zal geen nader betoog behoeven. 
dat, zoals In het bovenstaande ls vermeld, 
er meer en andere voorwaarden vervuld 
zouden moeten zijn voordat aan een ver
zoek van de bela.nghebbende om te worden 
herbenoemd in een dergelijk. gevàl geyolg 
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zou kunne&: worden gegeven. De omstan
digheid, dat Z. reeds wederom was hersteld 
in het recht tot het bekleden van ambten, 
voordat zijn ontslag uit de politiedienst als 
gevolg van de uitspraak van het Tribunaal 
formeel was geregeld, geeft hier princi
pieel geen verschil."; 

0. dat gedaagde beeft gediend van con
tra-memorie en daarbij kennelijk beeft be
doeld te concludèren tot niet-ontvanke
lijk-verklaring van het hoger beroep en 
subsidiair hetzij tot vernietiging der aan
gevallen uitspraak met nietigverklaring 
van eisers besluit, hetzij tot bevestiging 
der aangevallen uitspraak; 

In rechte: 
Post alia: 
0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op 

grond der gedingstukken vaststaat: 
dat het Tribunaa.l te Utrecht bij uit

spraak van 11 April 1946 aan gedaagde, 
agent van gemeentepolitie aldaar, wegens 
hulpverlening aan de vijand heeft opge
legd de maatregelen van internering (ten 
aanzien waarvan het Tribunaal in overwe
ging heeft gegeven deze te beperken tot 
6 maanden, zonder daarbij rekening te 
houden met de tijd reeds in bewaring door
gebracht) en van ontzetting van de rech ... 
ten tot het bekleden van openbare ambten 
en bedieningen en tot het kiezen en van 
verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk 
voorschrift uitgeschreven verkiezingen; 

dat de daarvoor aangewezen Hoge Auto
riteit op 4 Juni 1946 het fiat executie op 
die uitspraak beeft verleend; 

dat de Minister van Justitie bij besluit 
van 3 Mei 1946, genomen met toepassing 
van het Zuiveringsbesluit 1946, heeft be
paald, dat ten aanzien van gedaagde de 
maatregel zal worden toegepast van schrif
telijke berisping; 

dat eiser, omdat de Minister, toen hij dit 
besluit nam, niet bekend was met de uit
spraak van het Tribunaal en het hierop 
verleende fiat executie, bij brief van 22 
Juni 1946 heeft verzocht dtl,t besluit te her
zien en op 27 Mei 1947 heeft aanfedrongen 
op een •spoedige afdoening van deze aan
gelegenheid, maar de Minister bij brief van 
20 Mei 1948 heeft geantwoord geen aan
leiding te vinden voor herziening van zijn 
besluit; 

dat de Minister inmiddels bij besluit van 
29 April 1948, genomen met verwijzing 
naar de artt. 3 en 4 van het Koninklijk 
Besluit van 23 Augustus 1946, Staatsblad 
G 218, gedaagde op zijn verzoek in het 
recht om openbare ambten te bekleden 
heeft hersteld; 

0. dat, nu eisers bestreden besluit van 
3 Juni 1948 (in afwachting van het ant
woord des Ministers) eerst is genomen na 
de inwerkingtreding op 5 Juni 1947 van 
het Politieambtenarenreglement, eiser dat 
besluit terecht heeft genomen mede gelet 
op dit reglement: 

0. dat het Ambtenarengerecht beeft aan
genomen, dat bij dat besluit is toegepast 
art. 78 (1) aanhef en onder a van dat re

. glement, volgens welke bepaling de politie-

ambtenaar kan worden ontslagen op grond 
van verlies van een vereiste voor de be
noembaarheid, door het bevoegd gezag ge
steld bij een regeling aan de benoeming 
voorafgegaan, tenzij het vereiste alleen 
voor de aanvang van het ambt geldt; 

0. dat, strikt genomen, deze bepaling 
niet toepasselijk ie, nu niet is gebleken van 
een regeling, als vereiste voor de benoem
baarheid tot agent van politie inhoudende, 
dat de belanghebbende niet is ontzet van 
het recht tot het bekleden van openbare 
ambten; 

0. dat namens gedaagde is aangevoerd. 
dat op 4 Juni 1946,- de datum van ingang 
van het ontslag, op hem van toepassing 
was het gemeentelijk reglement voor de · 
ambtenaren der gemeentepolitie te U. en in 
dit reglement geen bepaling voorkomt, 
welke een ontslag als biergegeven gedoogt; 

0. dat echter, nog daargelaten dat laatst
bedoeld reglement niet meer van kracht 
was ten tijde dat het bestreden besluit 
werd genomen, de Raad van oordeel is, 
dat, ook al komt er in de te dezen toepas
selijke rechtstoestandsregelingen geen be
paling voor, welke uitdrukkelijk toestaat 
het verlenen van ontslag op grond van 
een, bij rechterlijke of daarmee gelijk te 
stellen uitspraak gedane, ontzetting uit het 
recht tot het bekleden van openbare amb
ten,. zulk een ontslag niettemin niet strij
dig is met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften; 

0. dat immers in de eerste plaats reke
ning moet worden gehouden met de alge
meen verbindende voorschriften, waarop 
de ontzetting uit dat recht is gegrond, 
zijnde bier de artt. 1 en 4 van het Tribu
naalbesluit. waarin aan de Tribunalen de 
bevoegdheid is toegekend een ontzetting 
als hier gedaan op te leggen, en art. 6 van 
dat besluit. waarin is bepaald, dat de ont
zetting ingaat op de dag, waarop op de 
uitsp.ra.ak het fiat executie wordt verleend: 

0. dat eiser als het gezag, tot het ontslag 
van gedaagde bevoegd, verplicht was de 
uitspraak van het Tribunaal te eerbiedigen 
en deswege - ongeacht enige recbtstoe
standsregeling - verplicht was gedaagde 
met ingang van 4 Juni 1946, de dag waar
op het fiat executie was verleend en dus 
de ontzetting uit het recht inging, uit het 
door hem beklede openbare ambt van agent 
van gemeentepolitie te ontslaan : 

0. dat het bestreden besluit mitsdien 
niet kan worden aangetast wegens strijd 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften: 

0. dat hieraan niet afdoet het besluit 
van de Minister van Justitie van 29 April 
1948, waarbij gedaagde in het recht om 
openbare ambten te bekleden is hersteld; 

O. dat immers - daargelaten het na
mens eiser ter terechtzitting aangevoerde, 
dat het herstel in dat recht is verleend 
binnen de termijn va.n 5 Jaren. welke vol
gens art. 4 van voormeld Koninklijk Be
sluit van 23 Augustus 1946 moet zijn ver
streken alvorens in het algemeen herstel 
in rechten kan plaats vinden - het besluit 
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van de Minister niet ongedaan maakt, dat 
gedaagde het bierbedoelde recht kwijt is 
geweest van 4 Juni 1946 af; 

O. dat de Raad dan ook niet kan onder
schrijven het door het Ambtenarengerecht 
ingenomen standpunt, dat de grond, waar
op het ontslag is verleend, ten ijde van het 
nemen van het ontslagbesluit niet meer 
aanwezig was; 

O. dat eiser weliswaar sedert gedaagde 
in het recht om openbare ambten te be
kleden is hersteld, bevoegd is gedaagde als 
agent van gemeentepolitie wederom in 
dlenet te nemen, maar dit de plicht hem. 
met ingang van 4 Juni 1946 te ontslaan 
niet opheft of beperkt, terwijl de Raad 
ook geen algemeen verbindend voorschrift 
bekend is, op grond waarvan eiser rechtens 
verplicht zou zijn gedaagde wederom aan 
te stellen~ 

0. dat voorts niet is gebleken, dat eiser 
bij bet nemen van het bestreden besluit 
van enige bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waartoe de bevoegdheid is gegeven; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
het bestreden besluit niet kan worden 
aangetast op een der gronden, in art. 68 
(1) der Ambtenarenwet 1929 omschreven, 
zodat het daartegen in eerste aanleg inge
stelde beroep alsnog ongegrond moet wor
den verklaard, met vernietiging der aan
gevallen uitspraak, behalve voorzover 
daarbij niet-ontvankelijk zijn verklaard de 
vonieringen. in het klaagschrift omschre
ven onder 2 en 3 ( ln de laatste overwe
ging der aangevallen uitspraak sta.at ten 
onrechte: onder 1 en 2). welke vorderin
gen het Ambtenarengerecht terecht niet
ontvankelijk heeft verklaard, omdat ze bui
ten het bestreden besluit omga.an; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behalve voorzover daarbij gedaagde's vor
deringen niet-ontvankelijk zijn verklaard; 

Bevestigt die uitspraak in zoverre; 
Verklaart het door Z. in eerste aanleg 

Ingestelde beroep àlsnog ongegrond. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wo~en: 

0. dat de uitspraak van het Tribunaal 
voor zover betreffende klagers ontzetting 
uit het recht om openbe.re ambten en be
dieningen te bekleden, tengevolge van de 
beschikking van de Minister van Justitie 
van 29 April 1948 was uitgewerkt ingaande 
30 April 1948, waarvan verweerder kennis 
droeg op de dag, waarop het aangevallen 
besluit werd genomen; 

0. dat bijgevolg de grond voor het ont
slag van klager op 30 April 1948 niet meer 
aanwezig was, zodat voor de daarmede be
kende verweerder, de toepassing van hèt 
Polttie Ambtenarenreglement meebracht, 
dat hij het ontslag niet langer deed voort
duren dan tot 30 April 1948; 

0. dat wel Ie waar het ontslag als amb
tenaar Inhoudt de lo81naklng van de amb
telijke band voor onbepaalde tijd, doch dat 

de bevoegdheid tot het verlenen van zo
danig ontslag tevens geacht moet worden 
te behelzen de bevoegdheid tot het minder 
vergaande ontslag voor een bepaalde tijd; 

O. dat het verlenen van een ontslag voor 
bepaalde tijd rechtsplicht is, Indien ten 
tijde van het nemen van het ontslagbesluit 
bekend ts, dat de grond, waarop ontslag 
wordt verleend, niet meer aanwezig Is en 
ook geen andere gronden voor ontslag se
dert het aanwezig zijn van de grond, waar
op het ontslag wordt verleend, zijn opge
komen; 

0. dat het Gerecht van een zodanige later 
opgekomen grond voor ontslag niet is ge
bleken, zodat het ontslag aan klager bad 
moeten zijn verleend voor het tijdvak 5 
Juni 1946 tot 30 April 1948, vindende het 
Gerecht aanleiding bij uitspraak, overeen
komstig art. 46 der Ambtenarenwet 1929 
het aangevallen besluit In dier voege te 
w1jztgen. 

(A.B.) 

26 .A.pnl_ 19,J9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Rijtijdenwet 1936 art. 1; Rijtijdenbe
sluit art. 28.) 

Bij art. 1, late lid sub a en a.rt. 1, tste 
lid sub b der Rijtijdenwet 1936 worden, 
ook wat de rijtijden van de autobe.stuur
ders betreft, twee geheel verschillende 
opdrachten aan de Kroon gegeven. Sub 
a wordt t.a.v. alle of bepaalde groepen 
van motorrijtuigenbestuurders, derhal
ve ook die welke niet in dienstbetrek
king als chauffeur werkzaam zijn, een 
regeling aan de Kroon opgedragen van 
de tijden waarop en gedurende welke 
zij geen motorrijtuigen mogen bestu
ren; sub b wordt alleen t.a.v. personen 
die in dienstbetrekking als bestuurder 
van een motorrijtuig werkzaam zijn, een 
regeling aan de Kroon voorgeschreven, 
echter niet van de tijden waarop en ge• 
durende welke zij geen motorrijtuigen 
mogen besturen, maar van hun werk
en rusttijden in het algemeen. In het 
midden kan worden gelaten of de op
dracht aan de Kroon sub a vermeld
reeds de bevoegdheid zou insluiten tot 
een regellng van de werk- en rusttijden 
van chauffeurs in dienstbetrekking ook 
t.o. v. hun andere werkzea.mheden, om
dat in leder geval sub a zodanige op
dracht niet wordt gegeven en derhalve 
van overbodlgheld of zinloosheid van 
art. 1, lste lid sub b, der Rijtijdenwet 
1986 niet kan worden gesproken. 

Het middel, stellend dat de regeling 
van rusttijden voor alle bestuurders van 
vrachtauto's (ook die welke niet h1 
dienstbetrekking als bestuurder van het 
motorrijtuig werkzaam zijn), indien en' 
voorzover deze regeUng in art. 28 Rij
tijdenbesluit gegeven wordt, niet op de 
wet zou zijn gegrond, is mitsdien on
deugdelijk. 
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Op het beroep van den O. v. ;J. bij de 
Rechtbank te Leeuwarden, req. van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde Rechtbank 
van 29 Sept.1948, waarbij, met vernietiging 
van een schriftelijk vonnis van den Kan
tonrechter te Heerenveen van 24 Maart 
1948, voor zoverre gerequlreerde daarbij niet 
strafbaar Is geacht en van alle rechtsver
volging is ontslagen, G. H., van beroep 
chauffeur, wonende te Akkrum, wegens 
"Als bestuurder van een vrachtauto niet 
eenmaal per week een onafgebroken rust
tijd van tenminste derttg uren genieten, 
waarvan tenminste drle en twtntig uren in 
Mn dag zijn gelegen", met aanhaling van de 
artt. 6, le Ud der Rijtijdenwet 1936, art. 28 
van het Rijtijdenbesluit en de artt. 23 en 91 
Sr., Is veroonleeld tot een geldboete van één 
gulden, subsidiair één dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen.Hooykaas. 

. Het door req, voorgestelde enig middel 
van cassatie klaagt, dat de Rechtbank ver
dachte ten onrechte heeft veroonleeld. Het 
op verdachte toegepaste art. 28 van het 
Rijtijdenbesluit zou nl. onverbindend zijn, 
voor zover het mede betrekking heeft op 
personen niet in dienstbetrekking werk-
zaanl. 

Het middel komt mij niet gegrond voor. 
Req. steunt zijn opvatting, da.tart. 28 van 

het Rijtijdenbesluit onverbindend zou zijn. 
voor zover het mede betrekking heeft op 
personen niet in dienstbetrekking werk
zaam, op het onderling verband van de let
ters a en b van art. 1 van de Rijtijdenwet 
1936. Hij wijst er op, dat, Indien men onder 
de regelen on,.trent de "tijden, waarop en 
gedurende welke ...... alle of bepaalde groe-
pen van personen .. .. . . geen motorrijtuigen 
mogen besturen", bedoeld In art. 1 onder a, 
ook regelen omtrent werk- en rusttijden 
brengt, de mogelijkheid, geopend onder b, 
"replen omtrent de werk- en rusttijden van 
alle of bepaalde groepen van personen .••••• 
in dienstbetrekking" te geven, overbodig 
wordt. 

Het argument 18 op zichzelf Juist. Echter 
schijnt het nlet doorslaggevend. In het von
nis van de Rechtbank wordt op overuigende 
-,,,Uze aangetoond, hoe deze minder logische 
opzet van art. 1 historisch kan wonlen ver
klaanl. De l'tjtijdenwet 1986 streeft nl. twee 
doeleinden na.: vellig verkeer - hierop heeft 
art. 1 onder a. betrekking - en sociale be
scherming van werknemers - art. 1 onder 
b -. Deze opzet sluit goonazins uit, dat be
paàlde voorschriften, bijv. die betreffende 
nurttijden, wenselijk kunnen zijn zowel uit 
een oogpunt> van vellig verkeer, en dan get. 
dend voor een leder, als van sociale bescher
ming, en als ziodanlg geldende voor werkne
mers. In het Rijtijdenbesluit zijn de belde 
groepen van voorschriften dan ook minder 
uit elkaar gehouden dan in de wet, ;ii:ulks 
overlgell8 overeenkomstig de voornemens 
door de Reprin.g -tijdens de parlementaire 
behandeling van het oot.werp kenbaar ge
maakt. Ik wijs naast de argumenten, reed.11 

aangehaald in het vonnis van de Rb.. hier 
nog op een uiU.,ting, voorkomende op blz. 2 
van de memorie van toelichting. dat tttot het 
bereiken van elk van ... , .. belde doeleinden 
dezelfde middelen in aanmerking komen". Ik 
zie dan ook noch uit een :positief-rechtelijk 
oogpunt, noch uit een oogpunt van sociale 
wenselijkheid aanleiding om art. 28 zo eng 
te interpreteren als req. voorstelt. 

Ik concludeer dienvolgens tot verwerping 
van het beroep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur en luidende: 
S. of v. t. van de artt. 23 en 91 Sr., 28 van 

het Rijtijdenbesluit. 6 van de Rijtijdenwet 
1936, 350 en 361 Sv., doordien de Rechtbank 
verdachte heeft veroordeeld In stede van 
hem te ontslaan van alle rechtsvervolging; 

O. dat bij het in zoverre bevestigd vonnis 
van den Kantonrechter ten laste van den 
gerequireenle Is bewezen verklaard: dat hij, 
terwijl hij gedurende meer dan 12 uren in 
een week als vrachtautobstuurder en niet 
gedurende meer dan 12 uren in een week als 
autobusbestuunler of als t&xl- of huurauto
bestuurder werkzaam was en als zodanig al 
dan niet geregeld op den openbaren weg een 
motorrijtuig bestuurde, in de weken van 5 
;Jan. 1947 tot en met 11 ;Jan. 1947, 12 ;Jan, tot 
en met 18 ;Jan. 1947, 19 ;Jan. tot en met 26 
Jan. 1947, 26 Jan. tot en met 1 Febr, 1947, 
2 Febr. tot en met 8 Febr.1947, 9 Febr. tot en 
met 16 Febr. 1947 en 16 tot en met 22 Febr. 
1947 In Nederland niet eenmaal per week 
een onafgebroken rusttijd van tenmipse 30 
uren beeft genoten, waarvan tenminste 23 
uren in êén dag waren gelegen; 

O. dat de Rechtb&nk deswege met een 
quallficatie ontleend aan art. 28 van het 
Rijtijdenbesluit voormelde straf heeft op
gelegd; 

O. dat dit art. 28 voorzover hier van be
lang luidt: 

Een bestuurder van een vrachtauto moet 
eenmaal per week een onafgebroken rust
tijd van tenminste 30 uur geniet.en, waar
van tenminste drie en twintig uren in één 
dag moeten zijn gelegen; 

O. dat art. 1, te Ud van de Rijtijdenwet 
1938, op grond waarvan dit artikel Is vast
gesteld, luidt: Door ons worden op gemeen
schappelijke voordracht van onze Ministers 
van Sociale Zaken en -van Watèrstaat bij 
algemenen maatregel van bestuur regelen 
gesteld omtrent: a. de tijden, waarop en ge
durende welke en den toestand waarin alle 
of bepaalde groepen van personen of leden 
dier groepen geen motorrijtuigen mogen be
sturen; b. de werk- en rusttijden van alle of 
bepaalde groepen van personen, die in 
dienstbetrekking als bestuurder van een 
motorrijtuig werkzaam zijn, hetzij uitslui
tend als zodanig, hetzij tevens op andere 
wijze ; 

O. dat req_ in de toelichting van voor
noemd middel van cassatie aanvoert "dat 
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niet kan worden aangenomen, dat art. t Rij_ • 
tiJdenwet 1936, terw1Jl het sub b bepaalde de 
delegatie van de regeling van werk- en rust
tijden tot autobestuurders in dienstbetrek
king beperkt, tegelijk sub a voor alle ca.te
gorleën autobestuurders wel zou toestaan 
daar het sub b gestelde bij de opvatting im
mers overbodig en zinloos zou worden" i 

0. dat door req, uit dit betoog blijkbaar de 
gevolgtrekking wordt gemaakt dat de rege
ling van rusttijden voor alle bestuurders van 
vrachta.uto•s (ook die welke, :wals gerequi
reerde, niet in dienstbetrekking als bestuur
der van het motorrijtuig werkzaam zijn) in
dien of voorzover deze regeling in voor
noemd art. 28 Rijtijdenbesluit gegeven 
wordt, niet op de wet zou zijn gegrond; 

O. dat, geheel daargelaten of de?.e gevolg
trekking juist zou zijn. ook het betoog zelf 
reeds niet kan worden aanvaard: 

0. Immers dat bij art. t. te lid sub a en 
art. 1. te lid sub b der Rijtijdenwet 1986, ook 
wat de rijtijden van de a.utobestuurders be
treft, twee geheel verschillende opdrachten 
aan de Kroon worden gegeven: 

O. toch dat sub a t.a.v. alle of bepaalde 
groepen van motorrijtuigenbestuurders, der_ 
halve ook die welke niet In dienstbetrekking 
als chauffeur werkzaam zijn, een regeling 
aan de Kroon wordt o:pgedragen van de tij
den waarop en gedurende welke zij geen 
motorrijtuigen mogen besturen, terwijl daar
entegen BUb b alleen t.a.v. personen, die in 
dienstbetrekking als bestuurder van een 
motorrijtuig werkzaam zijn, een regeling 
aan de Kroon wordt voorgeschreven echter 
niet van de tUden waarop en gedurende wel
ke zij geen motorrijtuigen mogen besturen, 
maar van hun ~rk- en rustttjden in het al
gemeen; 

O. dat in het midden kan worden gelaten 
of de opdracht aan de Kroon' sub a vermeld 
reeds de bevoegdheid mu insluiten tot een 
regeling van de werk- en rusttijden van 
chauffeurs in dienstbetrekking ook ten op
zichte van hun andere werkzaamheden om
dat in leder geval sub a mdanige opd~cht 
niet wordt gegeven en derhalve 'van over
bodigheid of zinloosheid van art. 1, te Ud sub 
b, der Rijtijdenwet 1936 niet k&n worden ge
sproken; 

O. dat het middel mitsdien ondeugdelijk 
iS: 

Verwerpt het beroep. 
(N. J,) 

~6 AJ)ril 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Textteldlstrlbutlebeachlkklng 1943 I 
art. 6.) 

De rechter kan op grond van de be
wijsmiddelen bewezen verklaren dat req. 
de textielproducten hee~ afgeleverd in 
den zin van art. 6 Textieldistrib. besch. 
1943 I. 

Anders: Adv ... Gen. Hooijkaas: Blij
kens de bewijsmiddelen vertrouwde req. 
een aantal textielproducten toe aan een 
zekeren B., ten einde deze voor hem, zij 
het buiten zijn winkel, te verkopen en 

af te leveren. Zodanig toevertrouwen. 
hetwelk de goederen Iaat in de sfeer van 
wie toevertrouwt, in casu de winkelier, 
vormt naar mijn oordeel geen "afleve
ring'' in de zin van art. 6, hoogstens een: 
v~orbereldingehandeling om tot atleve
nng te geraken. 

Op het beroep van S. K., te Loppersum, 
textielhandelaar, req. van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Politierech
ter a.ls bedoeld in art. 6 van het Besluit 
Ber. Econ. Delicten bij de Ar,r.-Rechtbank 
te Groningen van 21 Sept. 1948, waarbij hij 
ter zake van "Een krachtens de Distributie
wet 1939 vastgesteld voorschrift niet nako
men". met aanhaling van art. 18 dier wet 
en de artt. 1 Besluit Ber. Econ. Delicten, 1 
der Wet van 6 A,pril 1946 S. G 87 5 Textiel
distributiebeschikking 1943 I, 23 en 91 Sr., 
Is veroordeeld tot een geldboete van vijf en 
twintig gulden. bij gebreke van betaling en 
verbaal te vervangen door tien dagen hech
tenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Hooykaas. 

Het namens req. voorgestelde enige mid
del tot cassatie klaagt, dat de Bijz. Politie
rechter bij de Arr.-Recbtbank te Groningen 
het toevertrouwen vai;t textielproducten 
door een winkelier aan een derde, ten einde 
deze voor de winkeller te verkopen. beeft 
beschouwd als "afieveren" in de zin van 
art. 5 van de Textleldistributiebeschikki:ng 
1943 L 

Het middel komt mij gegrond voor. Ik 
stel hierbij voorop, dat Ik niet Instem met 
req., waar deze betoogt, dat ;,afleveren" in 
de zin van art. 5 kenneUJk enkel aanwezig 
la, indien de textielgoederen in eigendom 
overgaan op de verkrijger. Dit UJkt mij te 
burgerrechtelijk. gedacht. Met Mr ~an den 
Berge, ,,Dellctsomecbrijvlng in en uitleg
ging van strafbepalingen betreffende onre- · 
gelmatigen handel In goederen", T. v. s" 
19~1, blz. 226, en Mr van der Esch. ,,De be
grippen afleveren en ontvangen in het eco
nomische recht". N.J.B. 1949, blz. 117 vlgde., 
meen ik, dat het begrip "afleveren" in het 
economische strafrecht zelfstandig moet 
worden geïnterpreteerd, ona.fh.ankeUjk van 
het begrip nleveren" uit het privaatrecht. 
Daarbij zal de interpretatie In beginsel moe
ten plaats hebben voor tedere afzonderlijke 
regeling, da&r het in het geheel niet zeker is, 
dat het begrip in de verschillende regelin
gen van het economische recht steeds de
zelfde betekeniB bezit, en overeenkomstig 
de algemene strekking van de betrokken 
regeling (vgL arrest van Uw Raad van 8 
Febr. 1941, N. J. 1948. No. 253 en Mr van 
den Berge, t.a.p._ blz. 219 vlgde). 

Wat dan de betekenia van "afleveren'' in 
art, 5 vau de Textteldistrlbutiebeschikking 
1948 I betreft, zij er allereerst op gewezen. 
dat het begrip ruimer moet worden opgevat 
dan overdracht in eigendom. Indien een 
winkelier ln textielproducten zijn waren ter 



203 28 APRIL 1949 

beschikking van het publiek zou w1llen stel
len bijv. door bruikleen- of bewaringsover
eenkomsten, de laatste met verlof zich van 
het goed te bedienen (art. 1749 B. W.), zou 
hij ongetwijfeld door de sanctie, gesteld op 
overtreding van art. 6, moeten worden ge
troffen. 

Anderzijds ls "afleveren" ln art. 6 enger 
dan verschaffen van de feitelijke macht over 
het goed. Ik moge in dezen de aandacht 
vestigen op art. l. van de Textleldlstrlbutie
beschtkklng. Dit artikel bepaalt, dat in de 
beschikking "afleveren" ,.doen afleveren" 
omvat. De winkelier levert dus niet slechts 
af, indien hij persoonlijk zijn goederen aan 
het publlek overdraagt, doch ook indien hij 
zulke in of buiten zijn winkel laat doen door 

·derden: familieleden, winkelbedienden, loop
jongens, verkopers, enz. In zodanig geval 
vindt de ,,aflevering plaats bij de overg1fte 
aap de verwervers, niet reeds bij het toe
vertrouwen aan wie voor de l\'inkeller op
treedt. Een andere opvatting zou tot on
aanvaardbare consequenties lelden. Zou de 
verkoopster van japonnen In de Bijenkorf 
of bij C. en A. 's ochtends als ze een aantal 
Japonnen onder zich krijgt, eerst daarvoor 
de benodigde textielpunten moeten inleve
ren en, zo ja, waar zou ze deze vandaan 
moeten balen? En hoe zou het moeten gaan 
bij een afdeling met meerdere verkoopsters? 
Iets dergelijks deed zich ln deze voor. Blij
kens de bewijsmiddelen vertrouwde req. een 
aantal te:xtielproducten toe aan een zekere 
Bos, ten einde deze voor hem, zij het bulten 
zijn wb;lkel, te verkopen en af te leveren. 
Zodanig toevertrouwen, hetwelk de goede
ren laat in de sfeer van wie toevertrouwt, 

. in casu de winkelier, vormt naar mijn oor
deel geen ,,.aflevering" Jn de zin van art. 6, 
hoogstens een voorbereidingshandeling om 
tot aflevering te geraken. De Bijz. PollUe
rechter kon het bewezenverklaarde dan ook 
niet uit de bewijsmiddelen afleiden. Vgl. 
voor een arrest van Uw Raad betreffende 
een soortgelijk voorschrift (art. 4 van Ta
ba.ksdistributlebeschikking 1942 1) het ar
rest van 13 Mei 1947, N. J. 1947, No. 450. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnia, 
waarvan beroep, vemietlge en de zaak ver
wijze naar het Gerechtshof te Leeuwarden 
ten einde haar opnieuw te berechten en af 
te doen. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op het middel van cassatie. namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luiden
de: S. of v. t. der wet, immers schending of 
verkeerdtA toepassing van de artt. 2 en 6 
der T~tleldietrlbutiebeschikklng 1943 I, de 
artt. 3 en 5 der Diatt1butl.ewet 1939, art. 350 
Sr.; 

O. dat, met qualificatie en strafoplegging 
• als voormeld, bij het beliltreden vonnis ten 

laste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
in of omstreeks de maand Aprll 1948 in de 
gemeente Loppersum in strijd met de Tex
tieldlstributiebeschikklng 1943 I een aantal 

textielproducten. in den zin van gemelde 
beschikking, heeft afgeleverd, zulke zonder 
gelijktijdig of voor&fgaand In ont.vangst 
nemen van geldige bonnen en/of vergun
ningen, als bedoeld in art. 2 van gemelde 
beschikking; 

T. a. v. het middel: 
O. dat dit aldus ls toegelicht, dat hetgeen 

zich heeft voorgedaan niet ia een afleveren, 
in den zin van art. 6 van de Textieldistribu
tiebeschikking 1948 I. van textielproducten 
door requlra.nt; 

0. dat de door den Politierechter gebeztg" 
de bewijsmiddelen, voor zover hier van be
Jang, inhouden: 

een ambtsedig proces-verbaal van de con
trol,eure van den Centralen Controledienst 
Sybolts en Muts: de verklaring van S. G. 
Boe, dat h]j met req. la overeengekomen een 
aantal textielproducten van hem mee te 
nemen om deze in de omUggende dorpen te 
verkopen; dat hij, Bos, die goederen mee 
zou krijgen zonder te betalen en zonder af
gifte van distributiebescheiden; dat hij, Bos, 
dit nu ongeveer 1 week doet en elken avond 
bij req. komt om &f te rekenen met geld en 
punten; dat bij 10 % van de winst krijgt; 

de verklaring van req. ter terechtzitting: 
dat hij met S. G. Bos 1s overeengekomen, 
dat deze een aantal textielproducten van 
hem mee zou nemen om deze in de omlig
gende dorpen te verkopen; dat Bos die goe
deren zou meekrijgen zonder betaling of ge
lijktijdige of voorafgaande in ontvangst
name van geldige bonnen en/of vergunnin
gen; dat Bos eiken a..vond met hem zou ko
men a.freken1ngen wat betreft het door hem 
ontvangen geld en bonnen en 10 % van de 
winst zou krijgen; dat hij Ingevolge die 
overeenkomst gedurende êen dag of vijf na 
die overeenkomst Jn zijn mak aan Bos tel
kens een aantal textielproducten heeft af
gegeven; dat Bos toen een keer op een 
avond Jn zijn woning is gekomen en toen 
met hem heeft afgerekend als voormeld; 

0. dat de rechter op grond van deze be
wijsmiddelen bewezen kon verklaren dat 
req. de textlelprod ucten heeft afgeleverd in 
den zin van art. 5 van de Textieldistributie
beschikkin~ 1943 I; 

Verwerpt het beroep, (N. J.) 

!8 A.J>ril 19,f9. KONINKLlJK BESLIDT. 
(Dienstpllchtwet art. 16). 

Een "bijzonder geval" wordt aanwezig 
geacht , waar de dienstplichtige met zijn 
ta.nte voor gemmenli,J"ke rekening een 
landbouwbedrijf met veestapel en kaas
makerij exploiteren, waarin de dienst
plichtige als bedr1Jfsleider werkmam is, 
zodat door zijn verblijf in werkelijke 
dienst voor de instandhouding van het 
bedrijf onoverkomelijke bezwaren zullen 
ontstaan, waardoor de belangen van de 
dienstplichtige zelf worden geschaad en 
die va.n zijn tante en haar gezin en 6 
jonge kinderen zeer ernstig worden ge
troffen. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Beschik.kende op de beroepen, ingesteld 

door 1 ~. J. Kool, dienstplichtige der lichting 
1947 uit Maarssen en 2°. de Weduwe M. A. 
Oskam-Lekkerkerker te Breukelen, tegen 
de beslissing van Onze Minister van Oorlog 
van 13 Januari 1949, Afde.U.ng A III, S 2, 
Bureau 1., No. 14-62, waarbij aan genoemde 
dienstpllch tige vrijstelling van dienst als 
gewoon dienstplichtige wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord. advies van 
80 Maart 1949, No. 315/11: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 20 April 194.9, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1346; 

O. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige als bedrijfsleider 
op het bedrijf van de Weduwe M. A. Oskam 
moeilijk kan worden gemist, hem, Minister, 
geen aanleiding geeft de dlenatplicbtlge te 
beschouwen als te verk~en in een bijzon
der geval; 

dat de appellant J. Kool In beroep aan
voert.. dat hij sinds September 1948 als be
drijfsleider in dienst Is van de Weduwe Os
kam. die een veehouderij en kaasmakerij 
met 23 ha exploiteert; dat zjJ zelf dit bedrijf 
niet kan leiden; dat bij in dit bedrijf onmis
baar ia en geen verv8.Jl8er kan worden ge
vonden; 

dat de Weduwe M . .A. Oska.m, geboren 
Lekkerkerker aanvoert, dat zU met haar 
gezin van 6 jonge kinderen door het over. 
Ujden van haar man ln zeer moeilijke om
standigheden ia komen te verkeren; dat 
baar 39-Ja.rige knecht niet in staat bleek de 
leiding van het bedrijf op zich te nemen; 
dat toen de dienstpllcbtlge Kool zich hier
voor beechikbaar beeft gesteld; dat een 
ander niet te vinden is: dat genoemde 
dienstplichtige derhalve In baar bedrijf on
misbaar ia te achten; 

O. dat blijkens de overlegde stukken de 
Weduwe Oskam., geboren Lekkerkerker, en 
haar neef, de dienstplichtige J. Kool, voor 
gezamenlijke rekening een landbouwbedrijf 
van 23 ha exploiteren, met een veestapel 
V$n onder meer 21 melkkoeien en een stier; 
dat aan het bedrijf bovendien een kaasma
kerij verbonden is: 

dat aan dit bedrijf werkzaam zijn de ge
noemde dlenstplichtlge als bedrtJtsJeider en 
een uitwonende knecht; 

dat op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, dat door het verblijf van de 
dienstplichtige in werkeltjke dienst voor de 
instandhouding- van dit bedrijf onoverko
melijke bezwaren zullen ontstaan; 

dat hierdoor de belangen va.n de dienst
plichtige zelf worden geschaad en daarnaast 
die van zijn tante, die een gezin heeft van 
6 kinderen beneden de 10 jaar, zeer ernstig 
worden getroffen; 

dat onder deze omstandigheden hier een 
bUmnder geval in de zin van art. 16, lid 1, 
onder ,e, der Dienstpllchtwet aanwezig is te 

achten, hetgeen grond oplevert voor vrij" 
stelling va.n dienst; 

dat mitsdien de gevraagde vrijstelling ten 
onrechte is geweigerd; 

Gezlen de Dienstpllchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

schikking van Onze Minister van Oorlog 
aan J. Kool, dlenstpllcbtlge der lichting 1947 
uit Maarssen, voor de tijd van een Jaar vrij" 
stelling van dienat als gewoon dienstpllcb
tige te verlenen wegens de aanwezigheid 
van een bijzonder ge.val. 

Onu Minister van Oorlog is belaat enz. 

(A.B.) 

29 April 1949. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht. (Lager Onderwijswet 
1920 artt. 3 en 28: Ambtenarenwet 1929 
art. 58, le lld). 

Nu het aan de Minister van 0., K. en 
W. gevraagde verlof om aan de g.1.o. 
school een of meer klassen voor voort
gezet 1. o. te verbinden op 1 Januari 1949 
nog niet was verleend, heeft een klaa 
voor v.g.l. onderwijs geen wettig be
staan. 

DerhaJ.ve is alleen rekening te houden · 
met het aantal leerlingen, dat het g.I.o. 
volgt en kan de boventalllg geworden 
onderwijzer eervol ontslagen worden. 

Nu de gemeente Stavenisse geen af
vloelllngsregeling voor ambtenaren be
zit, is de gemeenteraad bevoegd te ont
slaan de leerkracht, welke hem goed
dunkt en mag het A.G. niet treden in 
een beoordeling van de motieven, welke 
de Raad bewogen hebben juist klager te 
ontslaan. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
J. G. Jansen wonende te Stavenisse. kla

ger, 
tegen: 

De Raad der gemeente Stavenisse, ver~ 
weerder. 

Gehoord klager en geboord als getuige 
C. Kuiper, Inspecteur van het Lager On
derwijs in de Inspectie Goes, wonende te 
GQes: 

Ten aata.den def' feiten: 
O. dat de Raad der gemeente Stavenlsse 

op 29 September 1948 het navolgende be
sluit heeft genomen: 

•• De Raad der gemeente Stavenisse: 
0. cl&t het gemiddeld aantal leer~ 

der openbare lagere school in die gemeen
te, bedoeld in artikel 28, zesde lid. der la
ger-onderwl;Jswet 1920, over 1948 minder 
dan 211 bedraagt: 

dat het verplicht aantal onderwijzers aan 
genoemde school mitsdien te rekenen van 
1 Januari 1949 af slechts 6 zal bedragen: 

dat het rUk met Ingang van genoemde 
datum derhalve slechts de jaarwedden van 
5 leerkrachten zal vergoeden; 
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dat het mitsdien noodmkelljk ls, dat met 
ingang van 1 Januari 1949 een der leer
krachten van genoemde school wordt ont
slagen; 

geboord het advies van de heer hoofd 
der school; 

gezien het voorstel van Burgemeester en 
Wethouders van 28 September 1948, nr.· 
1441; 

Gelet op de artikelen 28, 56 en 38 der 
lager-onderwijswet 1920; 

Verleent: aan J, G. Janssen te Stave
nisse met ingang van 1 Januari 1949 eer
vol ontslag ·als onderwijzer der openbare 
lagere school te Stavenisse.'" 

O. dat klager tijdig van dit besluit is ge
komen ln beroep, aanvoerende: 

"dat er volgens de nieuwste wijzigingen 
in de L.O.-wet in dit geval geen sprake is 
van boventalligheid., wat zijns inziens ook 
blijkt ult de hierbijgevoegde advertentie ln 
,,De Vacature" van 5 Oct. J.l." 

O. de bij het klaagschrift gevoegde ad
vertentie luidt: 

Gemeente sta.venlsse. Aan de Q.L. school 
te Stavenisse is vacant de betrekking va.n 
onderwijzeres. Stukken In te zenden aan de 
Burgemeester binnen 10 dagen na verschij
ning van dit blad." 

O. dat de Raad der gemeente Stavenisse 
bij uitvoerige contra-memorie heeft gecon
cludeerd tot ongegrond-verklartng van het 
beroep; 

0. dat ter terechtzitting is verklaard: 
door klager: .,Naar mijn mening is er 

van boventalligheid bij een aantal leer. 
krachten van 6 geen sprake op 1 .Januari 
1949, omdat op 1 Janwui 1949 een onder
wijzeres, Mevrouw Bronkhorst, met ingang 
van 15 Januari ontslag genomen heeft. Er 
was voor het aanblijven van deze onder
wijzeres nog geen toestemming verkregen, 
zodat er een vacature moest volgen. Deze 
onderwijzeres was gehuwd en had, zoals ik 
zelf in de aanstelling en de ministeriële 
goedkeuring gezien heb slechts toestem-
ming tot en met 31 December 1948. Mijn 
klaagschrift is eigenlijk op Instigatie van 
de Burgemeester ingediend, om een uit
spraak te krijgen, hoe hij in dergelijke 
gevallen handelen moet. 

door C. Kuiper: .,In Stavenisse waren 
onder de oude Lager Onderwijswet 1920 
reeds 6 leerkrachten aan de gemeente ver
bonden voor het lager onderwija en voor 
het voortgezet lager onderwijs. Ingevolge • 
artikel 28 moet er op bepaalde teldata een 
bepaald aantal leerllngen aanwezig zUn. wll 
men tot een leerkrachtenaantal van 6 ko
men voor het volgende jaar. In Stavenisse 
bedroeg gedurende het ja.ar 1948 dit aan
tal 201, hetwelk bleef beneden de norm 
voor 6 leerkrachten in 1949; de norm is n.l. 
211 voor 6 leerkrachten. In Stavenisse be
stond onder de oude Lager Onderwijswet 
een voortgezet lager onderwijs. Volgens ar
tikel 3, sub 2ter van de ln 1948 gewijzigde 
Lager Onderwijswet, mag geen voort.gezet 
lager onderwijs gegeven worden, tenzij de 

Minister daartoe verlof geeft. Dit verlof 
was, zoals U mij mededeelt, nog niet af ge" 
komen. Nu is de praktijk zo, dat wij van
wege het Departement een mededeling 
hebben gekregen, dat op plaatsen, waar 
het voortgezet lager onderwijs reeds be
stond, men deze toestand kan contlnueren 
onder de gewijzigde onderwijswet, zonder 
dat ministerieel verlof afzonderlijk aange
vraagd werd. Het 1s mij bekend dat om
trent deze kwestie een novelle aan de 
nieuwe wet zou worden toegevoegd. Zou de 
boven gesï°gnaleerde praktijk door Uw Col
lege als rechtsgeldig beschouwd worden,. 
dan zou er geen sprake van zijn. dat Jans
sen boventallig was. Aa.n de gemeente
school te Stavenisse was tijdelijk verbon
den de gehuwde onderwijzeres Mevrouw 
Bronkb~rst. Deze onderwijzeres was met 
verlof van de Minister tijdelijk aangesteld. 
Ingevolge art. 38, 6e lld, wordt een onder
wijzeres, die in het huwelijk treedt. ont
slagen; hieruit volgt m.i. dat een gehuwde 
onderwijzeres ln een school niet benoem
baar la. De praktijk, gezien de onderwij" 
zesnood. heeft echter geleid tot het ver
gunning vragen aan de Minister. Er is mij 
geen enkel wettelijk voorschrift bekend, 
waarbij de volgorde van ontslag bij boven
talli~held geregeld la; wel is er jul'tspru
dentle, die wijst op het ontslaan van de 
laatst aangestelde. Na de wijziging van 
de Lager Onderwijswet 1920 In 1948, vol
gens welke een lagere school voor gewoon 
lager onderwijs maar 6 leerjaren heeft, is 
onzekerheid ontstaan omtrent de vastatel
llng van het aantal leerkrachten, dat aan 
een school moet zijn verbonden, als aan 
deze school ook nog klaBBen voor voort" 
ge.zet lager onderwijs zijn toegevoegd. Bij 
een gemiddeld aa.ntal leerlingen van 301, 
verdeeld over de klassen 1 tot en met 6, 
tellende 186 leerltngen en '1 en 8, tellende 
16 leerlingen, kunnen m.l. voor de eerste 
groep 5 leerkrachten en voor de tweede 
groep 1 leerkracht tezamen 6 leerkrachten, 
worden aangesteld., zodat klager niet bo
ventallig zou zijn ln dat geval." 

In rechte: · 
0, dat klager als onderwijzer aan de 

gemeentelijke openbare lagere school Is 
ambtenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929; 

O. dat alsnu te belsissen is de vraag, of 
het bestreden besluit op een der gronden 
vermeld in art. 58, 1e lid, der Ambtenaren
wet 1929 kan worden aangevochten; 

o. dat tussen partijen en voor dit ge
recht op grond van de inhoud der stukken 
vaststaat: 

dat ln de gemeentelijke openbare lagere 
school op de teldagen gedurende 1948 ge
middeld 2012/3 leerlingen ingeschreven wa
ren; 

dat van deze leerlingen op die teldagen 
gemiddeld elf het 7e en 8ete leerjaar volg
den; 

dat aan deze school 6 leerkrachten ver
bonden waren; 
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0. dat alsnu onderzocht moet worden of 
een der leerkrachten boventallig ls gewor
den; 

0, dat ingevolge art. 28, 2e lid, der ge
wijzigde Lager Onderw1jswet; 1920, waar op 
6 klassen der onderhavige school gemid" 
deld 190 leerlingen aanwezig waren. slechts 
6 leerkrachten aanwezig mogen zijn; 

0. dat Ingevolge Ud 4bis van gemeld ar
tikel een of meer klassen van voortgezet 
gewoon lager onderwijs verbonden aan een 
school voor gewoon lager onderwijs, gelijk 
gesteld worden met een school voor voort
gezet lager 0J1derw1js, zodat ook voor die 
klas of klassen een of meer onderwijzers 
kunnen worden aangesteld; 

O. dat derhalve, indien in Stavenisse een 
of meer klassen voor voortgezet gewoon 
lager onderwijl!I aanwezig waren, een leer
kracht daarvoor kan worden aaa.ngesteld; 

0. dat de gemeenteraad van Stavenisse 
blijkens de inhoud der1 stukken, aan de 
Minister van Onderwije, Kunsten en We
tenschappen verlof heeft aangevraagd om 
bovengenoemde klassen op te richten, doch 
vóór 1 .Januari 1949 geen verlof daartoe 
gekregen had; 

0. dat, gelet op de bij de behandeling! in 
de Tweede Kamer gewisselde stukken, naar 
het oordeel van dit Gerecht ingevolge art . 

.J 8, 2ter der Lager Onderwijswet 1920 een 
zodanig verlof van de betrokken Minister 
nodig Is, zodat, waar dit verlof niet ver
kregen was; de stelllng niet opgaat, dat 
er ln Stavenisse 6 leerkrachten mogen zijn, 
n.l. 5 voor de 190 leerlingen aan de school 
voor gewoon lager onderwijs en 1 voor- de 
11 leerungèn van het 7e en 8ste leerjaar, 
welke dan wuden vormen een klas voor 
voortgezet gewoon lager onderwije verbon
den aan een school voor gewoon lager on
derwijs; 

0. dat dit Gerecht derhalve van oordeel 
is, dat er in Stavenisse aan de bovenbe
doelde school slechts 6 leerkrachten ver
bonden mogen zijn, terwijl een . klas voor 
voortgezet gewoon lager onderwijs geen 
wettig bestaan heeft, zodat een leerkracht 
boventallig geworden ls; 
· 0. dat alsnu beantwoord moet worden de 
vraag, waarom Juist klager als boventallig 
eervolont.slagenls; 

O. dat de gemeente Stavenisse geen re
geling bezit omtrent afvloeiing van ambte
naren, zodat naar het oordeel van dit Ge
recht de Raad bevoegd was te ontslaan de 
leerkracht, welke hem goeddacht en• dit 
Gerecht niet in de beoordeling mag treden 
van de motieven, welke de Raad bewogen 
hebben om juist k]ager eervol te ontslaan; 

O. dat derhalve het beroep van klager is · 
ongegrond; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep lngateld. 

(A.B.) 

! Mei 19,J9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstpllchtwet art. 15 J 0

• art. 17). 
Appellant heeft niet aangetoond_ dat 

dat er na de ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen een door de Minister 
geweigerde vrijstelling wegens persoon
lijke onmlabe.a.rheid een zodanige wijzi
ging is tngetreden in de omstandighe
den, op grond waarvan de afwijunde 
beschikking werd genomen, dat hier
door een nieuwe behandeling gerecht
vaardigd zou .zijn. Derhalve behoort de 
beslissing van de Minister t~ wprden ge
handhaatd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende ep het beroep, Ingesteld 

door G. M. van Oorspronk te Apeldoorn, 
tegen de beslissing van Onze Minister van 
Oorlog van 11 Januari 1949, Afdeling A 3, 
S 2, Bureau 1, No. 1406, waarbij hij niet
ontva.nkelijk 1s verklaard in zijn aanvraag 
om vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens persoonlijke onmisbaar
held voor zijn zoon M. van Oorspronk, 
dienstplichtige der Uchting 1948 uit Apel
doorn; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schUlen van Bestuur, gehoon!. advies van 
30 Maart 1949, No. 111/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 14 AprU 1949, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, Nr. 1316; 

O. dat de beslissing van de Minister steunt 
op de overweging, dat volgens ontvangen 
ambtelijke lnllchtlngen de omstandigheden 
van de vader van de dienstplichtige niet 
gewijzigd zijn sedert de Koninklijke beslis
sing van 28 Augustus 1948, No. 149, waarbij 
zijn beroep ongegrond werd verklaaro tegen 
•s Ministers beslissing van 26 Mei 1948, A1-
dellng A 1, 8 Z, Bureau 1, No. 1647, waarbij 
een ten aanzien van de dienstplichtige ge
dane aanvraag om vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige wegens persoon
lijke onmisbaarheid werd afgewezen: dat 
in verband hiermede er voor hem, Minister, 
geen aanleiding bestaat om thans wederom 
omtrent het recht van de dienstplichtige op 
vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaàr
heid uitspraak te doen; 

dat de appellant 1n beroep aanvoert, da.t 
hij een landbouwbedrijf exploiteert, dat 3,60 
ha bouwland_ 6 ha. grasland en 0,60 ha. 
woe.ste grond omvat en waarop onder meer 

• 8 koeien, 2 paarden en 1 stier gehouden wor
den: dat de dienstplichtige op dit bedrijf Is 
opgegroeid en tot zijn opkomst als bedrijfs
leider optrad; 

0. dat de appellant niet heeft aangetoond_ 
dat er na het Koninklijk besluit van 28 Aug. 
1948, No. 149, waarbij het beroep tegen de 
aan de dienstpllchtige door de Minister van 
Oorlog geweigerde vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige wegens persoon
lijke onmisbaarheid ongegrond werd ver
klaard, een zodanige wijziging is ingetreden 
in de omstandigheden, op grond waarvan de 
voormelde beschikking werd genomen, dat 
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hierdoor een nieuwe behandeling gerecht
vaardigd zou zijn ; 

dat derhalve de bestreden beslissing van 
Onze Minister van Oorlog behoort te worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Dienstplicht wet; 
·Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

S Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Wet Autovervoer personen art. 1). 

Onder autobus in de zin van art. 1 
onder e der Wet Autovervoer Personen 
is ,niet te verstaan een vrachtauto 
waarop door het pla&tsen van banken 
en stoelen op de laadruimte gelegenheid 
om te zitten is geschapen voor meer dan 
zeven personen buiten de bestuurder. 

Anders: Adv .-Gen. Langemijer. 

Op het beroep van G. J. B .• van beroep 
vrachtrijder en wonende te Esbeek, req. 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 4 Nov. 
1948, houdende bevestiging in hoger be
roep bij verstek van een mondeling vonnis 
van den Kantonrechter aldaar van 21 Jan. 
1948, waarbij req. wegens 

1. een autobus tot het vervoeren van 
personen bezigen, terwijl daarin niet aan
wezig is het geldig keuringsbewjjs, 

2. als bestuurder van een autobus bij 
het vervoer van personen de in art. 72 sub 
1 ° van het Uitvoerings'Besluit Autovervoer 
Personen 1939 bedoelde verklaring op eer
ste vordering aan de ambtenaren. bedoeld 
in art. 65 eerste lid der Wet Autovervoer 
Personen, niet behoorlijk t-er inzage af
geven, 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 60, 63, 64, 
65 en 72 der Wet Autovervoer Personen, 
1, 66, 69. 72, 122, 128 en 129 van het Uit
voeringsbesluit Autovervoer Personen 1939, 
de artt. 23, 62 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
twee geldboeten van resp. vijftig gulden en 
vijf gulden, subs. vijftig en vijf dagen hech
tenis. 

Conclusie v. d. Adv.-Gen. Langemeijer. 

Het enige in deze zaak aan U voorge
legde middel stelt de vraag aan de orde, of 
de Kantonrechter en de Rechtbank terecht 
als een autobus in de zin van de Wet en 
het Reglement Autovervoer Personen heb
ben beschouwd een vrachtauto, waarop 
door het plaatsen van banken en stoelen 
op de laadruimte gelegenheid om te zitten 
is geschapen voor meer dan zeven perso
nen bulten de bestuurder. 

Men zou de vraag kunnen herleiden tot 
deze andere: wat betekent in de definitie 
van ,,autobus", die art. 1 van de Wet Auto
vervoer Personen geeft het woord "inge
richt"? Wil het zeggen: aidus gecon
strueerd, dat vervoer van het genoemde 
aantal personen de daarbij passende nor-

male bestemming is? Of betekent het een
voudig: bruikbaar gemaakt voor zodanig 
vervoer? Bij de eerste opvatting is requi
rants auto geen autobus, bij de laatste wel. 
Req. houdt dus blijkbaar de eerste voor 
juist. 

Nu schijnt het mij om te beginnen van 
belang te constateren, dat genoemd art. 1 
in ieder geval een definitie geeft, belang
rijk ruimer dan die van het gewone spraak
gebruik, zodat aan dit laatste ook geen 
aanwijzingen vallen te ontlenen voor de 
uitlegging van wat men in die definitie nog 
twijfelachtig mocht achten. Evenmin kan 
men ter verheldering van die definitie aan
sluiting zoeken bij de Wet Openbare Ver
voermiddelen, welker systeem Uw recht
spraak tot een weder geheel andere om
lijning van het begrip "autobus" heeft ge
bracht, in sommige opzichten nog ruimer 
dan die van de Wet Autovervoer Personen. 

Merkwaardig is nu, dat req. de opmer
king maakt, dat naar zijn mening art. 6 der 
Wet op zijn geval toepasselijk is. Zou dat 
zo zijn, dan zou het moeten zijn in die zin, 
dat hij in overtreding van dit artikel zou 
zijn geweest. Immers, wanneer req. gelijk 
zou hebben met de stelling, dat "ingericht 
voor het vervoer van meer dan zeven per
sonen de bestuurder daaronder niet begre
pen" in art. 1 betekent "gebouwd voor zo
danig vervoer'', dan moet in art. 5 "de 
daarvoor bestemde zitpla&tsen" toch zeker 
betekenen "de in de constructie van de 
carosserie begrepen zitplaatsen". Het feit, 
dat requirants passagiers gezeten waren op 
voor die gelegenheid op de laadruimte ge
plaatste banken en stoelen, zou dan een 
inbreuk op het artikel vormen. 

Naar mijn mening echter is art. 5 veel
eer een aanwijzing dat "ingericht" in art. 
1 in tegenstelling met "bestemd" in art. 5 
ook betrekking heeft op een geïmprovi
seerd ingericht zijn. Imm~rs, men kan bij 
een wet die zijn werkingsfeer niet beperkt 
tot openbare vervoermiddelen begrijpen een 
stelsel, waarin het bij of krachtens de on
derhavige wet bepaalde, dat voornamelijk 
op het veilige vervoer van de passagiers is 
gericht, toepasselijk is op alle auto's, waar
mede een enigszins groot aantal mensen 
kan worden vervoerd. welk stelsel dan 
door art. 5 wordt afgerond met een voor
schrift, waardoor op vrachtauto's, behou
dens de daar gemaakte uitzondering, alleen 
personen vervoerd mogen worden op de 
zeer weinige normale zitplaatsen. Veel 
moeilijker daarentegen zou zich een stelsel 
laten begrijpen, dat wél waakt voor de vei
ligheid van passagiers in auto's die op het 
vervoer van een aanmerkelijk aantal men
sen zijn ingericht. maar niet voor de vei
ligheid van hen die zich laten vervoeren 
op een daartoe tijdelijk bruikbaar gemaak
te vrachtauto, het vervoer waarbij die vei
ligheid juist het meest gevaar loopt. Ook 
zou het in requirants stelsel raadselachtig 
zijn, waarom de wet er belang aan zou 
hechten, dat die passagiers zich nergens 
ànders neer zetten dan OP hun geïmprovi
seerde zitplaatsen. 
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Ik meen dUB, dat de wet met Juistheid 
op de hier vast staande feiten is toegepast 
en concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

"S. van de artt. 1 der Wet Autovervoer 
Per-eonen, 1, 68, 89, 7! en 122 van het Uit
voeBingsbeslult Autovervoer Personen 19.39 
en 360 ev .• doordat de Rechtbank. het von
nis van het Kantongerecht bevestigend, 
een vrachtauto (voonnallge Canadeesche 
vrachtauto) als een autobus bestempelt 
door het enkele feit. dat daarin 2 banken 
zijn geplaatst, waarop meer dan 7 personen 
waren gezeten. zulks terwijl art. 5 der Wet 
Autovervoer Personen bier toepasselijk is 
en de Rechtbank met vernietiging van het 
vonnis van den Kantonrechter den req. 
van de telastelegging had behoren vrij te 
spreken;fl'I 

O. dat bij de door het bestreden vonnis 
bevestigde uitspraak. met quanncatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
req. Is bewezen verklaard: ,.dat hij te 
Vught op of omstreeks 5 Oct. 194'1 als be
stuurder van een autobus, als bedoeld in 
art. 1 e der Wet Autovervoer Personen, 
daarin enige personen heeft vervoerd op 
den openbaren weg, de Taalstraat, 

te. terwijl In voormelde autobus alstoen 
niet aanwezig was het geldige keuringsbe
wijs, 

2e. en niet op eerste vordering aan P. 
M. van Eijndboven, RljkacontroleuT van 
het Verkeer tevens onbemldlgd Rijksveld
wachter, de niet ouder dan vijf Jaren zijn
de geneeskundige verklaring, als bedoeld 
in art. 72 van het Uitvoeringsbesluit Auto
vervoer Personen 1989, behoorlijk ter in
zage heeft afgegeven;" 

O. t.a.v. het middel en ambtshalve: 
dat requirant's gemachtigde voor den 

Kantonrechter verklaarde, dat req. ten 
tijde en ter plaatse als voormeld reed "all!I 
bestuurder van een Canadese legerwagen 
( 4 tons)" en de R:ljkscontroleur van het 
Verkeer, tevens onbezoldigd Rijksveldwach
ter P. M. van EUndhoven ln zijn ambts
edig proces-verbaal vetidaarde, dat in be
doeld vierwielig motorrijtuig (vrachtauto
bus) ,,op de in de laadruimte geplaatste 
zitbanken en stoelen 28 personen hadden 
plaata genomen"; 

dat daaruit echter niet, gelijk belde rech
ters deden, kon worden afgeleid, dat req. 
daar toen reed "als bestuurder van een 
autobus, als bedoeld ln art. 1 onder e der 
Wet Autovervoer Personen", welk voor
schrift onder een autobus verstaat een 
motomjtulg, .,ingericht tot het vervoer van 
meer dan zeven personen, den bestuurder 
daaronder niet begrepen" ; 

dat toch volgens de Memorie van Toe-

lichting de ter voorkoming van ontduiking 
der genoemde wet wenselijke bepaling, ,,tn 
hoeverre het geoorloofd is met vracht
auto's of andere niet voor het vervoer van 
personen bestemde motorrijtuigen personen 
te vervoeren". is opgenomen tn de artt. 5 
en 6 der wet, krachtens de eerste van welke 
bepalingen het vervoeren van personen 
met andere motorrijtuigen dan autobussen 
of personenauto's slechts mag geschieden 
op de daarvoor bestemde zitplaatsen, be
houdens een hier niet tèr zake doende uit
zondering, terwijl voorts vergelijking met 
art. 6, krachtens hetwelk het vervoeren 
van personen met autobussen, welke niet 
uitsluitend zijn ingericht tot het vervoer 
van personen, slechts mag geschieden op 
de daarvoor bestemde ztt- of staanplaat
sen, erop wijst dat "ingericht" ook in art. 
1 onder e doelt op een gesteldheid van 
zekere duurzaamheid: 

dat daarop ook wijst het voorschrift van 
art. 60 der wet, dat "omttent de Inrichting 
en het onderzoek van autobussen" bij of 
krachtens algemenen maatregel van be
stuur regelen kunnen worden gesteld, ter
wbl volgens art. 66 van het Uttvoerlngs
besl uit Autovervoer Personen 1989, waar
bij zulks geschied te, het in dienst stellen 
of na wijziging opnieuw in dienst stellen 
van een autobus goedkeuring vereist, waar
toe de nodige tekeningen worden verstrekt. 
van welke goedkeuring een keuringsbewijs 
wordt uitgereikt, en de goedkeuring van 
autobussen, welker "Inrichting'' afwijkt 
van de gebruikelijke, gebonden kan wor
den aan de voorwB4U"de, dat zij slechts mo
gen gebezigd worden voor het in dat keu
ringsbewijs omschreven vervoer; 

dat derhalve de bewezenverklaring, dat 
req. reed als bestuurder van een autobus 
ln den zin der genoemde wet, niet voldoen
de met redenen was omkleed, zodat het 
vonnll!I niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 Wet 

R. O.: 
VerwlJst de zaak naar het Gerechtshof 

te 's-Hertogenbosch, teneinde haar, met 
inachtneming van dtt arrest, op het ·be· 
staande hoger beroep opnieuw te berechten 
en at te doen. 

(N . .J.) 

3 Met 19,tS. ARREST van de Hoge Raad. 
(Sr. artt. 350, 858; Wegenverkeersrege
Ung art. 18; Mot. en Rijw.Regl. art. 78). 

Doordat een rechter verklaringen van 
verdachte en een getuige en den inhoud 
van processen-verbaal niet tot het be
Wijs doet medewerken, ka.n op zichzelf 
geen enkele wetsbepaling geschonden 
zijn. 

Het middel bedoelt er over te klagen, 
dat geen rekening zou z!Jn gehouden 
met afwezigheid van alle schuld bij re
quirant. Op zodanige afwezigheid ts 
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evenwel ter terechtzitting van den 
Kantonrechter geen beroep gedaan. 
Ter zitting van de Rechtbank is ten deze 
slechts aangevoerd. ,.dat verdachte geen 
voorrang kon verlenen, daar hij op het 
verenigllle,o-spunt wegens de heersende 
duisternis en mllllt het verkeer langs de 
hoofdweg niet kon zien." De in het mld
del vermelde grond, dat de andere auto 
te snel reed, ie dus niet aangevoerd; de 
andere In het mid'del vermelde, en in 
appèl aangevoerde grond, Is door de 
Rechtb. gemotiveerd verworpen. 

In de overweging der Rechtbank dat 
men "mlang men wegens weersomstan
digheden er niet zeker van ia het voor
schrift van art. 13 Ud 1 der Wegenver
keersregeling te kunnen nakomen, van 
het oprijden van de hoofdverkeersweg 
behoort af te zien", is strijd met het al
gemeen voorschrift van art. 13 lid 1 We
gen,ierkeersregeling niet te $ten, daar de 
Rechtb. aldus slechts- overwoog waar
toe de nakoming van dit voorschrift den 
weggebruiker onder de gegeven omstan_ 
dlgheden noopte. 

De bepaling van art. '73 lid 2 M. en 
R.regl, kan. daargelaten of zij, nu art. 
4 Wegenverkeersregeling art. 5 M. en 
R.regl.buiten werking gesteld heeft, is 
blijven gelden, hier in geen geval toe
passing vinden, daar van den door den 
dader aannemelijk te maken strafuit
sluitingsgrond, dat hij de nadering van 
den bestuurder van het motorrijtuig, 
waarvoor hij den doorgang vrij bad 
moeten laten, niet heeft kunnen bemer" 
ken, geen sprake kan zijn, ingeval de 
dader bij het naderen van het punt van 
vereniging van wegen reeds moest be" 
seffen dat elk bemerken van naderend 
verkeer was uitgesloten. Zulke was het 
geval volgens req., nu hij op grond van 
"de heersende duisternis en miet", die 
hij kende en dus In zijn gedrag in acht 
te nemen had, betoogt dat, hij op het 
verenigingspunt "geen voorrang kon 
verlenen", daar hij ,,het verkeer langs de 
hoofdweg niet kon zien". (Anders: 
Adv.-Gen. Langemeijer, die meent dat 
nader dient onderzocht of req, de andere 
auto kon zien In verband met de snel
held van die andere auto). 

Op het beroep van C. L. de B., te Bussum. 
van beroep chauffeur, req. van cassatie te
gen een vonnis va.n de Arr.-Recbtbe.nk te 
Zwolle van 10 .Juni 1948, houdende beveetl
glng in hoger beroep van een mondeling 
vonnis van den Kantonrechter te Zwolle 
van 29 Januari 1948, waarbij req, wegens 
,,ale bestuurder van een voertuig bij een 
vereniging van wegen aan de gebruiker van 
de hoofdweg geen voorrang laten. met aan
haling van de artt. 18 en 42 der Wegenver
keersregellng en art. 28 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van f 10 (subs. 10 dagen 
hechtenis); (Gepleit door Mr ~ 0. Mljs. 
adv. te Rotterdam). 

L. 1949 

ConclUBie van den Adv.-Gen. l.ange
meijer. 

De req., die op een mistige nacht ale be
stuurder van een zeswiellge auto op het 
punt van vereniging van zijn weg met een 
voorrangsweg geen voorrang heeft verleend 
aan een auto welke over die laatste weg 
reed, acht zich In beide instanties ten on
rechte veroordeeld, vooreerst omdat schuld 
bij hem niet aanwezig zou zijn geweest en 
verder omdat hij het voorschrift van art. '73 
lid 2 van het Motor- en Rijwielreglement 
mu kunnen Inroepen. 

Het eerste deel van deze klacht formu
leert hij als schending van de artt. 388-344 
en 360-362 Sv. Het is duidelijk, dat deze 
constructie niet houdbaar ia. De enige vorm 
waarin het ten onrechte geen rekening hou
den met het ontbreken van schuld aan Uw 
oordeel kan worden onderworpen Is de 
klacht over het verwerpen van een desbe
treffend verweer mnder voldoende moti
vering (art. 358 Ud 3 Sv.). Ik zou bereid zijn 
het middel aldus te lezen, maar meen dat 
het ook dan niet mu kunnen slagen,' nu uit 
de processen-verbaal van de zittingen in 
beide istanties niet blijkt van een verweer, 
dat, Indien feitelijk juist, ontbreken van 
schuld zou insluiten. 

Trouwens, zelfs al zou men aannemen, dat 
zulk een verweer gevoerd Is (tn de vorm 
van een beroep op duisternis en mist), dan 
zou het door de Rechtbank afdoende zijn 
weerlegd met de overweging, dat men van 
het oprijden van een voorrangsweg moet 
afzien, Indien men niet zeker Is het voor
schrift van art. 13 Ud 1 der Wegenverkeers
regeUng te kunnen naleven. Req. bestrijdt 
deze overweging, Inderdaad klinkt zij kras. 
Toch houd ik haar voor Juist. mits men be
denkt, dat zij alleen geldt voor die gevallen, 
waarin de bewering van een verdachte dat 
de weersgesteldheid of een dergelijke om
standigheid een ongeluk ook bij de grootste 
wrgvuldlgheid mogelijk maakte, feitelijk 
volledig Juist ts. Niet spoedig zal dlt zo zijn, 
maar is het w, dan beboort men zich inder
daad te onthouden, niet alleen van het op
rijden van een voorrangsweg, maar zelfs 
van rijden geheel In het algemeen, Indien 
ook daarbij gevaar voor een ernstige bot
elng niet mu zijn uit te sluiten. Het beroep 
daartegenover van req. op de eisen van het 
economisch leven schijnt mij allerminst 
overtuigend. Ernstige beschadiging van een 
voorwerp ale een auto is op het ogenblik 
uit economisch oogpunt zeker niet llcbt te 
tellen, maar bovenal prevaleert toch verre 
het gevaar voor mensenlevens! 

Het beroep op art. 73 lid 2 Motor- en Rij
wtelreglement roept in de allereerste plaats 
het merkwaardige probleem op, of deze be
paling nog geldt. Het voorschrift zelf la niet 
afgeschaft, maar volgens zijn bewoordingen 
heeft het alleen betekenis in verband met 
art. 6 Motor- en Rijwielreglement, dat wél 
ie afgeschaft (zte ar. 44 Wegenverkeens
regellng). Daa.rtegenover staat weer, dat 

I4 
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het naar zijn strekking inderdaad even goed 
op art. 13 lid 1 Wegenverkeersregeltng kan 
aansluiten. Nog meer bemoell!Jkt wordt het 
beantwoorden van deze vraag doordat het 
voorschrift vooreerst onbetwistbaar te niim 
Is geformuleerd (bij letterlijke uiUegging 
zou zelfs een bllnde zlch erop kunnen be
roepen ter verontachuldlglng van een door 
hem veroormakte aanrijding met voorrang 
hebbend verkeer) en men bovendien zich 
kan afvragen, of het, teruggebracht tot een 
redelijke betekenis (gelijk bUvoorbeeld is 
geschied bij Uw arrest van 2 Met 1982. N. J. 
1932. blz. 998), niet overbodig is door de 
werking van het beginsel der a.fwezigheid 
van schuld. 

Wat nu allereerst dit la&tste punt betreft, 
zou ik menen, dat er een gering gradueel 
verschil zou overblijven Juist in verband 
met de beoordellng In cassatie. Ik betoogde 
reeds dat tegen het niet aanvaarden van 
afwezigheid van schuld alleen kan worden 
opgekomen Indien uit een voor Uw kennis
neming vatbaar stuk bU,jkt van een uit
drukkelijk verweer van die strekking. 
Daarentegen ml art. 78 lid 2 Motor- en Rij
Wielreglement m. i. reeds geschonden zijn, 
indien de veroordeling volgt. hoewel de 
verdachte aannemelijk heeft gemaakt dat 
hij het voorrang hebbende verkeer niet 
heeft kunnen bemerken. Dit aannemelijk 
ma:ken kan nu wel zonder uitdrukkelijk 
verweer geschieden, zo bijvoorbeeld doordat 
de verdachte aan de getuigen vragen stelt, 
waarvan het antwoord voorzlchzelf spreekt 
te zijnen gunste of zelfs - wat wel de rede
UJke consequentie hiervan schijnt - wan
neer de getuigen reeds op de vragen van de 
rechter in gelijke pest verklaren. 

Wanneer deze zlenawfjze, volgens welke 
art. 7 3 lid 2 inderdaad ook n& de erkenning 
van de regel ,,geen straf zonder schuld" een 
functie had, juist is. dan mu lk ook aan
nemen, dat de nlet-atachattlng van het 
voorBchrift bij gelegenheid van de afschaf
fing van art. 6 Motor- en Rijwielreglement 
moet worden opgevat als een positieve 
handhaving, die d&n alleen betekenis kan 
hebben, indien men de bepallng voortaan 
laat terugslaan op art. 13 Ud 1 van de We
genverkeersregellng. 

Intussen komt het beroep op het voor
schrift mij stelllg ongegrond voor inzover 
als dat beroep moet steunen op het feit, dat 
het ten tJJde van de aanrijding mistig en 
donker was. Hier Is naar mijn mening van 
overeenkomstige gelding het reeds aange
haalde arrest van 1932. Evenmin als een 
chauffeur zich _ ka.n beroepen op zijn eigen 
voor waarneming ongunstige positie moet 
hij zich kunnen beroepen op mist, evenzeer 
immers een omstandigheid waarvan hij zich 
ten volle bewust zal zijn en waarvan hij niet 
het risico op anderen mag afwentelen. 

Daarentegen ben ik van mening, dat in 
dlt geval uit ander oogpunt inderdaad ge
zegd mag worden, dat de verdachte aanne
melijk heeft gemaakt - of althans dat aan
nemelijk is - dat hij de nadering van de 
aangereden auto niet heeft kunnen bemer-

1 ken. De chautteur van deze laatste auto 
toch verklaarde volgens het proces-verbaal 
van de zitting van de Kantonrechter - zij 
het ln een niet tot bewijs gebruikt deel van 
zijn verklaring - dat hij ongeveer 30 Kllo
meter per uur gereden had en tevens dat 
de mist m erg was, dat hij geen tien meter 
ver kon zien. Dit zou inderdaad, zelfs op een 
voorra.ngsweg, een ontoelaatbare wijze van 
rijden zijn geweest. die mogelijk de ver
dachte belet zou kttnnen hebben dè ander 
te bemerken. Hiervoor hadden de Kanton
rechter en de Rechtbank naar mijn mening 
de- ogen niet mogen sluiten. Dit doende 
schonden zij art. 73 lid 2. 

Intusaen meen Ik niet, dat Uw Raad aan
stonds ten principale recht zal kunnen doen. 
Daarvoor is het punt bij het ondenoek te 
zeer op de achtergrond gebleven. Van be
lang Is bovendien, dat' de verdachte zelf 
over het zicht een iets optimistischer ver
klaring heeft afgelegd. 

Ik concludeer mitsdien, dat Uw Raad het 
vonnla waarvan beroep vernietlge en de 
zaak verwijze naar de Arr.-Rechtbank te 
Zwolle teneinde haar met inachtneming van 
Uw arrest opnieuw te berechten en af te 
doen. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req, voorgesteld bij pleidooi en hierop 
neerkomende: 

I. s. va.n de artt. 338 t/m 344 en 360 t/m 
362 Sv., doordat Kantonrechter en Recht
bank ten onrechte geheel passeren wat door 
verdachte en de enige gehoorde getuige 
"sub B Is verklaard en de inhoud van de 
proceasen-verbaal, waaruit blblct dat ver.. · 
dachte geen schuld treft daar hij door de 
dichte mist In zijn· waarneming gehinderd 
werd en de aanrijdende vrachtauto voor de 
omata.ndlgheden te snel reed, waardoor hij 
niet tijdig gezien kon worden en maatrege
len nemen mogelijke gevaarlijke situaties 
te voorkomen"; 

II. S., althans v, t. van art. 13 Wegen
verkeersregellng en art. 73 Motor- en Rij
wielreglement, doordat de Rechtbank over
weegt "dat indien weersomstandigheden de 
mogelijkheid va.n nakoming v;an art. 13 Ud 1 
Wegenverkeersregeling onzeker ma.ken 
men het oprtJden van een hootdverkeers'VIC.eg 
moet nalaten"; 

O. dat bij het door de bestreden uitspraak 
bevestigde vonnis, met quallficatle en straf
oplegging als voormeld, ten laste van req. 
ls bewezenverklaa~ "dat hij op 26 Febr. 
1947 des voormlddags circa. 1.16 uur onder 
de gemeente Staphorst als bestuurder van 
een zeswtellg motorrijtuig ( trekker met op
legger) daarmede gereden heeft over de 
voor het algemeen verkeer openstaande 
weg, de oude Rijksweg Meppel-Zwolle 
geen hoofdverkeersweg zijnde, en gekomen 
op het punt van vereniging van voornoemde 
weg en de voor het algemeen verkeer open
staande weg de nieuwe RJj~weg Zwolle--
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Meppel, zijnde een hoofdverkèeraweg in de 
zin van art. 1 der Wegen verkeersregeling, 
gelijktijdig of nagenoeg gelijktfjdlg met een 
over dien nieuwe Rijksweg Meppel-Zwolle 
ult de richting Meppel komend motorrU-

. tuig, aan dat motorrijtuig alstoen geen 
voorrang heeft verleend;" 

0. omtrent middel I: 
dat, doordat een rechter verklaringen 

va.n verdachte en een getuige en den inhoud 
van processenverbaal niet tot het bewijs 
doet medewerken, op zich zelf geen enkele 
wetsbepaling geschonden kan zijn: 

dat het middel echter blijkens de 1toellch
ting erover bedoelt te klagen, dat geen rE> 
kenlng zou .zijn gehouden met afwezigheid 
van à.lle schuld bij requtrant; 

dat op zodanige afwezigheid evenwel ter 
terechtzitting van den Kantonrechter geen 
beroep te gedaan door req,, dle blijkens het 
proces-ver~! behalve het tot bewijs gebe-
zigde slechts verklaarde: 

,,dat hij alstoen aldaar reed met een snel
heid van 16 à 20 kilometet per uur; 

dat het door hem bestuurde motorrijtuig 
alstoen dimlicht voerde; 

dat het op voornoemd tijdstip buitenge" 
woon mistig was: 

dat hij in verband daarmede een zicht had · 
van 16 à 20 meter; 

da t hij het door getuige Etman bestuurde 
motorrijtuig alstoen aldaar niet heeft horen 
aankomen; 

dat hij het door getuige Etman bestuurde 
als bedoeld passeerde, het middel inzover 
feitelJjken grond mist; 

dat ter terechtzitting der Rechtbank ten 
deze slechts door requirants raadsman is 
aangevoerd: .,2. dat verdachte geen voor
rang kon verlenen, daar hij op het ver
enigingspunt wegens de heersende duister-
nis en mist het verkeer langs de hoofdweg 
niet kon zien;" 

dat derhalve de tweede in het middel voor 
afwezigheid van alle schuld vermelde grond 
- dat "de aanrijdende vrachtauto voor de 
omstandigheden te snel reed" - door of 
namens req. niet is aangevoerd en het mid
del ook in.zover feitelijken grond mist; 

dat, op de eerste aldaar vermelde grond 
-dat req . .,door de dichte mist ln zijn waar
neming gehinderd werd" -, door den raads
man een beroep op afwezigheid van alle 
schuld is gedaan als voormeld, doch de 
Rechtbank dit gemotiveerd heeft verworpen 
met de na te noemen overweging: 

dat hiermede aan het middel ook op dit 
laatste punt feitelijken grond la komen te 
ontvallen; 

0. omtrent middel II: 
dat de Rechtbank voormeld verweer sub 

2 van requirants raadsman heeft verwor
pen, ,.omdat men, :zolang men wegens 
weersomstandigheden er niet · zeker van is 
het voorschrift van art. 13 lld 1 der Wegen
verkeersregeling te kunnen nakomen, van 
het oprijden van de hoofdverkeersweg be
hoort af te zien;" 

dat 1n deze overweging der Rechtbank 
strijd met het algemene voorschrift van de 

eerste in dit middel geschonden geachte 
wetsbepaling, art. 18 lld 1 Wegenverkeers
regeling niet ia te zien, daar de Rechtbank 
aldus slechts overwoog waartoe de nako" 
ming van dlt voorschrift den weggebruiker 
onder de gegeven omstandigheden noopte; 

dat daarnaast als geschonden ie voorge.. 
steld art. 73 Ud 2 van het Motor- en Rij
wielreglement, bepalend wanneer overtre
ding van enige voorschriften van art. 6 niet 
wordt gestraft; 

dat deze bepaling echter, daargelaten of 
zij, nu art. 44 der Wegenverkeereregellng 
genoemd art. 5 bulten werking gesteld beeft, 
Is blijven gelden, hter ln geen geval toepas
sing kan vinden, daar va.n den door den 
dader aannemelijk te maken strafuitslui
tingsgrond, dat hij de nadering van den be
stuurder van het motorrijtuig, waarvoor 
hij den doorgang vrij bad moeten laten, niet 
heeft kunnen bemerken, geen sprake kan 
zijn, ingeval de dader bij het naderen van 
het punt va.n vereniging van wegen reeds 
moest beseffen dat elk bemerken van nade
rend verkeer was uitgesloten; 

dat zulks volgens req. het geval was, nu 
hij op grond van "de heersende duisternis 
en miet .. , die hij kende en dus in zijn gedrag 
in acht te nemen had, betoogt dat hij op het 
vereniginppunt ,,geen voorrang kon ver
lenen•-, daar bij "het verkeer langs de hoofd
weg niet kon zien''; 

dat derhalve ook dit middel niet kon sla-
gen; 

Ve'rWerpt het beroep. (N. J.) 

! Mei. 19t9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Sv. art. 261: Wegenverkeereregellng 
art. 2.) 

Het rijden met een motorrijtuig dwars 
door een colonne schoolkinderen, welke 
doende zijn den door dit motorrijtuig te 
volgen rijbaan op een verenigingspunt 
van wegen over te steken, kan het ver
keer in gevaar brengen, en is dus op 
grond van het bepaalde bij art. 2 j 0

• 42 
Wegenverkeersregellng strafbaar, onaf. 
hankelijk van de vraag wie het recht 
van voorrang had. 

Zie de conclusie van Adv.-Gen. Lan
gemeljer over de metJ)ode van telaste
leggen, waarbij men een bijzonderheid 
weglaat, die In het algemeen van belang 
7.11.l zijn maar die men in concreto :zon
der belang acht [n.a. v. t.1.1. dat verd. 
dwars door een colonne kinderen was 
gereden. terwijl nlêt was vermeld dat, 
nadat verd. voor een rood licht had 
staan wachten, dit ltcht op groen ver
sprong, waarna verd. zlch gerechtigd 
achtte door te rijden]. 

Op het beroep van P. P. W. R., van be
roep meubelfabrikant, wonende te Haar
lem, req. van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 29 Juni 
1948, waarbij req, in hoger beroep, met ver
nietiging van een vonnis van den Kant.on-
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rechter te Haarlem d.d. 3 Maart 1948, we
gens "enige bepaJlng van de Wegenver
keersregeling overtreden",. met aanhaling 
van de artt. 2 en 42 der Wegenverkeers
regeling en de artt. 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot betaling van een geldboete van 
300 gulden bij gebreke van betaling of ver
haal te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van 60 dagen, met ontzegging va.n de 
bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen 
voor den tijd van een Jaar. 

Conclusie v. d. Adv.-Gen. Langemeijer. 

De cassatieschriftuur in deze~. bliJk
baar door de veroordeelde zelf opgesteld, is 
zeer uitvoerig, doch niet in evenredigheid 
deugdelijk. • 

Het eerste middel klaagt, dat het telaste
gelegde stra1'baar is verklaard. Voor telaste. 
gelegde wil ik hier lezen bewezenverklaarde. 
Ook aldus echter komt het middel mij on
~grond voor, immers in het algemeen is 
het ri.1den dwars door een kolonne .school
kinderen zeker een wijze van rijden die de 
velllgheid van het verkeer in gevaar brengt. 

Het tweede middel klaagt dat de Recht
bank het "geïnsinueerde" bewezen heeft ge
acht. Aangenomen dat hier met ,,geïnsi
nueerde" bedoeld is ,,telastegelegde" is dit 
middel natuurlijk geheel onhoudbaar, im
mers, dat het tela.stegelegde inderdaad is 
voorgevallen is door de verdachte volmon
dig erkend en door overvloed van getuigen 
bevestigd. Slechts ging volgens de verdach
te. het bewezenverklaarde gepaard het om
standigheden, die het naar zijn mening niet 
strafbaar zouden maken 

Middel III is mij niet duidelijk. Ik begrijp 
_'niet wat req, bedoelt met "het geinslnueer
det• in tegenstelling tot "hét bij dagvaarding 
gestelde". Over het stratbaar verklaren van 
het eerste klaagt het reeds besproken mid
,del I; de betekenis daarnaast van middel III 
ontgaat mij. 

De uitvoerige toelichting maakt de mid
delen als cassatiemiddelen niet deugdelij
ker. Zij toch is doorweven met tal van fei
telijke beweringen, waarln Uw Raad niet 
"treden kan en die ook niet uit het betoog 
zijn los te maken zonder dat dit laatste zijn • 
samenhang verllest. 
· Toch is er over de zaak los van de schrif
·tuur nog wel het een en ander op te mer
ken. Klaarblijkelijk is het volgende gebeurd. 
Req, stond met zijn auto voor een op rood 
staand verkeerslicht. Dwars over de weg 
vóór hem, dus in de lichting waarin het 
verkeerslicht op groen stond. was eeJt troep 
·schoolkinderen bezig over te steken. Deze 
_troep was d~rmede nog niet gereed, toen 
het licht versprong, Verdachte achtte zich 
toen gerechtigd om door te rijden. 

De Ambtenaar 0. M. heeft nu in zijn te
laetelegging -van het verkeerslicht in het 
geheel niet gerept. Zijn r 'edenering Is blijk
baar deze geweest, dat, zelfs gegeven het 
·verkeerslicht, tegenover een troep school
kinderen van de zijde van een automobilist 
.-,veel consideratie. geboden is, dat hij zelfs 
bij In zijn richting vrijgegeven verkeer niet 

daardoorheen mag rijden. • In het algemeen 
wu ik die stelling wel willen onderschrij
ven. Intussen lijkt zij mij niet onvoorwaar
delijk. te gelden, geheel los van alle verdere 
omstandigheden van het geval, zoals in het 
bijzonder de leeftijd van de kinderen. · 

De toegepaste methode van telasteleggen, 
waarbij men een bijzonderheid weglaat, die 
In het algemeen van belang zal zijn maar 
die men in concreto ronder belang acht, 
hoewel zeker verdedigbe.a.r, heeft intuesen 
wel bezwaren. Gesteld immers dat de rech
ter zich niet met het oordeel van het O. M. 
verenigt en meent dat de verzwegen om
standigheid wé.l van betekenis le en mede
brengt; dat het bewezenverklaarde niet lan
ger valt onder de etrafbepallng welker toe
passing is bedoeld. Dan staat de rechter 
voor de moeilijkheid, dat hij het, telastege
legde, dat vast staat. moet bewezenverkla
ren, en vervolgens het bewezenverklaarde, 
dat, wals het luidt, dus met weglaten Vll.n de 
omstandigheid in quaestie, stra1'baar Is ei
genlijk strafbaar zou moeten verklaren 'ter
wijl datgene waarvan evenzeer va.s~taat, 
dat het werkelijk Is geschied, naar zijn 
mening niet stratbaar is en terwijl toch ook 
weer niet een afzonderlijk omschreven 
strafuitsluitingsgrond zich voordoet 

De rechter zal naar mijn mening °op deze 
moeilijkheid moeten reageren met deze rede
nering, dat uit het onderzoek aan het licht 
is gekomen een gang van zaken, die hoezeer 
met de telastelegglng in overeenstemming 
toch kennelijk onder de bijzondere begelei
dende omstandigheden niet strafbaar is: dat 
hiernit volgt, dat het telastegelegde en be
wezenverklaarde, hoezeer wel in het alge
meen, niet onder alle .omstandigheden straf
baar is, zodat het niet strafbaar verklaard 
kan worden. Op die grond zal dan ontslag 
van rechtsvervolging kunnen volgen. Men 
krijgt dan de eigenaardige figuur, dat de uit
komsten van het onderzoek der feiten be
ellss~nd kunnen zijn voor de vraag, of het 
op zich zelf vaststaande telastegelegde wel 
de voldoende tela.stelegging van een straf
baar feit ia. MogeUJ°k is dit natuurliJk alleen 
in die zeldmme grensgevallen, waarin men 
slechts met een concreet voorbeeld voor 
ogen beseffen kan, dat het telastegelegde 
dat in het algemeen de gedache opwekt aa~ 
een stra.fbear feit, niet per sé strafbaar is. 

In het gegeven geval nu hebben belde 
f eltenrechters niet aldus beslist. Blijkbaar 
waren in dit geval de feiten niet wdanig, 
dat deze hen tot het oordeel brachten, dat 
op de algemene strafbaarheid van het te
Iastegelegde uitwnderingen denkbaar zijn. 
Ik kan dat, gezien de leeftijd van de kin
deren waarom het hier ging (negen jaar 
ongeveer) begrijpen. De verdachte had het 
trouwens in zijn macht gehad om door een 
uitdrnkkelfjk verweer een besllsslng af te 
dwingen als bedoeld in art. 368 lid 3 Sv., 
welke besllssing hij dan aan Uw oordeel 
had kunnen onderwerpen. Dit heeft hij niet 
gedaan. 

Onder de gegeven omstandigheden con
cludeer Ik tot verwerping van het beroep. 
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De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req_. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,1. S. of v. t. van art. 1 Sr. en de artt. 

850 en 351 Sv" door het in de dagvaarding 
gestelde strafbaar te noemen; 

,,Il. S, of v. t. van de artt. 360 en 351 Sv. 
door het geïnsinueerde bewezen te achten;. 

,,111. s. of v. t. van de artt. J, . a, •· 18, 
33 en 42 van de Wegenverkeeraregeling ln 
onderling verband beschouwd door het ge
insinueerde strafbaar te achten;" 

O. dat t.a.v. req. overeenkomstig de dag
vaa.rding bewezen Is verklaard. dat hij te 
Haarlem op 8 Dec.194-7, omstreeks 9.30 uur, 
als bestuurder van een vierwielig motor
rijtuig,_ daarmede over het verenlglngspunt 
van de voor het algemeen verkeer open
staande rijwegen de Ba.rteljorisstraat en de 
Grote Markt heeft gereden, onder het geven 
van geluidsignalen, dwars door een colonne 
schoolkinderen, welke doende was bedoelde 
rijbaan over te steken van het verhoogde 

·v~tpad der voor het algemeen verkeer 
openst.aanden weg. de Zijletraat, naar het 
aan de overzijde gelegen verhoogde voetpe.d 
van de voor het algemeen verkeer open
staande weg, de Grote Markt; 

O. dat het eerste en derde middel, gelijk 
deze zijn toegelicht, de klacht inhouden, 
dat het telastegelegde en bewezen verklaar
de feit niet strafbaar zou zijn, omdat de 
strafbaarheid van dlt feit afhankelijk is van 
de beantwoording van de vraag of req_. dan 
wel de zijn riJbaan kruisende colonne school ... 
kinderen, het recht van voorrang had; 

O. dat beide middelen talen, omdat het 
r-ijden met een motorrijtuig dwars door een 
colonne schoolkinderen. welke doende zijn 
den door dit motorrijtuig te volgen ri.jbaan 
op een verenigingspunt van wegen over t .e 
steken, het verkeer in gevaar kan brengen, 
en dua op grond van het bepaalde bij art. 2 
juncto 42 WegenverkeersregeUng_ strafbaar 
ia. onafhankelijk van de vraag wie het recht 
van voorrang had; 

O. t.a.v. het tweede middel: 
dat de bewezenverklaring in het bestreden 

vonnis onder meer berust op de volgende 
bewijsmiddelen: 

de verklaring van getuige van der Linden 
luidende: op 8 Dec. 1947 des voormiddags 
omstreeks 9.30 uur bevond ik mij op het 
verenigingspunt van de voor het algemeen 
verkeer openstaande rijwegen Z)Jlstraat, 
Ba.rteUorisstraat en Grote Ma.rkt te Haar
lem. over het verhoogde voetpad van de 
Zijlstraat (Zuidzijde) naderde een colonne 
schoolkinderen. Terwijl de colonne school
kinderen nog doende was de rijbaan van be
doeld v_ereniglngepunt over te steken. reed 
een a.uto, die tevoren voor het ·rode stop
licht in de Ba.rteljorisstraat had stilgestaan, 
op en, luid signalen gevend, dwars door de 
colonne schoolkinderen. die uiteenstoof. La
ter bleek deze auto bestuurd te worden door 
verdachte ; 

de vèrklartng van verdachte, luidende: op 

8 Dec. 194 7 des voormiddags omstreeks 9.30 
uur naderde ik als bestuurder va.n een 
vierwielig motorrijtuig over de voor het 
openbaar verkeer openstaande rijweg de 
Ba.rteljorisstraat te Haarlem het verent-. 
gin.gepunt van genoemde weg met de voor 
het openbaar verkeer openstaande rijweg 
Grote Markt. Het verkeersllcht voor dit 
verenigingspunt van wegen stond op rood. 
Ik stopte daarvoor. Toen het verkeersllcht 
op groen sprong, zette ik mijn auto in be
weging en vervolgde ik mijn weg. Op dat 
ogenblik was een colonne schoolkinderen 
bezig mijn rijbaan over te steken uit de 
richting van het zuidelijke verhoogde voet
pad van de voor het algemeen verkeer open
et.aande weg de ZiJ1straat naar het aan de 
overzijde gelegen noordelijke verhooi'(ie 
voetpad van de Grote :Markt. Ik ben tussen 
die colonne kinderen door gereden. al signa... 
len gevende; 

0. dat de rechtbank het bewezen verklaar
de uit deze bewijsmiddelen kon afleiden, 
zodat ook het tweede middel faaJt; 

V erwerot het. beroep. 
(N. J.) 

8 Mei 19"9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Vogelwet 1936 art. 28.) 

Verbeurdverklaring van levende vo
gels is ingevolge de Vogelwet 1936 ge
oorloofd te achten. 

Op het beroep van C. W.O., van beroep 
koopman en wonende te Rhenen. req_. van 
cassatie tegen een vonnis van de An.
Rechtbank te Utrecht van 28 Dec.1948, hou
dende in hoger beroep bevestiging, behalve 
t.a.v. de opgelegde straf, alsmede t.&.v, de 
beslisslng omtrent de inbeslaggenomen le
pelaars, van een mondeling vonnis van den 
Kantonrechter te Amersfoort van 30 Sept. 

. 1948, waarbij req, wegens "handelen ln 
strijd met één der bij de Vogelwet 1936 vast-

. geatelde voorschriften" met aanhaling van 
de &rtt. 1, 7. 28 en 39 dier wet. 23 en 91 Sr., 
Is veroordeeld tot straf, hebbende de Recht
bank, met vernietiging van dit mondeling 
vonnis t.a.v. de straf en t.a.v. de beslissing 
om-trent de inbesla.ggenomen lepe~ req. 
onder toevoeging van art. 13 Sr. aan de aan
gehaalde wetsartikelen, veroordeeld tot een 
geldboete van honderd gulden, l!IUba. 66n 
maand hechtenis, en de inbeslaggenome11. 
lepela&rs verbeurdverklaard. 

Conclusie v.d. Adv.-Gen. Langemeijer. 

Eén enkele vraag wordt door de cassatie
schriftuur aan U voorgelegd, te weten of 
de bevoegdheid volgens art. 28 der Vogel
wet om ,,voorwerpen" verbeurd te verkla
ren, waarmede de overtreding is gepleegd 
of die door overtreding zijn verkregen, ook 
betrekking heeft op levende vogels. 

In het algemeen zou ik oordelen, dat een 
bevestigend antwoord een vermoeden tegen 
zich heeft. Levende dieren "voorwerpen" te 

1 noemen schijnt mij een taalgebruik, dat 
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afwijkt van het gangbare en dat een niet 
sympathieke gedachte suggereert. Intussen 
dit vermoeden za.l moeten wijken voor meer' 
positieve indice.ties van de bedoeling des 
wetgevers die niet noodzakelijk voor ver
schHlende wetten dezelfde behoeft te zijn. 
In de Vogelwet nu zijn zulke aanwijzingen 
er inderdaad en wel ten gunste. van de stel- ' 
llng, dat levende vogels inderdaad onder 
.,voorwerpen" zijn begrepen. Art. 31 van• 
de wet toch geeft aan opsporingsambtena
ren een in verhouding tot het gemene recht 
uitgebreide bevoegdheid tot het overal vol
gen van voor in beslagnemlng vatbare 
voonverpen. Nu zullen levende dieren zeker 
ook voor inbeslagneming in verbe.nd met 
overtreding de7.er wet in aanmerking ko
men, in ieder geval reeds aanstonds als · 
stukken van overtuiging. Te allen over
vloede bewijst art. 32", waar het vrfJ]aten 
van In beslag genomen levende vogels 
wordt geregeld, dat zulk een inbeslagne
ming aan de wetgever wel degelb"k voor de 
geest gestaan heeft. Ik kan mij nu niet 
voorstellen, dat de wetgever de bevoegd
heid, die hij in art; 31 aan opsporingsamb
tenaren verleend heeft, wel aan hen zou 
hebben willen toekennen voor het in be
slag nemen van levenloze voorwerpen maar 
niet ten behoeve van het in beslag nemen 
van levende dieren. Het woord "voorwer
pen" In dat artikel moet dus wel levende 
dieren omvatten en, wanneer dit zo Is, dan 
Is het redelijk aan te nemen, dat het in 
art. 28 niet tn engere betekenis is gebe
zigd, 

Ik acht het middel dus ongegrond en con
cludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

VrU; 
Gelet op het middel van cassatie, na

mèns den req. voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

s. en/of v. t. van de artt. 7, 28 der Vogel
wet, door de inbeslaggenomen lepelaars 
verbeurd te verkla.ren; 

o. omtrent het middel van cassatie: 
dat verbeurdverklaring van levende vo- . 

gels ingevolge de Vogelwet 1936 geoorloofd 
la te achten; 

dat toch, waar niet mag worden voor
ondersteld dat bij het uitvaardigen van een 
,, wet houdende nieuwe bepa.Ungen tot be
scherming van in het wild levende vogels" 
nie.t de bedoeling zou voorgezeten hebben, 
dat de rechter dengene, die zich schuldig 
maakt aan een verboden handeling t.a.v. 
vogels - welker inbeslagneming de wet in 
art. 32 lid 1 kent - , door verbeurdverkla
ring die vogels moet kunnen ontnemen, het 
voor de hand ligt, onder de "voorwerpen, 
door middel van overtreding ·verkregen, of 
waarmede een overtreding is gepleegd", 
omtrent welke - en omtrent welke uit
sluitend - art. 28 Ud 4 bepaalt dat zij 
"'kunnen worden verbeurd verklaard", me
de vogels te verstaan; 

dat het voorgestelde middel derhalve on
gegrond la te achten; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

3 Mei 19,f9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Sr. art. 47, 1 °; Buitengewoon Navor
deringsbesluit, art. 14 ). 

Aan het bewezenverk1aarde "onjuiste 
gegevene verstrekken" kan de bena" 
ming gegeven worden "onjuiste of on
volledige gegevens verstrekken", welke 
benaming, ontleend ,aan art. 14, le Ud 
sub c Buitengewoon Navorderingsbe
sluit, geen feitelijke betekenis heeft 
maar slechts overeenkomstig de wet 
aangeeft welke strafbare feiten dit be
wezenverklaa.rde volgens genoemd Be
sluit oplevert. 

De klacht dat de gegevens niet ver
strekt werden aan een ambtenaar bij de 
vervulling van diens taa.k ter uitvoe
ring van het Buitengewoon Navorde
ringsbesluit (daar zij alleen van belang 
zouden zijn voor de inkomstenbelaatlng 
1944) mist feltelijken grondslag. 

Waa.r de woorden van art. 14, le Ud 
sub C, in tegenstelling met die van art. 
14, le lld sub A en B, niet inhouden, d.a.t 
de strafbepaling alleen op den belasting_ 
pllchttge van toepassing is_ staat het 
niet vrij deze beperking daarin te lezen 
en ook deze strafbepaling alleen' op den 
belastlngpllchtige toel)888elijk te ach
ten. 

Het middel, klagend dat geen keuze is 
gedaan tussen "indienen" en "doen in
dienen" faalt, omdat een aangifte als 
bedoeld In art. 14 le lid sub B evenzeer 
wordt gedaan door het inzenden of in
dienen van het aangiftebtljet als door 
het doen inzenden of doen Indienen 
daa.rvan, terwijl, wanneer zodanige aan_ 
gifte een strafbaar feit oplevert, het 
doen Inzenden of doen indienen niet het 
doen plegen van dat feit oplevert in den 
zin van art. 47 le Ud sub 1 ° Sr. 

Weliswaar kan slechts hij, &an wlen 
in.gevolge het Besluit een aangiftebiljet 
is uitgereikt, het misdrijf van art. 14 le 
lid sub B plegen, doch dit sluit niet uit 
dat een ander, ook al behoort hij niet 
tot degenen van wie volgens het Bulten_ 
gewoon Navorderlngsbesluit belasting 
kan worden nagevorderd, dit strafbaar 
feit in den'zin van art. 47 Sr. kan mede
plegen, en èle ten Jaste van req, bew~n 
verklaarde handelingen wettigen ook 
de7.e quallficatte. -

Op het beroep van J. P. J. B., belasting-
. consulent, wonende te Bussum, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam van 23 Dec. 1948, hou
dende bevestiging In hoger beroep, behou
dens na te noemen uitzonderingen. van een 
vonnis van de Rechtbank te Amst~rdam 
van 3 Junl 1948, waarbij req. wegens "Aan 
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een ambtenaar bij de .vervulling van zijn 
taak ter uitvoering van het Buitengewoon 
Navorderingsbesluit of daarop gegronde 
bepalingen opzettelijk valse of vervalste 
boeken of andere bescheiden ter inzage ver
strekken dan wel op andere wijze onjuiste 
of onvolledige gegevens verstrekken, meer
malen gepleegd" en "Medeplegen van het 
opzettelijk doen van een onjuiste aangifte 
ten behoeve van de uitvoering van het Bui
tengewoon Navorderingsbesluit", met aan
haling van de artt. 10, 14 (1) en 17 van 
voormeld Besluit en art. 67 Sr. tot straf is 
-veroordeeld, hebbende het Gerechtshof met 
vervallenverklaring van de aanhaling van 
art. 10 van het Buitengewoon Na vorderin!,"8-
besluit en met vernietiging van de Strafop
legging de straf bepaald op een jaar gevan
genisstraf; (Gepleit door Mr Tb. Muller 
Massis, adv. te Amsterdam). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Lange
meijer. 

Het eerste middel in deze zaak klaagt 
over het volgende. In overeenstemming 
met de tekst van art. 14 onder, c van het 
Buitengewoon Navorderingsbesluit was aan 
verdachte onder A en C telaste gelegd, dat 
hij door te handelen gelijk daar gesteld 
,, valse of vervalste boeken of andere be
scheiden ter inzage had verstrekt dan wel 
op andere wijze onjuiste of onvolledige ge
gevens had verstrekt." De Rechtbank ver
klaarde deze delen van de t.1.1. bewezen met 
dien verstande dat verdachte enkel onjuiste 
gegevens had verstrekt. In de qualificatie 
echter nam de Rechtbank weder de volledige 
tekst van art. 14 onder c over. De toelich
ting tot het middel zegt nu: ,,Er blijkt niet 
duidelijk wat de Rechtbank wil." Dit schijnt 
mij geenszins juist toe. De Rechtbank heeft 
ondubbelzinnig gezegd, niet alleen wat zij 
bewezen achtte, maar ook onder welke meer 
bijzondere aanduiding van het toepasselijke 
voorschrift dit bewezene naar haar mening 
viel. Verschil van mening is enkel mogelijk 
over de Juiste wijze van q ualificeren in een 
dergelijk geval De Rechtbank hangt blijk
baar de leer aan, dat de qualiflcatie de vol
ledige omschrijving moet weergeven van 
hetgeen onder één enkele strafbepaling 
valt, ook dan wanneer die omschrijving ver
schillende los van elkander mogelijke ge
dragingen tekent. Mij zou het juister voor
komen om in een geval als dit - waar de 
Rechtbank blijkbaar aan die gedragingen 
een zo uiteenlopend karakter toekende, dat 
zij het nodig achtte te zeggen, welke zich 
in concreto had voorgedaan - ook de qua
lificatie tot die gedraging te beperken. lk 
meen echter niet, dat noodzakelijk slechts 
-één qualificatie juist zijn kan en zal dan 
ook op deze grond niet tot vernietiging con
cluderen. 

Veel belangrijker is middel II. Het be
toogt, dat biet door req. opzettelijk verstrek
ken aan de belastingadministratie van on
juiste gegevens betreffende een cliënt, ge-

lijk dat meer in bijzonderheden is bewezen
verktaard, niet strafbaar zou zijn en wel 
om twee redenen. De eerste reden is, dat de 
bedoelde gegevens betroffen het inkomen 
over 1944, terwijl het Buitengewoon Navor ... 
deringsbesluit daarop niet betrekking heeft. 
De tweede is, dat art. 14 alleen op de belas
tingplichtige zelf van toepassing zou zijn. 

Het eerste bezwaar schijnt mij ongegrond. 
Inderdaad betreft de navordering volgens 
het besluit niet het inkomen over 1944, al
thans deze opvatting is zeer aannemelijk. 

Wel echter kon de belastingadministratie 
verlangen om ter con tröle van datgene wat 
wel aan navordering onderworpen kon zijn 
ook het inkomen over 1944 te kennen. Art. 
7 lid 2 van het Besluit gaat zelfs verder en 
bepaalt, dat het aangiftebiljet tevens kan 
worden dienstbaar gemaakt aan het inwin
nen van gegevens welke voor een goede uit
voering van bestaande of toekomstige wet
telijke bepalingen op het gebied van belas
tingen nodig of van nut kunnen zijn. Art. 8 
verplicht dan vervolgens tot juiste invul
ling van het biljet "zonder voorbehoud", zo
dat een voorbehoud "voorzover van belang 
voor navordering volgens het besluit" zeker 
niet toelaatbaar zou zijn en ook al wat ove
rigens in het formulier wordt gevraagd tot 
de aangifte behoort, terwijl een ambtenaar 
die gegevens omtrent dit extra gevraagde 
inwint zeker volgens art. 14 onder c "zijn 
taak ter uitvoering van dit besluit" vervult. 

Meer twijfel kan de tweede bedenking 
wekken. Weliswaar is de beperking, die zij 
aan de strafbepaling van art. 14 onder c wil 
aanleggen, in deze bepaling zelf in het minst 
niet uitdrukt, maar te haren gunste kan 
men wijzen op de formuelring van de straf
bedreiging in hetzelfde artikel en op des
zelfs tweede lid. De eerste laat toe geldboete 
tot het bedrag van de ontdoken belasting, 
indien deze de maxim urn geldboete te boven 
gaat. Dit zegt mij op zichzelf nog niet zo
veel. Vooreerst kan men zich voorstellen, 
dat de wetgever gemeend heeft, dat ook de 
ernst vàn het een ander helpen bij belas
tingontduiking toeneemt met die omvang 
der ontduiking, en bovendien is de rechter 
vrij om bij het bepalen van de strafmaat in 
elk gegeven geval deze redenering slechts 
juist z.over te volgen als zij hem gerecht
vaardigd voorkomt. Sterker schijnt op het 
eerste gezicht het argument, dat zich laat 
ontlenen aan lid 2, bepalende dat, wanneer 
een veroordeling krachtens lid 1 onherroe
pelijk is geworden, de te weinig geheven 
belasting, ook na het verstrijken van d,e In 
art. 1 genoemde termijn, wordt nagevorderd 
zonder voorafgaande formaliteiten. Men zou 
nu op het eerste gezicht geneigd zijn te 
zeggen, dat deze regeling moeilijk verant
woord kan heten, voor het geval dat enkel 
een ander dan de belastingplichtige, wel
licht zelfs nog bij verstek, veroordeeld is. 
Echter zal men naar mijn mening moeten 
bedenken, dat het voorschrift in een derge
lijk geval ook geen toepassing kan vinden. 
Immers het veronderstelt, dat na de ver-
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oordeling de te weinig geheven belasting 
een bepaalba.re grootheid is. Dit laatste 
echter zal niet licht het geval kunnen zijn, 
indien inderdaad alleen een derde wegens 
het verstrekken van verkeerde gegevens is 
veroordeeld en niet tevens de belasting-

. pllchtlge zelf, wiens aangifte dan dus blijk
baar niet opzettelijk onjuist zou zijn ge
weest. 

Ter verdediging van het middel is ook 
nog een beroep gedaan op enkele uitspra
ken in de uitvoerige instructies en in de. 
memorie van toelichting behorende bij het 
besluit. Zij schijnen mij zonder bewijskracht. 
Immers wel blijkt uit de aangehaalde op-, 
merkingen in deze stukken dat de steller 
ervan zich alleen beeft ~houden met 
onjuiste inlicb,tlngen door de belastin.g
pliçhtlge, maar deze opmerkingen zijn in · 
het minst niet zodanig dat zij ook maar een 
aanwijzing zouden vormen, dat onjuiste in
lichtingen door anderen uitgesloten worden 
geacht. 

Ik meen dus dat er geen grond is om in 
de delictsomschrijving van art. 14 onder c 
een beperking te lezen, die daarin met geen 
woord is uitgedrukt. 

Middel 111 handelt over het onder B be
wezen verklaarde, het medeplegen met de 
belastingplichtige van bet doen van valse 
aangifte, en maakt bezwaar daartegen dat 
Hof en Rechtbank geen keuze hebben ge
daan uit het alternatief telastegelegde "ill
zenden of indienen" tegenover "doen inzen
den of doen indienen". 

Nu gaat de toelichting van het middel 
naar mijn mening reeds aanstonds ten on
rechte daarvan uit, dat "doen indienen" of 
,,doen inzenden" zou beteken~ ,,doen ple ... 
gen•• in de zin van art. 47 Sr. Het is uitge
sloten dat de steller van de t.ll. dit bedoeld 
heeft; hij zou dan immers bijzonderheden 
hebben moeten vermelden, die het gebeurde 
als doen plegen karakteriseerden ( de niet 
strafbaarheid van de feitelijke inzender in 
de eerste plaats)- Kennelijk is hier niets 
anders bedoeld dan tot overmaat van vellig
held een • onderscheiding te ·maken tussen 
de mogelijkheid dat verdachte zelf het bil
jet ten bela.stingkantore bezorgd zou hebben 
en de mogelijkheid dat hij dit aan een an
der, hetzij een lid van zijn personeel hetzij 
misschien zelfs de belBBtingplichtige zelf 
zou hebben overgelaten. 

Nu is de steller van het middel blijk.baar 
van oordeel, dat ook in deze gedachtengang 
de keuze nodig zou zijn geweest., omdat de 
vraag, wie het biljet tenslotte tot zijn bo
stemming heeft doen geraken, van belang 
zou kunnen zijn voor deze andere: of ver
dachte's aandeel in het gebeurde groot ge
noeg geweest is om van medeplegen te spre
ken. Ook zo beschouwd zou ik het middel 
voor ongegrond houden. Va.at stàat, dat 
verdachte aan de belastingplichtige heeft 
uitgelegd, hoe hij zijn aanslag door onjuiste 
aangifte kon drukken, vast staat ook dat 
verdachte het aangiftebiljet heeft logevuld 
Deze handelingen zijn naar mijn mening 

voor het.geen geschied is van zo overwegend 
belang, dat men hier van medeplegen en 
niet van medeplichtigheid moet spreken. al 
verlies ik daarbij• niet uit het oog dat, aan
genomen dat verdachte inderdaad de in-• 
levering van het biljet aan de belasting
plichtige zou hebben overgelaten, deze nog 
een kans bad om van het gemeenschappe
lijke bedriegel.ijke plan af te zien. Ik mag 
hier wellicht verwijzen naar aantekening 
19 op art. 47 bij Noyon, Strafrecht en de 
daar aangehaalde rechtspraak. 

Middel IV herhaalt ln andere vorm de 
verweren, dat het medeplegen van het feit. 
onder B niet zou vaststaan. dat de straf
baarheid, thans van dit laatste feit, zou 
zijn uitgesloten doordat het inkomen over 
1944 niet onder het Buitengewoon Navor
deringsbesluit zou vallen. Beide vragen be
sprak ik reeds. In de derde plaats echter 
stelt het, dat art. 14 onder b enkel op de 
belBBtingplichtige toepasselijk zou zijn. Deze 
Iaa.tste opvatting onderschrijf ik - zij 

1 volgt m.i. dwingend uit de artt. 6 en 8 va.n 
het Besluit - en in zover wijk ik dus van 
de opvatting van Rechtbank en Hof in deze 
zaak af. Echter houdt de gegeven beslissing 
daardoor naar mijn mening niet op Juist te 
zijn. Immers, dat alleen de belastingpllchtige 
het misdrijf van valse aangifte volgens het 
besluit kan plegen, sluit in het minst niet 
uit, dat een ander het kan medeplegen. Ook 
hier moge ik voor literatuur en rechtspraak 
weder verwijzen naar Noyon ad art. -n. 
thans naar aantekening 18. 

Daar ik dus geen der middelen gegrond 
bevind, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hoge Raad e:r;iz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van ca.ssa.tie, na

mens den req. voorgesteld bij pleidooi en 
luidende: 

,.I. S., alth8.DB v. t. van de artt. 348, 350, 
, 361, 862, 868, 369, 422, 423 Sv. in verband 

met art. 14 van het Buiten,:ewoon Navor
deringsbesluit, doordat in het door het Hof 
bevestigde vonniB der Rechtbank. lii de 
overweging betreffende de bewezenverkJa
ring der feiten sub A en C voorkomt ,,dat 
verdachte telkens onjuiste gegevens heeft 
verstrekt", t-erwijl in het slot der bewezen" 
verklaring is opgenomen dat het aldus be· 
wezene uitmaakt t.a.v. A en C: ,,Aan een 
ambtenaar, bij de vervulling van zijn taak 
ter uitvoering van het buitengewoon navor
deringsbesluit of daarop gegronde bepa-

' lingen. ol)Zettelijk valse of vervalate boeken 
of andere bescheiden ter inzage verst.rek
ken da.n wel op andere wijze onjuiste of on
volledige gegevens verst.rekken", meerma
len gepleegd. 

IL S., althans v. t. van de artt. 350, 361, 
352, 168. 369, •t-22, 423 Bv. juncto de artt. 14 
en 17 Buitengewoon Navorderingsbesluit en 
Juncto art. 91 Sr., door den verdachte straf
baar te verklaren ter zake van het aan een 
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ambtenaar bij de vervulling van zijn taak 
ter uitvoering van het Buitengewoon Na
vorderingsbesluit of daarop gegronde bepa
lingen opzettelijk valse of vervalste boeken 
of andere bescheiden ter inzage verstrek
ken dan wel op andere wijze onjuiste of on
V()lledige. gegevens verstrekken, meermalen 
gepleegd, zulks terwijl: 

a. de aangifte van het inkomen over 1944 
niet valt onder de bepalingen van het Bui
tengewoon Navorderingsbesluit; 

b. de strafbepaling van art. 14 van het 
Buitengewoon Navorderingsbesluit alleen 
op den belastingplichtige van toepassing is. 

III. S., altha:r;is v. t. van de artt. 348, 860, 
361, 352, 363, 368, Sá9, 416, 422 en 423 Bv., 
in verband met a.rt. 4'l Sr. en art. 14 Buiten
gewoon Navorderingsbesluit, doordat het 
Hof het vonnis der Rechtbank onder over
neming der gronden bevestigd heeft, hoewel 
daarin gene keuze gedaan is tussen het in 
de dagvaarding gestelde ,,ingezonden of in
gediend'' en ( of) ,,doen inzenden of indie
nen". 

IV. S., altba.ns v. t. van de artt. 360• 361, 
362, 358, 3~9, 422, 423 Sv. juncto art. 47 en 
48 Sr. en juncto art. 14 van het Buitenge
woon Navorderingsbealult, doordat het Hof 
het vonnis der Rechtbank bevestigd heeft 
waarbij de verdachte veroordeeld is wegens 
het medeplegen van het opzettelijk doen 
van een onjuiste aangifte ten behoeve van 
de uitvoering van het Buitengewoon Na
vorderingsbesluit, aangezien: 

a. het feit van het medeplegen niet vol
doende gemotiveerd is; 

b. de aangifte van het inkomen over 1944 
niet valt onder het Buiten.gewoon Navor
deringsbesl uit. 

c. de strafbepaling van art. Ub, van het 
Buitengewoon Navordertngabesluit alleen 
op den belastingplichtige van toepassing is.'' 

0. dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie als voorschreven ten laste van den 
req. is bewezen verklaard: 

,.,A. dat hij te Amsterdam, althans in 
Nederland. in of omstreeks 1946 opzettelijk 
aan den Inspecteur der Directe Belastingen 
te Amsterdam, althans in ieder geval aan 
een Ambtenaar van de RijkB belasting" 
dienst, bij de vervulling van diens taak ter 
uitvoering van het ,,Buitengewoon Navor-. 
deringsbeslUit" of de daarop gegronde be
palingen, onjuiste gegevens heeft verstrekt., 
door daartoe een door .hem, verdachte, sa..: 
II1engesteld accountantsrapport, althans een. 
rapport voor B. J. D. te Amsterdam, inhou" 
deode een balans per 31 Dec. 1944 met ka
pitaalrekening en kasrekening 1944, altha.n.Bf 
een afschrift van dat rapport, tegelijk me~. 
het Buitengewoon Aangiftebiljet, hetwelk. 
krachtens de bepalingen van voormeld Be,., 
slui~ namens genoemden D., aldaar alstoeq, 
werd in.gezonden ten kantore van bedoeldel\, 
inspecteur der Belastingen, in te 1everen b~ 
en te,- lnmge te verstrekken aan - althan• 
in ieder geval te verstrekken aan bedoelde; 
Inspecteur. zijnde bedoeld rapl)Ort of be"Q
scbei.cl en/of bedoelde gegevens va.lsp ver"l( 

en/of in ie41er geval onjUist en onvol
vermeldende immers bedoeld door 

m, verdachte, opgemaakt geschrift een 
Jlost: verkoop sieraden f 16650,60, zulks ter
wijl hij, v•erdachte, wist, dat in waarheid 
seen sieraden waren verkocht.; 

B. dat hij te Amsterdam, althans in Ne
derland, in of omstreeks Juni 1946 tezamen 

1 en in vereniging met H. J. D., opzettelijk 
een onjuiste of onvolledige aangifte krach
tens het Buitengewoon Navorderingsbesluit 
heeft gedaan, hebbende hij, verdachte, daar-

, toe in onderling overleg en onderlinge sa
menwerking met genoemden D., een buiten
gewoon aangiftebiljet ten name van H. J. 
D. door hem, verdachte, voorzien van een 
datum. 19 Juni 1946, opzettelijk, valselijk 
en onjuist of onvolledig ingevuld, immers 
daarop onder meer opzettelijk in strijd met 
de waarheid vermeld, dat de winst van H. 
J. D. uit bedrijf en uit zelfstandig uitge
oefend beroep over 1944, bedroeg f 2333,38, 
terwijl in waarheid deze winst oYer genoemt:1 
jaar gi•oter dan dit bedrag w~ hebbende 
genoemde H. J. D. vervolgens dit aldus in-

. gevulde Buitengewoon Aangiftebiljet, van 
· zijn handtekening voorzien en hebbende ten 
slotte hij, verdachte. dit aldus ingevulde en 
ondertekende Aangiftebiljet aldaar alstoen 
namens H. J. D. ingezonden of ingediend of 
doen inzenden of indienen bij den Inspec
teur der Directe Belastingen te Amsterdam. 
Door een en ander heeft hij, verdachte, zich 
schuldig gemaakt aan het medeplegen van 
het doen van d~ onjuiste en onvolledige 
aangifte; 

C. dat hij te Amsterdam, althans in Ne
derland, in of omstreeks 1946, opzettelijk aan 
den Inspecteur der Directe Belastingen te 

· Amsterdaln_ althans in ieder geval aan een 
Ambtenaar van de Rijksbelastingdienst, bij 
de vervulling van diens taak ter uitvoering 
van het "Buitengewoon Navorderi:ngsbe
sluW' of de daarop gegronde bepalinge~. 
onjuiste gegevens heeft verstrekt, door 
<1aartoe een door hem, verdachte, samenge
steld accountantsraPPort, althans een rap
port voor H. J. D. te Amsterdam, inhoudende 
o.m. een kapitaalrekening 1944, althans een 
afschrift van dat rapl)O~ tegellJk met het 
Buitengew. Aangiftebiljet, hetwelk krach
tens de bepallngeµ van voormeld besluit, 
namens genoemden D. aldaar alstoen werd 
ingezonden ten kantore van bedoelden In
._pecteur der Belastingen in te ·1everen bij 
~n ter inzage t_e v~strekken aan, althans in 
ieder geval te verstrekken aan bedoelden 
Inspecteur, zijnde beáoeld rapport of be
acbetd en/ot, bedoelde gegevens va.la, ver-

! valat en,/of in ieder geval onjuist en onvol
ledig~ vermeldende immers bedoeld door 
hem, verdachte, opgemaakt gesch:f'ift onder 
het hoofd: Kapitaalrekening 1944 de poet: 
winst bedrijf: f 2333,38, zulks terwijl hij, ver
dachte, wlst dat in waarheid die wlnst gro
ter dan dit bedrag was geweest;" 

0. dat het Hof deswege voormelde straf 
heeft opgelegd; 

0. dat in het eerste middel van cassatie 
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blijkens de · toelichting ·geklaagd wordt over 
onduidelijkheid van de bewezenverklaring, 
voorzover de feiten betreft daarin genoemdf 
sub A en sub C, doch deze klacht ondeug-1 
delijk is omdat hetgeen te dien opzichte be
wezen is verklaard geheel duldelijk Is, ter- . 
wijl daaraan de bovengenoemde benaming 
kon worden gegeven welke, ontleend aan 
art. 14, le lid sub C van het Buitengewoon 
Navorderingsbesluit, geen feitelijke bete
kenis heeft maar slechts overeenkolD8tig 
de wet aangeeft welke strafbare feiten dit 
bewezenverklaarde volgens genoem4 Be
si uit oplevert: 

0. naar aanleiding van het tweede mid
del sub A en tevens naar aanleiding van 
het Vierde middel sub B, hetwelk gelijktijdig 
kan worden behandeld, dat deze grieven 
blijkens de toelichting- de klacht tot uiting 
brengen dat het opzettelijk verstrekken van 
de in de bewezenverklaring sub A en C ver
melde onjuiste gegevens en het opzetteliJlt 
in strijd met de waarheid invullen van het 
in de bewezenverklaring sub B vermelde 
wtnstbedrag niet onder de strafbepalingen 
van art. 14 le lid van het Buitengewoon 
Navorderingsbesluit zouden vallen omdat 
deze gegevens en deze wtnst alleen van be
lang zouden zijn voor de heffing van be
lastingen, waarvoor nog geen primitieve 
aanslagen waren vastgesteld te weten in
komstenbelasting over 1944, zodat de ge
gevens niet verstrekt werden aan een amb
tenaar bij de vervulllng van diens taak ter 
Uitvoering van het Buitengewoon Navor
deringsbesluit of daarop gegronde bepalin
gen en van het winstbedrag niet een aan
gifte als bedoeld in dat Besluit werd ge
daan; 

O. dat deze klacht, gezien bovenvermelde 
bewezenverklaring, feltelljken grondslag 
mist en zij, indien zij betekenen mocht dat 
de Rechter uit de bewijsmiddelen niet heeft 
kunnen afleiden dat de bedoelde gegevens 
verstrekt zijn aan den Inspecteur der Di
recte Belastingen te Amsterdam bU de ver
vulling van diens taak als voorschreven of 
dat de lnvulllng van het winstbedrag een 
aangifte als bedoeld in het Buitengewoon 
NavorderingsbeBluit betrof, de klacht af
stuit op de . als bewijsmiddelen gebezigde 
verklaringen van verdachte zelf en van de 
getuigen; · 

0. naar aanleiding van het tweede middel 
eub B, dat art. 14 van het Buitengewoon 
Navorderingsbesluit luidt: 1. ,,HU die: a. 
volgens dit besluit verplicht zijnde tot het 
aanvragen van een buitengewoon aangifte
biljet, opzettelijk die verplichting niet na
leeft; b. opzettelijk een onjuiste of onvol
ledige aangifte doet; c. aan een ambtenaar, 
een niet-ambtelijke deskundige of den raad 
van beroep, bij de vervulling van zijn taak 
ter uitvoering van dit besluit of daarop ge. 
gronde bepalingen, opzettelijk valse of ver
valste boeken of andere bescheiden ter in
zage verstrekt dan wel op andere ·w1,1ze on
juiste of onvolledige gegevens verstrekt; 
wordt gestraft, hetzij met ~vangenlsstraf 

van ten hoogste vier jaren en met geldboete 
van ten hoogste twintigduizend gulden -
of, indien dit hoger Is, het bedrag van de 
ontdoken belasting - hetzij met een van 
beide voormelde straffen. 

2. Wanneer. een veroordeling krachtens 
het eerste lid onherroepelijk is geworden, 
wordt de te weinig geheven belasting, ook · 
na het verstrijken van den ingevolge art. 1 
verlengden termijn, nagevorderd zonder 
voorafgaande formaliteiten/' 

0. dat als argumenten voor de in het mld
del beweerde beperkte strekking van dit 
artikel blijkens de toeUchtin.g van het mid
del het volgende wordt aangevoerd: 1 °. dat 
in de strafbepa.Hng het maximumbedrag der 
geldboete ln een bepaald geval afhankelijk 
wordt gesteld van het bedrag der ontdoken 
belasting; 2°. dat in het tweede lid van 
voormeld artikel een verband wordt gelegd 
tussen het onherroepelijk worden der ver
oordeling en de navordering der te weinig 
geheven belasting; S O• de omstandigheid 
dat de op teder, derhalve niet alleen o~ den 
belastingpllchtlge, blijkens art. 10 van het 
Buitengewoon Navorderingsbesluit rusten
de verplichting om aan den ambtenaar van 
's Rijks belastingdlerutt naar waarheid de 
van hem gevorderde gegevens te verstrek
ken reeds ha.ar sanctie vindt in art. 15 van 
het Besluit; 4°. de omstandigheid dat in 
verschUlende van den Minister van Finan
ciën uitgegane instructies en toeUchtlngon 
alleen van onjuiste, onvolledige of valse 
aangitten gewag wordt gemaakt; 

O. te dien aanzien, dat, waar de woorden 
van voormeld ar.t. 14, le lid sub C, in tegen
stelling met die van art. 14, le lid sub A en 

' B, voornoemde beperkte strekking niet in
houden. het niet vrijstaat deze daarin te 
lezen en ook deze strafbepaling alleen op 
den belastingplichtige toepasselijk. te ach
ten; 

0. dat ook bij de ruime opvatting van ver
bodsbepaling en sanctie het begrijpelijk is 
dat de maximum geldboete voor gedragin
gen in art. 14, le Ud sub C genoemd afhan
kelijk wordt ge.steld van het bedrag der be
lastingontduiking, die daarvan het gevolg 
kan zijn; 

0. dat het eveneens zeer goed verstaan
baar is dat het tweede lid van genoemd art. 
14 de mogelijkheid der navordering inge
volge het Besluit voor alle gevallen van 
valse inlichtingen verschuift tot na het tijd
stip van het onherroepelijk worden der ver
oordeling deswege; 

0. dat van de sanctie 1n art. 15 van het 
Buitengewoon Navorderingsbesluit op de 
overtreding van art. 10 van het Besluit 
Juist gezegd kan worden dat zlJ bij de be
perkte opvatting van art. 14 le lld sub C 
onvoldoende zou z1jn, niet atleen omdat 
valsheidsdelicten in onze wetgeving steeds 
met gevangenisstraf worden bedl'elgd maar 
ook omdat verschillende gevallen van vals
héid, te weten ftet bedriegen van den Raad 
van Beroep en van niet-ambtelijke des
kundigen, gepleegd door een ander dan den 
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belastingplichtige bij de beperkte opvatting 
van art. 14, le Ud sub C In het geheel nîat 
door de sanctie van art. 15 wordé~ bereikt: 

0. tenslotte dat, in~ien het juist is ~t de 
bovenbedoelde van den Minister van Flnan
clën uitgegane officiële bescheiden slechts 
van onJulste, onvolledige of valse aangiften 
spreken, dit slechts een terugslag kan zijn 
op art. 14, le lid sub B voormeld dat inder
daad alleen hem, die de aangifte doet be
treft; 

O. dat ook het derde middel ondeugdelijk 
is omdat een aangifte als ln art. 14, te Ud 
sub B van het Buitengewoon Navorderinge
besl uit bedoeld evenzeer wordt gedaan door 
het· inzenden of indienen van het aangifte" 
biljet als door het doen inzenden of doen 
indienen daarvan, terwijl, wanneer zodanige 
aangifte een strafbaar feit o:Vlevert. het 
doen inzenden of doen indienen niet, zoals 
de steller van het middel blijkens de toe
lichting schijnt te menen, het doen plegen 
van dat feit oplevert in den zin van art. 47, 
te lld sub 1 ° Sr., doch het plegen daarvan; 

O. naar a.a.nleldlng van het vierde middel 
sub A en sub C, dat req. als verdachte ter 
zitting van de Rechtbank beeft opgegeven: 
,.In de maand Juni 1~48 heb ik te Am,ter
dam in opdracht en ten behoeve van H. J. D. 
het hem krachtens het Buitengewoon Na" 1 

vorderingebeslutt toegezonden Buitenge" 
woon Aangiftebiljet ln onderling overleg 
met dien D~ volledig ingevuld, behoudens 
wat betreft de vermelding van den naam 
en het adres van dien D. ;" en voorts: .. Ik 
kan niet ontkennen, dat het blljet van H. ;J. 
D" nadat dit door hem wa.s ondertekend, 
door mij namens R J. D. In Juni 1946 ia 
toegezonden aan den Inspecteur der Belas .. : 
tlngen te Amsterdam:• 

0. dat de Rechter hieruit in verband met 
de andere bewijsmiddelen beeft kunnen at-' 
leiden hetgeen sub B te zijnen laste feiteUjk.i 
:Ls bewezen verklaard; ~ 

O. d&t wel is waar slechts hij aan wien' 
ingevolge het Besluit een aangiftebiljet is 
uitgereikt het misdrijf van art. 14, le Ud 
sub B kan plegen, doch dit niet uttslult dat 
een ander, ook al. behoort bij niet tot de-. 
genen van wie volgens het BuitengewoonJ 
Navorderlngsbesluit belasting kan worden 
nagevorderd, dit strafbaar feit ln den zin 
van art. 47 Sr. kan medeplegen en de ten
laste van req. bewezenverklaarde bande" 
lingen deze qualtflcatte ook wettigen; 

0. dat mitsdien geen der middelen kan 
slagen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

~ Mei 1949, ARREST van de Hoge Raad. 
(Drankwet . [S. 1931 .No" 476] artt. 59, 
76.) 

Niet is in te zten, waarom In art. 69 
Ud 1 onder 4 ° onder het woord vergun• 
ning bepaaldelijk een soctetettsvergun• 
nlng zou moeten worden 'Verstaan. waar 

de Drankwet het bezitten van een vol
ledige of tapvergunning voor een locall
telt van een socletelt niet uitsluit. Het 
bewezenverklaarde "toedienen van ster
ke drank zonder dat voor de localltelt 
een vergunning als bedoeld In art. 1 lid 
1 onder i ( d. t. societeitsvergunnlng-) 
was verleend" is dus niet strafbaar. 

Adv.-Gen. La.ngemeijer bovendien: 
"zich zelt toedienen" valt niet onder 
,.toed1enen° in den zin der wet. 

Art. 76 lid 2 onder 2°, sprekende van 
"vergunningen welke staan ten name 
van een societelt" doelt alleen op socie
teltsvergunningen en niet ook op an
dere vergunningen. 

Op het beroep van G. E. H. ter B., van 
beroep candtdaat-notaris, wonende te Does
burg, req, van cassatie tegen een vonnts 
van den Kantonrechter te Arnhem van 3 
Nov. 1948, waarbij req. wegens ,,in een lo" 
callteit (lees: van een societett), waarvoor 
geen vergunning Is verleend, sterke drank 

, toedienen," met aanhaling van art. 59 lid 1 
onder 4 van de Drankwet, is veroordeeld tot 
een geidboete van één gulden bij gebreke 
van befaltng en verhaal te vervangen door 
êén dag becbtents. 

Conclusie v. d. Adv.-Gen. Langemetjer. 

De zaak, die door dit cassatieberoep aan 
Uw oordeel is onderworpen, was blijkbaar 
oorspronkelijk begonnen teneinde een rech
terlijke uitspraak te verkrijgen omtrent de 
vraag, of een vergunning voor de verkoop 
va.n sterke drank, in 1881 ten name van 
een socteteit verleen~ thans nog va.n rechts
wege onveranderd in stand gebleven is 
krachtens de overgangsbepaling van art. 76 • 
Ud 2 onder 2e van de tegenwoordige Drank" 
wet dan wel met ingang van 1 Mei 1934 is 

l vervalleJJ. bij gebreke van de overschrijving 
ten name van een natuurlijk persoon als tn 
lid 4 van het zelfde artikel bedoeld. De kern 
van de vraag llgt in dit dubium van lnter
preta.tle: doelt Ud 2 onder 2e, sprekende van 
"staan ten name van een societett" alleen 
op societettsvergunningen dan wel ook op 
a.ndere vergunningen verleend aan een so-

l cletett gelijk zeker onder de oude wetgeving 
mogelijk was en m.i. nog mogelijk la? 

De geachte pletter voor req. heeft uitt~g 
gegeven aan de mening, dat de steller van 
de inlQidende dagvaarding een beslissing 
van deze vraag onmogelijk heeft gemaakt 
door het telastegelegde feit zo te omschrij
ven, dat het In geen geval strafbaar zou 

1 
zijn. Ik vrees inderdaad, dat aan deze slot
som niet Is te ontkomen. 

1 Wat toch is het ge'Val? De enige tn aan
merking komende strafbepaling ts art. á9 
onder 4 der Drankwet, luidende: ,.bij, die 
tn eene localiteit van eene soctetelt, waar
voor geene vergunning is verleen~ sterke 
drank schenkt, toedient of verstrekt." De 
telastelegglng nu luidt: .,dat hij op l4 Oct. 
1947, omstreeks 19.30 uur, in de gemeente 
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Doesburg, in een loC&liteit van perceel No. 
81 staande aan de Roggestraat, zijnde een 
localitett van de Societeit "de Ha.rmonie" 
te Doesburg, zichzelf sterke drank, in de zin 
van art. 1 lid 1 onder a van de Drankwet 
Stbl. 1931 No. 476, heeft toegediend, zonder 
dat voor deze localltelt een vergJ].D.lling als 
bedoeld in art. 1 Ud 1 onder i van voornoem
de Wet was verleend." 

Pleiter betoogde nu, d&t het geenszins is 
uitgesloten dat voor een socletett een andere 
dan een soeleteitsvergunning wordt ver
leend en dat dua de enkele vermelding dat 
geen societeitsvergunning (vergunning be
doeld als art. 1 Ud 1 onder 1) verleend was, 
niet volstond om het feit als strafbaar te 
kenschetsen. De Kantonrechter is van een 
andere mening geweest en heeft in zijn. uit
voerig gemotiveerd vonnis beslist, dat "ver
gunning'' in art. 59 lid 1 onder 4e uitsluitend 
betekent ,,societeitsvergunntng". 

In dit verschil van mening zou ik de zijde 
van req_ willen kiezen. De woorden van het 
voorschrift luiden algemeen; het b.eroep van 
de Kantonrechter daartegenover op het 
zinsverband is niet v.onder betekenis, maar 
naar mijn mening toch in dit geval niet zo 
SPtekend, dat het tegen deze tenslotte on
dubbelzinnige algemene woordkeuze op
weegt, en het ontbreken van het in de vo
rige nummers van het artikel wel voorko
mende woord "vereiste" vóór vergunning 
kan ik moeilijk, gelijk de Kantonrechter 
doet, zonder betekenis achten. En tenslotte: 
het is toch wel geheel onaannemelijk, dat, 
indien voor een loc.a.liteit eenmaal een vol
ledige of tapvergunning is verleend, het des
ondanks verboden zou worden daar te tap
pen, indien men daar mede een societeit 
vestigt_ (Het vragen van een aocieteitsver
gunning naast de andere la dan niet moge
lük. zie art. 12 Ud 1 onder Se). 

Heb ik in het voorafgaande gelijk, dan is 
het middel gegrond. Ik heb mij afgevraagd, 
of de telastelegging wellicht zo kon worden 
gelezen, dat daarin het ontbreken van een 
volledige of tapvergunning zou zijn veron
dersteld. Ik zie daartoe echter geen moge
lijkh,eid. Voor het geval, dat Uw Raad daar
over anders zou oordelen, zou de vraag aan 
de orde komen, terwille waarvan deze zaak 
eigenlijk is opgezet. Ik zou dan menen, dat 
ook hier het gelijk niet aan de zijde van 
req. ia. 

Dit schijnt inconsequent. nu ik zelfs on
der de bestaande wet de mogelljkheid aan.
neem, dat een andere dan een socletelts
vergunning wordt verleend aan een socie
teit. Echter, bij de verhouding van de leden 
2 onder 2e en 4 van art. 76 Is nog tets andere 
in het geding, namelijk de wens van de "wet
gever mn als regel geen vergunningen te 
name van rechtspersonen te gedogen, een 
wens, die blijkens de gehele regellng zwaar 
gewogen heeft. Ik meen, dat deze gedachte 
ertoe moet leiden het daarop inbreuk ma
kende lid 2 onder 2e beperkt uit te leggen. 
Plt schijnt mij te eerder geboden. nu een 

andere uitlegging dan deze aan een societelt 
de mogelijkheid zou openen om zichzelf ln 
een gewoon café met vergunning te veran
deren. Een dergelijke vergunning ten name 
vaQ. een rechtspersoon is nu juist wat de 
wetgever bepaaldelijk niet heeft gewild. 

Er te nog een aspect aan de zaak, dat ik 
tot dusver terwtlle van de meer principiële 
veronachtzaamde. Kan men wel zeggen, dat 
• .aan zichzelf toedienen" gelijk is telastege .. 
legd, toedienen te in de zin van de wet? 
Goed Nederlands is de bedoelde omschrij
ving zeker niet. Belangrijker is hier echter 
de juridische vraag: is het strafbaar in een 
localtteit zonder (de vereiste) vergunning 
zichzelf van sterke drank te bedienen ( dle 
men wellicht heeft meegebracht)? Ik ant-
woord ontkennend. Een dergelijke ver rei
kende stratbaarheld, die geenszins door de 
ratio van de Drankwet wordt gevorderd, 
mag niet worden aangenomen alleen op 
grond van een taalkundig nauwelijks mo-
gelijke uitlegging van het woord "toedie
nen" 

Re~umerende ben ik dus van mening, dat 
het telastegelegde om twee redenen niet 
strafbaar i.. 

Ik concludeer mitsdien, dat Uw Raad het 
vonnis waarvan beroep vemietlge en, recht
doeode volgens art. 105 Wet R. ö., req. ont
sla van alle rechtsvervolging. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
<niet op het middel van cassatie, namens 

den req, voorgesteld bij schriftuur luidende: 
.,8., althans v. t. van de artt. 398, 350, 351. 

368, 359 SV, en art. 59 Drankwet 1931 8. 478. 
en zulks op grond dat de Kantonrechter te 
Arnhem. rechtsprekende in strafzaken, bij 
vonnis van 3 Nov. 1948 het ten laste gelegde 
heeft -strafbaar verklaard." 

0. dat t.&. v. req. overeenkomstig de dag
vaarding is bewezen verklaard: 

.,dat hij op 14 Oct. 1947 omstreeks 19.30 
uur in de gemeente Doesburg, in een loca
lltelt van perceel no. 3, staande aan de Rog,.. 
gestraat, zijnde een localiteit van de Socie
teit "de Harmonie" te Doesburg, zichzelf 
sterke drank. ln de zin van art. 1 lid 1 onder 
a van de Drankwet S. 1931 no. 478, heeft 
toegediend, v.onder dat voor deze loc.a.litelt 
een vergunning als bedoeld ln art. 1 Ud 1 
onder 1 van voornoemde Wet was verleend.'• 

0. t.a. V. het middel: 
dat de Kantonrechter het bewezen ver

klaarde strafbaar geacht heeft op grond 
van het bepaalde bij art. 59 lid 1 onder 4° 
van de Drankwet. welke bepaling strafbaar 
stelt hem. .,die tn eene localiteit van eene 
societeit. waarvoor geene vergunning is 
verleend, sterken drank schenkt, toedient of 
verstrekt: 0 

dat echter nlet is in te zien, waarom in 
deze bepaling onder het woord vergunning 
bepaaldelijk een societeitsvergunning zou 
moeten worden verstaan, waar de Drank-
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wet het bezitten van een volledige ot tap
vergunning voor een localiteit van een so
·cieteit niet uitsluit; 

dat het bewezen verklaarde dus niet straf
baar is op grond van art. 69 Ud 1 onder 4° 
·van · de Drankwet en ook elders niet straf
baar is gesteld, zodat req. behoort te worden 
ontslagen van alle rechtsvervolging; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
wat betreft de bewezenverklaring; 

Rechtdoende krachtens art.105 Wet R.O.; 
Ontslaat req. van alle rechtsvervolging. 

(N. J".) 

3 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Sv. art, 313; Besluit Ber. Econ. Del. 
(E 136), artt. 1, .21; Prijzen.verordening 
Ba.kkerijgrondstoffen 1946.) 

Het terrein, hetwelk een :prijzenver
ordening als de onderhavige mag be
strijken, is in het algemeen aangegeven 
in art. 7 Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941. De daarin omschre
ven, op zich zelve ruime bevoegdheid 
van het Hoofdbedrijfschap wordt in deze 
nader bepaald doo:r hetgeen wordt ver
staan onder voedsel1JOomem-ng en door 
hetgeen behoort tot het gebied van de 
voedselvoorziening waarover het Hoofd
bedrijfschap is ingesteld. De omschrij
ving van voedselvoorziening in art. 1 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 beoogt mede, dat de producten van 
de voedselvoorziening, te weten dus al 
hetgeen wordt geproduceerd om in de 

· behoefte aan voeding te voorzien, wat 
betreft hun herkomst meer kunnen om
vatten dan de vervolgens genoemde 
producten van den landbouw, en dus 
b.v. ook langs industriëlen weg vervaar
digd kunnen worden. Het gebied van de 
voedselvoorziening waarvoor hetHoofd
bedrljfsch&p voor AkkerbouWJ>roducten 
is ingesteld omvat onder meer de be
werkl.ng en verwerking van granen, 
voor zover deze niet uitsluitend-het be
reiden van veevoeder ten doel hebben, 
en dus handel i~ de bewerking en ver
werking van de bij de eerstgenoemde 
bewerking en 'verwerking verkregen 
producten. Derhalve moet het Hoofd
bedrijfschap voor AkkerbouWJ)roducten, 
hetwelk op zijn gebied verordenende be
voegdheid bezit voor wat betreft vast
stelling van prijzen met betrekking tot 
producten van de voedselvoorziening, 
geacht worden bevoegd te zijn de prljs
vaststellingen te lD&ken, voorkomende 
in de Prijzenverordening Bakkerij
grondstoffen 19461 welke betreft een 
vaststelling van prijzen ,.met betrekking 
tot'' producten van de voedselvoc>'rzie
ntng, verkregen door bewerking of ver-· 
werking van granen, welke dat Hoofd
bedrijfschap voor het belang va.n het 
gebied der voedselvoorziening waarvoor 
het is ingesteld nodig kon oordelen. De 
door den Pol.rechter aangevoerde om-

standlgheid, dat bij genoemde Prijzen
verordening Bakketijgrondstoffen mede 
de prijzen van b.v. chemische grond
stoffen worden vastgesteld, sluit de be
voegdheid van het Hoofdbedrijf schap 
van Akkerbouwproducten niet uit, daar 
ook chemische grondstoffen tot de pro
ducten van de voedselvoorziening kun
nen behoren. 

Uit het eerste en laatste lid van art. 
279 Sv. volgt, dat de 0. v . .J., ook naar 
aanleiding van· de verwering dat de dag
vaarding aan nietigheid lijdt, overeen
komstig art. 313 Sv. mag vorderen, dat 
de t.1.1. worde gewijzigd; de aan dèn ge
wonen rechter toekomende bevoegdheid 
om in oodan.ig geval de t.l.l. te wijzigen 
mag te minder aan den rechter, belast 
met de berechting van economische de
licten, worden ontzegd, 

De tweede grief faalt eveneens, daar 
de gewraakte aanvulUng, die beoogt na.
der aan te geven waarom de te voren 
genoemde verkoopprijzen niet toelaat
baar waren, strookt met hetgeen met 
de wettelijkè voorschrirten, die een aan
vulling der t.l.l. gedogen, wonlt beoogd. 

Het middel bestrijdt de opgelegde bij~ 
komende straf, omdat req. eensdeels 
niet persoonUjk zo groot voordeel heeft 
behaald en anderzijds een hoofdelijke 
veroordeling als uitgesprokén wel past 
in een civiel vonnis, maar niet als straf 
kan worden opgelegd. Het middel fa.alt, 
daar al moge hier volgens art. 1 Besl. 
Ber. Ec. · Del. sprake zijn van een bijko
mende• straf, de betaling van een aan
vullend geldbedrag ter ontneming aan 
den veroordeelde van het voordeel door 
het begaan van het strafbaar feit be
haald, veeleer als een middel is te zien, 
waarmede wordt beoogd te bewerken 
dat het onrechtmatig verkregen voor
deel wordt te niet gedaan; waarmede 
een veroordeling als door den Pol.rech
ter uitgesproken in overeenstemming is. 

Op het beroep van 1 ° den 0. van J. bij de 
• Arr.-Rechtbank te Rotterdam, req. van cas
satie tegen een vonnis van den Econ. Poli
tierechter bij deze rechtbank van 20 Mei 
1948, waarbij in hoger beroep met vemle
tiging van een mondeling vonnis gewezen 
17 Sept. 1947 door den Tuchtrechter voor de 
Prijzen te RotterdaID, J. L., fabrikant van 
beroep, wonende te Schiedam, ter zake van 
de voortgezette overtreding van: een voor
schrift gegeven krachtens art. 8 van de 
Prljtlopdrijvings- en Ha.msterwet 1939 niet 
na.komen, met aanhaling van de artt. 8 en 12 
dier wet, 1 Besluit ber. econ. delicten, Prfjs
vormingsbesiult 1941, 2S, 66, 91 Sr, is ver
oordeeld tot een geldboete van 1000 gulden 
en voorts tot betaling van een aanvullend 
bedrag van 100.000 gul en, des dat zijn mede
beherend vennoot betaald hebbende, hij zal 
zijn gekweten, zulks ter ontneming van het 
voordeel door het begaan van het strafbaar 
feit behaald, zijnde L. voorts vrijgesproken 
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van hetgeen meer of anders Js telaste ge~ 
legd dan als bewezen la aangenomen; 

2°. L. voornoemd tegen het voormëld9-
vonnis van 20 Mei 1948, alsmede tegen de 
vonnissen van denzelfden rechter van 11 1 

Dec. 1947 en 6 Mel 1948, waarbij de rechter 
heeft bevolen dat het onderzoek op de te- 1 

rechtzitting zal worden hervat, en van .22 
.Jan. 1948, waarbij de rechter een onderzoek 
door den rechtercommissa.ris heeft gelast; 
(Gepleit voor L. door Mr A. Ja.neen, adv. te ! 
Rotterdam). 

Conclusie van den Adv.-Gen. L&nge-
meijer. 

rlng de bereider, die niet aan verwerkers 
verkoopt, in de prijs geheel vrij te laten. 
De enige redelijke uitlegging van het voor
schrift schijnt mij deze, <41,t laatstgenoemde 
geen hogere prijs berekenen mag dan een 
die 10 % verschilt van die welke hij ten 
hoogste aan verwerkers zou mogen bereke
nen, terwijl degene die ook aan verwerkers 
levert en dlt onwaarschijnlijkerwijze zou 
doen voor een lagere dan de toegelaten prijs, 
zijn marge zal moeten berekenen uitgaande 
van die laatste prijs. Gebrekkig geformu-
leerd is art. 6 overigens wel; het drukt niet 
uit of de 10 % over de verwerkersprijs of 
over de grossiersprijs berekend moeteriwor-

' den, ja strlkt genomen niet eens, welke van 
De bedenkingen van de 0. van J., met beide prijzen de hoogste moet zijn. 

name in vorm, die Middel I daaraan geeft, Naast deze opmerkingen in verband met 
zijn reeds gegrond bevonden bij Uw arrest het beroep van de oUicler hebben de ver-
van 23 Nov. 1948 in zake H. Intussen be- oordeelden ter ondersteuning van hun eigen 
toogde de geachte raadsman van geinsinu- beroep nog vier middelen doen bepleiten. 
eerden, dat in deze zaak zich bijzondere- om- Het eerste klaagt, dat de Politierechter de 
standigheden zouden voordoen, waardoor locus delicti in de t.LI. z1;>u hebben ingevoegd, 
de beslissing van Uw Raad naar zijn mening hetgeen geïnsinueerden in strijd achten met 
anders zou moeten uitvallen. Twee gronden Uw arrest van 16 Dec. 1947, N. J. 1948 No. 
voert hij namelijk. aan, waarom ook bij ver- .170. Het aanhalen van dit arrest berust op 
bindendheid van de Prijzenverordening 1 een vergissing; niet het arrest zelf, hoog
Bakkerijgrondstoffen 1946 het hier bewezen stens de daaraan voorafgaande conclusie 
verklaarde geen overtreding dier verorde- 1 van mfJn toenmalige amb~noot Mr Hol-
ning zou opleveren. De eerste reden is, dat steyn, biedt aan het middel steun. Wel daar-
genoemde verordening In art. 6 enkel voor entegen besliste Uw Raad in de bedoelde zin 
bereiders van grondstoffen een aan gros- bfj Uw arrest van 23 Nov. 1948, N. J. 1949, 
siers te berekenen prijs voorschrijft, terwijl · ,No. 108, Echter ligt het onderhavige geval 
niet te laste gelegd en bewezen verlclaard wel anders. Destijds zweeg de t.1.1. geheel 
zou zijn, dat geïnsinueerden zulke bereiders over de plaats van het telastegelegde. In 
waren. De tweede is, dat genoemd art. 6 biet gegeven geval daarentegen was gesteld. 
slechts een prijsvoorschrift zou geven voor ~t de onderneming van requiranten was 
die bereiders, die zowel aan grossiers als .gevestigd te Schiedam. Naar mijn mening 
aan bewerkers zouden leveren, terwijl ge-· J]l8.akte dat reeds aannemelijk, dat het daar 
insinueerden uitsluitend leveren aan gros- ?.Nas dat requiranten als fabrikanten hun 
siers. verkoopoviereenkomsten sloten. Ik kan de 

Wat de eerste opmerking betreft, deze Politierechter gelijk geven, dat hij het beter 
gaat kennelijk uit van de stelling, dat van ..achtte om dit ultdrukkelJjk vast te stellen, 
de telastelegging, waarin op een bepaalde maar anders dan in het geval van Uw ge. 
plaats het woord ,.doordat" voorkomt, het noemde arrest kan men naar mijn mening 
aan dat woord voorafgaande gedeelte als _niet zeggen, dat hij daardoor een nietigheid 
een inleidende quallficatle en enkel hetgeen van de oproeping ter verantwoording her-
op dat woord volgt als de eigenlijke telaste- ,telde, die wel bestaan zou hebben, indien 
legging beschouwd zou moeten worden. ..deze geen enkel gegeven bevatte om de 
Deze uitlegging stuit echter naar mijn me- Jocus delicti vast te stellen, maar niet in 
.ning af op het fei~ dat ook het eerste ge- dit geval. ' 
deelte der t.Ll. reeds feitelijke bijzonder- Het tweede middel klaagt over een an-
heden bevat (het handelen tezamen en in dere aanvulling van oproeping door de Po-
vereniging, de plaats van v,eattging van het litierechter, nameHJk die met de woorden 
bedrijf van geinslnueerden), zodat klaar- ,~altbane niet zodanig waren gevormd dat 
blJjkelijk de steller van die t.Ll. bedoeld heeft deze beantwoordden aan de eisen welke het 
het geheel als een feitellJlte omschrijving algemeen belang met betrekking tot de bui
va.n het telastegelegde te doen strekken. In ten.gewone omstandigheden stelde", Dit be-
het begin der t.Ll. nu worden geinsinueer- zwaar zou ik evenmin voor gegrond houden. 
den aangeduid als "fabrikant", hetgeen ze- Vooreerst was de aanvulling naar mjjn me-
ker insluit: Bereider. ning ·zonder betekenis, omdat de bedoelde 

De tweede opmerking komt mij scherp- aan het Prijsvormingebealuit ontleende 
zinnig maar spitsvondig voor. Haar steun- woorden geen feitelijke bijzonderheid aan 
punt is kennelijk.. dat art. 6 tot een prijs- het telastegelegde toevoegen, maar slechts 
voorschrift voor verkoop aan grossiers komt een verwijzing naa,r een der normen welke 
door uit te gaan van de prijs, die de bereider voor toetsing van de telastegelegdè prijzen 
aan bewerkers in rekening brengt. Het in aanmerking kwamen. Dat het algemeen 
komt mij echter ondenkbaar voor, dat de belang eisen stelde,. waaraan de prijsbere
wetgever bedoeld heeft door deze formule- kening van de verdachten niet voldeed. is 



, . 

223 3 HEI 1949 

naar mijn mening niet een omstandigheid 
die bewezen moest worden, maar een norm, 
die de wet door verwijzing naar buiten wet
teUjke normen stelt. 

Ook echter indien men aan de bedoelde 
woorden feitelijke betekenis zou willen :toe
schrijven,. dan zou ik de aanvulling .in de 
op dit stuk betrekkelijk vrije procedure 
volgens het Besluit Ber. "Econ. Delicten toe
laatbaar achten. Hoofdzaak is de berekende 
prijs, die blijkens de vervolging ongeoor
loofd wordt geacht. Omstandigheden die tot 
dit oordeel over de ongeoorloofdheid zouden 
kunnen bijdragen kunnen daaraan naar het 
mij voorkomt zonder bezwaar worden toe
gevoegd. 

Middel III klaagt dat de Politierechter 
,~nder daarvoor in. enig bewijsmiddel steun 
te vinden heeft geoordeeld en beslist, dat 
reQ.. tot cassatie .•••.. een voordeel heeft ge. 
·noten van f 100.000." Aldus geformuleerd 
schijnt het middel mij feitelijke grondslag 
te missen. De Politierechter toch beslist 
geenszins, dat juist bedoeld bedrag het ge
noten voordeel zou uitmaken, maar geeft , 
slechts een berekening die tot strekking 
heeft om de door hem opgelegde bijkomende 
straf redelijk te doen voorkomen. 

Wellicht zou het middel eerder overwe
ging verdienen indien men het omzette in 
deze vorm, dat het niet aangehaalde a!"t. 
359 Sv. medebrengt, dat bij de oplegging 
van deze bijzondere bijkomende straf een 
verder gaan.de bijzondere motivering nodig 
is dan bij andere straftoemeting. De.ze stel
ling ware zeker verdedigbaar, immers deze 
straf hangt w~l zeer nauw samen met een 
bepaalde feitelijke omstandigheid: het ge
noten voordeel. Echter meen ik dat ook aan 
zulk een speciale eis de motivering van de 
Politierechter, die aannemelijk maakt. dat 
het werkelijk genoten voordeel veeleer ho
ger dan lager zijn moet, wel voldoet. Voor
behoud maak ik alleen t.a.v. de veroordeling 
van beide vennoten ,,des dat zijn mede be
herend vennoot betaald hebbende hij zal 
zijn gekweten", waartegen het middel zich 
kennelijk niet richt en waarop ik ambts
halve terugkom. 

Middel IV valt de zelfde bijkomende straf 
van een andere zijde aan, namelijk met het 
betoog, dat de Politierechter bij zijn moti-

1 

vering geen rekening ermede zou hebben 
gehouden, dat ,een deel van het genoten 
voordeel aan de commanditaire vennoten 
toevalt. Dit middel schijnt mij niet gegrond. 
Volkomen kan ik mij verenigen met de uit- • 
drukkelijke IP,oth'ering van de Politierech
ter, dat bet voordeel geacht rnoet -worden 
voorshands door de commanditaire verwo
ten verkregen te worden. Vooreerst vloeit 
dit naar mijn mening voort uit het rechts
karakter van de commanditaire vennoot
schap, die geen rechtspersoon is, terwijl oolt 
het bij meervoud van beherende vennotep 

bestaande afgezonderde vermogen niet me~ 
aan de commanditaire vennoten toebehoorî,
Bovendien echter is de beslissing in over- , 
eenstemmlng met de strekking van de biJ-

omen.de straf van ontneming van voor
el. Immers bij een andere beslissing zou
n de beherende- vennoten slechts hoog-
ens veroordeeld kunnen worden tot beta-
g van het deel van het voordeel dat bij 

lJitblijven van de straf en na verdeling van 
te winst aan hen zou zijn toegevallen, waar
,lla zij, nu de straf wél is gevolgd, het over
blijvende deel van de winst met de com-

. ~nditaire vennoten zouden kunnen delen. 
Jn het thans gevolgde systeem daarentegen. 
kunnen zij zeker het evenredige deel van 
de straf telaste van de commanditaire ven
.aoten brengen, zodat juist het bij hen ver
onderstelde uiteindelijke voordeel hun ook 
µitelndelijk ontnomen wordt. 

Ambtshalve stel ik de vraag aan de orde, 
·Of de bijkomende straf had mogen worden 
opgelegd aldus dat betaling door de een de 
ander zou bevrijden. Practisch is dit wel, 
maar toelaatbaar schijnt het mij toch niet. 
~et besluit heeft de ontneming van voor
deel nu eenmaal als bijkomende straf ge
rubriceerd. Met haar strekking· is dit eigen-
Jljk in strijd. Het ontwerp Wet Ber. Econ. 
Delicten classificeert ~ dan ook juister 
•als maatregel. Zolang echter de bestaande 
classificatie van kracht is belet zij naar 
mijn mening een strafoplegging die zo wei
nig past bij het begrip straf - dat toch 
yeronderstelt een aan een bepaald persoon 
toegedacht leed - althans nu een dergelijke 
vorm van bestraffing in ons commune 
strafrecht geheel onbekend is en daarvoor 
ook in de hier toepaaselijke regeling geen 
enkel steunpunt is te vinden. 

Ik concludeer, dat Uw Raad de vonnissen 
waarvan beroep vernietige voor wat de 
qualiflcatie, de aangehaalde artikelen en de 
opgelegde bjJ"k.omende straf betreft, de eer
ste doe luiden: ,,het medeplegen. van de 
voortgezette overtreding van handelen in 
strijd met een bij of krachtens het Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941 at. in 
een op grond van dit Besluit uitgevaardigde 
verordening vastgesteld voorschrift" aan
bale de artt. 7 en 18 van genoemd besluit 
alsook de artt. 4 en 6 van de Prijzenverol"
denlng Ba.kk.erljgrondstoffen 1946 en de 
laatste voor elk der veroordeelden bepale 
op een bedrag van f 60.000. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassa.tie, door 

den 0. van J. voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

,,;L 8. of v. t. van de artt. 350 Sv.; 1, 61 

6, 1 en 18 Organisatiebeslult Voedselvoor
ziening 1941; 4 Alg. Regl. betr. de samen
stelling, inrichting en bevoegdheid van de 
organisaties, ingesteld op het gebied der 
Voedselvoorziening; 1, 2, • 6 en 11 der Be
schikklng van de Secr.-Gen. van het Dep. 
van Landbouw en Visserij van 30 Maart 
1942 no. 9482, Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in . Oorlogstijd, afd. Algemene 
Zaken; 1 en 6 Regl. HoofdbedrJjfschap voor 
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Akkerbouwproducten en 1. 4 en 6 der Prij- 1 

zenverordening Bakkerijgrondstotten 1941, i 
door de verdachte vrij te spreken van de t.e 

1 
laste gelegde overtredingen. der PrijzenveJf,,. 
ordening Bakkerijgrondstotten 1946, alleen 
op deze grond. dat die verordening onve:r
bindend zou zijn, ofschoon deze wer verbin- . 
dend is, en door mitsdien geen recht te doen 
op de grondslag der telasteleggtng; 

IL S. of v. t. van voormelde artikelen_ 
alsmede van art. 1 van het Prljsvormings. . 
besluit 1941, door het bewezenv-erklaarde 
niet strafbaar te oordelen krachtens ge
noemde Prijzenverordening, doch wel krach-
tens het Prijsvormingsbeslult 1941, ofschoon 
het bewezen verklaarde strafbaar is krach
tens die Prijzenverordening en dus niet l 
krachtens het Prljsvormingsbeslult 1941 :'' 

en door L. voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

,,I. B., althans v. t. van de artt. 261, 318, 
314, 372. 374, 360, 858, 369, 367 bij Bv., art. 6, 
14 en 21 Besluit Ber. Econ. Delicten, door
dat de Econ. Politierechter, ingevolge art. 
6 Besluit Ber. Econ. Delicten in hoger be
roep oordelend, blijkens de aangevallen von
nissen In hoger beroep de oproeping tot 
verantwoording beeft gewijzigd, immers t 
aarigevuld, door daarin op te nemen de 
plaats, waar het te laste gelegde gepleegd 
zou zijn, t.w. de woorden: ,,te Schiedam of 
elders ln Nederland", zulks ten onrechte 
daar een op zichzelv,e ingevolge art. 261 Sv. 

·nietige oproeping noch door den Tuchtrech
ter voor de Prijzen, noch door den Econ. 
Politierechter in hoger beroep door wijzi
ging of aanvulling tot een geldige kan wor- 1 

· den gemaakt, in elk geval niet zoals hier is 
geschied, zonder inachtneming van de artt. 
313 en 814 Sv. (H. R. 16 Dec. 1947 N. J. 1948 
nr. 110); 

Il. B., Immers v_ t. van de artt. 261, 318, 
814, 872, 37 4, 850, 868, 859, 361 en 381 SV. en 

·van art. 1 van het Prljsvormtngsbes1uit, 
doordien de Econ. Politierechter blijkens het 
aangevallen eindvonnis in hoger beroep de 
telasteleggin.g heeft aangevuld o.m. met de 
woorden "althans niet zodanig waren ge
vormd dat deze beantwoordden aan de 
eisen welke het algemeen belang in het bij
zonder met betrekking tot de buitengewone ~ 
omstandigheden stelde", zulks ten onrechte 
aangezien met deze woorden voor het eerst 
in hoger beroep een feit, strafbaa.r inge
volge het Prijsvormingsbesluit werd teiaste
gelegd (Hof L.eeuwarden N. J.1948 nr. 2'77). 

III. S., althans v. t. van de artt. 360, 358, 
360 Sv. junctls de artt. 1 onder II sub f · 
Besluit Ber. Econ. Delicten. doordien de 

·Econ. Politierechter, zonder daarvoor in 
enig bewijsmiddel steun te vinden, heeft ge- 1 
oordeelden besll.Bt, dat req. tot cassatie, één 
der medebeherende vennoten der comman
ditaire vennootschap L. & Co., een voordeel 
·heeft genoten van f 100.-000, zijnde het totale 
voordeel, door de telaategelegde handelin
gen opgekomen aan de commanditaire ven
nootschap, althans aan de belde beherende 
'nmn.oten tezamen, waardoor de beslissing, 

dat req. tot cassatie in deze f 100.000 voor
deel zou hebben genoten, niet is omkleed 
met redenen naar den ets der wet. 

IV. S., althans v. t. van de artt. 9 en 91 . 
Sr juncto art. 1 Besluit Ber. Econ. Delicten, 
doordien de Econ. Politierechter den req. 
tot cassatie, welke, gelijk ~ het bestreden 
eindvonnis wordt .oveTWogen. onweerspro
ken heeft gesteld, dat hem tezamen met 
zijn medebeherende vennoot in de comman
ditaire vennootschap L. en Co. 60 % van de 
winst dier vennootschap toekomt, terwi.11 de 
resterende 50 % toekomt aan de comman
ditaire vennoten, heeft veroordeeld tot de 
bijkomende straf van de betaling van een 
aanvullend bedrag van f 100.000, zulks ter 
ontneming aan hem req., van het voordeel, 
door het begaan van het strafbaar feit be
haald, zulks ten onrechte, omdat het door 
req. beha.a.lde voordeel niet bedraagt 
f 100.00 doch slechts een deel van de f 50.000 
toekomende aan req. en zijn mede-vennoot 
B.--teza.men." 

0. dat tegen de voormelde uitspraken van 
11 Dec. 1947, 22 Jan. 1948 en 6 Mei 1948 mid
delen niet zijn aangevoerd en de Hoge Raad 
ambtshalve geen gronden aanwezig heeft 
bevonden waarom deze vonnissen niet in 
stand kunnen blijven, zodat de door L. tegen 
deze uitspraken ingestelde beroepen dienen 
te worden verworpen; 

0. dat L. voor den Econ. Politierechter, 
nadat de oproeping tot verantwoording in 
eersten en tweeden aanleg was aangevuld, 
heeft terecht gestaan ter zake dat hij als 
fabrikant, te zamen met H. B. beherend ven
noot van de Commanditaire VeJ).llootschap 
L. en C., gevestigd Lange Haven 117-119 
te Schiedam, te Schiedam althans in Neder
land, heeft gehandeld in strijd met art. 1, 
althans 2, althans 3 d,er Prijzenbeschikking 
'"1940 no. 1, althans art. 1 en art. 2 van het 
Prijsvormlngsbesluit 1941 en art. 6 juncto 
-art. 4 Prijzenverordening Bakkerij-grond
stoffen 1946, doordat hij ln de periode va.n 
9 M~i 1946 tot en met 21 Maart 1947 een 
bakkerijgrondstof "Eiwit E.S." aan gros

·slers heeft verkocht tot 1 Maart 1947 tegen 
een prijs van ongeveer f 1.90 per liter en 
van ongeveer 1 Maart 1947 af tot en met 
Z1 Maart 194'7 tegen een prijs van ongeveer 
t 1.30 per llter, alles tranco Schiedam, in
èlusief emballage, eenmaal te gebruiken 
\velke prijs van f 1.90 per liter tot 11 .Juli 
19~6 hoger was dan toegelaten ingevolge 
eerder genoemde Prijzenbeschikking 1940 
no. 1, althans niet zodanig was gevormd dat 
·deze beantwoordde ae.n de eisen welke het 
algemeen belang, in het bijzonder met be
trekking tot de buitengewone omstandig-
-heden, stelde. en welke prijzen van f 1.90 en 
t 1.30 per liter voor wat betreft de periode 
van 17 Juli 1946 tot en met 21 Maart 194'7 
hoger waren dan toegelaten ingevolge art. 
4' juncto art. 4 van de Prijzenverordening 
.Bakkerijgrondstoffen 1946 - zijnde de over
tredingen vermeld gedurende de periode 
·yan -i Maart 1946 tJm 6 Juni 1946 aan zijn 
1tcbulè: te wijten geweest, daar hij onvoor-
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zichtelijk en op roekeloze wijze ~melde 
prijzen berekend heeft - althans art. 1. al
thans 2, althans 3 van de Prijzenbeschik
king 1940 1 alhans niet zodanig waren ge
vormd dat deze beantwoordden aan de eiaen 
welke het algemeen belang in het bijzonder 
met betrekking tot de buitengewone om
standigheden stelde; 

O. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
-rerklaard, met quallficatie en strafopleg
ging als voormeld, dat L. de hem als voor
:oeld te laste gelegde feiten heeft gepleegd. 
in de periode van 17 JuU 1946 tot en met 21 
Maart 1947. met dien verstande dat hij heeft 
gehandeld in 11trijd met art. 1 van het PrU•
vormingsbesluit 1941 en dat de prijzen niet 
zodanig waren gevormd dat du.e beant
woordden aan de eisen welke het algemeen 
belang in het bijzonder met betrekking tot 
de buitengewone omstandigheden stelt; 

0. omtrent het door den 0. van J. inge
steld beroep In cassatie: 

dat dit beroep zich richt t,egen de door 
den Econ. Politierechter gegeven vrijspra.a.k 
en derhalve eerst moet worden onderzocht 
of dit beroep ontvankelUk is; 

dat hier van een vrijspraak evenwel niet 
kan worden gesproken, immers het door 
den Politierechter overwogene slechts tot 
uitdruk.klng wil brengen, dat de Polltie
rechter de Prijzenverordening BakkeriJ
grondstoff en 1946 niet verbindend achtte en 
het telastegelegde daarom niet krachtens 
die Verordening doch wel krachtens het 
,Prijsvormlngsbesluit 1941 strafbaar oor
deelde; 

0. dat de Politierechter de Prijzenveror
dening Bakkerijgrondatoffen 19'6, in de te
lastelegging aan het slot vermeld, blijkens 
zijn overwegingen niet verbindend heeft ge
acht op dezen grond, dat. gelet op de om
schrijving van hetgeen tot de voedselvoor
ziening behoort volgens art. 1 Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 en volgens 
art. 2 van de Beschikking van den Secr.
Gen. van het De~ van Landbouw en Vis
serij van 80 Maart 1942 No. 9482. Stct. 62, 
tot instelllng van het Hoofdbedrijfschap 
voor Akkerbouwproducten, en gelet op art. 
7 van dat Organisatiebesluit, de "bakkerij
grondstoffen" zoals omschreven Jn de Prij
zenverordening Bakkerijgrondstoffen 1946, 
door den Voorzitter van dat Hoofdbedrijf
schap vastgesteld, meer omvatten dan de 
producten van de Voedselvoorziening, voor 
welke dat Hoofdbedrljfl!lchap bevoegd was 
een prijzenregeling vaat te stellen: 

0. daaromtrent: , 
dat het terrein, hetwelk een prijzenver

ordening als de onderhavige mag bestrijken, , 
in het algemeen is aangegeven in art. 7 van 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941. hetwelk bepaalt dat. indien aan een 
organisatie verordenende bevoegdheid is 
verleend, zij de verordeningen maakt, welke 
zij voor het belang van het gebied der Voed
selvoorziening, waarvoor ziJ is ingesteld, 
nodig oordeelt; 

dat de aldus omschreven, op zich zelve 
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ruime bevoegdheid In deze nader wordt be
paald door hetgeen W'Ol'dt verstaan onder 
voedselvoorziening en door betgeen behoort 
tot het gebied van de voedselvoorziening 
waarvoor het genoemd Hoofdbedrijfschap 
Is ingesteld; 

da1., voorzover In deze van belang, vol
gens art. 1 van het Organlsa.t1ebeslutt Voed
selvoorzien1ng 1941, tot de voedselvoorzie
ning worden geacht te behoren de voort
brenging van, dé handel in en de be- en ver
werking van álle producten van de voedBel
voorzienlng - met Inbegrip van genotmid
delen - , zomede van die producten van den 
Nederlandsen landbouw, welke niet voor de 
voedselvoorziening zijn bestemd: 

dat deze omscbrijvlng medebrengt dat de 
producten van de voedselvoorziening, te we
ten dus al hetgeen wordt geproducee"1 om 
in de behoefte aan voeding te voorzien, wat 
betreft hun herkomst meer kunnen omvat
ten dan de vervolgens genoemde producten 
van den landbouw, en dUB b.v. ook lange 
industriëlen weg vervaardigd kunnen wor
den; 

dat voorts het gebied van de voedselvoor
ziening, waarvoor het Hoofdbedrijfèchap 
voor Akkerbouwproducten is ingesteld, vol
gens art. 2 van de voornoemde Beschikking 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Vi8eerU van 30 Maart 1941, onder 
meer omvat de bewerking en verwerking 
van granen, voor zover deze niet uitsluitend 
het bereiden van veevoeder ten doel hebben. 
en den handel in, de bewerklng en verwer
king van de bij de eerstgenoemde bewerking 
en verwerking verkregen producten_; 

dat derbalve het Hoofdbedrijfschap voor 
Akkerbouwproducten hetwelk, uit hoofde 
van art. 6 van laatstgenoemde beschikking 
juncto art. 7 onder 4 Oraganlsatiebealult 
Voedselvoorziening 19'1, op zijn gebied ver
ordenende bevoegdheid bezit voor wat be
treft vaststelling van prijzen met betrek
king tot producten van de voedselvoorzie
ning, geacht moet worden bevoegd te zijn 
de prijsvaststellingen te me.ken, voorkomen
de In de Prijzenverordening Ba.kkerijgrond
stoff en 1948, waarin onder bakkerijgrond
stoffen worden verstaan alle producten, 
welke als grondstoffen worden gebruikt 
In de broodbakkerijen, banketbakkerijen, 
koek-, biscuit- en beschuitfabrlekèn, van 
welke producten er 1n die prijzenverorclé
ntng vervolgena een aantal nader wordt 
aangeduid, terwUJ. tn art. 2 een aantal zo
danige grondstoffen wordt pnoemd waar
op de bepalingen van de verordening geen 
betrekking hebben J 

d9.t, toch deze prijzenverordening betreft 
een \l'a&tstelling van prijzen "met betrek
king tot" producten van de voedselvoorzie
ning. verkregen door bewerking ot verwer
king van (bewerkte of verwerkte) granen, 
welke dit Hoofdbedrijfschap voor het be
lang van het gebied der voedselvoorziening 
waarvoor het 1s Ingesteld nodig kon oor
delen; 

dat daarbij de doot- den Politierechter 

IS 



1949 Ö KEI 226 

aangevoerde omstandigheid. dat bij ge.
noemde Prl,jsenverordenJng Bakkerijgrond
stoffen mede de prijzen van b.'V'. chemische 
grondstoffen worden vastgesteld, de be
voegdheid van het Hoofdbedrijfschap voor 
Akkerbouwproducten in deze niet uitsluit, 
daar, zolang uit het vorenstaande reeds 
volgt, ook chemische grondstoffen tot de 
producten van de Voedselvoorziening kun
nen behoren; 

0. dat derhalve de Prijzenverordening 
Bakkerijgrondstotfen verbindend ie en al
dus de prijzen, in de bewezenverklaring ver
meld. hoger waren dan toegelaten .ingevolge 
de artt. 4- en 6 Prijzenverordening Bakkerl;j
grondstoff en 1946: 

dat 1n verband met dit laatste de qualifi
catie moet lulden: ,.het medeplegen van de 
voortgsett.e overtreding van handelen in 
strijd met een bij of krachteDB het Organi
satiebesluit Voedselvoorslening 1941 of in 
een op grond van dit Besluit uitgevaardigde 
verordening vast.gest.eld voorschrift" en de 
artt. 7 en 18 van dit Besluit alsook de artt. 
4: en 6 van de Prijzenverordening Bakkerij
grondstoffen 194-6 moeten worden aange
haald; 

0. omtrent de namens L. voorgestelde 
middelen: 

dat uit het eerste en laatste Ud van art. 
279 Sv. volgt dat de 0. van J., ook naar aan
leiding van de verwering dat de dagvaar
ding aan nietigheid liJdt. overeenkomstig 
art. 313 Bv- mag vorderen dat de telaste
leggl,ng worde gewijzigd; dat de aan den 
gewonen rechter toekomende bevoegdheid 
om in zodanig geval de telaste legging te 
wijzigen· te minder aan den rechter, belast 
met de berechting \'all economlscbe delic
ten. mag worden ontzegd; 

dat het eerste middel derhalve faalt; 
dat zulks ook het geval Is met het tweede 

middel, daar de gewraakte aanvulling, die 
beoogt nader aan t.e geven waarom de te 
voren genoemde verkoopprijzen niet toe,.. 
laatbaar waren, strookt met hetgeen met de 
wettelijke voorschriften, die een aanvulling 
dei- telastelegging gedogen, wordt beoogd; 

dat de Polltlerechter met betrekking tot 
de bijkomende straf heeft O\'lerwogen dat 
het te veel berekende :18 te stellen op een 
bedrag van f 130.000 en dat het te ontnemen. 1 

bedrag op f 100.000 Is te bepalen, daar reke
ning Is te houden met de gelden· benodigd 
voor Investering en tevens, teneinde het 
voortbestaan van het bedrijf niet te zeer in 
gevaar te brengen; 

dat vervolgens nog is overwogen: 
"De raadsman heeft nog aangevoerd, dat 

de vennoot L. in de commanditaire ven
nootschap de beschikking krijgt over 60 % 
van de winst, door hem te verdelen tussen 
zijn medebeherend vennoot B. en hemzelve, 
terwijl de andere 60 % toekomen aan de 
commanditaire vennoten. 

Te dien aanzien wordt overwogen, dat de 
commanditaire vennootschap met twee of 
meer beherende vennoten tegenover der. 
den gelijkstaat met een vennootschap onder 

firma. Het voordeel. dat in de vennoot.schap 
vloeit moet geacht worden door de beheren
de vennoten te ztJn ontvangen en voor een 
eventuele restitutie zijn deze hoofdelijk 
aansprakelijk. Op dea gronden zal ver
dachte tot restitutie van het gehele bedrag 
vi4i het onrechtmatig genoten voordeel 
worden veroordeeld met dien verstande, dat 
hij, de medevennoot betaald hebbende, zal 
zijn gekweten." 

dat het derde en vierde middel, ook blij
kens de tA>ellchtlng, de voormelde opgelegde 
bijkomende straf bestrijden, omdat eens
deels L. niet persoonlijk een voordeel van 
f 100.000 heeft behaald en anderzijds een 
hoofdelijke veroordeling als uitgesproken 
wel past in een civiel vonnis, ma.ar niet als 
straf kan worden opgelegd; 

dat ook deze grieven niet tot cassatie 
kunnen lelden, daar al moge hier ~lgens 
art. 1 Besluit ber. econ. delicten sprake zijn 
van een bijkomende straf, de betaling van 
een aanvullend geldbedrag ter ontneming 
aan den veroordeelde van het voordeel door 
het begaan van het strafbare feit behaald, 
veeleer als een middel is te .zie~ waarmede 
wordt beoogd te bewerken dat het onrecht
matig verkregen voordeel wordt te niet ge
daan, waarmede een veroordellng als door 
den Politierechter uitgesproken in overeen
stemming 1s; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzover 
betreft de daarin aan het bewezenverklaa.r
de gegeven quautlcatle: 

Verwerpt de door L. ingestelde beroepen; 
Rechtdoende krachteDB art. 106 Wet R.O.; 
Gezien alsnog de voornoemde artikelen; 
Qualiticeert het bewezenverklaarde als 

voormeld (N. J.) 

5 Mm 19,W. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 85.) 

Ten onrechte beroept het schoolbe
stuur zich voor ztJn betoog, dat de 
waarde van het terrein door de door 
Ged. Staten ingevolge art. 85 3e lid be- · 
noemde deskundigen te laag is geschat, 
op de prijs, die in 1939 voor het terrein 
Is betaald; daar het hier betreft de vaat
stelllng van de werkelijke waarde van 
het terrein, mag geen rekening worde·a 
gehouden met de omstandigheid, dat het 
tn het terrein gelnveateerde bedrag. ho
ger Is. 

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

door het bestuur der Vereniging tot stich
ting en instandhouding van een School met 
de Bijbel onder de zinspreuk "leer de jon
gen de eerste beginselen van de vreze des 
Heren", te Noord 213, gemeente Hooge
veen, tegen het besluit van Ged Staten 
van Drenthe van 8 November· 194:8, No. 28, 
3e Afdeling, waarbij de waarde van een ln 
eigendom aan appellant toebehorend per
ceel grond, bestemd voor het onderwijs ln 
het vak lichamelijke oefening, overeen-
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komatlg het derde lid van artikel 85 der 
Lager-Onderwijswet 1920, la bepaald op 
f 1086,76; 

De Raad van State. Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur. gehoon:i advies 
van 6 April 1949~ No. 410/1; 

Op de voordracht va.n Onze :Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
28 April 1949. No. 38.764, afdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat de commissie van deskundigen, 
bedoeld. 1n artikel 86, le lid der J..ager-On
derwijswet 1920, bij beslissing van 12 Aug. 
1948 heeft verklaard, dat de waarde van 
het perceel grond. gelegen achter de N e
derlands Hervormde School te Noon:i ka
dastraal bekend gemeente Hoogeveen. Sec
tie B No. 8376 . en No. 3376 (gedeeltelijk), 
samen groot 0.48.47 ba, door de drie des
kundig~n onderscheidenlijk la gesteld op 
f 8000, t 1000 en t 2300; 

dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Hoogeveen hiervan biJ Ged. Staten 
van Drenthe in beroep waren gekomen, dit 
college bij besluit van 8 November 1948, no. 
28, 3e Afdeling, de waarde beeft vastge
steld op f 1086,76, daarbij ·overwegende, dat 
bij besluit van Ged. Staten van 1 Beptém
ber 194:8, No. 76, als deskundigen, als be
doeld in artikel 86, 3e lid der Lager-Onder
wijswet 1920, zijn aangewezen J. Dekker, 
directeur van gemeentewerken te Meppel, 
tevens hoofd van het Prijzenbureau voor 
Onroerende Zaken aldaar en Ir G. Maas, di" 
recteur van gemeentewerken te Emmen, 
tevens hoofd van het Prijzenbureau voor 
Onroerende Zaken aldaar; dat deze deskun
digen de waarde van het perceel grond. blij
kens bun aan Ged. Staten gezonden taxa
tierapport d.d. 8 October 1948, hebben ge
taxeerd op één duizend zes en tachtig gul• 
den en vijf en zevenUg cent (f 1086, 76): 
dat Ged. Staten zich met laatstgenoemd 
taxatierapport, dat uitgaat van een waarde 
van f 2500 per ha grond ter plaat.se, kun
nen verenigen; 
· dat het schoolbestuur van dit besluit bij 

Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de schatting van de door Ged. Staten aan
gewezen deskundigen te laag ls, gezien de 
prijs, die indertijd voor de grond betaald la; 

O. dat niet aannemelijk is gemaakt. dat 
de waarde van het terrein door de door 
Qed. Staten ingevolge artikel 86, Se lid der 
Lager-Onderwijswet 1920 benoemde twee 
deskundigen te laag la pachat; 

dat het schoolbestuur zich weUawaar be" 
roept op de prijs. die tn 1939 voor het ter
rein is betaald. doch dat het hier betreft de 
vaststelllng van de werkelijke waarde van 
het terrein, zodat geen rekening mag wor. 
den gehouden met de omatandlgbeid, dat 
het in het terrein geïnvesteerde bedrag ho
ger is; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

5 Mei 19.j9. KONINKLIJK BESLUIT. (lA.
ger Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Terecht la op het venoek van het 
schoolbestuur om gelden ter beschik
king te stellen overeenkomstig art. 72 

. voor de noodzakelijk geachte vernieu
wing van een brandBtottenschuurtje at
wijzend beschikt. daar de toestand, 
waarin het schuurtje verkeert, aan on
voldoend onderhoud moet worden gewe
ten. 

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

door het bestuur der Vereniging voor scho
len met de Bijbel te Hoornsterzwaag en 
Jubbega--SChurega. tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland, van 6 Decem
ber 1948, 2e afdeling, No. 168, houdende 
ongegrondverklaring van het beroep van 
appellant tegen het appellant tegen het be
sluit van de raad der gemeente Heerenveen 
van 18 Juli 1948, waarbij de door appell&nt 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-On" 
derwljswet 1920 gevraagde medewerking 
voor het laten optrekken van een nieuw 
stenen brandBtoffenschuurtJe bij de school 
voor gewoon lager onderwijs, staande te 
Jubbega aan de Vaart 337, is gewelgèrd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehootd', advtes 
van 6 April 1949, No, 409/i; · 
· Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 April 1949, No. 36.766, afdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat bij besluit van de raad der ge
meente Heerenveen van 13 Juli 1948 een 
verzoek van het bestuur der Vereniging 
voor scholen met de Bijbel te Hoornster
zwaag en Jubbega.-Schurega om overeen
komstig artikel '12 der La.ger-Onderwijswet 
1920 gelden beschikbaar te stellen voor het 
laten optrekken van een nieuw stenen 
brandstottenscbuurtje bij de school voor 
gewoon lager onderwijs te Jubbega aan de 
Vaart 837, werd afgewezen, op grond van 
de overwegingen, dat blljkens bij genoemd 
venoek gedane mededeling, het bestaande 
brand.stoften.schuurtje onder andere aan 
zeer emstlge vermkklng onderhevig is en 
het, gezien de wijze, waarop het is gecon
strueerd, ongeschikt is voor het daaraan te 
stellen doel (mogelijkheid van diefstal en 
dergelijke); dat blijkens een ingesteld on
derzoek het bestaande brandstoffenachuur
tje van hout is opgetrokken en met pan
nen gedekt; dat het tengevolge van ouder
dom en verwaarloosd onderhoud in bouw
vallige toestand te geraakt, e~ dat van 
constructiefouten bij de bouw niet kan • 
worden gesproken ; dat het hier dus niet 
betreft uitbreiding, verbouwing of veran
dering van inrichting der school, als be
doeld in artikel 72 der l.ager-Onderwijswet 
1920, doch vernieuwing van een onderdeel 
van het schoolgebouw; dat artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 voorschrijft, dat 
de gemeente aan de besturen der in artikel 
97. eerste Ud, bedoelde scholen. de kosten 
dier scholen vergoedt: dat tot de kosten 
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dier scholen onder meer behoren die van 
noodzakelijke vernieuwing van de onderde
len der gebouwen; dat derhalve artikel 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 in het onder
havige geval van toepassing is; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Goo. Sta
ten van Friesland in beroep was gekomen, 
Ged. Staten bij besluit van 6 December 
1948, 2e Adeling, No. 168 het beroep onge
grond hebben verklaard, zulks op grond 
van de overwegingen, dat de gemeente 
Heerenveen overeenkomstig artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de kosten van in
standhouding van het gebouw der in het 
geding zijnde school vergoedt; dat onder 
de instandhoudlng mede dient te worden 
begrepen het vernieuwen van de onderde
len van het schoolgebouw, tot welke ook de 
bedoelde brandstoffenbergplaats gerekend 
kan worden te behoren; dat overeenkom
stig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
zoals dit artikel luidt na de met ingang ve.n 
1 Juli 1948 in werking getreden wijziging 
door de wet van 25 Juni 1948, Staatsblad 
I 26-', het bestuur ener rechtspersoonlijk
heid bezittende instelling of vereniging, 
welke een besta.and schoolgebouw wenst te 
herstellen, voorzover niet gewoon onder
houd betreffende, tot de gemeenteraad een 
aanvraag kan richten om hetzij de daar
voor benodigde gelden te ontvangen, hetzij 
de gewenste voorzieningen tot stand te 
brengen; dat de beslissing van het onder
havige ~schil dus afhangt van het ant. 
woord op de vraag, of het schoolbestuur al 
dan niet voor een voldoend onderhoud 
heeft zorg gedragen; dat vanwege hun col
lege naar deze kwestie een onderzoek is in" 
gesteld, waaruit gebleken ie, dat de slechte 
toestand waarin de bedoelde brandstotfen
bergplaats verkeert, te wijten is aan ver
waarloosd onderhoud, zodat de kosten van 
de noodzakelijk geworden vernieuwing die
nen te komen ten laste van de aan het 
schoolbestuur ingevolge artikel 101 der La" 
ger-Onderwijswet 1920 uit te keren exploi
tatievergoeding; dat de gemeenteraad de 
gevraagde medewerking mitsdien terecht 
heeft geweigerd; 

dat het schoolbestuur in beroep aan
voert, dat de afwijzende beschikking berust 
op de overweging, .,dat de slechte toe" 
stand, waarin de bedoelde brandstoffen
bergplaats verkeert, te wijten is aan ver
waarloosd onderhoud"; dat het bestuur dit 
nu nadrukkelijk meent te mogen ontken
nen; dat normaal onderhoud steeds heeft 
plaats gevonden; dat dit onderhoud even
wel riiet ten laste der exploitatierekening is 
gebracht, daar dit onderhoud door de leden 
van het bestuur zelf werd verricht, om 
welke reden ook geen bewijsstukken daar
van kunnen worden overgelegd; dat het 
naar de mening van het bestuur geen be
toog behoeft, dat een houten schuurtje 
reeds in 1914 (waarschijnlijk zelfs eerder) 
gebouwd, langzamerhand in zulk een toe
stand geraakt, dat zelfs normaal onderhoud 
niet meer kan baten; dat hier dan ook 
sprake is '!'an nood?.akelijk herstel (ver-

nieuwing) van een onderdeel van schoolge
bouw en terrein, welk herstel niet als be
horende tot het gewone onderhoud kan 
worden aangemerkt; 

0. dat krachtens artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 het bestuur ener recht&
persoonlljkheid bezittende instelling of ver
eniging, welke een bestaand gebouw wenst 
te verbouwen of te herstellen, voor zover 
niet gewoon onderhoud betreffende, een 
aanvrage tot de raad dier gemeente kan 
richten om hetzij de daarvoor benodigde 
gelden te ontvangen, hetzij de gewenste 
voorzieningen tot stand te brengen; 

dat blijkens de terzake ontvangen ambts
berichten de toestand, waarin het bij de 
school te Jubbega aan de Vaart 337 staan
de brandstoffenschuurtje verkeert, aan on
voldoend onderhoud moet worden geweten; 

dat derhalve terecht op het verzoek van 
het schoolbestuur om gelden ter beschik
king te stellen overeenkomstig artikel 72 
der Lager-Onderwi.jswet 1920 voor de nood
zakelijk geachte vernieuwing van het 
brandstoffenschuurtje, afwijzend is be
schikt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

5 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 101 ter.) 

Noch uit de bewoordingen, noch uit 
de strekking van art. 101ter tweede Ud 
valt at te leiden, dat de daarin genoem
de datum van 1 Juli een fatale termijn 
zou betreffen, zodat de Minister na die 
datum geen beschikking als in het eer
ste Ud bedoeld meer zou mogen nemen. 

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

door de raad der gemeente Woubrugge, te
gen de beschikking van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenechappen van 
8 Juli 1948, No. 40396, Afdeling L.O., WBAr
bij, met toepaseing van artikel 101 ter der 
Lager-Onderwijawet 1920, voor de Rooms
Katholieke bijzondere lagere school te 
Hoogmade, gemeente Woubrugge, de ver
goeding, bedoeld in artikel 101 dier wet, 
over het jaar 1948 is vastgesteld op f 26 
per leerling; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 6 April 1949, No. 40&/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 April 1949, No. 36.748, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij beschikking van 
8 Juli 1948, No. 40396, Afdeling L.O., op 
het verzoek van het bestuur der Rooms
Katholieke lagere school te Hoogmade, ge
meente Woubrugge, om overeenkomstig ar-
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tlkel lOlter, eerste lid, der 1.ager-Onder
wijswet 1920. ten behoeve van zijn bijzon
dere lagere school de vergoedin,f; bedoeld 
in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het Jaar 1948 op een hoger bedrag te 
bepalen, deze vergoeding heeft vastgesteld 
op f 25 per leerllng; 

dat de Mlnister daarbU heeft overwogen, 
dat de omstandigheden, waarin de school 
verkeert, dermate overeenstemmen met die, 
welke voor het jaar 1947 aanleiding heb
ben gegeven tot toepassing van artikel 
l0lter der Lager-Onderwijswet 1920, dat er 
ook, wat het jaar 1948 betreft, grond la 
voor de toepassing van dit wet.aa.rtikel; dat 
t,>chter de overgelegde begroting ten aan
zien van de posten reparaties, water, vuur, 
licht en schoonmaak, alsmede bibliotheek, 
goede gang van het onderwijs en verdere 
uitgaven, ook naar de mening van de On
derwijsraad en de hoofdinspecteur van het 
lager onderwijs in de tweede hoofdinspectie, 
in tot.aal met f 1900. kan worden verlaagd; 
zodat de vergoeding evenals het vorige jaar 
op f 25 per leerUng kan worden gesteld; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de beschikking van de Minister een prijs 
op t,en minder juist beheer der betrokken 
bijzondere school is; dat daarenboven de 
termijn, gesteld in het tweede lid van ar
tikel l0lter van voormelde wet. niet in / 
acht genomen ia; 

o. dat de Rooms-Katholieke bijzondere 
lagere school te ;Hoogmade, gemeente 
Woubrugge, blijkens de stukken tn een 
zeer oud gebouw is gevestigd, zodat de on
derhoudskosten aanmerkelijk hoger zUn 
dan die van het nog nieuwe schoolgebouw 
van de openbare lagere school te Wou
brugge; 

dat deze omstandigheid er reeds toe heeft 
geleid, dat het bedrag van de in artikel 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde ver
goeding voor de evenvermelde Rooms
Katholieke lagere school met toepassing 
van artikel l0lter dezer wet voor het Jaar 
1947 op f 26 per leerling werd vastgesteld; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten met de Mjnister moet worden ge
oordeeld, dat, de hoge onderhoudskosten 
van het schoolgebouw in aanmerking ge
nomen, het voor het Jaar 1948 in de ge
meente Woubrugge geldende gemidd~lde 
bedrag van de kosten per leerling, als be
doeld in het tweede lid van artikel l0lter 
Lager-Onderwijswet 1920, voor de redelijke 
behoeften van deze school ontoereikend is 
en het bedrag der vergoeding ook voor het 
jaar 1948 op f 25 per leerling behoort te 
worden bepaald; 

dat de gemeenteraad nog aanvoert, dat 
de Minister zijn beschikking niet v66r 1 
Juli 1948 heeft genomen, zodat het be
paalde in het tweede Ud van artikel lOlter 
der Lager-Onderwijswet 1920 niet tn acht 
genomen is: 

dat zulks echter niet meebrengt, dat de 
bestreden beschikking van de Minister niet 
in stand zou kunnen blUven, aangezien 
noch uit de bewoordingen, noch uit 4e 

strekking van de evengenoemde bepaling 
valt af te lelden, dat het hier een fatale 
termijn zou betreffen; · 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mlnister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen ia belast enz. 
(A.B.) 

5 Mei 19,49. UITSPRAAK van het Ambte
narengerecht te Arnhem. (Ambte~ren. 
wet 1929 art. 68, !e lid.) 

Onevenredig is de straf van schor
sing voor één week. met behoud van 
jaarwedde, opgelegd aan een hoofd der 
o.l.s., die onjuiste (te hoge) opgaven 
heeft verstrekt omtrent het aantal leer
llngen, dat de school bezoekt, waardoor 
de gemeene schade lijdt. Evenredig ge
acht schriftelijke berlaptng, · 

De gemeente was uitgegaan van op
zettelijk verstrekte onjuiste opgaven, 
doch het A.G. neemt geen opzet aan. 

K., hoofd ener school, wonende te P •• kla
ger, 

tegen: 
Burgepieester en Wethouders der gemeente 
P., verweerders. 

Het Ambtenarengerecht. enz.; 
In rechte: 
O. dat door klager niet is gesteld, dat ver

weerders door het nemen van het aangeval
len besluit feitelijk of rechtens in strijd heb
ben gehandeld met enig algemeen geldend 
voorschrift, noch dat zij een verkeerd ge
bruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid, 
terwijl ook niet van elders enig gegeven ter 
kennis ts gekomen van het Ambtenarenge
recht, dat tot de aaweztgheid van een dezer 
twee gronden voor aantasting van bedoeld 
besluit zou kunnen doen concluderen: 

0. dat het besluit betreft een disclpltnaire 
straf en kennelijk wordt aangevochten ter 
zake dat er tussen de opgelegde straf en de 
gepleegde overtreding onevenredigheid be
staat; 

0. wat betreft bedoelde overtreding: dat 
uit de behandellng van het onderhavige 
twistgeding te komen vast te staan. dat kla
ger in zijn hoedanigheid van schoolhoofd 
bij herhaling aan het Gemeentebestuur van 
Putten, resp. aan de Inspecteur van het 
lager onderwijs tot wiens ressort deze ge
meente behoorde, onjuiste opgaven heeft 
verstrekt omtrent het aantal schoolgaande 
kinderen, in de ztn, dat bedoelde opgaven 
te boog waren; dat klager wist. althans 
moest weten. dat die opga ven de grondslag 
moesten vormen voor de berekening van 
het aantal leerkrachten, wter bezoldiging 
enz. zou komen ten laste van het RUk en 
dat het aanstellen van dusgenaamde "bo
ventalllge" leerkrachten (voor rekening der· 
gemeente Putten) ook consequenties kon 
hebben ten aanzien van bijzondere scholen 
in dezelfde gemeente; 
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O. dat, ook al wil het Ambtenarengerecht 
aannemen, dat klager zich van voormelde 
onjuistheid · niet bwust is geweest, hij zich 
aan de verantwoordelijkheid daarvoor niet 
kan onttrekken door de bewering, dat hij 
destijds psychisch niet ten volle voor admi- · 
ntstratte geschikt was, daar deze omstan
d,lgheid, waarop hij herhaaldelijk een beroep 
doet en waarvan hij zich dus wel bewust 
was, hem had moeten lelden tot zorgvuldi
ger en Intensiever behartiging van die ad
ministratie, - desnoods met behulp van 
anderen; 

0. dat klager mitsdien de In dit opzicht op 
hem rustende verplichtingen niet is nage
komen. resp. zich aan pltchtsvenuim heeft 
schuldig gemaakt en er dus aanleiding ts. 
hem disciplinair te straffen; 

0. dat echter naar het oordeel van het 
Ambtena.rengerecht niet is komen vast te 
staan, dat het verstrekken van onjuiste op
gaven door klager opzettelijk is gescbl~ -
welke gedachte, naar van de zijde van ver
weerders is verkJaard, bij de keuze der straf 
heeft voorgezeten, en ook niet Is gebleken, 
dat klager zich om een waarschuwing wei
nig zou bekommeren; 

O. dat in verband met een en ander de 
straf van schorsing voor. een week door het 
Gerecht onevenredig zwaar wordt geacht in 
verhouding tot de gepleegde overtreding en 
het van oordeel is, dat met een schriftelijke 
berisping had kunnen zijn volstaan; 

O. dat uit dien hoofde het bestreden be-
sluit niet in stand kan blijven; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep gegrond. 
VerkJaart nletlg het besluit van Burge

meester en Wethouders der gemeente P., 
d.d. 28 Sept, 1948, waartegen het beroep is 
gericht. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

5 Mei 194!}. UITSPRAAK van het Ambté
rengerecht Amhem. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58, te lid; Politieambtenaren
reglement art. 70). 

Niet-beëtndlglng ener buitenfunctie
stelling levert, naar het oordeel van het 
Lg., zowel feitelijk strijd met art. '10 
Polltteambtenarenreglement als détour
nement de pouvoir. 

Bultentuncttestelllng is naar haar 
aard een tijdelijke maatregel. I. c. is zij 
gegeven, omdat het dienstbelang zulks 
vordert. Ook het dienstbelang staat hier 
ter beoordellng van de rechter. Het is 
een verplichte handeling van de bevoegt. 
de macht aan te geven, waarom de ·bul
tenfunctlestetling in het belang van de 
dienst Is. Daarvoor Is L c. opgegeven 
ongeschiktheid wegens ziekte. Nu op 
grond van een uitspraak van de cen
trale raad ale vaststaande moet worden 
aangenomen, dat betrokkene niet uit 
hoofde van ziekten of gebreken onge
schikt was voor de waarneming zijner 

betrekking, moet de weigering de bul
tentunctlesteutng te beëindigen nietig 
worden verklaard. 

K.., agent van politie, wonende te A., 
klager, 

tegen: 
de Burgemeester van A., verweerder. 

Het Ambtenaren~recht, enz.; 
Ten. aamMn der feiten: 
0. dat op 28 .Januari 1949 ter griffie van 

het Ambtenarengerecht te Arnhem een 
klaagschrift is ingediend door klager K., 
agent van politie te -~ waarin deze ver
klaart bij dit rechtacollege beroep ln te stel
len tegen een weigering van verweerder om 
op een desbetreffend verzoek van klager, dd, 
30 December 1948, een besluit te nemen, in
houdende: .,ztjn eerherstel als agent van 
Politie"; 

0. dat klager zich voorts het recht voor
behoudt, ,,alle schade die daaruit (namelijk 
buitendlenststelllng zonder een ten laste leg. 
ging) voortvloeien eventueel te vorderen" ; 

en in rechte: 
0. dat de d<><>r klager gestelde weigering 

deze ambtenaar als zodanig betreft en hij 
daardoor rechtstreeks ln zijn belang wordt 
getroffen; 

0. dat klager slechts kan worden ontvan
gen In zijn beroep. vo0r zover zijn bepaalde 
vordering of vorderingen in het klaagschrift 
zijn vermeld; 

0. dat klager dus niet-ontvankelijk is In 
zijn ets tot vergoeding, daar voor zulk een 
ets In art. 47, lid 3, der 4,mbtenarenwet 1929 
zelfs uitdrukkelijk als voorwaarde wordt ge
steld, dat het klaagschrift een daartoe strek
kende vordering inhoudt; 

0. dat als enige vordering, waaromtrent 
dit Gerecht een uitspraak heeft te bepalen, 
overblijft die tot nietig-verklaring van de 
weigering van verweerder om een besluit te 
nemen tot klagers ,;eerherstel als agent van 
politie", waarmede klager klaarblijkelijk be
doelt de beëindiging of ophef~g door ver
weerder van klagers buitenfunctie-stelling 
In Augustus 1945 en zijn herstel In actieve 
dienst bij de politie te A.; 

0. dat - naar tussen partljen vast staat 
- klager o-p 30 December 1948 aan de Bur-

. gemeester een verzoek om in zijn eer her
steld_ te worden als agent van poJ\Ue beeft 
gedaan en bij op 14 .Januari 1949 door deze 
hieromtrent Is gehoord, zodat ver-Neerder, 
niet antwoordende, op 28 J'anua.ri 1949 ge
acht kon worden binnen redelijke tijd geen 
besluit te hebben genomen; 

0. dat van laatstgenoemde dag af dus 
voor klager de termijn van 30 dagen liep, 
genoemd ln art. 60 der Ambtenarenwet 1929: 

0. dat klager mitsdien in ztjn beroep op 
dit punt kan worden ontvangen en dit be
roep ook gegrond Is, wanneer voor ver
weerder een besluit betreffende klagers 
bulten-functie-stelling een verpllcht besluit 
was In de zin van het aangehaalde wetsar
tikel: 

0, ten aanzien van dit laatste: dat de 
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buiten-functl~stelling, zoals die in het 
VIIIe hoofdstuk van het Politie-ambtena
renreglement is geregeld, naar haar aard 
is een tijdelijke maatregel, die hetzij ver
band houdt met een tegen een ambtenaar 
ingestelde strafvervolging, of met een op 
te leggeri disciplinaire straf, hetzij voort
vloeit uit de omstandigheid, dat het belang 
van de dienst de bedoelde maatregel vor
dert; 

O. dat het hier uitsluitend gaat over dit 
laatste. zoals dit in artikel 70, lid I aanhef 
en sub c, van het aangehaalde reglement 
is uitgedrukt, waarbij opmerking verdient. 
dat daarbij niet gebezigd is de uitdrukking 
.,naar het oordeel van het bevoegde gezag'', 
of woorden van gelijke strekking, ?.Odat de 
ambtenarenrechter eventueel kan beoorde
len, of het dienstbelang inderdaad de bui
tendienststelling vordert, respectievelijk 
blijft vorderen; • 

0. dat deze bevoegdheid van de ambte
narenrechter om de aanwezigheid van het 
dienietbelang als grond voor buiten-func
tie-stelling te beoordelen behoort tot de 
rechtspositie van de ambtenaar. 

0. dat hieruit voortvloeit, dat het een 
verplichte handeling van de bevoegde 
macht is, de gronden aan te geven, waarom 
de buiten-functle-stell1ng eis is van dienst
belang; 

O. dat in casu de Burgemeester van ~ als 
zulk een grond aanvankelijk beeft doen gel. 
den, dat K. voor de uitoefening van zijn 
dienst ongeschikt was wegens ziekte, waar
om tot keuring met het oogmerk van pen
sionering van klager is overgegaan;_ 

O. dat echter uiteindelijk de Centrale 
Raad van Beroep te Utrecht in zijn uit
spraak. dd. .23 December 1948, in een ge
ding tussen klager en de Pensioenraad 
heeft geoordeeld, .dat K. niet uit hoofse van 
ziekten of gebreken ongeschikt was voor 
de verdere waarneming vtan de betrekking 
van agent van politie te Arnhem; dat ook 
in dit geding gemeld oordeel als vast staan
de wordt aanvaard; 

O. dat andere gronden, waarop klager 
ongeschikt zou zijn geacht, door verweer
der niet naar voren zijn gebracht; 

O. dat door niets te doen, ook niettegen
staande klagers verzoek, verweerder in 
verband met het voorgaande feitelijk heeft 
gehandeld in strijd met art. 70 van voor
meld reglement; 

O. dat, wat betreft klagers stelling, dat 
verweerder door de gewraakte weigering 
een verkeerd gebruik van zijn bevoegdheid 
zou hebben gemaakt, het Ambtenarenge
recht van oordeel is, - afziende van klagers 
argumentatie~ dat "dét.ournement de pou
voir in deze niet valt te ontkennen. daar een 
buiten-functie-stelllng of schorsing niet 
mag voortduren bij het ontbreken van een 
der gronden, waarop zij krachtens art. 70 
kan plaats hebben; 
· O. dat het beroep dus, voor zover het. ont
vankelijk 1&. tevens gegrond is en de meer
genoemde weigering nietig moet worden 
verklaa.rd; 

0. dat klagers buiten-functie-stelling, in 
Augustus 1945 door verweerder gedaan, 
zal moeten worden opgeheven, nu de grond, 
waarop die maatregel berustte, gebleken is 
niet of niet in eer te bestaan; 

0. dat wat verweerder voorts zal hebben 
te doen· of te besluiten nopens klagers bul
ten-functie-stelling op andere gronden van 
dienstbelang of anderszins, onderwerpen be
treft van beleid, waaromtrent het Ambte
narengerecht niet vermag te beslissen; 

Rechtdoende: 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in ziJn 

beroep, voor zover deze iets anders vordert. 
dan nietig-verklaring der klaarblijkeliJlle 
weigering door de Burgemeester van .A. om 
te beslissen op klagers verzoek, dd. 30 De
cember 1948, tot beëindiging van klagers 
buiten-functie-stelling als agent van politie 
te A. 

Verklaart klagers beroep ontvankeliJk. 
voor zover het is gericht tegen verweerd.ere 
vooronderstelde weigering voormeld 

Verklaart dit beroep in zoverre gegrond 
en verklaart de voormelde weigering nietig. 

Verstaat, dat verweerder de buiten-func
tie-stelling van klager, zoals die bij zijn be
sluit, dd. Augustus 1945, heeft plaats gehad, 
zal beëindigen. 

Geen hoger beroep Ingesteld 
(A.B.) 

9 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Zuiveringsbesluit 1945 art. 9 j 0

• art. 2). 
De ten aanzien van appellant geno

men beschikking van de Minister moet 
worden geacht af te wijken van het ad
vies der Commissie, daar in dit advies 
wordt voorgesteld ontslag te verlenen 
wegens ontrou•, terwijl de Minister 
ontslag beeft verleend wegens te kort 
schieten in het betrachten van de juiste 
houding in verband met de bezetting en 
bovendien het ontslag met terugwer
kende kracht is verleend. Derhalve is 
appellant in zijn beroep ontvankelijk, 

Appellant is bij de Ned. Arbeidsdienst 
werkzaam geweest en heeft geen ont
slag uit zijn betrekking gevraagd, toen 
de Germaanse groet werd ingevoerd. 
Echter heeft hij met betrekking t.ot zijn 
aanblijven in de Arbeidsdienst van te 
voren met de parochie-geestelijke over
leg gepleegd .en mocht bij te goeder 
trouw aannemen, dat bij naar de mening 
van het hoogste kerkeliJke gezag in de 
omstandigheden, waarin bij verkeerde, 
niet geroepen was zich uit de Arbeids
dienst terug te tre~ken. Voorts heeft hij 
aan het ven.:et deelgenomen. 

Op grond van een en ander zijn geen 
termen aanwezig, het ontslag te hand
haven. 

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

door X, tegen de beschikking van de Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 14 
Januari 1947, No. Z. 1.2218, Afdeling Bin-
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nenlands Bestuur Bureau Zuivering, waar
bij aan hem. op grond van het Zuiverings
besluit 194-6 ontslag is verleend uit zijn 
functie bij de voormalige Nederlandse Ar
beidsdienst; 

De Raad van State, AtdeUng voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Februari 1949, No. 200/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
.Binnenlandse Zaken van 29 April 1949, No. 
Z. 165'12, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Zuivering; 

0. dat de Minlster van Binnenlandse Za
ken bij voornoemde beschikking, gerekend 
met in.gang van 1 Januari 194-5 aan X, ge
boren. 28 December 1916, ontslag uit zijn 
functie bij de Nederlandse Arbeidsdienst 
heeft verleend; 

dat deze beschikking steunt op de over
weging, dat X in ernstige mate is tekort 
geschoten in het betrachten van de ;juiete 
houding in vierband met de bezetting; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 geadviseerd had aan X, oud ka
derlid N.A.D., ontslag bedoeld in art. 2, lid 
1, van het Zuiveringsbesluit 1945 te verle
nen, zulks op de o-.erweging, dat genoemde 
persoon vrijwlllig is toegetreden tot de 
N.A.D. en daarbij gebleven is, ook nadat 
daar het brengen van de Germaanse gróet 
verplichtend was gesteld; dat dit feit, op 
een tijdstip als voormeld, op zichzelf reeds 
bUJk geeft van ontrouw, als omschreven in 
art. 2, le lid, van het·zutvieringsbesluit 1945; 

dat de appellant aanvoert., dat hij in Fe
oruari 1941 aan het toenmalige Atwlkke
llngebureau van het Departement van De
fensie overplaatsing heeft vermcht naar de 
Opbouwdienst, later Nederlandse Arbeids
dtenet; dat hij tijdens zijn verblijf in de Ne
derlandse Arbeldediell8t, kaderlid zijnde, 
ntettegell8taande de moeilijke omstandig
heden aldaar, op advies van zijn parochie
geestelijkheid lid ie gebleven van de Neder
landse Arbeidsdienst; dat hij na de bevrij
ding op eigen verzoek is verschenen voor 
de Commissie van Advies, als bedoeld in 
art. ti, lid 4 van het Zuiveringsbesluit 1945; 
dat hem bij beschikking van 14 Januari 1947 
No. Z. 12218 Afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Zuivér1ng, op grond van art. 2, eer
ste lid, sub 4 en art. 6 van het Zuiverings-
besluit 1945 met ingang van 1 Januari 1946 
ontslag werd verleend uit zijn functie bij de 

0. ten aanzien van de ont\l'ankelijkheld 
van de appellant in zijn beroep: 

dat Ingevolge art, 9, Ud 1, van het Zulve
ringsbeslutt 1945 van een ontslag, ale be" 
doeld in het eerste lid van art. 6, beroep op 
Ons openstaat, indien deze maatregel is ge
nomen in afwi.iking van het advlea, bedoeld 
in het vierde lid van laatstgenoemd artikel; 

dat de ten aanzien van de appellant ge
nomen beschikking van de Minister moet 
worden geacht van het even.bedoelde advies 
af t,e wijken, daar in dit advies wordt voor
gesteld de appellant ontslag te verlenen 
wegens ontrouw, ale bedoeld 1n art. 2, lid 1, 
onder 1, van genoemd besluit, terwijl de 
Minister ontslag beeft verleend, omdat d& 
appellant in ,ernstige mate is te kort ge
schoten in het betrachten van de juiste hou
ding In verband met de bezetting, en boven
dien het ontslag met terugwerkende kracht 
Is verleend; 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep 
ontvankeUJk 1s te achten; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat de appellant blijkens de stukken bij 

de Nederlandse Arbeidsdienst werkzaam 1s 
geweest en geen ontslag uit zijn betrekking 
heeft gevraagd, toen de ~rmaanse groet 
werd Ingevoerd; 

dat echter, zoals nader is gebleken, de ap
pellant met betrekking tot zijn aanblijven 
ln de Arbeidsdienst van te voren met de 
pa.rochie-geesteli,jke overleg heeft gepleegd, 
en hij te goeder trouw mocht aannemen, dat 
hij naar de mening van het hoogste kerke
lijke gezag in de omstandigheden, waarin 
bij verkeerde, niet geroepen was zich uit de 
Arbeidsdlell8t terug te trekken; 

dat voorts aannemelijk is gemaa.kt, dat de 
appellant aan het verzet heeft deelgenomen; 

dat op grond van het voorgaande moet 
worden geoordeeld, dat geen termen aan
wezig zUn het vei'leend ontslag te hand· 
haven; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1946: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beschikking te vernietigen. 
On7.e Minlster van Blnnenlandee Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

Nederlandse Arbeidsdienst; 9 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
dat hij voor het verkrijgen van de beno- ' (Armenwet art. 39), 

dtgde bescheiden - het was immers aan de Daar de ouders van de minderjarlge 
Commissie van Advies niet gebleken, dat hij pa.tien.te, ten tijde waarop de rechte11l:ljke 
op advies van de geestelijkheid zijn functie machtiging werd aangevraagd. woon-
bij de Nederlandse Arbeidsdienst had aan- plaats hadden In de gemeente H., komen 
gehouden - de ternrljn heeft laten voorbij de kosten van verpleging ten laste van 
gaan om van dè beslissing van de Minister die gemeente. Het betoog van het ge,. 
van Binnenlandse Zaken in beroep te ko- meentebestuur, dat de patten.te geen 
men: dat het hem als administratief amb- tekenen van krankzinnigheid zou ver-
tenaar bij het Mlnieterte van Wederopbouw tonen, maar dat het hier een ·geval van 
en Volkshuisvesting en voor het aanvaar- een psychopaath zou betreffen, waar-
den van eventuele andere functies van groot van de kosten ten laste van het Rijk be.:. 
belang ls, dat de bovenvermelde beslissing horen te komen, kan, gelet op de duide-
herzien wordt, nu bij in staat is de juiste ltjke bewoordingen van art. 39, op deze 
gegevens tie verschaffen: beslissing niet van invloed zijn. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon• 

plaats van de armlastige krankzinnige 
Geertje van der Molen; 

De Raad van State, afdeling voor de Ge
schlllen van ·Bestuur, gehoord, advies van 
20 April 1949, No. 470/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 29 April 1949, No. 
16551 (W), afdeling :Maatschappelijke Zorg 
I, Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

O. dat op venoek van de Voogdijraad te 
Leeuwarden de minderjarige ~je van 
der lliolen, geboren op 29 Maart 1930, wo
nende te Harlingen, op 12 November 1946 
voorlopig en op 25 Februari 1947 definitief 
onder. toezicht werd gesteld, krachtens de 
bepalingen v.an de artt. 373 en volgende 
B.W.; 

dat zij krachtens a.rt. 873 B. W. door de 
Kinderrechter te Leeuwarden op 'e Rijks 
kosten in het Doorgangshuta te Groningen 
werd geplaatst; dat zij op 17 Dec. 1947 
opgenomen werd in de Bticht:lng "Beller
oord0 te Beilen, terwijl eerst op 14 Mei 1948 
de rechterlijke machtiging, als bedoeld in 
art. 39 der Armenwet, werd verleend; dat 
de patiënte op 26 Augustus 1948 op mach
tiging van de President van de Arr.-Recht
bank te Assen overgeplaatst werd naar de 
Gestichtafdeling van de Psychiatrische lll
rlchtlng Dennenoord te Zuidlaren; 

dat Onze Minister van Justitie in een 
schrijven van 26 Januari 1949 mededeelt, 
dat een verklaring van een deskundige, als 
bedoeld in art. 39 der Armenwet, ten aan
zien van de patiënte op 14 Mei 1948 werd 
afgegeven; dat hij in verband hiermede er 
geen bezwaar tegen ~ gemaakt, dat de 
kosten verbonden aan de verpleging van 
het meisje, tot 14 Mei 1948 ten laste van zijn 
Departement worden gebracht; 

dat het gemeentebestuur van Ha.rllngen 
in een echrJjven van 'l Februari 1949 als zijn 
mening te kennen geeft, dat de koeten van 
verpleging door de Kinderrechter zijn be
taald, toen de gemeente Hulingen weigerde 
deze kosten voor haar rekening te nemen 
op grond van de omstandigheid, dat de pa
tiënte door het Rijk aan de ouderlijke macht 
onttrokken is en nu het Rijk ook de con.se
quentie van deze maat:riegel dient te dragen: 
dat het zijn overtuiging is, dat als gevolg 
van het feit, dat zijn gemeente geweigerd 
heeft de verplegingskoaten in Beileroord te 
betalen, met aucoes pogingen zijn gedaan. 
een verklarlntr te krijgen_ waaruit blijkt dat 
dit meisje krankzinnig is, teneinde op deze 
wijze de verpleglngskoeten door sijn ge
meente te laten betalen op grond van art. 
39 der Armenwet: dat Geertje van der Mo
len peychOPaath was, maar dat het van be
lang zou zijn te weten, wat voor ernstige 
dingen door haar g€daa.n zijn, om krankzin
nil'beld aan te nemen; dat ook de door de 
vader verstrekte inlichtingen aantonen. dat 
het meisje heel normale brieven schrijft en 
geen tekenen van krankzlnnlghoeld vertoont, 
dat het meent, dat het hier een geval van 
een psychopaath betreft, waarvan het Rijk, 

in casu de Kinderrechter de opvatting toe
gedaan is, dat verzorging in een andere om
geving dan het gezin waartoe het meisje 
behoort, noodzakelijk La, zodat naar zijn 
overtuiging de kosten van verpleging van 
dit meisje ten laste Va.Jl het Rijk behoren te 
komen, ook al moet worden toegegeven, dat 
zijn gemeente de wettige woonplaats is van 
deze minderjarige; 

0. dat ingevolge art. 39 der Armenwet de 
koeten, voortvloeiende uit de overbrenging 
van arme krankzinnigen naar en hunne 
verpleging in gestichten voor krankzinni
gen, voorzover die niet uit de fondsen dier 
gestichten zelv,e moeten worden bestreden 
of daarin door instellingen van weldadig
heid niet wordt voorzien, worden voldaan 
uit de kassen der gemeenten, waar de ver
pleegden woonplaats hadden in de zin van 
het Burgerlijk Wetboek ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging om hen in een ge
sticht te plaatsen werd aangevraagd en, 

. indien die woonplaats binnen het Rijk niet 
is aan te wijzen, uit '• Rijks kas; 

dat ten tijde, waarop de evenbedoelde 
rechterlijke machtiging ten aanzien van de 
patiënte werd aangevraagd, de ouders van 
de minderjarige woonplaats hadden in de 
~meente Harlingen; 

dat derhalve ook voor deze minderjarige, 
die krachtens art. 78 B. W. de woonplaats 
volgt van haar oudere, die de ouderlijke 
macht over ha.ar uitoefenen. de gemeente 
Harlingen als woonplaats moet aangewezen 
worden; 

dat hetgeen door het gemeentebestuur 
van Harlingen wordt aangevoerd, namelijk, 
dat de patiënte geen tekenen van krank
zinnigbeld .zou vertonen, maar dat het hier 
een geval van een psychopaath zou betref
fen, waarvan de koeten ten laste van het 
Rijk behoren te komen, gelet op de duide
lijke bewoordingen van art. 39 der Armen
wet, niet van invloed kan zijn op deze be
slissing; 

dat mitsdien de kosten, verbonden aan de 
verpleging van de patiënte, sinds de dag, 
waarop de · rechterlijke machtiging werd 
aangevraagd, ten laste van de gemeente 
Harlingen komen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Ha.rllngen aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krank.zin
nige Geertje van der Molen voor de toepas
sing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken la 
belast enz. 

(A.. B.) 

9 Mei 19-69. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Armenwet art. 88). 

Wel heeft patiënt van 1 Jan. 1946 tot 
15 Juli 1948 telkens gedurende kortere 
of langere perioden in totaal ongeveer 
13 maanden in de gemeente G. verblijf 
gehouden, doch zijn verblijf aldaar heeft 
geen vast en blijvend karakter gehad: 
hij heeft zich eveneens meermalen In 
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andere gemeenten met meer of minder 
sterke regelmaat opgehouden en van 
daaruit de omgeving met zijn waren 
afgereisd, zodat, hij dit ook van G. 
uit heeft gedaan. Onder deze omstandig
heden moet hij als zwerver zonder vaste 
woon- of verblijfplaats worden aange
merkt en geacht worden noch in G. nocb 
elders woonplaats te hebben gehad. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende bet geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige Jan 
Molenaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 April 1949, No. 439/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse 7.e.ken van 29 April 1949, No. 
16552 (W), Afdeling Maatschappelijke Zorg 
I, Bureau Algemene en Juridische Zak.en; 

0. dat Jan Molenaar, geboren 22 April 
1883, van 1 Januari tot 10 Juli 1946, van 28 
M.ei tot 22 Juli 1947, van 27 Juli tot 8 Sep
tember 1947, van 23 Januari tot 12 Maart 
1948 en van 10 Mei tot 16 Juli 1948 verblijf 
te Gouda hield in het logement van K. Kerk; 
dat hij op 19 Juli 1948 opgenomen werd in 
de Ramaerkliniek te 's-Gravenha.ge; dat 
hij, na op 9 December 1948 uit deze inrich
ting te zijn ontslagen, twee dagen latier we
derom hierin werd opgenomen; 

dat over de betaling van de verplegings
kosten van deze patiënt geschil is ontstaan; 

dat Ged. Staten van Zuidholland er niet 
in geslaagd zijn dit geschil in der minne bij 
te leggen; 

dat burgemee.ster en wethouders van 
Gouda in hoofdzaak aanvoeren, dat Mole
naar een zwerver is met een zogenaamd wis
selend domicilie, dat hij zich na de bevrijding 
gewoonlijk in de provincie Zuidholland, . 
Noordholland en Utrecht bewoog en daar 
vijf centra. van activiteit had, te weten Den 
Haag, Gouda, Alkmaar, Haarlem en 
Utrecht; dat zij geen enkele aanwijzing heb
ben kunnen vinden voor de veronderstel
ling, dat Molenaar zich steeds eerst naar 
hun gemeent,e zou hebben begeven, nadat 
hij een bepaald district had afgewerkt, alvo
rens nieuw afzetgebied voor zijn waren uit 
te kiezen; dat eerder het tegendeel aange
nomen kan worden op grond van het feit, 
dat hij eenmaal gedurende 10 maanden en 
eens gedurende bUna 5 maanden achtereen 
afwezig is geweeBt; dat doorgaans zijn ver
blijf in Gouda en omgeving slechts 6 tot 8 
weken duurde; dat het aantal malen, dat 
Molenaar gedurende de in het geding zijnde 
periode in Gouda nachtverblijf heeft gehad, 
bij onderzoek zo weinig blijkt te zijn ge
weest, dat zijn opneming in het bevolkings. 
register hunner gemeente. in ieder geval 
gedurende het bedoelde tijdvak, niet ge
rechtvaardigd was; dat deze zwerver in het 
Centraal Bevolkingsregister behoort te 
worden opgenomen; dat Molenaar met 
Gouda geen andere band heeft dan die, wel
ke hij pleegt te hebben met andere bevol
Jdngscentra, van waaruit hij zijn zwerftoch-

ten onderneemt; dat hij dus aan Gouda niet 
meer duurzaam verbonden is of is geweest 
dan aan allerlei andere gemeenten; dat, 
mocht het gedwongen oponthoud van Mole
naar in deze gemeente tijdens de oorlogs
jaren een band met Gouda. geschapen heb
ben, op grond waarvan hij geacht zou kun
nen worden aldaar hoofdv,erblijf te hebben 
gehad, deze band dan nog niet hersteld is 
door een tijdelijke terugkeer, nadat de zwer
ver zijn oude zwerversbestaan weer had 
opgevat; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken 
voor J. Molenaar tweemaal een deskundigie
verklaring, als bedoeld in art. 39, lid 4, der 
Armenwet is afgegeven, te weten op 19 Juli 
1948 en op 11 December daaraanvolgende; 

dat genoemde Molenaar wel in de ge
meente Gouda van 1 Januari 1946 tot 16 
Juli 1948 telkens gedurende kortere of lan
gere perioden, in totaal ongeveer 13 maan
den, verblljf heeft gehouden, doch dat an
derzijds uit de stukken volgt en in de open
bare vergadering van de Afdeling van de 
Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, nader is aangetoond, dat zijn ver
blijf in Gouda geen vast en blijvend karak
ter heeft gehad en dat hij zich eveneens 
meermalen in andere gemeenten met meer 
of minder sterke regelmaat ophield en van 
daaruit de omgeving met zijn waren af
reisde, zoals hij dit ook van Gouda uit heeft 
gedaan; 

dat hij onder deze omstandigheden als 
zwerver zonder vaste woon- of verblijfplaats 
is aan te merken en derhalve geacht moet 
worden op 19 Jull 1948 noch in de gemeente 
Gouda noch elders woonplaats te hebben 
gehad; 

0. dat voorts blijkens de stukken Mole
naar op 9 December 19 48 uit de Ramaerkli
niek was ontslagen en, op initiatief van de 
psychiater van de Gemeentelijke Genees
kundige- en Gezondheidsdienst te 's-Gra
venhage, in een aldaar gevestigd rusthuis 
ter verzor.gtng is opgenomen, mnder da.t hjj
zelf het voorn.emen heeft gehad zich in deze 
gemeente te vestigen, nog daargelaten, of 
hij daartoe op dat tijdstip geestelijk in staat 
was; 

dat derhalve Molenaar op 11 December 
daaraanvolgende, toen hij wederom in de 
Ramaierkliniek werd opgenomen, geen 
woonplaats had te 's-Gravenhage; 

dat hij toen evenmin elders woonplaats 
had, zodat ook voor dit tijdstip geen ge
meente als woonplaats is aan te wijzen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat voor de toepassing van 

art. 39 der Armenwet geen gemeente kan 
worden aangewezen als woonplaats van J. 
Molenaar op 19 Juli 1948 en evenmin een 
gemeente als woonplaats op 11 December 
1948. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is bel.ast enz. 

(A.B.) 
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10 Mei 19..f9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstpllcbtwet art. 15 J0

• art. 19). 
Wel is de aanvraag om vrlj■telllng 

wegens broederdienst te Iaat Ingediend, 
doch nu aannemelijk Is gemaakt, dat 
deze late Indiening niet Is te wijten aan 
opzet of onverschilligheid. zijn termen 
aanwezig om de aanvraag alsnog in be
handeling te nemen en wordt de vrijstel
ling op grond van art. 19 verleend. 

WU JULIAN~ enz.: 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door~ L. M. Verm.ntvoort, dienstplicbtlge 
der lichting 1948 uit Rosmalen, tegen de 
besllsslng van Onze Minister van Oorlog 
van 20 Januari 1949, .Atdellng .A 3, S. 2, 
Bureau 1, No. 1281. waarbij bij ln zUn 
aanvraag om vrijstelllng van dienst als ge
woon dienstplichtige wegens broederdienst 

1 

nlet-ontvankeUJk ls verklaard~ 
De Raad van Sta.te, AdeUnc voor de Ge

schillen van Bestuur, geboord, advies van 
25 Maart 1949, No. 816/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
1 

Oorlog van 2 Mei 1949, Afdellng A S, S 2. 
Bureau 1, Nr. 1246; 

O. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
digheid. op grond waarvan de dienstpUcb
tlge op 29 September 1948 een aanvraag 
om vrljstelllng van dienst ale gewoon 
diènstpllchttge wegens broederdienst beeft 
ingediend, reeds vóór diens opkomst in 
werkelijke dienst bestond; dat de dienst
plichtige daarom ingevolge het bepaalde in 
pa.ra.graaf 5, punt 2, van de "Broeder
dienstregeling 1947''. tijdig een aanvraag 
om vrijstelling had moeten Indienen; dat. 
aangezien de dlenatpltcbtige zulks heeft 
nagelaten, er voor hem, Minister, geen 
aanleiding bestaat omtrent het recht van 
de dienstpllcbtlge op vrijstelllng wegens 
broederdienst thans nog uitspraak te doen; 

dat de appellant ln beroep aanvoert, dat 
hij weliswaar voor zijn indiensttreding op 
de hoogte wa.s van _genoemde regeling; dat 

· echter een broeder gestorven Is en de belde 
anderen gehuwd zijn; dat bij derhalve 
meende geen aanspraak op vrijstelllng te 
kunnen doen gelden; dat hij pas na zijn 
indiensttreding hoorde, dat deze omstan
dlgbede~ van geen Invloed zijn op het recht 
op vrljstelllng; dat naar zijn mening het 
woord "behoort" ln paragraaf 6, punt 2, 
tweede volzin, van genoemde regellng niet 
aangeeft, dat indiening binnen de daar ge
noemde tijd moet geschieden ; dat bij op 17 
September 194 7 geschikt is bevonden voor 
de militaire dienst en dus de Q1DStandlg
held, op gTond waarvan hij aanspraak kon 
maken op vrijstelUng, ontstaan Is na 1 Met 
1947; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid: 
dat Ingevolge de Broederdlenstregellng 

1947 voor dienstpllchtlgen van de llcbtlng 
1948 aanvragen voor vrljstell1ng wegens 
broederdienst konden worden Ingediend ln 
de eerste helft van Met 1947, dan wel bin
nen 14 dagen na de datum, op welke de 

1 omstandigheden, waarop de aanvraag ge. 
nd is. ontstaan zijn; 

dat In dit ge.val de omstandigheden ge
.s.cbt kunnen worden te zijn ontstaan op 
17 September 1947, mdat de aanvraag voor 
2 October 1947 bad moeten zijn ingediend; 

dat de aanvraag eerst op 29 September 
1948 le ingediend; 

dat echter aannemelijk Is gemaakt, dat 
deze late indiening niet is te wijten aan op. 
zet of onverscbllllgbeld; 

dat derhalve termen aanwezig zijn om do 
aanvraag alsnog in behandeling te nemen: 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat bliJ"kens ontvangen ambtsberichten a. 

broeders van de dîenstpllcbtlge A. L. M. 
Verm.ntvoort tenminste 30 dagen in werke
lijke dienst zijn geweest; 

dat mitsdien de dlenstpllcbtlge Ingevolge 
artikel 19 der Dlenstpllchtwet recht beeft 
op vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens broederdienst; 

Chz1en de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verst.aan: 
met vernietiging van de bestreden be

sltsstng van Onze Minister van Oorlog aan 
A. L. M. Verzantvoort, dlenstpllchtige der 
llcbtlng 1948 uit Rosmalen, voorgoed vrU
etelllng van dienst als gewoon dienstplich
tige wegens broederdienst te verlenen. 

Onu Minister van Oorlog is belast enz. 
(A.B.) 

10 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Wlnkelslultingswet 1930 S. 460, art. 8). 

De woorden ,,geringe eetwaren'', voor
komend ln het tweede Ud van art. 8 
Wlnkelslultlngswet 1930 s. 460 zijn naar 
het gewone spraakgebruik te verst.aan. 
Pruimen zijn, volgens dit spraakge
bruik, ln leder geval hedendaags, als 
eetwaren aan te· merken. Vastgesteld Is 
dat pruimen van een transportrljwlel 
per K.O. zijn verkocht en te koop aan
geboden, hetgeen reden geeft om te 
spreken van "geringe" eetwaren. 

Op het beroep van T. de Z., van beroep 
fruitkoopman, wonende te 's-Gravenhagoe, 
req. van cassatie tegen een mondeling von
nis van het Kantongerecht te •s-Graven
hage van 11 Nov. 1948, waarbij req~ ter zake 
van "verkopen en te koop aanbieden op een 
voor het openbaar verkeer openstaande 
landweg, gedurende de Zondag", met aan
haling van de artt. 8-la. 10 der Winkelslui
tingswet 1930 S. 480, 23 en 91 Sr" is veroor
deeld tot een geldboete van vijf gulden. of 
drie dagen hecbtenlB. 

Conclusie van den Adv.-~n. Hooykaas. 

Door req. tot cassatie is bij Uw Raad geen 
schriftuur ingediend, als bedoeld in art. 433, 
tweede lid, Sv. Wel Is een brief zijnerzijds 
binnengekomen bij het Parket. waarvan lk 
de Inhoud ambtshalve aan Uw Raad moge 
voorleggen. 

Req. klaagt In deze brief, dat de Kanton-
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rechter het bewezenverklaarde ten onrechte 
strafbaar heeft verklaard. Hij betwist niet, 
de.t dit bewezenverklaarde (het te koop aan
bieden en verkopen op Zondag van pruimen 
op een voor het openbaar verkeer open
staande landweg) op zichzelf valt onder de 
verbodsbepaling van art. 8, eel'8te lid, van 
de Winkelsluitingswet. HU voert echter 
aan, dat deze verbodsbepaling, ingevolge 
het tweedt, lid van hetzelfde artikel, niet 
geldt voor het te koop aanbieden en ver
kopen van "geringe eetwaren". 

Het middel komt mU gegrond voor. In 
zijn arrest van 24 J'uni 1936, W. 1!979, N. J'. 

·1935 blz. 1822, overwoog Uw Raad, dat, nu 
de wetgever zich heeft onthouden van een 
omschrijving van het begrip "geringe eet
waren'' voorkomend in art. 8, deze woorden 
overeenkomstig het gewone spraakgebruik 
moeten worden uitgelegd. Volgens dit 
spraak.gebruik nu zijn pruimen zeker "eet
waren'', zodat enkel twijfel kan bestaan om
trent de vraag, of in het betrokken geval 
van "geringe" eetwaren kan worden gespro
ken. liet-spraakgebruik Wkt op dit punt, 
waar het in het betrokken geval blijkens · 
het vonnis ging om "verkoop van pruimen 
per K.G. van een transPortrfjwielu, niet ge
heel duidelijk. De Kantonrechter overwoog 
ln zijn vonnis uitdrukkelijk. dat zodanige 
verkoop niet valt onder het verkopen van 
.,geringe eetwaren". Intussen ben Ik per
soonlijk geneigd deze overweging van de 
Kantonrechter niet te onderschrijven. Het 
begrip "geringe· -eetwaren" in art. 8 van de 
Winkelsluitingswet te, blijkens de memori.e 
van antwoord aan de Tweede Kamer (Han
delingen Tweede Kamer 1928-29-76 no. 2, 
blz. 13), de mondelinge toelichting door Mi
nister Verscbuur In die Kamer op 13 Maart 
1930 (Handelingen blz. 1713) en de memorie 
van antwoord aan de Eerste Kamer (Han
delingen Eerste Kamer 1930-Sl-16, blz. 
10), ontleend aan art. 2 van de Zondagswet. 
Op laatstgemeld artikel nu heeft betrekking 
het arrest van Uw Raad van 28 Mei 1923, 
W. 11088, N. J. 1923 blz. 1103. In dit arrest 
wordt ovorwogen, dat verkoop van onge
veer 2 liter melk verkoop is van een "ge
ringe" hoeveelheid in de zin van art. 2. Waar 
2 liter melk ongeveer 2 K.G. vert.egenwoor. 
digt, ben ik geneigd verkoop van prwpien 
"per K.G.\ zolang tenminste niet blijkt van 

. v.erkoop van tientallen Kilogrammen in 
eens, eveneens als verkoop van een geringe 
hoeveelheid te ~schouwen. Ik wil hiermee 
niet zeggen, dat bjj de interpretatie van art. 
2 van de Zondagswet en art. 8 van de Win
kelstuitingswet enkel op het gewicht moet 
word~n gelet en nlet ook op de aard van het 
artikel. Bijv. 2 KG. caviaar zou ik geneigd 
zUn niet als een geringe hoeveelheid in de 
zin van beide wetten te zien en bij 2 K.G. 
slagroom schijnt althans twijfel mogelijk, 
Ómdat cavtaar en ·slagroom onderscheiden
lijk bij veel geringer en bij geringer hoe
veelheden dan melk plegen te worden ver
kocht. Tussen melk en pruimen bestaat 
echter n.m.o. in deze geen ,essentieel ver-

schil; evenmin als melk per deciliter plegen 
pruimen per ons te worden verkocht. Ten 
slotte zij aangetekend, dat gelijk reeós ver
meid, ook het spraakgebruik, bedoeld in het 
arrest van 1935, zich niet tegen boveDStaa.n
ae interpretatie verzet. 

Ik. concludeer, dat Uw Raad het vonnis, 
waarvan beroep, verntetlge en req, ontsla 
van alle rechtsvervolging. 

De Hoge Raad enz.; 
Cnhoord het verslag van den Raadsheer 

van der .Meulen: 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den req. voorgeeteld bij schriftuur en zake
lijk 1nhoudende, dat het ten deze gaat om 
.,ger1.nge eetwaren .. , zodat het bewezenver
klaarde niet strafbaar is: 

O. dat door den rechter overeenkomstac 
de dagvaarding, met qualiflcatle en straf
oplegging als voormeld, ten laste van req. 
is bewezen verklaard" dat bij op Zondag 18 
Jull 1948 des namiddags 01DBtreeks 12~ uur 
op de voor het openbaar verkeer openstaan
de landweg het Stationsplein te 's-Graven
hage 'Pl'\llmen aan het passerend publiek 
beeft te koop aangeboden en verkocht; · 

0. dat de rechter voorts dit bewezenver
klaarde strafbaar heeft verklaard, omdat 
verkoop van pruimen per k.g. van een 
transportrljwiel af niet ia te verstaan on
der het begrip verkopen of te koop aanbie
den van geringe eet\Varen; 

0. ten aanzien va.11 het middel: 
dat feitelijk is vastgesteld dat de pruimen 

van een transportrijwtel per k.g. zijn ver
kocht en te koop aangeboden; 

dat de woorden "geringe eetwaren", voor
komende In het tweede lid van art. 8 van de 
Winkelsluitingswet 19S0, 8. 480, naar het 
gewone spraakgebruik zijn te verstaan: dat 
pruimen volgena dit spraakgebruik, in leder 
geval hedendaags, als eetwaren zfjn aan te 
merken; dat hetgeen voorts o.ls voormeld is 
vastgesteld reden geeft om te spreken van 
.,geringe'' eetwaren; 

de.t het middel mitsdien gegrond is; 
Vemtettgt het bestreden vonnle, behou

dens ten aanzien van de bewezenverklaring; 
Rechtdoende krachtens art. 105 van de 

Wet R. 0 .. 
Ontslaat req. van alle rechtsvervolging. 

(A.B.) 

10 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(&/. art. 430; Besluit Alg. Vestigings
verbod Klelnbedt'ljf 1941, art. 3). 

In de niet geheel duidelijke overwe
gingen der Rb. is te lezen dat de Rb. de 
gegeven vrijspraak doet steunen enkel 
hierop, dat niet bewezen is dat gerequi
reerdé. ,,den Kleinhandel in eonsumptle
ljs heeft uitgeoefend" door met een 
nieuw artikel - verpakt consumptie-iJ, 
- zijn reeds bestaand debiet uit te brei
den. Het Besluit Alg, Vestigingsverbod 
Kleinbedrijf 1941 gewaagt niet van 
"kleinhandel" en de rechter mocht dit 
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in de t.1.1. gebezigde woord dan ook in 
enkel feitelijken zin opvatten. Niet 
blijkt, dat de rechter beslissende als 
voormeld aan "kleinhandel" een beteke
nis heeft gehecht, welke me.t dit woord 
onverenigbaar is, zodat de lezing van de 
Rb. moet worden geëerbiedigd. In de 
t.1.1. wordt nu wel de kleinhandel in 
consumptie-ijs "een tak van bedrijf'' ge
noemd - welke woorden wel in voor
noemd besluit voorkomen, en dan ook 
in de .t.1.1. in dezelfde betekenis zijn te 
verstaan als het besluit daaraan hecht 
- maar deze aanduiding, in de t.ll. 
voorkomende naast het als voormeld 
feitelijk telastegelegde, mocht door den 
rechter als van zuiver rechtskundigen 
aard, en dus zonder zelfstandige bete
kenis worden aangemerkt. De rechter, 
het feitelijk telastegelegde als voormeld 
niet bewezen oordelend kon aan de 
vraag of dit telastegelegde "een ta.k van 
bedrijf" was in rechtskundigen zini niet 
toekomen. 

Anders: Adv ... Gen. Hooykaas. 

Op het beroep van den O. van i. bij de 
Arr .• Rechtbank te Alkmaar, req. van cas
satie tegen een vo~is van die Rechtbank 
van 19 Oct. 1948, waarbij in hoger beroep, 
met vernietiging van een op 2 Juli 1948 door 
den Kantonrechter te Alkmaar tegen W. V., 
van beroep groentenhandelaar, wonende te 
Alkmaar, mondeling gewezen vonnis, ge
requireerde van het hem bij dagvaarding 
in eersten aanleg telastegelegde, 1s vrijge" 
sproken. 

Conclusie van d~n Adv.-Gen. Hooykaa.s. 

Het door req. tot cassatie voorgestelde 
enige middel klaagt, dat de Rechtbank ten 
onrechte het ln het zomerseizoen verkopen 
van verpakt consumptie-ijs niet héeft be_
schouwd als een tak van bedrijf in de zin 
van art. 3, lid 1, van het Besluit Algemeen 
Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941. 

Het middel komt mij gegrond voor. 
Alvorens op het middel in te gaan. meen 

ik intussen goed te doen kort de stelling van 
verdachte te bespreken, dat het beroep in
cassatie niet ontvankelijk zou zijn. Het zou 
·hier een zuivere vrijspraak betreffen. Ver-
dachte vat het vomds, waarvan beroep, n.l, 
aldus op, dat het de mogelijkheid oPen laat 
dat de Rechtbank verdachte niet slecht4 
heeft vrijgesproken wegens de boven ver .. . 
melde interpretatiê van art. 3, doch daar~ 
nevens ook omdat zij andere delen van de 
telastlegging dan waarop die interpretatie 
betrekking heeft, van bewijs ontbloot acht ... 
te. Voor een gelijksoortig geval verwijst ver
dachte naar het arrest van Uw Raad van 'Z 
Nov. 1938, W. en N. ;t. 1939 No. 837. 

Bij de uitleg, die verdb.chte geeft aan h~ 
niet duidelijke vonnis van de Rechtba.n~ .. 
valt aan een niet-ontvankeUJkverkla.rinJ 
ook naar mijn oordeel niet te ontkomen. In~ 
tussen rijst de vraag, of ook niet een andere, 

· ~ mogeliJk is. In het bijzonder indien 
de overwegingen van het vonnis leest 

qnderling verband en let op het woord 
"toch" in de tweede ovierweging, wordt een 
4,nclere opvatting aannemelijk. ,. Toch" is 
11edengevend. De tweede overweging moet 
dus of .-,angeven, waarom de Rechtbank In 
het algemeen het bewijs der aanklacht niet 
pleverd achtte, o~ waarom de Rechtbank 
aannam, hetgeen in de eerste overweging 
volgt op "met name". Het laatste is gezien 
de tussenzin tussen gedachtenstrepen, uit• 
gesloten, zodat alleen de eerste mogelijkheid 
overblijft. De1.e mogelijkheid betekent, dat 
de Rechtbank uitsluitend vrijsprak om twee 
redenen, t.w. de omstandigheid, dat zij niet 
bewezen achtte het element, dat verdachte 
een kleinhandel in aardappelen. groente en 
fruit ultoefende, en haar interpretatie van 

'" art. 3 van het Algemeen Vestigingsverbod. 
· Nu is het duidelijk, dat de eerste omsta.ndig

heid voor een eventuele strafbaarverkla
ring zonder belang ls, daar het in aanroer-

, king komende strafbaM feit bestaat uit het 
uitoefenen van de kleinhandel in consump
tieijs zonder vestigingsvergunning. In wer
kelijkheid 1s dus, bij deze uitleg van het von
nis, door de Rechtbank uitsluitend vrij ge. 
sproken wegens de gesignaleerde interpre
tatie van art. 3, hetgeen meebrengt, dat, zou 
deze intêrpretatie van art. 3 onjuist zijn, een 

. bedekt ontslag van rechtsvervolging aan
wezig is. 

Ik moge aan het vorenstaande nog toevoe
gen, dat, indien twee opvattingen van een 
vrijaprekend vonnis gelijkelijk mogelijk zijn, 

1 waarvan de ene er toe voert dit vonnis te 
zien als inhoudend een zuivere vrijspraak., 
de tweede, als inhoudend ,een bedekt ont
slag van rechtsvervolging, naar mijn oor
deel 1n het algemeen aan de tweede opvat
ting, in het belang van de rechtseenheid, de 
voorkeur ware te geven. Ik laat hierbij dan 
nog buiten beschouwing de vraag, of de 
tweede opvatting in het gegeven geval niet . 
reeds zonder meer aannemelijker is. · 

Wanneer iR dan thans kom tot de hoofd
zaak. houd ik, gelijk gezegd, de interpretatie, 
welke de Rechtbank geeft aan art. 3 van het 
Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf, 
voor onjuist. Hierbij zij er allereerst de aan
dacht op geveeti~ dat de door de Recht
bank opgegeven grond, n.l. dat verkoop 
enkel in het zomenemoen, door de Recht
bank nader genoemd "incidentele" verkoop, 

. niet kan worden ooschouwd als het uitoefe
nen van een tak van bedrijf, al heel zwak 
schijnt. Was deze opvatting gerechtvaar
digd, zo zou verkoop van seizoenartikelen 
als consumptieijs nooit een tak van bedrijf 
kunnen vormen. Ook het aanvullend betoog 
van de Rechtbank, dat het verklaarbaar 
voorkomt, dat een winkelier zijn diepvries
installatie ook in de zomermaanden renda
bel tracht te ma.ken, schijnt. hoe ooer·econo
misch zwaar wegend, te dezen niet doorslag
gevend. Het Algemeen Vestigingsverbod 
verbiedt n.l. niet het vestigen van nieuwe 
takken van bedrijf op zichzelf, doch enkel 
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het vestigen zonder toestemming van d~ 
Minister van Economische Ze.ken. En dezé 
bewindsman zal aan een belang, als het ver" 
melde, vóór het nemen van zijn besllsslng 
uiteraard alle aandacht wijden. Ik zie ook 
geen andere reden om de zomerverkoop van 
consumptieijs niet te doen vallen onder 
art. 3. 

Dat verkopen van verpakt consumptie-Ijs 
uit zijn aard zou behoren tot Kruideniers
bedrijf, gelijk namens verdachte bij pleidooi 
nog is aangevoerd, schijnt mij niet Juist. Het 
lijkt een van dat bedrijf te onderscheiden 
tak van detailhandel, hetgeen ln tussen niet 
uitsluit, dat combir..atle onder omstandig
heden economisch verantwoord en zelfs 
wenselijk zou kunnP,n zijn. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis, 
waarvan beroep, vernletlge en de zaak ver
wijze naar het Gerechtshof te Amsterdam,' 
ten einde haar op het bestaande beroep ver" 
der te berechten en af te doen. 

De Hoge Raad. enz.;• 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bü schriftuur en luidende: 
11S. of v. t. van de artt. 350 en 352 Sv. en de 

artt. 3 en 9 sub 1 b van het Besluit Algemeen 
Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 (nader 
te noemen B.A.V.K. '41), doordat de Recht
bank ten onrechte verdachte heeft vrijge
sproken, welke vrijspraak bUJkens de in het 
vonniS opgenomen overwegingen berust op 
ene onjuiste uitlegging van de woorden 
voorkomende in art. 3 lld 1 van het B.A. V.K. 
'41: .,uitoefening van een door de Secreta
ris-Generaal aan te wijzen tak van detail
handel" en van de woorden in art. 1, lid 2 
B.A. V.K. '41 luidende: .,onder vestiging van 
een inrichting als in het vorig lid bedoeld, 
wordt voor de toepassing van dit besluit ver
staan het In een inrichting t.a.v. het publlek 

, doen aanvangen van de uitoefening va.n de 
aangewezen tak van bedrijf'• en alzo naar 
mijn mening ln geen geval sprake kon zijn 
van een vrijspraak, zoals bedoeld in art. 430 
Ud 1 Sv.'' 

O. dat den gerequlreerde bij Inleidende 
dagvaarding Is telaste gelegd. .,dat hij op 
of omstreeks 8 Met 1948 in een perceel 
Schar1oo 6 tn de gemeente Alkmaar gelegen 
inrichting naast de kleinhandel tn aaroap
pelen, groenten en fruit tevens de kleinhan
del In consumptie-Ijs heeft uitgeoefend, na
dat hU In genoemde inrichting op of om
streeks 17 April 1948 de uitoefening van 
laat.et.genoemde tak van bedrijf ten aanzien 
van het publtek had doen aanvangen, zon
der de daartoe ingevolge het besluit Alge
meen Vestlgingaverbod Kleinbedrijf 1941 
vereiste vergunning;'' 

0. dat de ·Rechtbank, den gerequireerde 
als voormeld vrijsprekende, daartoe heeft 
overwogen: .,dat het onderzoek ter terecht
.zitting niet heeft opgeleverd het bewijs der 
a&nklacht, met name niet, dat de verdachte 
ter plaatse en ten tijde, bij dagvaarding v,er-

meld, de Kleinhandel in consumptie-ijs heeft 
uitgeoefend; 

dat toch - nog daargelaten, of het door 
verdachte uitgeoefende bedrijf kan worden 
aangemerkt als een kleinhandel tn aard
appelen, groenten en frult. - ter terechtzit
ting is gebleken dat de verdachte in het zo
merseizoen ztjn diepvriesinstallatie produc
tief maakt door deze te benutten voor het 
bewaren van -vierpa.kt consumptie-ijs be
stemd voor den verkoop aan het publiek; 

dat hieraan, naar het oordeel der Recht
bank geen andere betekenis kan worden 
toegekend, dan dat verdachte in het zomer
seizoen zijn debiet uitbreidt met een nieuw 

r 
artikel, verpakt consumptie-ijs doch de in
cidentele verkoop van bedoeld artikel niet 
kan worden vereenzelvigd met het uitoefe-
nen van den kleinhandel in consumptie-Ijs 
als tak van bedrijf; 

dat Immers de normale bestemming van 
een diepvriesinstallatie is het bewaren van 
bederfel.iJ1te waren als groente en frult in 
voorjaar, naja.ar en winter; 

dat in den zomer aan gekoelde groente 
en fruit geen behoefte bestaat en het der 

Rechtbank alleszins verklaarbaar voorkomt, 
dat een wtnkeller ter bestrijding van de 

1 hoge afschrijvingskosten van een dergelijke 
installatie deze ook in de zomermaanden 
rendabel maakt door een voor hem bijkom
stig· selzoena.rtJkel daarin op te nemen;" 

O. dat waar het beroep in cassatie is in
gesteld tegen een vrijspraak, allereerst dient 

1 
te worden ondfrzocht of het beroep is toe-

1 geJaten; 
dat dern.alve de vraag ls of de rechtbank, 

niet be:raadltlagende op den grondslag der 
> telasteleggtng den gerequireerde heeft vrij

gesproken van iets anders dan hem is telas
tegelegd; 

dat in de niet geheel duidelijke overwe
gingen .der Rechtbank is te lezen dat de 
Rechtbank de gegeven vrijspraak doet steu
nen :m.tel hierop, dat niet bewezen is dat 
gerequtreerde ,,den Kleinhandel in con
sumptie-ijs heeft uitgeoefend" door met een 
nieuw artikel - verpakt consumptie-ijs -
zijn reeds bestaand debiet uit te breiden; 

dat het Besluit Algemeen Vestigingsver
bod Kleinbedrijf 1941 van "kleinhandel" niet 
gewaagt en de rechter dit in de telasteleg
ging gebezigde woord dan ook in enkel fel
tel1Jken zin mocht opvatten; 

dat niet blijkt dat de rechter beslissende 
als voormeld aan "kleinhandel" een beteke
nis heeft gehecht, welke met dit woord on
verenigbaar 18, zodat de lezing van de 
Rechtbank moet worden geëerbiedigd: 

dat nu wel in de telastieleggtng de klein
handel tn consumptie-ijs "een tak van be
drijf" wordt genoemd - welke woorden wel 
in voornoemd besluit voorkomen, en dan 
ook 1n de telastelegging in dezelfde beteke
nis zijn te verstaan als het besluit daara.n.n 
hecht - maar- deze aanduiding, in de te
lasteleggtng voorkomende naast het als 
voormeld feitelijk telastegelegde, door den 
rechter als van zuiver rechtskundigen aard, 
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en dus zonder zelfstandige betekenis, mocht 
worden aangemerkt: 

dat de rechter, het feitelijk telast.egelegde 
als voormeld niet bewezen oordelen~. aan 
de vraag of dit telastegelegde "een tak van 
bedrijf" was in J'lechtskundigen zln niet kon 
toekomen: · 

dat de Bechtba.nk dan ook een vrijspraak 
heeft gegeven als bedoeld in art. 430 Sv. 
zodat de req. niet-ontvankelijk is In zijn 
beroep; 

Verklaart req. niet-ontvankelijk In zijn 
beroep. 

(N • .J.) 

10 Mei. 19~9. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 36). 

Overplaa.tsing van het hoofd der open.. 
bare g.l.o. school naar de openbare 
v .g.Lo. school ls lc. In strijd met art. 36, 
'1e lid (nieuw) der L.0.-wet 1920, aan
gezien ten tijde, dat het overplaatsing&• 
besluit werd genomen, het voortbestaan 
van de v;gJ.o. school zodanig onz~ker 
was, dat daardoor de rechtspositie van 
het overgeplaatste hoofd zeer wankel 
werd. 

Aangenomen moet worden, dat art. 36, 
'1e lid (nieuw) niet geldt voor een over" 
plaatsing in een betrekking. welke voor 
de belanghebbende een achteruitgang 
in rechtspositie medebrengt. 

De Raad der gemeente · Bergambacht. 
etser in hoger beroep., wettelijk vertegen
woordigd door de burgemeester, 

tegen: 
C. Verhoeven, wonende te Bergambacht, 
gedaagde in hoger beroep. 

De een.tra.Ie Raad van Beroep, enz.~ 
Wat aan.gaat de feUen van het twiatoed.ino.: 
0. dat de gemeenteraad van Bergam

ba.cht op 23 Juli 1948 het navolgende be
sluit heeft genomen: 

..,De Raad der gemeente Bergambacht; 
"overwegende dat de functie van hoofd 

van de openbare school voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs, sedert 1 Jull 1948 
vacant ie; 

,,dat, het belang van he.t onderwijs in 
aanmerking nemende, ten allerepoedigste 
in. deze vacature dient te worden voor
zien; 

,,dat dit slechts te verwezenlijken ls door 
de heer C. Verhoeven, hoofd der openbare 
school voor gewoon lager onderwijs, te stel
len aan het hoofd der school voor voortge. 
zet gewoon lager onderwijs; 

.,dat overeenkomstig het bepaalde bij ar
tikel 36. lld T, der lager onderwijswet 1920 
te dezer zake overleg is gepleegd met de 
bêtrokk.en Inspecteur van het lager onder
wijs en de belanghebbende 1S gehoord; 

,.bealuit: 
,,de heer c. Verhoeven, hoofd der open

bare school voor gewQon Jager onderwijs 
alhier, met ingang van 1 Augustus a.s. te 

aan het hoofd van de openbare 
acbooi- voor voortgezet gewoon lager onder
wlJl.. &lhier": 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rot
terdam bij uJtapraak van 26 .Januari 1949 
- Da:B,r welker inhoud, voorzover te dezen 
van belang, hierbij wordt verwezen - voor
meld besluit nietig heeft; verklaard: 

Post alia: 
In rechte: 
O. dat in de uitspraak van het Ambtena

rengerecht twee samenhangende mken ge
voegd zijn afgedaan, maar de Raad het wen
selijk acht die mkcn in twee uitspraken 
gesplitst te behandelen en in de onderhavige 
uitspraak alleen aan de orde stelt het beroep 
t-egen het voormelde raadsbesluit van 23 
.Jull 1948, terwijl de andere mak het onder
werp is van 's Raads uitspraak van heden 
A.W. 1949/B 24; • 

0, dat' In het onderhavige geding moet 
worden onderzocht, of meergenoemd raads
besluit kan worden aangetast op een der 
gronden. omschreven in het le lid van -ar
tikel 68 der Ambtenarenwet 1929; 

O. hieromtrent, dat het besluit te genomen 
met toepassing van artikel 36, lid '1, der 
Lager-onderwUswet 1910, welk lid sedert de 
op 1 Juli 1948 in werklng getreden wijziging 
aangebracht bij artikel 17 der wet van 26 
Juni 1948, staatsblad I !54, luidt: 

"In gellleenten, waar meer dan een school 
bestaat, kan de onderwijzer, aan het hoofd 
der ene geplaatst. aan het hoofd der andere 
worden gesteld, indien de gemeenteraad na 
overleg met de inspecteur en de belangheb
bende gehoord, hiertoe besluit.": 

O. dat in de gemeente Bergambacht meer 
dan een openbare school bestaat. waar lager 
onderwijs wordt gegeven, nl. een school voor 
gewoon lager onderwijs, welker hoofd ge
daagde was, en een school voor voortg~t 
gewoon lager onderwijs, aan het hoofd waat
van gedaagde bij het bestreden besluit is 
gesteld; 

dat dit besluit te genomen na overleg met 
de waarnemend-inspecteur van het lager 
onderwijs in de inspectie Gouda en nadat 
gedaagde was gehoord; 

dat hieraan niet afdoet, dat bedoelde In
specteur te kennen had gegeven, da.t hij 
zich met de voorgenomen overplaatsing niet 
kon verenigen, en dat ook gedaagde zelf 
met aandrang had verzocht hem niet te 
verplaatsen ; 

O. dat hiermede echter nog niet ie gezegd. 
dat het bestreden besluit niet in strijd is 
met voormeld artikel 36 ('1) der Lager-on
derwijswet 19SO; 

O. dat tn het onderhavige geval nl. tevens 
in aanmerking moet worden genomen, dat 
de school voor voortgezet gewoon lager on
derwijs, waarheen gedaagde werd overge
plaatst, op 16 September- 194T 16 en op 23 
Juni 1948, toen het bestreden besluit werd 
genomen, 9 leerlingen telde; 

dat voorts te verwaèhten was, dat het 
aantal leerlingen althans tot 1 .Januari 1960, 

• Wordt later gepubltceérd. 
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tot welke datum krachtens de wet van 4 
Augustus 1947, staatsblad H J88, de ver
plichting tot het zg_ Se leerjaar is opge
schort, gering zou blijven ( vaststaat. dat 
het aantal leerlingen op 1 September 1948 
8, op 1 November 194:8 6 en op 1 April 1949 
12 bedroeg, en te verwachten Ie, dat per 1 
September 1949 9 leerlingen de achool zul
len verlaten); 

0. dat de Raad - nog daargelaten of re
delijkerwijs wel kan worden aangenomen, 
dat de verplichting tot het Se leerjaar met 
ingang van 1 Januari 1960 zal herleven -
in elk geval van oordeel is, dat onder de 
vermelde omstandigheden, ten tijde dat het 
bestreden besluit werd genomen, het voort
bestaan van de school voor voortgezet ge
woon lager onderwije te Bergamba.cbt zo 
onzeker was, dat de overplaatsing van ge
daagde naar deze school diell.8 rechtspoaltie 
dermate wankel maakte, dat die overplaat
sing niet kan worden gewettigd met een 
beroep op &rtikel 86 (7) der Lager-onder
wijswet 1920; 

dat immers moet wonlen aangenomen, dat 
deze wetsbepaling niet geldt voor een over
plaatsing in een betrekking, welke voor de 
belanghebbende een achteruitgang in 
rechtspositie medebrengt; 

O. dat het bestreden besluit mitadlen in 
strijd Is met het toepasaelUk algemeen ver
bindend voorschrift van artikel 36 (7), voor
meld, zodat het bij de aangevallen uitspraak. 
terecht neitlg is verklaard en die uitspraak 
in zoverre moet worden bevestigd; 

Recht.doende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzover daarbij het besluit van de raad 
der gemeente Bergambacht van 23 Juli 1948 
nietig Is verklaard. 

(A, B.) 

' 12 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet· 1920 art.. l0lter). 

Het bestuur der bijzondere lagere 
school 11, na zich tevergeefs veel moeite 
te hebben getroost om een onderwijzeres 
aan de school te verbinden, tenslotte 
overgegaan tot de benoeming van een 
onderwijzer en heeft toen het hand
werkonderwijs aan twee zusters opge
dragen. De hieraan verbonden ealaris
uitgaven zijn terecht in de beschikking 
van de Mlnister in aanmerking geno
men. 

De door de Minister vastgestelde ver
hoging. houdt nlet slechts verhand met 
het vakonderwijs, doch ook met het feit, 
dat de school in een oud. veel onderhoud 
vergend gebouw is gehuisvest, hetgeen 
een bij7.0ndere omstandigheid is als be
doeld in art. 101 ter. 

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

door de raad der gemeente Heerhugowaard, 
tegen de beschikking van Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 3 Januari 1949, No. 49.884, Afdeling 

L.d, waarbij overeenkomstig art. 101 ter der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
de Rooms-Katholieke lagere. school Hens
broêKerweg G 199 aldaar, C,e -.ergoeding. 
bedoeld in art. 101 dier wet, voor het jaar 
1948 ls vastgesteld op f 22, 76 per leerling; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schllken van Be8tuur" gehoord, advies van 
20 AJ)rll 1949, No. 417/I.; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
'1 Mel 1941, No. S'l.140, Afdeling Lager On
derwijs; 

O. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, beschikkende op 
een V1erzoek van het bestuur van de Rooms
Katholieke lagere school Hensbroekerweg 
G 199 te Heerhugowaard, bij zijn genoemd 
besluit van 8 Januari 1949 voor deze school 
de vergoedingt bedoeld in art. 101 der La
ger-Onderw1,Jswet 1920, over het ~ 1948 
heeft vastgesteld op t 22,75 per leerling; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegingen. dat de school r.owel in verband 
met de noodzakelijke benoeming van een 
vakonderwijzeres voor nuttige handwerken 
als tengevolge van het feit, dat zij In een 
oud, veel onderhoud vergend gebouw is ~
huisvest, verkeert in bijzondere omstandig
heden in de zin der wet; dat evenwel in af
wijking van adressante mening het beschik
ba.a.r gestelde bedrag van f 1'1,4'1 per leerling 
bij zuinig beheer toereikend Ie te achten 
voor bestrijding van: de normale exploitatie
kosten, daar diverse posten van de overge
legde begroting van uitga.ven voor enige 
vermindering vatbaar zUn, met name die 
wegens schoolmeubelen, leermiddelen en 
schoolbehoeften, en venv-armlng, achoon
houden en verlichting; dat de aanschaffing 
van gordijnen kan plaats hebben met toe
paaslng van art. 72 der wet, terwijl de k08-
ten, voortvloeiend uit diverse herstelwerk
zaamheden ov.er vijf Jaren kunnen worden 
verdeeld; 

dat de "ppellant tegen deze beschikking 
aanvoert, dat van de door bet schoolbestuur 
aangevoerde redenen door de Minister in 
aanmerking genomen zijn de kosten, ver
bonden aan de noodmkelijke benoeming 
van een vakonderwijzeres voor nuttige 
handwerken; dat de gemeente voor baar 
openbare lagere scholen in de gemeente ge
durende het Jaar 1948 geen uitgaven voor 
vakonderwfjs beeft gedaan; dat art. l0lbls 
der Lager-Onderwijswet 1920, zoals dit arti
kel luidde v66r de wijztgtng bij de wet van 
25 Juni 1948, St.aatsblad I 264, welke wijzi
ging ten aanzien van artikel 101 bis eerst 
met ingang van 1 Januari 1949 in werking 
Is getreden, een vergoeding voor het vak
onderwijs aan de besturen van bijzondere 
scholen alleen kent, wanneer het een zoge
naamde éénmansschool betreft; dat de on
derhavige school over 1948 niet hieronder 
te rangschikken was~ dat genoemde be
schikking van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen derhalve op 
dit pwit moet WO!'den geacht in strijd te zijn 
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met de wet; dat hem overigens een verbo-
glng van het bedrag per leerling, lndlén deze 
op andere gronden dan vanwege het vak
onderwijs zou zijn toegekend, evenzeer on
juJst voot·komt, op grond van de motieven. 
door B. en W. hunner gemeente bij brlef van 
it Junl 1H8, No. 6399 aan de Onderwijsraad 
medegedeeld; 

0. dat blijkens de overgelegde ambt:8be
rlchten het bestuur van de Rooms-Katho
lieke lagere school aan de Hensbroekerweg 
te Heerhugowaard, na zich tevergeefs veel 
moeite te hebben getl"OOSt om een ondenriJ
zeres aan d~ school te verbinden, tenslotte 
ls overgegaan tot de benoeming van een 
onderwijzer- en toen in overleg met de In
specteur het handwerkonderwijs aan twee 
zusters heett opgedragen; 

dat de hieraan verbonden salarisuitgaven 
verantwoord zijn te achten en dan ook te
recht 1n de bestreden beschlkktng 1n aan
merking zijn genomen; 

dat hieraan niet afdoet, dat volgens art. 
101bls van de '.Lager Onderwijswet 1910, r.o
als dit artikel luidde vóór 1 .Januari 1949, 
deze school geen aanspraa,k had op vergoe
ding voor vakonderwijs. aangezien de be
schikkln,: niet steunt op laatstgenoemd ar
tikel, doelt op art. l0lter, en a.rt._ 101bis (oud) 
voor gevallen als deze de toepassing van 
art. 101ter niet uitsloot; · 

dat de appellant voort:5 een verhoging van 
het bedrag. indien deze op andere gronden 
dan vanwege het vakonderwijs zou zijn toe
gekend, eveneens onjuist acht; 

dat, wat dit laatste betreft de door On.ze 
Minister vastgestelde verhoging niet slechts 
verband houdt met het vakonderwijs, doch 
eveneens met het tei, dat de school in een 
oud. veel onderhoud vergend gebouw is ge
huisvest; .dat dit inderdaad een bUmndere 
omst.a.D,dlgbeld ls als bedoeld in art. totter 
der Lager ÖOderwtjswet 1920; 

dat blijkens de ambtsberichten de hieruit 
voortvloeiende extra-uitgaven zijn te stel• 
len op f 626 (repa.ratie plafond) plUB f 940 
(herstel goten) plus f 41 (voorziening ra
men) plu,s f 400 (voorziening balklaag vloe
ren), zijnde in totaal rond f .2000, welke uit
gaven echter over 5 jaren kunnen worden 
verdeeld, zodat voor 1948 nodig is f 400; 

da.t de som van deze uitgaven en die voor 
vakonderwijs (f 600) per leerling 11eerkomt 
op rond f ó,30, terwijl het bedrag van dà 
kosteJi, bedoeld in a.rt. 101, voor de gemeente 
Heerhugowaard in 1948 f 17,4'1 was: 

dat mitsdien terecht met toepaaelng van 
art. l0lter voor deze bijzondere school het 
bedrag is ver,hoogd tot f 22.75 per leerling; 

Gezien de ;Lager Onderwijewet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Min~ter van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 

L. 1949 

l!l Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Rv. artt. 848-858: Huuk"beachermlngs
besluit 1941 artt. Z, 4.) 

Art. 4 Huurbeechermingsbeslutt -
vo'onover hier van bele.ng - moet aldus 
worden vel'lf!aan, dat beroep in cassatie 
slechts Is uitgesloten, voorzover daarbij 
wordt ópgekomen tegen een beslissing 
over de vraag of een der feiten of om
standigheden, welke volgens art. 2 een 
vordering tot ontruiming rechtvaardi
gen, aanwezig ls. Cassatieberoep ont
vankelijk geoordeeld. 

Ontvankelijkheid van het hoger be
roep, De beslissing van den Kanton
rechter was niet gegrond op de artt. 
1-·1. 

Onder verpllchtlng, hem door enig 
rechtsvoorschrift opgelegd, vermeld in 
art. 2, Ud 1, onder 3, wordt slechts ge
doeld op een rechtsvoorschrift, hetwelk 
rechtstreeks, bulten toedoen van den 
verhuurder, die verplichting In het le
ven roept. 

Het Besluit heeft niet uitsluitend be
trekking op wonlngen, maar in het al
gemeen op onroerende goederen. 

Door het door oorspr. ged. tegen het 
vonnis van den Kantonrechter ingestel
de hoger beroep 'Werd aan het oordeel 
van de Rechtb. de vraag onderworpen 
of de door den eiser Ingestelde vorde
ring tot ontruiming terecht was toege
wezen. 

Ter beantwoording van deze vraag 
had de Rechtb. mede ingevolge art. 48 
Rv. ambtshalve te beoordelen of de ge
stelde feiten de vordering rechtvaardig,
den en was ztJ. van oordeel dat zulks 
niet het geval was, niet alleen bevoegd, 
maar zelfs verplicht de niet-ontvanke
lb'kheid daarvan uit te spreken. 

1°. S. P. Belt, Z0
• G. M. de Lorenzo, beiden 

te 's-Gravenhage, eisers tot cassatie van 
een door de Arr.-Rechtbank aldaar op 6 
October 1948 tussen pp, gewezen vonnis, 
adv. Mr S. van Oven, 

tegen: 
A. J. Jordaans, te 's-Gravenhage, verweer
der in cassatie, adv. Mr Y. H.M. Nijgh. 

De Hoge Baad. enz.; 
O. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Belt en de Lorenm voor het Kanton. 

gerecht te 's-Gravenhage de veroordellng 
van Jordaans hebben gevorderd tot ontrui
ming van het perceet Cedenrtra&t 2 aldaar; 

dat zij dll&rioe hebben gesteld, dat Belt. 
tijdens de afwezlg)leid van den - in 1943 
naar Italië vertrokken - huurder de Lo
renzo, dit perceel aan Jordaans heeft ver
huurd voor den tijd van één jaar, ingaande 
1 Januari 1946 en eindigende 1 Januari 
1947, zulks onder de uitdrukkelijke voor. 
waarde dat, indien de Lorenzo uit Italië 
zou terugkeren, de huurtermijn niet verder 
zou lopen dan tot 1 Januari 1947 en Jor
daans het gehuurde op dien datum zou ont-

16 
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ruimen; dat Belt in Augustus 1946 aan 
Jordaans heeft medegedeeld, dat de Lo
renzo was teruggek~rd, en Jordaans heeft 
gesommeerd het perceel op 1 Januari 1947 
te ontruimen, hetgeen deze heeft gewei
gerd; dat Jordaans voorts in strijd met de 
gesloten overeenkomst zonder toestemming 
van Belt in de dagvaarding nader omschre
ven veranderingen in het gehuurde heeft 
aangebracht, hetgeen Belt het recht gaf 
de huur als beëindigd te beschouwen en 
Jordaans wegeIJB geëindigde huur tot ont
ruiming te vervolgen; 

dat de Kantonrechter bij vonnis van 20 
Juli 1947 de Lorenzo niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in zijn vordering, omdat 
deze niet is de verhuurder en mitsdien niet 
is gerechtigd de ontruiming te vorderen, en 
aan Belt heeft opgedragen te bewij~en, dat 
de huur met Jordaans is aan.gegaan onder 
de boven vermelde voorwaarde; 

dat de Kantonrechter vervolgens bij von-· 
nis van 3 Maart 1948, voormeld bewijs ge
leverd achtend, aan Belt de vordering tot 
ontruiming heeft toegewezen; 

dat daarop Jordaa~ tegeQ laatstvermeld 
vonnis, bij aan Belt en de Lorenzo bete
kend exploit, hoger beroep heeft ingesteld; 

dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis heeft overwogen: 1 . .,dat nu de oorspron
kelijke vordering gericht was op ontrui
ming van een gehuurd goed wegens be
eindigde huur. de Rechtbank in de eerste 
plaats zal dienen te onderzoeken, of tegen 
de uitspraak a quo het rechtsmiddel van 
hoger beroep kan worden aangewend; 

2. ,,dat llit het beroepen vonnis enkel kan 
worden afgeleid, dat de rechter in pri
ma de vordering van Belt heeft toegewe
zen op deze grond, dat hij het bewijs ,S"ele
verd heeft geacht, dat Belt de huur met 
Jordaans is aangegaan onder de voorwaar
de, dat indien de Lorenzo in Nederland zou 
terugkeren, de huur niet langer zou lopen 
dan tot 1 Januari 1947, en uit niets blijkt, 
dat de rechter in eerste aanleg recht heeft 
gedaan met inachtneming van de bepalin
gen van het Huurbeschermtngsbesluit 
194-1; 

3. ,,dat de beslissing waarvan beroep mits
dien niet gezegd kan worden te zijn ge
grond op de artikelen 1----3 van genoemd 
besluit, zodat het bepaalde \n art. 4 van dat 
besluit te dezen niet toepasselijk is; 

4. ,,dat jordaa.ns tegen het vonnis waar
van beroep 1n wezen slechts één grief beeft 
aangevoerd, te weten dat de Kantonrechter 
ten onrechte het bewijs gelevf,rd zou heb
ben geacht van het hierboven vermelde be
ding bij de huurovereenkomst, waarbij hij 
er kennelijk van uitgaat, dat de Kanton
rechter in anderen zin zou hebben moeten 
beslissen~ indien hij het bedoelde bewijs 
niet geleverd zou hebben geacht; 

5. ,,dat het. alvorens te treden. ln een on
derzoek nopens de vraag, of de Kap.ton
rechter het door hem opgelegde bewijs te
recht geleverd heeft geacht, doelmatig moet 
worden geacht na te gaan, hoe de rechtsver
houding tussen partijen zou moeten worden 

vastgesteld, zowel bij best.aan als bij niet 
bestaan van het te dezen aan de orde zijnde 
beding; 

6. .,dat wanneer bedoeld beding niet zou 
zijn aangegaan, Belt de door hem verlangde 
ontruiming zou hebben kunnen verkrijgen 
op één der gronden, vermeld in art. 2 van ... 
het Huurbeschermingsbesluit 1941; 

7. .dat Belt en de Lorenzo in prima zich 
wel hebben beklaagd, dat Jordaan in strijd 
met de huurorereenkomst enige veranderin
gen In het· gehuurde zou hebben aange
bracht, doch de Rb. uit de na<J.ere medede
lingen. van partijen, welke daaromtrent in 
de gewisselde stukken voorkomen.1 genoeg
-zaam kan vaststellen. dat hier niet gezegd 
kan worden, dat onbehoorlijk gebruik. van 
het g~hu urde aanwezig Is, op grond waar
van ·,,oortzettin.g van de huur niet van de 
verhuurder zou kunnen worden· gevergd; , 

8. ,,dat ten prooosse niet is gesteld, da.t 
van wanbetaling der huurpenningen sprake 
zou zijn geweest: 

9. "dat Belt uitvoerig betoogd heeft. dat 
hij het verhuurde perceel wederom ter be
schikking van de Lorenzo wenste te stel
len en ook rechtens gehouden zou zijn 
zulks te doen; 

10. .,dat uit de stellingen van Belt even
wel niet voortvloeit. dat hij het verhuurde 
goed zo dringend voor eigen gebruik nodig 
heeft, dat van hem, de economische belan
gen. en maa.tscbappelijke behoeften van 
beide partijen naar billijkheid 1n aa.nwer
king genomen, voortzetting van de huur 
niet kan worden gevergd, en evenmin, dat 
Belt het verhuurde goed nodig heeft, ten
einde te kunnen voldoen aan een verplich
ting, welke hem door .enig rechtsvoorschrift 
of door een beschikking van overhe\dswegè 
is opgelegd; 

ll. .,dat mitsdien g,een der 1n het Huur
beschermingsbesluit 1941 aangegeven gron
den voor ontrulmtng aanwezig Is: 

12. .,dat van het door Belt gestelde en 
door de Kantonr. bewezen geachte beding, 
hetwelk bij de huurovereenkomst zou zijn 
tot stand gekomen, de kennelijke strekking 
is, voor het geval de daarin. opgenomen 
voorwaarde zou worden vervuld en mits
dien de huur een einde zou nemen, een be• 
roep va:n de huurder op het Huurbescher
mingsbeslult 1941 af te snijden: 
. 18. ,,dat echter de bepalingen van het 

Huurbesch.beslult 1941 zjjn van openbare 
orde' en niet door een partiJbedlng kunnen 
worden ter zijde gesteld: 

14. .,dat het toch duidelijk is, dat dlt be
sluit ZIJD doel geheel zou miBsen, indien het 
partijen zou vrijstaan door een beding in de 
huurovereenkomst zijn bepalingen te hun
nen aanzien buiten werking te stellen; 
· 1.6. ,,da.t mitsdien, al zou het Utigteuse be
ding ztjn tot stand gekomen, deze omstan
digheid Jordaan& niet van de hem door het 
Huurbeschermingsbesluit 1941 geboden be.; 
scherming zou beroven en de rechter ook 
dan de ontruiming alleen zou mogen ge
lasten, wanneer de bepalingen van het be
slui.t zulks zouden toelaten; 
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16. ,,dat uit het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat dit laatste niet het geval 1s; 

17. ,,dat het onder deze omsta.ndi&heden 
nutteloos 1s een naöer onderzoek in te. stellen 
naar de gegrondheid van de door Jordaans 
tegen het vonnis a quo ingebrachte grief, 
omdat zelfs al ware die grief niet gegrond 
het beroepen vonnis niet In stand zou kun
nen blijven, nu dit is gewezen in strijd met 
de bepalingen van het Hu urbeschermings
beslult 19'1, welke de rechter ambtshalve 
moet toepassen; 

18. ,,dat alzo bat beroepen vonnis in leder 
geval zal moeten worden vernietigd en Belt 
alsnog in .zijn vordering niet ontvankeUJk 
zal moeten worden verklaard;" 

dat de Rechtbank daarop 's Kanton
rechters vonnis heeft vernletlgd en Belt In 
zijn vordering niet-ontvankelijk. heeft ver
klaard met zijn veroordeling in de kosten 
van het geding zo in eersten aanleg als in 
hoger.beroep; 

0. dat Belt en de Lorenm tegen het von
nis der Rechtbank cassatie hebben inge
steld en de volgende middelen hebben aan
gevoerd: 

,,l. S. althans v. t. van de artt, 41, 54 
R. Q., 48, 3S2, 333 Rv. en 2 en 4 van het 
Huurbeschermingebeslult 1941, omdat de 
Rechtbank. overwegende geliJ"k hierboven 
onder 2 en 3 is weergegeven, oordeelt, dat 
tegen de uitspraak a quo het rechtsmiddel 
van hoger beroep kan worden aangewend, 
en onderzoekt, of één der gronden, ver
meld In art. 2 van het Hu urbeschermlngs
besluit 1941 aanwezig waren, ten onrechte, 
omdat de Rechtbank nlet in hoger beroep 
mocht beslissen eii de door den Rechter 
aangevoerde gronden niet wegnemen, dat 
de beslissing in eersten aanleg gegrond was 
op de artt: 1 tot en met 8 van het Huur
beschermingsbesluit 1941, Immers elke vor
dering tot ontruiming van een verhuurd 
onroerend goed slechts staat ter beoorde
Ung van den bevoegden rechter, die daar
over in eerste en hoogste instantie besllst, 
en niet afdoet, of de rechter in de door 
hem als vervuld aangenomen voorwaarde 
reden heeft gevonden, om de ingestelde vor
dering toe te wijzen, noch ook of de rechter 
de bepalingen van het Huurbeschermings
beslult heeft in acht genomen, veel minder 
of hij daarvan heeft doen blijken: 

Ii. S. althans v. t. van de genoemde ar
tikelen en van de artt. 20 R. 0. en 168 der 
Grondwet, omdat de Rechtbank overweegt 
gelijk boven onder 9 en 10 is vermeld en 
Belt niet-ontvankelijk verklaart in zijn vor
dering, ten onrechte, omdat de stell1ng1 dat 
Belt rechtens gehouden was tot een ver
plichting, inhoudt, dat hij moet voldoen aan' 
een verplichting, welke hem door enig 
rechtsvoorechrlft is opgelegd; 

111. S. althans v. t. van de genoemde 
artikelen en van de artikelen 1341 1411 1-H, 
332, 348, 847, 348, 353 Rv., omdat de Recht
bank, ofschoon vaststellen.de, dat thans 
verweerder slechts één grief heeft aange
voerd, ambtshalve buiten deze grief om 
vaststelt. dat hier niet aanwezig waren de 

feiten, die voor een besllsstng op grond van 
artikel 2 van het Huurbeschenningsbesluit 
1941 i'rQJ;l.d geven; 

en dus ten onrechte, omdat Jordaans geen 
beroep heeft gedaan op en geen grief heeft 
gemaakt van het niet aanwezig zijn van 
die feiten; 

IV. S. althans v. t. van de artt. 20, 41, 54 
R. 0., Üt 134, Hl, 142, 332, 333, 343, Sf 7, 
348, 358 Rv., 2, 4 van het Huurbescher
mingsbesluit 1941 en 168 der Grondwet, om
dat de Rechtbank overweegt als boven on
der 6 tot en met 16 la weergegeven, ten 
onrechte, omdat de Rechtbank alleen dan 
tot toepassing van het Huurbeschermings
besluit 1941 had kunnen overgaan, indien 
zij had vastgesteld. dat het verhuurde on
roerend goed een woning was, nu dit be
sluit niet toepasselijk is bij een eis tot ont
ruiming van een winkelhuis, zoals het on
derhavig onroerend goed,;." 

0. dat de Lorenzo - die reeds bij het 
vonnis van den Kantonrechter van 20 Juli 
1947, waartegen geen hoger beroep is lnge
steld, niet-ontvankelijk was verklaard - in 
zijn cassatieberoep niet kan worden ont
vangen nu het bestreden vonnis te zijnen 
aanzien geen beslissing inhoudt en over dit 
laatste door hem in êassatte ook niet wordt 
geklaagd: 

0. - wat het cassatieberoep van Belt be
treft - dat Jordaans de niet-ontvankelijk
heid daarvan heeft ingeroepen op grond 
van het bepaalde in art. 4 van het Huur
beschermtngsbesluit 1941 i 

dat evenwel dit verweer faalt; 
dat toch voormeld artikel, voorzover hier 

van belang, aldus moet worden verstaan, 
dat beroep In cassatie slechts is uit.geslo
ten, voorzover daarbij wordt opgekomen te
gen een besliBBing over de vraag, · ef een 
der feiten of omstandigheden, welke YOl-• 
gens art. 2 een vordering tot ontruiming 
rechtvaardigen, aanwezig Is, en te dezen 
geen der aang~vallen besllsslngen voormel
de vraag betreft; 

O. omtrent het eerste middel: 
dat, gelijk uit de bestreden uitspraak 

bliJkt, de Kantonrechter bij zijn vonnis, 
waarvan beroep, aan Belt de vordering tot 
ontruiming heeft toegewezen op grond dat 
hij het bewijs geleverd heeft geacht, dat de 
huur was aangegaan onder de boven ver
melde voorwaarde, en geen beslissing heeft 
gegeven over de vmag of de vordering we
gens het bestaan van het in art. l van 
voormeld besluit bedoelde oogmerk moest 
worden afgewezen, noch o~trent de vraag 
of aanwezig was een der feiten of omstan
digheden, welke volgens art. 2 een vorde
ring tot ontruiming rechtvaardigen; 

dat mitsdien 's Kantonrechters besli881ng 
nfet was gegrond op de artt. l tot en met 8 
van voormeld besluit en het middel faalt; 

0. dat aan het tweede middel de stelling 
ten grondslag ligt, dat, nu Belt contractueel 
verplicht was het perceel ter beschikking 
van de Lorenv.o te stellen, hij in den zin 
van art. 2, Ud 1, onder 3, het verhuurde 
nodig zou hebben ,;ten einde te kunnen. 
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voldoen aan een verplichting, welke hem 
door enig rechtsvoorschrift was opgelegd"; 

dat echter uit tekst en strekking van 
voormelde bepallng volgt, dat hier elechts 
wordt gedoeld op een rechtsvoorschrift. het
welk - evenals de in het artikel daarop 
volgende "beschikking van overheidswege" 
- rechtstreeks, bulten toedoen van den 
verhuurder, die verpltchtlng in het leven 
roept; 

dat een door den verhuurder zelf op zich 
genomen verplichting, als waarop in dezen 
een beroep wordt gedaan, daaronder niet 
kan worden begrepen; 

dat derhalve ook dit middel tevergeefs 
wordt voorgedragen; 

0. dat het derde middel aan de Recht
bank verwijt, dat zij ambtshalve, bulten de 
enige door Jordaans aangevoerde grief om, 
heeft vastgesteld, dat hier niet aanwezig 
waren de feiten en omstandigheden, als be
doeld In artikel 8 van voormeld besluit; 

dat ook deze klacht niet opgaat; 
dat toch door het door Jordaans tegen 

het vonnis van den Kantonrechter inge
stelde hoger beroep aan het oordeel van de 
Rechtbank werd onderworpen de vraag of 
de door Belt ingestel(\e vordering tot ont
ruiming terecht was toegewezen: 

dat de Rechtbank ter beantwoording van 
deze vraag mede Ingevolge artikel 48 Rv. 
ambtshalve had te beoordelen of de ge
stelde feiten de vordering rechtvaardig
den, en, van oordeel dat zulks, in ver
band met de bepalingen van het Huur
beschermingsbeslutt. niet het geval was, -
oordeel, hetwelk bU het middel niet wordt 
aangetast - niet alleen bevoegd, maar zelfs 
verplicht was de ntet-ontvankelJjkhetd 
daarvan uit te spreken; 

0. dat ook het vierde middel taalt, ver
mits het Huurbescherming8beslutt niet uit
sluitend betrekking heeft op woningen, 
me.ar in het algemeen op onroerende goede
ren, gelijk zowel uit den tekst van het be
sluit, hetwelk niet van woningen rept, als 
uit deszelfs doel ten duidelijkste blijkt; 

Verklaart dê Lorenm niet-ontvankelijk 
in zijn beroep; 

Verwerpt het beroep voor zover Belt be
treft; 

Veroordeelt de etsers in cassatie In de 
kosten. (Balaris f 460). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

Post alia: 
Middel I schjjnt mij in strijd met het ar

rest van Uw Raad van 4 Februazt j.l. i/z 
Derksen c.s. Diaconie Ned. Herv. Gemeente 
(Rechtspr. v/d Week 1949 No. 4, N. J. 1949 
No. 151), waarblJ is beslist, dat art. 4 vàn 
het Huurbeschermingsbealuit 1941 aldus 
moet worden versta4m. dat hoger beroep en 
beroep in cassatie (cassatie in het belang 
der wet daaronder niet begrepen) tegen 
uitspraken over een aanhangige vordering 
tot ontruiming van onroerend goed of over 
een verzoek, als bedoeld in art. 8, slechts 

zijn uitgesloten, voor zover daarbij een be
slissing is gegeven over de vraag, of de aan
hangige of eventuëel aanhangig te maken 
vordering tot ontruiming wegens het be
staan van het in art. 1 bedoelde oogmerk 
moet worden afgewezen, hetzij omtrent de 
vraag, of een van de feiten en omstandig
heden aanwezig 18, welke volgens art. 2 een 
vordering van de verhuurder tot ontruiming 
door de huurder of gewezen huurder recht
vaardigen. Nu in het onderhavige geval de 
Kantonrechter de ingestelde vordering tot 
ontruiming had toegewezen uitsluitend op 
grond van de, door hem bewezen geachte, 
uitdM.lkkeli,jke voorwaarde bovengemeld en 
de Kantonrechter derhalve geen beslissing 
had gen.omen op een van de gronden, in de 
artt. 1, 2 en 3 van het Huurbeschermings
beslult vermeld. heeft de Rechtbank m.i. 
terecht het hoger beroep ontvankelijk ge
oordeeld. 

Middel II acht ik ongegrond, omdat de 
verpltchting, welke Belt tegen de Lorenzo 
bond om deze in het genot van het gehuurde 
te laten of te herstellen, naar de m.i. juiste 
beslissing der Rechtbank, niet ls een ver
pllchtln.g, welke hem door enig rechtsvoor
achrl.tt is opgelegd in de zin van art. 2, lid 1, 
onder a, van het Huurbeschermingebesluit. 
Al moge de uitdrukking, op zich zelve be
schouwd, niet duideltjk UJ°ken, zo komt het 
mJJ toch niet twijfelachtig voor, dat hier, 
gelet op de samenhang met de da.aropvol
gende woorden "of door een beschikking 
van overheidswege''; uitsluitend sprake kan 
zijn van een rechtsvoorschr~ dat (zie wij
len Prot. Mr J. van Kan In N.J.B. 1941 bi. 
441 en Prof. Mr J. Valkhott In R.M.Th. 
1945/46 bl 395) bepaa.ldelijk beoogt en Uit
drukkelijk is uitgevaardigd om het verhuur
de pand op te eisen voor een doel, dat de 
voort.zetting van de huur in de weg staat, 
zodat in dit art. 2, Ud 1, onder 8, uitsluitend 
valt te denken aan een rechtsvoorschrift, 
dat "lpao iure" zonder tussenkomst van de 
verhuurder genoemde uitwerking teweeg
brengt, en niet aan een rechtsvoorschrift, 
hetwelk slechts in verband met een contrac
tuële handeling van de verhuurder diens 
beschikkingsbevoegdheid over het verhuur
de goed beperkt. 

Middel III mist. na.ar het mij voorkomt, 
feitelijke grondslag, DU de Rechtbank m.i, 
a.ls voorzegd, de enige door Jordaans aan
gevoerde griet aldus heeft opgevat en alzo 

1 feitelijk heeft vastgesteld, dat ZU ervan 
uitgaat, dat de eerste rechter in andere zin 
zoude hebben moeten beslissen, indien hij 
het bewijs van de meergemelde voorwaarde 
niet geleverd had geacht en m. 1. de Biecht
bank derhalve naar aanleiding van de aldus 
opgevatte griet terecht heeft onderzocht, 
of er te dezen feiten aanwezig waren, die 
ontrulming van het gehuurde op grond van 
art. 2 van ·het Huurbescbermingabeslult 
konden rechtvaardigen. 

Middel IV faalt m.l., omdat het Huurbe
schermlngsbesluit, in het alpmeen spre
kende van ,,onroerend goed" zonder enige 
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nadere omschrijving, toepasaelijk zaJ. dienen 
te worden geoordeeld op alle onroerende 
za.lten, voorzover zij althans voor ontrui
ming vatbp.ar zijn (vg. Valkhof! t.a.p. bi. 
351). Dat in artikel z. lid 1. onder 1. sprake 
is van overlast aan ,•,huisgenoten" en in 
art. 8 van noodzakelijke kosten van "ver
huizing'", waarop de geëerde pleiter voor 
eisers zich beriep, geeft. dunkt mij, geen 
aanleiding om het besluit tot woningen te 
beperkeDt daar eerstgenoemde term kenne
lijk slechts wordt vermeld voor het geval er 
inderdaad ontruiming wordt gevordierd van 
een woning, waarin meer dan één persoon 
is gehUisve.st, terwijl van "verhuizing" zo. 
wel bij ontruiming van woningen, als bij 
die van andere onroerende goederen, met 
name van wtnkelpandeDt kan worden ge
sproken. 

Mijn conclusie strekt mitsdien, primair, 
tot niet-ontvankelijkverkla.rlng en, subsi
diair, tot verwerping van het beroep, met 
veroordèling van eisers tot cassatie in de 
dàarop gevallen kosten. 

1-f Mei 19-!9. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet art. 228d.) 

De door de gemeente gestelde ver
koopprijs vóor een industrieterrein mag 
geacht worden zo na mogelijk te beant
woorden aan de in het Vervreemdlngs
besluit onroerende zaken gestelde norm. 
Derhalve mocht het gemeentebeatuur 
geen hogere prijs bedingen en hebben 
Ged. Sta ten ten onrechte aan het be• 
sluit tot verkoop goedkeuring onthou
den op grond, dat op de verkoopprijs 
verlies zou worden geleden. 

Wlj, JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. en W. der gemeente Hengelo (0) 
tegen )let besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 1 Juni 1948, No. 6867/4854, 2e af
deling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van B. en W. voornoemd van 
i2 Febr. 1948, No. 9529, afdeling III, tot ver
koop van industrieterrein aan E. ::r. Zwee
ring te Hengelo (0) ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Maart 1949, No. 1896.'I (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Mei 1949, No. 
24946, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën; 

o. dat B. en W. van Hengelo, ten deze 
ban.delende krachtens het besluit van de 
raad der gemeente Hengelo van 26 Nov. 
1946• afdeling I A, No. l26/8072-8111/r8890, 
goedgekeurd door Ged. Staten der provincie 
Overijssel bij beschikking van 10 Dec. 1946. 
No. 11472/8876, 2e atdeling, bij welk raads
besluit alle in art. 212 der g~entewet be
doelde bevoegdheden aan het college van 
B. en W. zijn overgedragen in hun vergade
ring van 12 Febr. 1948, onder een aantal in 

hun besluit aangegeven voorwaarden en 
bepalingen, besloten hebben te verkopen aan 
E. J. Zweerink te Hengelo (0) het op de bij 
dit besluit behorende en als zodanig ge
waarmerkte tekening No. 1477-ll-B met 
een arcering aangegeven perceel induetrle
terr.ein, kadastraal bekend gemeente Hen
gelo (0) Sectie ~ No. 972. ter grootte van 
:!:. 2005 M2 gelegen aan de Binnenhaven
straat. zulke voor een prijs van f 3,65 per 
M2; 

dat B. en W. hierbij hebben overwogen, 
dat door E. ::r. Zweerink aan de gemeente is 
verzocht het perceel kadastraal bekend ge
meente Hengelo, Sectie K No. 972 voor
noemd te mogen kopen; dat het bovenge
noemd perceel benut zal worden voor het 
daarop stichten en uitoefenen van een me
taalbewerkingsbedrijf, waartegen met het 
oog op het uitbreidingsplan g,een bezwaar 
bestaat, aangezien de onderhavige grond 
daarin de bestemming van industrieterrein 
heeft gekregen; dat de wijs voor de voren
bedoelde grond gesteld dient te worden op 
f 3,65 per M2, met welke prijs de aspirant
koper accoord gaat; dat tegen verkoop van 
de grond verder geen bezwaren bestaan, 
doch dat het gewenst is hieraan de navol
gende voorwaarden te verbinden; dat in de 
aan deze verkoop te verbinden bepalingen 
ook de voorwaarde .dient te worden opgeno
men, dat de gemeente verplicht ie binnen 
8 maanden na het passeren der koopa.cte 
een weg langs het te verkopen perceel aan 
te leggen; dat voor het aanleggen van deze 
weg door de raad der gemeente reeds een 
crediet is verleend, waartegen bij het Col
lege van Ged. Staten geen bezwaar bestaat; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 1 ::Juni 1948, No. 585'l/4854, 2e Afdeling 
aan dit besluit van B. en W. hun goedkeu
ring hebben onthouden op de overwegingen, 
dat aan de hand van het overgelegde ex
PoU.ta.tie-overzicht van de diverse complexen 
haventerreinen is gebleken, dat de prijs van 
het te verkopen perceel grond niet alleen 
niet in overeenstemming is met de kostprjjs 
van die gronden, welke op f 6,14 per M2 is 
berekend, doch ook lager is da.n de voor dit 

complex aangewezen •eenheidsprijs van t. 4,60 
per M:2; dat in verband hiermede door de 
gemeente op deze terreinen verlies 7.al wor
den geleden, hetgeen, gelet op de zorgelijke 
financiële positie van de gemeente Hen
gelo (0). niet toelaatbaar kan worden ge
acht; dat hun college om deze redenen aan 
het bovengenoemde besluit hun goedkeu
ring niet kan verlenen: 

dat B. en W. van het besluit van Ged. Sta
ten in beroep zijn gekomen, aanvoerende_ 
dat het hootd van het prijzenbureau voor 
onroerend6 zaken in het ambtsgebied En
schede bij schrijven van 30 ::Juni 1948 mede
gedeeld heeft, dat de bedongen prijs van 
t 3,65 per M2 voor het onderhavige perceel 
grond als de hoogst toelaatbare prijs moet 
worden beschouwd; dat tengevolge van een 
en ander de gemeente in de onmogelijkheid 
komt te verkeren om de onderhavige grond 
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- en op grond van gelijke overwegingen -
ook andere in het havengebied gelegen gron
den te verkopen, aangezien enerzijds Ged. 
Staten hun goedkeuring aan de onderhavige' 
verkoop hebben onthouden en vermoedelijk 
aan mogelijke toekomstige verkopen zullen 
onthouden en anderzijds de gemeente niet 
tegemoet kan komen aan de bezwaren van 
Ged. Staten, omdat zij da.n 1n strijd zou han
delen met de bepalingen van het Vervreem
dingsbesluit Onroerende 7Al.ken; dat zulks 
niet ln het belang der gemeente :Is, daar de 
onderhavige terreinen, zolang zij niet zijn 
verkocht, een telkenjare hoger wordende 
rentelast voor de gemeente zullen meebren
gen, welke last niet door verhoging van de 
verkoopprijs, noch door de opbrengst van 
deze terreinen 1n onbebouwde toestand, kan 
worden gedekt; dat voorts door een en ander 
de vestiging in hunne gemeente va.n nieuwe 
Industrieën, welke vrUwel uitsluitend zijn 
aangewezen op het aan de gemeente toe
behorende industrieterrein in het havenge
bied, waarvan het onderhavige perceel deel 
uitmaakt, wordt tegengegaan, zo niet on
mogelijk gemaakt, waardoor deze Indus- · 
trieën zich in omliggende gemeenten gaan 
vestigen en de belangen dezer gemeente 
kunnen worden_ geschaad; 

O. dat op grond van de nader op verzoek 
van de Afdeling van de Raad van St.ate voor 
de Geschillen van Bestuur ingewonnen 
ambtsberichten van de Directeur-Generaal 
va.n de Prijzen een prijs van :t S,65 per M2 
geacht mag worden zo na mogelijk te beant
woorden aan de tn art. 2 van het Vervreem
dingsbesluit onroerende zaken gestelde 
norm; 

dat derhalve B. en W., die ten deze door de 
.. ·aad zijn gemachtigd, geen hogere prijs 
mochten bedingen en bun dus niet kan wor
den verweten, dat zij de verkoopprijs op ge
noemd bedrag bebben bepaald; 

dat overigens tegen de verkoop van het 
terrein geen bedenking bestaat; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Sf.aten van Overijssel alsnog 
goedkeuring te verlenen aan het voornoem
de besluit va.n B. en W. der gemeente Hen
gelo (0) van 12 Febr. 1948 tot verkoop van 
industrieterrein aan E. J. Zweerink. 

Onze Min:lster van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

14 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Een uitgave van f 664,50 aan dranken 
ter gelegenheid van de installatie van 
de nieuwe burgemeester van een ge
meente van ruim 12.000 inwoners beant
woordt niet aan de eis van soberheid, 
welke - ook voor niet-noodlijdende ge
meenten - is geboden. BepaaldèUJk was 

er geen reden aan de bezoekers van de 
receptie een nodeloos dure consumptie 
aan te bieden. Terecht hebben derhalve 
Ged. Staten aan de desbetreffende be~ 
grotingswijziging goedkeuring onthou
den. 

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

door de raad der gemeente Maartensdlj~ 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Uti,ecbt van 28 September 1948, No. ·4060/ 
3222, 3e afdeling, waarbij goedkeuring la 
onthouden aan het besluit van de raad 
voornoemd van 7 Mei ·1948, No. 1427, tot 
wijziging van de begroting dier gemeente 
voor 19'8; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 26 J"a.nuarl 1949, No. 81/1 en 6 April 
1949, No. 81/1/104; . 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Met 1949, No. 
25533, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën : 

0. dat bij genoemd raadsbesluit onder 
meer onder volgnummer 249a aan de be
groting voor het Jaar 1948 een post ie toe
gevoegd, luidende "Kosten insta.llatie bur
gemeester f 1000"; 

dat Ged.. Staten van Utrecht bij hun 
voormeld besluit aan dit raadsbesluit goed. 
keuring hebben onthouden op de overwe
gingen, dat bun college van oordeel is, dat 
een uitgaaf voor dit doel van niet minder 
dan f 1000 niet in overeenstemming is met 
de in deze tijd -te betrachten soberheid; 
dat dit bij bun brief van 25 Mei 1948, Se 
afdeling No. 2210/1790 ter kennis van bur
gemeester en wethouders is gebracht met 
de mededeling, dat een crediet van :t 600 
bij hun ·college geen bezwaar zou .ontmoe
ten en het verzoek te bevorderen, dat het 
genoemde besluit door de raad in nadere 
overweging wordt genomen; 

dat burgemeester en wethouders daarop 
bij brief van 15 September 1948; No. 1577, 
hebben medegedeeld. dat de kosten van de 
op 4 Juni 1948 plaats gevonden lnsta.llatle 
van de burgemeester volgens de thans be
kende gegevens f 910 hebben bedragen, 
welk bedrag zij als volgt specificeren: 

buur stoelen voor raadszaal 
sigaren 
dranken 
bloemen 
brood, boter en kaas 
huur 4 landauers 
huur taxi's 

f i4,-, 
r 76, ....... 
f 654,50 
f 20.
f 20,60 
f 96,-
f 20,-

f 910,-; 

dat zij nog hebben medegedeeld. dat z:lj 
rekening houdende met de mogelijkbetd. 
dat zich nog onvoorziene uitgaven zullen 
voordoen, het raadzaam acht-en, dat het 
door de raad toegelaten credlet voorlopig 
op f 1000 blijft gehandhaafd; dat bun col
lege van oordeel blU:ft, dat het uitgetrokken 
bedrag van ·f 1000 niet tn overeenstemming 
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1s met de soberheid, welke In deze tijd bij 
het beheer van de publleke geldmiddelen 
behoort te worden betracht; dat met name 
uit de post van f 654,50 voor dranken, 
welke buitensporig hoog ia. blijkt, dat die 
soberheid niet in acht is genomen; dat op 
grond daarvan hun college geen goedkeu
ring kan hechten aan de bovengenoemde 
begrotlnpwijz,igtng; 

dat de raad van dit besluit in beroep ie 
gekomen, aan.voerende, dat Ged. Staten 
bij ach-rijven van 25 Mei 1948, 3e afdeling, 
No. 2210(1790, het raadsbesluit van 1 Mei 
1948, No. 1427 weder hebben teruggezon
den met verzoék., te bevorderen dat het In 
nadere overweging :zou worden genomen, 
met inachtneming van het In datzelfde 
schrijven gestelde maximum van f 500 ; dat 
bur~meester en wethouders bij schrijven 
van 15 September 1948, No. 1677, aan Ged. 
Staten een specificatie van de installatie
kosten hebben verstrekt en op grond daar
van en met het oog op nog enkele onvoor
ziene uitga.ven, mededeelden dat zij het door 
de raad toegestane credlet van f 1000 voor-

. lopig meenden te moeten handhaven en 
nog geen voorstel te moeten doen om dit 
te verJageni dat het opvalt, dat Ged, Sta
ten In atwijking van de te dezer zake be
mande gewoonte, het niet nodig hebben 
geoordeeld, een nadere toelichting te vra
gen op dat onderdeel der lnst.a.llatlekoeten, 
dat door dit college als "buitensporig hoog" 
wordt gekwalificeerd en zonder nadere ln
f onna.tle hun afwijzend standpunt hebben 
bepaald; dat het de schijn :zou kunnen heb
ben, alsof burgemeester en wethouders zich 
niet hebben gestoord aan het door Ge
Staten gestelde maximum van f 500; dat 
niets minder waar :zou zijn dan deze ver
onderstelling, maar dat burgemeester en 
wethouders het niet ln de hand hadden om 
de poet ,,dranken" te limiteren, omdat het 
eindcijfer hiervan afhankelijk is geweest 
van het aantal belangstellenden, dat de in
stallatie en de receptie heeft bezocht; dat 
1ntegendeel, na de kennisneming van het 
toegelaten ·maximum, het programma van 
de feemteUJkheden herzien ie in de zin van 
versobering; dat ook rekenJ.ng is gehouden 
met het volgende, dat voorkomt in de 
richtlijnen van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandse 7A.ken. 
da.terende uit 1942: .,Indien de bevolking 
ener gemeente haar burgemeester feestelijk 
wenst in te balen, ml zij in de eerste in
stantie zelve de daarvoor nodige mW.delen 
bijeen moeten brengen", g,ezien de uitgaven 

-welke de plaatselijke verenigingen zlch heb" 
ben getroost: dat het echter. naar 's raad& 
.stellig.t overtuiging In liet belan&' van het 
gezag ia, dat een burgemeeeter weliswaar 
eenvoudig, maar niettemin waardig en in 
-overeenstemming met de welvaart der ge
·meente wordt geïnstalleerd; dat eenvoud 
-en waardigheid volkomen betracht zijn, 
·hetgeen ook bevestigd iJI door de vertegen
woordiger van de Comml.allariB der Konin
gin tn de provincie Utreebt; dat het ln 
t~ite dan ook alleen gaat om een verklarlng 

van het bedrag van d& post 0 dranken"; dat 
de raad de vaste overtuiging beeft, dat de
ze verklaring, zo zij door Ged. Staten 
was gevraagd, dit college zou hebben weer
houden om zijn goedkeuring te onthouden 

• aan het raadsbesluit; dat deze spectflcatte. 
welke zich In drie delen laat splltsen, ale 
volgt luidt: 

A.. aantal personen dat van de aangebo
den verversingen gebruik heeft gemaakt: 

I. gemeenteraad 16 
genodigden 90 
leden vrijwillige brand weer 40 
fanfarecorps 26 
ruiters 12 
politie 14 
personeel secretarie en gemeente-
werken 38 

II. ter receptie bovendien 
235 
2'16 

B. aantal consumpties voor groep A I 
(2 per persoon) 470 
aantal be:zoekers van de receptie, 
buiten groep A I, wie leder één 
consumptie werd aangeboden 
alzo in totaal verstrekt 745 con
sumpties; 

C. geschonken zijn: 
300 g1aasjes Bols à f 0,40 

2'15 

445 glazen Vermouth/Port 
à f 1 

voorts aan zoute stengels 
en bediening 10 % 

f 445,
f 80,
f 59,60 

f 654,50~ 
dat uit bovenstaande specificatie blijkt, 

dat uit een gemeente van ruim 12000 in
woners slechts een klein aantal aan de 
feestelijkheden ten gemeentehuize heeft 
deelgenomen ; dat in de specificatie sub C 
de aandacht getrokkén k&n worden door 

de prijs van een glas Vermouth/Port ad 
f 1, maar dat in deze prijs begrepen is een 
niet ObbelangriJ"k bedrag aan invoerrechten; 
dat de Secr.-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandse Zaken, blijkens 
schrijven van de toenmalige Commissaris 
der provincie Utrecht, dd. 2 November 1942, 
3e Afdeling A., No. 4:858(4622(3198, heeft 
medegedeeld, dat in gemeenten van 10.000 
-20.000 blwoners hooptens een bedrag 
van f 800 voor installatiekosten mag wor
den uitgetrokken; dat voorts In deze richt
lijnen van de Secretaris-Generaal als mo
tivering onder anderen eta&t: .,Aangezien 
de financUne toel!lta.nd van de meeste ge
meenten niet gedoogt, dat deze kosten zo 
hoog worden opgevoerd" enzovoort; dat de 
gemeente Maartenadijk niet gerekend k&n 
worden te behoren tot die "meeste ge
meenten", gezien het feit, dat de gemeente
rekening over 1947 sluit met een batig sal
do van f 23.690,03 en bovendien een reserve 
werd gevormd van f 22.000, terw1J1 In de 
begroting 1948 reeds f 10.000 aan de re
serve werd toegevoegd en verder te ver
wachten ia, dat dit bedrag binnenkort aan-



1949 

zienlijk verhoogd kan worden; d&t, gele• 
op deze zeer gunettge financiële positie• 
een uttga.ve, als door Ged. Staten becritl" 
seerd. blijkens de specificatie sub A, B en 
C volkomen verantwoord Is; dat in het 
rondBchrijven van Ged. Staten van 29 Juli.., 
11-n. 3e Afdeling No • .a-1U/28U, de volgende 
mededeling van de Minister van Binnen
landse Zaken werd aangehaald: ,,Weliswaar 
zijn de kosten, vall~nde op de installatie. 
van burgemeesters, sedert 19•2 aanzienlijk 
gestegen, doch de financiële toestand van 
de overheidsllchamen ln het algemeen 
noopt er toe, de grootst mogelijke sober
heid te betrachten" enzovoórt ~ dat de raad 
nogmaals onderstreept, dat Maartensdijk 
niet behoort tot de noodlijdende gemeenten 
en zelfs geen bip.ondere uitkering ingevolge 
de noodwet gemeente-financiën behoeft, 
zodat een uitgave van f · 410, waarmede het 
door Ged. Staten toegestane maximum is 
overschreden, het financiële evenwicht niet 
verstoort; dat de door Ged. Staten bestre" 
den uitgaven bovendien .zjJn ge(,la.an een 
Jaar na bet laatstelijk aangehaalde rond
schrijven. ln welk tijdsbestek de prijzen 
vermoedelijk nog wel zijn gestegen~ dat uit 
alle argumenten, aangevoerd tegen het be
streden besluit van Ged. Staten, slechts de 
vraag domineert: ,,Ie de hierboven gegeven 
specificatie van de post ,,dranken" ad 
f 65,.,50 aanvaardbaar, of had daarop be
zuinigd moeten en kunnen "1'orden r•; dat 
de raad zich onder de gegeven omstandig
heden moet verheugen over het feit, dat 
niet veel meer ingezetenen en belangstel
lenden in het algemeen de burgémeester 
hun opwachting hebben gemaakt, omdat 
anders de post "dranken" nog hoger waace
worden en de verla.ngde soberheid dan er toe 
geleld zou moeten hebben om onderscheid te 
maken tuuen de bemekers en de een wel 
en de ander niet een verversing aan te 
bieden; dat de raad zich ten slotte nog ver
oorlooft de aa.ndacht te vragen voor het 
incidentele karakter van een burgemees
tetainstallatie, welke. naar de raad hoopt. 
zich niet elke tl.en jaren herhaalt; 

0. dat met Ged. Staten moet worden ge
oordèeld, dat een uitgave van f 65,,50 aan 
dranken ter gelegenheid van de installatie 
van de nieuwe burgemeester van Ma&.rtena" 
dijk, aan de ets van soberheid, welke -
ook voor niet noodlijdende gemeenten - is 
geboden, niet beantwoordt en daarom on" 
toelaatbaar is; 

dat weliswaar de appellant er terecht op 
wijst, dat een plechtigheid als de evenge
noemde op waardlg-e wijze moet pla.a.ts vin
den, doch dat hiervoor geenszins een zo
danige uitgave nodig la, en er bepaaldelijk 
geen reden was aan de bezoekers van de 
receptie. .zoals bij deze installatie het geval 
Is geweest, een nodeloos· dure consumptie 
aan te bieden; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht aan de 
wijziging van de begroting goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 

24:8 

Hebben goedgevonden en versta.au: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

ie belast enz. 
(A.B.) 

H Mei 19,!9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(.Motor- en Rijwielreglemer,.\ art. 41.) 

Door appellanten zijn geen gronden 
aangevoerd om aan te tonen, dat voor 
de instandhouding en de bruikbaarheid 
van de brug de geslotenverk.laring niet 
nodig zou zijn. Hun verzoek om de brug 
zodanig te laten herstellen en verster
ken, dat ztJ voor het berijden met motor" 
rijtuigen met een zwaardere wielbelaa
ting geschikt mu zijn, kan in dit geschil 
geen voorwerp van onder.zoek uit.ma-
ken, aangezien de Kroon daarbij slechts 
heeft te oordelen over de maatregel van 
~slotenverklaring en Haar beslissing 
niet kan leiden tot het doen herstellen 
of · versterken van een gesloten ver
klaarde brug. 

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

door J. O. Postma 11:e Wonseradeel en 15 
anderen, tegen het beeluit van Ged. Sta-ten 
van Frlesl&nd van 1 Maart 1848, no. 42. 4e 
Atdellng. voor wat betreft de geslotenver~ 
klaring van de brug in de Eemswouderlaan 
bij Eemswoude onder TJerkwel"d voor mo
torrijtuigen en aanhangwagens, waarvan 
de relatieve belaattng van enige a s het 
n'l&ximum van 300 overschrijdt; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geechtllen van Bestuur,, g"lll)a,eotd. advies 
van U April 1949, No. 4»#1; 

Op de voord:racht van Onze Mtntster van 
Verkeer en Waterstaat van 9 Mei 1949, 
no. 7U, Directie van de Waterstaat, Af
deling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bU. bo
vengenoemd besluit onder meer besloten 

· hebben de bntg ln de Eemswouderlaan bij 
Eemswoude onder Tjerkwerd gesloten te 
verklaren voor motorrijtuigen en aanhang
wagens, waarvan de relati-eve belasting van 
enige as het maximum van 300 over-
schrijdt, daarbij ov~rwegende, dat deze brug 
niet geschikt ls om te worden bereden met 
motorrJjtuigen en aanhangwagens, waar
van de relatieve belasting van enige as het 
evenvennelde maximum oveJ"BChrijdt; 

dat J. O. Poetma te Woneeradeel en 16 
anderen van dit besluit in beroep ztJn ge
komen. aanvoerende, dat hun boerderljen 
en landerijen aan de Eemswouderlaan zijn 
gelegen; dat deze weg door de bru.gsluitln8' 
het grootste deel van zijn betekenis ver
liest en hun boerdeijen en landerijen weer 
even geïsoleerd komen te liggen als tten
tallen Jaren terug; dat de aanvoer van 
la.ndbouwbenodigdheden als veevoeder, 
kunstmest, stro enzovoort en de afvo·er 
van vee niet meer per autotractie kan 
plaats vinden; dat alle aanvoer thans aan 
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het beginPUtlt van de laan moet worden 
overgeladen en in kleine gec;leelten met 
paard en wagen naar de plaats van be
bestemming moet worden vervoerd; dat 
hierdoor .-een zeer ernstige toestand ge ... 
schapen wordt mede ln verband met de nog 
steeds heersende schaarste aan landar~ei
ders; dat de a.fslUlting van de brug voor 
enige appellanten een tweede teleurstelling 
Is. omdat zij ·reeds eerder g~dupeerd waren 
door het onbruikbaar word.en van de wa
terweg naar hun boerderijen; dat door on
voldoende o:Q.der~oud van de zogenaamde 
bloed.sloot dit opepbaar v~rwa.ter vele 
maanden van het jaar-onbevaarbaar is; dat 
het vervoe,r van de melk naar de fa'l>riek 
ernstig wordt belemmerd; dat bij geslo
ten water wegens vorst, hetgeen na een 
enkele vriesnacht meestal reeds hét geval 
Is. de melk per àuto ·wordt opgehaald ;. dat 
dlt thans ·niet meer mogeilik is.; dat bij 
laag water de bove'nbedoelde sloot voo,r het 
vervoer van de melk per schouw onbruik
baar 1s; mdat de melk dan per autotractie, 
via de Eèmèwnu"derlaan, moet worden op
gehaald; dat zfj, at:)pellanien, ~n ook door 
de sluiting fen zeerste zijn gedupeerd en 
verzoeken de brug in mverre te laten her
steUen en versterken. dat -zij voor het be
rijden met auto's met een wielbe\asting tot 
1000 kg geschikt .- Is; 

0. dat blijkèns de o~elegde ambtsbe
richten de brug tn de Eemewouderlaan in 
de toestand, waarln zij tb,ans verkeert, on
gescöikt is om te worden bereden met zwa
re m.otorrijtutgen en aanhangwagens; 

dat Ged. Staten dan ook terecht fn het 
belang van de velllghetd "Van het verkeer 
deze brug gesloten hebben verklaard \'oor 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waar
van de relatieve belaisting van enige as het 
maximum van 300 overschrijdt: 

dat door de. appellanten geen ·gronden 
zijn aangevoérd om aan te tonen, dat 'Voor 
de trurtandhouding en de bruikbaarheid van 
d~ brug dar:e llláatregel niet nodig zou zijn~ 

dat het verzoek van d~ appellanten om 
de brug zódan1g te la.ten herBtellen en ve:r'
sterke~ dat zij voor het berijden met mo
torrijtuigen met een 'Wiel-belasting tot 1000 
kg gUehikt zou zijn in dit geaohil geen 
voorwerp van onderzoek kan uttmake~ 
aangezien Wij daarbij slechts hebben te 
oordelen over de maatregel van de gealo" 
tenverlllarlng en Onze beeliseiog niet kan 
leiden tot het doen herstellen of verstar- • 
ken van een gesloten verklaarde brug; 

Gezien de Motor◄ en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglemen.t: 

Hebben goedgevonden ~n verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water~ 

staat · is beis.at enz. 

U Mei 1i,t9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Zulverlngsbesluit art. 9 j 0

• art~ 2 en 
6.) 

De beschikking van den Minister d.d. 
28 Sept. 1948 wijkt at van het advies 
der Commissie. daar In dit advies :wordt 
-voorgesteld met terugwerkende kracht, 
dus zonder nadere aanduiding van een 
tijdstip. niet-eervol ontslag te verlenen 
op de voet van art. 2, terwijl het door 
de Minlster gegeven, op 24 Dec. 1944 in
gaand, ontslag mede steunt op art. 5 en 
voorts daaraan niet het praedicaa.t ni,et
eervol Js verbonden. 

Aan appellant is destijds bericht, dat, 
daar hij geen rechtsherstel zou vragen 
wat betreft zijn functie van ambtenaar 
der gemeente B. de tegen hem aanhan
gig gemaakte zuiveringszaak als geëin
digd kon worden beschouwd Echter 
heeft bij later wel rechtsherstel ge. 
vraa.gd; waarop door den C. R. v. B. is 
beslist, die als zijn oordeel uitsprak. dat 
aan appellant niet kan worden .tegen
geworpen, dat hij de ge.stelde voorwaar
de niet is nagekomen. In verband hier-
1Dede en met het feit, dat na 26 Juli 1946 
geen nie.1,1.we feiten aan het licht zijn 
gekomen. die tot een ongunstiger oor
deel over .zijn houding tijdens de bezetr 
ting lelden, was er geen voldoende grond 
om de zuivering van appellant opnieuw 
ter band .te nemen. Derhalve kan de be
sllssing van den Minister niet worden 
gehandhaafd. 

Wij JULIANA. enz. 
Beschikkende op het beroep. ingesteld 

door D. te G., tegeR de beschikking van 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 
28 Sept. ll48, No. Z. 15561, ,:\.fdeling Binnen
lands B8'tuur, Bureau Zuiv.erin& waarbij 
J.an hem ontslag is verleend uit zijn functie 
,an hoofdcommies ter gemeente-secretarie 
"n ambtenaar van de burgerlijke stand te 
d.; -

Pe Raad van State; Afdeling voor de Ge. 
schUlen va.n Bestuur, gehOOl'd. adviezen van 
12 Jan. 1949, No. 6/1 en 16 Maart 1949, No. 
5/1/81; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
J:iinnenlandse Zaken van 7 Mei 1949, No: Z. 
16665, Afdeling Binnenlands Bestuur (Bu
reau Zuivering) : 

O. dat Onze Minister van Binnenlandse 
~aken bij genoemde beschikking op de over
weging dat D. mede naar het oordeel van 
de Commissie van AdVies bedoeld in art. 5. 
lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945, 1n ern
stige mate tekort if;I geschoten in het be
trachten van de jlliste houding in verband 
met de b~etting, ovèreenkomstig het ad
vies der genoemde commissie aan D. voor
noemd gerekend met ingang van 24 Decem
ber 1944 ontslag heeft verleend uit zijn 
functie van hoofdcommies ter gemeente
secretarie en ambtenaar van de burgerlijke 
stand te S.; 

dat de Commissie van Advies Zuiverinp. 
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besluit 1945 na aanvankeltjk te hebben ge
adviseerd aan D. ontslag te verlenen, als be
doeld in art. 1 sub b van het Koninklijk be
sluit van 10 October 1945, Staatsblad F Hl, 
dit advies later heeft herzien en als haar 
oordeel heeft uitgesproken, dat D. in ern
stige mate tekort is geschoten in het be
trachten van de juiste houding 1n verband 
met de bezetting, en dat hem deswege op de 
voet van art. 2 van het Zuiveringsbesluit 
1945 met terugwerkende kracht een niet
eervol ontslag ware te verlenen; 

dat de appellant van dit besluit 1n beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat aan hem bij 
besluit van 3 Januari 1945 door de to·en
malige burgemeester der gemeente S., waar
nemende de taak van burgemeester en wet
houders, ongevraagd eervol ontslag Is ver
leend als Hoofdcommies ter secretarie dier 
gemeente, dat dit besluit door genoemde 
burgemeester werd verleend in verband met 
het feit. dat de toenmalige Commissaris der 
provincie Groningen bij brtet van 11 De
cember 1944 aan hem beeft gelast zich met 
ingang van 16 December 1944 ter beschik
king te stellen van de toenmalige burge
meest,er der gemeente H., teneinde alsdan 
te worden belast met de vervuntng van het 
secretariaat dier gemeente: dat dezè last~ 
geving een gevolg was van de omst.andig
heid, dat hij, omstreeks November 1944 ver
nomen hebbende, dat de functie van secreta
ris der ·gemeente H. was opengevallen, bij 
de toenmalige burgemeester dier gemeente 
geïnformeerd beeft of door opschuiving in 
de rangen wellicht een voor hem passende 
betrekking ter gemeentesecretarie te H. be
schikbaar zou komen; dat bij een onderhoud 
met genoemde burgemeester deze hem de 
functie van secretaris aanbood; dat hij deze 
functie heeft geweigerd, omdat hem inmid_; 
deis was gebleken, dat de secreta.ris der ge
meente IL door de bezetter was vermoord; 
dat de toenmalige Commissaris der provtn
cie Groningen hem daarop gelast heeft het 
secretariaat der gemeente H. te vervullen; 
dat hij, na overleg met zijn familie, waarbij 
bleek dat onderduiken onmogelijk was, aan 
de hem verstrekte last gevolg heeft gege
ven; dat h:Jj, a.Ivorens deze waarneming te 
aa.u.vaarden. aan de toenmalige burgemees
ter der gemeente H. gezegd heeft, dat hij 
het normale werk van gemeente-secretaris 
zou doen, doch de functie niet aanvaardde; 
dat bij dan ook geweigerd beeft de aan een 
gemeentesecretaris voorgeschreven eed af 
te leggen en deze dan ook niet beeft afge
legd: dat hij onmiddellijk na de bevrijding 
geïnterneerd Is; dat bij, na eerst voorlopig 
in vrijheid te zijn gesteld. bij beslissing van 
5 Juli 1946 door de Procureur-Fiscaal b.o 
het bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden 
onvoorwaardelijk bulten vervolging is ge
steld op grond. dat de tegen hem gerezen 
verdenking ongegrond is gebleken; dat hij 
in Mei 1946 door de zulverlngBàfdeling der 
provinciale griffie te Groningen gehoord is; 
dat de leider dezer zuiveringsafdeling, de 
heer ·o. H. R. Harrestein, na een kort on~ 

derhoud te kennen gaf, dat hij het onge
wenst achtte, dat bij, appellant. zijn func
ties in de gemeente S. weder zou aanvaar
den en dat bij hem daarom voorstelde de 
zuiver:lngszaak van hem, appellant, niet 
voort te zetten, mits appellant geen pogin
gen i;ou doen hersteld te worden in zijn be
trekkingen te S.; dat hij, die niet naar S. 
terug wllde, deze voorwaarde heeft aan
vaard; dat' daarop door de heer D. H. R. 
Harrestein een verklaring aan hem, appel
lant, is afgegeven, behelzende, dat de tegen 
hem lopende zuiverlngszaak geen aanleiding 
had gege\ten de Commissaris der Koningin 
in de provincie Groningen voor te stellen tot 
het treffen van disciplinaire maatregelen 
te besluiten; dat de Coinmisearis der Ko
ningin In de provincie Groningen bij brief 
van 26 Juli 1946 aan hem, appellant, namens 
de Minister van Binnenlandse Zaken heeft 
bericht, dat de tegen hem aanhangig ge
maakte zuiverlngsma.k als Jeëindigd kan 
worden bescho"(Jwd, en dat aan zijn verzoek 
om toekenning van een schadelo<Mtstelling 
niet kan worden voldaan, aangêaten hij op 
eigen ver.zoek uit de functie~ seç:retaris 
der gemeente H. was ontslagen; dat, i;iada.t 
de Wet ;Recbtaherstel Overheidspersoneel 
in werking was getreden, zijn raads~ 
aan de· heer Harrestein heeft. gevraagd. of 
hij, appellant. geacht zou wofd,en te han
delen in strijd met de hierboven omschreven 
regeling, lndiep, bij rechtsb~rstel zou vra. 
gen in zijn functies in de gemeente S. al
leen met het oog ~op de financiële gevolgen 
van dit rechtsberstel, doch in feite deze 
functies niet weer zou gaan ~kleden; dat 
de heer Harrestein hierop gea.Jltwoord heeft 
tegen het vragen van rechtsherstel geen 
bezwaar te hebben, mits de appellant niet 
zou terugkeren ln de destijds door hem te 
S. beldede functies; dat hü daarop reobt.s
herstel heeft gevraagd. hetwelk door de ge
meent.e S. is afgewezen: dat bij hiertegen 
in beroep ls gekomen bij bet Ambtenaren
gerecht te Groningen, welk college de l8de 
Maart 1948 zijn beroep gegrond heeft ver
klaard en de besluiten van burgemeester en 
wethouders van S. van 8 October 194:7 en 
van de raad der gemeen.te S. van 23 October 
1947, waarvan beroep, beeft nietig ver
klaard, met bepaling~ da.t bij, appellant. 
moest worden ontslagen met ingang van 
23 Mei 1946; dat de gemeente S. tegen deze 

~ uitepraak in beroep is gekomen bij de Cen
trale Raad van Beroep; dat dit college bij 
uitspraak van 13 .Tull 1948, L B. 1948 blz. 
912, de uitspraak van het Ambtenaren.ge .... 
recht te Groningen beeft bevestigd met wij
ziging tn haar- dictum van de datum 23 Mei 
1946 in 8 Mei 1948; dat de Comm188aris der 
Koningin in de provincie Groningen ~P 7 
October 1948 aan hem, appellant, heeft toe
gezonden het besluit van de Minister van 
Binnenlandse Zaken No. 15561, afdeling 
Binnenlands Bestuur Bureau Zuivering, 
van 28 September 1948, waarbij aan hem 
overeenkomstig het advies van de Commis
sie van Advies, bedoeld in art. 5, lid 4 van 
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het Zuivertngsbesluit 1945, gerekend met 
ingang van 24 December 1944, ontslag wordt 
verleend uit zijn .functie. van hoofdcommies 
ter gemeentesecretarie en ambtenaar van 
de burgerlijke stand te S.; dat hij tegen dit 
besluit in beroep komt; dat toch blijkens het 
hierboven vermeld schrijven van· de Com
missaris der Koningin van 26 Juli 1946 toen 
door de Minister van Binnenlandse Zaken 

1 
dat de ten aanzien van de appellant ge

nomen beschikking van Onze Minister moet 
worden ge.acht van het evenbedoelde advlt'.s 
af te wijken, daar 1n dit advies wordt voor
gesteld met terugwerkende kracht, dus zon-

• der nadere aanduiding van een tijdstip, niet~ 
eervol ontslag te verlenen op de voet van 

is beslist, da.t de tegen hem aanhangige zui
veringszaa.k als geëindigd kon worden be
schouwd, aangezien door hem geen rechts
herstel zou worden gevraagd in zijn functie 
te S.; dat hij dit rechtsherstel eerst heeft ' 
gevraagd, nadat de heer Harrestein had 
verklaard daartegen geen bezwaar te heb
ben. mits hij niet naar S. terugkeerde dat . 
ingevolge de uitspraken van het Ambtena
rengerecht te Groningen en van de Centrale 
Raad van Beroep, die de gehele gang van 
zaken nauwkeurig hebben onderzocht en 
alle feiten hebben overwogen. rechtsherstel 
is verl~end met dien verstande, dat ae.n 
hem met ingang van 23 Mei 1946, resp,ectie" 
velijk 8 Mei 1946 door de gemeente S. ont
slag moet worden verleend; da.t mitsdien 
feitellJ"k rechtsherstel in de door hem be
kledè functies niet heeft plaats geh~d en 
van het niet nakomen der hem gestelde 
voorwaarde geen sprake-is; dat hij nog wil 
opmerken, dat eerst, na.dat door hem rechts
herstel was gevraagd, eèn voorstel om hem 
.op grond van het Zuiveringsbesluit 1946 te 
ontslaan aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken is gedaan, omdat hij de afspraak niet 
zou zijn nagekomen; dat omtrent dit punt 
door de Centrale Raad van Beroep uitdruk
kelijk is overwogen, dat aan hem. appellant, 
gezien de omstandigheden, niet kan worden 
tegengeworpen, dat hij de gestelde voor
waarden niet is nagekomen; dat mit.sdien 
het besluit van de Minister van Binnen
lanclse Ze.ken in lijnrechte strijd is met deze 
overweging van de Centrale Raad van Be
roep; dat bovendien het beslu'lt van de Mi
nister 1n strijd is met het door de Commis• 
sie van Advies voornoemd gegeven advies, 
vervat in de verklaring van de heer Harre
stein van 23 Mei 1946, dat de tegen hem, 
appellant, lopende zuiveringszaak geen 
aanleiding had gegeven voor te stellen tot 
het treffen van disciplinaire maatregelen 
te besluiten: dat naar zijn oordeel op dit 
advies niet kon ~orden teruggekomen; dat 
hem voorts onbekend is, welke grieven er 
tegen hem zijn ingebracht, die aanleiding 
hebben gegeven hem op grond van het Zui
varingsbeslult 1946 te ontslaan: dat bij van 
oordeel is dat het besluit van de Minister 
van Binnenlandse Zaken van 28 September 
1948 ten onrechte is genomen en behoort te 
worden vernietigd; 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in zijn beroep; 

dat ingevolge art. 9, lid 1, van het Zuive
ringsbesluit 1945 van een ontslag, als be
doeld in het eerste lid van art. 6, beroep op 
Ons openstaat, indien deze maatregel is ge
nomen 1n afwijking van het advies, bedoeld 
1n het vier~ lid van laat.stgenoemd artikel; 

art. 2 van het Zuiveringsbesluit 1946, ter
wijl het bij de beschikking van Onze Minis
ter gegeven, op 24 December 1944 ingaand 
ontslag mede steunt op art. 6 van genoemd 
besluit en voorts daaraan niet het praedi-
caat niet-eervol is verbonden; 

dat mitsdien de appellant in zijn beroep 
kan worden ontvangen; 

O. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat blijkens de overgelegde stukkèn Onze 

Commissaris in de provincie Groningen op 
26 .Juli 1946 aan de appellant namens de 
toenmalige Minister van Binnenlandse Za
ken heeft bericht, dat, daar hij geen rechts
herstel zou vragen wat betreft zijn functie 
van eerste ambtenaar te:t secretarie der ge
meente 8., de tegen hem aanhangig ge
maakte zuiverlngsza.a.k als geëindigd kon 
worden beschouwd; 

dat echter de appellant later wel rechts
herstel beeft· aangevraagd en op deze aan
vrage 1n laatste instantie is beslist door de 
Centrale Raad van Beroep bij zijn uitspraak 
van 13 Juli 1948, waarbij dit college evèn
wel áls zijn oordeel onder anderen heeft 
uitgesproken, dat onder de omstandfgbeden, 
zoals deze door het college nader zijn aan
gegeven, aan de appellant niet kan worden 
tegengeworpen, dat hij de gestelde voor
waarde - daargelaten of het stellen ervan 
juist was - niet ts nagekomen: 

dat 1n verband hiermede en mede gelet 
op de omstandigheid, dat na 26 .Juli 1946 
geen feiten aan het licht zijn gekomen, die 
tot een ongunstiger oordeel over appella.nts 
houding tijdens de· bezetting leiden. moet 
worden geoordeeld, dat er geen voldoende 
grond was om de ·zuiv,ering van de appel
lant opnieuw ter hand te nemen; 

dat hiervoor te minder reden was, nu, 
krachtens de evenvermelde uitspraak 'van 
de Centrale Raad van Beroep, burgemees
ter en wethouders van S. de appellant als
nog met toepassing van art. 4, eerste lid. 
onder B, juncto art. 6, lid 1, onder a, en lid 
.2, der Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 met ingang van 8 Mei 1946 uit zijn 
betrekking van hoofdcommies ter secreta
rie van de gemeente S. hoebben te ontslaan. 
en de raad der gemeente S. met toepassing 
van dezelfde wetsartikelen de appellant ~et 
ingang van 8 Mel 1946 uit zijn betrekking 
van ambtenaar van de burgerlijke stand der 
gemeente S. heeft te ontslaan, het een en 
het ander met regeling van appellants 
rechtspositie, als bedoeld in art. 4, eerste 
Hd. onder B, sub b dier wet, en met toe
kenning van een schadeloosstelling, als be
doeld in art. 4, eerste lid, onder B, sub c 
dier wet; 

dat mitsdien de bestreden beslissing niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien het Zulveringsbealuit 1945; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voormelde besluit van Onze Minister 

van l3innenlandse Zaken te vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandse Zak.en 

is belast enz. 
(A.B.) 

16 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 88.) 

Van een bijwnder geval, als in art. 83 
6e lid laatste zinsnede bedoeld is sprake, 
indien de eigendom voor de gemeente 
geen of luttel baat zou opleveren. In 
casu blijkt niet, dat van gemeentewege 
op het behoud van de eigendom van de 
bij het voormalige (door bombardement 
verwoeste) schoolgebouw behorende 
grond prijs wordt gesteld. terwijl daar
entegen deze ei~ndom voor het school
bestuur. mede met het oog op de lig
ging, van. groot belang is. Onder deze 
omstandigheden ontmoet het geen be
zwaar, hier een bijzonder geval aan we
zig te achten. Er ZQn geen termen aan
wezig, de in art. 83 -lid 6 bedoelde ver
goeding vaat te stellen op een ander be
drag dan dat van de tegenwoordige 
waarde der eigendommen. 

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

door het bestuur der congregatie van de 
H.. Catharina van Benen te Voorschoten 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord.bolland van 28 April 194:8, afde
ling ~. No. 274, voorzover daarbij afwij
zend is beschikt op het verzoek van de ap
pel\ant tot vasb,telling van een vergoe
dingsbedrag overeenkomstig het vijfde lid 
van artikel 88 der La.f;'er-Onderwljswet 
1920, tegen betaling waarvan hij de eigen
dom van het gebouw der St. Rosa.school te 
Amsterdam-Noord met de daarbij behoren
de grond zou mogen behouden; 

De Raad van Sta.te, Afdeling voor de 
GescbUlen van Bestuur. gehoord. advies 
van• 18 April 1949. No. 1048 (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Mei 194~, No. 37.092, a.fdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat Gixl. staten van Noordholland bij 
voormeld besluit I hebben beslist. dat het 
bestuur der congregatie van de H, C&tha
rina van Senen, zijnde het schoolbestuur 
van de voormalige St. Roeaschool, Wingerd
weg 6 te Amsterdam-Noord, te rekenen 
met ingang van 1 .Jan. 1945 blijvend heeft 
opgehouden het gebouw der St. Rosa.school 
overeenkomstig zijn bestemming te gebrui
ken. en II. afwijzend hebben beschikt op 
het verzoek tot vaststelling van een ver
goedingsbedrag, tegen betaling waarvan 
verzoeker de eigendom van het schoolge
bouw met de daarbij behorende grond mag 
behouden; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, da1; het in 1925 met toepassing van 
art. 72 der . Lager Onderwijswet 1920 tot 

stand gekomen gebouw der St. Roeaschool 
op 17 ..Tull 1943 door een luchtbombarde
ment is vernield en niet meer zal worden 
opgebouwd; dat de Secretaris-Genemal van 
het Departement van Opvoeding. Weten
schap en Kultuurbescbenning op 4 .Juli 
1944, op verzoek van het schoolbestuur, in
gevolge art. 83, lid 6, onder a, der voor
melde wet heeft verklaard, dat het buiten 
gebruik stellen der St. Rosaschool het ge
volg is van de opheffing dier school, in 
verband met haar samenvoeging met de 
onder hetzelfde bestuur staande school 
voor gewoon ).e.ger onderwijs aan de Win
gerdweg 1 O te Amsterdam; dat onder deze 
omstandigheden tegen het nemen .van een 
beslissing, dat de appellant te rekenen met 
ingang van 1 .Jan. 194ij blijvend heeft op
gehouden het gebouw der St. Rosa.school 
overeenkomstig ZQn bestemming te ge
bruik~n. geen bezwaar bestaat; dat, wat 
het tweede punt betreft, Ged. Staten hier 
geen bijzon.der geval, als bedoeld aan het 
slot van het óe lid van art. 83 aanwezig 
achten. en daarom nie~ kunnen overgaan 
tot het vaststellen van een vergoeding, 
wa,artegen de appellant de eigendom van 
het schoolgebouw met de bijbehorende 
grond mag behouden; 

dat de appellant hi~rvan in beroep is 
gekomen. aanvoerende, dat hij bezwaar 
heeft tegen dat gedeelte der overwegingen 
van Ged Staten, waarbij ten aanzien der 
door oorlogsgeweld vernielde school gezegd 
wordt: ,,en niet meer zal worden her
bouwd", welke voorbarige opvatting van 
invloed Is op de afwijzende beschikking 
van Ged.. Staten, waardoor hij, appellant. 
zich ernstig bezwaard voelt en van welke 
beslissing hij dan oo]ic: tijdig in beroep 
komt; dat bij bij brief van November 1944 
en bij request van 17 Dec. 1947 voor Ged 
Staten heeft aangevoerd, dat de opheffing 
van de school aan de Wingerdweg 6 te 
Amsterdam-Noord "een. bijzonder geval" 
betrof. zodat zijn verzoek - tot vaststel
ling van een vergoedingsbedrag, tegen be
tallnr; waarvan hij de eigendom van het 
(overigens) vernietigde schoolgebouw met 
de daarbij behorende grónd zou mogen be
houden - op grond van het bepaalde in de 
laatste zin van het 5e lid van art. 83 der 
Lager Onderwijswet 19~0 voor inwilliging 
vatbaar was: dat Ged. Staten echter bU 
hun besluit, waarvan beroep, - overigens 
zonder motivering, hetgeen opponentie 
uiteraard bemoeilijkt - in ca.su niet een 
bijzonder geval aanwezig hebben geacht. 
zulks ten onrechte: dat immers de St. 
Rosascholen aan de Wi~rdweg 6, 8 en 10, 
op 7 Sept. 1925 gelijktijdig gevestigd zijn 
en een economisch geheel vormen, zodat 
het niet aangaat. nu het schoolgebouw aan 
de Wingerdweg 6 door oorlogshandelingen 
is vernield. de eigendom van die grond aan 
hem, appellant. te onttrekken. daar deze 
grond geëigend is tot herbouw ener school 
tot noodza.kelJjke uitbreiding van de thans 
nog door hem, appellant, geëxploiteerde 
scholen aan de Wingerdweg 4, 8, 10 en 
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Hagedoornplein 8; dat na de verwoesting 
van de school Wingerdweg 6 deze onder de 
toen heersende omstandigheden samenge
voegd is kunnen worden met de onder het
zelfde bestuur staande school Wingerdweg 
10, een samenvoeging, die uiteraard als tij
delijke maatregel dient te worden be~ 
schouwd, daar door het gestadig toenemen 
van het aantal leerlingen der thans nog in 
exploitatie zijnde scholen m spoedig mo
gelijk uitbreiding daarvan zal worden ver
eist: dat het aantal leerlingen van de 
school Wingerdweg 10 gemiddeld van 3 
tellingen de volgende aantallen bedroeg: 

in 1944: 180 
in 1946 257 
in 1948 270 (le telling 263, 2e telling 

281 en ae telling zeker 
niet minder); 

dat door de zeer intensieve woningbouw 
in het aangrenzende Nieuwendam en Tuin
dorp Oostzaan. en de uitbreiding van Am
sterdam-Noord zelf met sterke toeneming 
van het aantal leerlingen in de nabije toe
komst valt rekening te houden; dat vol
gens de overgelegde eigendomsa.cte hiJ. ap
pellant, sedert 29 Maart 1922 eigenaar is 
van het gehele perceel grond aan het Ha
gedoornplein en Wiµgerdweg, waarop vol
gens overgelegde situatietekening respec
tievelijk zijn gevestigd zijn klooster (Ha
gedoornplein 6), zijn huishoudschool (Ha
gedoornplein 8), zijn voorbereidende school• 
(Wingerdweg 4), zijn uitgebreid lager on
derwijs school (Wingerdweg 8) en zijn la
ger onderwijs school (Wingerdweg 10), zo
Gat hij, appellant, zich wel uiterst be
zwaard gevoelt, indien het besluit van Ged. 
Staten in stand wu blijven, waardoor het 
perceelsgedeelte Wingerdweg 6, begrensd · 
door zijn overige particuliere eigendom, -aan 
zijn eigendom zou worden onttrokken; dat 
de grond van Wingerdweg 6, notoir be
stemd is tot uitbreiding van de bij hem, 
appellant, in exploitatie zijnde scholen, niet 
alleen voor het thans op Wingerd.weg 10 
ondergebrachte lager ondetwijs, maar te
vens voor uitbreiding van de huishoud
school Hagedoornplelh 8, waarvan thans 
reeds wegens overbelasting enkele lokalen 
zijn ondergebracht moeten worden in de 
voorbereidende school Wingerd.weg 4, die 
op haar beurt elders gedeeltelijk een heen
komen heeft moeten weken : dat de grond 
van de voonnaltge school Wingerdweg 6 
door zijn beperkte omvang en door zijn be
grenzing van. particuliere eigendommen 
van hem, appellant, voor de gemeente Am
sterdam vs.n geen, althans van luttel b0-
lang tot dienstbaar maken aan gemeen
schapsdoeleinden is, terwijl, indien die 
grond toch wu worden benut, zulks nood
zakelijk de belangen van hem, appellant, 
ernstig zou schaden; dat de pastoor van 
Hagedoornplein 2 aan de gemeente ge
vraagd heeft een Jeugdhuis te mogen bou
wen op ~e plaats, waar de eveneens ver
woeste jongensschool aan de Buiksloter
weg No. 105 heeft gestaan, welke verwoeste 
school dan zou kunnen worden herbouwQ 

t>p de plaats Buiksloterweg No. 109, waar 
~veneens een j()n~nsschool verwoest werd, 
die echter in 1933 reeds is opgeheven; dat 
de gemeente hierop afwijzend beschikt 
'heeft, omdat zij de verwoeste jongen88chool 
wenst te zien op de grond Buiksloterweg 
105; dat de pa.stoor voor zijn jeugdhuis wel 
de beschikking kon krijgen over de grohd 
van Wingerd.weg 6, waardoor dus elke uit
breiding voor zij~ appellants, scholen zou 
zijn uitgesloten, terwijl die uitbreiding spoe
dig dringend vereist zal zijn en hij. appel
lant, een middengedeelte van de sedert 1922 
in zijn bezit zijnde grond in andere handen 
wu zien overgaan; dat hieruit duidelijk de 
sehenqing van zijn belangen blijkt; dat hij 
in 1926 mede de grond van perceel Win
gerdweg 6 als waarborgsom heeft Inge-

, bracht,. waarvan de waarde door de ge
meente Amsterdam toentertijd getaxeerd is 
op f 17 .086,20, welk bedrag als waarbórg
som door de gemeen te, vermeerderd met 
f 599,18 aan rente, op 1 September 1946 
aan hem, appellant, ls terugbetaald; dat de 
gemeente derhalve, indien het bestreden 
besluit wu worden gehandhaafd, de be
treffende, inmiddels belangrijk in prijs gé
stegen grond in eigendom mu verkrijgen 
tegen de in 1925 getaxeerde waarde, het
geen haar een winst oplevert. die door geen 
enkel redegevend argument wordt gemoti
veerd; dat, Indien de gemeente het per
ceel grond Wingerdweg 6 niet voor andere 
doeleinden zou benutten, wd&t zij~ appel
lants, belangen niet direct geschaad wor
den en de mogelijk.heid t.ot uitbreiding 
openblijft, de gemeente dan gedurende de 
tijd, dat die grond braakligt, de rente van 
het kapitaal derft, dat hU, appellant, thans 
aan de gemeente wenst te betalen, teneinde 
in het genot van die eigendom te blijven; 
dat hij op vorenstaande gronden van me
ning is, dat door Ged. Staten ten onrechte 
is aangenome~ dat in casu geen bU'Mnder 
geval aanwezig is, waartoe hij bovendien 
moge verwjjzen naar het besluit van 27 
.Januari 1939, No. 11 G. 4662, welke mening 
te meer gevormd is, doordat hij, appellant, 
bij inleidend verzoekschrift uitdrukkeliJk 
verzocht heeft vóóraf door Ged Staten te 
worden gehoord, welk verzoek gepasseerd 
ie, en doordat het besluit, voor wat betreft 
de afwijzende beschikking, totaal ongemoti
veerd is gegeven; dat het voor de hand lig
gend en redelijk is, het geldabedrag, tegen 
betaling waarvan hij aan de gemeente .Am
sterdam de grond van Wingerdweg 6 tn 
eigendom kan blijven behouden, vast te 
stellen op hetzelfde bedrag, waarop die 
grond destijds door de gemeente getaxeerd 
is, namelijk f 17.086,20, vermeerderd met 
de daarover door de gemeente tot en met 
30 Aug. 1945 aan hem, appellant, betaalde 
rente van f 599,18 en bovendien vermeer
derd met de rente ad 5 % vap. het t.otaa.l 
door de gemeente aan hem betaald be
drag van f 17.685,38, te rekenen van 1 Sep
tember 1946 af tot en met de dag der vol
doening; 

dat hij recht en belang heeft te vorderen, 
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dat het besluit, voor wat betreft de sub .a 
vermelde afwijzende beschikking zal wor" 
den vernietigd, en zijn verzoek zal worden 
ingewilligd; 

0. dat blJjkena de geschiedenis van de 
totstandkoming van art. 88, lid 5, der La
ger-Onderwijswet 1920 van een bijzonder 
geval, als in de:!Je bepaling bedoeld, sprake 
is, indien de eigendom voor de gemeente 
geen of luttél baat zou opleveren; 

dat uit de overgelegde stukken niet blijkt, 
dat van gemeentewege op het behoud van 
de eigendom van de bij het voormalige 
schoolgebouw behorende grond prijs wordt 
gesteld, terwijl daarentegen deze eigendom 
voor het schoolbestuur, mede met het oog 
op de ligging. van groot belang 1s; 

dat het onder deze omstandigheden geen 
bezwaar ontmoet bier een bJjzonde;r ge.val 
aanwezig te achten; 

O. dat geen termen aanwezig zijn de in 
artikel 83, lid 6, bedoeld~ vergoeding vast 
te stellen op een ander bedrag dan dat van 
de tegenwoordige waarde der eigendommen, 
welke blijkens de nader op verzoek van de 
A!deling van de Raad va.n Sta.te voor de 
Geschillen van Bestuur ingewonnen ambts
berichten is te stellen op f 18.250 (terrein) 
plus t 9000 (fundering) plus f 1500 (ter
Nlnafscbeiding), zijnde ln totaal f 28. 760; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit, voor wat betreft de afwijzing van het 
verzoek tot vaststelling van het bedrag der 
vergoed.lng, tegen b6taling waarvan het 
bestuur der congregatie van de H. Catha
rina van Senen de Jlgendom van het per
ceel Wingerd.weg 6 te Amsterdam-Noord 
mag behouden, te beslissen, dat genoemd 
bestuur l-eze eigendom mag behouden tegen 
betaling aan de gemeente Amsterdam. van 
een vergoeding ten bedrage van t 28.750; 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is bela.st enz. 

(A.B.) 

16 Mei 19i9. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Dtenstpllchtwet art. 16 j•. art. 18.) 

Appellant is aangesteld als directe 
vertegenwoordiger van the Watch Fo
wer Bible and Tra.et Society "om het 
werk van een bedienaar des Evangelies 
te verrichten en in het algemeen in een 
puidelijk omscbi-even gebied, dat hem is 
toegewezen, het. Evangelie van het Ko
ninkrijk Gods te prediken". Hoezeer .d~e 
werkkring ook een geestelijk of een 
godsdiensttg"menslievend ka.ra.kter mo
ge dragen, is hij niet een ambt in de zin 
van art. 15, aangezien genoemd genoot
schap niet is aan te merken als kerk of 
kerkgenootschap, 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door H. van Vuure, dienstpllchtlge der llcb
ting 1949 uit Nieuwer-Amstel, tegen de be
sllm1lng van Onze Minister van Oorlog van 

27 .Januari 1949, Afdeling A 8, S 2, Bur,eau 
1, No. 1426-, waarbij hem vrijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige wegens 
het bekleden van een geestelijk ambt 1s ge
weigerd: 

De Raad van Sta.te, Afdeling voor de Gé
schillen van Bestuur, gehoord, ádvies van 
22 AprU 1949, No. 44,14II: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 6 Mei 1949, Afdeling A S, S 2, 
Bureau t, No. 1297; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de dienst
plichtige als directe vertegenwoordiger van 
the Wat.eb Tower Bible and Tract Society 
nlet behoort tot de personen, vermeld in een 
der bij het Dienstpllchtbeslult (Staatsblad 
19!9,Nr . 21; 19Sl, Nr. 91) behorende tabel
len, betreffende het verlenen van vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige we" 
gens het bekleden van een geestelijk of een 
godsdienstlg-mensllevend ambt of het in 
opleiding zijn voor een zodanig ambt en ook 
niet verkeert in een geval, dat met een der 
daaromschreven gevallen kan worden ge" 
lljkgesteld: 

dat de appellant 1n beroep aanvoert, dat 
hij aangesloten is bij de Wat.eb Tower Bible 
and Tract Society en aangesteld Is als be
dienaar van het evangelie, welke aanstelling 
is bekrachtigd door de president van ge- · 
noemd genootschap en door de algeheel en 

"enig gemachtigde in Nederland; dat de van 
dit genootschap uitgaande arbeid a.lgemeen 
wordt erkend en gewaardeerd. en hiermede 
gepaard moet gaan een erkenning .aJs be
dienaar van het evangelie ten aanzien van 
het recht op vrijstelling van militaire 
dienst; dat een niet-erkenning in strijd zou 
zijn_ met de godsdienstvrijheid, zoals deze 
zowel door het Handvest der Verenigde Na
ties als door de Nederlandse Grondwet 
wordt gewaarborgd; dat ook in Amerika 
de v,ertegenwoordigers va.n het genoot.schap 
dezelfde rechtepositie hebben en dezelfde 
bescherming genieten als de Protestantse 
en Rooms-Katholleke geestelijken; dat wel
iswaar het genootschap niet voorkomt op 
de in het jaar 1929 vastgestelde lijst van 
kerkgenootschappen, doch dat dit niet be
sllssend is; dat zijn werk bestaat in het van 
huis tot huis prediken van het evangelie, 
het geven van onderricht in de BiJbel, het 
houden van lezingen en het ondersteunen 
van elke activiteit ter bevordering van dit 
geestelijk werk; dat bij al zijn tijd hieraan 
besteedt en dat bij een volledige en beboor
'lijke opleiding hiervoor heeft genoten; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
dienstplichtige H. van Vuure op 20 October 
1948 is aangesteld als directe vertegenwoor-
diger van the Watch Tower Bible & Tract 
Society, ,.om het werk van een bedienaar 
des Evangelies te verrichten en in het alge" 
meen 1n een duidelijk omschreven gebied 
dat hem is toegewezen, het Evangelie van 
het Koninkrijk Gods te prediken .. ; 

dat deze werkkring, hoezeer hij ook een 
geestelfjk. of een godadlenstlg-menslievend 
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karakter moge drageDt niet een ambt is in 
de zin van art. 15 der Dienstplichtwet, aan
gezien genoemd genootschap niet ~ .41,an te 
marken als kerk of kerkgenootschap; 

dat mitlldien de gevraagde vrjjstelllng te-
rècbt is geweigerd; 

Gezien de Dienstpllchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini.ster van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

16'Mei 1949. UITSPRAAK van het A.-G. 
's-Gravenhage, rechtsprekende In mili
taire ambtenarenzaken. (Reglement mi. 
litairen landmacht art. 22.) 

Gelet op klagers staat van dienst en 
zijn overige gedragingen. mede die In de 
bezettingstijd, levert de eenmalige miB• 
stap van klager, bestaande in opa.ette
lijke overtreding van het Deviezenbe
sluit 1945, door de krijgsraad bestraft 
met een geldboete. geen genoegzame 
grond op om aan te nemen, dat klager 
behept is met karaktereigenscha.ppen, 
waardoor hij ongeschikt of onbekwaam 
ls om in de bek.lede betrekking bij de 
landmacht te dienen. 

B., wonende te S., klager, 
tegen: 

de Minister van Oorlog, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te ••-Graven
hage; 

Wat de feiten betreft: 
O. dat namens verweerder op 23 Mei 1948 

aan klager diens ontslag is aangezegd en 
verweerder op 26 Juli 1948 het volgende be
sluit heeft genomen: 

~,Verleent ........ bij deze -- onverminderd de 
verpllchtinsJm, welke ingevolge de Dienst
plichtwet nog op hem rusten, met ingang 
van 20 Augustus 1948 een eervol ontslag 
uit de dienst als beroepamllttair aan de tij
d.eUJke wachtmeester B., geboren 22 Junl 
191.S, van het Wapen der Koninklijke ma
rechaussee, met toepusing van art. 22, eer
ste Ud, a, juncto art. 23, tweede lid van het 
Reglement VOQf' de militaire ambtenaren 
der :l{oninkllJke landmacht"; 

.In rechte.• 1 

0. dat klq.ger bij in kracht van gewijsde 
gegane uitsl)raa,k van de Krijgsraad te Velde 
van 26 Januari 1948 ter zake van 

. .a. opzet~lülte overtreding van een bij 
het Dezlezenbeshdt 1945 gegeven voor
schrift, waarbij beklaagde als ambtenaar 
gebruik heeft g&ma.,$1[t van gsl~geueJd hem · 
door zijn ambt geschonken", • 
is v.eroordeeld tot betaling van een geld
boete van f 200. met bepaling, dat de geld
boete bij gebreke van betaling en verhaal, 
?'Al worden vervang~n door hechtenis voor 
de tijd van één honderd dagen en met ver
beurdverklaring van het in beslag genomen 
Ha.rley Da,vldson mot:orrijwiel, een en. an
d~r op grond van de door de l{rijgsraad be
wezen verklaarde feiten. dat hij omstreeks 
het naiaar van 1946. terwijl hij mllltair in 

de zin der wet en Nederlander was in tijd 
van oorlog in Nederland opzettelijk in strijd 
met het bij het. -l}evlezenbesluit 1945 gege
ven voorschrift een bedrag van f 800 anders 
dan krachtens een vergunning heeft uitge" 
voerd en in strijd met het verbod, door de 
Minister van Handel, Nijverheid en Land
bouw overeenkomstig de regelen van het 
Besluit regeling In- en Uitvoer 1944 bij de 
In- en UitvoerverbodetJ.beschikking 1945 
uitgevaardigd alstoen en aldaar een motor
rijwiel .zonder vergunn,tng naar Nederland 
heeft ingevoerd hebbende klager bij het be
gaan der strafbare feiten als ambtenaar ge. 
bruik gemaakt van gelegenheid hem door 
zijn ambt geschonken: 

O. dat blijkens art. 10 van de Militaire 
Ambtenaren wet 1933 deze schuldigverkla
ring door de Krijgsraad, in dit geding als 
bewijs van de feiten dient: 

0. dat nu dient te worden ondernocht, of 
het aangevallen besluit feiteliJk of rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, of dat verweerder 
bij het nemen daarvan van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

O. dat waar verweerder het bevoegd or
gaan is, klager, indien hij verkeert in het 
g~va.l, bedoeld in art. 22, le Ud, sub a, van 
het Reglement voor de militaire ambtena
ren der Koninklijke landmacht. een eervol 
ont.slag te verlenen, overblijft de vraag, of 
klager door het plegen v.a.n. b,et vorenbedoel
de misdrijf als wachtmeester der Koninklijke 
marech&\lssee, .waa.rbij hij bij het begaan 
van het strafbare feit gebruik heeft ge
maakt van de gelegenheid hem door zijn 
ambt geschonken._ zich onbekwaam ot on
geschikt heeft betoond om in zijn rang, 
stand of betrekking bij enig onderd-eel van 
de landmacht te dienen; 

O. dienaangaande, dat verweerder zelfs 
van oordeel is, dat klager zich onwaardig 
beeft gemaakt om in de militaire dienst te 
blijven en dan ook aanspraak op een niet
eervol oli.t.slag beeft. als bedoeld in art. 21, 
d. van voormeld Reglement. doch alleen om 
hem niet te zeer te duperen met toepassing 
van art. 22. le Ud, sub a, eervol ie ontslagen; 

O. dat klager in hoofdzaak heeft betoogd" 
d&t hij door het gegeven ontslag door ver
weerder in feite veel · zwaarder is gestraft 
dan door de Krijgsra.àd en hij immers voor 
zijn misdrijf - door hemzelf ook overtre
ding genoemd - reeds ls gestraft; 

O. dat weliswaar buiten twijfel is, dat 
klager het hem gegeven ontslag ondet;Yi.ndt 
als een zware straf. doch dat verweerd.er 
niet een straf heeft op_gelegd en ook niet 
naar de maatstaven van een met strafopleg
ging belast orgaan had te oordelen, doch 
uitsluitend had te beantwoorden de vraag. 
of klager door zijn misdragingen onbekwaam 
of ongeschikt is geworden, welke beoorde-. 
Ung ook niet is los te maken van de aard en 
het karakter van de Koninklijke landmacht 
en van ~agers functie daarin als wacht-

·meester der M&rechaussee; 
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O. dienaangaande, da.t verweerder In de 1 1945. maar met de opleiding van Marechaus-
. contra-memorie stelt, dat hem uit de brief' sees voor de grenebewaldng; 

van de Commandant der Koninklijke mare- 0. dat het ~recht oók acht geeft op de 
chauesee van 6 April 1948 en uit het uittrek- oms~digheld, dat klager het strafuare feit 
sel vonnis Is gebleken, dat klager, tijdelijk heéft gepleegd opdat zijn collega M. een mc;,-
wachtmeester zijnde, op grond van zijn lta- torrijwiel zou verkrijgen. doch zich <h'ert-
ra.ktereigenschappen en gedrag ongeschikt gens niet ontveinst, dat klageF ook trog. ten 
moet worden geacht bij het Wapen der Ko- einde het benodigde geld uit Nederland te 
ninklijke marechaussee te- blijven dienen en kunnen halen, de Nederlandsé Marechaussee 
het voorts vanzelfsprekend acht, dat een aan de grenspost heeft voorge~n. dat hij 
militair behorende tot het beroepspel'80neel · motoronderdelen voor reparatie van zijn 
die zodanige karaktereigenschappen bezit. motor moest balen; 
dat hij-In staat is de In het vonnis genoemde 0. dat klagers staat van dienst er op wijst 
felten te bègaan en dit ook inderd&ad doet en door verweerder ook niet Is betwist, dat 
c.q. zich als zodanig gedraagt, bij geen enkel klager overigens een goed politieambtenaar 
onderdeel va.n de landmacht kon wol'den ge.. was. zich goed hèeft gedragen en zich zelfs 
handbaafd en zeker niet bij het Wapen der In de bezetting enigermate heeft onderschei
Konlnklijke Marechausaeè, en opmerkt! den, blijkende ook daaruit, dat hij in ge-

"Immers, een gemgsapparaat als Wapen vaarlijke omstandigheden een bericht naar 
der Koninklijke Marechaussee bestaande uit het naderende geallieerde leger heeft over
mllita.tren met pólitlone-le taak, dle zelf gebracht, :r.od&t het Gerecht van oordeel Is, 
strafbare feiten moeten opsporen, behoren dat deze eenmali~ misslag van klager, die 
boven lede~ verdenking te staan. met straf vergolden lè, ook niet genoeg-z.a.me 

"Zij moeten volkomen betrouwbaar en grönd oplevert om aan te nemen, dat klager 
standvastig zijn, uitstekende karakteretgen- behept is met karaktereigenschappen, waar-
schappen bezitten en vooru, van zoda.ntg-on- door hij ongeschikt of onbekwaam ie om ln . 
berispelijk gedrag 2.ijn, dat zij bun opgedra- de beklede betrekking bij de landmacht te 
gen taak ten volle kunnen vervullen, het dienen, &Is bedoeld In art. 22, te lid sub a. 
aanzien van het desbetreffend Wapen hoog van het Reglement voor de mllltaire ambte-
houden en een voorbeeld zijn voor collega's naren der Koninklijke Landmacht; 
en minderen. Dit kan nu van klager niet Rechtdoende: 
worden gezegd. Het aanblijvén van betrok- Vèr~ het beroe:p gegro,n.d; 
kene als beroepsmilitair zou niet in overeèn- Verklaart nietig het beroep van verweer-
stemming . .llllJn met de waardigheid van het . der van 26 Juni 194-&, waa.rvan bel'tlep. 
onderofficierenkorps. Vooral ten aanzien Geen hoger beroep ingesteld:. 
van minderen ls het onverantwoordelijk een 
milltalr t.~. klager o.m. als opvoeder en 
meerdere in dienst te houden, die zodanige 
karaktereigenschappen bezit en zich zodanig 17 
gedraagt, dat hij door de krijgsraad wordt 
v~roordeeld, ongeacht zijn gedra~ en wijze 
van dienen voor het gepleegd telt en het 
daarop gevolgd vonnis'•; 

0. dat het Gerecht, zich tn het algemeen 
wel met die beschouwtngen van verweer
der kunnende verenl~n, niettemin ln het 
geval van klager niet kan aannemen, dat 
hij zich door ztJn opzettelijke overtreding 
van een bij het Deviezenbesluit 1945 gegeven 
voorschrift, waarbij hij gebruik heeft ge
maakt van hem door z.ljn, ambt geschonken 
gelegenheid, onbekwaam of ongeschikt heeft 
betoond om In zijn rang bij de landmacht te 
dienen: 

0, dat het Gerecht zulks meer bepaaldelijk 
concludeert uit de aard van het misdrijf, de 
omstandigheden, waaronder het is begaan 
en de wijze, waarop klager Mch overigeDB 
van zijn taak als wachtmeester placht te 
kwijten: 

O. dat ook de Krijgsraad te Velde geen 
termen heeft gevonden klager tot een vdJ
heidsstraf te veroordelen, doch volstaan 
heeft met het opleggen van een geldboete 
van f 200 met verbeurdverklaring- van het 
Ingevoerde motorrijwiel, daarbij kennelijk 
van oordeel, dat de omstandigheden zoda.
nlg-e licht straf rechtvaardigen voor klager, 
die destijds niet w~ belast met OP&Poring • 
van overtredingen van het Deviezenbesluit 

(A.B.) 

Mei 19,+9. UITSPRAAK. van de Cen
trale Raad van Beroep. (Algemeen 
Rijksambtenarenreglement artt. 34 en 
94; Ambtenarenwet 1929 art. fi.) 

Het al dan niet verlenen van ge
voiagd verlof is overgelaten aan het 
Yrij& goedvinden van het bevoegd gezag. 

r.c. geen miebruik van bevoegdheid 
door nonaetivlteltsverlof t~ weigeren 
aan tekenaar bij het kadaster, die bij het 
K.N.I.L. zich voor twee Jaren wil ver. 
binden, aangezien motief is gebrek aan 
en moelUjke vervanglnf van vakbe
kwame tekenaars. 

Art. 94 a.r.a.r. geeft de ambt~naar liet 
recht 01>. zijn verzoek te worden ontsla
gen. 

In strijd met deze bepaling ts derhalve 
het verlenen van ontslag afhankelijk 
gesteld van de YèriullU'1g ener voor
waarde (tenigbetaHng van' f 1500 oplet. 
dingskosten). · 

De vre.a.g, of de terugbetàllng terecht 
is gevorderd kan voór de ambtenaren
rechter niet aan de orde komen, omdat 
zij een cl'7ielreehtelljke ls. 

De welge:rlng van het ,gevraagde ver
lof en van het gevtaagde onts?a:g heb
ben voor elseresae, die Inmiddels op 
haar verzoek eervol is ontmagen, het 
belang daardoor niet verloren, omdat 
nietigverklaring der aangevallen be-
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sluiten voor haar een rechtsgrond zou 
kunnen scheppen tot het indienen van 
een verzoek om restitutie van de terug~ 
betaalde opleidingskosten. 

A. J. Visser, wonende te Batavia, eise
resse in hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Financiën, gedaagde in 
hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde bij schrijven van 11 

Oct. 1948, no. 167, gericht aan de ingenieur
verificateur van het kadaster te 's-Graven
hage, in verband met een verzoek van ei
seresse, dd. 21 Aug. 1948, haar verlof bui
ten bezwaar van den lande voor de tijd 
van twee jaren te verlenen teneinde een 
verbintenis te kunnen aangaan bij het 
Vrouwen Korps van het Koninklijk Neder
lands Indisch Leger als tekenaar bij de 
Kartogra.phische Dienst, het navolgende 
heeft bericht: 

"Naar aanleiding van Uw onderschrift 
van 23 Aug. 1948, no. 8/7521, heb ik de eer 
U mede te delen, df.J.t ik in gevallen als het 
onderwerpelijke geen termen aanwezig 
acht verlof tot afwezigheid buiten bezwaar 
van den lande te verlenen. 

,.1,k nodig U uit de tekenaar Mej . ..A.. J. 
Visser, werkzaam aan het bureau van de 
landmeetkundige dienst te Rotterdam, dien
overeenkomstig te doen inlichten, waartoe 
-een afschrift dezer hierbij gaat."; 

O. dat eiseresse bij schrijven van 20 
Sept. 1948 heeft verzocht om eervol ontslag 
als tekenaar van het kadaster met ingang 
van 16 Nov. 1948 wegens voorgenomen 
verbintenis bij voormeld Vrouwen Korps, 
daarbij voorts verzoekende, dat bij de ver
lening van het ontslag worde bepaald, dat 
de schadeloosstelling ten bedrage van 
f 1500, genoemd in de verbintenis door haar 
aangegaan vóór haar opleiding tot teke
naar van het kadaster, verminderd wordt 
in evenredigheid met de reeds in Rijks
dienst doorgebrachte tijd, ofwel indien dit 
niet mogelijk is, de betaling ervan kan ge
schieden na afloop van de contractuele tijd 
van twee jaren, door te brengen in dienst 
van het Nederlands Indische Gouverne
ment, of ·wel kan geschieden in vast te 
stellen termijnen: 

0. dat gedaagde naar aanleiding van 
voormeld verzoek bij schrijven, eveneens 
gedateerd 11 Oct. 1948, no. 168, heeft be
richt aan voornoemde ingenieur-verifica
teur: 

"Naar aanleiding van Uw onderschrift 
van 22 Sept. 1948, no. 8/7578, nodig ik U 
uit de tekenaar van het kadaster Mej. A. 
..J. Visser, werkzaam aa.n het bureau van 
de landmeetkundige dienst te Rotterdam, 
te doen mededelen, dat aan haar verzoek 
niet kan worden voldaan. Aan haar zal 
slechts ontslag worden verleend, indien zij 
zorg draagt, dat de kosten der opleiding 
voor het ambt van tekenaar ad f 1500 vóór 

L. 1949 

16 Nov. 1~48, ond-er aanhaling van dagte
kening en nummer van deze brief. worden 
gestort op postrekening no. l van 'e Rijks 
Schatkist . 

.,Indien Mej. Visser aan het vorenstaan
de gevolg geeft, gelieve U mij zulks te 
doen berichten. Een afschrift dezer voeg ik 
hierbij."; 

O. dat eiseresse (toenmaals klaagster) 
tegen de besluiten, vervat in voormelde 
brieven, beroep heeft ingesteld en het 
Ambtenarengerecht te Rotterdam bij uit
spraaA: van 26 Jan. 1949 --, waarin abusie
velijk is gesteld, dat zij ie gewezen in raad
kamer op 5 Febr. in plaats van 5 Jan. 1949 
- naar welker inhoud hierbi.i wordt ver
wezen, het tegen beide besluiten, dd. 11 
Oct. 1948, ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat w. Visser voornoemd, als ge
machtigde van eiseresse tegen voormelde 
uitspraak tijdig hoger beroep heeft inge
steld en bij verbeterd beroepschrift op de 
daarin aangegeven gronden de Raad ken
nelijk bedoelt te verzoeken de aangevallen 
uitspraak te vernietigen en voorts ver
zoekt te beslissen : 

primair: dat het door eiseresse gevraagde 
verlof buiten bezwaar van den lande haar 
alsnog wordt verleend met ingang van 16 
Nov. 1948; 

subsidiair: dat haar ontslag wordt ver
leend zonder de verplichting tot terugbe
taling der opleidingskosten; 

subsidiair: dat de te betalen schadeloos
stelling wordt vastgesteld op twee vijf de 
deel der werkelijke opleidingskosten, dus 
verminderd wordt met drie vijfde deel in 
evenredigheid met de reeds volbrachte 
diensttijd en in geen geval op een hoger 
bedrag dan die werkelijke kosten; 

0. dat Mr B. R. Wesseltng als gemach
tigde van gedaagde bij contra-memorie op 
de daarin aangegeven gronden de Raad 
verzoekt de aangevallen uitspraak hetzij 
met overneming, hetzij met verbetering der 
gronden te bevestigen; 

In rechte: 
O. dat de Raad op grond van de geding

stukken en het verhandelde ter openbare 
terechtzitting als vaststaande aanneemt: 

dat eiseresse ingaande 1 Sept. 1943 op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
in dienst is getreden van de Staat der Ne
derlanden en werk7.a.am is geworden bij het 
kadaster te 's-Gravenhage; 

dat eiseresse op 29 Sept. 1944, daar zij 
in aanmerking kwam voor plaatsing aan 
het "Centraal Teeken- en Opleidingsbu
reau" te 's-Gravenhage om te worden op
geleld tot het ambt van tekenaar van het 
kadaster, heeft verklaard, bij onderhandse 
akte: 

ule. zich te verbinden niet binnen vijf 
jaren na den aan vang dier opleiding den 
dienst van het kadaster te zullen verlaten; 

"2e. bij eventueel eerder verlaten van 
den dienst, uitgezonderd het geval van wel
bewezen ziels- of lichaamsgebreken buiten 
eigen toedoen onts~n, de ten behoeve van 

r? 
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haar opleiding gemaakte koeten tot een 
bedrag van f 1500 onmiddellijk in 's Rijks 
kas ·terug te storten."; 

dat zij bedoelde opleiding heeft .genoten 
van 1 Sept. 194:5 tot 16 .Juni 1946; 

dat zij met ingang van 16 J"unl 1946 is 
benoemd tot tekenaar van het kadaster in 
tijdelijke dienst en met Ingang van 16 Juni 
1943 ·tot tekenaar van het kadaster in vaste 
dienst, dit met liJtBndplaats te Rotterdam; 

·dat aan elaeresee, nadat sij de in voor
meld schrijven van 11 Oot. 1H8, DO. 168. 
bedoelde f 1500 had gestort in 's RükB 
scha.tkiBt, bij besluit van .gedaagde .van 12 
Nov. 1948 op haar verzoek ~ervol ontslag 
utt 'e Rijke dienst la v«leend met ingang 
va.n 16 Nov, 1948; 

0. dat bij contra .... memorle is gesteld. dat 
de questies van het geweigerde verlof en 
de mededeling omtrent bet ontslag haar 
be~ -verloren hebben, nu inmiddels a.an 
er.seresse alsnog ontslag is -w,rleend. doch 
de Ra.ad deze opvatting met kan ondel"
schl"ljven, roods om deze reden. dat Diefái:
verklal'ing der aangie,,allen besluiten voor 
ehleresse een rechtsgrond llOUden kunnen 
scheppen, waarop een velTDek om restitu
tie der gestorte f 1660 .giebaseerd zou kun
nen worden; 

O. thans ten aanzien van het besluit. 
vervat in vermeld schrijven van 11 Oct. 
1943, n~ :l:'67, dat art. .J4, 1e ltd, van het 
mede op eiserease toepuiselijke Algemeen 
R1jksambtenarell.l'8glement - verder ·te 
noemen kR.A.R. ..... het volgende bepaalt: 

,..Het bevoegd gezag kan, indien daartoe 
naar .zijn oonieel termen bestaan, aan een 
ambtenaar op diens verzoek, a.l dan niet 
met behoud van bezoldigiag en al dan niet 
onder bepaalde nadere voorwaarden. ver
lof verleenen. Vertoven van langer daa een 
Jaar worden in elk .geval bulten genot van 
bezoldiging ~~ tenzij bet verlof in 
het openbaar beJang gege,v~n wordt.": 

·O. dat naar 's Raads oordeel, hetgeen 
ook het standpunt van beide partijen ia. 
hiermede aan het bevoegd gezag een dis
cretionaire bevoegdheid is gegeven het ge
vraague verlof al da.Il niet te 'Verlenen, -.ZIO

de.t de weigering, gelUk de~ vervat la in 
evenvermeld schrijven van 11 Oct.. 1946, no. 
167, .aan ~eresse het gevraagde verl~f te 
verlenen 'niet in strijd ia met het bepaalde 
in art. 14, le lid. A.R.A.R.; zijnde de Raad 
nt-et enig ander algenaeen ,y.erblndend vool:'
schrift beken~ waarmede die weigering 
zoude 1:ftrijden; 

dat hieraan het bepaalde in het rond
schrijven van 2-t Nov. 1947 van de Minister 
van OVeneese gebiedsdelen ,_ zijnde dit 
~n algemeea verbindend voorschrift -
niet afdoet; 

0. dat namens elseresse wel Is gesteld. 
dat bij evenbedoeJde weigering door ge
daagde kennelijk een ander ~bruik is ge
maakt van zijn bevoegdheid dan tot <Ie 
doeleinden. waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, doch de Raad deze opw.tttng niet 
vennag te onder&ob.1'1,fven, vermits van 
enig onredelijk of onotrlaaar motl~f ter zake 

niet -ta gebleken, hrleg.en<leel het na.mens 
gedaagde aangevoerde motief - dat het 
dienstbelang- zich ve.-rzette tegen het ver
lenen van verlot aan een vakbek\vame te
kenaar van het kadaster, omdat vervan
ging door een vakbekwame kracht uiterst 
moetujk, zo niet onm'Jgelijk zou zijn - de 
Raad alleszins redelijk en oirbaar voor
komt; 

0. dat mitsdien het beroep 'tegen het 
onderhavige besluit Yan 11 Oct. 1948, no. 
167, bij gebreke van nietigheidsgrond.en. 
a.ls vervat in a:rt. H, !e lid, ·der Ambtena
renwet 1929~ bij de aangevallen uitspraak 
t~recht ongegrond Is verklaard, :wdait die 
ultspnak in. zov~e moet worden ·beves
tigd; 

O. thans ten aanzien van het besluit, 
vervat in )let voormelde schrijven van 11 
Oct. 1948., no. 168; dat namens gedaagde 
bij contra-memorie weliswaar is aange
voerd, dat evenvermeld sohrjjven nog geen 
afwijzende beaahikking behelsde op het 
verzoek van eiseresse om ontslag, doch de 
Raad - gelijk uit het voren overwogene 
implldte reeds Is gebleken - gedaagde 
hierin Dlet vermag te volgenJ vermeldende 
dat ach.rijven. o..m. toch uitdrukkelijk, ,,dat 
aan haar ver.&oek niet kan worden vol
daan''; 

0. dat naar ook namens gedaagde biJ 
contra.JJnemorle ta betoogd, art. 94 A.R.A.R. 
een ambtfmaa.T het recht geeft op zijn ver
.zoek eervol ontalagen te worden, bepalende 
toch het le lid van dat artikel zulks utt
drukkelijk, zodat, -waar in casu het 3e lid 
dier bepaling niet van toepassing ls, het 
te <tezen aangeivochten beslutt, --.vaarbij h~t 
veitlenen van het gevraagde ontslag af" 
bankelijk is gesteld van het vervullen van 
een voorwaarde, welke op geen enkel al
gemeen verbinde.nd voorschrift steunt. in 
strijd ls met het algemeen verbindend voor
sohrlft van art. 94: voormeld; 

O. dat dit besluit mitsdien, met vernle
tiging tn zoverre van de aangevallen uit
spraak, alsnog moet WOf'den nietig ver
klaard; 

0. dat het niet nodig is tevens te bepalen. 
dat het ontslag amnog moet worden ver
leend, nu zulks immers •bij voormeld ·be
sluit van 12 Nov. 1948 reeds is geechied; 

0. dat uit het vorenstaande niet moet 
worden atgeletd. dat ei:seresse niet ver
plicht zou zijn het bedrag va.n f 1600 te be
talen• 

dat• de -vraag, of sij daartoe verplicht WB.B, 

te dezen niet aan de orde is, daar het on
è.erbavtge t~ng met de nietigver
klaring van het hlerbedoelde bestreden be
sluit is afgedaan; 

dat hier geen sprake is van toepassmg 
der artt. 115 en -.olgende der Ambtenaren
wet 19.29 betl"effende de mogelijkheid van 
inhouding. beslag en korting op bezoldi
gingen en pensk.lenen; en 

dat ·ook niet aan de orde is de vraag, of 
eiseresse het door haar inmidde~ betaalde 
bedrag als on verschuldigd betaald kan te
rugvonleren. zijnde dit trouwens een actie, 
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welke zou moeten worden ingesteld bij de 
burgerlijke rechter; 

da.t slechts - zij het ten overvloede ~ 
kan worden opgemerkt, dat de vanwege 
gedaagde overgelegde 8J)ecificatie der wer
kelijke kost-en van eiseresse's opleiding, 
daarin berekend op ± t 1800, de Raad aan
vaardbaar voorkomt; 

0. dat het vorenstaande leidt tot de 'na
volgende besliuing: 

Rechtdoende: 
·Bevestigt de uitspraak. waarvan beroep, 

in zoverre daarbij het beroep, gericht tegen 
de weigering het ge-,rraagde verlof te ver
lenen, ongegrond is verklaa.rd; 

Vernietigt die uitspraak. voor het overig~; 
Verklaart nietig het besluit van gedaag

de, dd. 11 Oct. 1948, in zoverre daarbij is 
geweigerd eiseresse op haar verzoek eervol 
ontslag te verlenen. 

(À. B.) 

17 Mei 19l9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Deviezenbesluit 1946 art. 16.) 

Req. beklaagt zlch erover, dat de 
rechter het bewezen verklaarde betalen 
ten gunste van C. wonende te Brussel~ 
·heeft gebracht onder de "o:vereenkom
sten en handelingen ten gunste van een 
niet-ingezetene", waarvan art. 5 sub 13 
Deviezenbesluit 1945 voor de toepassing 
van dit besluit de begripsomschrijving 
geeft. Die begripsomschrijving vindt 
toepassing waar in dit besluit hetzij 
overeenkomsten hetzij handelingen ten 
gunste van een niet-ingezetene om
schrijving hebben gevonden. Dit ia het 
geval In art. 16 aanhef JO. lid! met ,,in 
het binnenland ·betallngen te verrichten 
ten gunste van een niet-lngezetene". 

Uit de bewijsmiddelen volgt dat req. 
de beta.ling- verrichtte voor rekening van 
c.; die immers daardoor werd gekweten 
van de door hem aangegane verplich
ting dat bedrag als aandeel in een koop
som te betalen. Die betaling voor reke
ning van C. leverde krachtens de be
grlpsomschrijvig van art. 5 sub 13 de te
lastegelegde betaling ten gunste van C. 
,op. 

Op het beroep van G. H. P., te St. Maar
tensdJjk (Z.), van beroep handelaar In land
bouwproducten, req. van cassatie tegeu een 
vonnis van den Bijz. Polltierechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Middelburg van 7 Dec. 
1948, waarbij req. wegens "overtredblg van 
een bij of krachtens het DevlezenbeslUit 
1946 gegeven voorschrift" onder aanhalln.g 
van de ~rtt. 1, 5, 16, 31 en 62 van dat Be
sluit en 23 en 91 Sr .• is veroordeeld tot een 
geldboete van f 8000 subsidiair 4 maanden 
hechtenis. · 

Conclusie van den A.-G. Langemeijer. 

De feiten waarop het hier aankomt zijn 
de volgende. Req. wilde een partij uien ko-
pen van Jac. van N. en 7...oon, maar had niet 

de beschikking ov.er de totale benodigde 
koopprijs. Hij vond nu zijn broer en boven
dien een niet hi8'88etene, de te Bruss-el wo
nende C., 'bereid in die transactie financieel 
deel te nemen. C. verschafte f 30.000. Deze 
deponeerde hij bij J. G. van. N., niet de ver. 
koper van de uien, waar req. ze twee dagen 
later weghaalde en uitbetaalde aan die ver
koper. Ten laste va.n req. is nu bewezen en 
strafbaar Terklaard, dat hij dem betaling, 
oonder de vereiste vergunning, in strijd met 
het Deviezenbesluit 1945 heeft gedaan t-en 
gunste van dè niet ingezetene C. 

Tegen de bewezenverklarlng van hetgeen 
ligt opgesloten In de woorden .,ten gwiste 
van" en tegen de strafbaarverklaring van 
het bewezene komt req. op met een betoog 
dat ik als volgt meen te mogen weergeven: 
Requirant alleen had .met Jac. van N. 
de koop en verkoop van de uien afge
sloten. Hij betaalde de koopprijs dus louter 
te eigen gunste, ter kwijting van zijn ver
bintenis als koper. Nu ia er weliswaar de 
definitie van art. 6 onder 13 van het Besluit, 
dat "overeenkomsten en handelingen ten 
gunste van een niet tng.ezetene" definieert 
als: ,.overeenkomsten en handelingen welke 
voor rekening van een niet ingezetene, dan 
wel middellijk of onmiddellijk te diens gun
ste worden aangegaan of verricht". Echter, 
aldus nog steeds req., een dergelijke, ten op
zichte -van het spraakgebruik uitbreidende 
definitie geldt alleen waar de wettelijke re
geling precies de gedefinieerde uitdrukking 
bezigt. Art. 18 echter spreekt niet van "han
delingen of ove!l"eenk.omsten ten gunste van 
een niet lngemetene .. , maar van "betal~ 
ten gunste van een niet ingezetene". Hier 
geldt dus niet de definitie en behoudt de 
uitdrukking ,iten gunste"' zijn gewone, en
gere betekenis. 

Mij komt dit betoog niet juist voor. -Het 
oou volkomen onbegrijpelijk ~ indien de 
wetgever door zijn definitie het begrip "ten· 
gunste van een niet inger.etene" wel had 
wi.Uen verruimen voor bepalingen, waar de 
WOO!"den "handelingen of overeenkomsten•• 
in voorkomen, maar niet voor andere voor
schriften, zelfs niet wanneer die handelen 
over betalingen, die toch ongetwijfeld onder 
het begrip "handelingen" vallen. Een vol
komen redelijke betekenis daarentegen heeft 
de definitie, wanneer men haar aldus opva.t, 
dat zij de betekenis omlijnt van de term 
"ten gunste van .. , waar die in het Besluit 
gebruikt wordt In verband met handelingen 
of overeenkomate11t ongeacht met welke 
naam. deze laatste daar word.en aa.ngedald. 

Nu zou Ik de betallng door req. aan Jac. 
van N. & Zoon niet met de Politierechter 
,.middellijk ten gunste" van C. willen noe
men. Dit zou men naar mijn mening alleen 
kunnen zeggen, indien de betaling op zich
zelf :reeds, al was het dan lndireçt, v-ermo
geriarechten aan C. verechafte of op hem 
rustende verplichtingen verminderde, wat 
men hier niet kan zeggen. Wel echter ge
schiedde zij voor diens rekening, dat wil 
hier zeggen: C. was door zijn overeenkomst 
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met req. gebonden om het gebruik van zijn 
geld voor de betaling te gedogen en bij de 
afrekening met req. die betaling als te recht 
gedaan en te zijnen laste komend te laten 
gelden. Daar nu echter het verschil tussen 
,,middellijk ten gunste" ot "voor rekening" 
te ondergeschikt is -0m de weerlegging van 
req.'s v•erweer door de politierechter tot 
onvoldoende gemotiveerd te stempelen, is 
hiermede req.'s middel veroordeeld. Immers, 
volgens de voorafgaande redenering is het
geen onbetwistelijk is geschied een betaling 
ten gunste van een niet ingezetene in de 
zin der toepasselijke regeling. Zowel het 
bewijs als de strafbaarheid is dus op deug-
delijke gronden aangenomen. , 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur en luidende: 
,,S., althans v. t. van art. 338, 350, 351 Sv. 

juncto art. 5 en 16 Deviezenbesluit 1945 zijn
de toch in het beroepen vonnis ten onr-echte 
bewezen en strafbaar verklaard, dat de han
deling van requestrant ten gunste van een 
niet-ingezetene werd verricht;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van req. is bewezenverklaard, dat hij 
"in het jaar 1947 te Zwijndrecht in strijd 
met het voorschrüt van art. 16 yan het De
viezenbesl uit 1945 ten gunste van een ze
kere C., wonende te Brussel in België, een 
bedrag van f 30,000 aan binnenlandse be
taalmiddelen heeft betaald aan de firma 
van N., gevestigd te Zwijndrecht, zulks an
ders dan krachtens een vergunning als be
doeld in het Deviezenbesluit, 1946 ;" 

0. omtrent het middel van cassatie : 
dat req. zich in de eerste plaats erover 

beklaagt, dat de rechter het bewezenver
klaarde betalen ten gunste van C., wonende 
te Brussel, heeft gebracht onder de "over
eenkomsten en handelingen ten gunste van 
een niet-ingezetene", waarvan art. 5 sub 13 
van het Deviezenbesluit 1946 voor de toe
passing van dit besluit de begripsomschrij
ving geeft; 

dat echter die begripsomschrijving niet, 
zoals het middel blijkens de toelichting wil, 
slechts kan worden toegepast indien dit be
sluit elders de uitdrukking "overOOllkom
sten en handelingen ten gunste van een 
niet ingezetene" bezigt, hetgeen nergens 
het geval is, doch toepassing vindt waar in 
dit besluit hetzij overeenkomsten hetzij han
delingen ten gunste van een niet-ingezetene 
omschrijving hebben gevonden; 

dat dit in art. 16 aanhef juncto lid 2 het 
geval is met "in het binnenland betalingen 
te verrichten ten gunste van een niet-inge
zetene", zodat de eerste grief ongegrond is; 

O. dat req., voorgeval van ongegrondbe
Tinding van füe grief, in de tweede plaats 
betwist, dat zijn betaling ten gunste van 

den niet-ingezetene C. uit de gebezigde be
wijsmiddelen kon worden afgeleid; 

dat echter door req. ter terechtzitting is 
verklaard, dat hij van de firma Jac. van N. 
te Zwijndrecht een partij uien heeft gekocht 
en, daar hij niet over voldoende kapitaal 
beschik.te, een zekere C., wonende te Brus
sel. als deelgenoot in deze zaak heeft geno
men, en dat deze C. voor f 30.000 mee deed; 
waartegenover blijkens ambsedig prooes
verbaal van 23 April 1948 door C. aan ver
balisanten is verklaard, dat hij met req. de 
transactie met die uien heeft gedaan; 

dat req. voorts verklaarde, dat C. hem 
verzocht genoemd bedrag te halen bij een 
zekere van N. als aandeel in de koopsom en 
,,dit bedrag voor hem, C., aan de firma Jac. 
van N. te Zwijndrecht te betalen", alsmede 
dat hij dit vervolgens had gedaan; 

dat hieruit, ongeacht hetgeen de rechter 
daaromtrent overwoog, kan volgen dat req. 
deze betaling verrichtte voor rekening van 
C., die immers daardoor werd gekweten van 
de door hem aangegane v•erplichting dat 
bedrag als aandeel in de koopsom te beta
len; 

dat die betaling voor rekening van C. 
krachtens de begripsomschrijving van art. 5 
sub 13 de telastegelegde betaling ten gunste· 
van C. opleverde; 

dat derhalve ook de tweede grief en daar-
mee het middel in zijn geheel faalt; · 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

19 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 'art. 55quater.) 

Terecht heeft de Minister het feit, dat 
de enige openbare lagere school door een 
gering aantal leerlingen wordt bezocht, 
in verband waarmede de kosten per 
leerling een hoger bedrag aanwijzen dan 
bij een normaal aantal leerlingen het 
geval zou zijn, aangemerkt als een bij
zondere omstandigheid in de zin van 
art. 55quater. Daarbij doet niet terzake, 
of de vergoeding voor de bijzondere la
gere scholen voldoende is te achten daar 
de besturen dezer scholen zonodig langs 
de weg van art. 101 of art. 101 ter ver
hoging hadden kunnen vragen. 

Wij, JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door 1. het bestuur der vereniging voor 
Schoolonderwijs op Gereformeerde Grond
slag, als bestuur der bijzondere lagere 
school te Heeg 228, 2. het bestuur der ver
eniging voor Christelijk Onderwijs te Jut
rijp-Hommerts, als bestuur der bijzondere 
lagere school aldaar, 3. het bestuur der ver
eniging tot stichting en instandhouding van 
een school voor lager onderwijs op gerefor
meerde grondslag, als bestuur van de bij
zondere lagere school te Oudega 54, 4. het 
bestuur der vereniging tot stichting en in
standhouding van een school met de Bijbel 
te Gauw, 5. het bestuur der bijzondere la-
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gere school te Oudega, no. 113, 6. het be
stuur der Sint Josephschool te Heeg en 7. 
het bestuur der vereniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke scholen, 
als bestuur der bijzondere lagere school te 
Heeg, Hoofdstraat 94, tegen de beschik
king van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 6 Juli 
1948, no, 40.930, afdeling L.O., houdende 
inwilliging van het verzoek van de raad 
der gemeente Wijmbritseradeel van 27 April 
1948, om toepassing van artikel 55quater 
der Lager-Onderwijswet 1920, ten aanzien 
van de enige openbare lagere school te IJs
brechtum in die gemeente over het jaar 
1949; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuul", geboord, advies van 
20 April 1949, No. 468/l; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Mei 1949, No. 37.338, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kuns
ten en Wetenschappen bij beschikking van 
6 Juli 1948, No. 40.930, afdeling L. 0., de 
Onderwijsraad gehoord, het verzoek van de 
raad der gemeente Wijmbritseradeel van 
27 April 1948, om toepassing van artikel 
55quater der Lager-Onderwijswet 1920 ten 

aanzien van de enige openbare lagere school 
te IJsbrechtum in die gemeente over het 
jaar 1949, heeft ingewllligd, daarbij overwe
gende, dat de omstandigheden, waarin deze 
school verkeert, dermate overeenstemmen 
met die, welke voor het jaar 1948 aanlei
ding hebben gegeven tot toepassing van 
artikel 55 quater der Lager-Onderwijswet 
1920, dat er, ook wat het jaar 1948 betreft, 
voldoende grond is voor de toepassing van 
dit wetsartikel; 

dat het bestuur der vereniging voor · 
Schoolonderwijs op Gereformeerde Grond
slag, van welke vereniging uitgaat de bij
zondere lagere school te Heeg 228, in be
roep aanvoert, dat over de jaren 1943 tot 
en met 1947 de uitgaven volgens artikel 
101, le lid, door het bestuur van de bij
zondere lagere school te Heeg 228 gedaan, 
respectievelijk bedroegen f 1547,96, f 1874,29, 
f 1956,97, f 2234,43 en f 2932,20, derhalve in 
totaal over deze vijf jaren f 10.545,85; dat 
door het bestuur over dezelfde vijf jaren 
werd ontvangen resp. f 1227,02, f 1257,76, 
f 2129,82, f 1385,39 en f 1456,00 en derhalve 
in totaal f 7 455,99; dat de gedane uitkerin
gen bij lange niet voldoende ~ijn om de 
kosten volgens artikel 101. lid 1 te dekken 
en het tekort oyer deze vijf jaren ad 
f · 3089,86 uit eigen middelen moet worden 
bijg.èpast; dat ook over 1949 met grond ver
wacht kan worden, dat zelfs een bedrag ad 
f :25 per leerling ontoereikend zal zijn, gelet 
o:Jil de kosten, die het onderhoud der ge
bouwen, beloning vakonderwijzeres voor 
vak · K, kosten voor verwarming, hogere 
beloning voor schoonhouden en stoken der 
centrale verwarming, de duurte van boe
ken; cahiers, leermiddelen en andere _ma
terialen vragen, temeer daar al deze jaren 

aan onderhoud practisch niets gedaan is 
kunnen worden; dat tevens telken jare een 
bedrag ad plus minus f 160 betaald moet 
worden voor verbruik der lokaliteit voor 
onderwijs in lichamelijke opvoeding ( Gym
nastieklokaal) uit de gewone exploitatie; 
dat het hem voorts bevreemdt, dat de bur
·gemeester van Wfjmbritseradeel telkenjare 
met het verzoek om toepassing van art. 
55 quater terugkomt, terwijl toch bij Ko
ninklijk besluit van 20 October 1945, no. 11, 
is beslist, dat het verzoek van voornoemde 
burgemeester van 6 Januari 1944 voor toe
passing van artikel 55 quater over 1944 -
voor het eerst toegelaten door de Secreta
ris-Generaal - uiteindelijk is afgewezen na 
het beroep van 16 besturen der bijzondere 
lagere scholen in Wijmbritseradeel en wel 
op meerdere gronden, die naar appellante 
oordeel nog gelden en eer in versterkte 
mate; dat het hem daarom voorkomt, dat 
ook thans zulk een verlof tot toepassing 
van artikel 55 quater geen recht van be
staan heeft, evenmin als voor 1944; dat 
zijn bestuur dan ook meent, dat de rechts
gronden, die indertijd leidden tot vernieti
ging van het besluit tot toepassing van art. 
55quater van 9 Maart 1944, thans nog meer 
spreken dan toentertijd; dat men die gron
den voor vernietiging niet beter kan aan
voeren dan zoals zij in het besluit van 20 
October 1945, no, 11 worden uitgedrukt; 
dat dit verzoek te meer klemt, daar het 
aantal leerlingen der voornoemde bijzon
dere ~ere school in dalende lijn is, terwijl 
meerdere kosten verhoging aanwijzen; 

dat de overige in beroep gekomen 
schoolbesturen ieder voor zich soortgelijke 
bezwaren aanvoeren; 

O. ten aanzien van het beroep van het 
bestuur van dé vereniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke scholen, als 
bestuur van de bijzondere lagere school te 
Heeg, Hoofdstraat 94, da.t, aangezien de 
bestreden beschikking van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op 
6 Juli 1948 is toegezonden en het beroep
schrift na 5 Augustus 1948 is ingekomen, 
deze appellant de termijn van 30 dagen, in 
artikel 55 quater, derde lid, der La.ger-On
derwijswet 1920 voor het komen in beroep 
gegund, niet heeft in acht genomen en 
mitsdien niet-ontvankelijk dient te worden -
·verklaard in zijn beroep; 

0. ten aanzien van de overige beroepen, 
dat uit de overgelegde bescheiden blijkt, 
dat de omstandigheden, waarin de openbare 
lagere school te IJsbrechtum verkeert niet 
noemenswaardig verschillen van die. -welke 
voor het jaar 1947 aanleiding gaven tot het 
Koninklijk besluit van 25 September 1947, 
no. 28; 

dat derhalve ook thans moet worden ge
oordeeld, dat in de bestreden beslissing de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen terecht het feit, dat de enige 
openbare lagere school te Wijmbritseradeel 
door een gering aantal leerlingen wordt 
bezocht, in verband waarmede, naar uit de 
stukken is geb_leken, de kosten, per leerling 
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berekend, een hoger bedrag aanwijzen dan 
bij een normaal aantal leerlingen het geval 
zou zijn, heeft aa:qgemerkt als een bijzon
dere omet.andlgbeid, welke in dit geval de 
toepassing van artikel 56 quater der Lager
Onderwijswet 1920 wenselijk maakt; 

dat derhalve het venoek van de gemeen
teraad van Wijmbrlt8eradeel terecht ia in-· 
gewilligd; 

dat hierbij niét ter zake doet, of de ver
goeding voor de bijzondere lagere scholen 
voldoende is te achten. daar de besturen 
dezer scholen, indien Zij menen. dat dit niet 
het geval ls, langs de weg van artikel 101 
of. artikel 101 ter der Lager--Onderw'ijswet 
1920 verhoging hadden kunnen vragen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 ° ◄ het bestuur van de vereniging tot 

stichting en instandhouding van Christe
lijke scholen, als bestuur van de bijzondere 
lagere school te Heeg, Hoofdstra.a.t 94, niet
ontvankelijk te verklaren 1n zijn beroep; 

2°. de overige beroepen ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Ondenvija. Kunsten 
en Wetenschappen ia belast enz. 

(A.B.) 

SO Me« 19,j9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 4 le lid sub 111.) 

De onderhavige spoorwegovergang is 
door Ged. Staten ten onrechte ingevolge 
art. 4 lid 1 sub III als openbaar aange
merkt, aangezien deze o'1lergang te allen 
tijde een doodlopende weg is geweest, en 
in de mkeU;ike beschrijving van het ont
werp voor de aanleg van de spoorweg, 
g0edgekeurd in 1883, ia vermeld, dat 
voor het behoud van de passage over 
de betreft.ende weg, indien zulks gevor
derd zou wordèn, een particuliere over
weg zou worden gemaakt, hetgeen ook 
inderdaad is geschied. Uit een en ander 
volgt de aanwijzing dat het weggedeelte 
niet tot openbare weg 18 bestemd, terwijl 
uit de omstandigheid, dat het wegge
deelte van oude voor feder toegankelijk 
is geweest, gevoegd bij het feit. dat in 
een oude kadasterkaart de weg is voor
zien van de aanduiding O.W., niet het 
tegendeel voortvloeit. 

W:lj .JULIANA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Naamloze Vennootschap Neder
landse Spoorwegen te Utrecht., tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
8 .Juli 1947, 3e Afdeling, No. 5381, tot vast
stelling van de wegenlegger der gemeente 
Enschede; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schtllen van Bestuur, geboord, advies van 
2Ó April 1949, No. 938 (1~48); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 11 Mei 1949, No. 
'711, Directie van de Waterstaat, Afdeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij bo-

vengenoemd besluit de wegenlegger der ge
meente Enschede hebben vastgesteld; 

dat hierbij, voor zoveel thans van belang, 
overwogen ts. èlat utt een ingesteld onder
zoek is gebleken, dat de weg No. 368 sinds 
mensenheugenis voor het opênbaar verkeer 
beeft opengestaan; dat volgens het kadas
ter het weggedeelte. dat thans kadastraal is 
genummerd 1397 en 830, reeds vóór de aan
leg van de spoorweg be8tond; dat op de ge
raadpleegde hulpkaart 1888, waarop de 
nieuwe spoorbaan ln rood is aangegeven, in 
de weg de letters ~O. w ... dlt is openbare 
weg, staan vermeld; dat blijkemi ingewon
nen inlichtingen de eigendom van de over
weg met opritten nog berust bij de ge
meente Enschede; dat uit een en ander mag 
worden afgeleid, dat tle rechthebbende aan 
deze weg te eniger tijd de bestemming van 
openbare weg heeft gegeven; dat de be
doelde weg mitsdien ingevolge het bepaalde 
in art. 4, lid 1 sub III der Wegenwet als 
openbaar moet worden aangemerkt en der
halve terecht op de legger is gebracht; 

dat de appellante van dit besluit in be
roep is gek.omen, aanvoerende, dat zij tegen 
deze legger het bezwaar beeft, dat daarin is 
opgenomen de Spoorwegovergang, gelegen 
in weg No. 368; dat tegenover de door Ged. 
Staten, blijkens hun besluit va.n 8 .Juli 1947, 
bij de handhaving van de weg op de wegen
legger in aanmerking genomen overwegin
gen. moet worden opgemerkt, dat aan de 
mededeling, dat de weg sinds mensenheu
genis voor het openbaar verkeer beeft open
gestaan - zonder dat daarbij, als bij alle 
andere in dit besluit behandelde gevallen 
wel geschiedde, wordt vermeld. dat de · weg 
op een legger van openbare wegen yoor
kwam - geen andere betekenis is toe te 
k,ennen, dan dat de weg steeds Vi)Or een 
ieder toegankelijk is geweest, zij het dan 
s1echts "ter bede", gel.ijk overeenkomstig 
de bepalingen der Wegenwet tijdig vóór 
het in werking treden dier wet ter plaatse 
duidelijk kenbaar is gemaakt; dat de over
weging, dat de weg reeds vóór de aanleg 
van de spoorweg bestond, evenmin iets zegt 
omtrent de openbaarheid van de weg, ter
wijl daarentegen vaststaat, dat de spoor
wegovergang in deze weg" bij de aanleg van 
de spoorweg als een particullere overweg 
is aangeboden en als zodanig aanvaard, 
hetgeen hierna verder zal worden aange" 
toond; dat de aanduiding O.W. op de ge. 
raadpleegde bulpkaart bezwaarlijk als een 
onmisk.enbare aanwijzing van de openbaar
heid kan worden erkend, aangezien bet ka
daster geen bewijskracht heefti dat ten
slotte de omstandigheid, dat de overweg en 
de opritten niet bU baar in eigendom zijn. 
in generlei opzicht in verband staat met 
het al dan niet openbaar zijn van de over" 
weg, en dus niet ter mke dienende ia; dat 
teg·enover deze, niet als geldige aan-wijzin
gen van de openbaarheid van dein deze weg 
gelegen spoorwegovergang te aanvaarden 
overwegingen de positieve ~gevens staan. 
welke aan het archief der Naamloze Ven
nootschap Nederlandse Spoorwegen zijn 
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ontleend. die het tegendeel bewijaen.; dat 
met name uit de zakelijke beschrijving van 
het ontwerp voor de aanleg van de lokaal
spoorweg Ruurlo-Enacbede~ met bijbeho
rende tekeningen, goedgekeurd door de Mi-· 
nieter van Waterstaat, Handel en Ntrver
heid van 4 Augustusi 1888, duidelijk blijkt, 
d&t deze overweg bij de aanleg van boven" 
genoemde spoorweg als een pe.rtlculiere 
overweg is ·aan.geboden. in welke beschrij
ving namelijk is. vermeld. dat voor het be
houd van de passage over de betreffen@ 
weg - lndlen zulks gevorderd. zou worden 
- een particuliere overweg zou worden ge. 
1118,11.kt, het.geen dan ook is geschied, aan.ge
zien bij de tervisielegging van bovenge
noemd ontwerp biertegen geen beewaar 
werd lng~diend; da.t dientengevolge deze 
overweg van de aanleg af als particulleir 
bekend heeft gestaan; dat dao ook-gel\fk 
hiervoor reeds opgemerkt - ter voldoeninMï 
aan art. 4, &litb 2. der Wegenwet tijdig voor 
het in.werking tre~n van de Wegen.wet bij 
deze overweg borden met het opschrift 
,,Eigen weg N.S." zijn ge11ia.a.tst ter aan
duiding, dat de spoorwegovergang slechte 
ter bede voor een ieder toegankelijk is. 
welke borden nog steeds ter plaatse aan
wezig zijn: dat zij, appellante, op grond van 
het vorenstaande verzoekt, de in weg No, 
358 gelegen spoorwegovergang van de leg" 
ger a.t t& voeren; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
weg No. 368, en due ook het gedeelte van de 
weg, dat bestaat uit die door de appellante 
bedoelde spoorwegovergang met oprltte.n, 
na l October 1902 dertig acht.ereenvolgende 
jaren voor een ieder toegankelijk is ~weeatw, 
doch dat de appeDante bij deze spoorweg
overgang tijdig borden met het opschrift 
.,Eigen weg N.s.•· heeft geplaatst; 

dat de vraag is gerezen_ of deze plaatsl,ng 
wellicht onbevoegdelijk is geschied, docb 
dat niet ia komen vaat te·s~ ,µat dit In
derdaad het geval ~ wesbalve aan de plaa.t" 
a1ng geen gevolg kan worden ontzegd; 

dat uit het voorgaande voortvloeit, d&t 
het weggedeelte niet openbaar is kra.cbtens 
het bepaalde onder l en· lI van. art.· -i1 Ud l, 
der Wegenwet; 

dat de weg no. 368, zoals uit de nader op 
verzoek van de Afdeling van de Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur inge
wonnen inlichtingen blljkt_ te allen tijde 
een doodlopende weg is geweest; 

dat voorts door de a.ppe]la.nte aannemelijk 
is gemaakt, dat in de zakelijke be.echrijving 
van het Qll.twerp voor de aanleg VaJ.\ de 
spoorweg, goedgek.e.urd in 1883, is vermeld, 
dat voor het behoud van de l)aSSage over 
de betreUende weg, indien zulks gevorderd 
zou worden, een particuliere overweg• zou 
worden gemaakt., en dat dit ook iDderdaad 1s 
geschied; 

dat uit een en ander een aanwijzing volgt. 
dat het weggedeelte niet tot o{)enba.re wes 
is bestemd. terwijl uit de omstandigheid, 
dat het weggedeelte van ouds voor ieder 1Qe. 
gankelijk 1s geweest, gevoegd bij het telt. 

dat ln een oude kadasterkaart de weg is 
voon:Mn van de aa.nduidtng O.W., niet het 
tegendeel voortvloeit: 

dat de bestemming tot open.ba.re weg 
evenmin uit andere omatandigheden blijkt; 

dat derhalve het wegg~lte ook niet 
krachtens het vermeld& onder III van ge
noomde wetsbepaling- openbaar is te acb
ten; 

dat mitsdien dit weggedeelte ten onr,echte 
in de wegenlegger is opgenomen; 

Ge21ien de Wegenwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving VOOP het overige van het 

bestreden besluit van Ged. Staten van 
Overijssel, te beslissen, dat de door hen 
vastgestelde wegenlegger van de gemeente 
Enschecre in die zin be-boort te word-en ge
wijzigd, dat de daaFin opgenomen beschrlj~ 
ving van weg no. 358 komt te luiden als 
volgt: enz. 

Onze Mlnlstër van Verkeer en Waterstaat 
is belast enz. 

(A.B.) 

20 Mei 1949. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht .Amsterdam. ( Ambtena
renwet 1929 artt. 48 en 58, te Ud.) 

Gedekte nletigheict, aangezien anders 
tengevolge van de nletlgverklarl°' der 
ontslagbesluiten, betrok~ene, die als 
N.S.B.er in zijn beide gemeentelijke 
functies was benoemd, weer in dienst 
der gemeente ,zou komen. 

Nlet;lg zijn de beslui~n, inhoudende 
onmtddelliJk ingaand ontslag, aangezien 
aan zodanig ontslag een bepaling- in het 
gemeentelijke ,µnbtearenregleme:nt In 
de weg staat . 

V., wonende te A, klager, 
tegen: 

a. de Raad der gemeetite A., b. het College 
van :Surgemees,ter en Wethouders van A., 
verweerders. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, • 
Ten aanmen der I etten: 
O. dat de toenmattge burgemeester van 

A.~ bij }?eslu1t van io Januari 194.f~ de 
kfager heeft gescborst in en bij besluit 
van 3 Maart 1944, no. 6018 de klager on
middellijk In.gaand ontslag heeft verleend 
uit zijn functies van: 

a. wethouder dier gemeente; 
b, commandant van de gemeentelijke 

luchtbeschermingsdienst; 
c. commandant van de gemeentelijke 

brandweer; 
0. dat klager bij een schriftuur gedag

tekend 11 Maart 1944, tegen beide besluiten 
beroep heeft aangetekend, daarbij kenneliJ"k 
bedoelende te vorderen dat het Gerecht d,1e 
besluiten zal nietig verldaren; 

.ln rechte; 
O. dat bei.Ge ~ngevallen besluiten, voor

:,..over betreffende schorsing in en ontslag uit 
elk der daarin genoeinde fqnctles, be-
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schouwd moeten worden als afzonderlijke 
besluiten van de toenmalige burgem~ester 
van A. ten aanzien van klager in elk der 
betrokken functies; 

0. ten aanzien van de beslissing tot .schor
sing in en ontslag uit de functie van wet
houder, deze besluiten niet in strijd zijn te 
achten met de toepasselijke bepalingen van 
de Verordening no. 152 van 1941 van de toen
malige Ri,jkscommissaris voor het bezette 
N ederla.ndse Gebied en klqers beroep, voor 
zover tegen deze besluiten gericht, onge
grond behoort te worden verklaard; 

0. dat op klager in ztjn hoedanigheid van 
commandant van de gemeenteli,jk.e luchtbe
schermingsdienst en van COOll1l8Jldant van 
de gemeentelijke brandweer van toepassing 
is het "reglement voor ambtenaren In dienst 
der gemeente A,", zoals dat ten tijde van het 
nemen der ten deze aangevallen besluiten 
luidde; 

0 d&t de besluiten tot schorsing In ge
melde functi'es niet geacht kunnen worden 
in strijd te zijn met het bepaalde in art. 87, 
lid 2, van gemeld reglement, zodat klagers 
beroep in zoverre eveneens ongegrond dient 
te worden verklaard; 

O. dat de besluiten tot ontslag uit evenge
melde functies - dat gelet op de vooraf
gaande schorsing als een ontslag bij wijze 
van straf moet worden aangemerkt- In elk 
geval reeds In strijd zijn met de bepaling 
van art. 88, lid 2, van meerbedoeld regle
ment, hetwelk de verlenging van een onmid
dellijk ingaand ontslag In de weg staat; 

O. d&t deze beide ontslagbesluiten In zo
verre nietig móeten worden verklaard; 

O. dat .echter naar het oordeel van het 
Gerecht het algemeen belang er zich tegen 
verzet, dat klager, die als N.S.B.-er In even
genoemde functies was benoemd, tenge
volge van deze nietigverklaring weer in 
dienst der gemeente A. zou komen, zodat 
het Gerecht termen aanwezig acht om met 
toepassing van art. 48 der Ambtenarenwet 

· 1929 de nietigheid voor gedekt te verklaren: 
Rechtdoende: 

. Verklaart gegrond klagers beroep tegen 
de besluiten van de toenmalige burgemees
ter van A. tot ontslag van klager uit zijn 
functies van commandant van de gemeen
telijke luchtbeschermingsdienst en van 
commandant van de gemeenteli,jk.e brand
weer, waartegen ten deze beroep; 

Verklaart die besluiten nietig; 
Verklaart de nietigheid van die beslu_iten 

voor gedekt; 
Verklaart klagers onderhavige beroep 

voor het overige ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

28 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Van het geraken In een toestand, die 
ondersteuning noodmkelijk maakte 
.korte titel" na de komst van de arme in 
de andere gemeente is geen sprake, 

waar de arme eerst ruim 6 maanden na. 
de komst in die gemeente in ondersteu
ning is opgenomen. Art. 40 kan derhalve 
in dit geval niet worden toegeoest. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Anna. 
Maria Emous: . 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
26 Augustus 1948, No. 872 en 6 October 1t48, 
no. 872/287 en 17 November 1948, No. 872{ 
306; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 13 Mei 1949, Afde
ling Maatschappelijke Zorg I, (Bureau Al
gemene en Juridische Zaken) No. 15821 
(W); 

O. dat Mejuffrouw A. M. Emous, geboren 
in 1884 te Amsterdam, met haar vriendin 
Mevrouw Crombosch, die gedurende 35 ja
ren te Apeldoorn pension had gehouden, op 
16 April 1947 naar Amsterdam vertrok; dat 
zij op 28 September 1947 door de Gemeen~
lljke Dienst voor Soclale Zaken te Amster
dam in ondersteuning werd opgenomen; 

dat burgemeester en wethouders van Am
sterdam van oordeel zijn, dat vanwege de 
gemeente Apeldoorn invloed is uitgeoefend 
op de komst van Mejuffrouw Emous te Am" 
sterdam, doordat de Gemeentelijke Dienst 
voor Sociale Zaken te Apeldoorn baar ver
huiskosten beeft betaald; dat hieraan niet 
afdoet, dat een pleegzoon van Mevrouw 
Crombosch, H. E. Urban. geboren op 30 
Augustus 19!4, beloofd bad in haar onder
houd te voorzien, aangezien deze Urban na. 
enige tijd niet bereid bleek Mejuffrouw 
Emous verder te onderhouden, waartoe hij 
ook geen enkele wettelijke verplichting 
heeft: dat Mejuffrouw Emous door haar 
leeftijd en wegens invaliditeit (rheumatisch 
en mank tengevolge van een heupoperatie) 
niet tot werken in staat is; dat naar hun 
oordeel de gemeent.e Apeldoorn verplicht la 
de kosten va.n ondersteuning van deze arme, 
die niet tot werken in staat Is - volgens 
het derde Ud van art. 40 der Armenwet voor 
de tijd van drie jaren - aan de Burgerlijke 
Instelling voor Maatschappelijke Steun te 
Amsterdam te vergoeden; 

dat burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn aanvoeren, dat de dames Crom
bosch en Emous, blijkens het te dezer zake 
uttgebra.cbte rapport, haar verzoek om be
taling der verbuizlngskosten hebben ge
grond op de mededeling, dat zij in Amster
dam, waar hun pleegzoon reeds werkzaam 
was op een bureau van het Ministerie van 
Financiën tegen een maandsalaris van t 136, 
generlei hulp meer zouden behoeven; dat 
deze pleegzoon wellswaar te haren opzichte 
niet onderhoudsplichtig is, doch uitdruk
kelijk heeft beloofd en deze belofte ook 
schriftelijk heeft bevestigd, dat hij de zorg 
voor de genoemde dames op zich zou ne
men; dat uit het f@it, dat Mejuffrouw 
Emous eerst een half jaar na haar aan-
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komst in Amsterdam hulp heeft aange
vraagd, af te leiden is, dat de meergenoem
de pleegzoon zijn belofte aanvankelljk na
kwam; dat het dan ook bevreemdt, dat uit 
de brief van de Directeur van de Gemeente
lijke Dienet voor Sociale Zaken te Amater
dam niet blijkt, dat zijnerzijds enige moeite 
is gedaan om hem zijn schriftelijk aan
vaarde verplichtingen te doen nakomen: 
dat, aangezien hier gelegenheid was om 
hulpbehoevenden op te heffen. geen vrijheid 
is gevonden het ver7.<>ek om betaling der 
v,erbulzingskosten af te wtjzen; 

0. dat art. 40 der Armenwet. naar luid 
van die wetsbepaling, slechts toepassing 
kan vinden, wanneer de arme bij zijn komst 
in de gemeente, alwaar hij wordt onder
steund, reeds v.erkeerde of korte tijd na zijn 
komst in die gemeent.e geraakte in een toe
stand, dle ondersteuning noodzakelljk 
maakte; 

dat zodanige omstandigheid zich in dit 
geval niet voordoet, daar blijkens de over
gelegde stukken Mejuffrouw Emous, na 
zich op 16 April 1947 te AII18terdam te heb
ben gevestigd, eerst op 28 September daar
aanvolgende, dus ruim 6 maanden later, in 
ondersteuning is opgenomen; 

dat derhalve art. 40 der Armenwet hier 
niet kan worden toegepast; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en ve1•etaan: 
te verklaren, dat een geval, ale bedoeld 

bij art. 40 der Armenwet, zich hier niet 
voordoet, en dit artikel mitsdien met be
trekking tot dit geschil geen toepassing 
kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

!,f Mei 19,f9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Sv. artt. 359, 378; Besluit Ber. Econ. 
delicten, art. 1.) 

Het middel, klagend dat niet Ie be
paald wanneer de bevolen sluiting der 
zaak ingaat, stuit hierop af, dat de ale 
geschonden vermelde artikelen, noch 
enig ander wettelijk voorschrift, den 
rechter opdragen te bepalen wanneer de 
bedoelde bijkomende straf ingaa.t. 

Het middel klagend dat t .1.1. niet in 
het vonnis is vermeld faalt, daar de 
Pol.rechter het vonnis, waarvan beroep, 
ook t.a.v. de bewezenverklaring beeft 
bevestigd en voor zodanig geval de eis, 
dat het vonnis het telaste gelegde bevat, 
geacht moet worden niet te gelden. 

Het beroep op art. 378 Sv. wordt te 
vergeefs gedaan, daar de in het eerste 
Ud van dit artikel bedoelde wijze van 
aantekening van het mondeling vonnis 
redelljken zin ~iet, wanneer de Pol.
rechter, bedoeld in art. 6 Besluit Ber. 
Econ. delicten, op grond van art. 21 van 
dit besluit recht doende in hoger be
roep, het vonnis van den eersten rechter 
bevestigt, ~n dan ook voor zodanig von
nis niet geldt. 

Op het beroep van C. P. V., te 's-Graven
bage, aardappel- en groentehandelaar van 
beroep, req. van cassatie tegen een monde
ling vonnis van den Politierechter, belast 
met de berechting van econ. delicten bij de 
AlT.-Rechtbank te 's-Gravenbag~ van 31 
Jan. 1948, houdende bevestiging in hoger 
beroep van een mondeling vonnis, den 27en 
Aug. 1947 door den Tuchtrecht.er voor de 
Prijzen in het arrondissement 's.Graven
hage gewezen, waarbij req. ter 7.8.ke van 
.,een voorschrift gegeven krachtens de artt. 
3 of 4 van de Prijsopdrijvinge- en Hamster
wet 1939 niet nakomen", met aanhaling van 
de artt. 4 der Prijzenbeschikking consump
tieaardappelen, oogst 1946, 8, 4 en 12 der 
voornoemde wet, 1, 5, 11 van het Besluit 
ber. econ. delicten., Is veroordeeld tot een 
geldboete van éénhonderd gulden, sluiting 
der zaak en stillegging der bedrijfsmiddelen 
gedurende den tijd van veertien dagen, .en 
openbaarmaking van het vonnis op koeten 
van req. in twee plaatselijke bladen. en door 
middel van aanplakking aan het perceel .van 
req. gedurende den termijn van sluiting. 

Conclusie van den Adv.-Gen.. Hooykaas. 

Het eerste door req. voorgestelde middel 
van cassatie klaagt. dat in het vonnis, waar
van beroep, niet is bepaald, wanneer de be
volen sluiting der zaak ingaat. 

Het middel komt on.gegrond voor. Noch 
een der artt. 1 sub II en 6 van het Besluit 
ber. econ. delicten, ln het middel aange
haald, noch enig ander wetsartikel bevat 
het voorscbrlft, dat <Je datum van ingang 
van een bevolen sluiting der zaak in de uit
spraak moet worden bepaald. Art. 1 sub II 
van het Besluit ber. econ. delicten schrijft 
enkel voor, dat de duur van de straf moet · 
worden bepaald De datum van ingang van 
de straf kan dus, als bij vrijheidsstraffen. 
aan de beslissing van de met tenuitvoerleg
ging belaste autoriteit worden overgelaten. 

Het tweede cassatiemiddel klaagt, dat het 
vonnis, waarvan beroep, het te laste geleg-
de niet bevat. · 

Ook dit middel komt ongegrond voor. Het 
vonnis, waarvan beroep, bevestigt met ver
betering van gronden het vonnis in eerste 
aanleg en moet dus geacht worden alles t-e 
bevatten., wat dit vonnis bevatte. Dit vonnis 
nu bevatte het telaste gelegde in de vorm 
van een verwijzing naar de oproeping. 

Ik cQncludee,r tot verwerping v. h. beroep. 

De Hoge Raad enz. : 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

1. ,,S. althans -v. t. van de artt. 1 sub II 
en 6 van bet Besluit Ber. Econ. Delicten, 
omdat niet ie bepaald wanneer de bevolen 
sluiting der zaak ingaat;" 

2. ,.S. althans v. t. va,n de artt. 1 en 6 van 
het Besluit Ber. Econ. Delicten, 359 en 378 
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Sv., omdat het vonnis, waarvan cassatie, 
het ten laste gelegde niet beva.t~"' 

0. dat bij het bevestigde vonnis· van den 
eersten reehter, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste Tan req. 
is bewezen v~klaard. dat bij in of OIIl

streeks de periode Ap~Mei 1947 te Rijs
wijk N~H- door bemiddeling van zijn echt
genote te koop heeft aangeboden en -ver
k.oeht :- Zandaardappelen voor de prijs van 
f 0.12 per Kilogram. Kleiaardappelen voor 
de prijs van f 0.18 per Kilogra.m, welke prij
zen hoger waren dan toegelaten ingevolge 
de Prijzenbeschikking consumptieaardap
pelen Oogst 1946; 

O. t.a.v. het eerste mld.del, 
dat dit hierop afstuit dat de als geschon

den vermelde artikelen, noch enig ander 
wettelijk voorschrift, den rechter opdragen 
te bepalen wanneer de bedoelde bijkomende 
straf ingaat; 

0. dat ook het tweede middel :faalt, daar 
de politierechter het vonnisp waarvan be" 
roep, ook t.a. v_ de bewezenverklaring beeft 
bevestlgd en voor zodanig geval de eis, dat 
het vonnis het telaste gelegde bevat, geacht 
moet worden niet te gelden; 

dat ook het beroep op art. 378 Sv. te ver
geefs wordt ~ daar de In het eerste 
lid van dit artikel bedoelde wijze van aan
tekening van het mondeling vonnis redelij
ken zin mist, wanneer de politterecbter, be
doeld in art. 6 van het Besluit ber. econ. de
licten, op grond van art. 21 van dit besluit 
rechtdoende in hoger beroep, het vonnis 
van den eersten rechter bevestigt, en dan 
ook voor zodanig vonnls niet geldt; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

!5 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Grondwet artt. 111--Ufi; Besluit F 278 
art. 2.) 

Van de in het Besluit gevolgen van 
het huwelijk niet vijandige onderdanen 
Nr. II van 17 Nov. 1946, S. F 278, getrof
fen voorziening kan niet gezegd worden, 
dat zij dooi- de toenmalige omstandig
heden zonder het herstel van de samen
werking tussen de Kroon en de Statef\
Generaal af te wachten ntet geboden 
kan. zijn geweest, ook al was herstel van 
die samenwerking spoedig te ve:rwacb
ten. De stelling, dat het Besluit niet ver
bindend is, moet dus wot..ien verworpen. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gezien het op 13 April 1949 ingekomen 

verzoekschrift van Jan Jesse, te Leiden. 
waarin cassatie wordt verzocht van een 
beschikking van den Kantonrechter te Lei
den van 1 April 1949, bij welke beschikking 
is afgewezen een door hem gedaan verzoek 
om met vernietiging van · een besluit van 
B. en W. der gemeente Leiden~ zijn echtge
note Herta Ida Jesse, geboren Kunze, te 
plaatsen op de kiezersUjst 1949 der geme.en
w Leiden; 

0. dat verzoeker tegen voornoemd vonnls 
van den Kantonrechter te Leiden als mld. 
delen van cassa.tie heeft gesteld: 

1. S. van art. l van de Kieswet, daar zijn 
echtgenote Hert& Ida Jesse, geboren Kun.ze, 
ouder dan 26 jaren, ingezetene en gehuwd 
met verzoeker - N ederla.nder - op 6 Juni 
1940 bUjkens bijge-yoegd uittreksel uit het 
be-volkingaregister van de ~meente Leiden 
van 24 Maart 1949, volgens de Wet op het 

. Nederlanderschap en het Ingezetenschap 
door huweliJk met een Nederlander de Ne" 
derlandse nationaliteit bezit; 

2. S. van artt. 7 en 8 van de Kieswet 
door tengevolge .van ~ onder· 1 aangevoer
de schending van art. 1 dier Wet den ·naam 
van zijn echtgenote op de kiezers.lijst van 
Leiden van 1949 en sedert 1946 te doen ont
breken; 

tot toellaellittng van welke middelen zake
lijk is aangevoerd, dat de Koninklijke Be
sluiten van 16 November 1945, S. F 271~ en 
vazi 17 November 1946, s. F 278, onverbm" 
dend zijn. daar reeds op 20 November 1946 
te 's-Gravenbage een volkBvertegen.woordi. 
ging aanwezig was om met den Koning de 
wetgevende macht terstond uit te oefenen 
en dUB bij de totstandkoming dier Besluiten 
van noodwetgeving geen sprake meer kon 
zijn, terwijl bU die Besluiten ook niet zo
danige urgentie wu., dat niet gewacht kon 
w~ 20 November 194ij; 

O. dat blijkens het bestreden vonnis ver
zoeker Jesse en zijn echtgenote Herta Ida 
Kunze, geboren 17 Augustus 1907 te Frei
berg in Saksen, op 5 Juni 1940 te Leiden 
zijn gehuwd en beide echtgenoten sindsdien 
te Lelden woonachtig zün geweest; 

dat de Kantonrechter heeft geoordeeld. 
dat genoemde echtgenote Jesse geboren 
Kunze terecht niet op de kiezerslijst 1949 
dei- gemeente Lelden voorkomt, daarbij aan
nemende. dat het door verzoeker gedaan 
beroep op het niet verbindend zijn van de 
Koninklijke Besluiten -van 16 November 
1946, S. F 271, en van 17 November 1946~ S. 
F 278, onjulst ia en deze Besluiten wèl ver
bindend zijn; 

0. dat, indien het Besluit F 278 verbin
dend is, de echtgenote va.n verzoeker inge
volge het ln dat Besluit bepaalde haar Ne~ 
derlanderschap. op den d~g van het inwer
kingtreden van dat Besluit, .zijnde 17 No
vember 1945, heeft verloren en derhalve niet 
meer aan het door haar huwelijk op 6 Juni 
1940 verworven Nederlanderschap aan
spraak op plaatsing op de ki~alijst 1949 
kan ontlenen; 

0. voorts aanp.ande verzoekers stelling, 
dat het Besluit F 278 niet verbindend is; 

dat op het tijdstip van de uitvaardiging 
van dat Besluit. zijnde 17 November 1946, 
tengevolge van den oorlog de gezamenlijke 
uitoefening van de wetgevende macht door 
de Koningin en de Staten-Generaal nog 
niet mogelijk was~ 

dat in verband daarmede op dat tijdstip 
de Kroon bevoegd was genoemd-en maatre
gel van wetgeving uit te v~rdigen, indien 
deze maatregel, zonder dat het herstel van 
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de samenwerking tussen de Kroon en de 
Staten-Generaal kon worden afgewacht, 
door de omstandigheden geboden was; 

dat de beslissing of die gebodenheld be
stond, betreft een vraag van bel&id, die niet 
:Is ter beoordeling van den rechter, en de 
rechter slechts aan den maatregel verbin
dende kracht zou mogen ontzeggen, voorzo
Yer die gebodenheid niet aanwezig kan zijn 
geweest~ 

dat nu van de in het Besluit F 278 getrof
f-en voorziening - aansluitend aan die van 
Besluit F !'11, welke in verband met de bij 
de toepaaslngvan het K. B. van 'l Juni lHO, 
8. A 6, en het K. B. van 20 October 19-44, 
$. E 183-, gerezen moeilijkheden dringend 
,rerewt wu, - niet gezegd kan worden, dat 
zij door de toenmalige omstandigheden zon
der het herstel van de samenwerking tussen 
de Kroon en de Staten-Generaal af te wach
ten niet geboden kan zijn geweest, ook al 
was herstel van diè a.menwerking - het
welk uit den aard der mak een onmiddel
)ttke totstandkoming van een voorziening 
niet kon waarborgen - spoedig te verwach
ten; 

0. dat blijkens het voorafgaande het inge-
stelde beroep niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Hooykaas. 

Het is voor de tweede maal, dat verzoeker 
zich richt tot TJw Raad. In de zomer van 
1946 is verzoeker door Uw Raad niet-ont
vankelijk verklaard in het door hem inge
steld beroep in cassatie, daar hij niet de 
wetsbepalingen had aangewezen, welke hij 
beweerde, dat geschonden waren of ver
keerdelijk toegepast. Ditmaal heeft hij deze 
aanwijzing niet verzuimd, zodat de toen
malige moeilijkheid zich thans niet voor
doet. 

De feiten. waarop het beroep van verzoe
ker is gegrond, zijri de na volgende. 

Op 5 Juni lt40, dus voor de dag van in
werkingtreden van het Besluit rechtsver
keer in oorlogstijd, Stbl. no. A 6, is verzoe
ker gehuwd met zijn tegenwoordige ,echt
genote, vóór het huwelijk van Duitse na
tionaliteit. Bij het huwelijk verkreeg zijn 
echtgenote ingevolge art. 5 van de Wet op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap de nationaliteit van verzoeker, de 
Nederlandse. Zij behield deze nationaliteit 
gedurende ruim vijf ja.ar, doch verloor haar 
met ingang van 18 November 1945 tenge
volge van het inwerkingtreden van art. 2 
van het K. B. van 17 Nov. 194&, Stbl. no. F 
Z78. Sedert dat tljdstip is de echtgenote van 
verzoeker dus, waar zij de Duitse nationali
tett op 5 Juni 1940 verloor, statenlooe. Zulks 
grieft verzoeker, gelijk van zijn standpunt 
begrijpelijk is, en hij heeft de gelegenheid, 
dat kiezerslijsten moesten worden opgesteld, 
aangegrepen om deze aangelegenheid aan 
het oordeel van de in de Kieswet aangewe
zen autoriteiten, d.i. in laatste instantie aan 
het oordeel van Uw Raad te onderwerpen. 

Tot troost van verzoeker voor het geval. 

dat Uw Raad hem ook ditmàal niet zou 
kunnen helpen, waarvoor ik op nader te 
vermeld-en gronden bevreesd ben, zij ter
stond aangetekend, dat de aan-gelegenheid 
de aandacht heeft van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal en de Regering. Op de 
dag zelf, dat requirant zijn schriftuur van 
cassatie bij Uw Raad indiende, heeft de 
Minister van Justitie in de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal naar aanleiding van 
opmerkingen van het lid der Kamer mejuf
frouw Tjeenk Willink medegedeel~ dat het 
naar zijn oordeel wenselijk was de werking 
van Besluit F 278 op. te heffen o.m. ten aan
zien van de vrouwen, die hier te lande ver
blijven (Handelingen Eerste Kamer l!H8/4t 
blz. 489). Er bestaat dus gegronde hoop, dat 
verzoeker zich niet ten derde male tot Uw 
Raad zal behoeven te wenden. · 

Wat nu de meer Juridische zijden van het 
door verzoeker ingediende c~satf.eberoep 
betreft, verzoeker, die een tiental gronden 
voor cassatie vermeldt_ voert in het wezen 
der zaak slechts één cassatiemiddel aan: 

Hij klaagt, uitgaande van de gedachte, 
dat Besluit F 27&, tot stand gekomen vlak 
voor de samenkomst op 20 November 1946 
van de voorlopige Staten-Generaal, rechts
kracht ontbeert, dat in strijd met art. 5 van 
de Wet op het Nederlanderschap en inge
zetenechap bij de opstelling van de kiezers
lijst niet is aangenomen, dat zijn echtge
note de Nederlandse •nationaliteit bezit. 

Het middel is, gelijk reeds de Kanton
rechter overwoog, in strijd met het arrest 
van Uw Raad van 30 Ootober U46, N. J. 
1946 no. 787, waarbij Uw Raad besliete, dat' 
de rechter aan de door de Kroon voor de 
samenkomst v~ de voorlopige Staten
Generaal tot stand gebrachte wetsbesluiten 
verbindende kracht slechts mag ontzeggen, 
indien er op het tijdstip van totstandbren
ging geen uit de ometandigheden voort
vloeiende gebodenheid aanwezig kan zijn 
geweest tot deze totstandbrenging over te 
gaan. Gezien de dringende aard van de ma
terie, geregeld in Besluit K278, kon zodanige 
gebodenheid naar mijn oordeel zeker aan
wezig zijn. Het besluit bezit dan ook m.i. 
rechtskracht. 

Voor alle volledigheid teken ik nog aan, 
dat requirants bijkomend beroep op art. 83 
Sr. hem niet ka.n baten~ daar dit artikel 
enkel betekenis bezit voor de interpretatie 
van dat Wetboek. 

Ik acht gezien de bovenstaande overwe
gingen de aangevoerde gronden voor cassa
tie niet juist en concludeer tot verwerping 
van het beroep. 

(N . .J.) 

't1 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Wet R. O. art. 19.) 

Waar het tuchtrecht m. b. t. advoca
ten en procureurs zijn eigen regeling 
vindt in het op art. 19 R. 0. steunende 
Regl, III, komen de in het lste middel 
aangehaalde wettelijke voorschriften 
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(artt. 48, 59 Rv., 20 R. 0., 168 Grondwet), 
welke op rechtsplegingen van anderen 
aard betrekk;ing hebben, niet voor toe
passing, ook niet naar analogie, in aan
merking. 

Het 2e middel mist feltelijken grond
slag. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: Mr ~ advo
caat en procureur, (advocaat Mr J. W. M. 
Reuser); 

dat de Raad van Toezicht en Discipline 
der Orde van Advócatén bij het Gerechts
hof te Amsterdam bij hierbij over te leggen 
beslissing dd. 2 December 1948 aan verzoe
ker heeft opgelegd de straf van schorsîng 
in de uitoefening _der practijk als advocaat 
en procureur voor de duur van acht dagen, 
ingaande op de achtste dag na die waarop 
die uitspraak kracht van gewijsde zal heb
ben verkregen; 

dat deze straf aan ven;oeker is opgelegd 
omdat hij op 1 April 1948 aan haar woning 
heeft bezocht mej. A. wonende te Z, en -
volgens de Raad - daarbij wist dat zij nog 
betreffende de zaak waarover hij haar kwam 
spreken in contact stond met de advocaat 
Mr Y, althans zich daaromtrent beter had 
moeten vergewissen; waardoor :verzoeker de 
eer van de stand van advocaten en ook die 
van procureurs ernstig zou hebben ge
schaad; terwijl hij ook afgezien van dat 
contact met Mr Y, die eer zou hebben ge- · 
schaad door het enkele feit dat hij aldus een 
tegenpartij in persoon heeft bezocht; 

dat verzoeker tegen die beslissing in be
roep is gekomen bij het Gerechtshof wegens 
de grieven: 1. dat hij niet heeft geweten dat 
mej: A nog met Mr Y in contact stond, en 
zich daaromtrent ook niet voldoende heeft 
vergewist, .2. dat zijn bezoek aan mej. A de 
eer van de stand der advocaten en procu
reurs niet heeft geschaad, en 3. dat minstens 
de opgelegde straf niet in evenredigheid 
staat tot het feit; 

dat dit Gerechtshof bij hierbij over te leg
gen beschikking dd. 9 Maart 1949, aan ver
zoeker medegedeeld bij schrijven van de 
Griffier van die datum, die beslissing heeft 
bekrachtigd met de volgende woorden: 
... Gelet op de conclusie van de Procu

reur- Generaal strekkende tot bekrachtiging 
van de beslissing van de Raad van Toezicht 
en Discipline, waarvan beroep; O. daf.i het 
Hof zich geheel kan verenlgen met de be
sliesing van de Raad van Toezicht en Disci
pline en de overwegingen waarop deze be
rust; O. dat de door requestrant aangevoer
de grieven daarin hun weerlegging vinden 
en derhalve de beslissing waarvan beroep 
moet worden gehandhaafd; Beschikkende: 
bekrachtigt de beschikking waarvan beroep. 
Aldus-gewezen (enz.) 

dat verzoeker zlch door deze beschikking 
bezwaard acht en daartegen als middelen 
van cassatie aanvoert: 

1. Schending door verzuim van analogi
sche toepassing van de artt. 48 en 59 (3e 

lid) Rv., 20 (laatste lid) Wet R. 0. en 168 
( le lid) der Grondwet. 

Immers waar de grieven tegen de beslis
sinA" van de Raad van Toezicht juist neer
kwa.men op het ontbreken van gronden, al
thans het, ontbreken van logisch verband 
tussen de ale gronden aangevoerde over
wegingen en de conclusies van de Raad, 
kon het Hof zijn beschikking nimmer mo
tiveren door eenvoudig .naar de bestreden 
beslissing te verwijzen, maar alléén door 
aan te geven waarom de logische grondslag 
in die besllsslngt aanwezig was dan wel ont
brak. Anders zouden die artikelen voor alle 
arresten van het Hof. waarbij een vonnis 
wordt bekrachtigd, slechts een dode letter 
zijn, doordat die arresten zich dan steeds 
zouden kunnen bepalen tot de redenering: 
"het beroepen vonnls ls juist, omdat het 
juist is" zonder antwoord te geven op de 
grieven; 

2. S. of v. t. van de artt. 30, 32, 33 en 46 
van het Reglement no. III van orde en disci
pline voor de Advocaten en Procureurs, en 
48 Rv. 

Immers de inbreuken en missla.gen, welke 
de Raad van Toezicht kan straffen, onder
stellen algemeen bindende normen waarop 
inbreuk zou zijn gemaakt. Doch de Raad is 
zijn bevoegdhetd te buiten gegaan door zelf 
als algemeen bindende norm voor te schrij
ven dat een advocaat niet een tegenpartij in 
persoon mag bezoeken, 66k niet wanneer -
gelijk in casu de klacht van Mr Y zelf ver
meldde - het vermoeden gewettigd is dat 
deze aan een uitnodiging- geen gevolg zal 
geven. 

Niet alleen wordt deze gedragslijn door 
de advocaten - met name op het platteland 
- geenszins algemeen gehuldigd, maar zelfs 
is zij niet opgenomen geworden onder de 
door de Nederlandse Advocaten-Vereniging 
ontworpen ere-regelen. De Amsterdamse 
Raad van Toezicht publiceerde dd. Januari 
1949, doelend "op het feit dat verschlllende 
confrères, in plaats van, zoals regel behoort 
te blijven, hun cliënten, tegenpartijen en 
derden op hun kantoren te ontvangen, de
zen thuis gaan bezoeken": 

"De Raad stelt zich op het standpunt dat 
bezoeken aan de tegenpartij (bijzondere ge
vallen, dle zich overigens niet gemakkelijk 
laten bedenken. misschien uitgezonderd) 
steeds achterwege behoren te blijven, ter
wijl voor niet afgesproken, resp. niet tevo
ren aangekondigde bezoeken een uitzonde
ring zeker nooit zal kunnen voorkomen. 
Voor wat bemeken aan derden betreft kan 
niet gemakkelijk een vaste regel worden 
gesteld (enz.)". 

Aldus gaat de Amsterdamse Raad van 
Toezicht steeds verder met de onderhorige 
advocaten zéér gedetailleerde regelen op te 
leggen, aldus zijn bevoegdheid overschrij
dend, hem bij art. 30 en 46 van Reglement 
UI toegekend. Het Hof had de beslissing 
van de Raad behoren te vernietigen voor
zover daarbij aan verzoeker straf werd op
gelegd op grond van zo'n regel - die boven
dien pas 10 maanden na verzoekers bezoek 
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aan mej. A door de Raad werd gepubli
ceerd-. 

Weshalve hij zich wendt tot Uw Hoge 
Raad met het eerbiedig verzoek, de be
schikking waarvan beroep te vernietigen, 
en verder zodanig te beslissen ala Uw Raad 
ml menen te behoren, 

Conclusie Adv.-Gen. Wünveldt: 

O. dat verzoeker twee middelen heeft 
voorgedragen, waarvan het eerste niet tot 
cassatie kan leiden, omdat het een grief be
vat welke niet op de wet steunt, te minder 
nu het zich beroept op het ontbreken van
analogische toepassing van de daarin ge
noemde wettelijke voorschriften; 

O. dat ook het tweede middel verzoeker 
niet kan ba.ten; 

dat eerst na de mondelinge toelichting in 
Raadkamer duidêlijk is geworden, wat de 
strekking van dit middel is, n.l. dat klaagt 
omtrent overschrijding door de Raad van 
r.roezicht van diens bevoegdheden, doch zich 
niet in de eerste plaats richt tegen de door 
hèt Hof gegeven beschikking; 

dat het Hot de overwegingen van de Raad 
geheel heeft overgenomen, en zijn bekrach
tiging bovendien doet eteunen op hetgeen 
bij behandeling der zaak door het Hof in 
Raadkamer te gebleken; 

dat in het middel verzoeker een ander 
standpunt inneemt. dan in die Raadkamer, 
waarin hij verklaarde, dat hij inzag, dat 
hetgeen hij gedaan had, ongeoorloofd was; 

dat Mr X dan ook thans tevergeefs op
komt tegen de beoordeling der tn de be
schikking vermelde feiten: 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.; 
O. ten aanzien van de voorgestelde mid

delen van cassatie: 
dat het tuchtrecht met betrekking tot ad

vocaten en procureurs zijn etgen regeling 
vindt in het op art. 19 Wet R. O. steunende 
reglement no. III; dat de in het eerste mld
del aangehaalde wettelijke voorschriften, 
welke op rechsplegingen van anderen aard 
betrekking hebben, dus niet voor toepas
sing, ook niet naar ana.logie, in aa.nmerking 
komen; 

dat het tweede middel feitelijken grond
slag mist; dat toch blijkens de door het Hof 
van den Raad van Toezicht overgenomen 
overwegingen aan de beslissing niet ten 
grondslag ligt de algemene stelUng, dat be
zoek aan de tegenpartij niet toelaatbaar Is 
te achten, doch het onderhavige bezoek in 
de bepaalde omstandigheden, waaronder het 
plaats vond, geoordeeld is een Inbreuk op 
te leveren op de eer van den stand der ad
vocaten en procureurs; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

!8 .Mei 1949. UITSPRAAK van de Commis
sie van Beroep voor de groep van scho
len, aangesloten bij den Schoolraad voor 
de scholen met den Bijbel. (Lager On
derwijswet 1920 art. 51 bis j 0

• art. 1.25.) 
Het bepaalde bij art. 125 Ud 1 Is niet 

van toepassing met betrekking tot het 
recht op wachtgeld krachtens art. 51bls, 
daar art. 125 ltd 1 slechts betrekking 
·heeft op wachtgeld ten laste van het 
Rijk. In zodanig geval kan van hand
having van het ontslag door de Com
missie van Beroep dan ook op zijn 
hoogst alleen de rede zijn, indien de ge
meenteUjke wachtgeldverordening voör 
het recht op wachtgeld dien eis stelde. 
In casu ontbreekt zulk een verordening 
en is derhalve die eis ook niet gesteld. 
Verzoekster wordt derhalve 1n haar ver
zoek tot handhaving van het haar we
gens opheffing van haar betrekking 
verleend eervol ontslag niet-ontvanke
lijk verklaard. 

De Commissie van Beroep voor de Groep 
van Scholen, aangesloten bij den School
raad voor de Scholen met den BiJbel, enz. 

Gehoord enz. : 
0. dat aan verzoekster, Mejuffrouw I. 

Fokkens, eervol ontslag als onderwijzeres 
aan bovengenoemde school Is verleend met 
ingang van 1 Juli 1949 wegens opheffing 
van haar b~trekking; 

0. dat verzoekster geen bezwaar heeft 
gemaakt tegen dit ontslag, doch d.d. 8 
Januari 1'949 aan de Commissie handhaving 
daarvan heeft venocht: 

O. dat de betrekking van verzoekster 
wordt opgeheven, omdat het schoolbestuur 
sinds 1 Januari 1949 voor ha.e.r salaris geen 
gemeentelijke vergoeding krachtens artikel 
100 der Lager-Onderwijswet 1920 meer ont
vangt; 

dat verzoekster, aangezien haar jaarwed
de tot dan toe door de gemeente werd ver
goed, geen aanspraak heeft op wachtgeld 
ten laste van het RiJ"k op grond van artikel 
125 dier wet; 

dat zij echter krachtens artikel 51bis aan
spraak zou ,hebben kunnen doen gelden op 
gemeentelijk wachtgeld. indien in de ge
meente Bussum een regeling zou hebben 
bestaan of zou zijn vastgesteld geworden, 
krachtens welke de onderwijzers der open
bare lagere scholen, die op · den dag, voor
afgaande 1aan den dag van ingang van hun 
ontslag, niet behoorden tot het personeel, 
waarvan de jaarwedden door het Rijk aan 
de gemeente worden vergoed, aanspraak 
hebben op wachtgeld; 

dat blijkens van het gemeentebestuur 
van Busaum bekomen inlichtingen zulk 
een gemeentelijke wachtgeldregeling daar 
ter plaatse niet bestaat. zodat verzoekster 
dus uit dien hoofde geen aanspraak heeft 
op gemeentelijk wachtgeld; 

0. dat op goeden grond kan worden 
staande gehouden, dat met betrekking tot 
het recht op wachtgeld krachtens artikel 
5lbis het bepaalde bij artikel 125, lid 1, der 
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Lager-Onderwijswet lU0 niet van toepas
sing is, hebbende laatst.gemelde bepaling 
iOllllel'S slechts betrekking op wachtgeld 
ten laste van het Rilx; 

dat van handhaving van het ontslag door 
de Commissie van Beroep in zulk een geval 
dan ook op zijn hoogst alleen de rede zou 
kunnen zijn, indien de gemeentelijke wacht
geldverordening voor het recht op wacht
geld dien eis stelde ; 

dat zulk een verordening bier echter 
geheel ontbreekt en die eis derhalve ook 
n,l~t is gesteld; 

"o. dat op elk van deze beide gronden ver
zoekster niet-ontvankelijk z.a.l moeten wor
den verklaard in haar verzoek; 

O. dat alle ten deze voorgeschreven for
maliteiten zijn în acht genomen en dat de 
Commissie met partijen eenparig heeft 
goedgevonden • de behandeling schriftelijk 
te doen geschieden; 

Verklaart verzoekster niet-ontvankelijk 
in haar verzoek. 

(A.B.) 

30 Mei 19.f.9, KO1'TJNKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Volgens het uitbreidingsplan is be
bouwing van het aan appellant toebe
horend perceel niet mogelijk. De prijs, 
waarvoor hij dit perceel in 1941 kocht, 
kan, gelet op het in die tijd ,van kracht 
zijnde uitbreidingsplan, niet als abnor
maal worden be8Chouwd. Nu door het ' 
onderhavige plan bebouwing van het 
perceel niet meer mogelijk ts, beeft dit 
nog slechts. agrarische waa.-rde, die in 
verband met de bodemgesteldheid ge
ring is. Derhalve moet worden aange
nomen, dat appellant door het plan ern
stig en abnormaal in zijn belangen is 
geschaad en wordt aan het plan, voor
zover dit het onderhavige perceel 'be-
1:reft goedkeuring onthouden. 

Aan de in het renvooi van de tekening 
·van het plan in hoofdzaak voorkomende 
verwijzing naar de bebouwlngSVoor
scbri!ten van het plan in hoofdzaak kan 
nog geen goedkeuring worden verleend, 
daar de bebouwingsvoorschriften nog 
niet door Ged. Staten zijn goedgekeurd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door R. H. Brouwer te Rijssen en G, J. Es
buis cum su1s te Avèreest, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Overfjaael van 13 Juli 
1948, No. 8152/6321, 4e Afdeling, houdende 
goedkeuring van een herziening van het 
uitbreidingsplan voor de gemeente RJjssen; 

De Raad van .State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur. gehóord. advies van 
27 Apn"l 1949J No. 290/I: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 23 
Mei 19-19, no. 62418. Afdeling Juridische Za.- . 
ken; 

0. dat de gemeenteraad van Rijssen bij 

besluit van 27 Juni 1947 een Uitbreid.inp
plan voor genoemde gemeente vaststelde; 

dat Ged. Staten van Overijssel aan dit be
sluit gedeeltelijke goedk.eurtng ..erleenden 
bij besluit van 13 Juli 19,s, No. 8152/6121, 4e 
Afdeling, waarbij onder meer werd over
wogen, da.t de raad van de gemeent& Rijssen 
bij besluit van 28 Mei 1948 heeft verklaard 
het uitbreidingsplan, als vastgesteld bij 
raadsbesluit van 27 Juni 1947, op enige pun
ten te zullen herzien; 

dat tegen de goedkeuring van bedoeld uit
bz,eiding.epla.n beroep te ingesteld door: 

le. R. H. Brouwer te Rijssen_ die onder 
meer aanvoert, dat zijn perceel sectie B No. 
82.21 gelegen is te midden van een reeds 
jarenlan,r bestaande bebouwing en dienten
gevolge ook y.elf reeds verscheidene ja.ren 
tot de bebouwde kom van Rijssen behoort; 
dat het nu toch wel als een geheel averecht
se bouwpalttiek beschouwd moet worden, 
om een dergelijke bestaande en aaneenge.. 

. sloten bebouwing eenvoudig van de bebouw
de kom at te snijden, alsof zij niet bestond, 
en een dergelijke inkrimping van de geves
tigde bebouwing zich kwalijk verstaat met 
doel en strekking van een uitbreidingsplan; 
da-t Ged. Staten, blijkens een door hem, ap
pellant, ontvangen schrijven van 13 Juli 
1948, bun goedkeuring hebben verleend, 
omdat. in verband met een gewenste con
centratie der bebouwing, bet _perceel van 
hem. appellant. terecht thans nog niet voor 
bebouwing zou zijn bestemd, doch da.t h:lj, 
appellant, deze motivering van de verleen
de goedkeul'ing wel 7.eer aanvechtbaar acht; 
dat toch in de eerste plaa.t.s deze overweging 
geen rekening houdt met de nu eenmaal be
staande en historisch gegroeide toeatand, 

1 
waardoor de beoogde concentratie der be
bouwing een volkomen geforceerd k&-akter 

· krij~ immers het publiek tracht te dWingen 
tot bouwen in een deel der gemeente, waar 
het, blijkens de bestaande toestand, niet 
bouwen wil; dat .een dergelijke concentratie 
der bebouwing wellicht een geoorloofd doel 

1 van een uitbreidingsplan mag 7.ijn, zolang 
1 zij niet met de reeds bestaande bebouwing 
1 in strijd komt, doch zeer zeker ongQoorloofd 

-·em. bovendien zeer ondoelmati.g-ls, wan
neer dtt, gelijk in casu, wel het geval is; dat 
het onlogiache en ondoelmatige van deze 
"concentratie" wel zeer duidelijk blijkt uit 
het f~lt dat zowel het electrl8ch net. als de 
gas_ en waterleiding zich reeds lang veel 
verder uitstrekken dan het thans in het ult-

. breldlngspJan voor bebouwing aangewezen 
deel der gemeente ~n met name ook reeds 
verder dan zijn perceel B 8221 ~ dat hij, ap
pellant. bovendien niet :vermag in te zien, 

, waarom de door het uitbreidingsplan be
oogde concentratie der bebouwing gewenst 
zou zijn, ja zelfs niet, waar men zich deze 
concentratie beeft gedacht, nu in het hier in 
aanmerking komende gedeelte der gemeente 
nauwelijks nog enig geschikt bouwterrein 
aanwezig is; dat toch dit gedeelte iS aange
wezen op de bouw van herenhuizen en mid
denstandswoningen, en de ervaring leert, 
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dat de bouwers van dergelijke hulzen niet 
te dicht bij de stadskern wensen te bouwen, 
doch j,Jist meer buiten af, zodat het goed
gekeurde uitbreidingsplan precies het meest 
gesçhiktt¼ ·bouwterrein van bebouwing uit
sluit, zc,r.ader daarvoor iets anders in de 
plaats te stellen dan minder gewilde bouw
terreinen dichter bij de stad, voorzover die 
dan inderdaad nog aanwezig ztjn; dat in dit 
verband nog opmerking verdient, dat de 
noordzijde van de weg Rljuen-Euter, voor
zover deze weg binnen het uitbreidingsplan 
valt, niet voor bebouwing In aanmerking 
komt tengevolge van het aan die zijde ge
leren Dagsa.natorlum met aanliggende ter
reinen; dat hij op grond van een en ander 
van oort!eel IB, dat het goedgekeurde uit
br.aidtn~splan en de daardoor beoogde con
centratie der 'bebouwing in strijd is met de 
historische groei der reeds bestaande be
bouwing en met het wèl begrepen belang 
der gemeente Rijssen; dat bij tenslotte, Of
schoon de bij de vaststelling van een uit
breidingsplan -betrokken ambtelijke instan.
ties voor dit argument doorgaans niet het 
minste begrip tonen, nogmaals de aandacht 
wil vestigen op de schromelijke wtjze, waar
op hij door dit uitbreidingsplan zal worden 
gedupeerd; dat hij het terrein in kwestie 
in 1941 heeft gekocht en betaald als bouw
tetreln, wat het toen - en reeds veel eerder 
- ook werkelijk was, terwljl het nu plot
seling, zeven jaar later en ondanks de regel
matige uitbreiding van de gemeente Rijssen, 
eenvoudig. tot grasland wordt gedegra
deerd; dat er ongetwijfeld gevallen denk
baar zfJn, waarin het particullere belang, 
hoe gewichtig ook, moet wijken voor het 
algemeen belang, doch dat dit algemeen be
lang dan van mda.nige importantie moet 
zijn, dat het van de particulier geëiste offer 
ook moreel verantwoord Is. hetgeen toch 
moei)JJk gezegd kan worden van de in casu 
beoogde concentratie der bebouwing~ waar
van de doelmatigheid. gelijk boven werd 
aangetoond, op zijn minst genomen aan 
ernstige twijfel onderhevig is.; dat Ged. Sta
ten in hun bovenvermeld schrijven nu wel 
trachten h-em gerust te &tellen met de me
dedeling, da.t zijn terrein "thans nog niet" 
voor bebouwing is bestemd, dus in de toe
komst wel, doch dat Eij daarbij uit het oog 
verliezen, dat dit terrein al lang voor be
bouwing besteJrul is geweest en thans zon
der dwingende noodBa&k plotseling aan deze 
bestemming wordt onttrokken; 

2e. G. J'. Eshuis te Avereest en ;J. Wueat
man te Harde~ aanvoerende, dat door 
de gemeente Rijssen bouwverbod werd ge
legd op hun toebehorende -percelea wei,.. en 
bouwland, gelegen in de gemeeate Rijssen, 
kadastraal bekend sectie B nos. 66H, 5635 
en 5536 en sectie F no. 838; dat .noch de ge
meente Rijssen, noch Ged. Staten hebben 
willen ingaan op daartoe ingebrachte be
zwaren; dat die bezwaren bij de gemeente 
Rijssen werden ingediend door J. Eshuis te 
Rijssen, Schild 3 en D. van den Noort te 
Rijssen, Wierdensestraat 105; dat door dit 

bouwverbod de waarde van de percelen sec
tie B nos. 6534, 5535 en 5536 achteruitgelo
pen is van een bedrag van 'f 10.000 (dit werd 
voor de oorlog gemden) tot een bedrag van 
f 800 (taxatiewaarde in 194''1), alzo met 
9 2 % ; dat op nog geen 50 meter afstand van 
genoemd perceel wontngen staan aan de
zelfde weg en daarvóór aan dezelfde weg 
een weiland, waarop geen bouwverbod is 
gelegd; dat dit door hen als een grote on
reohtvaa.rdigheid wordt gevoeld, waarbij 
hun willekeurig een offer wordt opgelegd 
van minstens f 9200 zonder enigè vergoe
ding; 

0. ten aanzien van de beroepen, ingesteld 
door G. J'. Eshuis te Avereest en J'. Wuest
man te Harderwijk, de.t krachtens art. 38, 
le lid, der Wontngwet slechts belanghebben
den, die bezwaren tegen het plan bij de raad 
hebben ingediend, tegen het verlenen van 
de goedkeuring beroep vermogen in te stel
len; 

dat genoemde appellanten ni-et binnen de 
termijn, aangegeven in art. 17, te lid van 
de Woningwet, tegen het ontwerp van dit 
uitbreidingsplan bij de raad van de gemeen
te Rijssen bezwaren hebben ingediend en 
mitsdien niet ln hun beroepen kunnen wor
den ontvangen; 

0. ten aanzien van het door R. IL Brou
wer te Rijssen ingestelde beroep, dat uit de 
stukken is gebleken, dat volgens het uit
breidingsplan bebouwing van een ·hem toe
behorend perceel, . kadastraal bekend ge
meente Rijssen, sectie B no. 82Z1, niet mo
gelijk is; 

•dat blijkens nader op verzoek van de Af
deling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur ingewonnen inlichtin
gen de prijs, waarvoor de appellant dit per
ceel in 1941 kocht, gelet op het in die tijd 
van kracht zijnde uitbreidingsplan, niet als 
abnormaal kan worden beschouwd; 

dat, nu door het-onderhavige uitbreidings
plan bebouwing van het perceel niet meer 
mogelijk ia, dit perceel nog slechts -een 
agrarische waarde beeft, welke echter in 
verband met de bodemgesteldheid gering ls; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat de appellant door het uitbreidingsplan 
ernstig en abnormaal in zijn belangen ·is 
geschaad; 

0. voorts, dat aan de in het renvooi van 
de tekening van het uitbreidingsplan in 
hoofdzaak voorkomende verwijzing naar de 
bebouwingsvoorschriften van het plan in 
hoofdzaak nog geen goedkeuring kan wor
den verleend. daar de bebouwingsvoor• 
scbritten nog niet door Ged. Staten van 
Overijssel zijn goedgekeurd; 

dat overigens geen bezwaren tegen het 
uitbreidingsplan zijn gerezen; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
le. G. J. Eshuis te Av,ereest en J'. Wuest

man t-e Harderwijk niet-ontvankelijk te ver
klaren in hun beroep; 

~- met handhaving voor het_~verige van 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 
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Overijssel van 13 Juli 1948, No. 8162/~321, 
4e Afdeling, dit besluit in dier voege te wij
zigen, dat alsnog goedkeuring aan het on
derwerpelijke plan van uitbreiding der ge
meente Rijssen wordt onthouden voorzover 
betreft: 

a. het perceel kadastraal bekend ge
meente Rijssen, sectie B, no. 8221, 

b. de in het renvooi van de tekening van 
het uitbreidingsplan in hoofd.zaak voorko
mende verwijzing naar de bebouwingsvoor
schriften van het plan in hoofdzaak.. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast enz. (A. B.) 

31 Mei 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. 16.) 

Het artikel bedoelt te voorkomen, dat 
de in het belang der openbare gezond
heid bij een begraafplaats nodig geachte 
doorstroming van verse lucht wordt be
lemmerd door tot een kom bijeenge
bouwde woningen. Aan het bestemmen 
van een perceel tot begraafplaats kan 
derhalve niet in de weg staan de nabij
heid van enkele op zichzelf staande ge
bouwen, vrij ver van een bebouwde kom 
verwijderd. 

Wij JULIA.i~A. enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door p. J. Lankkamp c.s. te Bathmen, te
gen het besluit • van Gedeputeerde Staten 
der provincie Overijssel van 18/22 Januari 
1949, No. 16543/1181, 4e afdeling, inzake de 
aanleg van een nieuwe algemene begraaf
plaats in de gemeente Bathmen; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
T&n 11 Mei 1949, No. 498/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 21 Mei 1949, No. 
26436, Afdeling Binnenlands Bestuur Bu ... 
reau Bestuurszaken; 

0. dat de raad der gemeente Bathmen 
bij besluit van 30 September 1948 heeft 
besloten I. van J. H. de Roos te Deventer 
voor f 6000 aan te kopen het perceel ka
dastraal bekend gemeente Bathmen, sec
tie A, No. 2689, woeste grond, groot 2 ha, 
2 are en 20 ca., en II. dit perceel grond te 
bestemmen voor de aanleg van een nieuwe 
algemene begraafplaats; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat het noodzakelijk is een nieuwe al
gemene begraafplaats aan te leggen; dat 
de gemeente niet de beschikking heeft over 
de daarvoor benodigde grond; 

dat de gemeente een perceel grond kan 
kopen, dat gunstig is gelegen voor de aan
leg van een begraafplaats en wat de op
pervlakte en de ligging betreft aan de 
eisen der Begraafwet voldoet; dat een 
koopprijs van f 6000 niet onbillijk is te 
achten; 

dat, nadat G. J. Lankkamp c.s. te Bath
men tegen dit besluit bezwaren hadden in
gebracht, Ged. Staten van Overijssel bo
vengenoemd raadsbesluit bij hun besluit 

van 18 Janurai 1949 hebben goedgekeurd; 
dat de appellanten van het besluit van 

Ged. Staten van Overijssel in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat zij overtuigd 
zijn, dat het aanleggen van een · kerkhof 
op het onderwerpelijke terrein volkomen in 
strijd zou zijn met artikel 16 der Begraa,f
~t; 

dat dit perceel gelegen is in een omge
ving, die als bebouwde kom moet worden · 
beschouwd en als het ware een •uitgegroeid 
deel is van het dorpscentrum, waarbij deze 
buurt zonder onderbreking aansluit; 

dat zij er voorts nog op wijzen, dat het 
voor het kerkhof bestemde bos beter be
houden kan blijven met het oog op het na
tuurschoon, en dat deze grond voor het 
bestemde doel veel te duur is (± f 3000 per 
ha), terwijl bijvoorbeeld goede bouwgrond 
in de omgeving nog niet de helft kost; dat 
deskundigen verzekeren, dat effening van 
het terrein bovendien nog f 1000 per ha zal 
kosten; dat er nog genoeg plaatsen in de 
gemeente aanwezig zijn, waar, zonder de 
Begraafwet geweld aan te doen, een kerk
hof gesticht zou kunnen worden; 

0, dat het blijkens de geschiedenis van de 
Begraafwet haar bedoeling is, dat de mede
werking voor het aanleggen van een be
graafplaats alleen wordt geweigerd op 
gronden aan de wet of het belang der 
volksgezondheid ontleend; 

dat het doel der bepaling van artikel 16 
der evengenoemde wet is te voorkomen, 
dat de in het belang der openbare ge~ond
heid bij een begraafplaats nodig geachte 
doorstroming van verse lucht wordt be
lemmerd door tot een kom bijeengebouwde 
woningen; 

dat aan het bestemmen van een perceel 
tot begraafplaats derhalve niet in de weg
kan staan de nabijheid van enkele op zich
zelf staande gebouwen, vrij ver van een 
bebouwde kom, als boven wordt bedoeld, 
verwijderd; 

dat dan ook mede op grond van de inge
wonnen 8.Illbtsberichten en het tPr zake 
door een deskundige uitgebrachte advies 
moet worden aangènomen, dat tegen de 
onderhavige bestemming uit het oogpunt 
van volksgezondheid geen overwegende be
zwaren bestaan; 

Gezien de wet van 10 April 1869, Staats-
blad No. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

31 Mei 19,l9. KONINKLIJK B;ESLUIT. 
(Hinderwet art. 15.) 

Van een "belanghebbende" kan alleen 
dan gezegd worden. dat hij in het onge
lijk ia gesteld, wanneer hij zijn bezwaren 
ingevolge art. 7 ten overstaan van het 
gemeentebestuur öf een of meer zijner 
leden heeft ingebracht. Is zulks niet ge
schied, dan kan zijn beroep niet worden 
ontvangen. 
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Wij ~IANA, enz.: 
Beschi ende op het beroep, Ingesteld 

door G. . Jansen e.a.. te Amsterdam, te
gen het sluit van burgemeester en wet
houden, der gemeente Amsterdam van 6 
Augus1bs 1948, No. 1639a H.W. 1946, 4/878 
V.H .. ;,aarbij aan E. M. J. Dekker en zijn 
recht~rkrijgenden voorwaardelijk vergun
ning ls verleend tot het oprichten van een 
hersfelinrichtlng voor motorrijtui~n in het 
per~el Amsteldljk 27 te Amsterdam 
(Z~d): 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
sch1llen van Bestuur, gehoord. advies van 
ll Mei 1949, No. 670/I; · 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 24 Mei 1949, No. 266, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

O. dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij genoemd besluit aan E. M. 
3. Dekker en zijn rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning hebben verleend tot 
het oprichten van een herstellnrlchting van 
motorrijtuigen, onder meer met 4 electro
motoren met een gezamenlijk vermogen 
van 8 pk in perceel Amsteldijk 27 te Am
sterdam (Zuid) ; 

dat van deze besliesing in beroep zijn ge_ 
komen G. W. Jansen, L. C. VierveUzer, C. 
3. Pfister, Weduwe H. Hajenius--Mans
handen, C. van Dinteren, Weduwe G. 
Blok-van Trier, J. B. Keuter Jr. en Me
vrouw P. van der Werf, die hiertoe wijzen 
op de vele ernstige bezwaren, die zij heb
ben ingebracht; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellanten C. J. Pfister en Me
vrouw P. van der Werf in hun beroep, dat 
artikel 16, le Ud, der Hinderwet beroep op 
Ons toekent aan de venoeker en de be
langhebbende, ieder voorzover hij in het 
ongelijk is ~steld; 

dat van een belanghebbende alleen dan 
kan gezegd worden, dat hij in het ongelijk 
is gesteld, wanneer hij zijn bezwaren, inge
volge artikel 7 der wet, ten overstaan van 
het gemeentebestuur of een of meer zijner 
leden heeft Ingebracht; • 

dat C. J. Pflster en Mevrouw P. van der 
Werf ter bedoel~e zitting niet zelf of bij 
gemachtigde zijn verschenen, zodat zjj niet 
In hun beroep kunnen worden ontvangen: 

O. ten aanzien van het beroep van de 
overige appellanten, dat op grond van de 
overgelegde ambtsberichten moet worden 
geoordeeld, dat aan de bezwaren van de 
appellanten. welke bezwaren zijn ontleend 
aan vrees voor gevaar en ernstige hinder, 
voldoende wordt tegemoetgekomen door de 
voorwaarden, welke burgemeester en wet
houders aan de vergunning hebben verbon
den; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
le. C. J. Pfister en Mevrouw P. van der 

Werf in hun beroep niet ontvankelijk te 
verklaren; 

L. 1949 

2e. het beroep van de overige appellan
ten ongegrond te verklaren. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 2 maanden na de dagtekening van 
dit besluit. · 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last enz. 

(A.B.) 

81 M~ 19,f9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(~meentewet art. 228d.) 

Onder de huidige omstandigheden is 
nog niet te voorzien of de door de ge
meenteraad voorgenomen verkoop van 
een woning niet belangrijk financieel 
nadeel voor de gemeente-tengevolge zal 
hebben. daar enenijds de waarde van 
het pand niet met voldoende zekerheid 
kan worden vastgesteld, en andenijds 
nog niet is te voorzlen, in hoever het 
Rijk in de, kosten, door de gemeente 
aangewend tot herbouw van het pand, 
zal blijven dragen. Derhalve kan aan 
het raa.dsbesluit geen goedkeuring wor
den verleend. 

WU JULIANA, enz.; 
Beschlkkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Groesbeek, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 1 Dec. 1948, no. 220-Il-3, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van 
voornoemde gemeenteraad van 21 Mei 1948, 
no. 641, lnmk.e verkoop van een woonhuis 
aan het bestuur van de Rooms-Katholieke 
bijzondere school aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Mei 1949, No. 60aJI; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Ze.ken van 21 Mei 1949, No. 
26441, afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Financiën: 

0. dat de raad der gemeente Groesbeek 
bij besluit van 21 Mei 1948, no. 641 heeft be
sloten aan het bestuur der Rooms-Katho
lieke Bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, Molenweg no. 7 te Groesbeek te 
verkopen het aan de jongensschool aan de 
Molenweg aangebouwd woonhuis met erf, 
kadastraal bekend gemeente Groesbeek sec
tie L no. 870, groot ongeveer 0.05.40 ha voor 
de som van f 8080 en voorts onder de navol
gende voorwaarden: 

1. De verkoop heeft plaats geheel op 
ei.gen bate en schade van de koper zonder 
enige vrijwaring van de zijde der gemeente. 

2. Het verkochte wordt geleverd in de 
staat, waarin het zich bevindt. 

3. Later te blijken onder- of overmaat 
van het verkochte zal geen aanleiding ge
ven tot nadere verrekening, of tot vernieti
ging der koopovereenkomsL 

•· De levering in het bezit en eigendom 
geschiedt op de dag van het verlijden der 
notariële akte van overdracht; van die dag 

I8 
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af zijn alle ba.ten ten voordele en alle koeten 
voor rekening van het Schoolbestuur voor
noemd. 

6. De akte van koop en verkoop zal wor
den verleden ten overstaan van een van ge
meentewege aan te wijzen notaris; het 
Schoolbestuur ml daartoe binnen zes weken 
te rekenen van de dag waarop dit besluit, 
hetzjj door Ged Staten. hetzij in beroep door 
de · Kroon is goedgekeurd - in het eer1:Jte 
geval, nadat de termijn, bedoeld in art. 237 
der Gemeentewet, is verstreken --. zijne 
medewerking moeten verlenen; wordt hier
aan niet vol~ dan kan-verkoopster de 
koop van rechtswege als ongedaan beschou
wen. 

6. De betaling der koopsom zal moeten 
plaats hebben bij de akte van overdracht. 

7. Alle kosten en rechten. vallende op de 
onder 5 bedoelde akte en op de overschrij
ving daarvan in de daartoe bestemde open
bare registers, moeten door het Schoolbe
stuur voornoemd worden betaald en gedra
gen; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat het in het voornemen ligt de herbouwde 
Jongensschool aan de Molenweg -- na alge
hele voltooiing - aan het betrokken school
bestuur in eigendom over te dragen; dat de 
voormalige onderwijzerswoning bij deze 
school - eveneens herbouwd - thans met 
het hiervoor genoemd schoolgebouw ver
bonden- is; dat herbouw van deze woning 
mede op verzoek van het schoolbestuur 
plaats vond, met de bedoeling daardoor in de 
gelegenheid te komen het schoolgebouw c.a. 
onder dagelijks toezicht te kunnen stellen, 
hetzij van een aan de school verbonden on
derwijzer, hetzij van een aan te stellen con
cierge; dat de behoefte aan toezicht op de 
nieuwe 12-klassige school ten volle dient er
kend, doch dat van een bewoner als hier
voor bedoeld niet een zodanige huur zal 
kunnen bedongen worden als in verhouding 
tot de na herbouw verkregen waarde van de 
woning toelaatbaar Is: dat de exploitatie 
van de woning onder deze omstandigheden 
dan ook een verlies m.l opleveren; dat het 
betrokken schoolbestuur- van oordeel, dat 
het voordeel van ,een geregeld toezicht op de 
school opweegt tegen het geldelijk nadeel 
van een beperkte huuropbrengst - bereid 
is dit verlies te dragen en de woning in ei
gendom wil overnemen tegen de a,genaam.
de rendabele koeten, als bedoeld in de Fi
nancieringsregeling Woningbouw 1947; dat 
volgens deze regeling ten aanzien van de 
werkelijke bouwkosten een reductiecijfer . 
van 300 dient aangehouden. waardoor de 
huidige waarde van het pand ls te stellen 
op f 21.900 : 3 = f 7330, terwijl de grond
waarde, á. f 1,30 per m2, f 700 bedraagt; t.o
tale waarde van huls en erf aldus f 7330 + 
f 700 = f 8030; dat v,ervolgens naar deze op
zet de huurwaarde van de woning kan be
paald worden op f 504 per jaar, een bedrag, 
dat de financiële draagkracht van een huur
der, als hiervoor beoogd, te boven gaat; 
dat het zodoende wwel in het financieel be-

lang der gemeente als in het bela\g van het 
onderwijs kan worden ge.acht de ~ning aan 
het schoolbestuur te verkopen; 

dat Ged. Staten van Gelderland iJj brief 
van 8 Sept. 1948, no. 146-II-3, hun b waren 
tegen dit besluit aan het gemeente t uur 
ken.baat hebben gemaakt, schrijven , dat, 
aangezien thans nog niet bekend is, welk 
deel van de herbouwkosten van b~oeld 
woonhuis uiteindelijk ten laste van dé. ge
meente zal blljven, zij de verkoop va~it 
pand - overigens op voor de koper wel er 
voordelige voorwaarden - praematuur a h
ten, dit te meer, daar door de h uldlge -
zekere omstandigheden op economisch ~
bied eveneens nog niet vaststaat, wat af 
rendabel gedeelte der bouwkosten moet 
worden aangemerkt; dat zij voorts niet in 
kunnen zien, dat voor de uitoefening v~n een 
behoorlijk toezicht op het schoolgebouw de 
eigendom van gemeld woonhuis aan het 
schoolbestuur op korte termijn dient te wor
den overgedragen; dat enkel het feit, dat het 
onderhavige pand bewoond wordt, een ver
der toezicht overbodig zal maken; dat zij 
tenslotte van oordeel zijn, dat de financiële 
draagkracht van de toekomstige bewoner bij 
de verhuur van dit woónhui~, waarvan de 
herbouwkosten zeer hoog zijn, geen rol spe
len mag; dat zo nodig dit te verhuren ware 
aan een persoon, die de door het prijzen.
bureau voor onroerende zaken hoogst toe
laatbaar geachte huurprijs kan voldoen; 
dat, indien de raad van oordeel blijft, dat het 
wen&elijk js de woning thans reeds aan het 
schoolbestuur over te dragen, dan de over
eenkomst van koop en verkoop zal dienen 
te worden aangevuld In die zin, dat als koop
prijs zal gelden het bedrag, dat uiteindelijk, 
dat is dus over 10 Jaar, door of vanwege de 
Regering als rendabel gedeelte der bouw
kosten ml worden bepaald; 

dat, nadat het gemeentebestuur van 
Groesbeek niet tijdig op deze brief geant
woord had, Ged Staten bij besluit van 1 
Dec. 1948, no. 220-11-3, hun goedkeuring aan 
voormeld raadst,esluit hebben onthouden. 
daarbij overwegende, dat tegen het onder
werpelijk raadsbesluit bezwaren bestaan, 
welke bij hun schrijven van 8 Sept.1948, no. 
146, ter kennis van het gemeentebestuur 
zijn gebracht; dat het gemeentebestuur in 
verband daarmede tevens is uitgenodigd te 
bevorderen, dat het onderhavige raadsbe
sluit wordt ingetrokken; dat hieraan tot nu 
toe door het gemeentebestuur nog niet is 
voldaan: dat echter bij hun besluit van 6 
Oct. 1948, no. 119, de beslissing omtrent 
voorschreven raadsbesluit is verdaagd, zo
dat Ingevolge art. 230, lid 2, der gemeente
wet binnen twee maanden na laatstgemelde 
datum terzake een beslissing dient te wor
den genomen; 

dat de raad der gemeente Groesbeek in 
beroep aanvoert, dat nader beraad omtrent 
de bezwaren van Ged. Staten en het inwin
nen van de nodige informaties bij het Prij
zenbureau voor Onroerende Zaken, de be
antwoording van het schrijven van Ged. 
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Staten h8'ben vertraagd, hetgeen heeft ge
leld tot eln beslissing van dit college, voor
dat nad(t overleg had plaats gevonden; dat 
lntusseJ. de bezwaren van Ged. Staten niet 
kunnej worden gedeel~ omdat naar zijn 
oorded hun betoog niet op de juiste basis 
rust !J.n. er daarenboven nadien omstandig
hede:i zijn bekend geworden, welke het as
pect van de zaak hebben gewijzigd en het 
financieel voordeel voor de gemeente, aan 
de Toorgenomen transactie verbonden, meer 
op de voorgrond hebben gebracht; dat al
lereerst zij opgemerkt, dat de in het hier
voor vermeld schrijven van Ged. Staten 
aangenomen splitsing in rendabele en on
rendabele waarde zijns inziens geen toepas
sing kan vinde~ omdat in dit geval van her
stel (desgewenst: herbouw) van een ge. 
meentewoning de gewone Flnancierlngs
regeling oorlogsschade niet geldt; dat toch 
volgens het ontwerp "Wet Bijdragen We
deropbouw Publtekrechteli,jke Lichamen" 
i.c. de uitgaven van het herstel, c.q. her
bouw, van rijkswege vergoed worden, be
houdens een redelijke aftrek voor met het 
herstel. c.q. herbouw, gepaard gaan.de ver
betering; dat de "Financieringsregeling 
Woningbouw 1947" zijnerzijds alleen als 
maatstaf werd genomen om de huidige ver
koopwaarde van het pand te benaderen, 
doch dat deze Regeling overigens niet in 
haar consequenties kan worden gevolgd; 
dat ook de bepaling in zijn besluit to ver
koop van het woonh uts met betrekking tot 
de huurprijs op basis van de "rendabele 
kosten" geen verdere strekking had; dat 
intussen deze grondslag voor huurbepaling 
daarenboven onjuist gebleken ls, nu door 
het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken 
de hoogst toelaatbare huur voor het huls 
werd vastgesteld op f 300 per jaar; dat door 
deze beslissing de rentabiliteit van het be
trokken pand wordt bepaald, zodat voorna
melijk op basis v:an het aldus vastgesteld 
huurbedrag de financiële consequenties on
der ogen behoren te worden gezien; dat als
dan alleen de netto-huur als factor voor de 
berekening daarvan ml zijn aan te mer
ken; dat het dienstig lijkt voor de her
leiding van de bruto-huur tot netto-huur 
andermaal de meergenoemde ,,Financie
ringsregeling Woningbouw 1947° tot maat
staf te nemen; dat op grond hiervan in het 
onderhavige geval de exploitatielasten zijn 
te stellen als volgt: 

1. Belastingen: 
a. Grondbelasting 
b. Straatbelasting 

J. Brandverzekering: 50/oo van 

f 40-68 
f 15,03 

f 20.000 f 10,-
3. Huurderving: 5 % van f 800 f 16,-
4. Onderhoud f 60,-

Samen f 140,69: 

dat aldus rest een netto-huur van f 169,31; 
dat dit netto-huurbedrag, gerekend naar 
een annuïteit over 50 jaren tegen 3% % (an
nuïteit.spercent.age 0.0426) de opbrengst ver-

tegenwoordigt van een kapitaal groot 
f 37 40; dat naar deze opzet de verkoop van 
het perceel op dit ogenblik voor de overeen
gekomen som van f 8030 wel zeer aanlokke
lijk voorkomt; dat zijns inziens echter reke
ning dient gehouden te worden met een 
huurwaardeverhoging in de naaste toe
komst ( waardoor de exploitatie een gunsti
ger beeld te zien geeft; dat zijns inziens 
evenwel het resultaat hiervan niet hoger 
W: zijn te stellen dan 30 %, hetgeen dan een 
kapitaalsstijging van rond f 2112 zou be
tekenen; dat alsdan een kapitaal van f 6862 
rendabel zal worden; dat zijns inziens, aldus 
beschouwd, moeilijk kan worden volgehou
den, dat verkoop van het pand voor f 8030 
voor de koper bijzonder voordelig zal zijn; 
dat naar zijn overtuiging integendeel het 
voordeel van de voorgenomen transactie ge
heel aan de zijde van de gemeente is; 

dat overigens niet de opvatting van Ged. 
Staten kan worden gedeeld ten aanzien van 
het toezicht op het schoolgebouw; dat, afge
zien van het feit, dat de woning aan de 
school is aangebouwd en daarmede één ge
heel uitmaakt, het regelmatig gebruik van 
de (kostbare) school in de avonduren door 
versch1llende takken van nijverheidsonder
wijs e.a. een bepaalde contrOle eist, welke 
zijns inziens - mede gelet op de plaatselijke 
toestanden - niet kan worden gemist; dat 
op grond van een en ander de verkoop van 
het woonhuis Molenweg 9 aan het school
bestuur voor de som van f 8030, naar zijn 
oordeel zowel doelmatig als financieel voor
delig voor de gemeente is te noemen; 

O. dat onder de huidige omstandigheden 
nog niet is te voorzien, of de door de raad 
der gemeente Groesbeek voorgenomen 
transactie niet belangrijk financieel nadeel 
voor de gemeente tengevolge zal hebben; 
· dat toch enerzijds de waarde van het on
derhavige pand niet met voldoende mate 
van zekerheid kan word-en vastgesteld, ter
wijl anderzijds nog niet is te voorzien, in 
hoeverre het Rijk in de kosten, door de ge·
meente Groesbeek aangewend tot herbouw 
van het onderhavige pan~ zal bijdragen; 

dat mitsdien met Ged. Staten van Gelder
land, zij het op ten dele andere gronden, 
geoordeeld moet worde~ dat aan het onder
havige raadsbesluit der gemeente Groes
beek geen goedkeuring kan worden ver
leend; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse ?Aken 

is belast enz. 
(A.B.) 

S1 Mei 1949. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
art. 68, 2e lid; Politietuchtreglement 
art. 3). 

Onevenredig is de straf van onge
vraagd ontslag uit de politiedienst t.a.v. 
een brigadier van gemeentepolitie, die 
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geweigerd. heeft aan een overplaatslngs
beslui t gevolg te geven, omdat het de 
Raad aannemelijk voorkomt, dat be
trokkene, door diverse te zijnen aanzien 
genomen besluiten tn de war gebracht, 
geheel te goeder trouw gemeend heeft 
aan het overplaatsingsbesluit geen ge
volg te mogen geven. 

Sm., wonende te O., gemeente B., eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 
de Burgemeester van G., gedaagde-in hoger 
beroep niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoord 

eiser; 
Wat aangaat de feiten vam. het twistgeding: 

O. dat gedaagde op 7 December 1948 het 
navolgende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeeser der gemeente G.; 
"Gelezen de beschikking van de Minister 

van Justitie dd 10 Jull 1948 nr. 6473, lui
dende als volgt: 

,,Minister van. Justitie, 
,,Gelet op zijn besluit dd. 3 Februari 1948 

nr. 6473, waarbij wordt bepaald, dat ten aan
zien van de Brigadier van Gemeentepolitie 
Stn.; geboren 12 Augustus 1894 te Vl., inge
volge artikel 2, tweede lid, sub f, van het 
Zuiveringsbesluit 1945, de maatregel zal 
word.en toegepast van overplaat.stng; 

,,Besluit: 
"Sm. voornoemd, te rekenen van 1 Juli 

1948, ln gelijke rang en met behoud van 
recht op een gelijkwaàrdige bezoldiging te 
verplaatsen van de Gemeentepolitie te B. 
naar de Gemeentepolitie te G. 

,,'s-Gravenhage, 10 Juli 1948". 
.,De Minister van Justitie. 

Namens deze, 
Het Hoofd van de Afd. Politie, 

De Directeur-Generaal, 
(get.) van Asch van WUck." 

.,Gelezen de brief van de Hoofdcommis
se.rts van Politie, dd. 8 October 1948 nr. K 
12067, waaruit blijkt, dat ·de brigadier van 
gemeentepolitie Sm. zijn werkzaamheden te 
G. nog steeds Wet heeft aanvaard. en bij 
schrijven van 2 October 1948 geweigerd 
beeft te voldoen aan de schriftelijke last 
van de Hoofdcommissaris van Politie om 
zich op 4 October d.o.v. des voormiddags te 
9 uur op het Hoofdcommi988.riaat te G. te 
melden ten einde de dienst aan te vangen; 

.,Gelezen de brief van de Hoofdcommis
saris van Politie dd. 22 November 1948 nr. 
K 13622, waaruit blijkt, dat Sm. voornoemd, 
tn de waarschuwing van de Hoofdcommis
saris van Politie, dat een voorstel tot ont
slag zou volgen, indien betrokkene niet 
zou terugkomen op zfjn weigering om de 
dienst te G. te aanvaarden, geen aanleiding 
heeft gevonden zijn houding te -w-Uzigen, en 
vvorta, dat genoemde Sm., op 17 November 
1948 door de adjudant van gemeentepolitie 
te B. gehoord en in kennis gesteld met het 

voornemen van de Hoofdcommi~is van 
Politie te G., om hem voor te dr en voor 
ontslag op grond van het Politietu tregle
ment, heeft verklaard. desniettemi het in 
zijn brief van 2 October j.l uitee eze.ttE, 
standpunt te handhaven; 

"0. dat meergenoemde Sm. zich do(\r zijn 
weigering om te G. in dienst te trede• aan 
ernstig pllcht.sverzuim schuldig maak\; 

"Gezien de artt. 2, 3, lid 1 sub k en \d 2 
slot, en art. 41 lid 2, van het Politietu(\bt
reglement, arL 73 van het Politieambte\a,
renreglement en art. 3. aanhef en sub b, 
van het Politiebesluit 1945; 

.,Heeft besloten: 
,Sm. -geboren 12 Aug. 1894 te V,, met int 

gang van de datum van dit besluit onge" 
vraagd ont.slag te verlenen als brigadier van 
gemeentepolttle te G."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uit.spraak van 18 Maart 1949, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, het 
door Sm. tegen opgemeld besluit ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig 1n 
hoger- beroep is gekomen ~n bij beroep
schrift op dé daarin aangegeven gronden de 
Raad venoekt de aangevallen uitspraak als
mede het besluit van gedaagde, dd. 7 ·De
cember 1948, nietig te verklaren: 

O. de.t gedaagde bij contra-memorie op de 
daarin aangegeven gronden de Raad ver
zoekt de aangevallen uitspraak te beves
tigen; 

In rechte: 
0. dat een besluit als het onderhavige 

kan worden aangevochten op een der gron
den genoemd in art. 58, le en 2e lid, der 
Ambtenarenwet 1929; 

O. dat op grond van de gedingstukken en 
het verhandelde ter openbare terechtzit
ting van de Raad vaststaat: 

dat etser, brigadier van gemeentepolttle, 
bij besluit va.n 10 Juli 1948 van de Minister 
van Justitie, ingevolge het bepaalde ln a.rt. 
2, 2e Ud sub f, van het Zuiveringsbesluit 
1945, te rekenen van 1 Juli 1948 af In ge
lijke rang en met behoud van recht op een 
gelijkwaardige bezoldiging is overgeplaatst 
van de gemeentepo11tle te B. naar de ge: 
meentepolitle te G.: 

dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 24 December 1948 
eiser nlet-ontvank.-elijk heeft verklaard in 
zijn beroep~ gericht tegen voormeld be
sluit van 10 Jult 1948, welke uitspraak bij 
's Raads uit.spraa.k van 5 April 1949, A.W. 
1949/B 7, is bevestigd; 

dat eiser ondanks herhaalde aanmaning 
zijdens gedaagde, tot aan 's Raads even
vermelde uitspraak van 5 April 1949 wei
gerachtig ls gebleven zijn dienst te G. te 
aanvaarden; 

dat eiser voor deze weigering bij schrij
ven, dd. 2 October 1948, gericht aan de 
Hoofdcommissaris van politie te G. o.m. 
het volgende heeft gesteld: 

"Dat ik geen aanleiding heb gevonden 
mij bij U te melden, moge ik U beleefd het 
navolgende mededelen: · 
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"Bij be,'luit van de Minister van Justitie 
dd. 3 Fe)ruari 1948 werd de maatregel van 
overpl~sing op mij toegepast. omdat ik 
te kort geschoten zou zijn in het betraGb-· 
ten va.n de juiste houding in bezettings
tijd. 

,W,ar die tekortschieting in bestond, 
wercJ echter niet gezegd. 

,,?:fa.ar aanleiding van bovenstaand Be
sluit, werd ik bij Besluit van de Minister 
van Binnenlandse Zaken dd. 19 Mei 1948 
nr. 346 overgeplaatst van B. naar G. 

"Tegen dit laatste Besluit ben ik door 
middel van mijn Raadsheer :Mr B. te H. 
in beroep gegaan bij het Ambtenarenge
recht te Amsterdam. 

,.In aansluiting op het Besluit nr. 346--
1948 werd mij door den Heer Burgemeester 
der gemeente B. ongevraagd eervol ont
slag verleend, wegens genoemde overplaat
sing. 

.,Ook t~gen dit ontslag werd in beroep ge
gaan. 

,,Bij Besluit van de Minister van Bin
nenlandse Zaken dd. 30 Juni 1948 werd ge
noemde overplaatsing ingetrokken onder 
vermelding van het navolgende: 

,, .,Dat nadien is gebleken, dat de over
plaatsingsbeschikking, voorzover op Sm. 
van toepassing, niet meer noodmkelijk, is". 

,,Een afschrift van dit besluit is ook toe
gezonden aan ;de Heer Burgemeester der 
gemeente G. 

,,Op 5 Juli 1948 werd in verband hier. 
mede ook het ontslagbesluit van mij door 
de Heer Burgemeester der gemeente B. in
getrokken, waardoor ik weer Brigadier
rechercheur van Politie te B. werd en nog 
steeds ben, want volgens a.rt. 224 der ge
meentewet, ben ik door de Burgemeester 
der gemeente B. benoemd en die alleen 
heeft het recht mij te ontslaan. 

"Bij Besluit van de Minister van Justitie 
van 10 Juli 1948, nr. 5473, werd ik weer 
naar G. overgeplaatst, tegen welk Besluit 
ik nogmaals beroep aantekende bij ge
noemd gerecht, omdat dit Besluit volkomen 
in strijd is met art. 19, lid 2, van het Po
litiebesluit 1945 waarin de Minister slechts 
voor de tijd van 6 maanden bevoegd was 
een politie-ambtenaar over te plaatsen ge
rekend vanaf de dag, nadien, van het in 
werkingtreden van bedoeld politiebesluit 
1945. (Zie s.v.p. Periodieke venameling van 
Administratieve en Rechterlijke Beslissin
gen, jaargang 1948 Afl. 1 van Januari 1948 
blz. 116). 

"De Minister van Justitie heeft in de 
gisteren mij ter hand gestelde contra-me
morie nu wel aan.gevoerd, dat art. 224 der 
gemeentewet door het later van kracht ge
worden Zuiveriagsbesluit 1945 buiten wer
king gesteld is, maar art. 19, lid 2, van 
bedoeld politiebesluit 1945, dat eveneens 
kracht van wet heef~ stelt art. 2, tweede 
lid sub f, buiten werking, omdat dit po
litiebesluit na het Zuiveringsbesluit is ver
schenen en uitdrukkelijk bepaalt, dat de' 
overplaatsing gedurende bedoelde 6 maan
den kon plaats hebben. 

"Mijn overplaatsing heeft in genoemd 
tijdvak niet plaats gevonden. 

,,Met het oog hierop zij het mij toege
staan UHoogEdelGestrenge beleefd mede 
te delen, dat ik volgene het Besluit van de 
Minister van Binnenlandse z.aken dd. 30 
Juni 1948 en het daarop betrekking heb
bend Besluit van de Heer Burgemeester der 
gemeente B. nog steeds in dienst ben van 
de gemeente B. en derhalve mede omdat de 
zaak voor het Ambtenarengerecht hangen
de ts, niet aan Uw opdracht kan voldoen om 
mij op 4 October 1948 bij U te melden ten 
einde aldaar in dienst gesteld te worden."; 

O. dat de eerste rechter ook naar 's Raads 
oordeel terecht en op goede gronden heeft 
beetist, dat eiser zich ter zake van zijn; wei
gering de dienst bij de gemeentepolitie te G. 
te aanvaarden beeft schuldig gemaakt aan 
plichtsverzuim en deswege door gedaagde 
op grond van het bepaalde in de artt. 2 en S, 
le lid aanhef en sub k, van het Politietucbt
reglemen t kon worden gestraft met ontslag; 

0. dat het bestreden besluit dus niet ge
zegd kan worden te strijden met evenge
melde toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften, zijnde de Raad niet gebleken 
van het bestaan van enig ander zodanig 
vooI"Bchrift, waarmede dat besluit zoude 
strijden; 

0. dat niet is gesteld en de Raad niet is 
gebleken, dat gedaagde, zijn besluit nemen
de, van zijn bevoegdheid een poli tieambte
naar als eiser wegens plichtsverzuim te 
on talaan kennelijk een ander gebruik hèeft 
gemaakt da.n tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat thans nog de vraag moet worden 
beantwoord, of er onevenredigheid bestaat 
tussen de straf van ontslag en het begane 
plichtsverzuim; 

0. dat de Raad deze vraag bevestigend 
beantwoordt; 

0. dat het - gelijk ook in •'s Raads vo
renaangehaalde uitspraak van 5 April 1949 
is overwogen - begrijpelijk is te achten, 
dat eiser in verwarring is gebracht door 
de te zijnen aanzien tussen 3 Februari en 
10 Juli 1948 door de Minister van Binnen
landse Zaken en de Burgemeester van B. 
genomen besluiten; 

dat toch de Raad aannemelijk voorkomt, 
dat eiser geheel te goeder trouw gemeend 
heeft aan het overplaatsingsbesluit geen 
gevolg te mogen geven; zulks te meer, nu 
eiser onmiddellijk na 's Raads meervermel
de uitspraak van 5 April 1949 zich ter be
schikking van de Hoofdcommissaris van 
J;'olitie te G. heeft gesteld; 

0. dat mitsdien het door eiser begane 
plichtsverzuim naar 's Raads oordeel niet 
in die mate ernstig is te achten, dat een 
ontslag bij wijze van straf deswege ge
rechtvaardigd is, doch de Raad veeleer een 
straf, als vermeld in artikel 3, le lid aan
hef en sub e, "\--an het Politietuchtregle
ment. evenredig voorkomt; 

0. dat derhalve, met vernietiging van de 
aangevallen uitspraak, het besluit van ge

l daagde, dd. 7 December 1948, ten aanzien 
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van eiser genomen moet worden nietig 
verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig het besluit van de Bur-

gemeester van G., dd 7 December 1948, ten 
aanzien van eiser genomen. 

(A.B.) 

81 Mei 1948. UITSPRAAK van de Centra.Ie 
Raad van Beroep, (Ambtenarenwet 1929 
art. 58, te lid). · 

Wil er van een besluit in de zin van 
art. 58 der wet sprake zijn, zo moet 
slechts als els gesteld worden, dat het 
aan de belanghebbende redelijkerwljl! 
duidelijk kon zijn, dat het bevoegde ·ad
ministratief orgaan ter zake een defini
tief standpunt heeft ingenomen. Het is 
niet nodig, dat ln het desbetreffende 
stuk het woord besluit of een overeen
komstige term ls gebniik:t. 

I.c. bevat het bestreden besluit ln we
zen niet anders dan een besluit niet te
rug te komen op een vroeger besluit. 
Beroep dus ongegrond. 

C., wonende te B., elaer in hoger beroep, 
tegen: 

de Minister van Marine, gedaagde ln hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aan,qaat de feit;en van het tu.,istgedlng: 
0. dat· de Minister van Marine bij brief 

van 27 Mei 1948 aan eiser beert geschreven 
als volgt: 

,.Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 
20 April 1948 betreffende financiële afreke
ning van gepensionneerde Schout-bij-Nacht 
C. deel ik U het volgende mede. 

"Bij besluit van de Gouvemeur-Generaa.l 
van Nederlandsch-lndië d.d. 22 Januari 
1942 No. 5 werd U benoemd tot lld tevens 
voorzitter van de daarbij tevens ingestelde 
.~Netberlands Purchaslng Commlselon", ter
wi,Jl U als verblljfstoelage werd toegekend 
een bedrag van f 10.000 per jaar. 

.,Bij besluit van de Luitenant-Gouver
neur-Genteraal dd. 7 April 1942 nr. 1 werd 
de "Netberlands Purcbasing Commlssion" 
opgeheven en baar a.twikkeling opgedragen 
aan de bij het zelfde Besluit ingestelde 
N ederlandsch-Indische Commissie voor 
Australië en Nieuw-Zeeland, waarmede 
derhalve Uw functie van voomtter tevens 
Ud der N.P.C. ophield te bestaan en te
vens de verblijfstoelage kwam te vervallen. 

"Aangezien de verblijfstoe1age door de 
Koninklijke Marine desondanks na April 
1942 werd uitbetaald tot 1 Juni 1943 ge
schiedde dit ten onrechte. Of het Neder
landsch-Indische Gouvernement aan U ge
durende deze tijd bovengenoemde verblljfs·
toelage was verschuldigd is een vraag tus
sen U en het Nederlandsch-Indlsche Gou
ftrnement, waar de Koninklijke Marine 
btdten staat. 

"Het verechll tussen het bedrag, da.t U 

in werkelijkheid beeft ontvange~n dat 
waarop U recht had, geeft aan ee bedrag 
van f 4242,46, dat door U teveel w ont
vangen, 

Overeenkomstig de betreffende b~ n
gen van de derde Titel van de Ambte n
wet 1929 7.8.1 derhalve een bedrag van 500 
per kwartaal op UW pensioen worde~n
gehouden, totdat het totaal verschuld de 
zal zijn voldaan. 

,,Indien U er de voorkeur aan mocht ~ 
ven het bedrag ad f 4242,46 in eens te v -
doen, verzoek ik U mij per omgaande me 
te delen, dat U dit bedrag voor 1 Jull 19 
zal voldoen door storting o"f overschrljvinl 
op postrekening nr. 507668 van de Officie~ 
van Administratie van mijn ministerie."; 

O. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage rechtsprekende In militaire ambte
narenza.ke~ bij uitspraak van 7 Maart 1949 
- naar welker Inhoud hierbij wordt ver
wezen - het beroep, door eiser tegen het ln 
voormelde brief vervatte besluit gericht, 
ongegrolld heeft verklaard; 

O. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en op de 1n 
het beroepschrift aangevoerde gronden in 
hoofdzaak beeft verzocht die uitspraak te 
vernietigen en voormeld besluit van 27 Mei 
1948 nietig te verklaren; 

1-n rechte: 
0. dat bij de aangevallen uitspraak is 

aangenomen, dat de hierboven weergegeven 
brief van 27 Mei 1948 tweeërlei behelst, te 
weten le een weigering van gedaagde tenig 
te komen op een reeds op 27 ·Februart 1948 
genomen besluit, nl. de vaststelllng van 
eisers schuld op f 4242,46 en 2e het besluit 
om op eisers pensioen f 500 per kwartaal in 
te houden; 

0. dat eiser heeft betoogd, dat de, ln de 
aangevallen uitspraak reeds opgenomen, 
brief van 27 Februari 1948 niet een besluit, 
als bedoeld in art. 58 der Ambtenarenwet 
1929, bevat, en hiertoe o.m. heeft aange
voerd, dat in dle brief noch het woord "be-
slult0, noch enige daarmee synonieme term 
ls gebezigd en elser reeds uit dien hoofde 
daarin geen besluit In de zin ~an dat artikel 
kon, laat staan moest, lezen; 

0. dienaangaande, dat, al komt het woord 
"besluit'' of een hiermee synonieme term In 
de brtef van 27 Februari 1948 niet voor, dit 
niet wegneemt, dat die brief ook naar 
's Raads oordeel duidelijk de weergave van 
een besluit is en wel van een besluit, het
welk - blijkens de bewoordingen ve.n de 
brief - kennelijk een definitief karakter 
droeg; 

dat daarin aan eiser immers is medege
deeld, dat zijn financiële rekening opnieuw 
ln baar geheel ln beschouwing is genomen 
en dat om de daarin genoemde redenen het 
door hem tenig te storten bedrag in totaal 
f 4242,46 bedraagt, waarna hem wordt ver
zocht dit bedrag over te maken; 

0. dat eiser voorts heeft aangevoerd, dat, 
als de brief van 27 Februari 1948 als een 
besluit moet; worden beschouwd, er da.n 
generlei reden aanwezig Is niet reeds de, in 



279 31 MEI 1919 

de aan~allen uitspraak eveneens opge
nomen, Fi,et van 8 Augustus 1946 van de 
schout-tn.i-.nacht, hoofdintendant der zee
!J]&Cht, lr. Oosterhuls, als een besluit. te be
schou'1en; 

dat je Raad deze opvatting niet juist acht, 
daar 4e Raad in die brief niet leest een be
sluit van gedaagde; 

0. dat de Raad ook niet deelt eisers me
n.in•• dat voor het bestaan van een besluit 
ln de zin van art. 58 een vereiste ts, dat in 
het desbetreffende stuk het woord "besluit", 
althans een of ander synoniem daarvan, is 
gfbezigd, dan wel enige tenuitvoerlegging 
wordt aangekondigd, en daarin een zij het 
ook uiterst sobere, motivering van dat be
sluit wordt opgenomen; 

dat - nog daargelaten, dat de brief van 
27 Febr. 1948 wèl een sobere motivering in
houdt - naar 's Raads oordeel, wil er van 
een besluit, als in voormelde wetsbepaling 
bedoeld sprake zijn, slechts als eis moet 
worden gesteld, dat het aan de belangheb
bende redelijkerwijs duidelijk kan wezen, dat 
het bevoegde administratieve orgaan ter 
mke een definitief standpunt heeft ingeno
men~ 

dat, gelijk reeds overwogen, het stuk van 
27 Febr. 1948 aan deze eis voldoen en hier
aan niet kan afdoen, dat eiser heeft nage-

, laten tegen het daarin vervatte besluit be
roep ln te stellen, maar op 20 April 1948 
(dus bijna twee maanden 111,ter) heeft ge
meend zijn bezwaren nog eens aan de hoofd
intendant der zeemacht kenbaar te moeten 
maken en vervolgens, pas nadat hem bij het 
bestreden besluit een inhouding op zijn pen
siQen was aangekondigd, ertoe is overge
gaan beroep aan te tekenen bij het Ambte
narengerecht; 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat 
ten aanzien van besluiten als het onder
havige niet is voorgeschreven, dat ze in een 
bepaalde vorm moeten zijn gegoten, en 
evenmin, dat daarbij moet worden gewezen 
op de mogelijkheid van het instellen van 
beroep; 

0. dat al moge de redactie van de brief 
van 27 Mei 1948 in geen enkel opzicht erop 
wijzen, dat deze een weigering zou bevatten 
om op een eerder genomen besluit terug te 
komen, en daarin naar de brief van 27 Febr. 
1948 ook niet zijn verwezen, zulks niet weg
neemt, dat die brief van 27 Mei 1948, blijkens 
zijn inhoud moet worden beschouwd in 
wezen o.a. te bevatten een weigering om 
terug te komen op het besluit van 27 Febr. 
1948; 

0. dat de Raad ook verwerpt eisers me
ning, dat het door het Ambtenarengerecht 
ingenomen standpunt iedere minnelijke ge
dachtenwisseling over een door enig admi
nistratief orgaan tegen enige ambtenaar 
gemaakte aanspraak onmogelijk zou maken, 
doordat reeds het maken van een zodanige · 
aanspraak een besluit zou zijn, waartegen 
de ambtenaar dan gehouden zou zijn beroep 
in.te stellen; 

dat een gedachtenwisseling, als door eiser 
bedoeld, zonder schade toe te brengen aan 

het de ambtenaar verleende beroepsrecht. 
immers slechts mogelijk is zolang over de 
aanspraak niet een besluit is genomen, het
welk kennelijk een definitief karakter 
draagt; hetgeen, zoals gezegd, wel het geval • 
was met het besluit, blijkend uit de brief 
van 27 Febr. 1948; 

O. dat de Raad voorts met het Ambte
narengerecht en onder overneming der in 
de aangevallen uitspraak opgenomen gron
den, van oordeel is, dat het beroep, door 
eiser ingesteld tegen het besluit van 27 Mei 
1948 in zijn tweeërlei betekenis, ongegrond 
is, zodat die uitspraak moet worden beves
tigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A, B.) 

91 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad 
(Prijsopdrijvlngs- en Hamsterwet 1939, 
artt. 3 en 4.) 

De bepalingen van het eerste tot en 
met derde lid van art. 77 Pachtbesluit 
zijn ingevolge het bepaa.lde bij het laat
ste Ud van dit artikel prijsvoorschriften~ 
terwijl dit artikel ,gold op 3 Maart 1946 
ln den huidigen en op het tijdstip der 
bewezenverklaarde overtredingen gel
denden tekst. Deze prijsvoorschriftén 
moeten dus geacht worden te zijn voor
schriften door den daartoe bevoegden 
Minister gegeven krachtens art. 3 of 4 
Prijsopdrijvtngs- en Hamsterwet 1939 
op grond van de uitdrukkelijke alge
meen luidende en niet met betrekking 
tot roerend ot onroerend goed onder
scheidende bepaling van art. 2 juncto 
art. 1 van de Wet van 11 Mei 1946 Stbl. 
G 116. 

De Bijz. Pol.rechter heeft dus terecht 
beslist - wat ook zij van de gronden 
waarop die beslissingen steunen - dat 
de tuchtrechter krachtens art. 5 j 0

• 1 
van het Besluit ber. econ, dellcten ten 
deze bevoegd was en het bewezen ver
klaarde strafbaar was op grond van art, 
12 der Prijsopdrijvtngs- en Hamsterwet. 
(Zie ook de anders gemotiveerde con
clusie va.n den Adv ... Gen. Langemeljer). 

Op het beroep van M. A.. landbouwer, te 
Ouddorp, req. van cassatie tegen ·een vonnis 
van den Bijz. Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam van 25 Oct. 1948, 
waarbij, tn hoger beroep na vernietiging 
van een beschikking van den Tuchtrechter 
voor de Prijzen aldaar de dato 2 .Juni 1948, 
req. ter zake van "Het niet nakomen van 
een voorschrift gegeven krachtens de artt. 
3 of 4 van de Prljsopdrljvings- en Hamster
w-et 19.39, tweemaal gepleegd", met aanh&
ling van de artt. S, 4 en 12 dier wet, art. 1 
en 11 Besluit ber. econ. delicten, art. 77 van 
het Pachtbesluit, artt. 1 en 2 van de Wet 
van 11 Mei 1946 (Stbl. G 116) en artt. 62 en 
91 Sr., is veroordeeld tot twee geldboeten 
ieder van tien gulden. 
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Conclusie van den A.-G. Langemeljer. 

De req. te veroordeeld ter mke van het 
bedingen en aannemen van ongeoorloofde 
voordelen ter zake van een pachtovereen
komst (art. 77 van het Pachtbealuit). T.a..v. 
die overeenkomst was namellJk geen goed
keuring van de Grondkamer verkregen. 
Req. heeft in de beide feitelijke instanties 
betoogd. dat die goedkeuring ook niet nodig 
was, omdat het hier geen pachtovereen
komst betrof, maar het mgenaamd "mai
klaar verhuren" van grond. Van dit ver
weer maakt hij in cassatie geen middel. Het 
komt mij voorshands in het licht van de in 
dit geval vastgestelde feiten ook onaanne
melijk voor. 

Daarentegen betoogt req. in zijn beide 
cassatiemiddelen, dat art, 77 van het Pacht
besluit ten tijde van het onderhavige feit 
niet was een strafbepaling en met name 
ntet een strafbepaling die de Tuchtrechter 
voor de Prijzen bevoegd was toe te passen. 

Dit betoog is als volgt opgebouwd. De 
stratbaarhela van handelen ln s:rijd met 
art. 77 van het Pachtbesluit vloeide oor
spronkelijk voort uit lid 4 van dat artikel, 
luidende: ,.De bepalingen van het eerste tot 
en met derde Ud worden beschouwd als 
prijsvoorschriften in den zin van het Prljs
bel)eerschingsbesluit (No. 11/1941) .. " Zowel 
het Pachtbesluit als het Prljsbeheerschings
besluit kwamen voor op lijst B behorende 
bij het Besluit Bezettingsmaatregelen (in 
werking getreden 20 Sept. 1944) en traden 
dus buiten werking naar gelang het gebied 
des Rijke door de vijand werd ontruimd. De 
Verordening Militair Gezag van 18 Febr. 
1946, No. 74, bevestigd door het K. B. van 
17 Nov. 1946, Stbl. F 279 deed met ingang 
van 1 Maart 1946 het Pachtbesluit met wiJ
zigtngen maar met behoud van art. 77 op
nieuw in werking treden. Echter, aldus req., 
de strafsa.nctie op dit artikel kon niet weer 
in werking treden, omdat zij bestond in een 
fictieve gelijkstelling van het voorschrift 
met voorschriften bedoeld in het niet meer 
bestaande Prljsbeheerschingsbesl ult. Nu 
heeft de Politierechter aldus predeneerd, 
dat een nieuwe strafsa.nctie in de plaats van 
de vervallene is getreden krachtens art. 1 
onder 5 van het Besluit B:er. Econ. Delicten. 
De daar genoemde prtJsvooraehrlften krach
tens art. 2 van het Besluit 1n zake de be
noeming van een Gemachtigde voor de Prij
zen (Verordeningenblad 1940, no. 218) zijn 
namelijk. m overwoog de Politierechter, de
zelfde als die bedoeld in art. 1 lid 2 van het 
Prljsbeheerschtngsbesluit.. Art. 77 is dan 
verder, 1n de redenering van de Politierech
ter, in zijn karakter van Prijsvoorschrift 
gehandhaafd door de Wet van 11 Mei 1946, 
Stbl. G 116. Hiertegen voert nu req, drieër
lei aan. Vooreerst baseert de verwijzing 
naar het Prijebeheerechlngsbesluit art. 77 
van het Pachtbesluit nog niet op de Veror
dening 218/1940" Bovendien was art. 2 van 
deze verordening afgeschaft bij de Veror
dening Prijzen van het Milltair (rezag van 

18 Sept. 1944, dus voordat het Pa\btbesluit 
weer 1n werking tmd- Tenslotte ioneert 
req. ertegen dat onder de heerscha pij van 
het herstelde Pachtbesluit een bepa; · g uit 
dit K. B. zou kunnen worden verlru\gd tot 
de rang van een Ministeriële Beschi~king. 

Het komt mij voor, dat in de~ c~ro
verse het gelijk aan de zijde van de P ·tte
rechter is. Het betoog van req., hoewel ker 
ernstige overweging waard, komt mij '1,iet 
dwingend voor. Zo twijfel ik reeds a\Il- · 
stonde aan de juistheid van zijn uitgesp'°
ken stelling, d_at de Prijzenverordening à\t
Utair Gemg wiJ'kt voor het Besluit Beze\
tingsmaatregelen (m.i. is hier een casu,._ 
positie vergelJJkbe.ar, schoon niet geUJkl 
met die van Uw arrest van 21 Jan. 1947) 
N. J. 1947, No. 141). Dit is trouwens van 
minder belang want deze verordening speelt 
In het betoog van de Politierechter, terecht 
m.i., geen rol. Verder zou ik het niet aldus 
zien, dat in des Politierechters redenering 
art. 77 het karakter zou krijgen van een 
ministeriële beschikking (dle dus bij voor
beeld door de Minister zou l{unnen worden 
gewijzigd). De bedoellng van de Politierech
ter is m.l. enkel dat art. 77, dat overigens 
natuurlfjk bestanddeel blijft van het Pacht
besluit, strufoanctte krijgt als ware het een 
beschikking uitgevaardigd krachtens de 
Verordening 1940/218. 

De vraag wordt dus eenvoudt~: welke be
tekenis ka& men aan het vierde lid van art. 
77, dat nu eenmaal met het herleven van 
het Pachtbesluit rechtskracht herkreeg, 
redelb'kerwijze toekennen? Ik meen, dat 
daarbij voorop moet worden gesteld dat ru~n 
een wettelijk voorschrift, slechts dan alt. 
zonder betekenis beschouwen mag, w9.llneer 
óf een redelljke betekenis niet te vinden Is, 
óf er duidelijke aanwijzingen zijn, dn.t het 
door een achteloosheid uit -een vroegere 
regeling is overgebleven. Geen van t:>eide is 
hier het geval. Wat het laatste betreft: het 
herstel van het Pachtbesluit 1s niet mnder 
wijzigingen geschied; de wetgever heeft zich 
dus rekenschap gegeven van de mogeUJlc
held, dat het niet in al zijn onderdelen ge. 
schikt was om te herleven. Art. 77 Ud 4 is 
bij die herziening echter blijven staan. FJen 
redelijke betekenls is dan ook niet moeilijk 
te vinden. Inderdaad zijn prijsvoorschriften 
in den zin van het Prijsbeb-eerscbingebesluit 
een rubriek geheel gelijk omlijnd als prijs -
voorschriften gegeven krachtens art. 2 van 
de Verordening 1940/218. Weliswaar was nu 
ten tijde van het herleven van het Pacht
besluit ook dit art. 2 vervallen, maar wel 
gaf art.1 onder 5 van het Besluit Ber. Econ. 
Delicten op dat ogenblik, gelijk het uog 
doet, een strafsanctie aan op grond van dat 
artikel gegeven voorschriften, voorzover 
niet buiten werking gesteld of geschorst. 
Nu za.l men zeker moeten aannemen, dat 
die sanctie ook gaat gelden voor een ge. 
schorst voorschrift wanneer de schorsing 
wordt opgeheven. Verder echter kent het 
recht van de eerste Jaren na de bevrijding 
ook de fiBUur van een voorschrift dat "bui-
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ten wer]ttng gesteld" is en weer in werkmJt 
treedt. '!J.et is redelijk aan te nemen, ddt, 
ook zull een v9orscbrüt dan onder werki»4r · 
van art. 1 onder 6 Besluit Eer. Econ. Deli<J.: 
ten kdmt te vallen. Dit nu is blijkbaar dlJ 
betek~nis van het herstel van art. 77 van 
het 91.chtbesluit met inbegrip van zijn vier.
de lid. 

De toelichting van req.'s middelen maakt 
de indruk hiertegen nog te willen aanvoe-. 
re:q dat het art. 77 dan toch \}Og niet wordt 
een "prijzenbeschikking" ale bedoeld in art. 
2 van de Wet van 11 Mei 1946. Dit zou mij 
inderdaad juist voorkomen en in zover zou 
ik ni-et de redenering van de Politierechter 
volgen. Wel echter is het een ,,wettelijke 
maatregel op het gebied van de Prijzen" als 
bedoeld in art. 1 dier wet en reeds dit was 
voldoende om het voorschrift met zijn straf
sanctie in stand te houden. De plaatsing op 
de grondslag van art. 3 of 4 der Prijsopdrij
vtngs_ en Hamsterwet, die art. 2 volstrekt, 
was immers in dit geval niet nodig, nu zo
wel de norm als de sam:tie steunde op een 
K. B., respectievelijk het Besluit tot herstel 
van het Pachtbesluit en het Besluit Eer. 
Econ. Delicten. 

Ik meen dus dat zowel de strafbaarheid 
van het feit als de bevoegdheid van de 
Tuchtrechter voor de Prijzen vaststaan en 
concludeer tot verwerping van het beroep, 
behoudens dat Uw Raad de aanhaling der 
toegepaste artikelen vemietige voorzover 
daaronder voorkomen de artt. 3, 4 en 12 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 en 2 
van de Wet van 11 Mei 1946, Stbl. G 116. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op de middelen van-cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"1. S. althans v. t. van de artt. 168 der 

Grondwet; art. 1, 62 en art. 91 Sr.; 138, 338, 
339, 34:8, 349, 360, 361, 352, 368, 359 Sv.; art.. 
11 5 en 11 Besluit ber. econ. delicten; art.. 1, 
3, 4, 11 en 12 Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939; art. 17 en 18 Besluit Bezettlnge
maatregelen j art. 1 en 2 Wet 11 Mei 1946 
G 116; art. 1 en 2 Pachtregeling 1946; art. 
77 Pachtbesluit 1941. • 

Omdat de Bijz. Politierechter, na over
wogen te hebben, dat de verwijzing in het 
weder ingevoerde Pachtbesluit naar het af
geschafte PrJjsbeheersingebesluit aldus 
moet worden uitgelegd, dat met prijsvoor
schriften worden bedoeld mede, die, uitge
vaardigd op grond van het besluit 218/1940; 

heeft beslist, dat het prijsvoorschrift 
neergelegd in art. 77 Pachtbesluit geacht 
·moet worden te zijn een voorschrift krach
tens art. 3 of 4: der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet door de daartoe bevoegde Mi-

. nister gegeven en overtreding hiervan straf
baar is en op deze gronden- aan req. straf 
heeft opgelegd, zulks ten onrechte, daar 
geen geldige wettelijke bepaling het ten 
laste gelegde str.a.fbaar verklaa.rt immers 

a. een verwijzing naar het buitenwerking 

gestelde Frfjsbeheerstngsbesl uit, zinloos en 
zonder enige betekenis is en het bepaalde in 
art. 77 Pachtbesluit niet kan maken tot een 
voorschrift uitgevaardigd krachtens art.. 2 
van het Besluit 218/194:0, te meer niet, daar 
bij de weder invoering van het pachtbesluit. 
het desbetreffende art. 2 van het Besluit 
218/1940 niet meer van kracht was. 

b. het art. 77 Pachtbesluit niet door de 
artt. 1 en 2 van de Wet van 11 Mei 1946 
0 116 tot een uitvoeringsvoorschrift van de 
bevoegde Minister krachtens art. 3 of 4 van 
de Prljsopdrljvings- en Hamsterwet 1939 ie 
gedegradeerd, omdat 

1. art. 77 Pachtbesluit geen prijzenbe
schikking is; 

2. geen Minister bevoegd is krachtens 
a.rt. 3 of 4 der Prijaopdrljvinge- en Hamster
wet voorschriften te geven met betrekking 
tot "pacht'" van onroerende goederen, daar 
ingevolge art. 1 dier wet onder goederen 
wordt verstaan: roerende goederen en art. 3 
de Minister slechts bevoegd verklaart prijs
voorschriften te geven voor het verhuren 
van goederen, terwijl ten laste gelegd is 
verpachting van land. 

3. Het K. B. van 17 Nov. 1945 houdende 
tüdelljke voorziening inzake de Pacht 
(Pachtregeling 1946) F 279 door het weer 
in werking stellen van het Pachtbesluit en 
door dit besluit op verschillende punten te 
wijzigen en aan te vullen, de competentie 

· tot het treffen van voorzieningen inzake de 
pacht duidelijk heeft gebracht aan de Kroon 
en deze heeft onttrokken aan de desbetref
fende Minister en het mitsdien nimmer de 
bedoeling van art. 2 van de Wet van· 11 Met 
1946 G 116 kan zijn geweest om de bepalin
gen van de Pachtregellng en het Pachtbe
sluit te maken tot een Ministeriele beschik
king, waardoor derhalve de Minister zelf
stàndig zou kunnen intrekken, wijzigen 
of aanvullen, wat bij K. B. is bepaald, wat 
in strijd zou zijn met de eerste beginselen 
van ons staatsrecht. 

II. s.. althans v. t. van de hierboven 
aangehaalde artikelen, omdat de Bijz. Poli
tierechter na overwogen te hebben, dat de 
verwijzing in het weder ingevoerde Pacht
l>esluit naar het afgeschafte Prijsbeheer-

. singsbeslult aldus moet worden uitgelegd, 
dat met prijsvoorschriften worden bedoeld 
mede, die, uitgevaardigd op grond van het 

. besluit 218/1940 op grond hiervan heeft be
!llist, dat de Tuchtrechter voor de Prijzen 
bevoegd was van deze zaak kennis te ne-

. men; 
1 zulks ten onrechte, daar geen geldige wet
'telijke bepaling de Tuchtrechter voor de 
~rijzen bevoegd verklaart kennis te nemen 
Tan een overtreding van art. 77 Pachtbe
e].uit, immers een verwijzing naar het bui
tenwerking gest-elde Prijsbeheersingsbesl uit 
sinloos en zonder enige betekenis is en met 
name niet op grond van het buitenwerking 
aestelde art.. 1 van het Prijsbeheersmgebe
etuit, art. 77 Pachtbesluit mag worden be
ehouwd. als een voorscbrift uitgevaardigd 
krachtens art. 2 van het Besluit 218/40, zulks 
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te meer niet, daa.r bij de wederinvoering 
van het Pachtbesluit op 17 Nov. 1945 het 
nimmer de bedoeling kan zijn geweest om 
het Pachtbesluit te maken tot een voor
:gchritt uitgevaardigd krachtens art. 2 van 
het Besluit 218/1940, nu dit art. 2 bij de Ver
ordening Prijzen van 18 Sept. 19 44 · was af
geschaft." 

O. dat t.a.v. req.. met strafoplegging en 
qualificatie ale vermeld, bewezen 1s ver
klaard= .,.dat hij in of omstreeks Januari 
194: 7 te Ouddorp zonder goedkeuring van de 
Grondkamer bij mondelinge overeenkomst 
aan A. B., wonende te Ouddorp, heeft ver
pacht een perceel bouwland, groot 38 aren, 
voor het jaar 1947, waarvoor hij ten tijde en 
ter plaatse als gemeld, inclusief de kosten 
van het ploegen, ,een prijs heeft bedongen 
van f 200, welk bedrag hij op of omstreeks 
11 Nov. 1947 te Ouddorp van A. B. voor
noemd heeft aangenomen; 

dat hij voorts in of omstreeks Maart 1947 
te Ouddorp zonder goedkeuring van de 
Grondkamer bij mondelinge overeenkomst 
aan J. R., wonende te Ouddorp, heeft ver
pacht een perceel bouwland, groot 45 aren, 
voor het jaar 1947, waarvoor hij ten tijde en 
ter plaatse ale gemeld, inclusief de· kosten 
van het ploegen, een prijs heeft bedongen 
van f 300, welk bedrag hij op of omstreeks 
6 Nov. 1947 te Ouddorp van R. heeft aange
nomen; 

dat hij daardoor ale verpachter ter zake 
van bovenbedoelde pacbtverhoudingen on~ 
geoorloofde voordelen heeft bedongen en 
aangenomen, waardoor hij art. 77 van het 
Pachtbesluit heeft overtreden;" 

0. dat de middelen zich richten tegen de 
door den Bijz. Politierechter gegeven beslis
singen betreffende de bevoegdheid van den 
tuchtrechter en de strafbaarheid van het 

· bewezen verklaarde; 
O. aangaande die beslissingen: 
dat het te lastegelegde en bewezen ver

klaarde oplevert overtredingen van art. 77 
lid 1 juncto lid 2 onder 2 van het Pachtbe
sluit, gelijk door req. niet wordt betwist; 

dat het Pachtbesluit na enige bier niet 
ter zake dienende wijzigingen voorlopig 
door den noodwetgever is gehandhaafd bij 
de Pachtregeling 1945, waarbij het is ge
bracht op lijst C. bedoeld In art. 18 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen; 

dat de bepalingen van het eerste tot en 
met d,erde lid van art. 77 van het Pachtbe
sluit ingevolge het bepaalde bij het laatste 
lid van dit artikel prijsvoorschriften zijn. 
terwijl dit artikel gold op 3 Maart 1946 in 
den huldigen en op het tijdstip der bewezen 
verklaarde overtredingen geldenden tekst; 

dat deze prijsvoorschriften dus geacht 
moeten worden te zijn voorschriften door 
den daartoe bevoe~den Minister gegeven 
krachtens art. 3 of 4 van de PrljeopdriJ
vlnge_ en Hamsterwet 1939 op grond van de 
uitdrukkelijke, algemeen luidende-, en niet 
met betrekking tot roerend of onroerend 
goed onderscheidende bepaling van art. 2 

juncto art. 1 van de Wet van 11 \tet 1946 
Stbl. G 116; ' 

da.t de Bijz. Politierechter 9us ter~ht be-
slist heeft - wat ook zij van de ~oden 
waarop die beslissingen steunen - '8,t de 
tuchtrechter krachtens art. 5 juncto t van 
het Besluit ber. econ. delicten ten de:ae be
voegd was en het bewezen verklaarde •af
haar was op grond van art. 12 der Pr~p
drijvlng's- en Hamsterwet; 

dat de middelen dus niet tot cassatie kp
nen lelden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

2 Jum 1949. KONINKLIJK BESLUIT 
(Dienstpliëhtwet art. 19; Dienstplicht
besluit art. 23). 

Terecht heeft de Minister de dienst
plichtige der lichting 1949 niet-ontvan
kelijk verklaard In zijn aanvraag om 
vrijstelUng wegens broederdienst, daar 
hij tijdig door de burgemèester va.n de 
voor de lichting 1949 geldende regeling 
der aanvrage om vrijstelling tri kennis 
is gesteld, doch de aanvrage te laat heeft 
ingediend. Wel was op het tijdstip der 
indiening genoemde regeling vervallen, 
docb volgens het daa,ma weder geldend 
art. 23 lid 1 van het Dienstplichtbesluit 
had de aanvrage op een nog vroeger 
tijdstip dan die regeling aangaf moeten 
zijn Ingediend. 

WJJ JULIA.NA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door S. Hendriks, dienstplichtige der lich
ting 1949 uit Ermelo. tegen de beslissing 
van Onze Minister van Oorlog van 14 Fe
bruari 1949, Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, 
No. 12131 waarbij hij niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijn aanvraag om vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige we
gens broederdienst; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur. gehoord, advies 
van 6 Mei 1949, No. 504/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 23 Mei 1949, Afdellng A S, S 2, 
Bureau 1, No. 1370; 
. 0. dat de beslissing van Onze Minister 

steunt op de overweging, dat de omstan
dlgheld, op grond waarvan de dtenstpltcb
tlge op 7 September 1948 vrljstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige wegens 
broederdienst beeft gevraagd, reeds vóór 1 
Augustus 1948 bestond; dat hij daarom, tn" 
gevolge het bepaalde in paragraaf 3, punt 
2, van de ,,Broederolenstregeling 1949" tij
dig een aanvraag om vrJJstelUng had moe
ten indienen; dat, aangezien hij zulks nage
laten heeft. er voor hem, Minister, geen 
aanleiding bestaat om omtrent het recht 
van de dienstplichtige op vrijstelling we
gens broederdienst thans nog uitspraak te 
doen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, da.t 
hij op 7 km afstand van het gemeentehuis 
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woont en niet 
I 
in de gelegenheid waw 

zich da~lijks op de hoogte te stellen v: 
de uit.g,vaa.rdlgde voorschriften; dat ~ 
eerst, ~a.t hij drtemaa.l gein!ormeerd bad/ 
meegedeeld kon worden. dat hij goedge... 
keurd ,was; dat hij, onmiddellijk na.dat heat 
dat was medegedeeld, om vrijstelllng we ... 
gens broederdienst heeft verzocht; da.t 
twee van zijn broeders hun dtenstplleht 
hebben vervuld, terwijl een derde broeder 
nog in dienst Is; 

a dat volgens paragnlaf a. lid 2, van d& 
Brêederdienstregellng 1949 door de dienst
plichtigen der lichting 1949 vrijstelling we
gens broederdienst voor 1 Augustus 1948 
moest worden aangevraagd; 

dat gebleken is. dat de dienstpltchtige 
tijdig door de burgemeester van Ermelo 
van genoemde regeling in kennis is gesteld, 
doch niettemin eerst op 7 September 1948 
zijn aanvraag heeft Ingediend; 

dat op lae.tstgenoemde datum weliswaar 
de genoemde regeling vervallen was, welke 
regellng tot 1 J'ull 1948 artikel 23 van het 
Dienstplichtbesluit vervangen heeft krach
tens artikel K. Ud 2. van het op 1 Juli 1948 
vervallen Koninklijk besluit van 24 Maart 
1947, staatsblad H 104, zoals dit sedert ge
wijzigd is; 

dat echter volgens artikel 23, lid 1, van 
het Dienstpllchtbesluit de aanvraag uiter
lijk op 30 April 1948 had moeten zijn in
gediend; 

Gezien de Dienstplichtwet en het Dienst-
plichtbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 

(A. B.) 

3 Juni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(G€meentewet art. 138). 

De gemeenten, die het verzoek tot op
legging van een gemeênschappelijke re
geling aan een andere gerpeente deden. 
zijn ln staat ook zonder medewerking 
van die gemeente gezamenlijk een tech" 
nlsche dienst voor bouw- en woning
toezicht en gemeentewerken te onder
houden, terwijl anderzijds de andere ge
gemeente zeer wel In staat is, zodanige 
dienst zelfstandig op een behoorlijke 
wijze te regelen en daardoor ook niet 
onevenredig zwaar zal worden belast. 
Derhalve is de medewerking van deze 
gemeente noch voor de anderen, noch 
voor zichzelf noodzakelijk, en bestaat 
geen grond tot oplegging, als verzocht. 

Beschikkende op het verr.oek van de be
sturen der gemeenten Nieuw-Beijerland, 
Zuid-Beijerland, Goudswaard, Klaaswaal, 
Mijnsheerenland, Piershil, Westmaas en 
Heinenoord te bevorderen, dat aan die ge
meenten en aan de gemeente Numansdorp 
een gemeenschappelijke regeling worde op
gelegd ter behartiging van het In artikel 
13 eerste Ud, der Woningwet bedoelde toe
zicht, alsmede ter gemeenschappelijke voor-

zlening in de dienst der gemeentewerken 
in de genoemde gemeenten: 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies 
van 11 Mei 1949. No. 1243/I (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 Mei 1949. No, 
2;6431, afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Bestuurszaken; 

O. dat de gemeentebesturen van Nieuw
Beijerland, Zuid-Beijerland, Goudswaard. 
K~waal. Mijnsheerenland, Piershil, West
maas en Heinenoord krachtens artikel 138 
der gemeentewet het verzoek hebben ge
daan aan de evengenoemde gemeenten en 
de gemeente Nwnansdorp op te leggen een 
gemeenschappelijke regellng van het toe
zicht op de volkshuisvesting en van de 
dienst van gemeentewerken; 

d&t Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land, nadat zij overeenkomstig artikel 141 
der gemeentewet hun gevoelen ter kennis 
van de Minister van Binnenlandse Zaken 
hadden gebracht. namens deze Minister aan 
burgemeester en wethouders van Numans
dorp hebben opgedragen terzake nader in 
overleg te treden met de oyerige bij deze 
regeling betrokken gemeentebesturen, het
welk echter niet tot overeenstemming heeft 
geleid, daar het gemeentebestuur van Nu
mansdorp zijn medewerking weigert; 

dat burgemeester en wethouders van deze 
gemeente in hoofdzaak aanvoeren, dat Nu
mansdorp tot de grotere gemeenten be
hoort en volkomen in staat Is een deskun
dige kracht aan te stellen, die behalve 
bouw- en woningtoezicht ook de verdere 
diensten van hun gemeente, zoals haven
bedrijf, reinigingsdienst. brandweer, nieuw" 
bouw van woningen, bruggen en sluizen, 
onderhoud aan wegen en straten, begraaf
plaats, enzovoort voor zijn verantwoording 
.kan nemen: dat de gemeente bij aanslui
ting aan de gemeenschappelijke regeling 
genoodzaakt is nog een andere employé 
aan te stellen, die over vrijwel dezelfde ca
paciteiten en salaris moet beschikken om 
de bovengenoemde diensten en werkzaam
heden te verrichten: dat de gemeente dus 
In de eerste plae.ts de bijdrage aan de 
Technische Dienst 7.3.l moeten betalen en 
deze bijdrage aanzienlljk hoger zal zijn dan 
dan het salaris van de architect. die zij 
zelf kunnen aanstellen; dat de kosten wel
iswaar geraamd waren op f 0,60 maar dat 
"1,eze thans' reeds gestegen zijn tot f 1,20 
l)er Inwoner, terwijl men het zelfs waar
~chijnlijk acht, dat deze kosten nog meer 
zullen stijgen; dat de gemeente in de twee-

. 4e, eu zeker niet 1n de laatste plaats, dan 
ook nog het gehele salaris voor de tweede 
êunctionaris moet betalen. die ongetwijfeld 
nodig is: d&t, als Numansdorp niet In de 
,remeenschappelijke regeling wordt opge-
11omen, men een zeer goed architect, die 
4Jle bovengenoemde diensten kan beharti
ten, kan aanstellen tegen een salaris van 
f 4200; dat het in het tweede geval zal neer
iomen op een bijdrage van f 504:0, te ver
Hogen met het salaris van de tweede per--
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soon, circa f 4000, zodat een bedrag van 
bijna f 5000 overbodig wordt uitgegeven en 
men op de koop toe nog een regeling krijgt, 
die minder bevredigend ml werken; dat zij 
des te minder begrijpen, dat men hun ge
meente thans een nieuwe regeling wil op
leggen, omdat in het oosten van het eiland 
een soortgelijke regeling van een paar gro
tere gemeenten geheel onbevredigend heeft 
gewerkt en deze regeling praotisch ont
bonden is; 

O. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat de raden der gemeenten ~;uma.nsdorp, 
Klaaswaal, Zuid-Beijerland, Pi• rshil,Gouds
waard. Nieuw-Beijerland, Wes1 maas, Mijns
heerenland, Heinenoord en Hhoon in de 
maanden December 1945 en Jnnuari 1946 
hadden besloten tot vaststelling ·van een 
gemeenschappelijke regeling van het toe
zicht op de volkshuisvesting en van de 
dienst van gemeentéwerken in de genoem
de gemeenten, en dat vervolgens Ged. Sta
ten deze regeling hadden goedgekeurd, 
zulks echter met uitzondering van de deel
neming der gemeente Rhoon aan de rege
ling, daar bij een bespreking met vertegen. 
woordigers der gemeenten in de Hoek
sche Waard was gebleken de wenselijkheid 
van uittreding der gemeente Rhoon uit de 
hiervoren genoemde gemeenschappelijke re
geling, tot welke uittreding de raad der 
gemeente Rhoon toen in overleg met Ged. 
Staten heeft besloten: 

dat de raad der gemeente Numansdorp 
zich op het standpunt heeft gesteld, dat 
door de uittreding van de gemeente Rhoon 
deze regeling heeft opgehóuden te bestaan, 
en in verband hiermede thans toepassing 
van artikel 138 der gemeentewet wordt 
verzocht; 

dat blijkens de mededelingen in de open
bare vergadering van de Afdeling van de 
Raad van State voor de Geschillen van Be
ètuur, waarin over deze mak verslag is 
uitgebracht, bij de Raad der gemeente Nu
mansdorp ernstige bezwaren tegen deelne
ming van deze !remeente aan de gemeen
schappelijke regeling bestaan, en hij aan 
een eigen dienst de voorkeur geeft; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
en de nader op verzoek van genoemde A.1-
dellng ingewonnen ambtsberlch ten moet 
worden aangenomen, dat de g·emeenten 
Klaaswaal, Zuid-Bejjerl&nd, PJershtl, Gouds
waard, Nieuw-Beijerland, Westmaas, Mijns
heerenland en Heinenoord in staat zijn ook 
zonder de medewerktng van de gemeente 
Numansdotp gemmenlljk een technische 
dienst voor bouw- en woningtoe.ticht en 
gemeentewerken te onderhouden~ 

dat anderzijds een gemeente van de 
grootte en de betekenis van Numansdorp 
zeer wel in staat is de dienst van het 
bouw. en woningtoezicht en gemeentewer
ken zelfstandig op een behoorlijke wijze te 
regelen en door een dergelijke zelfstandige 
regeling ook niet onevenredig zwaar zal 
worden belast; 

dat derhalve de medewerking van de ge
meente Numansdorp noch voor de andere 

gemeenten, noch om wille van :r.lchzelf 
noodzakelijk. is te achten: 

dat, een en ander in aa.nmerkin~eno
men, geen grond kan worden gevo en de 
met toepassing van artikel 138 der g een
tewet verzochte regeling op te le n; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan. 
het verzoek van de gemeentebestureJ\ van 

Nieuw-BeijerUl,nd, Zuid-Beijerland, G~ds
waard, Klaaswaal, Mijnsheerenland, .PPtrs
hil, Westmaas en Heinenoord af. te wij"n. 

Onze Minister van Binnenlandse Zal~m 
is belast enz. 

(A.B.) 

3 Juni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstpllchtwet art. 15). 

Een "bijzonder geval" wordt aanwe
zig geacht waar de dienstplichtige en 
diens broeder ongeveer in dezelfde tijd 
in dienst zijn getreden en twee andere 
broeders reeds dienen of gediend heb
ben. 

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

door J. Moors te Herkenbosch, tegen de 
besliBSing van Onze Minister van Oorlog 
van 3 .Januari 1949, Afdeling A 3, S 2, Bu
reau 1, No. 1205, waarbij aan zijn zoon 
J. P. G. Moors, dienstplichtige der lichting 
1946 uit Melick en Herkenbosch, vrijstel
ling van dienst als gewoon dienstplichtige 
wegens aanwezigheid van een bijzonder ge
val is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 14 April 1949; No. 411/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 28 Mei 1949, Af deling A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1214: 

O. dat de beslissmg van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
digheid dat 2 van de broeders van de 
dienstplichtige reeds bijna gedurende 4 jaar 
vrijwillig militaire dienst hebben verricht 
en een derde broeder voor het vervullen 
van zijn dienstplicht bij de Zeemacht zal 
worden ingelijfd, hem, Minister, geen aan
leiding geeft de dienstplichtige te beschou
wen als te verkeren in een bijzonder geval; 

dat de appellant In beroep aanvoert, dat 
zijn oudste zoon van 6 April 1945 af in mi
litaire dienst is; dat zijn tweede zoon van 
26 Mei 1946 af in dienst is, en in December 
1948 ult Indc;>nesië is teruggekeerd; dat zijn 
vijfde zoon per 17 Januari 1949 in dienst 
is geroepen; dat zUn derde zoon, de dienst
plichtige, momenteel eveneens in militaire 
dienst is; dat dus vier broeders uit één ge
zip in dienst zijn, waarvan dus één recht 
heeft op vrijstelUng; dat de dienstplichtige 
tot diens 23e Jaar gestudeerd heeft en zich 
thans een positie als electro-technicus kan 
verwerven; dat het gezin met zware finan
ciële moeilijkiieden te kampen heeft, mede 
tengevolge van oorlogsomstandigheden; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap-
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pellant áich beroept, namelij~ dat de 
dienstpllChtige J. P. G. Moors en diene 
broeder ongeveer in -dezelfde tijd in dienst 
zijn get,teden en twee andere broeders reeds 
dienen. of gediend hebben, er toe leidt om 
aan t, nemen, dat hier aanwezig ls een 
bijzodl.er geval, ale is bedoeld in artikel 16, 
eerste lid, onder e der Dienstplichtwet, het. 
welk grond oplevert om vrijstelling te ver
lene,i; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

slissing van Onze Minister van Oorlog aa.n 
J, P. G. Moors, dienstplichtige der lichting 
1-45 uit Melick en Herkenbosch, voorgoed 
vrijsteIUng van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval te verlenen. 

Onze Minister van Oorlog is belast enz. 
(A.B.) 

4 Jum 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 16). 

Een "bijzonder gevel" wordt aanwe
zig geacht waar de vaaer en een broeder 
van de dienstplichtige op tragische wiJ
ze tengevolge van gevechtshandelingen 
het leven verloren hebben, terwijl een 
andere broeder tengevolge van een 
maatregel van de bezetter het leven 
verloren heeft, in het gezin, beheJ.ve de 
dienstplichtige, 4 kinderen van 6-17 
jaar aanwezig zijn en de moeder in 
overspannen toestand verkeert. zodat 
wegens een en ander de dienstplichtige 
als oudste van het gezin als onmisbaar 
beschouwd moet worden. 

Wij JULIAN~ enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Weduwe G. van Swinderen-Ba.k
ker te Texel, haar zoon S. J. van Swinde
ren, dienstplichtige der llchtlng 1949 uit 
Texel en J. Gussenhoven, pastoor van de 
parochie van de H. Joannes de Dooper te 
Den: Burg, Texel, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog ,van 28 Januari 
1949, Afdeling 8, S 2, Bureau 1, No. 1600, 
waarbij aan S. J. van Swinderen voor
noemd vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval ls geweigerd; 

De Raad van State, Afdeltng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 14 April 1949, No. 441/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 28 Mei 1949, Afdellng A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1503; 

O. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
digheden, dat de vader van de .dienstplich
tige en diene broeder Michiel Wtllem,· als 
gevolg van oorlogshandelingen, om het le
ven zijn gekomen en zijn broeder Cornelis 
na een gedwongen verblijf In Duitsland is 
overleden, hem, Minister, tot zijn leedwezen 
geen aanleiding geven de dienstplichtige te 

beschouwen als te verkeren in een bij
:r.onder geval; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat een ln October 1942 in Duitsland te 
~rk gestelde broeder van de dienstplich
tige in 19•14 ongeneeslijk ziek 1thuis kwam 
en enige dagen later overleed; dat op 6 
April 1945 de vader en een andere broeder 
van de dienstplichtige tengevolge van ge.; 
vechtshandellngen tijdens de opstand op 
Texel het leven verloren: dat de moeder 
van de dienstplichtige deze slagen nooit te 
boven Ie gekomen; dat de dienstplichtige 
thans de oudste van het gezin is en in tal 
van zaken de onmisbare hulp van zijn moe
der; dat de aan huis gevestigde radio
centrale door de dienstplichtige gaande ge
houden wordt; 

0. dat de vader en een broeder van de 
dienstplichtige op tragische wijze ten ge
volge van gevechtshandelingen het leven 
verloren hebben, terwijl een andere broeder 
ten gevolge van een maatregel van de be
zetter het leven verloren heeft; 

dat in het gezin, behalve de dienstpllch
tige, vier minderjarige kinderen aanwezig 
zijn, wier leeftijden variëren van 6 tot 17 
jaar; 

dat de moeder van de dienstplichtige in 
overspannen toestand verkeert; 

dat wegens deze omstandigheden de 
dienstplichtige als Óudste van het gezin els 
onmisbaar beschouwd moet worden; 

dat een en ander er toe leidt om aan te 
nemen, dat hier aanwezig is een bijzonder 
geval, als bedoeld in art. 16, lid 1, onder e, 
der Dlenstpllchtwet, hetwelk grond ople• 
vert om vrijstelltng te verlenen: 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien ten 
onrechte door On~e Minister geweigerd ls: 

Gezien de Dienstpltchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

slissing van Onze Minister van Oorlog, aan 
S. J. van Swinderen, dienstplichtige der 
lichting 1949 uit Texel, v,rijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige te ver
lenen wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval voor de tijd van één jaar. 

Onze Minister van Oorlog is belast enz.. 
CA. B.) 

9 Jun.i. 19,f9. UITSPRAAK van de Comm. 
van Beroep Scholen met den Bijbel. 
(Zuiveringsbesluit 1945 art. s. art. 3 j 0

• 

art. 6). 
Art. 8 heeft de strekking, d~n .onder

wijzers bij het bijz. 1. o. het hun blJ de 
L. O.-wet, 1920 gegeven beroepsrecht te 
ontnemen. Wel moest de Kroon van to 
Mei 1940 tot het optreden der Voorlo
pige Staten-Generaa..I in het algemeen 
bevoegd worden geacht maatregelen 
van wetgeving uit te vaardjgen voorzo
ver zulke, zonder dat het herstel va.n de 
samenwerking tussen Kroon en Staten
Generaal kon worden afgewacht, door 
de omstandigheden was geboden, doch 
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deze gebodenheld kon ten aanzien van 
de ontneming van het beroeprecht niet 
aanwezig worden geacht. Derhalve mist 
art. 8, In mverre het den onderwijzers 
bij het bijz. I. o. het hun bij de L. 0.-wet 
i 920 geschonken recht van beroep tegen 
een :hun door een schoolbestuur ver
leend ontslag ontneemt, rechtskracht, 
en is de Commissie van Beroep bevoegd 
van het beroep kennis te nemen en 
daarop te beslissen. -

De lastgeving van den Minister~ be
doeld bij art. 5 J0

• art. 3 oot.beft het 
schoolbestuur niet van zijn plicht zelf
standig te overwegen, of voldoende 
gronden aanwezig waren, appellant te 
ontslaan. De Commissie van Beroep 
acht deze gronden niet aanwezig en 
vernietigt het ontslag. 

De Commissie van Beroep voor de groep 
van scholen, aangesloten bij den Schoolraad 
voor de SCholen met den Bijbel, enz.; 

Gezien enz.; 
0. dat het schoolbestuur op 6 Maart 1949 

aan den appellant het volgende schrijven 
heeft gezonden: 

,.Het Bestuur der Vereniging tot Stich
ting en Instandhouding van Scholen met 
den Bijbel te X; 

kennis genomen hebbende van een schrij
ven van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, ged enz. en waarin 
het Bestuur de last ontving. de heer Y te 
ontslaan uit zijn functie van Hoofd fier 
Z.school L. O., en wel wegens blijken van 
ontrouw, gedurende de bezettingsjaren; 

besluit Ingevolge deze lastgeving, en op 
grond van de daarin aangegeven redenen, 
met ingang van heden, 5 Maart 1949, de 
heer Y, ontslag te verlenen ale Hoofd der 
Z.school voor G. L.O. te X. 

Het Bestuur voornoemd." 
0. dat het in dezen brief van het school

bestuur bedoelde schrijven van den Minister 
luidt als volgt: 

"De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

0. dat het Bestuur der Vereniging tot 
Stichting en Instandhouding van Scholen· 
met den Bijbel te X aan Y, hoofd van de on" 
der zijn bestuur staande Z.school, een ern
stige berisping heeft toegediend, wegens. 
zUn slappe houding tijdens de bezetting; 

0. dat nader is gebleken, dat Y voor
noemd tijdens de bezetting lid Is geweest 
van de nationaal-socialistische beweging; 

0. <Jat de betrokkene derhalve heeft doen 
blijken van ontrouw, als bedoeld in art. 2, 
eerste lid, sub 1, van het Zuiveringsbesluit 
1945; . 

0. dat is gebleken, dat het voornoemde 
Bestuur niet bereid is de naar zijn oordeel 
noodzakelijke maatregel te nemen, als be" 
doeld in zijn schrijven van enz.; 

Gezien het advies van de Commissie van 
Advies, als bedoeld in art. 6, vierde lid. van 
het Zuiverlngabesluit 1946, van enz.; 

Gelet op art. 6, eerste lid, tweede zin. 

9J,~cto a.rt. 7. eerste lid, van voon\>emd be-
1lu1t; 
i Heeft goedgevonden: 
,. le. overeenkomstig het advies ~ vo
-tengenoemde Commissie van Adv aan 
bet Bestuur der Vereniging tot S hting 
en Inst:a.ndbouding van Scholen met Bij
bel te X de last te geven aan Y voo~emd 
met ingang van heden ontslag uit zijn \unc
tie te verlenen op grond van art. 2, eers1' lid, 
sub 1, juncto art. 6, eerste Ud, v;an het lul
verlngsbesluit 1945; 

2e. te bepalen, dat de Rijksvergoed'1,g 
voor de onder voornoemd Bestuur staame 
Z.school met ingang van 1 April 1949 -1 
'\vorden Ingehouden, indien aan deze IBM. 
geen gevolg wordt gegeven. 

's-Gravenhage, enz. w.g. Th. Rutten.'' 
O. dat a.ppellant van het hem door het be

stuur op last van den Minister verleende 
ontslag tijdig in beroep Is gekomen bij .deze 
Commisele, bij beroepschrift van 9 Maart 
1949, ingekomen 10 Maart 1949; 

O. dat uit dit beroepschrift, uit de memo
rie van het schoolbestuur en uit het ver
handelde ter zitting der Commissie het vol
gende is gebleken: 

dat appellant heeft medegedeeld, dat hij 
lidmaat is der Nederlandse Hervormde 
'Kerk en tot de z.g. Maranatha-Chrlstenen 
behoort: 

dat hfj zich van het begin der bezetting af 
op het standpunt stelde, dat hij en zijn ge
zin, In hun streven hun naaste voor Christus 
te winnen, mwel de Duitse mllit:a.lren en an
deren als de N.S.B.-ers persoonlijk vrien
delijk tegemoet behoorden te treden; 

dat deze geest steeds In zijn gezin heeft 
geheerst en door hem Ie aangekweekt; 

dat hij en zijn gezin politiek zeer weinig 
waren geschoold en zlch van de politiek 
alzijdig hielden; 

dat van den appellant wel is beweerd, 
dat hij Duitsers en N.S.B.-ers zeer harte
lijk bij zich thuis ontving en den nazi
groet bracht, alsmede, dat zijn dochter 
met een Duitsen mllltalr was verloofd. dat 
zijn ene won met "Volk en Vaderland" 
colporteerde en lid was der N.S.B., en da.t 
zijn kinderen Ud waren van den Nationalen 
Jeugdstorm, maar dat van dat alles slechts 
het volgende waar Is: 

dat hij omgang met Duitsers en N.S.B.
ers In den zin als bóvenbedoeld had, maar 
nlet uit politieke motieven, die immers ge
heel buiten zijn gezichtsveld lagen: 

dat zijn dochter een tijd lang Is verloofd 
· geweest met een gepresten Poolsen militair 

In Duitsen dienst, die door de Duitsers zelf 
niet werd vertrouwd en het daarom, on
dan~ zijn wetenschappelijke opleiding, 
niet verder bracht dan slodaat; dat deze 
Pool theologie was gaan studeren en dat 
het · ln het voornemen der verloofden lag 
na het einde van den oorlog naar Polen te 
gaan om daar het Evangelie te ptedlken: 

dat zijn oudste zoon eenmaal in het be
gin der bezetting voor een ander, die ver
hinderd was, met "Volk en Vaderland" 
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heeft g~lporteerd, maar daarover .dooV 
zijn v~r, den appellant, ernstig is ooder.it 
)louden, die hem er op heeft gewe1Jen, 4a.t 
de gez~dheid in zijn gezin zich op Iets an~ 
ders bad te richten; dat deze zoón daarop 
uit elpn beweging het ouderlijk huis heeft 
verlaten en elders zijn intrek heeft geno• 
menJ dat deze zoon zes weken Ud der N.S.B. 
is gtnVeest; dat hij echter later wegens sa
botage is gearresteerd en in een Duits kamp 
is omgekomen; 

dat appellants kinderen geen Ud van den 
N ..J.·S. zijn geweest, althans dat hij daar
voor nimmer zijn toestemming heeft ge
geven; 

dat appellants omgang met N.S.B.-ers 
er wel toe heeft geleid. dat. hij zich bereid 
verklaarde, hun sociaal werk te steunen; 

dat hij op dien grond heeft gecontribu
eerd aan de N.S.B. zonder zich eigenlijk 
bewust te zijn, da.t hij daardoor als lid werd 
beschouwd; 

dat hij echter nimmer een speldje beeft 
gedragen, .,Volk en Vaderland" niet heeft 
gelezen, nimmer vergaderingen heeft be
oocht, nimmer propaganda heeft gemaakt. 
noch Ud van het OpvoederegUde ls geweest; 

da.t hij na enigen tijd de N.S.B. den rug 
heeft toegekeerd, met name omdat baar 
opvattingen over de .Joden hem al spoedig 
bleken te strijden met zijn diepste religi
euze gevoelens; 

dat hij trouwens steun verleende ten 
behoeve van een ondergedoken .Joods 

dat een andere zoon va n appellant bij 
meisje; 
zijn dienst als officier In Indonesië na de 
bevrijding zwaar is gewond en thans repa
trtéert; 

dat het schoolbestuur heeft verklaard, 
vóór de benoeming van appellant in .Jan, 
1941, te V. waar hij toen woonde en tijdens 
den gehelen duur der bezetting is bll,jven 
wonen, naar appells.nts houding te bebben 
geïnformeerd en toen slechts gunstige in
lichtingen te hebben verkregen, zodat het 
meende tot benoeming te kunnen over
gaan; 

dat het bestuur eerst later van a.ppel
Iants politieke gedragingen heeft geboord 
en hem daarover ook heeft onderhouden; 

dat appellant echter ln de school noch 
tegenover de leerlingen noch tegenover het 
peraoneel In enig opzicht ooit heeft blijk 
gegeven van onvaderlandslievende gezind
heid; 

dat appellant steeds heen en weer reisde 
en dus aä.n het plaatselijk gezelsoha.peleven 
geen deel nam; 

dat het schoolbestuur na de bevrijding 
den appellant ln een voltallige bestuurs
vergadering een ernstige berisping heeft 
toegediend en den Minister heeft bewogen 
daarmede genoegen te nemen, ondanka 
diens aanvankelijke mening, dat appellant 
diende te worden ontslagen met toepa.asing 
van het Koninklijk Be1!!1luit van 10 October 
1945, Stbl. no. F 221, zonder. wachtgeld; 

dat toen ter tijd nog niet bekend W'a8, 

dat appellant lid der N.S.B. was geweest.; 
dat hij zulks zelfs bad ontkend en een 

desbetreffende verklaring had getekend; 
dat in Maart 1948 echter is gebléken, dat 

appella:nt wel lid der N.S.B. was geweest. 
hetwelk via den Chef der Politieke Re
cherche Afdeling te 's-Gravenhage aan het 
licht kwam: 

dat daarop de Minister heeft verlangd, 
dat appellant alsnog zou worden ontslagen. 
ditmaal op grond van het Zulverlngsbe
sluit 1945, met vervaJ van rechten; 

dat het schoolbestuur hiertegen over
wegende bezwaren had, aangezien het deze 
zware straf, meer dan drie jaar na de be
vrijding, niet in overeenstemming achtte 
met den ernst der feiten; 

dat het bestuur den Minister slechts ln 
zoverre heeft kunnen overtuigen, dat de 
Minister bereid was den eis van het verval 
van rechten nlet te handhaven; 

d&t daarop het boven medegedeelde 
schrijven van den Minister van 2 Maart 
1949 is gevolgd, waarop het bestuur zich 
genoodzaakt achtte, tot ontslag over te 
gaan; 

dat de appellant nog heeft verklaard, 
tot de ontkenning van zijn lidmaatschap 
der N.S.B. te zijn gekomen uit vrees, an
ders gernlmen tijd in een kamp voor poli
tieke delinquenten te worden opgesloten: 

dat deze leugen hem echter zeer heeft 
gehinderd ei\ hij daardoor is belemmerd ln 
de vervulling van zijn werkzaamheden, 
daar zijn geestelijke instelling er door werd 
verstoord; 

dat appellant verder heeft verklaard, in 
te zien, dat hij door zijn handel wijze tijdens 
de bezetting den band met zijn volk had 
doorgesneden, alsmede dat de ervaring 
hem bad doen inzien, dat zijn toenmalige 
handelwijze verkeerd was, omdat de OP
vattingen der N.S.B. principlëel onjulet 
waren; 

dat volgens de mededeling van het 
schoolbestuur de ouders van de leerlingen 
en het personeel der school de handhaving 

·van appellant begeren; 
O. dat, nu het ontslag is gegrond op het 

Zuiveringsbesluit 1946, allereerst moet 
worden onderzocht, of deze Commissie be
voegd is, van het beroep va.n appellant 
kennis te nemen; 

0. te dier zake, 
dat a.rt. 89, lid '1, der Lager-onderwija" 

wet 1920 bepaalt, da.t de voor vast of voor 
een bepaald tijdvak benoemde onderwijzers, 
die, voordat zij den leeftijd van 65 jaar 
hebben bereikt of het tijdvak, waarvoor zij 
zijn aangesteld. ie verlopen, anders dan op 
eigen verzoek worden ontslagen, van dat 
ontslag 1n beroep kunnen komen bij een 
oommissie, aàn welker uitspraak het 
IChoolbestuur zich heeft te onderwerpen; 

dat a.rt. 92 van genoemde wet nadere 
regelen geeft omtrent de samenstelling va.n 
zulk een commissie; 

da.t de Commissie van Beroep voor de 
groep van scholen, aangesloten bij den 
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Schoolraad voor de scholen met den Bijbel, .4erhavlge ontneming van beroepsi\,cht niet 
voldoet aan de voorwaarden, in laa.tstbe- _ t.anwezig kon worden geacht; 
doeld artikel gesteld; dat derhalve voormeld art. 8, in tzoveITe 

wit appellant, blijkens zijn akte van be- _ liet den onderwijzers bij het bijzond~ lager 
noeming, met ingang van 1 Mei 1941 voor Ohderwijs het hun bij de Lager-ond\rwijs
vaat is benoemd tot hoofd van bovenge- wet 1920 geschonken recht van bero\p te
noemde school en dat hij op 5 Maart 1949 ~n een hun door een schoolbestum1 ver
den leeftijd va.n 65 jaar nog niet had be- leend ontslag ontneemt, rechtskracht '1}ist, 
reikt; waaruit volgt, dat de Commissie van Be-

dat appellant derhalve ingevolge het be- !'oep bevoegd is van het onderhavige be-
paalde bij de genoemde artikelen der Lor roet> kennis te nemen en daarop te be4is-
ger-onderwijswet 1920 van het hem ver- aen; 
leende ontslag in beroep kon komen bij O. dat bij a.rt. 5 juncto art. 3 van het 
deze Commissie, bij welke de school, waar- Zuiveringsbesluit 1945 aan den Minis1-r 
aan hij werkzaam was, is aangesloten ; van Onderwijs, Kunsten en Wetenschal\-

dat zulks slechts dan niet w zou zijn, pen de bevoegdheid is toegekend het gevea 
wanneer enig rechtsgeldig voorschrift hem van onts]ag o.a. aan personeel in dienst 
zijn recht van beroep op deze Commissie bij bijzondere scholen aa.n de besturen- dier 
zou hebben ontnomen: scholen te gelasten, en dat de Minister in 

dat art. 8 van het Zuiveringsbesluit 1945 het onderhavige geval van deze bevoegd-
Inhoudt: heid gebruik heeft gemaakt; 

"De bepalingen van wettelijke voor- dat het ontvangen van die lastgeving het 
schriften of arbeidsovereenkomsten, voor schoolbestuu·r echter niet kon ontheffen 
zooveel zij betrekking hebben op de wijze, van zijn plicht, zelfstandig te overwegen, 
waarop een aanzegging tot staking van of hetgeen omtrent app.ellant nader was 
werkm.amheden wordt gedaan, een schor- gebleken naar zijn - des schoolbestuurs -
sing of ontslag wordt verleend of een der eigen oordeel voldoenden grond opleverde, 
andere in dit besluit genoemde maa.trege- -· hem alsnog te ontslaan; 
len wordt getroffen, dan wel krachtens dat zulks niet anders werd, nu de Minis
welke de genomen :t>eslisslngen gewijzigd of ter als gevolg aan het eventueel niet-op
ongedaan gemaakt kunnen worden, worden volgen van de lastgeving de inhouding der 
voor de toepassing van dit besluit bulten Rijksvergoeding verbond; 
werking gesteld."; dat het bestuur tegen die inhouding casu 

dat, aangezien het Zuiveringsbesluit 1945 quo trouwens bij de Kroon in beroep had 
blijkens art. 1 ook van toepassing is op de kunnen gaan krachtens art. 99, lid 3, der 
onderwijzers bij het bijzonder lager onder- Lager-onderwijswet 1920; 
wijs, genoemd a.rt. 8 derhalve de strekking dat overigens zelfs (de kans op) afwij-
heeft, dezen het hun bij de Lager-onder- zing van dat beroep het schoolbestuur nog 
1Vijswet 1920 gegeven beroepsrecht te ont- niet had kunnen ontheffen van den plicht, 
nemen : ter zake van het al dan niet verlenen van 

dat zulks des te ernstiger Is, nu het ver- het door den Minister gelaste ontslag uit-
melde Besluit hun, indien het ontslag door sluitend naar eigen overtu iging te ha.nde-
het schoolbestuur uit eigen beweging is len, ongeacht wat daarvan de gevolgen 

• verleend of indien het - zoals ln het on- zoude11 hebben kunnen zUn; 
derha vige geval - is verleend na een daar- 0. dat deze Commissie zich niet behoeft 
toe strekkende lastgeving van den Minis-. uit te spreken over de vraag, of art. 5 
ter, gegeven overeenkomstig het advies den juncto a.rt. 3 van het Zuiveringsbesluit 
5, vierde Ud, van vermeld beslul-t. geen 1945, inzoverre zij den Minister de boven
Commissie van Advies als bedoeld in art. omschreven bevoegdheid toekennen, al dan 
recht van beroep op enige andere autori.:. niet verbindend zijn te achten; 
tiet of college toekent; dat immers deze Commissie slechts ge-

dat ingevolge art. 5 der Wet A. B., eeq roepen is de door het schoolbestuur voor 
wet alleen door een latere -wet. voor heit het ontsl.ag aangevoerde gronden te toet-
geheel of gedeeltelijk haar kracht kan ver- sen en, evenals het schoolbestuur, ondanks 
liezen, terwijl krachtens á.rt. 112 der Grond- het bestaan der lastgeving, ten volle ge-
wet de wetgevende macht ge7.amenlljk door rechtigd en verplicht is, deze gronden op 
den Koning en de Staten-Generaal wordt hun eigen mérites te onderzoeken; 
uitgeoefend; 0. dat bet schoolbestuur in zijn schrijven 

dat weliswaar de Kroon van 10 Mei 1940 van 5 Maart 1949 de door den Minister 
tot het optreden der Voorlopige Staten... aangegeven redenen, waarom naar zijn oor
Gene~l in het algemeen bevoegd moest deel de appellant moest worden ontslagen, 
worden geacht maatregelen van wetgeving tot de zijne heeft gemaakt, en dat de Com
uit te vaardigen, voorzover zulks, zonder missie dus thans heeft te beoordelen, of 
dat het herstel van de samenwerking tus- deze gronden het ontslag kunnen dragen; 
sen Kroon en Staten-Generaal kon worden 0. dat de Commissie tot de overtuiging 
afgewacht, door de omstandigheden was is gekomen, dat de aanva.nkeliJk door het 
geboden; · schoolbestuur tegenover den Minister ver-

dat zulk' een gebodenheid naar het oor- dedlgde opvatting, dat de misdragingen van 
deel der Commissie ten aanzien van de on;. appellant niet van dien aa.rd zijn geweest, 

, 
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dat die fbans nog pntslag tengevolge zou
den mQèten hebben, niet onredelijk moet 
wordl:ge.ach t; 

dat · mers, nadat appellant een ernstige 
beris ng in de volle bestuursvergadering 
had tmtvangen, welke aan den Minister 
was medegedeeld, deze daarmede genoegen 
had genomen, terwijl toch omtrent appel
lants houding in en na 3 bezettingstijd 
reeds toen alle feiten bek waren, die nu 
ook bekend zijn, behalve hij gedurende 
betrekkelijk korten tijd for iieel tot de N.S. 
B. had behoord maar dit laatste opzettelijk 
in strijd met de waarheid had ontkend; 

dat naar de mening der Commissie het 
later bekend worden dezer beide laatste 
omstandigheden niet tot de zoveel zwaar
dere straf van ontslag behoorde te leiden; 

dat immers appellants lidmaatschap der 
N .S.B., gelet op wat hierboven is medege
deeld, in het onderhavige geval nauwelij:kB 
kan worden beschouwd als een verzwaren
de omstandigheid bij appellants wel reeds 
bekende overige gedragingen, en dat ap
pellants ontkenning van dat lidmaatschap, 
mede gezien tegen den achtergrond van 
wat in Mei en Juni 1945 het gevolg voor 
appellant en zijn gezin had kunnen zijn, 
indien hij zijn lidmaatschap der N.S.B. toen 
had bekend, in rechte verschoonbaar kan 
worden geacht, hoezeer het religieus-zede
lijk ook was te veroordelen: 

0. dat het, tot dusver overwogene er toe 
moet leiden, dat de Commissie geen ge.
noegzame gronden voor het ontslag van 
appellant aanwezig acht, weshalve zij dit 
dient te vernietigen; 

0. dat alle te dezen voorgeschreven for
maliteiten zijn in acht genomen; 

Vernietigt het ontslag. 
(A.B.) 

11 Juni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Aangezien patiënt ten tijde dat de 
rechterlijke machtiging 'werd aange
vraagd, woonplaats h-.d te A., behoort 
die gemeente de verplegingskosten te 
voldoen, hetgeen niet afdoet aan de be
voegdheid van de gemeente om, indien 
en voorzover nader komt vast te staan, 
dat de verplegingskosten geheel of ten 
dele ten laste komen van het Rijk ( Dep. 
van Oorlog) de door haar betaalde kos
ten terug te vorderen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige ~rankzinnige W. J •. 
Boeijenga; 

De Raad van state, Afdeling voor de Ge
schillen vam Bestuur, geboord, advies van 
25 Mei 1949, No. 572/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 3 Juni 1949 No. 
16837 (W), Afdeling Maatschappelijke Zorg 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat W. J. Boeijenga, geboren 17 Maart 

L. i:949 

1925, krachtens een rechterlijke machtiging, 
afgegeven door de Arr.-Rechtbank te Zut
phen, op 15 December 1947, is opgenomen 
in de psychiatrische inrichting Huize ,,Veld
wijk"; dat, daar hij toen dienstplichtig sol
daat was, de verpleging aanvankelijk voor 
rekening van het Departement van Oorlog 
geschiedde; dat de Minister van Oorlog hem 
op 21 April 1948 wegens gebreken uit de mi
litaire dienst heeft ontslagen en in verband 
hiermede heeft verklaard, dat zijn departe
ment met ingang van 1 Juli 1948 de kosten 
niet meer betaalt; 

dat burgemeester en wethouders van 
Amersfoort mededelen, dat genoemde pa
tiënt op het tijdstip, dat de rechterlijke 
machtiging werd afgegeven, te Amersfoort 
was gedomicilieerd en hun gemeente dus 
voor de toepassing van artikel ~9 der Ar
menwet als woonplaats is 'aan te merken, 
doch dat zij niet bereid zijn de verplegings
kosten voor rekening hunner gemeente te 
nemen; zolang niet uitdrukkelijk vaststaat, 
dat die kosten na 1 Juli 1948 niet voor re
kening van het Departement van Oorlog 
komen; 

0. dat de genoemde patiënt is opgeno
men in een krankzinnigengesticht, terwijl 
de verplegingskosten niet uit de gestichts
fondsen moeten worden bestreden en daarin 
niet door instellingen van weldadigheid 
wordt voorzien; 

dat, aangezien de patiënt geacht kan 
worden zonder voldoende middelen te zijn 
om zelf deze verpleging te bekostigen het 
bepaalde in artikel 39, le lid, der Armen
wet in dit geval toepassing vindt, zodat de 
verplegingskosten moeten worden voldaan 
uit de kas dier gemeente, waar de patiënt 
woonplaats in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek had ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging tot plaatsing in het gesticht 
werd aangevraagd, indien die woonplaats 
binnen het Rijk niet, is aan te wijzen, uit 
's Rijks kas; 

dat, aangezien W. J. Boeijenga op het 
bedoelde tijdstip woonplaats had te Amers
foort, die gemeente de verplegingskosten 
behoort te voldoen, hetgeen uiteraard niet 
afdoet aan de bevoegdheid van de ge
meen te om, indien en voorzover nader komt 
vast te staan, dat de verplegingskosten ge
heel of ten dele ten laste komen van het 
Rijk (Departement van Oorlog), de door 
haar betaalde kosten, onderscheidenlijk ge
heel of ten dele terug te vorderen : 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan te wijzen als woonplaats van de arm

lastige krankzinnige W. J. Boeijenga de 
gemeente Amersfoort, welke gem.eente als 
zodanig overeenkomstig artikel 39 der Ar
menwet, behoudens het bovenvermelde, 
verplicht is tot het voldoen van de boven
bedoelde verplegingskosten. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

19 
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1,J Juni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet a.rt. S6). 

Appellant zal, zolang een in het plan 
ontworpen weg over het perceel, waar
op hij een boomgaard exploiteert, niet 
wordt aangelegd, hetgeen waarschijn
lijk eerst na verscheidene ja.ren zal ge
schieden, op geen enkele wijze door 
het plan worden benadeeld; wanneer te 
zijner tijd tot aanleg van de weg 7.8.l 
worden overgegaan, zal bij een gedeelte 
van de boomgaard kunnen blijven ex
ploiteren en zal de gemeente zich door 
aankoop of onteigening in het bezit van 
de voor wegaanleg en woningbouw be
stemde grond moeten stellen, In welk 
geval aan appellant een behoorlijke 
schadeloosstelllng gewaarborgd Is. Het 
beroep van e.ppellant wordt · derhalve 
ongegrond verklaard. 

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

door M . .J. de Koster te 's-Gravenpolder, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Sta.ten 
van Zeeland van 15 October 1948, 3e Af
deling, no. 2648/165, waarbij het door de 
raad der gemeente 's-Gravenpolder bij zijn 
besluit van 1 .Juli 1948 vastgestelde uitbrei
dingsplan dier gemeente goedgekeurd is en 
de bezwaren, die door de appellant tegen 
dit besluit zijn ingediend, ongegrond ver
klaard zijn; 

De R.4ta,d van Sta.te, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1949, No. 664/1; 

Op de ·voordracht va.n Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 8 
Juni 1949, No. 68342, Afdeling Juridische 
Zaken; 
· 0. dat Gedeputeerde Sta.ten van Zeeland 

bij bun besluit van 15 October 1948, 3e Af
deling, no. 264-8/165, het bij besluit van de 
raad der gemeente 's-Gravenpolder van 1 
Juli 1948 vastgestelde uitbreidingsplan dier 
gemeente hebben goedgekeurd en de tegen 
dit besluit door M. J. de Koster te 'e-Gra
venpolder ingediende bezwaren ongegrond 
hebben verklaard; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat M. J. de Koster tegen het 
uitbreidingsplan bezwaar bee~ omdat in 
dat plan een aan hem toebehorend perceel 
jonge boomgaard is gelegen, kadastraal be
kend gemeente 's-Gravenpolder, sectie A. 
no. 1007, welke boom.gaard op pluk begint · 
te komen en naar zijn mening binnenkort 
onteigend ml worden voor particultere wo
ningbouw; dat de raad bij de vaststelling 
van het uitbreidingsplan heeft overwogen, 
dat bij uitbreiding van de bebouwde kom 
dier gemeente steeds goede: gebruiksgron
den zullen worden ge.troffen, vooral met 
het oog op een goede komvonning en dat 
getracht zal worden genoemd perceel het 
laatst voor bebouwing In aanmerking te 
brengen, zodat de boomgaard alsdan wel
licht niet veel vruchten meer zal voort-

brengen; dat het de bedoeling va~et ge
meentebestuur van 's-Gravenpolde is met 
de aanleg van de over genoemd per el· ge
projecteerde straat te beginnen "tl,n de 
Schuitweg af en aan de andere zij~ van 
de Goese straatweg af, zodat het p\J"ceel 
eerst na verscheidene jaren voor 1~u
wing in aanmerking zal komen, waarttoor 
nog geruime tijd de gelegenheid bestaa.{\om 
de boomgaard te exploiteren; dat bo~n
dien op andere wijze geen bevredigende •e
debouwkundlge uitleg van het dorp te v9"
wezenlijken Is, zonder ook dan met de fruit
teelt of de landbouw in conflict te komen; 

dat M. J. de Koster ln beroep aanvoer(. 
dat hij op zijn perceel een jonge boomgaard 
geplant b~ft en hiervoor kosten noch 
moeite gespaard heeft~ dat deze boomgaard 
thans vruchten gaat opleveren, doch dat 
al het uitgegeven geld ten onnutte besteed 
rou zijn, Indien het plan goedgekeurd zou 
worden; dat het betrokken perceel het 
enige perceel boomgaard is, dat hij, app. 
bezit; dat enkele ja.ren geleden ook een 
boomgaard van zijn broeder Is onteigend 
door het gemeentebestuur voor woning
bouw; dat er genoeg andere geschikte ter
reinen zijn voor de uitbreidingsplannen; 

O. dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
is gebleken, dat het aanleggen van de In 
het plan opgenomen verbindingsweg tussen 
de Steenweg en de Schultweg en de bebou
wing van de terreinen wan weerszijden van 
deze weg noodzakelijk zijn teneinde een 
stedebouwkundig bevredigende uitbreiding 
va:n het dorp 's-Gravenpolder ·te venvezen
lljken; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
andere gronden eerder voor bebouwing in 
aanmerking komen dan het perceel, waar
op bij een boomgaard exploiteert, doch dat 
blijkens de stukken de door hem bedoelde 
terreinen langs de uitvalswegen zijn ge
legen, rodat, door deze terreinen voor wo
ningbouw te bestemmen, de reeds verge. 
vorderde lintbebouwing bevorderd .zou wor
den, hetgeen uit stedebouwkundtg oogpunt 
niet aanvaardbaar geacht moet worden; 

dat de appellant zolang de bedoelde weg 
niet wordt aangelegd, hetgeen blijkens de 
stukken waarschijnlijk eerst na verschei
dene jaren zal geschieden, op geen enkele 
wijze door het uitbreidingsplan wordt be
nadeeld, terwijl, wanneer te zijner tijd tot 
de aanleg van de weg wordt overgegaan, 
de appellant een gedeelte van zijn boom- · 
gaard zal kunnen blijven exploiteren en de 
gemeente, hetzij door aanJmop, hetzij doo.r 
onteigening zich in het bezit van de voor 
de wegenaanleg en woningbouw bestemde 
grond zal moeten stellen. ln welk geval aan 
de appellant een behoorlijke schadeloosstel
ling gewaarborgd is: 

dat het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten derhalve moet worden ge
handhaafd: 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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het b;toep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volksljllsvesting is belast enz. 
(A. B.) 

14 Juni 19.f9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Be8luit Ber. Econ. delicten E 136. 
art. 1). 

Krachtens art.. 1 Ud 1 onder 11.a Be
sluit Ber. Econ. delicten kon aan req. 
wegens hetgeen htJ begaan had. onge
acht of dit uitsluitend "gelegen heeft 
op het terrein van de banketbakkerij". 
de straf van "eluitlng der zaak en stil
legging der bedrijfsmiddelen van den 
veroordeelde" worden opgelegd. Deze 
straf, anders- dan die genoemd onder 
11 b, is niet de ontzetting van de uit
oefening van een bepaald beroep, zodat 
art. 28, eerste lid, 5° Sr. ten onrechte 
als geschonden is voorgesteld, terwijl 
art. 29 uitsluitend de in art. 28, eerste 
Ud. 1 ° vermelde strat betreft. 

Bedoelde Bluitlng omvat derhalve, 
daar in genoemd art. 1 onder "zaak" 
moet worden verstaan ,,bedrijf''. het be
drijf van req., door het middel van cas
sa.tie als "zijn Brood- en Banketbe
drijf" aangeduid. Ook de omacbrijving 
van de "gemengde bakker" in art.. 1 lid 
1 Prijzenverordening Ba.nketbakkersbe
drijven 1946, geeft geen aanleiding hier 
te onderscheiden en bij req. meer dan 

• één bedrijf aan te nemen. 

Op het beroep van L. A. van P., te '&-Gra
venhage, van beroep brood- en banketbak
ker, req_ van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van den Bijz. Politierechter bij de 
Arr.-Rechtbank. te 's-Gravenbage van 28 
Febr. 1948, houdende in hoger beroep, be
houdens t.a.v. de bewijsmiddelen, de bewe
zenverklaring en de strat, met verbetering 
en aanvulling van gronden - bevestiging 
van een mondelinge beschikking van den 
Tuchtrechter voor de Prijzen In het Arron
dissement 's-Gravenhage van 8 Nov. 1947, 
waarbij req. wegens ,.het tn strijd handelen 
met een bij of krachtens het Organlsatiebe
slutt Voedselvoorziening 1941 of in een op 
grond van dit besluit uitgevaardigde ver
ordening gesteld verbod of vastgesteld voor
schrift .. , met aanhaling van de artt. 2 en 6 
Prijzenverordening> Ba.nketba.kkersbedrij
ven" 1946, 'l en 18 Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941, en 1, 6 en 11 Besluit 
Ber. Econ. Delicten, ia veroordeeld tot etraf, 
hebbende de Bijzondere Politierechter, met 
vernietiging van deze beschikking t.a.v. de 
bewijsmiddelen, de bewezenverklaring en 
de straf, req. veroordeeld tot: ,,Een geld-

. boete van vijftig gulden voor bet eerste feit, 
en een geldboete van tweehonderd gulden 
voor het tweede feit, de belde voormelde 
geldboete's bij gebreke van betaling tè ver
halen op de bij de wet geregelde wijzet als
mede als bijkomende straf bij de laatstbe
doelde geldboete tot: 

- Sluiting der zaak en stillegging der be
drijfsmiddelen van verdachte gedurende de 
tijd van één maand, met last tot openbaar. 
making van dit vonnis op kosten van ver
dachte In twee bladen en een vakblad en 
door middel van aanplakking aan het per
ceel van verdachte gedurende de termJjn 
van sluiting.''" 

Conclusie van den Adv.-Gen. Hooykaaa. 

Het namens req. voorgestelde enig middel 
van cassatie klaagt, dat req. uit een be
paald recht ln de zin van art. 28 Sr. is ont
zet naar aanleiding van een misdraging, 
liggend op geheel ander gebied. 

Het middel komt feitelijk ongegrond voor. 
Het vonnis, waarvan beroep, beveelt slui
ting van de zaak en stlllegging van de be
drijfsmiddelen van req. gedurende één 
maand; het ontzet req. echter niet uit enig 
recht, als bedoeld In art. 28. Zulks blijkt met 
name uit de omstandigheid. dat het vonnis 
req. in abstracto niet verbiedt gedurende de 
sluitingsmaand als brood- en banketbakker 
op te treden. Slechts zal bij, wil hij niet val
len onder de 11&.D.ctle, bedreigd In art. 3 van 
het Besluit ber. econ. delicten, ook maar de 
schijn moeten vermJJden van optreden in of 
met betrekking tot zijn gesloten zaak of 
zijn stilgelegde bedrijfsmiddelen. VergeUjk, 
in onderling verband, de letters a en b, voor
komend in art. 1, eerste Ud onder II, van dat 
besluit en voor het begrip •• zaak" de arres
ten van Uw Raad van 20 Mei 1947, N. J. 
1947 no. 866, en 10 Juni 1947, N. J. 1947 no. 
467. 

De in de toellchtlng op het middel gepo
neerde stelling, dat de sluiting beperkt had 
moeten zijn tot het gedeelte van de z11ak 
van req., vormend de banketbakkerij, houdt 
naar mijn oordeel onvoldoende rekening 
met de tekst van art. 1, eerste lid onder Ila, 
van het Besluit ber. econ. delicten. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

.,S., althans v. t. van het Organisatie
voedselbesluit 1941 en/of een op grond va.n 
dit Besluit uitgevaardigde verordening ge. 
steld verbod of vast.gesteld voorschrift, de 
bijzondere Verordeningen Banketbedrijven 
1946, artt. 2 en 6, Organisatiebesluit Voed
selvoorzlenlngsbeslult 1941, artt. 7 en 18; 
Besluit Ber. Econ. Dellcten artt. 1, ó, 11 Sr. 
art. 28 le alinea. sub 6°, art. 29, aangezien 
de Tuchtrechter te 's-Gravenha.ge alsook de 
Politierechter te 's-Gravenhage in strijd met 
het rechtsbeginsel, dat iemand slechts uit
geschakeld kan worden van bepaalde rech
ten voorzover deze betreffen de functies 
binnen het kader waarvan de misdragingen 
zijn gericht, req. veroordeeld heett tot het 
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sluiten van zijn Brood- en Banketbedrijf of
schoon zijn misdraging gelegen heeft op 
het terrein van de banketbakkerij;" 

o_ dat bij het bestreden vonniB, met straf- -
oplegging als voormel~ ten laste van req. 
is bewezen.verklaard: 

"dat hij in of omstreeks de periode van 1 
Aug. 1946 tot op 7 Maart 1947 te 'e-Graven
hage als producent van banketbakkerswa
ren niet beeft voldaan aan de verpltchtlng 
om een z.g. ,.receptenboek" aan te leggen, 
zoals omschreven en voorgeschreven in art. 
6 van de Prijzen.verordening Ba.nketba.k
kersbedrijven 1946; 

dat hij voorts in de periode 1 Dec. 1948-
Mei 1947 te •a"Gravenhage heeft verkocht 
± 10.000 gebakjes voor de prije van f 0,20 
per stuk, welke prijs hoger is dan toegelaten 
ingevolge de Prijzenverordening Banket
bakkersbedrijven 1946: 0 

0. t.a.v. het middel: 
dat krachtens art. 1 lid 1 onder Ila Besluit 

Ber. Econ. Delicten aan req. wegens het, 
geen hij begaan had, ongeacht of dit uit
sluitend ,,gelegen heeft op het terrein van 
de banketbakkerij", de straf van "sluiting 
der zaak en stillegging der bedrJjfsmiddelen · 
van den veroordeelde" kon worden opge
legd; 

~dat deze straf, anders da.n die genoemd 
onder Ub), niet Is de ontzetting van de uit
oefening van een bepae.ld beroep, 7.0dat art. 
28, eerste lid, 6° Sr. ten onrechte als ge
schon,den is voorgesteld, terwijl art. 29 uit
sluitend de in art. 28, eerste lld, 1 ° vermelde 
straf betreft; 

dat bedoelde sluiting, daar ln genoemd 
art. 1 onder "zaak" moet worden verstaan 
"bedrijf", derhalve omvat het bedrijf van 
req., door het middel van cassatie als "zijn 
Brood- en Banketbedrijf" aangeduid: 

dat ook de omschrijving van de "gemeng
de bakker" in art. 1 lid 1 Prijzenv-erordenlng 
Ba.nketbakkersbedrijven 1946, door req. in 
de toelichting tot het middel t.a.v. hemzelf 
als ttbrood- en banketbakker" ingeroepen, -
"den.gene, geen banketfabrikant zijnde. die 
In zijn bedrijf behálve ban.ketbakkerswaren 
tevens brood vervaardigt of Vèrk_oopt" -, 
geen aanleiding geeft hier te onderscheiden 
en bij hem meer dan één bedrijf aan te ne
men: 

dat derhalv,e de klacht ongegrond is; 
Verwerpt bet beroep. 

(N . .J.) 

11 Jvni 1949. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 16). 

Het voorschrift van bet tweede lid 
brengt mede, dat de kennisgeving van 
het beroep aan het gemeentebestuur en 
aan de verzoeker in elk geval moet ge
schieden binnen de tennijn, voor het in
stellen van beroep gegund. Daar dit in 
casu niet Is gebleken, is appellant in 
zijn beroep niet-ontva.nkeUjk. 

Wij JULIANA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, i 

door P, de Hullu te Brielle tegen et be" 
sluit van burgemeester en wethoude dier 
gemeente van 18 .Juni 1948, waarb· aan 
C. M. Blok en zijn rechtverkrijgende een 
voorwaardelijke vergunning is verleen tot 
het plaa.taen van een electromotor v~ 5 
p.k. voor de aandrijving van een ctrlel
zaagmachine ln zijn timmerwerkplaat.s, te
legen in het perceel Maarland Z.Z. 23 te 
Br.lelle; 

De Raad van Sta.te, .Afdeling voor de ~ 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1949 !No. 668/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 10 Juni 1949, No. 300, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen ; 

O. dat artikel 15 der Hinderwet bepaalt, 
dat beroep openstaat binnen 14 dagen na de 
afkondiging, bij artikel 8 dezer wet bedoeld, 
en voorts, dat hij, die het beroep instelt, 
daarvan gelijktijdig kennis geeft aan het 
gemeentebestuur, terwijl, zo het beroep 
wordt ingesteld door een ander dan de ver
zoeker, tevens aan deze bij exploit daarvan 
kennis moet worden gegeven; 

dat dit wetsvoorschrift medebrengt, dat 
de kennisgeving van het beroep aan het 
gemeentebestuur en aan de verzoeker in 
elk geval moet geschieden binnen de ter
mijn, voor het Instellen van beroep ge
gund; 

dat dit in het onderhavige geval niet is 
geschied, aangezien het besluit van burge
meester en wethouders Is afgekondigd op 
18 .Juni 1948. en, blijkens de stukken, op 
3 Juli d.a..v. van het instellen van het be
roep aan het gemeentebestuur Is kennis
gegeven, terwi,Jl de kennisgeving bij e.xploit 
aan de venoeker eerst op 6 Jull 1948 heeft 
plaats gehad; 

dat de appellant derba.lve niet in zijn be-
roep kan worden ontvangen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankeUjk te ver

klaren in zijn beroep. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

11 Juni 19"9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Woonruimtewet 1947 art. 7). 

B. en W. zijn niet gerechtigd om, als 
zij een vordering t. b. v. een bepaald per
soon hebben gedaan, maar die persoon 
van de gevorderde woonruimte geen ge_ 
bruik wenst te ma.ken of na enigen tijd 
het gebruik daarvan beëindigt, op grond 
van diezelfde vordertng, zonder nadere 
:raadpleging van de oommissie van ad
vies, die woonruimte t. b. v. een ander 
te vorderen of aan een ander ter be
woning toe te wijzen. 

De Procureur-Generaal bij den Hogen 
Raad, eiser tot cassatie ln het belang der 



293 17 JUNI 1949 

wet van -een arrest door het Gerechtshof te 
Amstenlam op 13 Januari 1949 gewezen 
tussen lp_ J. Roos. te Ouderkerk aan de 
Amstet appellant, 

tegen: 
het Q>llege van Burgemeester en Wethou
ders van de gemeente Ouder-Amstel. 

Dé Hoge Raad, enz.; 
O. dat uit het bestreden arrest blijkt, dat 

Roos het voornoemde college van B. en W. 
In kort geding heeft gedagvaard voor den 
President van de Arr.-Recbtbank te Am
sterdam, daarbij voor zoveel thans nog van 
belang stellende: 

"dat bij op 31 Mei 1948 een schrijven 
ontving van genoemd college, bevattende 
een woonruimtevordering van een gedeelte 
van het door hem als huurder bewoonde 
perceel te Ouderkerk aan de ·Amstel. waar
in vermeld wordt, dat het gevorderde ter 
beschikking moet worden gesteld van J. J. 
Houtkamp en de tot diens gezin behorende 
leden: dat de commissie, bedoeld in a.rt. 8, 
le lid, der Woonruimtewet 1947 ten aan
zien van deze vordering ten behoeve van 
Houtkamp geen advies beeft uitgebracht 
aan B. en W.; dat dus die woonruimte
vordering onrechtmatig is, met conclusie, 
dat de President voormeld college zal ver
oordelen deze vordering niet ten uitvoer te 
leggen op straffe van een dwangsom van 
f 10.000"; 

dat de President bij vonnis van 30 Juli 
1948 de gevraagde tussenkomst heeft ge
weigerd; 

dat Roos tegen dat vonnis is gekomen in 
hoger beroep en daartegen als eerste grief 
heeft aangevoerd: 

De President heeft op onjuiste gronden 
de geldigheid van de vordering d.d. 27 Mei 
1948 aangenomen, altban8 in ieder geval ten 
onrechte beslist, dat aan het oordeel van 
de adviescommissie niet behoort te worden 
voorgelegd de vraag aan wie eventueel de 
te vorderen woonruimte zal worden toeg~ 

' wezen, maar slechts de veel beperktere 
vraag of in een bepaald perceel woonruimte 
kan worden gevorderd; 

dat het Hof voormeld vonnis heeft be
krachtigd~ na omtrent voormelde grief te 
hebben overwogen: 

.,da.t omtrent den gang van zaken het na
volgende is komen vast te staan: B. en W~ 
van Ouder-Amstel hebben d.d. 17 April 1948 
een vordering tot ter beschikkingstelling 
van woonruimte doen uitgaan, waarin ver
meld was ale datum van afgifte van de last 
21 AprU 1948, welke vordering gesteld was 
op naam en adres van appellant als degene 
tot wle de vordering was gericht. welke vor
dering verder de omschrijving van de gevor
derde woonruimte alsmede de termijn bin
nen welke ~n de vordering moet worden 
voldaan inhield, terwljl als degene, aan wie 
het gevorderde ter beschikking moest wor
den gesteld. was vermeld Honing en de tot 
diens gezin behorende leden en als advies 
van de Commissie bedoeld ln artikel 8 lid 1 

der wet: in baar voltallige vergadering d.d~ 
1 April 1948 heeft de Commissie eenstemmig 
besloten om te adviseren tot deze vordering 
over te gaan, waarna onder meer nog onder 
de opmerkingen werd vermeld dat de vorde" 
ring geschiedde voorlopig voor den tijd van 
een jaar en dat afschrift van de vordering 
aan den eigenaar zal worden toegezonden, 
Nà deze vordering bleek Honing geen be" 
langstelling te hebben voor de hem toege
wezen woonruimte. B. en w. hebben daar
na op 21 Mei 1948 schriftelijk aan appellant 
bericht, dat zij in de vergadering van het 
College van 19 Met 1948 hadden besloten de 
bij appellant gevorderde woonruimte in
plaats van aan ,Honing toe te wijzen aan 
Houtkamp. Appellant heeft zich vervol
gens op 23 Mei 1948 schriftelijk tot B. en 
W. gewend met de mededeling, dat hij 
daarmede geen genoegen kon nemen en 
dat. indien het College de bij hem gevorderde 
woonruimte wilde toewijzen, hij daarvan 
gaarne een officieel vorderingsbevel tege
moet zag en niet een eenvoudig briefje op
dat de "Woningcommissie" zich over dit 
geval behoorlijk kon beraden. B. en W. 
hebben daarop aan appellant een formu
lier doen toekomen geheel gelijkluidend 
aan de bovenvermelde vordering van l'l 
April 1948 met dit verschll voorzover 
ten deze van belang, dat als datum da&rop 
vermeld stond 27 Mei 1948, als datum van 
afgifte van de last 31 Mei 1948 en als de
gene aan wie het gevorderde ter beschik
king moet worden gesteld •• HoUtkamp en 
de tot diens gezin behorende leden'', terwijl 
onder opmerkingen aan het slot vermeld 
stond, dat door deze lastgeving de vorde
ring d.d. 17 April 1948 komt te vervallen. 

,.dat hier geen nieuwe vordering heeft 
plaats gevonden: 

"dat toch In het algemeen een nieuwe 
vordering niet vereist is, wanneer degeen 
aan wien het gevorderde ter beschikking 
moet worden gesteld, de gevorderde. woon
ruimte niet betrekt en het College van B. en 
W. van oordeel te. dat deze woonruimte 
voor een ander moet worden bestemd, daar 
het in dat geval niet om een nieuwe vorde
ring, doch om een nieuwe toewijzing van de 
reeds gevorderde woonruimte gaat; 

,,dat zulks bovendien daaruit valt af te lel
den, dat de Woonruimtewet 1947, dle wel 
voorschriften bevat omtrent den inhoud van 
de last, daarbij niet voorschi;ijft, dat uit de 
last ook moet blijken te wiens behoeve de 
vordering strekt, wdat in het geheel niet 
vaststaat, dat de commissie, ook wanneer 
zij een volledig concept "Van de last zou ont
vangen, zou weten, wie de "ingevorderde" 
zal zijn; 

"dat de ruime taak van de commissie op 
het punt. waarop hier en bij de toelichting 
van het tweede onderdeel van grief 1 wordt 
gedeeld, niet volgt uit de geschiedenis en het 
systeem van de wet en B. en W. als vor
derende instantie. bij de toewijzing der ge
vorderde woonruimte wel moeten rekening 
houden met de belangen van dengeen, 



1949 17 JUNI 294 

tot wien de vordering is gericht in ver
band met de "Ingevorderde", doch uit 
niets blijkt, dat het College verplicht 
ie zich dienaangaande door de Commissie 
van Advies te laten voorlichten; dat 
het afwijkend oordeel over deze aa.ngelegen
beid van den Minister van Binnenlandse 

• 7Aken, ontvouwd in diens brief van 14 Aug. 
1948. den Rechter niet vermag te binden; 

,,dat in dit speciaal ge~ he.t; boven
staande mede, in aanmerking genomen, van 
een nieuwe vordering evenmin sprake is en 
het Hof met den President van oordeel is, 
dat door de woorden "door deze lastgeving 
komt de vordering dd. 17 April 1948 te ver
vallen", niet de vordering, waartoe de Com
missie adviseerde, ls vervallen, maar alleen 
de in de last van 17 April 1948 nevens de 
Tordering vermelde toewijzing werd terug
genomen; 

,,d&t toch uit de tussen partijen gewissel
de correspondentie blijkt, d&t het ten deze 
alleen om de toewijzing aan Honing dan 
wel aan Houtkamp ging en B. en W. die 
nieuwe toewijzing nu wel, op verzoek van 
appellant, in het kleed van hetgeen appel
lant noemt een officieel vorderingsbevel 
d.w.z. een last als bedoeld in art. 10 der 
genoemde Wet hebben gestoken, doch daar
mede in feite geen nieuwe vordering heeft 
plaats gevonden; 

"dat de adviescommissie derhalve wèl 
voozover de wet zu&s voorschrijft is ge
hoord en, naar uit het vorenoverwogene 
volgt, grief 1 in zijn beide onderdelen onge
grond is; .. 

0. dat als middel van cassatie wordt 
voorgedragen : 

S. althans v. t. van de artt. 168 der Grond
wet, 2, 20 R. O .• 48, 59 Rv., artt. 1, 2, 7, 8, 9 
10, 1S, 14 en 16 der Woonruimtewet 1947, 
omdat het Hof ten onrechte de vragen: 

a. maakt de toewijzing van woonruimte 
een onafscbeidenlljk onderdeel uit van de 
vordering, b. dient de commissie van a.dvies 
ook over deze "toewijzing'', geboord te wor- · 
-den, c. moet ook de oommlssie van advies bij 
de samenstelUng van baar advies letten op 
de rechtspositie van partijen en alle in aan
merking te nemen belangen, in ontkennen
den zin heeft beantwoord; 

0. hieromtrent: 
dat de tekst van het oorspronkelijke ont

werp van wet tot bevordering van doelma
tige verdeling ~an woongelegenheid wel is 
waar in de richting wijst, dat de vordering 
va.n woonruimte en de toewijzing ter be
woning door de vorderende autoriteit van 
de gevorderde ruimte niet als één geheel 
werden beschouwd, des dat de toewijzing 
deel van de vordering uitmaakte; 

dat echter bij de behandeling van dit ont
werp in de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal ten gevolge van een amendement Mae
nen c.s. in artikel 7 zijn ingevoegd de woor
den ,.Iettende op de rechtspositie van par
tijen en alle ·overige in aanmerking te ne
men belangen;•~ 

dat blijkens de mondelinge toelic!ng ge
geven door den eersten ondert kenaar 
(Handelingen He Kamer 1946/194 bladz. 
1922) de bedoeling van dit amendeme\lt was 
om In de wet vast te leggen, dat de \orde
rende autoriteit - en in beroep de bel\>eps
insta.ntle - niet enkel rekening had te'1.ou
den met een doelmatige verdeling der -w\)on
gelegenheid, maar dit belang moest afw--en 
tegen alle verdere in aanmerking kome11.de 
belangen, en dit voorschrift in het bijzonler 
nodig werd geoordeeld in verband met het 

· grote belang, dat bij tot wien een vorderi:l\g 
wordt gericht, beeft bij de vraag, aan wi$ 
de van hem gevorderde woonruimte wordt 
toegewezen, ten aanzien van welk belang 
het beleid bij de toepassing van het toen 
van kracht zijnde Vorderingsbesluit Woon
ruimte. Staatsblad E 10J, meermalen zou 
zijn te kort geschoten ; 

dat deze invoeging dan ook duidelijk de 
strekking had om alsnog te doen uitkomen, 
dat vordering en toewijzing van een woon
ruimte één geheel vormen, bij welke han
deling hij, ten laste en hij, ten behoeve van 
wien gevorderd. wordt ,,partijen" worden ge. 
noemd met de blijkbare bedoeling dat op 
beider belangen in onderling verband zal 
worden gelet; 

d&t in de opvatting van het. Hof, waarbij 
de taak van de commissie van advies be
perkt zou zijn tot de vraag, of er reden is 
om tot vordering van gebruik van bepaalde 
woonruimte bij Iemand over te gaan. ook 
de taak van Gedeputeerde Sta.ten, wier oor
deel kan worden Ingeroepen als in de com-

. missie van advies geen eenstemmigheid be
staat. aan dezelfde beperking zou zijn on
derworpen ; 

d&t echter kennisneming van de talrijke 
gepubliceerde uitspraken der colleges va.n 
Gedeputeerde Staten leert, dat de te beslis
sen strijd daar veeleer pleegt te lopen bf 
over bezwaren tegen den persoon van den 
ingevorderde öt over afwegen van diens 
belangen tegenover die van den gebruiker 
van de woning; 

dat dan ook in •s Hofs opvatting, waarbij 
omtrent deze onderwerpen advies en beroep 
uitgeschakeld zouden zijn, de waarborg, 
welke de wetgever aan hen, van wie woon
ruimte gevorderd wordt, heeft willen geven 
in de mogelijkheid van beroep op Gedepu
teerde Staten, grotendeels illusoir zou blfJ
ken te zijn; 

dat ook de Beschikking van den Minister 
van Binnenlandse Zaken van 30 Augustus 
1947 nr. U 50912 (Ned. Staatscourant 1947, 
no. 178), waarbij voorschriften of richtlijnen 
zijn gegeven, door B. en W. volgens art. 7 
der wet bij het vorderen van woonruimte 
in acht te nemen, de aanwijzing van per
sonen, ten behoeve van wie wordt gevor
derd als onderdeel van de vordering be
schouwt, immers onder "B. Vordering" in 
verschillende gevallen - 2, 3 en 5 - vor
deringen ten behoeve van bepaalde per
sonen niet geoorloofd verklaart en ook 
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andere 1Jorschriften geeft, in het bijzonder 
de toe~zing van het gevorderde betref
fende; 

dat iDitsdien B. en W. niet gerechtigd 
zijn otn, als zij een vordering ten behoeve 
van een bepaald persoon hebben gedaan, 
maar die persoon van de gevorderde woon
ruimte geen gebruik wenst te maken of na 
enigen tijd het gebruik daarvan beëindigt, 
op grond van diezelfde vordering, zonder 
nadere raadpleging van de commissie van 
advies, die woonruimte ten behoeve van 
een ander te vorderen of aan een ander 
ter bewoning toe te wijzen; 

dat het middel derhalve gegrond 1s; 
Vernietigt in het belang der wet het be

streden arrest; 
Verstaat, dat hierdoor geen nadeel wordt 

toegebracht aan de rechten door partijen 
verkregen. · 

(N. J.) 

18 Juni 1949. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Politieambte
narenreglement artt. 3 en 78, 2e lid). 

Eervol ontslag aan een agent van po
litie in vaste dienst met een proeftijd 
binnen de tijd van die proeftijd wegens 
,,het niet voldoen aan de proef" (niet
behalen politie-diploma) is niet in strijd 
met enig toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrift. 
De burgemeester is bevoegd aan het 
door hem aan te stellen personeel van 
politie eisen te stellen, daaronder ook 
de eis om vóór het einde van de proef
tijd het politiediploma te hale_n. 

1., wonende te H., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de Burgemeester van H., gedaagde in ho
ger be~ep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat gedaagde op 30 September 1948 

het navolgende besluit heeft genomen: 
,,De Burgemeester der gemeente H.; 
"Gezien het advies van de Commissaris 

van Politie dd. 7 Juni 1948 Litt. P. No. 
437/48; 

,,0. dat de agent van Politie I. werd aan
gesteld in vaste dienst met een proeftijd 
tot 1 October 1948; 

"dat betrokkene echter niet aan de proef 
heeft voldaan; 

.. Gelet op de bepalingen van het Politie
ambtenarenreglement; 

,.Besluit: 
,.met ingang van 1 October 1948 aan I., 

geboren · te S., 29 Mei 1907. eervol ontslag 
te verlenen als agent van politie der ge
meente H."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 17 Maart 1949, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, het 
namens eiser, toenmaals klager, tegen voor
meld besluit ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat Mr A. W. M. van Meer, voornoemd, 
als gemac-htigde van eiser, van die uit
spraak tijdig in hoger beroep is gekomen 
en bij beroepschrift op de daarin aan
gegeven gronden de Raad verzoekt de aan
gevallen uitspraak te vernietigen en het 
bestreden bes1uit eveneens te vernietigen 
(lees: nietig te verklaren) ; 

0. dat Mr F. P. M. Prick, voornoemd, 
als gemachtigde van gedaagde bij contra.
memorie op de daarin aangevoerde gronden 
de Raad verzoekt de aangevallen uitspraak 
te bevestigen ; · 

In rec"lf,te: 
0. dat in het onderhavige geding moet 

worden onderzocht de vraag, of het bestre
den besluit - hetwelk niet is een strafbe
sluit - kan worden aangevochten op een 
der gronden, genoemd in artikel 58, le lid, 
der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat voor de Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaat: 

dat eiser, die tevoren onderscheidenlijk 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht en in tijdelijke dienst bij de politie 
der gemeente H. werkzaam was geweest, 
bij besluit van gedaagde, d.d. 31 Juli 1947, 
is benoemd tot agent van politie in vaste 
dienst, zulks met ingang van 1 Juli 1947 en 
voor een proeftijd van één jaar; 

dat bij besluit van gedaagde, d . .d. 29 
Januari 1948, voormelde clausule "voor een 
proeftijd" o.m. in het eiser betreffende be
noemingsbesluit van 31 Juli 1947 is gewij
zigd in de clausule ,,met een proeftijd"; 

dat bij besluit van gedaagde, d.d. 21 Juni 
1948, de proeftijd van eiser is verlengd tot 
1 October 194.8; 

dat bij schrijven van gedaagde, d.d. 24 
Juni 1948, aan eiser o.m. is medegedeeld, 
dat gedaagde niet voornemens was het 
dienstverband van eiser met de gemeente 
H. na 30 September 1948 te bestendigen en 
dat de verlenging van de proeftijd tot 1 
October 1948 plaats vond om eiser in sta.at 
te stellen naar een andere betrekking uit 
te zien; 

O. dat, gelijk de Raad reeds bij zijn uit
spraak van 8 Maart 1949, A.W. 1949/B 1, • 
heeft beslist, het stellen van een proeftijd 
bij een benoeming in vaste dienst in het 
algemeen slechts deze betekenis heeft, dat 
het dienstverband hetzij tijdens hetzij bij 
het einde van de proeftijd kan worden ver
broken, ook al doet zich geen grond vóor, 
welke anders ontslag aan een ambtenaar in 
vaste dienst wettigt; 

dat evenwel. indien vóór het verstrijken 
van de proeftijd geen ontslag is gegeven, 
het vaste dienstverband blijft voortduren, 
doch dan zonder proeftijd; 

O. dat dit blijkbaar ook het stelsel is van 
het Politieambtenarenreglement - vast.ge
steld bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 1947 
staatsblad H 144, en sedert zijn inwerking
treding op 5 Juni 1947 ook op eiser van 
toepassing - gelet op de daarin opgenomen 

• A. B. blz. 328. 
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artikelen 3 en '18, met dien verstande, dat 
krachtens het .2e lid van laatstgenoemd ar
tikel aan de politieambtenaren, die de daar
genoemde rangen bekleden (wat met eiser 
niet het geval was) het ontslag slechts kan 
worden verleend, indien bij het einde van 
de proeftijd aan de daaromschreven eisen 
niet wordt voldaan; 

0. dat de verlenging van de proeftijd van 
etser tot 1 October 1948 niet in strijd is met 
evenvermeld artikel 3. zijnde de daar ge
noemde termijn van 2 jaren niet overschre
den, en, naar uit het vorenoverwogene 
reeds bl:i,jkt, het bestreden besluit evenmin 
strijdig is met dat artikel noch met artikel 
78 voormeld; 

o. dat namens etser weliswaar is aange
voerd, dat aanstelllng in vaste dienst met 
een proeftijd slechts mogelijk zou zijn ten 
aanzien van de rangen van adsplra.nt-offi
cler der rijkspolitie, surnumeralr van ge,,. 
meentepolitie en adspirant der rijkspolitie 
of van gemeentepolitie, en dus niet in de 
rang van agent van gemeentepolitie, doch 
de Raad dit betoog verwerpt, daar artikel 
3 van het Politieambtenarenreglement een 
zodanige beperking niet bevat en, gezien 
zijn bewoordingen, kennelijk ook niet heeft 
beoogd; 

O. dat namens etser voorts ls gesteld, dat 
het bestreden besluit onvoldoende met re
denen is omkleed, doch de Raad eiser hier- · 
in niet vermag te volgen, vermits door de 
mededeling- in dat besluit, dat eiser niet 
aan de proef had voldaan - hetwelk ken
nelijk in het bijzonder mg op het niet vol
doen aan de aan eiser gestelde eis tot het 
behalen van een politie-diploma - , bij een 
aanstelling als de onderhavige, namelijk 
met een proeftijd, dat besluit moet worden 
aangemerkt als voldoende met redenen te 
zijn omkleed, waarbij nog opmerking ver
dient, dat gelijk hlervoren ls overwogen, 
een aanstelling met een proeftijd kan wor
den beëindigd zonder aanwezigheid van een 
der in artikel 18, voormeld, genoemde gron
den; 

0. dat namens eiser vervolgens no,g- is 
betoogd, dat de burgemeesters niet de be
voegdheid toekomt eisen te stellen met be
trekking tot de aanstelllng van het politie
personeel der gemeenten, zulks in verband 
met het bepaalde in het Besluit aa.nstel
lingseischen politiepersoneel. vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 9 Mei 1947, S. H 146, 
doch de Raad eiser ook hierin niet kan 
volgen, aangezien - - nog daargelaten, dat 
tot dusverre door de Ministers van Justitie 
en Binnenlandse zaken de in artikel 3 van 
dat Besluit bedoelde eisen. nog niet zijn 
vastgesteld - de Raad geen enkel alge
meen verbindend voorschrift bekend is, het
welk de Burgemeesters zou beletten -
uiteraard binnen de door de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften ge
trokken grenzen - aan het door hen aan 
te stellen politiepersoneel eisen te stellen: 

dat gedaagde dus oo~ bevoegd was de eis 
te stellen, dat eiser vóór het einde van de 

proeftijd een politiediploma had belaald; 
O. da.t het beroep, namens eiser ede.an, 

op artikel 6 van voormeld Politiea btena
renreglemen t niet opgaat, vermits d~e be
paling geen betrekking heeft op eis~ als 
hier bedoeld; 

O. dat ook overigens niet is geblekeJ\ dat 
het bestreden besluit strijdt met enig loe
paBSelijk algemeen verbindend voorscllrift 
of dat_ gedaagde, dat besluit nemende, "Van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander le
brulk heeft gemaakt dan tot d~ doeleîndtn 
waarvoor ze is gegeven, zodat de ln de eet
ste rechtsoverweging omschreven vraac 
ontkennend moet worden beantwoord en de 
aangevallen uitspraak moet worden beJ 
vestlgd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

!1 Juni 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Prijzenbeschikking 1940 I; Prijzenbe
schikking voor Fabrikanten 1947 art. 
l). 

In art. 1 van de Prijzenbeachlkking 
voor Fabrikanten 1947 is omtrent ze
kere goederen bepaald, dat zij door f&
brlka.nten ten hoogste tegen zekere prij
zen mogen worden verkocht; in den met 
"in zoverre" aanvangenden tussenzin 
wordt bevestigd, dat door deze prijsbe
grenzing afgeweken wordt van de Prij
zenbeschikking 1940 No. 1, die dus in
zover geert toepassing vindt. 

Door deze uitlegging der op de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 be
rustende Prijzenbeschikking voor Fa
brikanten 1947 wordt niet getreden bui
ten het in de considerans uitgedrukte 
doeleinde dier ~t. regelen te stellen 
teneinde het opdrijven van prijzen van 
goederen te voorkomen niet alleen 
Ingeval van oorlog en oorlogsgevaar, 
maar ook ingeval van ,,andere buiten
gewone omstandigheden", waardoor de 
prijzen van voor den oorlog geen maat
staf behoeven te blijven. 

Op het beroep van de N. V. Chemische 
Pharmaceutlsche Fabriek "0. W.", geves
tigd te Amsterdam, req.e van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Bijz. Polltie
·rechter bij de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 4 Jan. 1949, houdende, met aan
haling van de artt. 23, 66 en 91 Sr. en de 
Prijzenbèschikking voor Fabrikanten van 
1947, bevestiging in hoger beroep van een 
mondelinge beschikking van den Tuchtrech
ter voor de Prijzen tn het Arrondissement 
Amsterdam van 9 Nov. 1948, waarbij req. 
wegens het niet-nakomen van een voor
schritt, gegeven krachtens art. 3 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, met 
aanhaling van de artt. 3 en 12 dier wet en 
1, 6 en 11 Besluit Ber. Econ. Delicten. is 
veroordeeld tot een geldboete van één gul" 
den en betaling van een aanvullend bedrag 
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ad achtijenhonderd gulden ter ontneming 
van het voordeel door het begaan van het 
etrafbate feit behaald. (Gepleit door Mr S. 
J. TimfJ,enga, adv. te Amsterdam, Red.). 

Co~lusie van den Adv.-Gen. Hooykaas. 

Het namens req.e bepleite enige middel 
van cassatie klaagt, dat de Bijz. Politierech
ter ten onrechte heeft aangenomen, dat art. 
1 van de Prijzenbeschikking voor fabrikan
ten 1947 de artt. 1, 2 en 3 van de Prijzenbe
schikking 1940 no. 1 buiten werking stelt. 

Het middel komt niet gegrond voor. De 
"MK>rden "in zoverre in a.twiJ'king van het 
bepaalde in de artt. 1, 2 en 3 van de Prijzen
beschikking 1940 no. 1,•• in art. 1 van de 
Prijzenbeschikking voor fabrikanten 194-7 
geven, mede in verband met de plaats 
waarop zij ln het artikel voorkomen, aan 
dat de artt. 1, 2 en 3 van de. Prijzenbeschik
king 1940 no. 1 bulten werking worden ge
steld. Het door req.e aangehaa.lde woord 
"mogen .. , onmiddellijk aan de geciteerde 
woorden voorafgaande, bewijst niet het te
gendeel: het hangt samen met de woorden 
"ten hoogste", welke later volgen. Indien 
werkelijk de bedoeltng van de wetgever ge
weest was, als req.e veronderstelt, zou hij 
de aanhef van art. 1 van de Prijzenbeschik
king voor fabrikanten 1947 anders hebben 
geredigeerd, bijv. aldus: 

"Goederen, waarvan de verkoopprijzen 
voor den fabrikant niet a.fzonderliJ'k zijn 
voorgeschreven ot vastgesteld, mogen door 
fabrikanten met afwijking van het bepaalde 
ln de artt. 1, 2 en 3 van de Prijzenbeschik
king 1940 no. 1 worden te koop aangeboden 
of verkocht, mits tegen prijzen niet hoger 
dan ••. enz.0 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de req.e voorgesteld bij plet.dool en luidende: 
,.S. of v. t. van art. 3 van de Pr1jsopdrij

vlnga- en Hamsterwet 1939, artt. 1, 2 en 3 
Prijzenbeschikking 1940, art. 1 Beschikking 
Prijsstop 1946 en art. 1 Prijzenbeschikking 
Fabrikanten 1947, doordat de Politierechter 
req.e heeft veroordeeld ter zake van het niet 
nakomen van: het Prijsvoorschrift, uitge
drukt in de Prljzenbeschikklng Fabrikanten 
1947, ondanks het telt, dat req.e geen hogere 
prijs had berekend, dan de welke zij bere
kende aan haar afnemers in het tlJdvak van 
9 April 1940 tot 9 Mei 1940, althans niet meer 
dan de op 9 Mei 1940 algemeen gebruike
lijke prijs; 

0. dat bij voormelde mondelinge beschik
king, met quaUficatie en strafoplegging als 
voormeld, ten laste van req.e 1B bewezen
verklaard: 

,,dat verdachte, als fabrikante, in de pe
riode 20 Ma.art 194 7-31 Dec, 194 7 te Wage
ningen en ~lders in Nederland aan detail
listen o.a. fa ten Hoopen heeft verkocht 
calcerinetabletten In buisjes. inhoudende 40 

en in buisjes, inhoudend~ 30 tabletten van 
300 mgr. voor de prijs van f 0,39 per buisje 
welke prijs hoger was dan de betaalde in~ 
koopprijzen der benodigde grondstoffen, uit
betaalde lonen, bewerkings- en verpak
kingskosten, alles voorzover wettelijk ge
oorloofd, vermeerderd met de bij de Prijzen
beschikking voor Fabrikanten 1947 toege
stane opslag, waardoor zij genoemd prijs
voorschrift niet is nagekomen;" 

O. met betrekking tot het middel van cas
satie: 

dat req.e, namens welke voor den Tucht
rechter verklaard werd, dat voor de door 
haar voor f 0,39 per buisje verkochte cal
cerine - een middel. gelJjk aan asperine -
de 9 Mei 1940-prija f 0,60 bedroeg, m. het 
cassatiemiddel betwist dat art. 1 Vrljzen
beschikking voor Fabrikanten 1947 de Prij
zenbeschikking 1940 no. 1 zou hebben bul
ten werking gesteld", hetgeen volge.;. de 
toelichting zou breken met "de historie van 
het prijzenrecht, die volledig gebaseerd is 
op het principe van de prijsstop: geen ho
gere prijzen dan die gevraagd werden voor 
de oorlog;" 

dat de aanhef van genoemd art. 1 luidt: 
"Goederen, waarvan de verkoopprijzen voor 
den fabrikant Jliet afzonderlijk zijn voorge
schreven of vastgesteld, mogen, in zoverre 
in afwijking van het bepaalde in de artt. 1 
2 en 3 van de Prijzenbeschikking 1940 no. 1: 
door fabrikanten ten hoogste worden te 
koop aangeboden of verkocht tegen de prij
zen, welke de som zijn van de navolgende 
onderdelen:" (volgens a, b. c, d); 

dat hierin omtrent zekere goederen is be
paald, dat zij door fabrikanten ten hoogste 
tegen zekere prijzen mogen worden ver
kocht, en in den met "In 'ZOOverre" aanvan. 
genden tussenzin wordt bevestigd, dat door 
deze prijsbegrenzing afgeweken wordt van 
de Prijzenbeschikking 1940 no. 1, die dus in
zover geen toepassing vindt; 

dat door deze uitlegging der op de Prijs
opdrijvinga_ en Hamsterwet 1939 berusten
de Prijzenbeschikking voor Fabrikanten 
1947 Riet wordt getreden buiten het in de 
considerans uitgedrukte doeleinde dier wet, 
regelen te stellen teneinde het opdrijven 
van prijzen van goederen te voorkomen niet 
alleen ingeval van oorlog en oorlogsgevaar, 
maar ook Ingeval van "andere buitenge
wone omstandigheden", waardoor de prijzen 
van voor den oorlog geen maatstaf behoe
ven te blijven; 

dat derhalve het middel ongegrond 1B: 
Verwerpt het beroep. 

!1 Jum 19,J9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Wet toelating en uitzetting v. vreem
delingen art. 20, Wet Nederlande1'8Cbap 
art. 7). 

Concl. Adv.-Gen. LangemeUer: Art. 
7, 4°, Wet Nederlanderschap is niet van 
toepassing op de bipatride (Nederlan
der-Duitser), die bij zijn andere vader
land in krijgsdienst treedt. 
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Bovendien blijft dit art. bulten wer- 1 tot een der Duitsche z.g. gemed ... tiseerde 
klng als gevolg van vermekers minder. ,1 geelachten, naast de Nederlandsch4\ kra.ch
jarigheid tijdens het in dienst treden. tens afstamming, ook de Duitscbe (Wur-

Wanneer men voor de werking van tembergsche) nationaliteit bezat. w4e na. 
genoemd art. eist een zekere toereken- tionalitelt mede op requestrant is olferge
baarheid, zal verzoeker er zich op kun- gaan; 
nen beroepen, dat hij heeft geba.ndeld dat requestrant steeds in de m~ng 
in onbekendheid met zijn staat van Ne- beeft verkeerd, dat zijn vader oorsp~ke
derlander. lijk slechts de Dultsche nationaliteit blzat, 

In dit geval verloor verzoeker zijn totdat hU omstreeks het begin van den ter
Nederlanderschap niet doordat hij, sten wereldoorlog als Nederlander was ye
meerderjang· geworden, den dienst vrij- naturallseerd. doch thans bij een onderZ<Jpk 
wtlllg heeft voortgezet. aan het Departement van Justitie gebleken 

Het onder de (Duitse) wapenen ko- is, dat requestra.nt's vader aldaar in de na
men in 1940, na de ,,EntlaMung" in 1918, turalis&tieregistera niet voorkomt ; 
in dezen aan verzoeker niet toe te re- dat deze onzekerheid omtrent de natlo-. 
kenen. nallteit wordt gestaafd door de navolgende 

H. R.: Nu vermeker door geboorte hierbij in afschrift overgelegde stukken: 
Nederlander is en n1et blijkt, dat hU dat enz.; 
Nederla.nderscbap heeft verloren, is dat requestrant dientengevolge zich nlm
toewijsbaar zijn vermek dat de wet van mer bewust ls geweest van zijn Nederland-
13 Aug. 1849, S. 39 op hem van geen sche nationaliteit. hoewel hU van zijn ge. 
toepassing la. boorte aS tot 1911 en vervolgena van 1918 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
X (adv . .Mr C. R. C. Wyckerheld Bisdom); 
dat requestrant, die te Lage in het graaf-

schap Bentheim verblUf houdt, na de be
vrijding in Duitschla.nd vertoevende, niet 
naar zijn woonplaats te 's-Gravenhage heeft 
kunnen terugkeeren, omda.t hij door de Ne
derlandscbe autoriteiten als Duitscher 
wordt beschouwd; 

dat hij sinds de bevrijding eenige malen 
telkens voor korten tijd in Nederland is ge
weest met behulp van een zg. pa.spoort voor 
het kleine grensv.erkeer, afgegeven door 
den British Immlgration Officer te Nord
bom en den Districtscommandant der Ko
ninklijke Ma.récbaussée te Enschedé gem
menlUk; 

dat requestrant voornemens was, zich op 
25 Mei j.l. va.n !Age naar Enschedé te be
geven voor een periodieke behandeling door 
zijn oogarts, t.oen zijn paspoort voo.r het 
kleine grensverkeer plotseling werd inge
trokken, zulks op laat van Nederlandsche 
zijde, zoodat het rei7.en naar Nederland voor 
requestrant thans onmogelijk Is; 

dat uit het gestelde volgt. dat de Wet van 
13 Aug. 1849 S. 39 door de autoriteiten op 
requeetrant van toep&88lng la gemaakt daar 
hij anders zonder meer zou zijn toegelaten; 

dat zulks naar de meening van reques
trant ten onrechte is geschied vermits re
questrant Nederlander is: 

dat enz.; 
dat requestrant's' vader derhalve inge

volge art. 6, 8° B. W. (oud) in verband met 
de overga.ngsbepaling In de Wet van 12 De
cember 1892 S. 268 op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap tijd.ene zUn leven den 
staat van Nederlander bezat; 

dat dientengevolge requestrant als Ne
derlander is geboren, ingevolge art.. 1 sub a 
va.n. laatstgemelde Wet: 

1&.t requestrant's -vader, als behoonmde 

tot 1943 bijna onafgebroken in Nederland 
heeft gewoolld en zUn geboorteland (Neder
la.nd) dan ook steeds als zijn Vaderland 
heeft beschouwd, waarmede hij zich onver
brekelijk verbonden voelt; 

dat requestrant, die van jonge af aan van 
plan was. zee-officier te worden in 1913 po
gingen heeft gedaan om te worden toege" 
la.ten tot het Marineinstituut te Nieuwe
diep, doch daarin niet is geslaagd; 

dat requestrant vervolgens in het begin 
van het Jaar 191', dus vóór den eersten 
wereldoorlog heeft dienst genomen bij de 
Duitsche Marine; 

da.t hiervan blijkt uit een mededeellng 
van de Inspection des Bildungswesens der 
Marine d.d. 7 April 1914 hierbij_ overgelegd; 

dat zulks weliswaar Is geschied zonder 
verlof va.n. H. M. de Koningin, doch reques
trant dientengevolge niet zijne Nederland
sche nationaliteit heeft verloren, aangezien 
requestrant bij de Indiensttreding nog min
derjarig was en zich bovendien niet bewust 
was van zijn Nederla.ndsche natlona.Ilteit; 

dat spoedig nadat de requestrant bij de 
Duitsche Marine had dienstgenomen de 
eerste wereldoorlog is uitgebroken, -tenge
volge waarvan requestrant bU het bereiken 
zijner meerderjarigheid op 5 Febr. 1916 noch 
rechtens, noch feitelijk in de mogelijkheid 
verkeet'de, den dienst te verlaten; 

dat echter requestra.nt vrijwel onmiddel
lUk na afloop ve.n genoemden oorlog en wel 
op 24 Dec. 1918, dus zoo spoedig als moge
lijk was, den dtenat heeft verlaten, zooals 
blijkt uit een hierbij overgelegde fotografi
sche cople van zijn ontslagbewijs; 

dat requestrant volledigheidshalve hier
bij vermeldt. dat bij na de be7.etting van 
Nederland door de Dultscbers in 1940 als 
oud-officier (Offlzler zur Verfüglng) door 
de Duitsche autoriteiten opnieuw voor den 
militairen dienst ts opgeroepen, waaraan hij 
onder den druk der sancties. op desertie be
staande, beeft gevolg gegeven; 

dat zulks echter niet Is te beschouwen 
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als een ,1ich begeven in vreemden krijgs
dienst aJs bedoeld in art. 7, 4e der Wet op 
het N e<Jerlanderschap: 

Rede,Aen waarom requestrant den Hoogen 
Raad "terzoekt te verklaren, dat de Wet van 
13 Autustus 1849, B. 39 op hem niet van toe
passing is. 

Conclusie Adv.-Gen. La.ngemeijer. 

Vast staat, dat verzoeker door geboorte 
de staat van Nederlander heeft bezeten en 
tevens, eveneens door geboorte, die van 
Duitser nog bezit. 

Vut staat ook, dat hij in 1914 in Duitse 
krijgsdienst is getreden, da.t hij op 5 Febr. 
1916 meerderjarig is geworden, dat hij op 24 
Dec. 19.18 uit ·nuitse krijgsdienst is "ent
laesen" en dat hij na de bezetting van 1940 
als ,Offizier zur Vertügung" opnieuw onder 
de ~apenen is geroepen en daaraan beeft 
gevolg gegeven. 

De eerste vraag die nu rijst is m.i. deze, 
of art. 7 onder 4 van de Wet op het Neder
landerschap van toepassing is op de bipa
tride die bij zijn andere vaderland in krijgs. 
dienst treedt. Ik zou ontkennend willen 
antwoorden. Wel betekent ,,vreemde" in 
genoemd voorschrift natuurlijk in beginsel: 
vreemd va.n Nederlands standpunt. Echter 
zou het begrijpelijk zijn, indien de wetgever 
daarbij slechts aan het normale geval had 
gedacht, dat de krijgs- of staatsdienst dan 
tevens voor het betrokken individu een 
., vreemde0 is. Voor het geval van blpatrl
diteit schijnt het voorschrift veel minder 
redelijk. Wie enkel Nederlander is volgt een 
betrekkelijk abnormale gedragslijn door in 
krijgs.. of staatsdienst van een ander land 
te treden. De bipatride handelt geheel nor
maal, wanneer hij in dienst van een van zijn 
beide vaderlanden treedt. 

Zou Uw Raad hierover anders oordelen, 
dan komt als vol~nde vraag aan de orde, 
of verzoekers in dienst treden niet zonder 
de in art. 7 onder 4 bedoelde werking bleef 
als gevolg van zijn minderjarigheid. Hierop 
zou ik bevestigend antwoorden, zulks in 
overeenstemming met de rechtspraak van 
de Bijzondere Raad van Cassatie (arrest 
van 14 Jan. 1946, N.O.R. 162). 

Een tweede grond, waarom requirants 
dienstneming geen werking zou hebben ge
had zo-u zijn, naar hij stelt, dat hij daarbij 
heeft gehandeld in onbekendheid met zijn 
staat van Nederlander. Wanneer men een
maal voor de werking van art. 7 onder 4 
etst een zekere toerekenbaarheid van het 
zonder verlof in vreemde dienst treden, dan 
ml men m.l. ook deze uitzondering op de 
werking van het voorschrift moeten aan
vaarden. 

Hierna komt dan de vraag áan de orde, 
of verzoeker misschien toch zijn Nederlan
derschap verloren heeft, doordat hij de 
dienst, meerderjarig geworden, vrijwillig 
heeft voortgezet. Aldus de Bijzondere Raad 
van C&.saaüe 14 .Januari 1946 N.O.R. 158. 
Ik zie geen reden .om die rechtspraak hier 

van toepassing te achten. Aan het vrijwillig 
voortzetten van de dienst de werking toe 
te kennen van in dienst treden komt mij 
wel gerechtvaardigd voor in gevallen als 
door de Bijzondere Raad van Cassatie be
silst, waar de gehele dienst, door het feit 
dat Nederland en Duitsland in oorlog zijn 
een gedragslijn van ongewoon grote princi
piële betekenis wordt, maar niet in een ge
val als dit, waar Duitsland bovendien het 
tweede vaderland van de betrokkene, in oor
log was, echter niet met Nederland. 

l'enslotte kan men nog de vraag opwer
pen of verzoekers onder de wapenen komen 
in 1940, niet, na de "Entlassung" van 1918, 
een nieuw treden in Duitse krijgsdienst uit
maakt. Omtrent venoekers positie tussen 
beide tijdstippen verschaft het door Mr Star 
Busmann aan mij overgelegde stuk door mij 
gemerkt 2 rood, enig maar geen afdoende 
licht. Ik voor mij zou menen, dat verzoekers 
plicht tot dienst twijfelachtig was, maar dat 
die twijfel in vereniging met de te verwach
ten maatregelen in geval van weigering wel 
een karakter van overmacht aanneemt, dat 
b'elet hem deze eventuele dienstneming toe 
te rekenen. 

Resumerende meen ik, dat niet van enige 
oorzaak gebleken is, waardoor verzoeker 
zijn Nederlanderschap zou hebben verloren, 
weshalve ik concludeer tot lnwilligipg van 
het verzoek. 

De Hoge Re.ad, enz.; 
0. dat ve,rzoeker door geboorte is Neder

lander, terwijl niet blijkt dat hij dat Neder
landerschap heeft verloren en het verzoek 
derhalve voor toewijzing vatbaar is; 

Gezien artikel 20 der Wet van 13 Augus
tus 1849, S. 39; 

Verklaart dat deze wet op den verzoeker 
van geen toepassing is. 

(N. J' •. ) 

!2 Juni 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Gem.wet art. 277). 

Propaganda-avond en psychometri
sche séa.nce, gehouden door een vereni
ging van spiritisten. Volgens R. v. B. 
geen vermakelijkheid in den zin der 
wet. 

Tegenover de stelling van de gemeen
te, dat op de _sée.nce meermalen het ge
bied van het spiritisme was verlaten en 
het terrein van het somnambulisme, de 
telepathie en dergelijke verschijnselen 
werd betreden, kon de R. v. B. niet vol
staan met te wijzen op het doel, dat de 
vereniging met bijeenkomsten als deze 
trachtte te bereiken en op de omstan
digheid dat een deel van het publiek 
heeft meegewerkt aan de oprichting van 
een a!d. der ver., te minder waar de 
vage omschrijving van hetgeen op de 
séance is. geschied, geenszins uitsluit, 
dat das.rop aan het publiek verlustiging 
of onderhoudende ontspanning werd ge_ 
boden, nog daargelaten dat het begrip 
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.. vennakelijkheid" van art. 277. letter i, 
Gem.wet meer omvat dan in deze beide 
door den Raad gebezigde uitdrukkingen 
naar spraakgebruik ligt opgesloten. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

het Hoofd van den Contröledlenst der ge
mt!entebelastingen te Den Helder tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Alkmaar van 18 No
vember 1948 inza.ke den aan X te Y in diens 
hoedanigheid van secretaris der afdeling 
Y van de Nederlandse Vereniging van Spi
ritisten "Z" in 1947 opgelegden aanslag in 
de belasting op vermakelijkheden der Ge
meente Den Helder; enz.; 

0. dat de bovenvermelde aanslag is opge
legd wegens het houden van een "Psycho
metrische Séance" in de gemeente den Hel
der op 24 October 1947; 

dat belanghebbende, na vergeefse reclame 
bij den Raad dier gemeente, zich heeft ge
wend tot den Raad van Beroep, die bij de 
bestreden uitspraak de beschikking op be..-
18.Ilghebbendes reclame en den aanslag h~eft 
vernietigd na zakelijk te hebben overwogen: 

dat blijkens de schriftelijke en mondelinge 
toelichtingen de onderhavige bijeenkomst 
was bedoeld als een propagandai-avond. 
waarop door een propagandiste der Ver
eniging een rede werd uitgesproken die on
geveer vijf en dertig minuten heeft geduurd, 
waarna zij gedurende het overige gedeelte 
van den avond haar psychometrische gave 
aan het publiek, bestaande uit ongeveer ·66 
personen, heeft geopenbaard; da.t één en 
ander heeft geleid tot oprichting van de 
afdeling Den Helder met 22 leden; dat vol
gens haar statuten de Verentglng "z" ten 
doel heeft de bevordering der kennis van 
de spiritistische verschijnselen en van de 
wetenschappelijke grondslagen daarvan en 
van de verspreiding van de religieuse en · 
ethische beginselen van het spiritisme, welk 
doel zij onder meer tra.ebt te bereiken door 
hei houden van bijeenkomsten als de on
derhavige; dat belanghebbende stelt dat 
deze bijeenkomsten een ethisch en religieus 
karakter dragen, ten doel hebbende degenen 
die belangstellen in geestelijke ::r.aken en die 
vragende zijn op het gebied van leven en 
dood, de juiste richting te wijzen; dat van 
de 1:îjde der gemeente daa~egenover wordt 
gesteld da.t het grootste deel der aanwezigen 
niet door hogere gevoelens geleid. doch in 
hoofd::r.a.ak uit nieuwsgierigheid de bijeen
komst bezocht, dat meerdere malen het ter
rein van het spiritisme werd verlaten en 
het terrein van somnambulisme, telepathie 
of andere soortgelijke experimenten werd 
betreden; dat bij gebreke ener algemene 
begripsomschrijving in wet of verordening 
naar 's Raads mening naar redelijkheid en 
taalgebruik ml moeten worden uitgemaakt 
wat onder •• verma.keUjkheid" moet worden 
verstaan; dat van de zijde der gemeente .het 
criterium wordt gezocht in het antwoord 
op de vraag of het publie~ een bijeenkomst 

als de onderhavige al dan niet be\oekt uit 
een oogpunt van vermaak: dat evei\wel niet 
uitsluitend gewicht moet worden to\gekend 
aan de houding van het niet-serie~e ge
deelte van het publiek, doch dat o~ het 
doel ener bijeenkomst als de ondern,_vige 
niet uit het oog mag worden verlore\l, en 
dat voorts het "serieuse" deel van he4 pu
bliek heeft medegewerkt aan de opric}$ing 
ener adeling en in de onderhavige bij~n
komst niet zal hebben gezien een "verlulti
ging'' of een "onderhoudende ontspannt~• 
gelijk naar taalgebruik onder een verma
kelijkheid moet worden verstaan; dat ~ 
Raad op grond van het vóór overwogene 
van oordeel is dat de gehouden bijeenkoms\ 
niet is een vermakelijkheid in den zin der 
wet; 

0. dat als middel van cassatie wordt voor
gedragen: 

S. of v. t.. van art. ·277, letter 1, der Wet 
van 29 Juni 1851 { Staatsblad 85) in verband 
met art. 1 der Verordening tot heffing van 
belasting op toneelvertoningen en andere 
vermakelijkheden in de gemeente Den Hel
der, tot toelichting waarvan zakelijk wordt 
aangevoerd: 

ten een1te, dat de R. v. B. door aan te 
nemen dat niet de vermakelijkheid zelve" 
doch het doel, dat met het geven van de 
vermakelijk.held wordt beoogd. criteri urn is 
voor de al of niet belastbaarheid, aan bo
vengenoemd wetsartikel een zodanige be
perkten uitleg geeft. dat 's Raads uitspraak 
daarmede strijdig kan worden geacht; 

ten tweede, dat volgens de opvatting van 
den Raad alleen dan van een vermakelijk
heid kan worden gesproken. wanneer het 
publiek daarin "verlustiging" of "onder
houdende ontspanning'" zal vinden; dat de 
bijeenkomst werd bezocht door 65 personen, 
en dat daarvan volgens den Raad tot het 
zogenaamde ,.aerieuse deel" gerekend mo
gen worden de 22 personen, die tot oprich
ting der a.fdellng zijn overgegaan en die in 
de bijeenkomst wel geen "verlustiging'' of 
,,onder.houdende ontspanning" zullen heb
ben gevonden: dat dus het grootste· deel 
van de aanwezigen - naar de opvatting 
van den R. v. B. aan te duiden als het "niet
serieuse0 deel van het publiek - in deze 
bijeenkomst wèl "verlustigi11K" of "onder
houdende ontspanning'' heeft gevonden, -
ten bewljze waarvan in de toelichting nog 
een aantal mededeltngen worden gedaan 
ten betoge van de juistheid van de voor den 
R. v. B. voorgedragen stelling, dat op de 
onderhavige bijeenkomst meermalen het 
terrein van het spiritisme werd verlaten en 
het terrein van het somnambulisme, de tele
pathie en dergelijke verschijnselen werd 
betreden; 

0. met betrekking tot dit middel, zomede 
ambtshalve: 

dat de Raad van Beroep niet heeft aange
nomen, dat niet de vermakelijkheid zelve, 
doch het doel, dat met een vermakelijkheid 
wordt betoogd, criterium ia voor de belast
be.arheid, maar slechts dat het karak-
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ter van de onderhavige bijeenkomst ni4 
ultslui~d beoordeeld moet worden na.alllJ. 
de hou9ilng van een deel van het publleHt 
doch <Ut daar bü mede gewicht moet woN" 
den gûiecht aan het doel waarmede de bij~ 
eenkornst is belegd: 

dat het eerste onderdeel van het middel 
derhalve feitelijken grondslag mi.at; 

dat voorts in het tweede onderdeel uit 
's Raads uitspraak ten onrechte de gevolg
trekking ';{Ordt gemaakt, dat het grootste 
deel van het publiek in de gehouden séa.nce 
wel verlustiging of onderhoudende ontspan ... 
nlng heeft gevonden; 

dat echter tegenover de stelling, van de 
zijde der gemeente voorgedra~n. dat op de 
séance meermalen het gebied van het sp1..i 
ritisme was verlaten en het terrein van het 
somnambulisme, de telepathie en dergelijk& 
Terec~ijnselen werd betreden, de Raad van 
Beroep niet Jcon volstaan met te wijzen op 
het doel dat de vereniging "Harmonia" met 
bijeenkomsten als de onderhavige trachtte 
te bereiken en op de omstandigheid dat een 
deel van het publlek heeft medegewerkt aan 
de oprichting van een afdeling dier vereni..1 
ging; te minder waar de vage omschrijving 
In de uitspraak van hetgeen op de séa.nce is 
geschied geenszins uitsluit, dat daarop aan 
het publlek verl ustlging of onderhoudende 
ontspanning werd geboden, nog daargelaten 
dat het begrip "vermakelijkheid" van art. 
277, letter i, der Gemeentewet meer omvat 
dan in deze beide door den Raad gebezigde 
uitdrukkingen naar spraakgebruik ligt op
gesloten; 

0. dat mitsdien de uitspraak niet naar den 
els der wet met redenen is omkleed en dus 
niet in stand kan blijven, terwijl alsnog ver- · 
wijzing moet volgen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v. 

B. ter verdere bebandellng en beslis
sing van de zaak in voltallige vergadering 
met lnachtnemlng van dit arrest, 

(N. J.) 

2! Juni 19,f9. ARREST van de H9ge Raad. 
(Wet Lager Onderwijs artt. 62---67.) 

Art, 10 Tijdelijk Besluit schoolgeld 
L.-O. 1946 verbindt de schoolgeldver
plichtlng aan de. op de Leerplichtwet 
berustende, inschrijving. Schoolgeld 
verschuldigd voor· een leerling, die het 
gehele Jaar de school niet heeft bezocht. 

De Hoge Raad enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gemeente Maasbree 
tegen de uitspraak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen te Roer
mond van 8 Januari 1949 betreffende den 
aan X te Maasbree opgelegden aanslag in 
de scboolgeldheffing voor gewoon en voort
gezet gewoon lager onderwijs voor het 
schoolgeldjaa.r lopende van 1 September 
1945 tot 1 September 1946: 

O. dat belanghebbende, in genoemde hef
fing aangeslagen voor vijf leerlingen, na 

vruchteloZE reclame in beroep is gekomen 
bij den R. v. B. en beeft aangevoerd, dat een 
van de kinderen. voor welke bij ls aangesla
gen, hoewel aan de school ingeschreven. 
n1et in de gelegenheid is geweest de school 
te bezoeken, omdat volgens het hoofd dier 
school geen schoollokaal en geen banken 
beschikbaar waren voor het acht.ste leer
jaar, da door dit kind gevolgd had moeten 
worden; 

0. dat de Raad heeft vastgesteld, dat het 
betrokken kind in het tijdvak van 1 Sep
tember 1945 t.ot en met 31 Augustus 1946 de 
school niet heeft bezocht en heeft overwo
gen, dat de reden van deze afwezigheid voor 
äe versch uldigdheid van schoolgeld van 
geen tEiang Is; 

dat de Raad voorts heeft overwogen, dat 
het bij art. 10 van de verordening (lees: van 
het Tijdelijk Besluit schoolgeld lager on
derwijs 1945) bepaalde naar het oordeel van 
den Raad aldus moet worden vers~ dat 
deze bepaling alleen een regeling vaststelt 
ten aanzien van den tijd, waarover het 
schoolgeld kan worden berekend voor een 
leerling, voor wien volgens art. 3 schoolgeld 
verschuldigd ts, zonder dat uit die bepaling 
kan worden afgeleid, dat ook schoolgeld 
verschuldigd ls voor een leerling, die in het 
gehele schoolgeldjaar de school niet heeft 
bezocht; 

op welke gronden de Raad den aanslag 
heeft vernietigd, voorzover deze is opge
legd voor den leerling enz.: 

O. dat de Burgemeester in caesatie aan~ 
voert: s. of v. t. va.nart. 10 van het Tijdelijk 
Besluit schoolgeld lager onderwijs 1946, 
doordat de R. v. R heeft miskend, dat dit 
artik~l den Rchoolgeldplicht vastkoppelt aan 
het als leerling ingeschreven zijn; 

0. ton aanzien van dit middel: 
dat art. 10 van het Tijdelijk Besluit 

schoolgeld lager onderwijs 19461 de school
geldverplichtlng regelende, deze verbindt 
aan de, op de Leerplichtwet berustende, in
schrijving: 

dat weliswaar het eerste lld van art. 3 
van gt"meld besluit spreekt van een leerllDS 
die een school bezoekt, doch dat deze bepa.
ltng slechts valt te beschouwen als een in
leiding op het tweede Ud van dat artikel, en 
strekt om vast te stellen dat het schoolgeld 
~erech uldigd is voor eiken leerling af zon• 
derlijk, doch niet om een uiaondering te 
maken op art. 10 voor het geval dat een 
leerling ln het schoolgeldjaar de schoo'l in 
,het geheel niet bewekt; 
1 dat de opvattlng van den R. v. B. boven-
41en kwa.lljk in overeenstemming te bren
gen is met de regeling van de artt. 13 en 14. 
Jtrachtens welke de aanslagen .berusten op 
een lljst vav. schoolgaande leerlingen, welke 
te opgemaakt. op een tijdstip, waarop wel 
\,ekend b:; welke leeritngen bij den aanvang 
.-an het schoolgeld.jaar als schoolgaande 
at.aan ingeschreven, doch niet of het geval, 
dat een ingeschreven leerling in dat jaar 
;e school ln het geheel niet bezoekt, zich zal 
#oordoen; 
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dat het middel mitsdien gegrond is en de 
bestr-eden uitspraak niet in stand ka.n blij
ven; 

dat de Hoge Raad de hoofdzaak kan be
sll88en; 

Vernietigt de bestreden uitspraak: 
Handhaaft de door den Raad der gemeen

te Maasbree op het door belanghebbende 
ingediende bezwaarschrift gegeven beschik
king. 

(N. J.) 

!! Jvni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Autovervoer Personen art. 10 j 0

• 

art, 62.) • 
De vergunning tot het uitvoeren van 

toerwagenritten en ongeregeld vervoer 
is ten onrechte geweigerd. daar in de 
onderhavige gemeente thans geen toer
wagenbedrljf te gevestigd, terwijl daar
aan wel een grote beboette bestaat. Al
gescheiden van de vraag, naar welke 
richtlijnen in het algemeen thans ver
gunningen moeten worden verleend of 
geweigerd. komt appellant ·thans voor 
een vergunning in aanmerking, met be
perking van het aantal te bezigen mo
fA:>rrijtulgen tet één. 

Wij JULIANA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door de weduwe G, :J., van Miltenburg te 
Oudewater, tegen de beschikking van de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer 
van 22 Maart 1948 no. ZH. 81'1-T. 209, waar
bij &fwijzend te beschikt op de aanvraag 
van de Weduwe G. J. van Mtltenburg 
voornoemd, om vergunning voor de uit
voering van toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Gesch1llen van Bestuur, geboord, advies 
van 25 Mei 1949, No. 642/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 16 Juni 1949, 
no. A II, '12761/40421, Dtrectoraat-Gene
raal van het Verkeer, Afd. Algemene 
Dienst. 

0. dat de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer bij genoemde beschikking de 
aanvraag van de weduwe G. J. van Mtlten
burg te Oudewater om vergunning voor de 
ultvoerlng van tDerwagenrttten en onge
regeld vervoer beert afgewezen; 

dàt deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat de aanvraagBter nimmer een 
vergunning, als thans aangèvraagd, heeft 
gehad: dat de ontwikkeling van de in de 
oorlog ernstig verstoorde vervoerverhou
dingen nog niet zover Is 9evorderd, dat 
over voldoende gegevens kan worden be· 
echikt, nodig voor de vaststelling van 
grondslagen voor de vergunningverlening 
ten behoeve van een redelijke en duurzame 
regeling van de uitvoering van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer; dat het mits
dien aanbeveling verdient om de vergun
ningverlening, behalve In bijzondere ge-

vallen, te beperken t,x>t vroegere houders 
ener bedrijfsvergunning, als bedo\ in de 
Wet Autovervoer Personen, en derne
mlngen, die van het uitvoeren van e~ 
genritten en ongeregeld vervoer v~rheen 
bun bedrijf maakten en dit hebben ~oort
gezet tot mobilisatie- of oorlogsomst.-i.dlg
heden dit onmogelijk maakten, voor '°ver 
nog of weer aan het vervoer deelne1'end 
en/of willende deelnemen~ dat de aanv1'&,g. 
ster niet tot een der vorenbedoelde ctte
gorieën van ondernemers ka.n worden ge
rekend en dat ook een bijzonder geval, a.ls 
hiervoor bedoeld, zich ten aanzien van de 
onderwerpelijke aanvraag niet voordoet; 

dat de appellante aanvoert, dat weltfi. 
waar moet worden toegegeven, dat zij nlm, 
mer een vergunning. als thans aange. 
vraagd. heeft gehad, doch dat zij reeds 
sedert geruime tUd het toerwagenbedrljf 
placht uit te oefenen van A. Steenbrink te 
Oudewater. aan wie daartoe vergunning 
was verleend door de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer bij ~schikking 
van 2 September 1940, no. T. 624, verlengd 
bij beschikking van 28 December 1941, no. 
T 788; dat genoemde Steenbrink weliswaar 
overleden Is, doch dat zij, appellante, In 
het bezit iB van een nota.rlële verklaring 
van de erven Steenbrink, waaruit blijkt dat 
het bedrijf van Steenbrlnk. voornoemd. in 
haar bezit is overgegaan: dat door baar, 
appellante, aan de Rijksinspecteur van het 
Verkeer In het district Zuid-Holland te 
Rotterdam bedoelde verklaring is getoond, 
terwijl tevens andere bescheiden zijn over
gelegd, waaruit blijkt, dat de rechten van 
Steenbrink voornoemd op het uitoefenen 
van het toerwagenbedl"Qf aan baar zijn 
overgegaan ; dat zij veronderstelt, dat ge
noemde Rijksinspecteur van een en ander 
verzuimd heeft melding te doen bij de ad
visering van de aanvraag; dat zij van 
mening la dat baar, gezien het bovenstaan
de, ten onrechte de gevraagde vergunning 
Is geweigerd: 

O. dat blUkens de ambtsberichten thans 
te Oudewater geen fA:>erwagenbedrijf geves
tigd Is, terwijl aan een dergelljk bedrijf 
we) een grote behoefte bestaat; 

dat onder deze omstandigheden, en af
gescheiden van de vraag, naar welke richt
lijnen In het algemeen thans vergunningen 
moeten worden verleend of geweigerd, moet 
worden geoordeeld, dat de appellante voor 
een vergunning tot het uitvoeren van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer tn aan
merking komt, met dien verstande, dat het 
aantal te bezigen motorrijtuigen op één 
wordt gesteld; 

dat mitsdien de gevraagde vergunning 
ten onrechte Is geweigerd: 

Gezien de Wet Autovervoer Personen: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

schikking van de Commissie Vergunningen 
Peraonenvervoer van 22 Maart 194&, no. 
Zh. 31 'l-T. 209, aan de Weduwe G. J. van 
M_lltenburg te Oudewater alsnog vergun-
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nlng te ,terlenen voor de uitvoering 
toerwaqnritten en ongeregeld vervoer 
één &u1>bus, met bepaling 1 ". dat de T 
g1mni• geldt tot en met 31 December 1950 J' 
2°. dat voor het verlenen van toestemming 
voor de uitvoering van ritten wordt aange
wezen de Rijksinspecteur van het Verkeer, 
hoofd van het district Zuid-Holland van dé 
Rijk8Verkeenlnspectie, te Rotterdam. 

Onze Minister van Verkeer en Water
etaa.t is belast enz. 

(·A.B.) 

2! Jum 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Onteig.wet art. 95; Pachtbesluit 1941 
art. 88.) 

Nu is vastgesteld, dat hier tussen 
onteigende en pachter nà vermeld tijd
stip een nieuw pachtcontract is geslo
ten. heeft zulks wel tengevolge, dat op 
het tijdstip van de uitgesproken ont
eigening de pachter zijn pachtrecht niet 
meer mede ontleende aan het oude con
tract. doch geheel aan het nieuwe, doch 
een redelijke toepassing van art. 95, lid 
2, Onteig.wet brengt mede, dat het 
nieuwe contract, dat gedeeltelijk In de 
plaats trad van het oude, slechts te~en
over de onteigenende partij in zover 
geen grond tot schadeloosstelling kan 
opleveren als het, vergeleken met het 
oude contract, een verlenging van de 
pacht - dan wel een andere wijziging 
ten voordele van den pachter, welke 
grond zou kunnen opleveren voor een 
verhoging der schadeloÓBStelllng - be
vat. 

Anders Adv.-Gen. Hoo11kaa.8. 

A. van Woerden, wonende te Overschie, 
eiser tot cassatie van een tussen partij ge
wezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 6 April 1949, adv. Mr C. H. 
Telders, 

tegen: 
1 °. den Burgemeester van de gemeente 
Schiedam, als hoofd van het ~meentebe
stu ur van Schiedam en deze gemeente hl 
rechte vertegenwoordigende zijnde thans 
Mr J. W. Peek, te Schiedam, adv. Mr D. J. 
Veegena ; 

2° Het Wee.shuls der Hervormden, ge-
vestlgd en kantoor houdende te Schiedam; 

3°-7°. enz., mede-verweerd.era, niet ver
schenen. 

De Hoge Raad enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten name 

en ten behoeve van de gemeente Schiedam 
in het belang der volkshuisveatl.ng de ont
eigening te uitgesproken van een aant.al 
percelen. toebehorende aan het te Schle-

• dam gevestigde Weeshuls der Hervormden, 
de hierboven onder 2° genoemde verweer
ster, met vaststelllng van de deswege aan 
dat Weeshuis te betalen schadeloosstelling; 

dat voorta bll1kens dat vonnis A. VB$1 
Woerden, nu eiser tot cassatie, als tu-

senkomende partij in het onteigeningsge
ding la toegelaten en ale pachter van een 
hoeve, deel uitmakende van de onteigend~ 
percelen, aanspraak hooft gemaakt op 
schadeloosstelling door de ontelgenende 
partij, daartoe aanvoerende dat hij op H 
December 1940 een pachtcontract met 
voornoemd "\\,.eeshuls heeft aangegaan voor 
onbepaalden: tijd, hetwelk krachtens art. 
79 Pachtbesluit moet worden aangemerkt 
als te zijn aangegaan voor den tijd van 12 
Jaren, en op 18 Dec. 1947 op verzoek van 
het Weeshuis een pachtcontract voor 12 
Jaren voor dezelfde hoeve heeft afgesloten. 
waarin de bestaande pachtovereenkomst 
opnieuw is vastgelegd en de pachtprestatie 
is verhoogd; 

dat de Rechtbank. voor zoveel in cassatie 
van belang, heeft beslist dat het contract 
van 17 December 1947 (lees: 18 December 
1947) ale een nieuw pachtcontract is te be
schouwen, hetwelk is gesloten na de ter~ 
vtsielegging v:an de onteigeningsplannen. 

· en dat dit medebrengt, dat krachtens art. 
95 der Onteigeningswet van Woerden geen 
recht op schadevergoeding ter zake der ont
eigening heeft; 

O. dat tegen het bestreden vonnis als 
middel van cassatie is opgeworpen: 

S. en/of v. t. van de artt. 39, 42, 88, 91 en 
95 Onteigeningswet, 88 Pachtbesluit 1941 en 
48 Rv.; 

doordat de Rechtbank 1aan eiser in caa., 
sa.tie, de interveniërende pachter, zijn recht 
op schadeloosstelling heeft ontzegd. op 
grond van de overweging dat de pachter, 
alhoewel hij, naar hij heeft aangevoerd, op 
14 Dec. 1940 een pachtovereenkómat met 
het Weeshuis heeft aangegaan voor onbe
paa.lden tijd. hetwelk krachtens art. 79 
Pachtbesluit moet worden aangemerkt als 
te zijn aangegaan voor den tijd van 12 )aren, 
op 18 Dec. 1947 op verzoek van en met het 
Weeshuis een pachtcontract voor dezelfde 
percelen h~ft afgealoten, waarin de be
staande pachtovereenkomst opnieuw zou 
zijn vastgelegd en de prestatie la verhoogd; 

en voorts op overweging. dat dit pacht
contract van 17 Dec. 1947 als een nieuw 
pachtcontract is te beschouwen hetwelk ls 
gesloten na de tervisielegging der onteige" 
nlngepJannen, en dat zulks medebrengt, 
dat krachtens art. 95 van de Onte1genlnga
wet de pachter geen recht op schadever
goeding terzake dezer onteigening heett; 

zulke ten onrechte, aangezien deze gron
den de beBlleslng niet vermogen te dragen: 
· omdat het voorschrift van art. 95 van de 
Onteigeningswet, waarmede uitsluitend Ie 
bedoeld te voorkomen~ dat verpachter en 
pachter van hun wetenschap der komende 
onteigening misbruik maken door na de 
tervlslelegglng der plannen, hetzij een nieu
we pacht te sluiten of een bestaande pacht 
te verlengen, bulten de grenzen dezer be
doeling wordt uitgebreid, wanneer het ook. 
zonder meer, wordt toegepast ten aanzien 
•van een pachtcontract dat na de tervisle
~ging is geslot.en, terwbl het vorige tus
ten partijen geldende pachtcontract op het 
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moment van het sluiten van het nieuwe 
contract nog niet was afgelopen en ten 
tijde van het vonnis nog één of meer jaren, 
immers tot 14 Dec. 1952, moest duren; 

en omdat een red&lJjke wetstoepassing 
vordert. dat in mdanig geval wordt vol
staan met het weg-denken van het nieuwe 
contract, ook in zijn het oude contract ver
nietigende werking, door een schadeloos
stelling aan den pachter toe te kennen, als 
ware het oude contract nog heden ten dage 
het tussen partijen geldende; 

0. dienaangaande, dat, indien het Wees
huis en van Woerden op 18 Dec. 1947 zou
den zijn overeengekomen de nog tot 14 
Dec. 1952 lopende pacht met een bepaalden 
termijn te verlengen en den pachtprijs ter
stond te verhogen alsdan een redelijke toe
passing van het bepaalde in art. 95, lid 2, 
der Onteigeningswet wel zou hebben mede
gebracht, dat met die verlenging bij het 
bepalen van de in art. 88 Pachtbesluit voor
ziene volledige schadeloosstelling geen re
kening zou mogen worden gehouden, doch 
niet dat op grond dl1!r verlenging ook geen 
volledige schadeloosstelling naar den onver
lengden pachttermijn mu moeten worden 
toegekend, zulks te minder nu de terstond 
ingaande verhoging van den pachtprijs 
laatstgenoemde scbadelooaatelling niet wu 
verhogen, maar vena.gen; 

dat, nu de Rechtbank heeft vastgesteld 
dat te dezen het contract van 18 Dec. 1947 
als een nieuw pachtcontract is te beschou
wen, dit wel tengevolge beeft, dat op het 
tijdstip van de uitgesproken onteigening, 
anders dan bij de hierboven onderstelde 
contractuele verlenging van de pa.ebt. van 
Woerden zijn pa.cbtrecht niet meer mede 
ontleende aan het oude contract doch ge
heel aan het nieuwe contract. maar dat ook 
dan een redelijke toepassing van het be

. paalde tn art. 95. lid 2, overeenkomstig de 
strekking van het voorsehrtft. medebrengt 
dat het nieuwe contract, dat gedeeltelijk in 
·de plaats trad van het oude contmct, 
slechts tegenover de onteigenende partij in 
zover geen grond to.t acbadelooestelllng ka.n 
opleveren als het, vergeleken met het oude 
contra.et, een verlenging van de pacht -
dan wel een andere wijziging ten voordele 
van den pachter, welke grond zou kunnen 
opleveren voor een verhoging der schade
loosstelling --bevat; 

dat derhalve het middel terecht opkomt 
tegen het geheel onthouden van schadeloos
stelling aan den etser van Woeroen en 
het bestreden vonnta niet ln stand kan 
blijven; 

0. dat nog verwijzing van het geding 
moet volgen; 

Vernietigt het bestreden vonnis. 
Verwijst het gedin•g• naar de Arr.-Recht

be.nk te Rotterdam ter verdere behandellng 
en beslissing der zaak met inachtneming 
van dit arrest. 

Conclusie Adv.-Gen. Hooykaas. 

Het cassatiemiddel betreft de vraag, ot 
requirant tot cassatie. pachter van een bot-

stede met bijbehorende gebouwe~n lan
derijen welke wordt onteigend, h voor 
schadeloosstelUng althans mede k richten 
tot de onteigenende partij ot uitslui nd tot 
zijn verpachter. 

Zowel in het ene, als in het andereA,geval 
ontvangt hij volledige scbadeloosstl}Ung. 
Het bero&p 01• een redelijke wetstoepaffdng, 
hetwelk in het cassatiemiddel gedaa.n=rdt, 
grondt zich du,; niet op een materieel ng 
gelijk in de regel. indien op de redelijk eid 
een beroep wordt gedaan. Het is in welen 
een beroep op elegantia jurls. 

Als 7.0danig echter komt het voor zwik 
te staan. Wat toch is het geval? Requir34t 
sloot een pachtcontract na de nederleggtns 
ter secretarie van de onteigeningsstukket 
en art. 96, 114 2, van de Onteigeningswet 
zegt ultdrukkeDjk, dat in een zodanig geval 
de vordering· tot schadeloosstelling moet 
worden Ingesteld tegen de verpachter. Re
qulrant doet echter een beroep op een ouder 
contract van vóór de nederlegging, hetwelk 
op het ogenblik van het sluiten van h'3t 
nieuwe nog liep en door het nieuwe werd 
vervangen. Hij wil het nieuwe pachtcon
tract zien als een soort "verandering", in 
de ztn van art. 91 van de OnteigeninP.wet, 
van het oude en op het voetspoor van dit 
laatste artikel de pachter een vordertng tot 
schadeloosstelling toekennen tegen de ont
eigenende partij de -verandering, voor zover 
z1j de schadeloosstelling verhoogt, wegge
dacht. dus in het algemeen op de basis van 
d-e oude overeenkomst. 

Deze oplossing lijkt echter in het geheel 
niet elegant. maar integendeel ingewikkeld 
en onelegant en wel op grond van de vol
gende overwegingen. 

Volgens da rechtspraak van Uw Raad op 
art. 91 en het daarmede overeenkomende 
art. 39 van de Onteigeningswet wordt niet 
iedere verandering na nederlegging bij de 
toepassing van dle artikelen weggedacht, 
doch worden enkel veranderingen wegge
dacht, welke de schadeloosstelling muden 
verhogen, niet dus veranderingen, die de 
schadeloosstelling geliJ"k laten of vermin
deren. Vgl. de arresten van 20 April 1906, 
W. 8869, 27 Februari 19241 W. 11248, N. J. 
1924, blz. 502 en 23 Maart 1938, W. en N. J. 
no. 1001, Toegepast op art. 96 volgens het 
voorstel van requlrant wil dit zeggen, dat 
allereerst bij vervanging na de nederlegging 
van een oude overeenkomst door een nteu
we, mu moeten worden nagegaan, welk van 
de twee overeenkomsten tot de laagste 
schadeloosstelling voert en blUkt dit de 
laatste overeen.komst te zijn ( dit Is ook hij 
verlengtng van de duur van de pacht met 
name door een hoger pachtprijs zeer wel 
mogelijk) op de ba.eis van de nieuwe over-
1eenkomst een vordering tot schadeloosstel
ling zou moeten worden gericht tot de ont
eigenende partij, zulks geheel tegen de tekst 
van art. 95 in. 

Doch er is meer. Gesteld het omgekeerde 
doet zich voo1· en het nieuwe contract voert 
als in het onderhavige geval tot een hogere 
schadeloosatelltng dan het oude. Dan kan 
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in het s~ls·el van requirant de pachter in 
het alge)'neen op de basis van het oude con
tract en voor de lagere schadeloosstelling 
de ontligenende partij aanspreken. Doch 
hoe staat het met het verschil tussen de 
beide schadeloosstellingen? Kan hij daar
voor de verpachter aanspreken ingevolge 
art. 95? Het laatste valt moeilijk te ont
kennen, daar het wel niet de bedoeling van 
requirant zal zijn de pachter te verkorten 
in zijn materiele aanspraken. We komen 
dan tot' een dubbele actie. En is deze dub
bele actie verplicht, qf mag de pachter ook 
in eens zijn v·erpachter ingevolge art. ~5 
voor bet geheel aanspreken? En hoe, als hij 
beide acties tegelijk instelt, de gedeeltelijke 
actie tegen de onteigenende partij en de 
totale actie tegen de verpachter? 

Genoeg om aan te tonen, dat het stelsel 
van requirant geenszins voert tot een een
voudige en elegante wetstoepassing. 

Ik vindt in de rechtspraak van Uw Raad 
ook nergens attaches in deze richting. 

Ik concludeer deswege tot verwerping 
van het beroep en veroordeling van requi
rant in de kosten, op de cassatie gevallen. 

(N. J.) 

23 Juni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentew.et art. 248). 

Een ambtenaar ter secretarie heeft 
gedurende de periode, waarin hij tevens 
als leider van de distributiekring werk
zaam was, dagelijks een groot aantal 
uren arbeid buiten de gewone werktij
den verricht, teneinde zijn dubbele taak 
volledig uit te voeren. De door hem ver
richte werkzaamheden zijn derhalve 
niet behoorlijk gehonoreerd met de door 
hem ontvangen beloningen als ambte
naar ter secretarie en als leider van de 
distributiedienst. Het gemeentebestuur 
wil bem alsnpg toekennen een bedrag, 
overeenkomende met het salaris, als lei
der van de distributiedienst, berekend 
naar de voor de salariëring van distri
butieambtenaren geldende voorschrif
ten, onder aftrek van wat hij als zodanig 
reeds heeft ontvangen. Ten onrechte 
hebben Ged. Staten tegen e·en desbe
treffende begrotingswijziging bezwaar 
gemaakt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het l;>eroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Stad-Delden, 
tegen het besluit van Ged. Staten der pro
vincie Overijssel van 28 September 1948, 
No. 9879/8466, 2e afdeling, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het besluit van voor
noemde gemeenteraad van 7 Augustus 1947 
(nader gewijzigd), tot wijziging van de ge
meentebegroting over 1946; 

De Raa.d van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
20 April 194!il, No. 375/.I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 16 Juni 1949 No. 

L. i:949 

25904, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
re.au Financiën; 

0. dat de Raad der gemeente Stad-Delden 
in zijn openbare vergadering op 7 Augustus 
1947 besloten heeft de begroting der in
komsten en uitgaven dezer gemeente voor 
het dienstjaar 1946 te wijzigen en daarbij 
onder meer op volgnummer 238 de uitga
ven ter zake van de distributiedienst, waar
in het Rijk bijdraagt, te bepalen op f 2000; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 28 September 1948, No. 
9879/8466, 2e Afdeling, hun goedkeuring 
aan het voormeld besluit van de raad der 
gemeente Stad-Delden, tot wijziging der be
groting voor het dienstjaar 1946, hebben 
onthouden; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij hebben 
overwogen, dat volgnummer 238 bij de wij
ziging met f 2000 verhoogd werd; dat vol
gens de toelichting in deze verhoging be
grepen is een bedrag ad f 1886,67 wegens 
uitkering aan C. M: J. Pols over het tijd
vak van 1 Januari 1941 tot en met 29 Fe-
bruarie 1944 in verband met het vervullen 
van de functies van 2e ambtenaar ter se
cretarie en van leider van de distributie
dienst gedurende die periode; dat de ge
meente Stad-Delden overeenkomstig de om
zendbrief van het Centraal Distributiekan
toor van 20 Juli 1944, No. 118203 ~ormeld 
bedrag ad f 1886,67 aan het Rijk heeft 
gedeclareerd wegens het gedeeltelijk ten 
behoeve van de distributiedienst beschik
baar stellen van de 2e ambtenaar ter se
cretarie; dat dit bedrag het verschil be~ 
droeg van de helft van de voor een vol
ambtelijk leider van de distributiedienst be
paalde maximum jaarwedde en de voor de 
heer Pols vastgestelde beloning als leider 
van de distributiedienst ad f 500 per jaar 
Qver 1941 en f 600 per jaar, ingaande 1 Ja
nuari 1942, een en ander berekend over het 
tijdvak van 1 Januari 1941 tot en met 29 
•Februari 1944; dat het Centraal Distribu-
tiekantoor dit bedrag heeft verminderd en 
nader bepaald op de helft va,n het verschil 
tussen de minimum jaarwedde van een vol
ambtelijk leider en de door de heer Pol.s 
als zodanig genoten beloning; dat het Cen
traal Distributiekantoor slechts bereid is 
terzake van de ter beschikkingstelling van 
de heer Pols voor de distributiedienst in 
voormeld bedrag een tegemoetkoming te 
verlenen over het tijdvak 1 Januari 1941 tot 
en met 30 November 1943, aangezien het 
Centraal Distributiekantoor uitdrukkelijk 
had bepaald, dat per 1 December 1943 wij
ziging in de leiding moest worden aange
bracht; dat dientengevolge het bedrag ad 
f 1886,67 tot f 841,67 werd teruggebracht; 
dat de raad desalniettemin meent de uitke-. 
ring aan de heer Pols te moeten handha
ven op f 1886,67; dat deze uitkering gemo
tiveerd wordt met het argument, dat de 
door de heer Pols verrichte werkzaamhe
den piet op redelijke wijze zijn gehonoreerd 
met de door hem ontvangen beloningen als 
2e ambtenaar ter secretarie en leider van 

20 
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de distributiedienst; dat de heer Pols even
wel In zijn hoedanigheid va.n 2e ambtenaar 
ter secretarie de normale aan die functie 
verbonden wedde ten volle heeft genoten 
en gehouden was daarvoor de normale aan 
bedoelde functie verbonden werlaaamheden 
te verrichten; dat de aanvaanllng van een 
benoeming tot leider van de distributie
dienst op de daarvoor onder goedkeuring 
van het Centraal Distributiekantoor vast- · 
gestelde beloning in zich hield de gebonden
heid de uit deze functie voortvloeiende 
werkzaamheden te verrichten; dat de 
waarneming van twee functies door bedoeld 
persoon uiteraard een langere werktijd 
meebracht dan de normale bureautijd van 
2e ambtenaar ter secretarie; dat deze lan
gere werktijd ev~wel geen argument kan 
vormen tot het ontvangen van een hoger 
bedrag dan de voor belde functies vastge
stelde bedragen; dat immers deze langere 
werktijd voortvloeide uit het aanvaarden 
van de functie van leider van de distribu
tiedienst; dat de heer Pols voor deze meer
dere werkzaamheden dan ook compensatie 
moet vinden -in de aan heni als leider van 
de distributiedienst toegekende beloning en 
dat, Indien bedoelde beloning niet in een 
Juiste verhouding tot de verrichte werk
zaamheden zou staan, deze beloning onder 
goedkeuring van het Centraal Distributie
kantoor gewijzigd zou dienen te worden; 
dat het Centraal Distributiekantoor bliJ"k:ens 
brieven van 18 December 1947, No. 50509/ 
B/051 en 5 Februari 1948, No. 54629/H/401 
van oordeel is, dat een verhoging van deze 
beloning niet juist wu zijn; dat de heer 
Pols volgens deze mededelingen z1jn werk
zaamheden voor de distributiedienst in de 
normale werktijd verrichtte en geen over
uren maakte; dat daarnaast de plaatsver
vangend leider een extra-bezoldiging ont
ving, omdat deze in verband met de voren
genoemde combinatie van functies een veel 
belangrijker plaats bij de distributiedienst• 
innam dan onder normale ometa.ndlgheden 
het geval zou zijn; dat het Centraal Distri
butiekantoor dan ook concludeert, dat zijn 
distributiewerkmamheden door de door hem 
genoten beloning voldoende gehonoreerd 
zijn te achten; dat derhalve het doe~ van · 
een uitgave ad f 1886,67 door geen enkele 
omstandigheid wordt gemotiveerd; dat het 
doen van niet gemotlveérde uitgaven in 
strijd is met het financiëel belang van 
deze steunbehoevende gemeente; 

dat -de raad der gemeente Stad-Delden 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat C. J. M. Pols van 1930 af tot 1 Januari 
1944 ambtenaar ter secretarie der gemeente 
Stad-Delden is geweest en met ingang van 
1 Januari 1940 daarnevens benoemd werd 
tot leider van de distributiekring ,.Delden", 
omvattende de gemeenten Stad-Delden en 
Ambt-Delden met een gezamenlijk inwoner
tal van 8000; dat C. M. J. Pols naast zijn 
bezoldiging als ambtenaar ter secretarie 
een vergoeding genoten heeft voor het lei
derschap van de distributiekring ad f 500 

per jaar van 1 Januari 1941 to1' 1 Maart 
1942 en van f 600 per jaar van 'l Maart 
1942 tot 1 Maart 1944; dat de we~zaam
heden als leider bij de aanvang de~ distri
butie weinige waren, doch na de be\etting 
van het land op 10 Mei 1940 door de Duit
sers sterk toenamen, om in 1941 en \l,tère 
jaren uit te groeien tot een zeer omv\l,.ng
rljke taák, hetgeen uit de sterkte var? het 
distributiepersoneel blijkt: 

1 Januart 1940: 1 leider plus 1 am$e
naar; 

1 Juli 1940: 1 leider plus 3 ambtenar~; 
1 Januari 1941: 1 leider plus 6 ambten&

ren; 
1 Juli 1941: 1 leider plus 6 ambtenaren\ 
1 Januari 1942: 1 leider plus 12 ambte

naren; 
1 Juli 1942: 1 leider plus 13 ambtenaren; 
1· Januari 1943: 1 leider plus 15 ambte

naren; 
1 Juli 1943: 1 leider plus 17 ambtenaren; 
1 Januart 1944: 1 leider plus 20 ambte

naren; 
dat ook )let complex der voorschriften, 

hetwelk moest worden toegepast, op in
tense wijze vermeerderde, waardoor de om
vang van de taak van de leider aanzienlijk 
groter werd en zijn verantwoordelijkheid 
aanmerkelijk zwaarder werd, t~rwijl uiter
aard zijn zorg en inspanning sterk toQ
namen; dat de taak van de leider van het 
Distributiekantoor derhalve van neven
functie van eenvoudige aard en geringe 
omvang was geworden een hoofdbetrekking 
van grote betekenis: dat de bezoldiging 
van de leider, ondanks de buitengewone 
verzwaring van zijn taak, slechts een zeer 
geringe verhoging onderging en allerminst 
gelijke tred met de uitbreiding van de taak 
heeft gehouden; dat in 1941 bij een bespre
king met een der inspecteurs van het Cen
traal Distributiekantoor, speciaal belast . 
met de vaststelling van de salarissen der 
distributieambtenaren, de kwestie van de 
bezoldiging van de leider aan de orde is ge
weest, welke bespreking tot gevolg heeft 
gehad, dat de bezoldiging van de leider ver
hoogd werd van f 500 tot f 600; dat de.ie 
inspecteur- bij deze bespreking als zijn me
ning te kennen gaf, dat de beloning van de 
leider weliswaar ovoldoende was, maar dat 
h1j op grond van zijn richtlijnen geen voor
stellen van verder strekkende aard kon 
steunen; dat deze inspecteur verder de be
voegdheid der gemeente om een hoger sa
laris uit te betalen dan f 600 erkende, doch 
dat in wdanig geval niet verwacht kon 
worden, dat in een hoger bedrag dan f 600 
rijkssubsidie zou worden genoten; dat deze 
inspecteur hieraan de mededellng toevoeg
de, dat het hem bekend WSB, dat er bij het 
Centraal Distributiekantoor een regeling in 
voorbereiding was om de gemeenten ten 
aanzien van de salarissen van gemeen te
ambtenaren, die geheel of gedeeltelijk ter 
beschikking van de distributiedienst waren 
gesteld, tegemoet te komen; dat de toen
malige leider toen niet verder op een ho-
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gere be~ldiging bij het gemeentebestuur 
heeft aapgedrongen, doch in goed vertrou
wen de ,bieuwe regeling heeft afgewacht en 
zijn ta,k, zowel als ambtenaar ter secre
tarie en als leider van het distributiekan
toor, yerder volledig heeft vervuld, dat ge
zien de omvang der beide tak.en, het niet 
mogelijk was om deze gedurende de gewone 
kantooruren te verrichten; dat het daarom 
voor de leider/ambtenaar ter secretarie 
noodzakelijk was om niet alleen vrijwel elke 
avond, doch ook 's Zaterdagsmiddags en 
Zondags gedurende ,.zeer lange tijd" over 
te werken; dat door de leider/ambtenaar 
ter secretarie in totaal 4483 uren geduren
de een tijdvak van 3 jaren en 2 maanden 
arbeid buiten de gewone kantooruren is 
verricht; dat de leider met ingang van 1 
Maart 1944 in verband met zijn benoeming 
tot secretaris der gemeente Stad-Delden als 
zodanig ontslag heeft genomen; dat ten
slotte bij circulaire van 20 Juli 1944, No. 
118203 van het Centraal Distributiekantoor 
de hierboven door de inspecteur van het 
Centraal Distributiekantoor in het uitzicht 
gestelde regeling tot stand kwam; dat op 
grond van deze regeling door het hoofd van 
de distributiekring op 1 September 1944 een 
4-tal declaraties bij het Centraal Distribu
tiekantoor werden ingediend tot een totaal 
bE!drag aan uitgaven van f 1886,67, welke 
declaraties, na contröle en accoordbevin
ding door het Centraal Distributiekantoor 
en de accountantsdienst van het departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, aan de gemeente werden uitbetaald; 
dat de voormalige leider/ambtenaar ter se
cretarie na deze uitbetaling aanspraak 
maakte op dit bedrag; dat burgemeester en 
wethouders zich toen bij schrijven van 13 
November 1945 tot Gedeputeerde Staten 
hebben gewend, met het verzoek de uitbe
taling van het bedrag ad f 1886,67 aan 
C. M. J. Pols goed te vinden; dat naar aan
leiding van dit schrijven van burgemeester 
en wethouders op verzoek van Gedeputeer
de Staten. een bespreking ten provincie
huize heeft plaats gevonden op 28 Januari 
1946: dat aan het einde van de bespreking 
Mr Dr J. W. Schneider, voorzitter der fi
nanciële commissie van Gedeputeerde Sta
ten, verklaarde, dat de kwestie volkomen 
duidelijk was en het gemeentebestuur bin
nenkort met de beslissing van Gedeputeer
de Staten in kennis zou worden gesteld; 
dat het gemeentebestuur echter na die be
spreking op. 28 Januari 1946 taal noch te-

·ken van Gedeputeerde Staten ontving en 
tenslotte, ruim anderhalf jaar later; ten 
einde deze zaak af te doen, de uitkering ad 
f 1886,67 aan de voormalige leider/ambte
naar ter secretarie bij besluit van 7 Augus
tus 1947 in een begrotingswijziging ver
werkte; da~ na enige correspondentie om
trent deze begrotingswijziging Gedeputeerde 
Staten op 27 April 1948, dus bijna 2½ jaar 
na het verzoek van burgemeester en wet
houders van 13 November 1945, de gemeen
teraad uitnodigde de raming van de begro-

ting af te voeren; dat de raad, zich de ernst 
van deze kwestie ten volle bewust, in zijn 
vergadering van 25 Mei 1948 een commis
sie van onderzoek instelde ter bestudering 
van deze aangelegenheid, dat deze commis
sie na volledige kennisneming van alle ter 
zake bestaande stukken, . tot de conclusie 
kwam, dat het ale een eis van rechtvaar
digheid moest worden beschouwd, dat het 
bedrag ad f 1866,67 aan de voormalige lei
der/ambtenaar ter secretarie werd uitbe
taald, daarbij nog als haar mening te ken
nen gevende, dat het bedrag voor het ver
richte werk zeker niet te hoog was; dat 
de raad der gemeente deze aangelegenheid 
in zijn vergadering van 30 Juli 1948 zeer 
ampel heeft besproken en zich inet alge
mene stemmen met de conclusie, in het rap
port der commissie neerg-elegd, heeft ver
enigd, daarbij_ de raming derhalve volledig 
handhavende, dat de gemeenteraad inmid
dels gebleken was, dat Gedeputeerde Sta
ten zich tot het Centraal Distributiekan
toor hadden gewend met het verzoek om 
een onderzoek in te stellen naar de juist
heid van de door de gemeente in 1944 in
gediènde declaraties met betrekking tot de 
vergoeding voor de leider over het tijdvak 
1941/'44; dat deze handelwijze toch wel heel 
bevreemdend was, daar Gedeputeerde Sta
ten noch te, voren, noch daarna enige be
langstelling hadden of hebben getoond in 
de inkomsten en uitgaven der gemeenten 
ter zake van de distributie (hetgeen overi
gens heel begrijpelijk was, daar de distri
butie zuiver een rijkstak was en derhalve 
aan het toezicht van lagere organen ont
trokken), doch, nu het ging om hun stand
punt boven dat der gemeente te doen zege
vieren, ineens vol zorg waren voor de rijks
financiën: dat tenslotte het Centraal Di
stributiekantoor een bedrag terugvorderde, 
welke terugvordering echter op zeer wil
lekeurige wijze is geschied en als volkomen 
onrechtmatig van de hand werd gewezen; 
dat het Centraal Distributiekantoor geen 
enkel recht meer heeft de declaraties, die 
gecontroleerd zijn en accoord bevonden zijn 
door het Centraal Distributiekantoor en de 
accountantsdienst van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
in 3e instantie alhier ter plaatse zijn ge
controleerd en in orde bevonden, thans 
weer als onjuist te gaan aanmerken; dat 
het Centraal Distributiekantoor en de ove-

. rige instanties in 3 phasen de juistheid 
der declaraties hebben erkend en op die 
grond de declaraties hebben betaald en deze 
betaling later hebben gehandhaafd; dat de 
gemeente zodoende op geheel rechtmatige 
wijze in het bezit der rijkssubsidie is geko
men; dat ook in knder opzicht de terug
vordering niet juist is, daar de toenmalige 
\eider, hoewel geen volle dag aan zijn taak 
~vende, zijn werk even volledig gedaan 
heeft als een leider, die de gehele dag in 
zulk een functie werkzaam was: dat het 
Centraal Distributiekantoor. doordat hèt 
voor 100 % arbeid slechts het halve salaris 
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uitbetaald heeft, reeds voldoende profijt 
heeft gehad; dat afgezien daarvan, de ge
meente deze terugvordering. zo nodig, gaar. 
ne aan het oordeel van een onpartijdige 
rechter w:ll overlaten; dat Gedeputeerde 
Staten uit het oog verlie?.en, dat de functie 
van leider van het distributiekantoor te 
Delden, oorspronkelijk slechts van beschei
den omvang. door de omstandigheden uit
gegroeid was tot een volledige hoofdfunc
tie• dat een combinatie van 2 hoofdfuncties 
aa~ een ambtenaar bijzondere eisen stelt en 
het dus ook blllijk moet worden geacht, dat 
de overheid. die van zodanlge combinatie 
profiteert, ten aanzien van de bezoldiging, 
ten minste de algemeen op dat punt be
staande nonnen toepast; dat met betrek
king tot deze nonnen gewezen wordt op de 
combinatie secretaris-ontvanger en ontvan
ger-ambtenaar ter secretarie; dat het de 
raad daarom onbegrijpelijk voorkomt, 
waarom Gedeputeerde Staten zich in deze 
zaak op zo•n geheel ander standpunt stel
len dan door hen zelf in analoge gevallen 
wordt voorgestaan en door hen in vele ge
meenten bij de combinatie van ontvanger/ 
ambtenaar ter secretarie wordt toegestaan 
en goedgekeurd; dat C. M. J. Pols 100 % 
van de jaarw.edde als ambtena&r ter secre
tarie en gemiddeld ongeveer 26 ~ van de 
voor de leider -vastgestelde norm genoten 
heeft, welk bedrag voor de kring Delden 
als ·volgt, wordt vastgesteld: 1941: f 2300; 
1942: f 2300; 1943: f 2400 en 1944: f 2640; 
dat bij uitbetaling van het bedrag ad 
f 1886,67 het bovenvermelde percentage 
nog maar stijgt tot 50 %, hetgeen welis
waar eveneens onvoldoende ia. doch waar
mede de voormalige leider/ambtenaar ter 
·secreta.rle verklaard heeft genoegen te ne
men; dat het verder bij een vermeerdering 
van werkzaamheden als hier heeft plaats 
gevonden, als een els van rechtvaardigheid 
moet worden beschouwd, dat de bezoldiging 
eveneens op een redeliJ'ke wijze wordt ver
hoogd; dat de heer Pols niet, zulks in af
wijking van de mededeling van Gedeputeer
de Staten, met de werktijd en de daaraan 
verbonden bezoldiging aceoord la gegaan, 
doch daartegen bij het Centraal Distributie
kantoor ·bezwaren beeft ingebracht en op 
verhoging heeft aangedrongen; dat toe~
geven wordt. dat het vervullen van 2 
bootdfuncttes uiteraard een ~re werk
tijd dan de normale bureau tijd medebrengt: 
dat daartegen ook geen enkel bezwaar be
staat, doch dat die bezwaren wel opkomen, 
Indien de werktijd door de omstandlgheden 
abnormaal lang wordt; dat er toch altijd 
een redelijke verbouding zal moeten be
staan tussen de beloning en de werktijd; 
dat dle redelijke verhouding mogeUJ'k aan
vankelijk wel. doch in 1941 en latere ja.ren 
zeker niet aanwezig was, daar bij een grote 
toeneming van werk de bezoldiging nage
noeg geUJk gebleven was i dat het toch 
~ra.ctisch hier op neer is gekomen. dat de 
beer Pols voor het verrichten van 4483 
uren arbeid buiten de gewone kantoortijd 

een beloning heeft genoten van l 1783,2}3, 
hetgeen een vergoeding uitmaakt "{l.n f 0,40 
per uur i dat dit uurloon wel zo ver ,eneden 
een normaal loon ligt, dat van ee\ rede
lijke beloning niet k&n worden ges~ken; 
dat de plaatsvervan«end leider indt\rdaad 
een hogere beloning genoot. omdat~ lei
der nlet de gehele dag op het distributie
kantoor aanwezig was, doch dat de daacaan 
door Gedeputeerde Sta.ten gegeven co~lu
sle niet geheel als julst wordt erkend, ap.n
gezlen die verhoging slechts f 104 per j'8,r 
bedroeg en in verband daarmede toch '8-
zwaarl.Uk kan worden gesproken van "elD 
veel belangrijker plaats"; dat bovendien In 
die tijd dergelijke verhogingen meer vool!\. 
kwamen en wel uitsluitend om de vrij ~ 
salarissen wa.t op te voeren; dat de door 
Gedeputeerde Staten aangehaalde brieven 
van het Centraal Distributiekantoor bij de 
raad onbekend zijn en de bewering, dat de 
heer Pols zijn werkzaamheden voor de 
dJstributiedienst in de normale werktijd 
verrichtte en geen overuren maakte, uit de 
lucht Is gegrepen. daar nog nimmer een 
der inspecteurs van het Centraal Distri
butiekantoor daaromtrent bij de leider heeft 
geïnformeerd en het Centraal Distributie
kantoor dus ook niet op de hoogte kan z:ljn 
van het al of niet overwerken van de leider 
in de jaren 1941f "'; dat het Centraal Di
stributiekantoor alle positieve gegevens 
daarvoor mi.8sende, niet geacht kan worden 
In staat te zijn daaromtrent een juiste vei-
klaring af te leggen; dat derhalve de uit
kering van het bedrag van f 1S86,87 in alle 
opzichten verantwoord wordt geacht; dat 
voor het doen van deze uitgaaf de benodig
de gelden van het rijk zijn ontvangen en In 
de gemeentekas beschikbaar zUn; dat het 
flnanciëel belang der gemeente derhalve In 
het geheel niet In het geding is; dat ove
rigens nimmer op gronden, ontleend aan de 
financiële toestand van de gemeente, de 
betaling van loon voor verrichte werk7.aam- · 
heden mag worden nagelaten; 

0. dat door de burgemeester van de ge
meente Stad-Delden In de openbare verga
dering van de AtdeUng van de Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag Is uitge
bracht, aannemelijk 1a gemaakt. dat c. M. 
J. Pols gedurende de periode, waarin hU te
vens als leider van de distributiekring Del
den werkzaam was, dagelijks een groot 
aantal uren arbeid buiten de gewone werk
tijden heeft verricht, teneinde zijn taak als 
ambtenaar ter secretarie en als leider van 
de distributiedienst volledig uit te voeren; 

dat in verband daarmede geoordeeld moet 
worcHn. dat de door Pols verrichte werk
zaamheden niet op redelijke wijze zijn ge
honoreerd 11:let de door hem ontvangèn b&
lonlngen als tweede ambtenaar ter secre
tarie en als leider van de distributtedienst, 
in welke laatstgenoemde functie hij over de 
periode van 1 Januari 1941 tot 1 Maart 1944 
een vergoeding ontvangen heeft van 
f 1788,39; 
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dat dd Directeur van de Account.ant.s
dienst va.n het Departement van Economi
sche z•en na een door deze dienst in sa
menw€1'king met het Centraal Dlstributie
kantodr ingesteld onde~ek, blijkens zijn 
adbrijven van 26 Maart 1949, No. 4749/W 
96133 aan de burgemeester van Stad-Del
den, van oordeel la, dat het salaris van 
Pols als leider· van de distributiedienst over 
het tijdvak van 1 Ja.nuarl 1941 tot 1 Maart 
1944 overeenkonistig de voor de salariëring 
van distributieambtenaren geldende voor
schriften vastgesteld dient te worden op 
f 8620; 

dat dtt Q.edrag - behoudens een verschll 
van f. 150, dat blijkens de stukken ontstaan 
Is, doordat het gemeentebestuur van Stad.
Delden bij het berekenen van de vergoeding 
over het jaar 1941 uitgegaan is van een 
hogere salarlsnonn dan het Centraal Di
stributiekantoor en de Accountantsdienst 
van het Departement van Economische 
Zaken - overeenstemt met het bedrag, dat 
het gemeentebestuur alsnog aan Pols wil 
toekennen onder aftrek van de f 1783,38, 
welke hij reeds heeft ontvangen; 

dat het Centraal Distributiekantoor dan 
ook van de door de gemeente Stad-Delden 
reeds van het Rijk ontvangen vergoeding 
voor het beschikbaar stellen van Pols voor 
de distributiedienst slechts een bedrag van 
86 % van f 150 terugvordert; 

dat onder deze omstandigheden tegen de 
goedkeuring van de begrotingswijziging 
geen bezwaar behoort te worden gemaakt 
en het besluit van Gedeputeerde Staten 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ge

deputeerde Staten van Overijssel van 2~ 
September 1948, No. 9879/8466, 2e afdeling 
alsnog goedkeuring te verlenen aan het be
sluit van de raad, der gemeente Stad-Delden 
van 7 Augustus 1947 (nader gewijzigd) tot 
wijziging van de begroting der gemeente 
voor 1946. • 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

24, Juni 194,9. ARREST van de Hoge Raad. 
(B. W. artt. 661, 652; Alg. Vorderings-
besluit 1940 art. 6). · 

Eis in kort geding berustend op 2 
gronden. President oordeelt het niet op 
zijn weg te liggen den ten grond te on
derzoeken en wijst den eis op den 2en 
grond toe, Hof beoordeelt ten grond en 
bekrachtlgti deze juist achtend, het 
vonnis. 

De beweting, dat tegen de beslissing 
van den President omtrent den len 
grond geen incidenteel a.ppèl zoµ zijn 
ingesteld, mist feitelijk.en grondslag. 

De rechter vermag te beoordelen, of 
de vordering' krachtens dit Besluit 
rechtmatig- is, d.w.z. of zij wordt gedekt 

door de bevoegdheid, welke in dezen 
door het Besluit aan de vorderende au
toriteit is toegekend. 

De stelling dat vordering slechts mag 
geschieden wegens "de buiten.gewone 
omstandigheden", is onjuist. 

De vraag of in een gegeven geval de 
vordering in overeenstemming is met 
het algemeen belang, staat weliswaar 
ln het algemeen ter beoordeling van de 
vorderende autoriteit en is dus aan het 
oordeel van den rechter onttrokken, 
doch voor tussenkomst van den rechter 
is niettemin plaats, indien deze zou be
vinden, dat die autoriteit kennelJjk voor 
een ander doeleinde heeft gevorderd dan 
waarvoor haar die bevoegdheid is ge
geven, of wel indien die vordering als 
een daad van willekeur ware aan te 
merken, d.w.z. in redelijkheid niet ln 
overeenstemming met het algemeen be
lang kön zijn. 

Het Hof heeft blijkbaar het eerste 
hier aanwezig geacht. 

's Hofs beslissing lijdt echter aan zo
danige ondoorzichtigheid, dat zij niet 
geacht kan worden naar den eis der wet 
met redenen te zijn omkleed. 

Afwijkend de Proc.-Gen. Berger. 

1. De Staat der Nederlanden, 2. W. P. 
Berghuis, te Middeldi,jk, gemeente Uithui
zermeeden, eisers tot cassatie van een tus
sen pp. op 6 Oct. 1948 gewezen arrest van 
het Gerechtshof te Leeuwarden (N. J. 1949 
No.. 61, .Red.), adv. Jhr M:r G. W. van der 
Does, 

tegen: 
P. H. Steenbrink, te Uithuizermeeden, ver
weerder 1n cassatie, adv. Mr A. F. Visser 
van IJzendoorn. 

De Hoge Raad, enz.; 
O. dat uit het bestreden a.rrest blijkt: 
dat Steenbrink den Staat en Berghuis 

heeft gedagvaard voor den President der 
Arr.-Rechtba.nk te Groningen in kort ge. 
ding en heeft gesteld, dat de Staat in April 
1942 met gebruikmaking van het Algemeen 
Vorderingsbeslult 1940 de aan Steenbrink 
toebehorende kweldergronden gelegen in de 
Emmapolder (gemeente Uithuizermeeden) 
met een gedeelte van de hem toebehorende 
dijk, alles zoals kadastraal bij dagvaarding 
is aangeduid, in eigendom heeft gevorderd 
benevens alle eventuele rechten op het.geen 
zeewaarts van deze gronden is gelegen ot 
zal komen te ligg'8n; dat de Staat bedoeld 
Algemeen Vorderinpbeslult heeft toege
past op een wijze en in een geval en onder 
omstandigheden, waarvoor dit niet was ge
geven, zijnde de vordering in eigendom niet 
alleen nlet in overeenstemming met het 
algemeen belang, doch bovendien door de 
buitengewone omstandigheden van dat 
ogenblik geenszins gerechtvaardigd; dat 
toch, indien voedselvoorziening en werkver
ruiming volgens den Staat een onverwiJ1de 
inpoldering nodig maakten (ook van de an
dere· kweldergronden in de polder gelegen), 
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een vordering in eigendom daarvan voor 
een spoedige Inpoldering nlet noodzakelijk 
was geweest; dat de Staat derhalve mis
bruik van bevoegdheid beeft gemaakt en 
de vordering rechtsgeldigheid mist. heb
bende Steenbrink en coll80rten de bij ge
melde vordering aangeboden schadeloosstel
Ung dan ook geweigerd; dat na de Inpol
dering ingevolge opdracht van het Rijk.s
commissa.riaat door Domeinen op 19 April 
1944 aan de oude kwelderelgenaren op
dracht is gegeven deze gronden weer in 
cultuur te brengen en te gaan exploiteren; 
da.t die eigenaren waaronder Steenbrink 
daaraan gehoor hebben gegeven en de lan
den weer hebben gebruikt en geëxploiteerd, 
zonder dat bun een door Domeinen bij 
schrijven van 16 Juni 1944 toegezegd -
door de Grondkamer goed te keuren -
l)&Cbtcontract is aangeboden; dat echter de 
Minister van Financiën bij brief van 29 
Jull 1947 aan Steenbrink en consorten heeft 
~edegedeeld, da.t bij hun gebruik van de 
ingedijkte gronden met Ingang van 1 Nov. 
1947 wilde beëindigen en dat vervolgens de 
Rentmeester van Domeinen aan Berghuis 
heeft medegedeeld. dat onder meer dè 
&TOnden, aan Steenbrink ontnomen en tot · 
nu toe bij deze in gebruik, aan Bergbuis 
zullen worden verpacht met ingang van 1 
Nov. 1947; dat Berghuis op 28 Oct. 1947 en 
na 1 Nov. 1947 percelen. tot nu toe bij 
Steenbrink in gebruik en met wintertarwe 
Ingezaaid, althans ter bezaaiing gereed ge
maakt, heeft omgeploegd en (jaarop vee 
heeft laten lopen; dat de Staat niet gerech
tigd 1s de bedoelde gronden zonder meer 
aan derden in gebruik te geven of te ver
pachten en dat, als de Ingepolderde landen 
op geheel nieuwe wijze worden verkaveld 
en voor langen tijd aan derden verpacht, 
grote tnoeilijkbeden zullen ontstaan, Indien 
de Rechter in het bodemgescbtl ter zijner 
tijd ten aanzien van den eigendom van de 
gronden een voor Steenblink en conaorten 
gunstige beslissing zal nemen; 

dat Steenbrtnk op de2 gronden heeft ge
vorderd, dat Berghuis zal worden veroor
deeld zich van alle gebruikshandelingen ten 
aanzien van de bedoelde gronden bij Steen
brink jn gebruik te onthouden en deze te 
staken en dat de Staat zal worden veroor
deeld om de tegen Berghuls uit te spreken 
veroordeling te gehengen en te gedogen en 
om zich - totdat in het bodemgeschil in 
hoogste ressort zal zijn beslist - van alle 
daden van beschikking, gebruik of beheer 
met betrekking tot bedoelde gronden te 
onthouden, speciaal de Staat za.l worden 
verboden om de bedoelde gronden aan an
deren dan Steenbrink ln gebruik of pacht 
te geven of anderen dan Steenbrink enige 
rechten op deze gronden te verlenen. tot
dat In het bodemgeschil In hoogste ressort 
is bes1tst; 

dat, na betwisting van dezen eis door den 
Stcui t en Berghuls, de President bij vonnlg 
van 9 Dec. 1947 (N. J. 1948 No. 683, Red.) 
o.m. heeft overwogen, dat het niet op zijn 
weg lag op de geschiedenis van het eigen-

domsrecbt op schorren en slikken 1-- te gaan 
noch te onderzoeken ot de Staat ;sbruik 
heeft gemaakt van het Alg. Vorde gsbe
slult. doch door hem zal moeten orden 

· nagegaan of de Staat na de vorder\ng 0!> 
juiste wijze tegenover. Steenbrink en ("0n
sorten ia opgetreden; dat daargelatel\, hoe 
de verhouding tussen den Staat en steen
brink betreffende het gebruik van de kwel
dergronden moet worden gequallficeer<\ bet 
moellijk In overeenstemming te brenge• 1s 
met de opvatting van goede trouw. da.t 
Steenbrink, hoewel de Sta.at vóór de vor
dering steeds ten aanzien van zijn eigE!Jll
domsaanspraken In het ongelijk 1s gestefO. 
nu, zonder dat in een proces over die• 
eigendom door den Rechter uitspraak ie 
gedaan, zo maar aan de kant wordt gezet, 
terwijl bovendien vaststaat, dat Steenbrlnk 
en consorten over alle hulpmiddelen be
schikken, nodig voor de exploitatie en dat 
deze aan de nieuwe boeren uiteraard ont
breken; dat er onder deze omstandigheden 
alle aanleiding bestaat om te bevelen, dat 
de statUB quo van 1942 worde gehand
haafd; 

dat vervolgens de President de vordering 
van Steen brink heeft toegewezen; 

dat de Staat en Berghuis van dit vonnis 
zijn gekomen in hoger beroep; 

dat zij bij conclusie van els in hoger be
roet• onder meer hebben gesteld hetgeen 
bleronder In het eerste middel van cas-
satie daaruit is overgenomen; 

dat Steenbrink bij conclusie van ant-
woord in hoger beroep onder meer heeft 
bek'~ dat het Algemeen Vorderingsbe
sluit 1940 betrof "het vorderen van goede-

. ren in geval van buitengewone omstandig
heden" en reeds deze tekst het besluit 
stempelt tot een stuk noodwetgeving, dat 
alleen kan en mag worden toegepaBt voor 
gevallen, waarin de bijzo;ndere omstandig
heden van den nood van den bezettingstijd 
tot vorderen dwingt; dat reeds aan dit 
eerste vereiste in het onderhavige geval 
niet was voldaan; dat daarnaast het Be
sluit nog als vereiste stelt, dat de vordering 
moet zijn In het algemeen belang en ook 
aan dit vereiste hier niet was voldaan; 
dat de ent.ge werkelijke reden waarom de 
Staat op Initiatief van Domeinen tot de 
vordering in eigendom van deze kwelder
gronden overging, hierin was gelegen. dat 
de Staat steeds van mening was geweest, 
dat het aan wasrecht den oevereigenaren 
niet behoorde toe te komen en dat dit ter 
plaatse in handen behoorde te zijn van den 
Staat: dat de Staat dezen ouden strijd met · 
één pennestreek aldus in zijn voordeel 
heeft besllst; dat voor deze en dergelijke 
dingen het Algemeen Vorderlngsbeslult 
niet was gegeven; dat de Staat hier mis
bruik heeft gemaakt van bevoegdheid en 
te verwachten is, dat de rechter In het bo
demgeschil zal beslissen, dat de vordering 
van de gronden nietig Is; dat het· aanhan
gig gemaakte kort geding allereerst berust 
op de stelling. dat te verwachten Is, dat 
Steenbrlnk en zijn medestanders In bedoeld 
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bodem.g-.chU uiteindelijk zullen worden in 
het geJtik gesteld; 

dat Steenbrink ten slotte heeft geconclu. 
deerd .tot bevestiging van het vonnis van 
den 11resident, al dan niet met aanvulltng 
van fl"Onden; 

dai hflt Hof bij het bestreden arrest, 
voo.,oveel thans van belang, heeft over
wogen: 

,,dat op grond van de dingtalen en pro
ducties als ten processe vaststaande kan 
worden aangenomen: dat de Staat in de 
1~ eeuw herbaalde malen processen heeft 
gevoerd over de hem beweerdelijk toeko
mende eigendom der aanwassen aan de 
stranden der zee in de Provincie Gronin
gen, doch steeds in die rechtsstrijd het on
derspit heeft gedolven en de Minister van 
Financiën op 4 Jull 1870 da.n ook aan de 
Provinciale Staten van Groningen heeft ge. 
schreven, dat het voornemen bestond zo
danige rechtsvorderingen in verband met 
het Franse recht, nlet meer in te stellen; 
dat de Afdeling Domeinen. ressorterende 
onder het Departement van Financiën, in 
1927 het oude standpunt weer naar voren 
heeft gebracht: dat, aangezien de Wadden 
met de stranden aan de Staat toebehoren, 
de door landaanwinning aldaar verkregen 
oppervlakten mede als eigendom van de 
Staat moeten worden erkend (V.V. 2e Ka
mer Begroting Departement van Flnan.
ciën) ; da.t zU door middel van z.g. dellmita
tiecontracten, waarbij bij wijze van dading 
het recht van aanwas der oeverelgenaren 
werd beperkt tot 300 meter zeewaarts van 
de grens van de groene kwelders, terwijl 
de aanwas ten Noorden daarvan aan de 
Staat zou toebehoren, heeft getracht baar 
standpunt in zoverre te doen zegevieren, 
hetgeen is afgestuit op de onwil van ver
sch1llende van bedoelde eigenaren (waar
onder Steenbrink) om deze contracten te 
tekenen; dat toen de oeverelgenaren onder 
Uithuizen en Uithuizermeeden waaronder 
Steenbrink in 1938 het plan opvatten om 
door middel V8Jl een op te richten water
schap "de Koningin Emmapolder'' tot In
poldering van de kwelders te geraken -
welk plan steun vond bij het Provinciaal 
bestuur - de Afdeling Domeinen zich daar
tegen heeft verzet onder kennisgeving, dat 
de Staat met de landaanwtn.ntngswerken 
het uiteindelijk doel beoogde de rijpe kwel
ders door bedij~ tot volwaardige cul
tuurgrond te bevorderen en dat in dit ver
band bezwaren bestonden tegen de oprich
ting van een waterschap, dat zich ten doel 
stelde op Staatsgronden de landaanwinning 
te bevorderen; dat vervolgens op 18 J"a
nuarl 1941 - derhalve na vaststelltng van 
het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 -
door Domeinen aan Gedeputeerde Staten 
van Groni.Jl,gen schriftelijk is te kennen ge
geven, dat het denkbeeld is gerezen om de 
kwelders onder U1thui?.en en Uithuizermee
den, waaronder die van Steenbrink, ten 
behoeve van de Staat te vorderen en ver
volgens van Staatswege tot bedijking over 
te gaan; dat daarop tn April 1942 door het 

Departement van Landbouw en Visserij 
van Steenbrink evenals van de andere 
oeverelgenaren onder Uithuizen en Ulthul
zermeeden de in het. kadaster op hun naam 
staande kwelders met diJ"k. alsmede alle 
eventuele rechten op hetgeen zeewaarts 
daarv.-,n is gelegen of nog zal kornen te 
liggen, in eigendom zijn gevorderd om ter 
beschikking te worden gesteld van voor
noemd Depa.rtement~ zijnde in de daaraan 
voorafgaande machtlging d.d. 4 Maart 1942 
aa.n de Ontvanger van Registratie en Do
meinen te Groningen opgenomen, dat de 
vordering zal geschieden "ten behoeve van 
de voedselvoorziening'' en terwijl vaststaat, 
da.t de gronden aanstonds na de· vordering 
in bezit en onder beheer van de Afdeling 
Domeinen zijn gekomen; 

"dat blijkens deze gang van zaken de 
Afdeling Domeinen v66r de vordering het 
ontwerp van de Voedselvoorziening tegen
over de oude eigenaren nimmer heeft aan
geroerd, doch uit.sluitend uit een oogpunt 
van landaanwinning de wenselijkheid van 
bedijking der kweldergronden heeft betoogd 
en waar verder vaststaat, dat het Domei• 
nen ov.er (lees: om) de volledige erkenning 
van de eigendom van alle recht van aan
was begonnen was en de bedijking ln 1938 
ook mnder die erkenning in samenwerking 
met de oevereigenaren kon worden ver
werkelijkt (ln 1940 zelfs onder bereidver
klaring van bijna alle eigenaren om de de
limitattecontracten te tekenen), daardoor 
reeds waarschijnlijk wordt gemaakt, dat 
door de Secretaris-Generaal van Landbouw 
onder het motto van voedselvoomentng de 
eigendom van de lltigieuse gronden (voor 
de Staat) is gevorderd ter wtlle va.n de 
Afdeling Domeinen (ressorterende onder 
het Depa.rtement van Financiën, wiens Se
cretaris-Generaal slechts voor een onder 
dat Departement ressorterende aangelegen
heid kon vordere~), door welke Afdeling de 
gevorderde gronden dan ook dadelijk na de 
vordering in bezit en beheer zijn verkre
gen: dat in die richting ook wijst, dat in de 
vordering - behalve de beweldbare kwel
ders - mede begrepen is het verdere recht 
op aanwas, dus voorzover de aansllbbing 
zich reeds heeft afgezet of zich alsnog in 
de toekomst ml afzetten, omdat het duide
lijk is, dat een uitbreiding als hier bedoeld 
practlsch gesproken voor de voedselvoor
ziening generlei nut afwerpt, immers niet 
binnen afzienbare tijd aan die voorziening 
dienstbaar kan worden gemaakt, wordende 
ten deze nog opgemerkt, dat, gelijk het 
Hof ult eigen wetenschap bekend ls. aan
was zelfs onder zeer gunstige omstandig
heden slechts ongeveer 10 à 15 meter per 
jaar vordert; 

,,dat, waar derhalve vermoedens rijzen, 
dat in 1942 door Landbouw op instigatie 
van Domeinen in eigendom Is gevorderd 
ten einde de begeerte van Domeinen naar 
eigendom van bedoelde aanwas te bevredi
gen e.n om aldus het oude geschil met de 
oeverelgenaren voor goed op een voor Do• 
meinen gewenste wijze te beslechten, niet 
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om daarmede in de te plaats het belang 
van de voedselvoorziening te dienen, die 
vordertng niet gezegd kan worden recht
vaardiging te vinden ln de buitengewone 
omstandigheden noch geacht kan worden 
naar het oordeel van de vorderende instan
tie in overeenstemming te zijn met het 
algemeen belang, zUnde dit twee onmisbare 
voorwaarden, waaraan een rechtsgeldige 
vordering moet voldoen: 

"dat zulks achteraf bevesttgtng vindt In 
de omstandigheid, dat na de inpoldering 
de door Domeinen aangevangen verkave
ling en ultglfte der ~nden In pacht aan 
Jonge nieuwe boeren Is stop ~et, omdat 
het belang der voedaelvoorzlentng Juist 
medebracht, dat de oude eigenaren met de 
exploitatie van de ingepolderde landen 
werden belast op grond van hun over 't al
gemeen betere outillage, speciaal gelegen 
tn de aanwezigheid der zogenaamde polder
hoerdertjen en omdat aanschaffing van 
matertaal voor nieuwbouw van boerderijen 
en affieiderswoningen alsmede van land
bouwwerktuigen voor de nieuwe boeren 
practlsch onuitvoerbaar was en dientenge
volge clan ook in April 19H aan de oude 
eigenaren door de afdeling Domeinen inge
volge opdracht vali de Rijkscommtasaris 
( Commissaris-Generaal voor FlnancU~n en 
Economische Zaken - hoofdafdeling E?"l
nährung und Landwirtschaft en overeen
komstig de beslissing van minister Flsch
bock) is aangezegd, dat zij die gronden tot 
nader order ln pa.ebt houden en moeten 
nemen, waarop een schrltteli,J"ke kennisge
ving van 16 Juni 1944 is gevolgd, houden
de toezegging van een verpachting der lan
derijen tot 1 Nov. 1947 en overeenkomstig 
een door de Grondkamer vast te stellen 
pachtprijs, zUnde het Hof bovendien uit 
eigen wetenschap bekend dat de oude eige
naars als landbouwers op een hoog agra
risch peil stonden en zeker in bekwaam
heid voor de nieuwe jonge boeren niet be
hoefden onder te doen; 

"dat bedoelde vermoedens verder steun 
vinden in de producties U en 20, blijkens 
welke de Dll'eCteur-Generaal van de Land
bouw Ruiter op 6 Jan. 1943 aan de secre
taris-generaal van Le.ndbouw Dr Hlrsch
feld heeft geschreven, dat, terwijl de in
poldering in volle gang is, gebl~ken Is, dat 
nos- enkele kwelderpercelen gevorderd moe
ten worden, waarvoor een nieuwe machti
ging wordt verzocht, aangezien de oor
spronkelijke machtiging inmiddels is ver
streken, waarop door de Secretaris-Gene
raal ls geantwoord onder meer, dat hij de 
indruk heeft, dat de Heer Bakker van Do
meinen deze zaak enigszins wil doorzetten; 
dat op de plannen en de wijze, waarop Do
meinen de zaak behandelt, wel enige kri
tiek mogelijk schUnt, zowel op de techniek 
van de inpoldering en de bedJjldng als dat 
men de oude eigenaars geen redelijke kans 
wll geven zUn grond terug te krijgen: dat 
men echter, indien in 1944 een oogst uit 
de grond zal worden gehaald, de medewer.,• 
ktng ve.n de oude eigenaars nodig heeft, 

81e dan tevens de gronden teruà zouden 
moeten kopen tegen taxatie; dat \Den de 
-voedselvoorziening niet zal dienen ~Is een 
bleuwe verkaveling met nieuwe etqnaren 
wordt gemaakt; 

"dat de Secretaris-Generaal tot slo\ dan 
tt verzoek doet, dat deze zaak nog eenjjgoed 
wordt bekeken: dat Steenbrlnk In ve~d 
daarmede onder meer nog heeft ges&ld: 
dat van de zijde van Domeinen aan Hlr!!)ch
feld zou zijn verzekerd, dat het belang Yan 
de voedselvoorziening een vordering in el• 
gendom etste; dat Hirschfeld vaak uit -de 
stad was en de machtiging In goed vet-
trouwen heeft getekend; dat, toen hem 16-
ter de ogen zijn open gegaan (namelijk dat 
Financiën misbruik maakte van het Alge• 
meen Vorderlngsbeslult), hij geweigerd 
heeft een nadere machtiging tot vorderen 
af te geven: 

,.dat Steenbrink te dien einde heeft ver
zocht genoemde Hirschfeld, Ruiter en Lou
wes en anderen als getuigen te doen ho
ren, die over het bovenstaande zouden kun
nen verklaren, doch het Hof er de voor
keur aan geeft, dat een eventueel getui
genverhoor zal plaats vinden voor de prin
cipale rechter, alwaar het geding reeds 
enige tijd aanhangig Is; 

,.dat toch het Hof In verband met de 
naar zijn oordeel gerezen twijfel aan de 
rechtsgeldigheid der vordering en de ver
wachting, d&t de principale rechter die 
opvatting ml delen en bij afweging van de 
belangen van partijen, reeds thans de 
meest doelmatige beslissing acht, dat de 
Staat 7.ijn werkm.amheden met betrekking 
tot verkaveltng en verpachting van de lltl
gteuse gronden voorlopig ml staken, totdat 
de principale rechter over die rechtsgel. 
d.igheld zal hebben besllst, omdat anders bij 
eventuele gegrondbevinding van de poslta 
van Steenbrlnk, een herstel in de oude toe. 
st&nd op onoverkomelijke moeilijkheden 
zou stutten; 

"dat in geval van onrechtsgeldlgheid der 
vordering de eigendom van de kwelders 
c.a. naar de oevereigenaren zal terugkeren. 
indien ten minste dJe landen tevoren bij 
wijze van natrekking het eigendom van die 
oevereigenaren zljn geworden en dus al
leen in dat geval het stakingsgebod rede
li,J"ke zln heeft: 

,,dat immers dle tenigkeer niet vanzelve 
uit de genoemde ongeldigheid behoeft voort 
te vloeien, aangezien voor een dergelijke 
vordering niet nodig Is, dat de eJgendom 
van hem, van wie wordt gevorderd, vast
staat, nu ook kan worden gevorderd, in
dien die eigendom in geschil is, terwi.)1 on
roerende zaken, die geen eigenaar hebben. 
volgens wetsbepa.ltng aan de Staat toebe
horen; dat, nu de Staat de eigendom der 
oeverelgenaren met betrekking tot de Utl
gteuse kwelders en verdere aanwas nimmer 
onvoorwaardelijk heeft erkend, integendeel, 
gelijk uit het tevoren overwogene blijkt, 
steeds heeft ontkend, het Hof ook dit 
vraagstuk van de natrekking voorlopig 
onder de ogen zal zien; 
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udat het daarbij uitgaat van een Con
stitutie van 1492 (Apolloniusdag: 9 Febr.) 
van :tiet hoogste rechtscollege in de Gro
ninger Ommelanden t.w. de Gemeene 
Lan4swerf, waarbij is vastgesteld, dat de 
uiterdijkslanden in •t hamrik Uithuizen 
(zwettend aan die van 't hamrik Usquerd) 
en waarover tussen toenmalige partijen ge
schil bestond, zullen vallen ,,op de dijk naar 
de grootte van de dijk van ieder der par
tijen", dat wil dus zeggen dat de uiterdijks
la.nden (,.als accessoriën van de dijken") 
naar verhouding toebehoren aan de eige" 
naren van de dijken (e.c. van de binnen
dijkslanden), waarvóór die landen zich uit
strekken; 

,,dat dit beginsel van genoemde Consti
tutie als bepaling in het Ontwerp Land
recht 1550 en het Landrecht 1601 (Bk. V, 
51: ,,Van alluvie of anslagh") is opgeno
men, inhoudend dat aangeslagen landen 
toebehoren aàn defenen, aan wier landen 
ze zijn aangeslagen, gelijk van ouds ge
woonte is, terwijl reeds vóór deze wetge
ving de landsheer Karel V in 1536 aan 
Stad en Ommelanden had beloofd hen bij 
hun landen en goederen "bynnen ende 
buten dijcx", gelijk zij van ouds gehad en 
deugdelijk gebruikt hadden, te zullen laten 
blijven; 

"dat na afschaffing van het Landrecht 
onder vigeur van het Franse recht, spe
ciaal de Code Civil, :niet alleen les rivages 
de la mer, maar ook les lais (allusion, in
crementum latens) et les relais de la mer 
(van "relictum") als het eigendom van de 
Staat werden erkend en dat pas bij het 
Burgerlijk Wetboek van 1838 het oude va
derlandse beginsel weer is aanvaard, i.z. 
dat de Staat wel is eigenaar van de stran
den der zee (577 B. W.), doch dat dat recht 
kan worden doorbroken door verkregen 
rechten van derden (art. 577 slot) en door 
natrekking in de vorm van aanwas, gor
singen en schorren, door de zee aan de 
stranden aangespoeld, welke komen ten 
voordele van de oevereigenaren (artt. 651, 
652 B. W.), terwijl voorshands op grond 
van het medegedeelde bij Voorduin III blz. 
341 e.v. aannemelijk is, dat het gemelde 
slot van art. 577 in vermeld opzicht de vóór 
de invoering van het Franse recht be
staande toestand heeft willen heratellen ; 

"dat waar onder aanwas in elk geval de 
beweidbare kwelders moeten worden be
grepen ( de "groene swaerden" tegenover 
het "claere slijck", gelijk de betiteling in 
een latere sententie van de Gem. Lands
warf in de 16e eeuw luidt), de vraag of 
ook de rauwe slikken onder art. 652 moe
ten worden gerekend, voor de beslissing in 
dit kort geding in verband met het boven
overwogene thans niet van belang is; 

"dat voor 't geval de principale rechter 
de rechtsgeldigheid van de vordering niet 
mocht erkennen, het geschil tussen partijen 
or het gebruik van de poldergronden door 
de oude eigenaren op 1 Nov. 1947 als be
eindigd kan worden beschouwd, buiten be
schouwing kan blijven; 

"dat het Hof thans nog de grieven van 
den Staat en Berghuis tegen het vonnis 
van de President aan de hand van het 
reeds boven overwogene wil onderzoeken; 

,,dat de eerste grief luidt, dat de Presi
dent, hoewel vooropstellend, dat het niet 
op zijn weg lag om de vraag te beantwoor
den of de Staat het Algemeen Vorderings
besluit heeft misbruikt, niettemin op ver
schillende plaatsen het vonnis, in strijd 
met dit uitgangspunt en met art. 22 Be
sluit Bezettingsmaatregelen (E 93) kritiek 
heeft uitgeoefend op de wijze, waarop de 
onteigening tot stand is gekomen; 

,,dat wat er van de beweerde tegenstrij .. 
digheid 1n het vonnis moge zijn, het ·Hof 
het dictum er van als een juiste aanvaardt, 
en voor de motivering verwijst naar het 
hierboven overwogene, waarmede dat von
nis in zoverre moet worden aangevuld en 
ver}'leterd: 

"dat wat betreft het beroep van den 
Staat en Berghuis op art. 22 E 93, dat, al 
worden volgens dat artikel bezettingsbe
slissingen voorlopig gehandhaafd, niette
min de rechter deze op haar rechtsgeldig
heid mag toetsen aan de bezettingsmaat
regel i.c. het Algemeen Vorderingsbesluit 
en dat het ook de rechter in kort geding 
vrijstaat daarover een voorlopig oordeel te 
vormen; 

,,dat mitsdien de eerste grief als onge
grond moet worden verworpen;•' 

dat het Hof daarop het vonnis in kort 
· geding heeft bekrachtigd: 

0. dat de Staat en Berghuis tegen 's 
Hofs arrest hebben aangevoetd de volgen
de middelen van cassatie: 

,,1.1 S. en/or v. t. van de artt. 48, 289, 
290, 291, 292, 293, 295, 332, 333, 334, 337, 339, 
342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352 en 353 
Rv., artt. 1953 en 1954 B. W., art. 22 Be
sluit bezettingsmaatregelen (E 93), art. 1 
Algemene Vorderingsregeling 1944 (E 140) 
en de artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 
Algemeen Vorderingsbesluit 1940 (Verorde
ningenblad 110/1940), doordat Steenbrink, 
als eiser bij dagvaarding in kort geding in 
eerste instant~e. gesteld heeft: 

,,Aangezien hij daartoe allereerst stelt, 
dat de plaats gehad hebbende vordering in 
eigendom van deze grond was onrechtma
tig wegens misbruik van bevoegdheid aan 
zijde van den Staat als boven omschreven 
en dat hij te dezer zake in kort geding al
leen een voorlopige handhaving zal vragen 
van de status quo, totdat de rechter in het 
bodemgeschil over de eigendom dezer gron
den in hoogste ressort en in kracht van ge
wijsde zal hebben beslist, verklarende de 
eiser zich ( desgewenst - zo de President 
dit mocht bevelen) bereid, om binnen rede~ 
lijken termijn dit bodemgeschil bij de rech
ter aanhangig te maken; 

"Aangezien de eiser voorts stelt. dat de 
Staat zelve hem het gebruik van deze 
grond uitdn1kkelijk heeft gegeven gelaten 
na de plaats gehad hebbende vordering, 
waarbij de eiser erop wijst, dat hem deze 
tngebruikneming zelfs als een plicht is op-
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gelegd, terwijl ook in de jaren na de -be
vrijding van ons land dit gebruik bij de 
eiser werd gelaten; 

waaruit blijkt, dat Steenbrink's oorspron
kelijke eis was gegrond op: -

1. beweerd misbruik door de Staat van 
de bevoegdheid tot vordering in eigendom 
ingevolge het Algemeen Vorderingsbesluit 
1940; 

2. beweerde gedragingen van de Staat 
na de plaats gehad hebbende vordering in 
eigendom; 

hebbende de President bij vonnis in kort 
geding, - terecht -. de eerste grondslag 
der (lees: van de) oorspronkeUjke eis van 
verweerder niet willen onderzoeke~ door
dat de President uitdrukkelijk heeft be
slist, dat het niet op zijn weg lag om de 
vraag te beantwoorden of de Staat mis
bruik van bevoegdheid zou hebben ge
maakt. als door verweerder gesteld, 

hebbende de Staat en Berghuis daarop 
'bij memorie van grieven gesteld: 

,.Terecht is in het bestreden vonnis be
slist: 

0. dat het l).iet op Onze weg ligt om op 
de interessante geschiedenis van het eigen
domsrecht op de schorren en slikken hier 
in te gaan, noch de vraag te beantwoorden 
in hoeverre de Staat met gebruikmaking 
van het Algemeen Vorderingsbesluit no. 
110 misbruik heeft gemaakt van bevoegd
heid, E:n het Vorderingsbesluit heeft toe
gepast op een wijze en onder omstandig
heden, waarvoor het Besluit niet was gege
ven, en in hoeverre de vordering in eigen
dom door de buitengewone omstandigheden 
van dat ogenblik niet zou zijn gerecht
vaardigd;" 

"Het vonnis gaat uit van het feit, dat de 
Staat eigenaar der gronden is en wil slechts 
onderzoeken of de Staat, na de eigendoms
verkrijging op juiste wijze is opgetreden, 
immers rechtsoverweging 8 luidt: 

,,0. dat daargelaten of de eigendomsver
krijging door de Staat den toets der critiek 
kan doorstaan, door ons moet worden na
gegaan, of de Staat daarna op juiste wijze 
tegenover Steenbrink opgetreden Is;" 

,,en rechtsoverweging 25: 
"o. dat onder deze omstandigheden er alle 

aanleiding bestaat voor Ons om te bevelen, 
dat de status quo van 1942 gehandhaafd 
blijft, nu de Staat, hij moge dan voorhands 
als eigenaar zijn te beschouwen. dit eigen
domsrecht op een wijze uitoefent, die wei
nig strookt met de aanleiding, die hem tot 
eigenaar heeft gemaakt, n.l. de bevordering 
van de Voedselvoorziening, door de gron
den ln handen te geven van mensen, die 
niet geoutilleerd zijn;" 

"Het vonnis moet we\ uitgaan van het 
feit, dat de Staat sinds April 1942 eigenaar 
der gronden is:" · 

tengevolge waarvan de omvang van het 
hoger beroep is beperkt; nu Steenbrink 
geen incidenteel appèl heeft Ingesteld te
gen het vonnis van den President, met 
name niet tegen diens beslissing, dat hij 
niet mocht overgaan tot toetsin~ der plaats 

gehad hebbende vordering in eigencftm, zo
dat het Hof niet mocht overgaan to\ toet
sing van de al of niet rechtsgeldlghe\d der 
vordering in eigendom, temeer daar\ voor 
een toetisin.g aJs door het Hof, - te~ on
rechte-. verricht, een uitvoerig en nàuw
keurfg feitelijk contradictoir onderzoek 110-
dig is en omtrent welke toetsing daa~n
boven reeds een procedure voor de Re~t
bank te Groningen aanhangig was; 

2. S. en/of v. t. van art. 158 en 168 dtr 
Grondwet, art. 20 R. 0., artt. 48 en 59 RVl. 
art. 22 van het Besluit bezettingsmaatre
gelen (E 93), artt. 1401, 1402 en 1403 B. W., 
art. 1 Algemene Vorderingsregeling 191:4 
(E 140), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 
Algemeen Vorderingsbesluit 1940 (Verorde
ntngenblad 110/1940), doordat het Hof op 
de in het arrest vermelde gronden heeft 
beslist, dat de 

,,vordering niet gezegd kan worden recht
vaardiging te vinden in de buitengewone 
omstandigheden, noch geacht kan worden 
naar het oordeel van de vorderende instan
tie in overeenstemming te zijn met het al
gemeen belang, zijnde dit twee onmisbare 
voorwaarden waaraan een rechtsgeldige 
vordering moet voldoen" 
terwijl het Hof voorts implicite aanneemt, 
dat het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 
kracht van wet had en de vordering op dat 
Besluit getoetst moet worden, 

zulks ten onrechte, omdat: 
A. als de zuiver formele vereisten van 

dat Algemeen Vorderingsbesluit in acht 
zijn genomen van enige toetsing door de 
rechterlijke macht geen sprake meer mag 
zijn; 

;B. het Algemeen Vorderingsbesluit noch 
enige andere wetsbepaling vereist, dat vor
dering slechts mag geschieden wegens "de 
buitengewone omstandigheden"; 

C. het Algemeen -Vorderingsbesluit de 
vraag of de vordering in overeenstemming 
met het algemeen belang is, ter beslissing 
laat aan de betrokken Secretaris-Generaal 
en de burgerlijke rechter niet vrij laat te 
toetsen of de vordering wel geacht kan 
worden naar het oordeel van de vorderende 
instantie in overeenstemming te zijn met 
het algemeen belang, als deze dit zelf aldus 
reeds heeft beslist; 

D. zelfs als er enige toetsingsbevoegd
heid voor de burgerlijke rechter bestaat, 
deze enger is dan het Hof heeft toegepast, 
immers alleen de vraag is of de met beslis-

, slngsbevoegdheld beklede en vorderende 
autoriteit niet te goeder trouw heeft be
slist of althans dat de vordering niet in 
overeenstemming met het algemeen belang 
kàn zijn; 

3. S. en/of v. t. van de in het vorige 
middel vermelde artikelen, doordat het Hof 
de in het vorige middel bestreden overwe
ging laat voorafgaan door en grondt op de 
overweging 

,,dat, waar derhalve vermoedens rijzen, 
dat in 1942 door Landbouw op instignatie 
van Domeinen in eigendom is gevorderd ten 
einde de begeerte van Domeinen naar el-
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gendor:j van bedoelde aanwas te bevr~dlgen 
en om aldus het oude geschil met de oever
eigenaren voor goed op een voor Domeinen 
gewejlste wijze te beslechten, niet om daar
mede In de le plaats het belang va.n de 
voeclselvoorziening te dienen;" 

zulks ten onrechte, omdat, indien het de 
burgerlijke rechter. vrij zou staan te toet
sen of. een vordering gerechtvaardigd wordt 
door de buitengewone omstandigheden en 
ingevolge beslissing van de ·vorderende in
stantie In overeenstemming is met het al
gemeen belang, de rechter)Jjke beslissing, 
dat dit niet het ge\'al is niet gemotiveerd 
kan worden door de overweging - zoals 
het Hof doet - dat de vordering niet in de 
eerste plaats is gedaan om het belang van 
de voedselvoorziening te dienen, daar de 
onderlinge verhouding van de inwendige 
motieven van de met beslissingsbevoegd
heid beklede autoriteit irrelevant is en de 
veronderstelling, althans de mogelijkheid 
daa.rva.n. dat de vordering in de tweede 
plaats gedaan is om het belang der voed
selvoorziening te ·dienen, dan toch de vor
dering rechtvaardigt, zodat het Hof ten 
onrechte op grond daarvan de vordering 
niet gerechtvaardigd heeft geacht, althans 
zijn beslissing niet heeft gemotiveerd zoals 
dat behoort;,. · 

O. dat het eerste middel, hierop neer
komt. dat, nu de eis van Steenbrlnk op de 
beide, ln het middel vermelde, gronden be
rustte en de President oordeelde, dat het 
niet op zijn weg lag den eersten grond te 
onderzoeken, en op den anderen grond den 
els toewees, he't Hof, op het beroep van 
den Staat tegen deze toewijzing, niet meer 
den eersten grond had mogen beoordelen 
en, deze juist achtend, het vonnis had mo
gen bekraohtigen, nu Steenbrlnk tegen de 
beslissing van den President omtrent dezen 
grond geen incidenteel appèl had Inge
steld; 

dat deze klacht f eitefüken grondslag 
mist; 

dat toch bedoeld incidenteel beroep ligt 
besloten in de conclusie van antwoord van 
Steenbrink • in hoger beroep, immers hij 
daarbij er uitdrukkelijk op heeft gewezen, 
dat het door hem aanhangig gemaakte kort 
geding allereerst berustte op de stelling, 
dat mocht worden verwacht dat de rechter 
in het bodem.geschil de gedane vordering 
ongeldig zoude achten, wijl daarbij gebruik 
zou zijn gemaakt van een bevoegdheid voor 
een geval waarvoor deze .niet is gegeven. 
welke stelling ·door hem nader Is toegelicht, 
om vervolgens te concluderen tot bevesti
ging van het be1"9epen vonnis al dan niet 
met aanvull1ng van gronden; 

O. dat het tweede middel in onderdeel A 
de stelling bevat, dat het Algemeen Vor
deringebesluit 1940 geen enkele toetsing 
door de rechterlijke macht zou toelaten; 

dat echter in het Algemeen VorderlngB
beslult geen dwingende grond is gelegen 
om elke rechterlijke tussenkomst, als in 
het middel ·bedoeld, uitgesloten te achten; 

dat dan ook te dezen, waar de vordering 
het recht van den eigenaar aantast. de 

rechter vermag te beoordelen, of die vor
dering rechtmatig is, dat wil zeggen: of zij 
wordt gedekt door de bevoegdheid, welke 
in dezen door het Besluit aan de vorderen
de autoriteit is toegekend; 

dat mitsdien dit onderdeel faalt; 
u. ten aanzien van onderdeel B: 
dat het Hof zijn aanvankelijk oordeel 

omtrent de ongeldigheid der vordering doet 
rusten op twee gronden, n.&.melijk 1 ° dat 
deze vordering niet gezegd kan worden 
rechtvaardiging te vinden in de buitenge
wone omstandigheden en 2° dat zij niet ge
acht kan worden naar het oordeel van de 
vorderende instantie in overeenstemming 
te zijn met het algemeen belang; 

dat in onderdeel B de eerste grond wordt . 
aangetast zulks omdat het Algemeen Vor
deringsbesluit noch enige andere wetsbe
paling zou vereisen, dat vordering slechts 
mag ges.çhieden we~rens "de buitengewone 
omstandigheden": 

dat deze stelling is juist; 
dat weliswaar het Besluit blijkens zijn 

opschrift betreft "het vorderen van goe
deren ingeval van buitengewone omstan
digheden", doch het Besluit zelf, evenmin 
trouwens als deszelfs voorgangster - de 
Algemene Vorderingswet 1939 - welke· in 
haar considerans van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buJtengewone omstandigheden 
gewaagde, voorschrijft, dat - nadat deze 
wettelijke regellng eenmaal in werking is 
getreden - een vordering slechts mag ge
schieden, indien in het gegeven geval komt 
vast te staan, dat zij gerechtvaardigd wordt 
door .de buitengewone omstandigheden; 

dat, mocht 's Hots bedoeling zijn geweest 
den eis van rechtvaardiging door de bui
tengewone omstandigheden te zoeken in de 
onder de bezetting ingevolge het Land
ool'logreglement ln acht te nemen beper
kingen, 'a Hofs beslissing daarin geen steun 
zou kunnen vinden, zulks ingevolge het 
bepaalde in artikel 1 van het Besluit van 
9 Oct. 1944, E 140 In verband met artikel 
22 van het Besluit bezettingsmaatregelen 
E 93; 

dat mitsdien dit onderdeel is gegrond, 
doch het slechts tot cassatie zou kunnen 
leiden, indien ook de hierboven genoemde 
tweede g-rond, waarop de onderdelen C en 
D betrekking hebben, zou komen te ontval
len; 

0. te dien aanzien: 
dat de vraag of ln een gegeven geval de 

vordering in overeenstemming is met het 
algemeen belang weliswaar in het alge
meen staat ter beoordeling van de vorde-
rende autorltelt en dus aan het oordeel van 
den rechter is onttrokken, doch dat niette
min voor tuBBenkomst van den rechter 
plaats is, indien deze zou bevinden, dat 
voormelde autoriteit kennelijk voor een 
ander doeleinde heeft gevorderd dan waar-
voor haar die bevoegdheid is gegeven, of 
wel indien die vordering als een daad van 
willekeur ware aan te merken, dat wil zeg
gen: in redelijkheild niet in overeenstem
ming met het e.1.gemeen belang kon zijn; 

dat het Hof blijkbaar van oordeel is ge.. 
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weest, dat het eerste van de twee hlervoren 
gestelde gevallen te der.en aanwezig 1s ge
weest; dat toch het Hof op de hlerboyen 
weergegeven gronden oordelend, dat de 
vordering niet geacht kan worden naar het 
oordeel van de vorderende Instantie in . 
overeenstemming te zijn met het algemeen 
belang, daarmede blijkbaar tot uitdrukking 
bedoelde te brengen, dat voor de vordering. 
hoewel daarbij werd te kennen gegeven, 
dat zij geschiedde In het belang der voed.
selvoorzlening, inderdaad niet dat doel be
palend is geweest, doch een ander doel 
heeft voorgezeten dan hetwelk volgens het 
Besluit voor de vordering in aanmerking 
mocht komen, en mitsdien voor een ander 
doeleinde Is gevorderd dan waarvoor aan de 
vorderende inatantle de bevoegdheid daar
toe is toegekend; 

dat uit een en ander volgt, dat de onder
delen C en D niet kunnen slagen; 

0. dat het derde middel de klacht bevat. 
dat 'a Hofs beslissing, dat de vordering 
niet geacht kan worden naar het oordeel 
van de vorderende Instantie In overeen
stemming te zijn met het algemeen belang, 
niet naar den els der wet met redenen is 
omkleed; 

da.t het Hof die beellsslng doet steunen 
op de overweging, dat vermoedens rijzen, 
dat 1n 1942 door Landbouw op instigatie 
van Domeinen in eigendom Is gevorderd 
ten einde de begeerte van Domeinen naar 
eigendom van bedoelden aanwas te bevre
digen en om aldus het oude geschil met de 
oeftrelgenaren voor goed op een voor Do· 
meinen gewenste wijze te beslechten, niet 
om daarmede In de eerste plaats het belang 
van de voedselvoorziening te dienen; 

dat deze redengeving niet wel begrtJpeUJk 
la; 

dat zij toch de mogelbltheid openlaat, dat 
naar het oordeel van La.ndbouw de vorde
ring, zij het dan niet In de eenrte plaata, 
geschiedde In het belang der voedselvoor
ziening; 

dat daarbij nog komt, da.t, mede ln het 
licht va.n de overigens door het Hof vast
gestelde feiten en omllf.andlgbeden, niet 
duidelijk Is, hoe het Hof er toe Is gekomen 
om als bepalenden factor voor de vordering 
te aanvaarden het zijnerzijds aangenomen 
vreemde doeleinde; 

dat het Hof dit aan het door Landbouw 
te behartigen vreemde doel kennelljk zoekt 
ln het verkrijgen door Domeinen van den 
el,gendom van de gevorderde gronden; 

dat de Hoge Raad nog wil daarlaten' dat, 
tndien het doel der vordering aldus enkel 
mu zijn de verkrijging door Domeinen van 
den eigendom van de gevorderde gronden, 
zulks bezwaarl:IJlt gezegd zou kunnen wor
den te strekken om het oude geschil met 
de oeverelgenaren voor goed op een voor 
Domeinen gewenste wijze te beslissen; dat 
toch dit geschil betrekking had op den ei
gendom van de aan de oevereigenaren op
gekomen aanwassen, terwijl bij de vorde
ring Juist van den eigendom van de oever
eigenaren van die - daarom alleen bij we
ge van onteigening door den Staat te ver-

krijgen - aanwassen werd ultgeg\an en 
In de toekomst de verdere aanwass~ aan 
den Staat niet als zodanig doch als nieu
wen ei.glenaar zouden toekomen; 

dat echter - wat daarvan zij - uit ver
schillende in het arrest zelf opgenomen.'fei ... 
ten en omstandigheden schijnt te volten. 
dat zulk een eigendomsverkrijglng zonder 
meer te dezen niet beslissend ls geweestt 

dat immers reeds v66r de vorderttg 
sprake was van een bepaalde bestemmlllg 
van die eigendommen en deze ook na de 
vordering aldus ls verwezenlijkt, n.l. de in11 
dfjklng en inpoldering en vervolgens de 
verkaveling en ult:gtfte aan jonge nieuwe 
boeren - belangen, welke kwalijk geacht 
kunnen worden bulten de door Landbouw 
te behartigen algemene belangen te vallen; 

dat ln verband daarmede ook aan reden
gevende kracht inboet de omstandigheid, 
dat de eigendommen aanstonds door Land
bouw Han Domeinen zijn overgedragen, nu 
Immers de uitvoering van vorenaangege
ven, Landbouw rakende, doeleinden tot het 
terrein van Financiën, als in het algemeen 
beheerder van Staatsgronden, kan worden 
gerekend; 

da.t, mocht het Hof bedoeld hebben deze 
doeleinden terzijde ie l&ten, omdat zfj niet 
onder den bij de vordering gebezigden term 
,.voedselvoorziening" kunnen · worden be
grepen, opmerking verdient, dat het be
lang der voedselvoorziening niet geacht 
behoeft te worden alleen te omvatten het 
belang om op korten termijn oogst uit de 
gronden te verkrijgen; 

dat uit een en ander vo]gt, dat •s Hots 
motivering van de beslissing, dat de Staat 
hier zich zou hebben laten beheersen door 
een aan de te behartigen algemene belan
gen vreemd oogmerk, lijdt aan zodanige 
ondoorzlchtlgheld, dat 's Hots besllsslng 
niet geacht kan worden naar den els del" 
wet met redenen te zijn omkleed; 

Vemletlgt het bestreden arrest; 
Verwijst de :,.aak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde deze met inachtne
ming van •s Hogen Raads arrest verder te 
behandelen en te besltsaen; 

Veroordeelt Steenbrink ln de kosten op 
de vooniening in cassatie gevallen. 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

Post aHa: 

Het eerste middel gaat ervan uit, dat de 
verweerder - Steenbrlnk - zijn oorspron
kelijke ets deed steunen op twee afzonder
lijke grondslagen, waarvan de eerste door 
de President zoude zijn verworpen in dier 
voege, dat bij zich niet gerechtigd achtte, In 
een onderzoek daarvan te treden, immers 
het niet op zijn weg lag om de vraag te be
antwoorden, of de Staat misbruik van be
voegdheid heeft gemaakt door het Alge
meen Vorderingabesluit In dezen toe te pas
sen. De. door de geëerde pleiter voor ver
weerder opgeworpen, vraag, of dit middel 
feitelijke grondslag heeft, schijnt mij ont
kennend te moeten worden beantwoord. Vol-



317 24 JUNI 1949 

gens r J). v. 8 van het bestreden arrest heb
ben Immers de oorspronkelijke eisers, als 
appellanten zelf als eerste griet tegen het 
vonnis in kort geding opgeworpen, dat de 
Pr~afdent, hoewel vooropstellend, dat het 
niet op zijn. weg lag om de vraag te beant
wO(Q'den, of de Staat het Algemeen· Vorde
rï.ngsbesluit heeft misbruikt, niettemin op 
verschillende plaatsen het vonnis, in strijd 
met dit uitgangspunt en met art. 22 Besluit 
Bezettingsmaatregelen (E 98), kritiek heeft 
uitgeoefend op de wijze waarop de onteige
ning tot stand is gekomen. Naar aanleiding 
van deze grief overweegt het Hof (r.o.v. 9) 
dat wat er van de beweerde tegenstrijdig
held in het vonnis moge Eijn, het Hot het 
dictum ervan als Juist aanvaardt en voor 
de motivering verwijst naar het tevoren 
overwogene, waarmede dat vonnis in zover. 
re moet worden aangevuld en verbeterd. 
Het Hot ontkent dus geenszins de beweerde 
tegenstrijdigheid, doch verwerpt de daar
tegen aangevoerde bezwaren door te ver
wijzen naar zijn eigen motivering. Uit een 
en ander blijkt m. t. duidelijk, dat het mid
del, stellende, dat de President de eerste 
grondslag van de oorsprankeUjke ets niet 
heeft willen onderzooken, in zov.erre onjuist 
is, dat de President ztch kennelijk niet heeft 
gehouden aan zijn vooropgesteld voornemen 
om niet te treden In een onderzoek naar de 
rechtsgeldigheid van de vordering van 
Steenbrlnks beweerde eigendom, zodat de, 
door de Pr-esldent In dezen gevolgde, ge. 
dragslijn, ook naar de door eisers als ap
pellanten zelf gegeven voorstelling van 
zaken. een ~dere Is geweest, dan die, welke 
thans bij het middel wordt beweerd. De fei
telijke grondslag, waarop het middel wil 
steunen, schijnt mij daarom te ontbreken, 
zodat het middel reeds om die reden zal 
moeten worden verworpen. 

Vergis ik mij hierin, dan komt het mij 
voor, dat bij het middel nochtans ten on
rechte beroep wordt gedaan op het niet 
instellen van incidenteel appèl tegen de be
slissing van de President, dat bij niet mocht 
overgaan, tot toetsing van de rechtsgeldig
heid der vordering van verweerders eigen
dom. Of er incidenteel is geappelleerd, moet 
immers (zie v. Rossem-Cleveringa II bi. 
568) .,worden atgelei:en uit de conclusie van 
antwoord in hoger beroep, die w nodig da&r
toe moet worden uttgelegd"'. Uit Steen
brinks memorie van antwoord in hoger be
roep, van welker Inhoud Uw Raad kennis 
kan nemen. nu zij als in het bestreden arrest 
ingelast is te beschouwen, blijkt, dat Steen
brink (blz. 7) in de ee:rste plaats de aan
dacht van het Hot heeft gevraagd voor zijn 
bewering, dat de Staat misbruik heeft ge
maakt van het Algemeen Vorderingsbesl uit 
1940, welke bewering in die memorie utt
voertg nader wordt aangedrongen en in 
aansluiting waaraan wordt geconcludeerd, 
niet tot bevestiging van het presidiale von
nis wnder meer, maar tot bevestiging ,,al 
dan niet met aanvu1llng va.11 gronden ... 

Met de geëerde raadsman van verweerder 

mude tk menen. dat dit feitelijk niets anders 
is, dan incidenteel appelLeren, daar de Wet 
voor het incidenteel appèl geen enkele blj
wndere vorm heeft voorgeschreven (v.g. 
ook: Rutten. De devolutleve werking van 
het appèl, bi. 138), en voor het eisen van 
enige formaliteit te dien aanzien nog te 
minder reden bestaat, waar het, gelijk bier, 
betreft een kort geding, waarbij, al zegt de 
wet het niet uitdrukkelijk, Incidenteel appêl, 

· evenals in de gewone procedure, Is toege
staan (Meljers, Het Kort Geding, bi. 248) 
en waarbij de procedure tengevolge van zijn 
aard en doel overigens reeds ontsnappen zal 
aan een aantal vormregelen voor de gewone 
procedure (H. R. 4 .Juni 1948 No. 466). Dat 
incidenteel appelleren, ook naar het oordeel 
van Uw Raad, niet uitdrukkelijk behoeft te 
geschieden, blijkt uit Uw arrest vu.n !4 
April 1926, W. 11188, N . .J. 1925, 685). Dit 
middel schijnt mij derhalve niet te kunnen 
slagen. 

Het tweede middel bevat onder A df} stel
ling, dat het Algemeen Vorderingsbeslult 
geen toetsing door de rechter toela&t, en 
bedoelt blijkbaar met de stelllng onder B, C 
en D te betogen. dat, Indien toetsing wel 
mogelijk zoude zijn, deze door het Hof ln dit 
geval op onjuiste wijze beeft plaats !?eVOn
den. De, stelling onder A ziet evenwel, naar 
het mij voorkomt, voorbij, dat als uit.gangs. 
punt voor ons recht kan ,.-orden aangeno
men, dat elke bevoegd.held, welke ~1an de 
Overheid wordt toegekend, wordt gegeven 
met een bepaald doel en de uitoefeulng vn.n 
die bevoegdheid aan dat doel gebonnen ia, 
hetgeen een gebruik maken van dl•3 be
voegdheid voor enig ander doel als wille
keurig uitsluit. Het betoog van de gei;«rde 
raadsman van eisers. dat net Algemeen 
Vorderingsbeeluit naar zijn aard zich niet 
zoude verdragen met enige tussenkomst van 
de rechter, bepaaldelijk in kort geding, acht 
ik niet. geslaagd, omdat hier in het alge
meen geen sprake is van een overheids
handeling, welke uitteraa.rd met de meeste 
spoed dient te worden voltrokken en waa.r
mede dientengevolge Ingrijpen van de rech
ter on verenigbaar wude zijn. In elk geval 
schijnt mJj bij het Algemeen Vordertnge
besluit, voon.over ik het zie. geen sprake 
van een samenstel van voorschriften, waar
uit die gevolgtrekking, zoals in het geval, 
beslist bij arrest van Uw Raad van 21 Febr. 
1919, W. 10199, N. J. 1919, 886, mude moeten 
worden gemaakt. 

De stelling onder B acht Ik Juist, aange
zien inderdaad het Algemeen Vordertngs
besl ult nergens de els stelt, dat een da&rop 
gegronde vordering slechts zoude mogen 
plaats hebben wegens "buitengewone om
standigheden". Wel spreekt het opschrift 
van dat Besluit van "het vorderen van goe. 
deren In geval van buitengewone omstan
digheden", maar dit opschrift kan, dunkt 
mij, ale kennelijk niet · uitgaande van de 
wetgever, geenszins worden aangemerkt als 
een considerans, terwijl 1n het besluit zelve 
omtrent een eis. dat de vordering alleen in 
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geval van buitengewone omstandigheden Jlgenaren der gevorderde gronden~aar
zoude mogen worden gedaan, niets is te bnder verweerder, heeft aangeroer doch 
Vinden. welke Afdeling wel ln de loop der 19 eeuw 

Dit neemt intussen, zoals ik reeds op- herhaaldelijk tevergeefs processen he ge
merkte, niet weg, dat een vordering, als voerd over, haar beweerdelijk toeko~nde, 
hier bedoeld, niet anders mag plaats heb- eigendom van de hierbedoelde aanwas aan 
ben, dan ter bereiking van een doel, waar- de Waddenzeestranden der Provincie t\-ro
voor deze bevoegdheid aan de daarin ge- Dingen. Het Hof acht het daardoor blti~ns 
noemde overheidsinstanties is toegekend. r.o.v. 2 (1) reeds waarschijnUJk gem&4t, 
Bij arrest van Uw Raad van 14 Januari j.L dat de Secretaris-Generaal van Landbo11w 
1/z de Burgemeester van Zandvoort tegen , .,onder het motto van voedselvoorzleninl" 
van Spingelen (Rechtspr. v/d Week 1949 • de eigendom van de lltlgiew;e gronden vo<Jr 
No. 2) werd dan ook overwogen, dat de de Staat beeft gevorderd ter wille van de 
rechter die bevindt, dat kennelfJk van een Afdeling Domeinen van het Departement 
aan de Overheid toegekende bevoegdheid van Financiën, wiens Secretaris-Generaal 
een ander gebruik wordt gemaakt, dan tot slechts voor ,een onder dat Departement reJJ-
de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is sorterende aangelegenheid kon vorJ.eren. 
gegeven, een oordeel geeft over de recht- Ult dit feit, alsook uit het in r.o.v. 2 (2) 
matigheid van de betrokken overbeidshan- genoemde, leidt het Hof dan bij wege van 
deling, immers beslist, dat die handeling niet vermoedens af, dat in 1942 door La.ndbouw 
gedekt wordt door de wettelijke bepalingen, op instigatie van Domeinen 1s gevorderd, 
waarin die bevoegdheid ,is toegekend. In - teneinde de begeerte van Domeinen naar 
art. 1 van het Algemeen Vorderingsbesluit eigendom van bedoelde aanwas te bevredi-
1940 is nu aan de daar genoemde Secreta.- gen en om aldus het oude geschil met de 
rissen-Generaal, waai-onder die van Land- oevereigenaren voorgoed op een voor Do-
bouw en Visserij en dte van Financiën, ieder meinen gewenste wijze te beslechten, niet 
echter slechts "voor wat betreft de onder om daarmede in de le plaats het belang van 
zUn Departement ressorterende aangelegen- de voed.eelvoorziening te dienen. Deze ver-
heden", de bevoegdheid gegeven om, indien moedens waarvan het Hof achteraf nog be
zulks naar zijn oordeel in overeenstemming vestiging vindt in hetgeen in r.o.v. 2 (4), 
is met het algemeen belang, zonder enige 2 (6) en 2 (6) wordt vermeld, lelden het Hof 
formaliteit, met inachtneming van de rege. tot de gevolgtrekking en de slotsom, dat do 
len bij het besluit gesteld, de terbeschik- plaats gehad hebbende vordering niet ge-
kingstelllng van goederen (welke volgens zegd kan worden rechtvaardiging te vinden 
art. 6 ook kan zlJn ter beschikkingstelling in de bUitengewone omstandigheden, noch 
in eigendom) te.n, behoeve van de Staat te geacht kan worden, naar het oordeel van de 
vo.rderen, mit.s de vordering geschiede in vorderende instantie, in overeemtemming 
ov.ereenstemming met de Secretaris-Gene- te zijn met het algemeen belang. 
raai van het Departement van Handel, NU- Ik merkte reeds op, in verband met de 
verheid en Scheepvaart. Aan dit laatste vorenbesproken stelling onder B van het 
vereiste 1s in het onderhavige geval voldaan tweede middel, dat en waarom het Hof m.l. 
tengevolge van de omstandigheid, dat de ten onrechte als onmisbare voorwaarde voor 
vorderende Secreta.ris-Generaal van het de r.echt.sgeldigheid van de vordering etst, 
Departement van La.ndbouw en YisseriJ, dat zij haar rechtvaa.rdlglng vindt in de bui
Dr Hirschf eld, destijds tevem Secretaris- tengewone omstandigheden. Dlt Iaat echter 
Generaal was van het Departement van · de tweede voorwaarde, welke het Hof VOl>r 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart. de rechtsgeldigheid der vordering stelt, ge. 

De vraag, welke nu in verband met de heel onaangetast en, nu moge zUn toege
stelltngen C en D van dit middel en met het geven de julstheld van het in stelling C van 
derde middel, dient te worden beantwoord. het tweede middel aangevoerde, dat het Al
is m.L geen andere dan deze, of het Hof op gemeen Vorderingabesluit de vraag, of een 
deugdelijke beweeggronden aanleiding heeft gedane vordering in overeemtemming is 
kunnen .en mogen vinden tot zijn in r.o.v. a met het algemeen belang, ter beslissing laat 
(2) uitgedrukte twijfel aan de rechtsgeldig- aan de betrokken Seoretarla-Generaal, daar
held der onderwerpelijke vordering ten uit volgt. naar mijn mening. zonder meer 
laste van verweerder en tot de verwach" niet, dat nu ook elke vordering door die 
ting, dat de principale rechter dle opvatting Secretaris-Generaal in alle gevallen geacht 
zal delen. zoude moeten worden, naar het oordeel van 

Het Hof stelde te dien aanzien vast, dat dle autoriteit ln overeenstemming met het 
de onderhavige vordering beeft plaats ge- algemeen belang te zUn, ook dan dus, wan
had vanwege de toenmalige Secret.arts• neer dle autoriteit kennelUk bij haar beslis. 
Generaal van Landbouw en Visserij, en wel slng een ander doel voor ogen heeft gehad, 
"ten behoeve van de voedselvoorziening". dan dat. hetwelk, krachtens de strekking 
terwijl anderzijds tevens vaststaat. dat de van de toegepaste wettelijke bepaling, haar 
gevorderde percelen aamtonds na die vor'T tot het nemen van die beelïseing mocht be-
derlng ln bezit en onder beheer va.n de M, wegen. 
deling Domeinen zijn gekomen, welke af" Voor mijn opvatting, dat dlt laatste niet 
deling nimmer tevoren het onderwerp van: het geval 18, meen ik in alle bescheidenheid 
de Voedselvoorziening tegenover de oude ' mU te mogen beroepen op Uw reeds _ge-
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noemd $Test van 14 Januari ;J.l, waarin Uw 
Raad, Jt,aar aanleiding van een besluit, dat. 
evenaY het onderhavige Algemeen Vorde
rings~luit, aan een administratief orgaan 
een niet beperkte vrijheid van beoordeling 
laat bij het gebruik maken van een hem ge
geven bevoegdheid, overweegt, dat echter 
van zodanig-e bevoegdheid niet een ander 
gelJruik mag worden gemaakt, dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven. In Uw arrest van 26 Febr. J.L 1/z 
Burgemeester van Doetinchem/van Rijswijk 
de Leeuw lees ik, dat voor tussenkomst van 
de rechter reden zou kunnen zijn, indien de 
vordering (het betrof hier een vordering 
ingevolge de Woonruimtewet 1947, volgens 
welke de vraag, ot voor zodanige vordering 
grond is te vinden, is overgelaten aan het 
beleid van de administratie), als een daad 
van w1llekeur zou zijn aan te merken, welke 
figuur zich, volgens Uw Raad voordoet, als 
moet worden aangenomen, dat de vorde
rende autoriteit bij afweging van de in a.à.n
merking komende belangen in redelijkheid 
niet tot een vordering heeft kunnen komen 
en dus afweging van die belangen geacht 
moet worden niet te hebben plaats gehad.. 
Zodanig geval deed zich toen niet voor, waar 
toen immers de mogelijkheid aa.nwezig werd 
geacht, dat redelijk oordelende mensen bij 
de afweging van de daar tegenover elkan
der staande belangen tot verschillend resul
taat kwamen. 

In de onderhavige mak blijkt het Hof 
echter van mening, dat de vordering van 
verweerders beweerde eigendom niet geacht 
kan worde~ naar het oordeel van de vor
derende instantie in overeenstemming te 
zijn met het ,algemeen belang, hetgeen, 
waar het hier betrof een vordering "ten be
hoeve van de voedselvoorzieningH m.L niet 
anders kan betekenen, dan dat de Secreta
ris-Generaal van Landbouw, die "onder het 
motto van voedselvoorziening" vorderde ter 
wille van de, onder het Departement van 
Financiën ressorterende Afdeling Domeinen 
teneinde a.ldus ,,het oude geschil met de 
oevereigenaren voor goed ten gunste van 
die Afdeling te beslechten", de bevoegdheid 
tot vorderen, welke hem, voor wat betreft 
de onder zijn Departement ressorterende 
aangelegenheden, waaronder de voedsel
voorziening, toekwam, kennelijk heeft aan
gewend voor een ander doel, dan waartoe 
zij hem was gegeven, en, ·dusdoende, rede
lijkerwijze niet geacht kon worden te oor
delen, dat die vordering in overeenstemmig 
was met het door hem te behartigen alge
meen belang van de voedsel voorziening, 
waar die vordering, naar het Hof fette]Jjk, 
\lP grond van de in het arrest genoemde 
vermoedens, vaststelt, kennelijk een ander 
doel beoogde, dan dat hetwelk krachtens de 
strekking van het Algemeen Vorderingsbe
sluit voor die autoriteit mocht gelden. Hier
aan doet, meen ik, niet a.f, dat de vordering 
wellicht het oog zoude hebben gehad op een 

· ander - _zij het eveneens openbaar - be
lang, als waarop het bestreden arrest schijnt 

te zinspelen in r.o.v. 2 (5), waarin sprake is 
van een nieuwe v.erka veling van de gevor
derde gronden met nieuwe eigenaren, waar
mede men echter, volgens het Hof, de voed
selvool"'Ziening niet zal dienen. Hier zoude 
dan evenwel sprake zijn van een andere 
drijfveer, zij het ook aan het algemeen ba
lang ontleend, dan die welke naar de strek
king en naar de tekst van het Algemeen 
Vorderingsbesluit de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visserij bij het doen van zijn vordering 
mocht leiden, hetgeen Uw Raad in zjjn 
meergemeld arrest van 14 .Januari 1919 niet 
toelaatbaar oordeelde. 

Of de Secretaris-Generaal van Land
bouw en Visserij bij het doen der vordering 
in het belang der voedselvoorziening, 1n 
dezen welllcht misleid door de Afdeling Do
meinen van het Departement van Finan
ciën, persoonlijk te goeder trouw heeft ge
handeld, doet, naar het mij voorkomt, uiet 
af aan de feitelijke vaststelling van het Hot, 
dat de bevoegdheid tot vorderen door ge
noemde functionaris ie aangewend voor 
een ander doel, dan waarvoor van die be
voegdheid mocht worden gebruik gemaakt, 

J terwijl - ook al mocht het belang der vóed
selvoorziening bij de vordering niet geheel 
en al zijn uit te schakelen - het Hof m.i. 
door te overwegen, dat die vordering niet is 
geschied om daarmede in de eerste plaats 
het belang van de voedselvoorziening te 
dienen, daarbij evenwel uitdrukkelijk voo11-
opstellende, dat de vorderillg plaats vond 
teneinde het oude geschil van Domeinen 
met de oevereigenaren voor goed op de door 
Domeinen gewenste wijze te beslechten, dui
delijk heeft willen doen uitkomen, dat het 
belang der voedselvoorziening in elk geval 
de vordering niet heeft gedragen, zodat ook 
het derde middel. mede wat betreft de in het 
slot daarvan vervatte motiveringsklacht, 
mij niet gegrond lijkt. 

Mitsdien van oordeel, dat de aa.ngevoerde 
middelen niet tot het daarmede beoogde ge
volg zullen kunnen leiden, concludeer ik tot 
vetwerping van het beroep, met veroor<le
ling van' de eisers tot cassatie in de daarop 
gevaUen kosten. 

(N • .J.) 

!5 Juni 19,f.9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Aan het feit, dat de vader van de min
derjarige pa.tient, toen deze in een in
richting werd opgenomen, woonplaats 
pad te U., doet niet af, dat deze vader 
ten tijde der opneming was gedetineerd 
en de patlent zelf door de Officier van 
.Justitie aan de zorgen van de Voogdij
raad was toevertrouwd, daar uit een en 
ander niet voortvloeit, dat de vader op 
even bedoeld tijdstip de ouderlijke macht 
over de patient niet uitoefende in de zin 
van art, 78 B. W. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon-
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plaats van de armlastige krankzinnige J. J. 
Pouw; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 17 November 1948, No. 1308/1, en 8 
Juni 1949, No. 1308 (1948)/1/204; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 18 Juni 1949, af
deling Maatschappelijke Zorg I (Bureau 
Algemene en Juridische Zaken) No. 17298 
(W); 

0. dat J. J. Pouw, geboren 30 Juni 1939, 
op 4 April 1946 werd opgenomen in Huize 
Assisië te Udenhout; dat de inmiddels over
leden vader van deze minderjarige zijn do
micilie te Utrecht had, doch tijdens de op
neming gedetineerd was; dat de moeder op 
1 Maart 1944 uit de ouderlijke macht over 
deze minderjarige is ont.zet; 

dat burgemeester en wethouders van 
Utrecht stellen, dat in April 1946 geen der 
ouders de ouderlijke macht over J. J. Pouw 
uitoefende, daar de moeder uit de ouder• 
lijke macht was ont.zet en de vader buiten 
de mogelijkheid was de ouderlijke macht 
uit te oefenen; dat in de voogdij tot dusver 
niet werd voorzien; dat mitsdien geen 
woonplaats in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek is aan te wijzen, wdat de verple
gingskosten voor rekening van het Rijk 
komen; 

O. dat de vader van de minderjarige J. J. 
Pouw, toen deze in een inrichting werd op
genomen, woonplaats had te Utrecht; 

dat deze gemeen te dus ingevolge artikel 
78 van het Burgerlijk Wetboek tevens als 
woonplaats van de genoemde minderjarige 
is aan te merken; 

dat hieraan niet afdoet, dat de vader van 
de patiënt teil tijde van diens opneming 
was gedetineerd, en de patiënt zelf door de 
Officier van Justitie aan de zorgen van -de 
Voogdijraad was toevertrouwd, daar uit een 
en ander niet voortvloeit, dat de vader op 
evenbedoeld tijdstip de ouderlijke macht 
over de patiënt niet uitoefende in de zin 
van artikel 78 van het Burgerlijk Wetboek; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Utrecht aan te wijzen als 

woonplaats van de armlastige krankzinnige 
J. J. Pouw voor de toepassing van artikel 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

!5 Juni 19,49. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 97 en 58, 1e lid; Bezoldi
gingsregeling Politie 1947 art. 2). 

Het doen van een mondelinge uit
spraak, ondanks dat ter terechtzitting 
is medegedeeld, dat binnen 3 weken uit
_spraak zal worden gedaan, terwijl van 
een mondelinge uitspraak niet werd ge
rept, kan niet leiden tot vernietiging der 
aangevallen uitspraak, nu niet is ge-

bleken, dat een van de leden 'fan het 
A.G. zich tegen het doen van e~ mon
delinge uitspraak heeft verzet e\l eiser 
doer het doen van een mondelinàe uit
spraak niet in zijn belangen is ges~. 

Het bestreden besluit bevat i.C\ wèl 
een weigering om terug te komen op een 
vroeger besluit, zij het. dat dit een an
der besluit is dan door de eerste rec\ter 
werd aangenomen. Uitspraak, w. b., 
mitsdien bevestigd op andere grond\n. 

Een door de Minister van Justitie l Jl. 
belang v. d. dienst verplaatste opp~
wacbtmeester der Staatspolitie wordt 
m.i.v. 1 Juni 1946 door de Burgemeeste• 
van Rotterdam benoemd tot agent van 
politie le klasse en door de Insp.-Gen. 
der Rijkspolitie ingaande 1 Juni 1946 
eervol ontslagen. Over het tijdvak 1 
Januari tot 1 Juni 1946 kent de Alg, 
Insp. van Politie hem alsnog de rang 
van wachtmeester le klasse der R. P. 
toe. Betrokkene verzocht daarop de 
Burgemeester aanstelling als hoofd
agent. 

De c.r. laat daar, of de Alg. Insp. wel 
bevoegd was zijn besluit t.a.v. eiser te 
nemen, doch zek~r was deze niet op 
grond van enig alg. verb. voorschrift 
verplicht dat besluit te nemen. 

Voor de Burgemeester bestond daar
om niet enige verplichting op zijn be
noemingsbesluit terug te komen. 

De rang van opperwachtmeester der 
staatspolitie kan in het algemeen gelijk
waardig worden geacht aan de rangen 
van wachtmeester der rijkspolitie en 
van agent van gemeentepolitie. 

G. Glansd.orp, wonende te Rotterdam, 
eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Burgemeester van Rotterdam, gedaagde 
in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.: 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding ; 
0. dat de Burgemeester van Rotterdam 

bij schrijven van 5/8 November 1948 aan 
de Hoofdcommissaris van Politie dier ge
meente het navolgende heeft medegedeeld: 

"In antwoord op Uw schrijven van 29 
Oçtober jJ. doss. No. 12469, heb ik de eer 
U mede te delen, dat ik geen aanleiding 
kan vinden op het door de hoofdagent van 
gemeentepolitie G. Glansdorp gedane ver
zoek cm toekenning van terugwerkende 
kracht van diens bevordering gunstig te 
beschikken. 

"Ik nodig U uit betrokkene namens mij 
met deze beslissing in kennis te stellen".; 

0. dat voornoemde Hoofdcommissaris 
daarop, onder dagtekening van 10 Novem
ber 1948, het na volgende aan eiser neett 
geschreven: 

"Naar aanleiding van Uw verzoek van 
13 October 1948 aan de Burgemeester be
richt ik U namens Zijnboogedelachtbare, 
dat hij mij bij brief van 8 dezer, A.Z. 3125 b 
beeft bericht, dat hij geen aanleiding kan 
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vinden, pp Uw verzoek om toeken'li.tng van.
terugwfk"kende kracht van Uw bevordering~ 
gunstij te beschikken."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rot
terdam bij mondellnge uitspraak van 23 
Maart 1949, naar de inhoud van welker 
aantekening hierbij wordt verwezen, het 
door eiser, toenmaals klager, tegen het In 
voormelde missives vervatte besluit van 
gedaagde ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaa.rd; · 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig tn 
hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift op de daarin aangegeven gronden 
de Raad verzoekt de aangevallen ultspraak 
te vernietigen en aan gedaagde op te dra.
gen, dat etser alsnog moet worden over
genomen als hoofdagent der gemeentepo
litie per 1 Juni 1946, subsldtalr toe te ken
nen een schadeloosstelllng, groot t 200 per 
jaar, voor elk jaar dat de benoeming later 
is dan 1 Januari 1948; 

In rechte: 
O. dat eiser in het beroepschrift o.m. heeft 
gesteld, dat de aangevallen uitspraak Is 
gegeven in strijd met het bepaalde in art. 
97, 2e lid, der Ambtenarenwet 1929, aange
zien "door de voorzitter van het Gerecht, 
zodra het onderzoek ter terechtzitting vol
tooid was, de uitspraak bepaald werd op 
"binnen drie weken", kennelijk doelende op 
een schriftelijke uitspraak, terwijl van een 
mondelinge uitspraak niet is gerept"; 

O. dat de voorzitter van het Ambtena
rengerecht te Rotterd&m, ter zake door 
's Raads fungerende voorzitter om inlich
tingen gevraagd. bij schrijven van 20 Met 
1949 o.m. beeft medegedeeld, dat "bet 
proces-verbaal abusievelijk behelst: ,.De 
Voorzitter sluit het onderzoek en deelt 
mede, dat terstond na raadkamer monde
llng uit.spraak zal worden gedaan:', terw)J1 
in werkelijkheid is gezegd: ,,binnen 3 we
ken zal uitspraak worden gedaan".": 

0. dat naar 's Raads oordeel zulks even
wel niet tot vernietiging deswege van de 
aangevallen uitspraak kan lelden, vermits 
- ook al ware het Juister geweest, dat ter 
openbare terechtzitting was medegedeeld, 
dat terstond na de raadkamer mondeling 
uitspraak zou worden gedaan - niet Is 
gebleken, dat een der leden van het Amb
tenarengerecht te Rotterdam zich tegen 
het doen van een mondelinge uitspraak in 
het onderwerpellJke twistgeding heeft ver
zet, en etser door het doen van een mon
deltnge uitspraak in dit twistgeding geens
zins In zijn belangen is geschaad; 

o. dat VOOI' de Raad OP grond van de 
gedingstukken en het verhandelde ter open
bare terechtzitting vaststaat: 

dat eiser, die tevoren bij de rijksveld- . 
wacht en de marechaussee werkzaam was 
geweest en met ingang van 1 Maart 1943 
bij de staatspollti~ was aangesteld, bij de 
algehele bevrijding van Nederland op 5 
Mei 1945 opperwachtmeester der staats
politie was, met standplaats Wemeldinge; 

dat de Minister van Justitie bij besluit 
va.n 10 September 1946 "de Opperwacbt-
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meester der Staat.spolitie•• G. Glanadorp 
met lngang van 16 September 1945 ln het 
belang van de dienst heeft verplaat.st van 
Wemeldinge naar Rotterdam: 

dat gedaagde bij besluit van 31 Jull 1948 
eiser, gerekend te zijn ingegaan 1 Juni 
1946-, beeft benoemd tot agent va.n ge-
meentepolltie le klasse In vaste dienst; 

dat de Inspecteur-Generaal der Rijkspo
litie bij besluit van 7 Augustus 1946 etser., 
te rekenen van 1 Juni 1946 in verba.nd met 
zijn overgang naar het gemeentelijk po. 
litiecorps te Rotterdam, eervol uit de dienst 
heeft ontslagen als ambtenaar van politie, 
aangesteld in de rang van opperwacht" 
meester der staatapolttie; 

dat gedaagde bij besluit van 18 Augustus 
1947, onder intrekking van voormeld be
sluit dd 31 Juli 1946, voorzoverre etser 
betreffende, deze heeft benoemd, gerekend 
te zijn ingegaan 1 Juni 1946, tot agent van 
gemeentepolitie in vaste dienst: 

dat de Algemeen Inspecteur van Rijke, 
polttle bij besluit van 26 Augustus 1948, 
onder overweging, dat de rang en de be
mldlglng van eiser van 1 Januari 1946 tot 
1 Juni 1946 nader behoren te worden vast
gesteld, aan eiser, te rekenen van 1 Ja
n uarl 1946, o.m. de rang heeft toegekend 
van wachtmeester der rijkspolitie le klas
se; 

dat eiser naar aanleiding van Iaatstver
meld besluit gedaagde bij schrijven van 13 
October 1948 heeft verzocht. aangezien uit 
de aanstelling per 1 Januari 1946 tot 
wachtmeester le klasse der rijkspolltle 
zijns Inziens bleek. dat bij op 1 Juni 1946 
die ra.ng bekleedde., hem in aansluiting op 
die aanstelling bij de rijkspolltle van 1 
Juni 1946 af alsnog aa.n te stellen als 
hoofdagent van gemeentepolltie te Rotter
dam: 

dat gedaagde bij besluit van 19 october 
1948, genomen nog vóórdat hij kennis had 
gekregen van evenvermeld verzoak, eiser, 
gerekend te zijn ingegaan 1 September 
19.48, beeft bevorderd tot hoofdagent van 
gemeentepolitie in vaste dienst; 

O. dat de eerste rechter het beroep on
gegrond heeft verklaard uit overweging, 
dat het te dezen bestreden besluit in wezen 
behelst een besluit om niet terug te komen 
op het voormelde besluit van geda.a.de, 
dd. 19 Oetober 1948, en deze ult.drukkell:lke 
weigering om niet terug te komen op een 
noeger besluit geheel binnen de bevoegd
heid van de Burgemeester van Rotterdam 

.,llgt, niet strijdt met enig toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift en ook niet 
op grond van misbruik van bevoegdheid 
kan worden aangetast; 

O. dat de Raad die overweging echter 
niet vermag te onderschrijven, vermits ge
daagde bij zijn opgemeld bevorderin.gabe
slutt, dd, 19 Oct.ober 1948, niet beeft ge
reageerd op eisers hiervoren omschreven 
tverzoek van 13 October 1948, doch zulks 
eerst heeft gedaan bU het te dezen be
streden besluit; 

dat bedoeld verzoek trouwens ook niet 

2I 
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strekte tot het verkrijgen. van een bevor
dering van agent tot hoofdagent, maar tot 
het verkrijgen van een aaneelling per 1 
Juni 1946 onmiddellijk In de rang van 
hoofdagent; 

o.. dat echter, naar ook namens gedaag" 
de ter openbare terechtzitting van deze 
Raad subsidiair terecht is betoogd. het te 
dezen bestreden besluit wèl een weigering 
bevat terug te komen op een vroeger be
alult, en wet op het vorenvermelde besluit 
van gedaagde, dd. 18 Augustus 1S47, waar
bij etser met ingang van 1 Juni 1946 werd 
benoemd tot agent van gemeentePolltie te 
Rotterdam; 

O. toch, da.t dit besluit van 18 Augustus 
1947 la genomen o.m. gelet op de bepalln
gen van de BezoldtgtD.gBregellng Politie 
1947 (K. B. van 9 April 1947, S. H 111) en 
dit besluit, nu elaer daartegen geen beroep 
heeft ingesteld, rechtens onaantastbaar is 
geworden; 

O. dat etser van mening Is, dat voor ge
daagde de verplichting bestond. zulks naar 
aanleiding van eisers benoeming door de 
Algemeen Inspecteur van Rtjkapolltle tot 
wachtmeester der rljkapolltte le kla.sse, 
met ingang van 1 Januari 1946, met deze 
lnechatting rekening te houden door hem 
alsnog per 1 Juni 194-8 aan te stellen tot 
hoofdagent van gemeentepolitie; 

0. dat de Raad etser hierin echter niet 
vermag te volgen, omdat - nog geheel 
èlaargelaten, · of de Algemeen Inspecteur 

~5 Ja11,f 19.fB. UITSPRAAK van i Cen
trale Raad van Beroep. ( Amb naren
wet 1929 a.rt. 58, 2e lid; Range besluit 
politieperaoneel art. 3; Poli tl ucht
reglement art. 3). 

Niet onevenredig is de straf van· te
rugzetting in rang en voor on be~lde 
tJjd met vennlnderlng van bezold.tfpng 
en het begane pltchtsverzulm, hierin 
bestaande, dat de hoofdinspecteur van 
gemeent~Polltle, dle een hem voor een 
nader onderzoek ter beschikking ges-1-
de gedetineerde verdachte verschillQb
de vrijheden toekent ln grotere mate en 
gedurende langere tijd dan redelijket
wijs verantwoord was. Anders het a.g" 
dat de straf° te licht vond. 

De h,oofdlnspecteur heeft te deze niet 
gehandeld als hulpofficier van justitie, 
doch als ambtenaar van politie. 

In de voor het politiepersoneel gel
dende voorschriften wordt duideliJk on
derscheid gemaakt tussen ~gen func
tie. Terugzetting van een hoofdinspec
teur van polltie (ambtenaar le klasse) 
kon dus geschieden tot de rang van In
specteur (ambtenaar 2e klasse). 

IL, wonende te A.. eiser in hoger beroep, 
tegen: . 

de Burgemeester van Amsterdam. gedaag" 
de In hoger beroep. 

\ran Rijkspolitie wel bevoegd was zijn vo" De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
ren.aangehaald besluit van 28 Augustus Wat aangaat de feiten. 'V'tlfl. het twi.Btgedmg : 
1948 ten aanzien van etser te nemen - o. dat gedaa.gde bij besluit van 22 April 
zeker niet gezegd kan worden, dat de Al- 1948 (welk besluit volledig la weergegeven 
gemeen Inspecteur van R.iJ"kspolitie krach- tn de na te melden uitspraak van het 
tens enig algemeen verbindend voorschrift .<\mbtenarengerecht) eiser als hoofdlnspec
verpllcht was dat besluit ten aanzien van teur van gemeentepolitie (ambtenaar le 
eiser te nemen; ◄ klasse) met ingang van 1 Met 1948 heeft 

dat hierbij opmerking verdient, dat de gestraft met terugzetting ,,tot de rang van 
rang van opperwachtmeester der staats- inspecteur van gemeentepolitie (ambtenaar 
politie In het al~een geliJlcwaardtg kan 2e klasse)" voor onbepaalde tijd en met 
worden geacht aan de rangen van wacht- vermindering van bezoldiging, en diens 
meester der riJlcspolltle en van agent van bezoldiging met Ingang van 1 Mei 1948 
gemeentepolitie; heeft vastgesteld op f 5000 en zijn pen-

0. dat mitsdien niet met recht kan wor- sloensgrondslag op f 6002, onder toekenning 
den betoogd, dat voor gedaagde door dat van een tijdelijke pensioenstoelage van 
besluit van de Algemeen Inspecteur van f 436•09 per jaar; en 
Rijkspolitie de veri>llchtlng ontstond op dat gedaagde vervolgens bij besluit van 
zijn besluit van 18 Augustus 1947 terug te 9 Augustus 1948 (hetwelk In na te melden 
ko.m.en; 

O. dat het te dezen bestreden besluit der- uitspraak van het Ambtenarengerecht 
haJve nfet gezegd kan worden te strijden eveneens volledig is weergegeven) 1n het 
met enig toepasselblt algemeen verbindend besluit van 22 April 1948 o.a. In zoverre 
voorschrift, noch ook, dat gedaagde, dat wijziging heeft gebracht, dat de bemldt
beelult nemende, van zijn bevoegdheid om ging met ingang van 1 Mei 194_8 is vastge
niet op zijn vroegere besluit terug te ko" steld op f 6800, ond-er toekenning van een 
men, kenneUJlt een ander gebruik heeft persoonlijke toel$.ge van f 406 en dat de 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor pensioensgrondslag Is vastgesteld op f 6468: 
die bevoegdheid Is gegeven; 0. dat het Ambtena.rengerecht te Am-

0. dat het beroep van eiser bij de be- sterdam bij uitspraa.k. van 1 April 1949 -
streden uitspraak dientengevolge terecht naar welker inhoud hierbij wordt verwe
ongegrond is verklaard en die uitspraak, zen - het besluit van 22 April 1948, zoals 
z1j het op andere gronden, dan waarop zij, dit is gewijzigd bij het besluit van 9 Aug. 
werd gewezen, moet worden bevestigd; 1948, nietig heeft verklaard: 

Rechtdoende: 0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
Bevestigt de uitspraak, waarv&n beroep. hoger beroep heeft ingesteld en op de bij 

{A. B.) het beroepschrift aangevoerde gronden 
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heeft velzocht die uitspraak te vernietigen 
en het Jeslult van 22 April 1948, voorzover 
hierboven weergegeven, nietig te 'Verkla
ren; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie ln 
overweging heeft gegeven de uitspraak van 
het A.mbtenarengerecht te bevestigen: 

In. rechte : 
0, dat de Raad zich verenigt met de eer

ste vier rechtsoverwegingen der aangeval
len uitspraak en die overneemt, behoudens 
dat In de Se overweging in het 2e "da.t" In 
plaats van "21 November" moet worden ge. 
lezen: 20 November; 

0. dat de Raad op grond van de te- dezen 
vaststaande feiten van oordeel is, dat eiser 
zich heeft schuldig gemaakt aan plichts
verzuim, als bedoeld In art. 2 van hét Po
litietuchtreglement. welk plichtsverzuim 
hierin bestaat, dat eiser, als chef van de af
deling ,,economische recherche". ertoe heeft 
medegewerkt, dat aan een verdachte, die ln 
ver-ukerde bewaring was gesteld, verschil
lende vrijheden zijn toegestaan gedurende~ 
veel langere tijd en in een veel grotere mate 
dan redelijkerwijs verantwoord was; 

0. dat vanwege gedaagde ls aangenomen, 
dat eiser daarbij is geleld door andere mo
tieven dan die, verband houdende met het 
opsl)Oren van een strafbaar feit, maar ge. 
daagde in geen enkel opzicht heeft kunnen 
aangeven, welke die motieven dan zouden 
zijn geweest; 

dat het Ambtenarengerecht als een ver
moeden ln eisers nadeel heeft uitgelegd, dat 
hij bij zijn verhoor door de commissaris van 
gemeentepolltle D. mededelingen heeft ge
daan ln strijd met de waarheid; 

.0. dat de Raad van oordeel Is, dat dit af
leggen van verklaringen ln strijd met de 
waarheid nlet alleen ten sterkste moet wor
den afgekeurd, maar zulks op zich zelf ook 
als pllchtaverzuim In de zin van art. 2 van 
het Polltietuchtreglement moet worden aan
gemerkt, en dat eiser door die gedraging de 
schijn enigermate tegen zich heeft; 

dat de Raad echter niet overtuigd ls en 
mitsdien nlet aanneemt, dat eiser zich der
mate zou hebben misdragen als door ge
daagde en het Ambtenarengerecht is ver
ondersteld en aangenomen: 

0. dat de Raad, wat de onderhavige aan
gelegenheid betreft, dan ook ntet méér kan 
aanvaarden, dan dat eiser zich heeft schul
dig gemaakt aan het evenvermelde pllcht&
verzuim en aan dat, hlervoren in de 2e 
rechtsoverweging omschreven: waarbij nog 
opmerking verdient, dat de Raad op grond 
der gedingstukken de indruk heeft verkre
gen, dat eiser zich in belangrijke mate heeft 
laten lelden door de rechercheurs, die het op. 
sportngswerk onder zijn leiding moesten 
uitvoeren (hetgeen. ten aanzien van etser als 

. een ernstig tekortkomen moet worden be
schouwd): 

0. dat naar 's Raads oordeel de handel
wijoo ten aanzien van de ln de 2e rechts
overweging bedoelde verdachte niet kan 
worden gezien als een nlet-stra.fwaardlge 

beleidsfout, maar ook al was eiser niet te 
kwader trouw, moet worden aangemerkt 
als pllchtsverzuim ln de zln van art. 2 van 
het Polltletuchtreglement, hetgeen lmmera 
- naar ln het 2e lid van dit artikel uit
drukkelijk ls bepaald - omvat zowel het 
overtreden van enig voorschrift als het 
doen of nalaten van leta, hetwelk een goed 
ambtenaar ln gelijke omstandigheden be-
hoort na te laten of te doen; 

0. dat eiser ook ln het beroepschrift 
heeft betoogd, dat, als hij verkeerd beeft 
gehandeld, hij dit heeft gedaan niet als 
hoofdinspecteur van gemeentepolitie, maar 
als hulpofficier van Justitie, zodat niet ge
daagde, maar alleen de officier van justitie 
bevoegd zou zijn een correctie toe te dienen. 
doch de Raad, mede gelet op artikel 166 
Sv., met het Ambtenarengerecht van oor
deel is, dat eiser te deoon niet heeft ge
handeld als hulp0fficier van justitie; 

dat trouwens, bliJ"k.ens het bepaalde in 
art. 1 van het K. B. van 12 Mei 19'6, 
staatsblad F 72, eiser de hoedanigheid van 
hulpofficier van justitie slechts bezat ln 
zijn functie van hoofdinspecteur van ge
meentepolltle, zodat pllchtsv.erzutm als 
hulpofficier van justitie hem strafwaardig 
zou doen zijn als ambtenaa.r van gemeente
politie; 

0. voorts, dat ook de Raad aanneemt, dat 
bij het bestreden besluit is bedoeld etser 
mede te straffen voor zijn optreden in zake 
de aangelegenheid met het bestuur der 
voetbalvereniging ,;A.", omschreven ln de 
lle rechtsoverweging der aangevallen uit
spraak, welke overweging de Raad tot de 
zijne maakt; 

0. dat de Raad echter, mede gelet op de 
verklaringen te zijner terechtzitting afge
legd door de getulgendeskundigen R., R. 
en M., allen voornoemd, als vaststaande 
aanneemt, dat een optreden als daarom
schreven, onder de hier aanwezige omstan
digheden niet als plichtsverzuim kan wor
den aangemerkt en dus In het onderh&
vige geding verder buiten beschouwing 
moet blijven; 

0. dat gedaagde Ingevolge het bepaa.lde 
in art. 3 van het Politietuchtreglement be
voogd was aan eiser ter zake van het hier
voren tn de 2e en '4e rechtsoverweging om
schreven pllchtsverzulm op te leggen o.a. 
de straf van terugzetting ln rang voor on
bepaalde tijd en met vermindering van be
zoldiging, zodat het bestreden besluit in zo. 
verre niet ln strijd is met dat algemeen 
verbindend voorschrift; 

0. dat strijd met enig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrltt evenmin aan
wezig ls, doordat in het bestreden besluit 
niet is vermeld om welke redenen de straf
oplegging plaats heeft, aangezien - al la 
zodanige vermelding naar 's Raads oordeel 
althans ln de regel, inderdaad wenselijk -
noch het Polttietuchtreglement noch enig 
ander toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift voorschrijft, dat zulks dient te 
geschieden; 



1949 25 JUNI 324 

0. dat eiser ook heeft aangevoerd, dat hij 
niet in de gelegenheid la gesteld zich mon
deling te verantwoorden overeenkomstig 
het bepaalde in art. 7 van het Pollttetucht
reglement. maar ook deze grief naar 'a 
Raads oordeel moet worden verworpen; 

dat zich immers onder de gedingstukken 
bevindt een afschrift van het "proces-ver
baal als bedoeld ln art. 7 van het Politie
tuchtreglement, houdende de verantwoor
ding'' van elaer, welk proces-verbaal Is on
dertekend zowel door de commissaris van 
gemeentepolitie te A. D. als door eiser en 
waarin is vermeld, dat eerst.genoemde eiser 
op 11 Febr. 1948 heeft verhoord naar aan
leiding van "bijgaande processen-verbaal 
en rapport dd. 20 Januari 1948" en dat 

· etser, nadat de commissaris hem deze pro
cessen-verbaal had voorgeleze~ zich ver
antwoordde als volgt: .,.Met de verklarin
gen, welke ik op 11, 19, 20 en 26 Januari 
1948 voor U heb afgelegd en welke U mij 
zo juist hebt voorgelezen. ga ik accoord. 
Ik heb daar niets aan toe te voegen"; 

dat dit proces-verbaal weliswaar niet ge
heel In overeenstemming Is met de werke
lijkheid, daar uit de verklaring, door de 
commissaris D. als getuige-deskundige af
gelegd ter terechtzitting van het Ambte
narengerecht van 4 Nov. 1948, bUJ°kt, dat de 
vroeg'er opgemaakte processen-verbaal aan 
eiser bij zijn verantwoording op 11 Febr. 
1948 niet opnieuw zijn voorgelezen, maar 
hem slechts is gevraagd, of hij bij zijn ver
klaringen, zoals die in de proceuen-verbaal 
waren neergelegd, bleef, waarop etser be
vestigend heeft geantwoord, maar zulks 
niet wegneemt, dat eiser - die met het 
niet opnieuw voorlezen dier processen-ver
baal toenmaals blijkbaar heeft ingestemd 
- op 11 Febr. 1948, dus voordat de stra.f 
werd opgelegd, wel in de gelegenheid la ge. 
steld zich mondeling te verantwoorden i 

dat hieraan niet afdoet het door eiser 
aangevoerde, dat hij niet na 11 Febr. 1948 
in de gelegenheid Is gesteld kennis te ne
men van de opinie van de hoofdcommissa.- . 
ris van gemeentepolitie te A.; 

dat hiermede ook niet is gehandeld in 
strijd met het 3e lid van art. 7 van het 
Polltletuchtreglement, nu eiser niet het 
verlangen heeft geuit van het rapport van 
de hoofdcommissaris kennis te nemen; 

0. dat de Raad voorts ook niet deelt 
eisers standpunt, dat de "onmiddellijk on
der zijn rang volgende rang'', tot welke de 
terugzetting ln rang volgens het 3e Ud on
der 9e van art. 3 van het Polltietuchtregle
ment slechts mag geschieden, Is de rang 
van "hoofdinspecteur van polltte-ambte
naar 2e klasse" en niet die van "inspec
teur van politie-ambtenaar 2e klasse" ~ 

dat de Raad zich dienaangaande integen
deel geheel verenigt met hetgeen in de 18e. 
19e en 20e rechtsoverweging der aangeval
len uitspraak is vervat; 

dat daaraan, naar aanleiding van het 
door en namens eiser betoogde, nog wordt 
toegevoegd, dat in de voor het polltleper-

soneel geldende voorschriften dui~l.ijk on
derscheid wordt gemaakt tussen "11-ng'! en 
"functie", geliJk inzonderheid blijkt lJ.it het 
Rangenbesluit Politiepersoneel, vasttesteld 
bij K. B. van 30 Nov. 1946. Staa.tsll)ad G 
339 (in de contra-memorie is ten on-.echte 
beweerd, dat hét Voorlopig &ngen\'oor
schrift Personeel Gemeentepolitie, vqt.ge
steld bij beschikking van de Minister van 
Binnenla.ndse Zaken van 7 Mei 1946. nog 
steeds van kracht zou zijn, zijnde die l>e
schik.klng door deze Minister ingetro~n 
bij zijn beschikking van 6 Febr. 1947, op
genomen in de Staat.scourant van 14 Fell:'. 
1947, no. 82), naar welk besluit uitdrukk.e-
lijk is verwezen in art. 1 van het Bezoldi
gingsreglement Politie 1948, vastgesteld bij 
K. B. van 14 April 1948, Staa.uiblad I 161 
en ln werking getreden op 17 April d.&. v .• 
en ook in artikel 2 van de sinds laatstge
noemde datum buiten werking getreden 
Bezoldiglngsregellng Politie 1947 vastge
steld bij K. B. van 9 April 1947, staatsblad 
H 111; 

dat hierop geen inbreuk wordt gemaakt 
doordat in de bijlage B, behorende bij het 
Bezoldigingsreglement Politle 1948, onder 
de rubriek "rang" onder de nummers 8 en 
9 wordt genoemd "Ambtenaar 2e kl. In
specteur", onderscheidenlijk "Ambtenaar 
2e. kl. Hoofdinspect~mr of Insp.korpschef" ; 

dat aan het vorenstaande ook niet af
doet, dat de rangonderacheldin.gatekenen 
voor een ambtenaar 2e klasse in de functie 
van hoofdinspecteur van politie andere zijn 
dan In de functie van Inspecteur van po
litie; 

dat dan ook moet worden aangenomen. 
dat mede voor de toepaesing van art. 3 
van het Politietuchtreglement de onmid
dellijk onder de rang van ambtenaar te 
klasse volgende rang ls die van ambtenaar 
2e klasse en dat het bestreden besluit 
(waarin tussen "rang" en "functie" geen 
welomschreven onderscheid ls gemaakt) 
daarom niet tn strijd is met dat algemeen 
verbindend voorschrift, voorzover de terug
zetting niet beeft plaats gehad in de 
hoogstl;>ezoldigde der functies, welke door 
een ambtenaar 2e klasse der gemeente
polltie kunnen worden vervuld: 

O. dat ook overigens niet is gebleken, dat 
gedaagde'& besluit van 22 April 1948, zoals 
het bij besluit van 9 Aug. 1948 Is gewijzigd.· 
met enig toepasseliJ'k algemeen verbindend 
voorschrift in strijd is, en evenmin, dat 
gedaagde bij het nemen van dat besluit 
van enige bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein
de~ waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0, dat ten slotte nog moet worden be
oordeeld, of er tussen de gepleegde overtre" 
ding en de bij het bestreden besluit opge
legde stra.f onevenredigheid bestaat; 

0. dat de Raad, in acht nemende, dat 
eiser door het hierboven in de 2e rechts
overweging vermelde plichtsverzuim in zijn 
beleid als chef der afdeling "economische 
recherche" in ernstige mate is tekort ge-
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schoten en voorts nog lettend op het in rubricering van wedden in voormelde bij
de 4e ~htsoverweging bedoelde pllchts- lage van het Bezoldigingsreglement Politie 
verzuim, die vraag ontkennend beant- 1948 geen inbreuk wordt gemaakt, vermits 
woordt; ' door deze rubricering niet is geschapen de 

0. dat uit het vorenst.aande volgt, dat bij rang van ambtenaar 2e klasse hoofdln8pec
de aangevallen uitspraak het bestreden be- t,!ur of inspecteur-korpschef naast de rang 
sluit ten onrechte nietig is verklaard en van ambtenaar 2e klasse· inspecteur, doch 
dat die uitspraak moet worden vernietigd slechts afzonderlijke wedden zijn vastge
met ongegrond-verklaring van het in eer- steld voor ambtenaren 2e klasse, al naar 
ste aanleg ingestelde beroep;- · geJa.ng zij uitoefenen de functie van hoofd-

0. dat de Raad termen aanwezig acht om inspecteur of Inspecteur korpschef, dan wel 
aan eiser de kosten, gemaakt tot het voor- de functie van inspecteur; 
brengen der vorengenoemde getuigen-des- 0. dat, nu niet enig voorschrift verweer
kundigen, geheel uit 's Rijks kas te ver- der oplegt de verplichting om bij de onder-
goeden, en wel tot een bedrag van f 16,60; bavige treugzettlng in rang klager te hand-

Rechtdoende: haven in de functie van hoofdinspecteur, 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; verweerder bevoegd was om bij de onder
Verklaart het door eiser in eerste aanleg havige terugzetting ln rang klager te band-

tngei;itelde beroep alsnog ongegrond; van ambtenaar 2e klasse, hem op te dra.-
Beveelt, dat aan eiser de kosten. ge- gen de functie van Inspecteur en zijn sa.la

ntaakt tot het voorbrengen der vorenge- ris en pensioengrondslag dienovereenkom
noemde getulgen-deskundigent uit •• RiJks st1g met inachtneming van de bepe.lingen 
kas zullen worden vergoed, tot een bedrag van het Bezoldigingsreglement Politie 1948 
van f 16,60. vast te stellen. 

Het a.g. had o.m. overwogen: 
0. dat het Gerecht hierbij opmerkt, dat, 

· al moge klager geen beroep hebben inge
steld tegen het In de vierde feitelijke over
weging vermelde besluit van verweerder 
dd. 9 Aug. 1948, waarbij, hangende deze 
procedure, voorzegd strafbesluit 1B gewij
zigd, het aangevallen strafbesluit in zijn 
gewijzigde vorm aan het oordeel van het 
Gerecht la onderworpen, zijnde immers de 
oorspronkelijke inhoud van dat besluit voor 
zover daarin wijziging werd gebracht, als 
niet meer bestaande, thans feitelijk en 
rechtens irrelevant; 

dat het Gerecht dan ook ten deze als "be
streden besluit" beschouwt verweerders 
strafbesluit van 22 April 1948, zoals dit 
door verweerders besluit van 9 Aug. 1948 
is gewijzigd; 

0. dat namens klager nog is aangevoerd, 
dat venNerder, nu in artikel S, lid 3, sub 
9°, van het Po1it1etuchtreglement 1B be
paald, dat terugzetting in rang bestaat in 
het overbrengen van de gestrafte naar de 
onmiddellijk onder zijn rang volgende rang, 
hem niet had mogen terugstellen tot de 
rang van ambtenaar van politie 2e klasse, 
ln de functie van inspecteur, doch hem 
slechts had kunnen terugstellen tot de 
rang van ambtenaar 2e klasse in de func
tie van hoofdtnapecteur, waarbij klager een 
beroep heeft gedaan op de bijlage B, beho
rende bij het Bezoldigingsreglement Politie 
1948, in de wedderubrlek van welke btjlage 
sub 10 wordt genoemd de rang van amb
tenaar le klasse, sub 9 de rang van ambo 
t.enaar 2e klasse hoofdinspecteur of inspec, 
teur-korpschet en sub 8 de rang van amb
tenaar 2e klasse inspecteur; 

O. dat het Gerecht het standpunt van 
klager niet kan delen, aangezien volgens 
het Rangenbesluit Politiepersoneel de on
middellijk onder de rang van ambtenaar le 
klasse volgende rang die ls van ambtenaar 
2e klasse, op welke ra.nglndeling door de 

(A.B.) 

!7 Jtni 194:9. UITSPRAAK van de Bijzon
dere Ra.ad van Cassatie. ( Sr. artt. 8, 102; 
Wet R. 0. art. 99: La.ndoorlogreglement 
art. 31; Uitleveringswet art. 7). 

Art. 99 sub 2° der Wet R. O. moet 
gea.cht worden t.a.v. de t.aak van den 
Bijz. Raad van Cassatie een uitbreiding 
te hebben ondergaan In dien zin, dat 
hem is opgedragen, de sententies der 
bijz. gerechtshoven eventueel ook te 
toetsen aan de in aanmerking komende, 
voor hun rechtspraak beslissende, nor
men van internationaal recht. 

Wat er ook zij van de betekenis van 
het technische specialtteitsbeglnsel als 

• norm van verondersteld aanvullend ge
woo;nterecht in gevallen van stilzwijgen 
van een normaal uitleveringsverdrag, 
in elk geval wJJst niets er op, dat in de 
(uitvoerig weergegeven) intergealllaer
de documentatie en praktijk met be
trekking tot de wederzijdae overleve
ring van "oorlogsmisdadigers" ter be
rechting ter plaatse hunner misdrijven, 
dit beginsel stilzwijgend geïncorporeerd 
zou moeten worden gea.cht. 

Art. 7 der Uitleveringswet biedt in 
deze geen grondslag de niet-ontvanke
lijkheid van den Proc.-Fiscaa.l met suc
ces in te roepen. De Ned. rechter be
hoeft geen bezwaar te maken tegen ~
rechting van Iemand, die in afwijking 
van de Ned. opvatting zonder speclall
teitsvoorwaarde door het buitenland aan 
Nederland mu zijn uit.geleverd. Boven
dien ligt de gehele materie der interge
allieerde uitlevering van nationale en 
internationale "oorlogsmisdadigers" 
buiten het terrein der Uitleveringswet, 
omdat het hier juist typisch politieke 
misdrijven geldt. 

Op vredes-spionnage zijn de voor-
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schriften omtrent oorlogsrechtelijke 
aptonnage, vervat ID afd. 2 btdst. 2 
La.ndoorlogreglement, niet, zelfs niet bij 
wijze van analogie toepasae].ljk; zodanig 
optreden valt uitsluitend onder het na
tionale strafrecht van den benadeelden 
staat. · 

De namens req. ingeroepen, door de 
Ned. wet voor toepUeing van het na
tionale strafrecht ingevoerde gelijkstel
ling van een periode van dreigenden 
oorlog met den oorlogstoestand, vermag 
in geen geval uitbreiding te geven aan 
het volkenrechtelijk begrip van oor
logsspionnage. 

Art. 31 Landoorlogreglement geldt al. 
leen voor mllltairen. 

Spionnage in den zin van dat artikel 
is alleen dan aanwezi.g, wanneer de 
handelingen zijn gepleegd in de opera
tie-zone van een oorlogvoerende. 

Het opzettelijk een enveloppe met mi. 
lltaire gegevens, waarvan. naar req. 
wist, de kennisgeving voor de Duitse 
oorlogvoering van belang zou zijn, van 
derden in ontva.llgSt nemen ter doorzen
ding aan den berucbten Duitser Dr Ot
to Butt1ng en met dat doel die envelop
pe in zijn woning bewaren en verber
gen, is reeds het voltooide delict van 
hulpverlening aan den vijand. Het ant
woord op de vraag of iemand door be
paalde ba.ndellngen den vijand hulp 
heeft verleend in den zin van art. 102 
Sr. is niet afhankelijk van het uiteinde
lijk reeultaat, noch van de doeltreffend
heid van die hulp, maar veeleer hiervan 
of de door hem gepleegde handelingen 
ten tijde van het plegen ervan door den 
vijand geacht werden in het belang van 
zijn oorlogvoerin:g t~ zijn - het.geen in 
het algemeen reeds beslissend is - en 
of die handellngen gericht waren op êen 
resultaat, dat, objectief bezien, de Duitse 
oorlogvoering kon dienen. 

Op het beroep van Alfred Flesche. van 
beroep kOOPID&llt wonende te Haarlem. 
thans in bews.rtng gesteld in de "Centrale 
Bewaa.rpla&ts Scheveningen" te 's-Gra ven
bage, req. van cassatie tegen een sententie 

, van het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam. 
Derde Kamer van 17 Febr. 1949, waarbij hij 
werd schuldig verklaard aan: Poging 'tot 
"ol)Zettelijk. gedurende den tijd, waarin de 
huidige oorlog dreigende wes, den vijand 
hulp verlenen" en met toepassing van de 
artt. 27, 28, 46 en 102 Sr., 1, 7b, 8, 9, 11, 12, 
22 en 23 B.B.S. werd veroordeeld tot ge. 
vangenisst.raf voor den tijd van vijf jaren. 
met bepaling, dat de tijd, door den veroor
deelde vóór de tenuitvoerlegging dezer uit
spraak sedert 22 Nov. 1946 ID voorlopige 
hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering 
dezer straf geheel zal worden in mtndering 
gebracht en met ontzetting van het recht 
van het bekleden-van ambten, een en ander 
voor den duur van het leven. 

·fl De Bijz. Raad van Cassatie, enz.; 
" Gehoord het verslag van den IU!p.dsbeer 
van Driest; 

Gehoord den req. omtrent zijn per8D(>n en 
.zijn persoonUjke omstandigheden; 

Gelet op ,Je middelen van caasatle, voor
gesteld bij schriftuur, luidende: 

L 8., althans v. t. van de artt. 8 Sr,t ala" 
mede van de artt. 3 en 13a Wet A.B., ver" 
mits h-et BUz. Gerechtshof den Proc.-Fi.seaal 
ontvankelijk heeft verklaard. zulks ten on
rechte nu ten processe vaststond, dat de 
Minister van Justitie telegrafisch verdaob
te's uitlevering beeft gevraagd ter zake van 
verdenking van "robbery and blackmail 
with tbreat of violence", welke misdrijven 
In het onderhavige prooes aan verdachte in 
het geheel niet zijn telastegelegd, terwijl . 
zijn ultleveruig door de bezettingsautoritei
ten in de Engelse zöne in het geheel· niet 
was toegestaan ter 7.8.ke van het thans aan 
verdachte telaste gelegde misdrijf, zodat 
hierdoor een algemeen erkende regel van 
volkenrecht is geschonden, welke inhoudt, 
dat nimmer iemand berecht mag worden 
voor een misdrijf, waarvoor de uitlevering 
niet is gevraagd, 

II. S., althans v. t. van a.rt. 8 Sr., als
mede van de artt. 3 en 13& Wet A. B., als
mede van art. 31 Landoorlogreglement, en 
artt. 1 en 2 '✓3.Il. het Verdrag nopens de Wet
ten en Gebruiken van den oorlog te land, 
vermits het Hof zich zelf bevoegd en den 
Proc.-Ftscaal in zjjn vordering ontvankelijk 
beeft verklaard, zulks ten onrechte, daar 
verdachte, van wien vaststaat, dat bij Duits 
reserve-officier was en vanaf 1 Sept. 1939 
In actleven dienst opgeroepen onder com
mando van Oberst Leutnant Schulze
Bernett, die was toegevoegd als m111tair at
taché bij de Duitse Legatie, terwijl ver
dachte als diens plaatsvervanger was aan
gesteld, beschuldigd wordt van handelingen, 
samenhangende met of misschien deel uit
makende van spionnagebandelln.gen, waar
voor bij Ingevolge art. 31 van het L.O.R. 
niet meer ter verantwoording kan worden 
geroepen. daar hij het leger, waartoe bij be
hoorde, na zijn handelingen weder bad be
reikt; 

III. S., althans v. t. van de artt. 45 en 
102 Sr., -viermits het Hof heeft aangenomen, 
dat er zou hebben bestaan poging tot het 
misdrijt van art. 102 Sr., zulks ten onrechte. 
vermits de te laste gelegde en bewezen ver
klaarde handelingen (het uit handen van 
een ot meer andere personen hebben ont
vangen van stukken ter doorzending aan 
een zekeren Dr Otto en het bewaren en ver
bergen van een enveloppe met diezelfde 
stukken) nimmer een begin van uitvoering 
'Van het misdrijf van art. 102 konden op
leveren; 

IV. S., althans v. t. van de artt. 46, 4'1, 
48 en 102 Sr., vermits het Hof d,e telaste ge
legde feiten. zoals deze waren bewezen ver
klaard, beeft beschouwd als poging tot het 
misdrijf van art. 102, terwijl de geïncriD;li-
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neerde en bewaen feiten nimmer - zeU'.s 
al war6n zij voltooid - het voltooide mis
drijf van art. 102 zouden hebben opgeleverd, 
doch boogstens medeplichtigheid aan of uit
lok.ki.Jlg tot dit miedrijf, zijnde de aan ver
dachte telaate gelegde feiten hoogstens 
voorl>ereidings- of ondersteuningshande
lingen van genoemd misdrijf; 

v. 8., althans v. t., van de artt. 21, 28, 46 
en 102 Sr., an de artt. l, 7b, 8, 9, 11, is, 22 en 
23 B.B.S., daar het Bijz. Gerechtshof te 
Amsterdam een straf heeft opgelegd, welke 
niet geacht kan worden te beantwoorden 
aan den ernst van het misdrijf, de omstan
digheid, waaronder dit 18 begaan, en den 
persoon en de persoonlijke omstandigheden 
van den veroordeelde, en wel nog inzonder
heid wat betreft den aftrek van den tijd, 
door den veroordeelde vóór de tenuitvoer
legging der sententie van het Bijz. Gerechts
hof te Amsterdam d.d. 1'1 Febr. 1949 sedert 
22 Nov. 1946 in voorlopige hechtenis door
gebracht, zonder er rekening mede te hou
den, dat req. reeds op 27 Maart 1945 op last 
der Nederlandse autoriteiten werd gear
:resteerd, waarna hij te Rheinbach in de 
Strafgevangenis werd ingesloten, waare>? 
hij op 9 Nov. 1945 naar de Strafgevangenls 
te Scheveningen werd overgebracht, op 17 
Febr. 1946 werd ingesloten in het fort 
Blauwkapel bij Utrecht, op 26 Maart 1946 
werd ingesloten op last van de Britse Auto
ritelten in de Politiegevangenis te Dort
mUQd; waaruit hij op 7 Juni 1946 werd ont
slagen. Hierop is hij op 22 Oct. 1946 opnieuw 
door de Nederlandse autoriteiten aangehou
den, op 22 Nov. 1946 ingesloten in de Straf
gevangenis te Rotterdam, waarna hij op 10 
Nov. 1947 werd overgebracht naar het 
Kamp "CraUoo" te Laren (N.lL), vanwaar 
hij op 9 Maart 1949 werd overgebracht naar 
de Cellenbarakken te Scheveningen; 

O. dat bij de bestreden sententie ten laste 
van req. 18 bewezen verklaard: 

dat hij in Nederland omstreeks de maand 
Mei 1940 ten tijde dat de op 10 Mei 1940 
aangevangen aanvalsoorlog van Duitsland 
tegen Nederland reeds dreigende doch nog 
niet uitgebroken was, ter uitvoering van 
zijn voornemen om: 

.A. opzettelijk kaarten, tekeningen en be
schrijVingen van Nederlandse militaire wer
ken als hieronder nader aangeduid aan den 
vijand mede te delen of in handen te spelen 
en op die wijze, opzettelijk 1n den tijd dat 
bedoelde oor?og dreigende was den vijand 
hulp te verlenen en den Staat tegenover den 
vijand te benadelen, opzett~lijk een envelop, 
inhoudende op papier gestelde berichten, 
tekeningen, beschrlJVlngen en inlichtingen 
omtrent diverse Nederlandse militaire ob
jecten (onder meer betreffende door de Ne
derlandse weermacht aangelegde stellingen, 
linies en verdedigingswerken en betreffen
de den toestand van de haven van Harlin
gen) - terwijl hij wist dat kennisneming 
van vorenbedoelde stukken door de Duit
sers ingeval van een daadwerkelijk uitge
broken oorlog van Duitsland tegen Neder-

land voor de Duitse oorlogvoering van be"'! 
lang zou zijn en dat ten nadele van Neder
land zou strekken, - uit handen van een of 
meer andere. personen heeft ontvangen ter 
doorzending aan den Duitser Dr Ooto But
tlng, leider van de La.ndes Gruppe Nieder
lan.de van de AuslandQrgantsation (A.0.) 
der NSDAP, althans leider der vereniging 
van rijksduitsers in Nederland (Reichsdeut
schen Gemeinschaft in den Niederlanden), 
en tevens attaché bij het Duitse gezant
schap te 's-Gravenhage, en die enveloppe 
met bedoelden inhoud ln .zijn woning te 
Haarlem heeft bewaard en w:rborgen ten
einde haar ter hand te stellen aan of te doen 
toekomen aan \Toornoemden Dr Otto But
ting, die, naar verdachte wist, voor de ver
dere doorzending van cJen inhoud dier en
veloppe naar Duitsland, althans naar een 
of meer Dul~e autoriteiten zou of kon zorg 
dragen: 

zijnde de verdere uitvoering van dit zijn 
voorgenomen misdrijf niet voltooid alleen 
tengevolge van de van zijn wil onafhanke
lijke omstandigheid, dat bedoelde enveloppe 
met inhoud - voordat verdachte haar aan 
een ander had toevertrouwd of doorgegeven 

· - door Nederlandse politie werd ontdekt en 
in beslag genomen; 

0. t.a.v. het eerste middel. strekkende tot 
verI)letlglng ,·an de bestreden sententie we
gens niet-ontvankelijkheid van den Proc •• 
Fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof te Amster
dam op grond van beginselen van interna
tionaal uitleveringsrecht: 

dat het tot Juist begrip van dat middel 
nodig 18, aan de voorgeschiedenis van de 
onderhavige strafzaak het volgende te ont
lenen: 

Req., zijnde van Duitse nationaliteit, maar 
sinds 1924 in Nederland woonachtig en des" 
tijds, sinds 1986, voorzitter van de Duitse 
Kamer van Koophandel te Amsterdam, is 
kort voor den Duitsen aanvalsoorlog tegen 
Nederland, nl. op 5 Mei 1940, door de Ne
derlandse justitie aangehouden ter mke van 
het, bij ,een huiszoeking in zijn woning te 
Haarlem geconstateerde, bezit-van verdach
te tekeningen en andere papieren, wijzende 
op zijn voornemen om mllltair belangrijke 
inlichtingen aan de buitenlandse mogend
heid Duitsland in handen te spelen. Op 9 
Mei daaraanvolgende heeft de (substituut-) 
0. v. J. te Haarlem, naar aanleiding van een 
door hem aan req. afgenomen verhoor, 
waarbij deze bepaalde bekentenissen heeft 
afgelegd, een strafvervolging tegen hem 
aanhangig ·gemaakt wegens poging tot bet 
misdrijf tegen de velllgheid van den Staat, 
omschreven in arL 98 Sr., op baais van een 
nog in afschrift aanwezige vordering tot 
gerechtelijk vooronderzoek en inbewaring
stelling. Deze strafvervolging heeft destijds 
echter als gevolg van den Duitsen inval geen 
voortgang kunnen vinden. Na nog op 10 Mei 
1940 ook door den rechter-commissaris te 
Haarlem te zijn verhoord, is req. op of om
streeks 15 Mei daaraanvolgende vrijgelaten. 
waarna hij op 17 Met met enige Duitse of-
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ttcieren het tegen hem gevormde dossier, 
met inbegrip van de compromitterende 
stukkeL, is komen weghalen. Sindsdien 
heeft hij, blijkens een aan z:ljn strafdossier 
in de onderhavige mak toegevoegd afzon
derlijk dossier Llppmann, Rosenthal & Co., 
zich voor de Duitse belangen verdienstelijk 
gemaakt door op te treden als Treuhänder 
van de genoemde bankiersfirma, waartoe 
hij door den voormaUgen Reichskommissar 
hier te lande was benoemd; 

dat vervolgens kort vóór en na de bevrij
ding met betrekking tot req. het volgende 
is voorgevallen: 

Req. is op venoek van de Ned. Commissie 
tot opsp0ring van oorlogsmisdadigers op 25 
Maart 1946 door de Amerikaanse (later ver
vangen door de Britse) bezettingsautoritei
ten in Rijnland, waarheen hij einde Febru
ari van dat jaar vertrok.ken was, te Linz 
gearresteerd en op 8 Nov. 1945 uitgeleverd 
naar Nederland, waar hij is overgegeven 
aan het Bur~u Nationale Veiligheid. Na 
afloop van het aldaar tegen hem ingestelde 
onderzoek, dat alleen betrekking gehad 
schijnt te hebben op zijn samenwerking met 
den vijand op economisch gebied, is hij op 
26 Maart 1946, .,as belng of no further in
terest to (the Dutch)", weder aan de Britse 
bezettlngsov3rhetd teruggegeven en door 
deze op 7 .Juni 1946 in vrijheid gesteld. Op 
verzoek van àezelfde Ned. Commissie is hij 
echter op 22 Oct. 1946 in Duitsland opnieuw 
gearresteerd en op 22 Nov. daaraanvolgen
de naar Rotterdam gezonden, waarna hij 
verder hier te lande in bewaring is geble
ven. Deze tweede arrestatie was door de 
Ned. Commissie verzocht op g,-ond van een 
telegram van den Minister van 3ustitle van 
26 Sept. 1946 aan Majoor ter Spill, Nether
lands War Crimes Liaison Detachment U.S. 
Afmy, Wiesbaden, inhoudende, wat req. be
treft, het volgende: "Moet urgent stop 
Please arrest by order of Minister of .Tustice 
tollowing persons: 1 ° Alfred Flesch~ bom 
at Rheinbrohl 24-8-1892, living at Linz am 
Rhein, Hubertushot, suspected of robbery 
and blackmail with threat of violence •..•. 
Housesearch is neceseary in connection 
with stolen jewtsh property stop Full re
ports are a vailable and will be sent as soon 
as possible". 

Ook op dat tijdstip ging het dua blijkbaar 
nog om reqwrant's economlsche collabora
tie met den bezetter en ea.menhangende fei
ten uit den bezettingstijd. Nadat de Proc.
Fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof te Amster
dam, op grond van een nader uitgebreid 
onderzoek, omstreeks 21 Juli 1948 had be
sloten, van verdere vervolgingsmaatregelen 
tegen req. ter zake van deze collaboratie af 
te zien, onder voorwaarde, dat hij alsnog 
ten spoedigste uit Nederland zou worden 
uitgeleid - een voorwaarde, die niet ver
vuld is, omdat hij inmiddels weer wegens 
een hoge achterstalUge belastingschuld op 
Instigatie V':l.n den Fiscalen Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst ls vastgehouden -, is het 
aanvankelijk op den achtergrond gebleven 

politieke dossier over het in de ~idagen 
van 1940 voorgevallene, dat door de Duttse 
actie van 17 Mei 1940 verdwenen =• na 
reconstructie uit getuigenverklarin op-
nieuw ln onderzoek genomen en te lotte 
aan de onderhavige strafvervolginj ten 
grondslag gelegd; 

dat nu op den grondslag van dit feiten
complex in het eerste middel wordt bet<Jtg-4 
dat een strafvervolging tegen req. we~ns 
de hem opnieuw, ditmaal in de bljzondve 
rechtspleging, te laste gelegde feiten van 
Mei 1940 ontoelaatbaar zou zijn, omdat slj 
onverenigbaar zou zijn met een algemeai 
erkenden regel van volkenrecht. die als zoi. 
danig .ook in de Nederlandse wet zou zijn 
opgenomen bij art. 8 Sr. en art. 13a Wet 
A. B., welke beide artikelen het Hof derhalve 
door de ontvankelijkverklarlng van den 
Proc.-Ftscaal zou hebben geschonden; 

0. allereerst ambtshalve t.a.v. de moge
lijkheid van een beroep in cassatie op een 
beweerdelljk algemeen erkenden, maar ner
gens geschreven regel van volkenrecht: 

dat het in een normaal geval van cassatie 
twijfelachtig zou zijn, of zodanig beroep In 
het llcht van de bepaling van art. 99, sub 
2° Wet R. 0., alleen handelende over ver
keerde toepassing of schending der wet. zou 
kunnen worden onderzocht; 

dat evenwel de speciale taak van de bij
zondere gerechten bestaande in de berech
ting van nationale en internationale oor
logsmlsdadlgers Ofl den grondslag van een 
bij intergeallieerde afspraken overeengeko
men schema van distributie van rechts
macht. gepaard gaande met een stelsel van 
onderlinge uitlevering van de bedoelde mis
dadigers tot dat doel, een ruimere rechts
macht ook van den Bijz. Raad van Cassatie 
onafwijsbaar medebrengt: 

dat ln het bijwnder als een consequentie 
van de lnvoegtn,g in het B.B.S., bij de wet 
van 10 .lult 1947, 8. no: H 233, van het tegen
woordige art. 17&, verwijzende naar een 
tractaatabepaling, die zelve weder recht
streeks ook naar "cm.stoms of war" - d U9 

naar internationaal gewoonterecht - ver
wijst, art. 99, sub 1° der Wet R. O. geacht 
moet worden t.a.v. de taak van dezen Raad 
een uitbreiding te hebben ondergaan in dien 
zin, dat hem l8 opgedrage~ de sententies 
der bijzondere gerechtshoven eventueel ook 
te toetsen aan de In aanmerking komende, 
voor hun rechtspraak beslissende normen 
van internationaal gewoonterecht; 

0. vervolgens t.a.v. de gegrondheid van 
dit beroep: 

dat de door req. ingeroepen algemeen er
kende regel van volkenrecht In het middel 
aldll9 wordt geformuleerd, dat nimmer 
iemand berecht mag worden voor een mis
drijf, waarvoor de uitlevering niet is ge
vraagd; 

dat deze formulering geheel algemeen is 
en dus schijnt te omvatten zowel de geval
len, waarin de situatie wordt beheerst door 
een uitleveringsverdrag, als die, waarin in
ternationale afspraken van anderen aard 
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van kracht zijn, of in het geheel geen we
derzijdse verbintenill tot uitlevering be
staat; 

dat ln het middel ook geen beroep wordt 
gedaan op enig. de situatie beheersend. nor
maal uitlevei-lngsverdrag, als hoedanig in 
casu alleen jn aanmerking zouden komen 
hetzij het Nederlands-Britse ultleverings
vel'llrag van :c Sept. 1898 (S. 1899, no. 15), 
hetzij het Bamenhangende tweetal Neder
lands-Duitse uitleveringsverdragen van 31 
Dec. 1896 en 21 Sept. 1897 (S. 1897, no. 211); 

0. nu, wat eerstgenoemd verdrag betreft: 
dat van de toepasseUJkheld daarvan op 

het onderhavige geval geen sprake kan zijn; 
dat toch Yooreerst dit verdrag, blijkens 

zijn artt. 1 en 18, alle~n betrekking heeft op 
de uitlevering van personen, die, beschul
digd van of V(•roordeeld wegens een mis
drijf gepleegd op het grondgebied van de 
ene Partij, gevonden worden op het grond
gebied van <Ic andere Partij ( met inbegrip 
van hare koloniën en overzeese bezittingen), 
welk geval hter niet aanwezig te; 

dat bovendien, zelfs al ware dit andere, 
over de onderlinge rechtshulp tussen de Ge
allieerde Mogendheden van den laatsten 
wereldoorlog met betrekking tot de vervol
ging en berechting van "oorlogsmisdadi
gers" van allerlei slag, tijdens en na dien 
oorlog bijzondere afspraken zijn getroffen, 
die in elk geval derogeren aan de voor nor
male uitleveringsgevallen geschreven rege
len; 

0. vervolgens, wat laatstgenoemde ver
dragen betreft; 

dat deze, naar hun aard. geacht moeten 
worden, door het uitbreken van den oorlog 
tussen Duitsland en Nederland reeds ln 1940 
te zijn vervallen; 

dat deze st{'lling het meest ln overeen
stemming is met de moderne internationale 
rechtsopvattingen, zoals dle tot uiting zijn 
gekomen o.a. in art. 289 van het vredesYer
drag van Versaillea van 1919 en de overeen
komstige bepalingen in de andere vredes
verdragen van den eersten wereldoorlog en 
kort geleden ook door de burgerlijke kamer 
van de Fraruie Cour de Cassation aan baar 
rechtspraak ten grondslag zijn gelegd (ar" 
rest van 10 Febr. 1948, Inzake Artel c. Sey
mand. in Revue crltique de drolt internatio
nal privé, XXXVII (1948), blz. 477 en vlg., 
met noot van~- P. Niboyet); 

dat, ook tndlen men te dezen een minder 
strakke leer zou huldigen en alleen schor
sing voor den duur van den oorlog zou aan
nemen, de bedoelde verdragen door de be
eindiging van dien oorlog In Mei 1946 niet 
kunnen zijn herleefd of in hun oude werking 
hersteld; 

dat toch dq~ oorlog toen beëindigd is door 
een, ln den vorm van een onvoorwaardelijke 
capitulatie van het toenmalige Duitse Rijk 
geklede debellatio, gepaard gegaan met het 
wegzinken van de laatste resten van een 
geordend staatsgezag; 

dat ale gevolg van dit rechtsfeit het toen-

mallge Duitse Rijk als internationaal 
rechtssubject is te niet gegaan; 

dat een en auder duidelijk blijkt uit de de
finitieve te Berlijn ondertekende, militaire 
capitulatie-oorkonde van het Oberkomman. 
do der Deutschen Wehrmacht van 8 Mei 
1945 Amtsbla.tt des Kontrollrats in Deutsch
Jand. Ergänzungsbeft I, blz. 8) en de "De
claration regarding the defeat of ~rmany 
and the assumptlon of supreme authority 
with respect to Germany by the Govern
ments of the Unlted Kingdom, the United 
States of America and the Union of Soviet 
Socialist Republlcs, and the ProVisional Go
Yemment of the French Republlc" (Germa
ny No. 1 (19~6), Unconditional Surrender of 
Germany. Declaration and other documents, 
Cmd. 6848), in onderling verband bezien, 
wordende immers in het eerste document 
(art. 4) bepaald: .,Diese Kapitulationserklil
rung stellt kein Präjudiz für an ihre Stelle 
tretende allgemetne Kapitulationsbestim
mungen dar, die durch die Vereinten Na
tionen od~r in deren Namen festgeeetzt wer
den und Deutschland und die Deutsche 
Wehrmacht ahl Ganzes betreffen werden" 
en in het tw~e. na de algemene vaststel
ling, dat "there 1s no central Government 
or authority in Germany capable of accept
ing responsibllity for the malntenance of 
order, the administration of the countr:r 

. and complian.ce with the requlrements of 
the vlctorlous Powers", gedecreteerd, dat 
de vier genoemde Regeringen "hereby as
eume supreme authority with respect to 
Germany, includtng all the powers possea
sed by the German Governmént, the High 
Command and any state, municlpa.l, or local 
government or authority .. , met de enige 
.zelfbeperking, dat "the assumption, tor the 
purposes stated above, of the sald authority 
and powers does not effect the annexation 
of ~rmany", maar overigens met de uit
drukkelijke verklaring, dat zij, dus uit eigen 
machtsvolkomenheid. ,.wm hereafter deter
mine the boundaries of ~rmany or any 
part thereof and the status of Germany or 
of any area at present being part of German 
terrltory", welk proces van herbouw van 
een nieuwen Duitsen Staat eerst thans ge. 
leidelijk voortgang neemt; 

dat uit een en ander volgt, dat, bij ge
breke van ~en wederpartlj,- ook o.lle ver
dragsbanden, die tot 1946 nog tussen Neder
land en Duitsland mochten zijn blijven 
voortbestaan, in elk geval in Mei 19 46 mét 
het Duitse Rb'k zelf definitief zijn te niet 
gegaan; 

dat, voor zover de - op zich zelf volkomen 
Juiste - passage in de toelichting tot het 
middei dat 11.l. .,thans de bezettingsautori
teiten zijn getreden in de plaats van de 
Duitse Reg.!r'..ng", mocht bedoelen de stel
ling ln te houden, dat dientengevolge de 
vier bezettlngsmogendheden, gezamenlijk 
of leder voor haar zone, bij wege vaµ staten
.successie automatisch zouden ztJn opge
volgd in de rechtebanden, o.m. op het stuk 
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van uitlevering tot dusver bestaan hebbend 
tussen Duitsland en andere staten. die stel
ling onJ 111st is, aangezien in geval van het 
(tljdelijki) t~'lietb--aan van een staat van een 
ipso jure o" e1·gaan van dergelijke rechts
banden QP den staat, of de staten, die (tij
delijk) de souvere!niteit.over het vrijgeva.1. 
len gebied in lianàen neemt, of nemen, naar 
volkenrecht gtJ•.~n sprake is; 

dat deze stel~ing overigens in het geheel 
niet uitsluit, dat in de toekomst verdragen 

&Is dit uitleveringsverdrag weder van kracht 
worden verklaard, hetzij - in afwachting 
van de finale regeling van het Duitse vraag
stuk - in overleg tussen Nederland en de 
bezettende mogendheden, als tijdelijke 
draagsters Yan de souvereine rechten van 
het voormalige Duitse Rijk, hetzij bij die 
finale regeling zelve, maar dat, zolang noch 
het een, noch het ander heeft plaatsgehad. 
de vroegere tractaatsbanden ale verbroken 
zijn te beschouwen; 

dat derhalve, hoe de tegenwoordige situa
tie ook moge beoordeeld worden, beroep op 
senig daarop toepasselijk uitlevering8ver
drag onmogelijk is; 

0. dat than'3 moet worden onderzocht, ot 
en, zo Ja, 1n hoeverre de gelding van den 
door req. ingeroepen algemeen erkenden re
gel van volkenrecht moet worden aangeno
men buiten t:lke normale Ultleveringsover
èenkomst om; 

dat deze vraag in casu moet worden be
antwoord alle1·eerst binnen het kader der 
bijzondere afspraken, tijdens en na den oor
log tussen de Geallieerden met betrekking 
tot de vervolging en berechting van ver
schillende groepen van "oorlogsmisdadi
gers" (in ruimen zin) getroffen; 

dat die aftJpraken vooral zijn belichaamd 
in de volgende documenten: 

Verklarl.rig over de bestraffing voor oor
logsmisdaden, op 13 J'an. 1942 door de Re
geringen van negen bezette la.nden, waar
onder ooJ<. ~ederland, in het St. James's Pa
lace te Londen, met beroep op overeenkom
stige oudere verklaringen van den Presi
dent der Verenigde Staten en den Britsen 
Eersten Minister d.d. 26 Oct. 1941, afgelegd 
en iuhoudende onder 3) en 4) ,,Place among 
thelr prizlctpal war alms the punishment, 
through the channel of organised. Justioe, 
of those gullty of or responsible tor these 
crimes (genoemd -worden: terreurdaden aJs 
,,lmprlsonments, mass expulsions, the exe
cution of hosta.ges, massacres" en andere 
"acts of violence", ook voor zover bedreven 
door ,,accompllces of the oocupying Power", 
,,disregard of the laws in force" en "over
throw of national lnstitutions"), whether 
they have ordered them, perpetrated them 
or participa.ted in them": ,.Resolve to see 
to it In a aplrit of international solldarltY 
(a) that those guilty or responaible. whate
ver their nationality, aN sought out, handed 
over to justice and Judged, (b) tbat the sen
tences pronounced are carrled out"; 

de Declaratie van Moskou, op 1 Nov. 1943 

door de drie Grote Geallieerden afgelegd 
namens de 32 Verenigde Volkeren, ~t nL 
,.at the time of the granting of any à.nnis
tioe to any Government which may \e set 
up in Germaay, those German officen and 
men and members of the Nazi party who 
have been rcsponsible for or have taken a 
consenting part in the above atroclUes, 
massacres and ex,ecutlons wlll be sent back 
to the countries in which their abominable 
deeds were àone 1D order that they may be 
judged and punlshed according to the laws 
ot these llberated. countries and of the Free 
Governments which will be erected therein'', 
en waarin r~ds een verwijzing voorkomt 
naar de toekomstige wijze van berechtlng
van de speciale groep der ,,major war cri
mlnals" ,.whose offences have no pa.rtlcu
lar geographical location"; 

de bovenaa.ngehaalde Declaratie betref
fende de neà6rlaag van Duitsland en de 
aanvaarding van het hoogste gezag met be
trekking tot Dultsland door de Regeringen 
der vier bezettings·mogendheden, op 6 Juni 
1945 door haar vier opperbevelhebbers fe
zamenlijk afgeïegd te Berlijn, waarvan art. 
11 luidt als volgt: 

,. (a) The prlnclpal Na.zi leaders as spe
clfied by the AJlled Representatlves, and all 
persona trom time to time named or deslg
nated by rank, office or employment by the 
Allied Representattves as being suspected 
of ha ving committed, ordered or abetted. war 
crimes or ana.logous offences, will be appre
hended and surrendered to the Allied. Re-
presentativas. · 

,,(b) The s:t.me will apply in the case ot 
any natlonal or any of the United Nations 
who is alegad to have committed. an offence 
aga.inst hls national law, and who may at 
any time be named or designated by rank, 
office or employment by the Allled. Repre
sentativea. 

"(c) The German authorities and people 
wlll comply with any lnstructlon given by 
the Allied Representatlves for the apprehen
slon and surrender of such persons"; 

het, gewoonlijk als Declaratie van Pota
dam aangeduide, document, als slotsom van 
de Conferentie der Grote Drie te Berlijn op 
2 Aug. 1945 bekend gemaakt en onder II, 
A. punt 6 herhalende. dat "War criminal.B 
and those who have participated in planning 
or carrylng out Nazi enterprtsee involving 
or resulting in atrocities of war crimes shall 
be arrested and brought to judgment" ; 

en tenslotte de Overeenkomst van Londen 
van 8 Aug.1946, waarin. in aansluitlng aan 
de in haar considerans opnieuw textueel 
aangehaalde Declaratie van Moskou, wordt 
herhaald. dat (art. 4) ,,Nothlng ln this 
Agreement shall preJudice the proVisions 
established by the Moscow Declaration con. 
cerning the return of war criminals to the 
countrles wbere they committed thelr cri
mes" en (art. 6) ,.Nothlngln tbis Agreement 
shall prejudice the jurlsdlctlon or the 
powers of B.Dy natlonal or occupa.tion court 
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establi.Shed or to be established ln any Al• 
Ued tE1Titory or in Germany for the trial of 
war arimina.ls" ; 

dat uit deze reeks van in beginsel gelijk
gerichte verklaringen en afspraken, telkens 
aangepast aan de op het tijdstip van haar 
uitvaardiging bestaande en voor de toe
komst te voorziene situaties, blijkt van den 
vasten wil der tegen Duitsland en zijn bond
genoten verbonden mogendheden om, met 
terzijdestelling van alle traditionele opvat
tingen omtrent niet-uitlevering van poll
tleke misdadigers en van eigen onderdanen, 
te waarborgen, dat in, onderling nader te· 
regelen, samenwerking elk der geallieerde 
landen ter berechting die misdadigers uit
geleverd zou krijgen, die in dat land hun 
misdaden hebben begaan; 

dat ter uitvoering van deze beginselen, 
vooral met het oog op die misdadigers, die 
mochten blijken, zich op Duits grondgebied 
op te houden, en op de mogelijkheid van 
concurrerende aanspraken van meerdere 
geallieerde staten op uitlevering van één en 
denzelfden persoon, zekere nadere regeUn
gen nodig waren, die later dan ook zijn vast
gesteld door den Intergea.llleerden Controle
Raad te Berlijn, die, als uitoefenende het 
hoogste gezag over het Duitse volk en 
grondgebied, in zijn Wet no. 10 zowel voor -
de berechting van oorlogsmisdadigers in 
Duitsland en de daarvoor vaak noodzake
lijke interzonale uitlevering, als voor de uit
levering uit {'en der bezettingszones naar 
een of meer der geallieerde landen nadere 
voorschriften heeft uitgevaardigd: 

dat reeds deze wijdvertakte en principiële 
toezegging van onderlinge internationale 
recbtsh ulp binnen den kring der Verenigde 
Volken, waarbij aan ieder land de uitoefe
ning van zijn souvm-eine rechtsmacht over 
zijn "eigen" oorlogsmisdadigers werd over
gelaten, het hoogst onwaarscbijnl:IJk maakt, 
dat ooit het voornemen zou hebben voorge
zeten om bona fide uitleveringsaanvragen 
door allerlei min of meer technische forma
liteiten en voorwaarden te bemoeilijken of 
te beletten; 

dat dan ook àe bepaling in art. IV van de 
bovengenoemde Wet no. 10, luidende: 

.,,When any person in a Zone in Germany 
is alleged to have commltted a crime, as 
defined in A.rticle II ( omschrijving van de 
misdaden, Jie als zodanig moeten worden 
beschouwd, in hoofdzaak overeenkomendf' 
met de opsomming in art. 6 van het Hand
vest van Londen), in a country other than 
Germany .. ... .. the Government of that 
nation • . • • . may request the Commander 
of the Zo~e in which the person is located 
tor bis arrest and delivery tor trial to the 
country ..... in whicb the crime was com
mitted. Such request tor delivery shall be 
gi anted by the Commander receiving it un
lese he believes such person Is wanted for 
trial or as a witness by an International 
Military Tribunal, or· in Germany, or in a 
natlon otber than the one maklng · the re
quest, or the Commander is not satlsfied 

tàai ,.delivery should be made, in any of ,.htèh cases he shall have the right to for
,r.tt,d the said request to the Legal Direc
torate of the Allied Con trol A uthority", 

evenals dle in art. V dier wet, volgens het
welk 

"The delivery, 'tin.der Article IV of thie 
Law of persons for trial shall be made on 
demand of the Governments ••... in such a 
manner t.hat dellvery of criminals to one 
jurisdiction will not become the means of 
defeating or unnecessarlly delaying the car
rying out of justlce in another place. If 
within six months the delivered person has 
not been convlcted by the Court of the •.••• 
country to whlch he has been delivered, 
then such person sball be returned upon 
demand of the Commander of the Zone 
where the person was located prior to deli
very0, 

alleen de strekking hebben om een opper
vlakkige controle van de uitleveringsaan
vrage en een regeling van prioriteit tussen 
verschillende aanvragende· geallieerde re
geringen mogelijk te maken, en daarin op 
zichzelf dus generlei aanwijzing kan worden 
gelezen van een strikte toepassing van het 
.,specialiteftsbeginsel0 ook op deze "oor:logs
tnisdrijvèn" in ruimen zin, met deze wer
king, dat de uitgeleverde weer naar de be
trokken zone zou moeten worden terugge
zonden, wanneer de vervolging in het aan
vragende land bij nader onderzoek zich zoU, 
gaan bewegen in een andere richting dan 
aanvankelijk was voorzien; 

dat de praktijk dezer uitlevering dan ook 
vieeleer deze is geworden, dat overbren.giq 
naar Nederland wordt verzocht en toege" 
et.aan op grond van een voorlopig voldoende 
ges'taafd vermoeden, dat de betrokkene zich 
beeft schuldig gemaakt aan een misdrijf, 
als bedoeld in art. 1 B.B.S. - omvattende 
de gehele gamma v.an politieke delicten vol-

. gens Ned. opvattingen en tevens, maar dat 
~rst sinds de wet van 10 Juli 1947 (B. no. 
H 233), de eigenlijke oorlogsmisdrijven van 
art. 27a B.B.S. ~ waarna een vervolging 
wordt ingesteld op grond van de bij het 
nadere onderzoek blijkende feiten; 

dat derhalve de praktijk dezer uitlevering 
zich beweegt ook buiten het terrein der 
eigenlijke oorlogsmisdrijven in den zin van 
het Handvest van Londen en van art. II 
van Wet no. 10, zulks geheel in overeen
stemming met den geest van het boven aan
gehaalde art. 11 der Declaratie van Berlijn 
van 6 Juni 1945: 

dat daarin n.L voorzieningen worden ge
troffen voor de "apprebansion and surren
der" van twee duidelijk onderscheiden groe
pen van "oorlogsmisdadigers", nl. de uln• 
ternationale" - o~rtreders van het inter
nationale oorlogsrecht en de wetten der 
menselijkheid -- en, de "nationale" - die 
zich in de atzonderUjke geallieerde landen 
aan de zijde van Duitsland hebben gesteld 
door vergrijpen tegen de interne rechtsorde 
dier landen ,...... ; 

dat deze tweed~ groep, overeenkomstig 
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hetgeen normaal is, voor het overgrote deel 
gevormd wordt door ,,nationale of any of the 
United Nations who (are) alleged to have 
committed an offence agalnst (their) na
tional law'". maar dat zij redelfjkerwijze ge
acht moet worden, behalve onderdanen van 
de betrokken geallieerde mogendheid ook 
anderen te omvatten, die zich als hand
langers van de Duitsers op misdadige wijze 
aan hare rechtsorde hebben vergrepen, bijv. 
staatlozen en geallieerde, onzijdige of vijan
delijke burgers, die op haar grondgebied 
gevestigd waren en haar gastrecht hebben 
miBbruikt; 

dat noch de teksten der achtereenvolgen
de internationale regelingen. noch derzelver 
uitvoering enig houvast bieden voor de stel
ling, dat ook in dit bijzondere uitleverings
recht voor typisch politieke delinquenten 
het, vaak in uitleveringsverdragen aan
vaarde, beginsel der "specialiteit" zou gel
den, - mits slechts het misdrijf, waarvoor 
uitlevering op deze summiere wijze wordt 
gevraagd, behoort tot de groep der eigen
lijke oorlogs- en verwante misdrijven in den 
zin van het Handvest van Londen van 8 
Aug. 1945 of tot die der typisch nationaal
politieke oorlogsmisdrijven; 

dat nu in casu zowel het misdrijf, waar
voor officieel telegrafisch uitlevering uit de 
Britse zone is verzocht nl. ,,robbery and 
blackmail with threat of vtolence" (geba
seerd op het, tenslotte bij nader onderzoek 
ter zijde gelegde, collaboratie-dossier), als 
dat, waarvoor tenslotte een strafvervolging 
is ingesteld (gebaseerd op het politieke dos
sier, teruggaande tot de dagen van den Duit
sen inval in Nederland), vallen binnen de
zelfde grote groep van mtsdrijven, waarvoor 
de Geallieerden elkaar bij herhaling onder
linge rechtshulp hebben toegezegd; 

dat hierbij nog geheel is afgezien van de 
verdere overweging, dat, indien terstond 
uitlevering wegens het misdrijf van art. 102 
Sr., j 0

• art. 1 B.RS. ware gevraagd, bij een 
redelijke ruime uitlegging van art. II der 
Wet no. 10 in den geest der andere interge
all1eerde regelingen ook op grond van die 
wet uitlevering had kunnen worden aange
vraagd ter zake van requirant's deelneming 
aan de activiteit der Duitse "vijfde colonne" 
in Nederland, die het welslagen van den 
verraderUjken Duitsen inval, een "misdrijf 
tegen den vrede" bij uitstek, moest helpen 
voorbereiden; 

dat requirant's beroep op het "polttieke" 
uitleveringsrecht krachtens de intergealli
eerde afspraken derhalve eveneens faalt; 

0, verder, dat boven de beide geschreven 
rechten, het normale en het politieke uit
leveringsrecht, uit, i,eq. een beroep heeft 
gedaan op een, blijkbaar als zelfstandig be-. 
ginsel van volkenrecht te waarderen, regel, 
die gans in het algemeen berechting van 
een uitgeleverde zou verbieden voor andere 
misdrijven dan die, waarvoor met name is 
uitgeleverd, ook al vallen die andere mis
drijven onder een categorie, waarvoor uit-

levering eveneens mogelijk zou • ge
weest; 

dat deze stelling bij ontleding tw~ërlei 
strekking kan hebben, nl. Öf wel een ~gin
sel van dwingend volkenrecht, ~f alleen 
maar een van aanvullend recht te poneten; 

dat in haar eerste variant de stelling hier
op zou neerkomen, dat het aan staten reeh
tens onmogelijk zou zijn, bij uitleverints
verdrag uitdrukkelijk af te zien van het 
veelal gebruikelijke "specialiteitsbeginsel" 
en dus vervolging in het andere land ook 
toe te staan ingeval bij het nadere onder• 
zoek van het gepleegd zijn van een of meer 
andere delicten dan dat, waarvoor uitgele
verd is, mocht blijken, zulks op straffe van 
nietigheid van het v•erdrag, - of wel dat de 
verdragspartijen, al weder op straffe van 
volkenrechtelijke nietigheid, elkander ook 
niet zouden mogen· toestaan om, in afwij
king van een wèl opgenomen speciallteits
beding, in bijzondere gevallen niettemin 
voor andere feiten tegen den uitgeleverde 
een vervolging in te stellen; 

dat echter een dergelijke overspanning 
van de waarde van het specialiteitsbeglnsel 
volstrekt onaannemelijk is; 

dat ook In de, hier voor een ogenblik als 
bindend veronderstelde, ., Universal Decla
ration of Human Rights" van 10 Dec. 1948 
elke aanduiding ontbreekt, dat het beginsel 
der ,,specialiteit" als een fundamenteel men
senrecht zou zijn gezien en het beroep op 
een dergelijken dwingenden regel van vol
kenrecht, van dien gezichtshoek uit bezien, 
dan ook geheel in de lucht hangt; 

dat in haar tweede variant de stell1ng de 
bescheidener strekking heeft, te betogen, 
dat ook in die gevallen, waarin een verdrag 
of andere internationale afspraak over de 
al- of niet-toelaatbaarheid ener strafver
volging voor niet in de uitlevering begrepen 
misdrijven zwijgt, de rechtstoestand moet 
worden beoordeeld met toepassing van het 
althans aanvullende beginsel der speclalt
teit; 

dat in deze variant voor de stelling in het 
normale uitleveringsrecht deugdelijker 
gronden zijn aan te voeren, nl. vooral het 
feit, dat een zeer groot aantal uitleverings
verdragen op dit punt een voorziening in
houdt; 

dat daarbij evenwel te bedenken valt. dat 
het zogenaamde specialiteitsbeginsel in de 
uitleveringsverdragen in versch1llende va
rianten voorkomt en daarbij vooral te on
derscheiden is tussen de va.riant, bestaande 
in een v-erbod om te vervolgen op grond van 
andere feiten, of van andere misdrijven, 
dan die, waarvoor de uitlevering is toege
staan, en die, bestaande in een verbod om 
in de vervolging achteraf andere misdrij
ven te betrekken dan die, welke in het ver
drag als uitleveringsmisdrijven zijn ver
meld (verg. Mettgenberg in Handbuch des 
Völkerrechts und der Diplomatie, voce Spe
zialität, II, blz. 666/666); 

dat bij dezen stand van zaken het specia-
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liteitsbeginsel in zijn strengeren vorm moel
liJk kan worden erkend als een, zelfs alleen 
maar aanvullende, regel van algemeen ge
woonterecht en dit ten hoogste wu kunnen 
worden aangenomen voor de tweede, zwak
kere variant, waarin het beginsel ln ver
dra&en voorkomt; 

dat echter zelfs bU aanvaarding van de 
stelling, dat het begin.se! der specialltelt in 
zijn scberperen vorm geacht moet worden 
tot een alpmenen regel van volkengewoon
terecht te zijn uitgegroeid, die stelling moet 
wiJ1cen voor het bewijs van het tegendeel, 
bijv. in gevallen. waarin geen van beide 
verdragspartijen zich ooit iets van het be
ginsel gelegen heeft laten liggen. of geen 
van beiden de redelijkheid ervan inziet we.;. 
gens het vertrouwen, dat zij aan elkaars 
rechtspraak plegen te schenken; 

dat bovendien in oot algemeen een uit
leveringsverdrag moet worden beschouwd 
als een overeenkomst tussen twee staten. 
waarbij zij de grenzen trekken, binnen welke 
zij tot uitlevering verpltcbt zullen zijn, zoo
der dat dit noodzakelijkerwijze insluit, dat 
iiij daarbuiten niet vrijwillig mogen samen
werken en dat zulk een verdrag in het alge
meen dan ook niet beoogt. aan individuele 
misdadigers rechten toe te kenn~ welke 
dezen in den vervolge uit eigen hoofde zou
den kunnen inroepen, bijv. ten einde daar
mede een vrijwillige uitbreiding van de in-

' ternattonale rechtshulp bulten de gevallen, 
waarin die rechtshulp tussen de verdrags
partijen verplicht is, te beletten; 

dat evenwel, wat er ook zij van de bete
kenis van het beginsel als norm van veron
dersteld aanvullend gewoonterecht in geval
len van stilzwijgen van een normaal uit
leveringsverdrag, in elk geval niets erop 
wijst, dat 1n de boven uitvoerig weeergege
ven documenten en prakt1jk met betrekking 
tot de wederzijdse overlevering van "oor
logsmisdadigers" ter berechting ter plaatse 
hunner misdrijven, het technische specla.
liteitsbeginsel stilzwijgend geïncorporeerd 
zou moeten worden geacht; 

dat het hier immers gaat om de liquidatie 
van oorlogsonrecht op een ontzaglijke 
scha.al, waarvoor de GealUeerden onderling 
reeds tijdens den oorlog een, later te reali
seren, taakverdeling hebben vastgesteld en 
waarvan zij de tenuitvoerlegging in goed 
vertrouwen aan elkaar, elk in zijn ressort, 
hebben w1llen overlaten; 

0.. tenslotte in dit verban~ dat, indien 1n 
uitzonderingsgevallen v~ de overeengeko
men internationale rechtsh.ilp misbruik 
mocht worden gemaakt, daartegen naar vol" 
kenrecht alleen verzet mu kunnen wordei. 
gedaan door het uitleverende gezag, jegens 
hetwelk dat misbruik gezegd mu kunnen 
worden te zijn gemaakt, en niet door den 
uitgeleverde; 

dat toch deze aan de eventuele niet-in
achtneming van bepaalde onderdelen der 
intergeallleerde regellng geen persoonlijk 
recht ontleent op ongedaanmaking van zijn 
uitlevering. noch op bevrijding deswege van 

de rechtsmacht van den Staat, aan wien hij 
uitgeleverd l8 : 

dat de rechter in de bijzondere rechtsple
ging dus zelfstandig te beoordelen heeft, of 
het ml.sdrijf, waarvoor de uitgeleverde noor
logsmisdadiger" (in ruimen zin) hier te lan
de vervolgd wordt, valt onder zijn rechts• 
macHt, hetgeen het geval l8 zowel wanneer 
deze als Politieke delinquent een of meer 
van de in het B.B.S. opgesomde Ned. straf
bepalingen heeft overtreden, als wanneer 
hij zich in vijandelijken dienst aan het oor
logsrecb t of aan de wetten der menselijk
heid heeft vergrepen, $.1 welke miBdrijven 
gelijkelijk onder de lntergeallieerde rege
lingen begrepen moet worden geacht, en dat 
de rechter zich op dien weg niet behoeft te 
laten tegenhouden door technische bezwa
ren van den uitgeleverde van den bier boven 
besproken aard, waarvan tot dusver ook 
nimmer 1B gebleken, dat zij door de uitleve
rende partij, en dan op goede gronden, wor
den gedeeld: 

dat op grond van al het boven aangevoer
de de eerste grief van req. niet als Juist kan 
worden erkend en het Bijz. Gerechtshof den 
Proc.-Fiecaal derhalve niet op grond van 
enigen regel van internationaal uitleve
ringsrecht niet-ontvankelijk had behoren te 
verklaren; 

0. tenslotte ambtshalve : 
dat, al moge req. derhalve geen enkelen 

algemenen regel van volkenrecht te zijnen 
gunste kunnen aanvoeren, de Raad nog 
kortelijk wil ingaan op de vraag, of wellicht 
een bijzondere regel van Nederlands recht 
den Nederlandsen rechter, buiten eiken · 
dwingenden of aanvutlenden regel van ge
schreven of costumier volkenrecht om, zou 
dwingen aan req. een grotere rechtsbescher
ming toe te kennen dan- het volkenrecht 
hem geeft; 

dat als regel van die strekking alleen zou 
kunnen worden aangemerkt art. 7 der Uit
leveringswet van 6 April 1875 (S. no. 66), 
welke handelt over het hierboven bespro
ken beglnael der specialiteit; 

dat deze wet naar baar aard alleen de 
strekking heeft, als wet ter uitvoering van 
art. 4, Ud 2 der Grondwet, de Kroon te bin
den met betrekking tot Haar vrijheid tot 
het sluiten van verdragen met vreemde 
mogendheden t.a.v. de voorwaarden van uit
levering naar het buitenland van in Neder-
land vertoevende vreemdelingen. maar daar
naast in het licht van art. 60, lid 2 der 
Grondwet, geacht moet worden tevens te 
fungeren ale een wet, waarbij de Koning 
zich de bevoegdheid heeft voorbehouden tot 
het bekrachtigen, zonder nadere vooraf
gaande goedkeuring bij de we~ van alle toe
komstige uitleveringsverdragen, die blijven 
binnen de perken der bij de organieke wet 
aan Hem gestelde grenzen; 

dat daarnevens voor de gewone uitleve
ringen aan deze organieke wet een verdere, 
baar niet van nature aanklevende, strek
king kan worden toegeschreven, nl. de Re
gering aan overeenkomstige beperkingen te 
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binden ook voor gevallen. waarin, buiten het 
bestaan van een uitleveringsverdrag om, 
door een vreemden Staat ad hoc uitlevering 
van een individuelen misdadiger wordt ver
zocht; 

dat deze wet de Kroon OQk dwingt om in 
gevallen, waarin Zij van Zins mocht zijn, bij 
een uitleveringsverdrag de door de wet ge
trokken grenzen te overschrijden, de Staten
Generaal in het geval te betrekken en dat 
het redelijk zou zUn, ditzelfde ook aan te 
nemen voor gevallen, waarin de Regering 
tot een individuele uitlevering zonder ver
drag mocht willen overgaan; · 

dat daarentegen niet kan worden aange
nome~ dat uit deze wet redelijkerwijze ook 
moet worden afgeleid, dat een voorschrift 
als art. 7, alleen doelend op uitlevering van 
Nederland naar den vreemde, ook omge
keerd de Regering zou beletten een uitleve
ringsverdrag te sluiten. of een individuele 
uitlevering te aanvaarde~ met betrekking 
tot personen, door een vreemden Staat zon
der beding van specialiteit uit te leveren 
naar N ederalnd, in geval van zodanige 
vreemde St.aat op het specialiteitsbeginsel 

· geen prijs blijkt te stellen; 
dat dus de Nederlandse rechter geen be

zwaar behoeft te maken tegen berechting 
van iemand, die in afwiJking van de Neder
landse opvatting zonder specialiteitsvoor
waarde door het buitenland aan Nederland 
zou zijn uitgeleverd i 

dat reeds daarom art. 7 voornoemd req. 
onvoldoenden grondslag zou bieden om de 
biet-ontvankelijkheid van den Proc.-Fiscaal 
met succes 1n te roepen; 

dat bovendien de gehele materie der inter
geallieerde uitleverin~ van nationale en in
ternationale "oorlogsmisdadigers" buiten 
het terrein der Uitleveringswet ligt, omdat 
het hier juist typisch politieke misdrijven 
geldt; 

dat met het oog hierop nog de verdere 
vraag kan rijze~ of de Regering wel be
voegd was, met vreemde geallieerde rege
ringen afspraken als de hierboven opge
somde te treffen; 

dat nu deze in ongebruikelljken internatlo
nalen vorm tot stand gekomen, maar daar
om niet minder krachtige internationale 
overeenkomsten een materie regelen, die, 
wat Nederla.nd betreft, onder normale om
standigheden de totstandkoming van een 
afzonderlijke wet naast de Uitleveringswet, 
of althans afzonderlijke parlementaire goed
keuring van de betrokken overeenkomsten 
zou hebben geëist, omdat zij niet zijn geble
ven binnen het kader der wet van 1875; 

dat echter ook in dezen het staatsnood
recht In oorlogstijd de a.fw1Jking dekt en de 

· bovenbedoelde intergeallleerde afspraken, 
wat Nederland betreft, dus geacht moeten 
worden rechtsgeldig te zijn tot stand ge
bracht door de destijds onder uitzonderlijke 
omstandigheden daartoe bevoegde staats
organen en ter uitvoering van art. 4-, Ud 2 
der Grondwet voor een bulten den werk1n8'S-

omvang van de Uitleveringswet vab 1876 
liggende materie; 

dat, nu voor deze materie het beginsel der 
specialiteit niet in enige wet is vas~legd 
en de inachtneming ervan ook niet rlcht
streeks door de Grondwet wordt vodrge
schreven of daaruit voortvloeit, deze Ji,at
ste, eventueel aan het Ned. staat.srecht te 
on,.tlenen, grond van beklag req. 's bezw&ar 
tegen zijn berechting hier te lande even
min kan dekken als de door hem ingeroepm 
algemene regelen van volkenrecht; 

O. thans t.a.v. het tweede middel, even
eens strekkende tot vernietiging van de 
bestreden sententie wegens niet-ontvanke
lijkheid van den Proc.-Fiscaal bij het Bijz. 
Gerechtshof, ditmaal op grond van het be
ginsel van internationaal oorlogsrecht, ver
vat in art. 31 Le.ndoorlogreglement: 

dat dit middel, stellende, dat req., zijn.de 
Duits reserve-officier, van 1 Sept. 1939 af 
Inactieven dienst zou zijn opgeroepen onder 
commando van den mili~iren attaché bij 
het Duitse gezantschap te 's-Gra venhage 
Schulze-Bemett, in zoverre teitelijken 
grondslag mist, daar blijkens de bestreden 
sententie req. als verdachte voor het Hof 
juilt heeft verklaard, tot aan zijn arrestatie 
op 6 Mei 1940 als bankier werkzaam te zijn 
geweest en niet in actieven dienst te zijn op
geroepen, zij het ook, dat h:lj naar zijn zeg
gen belast was met een speciale opdracht 
tot het verstrekken van inlichtingen op 
economisch gebied; 

dat de Raad in het midden laat. of req!s 
frontverandering haar verklaring vindt in 
zijn oorspronkelijken wens, om tegen alle 
bewijzen 1n. militaire verspieding in vreed
zame bankiersvermomming in het destijds 
nog bevriende en onzijdige Nederland te 
blijven ontkennen, ten einde het voormalige 
Duitse . Rijk niet nog verder tegenover ons 
land te compromitteren, zulks mede in ver
band met een zogenaamd "gentlemen's 
agreement0

, dat volgens admiraal Can.arts 
de Duitse instanties zouden hebben gesloten 
met den toenmaltgen kapitein van den Ne
derlandsen Inlichtingendienst, later mili
tair attaché te Berlijn, Sas, nl. om in vredes
tijd van alle militaire verspieding in elkaars 
land te zullen afzien, en met een, blijkbaar 
niet nageleefde, afspraak tussen Abwehr en 
Propaganda-Mtntsterium, op economisch 
gebied prominente Duitsers niet in militaire 
verspieding te zullen betrekken - een en 
ander blijkend uit door req. overgelegde 
"eidesstattllche Erklärungen''. waarvan de 
Raad het waarheidsgehalte overigens even
eens In het midden laat. - dan wel of die 
frontverandering te verklaren Is uit req. 's 
aanvankelijke boop, In het tegen hem aan
hangig gemaakte strafproces hier te lande, 
zolang hij nog op ontoereikendheid van het 
tegen hem bestaande bewijsmateriaal meen
de te mogen speculeren, betere kansen te 
hebben door zich voor te doen als Duits bur
ger, zij het ook tevens reserve-officier, dan 
als op onzijdig gebied verspledenden majoor 
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in actieven militairf'n dienst, maar dat de 
Raad in elk geval bij de beoordeling van 
het tweede middel daarvan moet ultgaan, 
dat req. in Mei 1940 gehandeld heeft als 
burger; 

dat nu tijdens de behandeling van de zaak 
zowel voor het Hof als voor den Raad een 
belangrijke rol heeft gespeeld de vraag, of 
ook een burger spion kan zijn en dan kan 
genieten van het door req. ingeroepen be
ginsel van oorlogsrecht; 

dat de grondslag van dit beroep op het 
oorlogsrecht is gelegen in de artt. 29 en 31 
Landoorlogreglement, luidende onderschei
denlijk: 

(art. 29, lid 1) ,,Ne peut être considéré 
comme espion que !'individu qui, aglssant 
clandestinement ou souR de faux prétextes, 
recueille ou cherche à recueillir des infor
mations dans la zone déoperations d'un 
belligérant, avec l'intention de les commu
niquer à la Partle averse". 

(art. 31) ,,L'espion qui, ayant rejoint l'ar
mée à laquelle il aJJpartient, est capturé 
plus tard par l'ennemi, est traité comme 
prisonnier de guerre et n'encourt aucune 
responsabilité pour ses actes d'espionnage 
antérieurs"; 

dat nu aan req. kan worden toegegeven, 
dat: 

1. 1n den zin van art. 29 Landoorlog
reglement een ieder spion kan zijn, onver
schillig of hij militair of burger is, tot wèlke 
nationaliteit hij behoort, of hij man of vrouw 
is, en of hij op eigen initiatief dan wel in 
opdracht handelt (J. L. Kunz, Kriegsrecht 
und Neutralitätsrecht, 1935, blz. 67), zodat 
req. als spion had moeten worden erkend, 
indien de overige voorwaarden voor het zijn 
van spion in den zin van genoemd artikel 
vervuld waren: 

2. spionnage geen oorlogsmisdrijf is naar 
het volkenrecht, doch veeleer een voor den 
bedrijver h'.oogst rlekante, maar niet door 
het oorlogsrecht verboden handeling, voor 
het bedrijven waarvan echter de andere 
partij hem. alleen op grond van het voor 
haar uitermate gevaarlijke karakter ervan, 
als middel van zelfverweer en afschrikking 
tot zelfs met den dood kan treffen., - e.en 
figuur, die sterke overeenkomst vertoont 
met tal van andere uit het oorlogsrecht 
(vlucht van een krijgsgevangene; contra
bandevervoer, blokkadebreuk en de zog. vij
andelijke bijstand in den zeeoorlog; actie 
van verzetslieden in bezet gebied; ontsnap
ping van burgers uit bezet gebled) (Adler 
in Wörterbuch des Völkerrecht.s und der 
Diplomatie, voce Spionage, deel II, blz. 567, 
tweede kolom; Oppenhelm-La.uterpacht 6de 
druk, II, par. 159; Kunz, t.a.p. blz. 68); 

dat evenwel geen dezer overwegingen req. 
kan baten, omdat daar tegenover staat: 

a) dat art. 29 en vlg. La.ndoorlogregle
ment alleen de oorlogsspionnage en niet de 
vredesspionnage regelen, welke beide ook 
door Adler in zijn hierboven aangehaald ar
tikel (Wörterbuch, t.a.p. blz. 567 en 668) 
scherp worden onderscheiden; 

dat req.'s handelingen vielen in een tlJd
vak, waarin tussen Duitsland en Nederland 
nog geen oorlög'Stoestand bestond, zodat die 
handelingen volkenrechtelijk niet anders 
dan als vredesspionnage kunnen worden 
beschouwd; 

dat nu de gezichtspunten, die deze vredes
. spionnage beheersen, geheel verschillen van 
die, welke gelden voor spionnage tussen 
oorlogvoerenden; 

dat toch - in tegenstelling tot de laatste, 
die een geoorloofd oorlogsmiddel, derhalve 
van den Staat, die haar doet bedrijven, geen 
volkenrechtelijk delict en van den indivi
duelen bedrijver geen oorlogsmisdrijf, al
thans niet in den juisten zin van het woord, 
is - de eerste, wanneer zij in opdracht van 
een Staat geschiedt, tegenover diens weder
partij een volkenrechtelijk delict uitmaakt, 
waarvoor die Staat internationaalrechtelijk 
aansprakelijk is, en in elk geval den indivi
duelen dader, óók indien zij op eigen initia
tief wordt bedreven, wordt toegerekend als 
een misdrijf, uitsluitend vallende onder de 
criminele rechtsmacht van de daardoor be
dreigde wederpartij overeenkomstig haar 
eigen souvereine wetgeving, die op dit punt 
door generlei volkenrechtelijke regelen 
wordt beperkt (Adler, t.a.p.: ,,Der der (Frie
dens-) Spionage Ueberführte, der in staat
lichem Auftrage gehandelt, bzw. sich vom 
fremden Nachrichtendienst bat anwerben 
lassen, kann sich . . . • nicht mlt Erfolg 
darauf berufen, dass er nur den Auftrag 
seiner Regierung ausgeführt babe .•.... 
Letztere wird sich a uch in der Regel in des. 
sen Angelegenheit nicht einmischen, da sie 
amtlich nicht zugeben kann, einen Spion 
beauftragt zu haben, womit sie ihre Haf
tung anerkennen würde. Wenn also aucb 
der Spion den Auttrag auf eigene Gefahr 
übernommen hat, so iat trotzdem in Frie
denszeiten die Spionage in nachweislich 
staatlichem Auttrage zugleich völkerreohts
widrig, ein völkerrechtliches Delikt des Be
gehungsstaates. Die Anstiftung zur Spio
nage durch. dessen Organ ist verwerflich, 
weil unmoralisch ..•. "); 

dat op een dergelijk misdadig optreden 
tegen een Staat, met welken de eigen Staat 
van den spion in vrede leeft, de voorschrif
ten omtrent oorlogsrechtelijke spionnage. 
vervat in afdeling 2, hst. 2 van het La.nd
oorlogreglement, dan ook niet, zelfs niet bij 
wijze van analogie, toepasselijk zijn, maar 
zodanig optreden uitsluitend valt onder het 
nationale strafrecht van den benadeelden 
staat, zoals b.v. art. 78 W . v. M. Sr.: 

b) dat verder zijn poging om aanneme
lijk te maken, dat oorlogsspionnage ook 
mogelijk zou zijn in een periode, waarin een 
oorlog alleen nog maar dreigende is, zodat 
hij op dien grond toch nog onder art. 29 
Landoorlogreglement begrepen zou moeten 
worden geacht en langl:I dien weg met suc
ces een beroep zou kunnen doen op de gun
stige bepaling van art. 31 La.ndoorlogregle
ment, faalt; 

dat vooreerst de namens req. ingeroepen.-
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door de Nederlandse wet voor toepassing 
van het nationale strafrecht Ingevoerde ge
lijkstelling van een periode van dreigenden 
oorlog met den oorlogstoestand in geen ge
val uitbreiding vermag te geven aan het 
volken~echteliJke begrip van oorlogsspion
nage; 

dat bovendien, zelfs indien dit wel werd 
aangenomen, req. als burger nog niet door 
art. 81 Landoorlogreglement beschermd zou 
worden; 

dat toch, al moge art. 29 Landoorlogregle
ment ook burgers omvatten. art. 31 alleen 
voor militairen geldt, gelijk reeds uit zijn 
teket duidelijk voortvloeit en door verschil
lende schrijvers ook uitdrukkelijk wordt 
vastgesteld (Fra.nçots II, blz. 354: .,Deze 
bepaling heeft echter uitsluitend betrekking 
op ben, die, in militairen dienst, een splon
nageopdracht hebben vervuld en daarna 
weer bij bun corps zijn teruggekeerd; bur
gers, di,e spionnage hebben bedreven en later 
den vijand in handen vallen, kunnen ter 
verantwoording worden geroepen, ook al is 
hun opdracht reeds ten einde": Oppenheim
Lauterpacht, t.a.p. § 161: ,,But article 31 
applies only to spies wbo belong to the ar
med forces of the ennemy; clvilians who 
act as spies, and are captured later, may 
be puntshed/')i' 

c) dat tenalotte, zelfs indien req.'s laat
ste voorstelling, dat hij als in actieven 
dienst geroepen milita.i1 zou hebben gehan
deld, als juist zou moeten worden aanvaard, 
dit 1>iem nog niet zou baten, omdat spion
nage alleen dan aanwezig la, wanneer de 
handelingen zijn gepleegd in de operatie
zone van een oorlogvoerende, hetgeen hier 
niet het geval is geweest (Kunz, t.a.p. blz. 
68; Adler t.a.p. blz. 668, eerste kolom: ,,Die 
Spipnage ausserhalb des Operationsgebie
tes eines Kriegführenden ••••. unterllegt 
nicht dem Völkerrecht, sondern seinem 
La.ndesrecht .••. Von dem Rechte, Spio
nage in Friedenszeiten wie auch im Kriege 
ausserhalb des Opern.tionsgebietes verübte 
Spionage als ein besonderes . Verbrechen 
unter Strafe zu stellen. haben die La.ndes
gesetzgebungen durchweg Gebrauch ge
macht."); 

dat ook uit overwegingen van billijkheid 
of anderen aard voor analogische uitbrei
ding van het beginsel van art. 31 Landoor
logreglement tot het geval van req. geen 
grond bestaat en zijn tweede middel dus 
eveneens naar alle richtingen faalt; 

O. voorts t.a.v. het derde en het vierde 
middel. die gezamenlijk kunnen worden be
handeld: 

dat het Hof de bewezenverklearde feiten 
in aansluiting aan de telastelegging en de 
bewezenverklaring heeft gequalificeerd als 
,,poging tot opzettelijk gedurende den tijd, 
waarin de huidige oorlog dreigende was, 
den vijand hulp verlenen'\ terwijl daarte- · 
gen.over de req. op verschillende gronden 
zelfs geen poging tot het genoemde mis
drijf aanwezig acht; 

dat de Raad echter, in afwijking zowel 

van het Hof als van req., in de te~n hem 
bewezenverklaarde feiten - het opattelijk 
een enveloppe met militaire gegevens, waar
van, naar hij wist, de kenntsgevinlf voor 
de Duitse oorlogvoering van belana zou 
zijn, van derden in ontvangst nemen ter 
doorzending aan den beruchten Duitser Dr 
Otto Butting en met dat doel die envelqppe 
1n zijn woning bewaren en verbergen. -
reeds het voltooide delict van hulpverlen1Pg 
aan den vijand ziet, aangezien, zoals de 
Raad reeds eerder- heett besltst, het ant
woord op de vraag, ·of iemand door bepaalde 
handelingen den vijand hulp heeft verleenl 
in den zin van art. 102 Sr., niet afhankelijk 
is van het uiteindelijke resultaat, noch van 
de doeltreffendheid van die hulp, maar veel
eer hiervan of de door hem gepleegde han
delingen ten tijde van het plegen ervan 
door den vijand geacht werden in het be
lang van zijn oorlogvoering te zijn - het
geen in het algemeen reeds beslissend is -
en of die handelingen gericht waren op een 
resultaat, dat, objectief bezien, de Duitse 
oorlogvoering kon dienen, welke beide ele
menten bier zeker aanwezig zijn geweest; 

dat de beide middelen, op dit punt be
trekking hebbende, mitsdien ongegrond zijn 
en de qualificatie ambtshalve moet worden 
verbeterd; 

0. tenslotte ambtshalve met betrekking 
tot het bij pleidooi namens req. ter sprake 
gebrachte bezwaar tegen den duur der op
gelegde straf en van den daarop door het 
Hof toegepasten aftrek: 

dat, wat betreft dit laatste punt, het Hof, 
door den aftrek te beperken tot het tijdvak 
sinds 22 Nov. 1946, inderdaad te zeer uit het 
oog heeft verloren, dat req. ook in het tijd
vak van 8 Nov. 1945 tot 26 Maart 1946 in 
Ned. bewaring beeft doorgebracht en het 
billijk is, ook deze periode op den duur der 
straf in mindering te brengen: 

dat evenwel de Raad met e~nparigheid 
van stemmeii van oordeel 1s, dat req. met 
een gevangenisstraf van vijf Jaren te licht 
· gestraft is voor wat hij tegen zijn gastland 
beeft misdaan en deze straf overeenkomstig 
den eis in eersten aanleg tot zes jaren be
hoort te worden verhoogd; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch 
alleen voorzover betreft de quallficatie, de 
aanhaling van art. 45 Sr., den duur der op
gelegde hoofdstraf en den duur .van den 
daarop In mindering te brengen tijd van 
bewaring; 

Opnieuw rechtdoende krachtens al't. 105 
Wet R. 0.: 

Qualificeert het bewezenverklaarde als: 
,,OpzetteliJ'k ln een tijd, waarin oorlog 

dreigende is, den vijand hulp verlenen, ge
pleegd gedurende den tijd, waarin de hui
dige oorlog dreigende was": 

Veroordeelt req. tot een gevangenisstraf 
voor den tijd van zes Jaren, met bepaling, 
dat daarop in mindering zal worden ge
bracht de tijd, door hem in Nederlandse be
waring doorgebracht eerst van 8 Nov. 1945 
tot 26 Maart 1946 en daa.rna opnieuw van 
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22 Nov, 1946 tot den dag van de uitspraak. 
van dit arrest; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

!8 J•m 19,i9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art.. U). 

Terecht heeft de burgemeester verlof 
tot opgraving geweigerd. daar het stof
felijk overBChot is bijgezet in een graf, 
waarin zich meer lijken bevinden, zodat 
bij inwilliging van het verzoek meer
dere lijken zouden moeten worden op
gegraven. en het belang van de onge
stoorde grafrust en dat van de open
bare volksgezondheid zich daartegen 
verzetten. 

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

door de weduwe L. M. Schouten geboren 
P. A: Tb. Tichelaar te· 's-Gra.venhage, tegen 
het besluit va.n de burgemeester der ge
meente 's-Gta~enb.a.ge van 24 Januari 1949, 
No. 167/4, Afdeling B.V.D., inmke welp.
ring van ~erlof tot opgraving van het lijk 
van L. M. Schouten; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 8 Juni 1949, No. 743/l: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken a.l, van 21 Juni 19-t9, 
No. 27153, afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Bestuurszaken: 

O. dat de burgemeester van 's-Graven
hage op het verzoekschrift van de weduwe 
P. A. Th. Schouten-'richelaar te 's-Gra.ven
hage, strekkende tot het verlenen van ver
lof tot het doen opgraven van het stoffelijk 
ovel"'SChot van Leendert Marinus Schouten, 
begraven in een algemeen graf 3e klasse, 
op de Algemene Begraafplaats aldaar, ten
einde opnieuw begraving te doen plaats 
vlnden .in een eigen graf op de begraaf
plaats _.Nieuw Eykenduinen" aldaar, bij be
sluit ·van· 24 Januari 1949, No. 167/4 Afde
ling B.V.B. a.twijzend heeft beschikt: 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat de overledene begraven ligt in een 
massagraf en het belang der openbare ge
:zond.heid zich tegen het verlenen van het 
gevraagde verlof verzet; . 

dat de appellante van dit besluit in be
roep is gekomen, aanvoerende. dat het haar 
Innigste wens is, dat het stoffellJk over
schot va.n haar echtgenoot zal rusten ln 
een eigen gra;t; dat bij het overlljden van 
baar ech~noot de middelen niet aanwezig. 
waren tot aankoop van een eigen eraf; 

O. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat het stot'f elijk overschot van Leendert 
Marinus Schouten is bijgezet in een graf, 
waarin zich nog meer lijken bevinden; 

dat, indien aan het verzoek wordt vol
daan, meerdere lijken zouden moeten wor" 
den opgegraven: 

dat op grond hiervan tegen lnwUUgtng 
van het verzoek het belang van de onge-

L. 1949 

stoorde grafrust en dat van de openbare 
volksgezondheid zich verzetten; 

dat mitsdien door de burgemeester het 
gevraagde verlof terecht 1B geweigerd; 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staats-
blad 66): 

Hebben goedgevonden en verst.aan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

!8 Ju.ni 19"9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Tijdelijk Telegr, Telef. en Radiobe
sluit, art. 3: Radioluisterbeschlkk1ng 
1946, a.rt. 18.) 

De Minister van BinQ.enlandse Zaken 
kan ingevolge de hem bij art. 3, 3e lid, 2e 
zin, van het Tijdelijk Telegraaf-, Tele
foon. en Radiobesluit gegeven op
dracht om de vereiste voorzieningen te 
treffen ter mke van de betaling van de 
zogenaamde luisterbijdrage, en ter vel
llgstelling van het doel waarvoor die 
bijdrage dient, hét voorschrift geven, 
vervat in den tweeden zin van het eer
ste lid van art. 18 van de Radioluister
beschlkklng 1946, tot het door den ver
koper aanhouden ener voorraad-admi
nistratie en tot het binnen 24 uur ~ 
aflevering van een toestel verrichten 
van aangifte. (Ain.dsrs: Adv.-Gen. 
Hooykaa.s). 

Op het beroep van den O. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam, req, va.n cas
.satie tegen een vonnis v&n deze Arr.-Recht
bank van 28 Febr" 1949, houdende bevestl
gfug in hoger beroep van een schriftelijk 
vonnis -door den Kantonrechter te Rotter
dam op 21 Sept. 1948 gewezen, waarbij W. 
van R., te Rotterdam. van beroep radioh&n
delaar, ter zake van het ten zijnen aanzien 
bewezen verklaarde van alle !l"echtsvervol
ging la ontslagen. (~pielt voor ,gerequi
reerde door Mr A.. de Mooy, adv. te Rotter
dam, Red..). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Hooy~. 

Het door de O. van J, voorgestelde enige 
middel van caesa.tJ.e klaagt. dat de Recht
bank het voorschrift van a.rt. 18. lid 1, alinea 
2 eerste volz1n, van de RadJoluisterbeschlk
king 1945, welk voorschrift aan radiohan
delaren de verplichting oplegt tot het bij
houden van een voorraad-administratie. ten 
onrechte niet verbilldend heeft geacht. Naar 
het oordeel van de O. van J. kan dit voor
schrift berusten op art. 8, lid 3, alinea. 2 en 
3, van het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en. 
Radiobesl uit. 

Het middel komt niet gegrond voor. 
Alinea 3 van art. 8, lld 3 van het Tijdelijk 

'îelegraaf., Telefoon- en Radiobesluit heeft 
te dezen naast aJinea 2 geen zelfstandige 

.betekenis. Alinea 8 opent de mogelijkheid 
etraf te stellen op voorschritten, berustend 

22 
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op alinea 2. Welke voorschriften mogelijk 
zijn, moet dus na.ar alinea 2 worden beoor
deeld. 

Alinoo. 2 geeft de Minister van Binnen
landse Zaken tweeërlei opdracht, n.l.: 

1. tot het vaststellen, in overeenatem
.ming met een Ambtgenoot, van de luister
bijdrage; 

2. tot het treffen van de veretste voor
zieningen: 

a. ter zake van de betaling van de bij
drage; 

b. ter veiligstelling van het doel waar
voor de bijdrage dient. 

Onder 1 valt de verplichting voor radio
handelaren een voorraad-admintstratie aan 
te houden zeker niet. Zij zou dus moeten 
vallen onder 2a of 2b. De verhouding tussen 
deze letters is klaarblijkelijk deze, dat 2a be
trekking heeft op het ontvangen van de 
luistergelden, 2b op de doelmatige besteding 
van die gelden. Daarmede valt ook letter 
2b af. De enige vraag, die overblUft ts-tleze, 
of de aan radiohandelaren opgelegde ver
pllchting is te brengen onder de omschrij.
ving "voorschriften terzake van de beta
ling" van de bijdrage. 

Taalkundig is dit reeds niet waarschijn
lijk. De voormelde woorden wijzen in andere 
richting. Zij doen denken aan bepalingen, 
in welke termijnen. de bijdrage kan worden 
betaal~ waar en hoe betaling kan geschie
den, op welke tUdstippen de betalingsplicht 
aan vangt en eindigt, en dergelijke: voor
schriften dus, ale zijn opgenomen In artt. 7, 
eerste lid, tweede Ud eerste helft, derde lid, 
8, 9 en 10 van de Radioluisterbeechlkking 
194-6. Hier gaat het echter om iets anders. 
De aan raa,oha.ndelaren op~legde verplich
ting tot het bijhouden van een voorraad
administratie betreft niet rechtstreeks de 
betaling van de lutsterbljdrage, doch strekt 
indirect ter verzekering van deze betaling. 
Het is, gezien de gebruikte woorden niet 
waarschijnlijk, dat de wetgever, die het Tij
delijk Telegraaf-t Telefoon- en Radiobesluit 
tot stand bracht, een zo ruime bevoegdheid 
van de Minister voor ogen lteeft gestaan. 

Hierbij komt nog het volgende. De geëffl"- • 
de raadsman van verdachte wijst er terecht 
op, dat het voorschrift van art. 18 een zeer 
verg-a.a.nde strekking heeft. Het legt teza
men met het eerste lid verplichtingen op 
aan radiohandelaren, die door meerderen 
hunner als zeer bezwaarll,J"k worden gevoeld 
Uiteraard ie het denkbaar, dat deze ver
plichtingen in het algemeen belang nood
~kelijk zijn. Doch dan eist het beginsel, ten 
grondslag liggend aan art. 112 van de 
Grondwet, dat zij in de wet zelf uitdrukke
lijk worden mogelijk gemaakt en niet wor
den blnnéngesmokkeld in een uitvoerings
beschikking. · 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raa.ds1'eeW 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, doöt 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

,,8., respectievelijk v. t., van art. S Ttide-
1,lijk Telegraaf-, Telefoon- en Radlo~luit; 
artt. 18 en 22 Radloluisterpeschlkking 1945; 
artt. 851 en 352 jis artt. 415, 4-23 en 4-21 Sv., 
door het vonnis waarvan beroep - walJ,rbtj 
verdachte is ontslagen van alle rechtsver
volging - te bevestigen, in.stede van ,et
zelve te vernietigen en te doen wat de Kan
tonrechter had behorén te doen. namelijk 
het telastegelegde feit strafbaar en ver
dachte deswege strafbaar te achten, zomede 
de straf of maatregel, op het feit gestel~ op 
te leggen." 

0. dat bij het bevestigde vonnis van den 
eersten rechter ten laste van van R is be
wezen verklaard het hem te laste gelegde, 
te weten dat hij te Rotterdam ln of om
streeks het jaar 1947 aldaar in het perceel 
Dordtschelaan 151a het beroep van radio
handelaar (Yerkopen van radio-o:a.tvangtoe
atellen. door middel waarvan de uitzendin
gen van de ra.dlo omroep konden worden 
ontvangen) uitoefenende ·niet met betrek
kln.g tot de over genoemde tijdsruimte in 
zijn bedrijf aanwezige en door hem ontvan
gen en afgeleverde zodanige radio ontvang
toestellen een voorraadadministratie, welke 
was ingericht· overeenkomstig een door den 
Directeur-Genera.al van de P.T.T. bepaald 
model, heeft bijgehouden; 

O. dat de rechter t . .a. v~ dit bewezen ver
klaarde heeft overwogen: 

"dat in het aan een formele wet gelijk te 
stellen Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon en 
Radiobesluit bij art. S, Se lid tweede alinea 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
wordt opgedragen in een uitvoeringsbe
schikking het bedrag der vergoeding voor 
het aanwezig hebben - anders dan tot ver
voer of opslag - van ontvanginrichtingen, 
waarmede de radio omroepuitzendingen 
kunnen worden opgevangen, vast te stellen; 

dat tevens die Minister opgedragen wordt 
de vereiste voorz{eningen tena.k.e van de 
betaling van die vergoeding te treffen; 
· dat de Minister van Binnenlandse Zaken 
in art. 18 van de Radioluisterbeschtkktng 
194-5 enige voorschriften heeft gegeven aan 
hen, die van de verkoop of verhuur van ont
vanginrichtingen een beroep make~ welke 
voorschriften onder meer het aanhouden 
ener voorraad-administratie verplichtend 
stellen, alsmede hen tot het doen van aan
gifte van verkoop aan de Directeur-Gene
raal der P.T.T. verpllchten: 

dat naar Ons oordeel de Minister deze 
voorschriften geven~ kennelijk om da.ar
_mede de opsporing van de aanwezigheid van 
radio-installaties bij de luisteraars te ver
gemakkelljken verder is gegaan dan hem 
door de Wet ter regeling is overgelaten; 

dat door naast de verpltchtlng tot aan
gifte door dit bouder van de aanwezigheid 
van een on"t-.nglnrichting ook nog de hier
b~oelde verplicbtj.p.g aan de nrkoper dier 

. j,Oeete)len op te leggen de Minister aan.zien.
tijk meer beett gedaan dan het treffen van 
de vSNdete voorzieningen ter zake van de 



339 28 .TONI 1949 

betaling va.n de vergoeding voor het aan
wezig hebben van een technische Inrich
ting; 

dat derhalve hetgeen de Minister meer, 
heeft Yoor~breve~ dan aan hem bij art. 
8, 3e Ud tweede alinea van het Tijdelijk Te
legraaf-, Telefoon en Radiobesluit ter voor
ziening werd overgelaten met name de ver
pllc11tlng tot het door de verkoper aanhou
den ener voorraad-administratie en tot het 
binnen H uur na aflevering van een toestel 
verrichten van de aangifte niet verbindend 
kan worden geacht.'' 

0. dat het middel de vraag aan de orde 
stelt of de Minister van Binnenlandse Za
ken ingevolge de hem als voormeld bij art. 
a, Ie lid, 2e zin van het Tijdelijk Telegraaf, 
Telefoon en Radiobesluit gegeven opdracht 
om de vereiste voorzieningen te treffen ter 
zake van de betaling van een vergoeding; 
de zogenaamde luisterbijdrage, en ter vet
Ugstelllng van het doel waarvoor die bij
drage dien~ het voorschrift kon geven ver
vat in den tweeden zin van het eerste lid 
van art. 18 van de Ra.diolulsterbeechikking 
1946; 

O. dat de voormelde opdracht zich be
zwaarlijk andere laat lezen dan dat de Mi
nister onder meer de voorzieningen treft die 
nodig zij~ opdat vast sta door wte de ver,,. 
scbuldigde bijdragen moeten worden be
taald; 

dat daartoe wel 1n de eel'8te plaats ver
eist is dat bekend zij, wie een radio-ontvang" 
toestel aanwezig heeft; 

dat om tot die bekendheid te geraken het 
bijhouden en ter inzage verstrekken van 
een voorraad-administratie als boven be
doeld een alleszins geëigend middel Is, ter
wijl ook niet aannemelijk bi, dat dit middel 
op den handelaar een druk legt, die ook 
maar enigszins buiten vel'houding staat tot 
het te bereiken doel; 

dat ln de woorden "ter zake van de be
tallng'' niet de beperklng ligt, da.t de te ge
ven voorziening zich enkel mag richten tot 
hem, die de betalin& verschuldigd is; 

dat dan ook de Mlnister, het voormelde 
voorschrift gevende, binnen de grenzen 
bleef van de hem verstrekte opdracht, zodat 
het middel gegrond Is; 

Vernietigt het aangevallen vonnis zover 
daarbij het door den eersten rechter uitge
sproken o_nts)ag van alle recbtavervolglng 
is bevestigd; 

Rechtdoende krachtens art. 106 van de 
Wet R. 0.: 

Vernietigt in zover ook het vonnis van 
deo eersten rechter; 

O. dat het bewezen verklaarde volgens de 
wet oplevert het navolgende strafbare feit: 

"als iemand, die van den verkoop of den 
verhuur van ontvanginrichtingen een be
roep maakt, zijn verplichting om met be
trekking tot de in zijn bedrijf aanwezige en 
door hem ontvangen en afgeleverde radio
ontvangtoestellen een voorraadadminist:r&
tle bij te houden, welke i8 lngerlcht over
eenkomstig ,.. door den Directeur-Gene-

1 raai der P.T.T. bepaald model, niet nako
men;• 

0. dat de gerequlreerde deswege stra.fbaar 
is, mjnde niet gebleken van ènige omstan
digheid die hem niet strafbaar zoude doen 
zijn; 

Gezien art. a, Se Ud van het Tijdelijk Tele
graaf-, Telefoon en Racllobeslult, art. 18, 
le lid en 23 van de Radioluisterbesehlkklng 
1946 en art_ 23 Sr.; 

Quallticeert het bewezenver~rde als 
voormeld; 

. Veroordeelt W. van R. voornoemd des
wege tot een geldboete van zes gulde~ bij 
gebreke van betallng en verhaal te vervan
gen door drie dagen hechtenis, staande deze 
strafoplegging in goede verhouding tot den 
ernst van de overtreding, 

(N. J.) 

S8 Ju.n, 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Jachtwet 1921 art. ll.) 

Ten onrechte heeft de Rb. aangeno
men, dat, wanneer door het hoofd van 
de plaataeUjk.e politie op grond van het 
eerste Ud van art. 11 Jachtwet 1923 de 
jacht.acte ie ingetrokken, het be:t'()ep, 
dat volgens het tweede lid van dit 'arti
kel openstaat, de kracht van de be
schikking opschort. 

Andet".t: Adv.-Gen. La.ngetnejje:r. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam. "reet. van cas
satie tegen een vonnis van de genoemde 
Rechtbank van 14 Febr. 1949, waarbij in 
hoger beroep met vernietiging van een mon
deling door den Kantonrechter te Brielle op 
9 Sept. 1948 gewezen vonnis, L. L., van be
roep paardenhandelaar en wonende te Ro
zenburg. van alle rechtsvervolging la ont
slagen ter za.ke van het primair te laste ge
legde en bewezen verklaarde, met bevel tot 
teruggave van een inbeslag genomen jacht
geweer. (Gepleit voor gereq_ulreerde door 
Mr C. S. de Jong, adv. te Brielle, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. LangemeQez-. 

Dit cassatieberoep loopt over één enkele 
vraag, te weten deze: of de veroordeelde de 
bevoegdheid tot het voorbanden hebben van 
een vuurwapen, die hij ontleende aan het 
bezit van een grote jachtact;e. verloren heeft, 
toen deze ja.ebt.acte overeenkomstig art. 11 
van de Jachtwet 1923 werd Ingetrokken_ 
niettegenstaande het nog aanhangig zijn 
va.n het bij àlt artikel voorziene beroep. 

Het is merk.waardig, da.t zowel de Bacht
ba.nk, die ontkennend antwOOl'dde, als de 
beer Req., die het tegengestelde standpunt 
verdedigd beeft, zich baseren op een wets
historische Interpretatie. Beziet men de be
doelde episode van wetsgeschieclenia, dan 
wordt dit begrijpelijk. Zij beeft zich In het 
kort als volgt toegedragen. Het ontwerp 
van wat geworden is de Vuurwapenwet 1919 
bevatte een bevoegdheid van het Hoofd der 
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plaataelijke Politie om een machtiging tot 
het voorhanden hebben van een vuurwapen 
in te trekken. Van die intrekking stond be
roep open o:o de Commiesaris van de Konin
gin. Omtrent de werking der intrekking ge
durende de beroepstermijn of hangende het 
beroep was niets bepaald. Dit gaf aan een 
aantal kamerleden aanleiding om uiting te 
geven aan de beduchtheid dat dit tot vexa
toire intrekkingen zou kUJ1nen leiden. Blijk. 
baar ging~ deze Kamerleden er dus van 
uit, dat bij gebreke van uitdrukkelijke be
paling de intrekking terstond werkte. De . 
Regering sprak dit laatste niet · tegen en 
kwam aan het bezwaar tegemoet door het 
opnemen van de toevoeging, dat de intrek
king in dringende gevallen uitvoerbaar bij 
voorraad kàn worden verklaard. Deze for
mulering echter suggereert juist, dat bij het 
ontbreken van deze toevoeging de intrek
king eerst na handhaving in beroep zou 
werken. Bij de parlementaJre behandeling 
nu van de Jachtwet verklaarde de Regering 
dat ment. a.v. de intrekking van de Jacht
açte de Vuurwapenwet gevolgd bad. behou
dens de aianwljzing van een andere beroeps-
instantie. -

Deze geschiedenis maakt het inderdaad 
begrijpelijk, hoe zowel de Rechtbank kan 
oordelen, dat de wetgever voor de Jachtwet 
d US blijkbaar hetzelfde stelsel als bij de 
Vuurwapenwet gewild heeft, maar zonder 
mogelijkheid van uitvoerbaarheid bij voor
raad, en hoe tegelijk de heer Req. kan me
nen, (lat bij het ontbreken van de toevoeging 
het stelsel van onmiddellijke ln werking 
u-edlng is blijven gelden, dat men algemeen 
in (le p.a.nvankelijk ontworpen reductie van 
de Vuurwapenwet las. 

De slotsom kan moeilijk een andere zijn 
dan (lat de wetgever v~n de Jachtwet t.a.v. 
het punt geen enkele bedoeling heeft ge
nad. Immers, had de Regering bij het neer
schrijven of het Parlement bij het vernemen 
van de verklaring. dat de Vuurw&,penwet 
werd gevolgd, zich rekensc)lap gegeven van 
het prQbleem van de al dan niet onmiddel· 
li.Jke uit'iroerbaarheid, dan had overweging 
van het.geen bij de Vuurwapenwet was 
voorgevallen tot geen andere slotsom kun
nen leiden dan dat bet onderwerp niet an
ders dan door een uitdrukkelijk voorschrift 
geregeld kon worden .. 

De eerste vraag die blj deze staat van 
zaken rijst is, of wellicnt -het karakter van 
de administratieve beschikking in .de rlch ... 
ting van een bepaalde oplossing wijst, die 
dan bij het zwijgen van de wetgever zou 
gelden, Dit is de mening van A.. M. Donner 
in zijn proefschrift, De Rechtskracht van 
Administratieve Beschikkingen (19'1). blz. 
119~1.20. In overeenstemming met A. L. 
Scholtens, Uit de practijk der be.slissing van 
geschillen door de Kroon (1913.) is hij van 
mening, dat een beschikking bij baar uit~ 
gifte in beginsel volle rechtskracht heeft. 
Hij acht deze conclusie "de enige weten
schappelijke verantwoorde en logische". 

Mij schijnt deze conclusie minder dwin• 
gend. Immers, juist het ope~tellen van be-

roep levert toch een - ik erken het, geens
zins beslissende - aanwijzing op, dat de 
wetgever de mogelijkheid van een onjuiste 
beslissing als niet te verwaarlozen heeft be
'schouwd, en uit de aard der zaak h~ft de 
uitvoerbaarheid van een mogelijk onjuiste 
beslissing schaduwzijden. Weliswaar zou ik 
nu ook weer niet willen beweren, dat er 
hier een volkomen analogie met recbter
lijke beslissingen ts. Daar staan in de ~gel 
ófwel partijen meer op één lijn (h-et bur
gerlijke proces) ófwel het gaat om een voor 
de betrokkene uiterst nadelige beslissing 
(het strafproces). Bovendien kent ook het 
burgerlijke procesrecht uitvoerbaarheid bij 
voorraad en waken daarnevens het kort ge
ding en in het strafproce.s de voorlopige 
hechtenis voor de belangen. die door de 
niet-uitvoerbaarheid schade kunnen lelden. 
Dat een vanzelf uit de aard der zaak voort
vloeiend antwoord zich opdringt, zou ik in 
ieder geval niet durven zeggen. 

De literatuur hier te lande en elders (van 
de laatste in het bijzonder die welke zich 
niet strikt aan een nationaal positief recht 
houdt) bevestigt dit. Met een kot-theid, die 
de indruk geeft, dat zij de stelling vanzelf
sprekend achten, nemen Kranenburg, In
leiding tot het Administratief recht (1942), 
blz. 54; Romeyn, Administratief Recht I, 
1 (1934), blz. 138; v.d. Pot in Nederlandsch 
Bestuursrecht (1932), blz. 214/5; Merkl, All
gemeines Verwaltungsrecht (192'0, blz. 201; 
Fleiner, In:stitutfonen des Deutschen V~r
waltungsrechts, Neudruck für die Schweiz 
(1939). blz. 196, allen aan, dat eerst het niet 
langer openstaan van een rechtsmiddel aan 

-de administratieve beslissing rechtskracht 
geeft. In de Franse literatuur heb ik een 
uitdrukkelijke uitspraak, hoe kort ook, niet 
kunnen vinden. Beschouwing-én als die bij 
Hauriou, Précis Elementaire de Droit Ad
ministratif, 5e éd. par A.. Hauriou (1948) 
blz. 240 e.v. geven de indruk de onmiddel
lijke volledige rechtswerking als van zelf 
mprekend te veronderstellen. Dit past ook 
wel bij de scherpe scheiding tussen admini
stratie en administratieve rechtspraak, die 
het Franse administratieve recht onder
scheidt. 

Is het dus niet mogelijk een regel te vin
den, die een voldoende overtuigende grond- . 
slag heeft om in alle gevallen waar de wet 
zwijgt de oplossln.g te kunnen geven. dan is 
men aangewezen op hetgeen zich uit de 
strekking van de bijzondere regeling, in 
welker verband de q uaestie zich 'Voordoet, 
of uit de na.ast verwante regelingen laat af
leiden. Dit geeft in ons geval na.ar mijn me
ning inderdaad voldoende steun aan een be
slissing. Ik zou als volgt willen redeneren. 
Intrekking van jachtacte is ingTijpender 
dan intrekking van de machtiging tot het 
voorhanden hebben van een vuurwapen. 
Immers behalve de bevoegdheid om een 
vuurwapen te hebben doet zij ook nog de 
bevoegdheid verloren gaan om van dat 
vuurwapen een in veler ogen zeer begerens
waardig, soms zelfs economisch voordelig 
gebruik te maken. Het is dus niet aanne-
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melijk, dat de wetgever, die de machtiging 
van de Vuurwapenwet in beginsel niet uit
voerbaar bij voorraad heeft willen lltm, bij 
de Jaclltacte die llltvoerbaarheid als onver
a.nderUJke regel mu hebben kunnen wenaen 
(van bewust wensen is hier, zoals wij za.: 
gen, geen sprake). De Heer req. ontwikkelt 
weliswaar in dlt verband de redenering, dat 
de ondervinding met de Vuurwa.penwet ten 
tijde van het tot sta.nd komen van de Jaoht
wet reeds geleerd zou hebben, dat er in de 
pr&ctijk toch altijd aa.nlekllng voor uttvoer
baarverklaring bij voorraad was. Dlt III ech
ter een veronderstelling, waarvoor aanwij
zingen ontbreken. Zou het veronderstelde 
verschijnsel z6 sprekend zUn geweest, dan 
zou men eerder verwachten. dat dit tot een 
opzettelijke regeling in de Jachtwet geleid 
zou hebben. 

Nu zou ik overigens uitvoerbaarheid bij 
voorraad. voor de Jachtwet niet volstrekt 
willen uitsluiten. Er is hier een leemte in 
de wet, m duidelijk als men zelden aantreft, 
nameltJk een geval, waarin niet alleen elk 
blijk van de bedoeling des wetgevers oot-
breekt. maar waarin zelfs l)08ltlef van het 
ontbreken van enige bedoeling blijkt. Waar 
de wet zo zeer om aanvulling vraagt, zou ik 
analogische toepassing van de Vuurwapen
wet geoorloofd achten. In het geval echter 
dat voor ons ligt, blijkt niet, dat uitdrukke
lijke uitvoerbaar-bij-voorraad-verklaring 
wegens het dringende van het geval, heeft 
plaat.s gevonden, 

Ik kom dus tot de slotsom, dat het vonnis 
van de Rechtbank Juist gewezen is, en con
cludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op -de middelen van cassatie, door 

den rèq. voorgesteld bij schriftuur luidende: 
.,L 8., :respectleveUjk v. t. van de a.rtt. 

3 en 12 der Vuurwa.penwet 1919 en van de 
artt. 361 en 352 Jls artt. 416 en 426 ev., door 
verdachte te ontslaan van alle rechtsvervol
ging terzake van het primalr telastegelegde 
feit, instede van dlt telt stra.tbaar en de 
verdachte deswege strafbaar te achten. zo
mede de straf of maatregel, op het feit ge. 
ateld, op te leggen. 

b. v. t. van artt. 363 jis artt. 416 en 426 
&lv., door de teruggave van het bovenge
noemde jachtgeweer te bevelen, nlettegen
staan.de dit voorwerp niet als stuk van over
tuiging heeft gediend" 

O. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequlreerde Is bewezen verklaard, dat 
hij te Utrecht op of omstreeks 6 April 1948 
heeft voorhanden gehad een tweeloops 
jachtgeweer, althans een vuurwapen, heb
bende hij verdachte zijn domlcllle te Rozen
burg, althans blnnen het Kanton Brielle; 

O. dat blijkens voormeld vonnis de raads
man van gerequireerde heeft aangevoerd: 

,.1) dat het hoofd van plaatselijke politie 
va.n Rozenburg bij beschikking van 18 
Maart 1948 de aan verdachte verleende 
grote jacht.acte. tot alle geoorloofd jachtbe-

drijf met uitzondering van de valkenjacht 
voor het seizoen 1947/1948, heeft _ingetrok
ken; dat verdaellté bU beroepschrift van 17 
Maart 1948 va.n voormelde beschikking in 
beroep ls gekomen bij de Mtnieter van J'u• 
stltle, d.le op het beroepschrift heeft be
schikt bij besluit van 6 Aug. 1948, Afdeling 
Politie, Bureau Juridische zaken no. 3001; 
dat hangende dit beroep de voormelde be
schikking van het hoofd van plaatselijke 
politie van Rozenburg d.d. 18 Maart 1948 de 
aan verdachte uit hoofde van art. 18, twee" 
de lid, der Jachtwet 1928 toekomende be-
v~gdheld tot het voorhanden hebben van 
één achietgeweer niet vermocht te on tne" 
men en verdachte mltedieu op 6 April 1948. 
tot het voorhanden hebben van een ~ht" 
geweer bevoegd was; 

II) dat - ingeval de Rechtbank om
trent het vorenstaande andere mocbt oor
d,elen - verdachte tengevolg'e van ov-er" 
macht verkeerde in de toesta.nd van het on
bevoegd voorbanden hebben van een jacht-
geweer." 

0. dat de Rechtbank daarop heeft ovér,. 
wogen: ,.dat ult de geschiedenis van de tot
standkoming van de Jachtwet 1923 blijkt, 
dat dé beJ)alingen dezer wet omtrent afgifte 
en intrekking van jachtac1en nauw verband 
houden met de regeling, neergelegd In art. 8 
der Vuurwapenwet 1919; dat toch de in het 
oorspronkelijk ontwerp van eeratgemelde 
wet daaromtrent neergelegde regeling af" 
week van de thans g~ldende, die haa.r oor
sprong vindt in het gewijzigd ontwerp van 
wet, welks art. 9 en 11 eensluidend zUn met 
de artt. 9 en 11 der Jachtwet 1928; dat de 
Regering in de Memorie van Antwoord 
(gedr. at. zitting 19.2-1-1922 - 81, no. 1, blz. 
8, ad artt. 5 e.v. van het gewijzigd ontwerp 
van wet) bij de in het gewijzigd ontwerp 
van het neergelegde nieuwe regeling aan
tekende: De jachtacten zullen worden aan
gevraagd bij dezelfde autoriteit, die inge
volge art. 3 der Vuurwapenwet 1919 máCh
tlglng geeft tot het voorha.nden hebben van 
een vuurwapen. Ook overigens ia zoveel 
mogelijk de bij laat.stgenoemd à.rtikel voor
geschreven procedure gevolgd. Slechts is 
als hogerberoepslnstanüe, Jn stede van de 
Commissaris der Koningin, de Minister van 
Justitie ·aan.geweten". waaraan dan nog 
· wordt toegevoegd, dat met laatstbedoelde 
atwfjking tegemoetkoming aan bezwaren 
uit de practijk wordt beoogd, terwijl ID de 
aantekening op art. 8 (t.Lp. blz. 9) opnieuw 
wordt gezegd, dat aansluitJng bij de Vuur
wapenwet 1919 is gezocht; 

dat krachtens het voorlaatste lld van a,rl-
3 der Vuurwapenwet 1919 de hoofden van 
plaatselijke politie te allen tijde bevoegd 
zijn elke door hen krachtens die wet ·..-er
l~nde inachtiging bij een met redenen om
klede beachlkking in te trekken, terwijl art. 
11 der Jachtwet 1928 een overeenk.omatige 
bepaling bevat omtrent de intrekking van 
jachtaeten; 

dat vool'l!IChreven bepaling der Vuurw~ 
penwet ,1919 daaraan toevoest dat de be
schikking In dringende ce•aBen bij voor-
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raad uitvoerbaar kan worden verklaard, zo
dat moet. wol'den aangenomen, dat de be
schikking in beginsel - immers bij gebreke 
van uitdrukkelijke verklaring - uitvoer
baar bij voorraad niet is; 

dat nu uit het hiervoren gestelde bfük.t, 
dat in de artt. 9 en 11 der Jachtwet 1923 
slechts een andere beroepsinstantie Is aan
gewezen, doch overigens de procedure van 
art. 8 der Vuurwapenwet 1919 is gevolgd, 
moet worden aangenomen dat het aan 
Jaa.tstgenoemd artikel ten grondslag liggend 
beginsel ook de In art. 11 eerste Ud, der 
Jachtwet 1928 bedoelde beschikkingen be
heerst, zodat ook deze als niet uitvoerbaar 

• bij voorraad zijn te beschouwen; dat de 
vraag, of het hoofd van plaa.tselJjke politie 
bevoegd is uit kr11,cht van art. 11 der Jacht
wet 1923 de daar bedoelde beschikking in 
dringende gevallen bij voorraad uitvoerbaar 
te verklaren welke vraag in dit artikel, an
ders dan in art. 3 der Vuurwapenwet 1919, 
hare uitdrukkelijke beantwoording niet 
vi~dt - bulten beschouwing kan worden 
gelaten, aangezien het hoofd van plaatse
lijke politie van Rozenburg, in diens meer
gemelde beschikking d.d. 18 Maart 1948, 
welke in afschrift 1s gevoegd bij het boven 
aangehaalde ambtsedig proces-verbaal van 
23 April 1~48, zulks niet heeft verklaard; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat ver
dachte krachtens de hem verleende jacht
acte bevoegd was tot het voorbanden heb
ben van êen jachtgeweer op 5 April 1948, en 
dat hij mitsdien op die gror.&d t.a.v. het hem 
primair te laste gelegde van rechtsvervol
ging behoort te worden ontslagen; 

dat na deze beslissing een onderzoek naar 
het onder Il) gedaan beroep op overmacht 
niet meer noodzakelijk. ls." 

0. dat het middel onder a blijkens de toe
lichting de vraag aan de orde stelt of, wan
neer door het hoofd van de plaatselijke po
litie op grond van het eefflte Ud van art. 11 
der Jachtwet 1923 de jachtacte is lngetrok
ke~ het beroep, dat volgens het tweede lid 
van dit ar~el open staat. de kracht vàn de 
beschikking opschort; 

0. te dien aanzien: 
dat de termijn van één maand, 1n art. 9, 

laatste lid, dier wet genoemd, kenlijk in het 
belang van den verzoeker ls vastgesteld; 

dat het tweede Ud van art. 11 derzelfde · 
wet beroep tegen de daar bedoelde beschik
king openstelt 0 overeenk.omsttg art. 9, laat
ste lid", wat bezwaarlijk anders kan worden 
verstaan dan aldus dat ook in dit geva.l de 
termijn van één maand in acht moet wor
den genomen; 

dat mag worden aangenomen dat in het 
geval van art. ll de voormelde termlJn dan 
evenzeer het belang van den betrokkene 
zal beogen te dienen, welke regeling aan
sluit aan de opvatting dat de jachtaote van 
stonde a.t aan als ingetrokken is aan te 
merken; 

dat voorts de afweging der onderscheldèn 
belangen tot een gelijlt oordeel moet leiden; 

dat art~ .8 der Jachtwet 1923 bepaalt dat, 
behoudens bet bepaald~ ln art. 'I, de jacht-

acte alleen kan worden geweige~ indien 
misbruik of gevaar is te vrezen van de be
voegdheid om te jagen of om een sdiietge
weer voorhanden te hebben; 

dat dit te vrezen gevaar of misbruik ook 
de reden 2"Al zijn waarom tot intrekking van 
een Jachtacte ingevolge art. 11 zal worden 
besloten; 

dat het bestaan van rodani~ reden een 
terstond ingrijpen van de overheid rec!ht
vaardigt, waarmede niet wel verenigbaar 
schijnt dat de actehouder, de bevoegdheden 
aan de acte verbonden, hangende den ter
mijn van beroep en In a.twacbtlng van de 
beschikking van den Minlstert blijft uitoe
fenen; 

dat de rechter mitsdien het voormelde 
eerste verweer van gereq uireerde ten on
rechte als juist beeft aanvaard; 

0. dat de rechtbank over het tweede ver
weer van gerequlreerde - het beroep op 
overmacht - nog niet heeft beslist, rodat 
de zaak naar de rechtbank. za.l behoren te 
worden teruggewezen in voege als hieron
der aan te geven; 

0. dat het middel onder b thans kan blij
ven rusten; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
t.a.v. de bewezenYerklartng; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. O.: 
Wijst de mak terug naar de Arr.-Recht

bank te Rotterdam, teneinde haar, met in
achtneming van dit arrest, verder te be
rechten en af te doen. 

(N. J.) 

!8 Jum 19..f.9. ARREST van de Hoge Raad. 
(Sv. artt. 338, 339: WegeQverkeersre
geltng art.. 1.) 

Req_ stelt dat de rijksweg Arnhem
Nijmegen - welke, naar ook de Rb. 
aanneemt voorzien is van verkeersbor
den met tiguur·No. 74 der bijlage Ver
keerstekens en Verkeersinstallaties en 
op welke weg derhalve uitsluitend van 
motorrijtuigen mag worden gebruik ge
maakt ._. niet is een voor het 11alge
meen verkeer" openstaande rijweg, 
maar de term algemeen verkeer, als 
voorkomende in art. 1 der Wegenver
keersregellng, verklaring der uitdruk
king wegen. kan slechts doêlen op het 
ve:rkeer, dat elk en een iegelijk" vrij
staat, met inachtneming van wa.t met 
betrekking tot het gebruik van den weg 
door het bevoegd gezag is voorgeschre
ven. 

Het staat uitsluitend aan den rech
ter, die over de feiten oordeelt, of hij 
verklaringen van ter zitting gehoorde 
getuigen al dan niet tot bewtfs zal doen 
dienen. 

In de toelichting wordt geklaagd dat 
ult "de opname van den weg in quaestie 
in het Rijkswegenplan" slechts zou 
kunnen blJjken, dat de autoweg Arn
hem-Nijmegen een rijksweg was
waarvan echter ter zitting' niet is ge-
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bleken, maar deze klacht kan reeds 
hierom niet slagen, omdat de rechter 
met zodanig feit uit eigen wetenschap 
bekend kan zijn. 

Op het beroep van P. E., winkelier van 
beroep en te Arnhem wonende. req. van 
cassatie tegen een vonnis van de Azr.
Rechtbank te Amhem. van 7 Dec. 1948, 
waarbij In hoger beroep, met vernietiging 
van een mondeling vonnis door den Kanton
rechter te Nijmegen op 7 April 1948 gewe
zen, rèq. ter zake van: ,.enige bepaling van 
de Wegenverkeersregeling overtreden, twee. 
maal gepleegd''• met aanhaling van de artt. 
1, 2, 42 eerste en tweede Ud dier regeling, 
18, 57, 62 Sr. en 19 Besluit Bezettingsmaat
regelen (Stbl. E 93), is veroordeeld tot twee 
hechtenisstraffen, ieder voor den tijd van 
vier dagen, met ontzegging aan den Ver
oordeelde van de bevoegdheid motorrijtuigen 
te besturen voor den tijd van één jaar; (ge
pleit door Mr G. Couvret. adv. te Arnhem, 
Bed.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Hooykaas. · 

Het eerste der namens req. bepleite mid
delen van cassatie klaagt, dat ten laste van 
req. bewezen is verklaard. dat hij heelt ge
reden over de voor het algemeen verkeer 
openstaande rijweg Nijmegen-Arnhem. 

.. De" voor het openbaar verkeer open
staande rijweg Nijmegen-Arnhem zou een 
.andere weg zijn. De weg, waar req. over 
reed, zou voorts in het geheel niet een voor 
het algemeen verkeer opene1taande njweg in 
de zin der Wegenverkeersregeling zijn. 

Het middel komt ongegrond voor. 
Het is fetteliJlc ongegrond in zoverre, d&t 

niet te laste van req, bewezen is verklaard, 
dat hij heeft gereden over "de voor het &!
gemeen verkeer openstaande rijweg Nijme
gen-Arnhem". doch oYer "de voor het al
gemeen verkeer openstaande rijweg, de 
Rijksweg Nijmegen-Amhem". De laatste 
formule laat in het midden, of er wellicht 
meerdere voor het openbaar verkeer open
staande rijwegen tussen Nijmegen-Arnhem 
bestaan. Zij stelt, dat req. gereden heeft 
over de Rijksweg Nijmegen-Arnhem, welke 
Rijksweg een voor het algemeen verkeer 
openstaande rijweg Is. 

'Uit de bewijsmiddelen volgt, dat req. reed 
over de autoweg Nijmegen-Arnhem. Uit 
het tijdens de aanrijding geldende Rijkswe
genplan, vastgesteld bij K. B. van 12 Nov. 
1937, S. no. 596, gewijzigd bij K. B. van 12 
Sept, 1947, B. no. H 822, op welk plan de 
autoweg NijlJ:legen-Arnhem voorkomt on
der no. 62, blijkt, dat deze weg de enige 
rechtstreekse Rb'ksweg was tussen Nijme
gen en Arnhem, md&t zU in dagvaarding en 
bewezenverklaring zeer goed kon worden 
aangeduid als de "Rijksweg Nijmegen-
Arnhem" - het Rljkswegenplan z·e1f spreekt 
van de "Rijksweg Arnhem-Nijmegen"--. 

Req. betwist echter, dat deze Rijksweg, 
die enkel openstaat voor motorverkeer, een 
voor het algemeen verkeer openstaande rU-

weg zou zijn In de zin van art. 1 van de We
genverkeersregeling. Blijkens de toelichting 
bij het middel gaat req. uit van de gedachte, 
dat wegen, die alleen openstaan voor een 
bepaald soort verkeer, niet zouden zijn we
gen in de zin van de Wegenverkeersregeling. 
De gedachte komt onaanvaardbaar voor. De 
Wegenverkeersregeling zou dan voor vele 
wegen, bijvoorbeeld alle autowegen, niet gel" 
den. Req, tracht een zeker houvast te vin
den voor zijn interpr~t&tle aan de woorden 
,,.algemeen verkeer", voorkomende in de 
Nederlandse tekst van art.1 van de Wegen" 
verkeersregeling, zul.ka ten onrechte. daar 
deze woorden klaarblijkelijk een minder ge. 
lukkige vertaling zijn van de woorden "öf" 
fentlichen Verkehr'' uit de Duitse tekst. Het 
betreft hier een gehandhaafde bezetUnga
regellng met een Nederlandse en een Duitse 
te ket, waarvan weliswaar de N ederlandee 
tekst ingevolge art.. 10 v&n het Besluit Be
zettingsmaatregelen verbindend is, doch 
waarvan de Duitse tekst toch betekenis 
heeft behouden voor de interpretatie van 
onduidelijke termen van de Nederlandse. 

Het tweede middel klaagt: 
1. dat de Rechtbank uit de gebezigde be

wijsmiddelen niet kon afleiden, dat de auto 
van getuige den Duijn voor de aanrijding 
stond op de parkeentrook; 

2. d&t de Rechtbe.nk aangenomen heeft 
dat de auto~g een Rijksweg was, hoewel 
niet ter zitting bleek dat deze weg voorkwam 
op het Rijkswegenplan. 

Het eerste onderdeel komt feitelijk onge
grond voor. Uit de verklaringen van de ge
tuigen den Duijn en Huisman kon de Recht
bank de bedoelde omstandigheid alleszins 
afleiden. 

Het tweede onderdeel houdt geen rekening 
met de omstandigheid, dat de inhoud van 
het Rijkswegenplan, vastgesteld bij K. B. 
en gepubliceerd in het Staatsblad, van alge. 
mene bekendheid ie en Ingevolge art. 839, 
lid 2 Sv. geen bewijs behoeft. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van de Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req, voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
I. ,,S. althans v. t. der artt. 1 sub 1 en 3 

van de Wegenverkeersregellng en de artt. 1 
eerste lid aanhef en sub 2 Motor- en Rijwiel. 
wet, daar req. ten laste is gelegd, dat bij 
heeft gereden over de voor het algemeen 
verkeer openstaande rUWeg Nljmegen-Arn
hem; 

II. S. althans v. t. van de artt. 369 in ver. 
band met de artt. 338, 142, 360 en 358 Sv ., 
daar de Rechtbank ten onrechte de verkla
ringen van de getuigen ten Berge en Hien
stra voorbij gaat, terwijl uit de verklaringen 
van de getuigen den DuUn en Huisman blijkt 
dat getuige den Duijn ten tijde van de aan
rijding een eind is vooruitgereden. terwUI 
bovendien uit de verklaring van den Duijn 
blijkt dat hij vreesde voor een aanrijding'': 
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0, dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de te laste legging met quallflcatie 
en strafoplegging als voormeld ten laste van 
req, Ie bewezen verklaard, dat hij op 91 Dec. 
1947, omstreeks 2 uur~ bi de gemeente Bem
mel, als bestuurder van een vierwielig mo
torrijtuig daarmede heeft gereden over den 
voor het algemeen verkeer openstaanden 
rijweg, de Rijksweg N"'ijmegen-A.rnhem, 
met een snelheid, welke 1n verband met de 
omstandigheid, dat het alstoen vriezend 
weer was en de weg met mist bedekt was en 
bovendien tengevolge hiervan de voorruit 
van de door hem bestuurde auto met een 
laagje ijs bedekt was en hij, verdachte, 
slechts door zijn hoofd buiten de ramen van 
de auto te houden, enig uitzicht over dien 
weg kon verkrijgen, te groot, en bovenmatig 
was, en daarbij vervolgens alstoen aldaar 
onder cte omstandigheden, op de wijze en 
met de snelheld als bovenom.schreven rij
dende, toen er, voor hem uit, een ter rech
terzijde van dien weg stilstaand ander mo
torrijtuig opdoemde, niet tijdig het door hem 
bestuurde motorrijtuig tot stilstand heeft 
gebracht achter dat andere motorrijtuig, dan 
wel naar links uitwijkende, dat andere mo
torrijtuig ter linkerzijde is voorbijgereden, 
doch Is opgereden met de door hem bestuur
de automobiel tegen dat andere motorrlj. 
tuig; 

O. nopens het eerste middel: 
dat in de gebezigde bewijsmiddelen sprake 

ls van den autoweg Nijmegen-Arnhem en 
de Rechtbank de In de te laste legging voor
komende woorden "de voor het algemeen 
verkeer openstaande rijweg, de Rijksweg 
N1jmegen-.Arnhem" aldus kon verstaan dat 
met dle woorden werd aangeduid de weg, 
die In de bewijsmiddelen de autoweg Nijme
gen-Arnhem wordt genoemd; 

dat req. weliswaar van c;>ordeel is dat deze 
autoweg - welke, naar ook de Rechtbank 
aanneemt voorzien is van verkeersborden 
met figuur no. 7 4 der biJlage Verkeerstekens 
en Verkeersinstallaties en op welken weg 
derhalve uitsluitend van motorrijtuigen mag 
worden gebruik gemaakt - niet Is een voor 
het "algemeen verkeer" openstaande rijweg, 
maar de term algemeen verkeer~ als voor
komende in art. 1 der Wegenverkeersrege
llng, verklaring der uitdrukking wegen, 
slechts kan doelen op het verkeer, dat elk 
en een iegelijk vrl,fstaat, met Inachtneming 
van wat me-t betrekking tot het gebruik van 
den weg door het bevoegd gemg is voorge
schreven; 

dat het middel dus faalt; 
0. omtrent het tweede middel, waarbij het 
blijkens de toelichting gaat om. de vraag of 
bewezen Is te achten, dat het aangereden 
motorrijtuig ter rechterzijde van den weg 
stilstond; 

dat het ultslultend aan den rechter, die 
over de feiten oordeelt, staat, of bij verkla" 
ringen van ter zitting gehoorde getuigen al 
dan niet tot bewija ml doen dienen, terwijl 
uit de in het vonnis vermelde verklaringen 
der getuigen den Duyn en Huisman kon 

volgen dat het aangereden motorrfjtutg ter 
rechterzijde van den weg stilstond~ 

dat In de toeltchting nog wordt geklaagd 
dat uit "de opname van den weg in quaestie 
in het Rijkswegenplan" slechts zou kunnen 
blijken dat die weg een rijksweg was, waar
van echter ter zitting niet Is gebltk.en, 
maar deze klacht reeds hierom niet kan sla
gen, omdat de rechter met zodanig feit uit 
eigen wetenschap bekend kan zijn; 

Verwerpt het beroep. 
(N~ J.) 

!8 Jum 19l9. ARREST van de Hoge Raad 
(Politiereglement op de wegen in 
Noord-Brabant, art. 5.) 

De Woonwagenwet 1918 S. No, 49-2, 
waarin over andere belangen wordt ge
waakt, geeft geen voorschriften orti
trent het onderwerp geregeld In het 
verbod van art. 5 sub d van het Pol.re
glement op de wegen ( om woonwagens 
te laten verblijven op wegen en V06t
paden, hunne zijbermen of zijkanten 
daaronder begreJ)en). Echter de We
genverkeersregeling te zamen met de 
Motor- en Rijwlelwet in de krachtens 
deze wet gegeven voorschriften - voor
zover niet Ingevolge art. 44 der regeling 
bulten werking gesteld - welke wette
lijke voorschriften van toepassing zijn . 
op de wegen met inbegrip van de b'er
men, behelst blijkens art. 38 der Wegen
verkeersregeling bij uitslulting'de rege- · 
ltng van het verkeer langs den weg, 
waarmee dan ook voorschriften gege
ven zijn omtrent hetzelfde onderwerp 
dat door het reeds meer genoemde ver
bod van art. 5 werd geregeld. Terecht 
is art. 5 aanhef en sub d niet langer ver -
bindend verklaard door de Rechtbank. 

Op het beroèp van den 0. v.1, bij de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenboech, req. van 
cassatie tegen een vonnis van de voormelde 
Rechtbank van 3 Maart 1949, waarbij in 
hoger beroep t.a.v. de bewezenverklaring is 
bevestigd een ten laste van A. G. H., van 
beroep scharenslijper, verblijf houdende in 
een woonwagen, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hler te lande, door den Kan
tonrechter te 's-Bertogenbosch op 26 Mei 
1948 gewezen vonnis, dit vonnis voor het 
overige is vernietigd, het telastegelegde feit 
niet strafbaar ls geoordeeld en H. te dier 
zake van alle rechtsvervolging Is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Langemeljer. 

Dlt cassatieberoep onderwerpt aan Uw 
oordeel deze vraag. of de Rechtbank terecnt 
van mening Is geweest, dat art. 5 onder d 
van het Politiereglement op de Wegen in 
Noord-Bra.bant niet langer verbindend is. 
De Rechtbank gaf deze beslissing op grond 
van het bepe.e.lde bij art. 31 van de Woon
wagenwet 1918, Stbl. 492 en ten overvloede 
nog op grond van art. 38 der Wegenver.
keen,regellng, 
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Tegen beide gronden gezamenlijk voert 
de Heer requlrant aan, •dat het bedoelde 
voorséhrlft gegeven zou zijn tet ·lècher
mlng van de provinciale eigendommen en 
dus noch het woonwagenleven noch het ver
keer zou betreffen. 

Deze stelling schijnt mij In baar positieve 
gedeelte 1n ieder geval on.Juist, nu blijkens 
art. 1 van het Reglement deszelfs voor
schriften geenszins alleen toepasselijk zijn 
op wegen, die bij de provincie In eigendom 
of zelfs maar in beheèr zijn, evenmin als dit. 
met art. 5 In het bijzonder, blijkens lid a. het 
geval Is. 

Wel juist daarentegen acht Ik de betwis
ting, dat het hier een bepaling "betreffende 
woonwagens" zou zijn als In a.rt. 31 van de 
Woonwagenwet bedoeld. Taalkundig zou 
men Inderdaad kunnen zeggen van wel en 
ook Is art. 31 blijkens zijn geschiedenis (zie 
het aangehaalde In de uitgave Schuurman 
en Jordene) bestemd om ruim te worden uit
gelegd. Te ruim echter zou lk een ultleÇ"ging 
vinden. waardoor het artikel de afschaffing 
zou medebrengen van elk voorschrift va.n 
de lagere wetgever voorzover· daarin woon
wagens worden vermeld (of wellicht zelfs: 
voorzover het mede op woonwagens van toe
passing Ie), ook wanneer de eigenschap van 
woon wagens uit het oogpunt van de ratio 
va.n het voorschrift van weinig of geen be
lang is, Zulle een geval zie Ik hier. Be
schouwt men art. 5 met zijn verf!lchlllende 
rubrieken, dan Is het dUldelljk, dat men 
daaronder alles heeft wtllen doen vallen, dat 
door zijn aanwezigheid op of lange een weg 
deze voor het verkeer minder bruikbaar 
maken kan. De woonwagens zijn daaronder 
kennelijk opgenomen, niet omdat zij tot ver
blijf dienen àan bewoners met veelal aan
merkelijke eigenaardigheden, maar als een 
van de meest voorkomende soorten van 
voorwerpen, die op of langs een weg ge
plaatst plegen te worden. Men bad ze on
vermeld. kunnen laten en ze onder de ,,voor
werpea• van rubriek a va.nzelf begrepen 
kunnen achten, maar heeft dit waa.rschljn
UJk niet gedaan, omdat de met name onder 
die letter genoemde voorwerpen meestal 
meer aardvast zijn, zodat de toepasselijkheid 
op woonwagens betwijfeld zou kunnen wor
den. 

Daarentegen ben Jk van menJng, dat het 
beroep "tèn overvloede'' van de Rechtbank 
op art. 38 van de Wegenverkeersregeltng 
gegrond Is. M.l. betreft het voorschrift van 
art. 5 van het Provinciaal Reglement het 
verkeer om twee redenen, vooreerst omdat 
het el~naardige van eenwoonwagen Juist is, 
dat zij behoort tot het verkeer zola,ng zij on
derweg is naar de plaats waar men haar wil 
doen verblijven, maar vooral omdat zij een
maal tot stilstand gekomen voor het verkeer 
hinderlijk kan zijn, Het ts kennelijk deze 
hinder, naast beschadiging van de berm 
wellicht, dat het reglement beeft wtllen ke
ren. Uit art. 6 van de Wegenverkeersrege
llng nu kan men afleiden, dat dlt regelen 
beoogt te gevel\ niet alleen voor het gedrag 
van hetgeen zelf verkeer ta. maar ook voor 

hetgeen het verkeer kan beïnvloeden zonder 
zelf per se tot het verkeer te behoren. 

Daar ik dus meen, dat het vonnis, zij het 
enkel op zijn 111ubsldialre grond, juist is ge" 
wezen, concludeer Ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meuten: 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req_ voorgesteld bij schriftuur en luidende ~ 
S., althans v. t. van de artt. 1" 61 40, 41 en 

4% van het Politiereglement op de wegen In 
Noord-Brabant 1904, Provinciaal blad 1930 
no. 41, in verband met art. 91.Sr.; 

dat, moge in het algemeen de verordenin
gen van de lagere rechtsgemeenschappen 
aan de rijkswetgeving ondergeschikt zijn en 
derzelver bepallngen derhalve van rechts
wege ophouden te gelden zodra een wet ot 
andere hogere norm tot stand komt, waarbij 
in hetzelfde onderwerp wordt voorzien, ze
ker Indien dit ultdrukkeliJ'k geschiedt, dit In 
het onderba vlge geval niet aan de orde Is: 

dat de Wet op Woonwagens en Woon
schepen 1918, S. No. 491, ook blljkeD.8 de Me. 
morle van Toelichting, deze materie alleen 
uitputtend regelt In het aspect van het al
gemeen belang en het soclaal belang der be. 
woners en hunne omgeving; a.lle provln
clalè-, plaatselijke- en waterschapfl'Verorde
ningen betreffende dié zijde van het woon
wagenprobleem Inderdaad door art. 31 lid 1 
der bedoelde Wet zijn vervallen, doch bet 
art. 5 van het Polttlereglement op de wegen 
en voetpaden in Noord-Brabant niet beoogt 
een reglementering van enig aspect van het 
wezen of de uiting van het woonwagenleven. 
nócb een regeling van het verkeer, doch be
scherming van aan baar, de Provtnele, toe
behorende eigendommen, (wegen), een ma
terie derhalve die nócb In de Wet op Woon-

· wagens en Woonschepen, nóch in de We
genverit:eersregellng- wordt geregeld; 

· 0, dat bij het tnzover bevestigde vonnis 
van den eersten rechter ten laste van H. Is 
bewezen verklaard, het telaste gelegde, te 
weten, ,,dat bij te Haaren, op of omstreeks 
22 April 194-8, omstreeks 20.05 uur op den 
ziJberm van den openbaren weg, Haaren" 
Esch, een woonwagen heeft laten verbllj• 
ven, terwiJl door hem niet kan worden aan
getoond dat hij handelde krachtens verkre
gen rechten of krachtens een ontheffing 
verleend overeenkomstig de vooreollrlften 
van art. fl van liet PoliUereglement op de 
wegen in Noord-Brabant 1904 (Provinciaal 
Blad 1930 no. 41 ) .. ; 

O. dat de ~btba.nk heeft overwogen: 
,;dat het telaategelegde nergens strafbaar 

Is gesteld met name niet in art. ó van het 
politiereglement op de wegen in Noord
Brabant 1904; 

dat dit artikel, voorzover inhoudend een 
verbod om, behoudens een ten deze niet ter 
zake doende uitzondering, op wegen en 
voetpaden, hunne zljbermen of zijkanten 
daaronder begrepen, woonwagens te laten 
verblijven. is komen te vel"Vallen Ingevolge 
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art. 31 lid 1 van de Wet op Woonwagens en 
Woonschepen 1918, Stbl. 492; 

dat het de kennelijke bedoeling van deze 
wet ie, gelijk ook blijkt uit de Memorie van 
Toelichting, de ma.terie der woonwagens en 
woonschepen tot •s Ri,jkszaak te stempelen 
en uitputtend te regelen, behoudens de be
voegdheid van gemeenteraden tot het tref
fen van regeUngen als bedoeld in lid 2 van 
voormeld art. 31 ; 

en ten overvloede, dat, naar het oordeel 
der Rechtbank, het aangehaalde art. 6, dat, 
blijkens zijn Inhoud en het opschrift van de 
afdeling, waa.rln het geplaatst Is, o.m. be
trekking beeft op het verkeer, In elk geval 
In zoverre als onverbindend moet worden 
beschouwd als gevolg van het bepaalde in 
art. 38 der Wegenverkeersregellng, hetwelk 
voorschrijft, dat die regeling tezamen met 
de Mot.or- en Rtjwielwet en de krachtens 
deze wet gegeven voorschriften, b)j uitslui
ting de regeling van het verkeer langs de 
weg, behelst:•• 

O. dat art. 6 van het Politiereglement op 
de wegen in Noord-Brabant 1904, voor zo
veel thans van belang, luidt: 

,,Het is verboden op wegen en voetpaden, 
hunne z:i,jbermen of zijkanten daaronder be
grepen, d woonwagens te laten verblijven", 
bepalende het laatste lid van genoemd art. 
5 dat het artikel niet van t.oepassing is op 
wegen onder beheer van het Rijk, voorzo
veel betreft het bepaalde onder a, b. c, d 
en f; 

dat voormeld verbod, in 1904 in werking 
getreden, deel uitmaakt van de tweede af
deling van het reglement welke afdeling tot 
9pscbrift heeft: van het gebruik van- en 
de veiligheid op de wegen en voetpaden; 

dat door req. wordt betoogd dat art. 5 van 
het reglement bescherming beoogt va.n aan 
de Provincie toebehorende eigendommen 
(wegen), maar voor deze bewering geen 
grondslag aanwezig la, zijn.de z)j reeds hier
om niet te aanvaarden, daar dit art. 5 toé
passelijk is op alle wegen en voetpaden -
waaronder blijkens &rt. 1 te verst.aan: alle 
openbare wegen, stra.ten,stegen, voetpaden 
en pleinen - behoudens dan de uitzonde
ring in voormeld laatste lid van art. 5 ge
geven; 

dat voormeld verbod geheel in overeen
stemming is met het voormelde opschrift 
der tweede afdeling; 

dat aan req. kan worden toegegeven, dat 
de Woonvvagenwet 1918, S. no. 492, waarin 
over andere belangen wordt gewaakt, om
trent het onderwerp in het voormeld ver
bod van art. 5 va.11 het reglement geregeld 
geen -voorschriften geeft; 

dat echter de Wegenverkeersregeling te 
zamen met de Mot.or- en Rijwielwet in de 
krachtens deze wet gegeven voorschriften 
- voorzover niet ingevolge art. 44 der rege
ling buiten werking gesteld - welke wette
lijke voorschriften van toepassing zijn op 
de wegen met inbegrip van de bermen, blij
kens art. 38 der Wegenverkeersregellng bij 
uitsluiting de regeling van het verkeer langs 

den weg bebelat, waarmee dan ook voor
schriften gegeven zijn omtrent hetzelfde on
derwerp dat door het reeds meer ge!l$emde 
verbod van art. 5 werd geregeld; 

dat het middel derhalve niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

80 Jun, 1949. ARREST van de Hoge ~d. 
(Postwet art. 13 .. ) 

De woorden in art. 13, lld 2, Postwet 
"ook al is het verlies het gevolg van 
overmacht" sluiten elk beroep van de 
P.T.T. op overmacht -uit en brengen 
daarmee iedere vreemde oon.aak, waar
door het poststuk. verloren is gegaan, . 
t.l.v. de P.T.T. 

De bedoeling van den wetgever was 
om tot uitdrukking te brengen, dat de 
verzekeringsverhouding, ontstaande 
tussen afzender en P.T.T. door het doen 
aantekenen met aangifte van waarde, · 
dekt het verllee als gevolg van elk on
zeker voorval, niet uitgezonderd feiten, 
welke voor P.T.T. als verweerder over
macht zouden opleveren. 

De begrenzing Vlµl de aansprakelijk
heid van art. 13 moet worden gezocht 
in de beginselen van het verzekerings
recht. 

Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie, te 's-Gravenbage, eiser tot 
cassatie van een op 25 Nov. 1948 door het 
Gerechtshof te 's-Gra.venba.ge tussen par
tijen gewezen arrest (N. J. 1949 No. 240, 
.Retl.), adv. Mr G. J. Scbolten, 

tegen: 
de Vennootschap onder de Finna Du Fos
sé'e Meubelfabriek, te Sluis. verweerster in 
cassatie, adv_ Mr S. van Oven. (Gepleit door 
Mr Adriaanse te Middelburg). 

De Hoge Raad. enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest bli;ikt: 
dat op 4 September 1944 door du Fossé 

ten postka.ntore te Sluis ter ve~ding 
naar Aerdenhout is aangeboden en door 
P.T.T. ter verzendlngf ie aanvaard een aan
getekende brief met aangegeven gelds
waarde van f 8400; 

dat dit stuk dlenzelfden dag ten post
kantore te Vll88lngen Is aangekomen, doch 
nlet kon worden doorgezonden, daar de 
verbindingen met Holland waren verbro
k~n: dat het in de kluis van het kantoor te 
Vhssingen is opgeborgen tot 20 November 
1944, toen het op vorderi!lg van de ge
allieerde militaire postcensuur aan deze, 
met andere waardestukken, tegen ontvang
bewijs werd afgegeven; dat het sedert dien 
dag spoorloos· is en dan ook nimmer zijn 
bestemming heeft bereikt; 

dat op deze gronden du Fossé bij Inlei
dende dagvaarding P.T.T. heeft aangespro
ken voor de Arr.-Rechtba.nk te 's-Graven

. ha.ge tot betaling, bij wi.i7.e van schadever
goeding, van het bedrag der aangegeven 
waarde van f 8400; 
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dat de Rechtbank, na bij interlocutoir 
vonnl8 van 25 Juni 1947 aan P.T.T. een 
bewijs te hebben opgedragen, bij eindvon
nis van 21 Januari 1948 aan du Fossé baar 
vordering heeft ontzegd; 

dat het Gerechtshof bij het best"9(len 
arrest, gewezen op het door du Fossé in
gestelde hoger beroep, deze beide vonnissen 
der Rechtbank heeft vernietigd en, op
nieuw rechtdoende aa.n du Foseé haar vor
dering heeft toegewezen, na onder meer 
te hebben overwogen: 

.,dat volgens artikel 13 der Postwet S. 
1919 no. 643 de afzender van een aan
getekend stuk met aangegeven geldswaarde 
ingeval van verlies aanspraak heeft op 
schadevergoeding tot het volle bedrag, ook 
al is het verlies het gevolg van overmacht; 

.,dat nu de Rechtbank blijkens haar hier
voor aangehaalde overwegingen van oor
deel is, dat de aansprakelijkheid van P.T.T •• 
gegrond op de vervoerovereenkomst. een 
einde nam, toen geallieerde militaire auto
riteiten In het belang der oorlogvoering op 
het stuk beslag legqe, omdat daardoor het 
vervoer rechtens (waarmede de Rechtbank 
blijkbaar bedoelt "op wettige wijze") aan 
de posterijen werd ontnomen. echter ten 
onrechte; 

,,dat immers P.T.T. zich heeft verbonden 
tot vervoer en aflevering van het stuk aan 
den geadresseerde en de nakoming van die 
verplichting hem, weliswaar onmogelijk 
werd gemaakt door de inbeslagneming en 
daarop gevolgde verdwijning van het stuk, 
doch dit juist oplevert overmacht in den 
zin van genoemd artikel 13. waarop beroep 
door P.T.T. is uitgesloten, terwijl daarbij 
niet ter zake doet. of die ·overmacht haar 
grond vindt in wettige dan wel onwettige 
handallngen van derden, daar In beide ge
vallen sprake is van een van buiten ko
mende P.T.T. niet toerekenbare, oorzaak 
van onmogelijkheid der praestatie; 

,.dat P.T.T. bij conclusie van antwoord in 
eersten aanleg wel heeft beweerd, dat op 
4 Mei Oeea: SeDtember) 1944 de op 20 No
vember gevolgde inbeslagneming reeds te 
voorzien was, daar de strijd reeds toen 
Zeeland naderde, doch dat deze geheel in de 
lucht hangende stelling ult het oog ver
liest dat niet het beálag zelf, doch het 
daarmede -.menhangend verlies va11 het 
stuk ..ia grond van de aansprakelijkheid 
van P.T.T. vormt. terwtj) bovendien P.T.T. 
de volle aansprakelljkheld zoude dragen, 
indien het op 4 September inbeslagnemlng 
voorziende, niettemin het stuk ten vervoer 
zoude hebben aangenomen: 

,.dat P.T.T. bij pleidooi nog heeft beweerd, 
dat hogere belangen, zich bewegend op vol" 
kenrechtelijk niveau, hem wel verplichtton. 
aan de vordering tot afgifte te voldoen, 
doch dat. wat .hiervan zij en al zoude deze 
stentng niet zelve een beroep op over
macht Inhouden een en ander hem niet van 
zijn aansprakelijkheid kan ontheffen, nu 
de Postwet daaromtrent geen bepa.llng«'n 
bevat en door de aansprakelijkheid Yan 
P.T.T. tegenover du Fossé geen afbreuk 

wordt gedaan aan mogelijk op P.T.T. rus
tende volkenrechtelijke verpHchtlngen;" 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met het navolgende cassatiemid
del: 

S. en/of v. t. van de artt. 11, 12 en 13 
Postwet, 13a A. B. en art. 48 Rv .• doordien 
het Hof de vonnissen van de Arr.-Rechtb. te 
••-Gravenhage van 26 Juni 1947 en 21 Jan. 
1948 heeft vernietigd en de oorepronkelijke 
vordering van Du 11~ossé's Meubelfabriek 
heeft toegewezen omdat Du Fossé's Meu
belfabriek jegens de P.T.T. aanspraak zou 
hebben op schadevergoeding tot het volle 
bedrag wegens het verlies van een aange
tekend stuk met aangegeven geldswaarde, 

zulks hoewel de verpltchting tot vervoer 
en aflevering aan de geadresseerde de 
P.T.T. onmogelijk werd gemaakt door de 
Inbeslagneming door de geallieerde mlll
talre autoriteiten en de daarop gevolgde 
verdwijning van het stuk, 

waarbij het Hof heeft overwogen, dat 
daarbij niet ter zake doet of de overmacht, 
die voor de P.T.T. aanwezig was, haar 
grond vindt In wettige dan wel onwettige 
handelingen van derdep, en het Hof daarbij 
In het midden laat en dus van de mogelijk.
held uitgaat, dat de afgifte door de P.T.T. 
aan de geallteerde militaire autoriteiten als 
een hoger belang en een volkenrechtelijke 
verplichting moet worden aangemerkt. 

zulks ten onrechte, 
A. omde.t de overmacht, waarover art. 

13 Ud 2 Postwet handelt, niet omvat over
macht ontstaan door het voldoen aan een 
rechtsplicht In het algemeen en aan een 
recht.spltcht van volkenrechtelijken aard als 
de onderhavige in het bijzonder: 

B. omdat het verllee, waarover art. 18 
Postwet handelt. alleen betrekking heeft op 
verlies In den postdienst, en niet op ver
lies na rechtsgeldige Inbeslagneming; 

0. ten aanzien van onderdeel A van het 
middel: 

dat het tweede Ud onder b van art. 18 
der Postv.•ét (S 1919 no. 643) - bepalende 
onder meer, dat voor een aangetekenden 
brief met aangegeven geldswaarde de acha
devergoedtng, waarop de afzender in geval 
van verlies aanspraak heeft, gelijk is aan 
het volle bedrag der aangegeven waar".le -
eindigt met de zinsnede: .,een en ander ook 
al is het verlies het gevolg van over
macht"; 

dat aldus deze bepallng naar haar be
woordingen elk beroep van P.T.T. op over
macht uitsluit en daarmede dus tedere 
vreemde oorzaak, waardoor het poet.stuk 
is verloren gegaan, brengt ten laste van 
P.T.T.; 

dat zulks ook, blijkens de geschiedenis 
van de totsta.ndkoming dezer bepaling, de 
bedoeling van den wetgever was; 

dat toch in het rega:rlngsontwerp voor de 
wet tot regeling van de brlevenpostertj van 
16 April 1891 (S. 87) het tweede lid sub b 
van artikel 12 (artikel 13 sinds de nieuwe 
nummering van de artikelen der Postwet 
In 1919), in plaats van de bovenaangebaàl-
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de zinsnede, welke beroep op overmacht 
uitsluit, een bepaling bevatte, welke beroep 
op overmacht toeliet, zij het dan ook alleen 
ter beperking van de schadevergoeding tot 
ten hoogste f .25; 

dat In het Voorlopig Vemlag van de 
Tweede Kamer der staten-Generaal tegen 
deze bepaling van het ontwerp bezwaren 
werden Ingebracht, met het betoog, dat in 
het geval van aantekéning met aangegeven 
geldswaarde de schade verzekerd w.ordt en 
de Staat het gehele verlies voor zijn reke
nlng behoort te nemen; dat de bestreden 
bepaling, welke voor het geval van over
macht een uitzondering m&.a.kt, behoort te 
vervallen. zodat de gewone regelen van het 
gemene recht omtrent vei-zekering te de
zen hun werking kunnen krijgen; 

dat de Commissie van Rapporteurs over. 
eenkomstig deze in het Voorlopig Verslag 
geopperde bezwaren een amendement voor
stelde, hetwelk werd aangenomen en tot de 
tegenwoordige redactie leidde: 

dat tot toelichting van dit amendement 
onder meer werd aangevoerd: ,,dat wan
neer men door het Staatsmonopolie der 
wsterij genoodzaakt Is de te verzenden 
waarden toe te verf.rouwen aan de Rege
rlng, pan ook de verzekering dier waarden 
nlet minder volledig en afdoende mag we
zen dan het geval zoude zijn bij particuliere 
verzekeringen," 

dat uit deze wetsgeaehiedenis blijkt, dat 
de bedoeling va.n den wetgever met het op
nemen van de bovenvermelde zinsnede In 
artikel 13 der PostwElt was om tot uitdruk
king te brengen, dat de verzekertngaver
iWuding, ontstaande tussen afzendèr en 
P.T.T. door het doen aantekenen ener zen
ding met aangifte van waarde, dekt het ver
lies als ge-volg van elk onzeker voorval, 
niet uitgezonderd feiten, welke voor P.T.T. 
als vervoerder overmacht zouden opleve
ren: 

dat uit deze geschiedenis tevens volgt, 
dat de begrenzing van de aansprakelijkheid 
die de -algemene regel van art. 1S op P.T.T. 

· als assuradeur van met aangegeven waar
de aangetekende zendingen. legt, moet wor
den gezocht in de beginselen van het ver
zekeringsrecht, b.v. die welke ten grondslag 
liggen aan art. 249 K. (eigen gebrek) en 
aan art. 276 (eigen schuld van den ver
zekerde); 

0. dat mitsdien onderdeel A van het mid
del geen steun vindt in de wet; 

0. wat het onderdeel B van het middel 
betreft: 

dat de in dit onderdeel -gemaakte onder~ 
scheiding geen grond vindt -in de wet, nu, 
geU,jk uit het hierboven overwogene volgt, 
ook verlies na rechtsgeldige inbeslagne
ming, op den voet als daarbij aangegeven. 
voor rekening komt van P.T.T.; 

dat derhalve ook dit onderdeel faalt; 
Verwerpt h-et beroep. (Salaris f 460). 

Conclusie Adv ... Qen. Mr Hooykaas. 

Post alia: 
De beide onderdelen van het middel ban-

gen nauw samen. Zij betreffen belde de 
vraag, of het Staat.sbedrljf der Posi;trijen, 
Telegrafie en Telefonie zonder beperking 
aanapra.kelijk Is voor aanvaarde aangete
kende stukken, totdat deze door het bedrijf 
tegen ontv~bewi,js zijn uitgereikt aan de 
geadraseerden of hun gemachtigden (lu-t. 
18, lid .S~ juncto 11, ltd !, van de Post"'\ftt; 
door Uw Raad is bij arrest van 5 April 1917, 
W. 8513, besfü;t, dat art. 13 lid 3, niet ziet 
op ultreiking aan derden) of aan de afze~
der zijn teruggegeven (art. 25, lid 2, Post
wet), of dat 'deze regel niet steeds geldt -
het.zij dan omdat er onder bepaalde omstan
digheden geen "verlies" is in de zin van 
art. 11, lid 1, van de Postwet. hetzij omdat 
zich ,in bepaalde gevallen een soort over
macht voordoet, niet vallende ondèr biet be
grip "ov-ermacht" van art. ·13, lld 2. 

Ik ben geneigd de vraag in eerstgemelde 
zin te beantwoorden. Het Staatsbedrijf bezit 
krachtens de Postwet het monopolie van 
het brievenvervoer (behÓudens enige hier 
niet ter zake doende beperkingen). Men is 
verpltcht zijn brieven aan het Bedrijf toe té 
vertrouwen. Daarbij Is het Bedrijf ln het 
algemeen niet eens voor wegraken der brie
ven aansprakelijk. Men kan zich echter 
tegen dit risico dekken door zijn brieven 
aan te tekenen. Juridisch wil dtt zeggen, 
dat men de brieven. gelijk tijdens dé tot
standkoming van de wet enige malen tn de 
Tweede Kamer der St.aten-Generaal is tot 
uitdrukking gebracht, ,,verzekert". Gaan 
de brieven nu verlore~ ook tengevolge van 
overmacht (aldus na een amendement van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal uit
drukkeUJk de wet), zo ontvangt men bij 
gewone aantekèning f 25, bij aantekening 
met aangegeven waarde de aangegeven 
waarde terug. 

Het is duidelijk, dat het belang van de 
afzenders medebrengt, dat deze ve:rzekering 
onbeperkt zij en doorloopt totdat het stuk 
door de Post aan de geadresseerde of diens 
gemachtigde in ongeschonden staat is uit
gereikt of in gelijken staat aan de afzender 
Is teruggegeven. De af7..ender verzekert zich 
toch tegen vermogensverlies, en het zal 
economisch voor hem In de ·regel generlei 
verschil mak.en, of de brief verloren ging bij 
de Post zelf ot · bij een derde, aan wie de 
Post het stuk vrijwillig of gedwongen af
stond. In dit verband zij er de aandacht op 
gevestigd, dat de oude Postwet (Wet v~ 
22 Juli 1870, staatsblad no. 188, art. 11) 
sprak van verlies "op de post", de thans 
geldende Postwet van verlies zonder meer. 
Niet onmoge1Uk schijnt het, dat het uitlok
ken van dit rechtsgeding door het Staats
bedrijf nog een late nawerking is van dat 
vervallen wetsvoorschrift. Ten slotte moge, 
wat het begrip "verlies" betreft uit art. 13 
van de Postwet, nog de volgende overweging 
worden aangehaald uit het reeds vermeld 
arrest van Uw Raad uit 1907: 

~O. dat. toch, door het aannemen van 
wege het bestuur der posterijen van een 
aa.ngeteekenden brief en het aan den afzen-
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der atlreven van een bewijs van ontvang 
daarvan. de Staat door middel van de post 
op zich neemt dien 'brief te ver2end.en en 
uit te reiken aan hem aan wien hij 1s ge
adreoeerd, zoodat, wanneer dit laatste niet 
is geschied en de brief in verkeerde handen 
is pkomen (zooals ln deze het geval is ge-

. weest), de post niet meer aan d-e verpllch
tiDg die zij op zich heeft genomen kan vol
doen en de brief 7.00wel voor haar als voor 
den afzender is verloren". 

Het tweede onderdeel van het middel kan 
• eiser in cassatie naar mijn oordeel dan ook 

niet helpen. Niet v-eel gunstiger oordeel ik 
echter over het eerste. Art. 18 onderscheidt 
in genen dele tussen ge'W'One en bulten.ge
wone overmacht, doch spreekt van over
macht zonder meer. Ons verzekeringsrecht 
bepaalt verder uitdrukkelijk, dat de ver• 
zekera.e.r bij verzekering tegen de gevaren 
van vervoer te land of te water mede in
staat voor het risico van aanhouding op 
last van hoger hand of oorlogsmolest, ten
iij anders voortvloelt uit een bijzondere 
wetsbepaling of tussen partijen anders is 
bedongen: artikelen 637 en 687 K. Dat tus" 
sen partijen herhaaldelijk anders wordt be
dongen, verandert niets aan de normatieve 
kracht van het algemeen voorséhrl.ft, waar
bij dan nog altijd te bedenken valt, dat er 
groot verschil Is tussen vrij vervoer en mo
nopol14t.vervoer. Ik meen dan ook, dat ook 
het eerste oqderdeel van het middel niet tot 
cassatie zal kwinen lelden. 

Door eiser in cassatie is nog de vraag ge
steld, hoe het staa.t. indien het stuk bij de 
Post overeenkomstig art. 26, lid z. van de 
Postwet wordt in beslag genomen. Het ant
woord UJkt eenvoudig: de aansprakeUjkheld 
van de Post blijft dan bestaan. Deze aan'.'" 
sprakelijkheid zal in de regel ook niet tot 
finantiële gevolgen voor de Post lelden, daar 
de goederen na afloop van het beslag meest
al aan haar zullen worden teruggegeven. 
Doch hoe bij verlies van de beslagleggende 
instantie? Het antwoord Is boven reeds ge
geven: het maakt voor de afzender waar
liJk geen verschil, of het goed op dé post of 
onder een derde verloren gaat. En hoe bij 
verbeurdverklaring? Ook dan Is de Post in 
het algemeen aansprakelijk: Ik zie hier 
echtèr êén uitzondering, t.w. het geval, 
waarin het doel der verbeurdverklarlng 
door schadevergoeding door de Post zou 
worden gemist. In zodanig geval derogeert 
art. 33 Sr. of het ander wetsvoorschrift, 
waarop de verbeurdverklaring berust, als 
bij~ondere bepaling aan de algemene voor
schrl:ften van art.. 13 van de Postwet. Doch 
van verbeurdverklaring blijkt in èaSU niets. 

De concludeer tot verwerping van het be
roep en veroordeling va.n eiser ln de kosten 
op de cassatie gevallen. 

(N. J.) 

80 J•n' 19.f,9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Autovervoer Personen art. 10 j 0

• 

art. 52.) 
Terecht ie aan appellant vergunning 

geweigerd voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer, 
daar hij v66r de oorlog zich uitsluitend 
met goederenvervoer heeft bezig gehou
den en eerst na de bevrijding personen
vervoer heeft uitgevoerd. De~~e omstan
digheid levert geen grond op hem thans 
een vergunning voor toerwagenrttten 
en ongeregeld vervoer uit te rei:ken. 

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

door P. J. 'Croonen te Druten, tegen de be
schlkklng van de Commissie Vergunningen 
Pareonenvervoer van 7 Juni 1948, no. Gd 
278--T 294, waarbij afwijzend is beschikt op 
da aanvraag van P. :J. Croonen, voornoemd, 
om vergunning voor de uitvoering van 
toerwagenr.ttten en ongeregeld vervoer: 

De Raad van State, Afdellng voor de Ge
schlllen van Bestuur gehoord, advies van 
25 Mei 1949, no. 646/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 23 Juni 1949, 
A. II, no. 7S181/6196-0, Directoraat-Generaal 
van het Verkeer, Afdeling Algemene 
Dienst. 

0. dat de Commissie Vergunningen Per. 
sonenvervoer bij genoemde beschikking de 
aanvraag van P.J. Croonen te Druten, om 
vergunning voor de ultvoertng va.n toer
wagenrttten en ongeregeld vervoer, heeft 
af,:ewezen; 

-dat deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat de aanvrager nimmer een 
vergunning, als thans aangevraagd, heeft 
gehad; dat de ontwikkeling van de in de 
oorlog ernstig verstoorde vervoerverhou
dingen nog niet zover ls gevorde~, dat 
over voldoende gegevens kan word.én be
schikt., nodig voor de vaststelling van 
grondslagen voor de vergunnlngVmenlng 
ten behoeve van een redelijke en duurzame 
regeling van de uitvoering van toerwaa-en
ritten en ongeregeld vervoer; dat het mits
dien aanbeveling verdient om de vergun" 
ningverlening, behalve in bijzondere ge
vallen. te beperken tot vroegere houders 
ener bedrijfsvergunning, als bedoeld in de 
Wet Autovervoer PenJOnen, en onderne
mingen, die van het uitvoeren van toer
wagenrttten en ongeregeld vervoer voor
heen hun bedrijf maakten en dit hebben 
voortgezet tot moblltsatle- of oorlogaom
etandigheden dit onmogelijk maakten voor 
zover nog of weer aan het vervoer deelne
mend en/of willende deelnemen; dat de 
aanvrager niet tot een der vorenbedoelde 
categor:leän van ondernemers kan worden 
gerekend en dat ook een bijzonder geval, 
als hiervoor bedoeld, zich ten aanzien van 
de onderwerpelijke aanvraag niet voordoet: 

dat de appeHant aanvoert, dat hij alsnog 
gaarne voor een vergunning in aanmerking 
mu willen komen; dat hU immers voor de 



1949 30 JUN·l 350 

o~log in 1939 met zijn vrachtwagen In na
genoeg vaste dienst was bij de Naamloze 
Vennootschap Dericks en Geldens te Dru
ten; dat _hij dit werk door zijn militaire 
dienst niet meer kon verrichten en dat de 
Duitse Weermacht zijn auto in 1940 heeft 
gevorderd; dat hij zijn bedr1jf heeft 
voortgezet met paard en wagen; dat hem 
nadien een dumpwagen is toegewezen, die 
hij heeft laten inrichten voor het vervoer 
van arbeiders, aangezien hij vanwege het 
bevira,chtingskantoor arbeidel'l!!I moest ver
voeren f dat hij dit momenteel nog doet en 
dit zijn hoofdbestaan vormt, aangezien hij 
het vervoer met een personenauto heeft 
moeten laten schieten; dat hij thans gaar
ne alsnog voor een vergunning voor toer
wagenritten en ongeregeld vervoer, al was 
het maar met een autobusje van 26--30 
personen, in aanmerking zou willen ko
men, omdat hij vreest, dat hij anders, bij 
het eindigen van het rijden met arbeidel'l!!I, 
brodeloos zal worden; dat hem steeds is 
voorgehouden, dat pen,onen, die door mili
taire dienst achterop gemakt zijn, indien 
t;nigszins mogelijk, wederom vooruit zou
den worden geholpen; 

0, dat blijkens de overgelegde ambtsbe. 
richten de appellant zich voor de oorlog 
uitsluitend met goederenvervoer heeft be
zig gehouden en eerst na de bevrijding per
sonenvervoer heeft uitgevoerd; 

dat deze omstandigheid geen grond ople
vert aan hem thans een vergunning uit te 
reiken voor toerwag~nritten en ongeregeld 
vervoer; 

dat er ook geen andere omstandigheden 
zijn, die hiertoe aanleiding geven; 

dat mitsdien, en dus afgescheiden van 
de vraag, naar welke richtlijnen in het al
gemeen thans vergunningen moeten wor
den verleend of geweigerd, moet worden 
geoordeeld, dat de gevraagde vergunning 
terecht is geweigerd; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en versta.an: 
het beroep o,;agegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water-

staat is belast enz. 
(A.B.) 

!JO Juni 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Arro.enwet art. 39). 

Het gemeentebestuur van Z. had zich 
aanvankelijk bereid verklaard, de ver
pleegkosten van een geëvacueerde voor 
rekening van zijn gemeente te nemen 
op grond van het rondschrijven van de 
S.-G. van B. Z. van 1 Sept. 1942 n. U. 
19803 afd. B. B" B.A.B., welke circulaire 
zich echter niet verdraagt met het in 
art. 39 neergelegd beginsel. In de ge
meen~ z. kon, toen de bereidverklaring 
werd afgegeven, tengevolge van de oor
logsomstandigheden het gemeentelijk 
bestuursapparaat nog slechts gebrek
kig functioneren. Een bereidverklaring, 
onder dergelijke omstandigheden afge-

geven, moet geacht worden te ~n ge
sehied behoudens het recht tot ~rug
vorderlng der koeten van de gemeente, 
die als woonplaats wordt aangewezen. 

Wel was de verhuizing van patllmte 
van Z. naar N. een gevolg van een ge
dwongen evacuatie. doch dientenge"fol-• 
ge was de band, die haar aan Z. bo'9.d, 
verbroken. Daar uit de omst&ndighed,n 
blijkt, dat patiente, zij het tijdelijk, haar 
hoofdverblijf te N. heeft gevestigd, moét 
die gemeen~ als woonplaats In de zin 
van art. 39 worden aangewezen. Daar
aan doet niet at., dat pa.tien te tijdens 
haar verblijf te N. heeft te kennen ge
geven zich in de toekomst weer te z. te 
willen vestigen. 'vermits de verwezen
lijking van dat voornemen op dat tijd
stip en ook toen de rechterlijke mach
tiging werd aan~raagd zeer onzeker 
was. 

Wij JULIANA, enz.; 
Besltseende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige de 
Weduwe L. Zevenbergen~van Meggelen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen· van Bestuur, gehoord, adviezen 
valt' 15 September 1948, No. 771(1948)/1 en 
18 Mei 1H9, No. 771(1948)/1169; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Ze.ken van 21 .Juni 1949, No. 
16496, Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en .Juridische Zaken) : 

0. dat de Weduwe L. Zevenbergen-van 
Meggelen elnd Februari 1944 met haar 
dochter en haar zoon uit de gemeente 
Zuidland moest evacueren! dat het gezin 
zijn intrek nam in een woning aan de 
Noorduijnstraat in de gemeente Naaldwijk: 
dat het gezin op 31 Mei 1944 van het bevol
kingsregister der gemeente Zuidland werd 
afgevoerd; dat de voornoemde Weduwe op 
20 Mei 1..945 In het krankzinnigengesticht 
Het Sint J'oris Gasthuis te Delft werd op
genomen; dat de rechterlijke machtiging, 
bedoeld in artikel 39 der Armenwet, bij be
schikking van de kantonrechter te Delft 
van 22 Mei 1945 werd verleend: 

dat de gemeente Zuidland op 20 J"uni 1945 
OP verzoek van het gemeentebestuur van 
Naaldwijk zich bereid verklaarde de ver
plegingskosten voor haar t"ékenlng te ne
men; 

dat burgemeester en wethouders van 
Zuidland echter op 20 Augustus 1945 aan 
de gemeente Naaldwijk mededeelden, dat 
zij deze bereidverklaring introkken, daar 
zij van menlng waren, dat de band, die 
voornoemde Weduwe aan de gemeentè 
Zuidland bond, door haar vertrek naar 
NaaldwiJ'k verbroken was; 

dat de zoon en dochter van dé Weduwe 
Zevenbergen-van Meggelen in .Juni 1945 
met medeneming van het meubilair weder 
naar Zuidland vertrokken; dat het gezin 
op 28 .Juni 1945 uit het bevolkingsregister 
1'8.n Naaldwijk werd afgeschreven naar 
Zuidland; 
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dat over de betaling van de kosten va.n 
verpleging van deze patiente geschil Is ont
staan; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
er niet in geslaagd zijn, dit geschil in der 
minne bij te leggen ; 

dat burgemeester en wethoudeni van 
Zuiclland onder meer aanvoeren, dat de 
band, die het gezin va.n de patlente aan de 
gemeente Zuidland bond, '1n verband met 
de evacuatie, na de ovenchrljvtng in het 
bevolkingsregister der gemeente Naaldwijk, 
verbroken l8; -dat weliswaar het gezin kort 
na de evacuatie verklaard heeft, de woning 
in hun gemeente te willen aanhouden, doch 
dat dit plaats had bij de invulling van een 
formuliertje, dat iedere geëvacueerde uit de 
gemeente Zuid.land heeft Ingevuld; dat in
vulling daarvan evenwel niet geschiedde 
met het oog op de vraag, of het gezin het 
voornemen had na.ar Zuidland terug te ke
ren, doch ten _einde gegevens te verzamelen 
voor de uitbetaling- van de huurvergoeding, 
Z9ll,ls buur of huurwu.rde der verlatèn 
woning, naam van de eigenaar, enzovoort: 
dat hieruit niet geconcludeerd kan worden, 
dat het gezin het voornemen had, om weer 
naar Zuidland te.rug te keren; da.t het, in 
verband met de omstandlgbeden, de vraag 
was, of dit nog wel ooit mogelijk. zou zijn; 
dat het gemeentebestuur van Naaldwijk 
van mening Is. dat op dit geval van toepas
sing ia het rondschrijven van de Secretarie
Generaal van het Departement van Bin
nenlandse zaken van 1 September 1942, 
No. U 19803, Atdelillg' B.B., B.A.B., punt V 
onder g; dat in dit geval de gemeente 
Zuid.land dan de koeten, overeenkomstig 
het bepaalde onder letter E dier clreulalre, 
zou kunnen declareren bij het Rijk; dat het 
standpunt, zoals dit in de laatstgenoemde 
clrculaJ.re door de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandse Zaken 
wordt uiteengezet, met betrekking tot a.e 
uitga.ven, verbonden aan de opneming van 
een geëvacueerde In een krankzinnigenge
sticht. door de gemeente Zuidland niet aan
vaani kan worden: dat dit standpunt on
der de in 1942 zich voordoende omstandig
heden bij een evacuatie juist geweest moge 
zijn, doch dat na de gedee1telijke evacuatie 
hunner gemeente In 1944, de toen heersen
de omstandigheden in aanmerking nemen
de (mals inundatie, verbod van terugkeer, 
zeer snelle achteruitgang van de toestand, 
waarin zich de woning bevond, enz.) in het 
algemeen en ook In dit geftl, iedere band. 
die een geëvacueerde aan hun gemeente 
bond, verbroken g8',cht moest worden; 

dat burgemeester en wethouders van 
Naaldwijk aanvoeren, dat op het onder
havige geval van toepassing is punt V, let
ter g, van de bovengenoemde circulaire van 
de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandse Zaken, waarin be
paald wordt. dat de kosten van transport 
en verpleging~ 'Overeenkomstig artikel 39 
der Armenwet ten laste van de gemeente, 
waar de geëvacueerde op de dag van de 

evacuatie woonplaats had. blijven. in casu 
de gemeente Zuidland; dat in het algemeen 
de vraag aan een gemeentebestuur of het 
bereid IB, zijn gemeente als woonplaats ten 
tijde van de aanvrage van de in artikel 39 
der Armenwet bedoelde rechterlijke mach
tiging te erkennen, gelet op het Konlnk.Jljk 
besluit va.n 26 Augustus 1947, No. 15 t, wel 
wat eenvoudig schijnt; dat echter, afgezien 
daarvan, een grondig ondenoek van even
vermeld Koninklijk besluit en van de in dat 
besluit geciteerde besluiten van 12 October 
1944 en 10 Juli 1946, zo welntg bevrediging 
schenkt in de zin van artikel 39 der Ar
menwet, dat burgémeester en wethouders 
- geheel afgezien van de financiële gevol
gen - geen aanleiding vinden het door hen 
genomen standpunt te wijzigen; 

O. te aanzien van de vraag, of in het 
onderhavige ge-val een geschil aanwezig is, 
dat door Ons, gehoord de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschlllen van Bestuur, 

· kan wcrden beslist; 
dat weliswaar het gemeentebestuur van 

Zuidland ten tijde van de opneming van de 
patiënte in het krankzinnigengesticht. Het 
Si.Rt Joris Gasthuis zich bereid verklae.rd 
heeft, de koeten van haar verpleging voor 
rekening van de genoemde gemeente te ne
men, doch. dat in dit geval deze beretdver
klarlng moet worden gezien In het lleht 
van de op het bedoelde tijdstip heeraende 
onzekerheid ten aanzien van de vraag, wel
ke gemeente als woonplaats van een ge
evacueerde moet worden beschouwd: 

dat de gemachtigde van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Naaldwijk In 
de openbare vergadering van de Afdeling 
van de Raad van State voor de Geschillen 

van Bestuur, waarin over deze zaak ver
slag Is uitgebracht, weliswaar ontkend heeft 
dat enige onzekerheid ten aanzien van 
evenbedoelde vraag kon bestaan, doch dat 
uit de stukken blijkt, da.t het gemeentebe
stuur van Zuidland zich aanvankelijk be
reid had verklaard, de kosten voor reke
ning van zijn gemeente te nemen op gr&nd 
van het rondschrijven van de Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandse Zaken van ·t September l 942F No, 
U. 19803, Afdeling B.B., B.A.B., welke cir
culaire zich echter niet verdraagt met het 

· In artikel 39 der Armenwet neergelegde be
ginsel, dat de kosten van verpleging van 
arme krankzinnigen komen ten laste van 
de gemeente, waar zij woonplaats hadden 
In de zin van het BurgerliJk Wetboek ten 
tijde, dat de rechterlijke machtiging, om 
hen In -een gesticht te plaa.tsen1 werd aan
gevraagd; 

dat voorts, na.ar bij onderzoek is geble
ken, in de gemeente Zuidland op 20 Juni 
1946 ten gevolge van de oorlog, de tnun
datle en de evacuatie het gemeentelUk be
stuursapparaat nog slechts gebrekkig kon 
functioneren; 

1 A. B. 1947 blz. 489. 



1949 1 JULI 352 

dat een bereidverklaring, onder dergelijke 
omstandigheden gegeven, geacht moet wor·
den te zijn geschied behoudens het recht 
tot terugvorderen der kosten van de ge
meen te, die voor de toepassing van art. 39 
der Armenwet als de woonplaats wordt 
aangewezen; 

dat derhalve hier een geschtl aanwezig 
Is, dat door Ons, gehoord de Raad van 
State; Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur, dient te worden beslist; 

0. ten aanzien van het geschll zelve: dat 
uit de overgelegde stukken ls gebleken, 
dat de patiente zich met haar gezin eind 
Februari 1944 in Naaldwijk heeft gevës
tigd en haar meubilair naar deze gemeente 
beeft overgebracht; 

dat haar verhuizing naar de gemeente 
Naaldwijk weliswaar het gevolg was van 
~n g-edwongen evacuatie ult de gemeente 
Zuidland, doch dat de band, die haar aan 
deze gemeente bond, dientengevolge was 
verbroken, zodat deze gemeente niet als 
woonplaats voQr de toepassing van art. 39 
der Arm.en wet in aanmerking kan komen; 

dat als zodanig veeleer dient te worden 
aangewezen de gemeente NaaldwiJ"k, aan
gezien · uit de voormelde omstandigheden 
blijkt, dat zij aldaar, zij het tijdelijk, haar 
hoofdverblijf heeft geveatlgd; . 

dat hieraan niet afdoet, dat de patiënte 
tijdens haar verblijf In NaaldwiJ"k te ken
nen heeft gegeven, zich in de toekomst 
wederom in ZUidland te willen vestigen, 
vermits de verwezenlijking van dit aa.n
-ve.nkelijk voornemen op dat tijdstip zeer 
onzeker was en ook nog onzeker was op 
het ogenblik, dat de rechterlijke machti
ging, om haar in een gesticht te plaatsen, 
werd aangevraagd, aangezien niet met 
enige zekerheid te zeggen was, of de reeds 
oude woning van de patiënte, waarin tij
dens de inundatie het water 60 cm hoog 
stond, na.dien nog bewoonbaar of bewoon
baar te maken wu zijn; 

Gezien de Armenwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Naaldwijk aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krank
zinnige de Weduwe L. Zevenbergen-van 
Meggelen, voor de toepassing van art. 39 
der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
ls belast enz. 

(A.B.) 

1 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet 8. 1931 no. 478 art. 13). 

Terecht hebben Ged. Staten de aan
gevraagde hotelvergunning geweigerd, 
daar appellant niet aannemelijk heeft 
kunnen ma.ken, dat de lokaliteit, waar
voor hij de vergunning aanvraagt, uit
sluitend of ln hoofdzaak ten dienste van 
de logeergasten strekt, Hieraan kan niet 
afdoen, dat het aantal slaapkamers in
middels met één vermeerderd en daar
door op het vereiste aantal gebracht is, 

noch het feit, dat slechts tijdelijk ten
gevo]ge van oorlogsomstandiàledèn, 
een der kamers niet voJdoet aan het 
vereiste van art. 18 lid 1 van het Dra.nk
wetbesluit 1932. 

Wij JUL.IANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingel!fteld 

tloor A. H. Creemers te Maubre~ tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Llln
burg van 20 November 1948, le Atdellng 
no. B 21300, waarbij hem een hotelvergull
nlng voor het perceel, plaatselijk gemerllt 
C 338, werd gewelgero; 

Gelet op Ons besluit van 4- Mei 1949, no. 
20, waarbij Wij Onze besltsslng hebben 
verdaagd; 

De Raad van St.ate, Afdeling voor de Ge
schillen v&n Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juni 1949, No. 701/1: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 23 Juni 1949, No. 980 G., 
Afdeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij bun 
genoemd besluit hebben gewEdgerd de door 
de appell&nt aangevraagde vergunning vQor 
de verkoop van sterke drank in het klein In 
een botel alleen aan logeerg-d.Stell voor de 
rechter benedenvoorlokaliteit van het per
ceel, kadastraal bekend Sectie G. no. 3677, 
plaatselijk gemerkt C 388, welke lokaliteit 
een oppervlakte heeft van 41.88 M2; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat uit een terzake ,ingesteld ondenoek is 
gebleken1 d&t de lokaliteit, waarvoor de 
vergunning wordt gev:raá.gd, niet . kennelijk 
uitsluitend of In hoofdzaak strekt ten 
dienste der logeergasten en overigens niet 
voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 11, • 
junctls de artt. ó, 8 en 9" le lld. van het 
Drankwetbeslult 1932.; dat het hotel welis
waar zeven slaapkamers bevat, doch dat 
hiervan slechts vijf slaapkamers beschik
baar zijn uitsluitend ten dienste van lo
geerga.sten. aangezien de anderre twee ver
trekken benodigd zijn voor adreasant en 
diens echtgenote en voor de inwonende 
di~nstbode; da.t voorts een der beschikbare 
slaapvertrekken niet is ingericht overeen
komstig de etsen, gesteld in artikel 18, eer
ste lid van bovenaangehaald besluit; dat de 
inrichting derhalve evenmin voldoet aan 
het bepaalde in artikel 16, le lid, van meer
bedoeld beslutt; dat hier dus aanwezig zijn 
de gevallent vermeld in artikel 13, 3e lid, le 
en 3e (!er Drankwet (Staatsblad 1931, no. 
4'76) waarin de gevraagde vergunning moet 
worden geweigerd; 

dat A. H. Creemers te Maasbree van dit . 
besluit ln beroëp is gekomen, aanvoerende, 
dat door dé Inspecteur van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid bij beschik
king van 4 November 1948, no. 0. 1172/3 
ontheffing is verleend van het bepaalde in 
de artikelen 5, 8 en 9, le lid van het Drank
wetbeslult 1932; dat de lokaliteit, waarvoor 
de vergunning wordt gevraagd, zeer zeker 
geacht kan worden in hoofd.zaait te strek
ken ten dienste der logeergasten, terwijl 
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een lfkallteit, als bedoeld in artikel 17 van 
het Drankwetbesluit 1932, aanwezig ls-: dat 
het botel op de verdieping acht elaapka
men bevat. waarvan er steeds zes uitslui
tend ten dienst van logeergasten beschik
baar zijn, weshalve het door de wet vereiste 
aantal slaapkamers aanwezig is; dat de 
oorspronkelijke stenen scheidingswand van 
de in het besluit genoemde, niet overeen
komstig de eisen ingerichte slaapkamert 
<loor granaatinslag wegg-eslageu is: dat 
•tervoor een houten scheidingswand in de 
plaats gebracht Is, welke echter van tijde
lijke aard ls en zo spoedig mogelijk door 
metselwerk za.l worden vervangen; dat hij. 
appellant verder nog meent te moeten 
aanvoeren, dat er geen ander hotel in 
Maasbree la, dan het onderwerpelijke en hij, 
voor zoveel in zijn vermogen ligt. alles in 
het werk stelt,,· het hotel geheel naar de 
eisen des tijds in te richten ; 

0. dat de appellant niet aannemelijk heeft 
kunnen maken, dat de lokaliteit. waarvoor 
hij de vergunning aanvraagt, uit:Blultend of 
in hoofdzaak ten dienste van de logeer
gasten strekt; 

dat derhalve aangenomen moet worden_ 
dat Ged. Staten op goede gronden de door 
de appellant aa:µgevraagde ver8"1lnnlng heb
ben geweigerd; 

dat hieraan niet kan afdoen. dat het aan
tal slaapkamers-inmiddels met één ver
meerderd en daardoor op het vereiste aan
tal gebracht ls, noch het feit, dat slechts 
tijdelijk tengevolge van oorlogsomstandig
heden, ~en der kamers niet voldoet aan het 
vereiste van ;i,rtikel 18, lid 1 van het 
Dra.nkwetbesluit 193.2; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Drankwet (Staatsbla(l 1931,, 
no. 476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken ls be-

last enz. 

1 Juli 19,t9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstpllchtwat art. 16). 

schlllen van Be1tu11t-. gehoord, advies van 
27 Met 1949, No. 610/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 21 Juni 1949 Afdeling A 8, S 2, 
Bureau 1. No. 1202; 

0. dat de beslissing van Onze Minister· 
steunt op de overweging. dat de omstandig~ 
hei~ dat de dienstplichtige als jeugdleider, 
tevens voorzitter van de Katholieke arbei
dersjeugdvereniging moeilijk kan worden 
gemist, hem, Minister, geen aanleiding 
geeft de dienstplichtige te beschouwen als 
te verkeren ln een bijzondér geval; 

dat de appellant ln beroep aanvoert, dat 
hij sinds November 1946 parochieel voorzit
ter van de Katholieke Arbeiders J eugct in 
Schijndel is, welks vereniging thans 93 le
den telt: dat hij hiertoe speciaal is opgeleid. 
terwijl bij thans nog een cursus van drie 
jaar te 's-Hertogenboach volgt; dat de on
der zijn leiding staande vereniging zeer 
nuttig werk verricht onder de industriear
beiders in Schijndel; dat de vereniging geen 
leden telt. die hem, appellant, als leider 
zouden kunnen vervangen; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
peDant zich beroept, nameliJk dat hij als 
VOOl'Zîtter van de Katholieke arbeiders-

• jeuwctvereniging in Schijndel bezwaarlijk 
vervangen kan worden, er niet toe ka.n lei
den om aan te nemen, dat hier aanwezig is 
een bijzonder geval. als la bedoeld in art. 15. 
eerste Ud onder e der Dienstplichtwet,, bet. 
welk grond zou opleveren om vrijstQWng te 

1 verlenen; 
dat ook. over.ig'ena 11let i8 ge~leken van de 

1 aanwezigheid van zoda,nig bijzonder geval; 
Gezien de Dienstpllchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze, Minister v:an Oor\Qg, is belast enz. 

(A.B.) 

' 1 Juli 1949. KOWINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstphcht"wet art. 15). 

De omstandigheid dat appellant ale 
voorzitter van een arbeldersjeugdver- 1 

enlgtng bezwaarlijk vervangen ka.n 
worden. ka.n er niet toe lelden om aan te, 
nemen, dat hier aanwezig Is een "bijzon. 
der geval". 

De <,metandigheld, dat biJ afwezigbeid 
van appellant het verrichten van de 
werkmamheden, verbonden aan de 
functie van secretaris-ontvanger ener 
gemeente, belemmerd ~ou worden, kan 
er niet toe leiden om aan te nemen, dat 
hier aanwezig is een "bijzonder geval". 

Wij JULIANA, enz.; 
Be■chikkende op het beroep. ingesteld 

door J. J. G. Drummen, dienstplichtige. der 
Uchttng 1946 uit St. Geertruid, tegen de be
elissing van Onze Minister van Oorlog van 
.2 F.ebruari 1949. Afdeling A s. S 2. Bureau 
1w No. 1336, waarbij aan hem vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige we
gens aanwezigheid van een bijzonder ge
val ls geweigerd; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door L. van den Brand, dienstplichtige der 
lichting 1948 ult Schijndel, tegen de ·beslis" 
sing van Onze Minister van Oorlog van 8 
Maart 1949, Afdeltng A S, S 2, Bureau 1, 
No" 1466, waarbij hem vrijatelling· van 
dienst als gewoon dienstplichtige wegens 
118,DWezigheld van een bijzonder geval is 
g-eweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor oo Ge-

L. 1949 

De Raad van State. Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
fa7 Mei 1949, No. 611/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
23 

\ 
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Oorlog van 21 Juni 1949 Afdeling A 8, S 2, 
Bur. 1, No. 1202; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige in zijn functie 
van Secretaris en Ontvanger der gemeente 
St. Geertruid moeilijk kan worden gemist, 
hem, Ministel', geen aanleiding geeft de 
dienstplichtige te beschouwen als te verke
ren In een bijmnder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij sedert 1941 werkmam is ter secretarie 
der gemeente St. Geertruid, eerst als vo
lontair, van 1944 af als ambtenaar, van 1 
April 1948 af als secretaris en van 6 Nov. 
1948 af als secretaris-ontvanger; dat in de 
aldaar best&.ande burgemeestersvaca,tu,re 
op 18 Juni 1948 werd voorzien door benoe
ming van de burgemeester van Mheer; dat 
deze uiteraard met de algemene toestand 
der gemeente St. Geertruid nog niet geheel 
op de hoogte is, terwijl hij bovendien zijn 
tijd moet verdelen tussen de 2 gemeenten; 
dat dus hij, appellant, die reeds meer dan 

worden geoordeeld, dat aan appell•nten 
de gevraagde vergunning behoott te 
worden verleend,. echter met beperking 
van het aantal te bezigen motorrl):ui. 
gen tot één. 

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

door de Gebrs. A. en 3. Stutvoet te Nieuwe 
Pekela, tegen de Beschikking van de CoIJl... 
mtssie V.ergunningen Personenvervoer van 
2~ Maart 1948, No. Gr. 107 - T. 129, waarbf) 
afwijzend ló beschikt op de aanvraag van 
de Gebrs. A. en 3. Stutvoet, voornoemd, om 
vergunning voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 

' 2fi Mei 1949, No. 649/I; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 28 Juni 1949, 
nr. 73180/~9716, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeling Algemene Dienst, 
A II; 

6 ja.ren geheel zelfstandig de werkzaam- , 
heden ter secretarie verricht beeft, de 
enige persoon is, die volledig van de toe
standen op de hoogte is; dat een vervanger 
niet aan wezlg Is en uiteraard ook niet van 
buitenaf gehaald kan worden; dat bij zijn 
afwezigheid de aan de functies van secre
taris en ontvanger verbonden werkzaam
heden zouden komen stll te ligg-en; 

0. dat de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer bij genoemde beschikking de 
aanvraag van de Gebrs. A. en J. Stutvoet te 
Nieuwe-Pekela, om vergunning voor de uit-· 

' voering van toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer, heeft afgewezen; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat de · aanvragers nimmer een 
vergunning, als thans aangevraagd, hebben 
gehad; dat de ontwikkeling van de in de 
oorlog ernstig verstoorde vervoerverhou
dtngen nog niet zover is gevorderd, dat over 
voldoende gegevens kan worden beschikt, 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
pellant zich beroept, namelijk dat bij zijn 
afwezigheid het verrichten van de werk
zaamheden, verbonden aan de functie van 
secretaris-ontvanger der gemeente St. Geer
truid, belemmerd zou worden, er niet toe 
kan lelden om aan te nemen, dat hier aan
wezig Is een bijzonder geval, als is bedoeld 
in art. 15, eerste lid, onder e der Dienst
pllchtwet, hetwelk grond zou opleveren om 
vrijstelling te verlenen: 

48,t ook overigens niet ls gebleken van de 
aa.n.wezfgbeia van zodanig bijzonder geval; 

Gezien de Dlenstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog ia belast enz. 

(A.B.) 

J Juli 1949, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Autovervoer Personen art. 10 j 0

• 

art. 5Z). 
Appellanten hebben in 1939 het toer

wagenbedrijf van een derde overgeno~ 
men, doch zijn door omstandigheden 
niet in staat geweest, ln dat jaar binnen 
d·e daartoe gestelde termijn een vergun
ning voor toerwagenrttten en ongere
geld vervoer aan te vragen. In 1947 is 
hun door de Rijksinspecteur van het 
Verkeer een autobus toegewezen. Op 
grond hiervan en afgescheiden van de 
vraag, naar welke richtlijnen in het al
gemeen thans vergunningen moeten 
worden verleend of geweigerd, moet 

· nodig voor de- vaststelling van grondslagen 
voor de vergunningsverlening ten behoeve 
van een redelijke en duurzame regeling van 
de uitvoering van toerwagenrltten en onge
regeld vervoer; dat het mitsdien aanbeve
ling verdient om de vergunntngverleningp 
behalve 1n bijzondere gevallen, te beperken 
tot vroegere boudere ener bedrijfsvergun
ning, alB bedoeld ln de W.A.P., en onder
n.f:tmingen, di'- van het uitvoeren van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer voor
heen bun bedrijf maakten en dit hebben 
voortgezet tot mobilisatie- of oorlogsom
standigheden dit onmogelijk maakten, voor 
zover nog of weer aan het vervoer deel ne
mend en/of wlllende deelnemen; dat de aan
vragers niet tot een der vorenbedoelde cate
gorieën van ondernemers kunnen worden 
gerekend en dat ook een bijzonder geval, als 
hiervoor bedoeld, zich ten aanzien van de 
onderwerpelijke aanvraag niet voordoet; 

dat de appellanten ln beroep aanvoeren, 
dat de Commissie overwoog, dat de aan
vragers nimmer een vergunning, als thans 
aangevraagd, hebben gehad en dat het aan
beveling verdient de vergunningverlening 
te bepreken tot vroegere houders ener be
drJJtsvergunning, als bedoeld 1n de Wet 
Autovervoer Personen en ondernemingen, 
die van het uitvoeren van toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer voorheen hun be~ 
drijf maakten tot mobilisatie- of oorlogSf 
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omstandigheden dit onmogelijk maakten; 
dat zij het bedrijf hebben overgenomen van 
H. Klei t.d Onstwedde, die tot laatstbedoelde 
categorie ondernemers behoorde, en di.e, 
wanneer hij zijn bedrijf thans nog zou uit
oefenen, in het bezit van een vergunning, 
als gevraagd, zou zijn gesteld; dat zij ln de 
rechten van Klei voornoemd zijn getreden 
en dus menen aanspraak te mogen doen 
geJden op verlening van de vergunning ln 
kwestie; 

0. dat bliJ°kens de na de bestreden be
schikking Ingewonnen ambtsberichten d.e 
appellanten in 1939 het toerwagenbedrijf 
van H. Kiel te Onstwedde hebben overge
nomen. doch dat zij ten gevolge van om
standigheden niet in staat zijn geweest in 
genoemd js.ar binnen de daartoe gestelde 
termijn een vergunning voor toerwagen
rltten en ongeregeld vervoer aan te vragen; 

dat hun in 1947 door dè Rijkslnepecteur 
van het Verk.eer te Groningen een autobus 
is toegewezen; 

dat op grond van een .en ander en, afge
scheiden van de vraag naar welke rlchtlJJ
nen in het algemeen thans vergunningen 
moeten woràen verleend of geweigerd, met 
de Commissie Vergunningen Personenver
voer en de Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer moet worden geoordeeld, dat aan 
de appellanten de gevraagde vergunning 
behoort te worden verleend, met dien ver
stande, dat het aantal te bezigen motorrij
tuigen op één wordt gesteld; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van d.e bestreden be

schikking van de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer van 22 Maart 1948. no. 
Gr. 107-T. 129, aan de Gebrs. A.. en J. Stut
voet te Oude-Pekela alsnog vergunning te 
verlenen voor de uitvoering van toerwa
genrltten en ongeregeld vervoer met één 
a.utobua. met bepaling 1 °. dat _ de ver
gunning geldt tot en met 81 December 
1946; 1°. dat voor het verlenen van 
toestemming voor de uitvoering van 
ritten wordt aangewezen de RJjkslnspecteur 
van het Verkeer, hoofd van het district Gro
ningen van de Rijksverkeersinspectie te 
Groningen. . 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
ls belast, en:r.. 

(A.B.) 

6 ./vH 19,l9. UITSPRAAK van de Bijzon
dere Raad van cassatie. (Sr. art. 48: 
B.B.S. art. 27a). 

Op aan het Duitse mllltatre strafrecht 
onderworpen personen zijn de beginse
len van het, wat betreft de regeling van 
het ambtelijk bevel aan een redelijken 
standaard voldoende, Duitse recht van 
toepassing. 

Het bewezen verklaarde ln brand ste
ken van woningen In verband met ea
botage aan de spoorlijn heeft het Hof 
terecht gequa.lificeerd als oorlogsmls-

drijf ln den zin van art. 6 (b) van het 
Handvest van Londen, aangezien het 
oplevert ,,devastatlon not justified by 
mllltary necesaity" en tevens schen" 
ding art. 60 Landoorlogreglement. Daar" 
aan staat niet ln den weg, dat aan req. 
niet Is telastegelegd dat hij zich van de 
strijdigheid van zijn brandstichting met 
de wetten en gebruiken van den oorlog 
bewust ls geweest, aangezien art. 27a 
B.B.S. het vereiste van, opzet des daders 
in deze schakering van beWUBtzijn van 
wederrechtelijkheid .nlet als een der ele
menten van het misdrijf stelt. 

Daaraan staat evenmin in den weg, 
dat er ln m111talre reglementen bepa
llngen voorkomen, die de in de sententie 
terecht gewraakte daden schijnen toe te 
latent zoals § 368 onder (e) U.S. Basic 
Field Manual, en dat -er schrijvers zijn 
zoals Oppenhelm-Lauterpa.c~ die 
dergelijke daden toelaatbaar verklaren. 

Het Landoorlogreglement biedt ge
nerlei aanknopingspunt voor de stel
ling, dat zodanige maatregel toelaatbaar 
geacht kan worden, ook wanneer er 
geen deugdelijke aanwijzingen zijn van 
collectieve verantwoordeliJ'"kheid van het 
betrokken dorp of stad voor den aldaar 
gepleegden verraderlijken aanval. 

Het bestaan van bepaalde voorschrif
ten in m111ta1re reglementen kan in het 
algemeen noolt wettigen als ,,oorlogsge
bruik" een optreden, dat door een ver
drag verboden wordt verklaard. Zelfs 
indien f 358 onder (e) U.S. Basic Field 
Manual een ruimere strekking mocht 
hebben dan de Raad bereid is er in te 
lezen, zou de ln dat geval door het voor
schrift gedekte bra.ndstichting een oor
logsmisdrijf blijven. 

Dit brengt echter niet noodmkelijk 
mede dat req. ook behoort te worden ge.. 
straft. In gevallen als het onderhavige 
kan Ingeroepen worden het verweer dat 
het de dader onbekend was "daas der 
Befehl des Vorgesetzten eine Handlung 
betraf, welche eln mllitärischen Verbre
chen bezweckte". De aanvaardbaarheid 
van dit verweer is enerzijds afhankelijk 
van de ontwlkkellng en militaire positie 
van den dader en anderzijds van den 
aard der gepleegde daden, in welk laatste 
verband b.v. het doden van onschuldige 
burgers voor led.ers zedelijk oordeel een 
veel ernstiger karakter draagt dan het 
vernielen van eigendommen. 

In het onderhavige geval echter had 
het beWUBtzijn van het naar oorlogs
recht misdadige karakter van Ztijn daad 
bij dezen dader - een politieman van 
geen ondergeschikten rang - niet aan
wezig mogen worden geoordeeld. 

Req. ontslagen van alle rechtsvervol
ging. 

Op het beroep van H. M. Wint.gen, van 
beroep Kriminalsekretär, wonende te Es
sen, thans In bewaring gesteld in de "Cen-
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trale Bewaarplaats Scheveningen" te 
'&-Gravenhage, req. van cassatie tegen een 
eententie van het Bijz. Gerechtshof te Am
sterdam, Negende Kamer, van 11 Februari 
19•9, waarbij bij werd schuldig verklaard 
aan: 

"Gedurende den tijd van den buidigen 
oorlog vóör 15 Mei 19•6 ln staatsdienst van 
den vijand zich schuldig ma.ken aan een oor
logsmisdrijf al:, bedoeld in art. 8 onder b 
van het Handvest, behorende bij de over
eenkomst van Londen van 8 Aug. 1946, be
kend gemaakt bij K. B. van • Jan. 1946 (S. 
G 6)", meermalen gepleegd. en met toepas
sing van de artt. 217, 44, 67, 157 Sr., 1, 7b, 9, 
11, 1.2, .21, 27a B.B.S., werd veroordeeld tot 
gevangenisstraf voor den tijd van drie jaren 
en zes maanden, met bepaling dat de tijd 
sedert 28 Mei 1946 door den veroordeelde 
vóór de tenuitvoerlegging dezer uitspraak 
in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de 
uitvoering dezer straf geheel ml worden in 
mindering gebracht. 

De Bijz. Raad, enz.; 
(;leboord het verslag van den Raadsheer 

van Driest; 
Geboord den req_ omtrent zijn persoon en 

zijn pel"BOonlJJ"ke omstandigheden: 
Gelet· op de middelen van cassatie, voor

gesteld bij schriftuur, luidende: 
I. S., althans v. t. der artt. 47, 48, 157 

Sr., 350, 861, 35.2, 858, 859 ev., 1, 2 B.B.R., 
doordat het Hof ten lute van req. bewezen 
heeft verklaard dat hU tezamen en in ver
eniging met anderen, een viertal woningen 
te Halfweg door middel van uitgieten van 
een brandbare vloeistof in die woningen, tot 
ontbranding heeft gebracht en beeft gewei
gerd, dat blussingsmaatregelen tot bedwin
ging van den ontstanen brand in de bedoel
de woningen alsmede in een door zekeren 
Keek bewoonde woning, zouden worden ge
nomen, en dit beeft gequallftceerd als "Op
zettelijk brandstichten, waarvan gemeen 
gevaar voor goederen te duchten ls"; 

zulks hoewel geen der getuigen beeft ver
klaard, dat zij hem, req., deze daden hebben 
zien plegen, terwijl dit ook uit geen der 
andere gebezigde bewijsmiddelen voort
vloeit, terwijl integendeel uit de bewijsmid
delen wel Is gebleken, dat req. zich ten tijde 
dezer feiten op de spoorbaan te Halfweg 
bevond, derhalve niet bij deze woningen, ter 
bewaking van de?.e spoorbaan. zodat het Hof 
nimmer tot bovenvermelde bewezenverkla
ring ten Jaste van req. bad kunnen en mogen 
komen; 

II. S., a. v. t. der artt. 40, 42, 41, 44, 167 
Sr., 1, 2, 3, 7b, 8, 9, 11, 21, .27& B.B.S., 1, 2 
B.B.R., 43 Le.ndoorlogreglement 190'1, 47, 1 ° 
Duits Militär Strafgesetzbuch, requirants 
beroep op zijn niet-strafbaarheid t.a.v. de 
bewezen verklaarde feiten, op den grond dat 
bij deze heeft gepleegd op bevel van zijn 
meerderen, althans ln overmacht, heeft ver
worpen, 

.zulks hoewel is komen vast te staan, dat 
req. en zijn collega.'s handelden krachtens 

een hun door hun meerderen gegeve11 amb
telijk beTel. strekkende tot handhavi11g' door 
den bezetter van de, Juist h1 het laa.tst.e oor
logsjaar door veelvuldige 88.botageba,nde
lingen verstoorde, openbare orde, zijnde dit 
bevel alleains bevoegdel:ljk gegeven. al
thans van dien aard. dat req. als ond~
schikte dit bevel te goeder trouw als be
voegd gegeven mocht beschouwen, terwijl de 
nakoming daarvan binnen den kring van 
zijn ondergeschiktheid was gelegen; 

althana zulks hoewel req.. bad.de bij ge
weigerd aan de hem venrtrekte opdracht te 
voldoen, speciaal in het laatste oorlogs~ 
met den onmiddellblcen dood zou zijn ge" 
straft, zodat hij in overmacht beeft gehan-
deld. terwijl de uitvoering door hem van de 
hem verstrekte opdracht zich niet verder 
heeft uitgestrekt dan tot het naar H&lfweg 
gaan, ter plas.tee op de spoorbaan een on
derzoek instellen, vaststelling dat aldaar een 
treiw door sabotagehandelingen was ont
spoord en dat de spoorbaan hierdoor was 
beschadigd. en deze spoorbàan verder be
waken; 

IIL e., a. v. t. der artt. •o, •.2. 41 Sr., 1, .2 
BAR., art. 8 van het Handvest, behorende 
bij de overeenkomst van Londen van 8 Aug. 
19'5, bekend gemaakt bij K. B. van• Jan. 
194'6 (8. G &), doordat het Hof, overwegende 
dat req. zich heeft schuldig gemaakt aan 
een oorlogsmiBdrlJt als bedoeld in art. 6 
onder (b) van bedoeld Handvest, het telt, 
dat req. heeft gehandeld krachtens een be
vel van een boven hem gestelden (Indien 
al, naar het Hof overweegt, dit hem niet 
bevrijdt van zijn aansprakelijkheid), niet 
heeft onde:r-r.ocht als reden tot verzachting 
van de op te leggen straf noch ook daarom
tnmt beeft beallat, en evenmin heeft onder
zocht, en beslist, of de rechtvaardigheid 
zulks verelat; 

IV. 8., L v. t. der artt. 369 Bv., 1. 2 
B.B.R., doordat het Hof, door de aan req. 
opgelegde straf te motiveren .met de muta
tel ~ .,dat na te melden straf in overeen-
9temming is met den ernst van de gepleeg
de feiten, de omstandigheden, waaronder 
deze zijn begaan, en den persoon en de per
soonlijke omstandigheden van den veroach. 
ten, zoals een en ander ter terechtzitting ls 
gebJeken", zijn opgelegde straf niet, althans 
onvoldoende, heeft gemotiveerd, en niet de 
bijzondere redenen heeft opgegeven, die de 
straf hebben bepaald, zijnde toch de boven
genoemde stra.fmotiveri.ng een nietszeggen
de formule, dle in het algemeen, en zeker bQ 
oorlogsmladrUven, als in het onderhavige 
geval ten lute gelegd, als onvoldoende moet 
worden aangemerkt, daar ~ij evenzeer toe
PB,88el:ljk ls op een lichte verkeeraovertre
ding als op het onderhavige geval, en geen 
enkel licht verschaft over de bljwndere re
denen, die het Hof in dit speciale geval tot 
de in dit geval opgelegde straf hebben ge
leid; 

V. B., a. v. t. der artt. 157, 10, 87, 28 Sr., 
1, 7b, 9, 11, 13, 27a B.B.S., 1, 2 B.B.R., door
dat de straf, door het Hof opgelegd, niet ge-
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acht. kan worden in overeenstemming 
zijn met den ernst der gepleegde feiten, de 
aard ,rvan, de omstandigheden waa;rond 
zij zijn gepleegd en de persoonlijke omstaru« 
dlgheden van requlrant; 

Gehoord den Procureur-Fiscaal In zijn 
conclusie dat de Raad het ingestelde beroep 
al verwerpen en de sententie ambtshalv• 
ml vernietigen t.a.v. de quallficatie ml doen 
luiden: Het meermalen medeplegen van het 
miBdrijf van het gedurende den tijd van den 
huidlgen oorlog vóór 15 Mei 1945 In staats
dienst van den vijand zich schuldig maken 
aan enig oorlogsmisdrijf ,als bedoeld In arL-
6 onder (b) van het Handvest. behorende. 
bij de overeenkomst van Londen van 8 Aug, 
1945, bekendgemaakt bij K. B. van 4 Jan~ 
1946 S. G &, en de straf zal bepalen op één 
van acht jaren; 

0. dat bij de bestreden senten tie ten laste 
van req, is bewezen verklaard: dat hij te, 
Halfweg, In de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, op 26 Nov. 1914, terwijl hjj 
in enigerlei functie werkmam. was bij de 
Sicherheltspollzel te Amsterdam en dus 
staande in staatsdienst bij den vijand, ge ... 
bruik makende van macht en gelegenheid 
hem door den vijand en het feit der vljan- -
defüke bezetting van Nederland geboden, In 
verband met den op 10 Mei 1940 aangevan
gen aanvalsoorlog van Duitsland tegen 
Nederland, tezamen en tn vereniging met 
anderen zich heeft schuldig gemaakt aan 
een oorlogsmisdrijf, bestaande uit vernie
ling van een aantal te Halfweg gelegen 
woningen met hun gedeeltelijke Inboedels, · 
welke woningen en inboedels toebehoorden 
aan in Nederland woonachtige personen, 
onderdanen van een destijds met Duitsland 
in oorlog zijnde St.aat, zonder dat deze ver
nieling door oorlogenoodzaak gerechtvaar
digd was of gebiedend werd gevorderd, heb
bende verdachte immers alstoen deel uitge
maakt van een groep van personen, die zich 
tem.men en in vereniging alstoen opzettelijk 
naar een bij Halfweg lopende spoorbaan 
hebben begeven; aldaar een ondenoek heb
ben ingesteld: vastgesteld, dat aldaar aan de 
spoorbaan verrichte handelingen als sabo
tagedaden, moesten worden beschouwd; 
overlegd, dat overeenkomstig een hun ge
geven opdracht In zodanig geval een· aantal 
woningen te Halfweg moesten worden ver
nield of afgebrand, waarna verdachte en 
die anderen zich ter uitvoering van hun ge. 
zamenliJk in kalm beraad en rustig overleg 
opgesteld plan naar Halfweg hebben bege
ven en in de Minister Cort van der Linden
stràat aldaar in een viert.al woningen, be
woond door van der Putte, Kolfechoten, 
Dljksman en van der Bijl, na aan elk der 
bewoners aangezegd te hebben, dat zij met 
\llledeneming slechts van enige )ijfegoederen 
\lun .woning moesten verlaten, wijl deze in 
\rand zou worden gestoken, door middel van 
~tgieten van een brandbare vloeistof in die 
~ningen en deze tot ontbranding te bren
g~~ hebben geweigerd, dat bluesingsmaat
retelen ter bedwinging van de ontstane 

brand in de bedoelde woningen alsmede in 
een door zekere Keek bewoonde woning, 
waarheen de brand was overgeslagen, wer
den genomen; door al welke handelingen ge. 
meen gevaar voor goederen, zijnde de wo
ningen zelve, derzelver inboedels en de om
ringende percelen door het overslaan van de 
vlammen. naar die percelen te duchten was; 

0. enz.; 
0. dat thans voor behandeling ln aan

merking zoude komen het eerste gedeelte 
van het eerste middel, klagende over de 
quallficatle van het aldus bewer.enverklaar~ 
de als "opzettelijk brandstichten, waarvan 
gemeen gevaar voor goederen te duchten 
is'', maar dat dit gedeelte feitelijken grond
slag miet, aangezien het bewezenverkJaarde 
terecht niet aldus, maar als het misdrijf van 
art. 27a B.B.S. is gequaUficeerd, zijnde het 
misdrijf van "opzettelijk brandstichting 
enz." - behalve aan Il.et slot der telaste
legglng en der bewezenverklaring, ale fei
telijke bijzonderheden - in de uitspraak 
verder all~en betrokken als het voor de be
paling van het toelaatbare strafmaximum in 
aanmerking komende misdrijf volgens de 
Nederlandse strafwet; 

0. voorts t.a.v. het eerste gedeelte van 
het tweede middel, klagende over verwer
ping van requirant•s beroep op ambtelijk 
bevel, en ambtshalve: 

dat dit beroep blijkens het proce1-verbaal 
van de terechtzitting van het Hof la gedaan 
in algemene termen, dat het door het Hof 
blijkens de bestreden sententie ie verworpen 
op den grondslag van § 47 van het Duitse 
MUitär Stratgesetzbuch en dat het thans in 
cassatie opnieuw ie gedaan, volgens het 
middel kennelijk op den grondslag van art. 
43 Sr., volgens de toelichting echter op den 
dubbelen grondslag zowel van het Neder
landse als van het Duitse recht; 

dat, zoals de Raad al bij herhaling eerder 
heeft beslist, op aan het Duitse mllltaire 
strafrecht onderworpen personen - tot 
welke categorie ook req. behoort - de be
ginselen van het op dit punt aan een rede
lijken standaard voldoen~ Duitse recht van 
toepaeslng zijn, zodat het hier besproken 
gedeelte van het tweede middel op die basis 
behoort te worden beoordeeld; 

dat nu § 47 van het Duitse Militaire straf
wetboek het volgende bepaalt: 

,,(1) Wird duroh die Ausfürung etnes 
Befehls in Dienst88.chen eln strafgeaetz 
verletzt, so ist dafür der befehlende Vorge
aetzte allein verantwortlioh. Es trifft jedoch 
den gehorchenden Untergebenen die Strate 
•es Teilnehmers; 

1. wenn er den erteilten Befehl Uber
acbritten bat; oder 

2. wenn ihm. bekannt gewesen tet, daas 
der Befehl des Vorgeeetzten eine Handlung 
betrat, welche ein allgemeines oder mtutä
lllsches Verbrechen oder Vergehen be
z.weckte, 

(2) Ist die Schuld des Untergebenen ge
tfng, l!IO kann von seiner Bestrafung abge
,aehen werden"; 
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dat In verband met deze bepaling In de 
eerste plaats moet worden onderzocht, of 
het bewezen verklaarde feit een mdantg 
misdrijf oplevert; 

dat het Hof het bewezenverklaarde In 
aansluiting aan art. 27a B.B.B. terecht heeft 
gequallficeerd als een oorlogsmisdrijf tn den 
zin van art. 6 (b) van het Handvest, be
horende bij de Overeenkomst van Londen 
van 8 Aug. 1945, aangezien het oplevert 
.,devastatlon not justifled by military ne
cessity" en tevens een schending van art. 50 
van het La.ndoorlogreglement; 

dat daaraan niet in den weg staat, dat aan 
req. bij de inleidende dagvaarding niet ten 
laste is gelegd - en te zijnen laste dan ook 
niet bewezen ts verklaard -. dat hij zich 
van de strijdigheid van zijn brandstichting 
met de wetten en gebniiken van den oorlog 
bewust is geweest, aangezien art. 27a 
B.B.S. In zijn definitleven tekst het vereiste 
van opzet des daders in deze schakering van 
bewustzijn van wederrechtelijkheid niet als 
een der elementen van het misdrijf stelt; 

dat daaraan evenmin in den weg staat, 
dat er in milltalre reglementen bepallngen 
voorkomen. die de In de sententie terecht 
gewraakte daden schijnen toe te laten, zo
als § 358, onder ( e) van het Amerikaanse 
Basic Field Manual, waar onder het hoofd 
"Form of reprisal" het volgende te lezen 
staat: .. Vlllages or houses etc. ma.y be 
burned tor acts of hostillity committed trom 
tbem, where the guilty indivlduals cannot 
be ldentified, tried, and punlshed": 

dat toch deze bepaling, om volgens het In
ternationale oorlogsrecht verdedigbaar te 
zijn, de grenzen van art. 50 van het Le.nd
oorlogreglement niet mag overschrijden en 
derhalve, zoals ook uit de gebezigde woor
den "trom tbem" schijnt voort te vloeien, 
collectieve verantwoordelijkheid van het be
trokken dorp enz. veronderstelt, voor welke 
veronderstelling tn het onderhavige geval -
Halfweg generlei aanknopingspunt aanwe
zig is~ 

dat deze zelfde tegenwerping ook ontze
nuwt het namens req. bij pleidooi gedane.__ 
beroep op auteurs alB Oppenheim-La.uter
pacht, II, § 268, bij wte te lezen is, dat "there 
is no doubt that Article 50 of the H:e.gue 
Regulations does no prevent the 
burntng, by way of reprtsala, of vlllages. or 
even towns, fora treacherous attack com
mltted there on enemy soldters by unknown . 
individuals"; 

dat het La.ndoorlogsreglement generlei 
aanknopingspunt biedt voor de stelling, dat 
zodanige maatregel toelaatbaar geacht kan 
wonlen, ook wanneer er geen deugdelijke 
aanwijzingen zijn voor collectieve vem.nt- . 
woordelijkheid van het betrokken dorp · of 
stad voor den aldaar gepleegden verradèr
lljken aanval ; 

dat de Raad ook generlei waarde als ge"" 
zaghebbend volkenrechtelijk precedent kan 
toekennen aan verwerpelijke maatregelen 
als de, door Oppenheim-Lauterpac!ït In deel 

·JI, § 258 vermelde proclamatie van Lord 
ltoberts gedurende den Boerenoorlogd.d. 19 
.tuni 1900, bevelende de verniellng van hut
sen en boerderijen in de nabijheid van een 
:Plaats. waar schade was toegebracht: aan 
yerbindingslljnen; 

dat de Raad de door deze auteurs ge_ 
niaa.kte onderscheiding (II, § 250) tuasen 
•• reprisals" en "ordina.ry penaltles" dan ook 
verwerpt, aJ ware het alleen reeds hieram, 
dat straften zich nooit richten tegen an(!e
ren dan de schuldigen en elke zgn. bestraf
fing, die zich tegen onschuldigen richt, al
leen al daardoor het odieuze karakter van 
,.daden van weerwraak" aanneemt, waar
tegen art. 50 van het Landoorlogreglement 
de bevolking van bezet gebied juist beoogt 

· te beschermen; 
dat in het; algemeen zelfs het best.aan van 

bepaalde voorschriften in mllitaire regle
menten nooit als ,,oorlogegebniik" kan wet
tigen een optreden, dat door een internatio
nale overeenkomst verboden wordt ver
klaard, en dat derhalve, zelfs Indien f 358, 
onder (e) van het Basis Field Manual een 
ruimere strekking mocht hebben dan hier
boven is aangenomen, de In dat geval door 

· het voorschrift gedekte brandstichting een 
oorlogsmisdrijf zou blijven; 

dat bovendien de betrokken bepallng In 
het Basic Field Manual a.ltijd een dode let
ter Is gebleven en de verdediging van de 
generaals von Liszt c.s. in het tegen dezen 
gevoerde strafproces ter mke van hun oor
logsmisdrijven op den Balkan dan ook In 
gebreke is gebleven aan te tonen, dat geal
lieerde legers deze brandstichtingen uit 
weerwraak tegen onschuldigen in praktijk 
hebben gebracht; 

dat echter, ook al zijn derhalve req."s ge
dragingen terecht als een oorlogsmisdrijf 
gequalificeerd, deze slotsom niet noo<ha.ke
lijk medebrengt, dat req. ook deswege be
hoort te worden gestraft; 

dat immers in geve,Jlen als het onder
havige de bedrijven van een oorlogsmisdrijf 
te zijner verontschuldiging kan inroepen 
het verweer, dat "ihm nicht beka.nnt gewe
sen ist, daas der Bef ehl des Vorgesetzten 
elne Handlung bet:raf, welche eln ...••. mill
tärische Verbrechen . . . • . . bezweckte"; 

dat de gegrondheid van dit verweer even
wel nlet te spoedig moet worden aangerto
men en de aanvaardbaarheid ervan afhan
kelijk is enerzijds van de .ontwikkellng en 
mllitaire positie van den dader en ander
zijds van den aard der gepleegde daden, In 
welk laatste verband bijv. het doden van 
weerloze gevangenen of onschuldige bur
gers voor ieders zedelijk oordeel een veel 
ernstiger karakter draagt, dan het vernielen 
van eigendommen; 

dat echter in het onderhavige geval -
gleet op wat hierboven omtrent het "µiili-( 

tärische Verbrechen" van brandstichting b, 
wijze van strafmaatregel Is opgemerkt -
het bewustzijn van het naar oorlogsreclt 
misdadige karakter van zijn daad bij dezen 
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dader - een politieman van zeer onderge
schikten rang - nlet aanwezig had mogen 
worden geoordeeld; 

.dat req. derhalve ter zake van het door 
hem gepleegde oorlogsmisdrijf niet straf
baar had mogen worden geacht en req.'s 
tweede middel op dit punt gegrond is; 

dat in verband met deze beslissing de 
overige grieven bulten behandeling kunnen 
blijven: 

O. dat er termen aanwezig zijn tot on
middellijke invrijheidstelling van req. krach
tens art. 16, j 0

• 14 Besluit Politieke Delin
quenten 1945 ; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch 
alleen voorzover req. wegens het door hem 
begane oorlogsmisdrijf strafbaar is ver
klaard en hem deswege straf is opgelegd; 

Opnieuw rechtdoende krachtens art. 105 
WetR.O. : 

Gelet op de artt. 350 en 352 Sv.; 
Ontslaat req. van alle rechtsvervolging; 
Beveelt zijn onmiddellijke invrijheidstel-

ling. 
(N. J.) 

8 ,Tuit 1949. KONINKLIJK BESLUIT 
Lager Onderwijswet 1920 art. 72). 
Terecht heeft de gemeenteraad beslo
ten, nu het in verband met de bijzondere 
tijdsomstandigheden voorlopig onmoge
lijk is, een leslokaal bij te bouwen, een 
lokaal van de o. 1. school tijdelijk aan 
het bestuur der bijz. 1. school ter be
schikking te stellen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door H. J. Brouwer c.s. te Nieuwleusen, te
gen het besluit van Ged. Sta.ten van Overijs
sel van 4 November 1947, No. 7330/9096, 2e 
Afdeling, houdende ongegrondverklaring 
van het beroep van de appellanten tegen 
het besluit van de raad der gemeente 
Nieuwleusen van 18 April 1947, No. 
3/1.851.2.06.lS., waarbij ten behoeve van het 
bestuur der Hulpvereniglng van de vereni
ging voor Christelijk Nationaal Schoolon
derwijs, aldaar. overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 medewerking 1s 
verleend voor de uitbreiding van zijn school
gebouw in de buurtschap Ruitenveen met 
H.n leslokaal in dier voege, dat tijdelijk te 
zijner beschikking 1s gesteld het zuid-wes
telijk lokaal der openbare lagere school B, 
in de buurt:&chap Ruiten veen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schUlen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 AprU 1948, No. 420 en 8 Juni 1949, 
No. 4:10(1948)/170; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1949, No. 39.672, afdeling Lager On
derwijs; 

O. dat de raad der gemeente Nieuwleusen 
tn zijn vergadering van 18 April 1947, naar 
aanleiding van een aanvrage ingevolge art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 van het 

bestuur der HulJ>verenJging van de vereni
ging voor Chrlatelijk Nationaal Schoolon
derwijs te Nieuwleusen, om gelden uit de 
gemeentekaf; te ui.ogen ontvangen voor de 
uitbreiding met éên leslokaal van het 
schoolgebouw in de buurtschap Ruitenveen, 
beeft besloten aan evenvermelde vereniging 
tijdellik in bruikleen af te staan het zuid
westelijk )okaal der openbare lagere sçh.ool 
B. in de buurtschap Ruitenveen; 

dat, nadat H. J. Broupwer en 78 anderen. 
ouders van schoolgaande leerplichtige kin
deren der openbare lagere school in de 
buurtschap Ruitenveen, ingezetenen der 
gemeente Nieuwleusen, van dit besluit bij 
Gedeputeerd~ Staten van Overijssel in be
roep waren gekomen, dit college bij besluit 
van 4 November 194'1, No. '1330/9096, 2e At.
deling, het beroep ongegrond heeft ver
klaard, daarbij overwegende, dat de bijzon
dere lagere school te Ruitenveen teza.me,i 
met d-e openbare lagere school in één 
schoolgebouw is ondergebracht; dat in het 
bedoelde gebouw voor de bijzondere lagere 
school slechts twee lokalen beschikbaar 
zijn; dat ~eming van het aantal leerlin
gen en de aanwezigheid van een derde leer
kracht naar het oordeel van de raad uit
breiding van het aantal leslokalen nood
zakellik maakt; dat de raad dan ook op deze 
grond in beginsel medewerking heeft ver
leend aan de aanvrage van het schoolbe
stuur tot beschikbaarstelling van gelden 
uit de gemeentekas tot bijbouw van een 
derde leslokaal; dat wegens de onmogelijk" 
heid tot het verkrijgen van de daarvoor no
dige materialen de raad besloot één les
lokaal van de openbare lagere school tijd.e
li.ik ter be&<'hlkking van het schoolbestuur 
voornoemd te stellen; dat naar de mening 
van hun college deze oplossing, welke van 
tijdelijke aard zal zijn, onder de huidige 
omstandigheden met het oog op het onder
wijsbelang aanvaardbaar is; dat immers de 
openbare lagere school slechts 36 leerlingen 
telt, die op minder bezwarende wijze in één 
lokaal kunnen worden geplaatst dan de 96 
leerlingen van de bijzondere lagere school 
in twee lokalen; dat bovendien één der twee 
lokalen van d(: openbare lagere school vaak 
ongebruikt is. doordat de vacature van on
derwijzeres wegens gebrek aan sollicitanten 
niet vervuld kan worden en niet bij voort
during door- een tijdelijke leerkrac~t te be
zetten is; dat. inmiddels het aantal leerlin
gen van de openbare lagere school volgeu 
de laatste teldatum verder is teruggelopen, 
in verband waarmede naar alle waarschijn
lijkheid vo◊r het jaar 1948 slechts één leer
kracht aan deze school zal verbonden zijn: 
dat ten slotto de gekozen oplossing ook uit 
E;en oogpunt van doelmatigheid en in finan- · 
cieel opzicht als de meest juiste kan worden 
aangemerkt, vermits alsdan de bijzondere 
lagere school met een minimum aan kosten 
de beschlkkmg zal krijgen over drie aan 
elkander grenzende lokalen aan de zuid
westelijke zijde van het schoolgebouw en 
de openbare lagere school a.tr.onderU.ik over 
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één lokaal aan de westzijde, waardoor de 
zozeer gewenste echeiding tussen beide 
scholen wordt gehandhaafd; 

dat van dit besluit H. J'. Brouwer c.s. bij 
Ons in beroep zijn gekomen. aanvoerende, 
dat de Qpenba.re school twee leslokalen be
hoeft, daar de school gedurende het jaar 
194'7 recht heeft op 2 leerkrachten; dat 
daaraan niet afdoet, dat tijdelijk een 2de 
leerkracht niet aanwezig is, omdat door ge
brek aan sollicitanten in de vacature tijde
lijk niet kan worden voorzien; dat welis
waar door de tijdelijke opschorting van het 
Bate leerjaa1·, de sobool in leerlingenaantal 
is teruggelopen, doob dat de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
heeft toegezegd, ln dergelijke gevallen een 
meer soepele toeP8,8sing van art. 28 en art. 
56, 2de Ud, der Lager-Onderwijswet 1920 te 
zullen bevorderen; dat bovendien een stij
ging van het aantal leerlingen In de ko
mend-e jaren niet uitgesloten 1s; dat zij er
kennen, dat de bijzondere school uitbreiding 
behoeft, docb oordelen, dat het gemeente
bestuur als verzorger van het openbaar on
derwijs heeft te voorkomen, dat dlt open
baar onde1·wijs nadelen ondervindt van 
maatregelen, die ten behoeve van het bij
zonder onderwijs worden genomen; dat het 

. openbaar onderwijs nadeel ondervindt, 
wanneer 2 leerkrachten in hetzelfde lokaal 
lee moeten geven; 

0. dat blijkens de stukken het aantal leer
lingen, dat de openbare lagere school be
zoekt, tot 2~ is gedaald en, in verband met 
het bepe.e.ldc• in art. 28 der Lager-Onder
wijswet 1920, niet te verwachten is, dat 
spoedig 7.al moeten worden overgegaan tot 
het aanstellen van een tweede leerkracht; 

dat daarentegen het aantal leerlingen van 
de bijzondere lagere school, die thans 96 
leerlingen telt, nog steeds groeiende ie; 

dat met Ged. Staten geoordeeld moet wor
den, dat de leerlingen van de openbare la
gere school, welke twee lokalen tot haar 
beschikking beeft, op minder bezwarende 
wijze in één lokaal kunnen worden ge
plaa t.st dan de 96 leerlingen van de bijzon
dere lagere school In de twee thans aan 
deze school ter beschikking staande loka
len; 

dat derhalv.P de gemeenteraad van Nieuw
leusen terecht heeft besloten. nu het In ver
band met de bijzondere tijdsomstandigheden 
voorlopig onmogeliJ"k ls, een leslokaal bij te 
bouwen, een lokaal van de openbare lagere 
school tijdelijk aan het bestuur der bijzon
dere lagere school ter beschikking te atel
len; 

dat met Ged. Staten moet worden aange
nomen, dat de gekozen oplossing, waarbij 
aan de bijzondere school het aan de zuid
westelijke zijde van het schoolgebouw ge
legen lokaal is toegewezen, aanvaardbaar 
1s en, mede met het oog op kosten- en ma
teriaalbesparmg, te verkiezen boven een 
zodanige, waarbij het aan de noord-weste
lijke zijde van het gebouw gelegen lokaal 

ter beschikking van de bijmndere school 
zou worden gesteld; 

dat deze tijdelijke oplossing, zolang .,niet 
vast.staat, dat de openbare lagere scl,.opl 
recht heeft op twee leerkrachten, billijk en 
met het oog op het onderwijsbelang de 
meest Juiste is te achten; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Ministei· van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

8 Jvli 19_f9 KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101, le 
lid). 

Terecht hebben Ged. Staten de uit
ga.ven voor schoolreizen bij het vast
stellen der vergoeding volgens art. 1-01 
In rekening gebracht, daar deze reizen 
van belang zijn voor en in nauw ver
band staan met het onderwijs, zodat de 
uitgaven daarvoor geacht kunnen wor
den te behoren tot de uitgaven ter ver
zekering van de goede gang van het 
onderw1Js, bedoeld 1n artikel 55 onder p. 

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

door de raad der gemeente Hardenberg, te
gen het besluit van Ged. Sta.ten van Over
ijssel van 28 September 1948, no. 9300/8441, 
2e Afdeling, waarbij, met vernietiging in 
zoverre van het besluit van appellant van 
27 Februari 1948, no. 903, het bedrag van de 
volgens art. 101, eerste lid, der Lager-On
derwi.iswet 1920 voor het jaar 1946 voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven, 
gedaan ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, uitgaande van 
de Vereniging tot oprichting en instand
houding van scholen met de Bijbel te 
Bruchterveld, gemeente Hardenberg, is 
vastgesteld op f 2463,16; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advi~s van 
26 Mei 1949, No. 201/1; 
, Op de voordracb t van OJlze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1949, no. 39.006, afdeling Lager· On
derwijs; 

0. dat nadat het Bestuur va.n. de Vereni
ging tot oprichting en Instandhouding van 
een school met de Bijbel te Bruchterv-eld bij 
Ged. Staten van Overijssel beroep had inge
steld tegen het besluit van de raad der ge
meente Hardenberg van 27 Februari 1948, 
no. 908, waarbij onder meer voor het jaar 
1946 het bedrag der voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven, gedaan ten be
hoeve van ~ van genoemde vereniging uit
gaande bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs werd vastgesteld op f 2035,36, dit 
college bij besluit van 28 September 1948, 
no . . 9300/8441, met gedeeltelijke vernietiging 
van het bestreden raadsbesluit, het bedrag 
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van de volge'llE! art. lOlt eerste lid der Lager-, 
Ondertrijswet 1920 voor het jaar 1946 vooit, 
yergoed.ing in aanmerking komende -uitga...,a 
ven, gedaan ten behoeve van de bovenge-l 
noemde school heeft vastgesteld op f 2036,88 
+ f 427,80 = f 2461,16; t 

da.t dit besluit steunt op de overweginge~ 
dat het onderzoek van de bescheiden, welke
tot staving der over het jaar 1946 gedane 
uitga.ven door het schoolbestuur zijn over
gelegd, er toe heeft geleld. dat bij de vast
stelling van bovengenoemd bedrag' onder 
meer buiten beschouwing is gelaten een' 
post van f 427,80, betrekking hebbende op 
autokosten voor een schoolreisje; dat ten 
aanzien van deze post door de raad van de 
gemeente Hardenberg is overwogen, dat het 
maken van een schoolr.etsJe in de eerste 
plaats beoogt om de leerlingen een gezellige 
uitgaansdag te bemrgen; dat de koeten van 
plei.zierreisJes door de ouders zelf dienen te 
worden gedragen: dat het appellerend 
schoolbestuur hiertegen eanvoert, dat vol
gens gevestigde jurisprudentie de uitga.ven 
voor schoolreisjes geacht kunnen worden te 
behoren tot de uitgaven ter verzekering 
van de · goede• gang van het onderwijs. als 
bedoeld in art. &ó, onder o, van de Lager
Ond.erwijswei 1920 en derhalve bij de vast
stelling van de voor vergoeding in aanmer-

. king komende uitgaven dienen te worden 
medegeteld; dat hun college van oordeel :Is, 
dat een schoolreisje_ ook al wordt daarmede 
tevens of in hoofdzaak ontspanning beoogd 
en al staat derhalve de instructieve waarde 
welllcht niet op de eerste plaats, toch voor 
·de algemene ontwikkeling van het school
kind, alsme~e voor de goede verhoudingen 
in .de scb.oolgemeensohap wel in die mate 
bevorderlijk Is, dat de daaraan verbonden 
kosten in het belang van de school en als 
behorende tot haar wezen moeten worden 
geacht; dat zulks temeer klemt voor de 
kinderen VB.L de onderhavige school. die 
'1óór en na schooltijd en in de vacanU.es 
landarbeid verrichten en derhalve meer nog 
dan de stadskinderen in de gelegenheid be
horen te worden gesteld langs deze weg ter 
verruiming van hun geest een indruk te 
krijgen van het leven bulten de eigen 
kleine gemeenschap; dat voorts ook niet 
terzake die1tende la, of ten opzichte van het 
openbaar lager onderwijs dergelijke uit
{1.'8.ven niet worden gedaan, aangezien ieder 
schoolbestuur vrij is de gemeentelijke es
ploltatievergoeding te besteden op de wijze, 
welke hem goeddunkt, mits de uitga.ven 
naar- a.a.rd en karakter- blijven binnen de 
omschrijving van &rL 101, Ud l, van de La
ger-Onderwijswet 1920; dat, nu bovendien 
de deelneming· aan bedoeld schoolreisje la 
beperkt gebleven tot de Ieerllngen van het 
vierde leerjaar en daarboven moet worden 
&.angenomen, dat de raad der gemeente Har
denberg de bestreden uitga ven ten onrechte 
van de vergoeding heeft uitgezonderd; 

dat de raad der gemeente Hardenberg 
\egen dit bf.81Uit in beroep ie gekomen, on
(\er meer aanvoerende, dat het maken va.n 

schoolreisje~~ In de eerste plaats beoogt om 
de kinderen een gezel)Jge uitgaansdag te 
bezorgen en dat de instructieve waarde vrij
wel van geen betekenis ie; dat het inder
daad een lofwaardig streven is de kinderen 
een dag in het jaar aangenaam bezig te 
hnde·n, waarbij de ene een schoolreisje en 
de ander een schoolfeest verkiest. maar dat 
miets om de kinderen in het algemeen ge
beurt en niet om de schoolkinderen in het 
b~nder; dat dit ook hieruit blijkt, dat niet 
alleen de kinderen met het ond,erwijzend 
personeel dergelijke reisjes maken, maar 
ook de ouders veelal van de partij zijn; dat 
daarom dan ook moeilijk kan worden vol
gehouden, dat de gedane uitga ven gedaan 
zijn ten behoeve van het onderwijs aan ge
noemde school; dat zeker niet kan worden 
ontkend, dat het maken van éen school
reisje bevorderlijk is voor de algemene ont
wikkeling van het schoolkind, doch dat de 
algemeene ontwikkellng, als hier bedoeld, 
nlet in de esrste plaats een taak der school 
maar van de ouders is; dat hij mede op 
grond hiervan dan ook van oordeel ls, dat 
het maken van pleizierreisjes door de kin
deren met de ouders, ook al geschieden 
deze op initiatief van het schoolbestuur of 
het onderwijzend personeel, door de ouders 
zelf moeten worden bekostigd; dat door 
Ged. Staten onderscheid wordt gemaakt 
tussen kinderen van de onderhavige school, 
die vóór en na schooltijd en in de vaca.ntles 
landarbeid moeten verrl~hten, en stadskin
deren; dat het verrichten van landarbeid 
door schoolkinderen op het platteland nlet 
al te hoog moet worden aangeslagen, maar 
dat hij, afgezien hiervan, zich niet met de 
conclusie kan verenigen, dat plattelands
kinderen meer nog dan stadskinderen in de 
gelegenheid behoren te worden gesteld 
langs de weg van schoolreisjes door ver
ruiming van hun geest een indruk te krij
gen van het leven buiten de eigen kleine 
i;emeenschap; dat de eigen kleine gemeen
·&chap voor de stadskinderen minstens even 
beperkt is als voor de kinderen van het 
platteland; dat deze gemeenachap Immers 
veelal beperkt blUft tot de straat of het hui
zencomplex, waar de kinderen wonen en 
waar ze op school gaan; dat ook de finan
ciële gelijketelling tussen het openbaar en 
bijzonder onderwijs niet alleen het genomen 
-raadsbesluit volkomen rechtvaardigt, maar 
zelfs noodmk.elijk maakt, omdat immers 
ook ten opzichte van het openbaar onder
wijs terzak.<' geen uitgaven worden en in 
een noodlijdende gemeente ook niet mogen 
worden gedaan; dat in het kostenbedrag 
per leerllng over 1946, als bedoeld in art. 
66 bls der Lager-Onderwijswet 1920, dan 
ook geen bedrag voor het maken van 
IK'.lloolretsjes Is opgenomen; da.t de kosten 
woor het maken van plelzierreisjes door 
achoolkinderen naar aard en karakter niet 
zijn te rangachikken binnen de omschrij
ving van art. 101, lid l van de Lager-On
derwUswet 1920; dat het feit, dat de deel
neming aan bedoeld schoolreisje is beperkt 
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gebleven tot de leerlingen van het vierde 
leerjaar en daarboven, hierin geen veran
dering brengt; dat de leerlingen van de 
·laagste klassen immers veelal thuis woden 
ge]aten, omàat de te maken reizen voor hen 
te vermoeiend zijn en ni-et omdat zij door 
het meemaken van de reis toch geen ver
ruiming van geest zouden verkrijgen; 

O. dat schoolreizen van belang zijn voor 
en in nauw verband sta.an met het onder
wijs, mdat de uitgaven daarvoor geacht 
kunnen worden tot de uitgaven ter verze
kering van de goede gang van het onder
wijs, bedoeld in art. 66, onder P, der Lager
Onderwijswet 1920 te behoren; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht de uit
gaven voor de onderhavige schoolreizen bij 
het vaststellen van d-e vergoeding volgens 
art. 101 der bovengenoemde wet in rekening 
hebben gebracht; 

dat weliswaar het gemeentebestuur van 
Jla.rdenberg in beroep aanvoert, dat ook 
ouders aan bet schoolreisje hebben deelge
nomen, doch dat uit nadere op verwek van 
cïe Afdeling van de Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur ingewonnen 
ambtsberichten blijkt, dat de ouders, die niet 
tot het schoolbestuur behoorden, in afzon
derlijke bussen hebben plaatsgenomen, wel
ker kosten niet door het schoolbestuur wer
den gedragen; 

dat derhalve niet is gebleken, dat het 
omstreden bedrag van f 427,80 niet werke
lijk voor de schoolreis zou zijn uitgegeven; 

Gezien de ~r-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschar, pen is belast enz. 
(A.. B.) 

8 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72). 

Kachels zijn aan te merken als 
schoolmeubels in de zin van art. 72. Me
dewerking aan de aanschaffing daarvan 
kan slechts worden geweigerd, indien 
de "nonna.Ie etsen" zouden worden over
schred-en. I. c. ls dit niet het · geval. Wel 
waren de bereids aangeschafte kachels 
bestemd om de in het schoolgebouw · 
aanwezige, doch defecte, tru,tallatie der 
centrale verwarming te vervangen en 
vallen de kosten van herstel dezer in-. 
stallatie onder de kosten van instand
houding, bedoeld in art. 101, doch de 
omstandigheden waren zodani«, dat het 
schoolbestuur in de onmogelljlçheid ver
keerde de defecte ketel te doen herstel
len dan wel een nieuwe ketel aan te 
schaffen, terwijl anderzijds de getroffen 
voorziening geen uitstel kon lijden. De 
gevraagde medewerking moet derhal
ve alsnog worden verleend. 

Beschik.kende op het beroep. ingesteld 
door het Rooms-Katholiek Kerkbestuur 

van de parochie van de Heilige Maria Ge
hoorte te Dronrijp tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 7 Juni 1948, 
No. 14.0, 2e afdelln.g, houdende ongegfond
v,erklaring van het beroep van appellant 
tegen het besluit van de raad der gemeente 
Menaldumadeel van 18 December ]'147, 
waarbij de door appellant gevraagde mede
werking tot besçhikbaarstelling van geld.en 
voor de aanschaffing van enkele kach•ls 
t-er vervanging van de in het gebouw van 
zijn school voor gewoon lager onderwijt, 
't Hoog 30 aldaar, aanwezige centrale ver-
warming, is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November 1948, No. 1170/I: 

Op de vocrdracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1949, no. 62.372, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Menalduma
deel, beschikkende op het verzoek van het 
Rooms-Katholiek Parochiaal Kerkbestuur, 
gevestigd tb Dronrijp, om overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet ·1920. gelden 
uit de gemeente.ka& te verstrekken voor een 
verandering van inrichting van de bijzon
dere lagere school te Dronrijp, 't Hoog 320, 
bij zijn besluit van 18 Deeember 19~7. No. 
19, de gevraagde medewerking heeft ge!. 
weigerd; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat uit de overgelegde "opgaaf omtrent de 
reden van verbouwing of aanschaffing van 
schoolmeubelen" blijkt, dat het de bedoeling 
io de centrale verwarming door kachelver
warming te vervangen; dat voor dit doel 
gelden worden gevraagd voor aanschaffing 
van nieuwe kachels; dat in genoemd school
gebouw aanwemg is een installatie voor 
centrale verwarming; dat deze (de kachel) 
in de winter van 1946/1947 defect is ge
raakt; dat de centrale-verwarmingsinstal
latie blijkens ingekomen ambtelijk rapJ)Ort 
wel kan worden hersteld; dat, afgezien nog 
van het ongewenste om van centra1e ver
warming over te gaan naar kachelverwar
mlng, het niet toelaatbaar is om voor ge
noemd doel gelden uit de gemeentekas te 
verstrekken; dat immers de kosten van her
stel van de centrale-verwarmingsketel naar 
hun aard vallen ond.er die van instandhou
ding, als bedoeld ln art. 101 der La.ger-On
derwijswet 1920; dat bovendien niet uit het 
oog mag worden verloren, dat het buiten
gebruikstellen van de centrale-verwar
mlngsinstellatle de daartoe behorende bui
zen, -tengevolge van roest, etc., binnen be
trekkelijk korte tljd verloren zullen gaan, 
zodat, wanneer te zijner tijd wederom tot 
gEbrulk van deze installatie zou worden be
sloten, deze wellicht zou blijken niet meer 
bruikbaar te zijn en dan geheel vernieuwd 
zou moeten worden; dat derhalve door in
williging van het verzoek de normale eisen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen. 
zouden wor<Ien overschreden; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Sta,. 
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ten van Friesland beroep had ingesteld, dit 
college bij besluit van 7 Juni 1948, No. 140, 
2e a.tdeling, het beroep ongegrond heeft 
verklaard, zulks op de overwegingen, dat 
uit de stukken, is komen vast te staan, dat 
dP ketel van de in het bedoelde schoolge
bouw aanwezige centrale-verwarmingsin
stallatie tengevolge van slijtage erJ/of on
juist gebruik in een zodanige toestand is 
geraakt, dat grondig herstel casu q_uo aan
schaffing van een geheel nieuwe ketel nood
zakelijk is geworden; dat het schoolbestuur 
blijkens de mededelingen in het beroep
schrtft van oordeel is, dat grondig herstel 
technisch onmogelijk is, terwijl aanschaf
fing van een nieuwe ketel, waardoor de in
stallatie weder in gebruik genomen zou 
kunnen worden, afstuit op de huidige ma
terlalenschaarste; dat appellant deze me
dedelingen niet staaft met teiteUjke gege
vens, doch deze alleen grondt op de veron
derstelling, dat voor een nieuwe ketel en 
de daarmede verband houdende voorzie
ningen geen materialen beschikbaar zullen 
worden gesteld: dat bij de hoofdinspecteur 
van het lager onderwijs in de Se hoofd
inspectie geen gevallen bekend mjn, dat 
voor een noodzakelijke herstelling of ge
deeltelijke vernieuwing van een centrale
verwarmingsinstallatie een aanvrage voor 
de toewijzing van de benodigde materialen 
is afg.ewezen; dat ook het door appellant 
aangevoerd~ omtrent afgewezen aanvragen 
in andere gemeenten geen steekhoudend 
motief kan opleveren om maatregelen tot 
f(Anschatting van een nieuwe ketel achter
wege te laten, aangezien de door hem be
doelde gevallen geen betrekking hebben op 
voorzienJngen, die, zoals in het onderhavige 
geval, noodzakelijk zUn in verband met het 
ontstaan van een defect aan een bestaande 
installatie, doch op door schoolbesturen in
gevolge artikel 72 ingediende aanvragen om 
medewerklnf;" voor aanleg van een geheel 
nieuwe centrale-verwarmingsinstallatie, ter 
vervanging van kachel verwarming; dat 

· het gemeentebestuur zich tereclit op het 
standpunt heeft gesteld, dat, nu de onmo
gelijkheid daartoe niet is gebleken, appel
lant de centrale-verwarmingsinstallatie in 
een zodanige staat dient te brengen, dat 
deze weer in gebruik kan worden genomen; 
dat de daaraan verbonden kosten naar hun 
aard vallen onder die van instandhouding, 
als bedoeld in artikel 101, juncto artikel 
65bia. lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat het door het schoolbestuur aangevoerde 
omtrent de ontoereikendheid der nodige 
geldmiddelen en de geringe explottatlever
goedmg bij de beoordeling, of al dan niet 
terecht een beroep op artikel 7 2 is gedaan. 
buiten beschouwing dient te worden gela
ten; dat hun college de mening van het 
schoolbestuur, als zou de medewerking voor 
de aanschaffing van ka.eb-els, welke volgens 
de jurisprudentie gerangschikt kunnen 
worden onder het begrip "meubels", op 
grond van artikel 72 dienen te worden ver
leend, ongeacht welke de reden der aan-

schatting ls, niet kan delen; dat weliswaar 
het gemeentebestuur een aanvrage om me
dewerking voor de aanschaffing van school
meubelen - anders dan ten aanzien van de 
leer- en hulpmiddelen - niet mag weigeren 
als het geldt de vervanging van wegens slij
tage niet meer bruikbare meubelen, doch 

dat niettemin onverkort van kracht blijft het 
Yoorechrift dat de aanvrage dient te wor
den getoetst aan de in artikel 76 der Lager. 
Onderwijswet 1920 bedoelde normale eisen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len; dat het gemeentebestuur terecht van 
oordeel Is, dat deze eisen in het onderiul,vige 
geval worden overschreden, aangezien van 
appellant redelijkerwijs kan worden ver
wacht, dat hij de centrale-verwarmings
installatie weer bedrijfsklaar doet maken, 
in welk geval de aangevraagde kachels 
overbodig zullen zijn: dat het door appellant 
in dit verband gedane beroep op de econo
mische voordelen van kachelverwarmlng in 
zijn school niet terzake dienende is, daar, 
·naar algemene opvatting, centrale verwar-
ming voor scholen de voorkeur verdient 
boven kaehelverwarmtng, ook al zou deze 
laatste in u:ploltatie voordeliger zijn en 
bovendien appellant elders in zijn beroep
schrift uitdrukkeUJk heeft gesteld, dat hij 
met het gemeentebestuur van oordeel is, 
dat vervangtng van centrale verwarming 
door kachelverwarming op zich zelf onge
wenst is en daartoe dan ook node is over
gegaan; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat hij zich met 
deze beslissing niet kan verenigen; dat de 
aanwezige verwarmingsinstallatie, welke 
reeds meer dan 25 jaar in gebruik was, ten
gevolge vara een defect aan de ketel on
bruikbaar 11' geworden.; dat herstel van dit 
defect blijkens mededeling van een deskun
dige, aan wie het schoolbestuur daartoe 
aanstonds na het optreden van het defect 
opdracht gegeven bad, niet mogeli,jk W88 en 
slechts door een nieuwe ketel te plaatsen 
de installatie weer in bruikbare staat ge
bracht zou kunnen worden; dat het bestuur 
echter niet over de middelen beschikte 
en ook niet de beschikking kon krijgen om 
het plaat.sen van een nieuwe ketel vóór de 
aanvang van het stookseizoen te bekosti
gen; dat toch in het onderhavige geval de 
kosten van een nieuwe ketel niet overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten laste van de gemeente ge
kracht konden worden, daar dè installatie 
tengevolge van normale slijtage niet meer 
bruikbaar was: dat de vergoeding ex arti
kel 101 der Laser-Onderwijswet 1920, wel
ke ongeveei· f 11 per leerling bedroeg, niet 
toereikend was om de kosten van een nieu
we ketel te bestrijden; dat het evenmin mo
gelijk wad overeenkomstig artikel lOlter 
\-an voornoemde wet verhoging van deze 
vergoeding aan de Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen te vragen, daar 
de termijn voor het indienen van zulk een 
--vermeit reeds verstreken was. toen het be-
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stuur van zijn deskundige de definitieve: 
mededeling ontving, dat herstel van de in ... 
stallatie niet meer mogelijk was; dat der 
kosten ook niet ten laste van de vergoeding 
e."'IC artikel 101 der wet over volgende Ja.Ten 
gebracht zouden kunnen zijn, daar 1947 het 
laatste Jaar van een vijfjarige periode, als_ 
bedoeld in art. 103, 3de lid, der Lager-On-> 
derwijswet 1920 is en 1.n dat jaar gemaakte 
kosten alleen ten laste van de vergoeding 
over de toen lopende vijfjarige periode, als 
hiervoor bedoeld, wuden gebracht kunnen 
zijn, welke vergoeding echter niet toerei
kE.nd was; dat het bestuur op grond van 
deze omstandigheden en daar het in ieder 
geval vóór de aanvang van het stookseizoen 
1947-1948 een voorziening voor de ver
warming der school moest treffen en daar
mede niet tot 1948 kon wachten, er van · 
heeft afgezien een nieuwe ketel te plaatsen 
en kachels heeft aangeschaft; dat het be
stuur, erkennende, dat in het algemeen ver
vanging van centrale verwarming door 
kachels minder gewenst -ts, nochtans meent, · 
dat hem in het onderhavige geval geen 
andere ke117.e overbleef; dat overigens de 
gedane keuze zeer wel in het kader van de 
huidige omstandigheden past; dat immers 
in het onderhavige geval de plaatsing van 
een nieuwe ketel aanzienlijk meer kosten 
en materiaalverbruik zou medebrengen dan 
dE. aanschaffing van kachels en de exploi
tatiekosten van centrale verwarming in een 
kleine school als die van hem, appellant, ook 
beduidend hoger muden zijn dan die van 
kachels: dat kachels zijn te rangschikken 
onder meubelen, waarvan sprake is in ar
tikel 72, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 en derhalve met toepassing van dit ar
tikel kunnen worden aangeschaft; ongeacht 
welke de reden der aanschaffing is, zelfs al 
ls deze gelegen in sUJta.ge van de aanwezige 
verwarmingsapparaten; dat een aanvrage, 
als in voormeld artikel bdoeld, voor de aan
schaffing van kachels volgens het bepaalde 
in artikel 75, tweede Ud, der Lager-Onder
wijswet 1920, behalve op formele gronden -
welke hie.r niet in geding zijn - slechts kan 
worden af~ewezen, Indien door lnwilllgtng 
d~ normale elee~ aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden over
schreden; dat nu de onderhavige aanvrage, 
op zich genomen, zeker niet geacht kan 
worden de normale eisen. aan het geven 
van lager onderwijs tè stellen, te overschrij
den, da.ar toch de school noodzakelijk ver
warmd moet worden en kachelverwarming 
ln casu de meest economische verwarming 
is; dat dit niet anders is, nu technisch ge
zien de mogeliJ'kheid bestaat om na plaat
sing van een nieuwe ketel de centrale-ver
warmingsinsta.lla.tie wederom in werking te 
stellen: dat de. laatstbedoelde voorziening 
immers kostbaarder 1s - namelijk zowel 
hogere uitgaven als meer materiaalver
bruik. eist - dan de eerste en deze reeds 
alleen daarom - ge.steld tegenover de an
dere hier bedoelde voorziening - niet ge
acht kan worden de normale eisen, aan het 

geven van lager onderwijs te stellea, te 
overschrijden; dat zich derhalve t-egea in
wilUgtng zijner aanvrage niets verzette ; 
dat het bestuur nog opmerkt, dat, nu ~t 
staat, dat het wederom ingebruikstellen der 
cE:ntrale-verwarmlngstnstallatie een kost
baarder voorziening zou geweest zijn dan 
hef aanschaffen van kachels en dit laa.ts11e 
de normale eisen niet overschrijdt, atwiJ,. 
zing van zijn aanvrage op grond, dat her• 
stel der centrale-verwarmingsinstallatie de 
voorkeur zou verdienen. een indirecte 
dwang op hem is om voor een bepaalde 
voorziening, die de gemeenteraad doch niet 
hij in dit geval de juiste achtte, te kiezen, 
welke naar zijn oordeel een niet door de 
Lager-Onder-wijswet 1920 gemotiveerde 
aantasting van zijn autonomie l;>etekent; 

0. dat kachels zijn aan te merken lals 
schoolmeubels in de zin van artikel 72 der 
Lager~Onderwijswet 11920 en dus de mede
werking aan de aanschaffing van kachels 
slechte kan worden geweigerd, indien door 
de inwill1ging van de aanvrage de normale 
etsen, aan het geven van lager onderwijs 
tf; stellen,, muden worden overschreden; 

dat op grond van de stukken moet wor
den geoordeeld. dat in dit geval een over
schrijding van de normale eisen niet aan
wezig is; 

dat weliElwaar de bereids aangeschafte 
k&ehels bestemd waren om de in het school
gebouw aanwezige, doch defecte insta.natie 
der centrak: verwarming te vervangen, en 
de kosten, die aan het herstel van deze in"'! 
stallatie zijn verbonden, naar hun aard val
len onder de kosten van instandhouding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1910, doch dat bliJ'kens de stukken en 
het medegedeelde in de openbare vergade
ring van de Afdelihg van de Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur" 
waarin ov-er deze zaak verslag is uitge
bracht, aannemelijk is, dat de omst.andig
heden zodauig waren, dat het schoolbestuur 
in de onmogelijkheid verkeerde de defecte 
ketel te doen herstellen dan wel een nieuwe · 
ketel aan t~ schaffen, en dat anderzijds de 
getroffen voorziening geen uitstel kon lij
den; 

dat mitsdien de bestreden besluite~ niet 
kunnen worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land en van het besluit van de raad der ge
meente Menaldumadeel van 18 December 
1947, te bcpale~ dat de door de appellant 
gevraagde medewerking voor de aanschaf
fing van enkele kachels ten behoeve van d,e 
school voor gewoon lager onderwijs, 't 
Hoog 80, te Dronrijp, alsnog behoort te wor
den verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen 1s belast, enz. 

(A.B.) 
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8 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72). 

De door het schoolbestuur beoogde 
voorziening bestaat in het aanbrengen 
van een linoleumbedekking op de vloer 
van het gymnastieklokaal, van welke 
vloer de vaste bovenlaag over een zeer 
groot deel der oppervlakte is verdwenen. 
De hieraan verbonden kosten vallen 
naar hun aard onder die van instand
houding, bedoeld in art. 101 lid 5. De 
voorziening kan niet worden aange
merkt als een verandering van inrich
ting noch als aanschaffing van leer
middelen. De Raad had de gevraagde 
medewerking behoren te weigeren in 
plaats van het schoolbestuur in zijn 
verzoek niet-ontvankelijk te verklaren. 

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

door het bestuur der vereniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met 
de Bijbel te Hillegersberg, gemeente Rot
terdam, tegen het besluit van GedePu
teerde Staten van Zuid-Holland van 20 
April 1948, No, 361, tot ongegrondverkla
ring van het beroep van appellant tegen 
het besluit van de raad der gemeente Rot
terdam van 22 Met 1947, waarbij hij niet
ontvankelijk is verklaard in zijn aanvraag 
om medewerking, als bedoeld in artikel 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
het verbeteren van de vloer van het gym
nastieklokaal, behorende bij de door ge
noemde vereniging in stand gehouden 
bijzondere scholen voor gewoon en voor 
uitgebreid lager onderwijs aan de Prinses
Margrietlaan 4 te Hillegersberg; 

De Raad van Sta.te, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, . gehoord, 8'(ivies 
van 10 September 1948, No. 934; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Juli 1949, no. 33.098, Afdeling Lager On
derwijs; 

O. dat het bestuur der Vereniging tot 
stichting en instandhouding van scholen 
met de Bijbel te Hillegersberg bij besluit 
van de raad der gemeen te Rotterdam van 
22 Mei 1947 niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn aanvraag om medewerking, als be
doeld in artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het verbeteren van de vloer van 
het gymnastieklokaal, behorende bij de 
door genoemde Vereniging in stand gehou
den bijzondere scholen voor gewoon en 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de 
Prinses-Ma.rgrietla.an No. 4 te Hillegers
berg, gemeente Rotterdam; 

dat voormeld raadsbesluit steunt op de 
overwegingen, dat het vernieuwen van een 
twintig jaar oude vloer moet worden aan
gemerkt als een voorziening, welke naar 
haar aard behoort tot de instandhouding 
van het gebouw; dat weliswaar bij de door 
het schoolbestuur voorgenomen maatregel 
de bestaande vloerbedekking niet zou wor
den verwijderd, doch gehandhaafd zou blij
ven als ondergrond voor de daarop aan te 

brengen nieuwe bedekking van kurklino
leum, doch deze omstandigheid in de aard 
der voorziening geen wijziging vermag te 
brengen en de inrichting van het gebouw 
daardoor niet wordt veranderd; dat de 
voorziening mitsdien niet behoort tot die. 
waartoe ingevolge artikel 72 der La.ger-On
derwijswet 1920 medewerking kan worden 
verleend; 

dat. nadat het schoolbestuur van dit be
sluit beroep had ingesteld bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland, dit college bij zijn be
sluit van 20 April 1948, No. 361, dit beroep 
ongegrond heeft verklaard op de overwe
gingen, dat de bestaande vloerconstructie, 
te weten een ondergrond van beton, afge
dekt door een vloer van houtgraniet met 
toplaag van poreuze samenstelling, voor 
het gestelde doel, namelijk het daarop doen 
geven van gymnastiekonderwijs, ook naar 
het oordeel van het Rijksschooltoezicht ·op 
zichzelf niet ongeschikt is; dat dan ook 
deze vloerconstructie door het schoolbe
stuur bij de te treffen voorziening in feite 
weer wordt gebruikt, nu immers alleen de 
op de duur verdwenen toplaag wordt ver
vangen door een met kitlijin op de hout
granietvloer te plakken laag van kurk
linoleum; dat, nu alzo de constructieve 
delen van het schoolgebouw geen wezen
lijke verandering ondergaan; doch slechts 
ander materiaal dan het oorspronkelijke 
wordt gebruikt voor een door de tijd nodig 
geworden vernieuwing van de vloeraf dek
king in het onderwerpelijke gymnastiek
lokaal, hier geen sprake is van een ver
an<;Iering van inrichting in 1de zin van art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920; dat de te 
treffen voorziening evenmin is aan te mer
ken als een "aanschaffing van schoolmeu
belen" in de zin van art. 7 2 dier wet, aan
gezien het linoleum i.c. onlosmakelijk met 
de vloer zal worden verbonden en mits
dien een deel van de vloer zal vormen; dat 
het verdwijnen van de vaste bovenlaag van 
de reeds 24 jaar oude dekvloer van hout
graniet geacht moet worden, uitsluitend 
het gevolg te zijn van slijtage, zodat de 
kosten van vervanging van de verdwenen 
toplaag, voorzover de slijtage het gevolg is 
van normaal gebruik, dit is ten dienste van 
het onderwijs in de lichamelijke oefening, 
als kosten van instandhouding behoren te 
worden gekweten uit de aan appellant 
krachtens art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920 toekomende vergoeding; dat het slij
tageproces zich in versneld tempo heeft 
ontwikkeld wegens medegebruik van het 
gebouw door een muziekvereniging, door 
padvinders en voor kerkdiensten en na het 
jaar 1938 nog wegens huisvesting-- van mi
litairen en politieke delinquenten geduren
de ± 15 maanden; dat het schoolbestuur 
wegens evenbedoelde versnelde slijtage on
tijdig tot het treffen van een voorziening 
is genoopt en dat mitsdien een gedeelte 
van de thans te maken kosten, evenredig 
aan de versnelde slijtage is aan te merken 
als een uitgaaf wegens buiten het normale 
onderhoud vallende voorzieningen; dat er 
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.nochtans in dit geVal geen aanleiding be
staat het evenredig aan de versnelde slij
t.age zijnde gedeelte van de herstelkosten 
.krachtens de artt. 72 en volgende der La
ger-Onderwijswet 1920 uit de gemeentekas 
te vergoeden; dat namelijk de financiële 
gevolgen van h'et medegebrutk van het 
gebouw voor andere dan schooldoeleinden, 
waarin het schoolbestuur vrijwillig heeft 
toegestemd. uiteraard niet ten laate van 
de gemeente kunnen wordèn gebracht, ter
wijl de extra-kosten wegens de gedwongen 
huisvesting van mllltairen en politieke de
linquenten gedurende circa 16 maande°'9 
welke wwel door het rijksschooltoezicht 
als door de dienst van gemeentewerken zijn 
gesteld op 20 % van de in totaahop f 1800 
geraamde herstelkosten, ruimschoots kun
nen worden voldaan uit het bedrag ad 
t 1469,45, hetwelk appellant volgens zijn 
opgave aan het gemeentebestuur als ver
goeding voor de vorenbedoelde huisvesting 
heeft ontvangen; dat, indien genoemd be
drag ad f 1469,45 - zoals gebruikelijk is -
inmiddels in de gemeentekas ts gestort, ap
pellant overeenkomstig art. 77 der wet aan 
het gemeentebestuur kan verzoeken een 
gedeelte van de in het geding zijnde kosten 
beschikbaar te stellen op grond van het 
destijds reeds genomen besluit tot het ver
lenen van medewerking, als bedoeld in 
art. 72 der wet, voor het herstellen van 
bezettingsschade aan de gebouwen van de 
van appellant uitgaande scholen ; dat de 
raad der gemeente Rotterdam, gelet op het 
vorenstaande, appellant terecht niet-ont
vankelijk heeft verklaard In zijn aanvraag; 

dat de-.appellant van dit besluit van Ged. 
Staten in beroep Is gekomen, aanvoerende 
dat volgens Ged. Staten de gewenste voor
ziening niet kan worden aangemerkt als 
een verandering van Inrichting, omdat 
door die voorziening de constructieve delen 
va.n het schoolgebouw geen wezenlijke ver
andering ondergaan, terwijl daarnaast naar 
hun oordeel de linoleumlaag ook niet ge
acht kan worden te behoren tot de rubriek 
,,schoolmeubelen", omdat de linoleumbe
dekking op de vloer zou worden geplakt en 
daardoor onlosmakelijk met die vloer zou 
worden verbonden; dat het schoolbestuur 
bij deze innerlijke tegenspre.a.k In het ge
voerde betoog niet lang behoeft stil te 
staan, omdat de onjuistheid dezer overwe
ging zonder meer In het oog aprlngt, ter
wiJl het voor de toepaseeliJkheld van art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 niet ter
zake doet. of _hier een verandering van in
richting dan wel een aanschaffing van 
schoolmeubelen aan de orde ts, terwijl een 
derde mogeliJkheid eenvoudig niet bestaat; 
,dat Ged. Sta.ten voorts ten onrechte aan
nemen, dat de verbetering gevraagd wordt, 
omdat de bovenlaag van de bestaande dek
vloer van houtgra.niet ten gevolge van slij
t.age verdwenen is; dat Ged. Staten ten 
onrechte hiermede volkomen opzijschuiven 
van de eigenlijke redenen, waarom de ge
wenste voorziening -nodig is, terwijl zij een 
secundaire factor (namelijk de omstandig-

held, dat de vloer reeds geruime tijd ln ge
bruik Is geweest) als het enige en alles 
beheersende motief naar voren schuiven; 
dat de bestaande vloer van het gym~ek
lokaal, welke vloer inderdaad reeds ±; 20 
jaar ligt, een vloer is van boutgraniet op 
een o.nderlaag van beton; dat deze vloer in 
de loop des tijds gebleken is ten enenmale 
ondoelmatig en ongeschikt te zijn wegeas 
de navolgende gebreken; dat in het algt
meen door deskundigen een vloer va.n dea 
constructie voor het gymnastiekonderwijs 
ongeschikt wordt geacht, doordat zulk een 
vloer voor dit doel te hard en te glad is: 
dat in dit speciale geval juist ter vermij
ding van deze bezwaren een sterk poreuze 
saroenstelllng gekozen is met het gevolg, 
dat bij normale ollebehandeling (nodig en 
gebruikelijk voor het onderhoud) de vloer 
niet alleen te glad wordt, doch bovendien 
een enorme, welhaast niet te verwijderen 
vuilaankleving te zien geeft, hetgeen bij 
het gymnastiekonderwijs (men denke bijv. 
aan oefeningen In liggende houding) ul
terilt hinderliJk Is, terwijl bij vermindering 
van het oliegebrulk een verstikkende stof
ontwikkeling optreedt, welke behoorliJlt 
gymnaatiekonderwijs onmogelijk maakt. al
leen al wegens het onmiddellijk gevaar voor 
de gewndheid der leerlingen; dat deze 
euvelen volstrekt niet, zoals de overwe
gingen van Ged. Staten zouden doen ver
mooo.en, van de laatste tijd zijn en wel al
lerrhlnst het gevolg zijn van de door Ged. 
Staten bijwnder geaccentueerde · slijtage 
van de vloer; dat echter sinds het ver
pllcht stellen van het onderwijs in de licha
melijke oefening de intensiviteit van het 
gebruik van het gymnastieklokaal sterk Is 
toegenome~ terwijl anderzijds gedurende 
de oorlog en daarna redelijkerwijs geen 
aanvrage voor verbetering kon worden In• 
gediend, omd&t het benodigde materiaal 
ontbrak; d&t Ged. Staten dan ook ten 
onrechte uit de gang van zaken conclu
deren, dat het hier gaat om een normale 
vervanging van een oude vloer door een 
nieuwe, dus om een questle van ,,onder" 
houdtt in de zin der wet; dat de onjuist
heid dezer redenering ook reeds onweerleg
baa.r blijkt uit het feit, dat de bestaande 
vloer op zichzelf volstrekt niet versleten, 
doch Integendeel volkomen intact is, en 
zelfs door het leggen van linoleum intact 
wordt gelaten; dat Ged. Staten dan ook 
nimmer zullen kunnen staande houden de 
bewering, dat de oonaa.k der aanvrage niet 
ligt, in de constructie van de vloer, doch 
in de noodzaak van vernieuwing van een 
vloer, die door normale slijtage aan het 
einde van zijn gebruiksduur is gekomen; 
dat, gezien het bovenstaande, de afwijzing 
alleen gebaseerd bad kunnen worden op 
overschrijding der ,,normale eisen"; dat het 
onnodig zal zijn hierbij stil te staan, omdat 
de aan de huidige constructie klevende 
euvelen hierboven reeds zijn vermeld en 
het voortbestaan daarvan ten enenmale in 
strijd zou z.ijn met minimale eisen van re
delijkheid en hygiëne ; .. 
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O. dat de door de appellant b~oogde voor" 
ziening bestaat in het aanbrengen van een 
linoleumbedekking op de vloer van het 
gymnastieklokaal, van wetke vloer blij
kens de overgelegde stukken ,:le vast~ bo
venlaag over een zeer groot deel der op
pervlakte is verdwenen; 

dat Wij met Gedeputeerde Staten van 
oordeel zijn, dat de _hieraan verbonden kos- . 
ten naar hun aard vallen o:p.der die van 
in.standhouding, als bedoeld in art. 101, lid 
5~ der Lager-Onderwijswet 1920, en da.t 
dus de gevraagde medewerking, als bedoeld 
in art. '12 dezer wet, nlet behoort te wor
den verleend; 

dat de voorziening bepaaldelijk niet kan 
worden aangemerkt als een verandering 
van inrichting, noch als aanschaffing van 
leermiddelen: 

dat de gemeenteraad, door te overwegen 
gelijk hij heeft gedaan, op de boofdmak ls 
ingegaan en derhalve in plaats van het 
schoolbestuur in zijn verzoek niet-ontvan
kelijk te verklaren de gevraagde medewer
king had behoren te weigeren; 

dat mitsdien het bestreden besluit, vol
gens hetwelk de gemeenteraad de appel
lant terecht in zijn aanvraag niet-ontvan
keliJk heeft verkla&rd, niet In stand kan 
blijven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verst.aan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit en het bovenvermelde besluit van de 
gemeenteraad van Rotterdam, de door ap
pellant ge.vraagde medewerking, als be
doeld in art. 72 der Lager-Onderwijswet 
19.20, alsnog te weigeren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen ie belast enz. 

(A.B.) 

8 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT .. 
(Lager -Onderwijswet 1920 art. lOlter 
j 0

• art. 87.) 
De gebreken van de ketels der cen

trale verwanning zijn voornamelijk ont
staan door slijtage en slechts voor een 
gering deel door ondeskundige behan
deling der verwanningsinatallatie door 
Duitse bezettingstroepen. De kosten der 
vervanging zijn derhalve slechts voor 
een deel het gevolg van oorlogsschade. 
voor welk deel het schoolbestuur toepas
sing van art. 8 7 kan vragen. Het overig 
deel der kosten zou uit de exploitatiever
goeding moeten worden bestreden: in 
verband daarmede zijn termen aanwezig 
tot verhoging van het bedrag der ver
goeding ex art. 101. 

(A.B.) 
Wij JULIANA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Rooms-Katholieke school 
voor gewoon lager en voor uitgebreid lager 
onderwijs, Overtocht C 81 te Zwammerdam, 
tegen de beschikking van de Minister van 
~derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
~ Febr. 1948, No. 31.460, Afdeling L.O., 

waarbij ia afgewezen het ver.zoek van de ap
pellant om ten behoeve van zijn bijzondere 
lagere scholen voor gewoon lager onderwijs 
en uitgebreid lager onderwijs te Zwammer
dam, de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1947 
op een hoger bedrag per leerling vast te stel
len; 

De Raad van State, Af deling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1, 
Juni _1949, NQ. 700/1; . 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1949, no. 39.268, afdeling Lager Onder
wija; 

0. dat Ome Minister van Onderwijs, Ku11-. 
sten en Wetenschappen bij zijn evenverme;:ld 
besluit afwijzend heeft beschikt op het ver
zoek van het bestuur van de Rooms-Katho
lieke school voor gewoon lager en voor uitgt;
breid lager onderwijs, Overtocht C 81 te 
Zwammerdam, om overeenkomstig art. 101-
ter, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
ten behoeve van zijn bijzondere lägere scho
len voor gewoon lager onderwijs en uitgebreid 
lager onderwijs aldaar, de vergoeding bedoeld 
in art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 over 
het jaar 1947 op een hoger bedrag per leer
ling vast te stellen; 

dat deze beschikking steunt op de overwe
gingen, dat de vergoedingen, als bedoeld in 
het tweede lid van art. 101 der Lager-Onder
wijs,vet 1920, welke voor het jaar 1947 irt de 
gemeente Zwammerdam voor het gewoon la
ger onderwijs f 11,51 en voor het uitgebreid 
lager onderwijs f 15,50 per leerling bedragen, 
bij zuinig beheer toereikend moeten worden 
geacht voor de redelijke behoeften dezer 
scholen; dat de uitgave voor vemieuw\ng der 
centrale verwarming uitsluitend als bezet
tingsschade moet worden beschouwd, zodat 
daarvoor een aanvrage ex art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 bij de raad der gemeente 
kan worden ingediend; dat ook overigens niet 
is gebleken, dat deze scholen verkeren in 
bijzondere omstandigheden, als bedodd in 
art. 101 ter der wet; 

dat de appellant tegen de beschikking aan
voert, dat de door de gemeenteraad voor 194 7 
beschikbaar gestelde vergoeding, zoala blijkt 
uit de aan de Minister van Onderwijs. Kun
sten en Wetenschappen toegezonden begro
tingen, voor de normale uitgaven in 194 7 niet 
toereikend ia, .zelfs niet als rekening wordt 
gehouden met het overschot, dat de exploi
tatie der scholen in de jaren 1943 tot en met 
1946 heeft overgeleverd: dat bovendien zeer 
hoge uitgaven noodzakelijk zijn geweest voor 
vernieuwing van de ketels der centrale ver
warmingsinstallatie, welke in totaal, .zoals 
thans kan worden vastgestdd, belopen heb
ben f 4094,60 - en derhalve beneden de ra
ming zijn gebleven-, waarvan 2/3 gedeelte 
ten laste van de school voor gewoon lager on
derwijs en 1/3 gedeelte ten laste van de school 
voor uitgebreid lager onderwijs komt; dat 
deze ketels reeds sinds 1924 in gebruik waren 
en naar verwachting over ongeveer vijf jaren 
vernieuwd hadden moeten worden; dat de 
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scholen echter door de Duitsers bezet zijne~ 
deze de ketels tijdens de bezetting zo ondes- . 
kundig gestookt hebben, dat de vernieuwing 
reeds nu noodzakelijk werd; dat hij, appel
lant, de kosten als bezettingsschade begin 
1947 bij het daarvoor toenmaals aangewezen 
bureau heeft aangemeld, doch dat hem na 
een door een vanwege dit bureau aangewe
zen deskundige ingesteld onderzoek is mede
gedeeld, dat hier, gezien de ouderdom van 
de ketels. niet van bezettingsschade gespro
ken kon worden; dat derhalve de overweging 
van genoemde Minister, dat de uitgave voor 
vernieuwing der- centrale verwarming uitslui
tend als bezettingsschade moet worden be
schouwd, niet juist ia; dat hij nu wel op grond 
van deze overweging een aanvrage ex art. 72 
der Lager-Ondeiwijswet 1920 tot de gemeen
teraad kan richten, maar vreest, dat deze dan 
afgewezen wordt; 

0. dat uit de overgelegde ambtsberichten 
ia gebleken, dat de gebreken van de ketel der 
centrale verwenning voornamelijk ontstaan 
zijn door normale slijtage en slechts voor 
een gering gedeelte te wijten zijn aan de on
deskundige behandeling der verwarmings
installatie door Duitse bezettingstroepen; 

dat dan ook op grond van deze ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat de 
kosten van vervanging, die in totaal f 4094,60 
bedragen, voor slechts een vijfde deel, dus 
f 818,92, het gevolg zijn van oorlogsschade, 
voor welk laatstgenoemd bedrag het school
bëstuut toepassing van art. 87 der Lager
Onderwijswet 1920 kan vragen; 

dat derhalve 4/5 dezer koaten, dus f 3275,68, 
uit de èxploitatie vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, zouden 
moeten worden bestreden; 

dat, deze uitgave in aanmerking genomen, 
met de Onderwijsraad moet worden geoor
deeld, dat ·het voor het jaar 194 7 in de ge
meente ·zwammerdam geldende gemiddeld 
bedrag van de kosten per leerling, als bedoeld 
in het tweede lid van art. 101 der Lager-On
derwijswet 1920, zijnde voor het gewoon lager 
onderwijs f 11,51 en voor het uitgebreid lager 
onderwijs f 15,50 voor de redelijke behoeften 
van de betrokken scholen ontoereikend is; 

dat dan ook, gelet op de eerder genoemde 
ambtsberichten, termen aanwezig zijn het be
drag der vergoeding, bedoeld in art. 101 der
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1947 
voor de school voor gewoon lager onderwijs te 
verhogen tot f 21,80 per leerling en voor de 
school voor uitgebreid lager onderwijs tot 
f 31 per leerling; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; . 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen de vergoeding, bedoeld 
in art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 194 7 voor de school voor ge
woon lager onderwijs vast te stellen op f 21,80 
per leerling en voor de school voor uitge
breid lager onderwijs op f 31 per leerling. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

8 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondeiwijswet 1920 art. l0lter.) 

Het voor 194 7 in de onderhavig;e ge
meente geldend gemiddeld bedrag van 
de kosten per leerling, als bedoeld in art. 
101 tweede lid, is voor de redelijke be" 
hoeften van d~ school ontoereikend ge
weest. Hieraan kan niet afdoen, dat de.ze 
school niet verkeert in bijzondere om
standigheden, als bedoeld in art. 5Squa
ter, aangezien het verkeren in dergelijke 
bijzondere omstandigheden slechts c!én 
van de gronden is, welke tot toepassing 
van art. 101ter kunnen leiden. Derhalve 
zijn termen aanwezig tot verhoging van 
de vergoeding, bedoeld in art. 101. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der vereniging ,$en school met 
de Bijbel'' te Medemblik, tegen de beschik
king van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 26 Juni 1948, No. 
38.802, Afdeling L.O., waarbij is afgewezen 
het verzoek van de appellant om overeen
komstig art. l0lter, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, ten behoeve van zijn bij
zondere lagere school aldaar, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 dier wet, over het jaar 
194 7 op een hoger bedrag per leerling vast 
te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de óe
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
April 1949, No. 405/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1949, no. 36.750, Afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij beschikking van 26 
Juni 1948, No. 38.802, Afdeling L. 0., afwij
zend heeft beschikt op een adres van het be
stuur der vereniging "Een school mcrt de Bij
bel" te Medemblik, waarbij werd verzocht 
overeenkomstig art. l0lter, eerste lid der La
ger-Onderwijswet 1920 ten behoeve van de 
bijzondete lagere school dier vereniging al
daar, de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijawet 192 0, over het jaar 194 7 
op een hoger bedrag per leerling vast te stel
len, daarbij overwegende, dat blijkens de 
stukken deze school niet verkeert in bijzon
dere omstandigheden in de zin der Lager
Onderwijswet 1920, terwijl eivenmin is ge
bleken, dat ten behoeve van deze school bui
tengewone uitgaven moeten plaats hebben; 
dat het feit, dat de vergoeding in het alge
meen onvoldoende is" wel tot toepassing van 
het derde lid van art. 55bis der wet kan lei
den, doch niet tot toepassing van art. lOlter 
der wet; dat, nu de werkelijke kosten van het 
openbaar onderwijs het krachtens art. 5Sbis, 
tweede lid, der wet geldende bedrag per leer-

! ling OYertreffen, het schoolbestuur te zijner• 
tijd zal kunnen profiteren van het bepaalde 
in art. 101, vierde en achtste lid, zodat, in
dien thans gunstig op adressants verzoek zou 
worden beschikt, adressant tweemaal een ver ... 
hoging van het bedrag per leerling .zou ge-
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nieten, wat in· strijd met de geest van de wet 
moet worden geacht; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
naar de mening van het schoolbestuur de bei
de eerste overwegingen in strijd zijn met de 
wet en mitsdien de afwijzende besliuing van 
de Minister niet vermogen te schragen; dat 
immen blijkens de uitdrukkelijke bewoor
dingen van het eerste lid van art. 101 ter deze 
bepaling van toepassing ia niet alleen indien 
de belanghebbende school in bijzondere om
mmdigheden verk~ doch ook:, indien ,,an
denzi111" het gemiddeld bedrag van de kos
ten per leerling, bedoeld in het tweede lid 
van art. 101, voor haar redelijke behoeften 
,,ontoereikend" moet worden geacht; dat de 
in het geding zijnde wetsbepaling haar toe
pusing dus volstrekt niet bindt aan "bijzon
dere omstandigheden", noch aan "buitenge
wone uit.gaven", aangezien het volkomen wil
lekeurig zou zijn "redelijke behoeften" slechts 
dan aanwezig te achten, indien buitengewone 
uitgaven aantoonbaar zijn, dat voorts de 
overweging, dat mogelijkerwijs ook de ge
meente voor het openbaar onderwijs hogere 
exploitatiekosten moet maken dan bij in
achtneming van het bedrag per leerling, be
doeld in art. 55bis, toelaatbaar zou zijn en 
dat om die reden art. 101ter geen toepassing 
kan vinden, de toepassing van laatatgenoemd 
artikel ten enenmale illu!IOir zou maken; dat 
immers de vraag, of een dergelijke overschrij
ding door de gemeente aanleiding kan geven 
tot toepassing van het bepaalde in art. 101, 
leden 4 en 8, slechts beoordeeld kan worden, 
nadat het vijfjarige afrekeningatijdvak, be
doeld in art. SSter, lid 2, ie afgesloten; dat 
daaromtrent dus v66r die afaluiting niets met 
zekerheid vaststaat, terwijl de omstandig
heid, dat de Minister cent in Juni 1948 be
schikt op een request, hetwelk door het 
schoolbestuur overeenkomatig de wet reeds 
op 24 April 194 7 was ingediend, zodat de Mi
nister op het tijdstip zijner beslissing kon 
beschikken over gegevens, die in het gehele 
jaar 1947 nog niet bekend waren, toch niet 
tegen het schoolbestuur mag worden ge
bruikt; dat, daar deze factor ten aanzien van 
de eerste jaren van een vijfjarig tijdvak on
mogelijk kan worden gebruikt, daarvan ook 
geen gebruik behoort te worden gemaakt, 
wanneer het de toepaaing van art. 101 ter 
betreft over het laatste jaar van een zodanig 
tijdvak, .zulks te minder omdat volgens de 
wet (art. totter, lid 2) de Minister reeds 
v66r 1 Juli van het dienstjaar zeU zijn be
slissing behoort te nemen; dat uit de door 
het IChoolbestuur bij .zijn vermek aan de Mi
nister overgelegde begroting ten duidelijkste 
blijkt, dat het voor 194 7 geldende bedrag per 
leerling, zijnde f 10,09, ten enenmale ontoe
reikend is tot dekking van de redelijke be
hoenen der onderhavige school over het jaar 
194 7; dat hiermede ten volle is voldaan aan 
de voorwaarden, die de wet voor de toepas
sing van art. 101ter stelt; 

O. dat op grond van de terzake v~ de 
Hoofdinspecteur van het Lager OnderwiJI en 
het gemeentebestuur van M~mblik: ont-

L. r949 

vangen ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat het voor het jaar 1947 in de ge
meente Medemblik geldende gemiddeld be
drag van de kosten per lèerling, als bedoeld 
in het tweede lid van art. 101 der Lager-On
derwijswet 1920, zijnde f 10,09 voor de rede
lijke behoeften van de onderwerpelijke school 
ontoereikend is geweest; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat deze 
school, zoals de Minister in zijn bestreden 
beschikking heeft overwogen, niet in bij~n
dere omstandigheden, als bedoeld in art. 55-
quater der evengenoemde wet, verkeert, aan
gezien het verkeren in dergelijke bijzondere 
omstandigheden slechts UD der gronden is, 
welke blijkens de bewoordingen van art. 101-
ter der Lager-Onderwijswet 1920 tot toepas
sing van dat artikel kunnen leiden; 

dat, gelet op de eerder genoemde ambts
berichten, termen aanwezig zijn het bedrag 
der vergoeding, bedoeld in art. 101 der wet, 
voor de onderhavige school over het jaar 194 7 
te verhogen tot f 14,50 per leerling; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen de vergoeding, bedoeld in 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1947 vast te stellen op f 14,50 per 
leerling; 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ia belast enz. 

8 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

De medewerking van de Raad met 
betrekking tot herstel van schade aan 
goederen, welke rechtstreeks het gevolg 
is van de sinds 1939 ingetreden buiten-

. gewone tijdaomstandighcden, moet wor
den geweigerd, indien de ,,normale 
eisen" worden overschreden. Ten on
rechte ia de Raad in zijn besluit in de 
bijzonderheden van de te hentellen 
schade afgedaald, daar dit de nadere 
uitvoering betreft, welke eerst aan de 
orde komt bij het overleg tussen B. en 
W. en het schoolbestuur volgens art. 77. 
De aanleg van éen nieuwe centrale ver
warming in een klein &ehoolgebouw zou 
thans de "normale eiaen'' overschrijden, 
doch met betrekking tot een aanwezige, 
zij het zwaar belchadigde, installatie 
dient de medewerking tot herstel, voor
.zover dit strekt tot een weder behoorlijk 
doen functionne.ren, te worden verleend. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het beatuur der Rooms-Katholieke 
school voor gewoon lager onderwijs te Ke
kerdom, gemeente Ubbergen, Weverstraat K 
30 tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
te~ van Gelderland van 12 Mei 1948, No. 
213-I--S, inzake toepauing van art. 72 der 

24 
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Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien van 
het hentel van door de bovenbedoelde school 
geleden oorlogsschade; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
Januari 1949, No. 7/1; 

Op de voordracht van Onze MinisteF van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1949, no. 32.700, Afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Ubbergen bij 
besluit van 30 December 1947, be9chikkende 
op een verzoek van het Rooms-Katholiek 
schoolbestuur te Kekerdom, ■trekkende tot 
het verlenen van medewerking incevolge art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 voor het 
uitvoeren van herstellingen aan de Rooms
Katholieke lagere jongens- en mei1jesschool 
te Kekerdom 

1. voor het he111tel van het meubilair tot 
een bedrag van f 1617,50; 

2. voor het herstel van verfwerken tot 
een bedrag van f 3180; 

3. voor het hentellen van de electrische 
installatie tot een bedrag van f 110,85; 

4. voor het herstellen van de centrale 
venvarming tot een bedrag van f 4325; 

heeft besloten, de onder 1 tot en met 3 ge
vraagde medewerking te verlenen tot een 
bedrag van respectievelijk f 1521,50, f 883, 
en f 110,85, en de onder 4 gevraagde mede
werking voor het herstellen der centrale ver
warmingsinstallatie te weigeren; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit in beroep waa gekomen, Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, bij be1luit van 12 
Mei 1948, hebben besloten: 

I. met vernietiging in .zoverre van het 
aangevallen raadsbealuit, medewerking te 
verlenen tot het hentel van a. de eicctrtsche 
installatie en de schoolmeubelen overeen
komstig de opgaaf van het schoolbestuur, 
wat de schoolmeubelen betreft met uitzonde
ring · van 3 grote boekenkasten en 2 lesse
naars; b. het verfwerk c.a. in voege als in de 
overwegingen van het besluit ia omschreven; 

II. het beroep, voorzoveel betreft het 
herstel van de centrale verwarming onge
grond te verklaren, 
zulks op grond van de overwegingen, dat 
het .bestuur van een bijzondere lagere school 
aanspraak kan maken op beechikbaarstelling 
- overeenkomstig de artt. 72 en volgende 
der Lager-Onderwijswet 1920 - van de no-

. dige gelden uit de gemeentekas voor het her
stellen van door oorlog1geweld aan zijn school 
toegebrachte achade, terwijl een ft!delijke 
uitlegging van bedoelde wetsartikelen mede
brengt, dat zulks eveneens het geval is met 
betrekking tot het herateI van andere schade, 
welke als direct gevolg van de oorlogsom
standigheden de school mocht hebben getrof
fen, indien de nodige voorzieningen de gren
zen van onderhoudswerken duidelijk te bui
ten gaan; dat een en ander echter dient te 
worden beperkt tot die voorzieningen, welke 
noodzakelijk zijn om achoolgebouw en inven
taris weer te doen beantwoorden aan de nor
male, aan het geven van lager onderwijs te 

stellen eieen; dat het schoolbestuur terecht 
van mening ia, dat de raad .zijn medewerking 
niet tot een bepaald bedrag mag beperken• 
dat de raad echter wèl moet beoordelen, of 
bij het hentel voormelde normale eisen niet 
worden ovencbreden; dat het 1choolbeataur, 
blijkcna .sijn opgaaf, onder meer gelden 
wenst te ontvangen voor het herstellen van 
5 grote boekenkasten en 3 lesaenaara, terwijl 
met het hemel van 2 kasten en 1 lesaenaar 
zonder bezwaar voor het onderwijs kan wor
den vol■taan; dat de opgegeven verfwerken 
c.a. niet alleen strekken tot herstel van oor
logsschade, doch in de eerste plaats betrek
king hebben op verfraaiing en vernieuwing 
en daarnaut mede op gewoon onderhoud, 
waarvan de kosten uit de 'exploitatievergoe
ding dienen te worden betaald; dat het her
stel der echade, voorzovecl dit onderdeel be
treft, in hoofdzaak niet meer omvat, dan het 
aanbrengen van het nodige glas in de buiten
ramen en w.c. deuren, het schilderen c.q. bij
achilderen van deuren en ramen en het bij
werken en overlakken der lambrizering in de 
lokalen, alamede het nodige buitenwerk aan 
alle ramen_ zodat de medewerking tot deze 
voorzienincen behoort te worden beperkt; 
cta.t het herstel van de centrale verwarming 
- welke tevens zou moeten worden ver
zwaard, aangezien de aanwezige installatie 
een te geringe capaciteit bezat om de lokalen 
bij strenge vorst voldoende te verwarmen -
waarmede een bedrag van meer dan f 4000 
zou zijn gemoei~ ook naar het oordeel van 
hun College uitgaat boven hetgeen in het 
belang van het onderwijs is vereist; dat, ook 
al zou de aanschaffing in 1945 van de thans 
aanwezige kachels moeten worden beschouwd 
als een voorlopige voorziening, daaruit geena
zim noodzakelijk volgt, dat slechts door de 
aanleg van een nieuw centraal verwarminp
apparaat een behoorlijke verwarming van 
het schoolgebouw zou kunnen worden verze
kerd; dat tenslotte de beoogde herstelwerk
zaamheden ten aanzien van de elect:riache 
installatie de normale eisen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet overschrij
den; 

dat het schoolbestuur tegen dit besluit in 
beroep komt, aanvoerende, dat de strekking 
van de door hem tot de raad der gemeente 
Ubbergen gerichte aanvrage was, overeen
komstig het bepaalde in art. 72 der Lacer
Onderwijawet 1920, medewerking te verkrij
gen voor het herstel van door de school ge
leden oorlogeachade; dat het door de ge
meenteraad en - in beroep - door Gede
puteerde Staten op deze aanvrage te nemen 
besluit een principe,-besluit moet zijn, h~
welk .zi.ch slechts uitspreekt over de vraag, 
of de gevraagde medewerking voor de in de 
aanvrage genoemde voorzieningen in principe 
al dan niet verleend kan worden, doch niet 
mag treden in een nadere bepaling van de 
omvang van de voorzieningen, waarover de 
medewerking zich uitstrekt, noch van het 
bedrag der beschikbaar te stellen gelden, 
aangesien dit in het systeem der Lager-On
derwijawet 1920 tot de competentie van bur-
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gemeester en wethouders behoort; dat in ver
band hiermede de beperkingen, wellr.d Gede
puteerde Staten aan de medewerking, voor
zoveel betreft het opnieuw verven der achool 
en het herstel van meubelen, opgelegd heb
ben, zich niet met een juiste toepa11ing der 
Lager-Onderwijswet 1920 verdragen; dat 
immers zowel het opnieuw verven als het 
heratel van meubelen een gevolg ia van oor
loguchade en op zich genomen de normale 
eiaen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen. niet overschrijden, zodat de Gedepu
teerde Staten de gevraagde medewerking in 
principe hadden moeten verlenen, het aan 
burgemeester en wethouders overlatende te 
bepalen in hoeverre de voorzieningen, nader 
te om,chrijven in de aan hen overeenkomstig 
art. 77, vijfde lid, der Laa;er-Onderwijswet , 
1920 toe te xn.den stukken, geacht kunnen 
worden een gevolg te zijn van oorlogNChade 
en voor· de goede 1ang van het onderwijs 
noodzakelijk; dat hij naar aanleiding van de 
overwegingen van Gedeputeerde Staten met 
betrekking tot het verfwerk echter nu reeds 
wenst op te merken, dat de in deze overwe
gingen genoemde werkzaamheden in ieder 
geval nog moeten uitgebreid worden met die 
van het opnieuw behandelen van de muren 
in een klaslokaal, welke door waterschade 
geleden hebben, alsmede met het verven van 
dakgoten, waaraan voor herstel van oorloga
achade nieuw hout verwerkt ie, dat noodza
kelijk geverfd moet worden; dat hij, voor
zoveel betreft het herstel van de centrale 
verwanningsinatallatie, waartoe medewer
king geweigerd is, aanvoert, dat het herstel 
van een aanwezige verwanningsinatallatie 
niet met in achtneming van dezelide strenge 
nonnen beoordeeld moet worden als de aan
leg voor de ,eerste maal van een dergelijke 
installatie; dat het toch voor de hand ligt 
een eenmaal aanwezige installatie ook te ge
bruiken, c.q. te herstellen, wanneer zij defect 
geraakt ia, eerder dan in dit geval over te 
gaan tot kachelverwarming; dat, al zou de 
aanleg VOOI' de eerste maal van een verwar
mingsinstallatie in het onderhavige geval 
misschien geacht kunnen worden de normale 
eiaen te ovenchrijden, dit nog niet het geval 
ia ten aall%ien van herstel der nu eenmaal 
aanwezige installatie; dat de nu gebruikte 
kachels slechts ala voorlopige voorziening 
dienen en niet geschikt zijn om, zoals de on
dervinding heeft bewezen, de school behoor
.lijk te verwarmen; 

0. dat krachtens art. 87 der Lager-Onder
wij1wct 1920 in gevallen van herstel van een 
door oorlogsacbade getroffen schoolgebouw 
voor lager onderwijs, daaronder begrepen we
deraanschaffing en herstel van schoolmeube
len of van leer- of hulpmiddelen, de artt. 72 
tot en met 85 dier wet van overeenkomstige 
toepassing zijn; 

dat hieruit voortvloeit, dat de medewer
king van de raad met betrekking tot het her
stel van de schade aan &oederen, welke 
rechtstreeks het gevolg is van de sinds 1939 
ingetreden buitengewone tijdaomstandighe-
4en, moet worden gewei&erd, indien de nor-

male aan het geven van lager onderwijs te 
stellen eiaen worden ovenchredcn; 

dat, wat het meubilair, de verfwerken en 
de electrische installatie betreft, op grond 
van de stukken moet worden geoordeeld, dat 
de normale eisen niet worden overschreden, 
indien de medewerking wordt beperkt tot 
het herstel van de schade, welke rechtstreeks 
het gevolg ia van de 1inds 1939 ingetreden 
buitengewone tijdsomstandigheden; 

dat de raad ten onrechte in zijn betluit in 
de bijzonderheden van de te herstellen echa
de is afgedaald, daar dit de nadere uitvoering 
betreft, welke eerst aan de orde komt bij hei 
overleg tussen burgèmeeater en wethouders 
en het achoolbestuur, overeenkomstig art. 77 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat de aanleg van een nieuwe· centrale ver
warmingsinrichting, de huidige tijdaomatan• 
digheden in aanmerking genomen, in dit 
kleine schoolgebouw de normale eisen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, zou 
overachrijden, doch dat met betrekking tot 
een aanwezige, zij het zwaar beschadigde, 
installatie, de medewerking tot herstel, voor
zover dit strekt tot een weder behoorlijk doen 
functionneren van deze installatie, dient te 
worden verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 19:.u,; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland en 
van het besluit van de raad van Ubbergen 
van 30 December 1947, te beslissen, dat de 
door het schoolbestuur gevraagde medewer
king voor voorzieningen inzake het meubi
lair, de electrische installatie, de verf werken 
en de centrale verwarmingsinstallatie van de 
Rooms-Katholieke school voor gewoon lager 
onderwijs te Kekerdom, gemeente Ubbergen, 
alsnog dient te worden verleend, voorzover 
de.ze voorzieningen het herstel betreffen van 
de schade, welke rechtstreeks het gevolg is 
van de sinds 1'939 ingetreden buitengewone 
tijdsomstandigheden. 

0Il%e Minister van Onderwij1, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

9 Juli 1949. KÓNINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15 j 0

• art. 18.) 
Onder zendelingen in de zin van art. 

18 zijn te begrijpen degenen, die zich op 
zodanige wijze aan de zending wijden, 
dat zij op étn lijn mogen worden gesteld 
met "zendingleraren" als bedoeld in art. 
19 der wet, zoals dit luidde vóór de wij
zigingswet van 21 Juli 1928 S. 255. Op 
de dienstplichtige, die door de Depu
taten VOOI' de Zending op Soemba door 
de Gereformeerde Kerken in Nederland 
in de drie noordelijke provinciën ia be
noemd tot zendingsarts aan een zieken
huis op dat eiland, is het voorgaande 
van toepauing, .zodat hij als zendeling 
in de zin van art. 18 is aan te merken. 

(A.B.) 
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Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. P. Kuiper, dienstplichtige der lichting 1942 
uit Groningen, tegen de bealis1in& van Onze 
Minister van Oorlog van 2 Februari 1949, 
Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, No. 1732, waar
bij hem vrijstelling van dienat als gewoon 
dienstplichtige wegens het bekleden van een 
godsdienstig-menslievend ambt is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
ecbillen van Beltuur, gehoord, advies van 29 
April 1949, No. 466/11: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van S Juli 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afd. A 1, Bureau 1, no. 670; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat vrijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige wegens het 
bekleden van een geestelijk of een godsdien
atig-menslievend ambt slechts kan worden 
verleend aan personen, vermeld in één der 
bij het Dienstplichtbesluit (Staatsblad 1929, 
no. 21; 1931, no. 91) behorende tabellen be
treffende het verlenen van bovengenoemde 
vrijstelling: dat het feit, dat de dienstplich- . 
tige door de Deputaten voor de zending op 
Soemba door de Gereformeerde Kerken in 
Nederland in de drie noordelijke provinciën, 
is benoemd tot zendinparta aan het zieken
huis te Pajeti, hem, Minister, geen aanlei
ding geeft de dienstplichtige te beschouwen 
als te verkeren in een geval, dat met een der 
daaromschreven gevallen kan worden gelijk
gesteld, omdat aan het beroep van .zendings
arts, .zulks in tegenstelling met het beroep 
van zendeling-arts het verei1te godsdienstig 
karakter ontbreekt; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
in de Gereformeerde Kerken de naam ,,zen
delinl(' in 1896 officieel is losgelaten en 
sindsdien wordt gesproken van missionaire 
pn,dikanten en missionaire artsen; dat het 
werk van de missionaire arts een hulpdienst 
is van de zending, waaronder is te v:erstaan 
al de arbeid, door Christus aan zijn Kerk 
opgedragen; dat dit karakter van .zijn arbeid 
ook duidelijk in .zijn instructie is gestipu
leerd; dat de aan de Kerk opgedragen pre
diking van het evangelie niet 1lechts woord
prediking doch ook daadprediking ontvangt 
(Professor Bavinck) i dat zijn arbeid onder 
de laatste benaming valt en dan ook een 
godsdienstig doel heeft; dat dus zeker sprake 
is van een godsdienstig-menslievend ambt; 
dat hij in het ziekenhuis en op de polikli
nieken godsdienstige bijeenkomsten moet 
houden; dat hij voorts de algemene vergade
ring van missionaire arbeiders op Soemba 
moet bijwonen en aan de arbeid daarvan 
actief moet deelnemen; dat de missionaire 
arts een speciale opleiding ontvangt; dat hij 
v66r .zijn uitzending deze opleiding in Baarn 
zal volgen; dat er geen principieel verschil is 
tussen zijn positie en die van de heer Kruijt, 
aan wie bij Koninklijk besluit van 3 Mei 
1948 vrijstelling is verleend; 

0. dat blijkens de geschiedenis van de tot
standkoming van de wet van 21 Juli 1928 
(St-tsblad no. 255) tot wijziging van de 

Dienatplichtwet onder zendelingen in .de zin 
van art. 18 dezer wet .zijn te begrijpin de
genen, die zich op zodanige wijze aln de 
zending wijden, dat zij op één lijn naogen 
worden geateld met ,,zending-leraren• als 
bedoeld in art. 19 der Dienstplichtwe~ mals 
dit artikel luidde v66r de invoering van even
genoemde wijzigingawet; 

dat op grond van de mededelingen in de 
openbare vergaderin& van de Afdeling van 
de Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag ia 
uitgehl'ach~ en mede gelet op de namens de 
appellant overgelegde instructie, moet wor
den geoordeeld, dat op de dienstplichtige 
Kuiper, die door de Deputaten voor de Zen
ding op Soemba, door de Gereformeetrde 
Kerken in Nederland in de drie noordelijke 
provinciën, i1 benoemd tot zendingsarts aan 
het .ziekenhuis te Pajeti, het voorga,nde van 
toepassing ie, %0dat deze als zendeling in de 
zin van art. 18 der Dienstplichtwet is aan 
te merken; 

dat mitsdien de gevraagde vrijst.elling ten 
onrechte ia geweigerd: 

Ge.zien de Dienatplicbtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing van Onze Minister van Oorlog, aan J. P. 
Kuiper, dienstplichtige der lichting 1942 uit 
Groningen, wegens het bekleden van een 
godsdien1tig-men11ievend ambt vrijstelling 
van dienst ale gewoon dienstplichtige te ver
lenen voor de tijd van een jaar. 

Onze Minister van Oorlog is belaet enz. 

9 Juli 1949- KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor• en Rijwielreglement artt. 36, 
47.) 

Terecht hebben Ged. Staten het on
derhavig gedeelte dijk, die als waterke
ring dienst doet, in wegklasse B inge
deeld en ,gesloten verklaard voor motor
rijtuigen en aanhangwagens, waarvan de 
belasting van enig wiel het maximum 
van 1000 K.G. overschrijdt. 

Aan de bezwaren van appellanten, dat 
de langs de dijk gevestigde bedrijven 
voor aanvoer van grondstoffen en afvoer 
van producten gebruik moeten maken 
van zeer zware vrachtauto's kan geen 
beslissende betekenis worden toegekend, 
nu het belang van de instandhouding en 
bruikbaarheid van de dijk de indeling 
van een gedeelte daarvan in de B-klasse 
noodzakelijk maakt, te minder daar ver
wacht mag worden dat door overdracht 
van het onderhoud van de dijk van de 
polder naar de gemeente binnenkort een 
oplossing zal worden gevonden, die aan 
de bezwaren van appellanten tegemoet 
komt. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door 1. de N.V. Rijnache Steengaasfabriek tAr 
Barwoutswaarder, 2. de N.V. Aardewerkfw 
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briek "V .I.O.S." te Barwoutswaarder, 3. de 
raad der gemeente Barwoutswaarder, 4. de 
N.V. Betonindustrie voorheen D. Versloot te 
Barwoutswaarder en 5. A. van den Berg te 
Nieuwerbrug aan den Rijn, tegen het besluit 
van Ged. Staten van de provincie Zuid-Hol
land van 28 Oct. 1947, no. 408/3, tot indeling 
in klasse B. van het gedeelte van de Hoge 
Rijndijk in de gemeenten Woerden en Bar
woutswaarder, voorzover gelegen buiten de 
bebouwde kommen dier gemeenten, en tot 
gesloten verklaring voor motorrijtuigen en 
aanhangwagens, waarvan de belasting van 
enig wiel het maximum van 1000 kg over
schrijdt, van het gedeelte van de Waarderse
dijk, gelegen in de gemeente Waarder, met 
uitzondering van het gedeelte, dat in beheer 
en onderhoud is bij het Rijk; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van l 
Juni 1949, No. 6/2; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 4 Juli 1949, no. 
713, Directie van de Waterstaat, Afdeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 28 Oct. 1947, No. 408/3, in het 
belang van de instandhouding en bruikbaar
bied dier wegen le. het gedeelte van de Hoge 
Rijndijk in de gemeenten Woerden en Bar
woutswaarder, voorzover gelegen buiten de 
bebouwde kommen dier gemeenten en in be
heer en onderhoud bij de polder Barwouts
waarder c.a., op grond van art. 36, 3e lid, sub 
b van het Motor- en Rijwielreglement heb
ben ingedeeld in wegklaase B; 2e. het gedeel
te van de Waardensedijk, gelegen in de ge
meente Waarder en lopende van de Oude
watenedijk tot de grens tussen de gemeente 
Waarder en Woerden, met uitzondering van 
het gedeelte, dat in beheer en onderhoud is 
bij het Rijk, op grond van art. 47, le lid, van 
het Motor- en Rijwielreglement gesloten heb
ben verklaard voor motorrijtuigen en aan
hangwagens, waarvan de belasting van enig 
wiel het maximum van 1000 kg ovenchrijdt; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Hoge Rijndijk, voorzover gelegen bui
ten de bebouwde kommen der gemeente Bar
woutswaarder, met grind is verhard en over 
de gehele lengte als grindweg in een vrij be
hoorlijke staat verkeert, terwijl het weg
lichaam op een vrij stevige ondergrond is ge
legen; dat echter de verhardingsbreedte 3,30 
m. à 4,80 m. bedraagt, terwijl langs de zuid
zijde van de verharding slechts een zeer smal
le zachte berm ter breedte van 0,25 m. à 
0.50 m. wordt aangetroffen, die bij het uit
wijken van twee motorrijtuigen niet bereden 
kan worden; dat voorts bij onderzoek is ge
bleken, dat in het wegdek, in verband met 
het feit, dat zeer zware motorrijtuigen van de 
weg gebruik maken, sporen van verzakkingen 
beginnen op te treden, zodat op de duur de 
dijk, die als waterkering dienst doet, tegen 
het al te zware autoverkeer niet bestand zal 
zijn; dat het in dit verband ook hun College 
met het oog op de instandhouding en bruik
baarheid van de Hoge Rijndijk gewenst voor-

komt, dat tot indeling in wegklasse B zal wor
den overgegaan, dat evenwel beperking van 
de wieldruk tot 1500 kg, zoals het polderbe
stuur verzoekt, met het oog op de algemene 
toestand van de weg vooralsnog niet nood
zakelijk wordt geacht; dat de Waarderse dijk, 
die in beheer en onderhoud is bij de polder 
Barwoutswaarder c.a., onder meer bij besluit 
van hun college van 14 Juni 1939, no. 23/5 
(Provinciaal blad no. 212 van 1939) inge
deeld is in wegklasse B; dat een ongeveer 350 
m lang gedeelte Waardersedijk, nabij het 
viaduct in de Rijksweg 's-Gravenhage-
Utrecht, in beheer en onderhoud is bij het 
Rijk; dat het bij de polder in onderhoud zijn~ 
de gedeelte een verhardingsbreedte heeft van 
3,10 m à 3,20 m, terwijl in het wegvak, lo
pende van de Oudewatersedijk tot de grens 
tussen de gemeenten Waarder en Woerden, 
een tweetal zeer zwakke houten kunstwerkjes 
V'OOrkomt (resp. met de letter c en f op de 
wegenlegger aangeduid); dat deze kunst
werkjes niet langer bestand zijn om het te
genwoordige verkeer, dat hiervan gebruik 
mag maken, te dragen, dat de overige kunst
werken van een betondek zijn voorzien en in 
een vrij behoorlijke staat verkeren; dat het 
met het oog op de instandhouding en bruik
baarheid van genoemde houten kunstwerken 
gewenst is aan het verzoek van het polderbe
stuur te voldoen en het gedeelte Waarderse
dijk tussen de Oudewatersedijk en de grens 
tussen de gemeente Waarder en Woerden, 
met uitzondering van het vermelde gedeelte 
Rijksweg, te sluiten voor motorrijtuigen en 
aanhangwagens met een wieldruk van meer 
den 1000 kg; dat weliswaar het polderbestuur 
die wieldruk voor de gehele Waardersedijk 
wenst te zien toegepast, doch hiervoor voor 
het gedeelte tussen de Oudewatersedijk en 
de Kostersdijk, waarin een drietal behoorlijke 
kunstwerken zijn gelegen, vooralsnog geen 
redenen aanwezig geacht worden; 

dat de appellanten tegen het besluit van 
Ged. Staten beroep hebben ingesteld; 

dat de N.V. Rijnsche Steengaasfabriek te 
Barwoutswaarder aanvoert, dat zowel de 
aanvoer van grondstoffen, alsmede de afvoer 
van de producten van haar steengaasfabriek 
met zware vrachtauto's geschiedt; dat het 
niet mogelijk is om dit vervoer op een an
dere wijze plaats te doen vinden; dat overal 
uit den lande de vrachtauto's van de kopers 
naar de fabriek komen om daar in te laden; 
dat het tonnagegewicht der wagens circa 
15--20 ton, zonder inhoud, bedraagt; dat de 
gehele bouwnijverheid ingesteld is op een 
snelle wijze van vervoer en zeker niet zou 
kunnen gedogen, dat het vervoer op een an
dere wijze zou geschieden; dat bovendien de 
prijs van steengaas van die aard is dat het 
onmogelijk is dit product in kleine partijen 
te vervoeren; dat het gehele bedrijf voor de 

·wederopbouw en export werkt; dat, wanneer 
de producten niet meer met zware vracht-

' auto's van de fabriek zouden kunnen worden 
gehaald, dit onoverkomelijke bezwaren voor 
het bedrijf zal opleveren; dat zelfs sluiten 
van het bedrijf hiervan het gevolg zou kun-
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nen .zijn, terwijl in ieder geval grote verlie
zen .zouden ontstaan; dat, wanneer de expe
ditie van de goederen per boot zou moeten 
geschieden, enorme stagnatie in de bouw
wereld zou ontstaan; dat de bodem van de 
Hoge Rijndijk uit zandgrond bestaat en ze
ker niet uiuakt, wanneer daarover zware 
vrachtauto'• rijden; dat de slechte toe1tand 
van de weg een gevolg is van de verwaarlo
zing van het onderhoud; dat van de verwaar
lozing van de weg door het polderbestuur 
vele bedrijven de dupe worden; 

dat de N.V. Aardewerkfabriek "V.1.0.S.u 
te Barwoutswaarder aanvoert, dat zowel de 
aanvoer van grondstoffen als de afvoer van 
de producten van haar aardewerkfabriek met 
zware vrachtauto's geschiedt; dat alle pro
ducten van -ae fabriek met auto's naar het 
Westland en de omgeving van Utrecht ver
zonden worden; dat dan ook de groenten
kwekerijen ten zeerste benadeeld zouden wor
den1 indien dit vervoer geen voortgang zou 
kunnen vinden, daar de vroege planten in 
door de fabriek geleverde potten worden ge
kweekt; dat, wanneer het bedrijf uitgescha
keld zou worden, de aardewerkproductie ge
schaad zou worden; dat het gevaar dreigt, 
dat zeker de helft van het personeel ontsla
gen zou moeten worden; dat de weg door het 
polderbestuur verwaarloosd i■; dat de indu
strie nu de dupe wordt van het slordige be
heer van de polder; 

dat de raad der gemeente Barwoutawaar
der aanvoert, dat GC\f. Staten blijkens hun 
voornoemd besluit zelf van oordeel zijn, dat 
de Hoge Rijndijk, die met grind verhard ia, 
over de gehele lengte als grindweg in een vrij 
behoorlijke staat verkeert, terwijl het weg
lichaam op een vrij stevige ondergrond is ge
legen; dat Ged. Staten overwegen, dat ip die 
weg, in verband met het feit dat zeer zware 
motorrijtuigen van de ~ gebruik maken, 
sporen van verzakkingen beginnen op te tre
den, zodat op de duur de dijk, die tevens als 
waterkering dienst doet, tegen het al te zwa
re autoverkeer niet bestand zal zijn; dat ech
ter de verzakkingen, waarvan ■prake ia, zich 
in geringe mate voordoen en van weinig be
lang zijn, omdat de ondergrond van het weg
lichaam alleszins stevig is te noemen; dat 
voorts het zware autoverkeer niet de enige 
oorzaak van de verzakkingen ia, doch daar
mede slechts in verband ataat; dat de werke
lijke oorzaak gelegen ia in niet terzake kun
dig onderhoud van de Hoge Rijndijk gedu
rende de laatste tientaDen jaren door de on
derhoudsplichtige, het beatuur van de polder 
Barwoutswaarder c.a.; dat de weg een dus
danige stevige ondergrond hee~, dat bij een 
deskundig onderhoud zelfs bij het %W&ante 
autoverkeer geen verzakkingen zouden .zijn 
opgetreden; dat bovendien die stevige on
dergrond zelfs in de toekomst zal waarbor
gen dat van onverantwoorde verzakkingen · 
geen sprake zal zijn en de weg zeker nimmer 
als waterkering ongeschikt zal worden; dat 
reeda gedurende meerdere jaren van de zijde 
van het gem.-bcstuur van Barwoutswaarder 
bij het bestuur van de polder Barwoutswaar-

bij het bestuur v. d. polder Barwoortswaarder 
c.a. aangedrongen ia om tot algehele verbete
ring van de weg over te gaan; tot het P']der
bestuur daartoe nimmer heeft kunnen bealui
ten en steeda een tekort aan doortastendheid 
heeft aan de dag gelegd, dat het polderbe
stuur zich niet op het gebrek aan materialen 
kan beroepen, omdat ten eerste reeds voor de 
oorlog de plannen tot verbetering geen uit
voering vonden en ten andere omdat de we
gen in de naaste omgeving sinda de laatste 
jaren door andere polderbesturen in een du11-
danige goede staat zijn gebracht, dat zij ge
schikt zijn voor alle verkeer, terwijl laatst
bedoelde wegen zelfs een ondergrond hebben, 
die uitgesproken slap is (veengrond); dat het 
polderbestuur zich nu niet kan beroepen op 
financië1e onmacht, omdat het geen gebruik 
maakt van de bij wegverbetering in uitzicht 
gestelde bijdragen van de provincie Zuid
Holland en de gemeente Barwoutswaarder; 
dat hetgeen het polderbestuur aan de Hoge 
Rijndijk ten koste heeft gelegd, over het al
gemen weggegooid geld was, omdat de voor
zieningen op ondeskundige wijze werden ge
trof fen; dat, wanneer nu de Hoge Rijndijk 
tot B-weg wordt verklaard, dit slechts een 
noodoplol8ing is, die de hierna te noemen on
overkomelijke bezwaren oplevert, doch niet 
bewerkstelligt, dat de Hoge Rijndijk een be
hoorlijke weg wordt; dat de Hoge Rijndijk 
de enige weg is in Barwoutswaarder, waar
aan alle huizen .zijn gebouwd; dat naast vee
houderijbedrijven, in deze gemeente enige be
langrijke industrieën zijn geveatigd, zoals de 
Woerdense Machinefabriek, de Aardewerk
fabriek "V.1.0.S!', de Rijmche Steengaas
fabriek, de Betonfabriek Venloot en de 
verbetering van de weg over te gaan; dat het 
Houthandel Van Duijn en Zonen; dat deze 
bedrijven voor de aanvoer Yan hun grond
stoff~ doch niet in het minst voor de af
voer van hun producten, gebruik moeten ma
ken van zeer zware vrachtauto's, om de een
voudige reden, dat de minder zware vracht
auto'• minder economi1Ch zijn voor het ver
voeren van de zware producten en hout
vrachten; dat ook de boerenbedrijven zich 
regelmatig door zware vrachtauto's moeten 
laten bedienen, voor aanvoer van veevoeder 
en dergelijke en afvoer van vee; dat het tot 
B-weg verklaren van de Hoge Rijndijk een 
dusdanige zware klap betekent voor de plaat
selijke industrie en zodanige grote moeilijk-

heden voor de bedrijven oplevert, dat de daar
aan verbonden bezwaren onoverkomelijk 
zijn; dat een ter plaatae in te stellen deskun
dig onderzoek dit aanstonds zal aantonen; 
dat hèt derhalve onbillijk en onverantwoord 
is te achten de plaatselijke industrie in zulke 
ernstige moeilijkhèden te brengen, waardoor 
haar be■taan wordt bedreigd, en zulks alleen 
ala gevolg van het niet oordeelkundig onder
houden van de weg door een polderbestuur, 
en het nemen van een besluit, dat, zelf, gelet 
op de tegenwoordige toestand van de Hoge 
Rijndijk, niet nodig ia; 

dat de N.V. Betonindustrie voorheen D. 
Verstoot te Barwoutswaarder aanvoert, dat 
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aan- en afvoer voor haar fabriek grotendeels 
per as geschiedt en dat %ij voor dit vervoer 
uitsluitend is aangewezen op de Hoge Rijn
dijk; dat het minimumgewicht van deze 
transporten steeds hoger ligt, dan het mui
mum gewicht, toegestaan voor een B-weg; 
dat haar industrie1 die voor de wederopbouw 
van het land van groot belang ia, door het 
beeluit van Gcd. Staten met ondergang zou 
worden bedreigd; dat deze industrie, waarin 
door de ondernemen grote sommen zijn ge
investeeni, in de toekomst plaats biedt voor 
een honderdtal arbeiden uit Woerden en om
geving; 

dat A. van den Berg te Nieuwerbrug aan 
den Rijn aanvoert, aan hem een opslagterrein 
voor gezaagd hout en bomen met houtloods, 
aan hem toebehorend, zich te Nieuwerbrug, 
gemeente Barwoutlwaarder, onmiddellijk ge
legen aan de rijweg aldaar bevindt; dat ge
noemde weg, die een verbinding ia tussen 
Nieuwerbrug en Woerden, onlangs tot B-weg 
is verklaard; dat tengevolge van dit feit zijn 
opslagterrein niet meer door een normale 
auto voor houttransport bereikt kan worden; 
dat aan zijn bedrijf daardoor zeer ernstige 
schade wordt toegebracht, aangezien tot dus
ver door zeer veel afnemers partijen hout 
per auto worden afgehaald, terwijl ook door 
expediteun bomen tet plaatse worden afge
laden; 

0. dat ingevo)ge art. 36, lid 1, van het Mo
tor- en Rijwielreglement de wegen in het be
lang van hun instandhouding en bruikbaar
heid kunnen worden ingedeeld in klasse A of 
klasse B. tcTWijl de in klasse B ingedeelde we
gen ingcvo)ge art. 47, lid 1, van het Motor
en Rijwielreglement, indien het even.vermel
de belang zulks wenselijk maakt, gesloten 
kunnen wonien verklaani voor motorrijtui
gen en aanhangwagens, waaarvan de belas
ting van enig wiel een in het besluit tot gfl
alotenverklaring aangegeven mmmum over
schrijdt; 

dat op grond van de ingewonnen ambtsbe
richten moet worden geoordeeld, dat met het 
oog op de breedte en de gesteldheid van de 
wegbedekking Ged. Staten het in hun be-

. sluit bedoelde gedeelte van de Hoge Rijndijk, 
welke dijk als waterkering dienst doet, te
recht in de wegklaase B. hebben ingedeeld; 

dat de appellanten weliswaar aanvoeren, 
dat de langs de Hoge Rijndijk geveatigde be
drijven voor de aanvoer van grondstoffen en 
voor de afvoer van producten gebruik moe
ten maken van zeer zware vrachtauto's zodat 
de indeling van een gedeelte van deze dijk 
in de B-klasse grote moeilijkheden voor de 
instandhouding van deze bedrijven zal mee
brengen, doch dat aan deze bezwaren geen 
beslissende betekenis kan wonien toegekend, 
nu blijkens de stukken het belang van de 
instandhouding en bruikbaarheid van de 
Hoge Rijndijk de indeling van e~ gedeelte 
daarvan in de B-klasse noodzakebJk maakt; 

dat overigens uit de op verzoek van de Af
deling van de Raad van Sta~e voor de ~c-
11:hillcn van Bestuur nader 1ngewoll!1en m
l~htingen blijkt, dat het in de bedoeling van 

Ged. Staten van Zuid-Holland ligt aan de 
"rovinciale Staten een voorstel te doen tot 
overbrenging van het onderhoud van de Hoge 
Rijndijk c.a. van de polder Barwoutswaarder 
c.a. naar de gemeenten Barwoutswaanier en 
Woerden, zuks met toepaaaing van art. 2 der 
Watcrstaatswet 1900 en art. 19, le ,en 2c lid, 
der Wegenwet, alsmede dat voormeld college 
omtrent deze aangelegenheid overleg pleegt 
met de besturen van de genoemde polder en 
gemeenten op grond waarvan mag worden 
verwacht, dat binnenkort een oploaaing zal 
worden gevonden, die aan de bezwaren van 
de appellanten tegemoet komt; 

dat de appellanten er nog op wijzen, dat de 
verzakkingen in het betrokken weggedeelte 
te wijten zijn aan het onvoldoende onderhoud 
door het onderhoudsplichtige Bestuur van de 
Polder Barwoutawaarder c.a.; 

dat echter niet uit de stukken gebleken ia, 
dat het evenvermelde bestuur in zijn plicht 
om de weg als grindweg behoorlijk te onder
houden te kort geschoten ia, zodat dan ook 
met de terzake geraadpleegde Hoofd
ingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat 
in de directie Zuid-Holland moet worden 
aangenomen, dat de opgetreden verzakkin
gen het gevo)g zijn van de omstandigheid, 
dat de grindweg over de Hoge Rijndijk op de 
duur niet bestand is tegen het zware verkeer, 
dat op A-wqen toegelaten i1; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Ged. Staten behoort te wonien gehandhaafd, 
hoezeer ook valt te betreuren, dat hienioor 
de belangen van de ter plaatse gevestigde 
industriële bedrijven in het gedrang komen 
en dat op dit ogenblik nog geen bevredigende 
oploasing is gevonden om de 'weg in de ge
wenste toestand te brenccn; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen onge,rond te verklaren. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is 
belast enz. 

11 Juli 1U9. IDTSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep .(Ambtenaren" 
wet 1929 art. 16 ; Gemeentewet art. 
108). 

Voor de toepassing van artikel 116, le 
Ud, der Ambtenarenwet 1929 moet onder 
het door de 8lllbtenaren aan de open
bare lichamen verschuldigde mede wor
den begrepen het verschuldigde aan een 
orgaan van die openbare lichamen. 

Met toep&88ing van deze bepaltng wa
ren B. en W. dus bevoegd de gelden, 
welke de voormalige gemeentesecretaris 
uit hoofde van zijn bemoeiingen met het 
fonds van het voormalige mkkendra
gersgilde onder zich had en welke hij 
aan B. en W. moeet afdragen, in te hou
den op de door de gemeente aan die se• 
cretaris verschuldigde bezoldiging. 

De gemeentesecretarla van G. heeft 
niet als zelfsta.ndtg administrateur, 
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doch in zijn kwaliteit van secretaris der 
gemeente, bemoeiingen gehad met het 
fonds van het voormalige zakkendra
gersgilde. Onder het in art. 108 der ge
meentewet genoemde bestuur is het be
heer van dat fonds begrepen. 

P., wonende te G., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethou
ders van G., gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.-; 
Wat aangaat de feiten van het twi8tgedinu: 
0. dat Mr S., als gemachtigde van bur

gemeester en wethouders van G., bij brief 
van 17 .Juli 1947 aan Mr M., als gemach
tigde van P., heeft doen weten, dat burge
meester en wethouders weigerden aan P. 
uit te betalen een door, hem gevraagd be
drag va.n f 182,66 als overbruggingstoe
lage over het tijdvak 1 Sept. 1946-4 .Juni 
1946; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 13 April 1949 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwe~ 
zen - het door P. tegen dat besluit inge
stelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat P. tegen deze uitspraak tijdig ho
ger beroep heeft ingesteld en op de bij het 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht die uitspraak te vernietigen en 
het gemeentebestuur van G. de uitbetaling 
te gelasten van te veel ingehouden wedde 
en overbruggingstoelage, zijnde in totaal 
f 12'11,35; 

0. dat Mr S. als gemachtigde van burge
meester en wethouders van G. bij contra
memorie kennelijk heeft bedoeld te con
cluderen tot bevestiging der aangevallen 
uitspraak; 

In rechte: 
0. dat eiser bij het beroepschrift mede 

aanspraak heeft gemaakt op uitbetaling 
van te veel ingehpuden wedde, doch dit 
verzoek in geen geval voor toewij~ing vat
baar is, daar over eisers aanspraak op 
wedde reeds onherroepelijk is beslist bij 
's Raads uitspraak van 24 Februari 1948, 
A.W. 1947 B 74-75 •. waarbij de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht, voorzover 
eiser daarbij in zijn beroep nopens vorde
ring van salaris niet-ontvankelijk ie ver
klaard, is bevestigd; 

O. dat in het onderhavige geding uitslui
tend aan de orde is de vraag, of de weige
ring van gedaagde, om aan eiser over het 
tijdvak 1 September 1945 - 4 .Juni 1946 
een overbruggingstoelage uit te betalen ten 
bedrage van f 182,66, kan worden aange
tast op één der gronden, in artikel 58 (1) 
der Ambtenarenwet 1929 vermeld; 

0. dat gedaagde zich voor zijn weigering 
heeft beroepen op artikel 116 (1) der Amb
tenarenwet 1920, waar is bepaald. dat op 
de door de Staat en de openbare lichamen 
verschuldigde bezoldigingen en pensioenen 

• A.B. 1948 blz. 350. 

kan worden ingehouden hetgeen de am.bte
naar aan hen zelf verschuldigd is; 

dat gedaagde daarbij heeft gesteld, dat 
eiser als (gewezen) gemeentesecretaris van 
G. aan hen verschuldigd is een bedrag van 
f 6480,99, hetwelk hij volgens gedaasde 
onder zich heeft uit hoof de van zijn be
moeiingen met het fonds van het voor
malig Zakkendrageregilde aldaar ( hierna 
aan te duiden als het fonds); 

dat echter eiser - behalve dat hij de 
juistheid van het bedrag van f 6480,99 ont• 
kent en bedoeld bedrag becijfert op een 
veel lagere som - van mening is, dat hij 
met het fonds geen bemoeiingen heeft ge
had in zijn kwaliteit van gemeentesecreta
ris, maa.r a.Js. zelfstandig administrateur 
van het fonds, zodat hij uit dien hoofde 
niets verschuldigd ie aan 1 de gemeente G., 
noch aan het bestuur dezer gemeente; 

0. dat de Raad eisers mening verwerpt 
en, in het bijzonder op grond van de in de 
aangevalleµ uitspraak gedeeltelijk weerge
geven missive van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 27 Februari/to Maart 
1923 benevens gedaagde's antwoord daarop 
van 2 Aug. 1923, van oordeel is, dat, al is 
het fonds geen eigendom der geuieente G .• 
het college van burgemeester en wet}lou
ders dezer gemeente rechtens beheerder 
is - dit niet in strijd met het Koninklijk 
Besluit van 26 .Juli 1820, no. 76 - van het 
fonds en dat eisers bemoeîïngen met het 
fonds niet zijn verricht in enige op zich 
zelf staande functie, maar alleen in zijn 
hoedanigheid van gemeentesecretaris, in 
welke hoedanigheid hij volgens art. 108 der 
Gemeentewet o.a. het college van burge
meester en wethouders in alles, wat het 
hun op~dragen bestuur aangaat - waar
toe ook het beheer van het fonds is te re
kenen - behulpm.am is; 

0. dat trouwens ook eiser zelf, v66rdat 
de onderhavige procedure werd aangevan
gen, het standpunt heeft ingenomen, dat 
hij ten aanzien van het fonds optrad in 
zijn. kwaliteit van gemeentesecretaris; het
geen o.a. blijkt uit zijn in de aangevallen 
uitspraak eveneens gedeeltelijk weergege
ven schrijven van 7 Augustus 1946, aan 
het slot waarvan hij nog. heeft opgemerkt, 
dat het vanzelfsprekend is, dat in verband 
met zijn schorsing (als gemeentesecretaris) 
door hem geen handelingen als administra
teur van het fonds werden verricht; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eiser verplicht was de gelden, welke hij uit 
hoofde van .zijn bemoeiingen met het fonds 
onder zich had, af te dragen aan gedaagde 
en dat gedaagde met toepassing van art. 
116 (1) der Ambtenarenwet 1929 bevoegd 
was die gelden in te houden op de door de 
gemeente aan eiser verschuldigde bezoldi
ging, waarvan de voormelde overbruggings
toelage een deel uitmaakt; 

dat eiser, daar het fonds geen eigendom 
der gemèente is, bedoelde gelden weliswaar 
niet verschuldigd was aan het "openbaar' 
lichaam", zijnde de gemeente, maar daf 
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naar •s Raads oordeel voor de toepassing 
van artikel 116 (1) der Ambtenarenwet 
1929 onder het door de ambtenaar aan de 
openbare lichamen verschuldigde mede 
moet worden begrepen het verschuldigde 
aan een orgaan van die openbare lichamen. 
te. dezen het college van burgemeester en 
wethouders; 

O. d&t voorts vaststaat, dat eiser aan 
gedaagde uit hoofde van het fonds méér 
verschuldigd was d&n f 182,66, het bedrag 
der overbruggingstoelage. en dat dlt be
drag niet hoger is dan dat gedeelte der be:
zoldiglng, hetwelk volgens artikel 119 der 
Ambtenarenwet 1929 voor inhouding vat
baar Is; 

0. dat de bij het bestreden besluit ge
dane Inhouding mitsdien niet strijdt met de 
ter zake toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften: waarvan de Raad buiten aan
merking laat hetgeen gedaagde aan eiser 
verschuldigd zou zijn aan bezoldig:lng, be
staande In iets anders da.n de overbrug
gingstoelage, vermits. gelijk reeds blijkt 
uit de eerste twee rechtsoverwegingen van 
deze uitspraak, het onderhavige geding 
slechts betrekking heeft op de overbrug
gingstoela&e; 

O. dat ook overigens nlet is gebleken, 
dat het bestreden besluit met enig toepas
seliJk algemeen verbindend voorschrift in 
strijd Is, en evenmin, dat gedaagde, d&t be
sluit nemende, van zijn bevoegdheid tot In
houding kennelijk een ander gebruik beert 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
dezelve is gegeven; 

0. dat het door eiser tegen dat besluit 
gerichte beroep bij de aangevallen uit
spraak derhalve terecht ongegrond Is ver
klaard, weshalve die uitspraak moet wor
den bevestigd: 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengereeht had o.m. over-
wogen: 

O. d&t het geschil tussen partijen zijn op" 
lossing vindt door beantwoording van de 
vraag of verweerder destijds al dan niet 
beovoegd was betaling van overbrugginga
geld aan klager te weigeren, zolang niet 
rekening en verantwoording zou hebben 
plaats gehad alaIUede overdracht van de 
bescheiden en verschuldigde gelden In ver
band met de verrichtingen, welke aan hem 
als ambtenaar zouden zijn opgedragen be~ 
treffende het Fonds van het voormalig 
Zakkendrägersgilde te G.; 

O. dwnaangaande, dat door klager welta
waar ia aangevoerd, dat .hU tot zelfstandig 
beheerder van voormeld Fonds was aange
steld en dat het beroep op inhouding ex 
art. 116 der Ambtenarenwet 1929 derhalve 
ongeoorloofd was, aangezien het Fonds los 
van de Gemeente stond, doch dat het Ge
recht van oordeel la, op grond van de 1Qi
hoUd. der stukken en de verklaringen ter 
zitting. dat klager nimmer als zodanig is 

benoemd, waarbij in het biju)nder gewezen 
zij op het slot van de mJssive van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland d.d, 27 
Februari 19.23/10 Maart 1923 luidende als 
volgt: 

.,.Ons dunkt, het ware het meest in over
eenstemming met het arrest van den Hoo
gen Raad van 20 November 1863 om hetgeen 
op het Grootboek ingeschreven staat rus
tig daarop Ingeschreven te laten. Wij zou
den U voorts in overweging willèn geven 
om de tot dusver opgelegde en bij een kas
siersfirma tn deposito gegeven rente bij 
het stamkapitaal te voegen en derhalve 
eveneens en onder een gelijkluidend hoofd 
op het Grootboek te doen Inschrijven. Met 
het• beheer, dat slechts bestaat in het in
vorderen der rente en het lnbtengen daar
van als algemeene armengelden bij den 
ArmenraacJ. zou Uw coll~e, aan wte ook 
tot dusver de rente is uitbetaald, zich kun
nen belasten. Gaarne zullen wij t.z.t. be
richt ontvangen omtrent hetgeen Uw col
lege gemeend heeft in deze te moeten be
slissen.", 
juncto het antwoord daarop van verweer
der d.d. 2 Augustus 1923, behelzende onder 
meer: 

"dat wij ons met de daariµ aangegeven 
regeling van bestemming en beheer van 
de In margine genoemde fondsen geheel 
kunnen vel"eenigen." 
en voorts op het schrijven van klager zelf 
aan de Burgemeester van G., waarin ge
citeerd wordt een verklaring van verweer
de d.d 12 Mei 1924 luidende onder meer: 

"en dat In dit verband de tegenwoordige 
gemeentesecretaris, de heer P4, alJJ gemach
tigd moet W()rden beschouwd alle de u1t dit 
beheer voortvloeiende werkzaamheden, hoe 
ook genaamd, voor en namens hen te ver
richten, daarna te teekenen en te kwijten." 

O. dat uit het vorenstaande voortvloeit, 
dat klager ·verplicht was om, vo]geûa de 
hem ala gemeente-ambten,ar verstrekte 
opdracht, onder het bestaande hoofd op het 
Grootboek te doen Inschrijven alle Inko
mende bezittingen, waaronder renten, voor
zover deze niet ingevolge art. 16 der Ax
menwet Juncto het KoninklUk Besluit van 
16 .Tuit 1912 (Staatsblad 261) werden be" 
stemd voor verdeling hetzij door de AI'· 
menraad en na diens opheffing ln 1936, 
door Burgemeester en Wethouders zelf of 
door de door hen gemachtigde gemeente
ambtenaar; 

O. dienaangaande, d&t kla.ger in dlt ver
band onder meer het volgende heeft ver
meld ln zijn schrijven aan de Burgemeester 
van G. d.d. 7 Augustua 1945; 

"Nà de opheUipg van den Armenraad 
(ik meen In 1914) werden de renten. ge
woonltjk 1n overleg met den Burgemeester 
door mij bestemd voor weldadige doelein
den van algemeenen aard en wel tot en 
met het eerste halfjaar 1938. Sedertdien 
zijn de door mij ontva.ngen renten in kas 
gebleven. eensd.eel als een gevolg van de ~ 
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in i 999 Ingetreden oorlogaomstandigheden, 
nà de bezetting om te voorkomen dat daar
aan een andere bestemming wu moeten 
worden ~en. die Ik in verband met de 
doelstelling van het fonds minder wensche
lijk achtte. Korten tijd geleden zijn deze 
in kas gebleven renten tot een bedrag van 
f 2896,40 door mij gestort op een ten mijnen 
name, q.q., staande spaarbankboekje no. 
36362 bij. de Nutsspaarbank, alhier. Ik deed 
dit o.m. in verba.nd met de te verwachten 
regeertngsmaatregelen op monetair ge.
bied." 

0. dat verweerder terecht· - en zulks te . 
meer, nu gebleken was, dat klager afge
weken was van de hem gegeven opdracht 
-., heeft gevorderd rekening en verant
woording en overdracht van de documen
ten en gelden welke te dezer mke ter na
koming van hunne uit de Armenwet voort
vloeiende verpllchtingen aan hen zelf door 
klager verschuldigd waren. 

(A.B.) 

11 Jvlt 19,+9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dlenstplichtwet art. 15 J•. art. 11). 

De aan appellant wegens het verke
ren In een geval, als bedoeld in art. 15 
Ud 1 onder c verleende vrijstelling was 
gegrond op een verk1arlng van de rec
tor-magnificus ener universiteit. dat bij 
als student•aan die universiteit was in
geschreven en blijkens een verklaring 
van een hoogleraar werkelijk de theolo
gische lessen volgde, Echter is later ge.
bleken, dat appellant niet of slechts in 
zeer geringe mate de theologische les
sen volgde en niet geacht kan worden 
tot bedienaar val\ de godsdienst te wor
den opgeleid. Derhalve moet worden ge
oordeeld, dat de vrijstelling was gegrond 
op een bewfJl!JStuk. dat een ~et de waar
heid strijdige verklaring bevatte en is 
deze terecht vervallen verklaard. 

Wij JULI AN~ enz. ; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door X, dtenstpllchtig.e der llchttng 1947 uit 
Utrecht. tegen de besltssing van Onze Ml
nister van Oorlog van 8 Februari 1949, M
dellng A 3, S 2, Bureau 1, No. 1442, waar
bij op grond van art. 11, lid 1, der Dtenst
pllchtwet de aan hem voorgoed verleende 
vrijstelH.ng van dienst als gewoon dienst
pUchtlge wegens opleiding tot een geeste
lijk ambt is vervallen verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
scblllen van Bestuur, geboord advies van 
10 Juni 1949, No. 709/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 28 Juni 1949, Afdeling A 8. B 2, 
Bureau 1, Nr. 1209; 

0. dat de; beslissing van Onze Minister 
steunt op de overwegingen, dat aan de 
dienstpllchtige ten onrechte vrijstelling van 
de dienstplicht wegens het verkeren in een 
geval, als bedoeld in art. 16, eerste lid, onder 
letter c, der Dienstpltchtwet, is verleend, 

dat bltjkens ontvangen ambtelijke inlich
tingen de dienstplichtige, door aan een der 
boogie.aren in de faculteit der godgeleerd
heid te verklaren theologie te studeren, een 
verklartng van de rector-magnificus der 
gemeente-universiteit te Amsterdam heeft 
'\-erkregen, ondanks het feit. dat de dienst
plichtige slechts een enkel college in de 
godgeleerdheid heeft gevolgd; dat de 
dlenstpllchtlgt:. ztch bovendien voor ~et stu
dleJaar 1948/1949 niet meer als theologisch 
student heett laten inschrijven en hij zich 
momenteel voorber.eidt op de examens in de 
psychologie: 

dat de appellant 1n beroep aanvoert. dat 
Yan de drie argumenten, die in de beschik
ktng van S Februari 1949 zijn genoemd, er 
twee onwaar zijn, en het derde niet ter zake 
doende Is; dat bij het eerste Jaar alle col
leges gevolgd heeft en bovendien de ten
tamina voor het propaedeutisch examen ge
daan heeft: dat hij zich toen helaas om in
terne redenen van het examen heeft moeten 
terugtrekken; dat hij zich gedurende het 
tweede jaar (cursus 1947/1948) heeft bezig
gehouden mtt de theologie èn de psycholo
gie, waarbij het accent uiteraard voor dat 
jaar op de peycbologiscbe werkzaamheden 
viel; dat het namelijk van het begin van 
zijn studie zijn uitdrukkelijke voornemen 
geweest Ja. om te trachten belde studies 
universitair te vol.eindigen; dat dit voor
nemen niet als onmogelijk gekwalificeerd 
kan worden; dat er zijns inziens geen be
zwaar tegen gemaakt kan worden. wanneer 
lemand, die in opleiding is tot dominee, zich 
op de hoogte wenst te stellen van de mo
derne ontwikkeling van de psychologische 
therapie met het oog op de zielszorg; dat 
hem verder geen enkele bepaling bekend ls 
betreffende een tijdslimiet .ten aaD?.ien van 
de opleldlng tot bedienaar van de Gods
dienst; dat hij Ud was van de theologische 
faculteit; dat hij zijn theologische activiteit 
gedurende dit jaar beperkte tot het theolo
gische stu<ientendispuut. in welk dispuut bij 
een bestuursfunctie bekleedde; dat hij bo
'\'endten van dlspuutswege een pr~ek. ge
houden heeft en de gemeente Nieuwe Nie
dorp ln een godsdienstoefening voorgegaan 
is: dat hU tot op heden nog in het geheel 
niet bigellchreven is ten gevolge van rede
nen van financiële aard; d&t hij wel op 8 
lt'.ebrua.rl 1.949, dus voordat hem van deze 
intrekking Iets bekend was, het collegegeld 
gestort beeft ten kantore van de gemeente
ontvanger; dat een quit&ntie desbetreffende 
in zijn bezit la; dat de rector-magnificus 
hem toestemming verleend heeft om zich 
Donderdag 24 Februari alsnog te laten In
schrijven; dat bij bij de geldstorting als 
faculteit heeft opgegeven: Theologl,e en 
Psychologie; dat bij ln de loop van deze 
cursus van plan is het propaedeutlsche exa
men theologie af te leggen; dat bij dus in 
opleiding is voor een bedienaar van de gods
dienst en ook de lessen volgt: dat alleen 

, het tempo der studie enigszins vertraging 
zal ondervinden: d&t een en ander echter 
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bij de th,oJogtsche professoren .een sfeer 
van wantrouwen heeft moeten onttnoeten, 
die hem diep teleurstelde; dat de oproep 
het begin van het vorige jaar opgaf voor 
het Doopsgezind Seminarie; dat de oproep 
tot het toelatingsexamen hem nooit bereikt 
had; dat het college der hoogleraren toen 
besloten heeft hem niet alsnog in de gele
genheid te stellen het examen af te leggen, 
doch eerst van hem te verlangen dat hij ztjn 
goede bedoelingen met een examen zou be
wijzen; dat deze hoogleararen op hetzelfde 
moment echter meenden zijn kwestie te 
moeten rBJ)porteren, vergezeld door door 
wantrouwen gekleurde gegevens, en hem 
aldus de mogelijkheid tot het geven van het 
bewijs door de consequenties van hun daad 
mogelijkerwijs ontnemend; 

0. dat aan X, dienstplichtige der lichting 
1947 uit Utrecht, bij beschikking van de 
Minister van Oorlog van 9 April 1948, Al.
deling A 8, S 2, Bureau 1, No. 1888, voor
goed vrijstdling als gewoon dienstplichtige 
verleend was wegens het verkeren in een 
geval, als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder 
c, der Dienetplichtwet; 

dat zulks gegrond was op een verklaring 
van de r~ctor-magniticus der gemeente
universite;t te Amsterdam, dat de dienst
plichtige als student aan die universiteit 
ingeschreven was en blijkens een verkla
ring van de hoogleraar G. C. van Nlfrik 
werkelijk de theologische lessen aan ge
noemde inrichting van ond.erwijs volgde; 

dat echter daarna uit ontvangen ambte
lijke inlichtingen gebleken is, dat de dienst
I•lichtige niet of slechts in zeer geringe mate 
de theologische lessen aan de genoemde uni
versiteit volgde en niet g.eacht kan worden 
tot bedienaar van de godsdienst te worden 
opgeleid; 

dat de dienstplichtige derhalve ten on
rechte de hiervoor bedoelde verklaring ver
zocht en ontvangen heeft; 
' dat derhalve moet worden geoordeeld dat 
de hem verleende vrijstelling was ge
grond op een bewijsstuk. dat een met de 
waarheid strijdige verklaring bevatte: 

dat Onze Minister mitsdien terecht met 
toepassing -van artikel 21, lid 1, der Dienst
i'lichtwet bedoelde vrijstelling vervallen 
heeft verk!aa.rd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast, enz. 

(A.B.) 

12 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 23bis.) 

Als ,,gewichtige omstandigheden" in 
de .zin van lid 3 wordt aangemerkt het 
feit, dat vele leerlingen, die thans ~en 
elders gelegen openbare school bezoe
ken, viermaal daags over grote afstand 
van een drukke en gevaarlijke verkeers
weg gebruik moeten maken en de daar
aan verbonden gevaren door heropening 

van een vroeger gesloten school goed
deels ondervangen zouden worden, ter
wijl ook in de plaats, waar de gesloten 
school ligt, nu vele ouders dit wensen, de 
gelegenheid moet openstaan om de kin
deren binnen deze landelijke gemeen
schap op een eigen openbare dorpsschool 
te doen opleiden. Mede gelet op het feit 
dat te verwachten is dat zonder her~ 
opening der gesloten school een andere 
openbare school binnen enkele jaren uit
breiding %ou behoeven, hebben Ged. 
Staten terecht het raadsbesluit tot ver
meerd_ering van het aantal scholen goed
gekeurd. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met de bijbel te 
De Tieke, onder Nijega, gemeente Smallin
gerland, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 29 Nov. 1948, 2e Afdeling, 
no. 209, houdende goedkeuring van het be
sluit van de raad der gemeente Smallinger
land van 22 Juli 1948, tot vermeerdering van 
het aantal scholen voor gewoon lager onder
wijs in die gemeente, door vestiging ener 
school te Nijega in het gebouw der in 1934 
opgeheven openbare lagere school aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juni 1949, No. 801/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Juli 1949, No. 40.112, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Smallinger
land bij besluit van 22 Juli 1948 heeft be
sloten, te bepalen, dat het aantal openbare 
lagere scholen voor gewoon lager onderwijs 
in die gemeente met één zal worden vermeer
derd, welke zal worden gevestigd te Nijega 
ter plaatse waar de in 1934 opgeheven school 
was gehuisvest; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat bij de samenstelling van het raadsbesluit 
van 29 Oct. 1947 te weinig aandacht is ge
schonken aan de bepalingen van art. 23bis 
der Lager-Onderwijswet 1920, omdat er door 
de raad van werd uitgegaan dat, daar een 
minimum aantal van meer dan 50 leerlingen 
was toegezegd, dit dorp op vestiging van een 
school aanspraak mocht maken; dat die aan
spraak is geworteld in de jonge historie, aan
vangende ten tijde dat de bestaande school 
in 1934 moest worden opgeheven, toen deze 
meer dan 50 leerlingen telde; dat blijkens de 
nu ingezonden leerlingen-lijst met beschou
wingen omtrent de toekomstige bezetting 
ener te Nijega te stichten school, deze aan
spraak nog wordt versterkt en als een vorm 
van rechtsherstel dient te worden beschouwd; 
dat van de op 1 April 1949 te verwachten 
57 leerlingen er 4 op die datum niet meer 
leerplichtig zullen zijn, doch daarnevens naar 
de tegenwoordige bevolking een aanwinst 
van leerlingen is te verwachten in 1950 met 
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2, in 1951 met 3 en in 1952 met 1 • .zodat in 
laatstgenoemd jaar op plm. 60 kinderen valt 
te rekenen; dat uit deze getallen met ge
ruetheid mag worden geconcludeerd, dat 
Nijega een alleszins levenskrachtige school 
zal kunnen verkrijgen; dat blijkens een inge
steld onderzoek en volgens van betrouwbare 
zijde verstrekte gegevens de school te Op
einde in 1949 zal uitgroeien tot 110, in 1950 
tot 115 en in 1951 tot 120 leerlingen, mwijl in 
de dan komende jaren eveneens enige , toe
name te verwachten is, zodat het geenazins 
denkbeeldig is, dat aan deze achool een vier
de leerkracht moet worden aangeateld, mee
brengende dat aanbouw van een leslokaal 
nodig zal zijn; dat al.zo ia te voorzien, dat in 
de naaste toekomst in de openbare lagere 
school te Opeinde niet meer voldoende 
plaatsruimte beschikbaar zal zijn, hetwelk 
op zichzelf aanleiding ia art. 23bia, 3e lid der 
Lager-Onderwijswet 1920 toe te passen; dat 
verder een groot aantal kinderen uit Nijega 
en De Tieke, die nu te Opeinde echoot gaan, 
de hoofdweg (rijbweg no. 43a), meestentijds 
op werkdagen, viermaal per dag over enige 
afstand moeten passeren, hetwelk blijkens 
een door de Commissaris van Politie te 
Leeuwarden uitdrukkelijk ingesteld onder
zoek en ingezonden rapport voor het verkeer 
langs deze hoofdweg ernstige gevaren ople
vert', terwijl te vrC%en is, dat slach~offers niet 
kunnen uitblijven; dat door de raad een en 
ander aangemerkt wordt als een gewichtige 
omstandigheid, die ingevolge het zo juist ge
noemd wetsartikel tot schoolstichting aanlei
ding kan geven; dat tenelotte, wanneer de 
hiervoor bedoelde gewichtige redenen onvol
doende mochten worden geoordeeld, een be
roep moet worden gedaan op art. 19 der La
ger-Onderwijswet 1920, waarbij de raad zich 
beroept op de geschiedenis, namelijk dat in 
Nijega in 1872 met daadwerkelijke medewer
king der bevolking een school il gesticht, wel
ke tot haar gedwongen opheffing, namelijk 
tegen de wil van de gemeenteraad, een be
hoorlijk en voldoende bestaan heeft geleid en 
in de algehele onderwijsvoorziening der ge
meente steeds een bepaalde plaats heeft in
genomen; dat in de "voorziening" van lager 
onderwijs, inbegrepen de plaatsbepaling van 
lagere scholen, sedert de vestiging ener 
school te Nijega geen verandering ten nadele 
van deze plaaa is gekomen, integendeel 
Nijega, als dorp en centrum ener omgeving, 
gegroeid ia en naar zich laat aanzien in de 
toekomst nog meer zal groeien; dat de voor
ziening in het openbaar lager onderwijs eerst 
dan tot haar recht zal komen, wanneer weder 
te Nijega een school is gevestigd en alzo 
krachtens art. 23bi", 2e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 de stichting ener school aldaar 
ingevo]ge art. 19 der Lager-Onderwijswet 
1920, wordt gevorderd; 

dat het bestuur der vereniging tot stichting 
en instandhouding van acholen met de bijbel 
te De Tieke, onder Nijega, gemeente Smal
lingerland, in beroep aanvoert, dat reeds in 
het voorjaar van 1948 een poging werd ge
daan om te komen tot heropening van de be-

doelde openbare school te Nijega, welke po
ging echter f aaide, doordat Ged. Staten der 
provincie Friesland hun goedkeuring ont
hielden; dat naar zijn, appellants, mening 
de heropening dezer school niet nodig i1, om
dat in de.ze gemeente voldoende lager onder
wijs wordt gegeven in een genoegzaam aan
tal openbare scholen; dat de openbare school 
te Nije,a in 1934 werd opgeheven en de om
standigheden in deze gemeente sindsdien niet 
in die mate sijn gewijzigd, dat de heropening 
dezer school thans nodig is; dat weliswaar 
door de raad wordt aangenomen, dat de her
opende achool zou worden bezocht door meer 
dan 50 leerlingen, doch dat een groot aantal 
dezer leerlingen thans reeds de openbare la
gere scholen te Opeinde en te Oudega bezoe
ken, welke op minder dan 4 km afstand van 
hun woningen zijn gelegen, terwijl van over
wegende bezwaren tegen het bezoeken dier 
openb. scholen nimmer is gebleken; dat een 
tekort aan plaatsruimte aan de openbare la
gere achool te Opeinde ook blijkens het prae
advies van burgemeelter en wethouders thans 
nog niet qet.reden ia, .zodat van de leerlin
gen, welke van die school zouden worden 
overgeplaatst naar de te heropenen school te 
Nijega, niet kan worden gezegd, dat er voor 
hen geen plaats ia op de door hen be.zochte 
school; dat de raad weliswaar aanvoert, dat 
het voor schoolkinderen redelijker wijze niet 
mogelijk ie voor het bezoeken van de open
bare school te Opeinde gebruik te maken van 
de hoofdweg door Nijega (Opeinde), Rijka
weg no 43a, doch dat dit zakelijk niet juiat ie, 
aangezien het verkeer op die weg niet der
mate druk ia, dat schoolkinderen van die weg 
geen gebruik zouden kunnen maken, te min
der omdat de afatand, door deze kinderen af 
te leggen, korter i dan 3 km; dat de ouden 
van de leerlingen der bijzondere school te 
Nijega--De Tieke, welke voor de te herope
nen openbare echoot hebben getekend, nim
mer enig bezwaar hebben gemaakt tegen het 
onderwijs aan genoemde bijzondere echoot, 
terwijl zij stecd• de gelegenheid hebben ge
had om desgewenst hun kinderen te sturen 
naar de openbare school te Opeinde, hetgeen 
voor die kinderen niet bezwaarlijker zou zijn 
geweest dan het bezoeken van een openbare 
school te Nijega, omdat de afstanden tussen 
De Tieke en Opeinde enerzijds en De Tieke 
en Nijega anderzijds nagenoeg gelijk zijn; dat 
deze kinderen bij overgang naar de openbare 
school te Nijega ook aangewezen zouden zijn 
op het gebruik van de bovenvermelde ver
keersweg, welke vo]gens de gemeenteraad 
voor de kinderen uit Nijega bij schoolbe.zoek 
te Opeinde te .gevaarlijk zou zijn; dat naar de 
mening van het schoolbestuur de wens om 
de ,openbare school te Nijega te heropenen 
minder gegrond ia in de behoefte aan open

ar onderwija, dan in de wens om in Nijega 
lf een zeker middelpunt van gemeenschap11-

l ven 1e stichten, doch dat dit motief in ver
met de wettelijke voorschriften niet als 

gènoegzame grond kan gelden; dat het 
van het gebouw der voormelde open

school te Nijega, hetwelk nodig zou zijn 
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bij de heropening dezer achool, buitengewoon 
hoge kosten mee zou brengen, welke door de 
behoefte aan uitbreiding van otiderwijagele
genheid in deze gemeente niet worden ge
rechtvaardigd; 

0. dat uit de overgelegde ambtsberichten 
is gebleken, dat moet worden aangenomen, 

. dat de heropende 11Chool door meer dan 50 
leerlingen zal worden bezocht; 

dat weliswaar een aantal van deze leerlin
gen thans reeds de openbare lagere scholen te 
Oudega en te Opeinde bezoekt, welke scho
len minder dan 4 km van de woningen der 
leerlingen verwijderd zijn, doch dat Wij met" 
Ged. Staten en de Hoofdinspecteur van het 
lager onderwijs van oordeel zijn, dat zich hier 
gewichtige omstandigheden voordoen, als be
doeld in art. 23bis, derde lid der Lager-On
derwijswet 1920, zodat het niet mederekenen 
van deze leerlingen àchterwege behoort te 
blijven; 

dat toch enerzijds vele dezer leerlingen 
voor het bezoeken van de openbare lagere 
school te Opeinde viermaal daags over grote 
afstand van de drukke en gevaarlijke ver
keenweg Bergum-Drachten gebruik moeten 
maken en de daaraan verbonden gevaren 
door de heropening der school te Nijega goed
deels ondervangen zouden worden, terwijl 
anderzijds ook in Nijega, nu vele ouders dit 
wensen, de gelegenheid moet openstaan om 
de kinderen binnen deze landelijke gemeen
schap op een eigen openbare dopnschool te 
doen opleiden; 

dat derhalve, mede gelet op het feit, dat 
blijkens de overgelegde ambtsberichten te 
verwachten is, dat zonder de heropening van 
de school te Nijega de openbare lagere school 
te Opeinde binnen enkele jaren een uitbrei
ding zou behoeven, geoordeeld moet worden, 
dat Ged. Staten terecht het raadsbesluit der 
gemeente Smallingerland van 22 Juli 1948, 
tot vermeerdering van het aantal scholen 
voor gewoon lager onderwija in die gemeente, 
door veetiging ener school te Nijega in het 
gebouw der in 1934 opgeheven openbare la
gere 11Chool aldaar, hebben goedgekeurd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Weteuchappen is belast enz. 

Il JuH 19,9. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Door inwilliging van een aanvrage om 
gelden voor aanleg van een tegelplateau 
op het speelterrein ener bijzondere 
school worden de "normale eisen" niet 
overschreden, daar op de.ze wij.ze in de 
dringende behoefte aan een terrein voor 
onderwijs in lichamelijke oefening het 
beat kan worden voorzien. 

De vrees, dat bij inwilliging van het 
verzoek ook bij de andere scholen in de 
gemeente een tegelplateau zal moeten 
worden aangelegd, kan geen grond tot 
weigering opleveren en is onjui1t, daar 
elk geval op zichzelf dient te worden 
beschouwd. (A. B .) 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Zelhem tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 16 
Dec. 1948, No. 57-I-fi, houdende vernietiging 
van: het besluit V(lll appellant van 20 Sept 
1948, voor zover daarbij aan het bestuur der 
vereniging voor Christel~lc Nationaal School
onderwijs te Halle-Heide in die gemeente, de 
overeenkomstig de artt. 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor de aanleg van tegelplateau op 
het speelterrein an .zijn 11Chool, ten behoeve 
van het onderwijs in lichamelijke oefening, is 
geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juni 1949, No. 772/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Juli '1949, No. 40.116, Afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Zelhem bij 
besluit van 20 Sept. 1948 op een aanvraag 
van het bestuur der vereniging voor Chr. 
Nationaal Schoolonderwijs te Halle-Heide 
in die gemeente, houdende ver.zoek op grond 
van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
medewerking te verlenen tot het betegelen 
van een speelplaata, groot 10 bij 20 m, heeft 
geweigerd; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
inwilliging van dit verzoek de normale eisen. 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
zou overschrijd~ en dat hierdoor in de hui
dige omstandigheden een te vergaand beroep 
op de publieke fondsen wordt gedaan; dat de 
omstandigheden, waarin Nederland verkeert, 
nopen tot het betrachten van de uitente so
berheid; dat de gemeentebesturen voortdu
rend circulaire's ontvangen, waarin het be
perken der uitgaven op schier elk gebied 
wordt gepropageerd; dat zelfs op het gebied 
VH.D de woningbouw, waarvan de voortgang 
toch .zeer zeker voorrang behoort te hebt.en, 
,een beperking, wat betreft het gebruik van 
de geldmiddelèn niet alleen, doch ook wat de 
materialen aangaat, ten sterkste door de re
gering wordt aangeraden; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing in beroep was gekomen bij Ged. Sta
ten van de provincie Gelderland, deze bij 
hun besluit van 16 Dec. 1948, No. 57-I-6, 
met vernietiging voorzover nodig van het be
streden raadsbesluit hebben bepaald, dat de 
gevraqde medewerking alsnog behoort te 
worden verleend; 

dat Ged. Staten hierbij hebben overwogen, 
dat het voor gymnastiekonclerwija in gebruik 
zijnde klasselokaal van de betrokken school 
slechts geachikt is voor het geven van onda 
wijs in lich, oefening aan circa 15 leerlingen 
en mitsdien niet beantwoordt aan het ge
stelde doel, aangezien de meeste klassen on
geveer 40 leerlingen tellen; dat onder deze 
omstandigheden de bij het achoolgebouw ge
legen speelplaats en het door de gemeente 
nog beschikbaar te stellen speelterrein in de 
onmiddellijke nabijheid van de school als eni-
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ge oefenplaataen overblijven; dat terwille 
van het onderwijs in lichamelijke oefening 
één van deze terreinen, althan■ gedeeltelijk, 
behoorlijk moet zijn verhard en hiertoe het 
best een tegelplateau kan worden aangelegd, 
als bedoeld in de aanvraag van het schoolbe
stuur; dat dan ook naar het oordeel van Ged. 
Staten door inwilliging van het verzoek van 
het schoolbestuur de normale, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen eisen niet zul
len worden overschreden en de gevraacde 
medewerking ten onrechte ia geweigerd; 

dat de raad der gemeente Zelhem van dit 
besluit in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat een goede verharding, waarbij het gym
nastiekonderwijs voldoende gebaat i1, door 
het aanbrengen van andere, goedkopere ver
hardingsmiddelen kan worden verkregen; dat 
de raad daarom, onder verwijzing naar de 
overwegingen van .zijn besluit van 20 Sept. 
1948, persisteert bij zijn mening, dat door in
williging van het verzoek van het schoolbe
stuur de normale eiaen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, worden overschre
den; dat in de gemeente Zelhem~ open
bare lagere scholen en zeven bijzondere la
gere scholen zijn gevestigd; dat als vanzelf
sprekend kan worden aangenomen, dat, wan
neer de door het schoolbestuur voor het aan
leggen van een tegelplateau gevraagde me
dewerking wordt verleend, ook van de zijde 
der andere scholen aandrang zal worden uit
geoefend, respectievelijk verzoeken zullen 
worden gedaan om ook in het bezit van een 
dergelijk plateau te komen; dat daaraan dan 
om der wille van de consequentie zal moeten 
worden voldaan; dat dit tengevolge zal heb
ben, dat het budget der gemeente met een 
bedrag, 1root f 9000 zal worden verzwaard; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in .zijn beroep; 

dat het bestreden besluit van Geel. Staten 
van de provincie Gelderland op 24 Dec. 1948 
aan de appellant is verzonden, zodat de be
roepstermijn, gegund bij art. 1 7 der Lager
Onderwijswet 1920, eindigde op Zondag 23 
Januari 1949; 

dat uit de stukken blijkt, dat het beroep
schrift op Zaterdag 22 Januari 1949 uit Zel
hem aan Ons is toegezonden, zodat aangeno
men mocht worden, dat het deze dezelfde dag 
of uiterlijk Maandag 24 Januari 1949 het 
pc>1ttkant.oor te •,-Gravenhage bereikt zou 
hebben; 

dat weliswaar het beroepechrift cent op 
25 Januari bij Ona is ingekomen, doch dat 
onder deze omstandigheden termen aanwezig 
zijn, de appellant in zijn beroep te ontvan
gen; 

0. ten aaD%Ïen van de hoofdzaak: 
dat krachtens art. 75, lid 2, der Lager-On

derwijswet 1920 de medewerking slechts 
wordt geweigerd, indien niet aan de in art. 73 
omschreven vereisten ia voldaan, of indien 
door de inwilliging van een aanvrage onder 
meer om de nodige gelden te ontvangen voor 
de uitbreiding, verbouwing, het herstel of de 
verandering van inrichting van een achool
gebouw, waaronder volgens het tweede lid 

van art. 72 der Lager-Onderwijswet 192 0 
mede wordt verstaan het inrichten, alsmede 
het uitbreiden en het veranderen van ten-ei
nen voor het onderwijs in lichamelijke °"le
ning, de normale eisen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zouden worden 
ovenchreden; 

dat 1een der 1enoerndc weigeringsgronden 
hier aanwezig aijn; 

dat in het bijzonder niet gezegd kan wor
den, dat door inwilliging van de aanvrage de 
normale eiaen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden ovenchre
den; 

dat toch, blijkens de overgelegde ambtsbe
richten van het Rijksschooltoezicht, in de 
dringende behoefte, die de betrokken school 
heeft aan een terrein voor het geven van on
derwij1 in lichamelijke oefening, het best 
voorzien kan worden door het aanleggen 
van een tegelplateau, groot 10 bij 20 meter, 
op de speelplaats der school; 

dat derhalve met Ged. Staten moet wor
den geoordeeld, dat de gevraagde medewer
king behoort te worden verleend; 

dat de gemeenteraad weliswaar vreest, dat 
bij inwilliging van het verzoek ook bij de 
andere acht lagere acholcn in de gemeente 
Zelhem een tegelplateau zal moeten worden 
aangelegd, doch dat zodanige vrees geen 
grond tot weigering van de gevraagde mede
werking kan opleveren en bovendien onjuist 
is, daar elk geval op zichzelf dient te worden 
beschouwd; 

Gesien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenachappen is belast enz. 

U Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 11 j°. art. 12.) 

De "welstandsbepaling" is inde bouw
verordening opgenomen in bezettings
tijd bij besluit van de toenmalige burge
meeater. Dit besluit ia een bezettings
regeling als bedoeld in art. 11 lid 2 v. h. 
Besluit bezettingsmaatregelen, zoals dit 
art. luidt sinds de wet van 27 Mei 1948 
S. I 21 S. De gemeenteraad heelt over
eenkomstig de bedoeling van de wetge
ver, om bezettingsregelingen door bepa
lingen van Nederlands recht te vervan
gen, gehandeld door de "welstandsbe
paling" te doen vervallen. Indien Ged. 
Sta~ anders dan de gemeenteraad, een 
nieuwe regeling noodzakelijk achten, 
kunnen zij deze trachten te bereiken 
langs de weg van art. 12 leden 8 en 9 der 
Woningwet. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, em.; 
Beachikkende op het ber.oep, ingesteld door 

de Raad der gemeente Leens, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Groningen van 6 
Aug. 1948, No. 7907/N, Ie Afdeling, waarbij 
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goedkeuring is onthouden aan het besluit van en dat bij het vervallen van dit voorschrift 
dien raad van 2 Juni 1948, No. 4/11 tot vast- benadeling van bet plaataelijk beeld en het 
stellin& van een verordeninc tot -wi)ziging • landachaJ)Slchoon dreigt te ontstaan; dat in 
van de bouwverordening der gemeente Leens; verband daarmede het onderhavige wij.zi-

De Raad van State, Afdeling voor de Ge- gingabesluit niet voor goedkeuring in aan-
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 merk:ing kan worden gebracht; 
Mei 1949, No. 568/I; dat de raad der gemeente Leens van deze 

Op de voordracht van Onze Minister van besliaaing in beroep is gekomen, aanvoerende, 
Wederopbouw en Volkshui1Veatin&: van 6 dat voor .zijn gemeente niet geldt de opmer-
Juli 1949, No. 79581IP.O.; king van Ged. Staten dat jarenlang aan het 

0. dat de raad der gemeente Leens in zijn uiterlijk aanzien der bouwwerken weinig 
vergadering van 2 Juni 1948 besloot te doen aandacht was geschonken, zodat op vcnchil-
vervallen het vierde lid van art. 82 van de lende plaatsen weinig verantwoorde bouwsels 
bouwverordening der gemeente Leens, welke zijn verrezen; dat de onderwerpelijke bepa
bepaling luidt: Alvorens op een aanvrage om ling in bezettingstijd door de toenmalige bur
een bouwvergunning te beslissen wordt voor gemeester ia opgenomen, hetgeen zijn oorzaak 
de toepassing van de in dit artikel vervatte kan vinden in eigen onmacht; dat in zijn ge-
bepalingen het advies ingewonnen van de meente aan het hoofd van het bouwtoezicht 
Provinciale Groningsche Schoonheidscom- een ambtenaar staat, die volkomen voor zijn 
missie; taak berekend ia, wrwijl juist om een goede 

dat Ged. Staten der provincie Groningen ambtenaar te verkrijgen een gemeenschappe-
bij besluit van 6 Aug. 1948 No. 7907/N le lijke regeling is getroffen met de gemeenten 
Afdeling aan genoemd raadsbesluit hun goed- Kloosterburen en Ulrum; dat ook zijn voor-
keuring hebben onthouden, zulks op de over- 'ganger daartoe in staat was, hetgeen moge 
wegingen, dat, nadat jarenlang aan het uiter- blijken uit diens benoem.ing tQt lid van de 
lijk aanzien der bouwwerken weinig aandacht Schoonheidscommiaie; dat de Schoonheida-
was geschonken, zodat op verschillende commissie de tegenwoordige architect be-
plaatsen weinig verantwoorde bouwsels zijn voegd heeft verklaard bouwwerken beneden 
verrezen, daarin tenalotte wijziging ia geko- f 3000 zelfstandig te beoordelen: dat door 
men; dat tengevolge van deze wijziging in deze delegatie in feite door de Schoonheida-
opvattingen, in de bouwverordeningen der commissie het besluit, waarbij alle verzoeken 
gemeenten - in art. 82 der bouwverordening om bouwvergunningen aan die commissie 
voor de gemeeate Leens - de bepalin& is moeten worden ingezonden, voor een groot 
opgenomen, dat het uiterlijk van nieuw te deel te niet ia gedaan en de motieven voor 
maken of naar uitwendige vorm teveranderen toezending vervallen zijn: dat immers bij een 
gebouwen, alsmede muren, hekken of ,andere verbouw van een perceel, waarbij de kosten 
terreinafscheidingen zodanig moet zijn, dat beneden f 3000 blijven, het aesthetisch aan-
het noch op zichzelf noch in verband met de zien evenzeer kan worden bedorven als ho-
omgeving uit een oogpunt van welstand aan- ven die girens; dat hij met het dagelijks be-
stoot kan geven ( de zogenaamde welstands- stuur zijner gemeente van oordeel is en blijft, 
bepaling); dat, daar de gemeenten niet zo- dat de vorenbedoelde, buiten de raad om in 
danig waren geoutilleerd, dat verwacht bezettingstijd opgenomen bepaling zeer rem-
mocht worden dat zij de wel■tandsbepalingen mend en stagnerend werkt en zo spoedig mo-
op de juiste wijze zouden toepassen, alsnog gelijk dient te vervallen, terwijl het voorts 
een voorschrift als boven omschreven aan niet juist wordt geacht het college van burge
deze welstandsbepaling is toegevoegd; dat in meester en wethouders te verplichten onno
de gemeente Leens op gelijke wijze is gehan- dig een met kosten gepaard gaand advies in 
deld; &at de gemeenteraad van Leens thans te winnen, hetwelk zelfs ,:onder meer terzijde 
het voorschrift, waarin de verplichting tot kan worden gelegd; dat deze bepaling des-
het horen der Provinciale Groningache tijds blijkbaar niet opgenomen is in vele ge-
Schoonheidscommissie is vastgesteld, heeft meenten, waar geen N.S.B.-burgemeester aan 
doen vervall~n; dat bij bun college tegen het het hoofd van de gemeente was geplaatst, en 
doen vervallen van dit voorschrift bezwaar . het vermoeden gewettigd is, dat deze ge
bestaat, aangezien aladan niet voldoende is meenten niet genegen zijn ooit een dergelijke 
gewaarborgd, dat de bouw van uit schoon- bepaling in de plaatselijke bouwverordening 
heidaooepunt niet te aanvaarden bouwwer- op te nemen; 
ken zal worden belet; dat toch, behalve voor O. dat! het vierde lid van art. 82 van de 
wat de grootste gemeenten betreft, de ge- Bouwverordening der gemeente Leens in de-
meenten niet ,:odanig zijn geoutilleerd, dat ze verordening is opgenomen in bezettingstijd 
van hunnentwege zelfstandig kan worden be- bij besluit van de toenmalige burga;neeater, 
oordeeld of een bouwplan uit aesthetisch waarnemende de taak en bevoegdheid van 
oogpunt aanvaardbaar is; dat daarom juist de gemeenteraad; 
de Provinciale Groningsche Schoonheids- dat dit besluit een bezettingsregeling ia als 
commiuie ia qesteld, die over in dit opzicht bedoeld in art. 11, lid 2, van het Besluit be-
ervaren deskundigen beachikt; dat het h.i. zettingsmaatregelen, zoals dit artikel luidt 
daarom ten zeerste gewenst is, dat, alvorens ainds de wet van 27 Mei 1948, Staatsblad No. 
~ verzoeken om een bouwvergunning wordt I 215; · 
Beslist, de desbetreffende bouwplannen door dat het blijkens de geachiedenis van de 
de vermelde co~miasie worden beoordeeld totstandkoming van laatstgenoemde wetsbe-
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paling de bedoeling van de wetgever ia, dat 
bezettingsregelingen als evenbedoeld door 
bepalingen van Nederlands recht worden ver
vangen; 

dat de gemeenteraad van Leem overeen
komstig deze bedoeling heeft gehandeld door 
in zijn vergadering van 2 Juni 1948 te be
sluiten tot het doen vervallen van het vierde 
lid van artikel 82 der Bouwverordening; 

dat nog de vraag kan rijzen, of de gemeen
teraad terecht heeft volstaan met het doen 
vervallen van genoemde bezettingsregeling, 
dan wel of hij niet tevens een nieuwe bepa
ling beb'effende hetzelfde onderwerp had be
horen vaat te stellen; 

dat dit belluit niet kan voortvloeien uit 
art. 11 van het Besluit bezettingsmaatrege
len, daar het toch in het algemeen aan een 
gemeenteraad moet vrijstaan een bezettings
reeeling- te doen vervallen al dan niet zonder 
een nieuwe regeling daarvoor in de plaats te 
ltellen, terwijl in dit geval Ged. Staten, in
dien .zij anden dan de gemeenteraad een 
nieuwe bepaling wel noodzakelijk zouden 
achten, dit dan kunnen trachten te bereiken 
langs de weg van art. 12, leden 8 en 9, der 
Woningwet; 

dat uit het voorgaande volgt, dat aan het 
raadsbesluit ten onrechte goedkeuring is ont
houden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit, 

het voormelde besluit van de raad der ge
meente Leens van 2 Juni 1948, No. 4/11 goed 
te keuren. 

Ome Minister van Wederopbouw en 
Volbhuiavesting is belast em. 

13 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 28 Mei 1925 S. 216 artikel 
LXXXVII.) 

Appellant genoot uit de betrekking, 
waaruit hij we,;ens opheffing der school 
is ontslagen, in 1946-194 7 ongeveer 
f 820 en over 1947-1948 ruim een derde 
daarvan, Daar hij uit andere functies 
salarissen geniet van resp. f 8118 en 
f 675, moet geoordeeld worden dat de 
inkomsten uit de opgeheven betrekking 
in verhouding tot de andere inkomsten 
van te weinig betekenis moeten geacht 
worden dan dat op grond daarvan toe
kenning van een wachtgeld gerecht
vaardigd zou zijn. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, ens.; 
BeBChikkende op bct beroep, ingeeteld door 

C. Groen, gewezen leraar aan de handeJs
avondschoÓl te Gorinchem, betreffende .sijn 
aanspraken op wachtgeld; 

De Raad van State, Af deling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, advies van 29 
Juni 1949, No. 839/I; 

Op de voordracht van OnR Minister van 
Binnenlandse Zaken van 7 Juli 1949, No. 

4048 I, Afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 
0. dat C. Groen met ingang van 1 Juli 

· t 948 werd ontslagen als leraar aan de. van de 
Vereniging "Handelsonderwijs" uitgaan4e en 
dbor het Rijk gesubsidieerde handelaa'V(>nd
s&ool te Gorinchem in verband met de op
heffing dier achool, zonder dat hem ter zake 
wachtgeld werd toegekend; 

dat de appellant, daarvan in beroep ge
komen, aanvoert, dat de school werd opge
heven wegens gebrek aan leerlingen; dat hij 
dan ook geen bezwaar maakt tegen het hem 
verleende eervol ontslag als zodanig; dat hij 
echter wel bezwaar maakt tegen het niet toe
kennen van een wachtgeld, nadat hij van 1 
Sept. 1927 af, dus 21 jaar lang, zijn taak aan 
die school had vervuld; dat hij derhalve ver
.zoekt overeenkomstig art. LXXXVII, te lid 
der wet van 28 Mei 1925, Staatsblad No. 216 
hem een billijk wachtgeld toe te kennen; dat 
zijn salaris over de cursus 1946-1947 onge
veer f 820 bedroeg en OV'er 1947-1948, toen 
er nog maar ~ klas van de school bestond, 
slechts ruim een derde gedeelte daarvan; dat 
het hem voorkomt, dat bij de bepaling van 
.zijn wachtgeld in het bijzonder met het eerst
genoemde, gedurende vele jaren genoten sa
laris en met zijn ruim twintigjarige diensttijd 
ware rekening te houden; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat de 
appellant, afgezien van de inkomsten, welke 
hij door bovengenoemd ontslag verliest, als 
directeur der Christelijke ICweekachool te 
Gorinchem en als vakleraar aan de Christe
lijke Uitgebreid Lager Onderwijsschool al
daar een salaris geniet van resp. f 8118 en 
f 675; 

dat in verband hiermede geoordeeld moet 
worden, dat de inkomsten, welke hij uit de 
thans opgeheven betrekking genoot, in ver
houding tot de evengenoemde inkomsten van 
te weinig betekenis moeten worden geacht, 
dan dat op grond daarvan de toekenning van 
een wachtgeld krachtens art. LXXXVII der 
wet van 28 Mei 1925, Staatsblad No. 216, ge
rechtvaardigd zou zijn; 

Gezien de evengenoemde wet; 
Hebben goedgevonden.en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 

14 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 11 j°. art. 14.) 

Terecht ia de vergunning geweigerd 
op grond van hinder van ernstige aard, 
waaraan door het stellen van voorwaar
den niet kan worden tegemoetgekomen. 
De vraag of appellant in 1934 het recht 
gehad heeft ttn inrichting, als door hem 
bedoeld, te exploiteren, kan buiten be
schouwing worden gelaten, daar dit 
recht dan nu toch vervallen zou zijn 

'krachtens art. 14 onder 2 °. 
(A.B.) 

Wij JULIANA, enz.;. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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J. Pierik te Zwolle, tegen het bealuit van 
B. en W. -van Zwolle van 5 Oct. 1948, 3e Af
deling, No. 17, waarbij hem vergunning i■ 
geweigerd tot het opriciiten V'Qll een inrich
ting voor machinale houtbewerking aan de 
Astentraat te Zwolle, kadastraal bekend in 
aectie G No. 8908;-

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Juni 1949, No. 773/~; 

Op de voordracht van Onze Mini1ter van 
Sociale Zaken van 8 Juli 1949, No. 365, Af
deling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat het besluit van B. en W. steunt op 
de overwegingen, dat de machines, welke in 
de inrichting zullen worden geplaatat, veel 
lawaai zullen veroorzaken; dat, hoewel door 
het treffen van voorzieningen dat lawaai zal 
kunnen worden beperkt, dit toch ateeda dui
delijk hoorbaar zal blijven, hetgeen in een 
gebied, waar de bebouwing slechts voor kan
t.oordoeleinden en bewoning is bes1:emd, als 
ernstige hinder moet worden beachouwd; dat 
derhalve ernstige hinder van de inrichting zal 
worden ondervonden en niet zodanige maat" 
regelen kunnen worden getroffen, dat op af
doende wij.ze aan deze bezwaren wordt tege
moet gekomen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij sinds 1921 onder de naam Gebr. J. H. 85 
J. Pierik in dezelfde omgeving een aanne
mersbedrijf gevestigd had, waarin van hout
bewerkingsmachines gebruik werd gemaakt; 
dat deze firma in 1934 ontbonden werd, 
waarna zijn aannemenwerkplaata zonder ma
chines gevestigd bleef in het perceel Aster
straat ongenummerd; dat van 1934 tot 1940 
er geen voldoende economische reden was om 
tot aanschaffing van machines over te gaan 
in het afgesplitste bedrijf; dat de bedrijfs
economische omstandigheden nu dermate ge
wijzigd zijn, dat een goede bedrijfsvoering 
eist, dat het bedrijf gemechaniseerd wordt; 
dat de eis tot mechaniaering temeer klemt, 
nu de invoer van hout in hoofdzaak: incou
rante maten betreft; dat handhaving van de 
weigering medé zou brengen de noodzaak tot 
verplaateing van het bedrijf, naar een plaats, 
die ver van zijn woonhuis verwijderd zal .zijn, 
terwijl de bestaande werkplaats, achter zijn 
woonhuis gelegen, dan ongebruikt komt te 
staan; dat dit met recht grote verspilling van 
materiaal en kosten genoemd zou kunnen 
worden; dat de klachten ingediend zijn door 
personen, die allen ver verwijderd van zijn 
werkplaats wonen en dat kantoren in de om
geving niet gevestigd zijn; dat .zijns inziens 
de bezwaren sterk overdreven zijn, daar ~n 
aanvraag slechts het plaataen van ten hoogste 
2 à 3 houtbewerkingsmachines betreft, ter
wijl het in practijk gebleken is, onder an
deren in een naburig bedrijf ter plaatse, dat 
de daar Qmbcen wonende bewoners geen noe
menswaardige hinder van dat bedrijf onder
vinden; 

0. dat op grond van ontvangen ambtelijke 
inlichtingen moet worden aangenomen, dat 
de iQl'Îchting hinder van ernstige aard zou 
veroorz~ waaraan door het stellen van 

L. 1949 

voorwaarden niet kan worden tegemoet ge
komen• 

dat de vergunning derhalve terecht door 
B. en W. is geweigerd; 

dat de vraag, of de appellant in 1934 het 
recht gehad heeft ter plaatae een inrichting, 
als door hem bedoeld, te ezploiteren buiten 
beschouwing gelaten kan worden, daar dit 
recht dan nu toch vervallen zou .zijn krach
tens art. 14, onder 2e, der Hinderwet· 

Gezien de Hinderwet; ' 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. . 

14 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet au.tovervQer penoncn art, 37 J0

• 

art. 52.) 
Terecht is aan twee ondernemers ver

gunning verleend voor de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer, 
nu voorheen in de gemeente twee onder
nemers gevestigd waren in het bezit van 
een vergunning als hier bedoeld, onder 
bepaling, dat in totaal 5 motorrijtuigen 
mochten worden gebezigd en thans we
derom aan twee onderneniingen vergun
ning is verleend onder bepaling, dat in 
totaal 2 motorrijtuigen mogen worden 
gebezigd, zodat een vermeerdering van 
het aantal vergunninghouden of van hêt 
aantal te bezigen motorrijtuigen niet 
heeft plaats gehad. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

K. de Boer te Emmer Compascuum, tecen 
de beachikkingen van de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer van 21 Febr. 1948, 
Nos. Dr. 61-T 66 en Dr. 64-T 72, waarbij on
dencheidenlijk aan 0. Schepers te Emmen 
en aan de Firma J. Thedinga 85 Co. te Em
men veqwming ia verleend voor de uitvoe
ring van toerwagenritten en ongeregeld ver
voer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Juni 1949, No. 779/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 8 Juli 1!M9, No. 
A II 74 798/3 7439, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer; 

O. dat de Commisaie Vergunningen Per
,sonenvervocr bij bovengenoemde be1ehikkin
gen besloten heeft onderscheidenlijk aan G. 
Schepers te Emmen en de finna J. Thedinga 
85 Co, te Emmen :vergunning te verlenen voor 
de uitvoering van tocrwagenritten en onge
regeld vervoer onder voon,aarde, dat hier
voor voorlopig .!én motorrijtuig mag worden 
gebezigd, met dien verstande" dat in geen 
geval materieel, dat naar het oordeel van de 
Rijksinepect.eur van het Verkeer, hoofd van 
het district Drenthe van de Rijksverkeers
inspectie te Assen voor de uitoefening van 

25 
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autobusdiensten en/of de uitvoerinc WIP: 
groepsvervoer ter beschikking moet blijvenf 
mag worden gebezigd, en, wat de Yergunning 
aan G. Schepen betreft, dat de genoemdct 
Rijksinspecteur van het Verkeer onder bij
zondere omstandigheden kan toestaan, da1 
het aantal te bezigen motonijtuigcn wordt 
overschreden, overeenkomatig hetgeen in • 
betrokken overweging van het desbetreffen" 
de besluit tot uitdrukking ia gebracht; 

dat deze beschikkingen elk steunen op de 
overwegingen, dat de aanvrager nimmer een 
vergunning als bedoeld heeft gehad; dat te 
Emmen en omgeving echter behoefte aan ge
legenheid voor de uitvoering van toerwagenl 

,ritten en ongeregeld vervoer bestaat, waarin 
aanvrager kan en wil voorzien; dat de ont
wikkeling van de in de oorlog ernstig ver
atoorde vervoerverhoudingen nog niet zover 
is gevorderd, dat over voldoende gegevens 
kan worden beschikt, nodig voor de vaststel
ling yan grondslagen voor de vergunning
verlening ten behoeve van een redelijke en 
duurzame regeling van de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer, als
mede voor het bepalen van het aantal daarbij 
te bezigen motorrijtuigen; dat het mitsdien 
aanbeveling_ verdient om de vergunningver
lening, behalve in bijzondere gevallen te be
perken tot vroegere houden ener bedrijfs
vergunning, . als bedoeld in de Wet Autover
voer Penonen, en ondernemingen, die van 
het uitvoeren van toerwagenritten en onge
regeld vervoer voorheen hun bedrijf maakten 
en dit hebben voortgezet tot mobilisatie- of 
oorlogsomstandigheden dit onmogelijk maak
ten, voorzover nog of weer aan het vervoer 
deelnemend en/of willende deelnemen; dat 
het om dezelfde reden aanbeveling verdient 
bij het bepalen van bovenbedoeld aantal te 
hengen motorrijtuigen in de daarvoor in aan
merking komende gevallen voorlopig nog uit 
te gaan van het aantal, respectievelijk het 
hoogste aantal, genoemd in de laatstelijk ge
nomen beschikkingen; dat het in verband 
hiermede en met het oog op de mogelijkheid 
om binnen afzienbare tijd terzake regelend 
op te treden, aanbeveline verdient de duur 
van thans reeds te verlenen vergunningen 
voor de uitvoering van toerwagenritten en 
ongeregeld vervoer te beperken; dat uitdruk
kelijk de voorwaarde dient te worden ge
steld, dat geen materieel wordt gebezigd, dat 
voor de uitoefening van autobusdiensten 
en/of de uitvoering van groepsvervoer be
schikbaar moet blijven, terwijl ten aanzien 
van de aanvraag van G. Schepers nog ia over
wogen, dat voor.zover het in het besluit vast 
te stellen aantal motorrijtuigen voor de voor
.ziening in de vervoersbehoefte voor bijzon
dere gevallen plaatselijk ontoereikend blijkt, 
.zulks ter beoordeling van de betrokken Rijb
inspecteur van het Verkeer, dit aantal naar 
behoefte kan worden verhoogd, met dien 
verstande, dat niet wordt uitgegaan boven 1 
het aantal, waarover de aanvrager. op 1 Jan. 
1948 de uitsluitende beschikking had; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat bij 
van mening is, dat de aan G. Schepen te 

Emmen en de firma J. Thedinga & Co. te 
Emmen verleende vergunningen ten onrech
te zijn verleend, aangezien de betrokken on
dernemen zich voorheen nog nimmer met 
het toerwagenbedrijf hebben bezig gehouden 
en hij, appellant, voorts van oordeel ia, dat 
zich te hunnen aanzien ook geen bijzonder 
geval voordoet; · 

O. dat uit ambtelijke inlichtingen gebleken 
ia ,dat G. Schepers te Emmen en de firma J. 
Thedinga & Co. te Emmen beat;&ande bedrij-
ven voortzetten; ... 

dat voorheen te Emmen 2 ondernemers ge
vestigd w&:ren, in het be%it van een vergun
ning als hier bedoeld, o_nder bepaling1 dat in 
totaal 5 motorrijtuigen mochten worden ge
bezigd; 

dat thans wederom ,aan 2 ondernemingen 
vergunning i1 verleend, onde~ bepaling, dat 
in totaal 2 motorrijtuigen m01en worden ge-
bezigd; . 

dat derhalve een venneerdering van het 
aantal vergunninghouders oiet heeft plaats 
gehad, terwijl het aantal te bezigen motor
rijtuigen evenmin vermeerderd ia; 

dat mitsdien geoordeeld moet worden, dat 
terecht aan G. Schepers te Emmen en de fir
ma J. Thedinga & Co. te Emmen vergunning 
ia verleend voor de uitvoeri111 van toerwa
genritteQ en ongeregeld vervoer; 

G~ien de Wet Autovervoer Penonen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

• het beroep ongegrond te Yerldaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

ia belast enz. 

18 J1di 19,#9. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht 'a-Gravenhage. (Alge
meen Rljksambtenarenreglemeni artt. 
61 en 98). 

Ongeschikt anders dan tengevolge 
van ziels- of lichaamsgebreken is een 
departementsambtenaar, die, ambtelijk. 
met iemand ln relatie gekomen terzake 
van een aanvrage om een bedrijfsver
sunning, zich met een ondergeschikte 
twee maal op een zeer duur diner enz. 
laat onthalen en voorts voor degenen. 
aan wie de bedrijfsvergunning was ver
leend, tegen vergoeding optreedt als 
econQmisch adviseur en er dan, zonder
zijn superieuren ter7.&k.e In te lichten. 
ambtelijk aan medewerkt, dat aan die
personen van rijkswege een crediet 
wordt verstrekt. 

Deze gedragingen, gedeelteU,jk, leve
ren een overtreding van art. 61, 3e lid" 
a.r.a.r op. 

v., wonende te 's-Grave.nbage, klager. 
tegen: 

de Minister van Economiacbe Zaken, ver
weerder. 

Het Ambtenarenger. te •s-Oravenhage: 
W a.e tie feiten betreft: 
0. dat verweerder het navolgende op 1 S 
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December 1948 gedagtekende besluit beeft 
genomen: 

"Gelet op art. 98, eerste Ud, onder g, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Heeft goedgevonden: 
te · rekenen van · 1 .Januari 1949 aan de 

Heer V., geboren 7 .Januari 1918, eervol 
ontalag te verlenen. 

Afschrift van deze beschikking zal wor
den gemaden aan de A]gemene Rekenka
mer."; 

la rechte: 
0. dat een ambtenaar gelijk klager, blij

kens art. 98, te lid aanhef en sub g van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
kan worden ontsla.gen wegens onbekwaam
heid of ongeschiktheid voor het door hem 
beklede ambt, andel"'S dan op grond van 
ziels~ of lichaamsgebreken, zodat onder
zocht moet worden of verweerder aan kla
ger terecht op die grond ontslag beeft ver
leend: 

O. 41enaan.gaande, dat voor het Oerecbt 
Il' kom.en vast te staan, dat klager sinds 
medio 1946 de rang bekleedde van referen
daris bij het toenmaals gebeten Ministerie 
van Handel en Nijverheid, thans Ministerie 
van Economische Zaken, en daar de func
tie bekleedde van afdellngechef met onder 
zich werkmam een 16-tal ambtenaren, ter
wijl boven hem was gesteld een chet, die 
ook nog een andere afdellng leidde en die 
op zijn beurt was gesteld onder de Secre
tar1A~Generaal van het Ministerie; 

dat klager van een zekere U., met wie 
bij -ambtelijk in aanraking was gekomen en 
die, met het oog op een hem toegezegde, 
althans op 17 Mei 1946 verleende bedrijfs
vergunning en- in verband met de ambte
lijke diensten, welke klager ten behoeve 
van de verlening van die bedrijfsvergun
ning had verricht, een uitnodiging heeft 
ontvangen en aanvaard om In Amsterdam 
tezamen met de hem ondergeschikte amb
tenaar IL op een diner te worden ontmia.Id; 

dat dit onthaal, dat heeft plaats gehad 
op 1 Mei 1946, waarbij ,.Atlantlc", ,.Ca.Uën
te" en "Villa Deste" ln Amsterdam zijn 
bezocht en zeer veel heeft gekost en waar
voor klager en voornoemde H. per auto 
van 's-Gravenhage zjjn gehaald en daar
heen teruggebracht is gevolgd door · een 
tweede soortgelijk onthaal op 11 Mei 1946, 
waarbij nu de echtgenote van klager en 
H. mede tegenwoordig waren: 

dat klager daarna een functie als eco
nomisch adviseur heeft aanvaard bij de 
personen U. en S. voor wie de bedrijfsver
gunning op 17 Met 1946 was verleend, 
tegen een vastgestelde vergoeding van 
t 200 per maand en die functie heeft utt
geoefend tot hem bleek, dat U. en S. prac
tlsch geen cent bezaten, hebbende klager 
nog wel In Juni 194 7 een bedrag van f 400 
ontvangen, naar hij aangeeft, ter leen en 
na zijn schorsing door hem terugbetaald; 

dat klager van het vorenstaande geen 
kenni& heeft gegeven aan een zijner supe
rieuren; 

O. dat k]ager bliJkena het klaa;gachrlft 

·van oordeel is, dat de noodma.k om toe
stemming te vragen, op grond van art. 81 
va.n het Alge.neen Rijk8e.mbtenarenregle
ment niet aanwezig was. hetgeen het Ge
recht beaamt, vermits ook het voorschrift 
van de toenmalige Secret&rls-Genera.a.l van 
het Departement van Landbouw en Visse
rij van 10 April 1942 no. 248 Kab., afd. 
Comptabiliteit, na de bevrijding niet meer 
van kracht was en bovendien, naar het 
Gerecht wil aannemen, niet aan klager be
kend is· geweest; 

O. dat klager daaraan verbindt, dat hem 
door verweerder geen Inbreuk op art. 81, 
voormeld, wordt verweten en zulks in zo
vere terecht, dat verweerd-er hem, zonder 
hem de overtreding van een bepaald arti
kel ten la.ste te leggen, ongeschikt heeft 
geacht voor de .door hem beklede functie: 

0. dat de inhoud van art. 61, evenals die 
va.n de artikelen 62 en 63 van het Alge
meen Rljksambtenarenreglement echter wel 
mede maatstaf behoren te zijn en kenne
lijk ook voor verweerder zijn geweest, bij 
de beoordeling van klagers ongeschikt
-held; 

O. dat het 8de Ud van art. · 61 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement be
paalt: 

,.In elk geval la het de ambtenaar ver
boden, een nevenbetrekking te aanvaar
den of nevenwerkzaamheden te verrichten 
of nering en handel te drijven, indien dit: 

a. schadelijk kan zijn voor zijn dienet
vervulUng: 

b. niet in overeenstemming is met het 
aanzien van zijn ambt."; 

0. dat het Gerecht wel kan aanvaarden, 
dat U. voor de eerste feestgelegenheid kla
ger heeft betuigd, dat bij de uitnodiging 
uitsluitend hottelljkhei~ waardering en. 
zuivere bedoelingen voorzaten, doch dat 
klager niettemin de uitnodiging voor een 
speciaal belegd diner, op een avond, In een 
ver van de plaats zijner dienstvervulllng 
gelegen stad, waaraan kosteloos halen en 
brengen met een auto was verbonden, had 
moeten afslaan en met de wetenschap op 
het eerste diner met wat daaraan werd 
verbonden, opgedaan, allerminst een over
eenkomstige uitnodiging voor hem en zijn 
echtgenote met een hem ondergeschikt 
ambtenaar met diens echtgenote, had mo
gen aanvaarden; 

0. dat voor het Gerecht voorts, gelet op 
klagers persoon, zijn opleiding en het ver
antwooro.elijke ambt, dat hij bekleedde, 
vaststaat, dat klager uit de ervaringen, 
dle hij tot medio 1946 met u. en 8. had 
opgedaan, zich bewust moet zijn geweest 
dat hij door de functie van economisch ad
viseur te aanvaarden zich t.a.v. de na
leving van art. 61, Se Ud van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement in gevaar begaf 
en in de uitoefening van die functie, waar
door hij het doen en laten va.n U. en S. 
beter moet hebben leren kennen, zich moet 
hebben gerealiseerd, dat het uitoefenen 
van die nevenfunctie voor hem geen pas 
gat en strijdig was met voormeld a.rt. 81, 
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3e Ud, mde.t hij die functie niet had moe
ten blijven uitoefenen tot hem bleek dat 
U. en s. practtach. geen cent be7.8.ten: 

0. dat klager bij klaagschrift nog heeft 
opgemerkt, de.t het verleende ontslag moet 
worden los gezien van de vraag of hij zich 
al of niet schuldig heeft gemaakt aan het 
hem door de Officier van Justitie voor cor
ruptle-•ken ten laste gelegde ; 

o. dlf!Da&Dpande, dat bli,i'kens de ge" 
dlngstukken u" S. en Jdaaer ziJn vervolgd 
als verdachte van overtreding van a.rt. 826 
Sr., doch dat terzake door de Arr.-Recht
bank geen eindvonnis la gewezen, wegens 
het niet verschijnen va-n een getuige; 

o. dat die vervo]glng verband houdt met 
de verstrekklug van Rijkswege aan U. of 
aan de Verkooporganlaatle der Verenigde 
bedrijven Mammora N.V. i.n oprichting, 
van een credlet van f 100.000, ressorterende 
de behandeling van de aanvraag van dat 
credlet ondel" de onder klagers leldlng 
staande afdeling;, 

O. dat blijkens de gedingstukken de ver
lening van een dergeljjk credlet mede af
h&nkelijk is van de integriteit. de be
kwaamheden en de financiële capaciteiten 
van de aanvragers, t. a. waarvan wat U. 
c.s. betreffende ook van Departements
wege inlichtingen z.Un verkregen en ver
strekt, waarbij klager In zijn ambtelijke 
funotte persoonliJk. ten nauwste was be
trok.ken; 

0, dat klagel" daarbij, ondanks zijn per
soonlijke relatie tot U. c.s., niettemin zijn 
volle ambtelijke medewerking heeft ver
leend aan de verstrekking van dat credlet. 
zonder ook maar een van zUn superieuren 
in te lichten omtrent zijn verhouding tot 
l]. c.s. en wat hem daardoor bekend was 
pworden; 

• 0. de.t wellswaar niet la komen vast te 
staan, dat klager valse gronden voor de 
vel"lenlng van het credlet heeft bijgebracht, 
doch dat zijn behandeling van en zljn op
treden In deze aangelegenheid wel zodanig 
is geweest, dat geen vertrouwen meer In 
hem kan worden gesteld; 

O. dat uit deze gedragingen en houding 
van klager bliJkt, niet alleen, dat hij het 
voorschrift van art. 61 van het Algemeen 
Rljksambtenarenreglement heeft overtre
den, doch ook. dat hij behept is met eigen
schappen van karakter en gemoed, die hem 
onbekwaam of ongeschikt maken voor het 
door hem beklede ambt: 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep tngesteld. 

(A., B.) 

19 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hindenm: art. 21.) 

Aangezien voor de inrichting de daar
voor vereiste vergunning niet ia ver
leend, hebben B. en W. terecht het 
voortzetten van de werkzaamheden in 
de inrichting verboden. Het ver.zoek 
van appellant om uitstel vindt geen 
steun in de wet. (A.B.) 

Wij JULIANA, ma,; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. J. G. Mager te Amsterdam, tegen het be
■luit van burgemeester en wethouden der ge
meente Amsterdam van 4 Nov. 1948, No. 
2040 K.K.H.W. 1947/12/244a V.H., waarbij 
hem is verboden de werkzaamheden in de 
maal- en menginrichting van lijm en gela
tine, in een gebouwtje achter de percelen Am
steldijk 6 en 7 (Zuid) te Amsterdam, voort 
te zetten; 

De Raad V$D State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juni 1949, No. 840/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 13 Juli 1949,, No. 388, Af
deling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij besluit van 4 Nov. 1948 aan 
de appellant als hoofd van de maal- en meng
inrichting van lijm en gelatine Ûl een ge
bouwtje achter de perceJen Amstcldijk 6 en 
7 te Amsterdam (Zuid), de voortzetting van 
de werkzaamheden in deze inrichting hebben 
verboden en hem tevens te kennen hebben 
gegeven, dat de in de inrichting aanwqe 
werktuigen en toestellen, ter bekrachtiging 
van dit verbod, desnoods zouden worden ver
zegeld; 

dat dit bealuit steunt op de overwegingen 
dat niet' ia voldaan aan het achrijven van 
burgemeester en wethouders van 27 Mei 
1948, No. 12/244 V.H., waarbij J. J. G. Ma
ger is gewaanchuwd binnen drie maanden 
na uitreiking van dat schrijven de maal- en 
menginrichting van lijm en gelatine uit een 
gebouwtje achter de percelen Amsteldijk 6 
en· 7 (Zuid) te verwijderen; dat genoemde 
inrichting zonder de daarvoor, ingevolge de 
Hinderwet, vereiste vergunning in werking 
ia; dat een zodanige vergunning, zo zij wordt 
aangevraagd, ter plaatae niet in uitzicht kan 
worden gesteld, zulks op grond van het be
paalde in de Verordening ex artikel 4, sub 2, 
van de Hinderwet, vastgesteld 19 Nov. 1947; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij begin 1944 van de stedelijke overheid een 
mondelinge voorlopige vergunning verkreeg 
om het maal- en mengbedrijf "De Amstel" 
e.v. ter plaatse aan te vangen en daarvoor 
tevens van het Gemeente-Energiebedrijf de 
nodige electriciteit kreeg toegewesen. waarop 
het bedrijf officieel op 1 Mei 1944 een aan
vang nam; 

dat het Gemeentebestuur door het Ge
meentelijk Bouw- en Woningtoezicht mede
deelde weliswaar bezwaren te hebben, doch 
dat men de vestiging als proef wilde toestaan: 
dat hij, appellant, bekend met het standpunt 
van Bouw- en Woningtoezicht, reeds spoedig 
een ander perceel heeft gezocht en is blijven 
zoeken. doch dat hij er niet in gcalaagd is er 
een te vinden; dat hij er ook thans niet in ge-
1slaagd is een andere geschikte bedrijfsruimte 
te vinden; dat hij geenuins heeft stilgezeten, 
doch advertenties heeft geplaatst in het dag
blad ,,Parool" en in "De Woningcourant,,; 
dat hij ook celf dringend een ander onderdak 
voor zijn bedrijf nodig heeft, daar het huidige 
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te klein ia; dat hij zich op overmacht moet 
beroepen, nu alle redelijkerwijze in het werk 
te stellen pogingen tot dusverre zonder suc
ces zijn gebleven; dat de saak aan de zijde 
van burgemeester en wethouders veel min
der urgent ia, aangezien er a. nimmer enige 
klacht is ontvangen over hinder, zoals de ge
meente ook tegenover hem heeft erkend; b. 
in de omliHende percelen dan ook voor een 
groot deel eveneens werkplaatsen en derge
lijke zijn gevestigd, zoals duidelijk blijkt uit 
een situatie-1ehets; dat het hem bekend ia, 
dat de omwonenden ook geen bezwaren heb
ben; dat de installatie, waartegen burge
meester en wethouders speciaal bezwaar heb
ben, slechts zo nu en dan, en dan steeds heel 
kort, in werking is, gemiddeld zeker niet meer 
dan een halve dag per week; dat het bezwaar 
van burgemeester en wethouders, dat het on
derhavige huizenblok als bestemd voor be
woning wordt beschouwd, van zuiver formele 
aard is; dat de gemeente Amsterdam metter
tijd bedrijfsterrein zal gaan uitgeven; dat hij 
appellant, hoopt een terrein te kunnen be
machtigen; 

0. dat, aangezien voor de bovengenoemde 
inrichting de daarvoor vereiste vergunning 
niet is verleend, burgemeester en wethouders 
van Amsterdam terecht met toepassing van 
art. 21 der Hinderwet het voortzetten van de 
werkzaamheden in deze inrichting hebben 
verboden; 

dat het verzoek van appellant om uitstel 
geen steun vindt in de wet; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Minister van Sociale Zaken ia be

last enz. 

11 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT, 
(Woningwet art. 37). 

Wel hebben Ged. Staten terecht een 
belanghebbende, die si.eb niet met be
zwaren tot de Raad had gewend, niet in 
zijn bij hen ingediende bezwaren ont
vangen, doch zij hebben terecht demo
gelijke benadeling van een eerst onder 
hun aandacht gebracht belang bij de be
oordeling van het plan in overweging 
genomen. Een redelijke toepassing van 
art. 3 7 brengt mede, dat ook militaire 
belangen in die beoordeling worden be-
trokken. _ 

De omstandigheid. dat tengevolge van 
een aanvankelijk bij een appellant aan
wezige onjui,te voorstelling bij de Raad 
formeel een ander bezwaar werd inge
diend dan later bij Ged. Staten belet 
niet, dat dit college het ingebrachte be
zwaar in aanmerking neemt, daar in we
zen in beide gevallen hetzelfde bezwaar 
naar voren is gebracht. 

(A.B.) 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het bemep, ingesteld door 

de raad der gemeente Zeist tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 5 Oct. 1948, 
2e afdeling, nd. 3273/1694, waarbij onder 
meer goedkeuring is onthouden aan een ge
deelte van het uitbreidinpplan in hoofdzaak 
c.a. voor het gedeelte der gemeente Zeiat, 
voorzover niet begrepen in enig plan in on
derdelen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van BestuUI', gehoord, advies van 1 
Juni 1949, no. 659/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 19 
Juli 1949, no. 85775, Afdeling Juridische Za
ken; 

0. dat de raad der gemeente Zeist in zijn 
vergadering van 5 April 1948 heeft va1t1e
steld een uitbreidingsplan, met bijbehotende 
,,Algemene Bepalingen", als bèdoeld in art. 
36 der Woningwet, voor het gedeelte der ge
meente, voorzover niet begrepen in enig plan 
in onderdelen, zoals een en ander is uitge
werkt op de bij dit besluit behorende teke
ning; 

dat Ged.' Staten van Utrecht bij besluit 
van 5 Oct. 1948, 2e afdeling, No. 32 73/1694, 
dit plan hebben goedgekeurd, behoudens 

le voorzover het betrekking heeft op het 
terrein van het zogenaamde Kamp van Zeist 
en 2e. voorzover het betrekking heeft op het 
tot Bos I bestemde deel van het landgoed 
,,Zandbergen", aan welke gedeelten zij goed
keuring onthielden; 

dat deze onthouding van goedkeuring 
steunt op de overwegingen, dat tegen het 
voormelde uitbreidingsplan bij hun college 
bezwaren zijn ingebracht onder meer door le. 
de Luitenant-Kolonel der Genie G. C. Kook, 
Hoofd Afdeling Nieuwe Werken van het Bu
reau Aanleg, Beheer en Onderhoud van 
Vliegvelden, te Amsterdam, en 2e. het Kerk
genootschap der Zevende-Dags Adventisten 
in Nederland te 's-Gravenhage; dat de onder 
le genoemde adressant, in verband met het 
bepaalde in art. 37, 3e lid der Woni~ in 
zijn bezwaar niet kan worden ·ontvangen, 
aangezien hij tegen het ontwerp-plan geen 
bezwaar bij de raad der gemeente Zeist heeft 
ingediend; dat hun college desondanks aan
leiding vindt het door adressant ingebrachte 
bezwaar ambtshalve in overweging te nemen; 
dat de adressant voornamelijk bezwaar heeft 
tegen de bestemming tot boagebied van het 
%<>genaamde Kamp van Zeist, aangesien 
dientengevolge bij het Rijk aanhangige 
bouwplannen worden verijdeld-; dat, wat dit 
bezwaar betref~ het land■belang de uitvoe
ring van de voorgenomen werken ter plaatse 
vordert, waar nog bijkomt, dat het zogenaam
de Kamp van Zeist van oudsher als militair 
terrein bekend staat en als zodanig gebruikt 
is, zodat de bestemming tot bosgebied die 
hieraan thans gegeven ia, met dit historisch 
gebruik in strijd is; dat hun college op grond 
van het vorenstaande van oordeel is, dat het 
thans door een omwalling begrensde terrein 
van het zogenaamde Kamp van Zeist voor: 
militaire doeleinden dient te worden be1temd. 
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daaronder begrepen het te 111:ichtcn gebouw 
van de Vlieg-mediache Dienst; dat immers in 
dit geval het landsbelang .zo zwaar weegt, dat 
het belang van de instandhouding van het 
natuurschoon hiervoor dient te wijken; dat 
mitadien de bestemming tot bosgebied van 
het "Kamp van Zeist" niet kan worden ge
handhaafd en het uitbreidingsplan, voor.zover 
hierop betrekking hebbende, niet voor goed
keuring vatbaar ia; dat de onder 2e genoemde 
adressant, eigenaar van het landgoed "Zand
bergen", als bezwaar aanvoert, dat het aan 
de adressant op grond van het uitbreidings
plan verboden zal .zijn om uitvoering te ge
ven aan .zijn voornemen om op dit landgoed 
aan de Prins Alexanderweg of aan de Erica
weg woningen te plaataen voor peraonecl en 
docenten en om voorts midden in het bos een 
tehuis te bouwen voor Ouden van Dagen en 
elders op het landgoed een sanatorium te 
stichten; dat, wat dit bezwaar betreft, het 
bestuur van voornoemd Kerkgenootachap uit 
de onvolledige inlichtingen, die het v66r de 
aankoop van het landgoed ter gemeente
aecretarie heeft ontvangen, te goeder trouw 
de conclusie heeft getrokken, dat op een re
delijke bebouwingsmogelijkheid zou mogen 
worden gerekend; dat zonder .zodanige be
bouwingsmogelijkheid het Kerkgenootschap 
van de aankoop zou hebben afgezien: dat, nu 
tengevolge van onvolledige inlichtingen· bij de 
adressant ongegronde verwachtingen zijn ge
wekt, hun college in pricipe er van uitgaat, 
dat, mits stedebouwkundig verantwoord, 
een redelijke bebouwing dient te worden toe
gelaten; dat, wat hier ook van zij, hun college 
van oordeel is, dat, indien in het midden van 
het bij het landgoed behorende bos en van de 
openbare weg af aan het oog onttrokken eni
ge bebouwing wordt toegelaten, mèt behoud 
van het natuurschoon ook de belangen van 
de adressant .zouden zijn gediend, 2:odat 
voor een bouwverbod geen voldoende gron
den aanwea:ig zijn; dat mitsdien de bestem
ming van dat deel van het landgoed, waar 
thans uitsluitend bosbouw mag worden uit
geoefend, niet kan worden gehandhaafd en 
het uitbreidingsplan, voor.zover hierop be
trekking hebbende, niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat de raad der gemeente Zeist tegen het 
besluit van Ged Staten in beroep is geko
men, voor.zover daarbij goedkeuring ie ont
houden aan het door hem op 5 April 1948 
vastgestelde plan van uitbreiding; 

dat de appellant met betrekking tot het 
terrein van het .zogenaamde Kamp van Zeist 
aanvoert. dat·de belanghebbende-ri1ksinstan
tiea zich v66t de vaststelling van het uitbrei
dingsplan niet met bezwaren tot hem hebben 
gewend, om welke reden de betrokken rijka
functionari■ die wel een adres richtte tot Ged. 
Staten, door dat college niet-ontvanlrelijk 
moest worden verklaard; dat Ged. Staten 
deaondanks het ingebrachte bezwaar ambtl.;. 
halve in overweging hebben genomen; dat, 
moge dit formeel al verdedigbaar zijn, .zulks 
naar zijn mening -materieel·niet het geval ia, 
omdat op deze wijze toch aan hem, appellant, 

de gelegenheid onthouden is om van zijn me
ning ten opzichte van bedoeld bezwaar aan 
Ged. Staten blijk te geven v66r dat college 
ter.zake een beslissing nam; dat de wetgever 
zulks kennelijk ook niet heeft gewild en 
daartoe heeft bepaald, dat alleen die belang
hebbenden zich met bezwaren tot Ged Sta
ten kunnen richten, die zich eerst tot de ge
meenteraad hebben gewend; dat dan ook 
terecht in de Memorie van Antwoord (Twee
de Kamer 1931) nopens artikel 38 der Wo
ningwet werd verklaard, dat het eia is van 
goede orde, dat de raad alle bezwaren kan 
overwegen en dat alleen over door de raad 
niet-erkende bezwaren door de hogere in
stanties wordt geoordeeld; dat deze bedoe
ling van de wetgever niet tot haar recht 
komt, indien Ged. Staten de ten onrechte in
gediende bezwaren ambtshalve toch in over
weging gaan nemen; dat het zijns inziena 
minder juiate van dit standpunt wel zeer in 
het oog springt nu uit de beslissing van Ged. 
Staten kan worden afgeleid, dat niet enige 
bedenking tegen het uitbreiding1plan op zich 
zelf, doch uitsluitend het in strijd met de 
wet ingediende bezwaar de gedeeltelijke niet
goedkeuring tot gevolg heeft gehad; dat het 
wel in overweging nemen van het ingediende 
bezwaar er zijns in.ziens in elk geval toe had 
moeten leiden, dat aan het gemeentebestuur 
de gelegenheid was geboden tijdig van te vo
ren tegen-argumenten ter kennis ·van Ged. 
Staten te brengen, hetgeen echter niet is ge
schied; dat Ged. Staten zich bij het nemen 
van een beslissing omtrent het onderhavige 
onderdeel van het plan hebben laten leiden 
door de overwegingen, dat ·het landsbelang 
de uitvoering van de voorge-nomen werken 
ter plaatse vordert, waar nog bijkomt, dat het 
zogenaamde Kamp van Zeist van oudsher ala 
militair terrein bekend staat en als zodanig 
gebruikt is, .zodat de bestemming tot bosge
bied, die hieraan thans gegeven ia, met dit 
historisch gebruik in strijd is, en dat in dit 
geval het landsbelang zo zwaar weegt, dat 
het belang van de instandhouding van het 
natuurschoon hiervoor dient te wijken; dat 
een zodanige motivering zijns inziens geen 
recht laat wedervaren aan de belangen, welke 
bij de beoordeling van een uitbreidingsplan 
krachtens de Woningwet in aanmerking mo
gen komen; dat de%e belangen naar .zijn oor
deel uitsluitend op hun atedebouwkundige 
waarde behoren te worden afgewogen; dat hij 
met nadruk wil vaststellen, dat het Kamp 
van Zeist geenuins als het enige geschikte 
terrein voor het beoogde doel behoeft te wor• 
den aangemerkt, hetgeen blijkt uit het feit, 
dat aanvankelijk het voornemen heeft be
staan het gebouw voor de Vlieg-medische 
Dienst elden.. te 111:ichtcn; dat later op dit be
sluit werd teruggekomen. omdat een aankoop 
van het daartoe benodigd terrein te bezwa
rend werd geacht, nu het Rijk voldoende ei
gen grond heeft in het Kamp van Zeist; dat 
.zijns indens hiermede duidelijk ia gedemon
streerd, dat in casu uitsluitend financiële en 
niet militair- technisçhc belangen de doorslag 
hebbe~ gegeven en dat generlei rekening i1 
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gehouden met enige "planning" in het kader 
van de Woningwet; dat bekend ia, dat het 
voornemen bestaat ter plaatse tevens een 
grote centrale werkplaats voor al het rollend 
materieel van de luchtstrijdkrachten en een 
kazerne voor ten minste 500 manschappen te 
stichten; dat hij in beginsel niet afwijzend 
staat tegenover het, na gemeenschappelijk 
overleg, ter plaatse toelaten van enige nood
zakelijke bebouwing, mits deze van geringe 
hoogte zij; dat de beslissing van Ged. Staten 
echter beoogt een onbeperkte bebouwing mo
gelijk te maken; dat het onderhavige uitbrei
dingsplan op aandrang van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en van Ged. Staten tot 
stand is gekomen, speciaal met de bedoeling 
de nog onvoldoend beschermde bosgebieden, 
gelegen buiten de bebouwde kom, veilig te 
stellen voor een uit landschappelijk oogpunt 
ongewenste bebouwing; dat het mogelijk ge
acht moet worden om in de omgeving van 
Soesterberg in samenwerking tussen de ge
meenten Soest en Zeist met vertegenwoordi
gers van de Minister van Oorlog een plan
matige bebouwing te ontwerpen; 

dat de appellant met betrekking tot het 
tot Bos I bestemde gedeelte van het landgoed 
,,Zandbergen" aanvoert, dat het Kerkgenoot
schap der Zevende-Daga-Adventisten vóór 
de vaststelling van het uitbreidingsplan bij 
zijn tot hem gericht schrijven van 10 Dec. 
194 7 als bezwaar tegen dat plan heeft aan
gevoerd, dat daarin genoemd landgoed niet 
zou zijn· begrepen én dientengevolge be bou
wing daarvan uitgesloten zou zijn; dat, daar 
evenbedoelde mening onjuist was - het 
landgoed is wel in het plan opgenomen en 
een bebouwing, zij het in beperkte mate, is 
wel toegelaten - adressant in zijn "bezwaar" 
door hem niet-ontvankelijk moest worden 
verklaard; dat volgens constante jurispruden
tie van een terecht uitgesproken niet-ont
vankelijkverklaring geen beroep kan worden 
ingesteld; dat desondanks Ged. Staten een 
bij hem ingediend bezwaarschrift van adres
sant (niet ambtshalve) in behandeling heb
ben genomen; dat hem dit alleen reeds om 
formele redenen onjuist voorkomt terwijl ook 
materieel gezien dit bezwaarschrift zijns in
ziens buiten behandeling had moeten blijven; 
dat adressant toch tegenover Ged. Staten 
kennelijk andere bezwaren heeft ontwikkeld, 
dan de bedenking, welke hem, appellant, ter 
kennis was gebracht; dat hij uit dien hoofde 
geen gelegenheid heeft gehad zich over die 
bezwaren te beraden voor het uitbreidings
plan werd vastgesteld, terwijl ook daarna zo
danige gelegenheid niet is geboden; dat Ged. 
Staten terzake onder meer overwegen: dat 
de adressant als bezwaar aanvoert, dat het 
aan hem verboden zal zijn om op dit land
goed woningen, een tehuis voor ouden van 
dagen en een sanatorium te bouwen en dat, 
nu adressant uit de vóór de aankoop van het 
landgoed ter gemeentesecretarie verstrekte 
onvolledige inlichtingen te goeder trouw op 
een redelijke bebouwingsmogelijkheid mocht 
r•kenen, hun college in principe er van uit
g4at, dat mits stedebouwlrundig verantwoord, 

1 

een redelijke bebouwing dient te worden toe
gelaten; dat hij, app., van oordeel is, dat het 
karakter van dit landgoed door een bebou
wing van het bijbeh. terrein dermate zou wor
den aangetast, dat het natuurschoonterplaat-
se ernstig schade zal lijden; dat van te voren 
tussen het kerkgenootschap en de gemeente 
gepleegd overleg - ware zulks verlangd -
wellicht tot een bevredigende oplossing zou 
hebben kunnen leiden, terwijl een zodanig 
overleg ook na goedkeuring van het uitbrei
dingsplan mogelijk blijft; dat de bewering, 
dat ter secretarie onvolledige gegevens zijn 
verstrekt, elke grond mist; dat toch v66r de 
aankoop van het landgoed namens het kerk
bestuur ter secretarie is geïnformeerd naar de 
toenmaals bestaande bebouwingsmogelijkhe
den, bij welke gelegenheid werd aange
toond, dat het landgoed (nog) buiten het uit
breidingsplan lag, en dat voorts een herzie
ning van het plan binnen afzienbare tijd te 
verwachten viel, doch dat het niet bekend 
was welke mogelijkheden het nieuwe in ont
werp nog niet gereed zijnde plan zou bieden; 

0. wat betreft het terrein van het zoge
naamde Kamp van Zeist; 

dat krachtens art. 37, lid 3, van de Woning
wet slechts die belanghebbenden bezwaren 
-tegen een uitbreidingsplan kunnen indienen, 
die zich met bezwaren tot de raad hebben 
gewend; 

dat derhalve de Luitenant-Kolonel der Ge
nie, Hoofd Afdeling Nieuwe Werken van het 
Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van 
Vliegvelden te Amsterdam, toen hij bezwa
ren had tegen het ontwerp-plan, deze aan de 
raad der gemeente Zeist had behoren ken
baar te maken; 

dat dan de gemeenteraad van Zeist bij het 
vaststellen van het plan met die bezwaren re
kening had kunnen houden; 

dat, nu de genoemde functionaris zijn be
zwaren eerst bij Ged. Staten van Utrecht 
heeft ingediend, deze hem terecht daarin niet 
hebben ontvangen; 

0. dat dit college echter, daar het tot zijn 
taak behoort omtrent de goedkeuring van het 
plan te beslissen, terecht tot een zo juist mo
gelijke afweging van verschillende belangen 
trachtte te geraken; 

dat het feit, dat op mogelijke benadeling 
van een bepaald belang niet reeds bij de ge
meenteraad, doch eent bij Ged. Staten (met 
nadruk) gewezen wordt, geen grond kan op
leveren om dat belang bij de beoordeling van 
het plan niet in overweging te nemen; 

dat een redelijke toepassing van art. 3 7 
der Woningwet mede brengt, dat ook militaire 
belangen in de beoordeling worden betrok
ken; 

dat op grond van ontvangen ambtelijke in
lichtingen moet worden aangenomen, dat de 
militaire belangen inderdaad dringende voor
ziening behoeven, terwijl niet aannemelijk is 
gemaakt, dat buiten het onderhavige terrein 
op korte termijn in deze belangen voorzien 
kon worden; 

dat mede op grond van hetgeen werd me
degedeeld in de openbare vergadering van de 
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Afdeling, waarin over deze zaak venlag werd 
uitgebracht, aangenomen kan worden, dat 
bij de uitvoering van de uit militair oogpunt 
noodzakelijke bouwwerken tevens met het 
natuunchoon rekening zal worden gehouden; 

dat Ged. Staten mitadien aan het bierbe
doelde gedeelte van het plan terecht goed
keuring hebben onthouden; 

0. wat betreft het tot Bos I bestemde ge
deelte van het landgoed ,,Zandbergen": 

dat het Kerkgeoootachap der .Zeveode
Daga Adventisten genoemd landgoed in het 
jaar 194 7 aankocht met het voornemen daar
op een theologische achool, enige woningen, 
een tehuis voor ouden van dagen en een sa
natorium te bouwen; 

dat het Kerkgenootschap derhalve het 
recht had om tegen het ontwerp van het plan 
bezwaren in te dienen en vervolgens tegen de 
daarop genomen beslissing bij Ged. Staten 
bezwaren in te dienen; 

dat hieraan niet afdoet de omstandi&heid, 
dat tengevolge van een aanvankelijk bij het 
kerkbestuur aanwezige onjuiste voontelling 
bij de raad formeel een ander bezwaar werd 
ingediend dan later bij Ged. Staten; 

dat in wezen in beide gevallen hetzelfde 
bezwaar naar voren is gebracht, namelijk de 
door het uitbreidingsplan ontstane onmoge
lijkheid om de bedoelde bouwwerken uit te 
voeren; 

dat op grond van ontvangen ambtsberich
ten moet worden aangenomen, dat de plan
nen van het Kerkgenootachap tengevolge van 
het uitbreidingsplan, zoals het thans door de 
1emecnteraad van Zeist is vastgesteld, inder
daad een ernstige belemmering zouden on
dervinden, zonder dat zulks met het oog op 
belcherming van het natuurschoon noodza
kelijk: ia; 

dat derhalve door Ged. Staten ook aan dit 
gedeelte van het plan terecht goedk:eurinc is 
onthouden: 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting is belast enz. 

26 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

De band tuasen de gemeente R. en de 
vader van de mjnderjarigc patiente heeft 
slechts hierin bestaan, dat hij met zijn 
schip in 1 jaar 18 maal van de haven al
daar gebruik: heeft gemaakt 1:onder dat 
voor njn schip een vaste ligplaats was 
aanaewezen, en dat hij met zijn gezin in 
het bevolkingsrcgisted dier gemeente 
stond iaceechreven. In verband hiermede 
kan geen gemeente worden aangewezen 
als woonplaats voor toepassing van art. 
39. 

Wij JULIANA, em.; 
Be.lissende het geachil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Geertje Hoo
geveen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
Juli 1949, No. 71/1 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandae Zaken van 19 Juli 1949, No. 
18392 (W), Afdeling Maatschappelijke 
Zorg I (Bureau AJgemene en Juridische Za-
ken); . 

0. dat op 15 October 1947 door de burge
meester van Rotterdam, in de Psychiatrische 
Inrichting "Maasoord" te Poortugaal in be
waring werd gesteld 1Geertje Hoogeveen, ge
boren 26 April 1927 te Amsterdam, minder
jarige dochter van Geert Hoogeveen en 
Geertje Hoekstra, terwijl de rechterlijke 
machtiging, bedoeld in art. 39, lid 1 der Ar-

. menwet, op 15 ,of 16 October 1947 :werd aan
gevraagd; 

dat burg~ en wethouders van Rot
terdam in een brief van 30 December 1947 
schrijven, dat de vader van de patiënte aan 
boord van het vaartuig uSexta" woont; dat, 
hoewel hij sinds 18 October 1946 in het be
volkingsregister van deze gemeente is opge
nomen, bij toch niet geacht kan worden 
woonplaats aldaar te hebben, aangezien bij 
1onderzoek: gebleken is, dat voor het schip 
geen vaste ligplaats gereserveerd ia; dat rij 
op grond hiervan verzoeken, dat de koaten 
van transport en verpleging in genoemde in
richting voor rekening van het Rijk worden 
genomen; 

dat burgemeester en wethouder• van Rot
terdam in een later ach.rijven van 28 Febr. 
1948 nog berichten, dat de vader van de pa
tiënte met .zijn schip in 1947 achttien maal 
van de Roterdamse havens heeft gebruik ge
maakt; 

dat Gedep. Staten van Zuidholland bij 
brief van 30 Maart 1948 schrijven, dat de 
omstandigheid, dat het bedoelde schip in 
194 7 18 maal van de Rotterdamse havens ge
bruik heeft gemaakt, bii hun college de vraag 
doet rijzen, of tussen dit schippengezin en de 
gemeente Rotterdam het bestaan van enige 
band dient te worden aangenomen; dat zij, 
in aanmerking nemende, dat het gezin bo
vendien in het bevolkingsregister der ge
meente Rotterdam is ingeschreven, welke in
achrijving op zichzelve beschouwd overigens 
voor de toepassing van art. 39 der Armen
wet, gelijk bekend, niet van zoveel belang ia, 
aanvankelijk menen, dat hun hierboven ge
stelde VTllag, bevestigend dient te worden be
antwoord; 

dat burgemeester en wethouders van Rot
terdam naar aanleiding hiervan 9Chrijven, 
dat voor zover hun bekend, steeds het begin
lel gegolden heeft, dat kosten als bierbe
doeld, indien zij een· lid der varende bevol
king betreffen, wiens IChip geen vaste lig
plaats in de betreffende gemeente heeft, door 
het Rijk dienen te worden gedragen; dat het 
schip "Sezta'', waarop de betrokkene voer, 
in Rotterdam in 1947 geen vaste ligplaat:s 
had. waaraan niet .afdoet. dat het in dat jaar 
18 maal van de Rotterdamse havens gebruik 
heeft gemaakt; dat de vraag, of er tussen het 
schipperagain van Hoogeveen en hun ge-
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meen1;e enige band dient te worden aangeno
men, derhalve ontkennend beantwoord dient 
te worden; 

0. dat de band tussen de gemeente Rotter
dam en de vader van de minderjarige pa
tiënte, slechts hierin heeft bestaan, dat 
laatstgenoemde met zijn achip in 1g47 18 
maal van een Rotterdamae haven gebruik 
heeft gemaakt, .zonder dat voor .zijn schip 
een vaste ligplaats was aangewezen, en dat 
hij met zijn gezin in het bevolkingsregister 
dier gemeente stond ingeschreven; 

dat in verband hie.rmede de gemeente Rot
terdam niet al1 de woonplaats van de vader 
van de patiënte kon worden beschouwd,, toen 
op 15 of 16 October 1g47 de rechterlijke 
machtiging om de minderjarige patiënte in 
een krankzinnigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd; 

Gezien de Armenwet.; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren dat geen gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige G. Hoogeveen, voor 
de toepassibg van art. 3g der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken · is 
belast enz. 

16 Juli 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. SSbis.) 

Terecht hebben Ged. Staten bij de 
vaststelling van het bedrag bedoeld in 
art. 5Sbis, meegeteld een bedrag, betrek
king hebbend op de onderhoudswerken 
van een schoolgebouw, welk bedrag is 

, begrepen in de totale verbouwingakos
ten van het schoolgebouw. Nu dit bedrag 
in 1948 ten behoeve van dit schoolge
bouw ia beschikbaar gesteld, had dit ook 
ten volle bij de berekening van het be
drag, becloeld in art. SSbis, moeten wor
den meegeteld, en niet, zoals Ged. Sta
ten, menend dat een verdeling dezer 
kosten over een tijdvak van 5 jaren re
delijk is te adita,,. hadden gedaan. 
slechts voor 1/t>. 

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

door het bestuur der Vereniging voor Gere"' 
formeerd Schoolondetwijs te Beilen, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 3 November 1948, No. 24, 3e 
Afdeling, waarbij, met gegrondverklaring in 
zoverre van het beroep van de appellant 
tegen het besluit van de raad der gemeente 
Beilen van 24 Februari 1948, No. 18, voot 
het gewoon lager onderwijs het bedrag per 
leerling, bedoeld in art. 5Sbis, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor de gemeente 
Beilen over het dienstjaar 1948 is vastgestel~ 
op f 21,64 ; 

De Raad van State, Afdeling voor de ~ 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juni 1949, No. 37211; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Juli 1949, no. 40.522, Afdeling Lager 0114 
der-wijs; 

_, 0. dat de raad der gemeente Beilen bij 
llcsluit van 24 Februari 1948, No. 18 het be
•ag per leerling, bedoeld in art. SSbis, lid 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve 
van het gewoon lager onderwijs voor het jaar 
1948 heeft vastgesteld op f 21,03; 

dat, nadat het bestuur der Vereniging voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs te Beilen te
gen dit besluit in beroep was gekomen, Gede
puteerde Staten van Drenthe bij besluit van 
3 November 1948 No. 24, 3e Afdeling, met 
'gedeeltelijke gegrondverklaring van het be
roep bedoeld bedrag hebben vastgesteld op 
f 21,64; . 

dat het besluit v:an Gedeputeerde Staten 
1teunt op de overwegingen, dat het school
bestuur verhoging vraagt van het vastge
ltelde bedrag per leerling voor het dienstjaar 
l g43, ,omdat bij de vaststelling daarvan geen 
rekening is gehouden met de verbouwings
kosten van de openbare lagere school te Hij
ken, voorzover betrekking hebbende op her-
1tel van verwaarloosd onderhoud, welke laat
ste kosten volgens genoemd schoolbestuur 
ongeveer 40 % van f 28.000 zouden bedra
gen; dat op de kapitaaldienst van de begro
ting van inkomsten en uitgaven der gemeente 
Beilen, dienstjaar 1948, onder volgnummer 
535 een bedrag ad f 28.000 i1 geraamd we
gens kosten van verbouw van de openbare 
lagere school te H,jken; dat ook het gemeen
tebestuur van Beilen, blijkens bovenaange
haald ambtsbericht van burgemeester en 
wethouders dier gemeente, van oordeel is, 
dat een bepaald gedeelte van bovenbedoelde 
uitgave ad f 28.000 niet als kosten van ver
bouw en verandering van inrichting van de 

• school is te beschouwen, doch moet worden 
aangemerkt als kosten wegens gewoon on
derhoud voor de instandhouding van het 
onderhavige schoolgebouw; dat, waar nu in- _ 
derdaad geacht moet worden, dat in 1948 een 
bepaald bedrag beschikbaar is gesteld wegens 
bestrijding van de kosten van onderhoud van 
de openbare lagere school te Hijken, dit be
drag ook dient te worden medegeteld bij de 
berekening van het bedrag per leerling, be
doeld in art. 5Sbis der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het djenatjaar 1948; dat van het 
geraamde bedrag der uitgaven ad f 28.000 
blijkens ingewonnen ambtsberichten f 2350 
niet als kosten van verbouw of verandering 
van inrichting .zijn te beschouwen; dat een 
verdeling van laatstgenoemde kosten over 
een tijdvak van S jaren redelijk is te achten, 
zodat voor de berekening van het bedrag per 
leerling voor het dienstjaar 1948 een bedrag 
van f 470 in aanmerking dient te worden ge
nomen; 

dat ~et schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het bedrag per leerling ex art. SSbis, lid 
l, mede berekend moet worden naar de kos
ten van instandhouding van de openbare 
schoolgebouwen, welke de gemeente voor het 
betrokken dienstjaar op de gemeentebegro
ting uittrekt; dat het hierbij niet terzake 
doet, of dese kosten worden gebracht op de 
zogenaamde gewone dienst dan wel op de 
kapitaaldienst, aangezien uitsluitend de aard 
der in het geding zijnde uitgaven van belang 
is; dat deze regel elechta uit:zondering lijdt, 
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indien ten aanzien van een bepaald open
baar schoolgebouw art. 55quater .zou zijd 
toegepast. hetgeen ten aanzien van de in h$ 
geding zijnde openbare lagere school te Hij8 · 
ken over 1948 niet het geval was; dat de ge., 
meenteraad op de begroting voor 1948 heeft 
uitgetrokken een bedrag van f 28.000 voor 
het herstel en opkn,appen van bedoelde open" 
bare school; dat onder de voorgenomen voor~ 
zieningen ongetwijfeld vallen verbouwingeQ 
en veranderingen van inrichting, welke teil 
de.ze niet relevant zijn, doch dat naar de met, 
ning van het schoolbestuur een ander ge-1 
deelte bestemd was voor het herstel van 
verwaarlooad onderhoud, hetwelk aanzienlijk 
hoger is dan het door Gedeputeerde Staten 
op advies van het gemeentebestuur aange-+ 
nomen bedrag van f 2350; dat bijvoorbeeld 
het bedoelde schoolgebouw van nieuwe pan• 
nen ia voorzien, hetgeen toch ongetwijfeld 
valt onder de rubriE:k ,.instandhouding''. ter-, 
wijl uit de beschikking van Gedeputeerde 
Staten blijkt, dat met de kosten daarvan 
geen rekening is gehouden; dat hetzelfde het! 
geval is met de plafonds, welke werden ver-. 
nieuwd en niet gerestaureerd, zoals in de be-, 
achikking van Gedeputeerde Staten blijkbaar 
is aangenomen; dat het schoolbestuur qua 
talis niet over tie benodigde gegevens be
achikt om nauwkeurig aan te duiden, waar 
in de.ze zaak de grens tussen kosten van in
standhouding en kosten van verbouwing enlof 
verandering van inrichting moet worden ge
trokken; dat echter, gezien de staat van on
derhoud, waarin het bedoelde gebouw vóór 
de restauratie verkeerde, onmogelijk kan 
worden aangenom~ dat in het onderhoud 
kon worden voor.zien met een bedrag van 
niet meer dan f 2350; dat in de tweede plaats 
Gedeputeerde Staten ten onrechte de kosten 
van instandhouding hebben verdeeld over 
een tijdvak van vijf jaren, in dier voege dat 
slechts 1/5 deel dier kosten werd toegevoegd 
aan de raming van de C%1)loitatiekosten van 
het openbaar onderwijs over 1948; dat toch 
de gemeente het hentel en de verbouwing 
van deze openbare school voornam in het 
jaar 1948 en dat mitsdien ook de kosten, 
voorzover zij op de instandhouding betrek
king hebben. moeten worden gerekend tot de 
kosten van het jaar 1948; dat er in de wet 
geen grond voor een verdeling over meerdere 
jaren, als door Gedeputeerde Staten voor
gestaan, is te vinden; 

O. -dat uit de ftUk:JDi:n, welke steunen op 
het rapport van de Bouwkundig-Hoofdin
specteur van het lager onderwijs, is gebleken, 
dat in de verbouwi,igskosten van de open
bare lagere school te Hijken ten bedrage van 
f 28.000 een bedrag van f 2350 ia begrepen 
wegens kosten van verwaarloosd of gewoon 
onderhoud van dat schoolgebouw; 

dat van de zijde van de appellant in de 
openbare vergadering van de Afdeling van 
de Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak venlag is 
uitgebracht, de va-onderstelling is geuit, dat 
bij de berekening van laatstgenoemd bedrag 
slechts de onderhoudskosten van de twee bij 
de "11chool in gebruik zijnde lokalen in reke
ning gebracht zouden zijt,.; 

dat evenwel uit" een nader, op ver.zoek van 
genoemde Afdeling, ingewonnen rapport van 
de Hoofdinspecteur van het lager onderwijs 
in de derde hoofdinspectie blijkt, dat het be
drag van f 2350 betrekking heeft op de on
derhoudswerken van het gehele gebouw; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe dus 
terecht laatstgemeld bedrag bij de vaststel
ling van het bedrag, bedoeld in art. SSbis 
der Lager-Onderwijswet 1920, meetelden; 

dat evenwe~ nu dit bedrag in 1948 ten be
hoeve van de open bare lagere school te Hij
ken beschikbaar is gesteld, dit bedrag ook 
ten volle bij de berekening van het bedrag, 
bedoeld in art. 55bis der evengenoemde wet, 
had moeten meegeteld worden; 

dat derhalve het bedrag per leerling, be
doeld in art. 5Sbis der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het dienstjaar 1948 behoort te 
worden gesteld op f 24,08; 

Gezien de Lag~r-Onderwijawet 1920; 
Hebben goedgevcnden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 
3 November 1948, No. 24, 3e Afdeling, het 

. bedrag, bedoeld in art. · SSbis, le lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor de g~eente 
Beilen voor het dienstjaar i 948 vast te stel
len op f 24,08. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ia belast enz. 

(A.B.) 

!86 Jvli. 19.J!I. ARREST -n.n de Hoge Raad. 
(Woonruimtewet 1947 art. 10). 

Het niet 1n acht nemen va.n het voor
schrift va.nart. 10 Ud 1 2e onderdeel der 
Woonruimtewet 1947 heeft de ongeldig
heid van de vordering ten gevolge. 

Anders Adv .-Gen. Hooykaas. 

Mr W. ~ J. Viaser, Burgemeester der 
gemeente 'e.Gravenbage en a1a zodanig die 
gemeente in rechten vertegenwoordigende, 
te )s-Gravenbage, etser tot C88satie·van een 
door het Gerechtshof aldaar op 23 Maart 
1949 tussen partijen gewezen arrest, adv. 
Jbr Mr P. J. W. de Brauw, 

tegen: 
Jhr R. A. Qutntus en Jhr R. A. Qulntus J'r1 
beiden te Rijswijk (Z.H.)., verweerders tn 
eassa.tie. adv. Mr G_ Stcma.n. 

De Hoge Raad, en%. : 
O. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat partijen Qutntus zijn en in · 1948 ook 

reeds waren elgena~en van het perceel 
staande en gelegen aan het Prinsevinke.n
park No. 24te•s-Gra.venhage; 

dat op 7 October 1948 aan hen is betekend 
een last d.d. 16 September 1948. waarbij hen 
door burgemeester en wethouders van 
•a-Gravenhage krachtens de Woonruimte
wet 19f7 werd bevolen ulterlt.jk een maaud 
na · den dag der betekening van die lastge
ving het bovengenoemde perceel ter ~· 
achikklng te stellen Óm te dienen als woon
ruimte en wel voor onbepaa.lden tijd; 

dat zij bij · een op 21 April 1947 gere" 
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glstreerd en door partijen getekend huur
contract d.d. 11 Aprtl 1947 gemeld perceel 
tot 11 April 1957 hebben verhuurd aan E. 
Boogaa.rt en W. A. Grauwmans, zulks on
der bepaltng, dat het perceel mag worden 
gebruikt als pension en hotel; 

dat bij beschikking van den Minister va.n 
Economische Zaken d.d. 10 September 1948 
deze, gelet op art. 7 van het besluit alge
meen Vesttglngsverbod KletnbedrUf aan 
genoemden E. Boogaart vergunning heeft 
verleend in meergemeld perceel een inrich
ting bestemd of medebestemd voor de uit
oefening van een pensionbedrijf te vestigen: 

dat partijen Qutntus den eiser in cassatie 
- verder te noemen den Burgemeester -
in kort geding hebben gedagvaard voor den 
President der Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage en daarbij voorts hebben gesteld, dat 
de bovenbedoelde last Is uitgevaardigd in 
strijd met art. 1, lid b, en art. 'l, lid 4, der 
Woonruimtewet 194'1, B. H 291, daar het 
pand bestaat uit localen, welke ala bedrijfs
ruimte benodigd zijn, en oplevert misbruik 
van overheidsrecht, althans een onrecht
matige daad, alsmede dat zij door tenuit
voerlegging van deze woonruimtevordering 
grovelijk benadeeld zouden worden; 

dat partijen Quintus op deze gronden 
hebben gevorderd, dat aan den Burgemees
ter wu worden bevolen de uitvoering van 
den voormelden last te schorsen, althans 
lederen maatregel tot uitvoering daarvan 
achterwege te laten, totdat de gewone rech
ter hieromtrent zal hebben beslist, met ver
oordeling van den Burgemeester tot beta
UDg van een dwangsom van f 60000 bij over
treding van dit bevel; 

dat de President bij vonnis van 11 Noviem
ber 1948 deze vordering heeft ontzegd en 
partijen Qulntus van dit vonnis in hoger 
beroep zijn gekomen: 

dat het Hof bij het bestreden arrest, voor 
zover in cassatie van belang ls, heeft over
wogen: 

"dat de tweede grief van partijen Quintus 
erover klaagt, dat de President niet ambts
halve rekening beeft gehouden met het feit, 
dat terwijl de vordering voor onbepaalden 
tijd is geschied, verzuimd Is ingevolge art. 
10 lid 1 der Woonruimtewet 194'1, een af
schrift van de last af te geven aan dengen'!, 
die aan den eigenaar zijn recht tot gebruik 
of bewoning van de woonruimte, ontleent 
in casu de huurders Grauwmans en Boo
gaart; 

,,dat er aan den President moeilijk een 
verwiJt van kan worden gemaakt, da.t bij 
geen acht heeft geslagen op een niet door 
partijen Qutntus gevoerd verweer, en hij dit 
ook niet ambtshalve behoefde te doen nu 
utt de hem destijds bekende feiten, waar
omtrent partijen Qulntus zelf hadden ge. 
steld, dat z1J het pand op 1 September 1948 
door de huurster hebben doen ontruimen en 
de Burgemeester als gedaagde 1n eersten 
~ bad gesteld dat het ten. processe be
\oe1oe pand onbewoond was, niet noodr.ake-

UJkerwijze volgde, dat in deze het voormelde 
voorschrift niet was 1n acht genomen; 

,.dat daarnaa.&t l>&,rtfjen Qutntue wel heb
ben gesteld dat zij het ten procesee bedoelde 
pand op 11 April 194'1 hebben verhuurd aan 
E. Boogaart en Grauwmans en dat deze 
thans op de uitvoering der overeen.komst 
staan, doch de Burgemeester dat feit heeft 
ontkend; 

,,dat deze griet mitsdien Is ongegrond; 
,,dat het Hof thans echter ambtshalve zal 

hebben na te gaan of op grond van de thans 
te zijner beschikking staande gegevens moet 
worden aangenomen, dat B. en W. van 
's-Gravenhage een verzuim hebben ge
pleegd b1,j de vordering van het onderhavige 
pand als woonruimte, zodat de uitvoering 
van gemelde last voorlopig moet worden 
geschorst, totdat door den gewonen rechter 
over deze mak zal worden beslist; 

"dat partijen Qulntus door het door hen 
overgelegde huurcontract en de onder de 
feiten genoemde beschikking van den Mi
nister van Economische Zaken d.d. 10 Sep
tember 1948 bewezen hebben, dat Boogaart 
en Grauwmana anders dan krachtens make
lijk recht naar burgerlijk recht gerechtigd 
waren tot het gebruik van de woning, waar
van het gebruik gevorderd werd, zodat aan 
hen een afschrift van de meerbedoelde last 
bad moeten ztjn betekend; 

,,dat uit den door appellanten overgeleg
den brief d.d. 30 Augustus 1948 van meer
genoemden Booga.e.rt Aan B. en W. van 
'a-Gravenhage bllJkt, dat dit college op 16 
September 1948, de datum van de last, er 
mede bekend was althans had kunnen en 
moeten zijn dat Boogaa.rt vanaf April 1947 
een huurcontract betreffende het bewuste 
perceel met partijen Qutntus had lopen zo
dat hij als gerechtigde In den zin van art. 9 
Ud 1 van de Woonruimtewet 1947 was te 
beschouwen; 

"dat hiertoe niet afdoet, dat dit perceel 
ten tijde van het uitbrengen van de last 
onbewoond was, daar volgens art. 10 sub 2 
indien het afgeven van de last naar het oor
deel van den vorderende autoriteit niet mo
gelijk ls, daarvan openbare aankondiging 
moet geschieden, door aanplakking op het 
gebouw, waarop de vordering betrekking 
heeft en hiervan niet Is gebleken; 

.,dat het den Hove voorshands niet on
aa.nnemeUJk voorkomt, dat de gewone rech
ter op grond van het daarbij gepleegde 
vormve~im de door B. en W. der ge
meente •s-Gravenbage ten deze gedane vor
dering van woonruimte bulten ettect za.1 
stellen zodat de schorsing van de u itvoering 
daarvan moet worden bevolen, totdat· de 
gewone rechter over deze zaak zal hebben 
beslist; 

"dat nu op grond van het bovenstaande 
bet vonnis a quo reeds vernietigd moet wor
den, de behandeling van de derde grief er
over klagende, dat de stelling van partijen 
Qulntus, dat de last 1B uitgevaardigd in 
strijd met art. 1 Ud 6 en art. 'l, onder letter 
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b sub 4 van meergenoemde wet verder bui
ten beschouwing kan blijven;,. 

dat het Hot op deze gronden het vonnis 
van den President beeft vernietigd en de 
vordering van pa.rtUen Quintus ahmog beeft 
toegewezen, behoudens dat het Hot" de ge
vorderde dwangsom te boeg achtende, het 
bedrag, dat de Burgemeester bij overtre
ding van het bevel tot schorsing der tenuit
voerlegging zou hebben te betalen, heeft 
bepaald op t 60 per dag; 

0. dat de Burgemeester tegen deze uit
spraak opkomt met het volgende middel van 
cassatie: 

S. en/of v. t. van de artt. 1401 B. W., 48 Rv" 
1, 'l, 9. 10, 83 der Woonruimtewet 194'1 
( H 191). ' 

Het Hof beeft op de in het arrest voor
komende overwegingen, waarnaar hier 
wordt verwezen, met vernietiging van het 
vonnis waarvan beroep, de voor den Pre
sident in kort geding ingestelde vordering 
toegewezen. 
· Daarbij beeft het Hof het volgende over 
het hoofd gezien: 

Ook al had aan Boogaa.rt en Grauwmans, 
als anders dan krachtens zakelijk recht 
naar burgerlijk recht gerechtigden tot het 
gebruik van de woning waarvan het ge
bruik gevorderd werd, een afschrift van de 
last, ale bedoeld in art. 11).1 lid 1 der 
Woonruimtewet 194'1, gegeven - het Hof 
stelt ten onrechte: betekend - •moeten zijn, 
dan deed een verzuim te dezen aanzlen aan 
de geldigheid van de vordering niet a.f, en 
kon daarin niet een, grond zijn gelegen om 
de vordering buiten effect te stellen. Deze 
vordering was door a.fgifte van de laat aan 
de in art. 10.1, lid 1 genoemde persoon 
geldlg tot stand gekomen, onverschllllg of 
en wanneer de vorderende autoriteit een 
afschrift van de la8t aan de daarvoor in 
aanmerking komende personen afgaf. 

Dit klemt te meer, omdat de procedure 
wordt gevoerd tegen dengene aan wie de 
last zelve moest worden en ook was afgege
ven, en nu niet beweerd was dat enig be
lang, hetzij van verweerders in cassatie. 
hetzij van Boogaart en Grauwmans door 
het beweerde verzuim van de vorderende 
autoriteit was geschaad. terwijl het Hof dan 
ook ambtshalve besliste, dat het beweerde 
verzuim tot toewijzing der y~rbur in kort 
geding behoorde te lelden; ) 

0. hieromtrent: 
dat weliawaar bij een vordering van 

woonruimte voor onbepaalden tijd de in 
a.rt. 9, lid 1, der Woonruimtewet 194'1, S. H 
291, bedoelde persoon ln dien zin nlet als 
partij wordt aangemerkt, dat de vordering 
niet tegen hem wordt gericht en bij noch 
door de commissie van advies behoeft te 
worden gehoord. noch het recht heeft om 
tegen de vordering verzet te doen bij Gede
puteerde Staten, doch dit niet wegneemt, 
dat een zodanige vordering veelal op zijn 
rechtspositie van zeer ingrijpenden invloed 
zal zijn, daar volgens het vierde lid van art. 
9 de rechtsverhouding tussen hem en den-

gene aan wien bij zijn r.ecbt tot gebruik 
van de woonruimte ontleent, op den dag 
waarop naar de bepalingen van den la.st 
uiterlijk aan de vordering moet zijn vol
daan een einde neemt, en bij. daarna lil
gevolge artikel 12, lid 1, zo nodlg met behulp 
van den sterken arm tot ontruiming kan 
worden g~dwongen; 

dat dan ook, waar art. 'l, lid 1, voorachrfjft. 
dat B. en W., alvorens tot het vorderen van 
woonruimte over te gaan, op de recbts
~itle Val.l partijen en alle overtp in aan
merking te nemen belangen moeten letten, 
daarin opgesloten ligt, dat door hen - en 
dus ook in geval van verzet door Gedepu
teerde Staten - bij een vordering voor on
bepaalàen tijd ook met de belangen van den 
in art. 9, lid 1, bedoelden persoon rekening 
moet worden gehouden; 

dat het bovenstaande medebrengt;. dat het 
voor laatstgemelden persoon van groot be
lang is, dat aan het voorschrift van het 
tweede onderdeel van art. 10, lid 1, dat 
een afachrift van den last aan hem moet 
worden at~geven, nauwge?.et de band 
wordt gehouden, zowel ten elnde te waar
borgen. dat bij tijdig van den in den last 
vermelden termijn waarbinnen de ontrui
ming moet geschieden op de hoogte zal zijn 
gesteld, als om hem de gelegenheid te ge
ven om, indien voor den.gene tegen wien de 
vordertng is gericht verzet bij Gedepu
teerde Staten openstaat, deze te bewegen 
van dat recht gebruik te ma.ken en alsdan, 
hetzij door diens tussenkomst. hetzij door 
zich rechtstreeks tot Gedeputeerde Staten 
te wenden, 1z1Jn belangen aan dit College 
voor te dragen; 

dat de in laatstv.ermeld voorschrift gele
gen, op zich zelf reeds welnlg a.fdoende, 
voorzorg voor de belangen van den persoon 
van art. 9, Ud 1, nog aanmerkelijk aan 
waarde zou inboeten. lndien het niet in acht 
nemen daarvan op de geldigheid der vorde
ring niet van invloed zou zijn en dus ten 
hoogste recht zou kunnen geven op scha
devergoeding; 

dat de tekst van de wet tot deze opvatting 
ook geen aanleiding geeft; 

dat toch wellswaar volgens het eerste on
derdeel van art. 10. lld 1, een vordering 
van woonruimte "geschiedt" doordat aan 
den persoon, van wien gevorderd wordt, of 
aan dlens woon- of verblijfplaats de last 
wordt a.t~ven, doch, waar daarop in het 
tweede onderdeel "Yan hetzelfde lld 1 on
middellJjk volgt, dat bij vorderln.g voor on
bepaalden tijd een afschrift van den last 
aan den in art. 9, Ud 1, bedoelden per
reoon moet worden afgegeven, het aanneme
lijk is, dat naar de bedoeling van de wetge
ver deze laatste afgifte niet beschouwd moet 
worden als Iets wat op het doen der vorde
ring behoort te volg'en. maar als een hande
ling, welke ~an het doen der vordering 
zelve deel uitmaakt; 

dat dit bevestiging vindt in de bepe.]ing 
van art. 32, volgens welke een vorderlnf 
van woonruimte alleen dan geacht wor~ 
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aan den els van art. '1, ltd 1, dat zij ter 
bevordering van een doelmatige verdellng 
van woongelegenheid moet strekken. te vol
doen, indien daarbij verèchillende voor
schriften, waaronder art. 10 - due niet 
slechts bepaalde gedeelten van art. 10 -
zijn in acht genomen; 

dat eindeUjk de bepaling van art. U, 
lid 1, dat bij een vordering voor onbepáalden 
tijd ook de 1n art. 9, lid 1, bedoelde 1>$'
soon, die zijn medewerking aa.n de terbe
schikkingstelling onthoudt, als nalatig~ 
"geldt", bezwly:LrUjk te rechtvaardigen mu 
zijn, indien onder "vordertng" mu moeten 
worden verstaan het enkele afgeven. of op , 
de wijze van art. 10, Ud .2, kenbaar ma
ken, van den last aa.n dengene van wlen ge
vorderd wordt; 

dat derhalve de stelling van het middel, 
dat het niet In acht genomen zijn van het 
tweede onderdeel van art. 10, lid 1, dè 
geldigheid van de vordering niet zou raken, 
onju18t 18; 

dat dus bet middel niet kan slagen; 
Verwerpt het berof p. (Salaris f 460 ). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Hooykaas. 
Poat aHa : 
Het middel komt gegrond voor. 

Reeds een zuiver grammaticale interpreta
tie van art. 10, lid 1, va.n de Woonruimte
wet maakt aannemelUk, dat de vordering 
krachtens die wet geschiedt door de afgifte 
van de last aan de persoon van wie gevor
derd wordt. De eerste alinea van dit lid be
paalt zulkt; met zoveel woorden. Weliswaar 
schrijft do tweede alinea voor, dat in geval 
van zodanige vordering afschrift van de laat 
moet worden afgegeven aan de overige be
la.nghebbenden, doch opvallend is, dat de 
wetgiever dit laatste voorschrift heeft opge
nomen in een afzonderUJke alinea en gram- J 
maticaal onafhankelijk heeft gemaakt van 
het werkwoord "geschiedt'' uit de eerste 
alinea. Dit leidt tot de opvatting, dat de af
gifte van het afschrift, hoewel in het belang 
fier overige belanghebbenden wettelblt voor
geschreven, geen onderdeel uitmaakt va.n de 
vordering zelf. 

Deze opvatting vindt nadere steun bij 
een systematische beschouwing van de 
Woonruimtewet. Uit artikel 8 van de wet 
~o~ dat enkel de persoon, van wie gevor
derd wordt, In de zin der wet procespartij 
Is. Alleen te zijnen aanzien 1s voprgeschre
ven. dat hij In de gelegenheid moet worden 
gesteld zijn bezwaren tegen een voorgeno
men vordering aan de commissie van advies 
inzake woonruimtevorderingen kenbaar te 
maken, v66rdat deze commissie haar ad
vies vaststelt. En alleen hij kan tegen een 
uitgebrachte vordering, ls daartegen verzet 
mogelijk. Verzet instellen. Hij alleen ook 
heeft recht op vergoeding ingevolge art. 13. 
VgL M. v. A. aan de Tweede Kamer, Zit
ting 1948-4'1, 424 no. 5. blz. 18 op art. 10 en 
de commentaar van Helmatrfjd, Woonruim
\ewet 194'1 blz. 114: .,Een bezwaar van de 
~ettelijke regeling met betrekking tot ..... . 

.!verhuurde woningen ....•. , waarvan de vor
dering voor onbepaalde tijd tot de eigenaar 
moet worden gericht, is dit, dat de gehele 
procedure omgaat bulten de huurder .••.•. ". 

Ook h•et sociaal belang wijst 1n deze in 
dezelfde rtéhttng. 

De woonruimtevorderingen voorzien in 
een ernstige soctale behoefte. Het is van ge
wicht, dat zij niet worden gefrustreerd dan 
wanneer evenredige belangen van de be
trokkenen op het spel staan. Nu hebben 
huurders in geval van een vordering voor 
onbepaalde tijd er mnder twijfel belang bij 
afschrift van de laat te ontvangen. En ten 
einde tijdig maatregelen te kunnen treffen 
én met het oog op de inhoud van de artt. 12 
en 24 van de wet. Dit belang Is echter niet 
zod&nig, dat bij achterwege bUjven van de 
afgifte van het afschrift, nu ook de gehele 
vordering verdient te mislukken. Men be
denke, dat de huurders, indien zij de last 
niet kennen, kostenverhaal Ingevolge art. 
12 of een strafvenolglng in.gevolge art. 24 
nauwelijks hebben te vrezen. De huurders, 
waarover het hier gaat, hadden overigens 
het pand nog in het geheel niet betrokken. 

De overweging In het arrest van het Hof, 
dat het "niet onaannemeUjk voorkomt. dat 
de gewone rechter op grond van het ...•.. 
gepleegde vormverzuim de ...••. vordering ... 
buiten effect zal stellen", schijnt,. gezien het 
bovenstaande, niet juist en het arrest ml, 
naar mijn oordeel, op die grond door Uw 
Raad moeten worden vernietigd. 

Bij pleidooi Is namens eiser nog gesteld. 
dat Uw Raad te dezen ten principale een 
einduitspraak zal kunnen geven, daar in het 
hoger beroep slechts de derde grief onbe
sproken is gebleven en de besliSBing van 
deze grief geen nader feitelijk onderzoek 
vereist. • 

Deze stelling l8 echter niet 1n overeen
stemming met art. 424 Rv. Dit artikel houdt 
toch In. dat Uw Raad het geding verwijst, 
lndten de definitieve belll18slng afhangt van 
een rechtspunt, hetwelk bij de vroegere be
handeling onopgelost is gelaten. 

Ik concludeer , dat Uw Raad het arrest, 
waa.rv:an beroep, vernietige en de zaak ver
wijze naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage, ten einde haar met inachtneming van 
het door Uw Raad te wijzen arrest verder 
te behandelen en te beslissen. met aanhou
ding van de uii:JU)raak omtrent de kosten 
tot de definitieve beslissing. 

(N.J.) 

S6 Jul, 19..+9. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
art. 58; art. 60, 2e lid). 

Het adminlstratieve precesrech t, zo
als dit in de A.W. 1929 is vervat heeft 
tot uitgangspunt, dat tegen elk besluit, 
elke handeling en elke weigering ( om 
te besluiten of te handelen) waartegen 
de ambtenaar in beroep wenst te komen, 
uitdnikkeljjk beroep wordt ingesteld, 
zodat niet kan worden aangenomen. dat 



1949 26 JULI 398 

een :reeds aanhangig beroep tevens zal 
zijn gericht tegen een, hangende de be
roepszaak, nader genomen besluit, ver
rlchte h4Jldeling of uit.gesproken weige
ring. 

Fictieve weigering. I. c. was de rede- · 
lljke tijd, als bedoeld in dit artikel, reeds 
lang versti:eken_ zodat het beroep n.o. Is. 

Ten overvloede: de Burgemeester 
moet over een gedeelte der periode, 
waarover aanspraak op achterstallig 
salaris gemaakt wordt, alsnog een be
sluit nemen, aangezien dlt bij de plaats 
gevonden hebbende afrekening nog nlet 
is geschied. 

s~ Kamp, woende te AID.8terdam, eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 
de Burgemeester van Amaterdam, gedaagde 
In hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat (JCl.fl.U(JCl.t de fdten. -va,a. het twiatgedhu,: 

O. dat bij besluit van de toenmalige bur
gemeester van Amsterdam van 10 April 
1942 eiser met Ingang van deze datum Is 
ontslagen uit zijn betrekking van agent 
van Politie, doch dit besluit bij uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
van 1 'l Maart 1941, tegen welke uitspraak 
hoger beroep niet is Ingesteld, nletlg is 
verklaard, waarna gedaagde bij besluit van 
30 Juni 194:'l eiser opnieuw uit de politie
dienst heeft ontslagen. nu met ingang van 
laatstgenoemde datum; 

0. dat Mr J. F: B. Rut.gers, voornoemd, 
als pmachtigde van et.aer bij een op 4: Nov. 
194:8 bij het Ambtenarengerecht te Amster
dam Ingekomen klaagachrlft, dd. S Nov. 
1948, In hoofdzaak heeft aangevoerd: 

dat eiser van mening is, dat hij over het 
tijdvak van 10 April 1942 tot 30 Juni 194'1 
aanspraak heeft op uitbetaling van zijn 
salaris tot een bedrag van t 14686,65, waar
van bij echter slechts f 200 beeft ontvan
gen, doch de resterende t 14486,56 onbe
taald gebleven is; 

dat hij aan de burgemeester van Am
sterdam herhaaldelijk om uitbetaling van 
dit bedrag heeft verzocht. doch hem steeds 
geantwoord tif geworden, dat hij maar 

1 
moest afwachten, omdat het Juiste aan hem 
uit te betalen bedrag nog precies becijferd 
moest worden;. 

dat hij vervolgens, dd. 11 October 194:8, 
de burgemeester van Amsterdam heeft ge
sommeerd hem ·voonneld bedrag van 
t 14-486,65 binnen 14 dagen uit te betalen: 

dat echter ook hierop geen betaling ge
volgd Is, doch de burgemeester de betaling 
heeft nage)atlen en derhalve kennelijk heeft 
geweigerd; 

op grond waarvan eiser het Ambtenaren
gerecht heeft vermcht evenbedoelde weige
ring van de burgemeester van Amaterdam 
nietig te verklaren en de burgemeester te 
veroordelen alsnog ter zake voormeld aan 
hem te betalen een bedrag van f 14486,65 

met de rente daarvan ad 5 9' va.nat de dag 
van de Indiening van dit klaagschrift tot 
aan die der algehele voldoening; kosten 
rechtens; -

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bij uitspraak van 14: April 194:9 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - eiser niet-ontvankelijk . heeft ver
klaard In het door hem bij voormeld klaag
schrift ingestelde beroep; 

Poat alia: . 
In reehte: 
0. dat in de Ambtenarenwet 1929 is ge

regeld het recht van de am&tenaar om te
gen besluiten, ,handelingen ene weigeringen 
.(om te besluiten of te handelen) beroep in 
te stellen en In deze wet de uitoefening van 
dit recht aan bepaalde termijnen is gebon
den; 

0. dat het onderhavige beroep Is gericht 
tegen een fictieve weigering, als ~Id in 
11,rtikel 60, lid 21 dier wet. volgens welke be
paling een administratief orgaan wordt ge
acht de weigering tot het nemen van een 
besluit of het verrichten van een handeling 
te hebben uitgesproken, indien het binnen 
de daarvoor bepaalde tijd pf, waar - zoals 
te dezen - een tijdsbepaling ontbreekt, 
binnen redelijke tijd een verplicht besluit 
niet genomen of een verplichte handeling 
niet verricht heeft; terwiJl In dit lid tevens 
Is bepaald, dat In zulk een geval de be
roepstermijn van 30 dagen loopt van de 
dag, waarop de weigering geacht wordt te 
zijn uttgaproken; 

O. dat de welprln.g, waa~n eiser zich 
bij zijn op 4: November 1948 bij het Ambte
narengerecht l.ngekomen klaapchrtft bee:M 
gericht, betreft het met-betalen aan eiser 
van diens salaris over het tijdvak 10 April 
1942 de datum van ingang van het eerste, 
nietig-verklaarde, ontalag, tot 30 JunJ 194'1, 
de datum van ingang van het laatste. rech
tens onaantastbaar geworden ontslag; 

0. dat voor de Raad, evenals tussen par
tijen, vaststaat, dat. gedaagde althans in 
beginsel verplicht was aan etser over dat 
tijdvak salaris uit te betalen en dat ge
daagde tot bet begin van NovembeF 1948 
aan eiser ter zake niet andera had uitbe
taald dan een bedrag van t 200 in Juni 
194'1 bij wijze van voorschot verstrekt; 

o. dat eiser zich In zijn vorenvermeld 
klaagschrift van 3 November 1948 op het 
standpunt heeft gesteld, datJ het hem O'!'er 
genoemd tijdvak toekomende salaris, naar 
zijn· berekening belopen.de t 14686,66, met 
aftrek van het vool'JIChot van t 200 onver
kort dient te worden uitbetaald, en dat, nu 
gedaagde hiertoe op genoemde datum nog 
niet was overgegaan, dit ondanks herhaal
de verzoeken zijnerzijds, gedaagde moet 
worden geacht de betaling te hebben ge
weigerd, zulks naar eisers mening kennelijk 
op 26 October 1948, toen was verstreken de 
termijn van 14 dagen, binnen welke termijn 
eiser op 11 October 194:8 gedaagde had ge ... 
sommeerd het bedrag van f. 1'486,66 te 1>4J
talen; 
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0. dat echter, indien gedaagde .inderdaad 
verplicht zou zijn geweest aan eiser het 
salaris over het tijdvak 10 April 1942 tot 
30 .Juni 1947 onverkort uit te betalen -
hetgeen de Raad in het midden Iaat - n.áar 
's Raads oordeel de in het 2e lid van ar
tikel 60 der Ambte.narenwet 1929 bedoelde 
redelijke tijd, waarbinnen dit had moeten 
plaats hebben, reeds geruime tijd vóór Oc
tober 1948 was verstreken; 

O. dat immers op grond van de vanwege 
gedaagde aan de Ra.ad gedape mededelin
gen - welke de Raad als juist aanvaardt 
--, moet worden aangenomen: 

dat gedaagde zich na het ontslagbesluit 
van 30 .Juni 1947 onmiddellijk op het stand
punt heeft gesteld, dat aan eiser het salaris 
over voormeld tijdvak niet onverkort zou 
worden uitbetaald, maar dat hierop in min
dering zou worden gebracht hetgeen hij 
over dat tijdvak met andere arbeid dan in 
de politiedienst had genoten; 

dat van dit standpunt aan eiser reeds 
spoedig na 30 .Juni 1947 mededeling is ge
daan, nl. toen hij zich op het hoofdbureau 
van politie vervoegde met het verzoek om 
uitbetaling van het achterstallige salaris, 
en dat hem toen tevens is verzocht een op
gave te verstrekken van de -door hem over 
bedoeld tijdvak genoten inkomsten; 

dat eiser aan dit verzoek ook heeft vol. 
daan althans reeds vóór 28 .Januari -1948; 

0. dat, waar de weigering het salaris on
verkort uit te betalen aan etser al lang 
vóór October 1948 duidelijk was gebleken, 
niet kan worden aangenomen, dat met be
trekking tot die weigering eerst door de 
op -11 October 1948 zijnerzijds gedane som
matie het einde van de in het 2e lid van 
artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 bedoelde 
redelijke tijd is bepaald; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat bij 
het op 4 November 1948 ingekomen klaag
schrift de beroepstermijn van 30 dagen na 
de dag, waarop de weigering tot onver
korte uitbetaling van het salaris, indien ge
daagde hiertoe verplicht was, geacht moet 
worden te zijn uitgesproken, is overschre
den· zodat het beroép bij de aangevallen 
uit;praak - zij het met een enigszins an
dere motivering - terecht niet-ontvanke
lijk is verklaard ; 

o. dat naar aanleiding van het namens 
eisers betoogde nog opmerking verdient, dat 
de Raad deelt eisers mening, dat de amb
tenarenrechter van geval tot geval moet 
na.gaan, of de weigering aanwezig is, doch 
dat zulks niet wegneemt, dat in het onder
havige geval redelijk~rwijs moet worden 
aangenomen, dat de weigering heeft plaats 
gehad lang vóór October 1948; 

dat de Raad daarbij niet als juist aan
neemt eisers bewering, dat hem vanwege 
gedaagde zou zijn medegedeeld, dat gedaag
de voor de bepaling van zijn standpunt 
e,rst de uitspraak in een andere zaak wilde 
afwachten; 

fat echter, al ware die bewering juist, ze 
eistr toch niet zou kunnen baten, aange-

zien in bedoelde 7.á.ak - A.W. 194 7 fB 23 - • 
door de Raad reeds op 7 October 1947 uit
spraak is gedaan, zodat, ook wanne~':- men 
deze datum tot uitgangspunt neemt, bo
venbedoelde redelijke tijd vóór October 1948 
reeds lang was vèrlopen; 

0. dat - zoals uit het eerder overwogene 
reeds blijkt · - de Raad niet overneemt het 
bij de aangevallen uitspraak gemaakte en 
door eiser bestreden onderscheid tussen de 
redelijke tijd voor de uitbetaling van het 
sa.la.ris over het tijdvak vóór en · die voor de 
uitbetaling ná de nietigverklaring van het 
~mtslagbesluit door het Ambtenarengerecht 
bij de uitspraak door het Ambtenarenge
-recht bij de uitspraak van 17 Maart 194 7, 
weshalve hetgeen eiser ter zake heeft aange_ 
voerd kan worden voorbijgegaan; 

0. dat vanwege eiser ook is aangevoerd, 
dat hij gedaagde de volle maat heeft gege
ven om diens standpunt te bepalen, deze in 
geen enkel opzicht heeft geforceerd en 
hoopte te zijner tijd de afrekening van het 
nog verschuldigde salaris te ontvangen; 

dat hiertegenover echter moet worden 
gesteld, dat eb1er, om met vrucht gebruik 
te kunnen maken van de bepaling van het 
2e lid van artikel 60 der Ambtenarenwet 
1929, te. lang heeft gewacht en dat hij niet 
lang genoeg heeft gewacht op het ontvan
gen der afrekening en, toen deze, althans 
gedeeltelijk, kwam heeft verzuimd hierte
gen beroep in te stellen; 

0. dat, wat de afrekening betreft, immers 
vaststaat, dat gedaagde de door eiser ver
strekte opgave van de door hem over het 
tijdvak 10 April 1942 tot 30 .Juni 1947 ge
noten inkomsten niet voetstoots heeft aan
vaard, maar ter zake inlichtingen heeft 
ingewonnen bij de administratie der belas
tingen, - welk een en ander de Raad alles
zins redelijk acht -, en dat deze inlich
tingen op 14 October 1948 bij gedaagde zijn 
ingekomen, waarna de administrateur der 
Amsterdamse gemeentepolitie bij brief van 
19 November 1948 aan eisers gemachtigde 
heeft bericht', dat op deze datum op diens 
postrekening ten behoeve van etser was 
overgemaakt een bedrag van f 793,66, ge
specificeerd als daarin aangegeven; 

dat eiser weliswaar heeft gemeend. dat 
hij tegen het uit deze brief en uit de daar
in aangekondigde betaling blijkende besluit 
omtrent zijn aanspraken op salaris geen 
beroep behoef de in te stellen, omdat er 
reeds een beroep aanhangig was, n.l. dat, 
ingeleid bij voormeld klaagschrift van 3 
November rn48, maar die mening kennelijk 
berustte op een onvoldoende inzicht in het 
administratieve procesrecht, zoals dit in de 
Ambtenarenwet 1929 is vervat; 

dat deze wet - getuige o.m. haar artike
len 24, 46, 68, 60 en 64 onder 2 ° - immers 
tot uitgangspunt heeft, dat tegen elk be
sluit, elke handeling en elke weigering (om 
te besluiten of te handelen), waartegen de 
ambtenaar in beroep wenst te komen, uit-

• C. V, 1947, blz. 268. 
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drukkeliJ"'k beroep wordt Ingesteld, zodat 
niet kan worden aangenomen, dat een reeds 
aanhangig beroep tevens zal zijn gericht te
gen een, hangende de beroepsmak. nader 
genomen besluit, verrichte handeling of ult. 
gesproken weigering; 

dat mltsdten, nu eiser tegen de op 19 No
vember 1948 gedane a,t'rekening geen be
roep heeft Ingesteld, deze afrekening rech
tens onaantastbaar is geworden en in het 
onderhavige gedrag ntet kan worden ge
toetst; 

O. dat de Raad hieraan - zU het ten 
overvloede - nog wil toevoegen, dat vo
renbedoelde afrekening blijkens de daarin 
opgenomen rectlftcatte slechts handelt over 
eisers aanspraken over het tijdvak 10 
April tot en met Sl December 1942 en het 
jaar 19i3 en dus niet over eisers aanspra
ken over het tijdvak 1 .Januari 1944 tot 30 
Juni 19i7; 

dat hieraan niet afdoet, dat - zoals ge. 
daagde's gemachtigde ter 's Raads terecht
zitting heeft medegedeeld - het de bedoe
ling is geweest met de brief van 19 Novem
ber 1948 een afrekening te geven mede over 
dit tijdvak - zijnde gedaagde van oordeel, 
dat de door eiser over dit tijdvak genoten 
particuliere Inkomsten zijn salaris over dat 
tijdvak overtreffen - vermits die bedoeltng 
uit deze brief In geen enkel opzicht blijkt: 

dat gedaagde daarom ten aanzien van 
eisers aanspraken op salart,e over de pe
riode 1 Januari 1944 tot SO Juni 1947 alsnog 
een besluit nopens afrekening dient te ne
men en etser hiertegen dan binnen de In 
artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 bepaal
de termijn beroep kan Instellen bij het 
Ambtenarengerecht; 

0. dat uit het eerder overwogene volgt, 
dat de aangevallen uitspraak moet "W'Orden 
bevestigd; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Augustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15.) 

Aan appellant was geruime tijd uitstel 
van eerste oefening verleend om tege- · 
moet te komen aan de moeilijkheden, 
waarmede zijn werkgever bij het weder 
in werking stellen van het bedrijf na de 
bevrijding te kampen kreeg. De moei
lijkheden, welke dit bedrijf ondervindt, 
doordat appellant wegens het vervullen 
van zijn dienstplicht daaraan thans is 
onttrokken, zijn niet van .zodanig ern
stige aard, dat hij op grond daarvan ge
acht moet worden te verkeren in een 
,, bijzonder geval,.. Evenmin geeft daar
toe aanleiding de omstandigheid, dat 
door het" verblijf van appellant in wer
kelijke dienst schade aan zijn penoon
lijke belangen zou worden toegebracht. 

Wij JULIANA, enz. 
~ Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
~- J. I?u'be, dienatplich~g~ der lichting 1946 
dit Zuilen, tegen de besl1u1ng van Onze Mi
nister van Oorlog van 14 Mei 1948, Afdeling 
A .~Il, ~ 2, Bureau 1! nr. 1283, waarbij hem 
vtiJstell1ng van de dienstplicht wegens aan
wê.zigheid van een bijzonder geval is gewei
gerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 Juli 1948, nr. 791 en 22 September 1948, 
nr. 791/252: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oodog van 4 Juli 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afdeling A 3, S . .2, Bureau 1, 
nr. 1454; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige als instrument
maker bij de Nederlandse Optiek- en Instru
mentenfabriek Dr C. E. Bleeker te Utrecht 
moeilijk gemist kan worden, hem, Miniatcr, 
geen aanleiding geeft de dienstplichtige te 
beschouwen als te verkeren in een bijzonder 
geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
opgeleid is voor speciaal werk bij de fabrica
ge van miCl'09COpen en andere wetenechappe
Jijke instrumenten; dat het dubieus ia, of hij 
na twee jaar militaire dienst nog zal beant
woorden aan de hoge eiaen, die aan vaklieden 
op dit gebied worden gesteld, zodat .zijn toe
komst in gevaar ge bracht wordt, indien geen 
vrijstelling verleend zou worden; 

0. dat aan de appellant door Onze Minis
ter vart Oorlog geruime tijd uitstel van eerste 
oefening ia verleend ten_ einde tecemoet te 
komen aan de moeilijkheden, waarmede de 
Nederlandee Optiek- en Instrumentenfabriek 
Dr C. E. Bleeker te Utrecht bij het weder 
in werkinl( stellen van het bedrijf na de be
vrijding te kampen kreeg; 

dat de moeilijkheden, welke genoemd be
drijf ondervindt, doordat appellant wegens 
het vervullen van zijn dienstplicht daaraan 
thans ia onttrokken, niet van zodanig ernstige 
aard zjin, dat hij op grond daarvan geacht 
moet worden te verkeren in een bijzonder ge
val, als in artikel 15, eerste lid, onder e, der 
Dienstplichtwet, bedoeld; 

0. voorts: dat de omstandigheid, dat door 
het vez-b1~if in werkelijke dienst van appel
lant schade aan zijn persoonlijke belangen 
zou worden toegebracht, evenmin grond op
levert een bijzonder geval, als hiervoren be
doeld, aanwezig te achten; 

dat aan Dirk1e mitsdien terecht de ge~ 
vraagde vrijstelling is geweigerd; 

Gezien de Dienatpli~twct; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 



401 2 AUGUSTUS 1949 

MINISTERIE VAN OORLOG 

Staf van de Adjudant-Generaal 
Afd. A 3, S. 2, Bur. 1, Nr. 1454 

Onderwerp: 
Vrijstt:lling van dienst als gewoon 

dienstplichtige; beroep 

'9-Gravenhage, 4 Juli 1949. 
Met het hierbij gevoegd schrijven van 23 

Juni 1948, nr. 659, heeft de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, ad
vies uitgebracht omtrent het beroep, inge
steld door J. W. Spronk, dienstplichtige der 
lichtinf; 1945 uit Utrecht, tegen de dezerzijd
se beslissing van 8 April .J. 948, Afdeling A 3, 
S. 2, Bureau 1, nr. 1656, waarbij hem vrij
stelling van de dienstplicht wegens aanwe
zigheid van een bijzonder geval is geweigerd. 

De Afdelin,( gaf als haar oordeel te ken
nen, dat er aanleiding bestaat hier wel een 
bijzonder geval aanwezig te achten en dat 
aan J. W. Spronk op die grond vrijstelling 
behoort te worden verleend. 

Daar Spronk inmiddels is afgekeurd en op 
17 Maart 1949 uit de dienst is ontslagen, be
hoeft het al of niet verlenen van vrijstelling 
aan Spronk geen punt van overweging meer 
uit te maken. 

Met het eveneens hierbij gevoegd schrijven 
van 28 Juli 1948, nr. 791, heeft de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur, advies uitgebracht omtrent het beroep, 
inge!::teld door G. J. Dirkse, dienstplichtige 
der lichting 1946 uit Zuilen, tegen de dezer
zijdse beslissing van 14 Mei 1948, Afdeling 
A 111, S. 2, Bureau 1, nr. 1283, waarbij hem 
vrijstelling van de dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bijzonder geval is gewei
gerd. 

Ook ten aanzien van G. J. Dirbe gaf de 
Afdeling als haar oordeel te kennen, dat een 
bijzonder geval aanwezig moet worden geacht 
op grond waarvan vrijstelling behoort te wor
den verleend. 

Het daartoe strekkende, door de Afdeling 
opgemaakte, ontwerp-besluit luidt als volgt: 

,,B~achikkende op het beroep, ingesteld 
door G. J. Dirkae, dienstplichtige der lich
ting 1946 uit Zuilen, tegen de beslissing van 
de Minister van Oorlog van 14 Mei 1948, Af
deling A 111, S. 2, Bureau 1, nr. 1283, waarbij 
hem vrijstelling van de dienstplicht wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval is ge
weigerd ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
Juli 1948, nr. 791; 

Aan de Konln,ln. 
Op de voordracht van de Minister van 

Oorlog van: 
0. dat de beslissing van de Minister steunt 

op de overweging, dat de omstandigheid, dat 
de dienstplichtige als instrumentmaker bij de 
Nederlandee Optiek- en Instrumentenfabriek 
Dr C. E. Bleeker te Utrecht moeilijk gemist 
kan worden, hem, Minister, geen aanleiding 

L. 1949 

&eelt. de dienstplichtige te beschouwen ala te 
V'etRI en in een bijaonder geval ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
opgeleid ia voor apedaal werk bij de fabricage 
van miscroscopcn en andere wetenschappe
lijke instrumenten; dat het dubieus ia, of hij 
na twee jaar militaire dienst nog zal beant
woorden aan de hoge eiae~ die aan vaklieden 
op dit gebied worden gesteld, zodat zijn toe
komat in gevaar gebracht wordt, indien geen 
vrijstelling verleend zou worden: 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
appeUant bij de Nederalndse Optiek- en In
strumentenfabriek Dr. C. E. Bleeker te 
Utrecht een kostbare opleiding heeft genoten 
voor gespecialiseerd inetrumentmaker en 
thans in dit bedrijf een zo belangrijke plaats 
inneemt, dat voor hem geen vervangen is te 
~nden en de productie van dit bedrijf, dat 
belangrijke regeringsopdrachten heeft, ern
stige stagnatie zal ondervinden, indien geen 
vrijstelling wordt verleend ; 

dat op grond hiervan moet worden geoor• 
deeld, dat hier aanwezig is een bijzonder ge
val, als in bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
onder e der Dienstplichtwet; 

dat mitsdien de bestreden beslissing niet 
kan worden gehandhaafd; 

,,Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van de Minister van Oorlog aan G. J. Dirkse, 
dieustplichtige der lichting 1946 uit Zuilen, 
wegens de aanwezigheid van een bijzonder 
geval vrijstelling van de dienstplicht te ver
lenen voor de tijd van een jaar, met bepaling, 
dat de vrijstelling niet geldt in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden. 

De Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit." 

Daar ik mij met de door de Afdeling uit
gebrachte adviezen niet kon verenigen en de 
gelijksoortigheid van beide zaken een geza
menlijke behandeling wettigde ( ook J. W. 
Spronk was v66r zijn opkomst in militaire 
dienst werkzaam als instrumentmaker bij de 
Nederlandse Optiek- en Instrumentenfa
briek) heb ik met een schrijven van 24 Au
gustus 1948, Afd. A 3, S. 2, Bur. 1, nr. 1642, 
dez~ zaken, krachtens de mij door Uwe Ma
jeeteit verleende aJeemene machtiging, bij 
de Afdelirut ter nadere overweging aanhan
lÎI gemaakt. 

Ter motivering van mijn standpunt werd 
in dit schrijven het volgende aangevoerd. 

"Ook door mij wordt aangenomen, dat het 
verblijf in werkelijke dienst van genoemde 
dienr.tplichtigen bezwaren oplevert voor de 
Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek 
Dr C. E. Bleeker te Utrecht en ook, dat in 
verband met de aard van de werkzaamheden 
in genoemd bedrijf door de afwezigheid van 
deze dienstplichtigen, vooral aanvankelijk, 
stagnatie in de productie ontstaat. 

In het bedrijf ziji:i echter veertig instru
mentmakers werkzaam en hoewel ik aan
neem, dat Spronk en Dirkse bekwame vak
lieden zijn, kan door mij toch bezwaarlijk 
worden aangenomen, dat de voortzetting van 

26 
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het bedrijf en zelfs een voortzetting op rede
lijke wijze, afhankelijk zou .zijn van hun aan- c 

wezigheid. 
Slechts wa1U1eer dit wel het geval waa, zou 

er nBt&s mijn mening aanleiding bestaan te 
overwegen om hier art. 15, eerste lid, sub e, 
der Dienstplichtwet van toepassing te ver
klaren. 

Het ontstaan van stagnatie en zeli1 van 
een tijdelijke ernstige stagnatie van de pro
ductie in het bedrijf behoort naar mijn me
mng geen aanleiding te geven om hier een 
bijzonder geval aanwezig te achten. 

Ter motivering van mijn standpunt ,moge 
het volgende dienen. 

Zeer vele dienatplichtigen nemen op het 
tijdetip, waarop zij voor het vervullen van 
hun dienstplicht worden opgeroepen, reeds 
een zodanige plaats in het maatachappelijk 
leven in. dat door hun vertrek zowel particu
liere- als algemene belangen in min of meer 
ernstige mate worden geschaad. 

Door het heersend gebrek: aan geschoolde 
arbeidskrachten worden dan ook vele dienst
plichtigen voor het vervullen van hun eerste 
oefening opgeroepen, die in hun functie in 
het particuliere bedrijfsleven of in overheids
dienst, dan wel bij sociale en culturele in
stellingen niet of slechts op onvoldoende wij
ze kunnen worden vervangen. 

Het maatschappelijk leven zou er zeer me
de gebaat zijn, indien deze mensen van hun 
militaire verplichtingen werden vrijgesteld, 
doch het behoeft mijns inziens geen betoog, 
dat daarvan onder de huidige omstandighe
den geen sprake kan zijn, terwijl dit evenmin 
in de bedoeling van de wetgever kan hebben 
gelegen bij het opnemen in de Dienstplicht
wet van de mogelijkheid van vrijstelling we
gens aanwezigheid van, een bijzonder geval. 

De talloze aanvragen om vrijstelling voot 
personen als hierboven bedoeld, die mijn Mi
nisterie bereiken, tonen niet alleen aat1, dat 
vele jonge mensen van de dienstplichtige 
leeftijd op het ogenblik in hun burgerlijke 
betrekking slechts zeer node gemist kunnen 
worden, doch vormen tevens een waarschu
wing om met het verlenen van vrijstelling in 
deze gevallen de grootste omzichtigheid te 
betrachten. 

Een juiste toepauing van art. 15, eerste 
lid, sub e, der Dienstplichtwet maakt naar 
mijn mening noodzakelijk, dat slechts die 
personen, behorende tot de catecorie. waar
van hier sprake is, geacht worden te verkeren 
in een bijzonder geval, die ten opzichte van 
de vele andere dienstplichtigen, die hier zijn 
bedoeld, een zodanige uitzonderlijke positie 
innemen, dat het geen ongewenste preceden
ten schept, noch de billijkheid jegens anderen 
in gedrang komt, wanneer 'aan hen vrijatel
ling wegens aanwezigheid van een bijzonder 
geval wordt verleend. 

Naar mijn oordeel behoren de dienatplich
tigen Spronk en Dirkse niet tot deze perao
nen te woeden gerekend. 

Daar de Nederlandse Optiek- en Ioatru
mentenfabriek kort na de bevrijding met 
zeer grote moeilijkheden te kampen had, heb 
ik, om daaraan tegemoet te komen, aan beide 

genoemde dienstplichtigen geruime tijd uit
stel van eerste oefening YCrlecnd en hoewel 
het aannemelijk is, dat hun werkzaamheden 
slechts bezwaarlijk door andere instrument
makers uit het bedrijf kunnen worden over
genomen, dient daarin naar mijn mening toch 
geen aanleiding te worden gevonden om hun 
vrijstelli!U( wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval te verlenen.". 

Uit de brief van de Afdeling van 22 Sept. 
1948, nr. 659 en 791/252, zal Uwer Majesteit 
blijken, dat de Afdeling geen aanleiding vindt 
haar advies te herzien. 

De Afdeling verenigt zich met mijn stand
punt, dat slechts die personen geacht worden 
te verkeren in een bijzonder geval, die ten 
opàchte van vele andere dienstplichtigen 
een zodanige uitzonderlijke positie innemen, 
dat hun vrijstelling geen ongewenste prece
denten achept, noch de billijkheid jegens an
deren in gedrang doet komen. Ook naar haar 
mening, moet vrijstelling wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval tot uitzonde
ringsgevallen beperkt blijven. 

De Afdeling is echter ook na nadere over
weging van oordeel, dat een dergelijk uitzon
deringsgeval hier wel aanwezig, moet worden 
geacht. Zij wijst er op, dat door mij wordt 
aangenomen, dat de dienstplichtigen Spronk 
en Dirbe bekwame vaklieden zijn en dat hun 
opkomst in militaire dienst stagnatie in het 
bedrijf van de Nederlandse Optiek- en In
strumentenfabriek Dr C. E. Bieeker zal ver
oorzaken. 

Verder vestigt de Afdeling er de aandacht 
op, dat aan beide dienstplichtigen een- en 
andermaal uitstel van eerste oefening is ver
leend, waarmede, gelet op de bijzondere om
standigheden van dit geval, naar haar oor
deel, is uitgesproken, dat genoemde dienst
plichtigen in dit bedrijf niet of zeer moeilijk 
kunnen worden gemist. Deze omstandigheid, 
gevoegd bij de 'belangrijke en bijzondere 
functie welke het bedrijf blijkens de 1stukken 
vervult, geeft naar het gevoelen der Afdeling 
alleszins aanleiding aan deze dienstplichtigen 
vrijstelling te verlenen. Het heeft de aan
dacht van de Afdeling getrokken. dat ook de 
Burgemeester van Utrecht in deze zin heeft 
geadviseerd. Dat de door de Afdeling voorge
dragen beslissingen een ongewenst precedent 
zouden scheppen, kan door haar niet worden 
ingezien, omdat in de overweginge!1 de ~ij
zohdere 1omstaodigbeden op zodanige WIJZe 
zijn vermeld, dat op deze vrijstelling door 
latere aanvragers geen beroep kan worden 
gedaan om ook vrijstelling te verkrijgen. 

De door de Afdeling aangevoerde motie
ven hebben geen wijziging kunnen brengen 
in mijn standpunt, dat hier geen bijzondere 
gevallen, als bedoeld in art. 15, eerste lid, 
onder e, der Dienstplichtwet, aanwezig moe
ten worden geacht. 
· Inderdaad ia aan Spronk en Dirkse geruime 
tijd uitstel van eerste oefening verleend. Dit 
is geschied, omdat de Nederlandae Optiek
en Instrumentenfabriek ten gevolge van de 
bezetting zeer te lijden had en het bedrijf 
daardoor na de bevrijding met grote moeilijk, 
heden te kampen kreeg. Het verlenen van 
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uitstel bad in deze gevallen alleen ten doel, 
het weder in gebruik stellen van de fabriek 
te vergemakkelijken. Ik kan mij dan ook niet 
verenio-en met het oordeel van de Afdeling, 
dat door het verlenen van uitstel in deze ge
vallen ia uitgesproken, dat genoemde dienst
plichtigen ook thans nog in dit bedrijf niet 
gemist kunnen worden. Naar mijn oordeel 
was hun aanwezigheid in het bedrijf na af
loop van het hun verleende uitstel niet strikt 
noodzakelijk meer en beide dienstplichtigen 
zijn dan ook in de loop van 1948 onder de 
wapenen geroepen. 

Het is aannemelijk, dat hun vertrek het 
bedrijf voor moeilijkheden heeft geplaatst en 
dat de gevolgen daarvan wellicht ook nu nog 
ondervonden worden, doch ik kan deze moei
lijkheden niet van zodanig ernstige aard ach
ten, dat daarin aanleiding behoort te worden 
gevonden vrijstelling wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval te verlenen. 

Daar, zoals ik reeds eerder vermeldde, J. 
W. Spronk inmiddels uit de militaire dienst 
is ontslagen, moge ik verder deze aangelegen
heid slechts behandelen voor zover het de 
dienstplichtige G. J. Dirkse betreft, die thans 
ip Indonesië onder de wapenen is. 

Ook met het oordeel van de Afdeling, dat 
het verlenen van vrijstelling aan Dirkse niet 
het scheppen van een ongewenst precedent 
zou inhouden, kan ik mij niet verenigen. 
Weli<Jwaar zijn in de overwegingen van het 
door de Afdeling opgemaakte ontwerp-be
aluit dt" bijzondere omstandigheden van dit 
geval op zodanige wijze vermeld, dat er zich 
waarschijnlijk niet vele andere gevallen zul
len voordoen, waarop dezelfde overwegingen 
van toepa88ing zijn, doch niettemin zou met 
het verlenen van vrijstelling in dit geval wor
den uitgesproken, dat personen, die in loon
dienst werkzaam zijn, zij het dan in een bij
zonder aoort bedrijf, en die in hun functie 
bezwaarlijk gemist kunnen worden, geacht 
moeten worden te verkeren in een bijzonder 
geval, zoals in art. 15, eerste lid, onder e11 der 
Dienstplichtwet is bedoeld. 

Zoal,- door mij in mijn aan de Afdeling ge
richt achrijven van 24 Augustus 1948 reeds 
werd betoogd, verkeren zeer vele dienstplich
tigen in dergelijke omstandigheden. Ook de 
bijzondere aard van het bedrijf verleent aan 
het onderhavige geval naar mijn oordeel geen 
uitzonderlijk karakter. Terecht zouden zeer 
vele bedrijven er aanspraak op kunnen ma
ken in ons cconomiach beatel een even bij
zondere en eigen plaats in te nemen als de 
Nederlandse Optiek- en Instrumentenfa
briek. Ook deze bedrijven hebben te kampen 
met gebrek aan geschoold penoneel en .zien 
in vele- gevallen hun moeilijkheden nog ver
groot worden door opkomst in militaire 
dienst van ~~n of meer krachten, die slechts 
node gemist kunnen worden. De aanvragen 
om vrijlltelling, die voor vele van deze per
sonen worden ingediend tonen duidelijk aan, 
.iat het leger een zware bela1ting vormt voor 
~ns economiach leven, doch, hoe betreurens
tlaardig dit, op zich zelf beschouwd, moet 
-.orden geacht, hieraan valt in de huidige 
°'1standigheden niet te ontkomen. Het zou 

absoluut onverantwoord %ijn in al deze- ge
vallen vrijstelling te verlenen, terwijl dit bo
vendien in strijd zou zijn met de duidelijke 
bedoeling van de Dienstplichtwet. 

Het verlenen van vrijstelling aan Dirkse 
zou, in dit verband gezien, naar mijn oordeel 
zeer zeker een gevaarlijk precedent inhouden. 

Teneinde de beoordeling van deze zaak zo 
gefundeerd mogelijk te doen zijn heb ik ge
meend alvorens deze zaak aan Uwe Majesteit 
ter beslissing voor te leggen, het advies van 
de Directeur van de Rijksnijverheidsdienst te 
moeten inwinnen. 

Diens rapport van 19 Maart 1949 is mede 
hierbij gevoegd. 

Zoals Uwe Majesteit daaruit zal blijken, 
toont genoemde autoriteit volledig begrip te 
hebben voor de moeilijkheden waarmede het 
bedrijf van Or Bleeker te kampen heeft door 
het onttrekken van arbeidskrachten daaraan 
tengevolge van de militaire dienst. 

Ik ben dan ook bereid, ,aan deze moeilijk
heden zoveel mogdijk tegemoet te komen, 
doch niettemin moet ik bij mijn oordeel blij
ven. dat het onverantwoord zou zijn dit te 
doen geschieden door het verlenen van vrij
stelling wegena aanwezigheid van een bij" 
zonder geval. 

Ik veroorloof mij daarom Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging te geven het beroep 
van G. J. Dirkse ongegrond te verklaren en 
daartoe het mijnerzijds opgemaakte ontwerp• 
besluit, dat mede hierbij is gevoegd, te be
krachtigen. 

Tenslotte heb ik de eer Uwer Majesteit 
eerbiedig machtiging te vragen de behande
ling van het beroep van J. W. Spronk niet 
voort te zetten. 

De Minister van Oorlog11 

SCHOKKING. 
(A.B.) 

2 Augustus 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wet van 28 Mei 1925 S. 216 

. art. LXXXVII). 
Er bestaat geen aanleiding aan een 

appellant, die eerst ,sedert 1 Sept. 1945 
aan den opgeheven school werkzaam 
was, ter .zake van zijn ontslag een wacht
geld toe te kennen. Ten aanzien van 
andere appellanten, waarvan de laatst• 
aangestelde op 1 Jan. 1938 ia benocm4 
bestaat die aanleiding wel. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door A. J. de Bruin, gewezen directeur van 
de Avondschool der Vereniging voor Christe
lijk Vakonderwijs te Amsterdam, J. Bokma; 
J. D. Brink, P. Clement, F. A. van Dorp, W. 
van Eyk en C. van Wijngaarden, gewezen 
leraren van de evenvermelde school, betref
fende hun aanspraken op wachtgeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge-
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
Juli 1949, No. 838/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 Juli 1949, No~ 
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7065. Afdeling Pensioenen en Wachtgeldent 
0. dat A. J. de Bruin met ingang van t;_ 

Novem her 194 7, welke datum inmiddels i• 
gewijzigd in 1 Januari 1948, werd ontslagen 
als directeur van de Avondschool der Ver
eniging voor christelijk Vakonderwijs te Am
sterdam in verband met de opheffing dier 
school, terwijl om dezelfde reden J. Bokma, 
P. Clement, J. D. Brink, F. A. van Dorp, W. 
van Eyk en C. van Wijngaarden als leraren 
van die school met ingang van 1 November 
194 7 werden ontslagen· dat aan de appellan
ten geen wachtgeld werd toegekend; 

dat de appellanten, ieder voor zich, in be
roep aanvoeren, dat zij door het bestuur van 
de Vereniging voor Christelijk Vakonderwijs 
te Amsterdam niet in het genot van een 
wachtgeld gesteld zijn, daar de fondsen daar
toe ontbraken; dat het bijzonder onderwijs 
nagenoeg geheel gelijkgesteld is met het 
openbaar onderwijs; dat het niet in de geest 
van de onderwijswetgeving ia, dat leraren 
ongevraagd worden ontslagen zonder hun een 
behoorlijk wachtgeld toe te kennen; dat art. 
LXXXVII der wet van 28 Mei 1925 de ge
legenheid biedt, in elk geval naar billijkheid 
te beslissen; 

dat A. J. de Bruin nog aanvoert, dat hij 
op 3 December 1934 tot leraar aan de Avond
school werd benoem_d; dat hij de functie van 
directeur der school heeft bekleed van 1 Jan. 
1943 tot de dag van zijn ontslag; dat hij laat- , 
atelijk een salaris heeft genoten van f 1673; 

dat J. Bokma nog aanvoert, dat hij op 1 
Oct. 1919 tot leraar werd benoemd en laat
stelijk een salaris heeft genoten van f 482; 

dat P. Clement nog aanvoe~ dat hij op 1 
September 1945 tot leraar werd benoemd en 
laatstelijk een salaris heeft genoten van f 722; 

dat J. D. Brink nog aanvoert, dat hij op 
1 October 1934 tot leraar werd benoemd en 
laatstelijk een salaris heeft genoten van f 628; 

dat F. A. van Dorp nog aanvoert, dat hij 
op 1 October 1928 tot leraar werd benoemd 
en laatstelijk een salaris heeft genoten van 

1 

f 1096; . 
dat W. van Eyk nog aanvoert, dat hij op 

1 Januari 1938 tot leraar werd benoemd en 
laatstelijk een salaris heeft genoten van f 940; 

dat C. van Wijngaarden nog aanvoert, dat 
hij op 1 October 1934 tot leraar werd be
noemd en laatstelijk een salaris heeft genoten 
van f628; 

0. dat, blijkens de overgelegde stukken, 
de appellanten, allen ambtenaar in de zin van 
de Pensioenwet 1922, wegens opheffing van 
de Avondschool, uitgaande van de Vereni
ging voor Christelijk Vakonderwijs te Am
st.erdam, met ingang van 1 Januari 1948 uit 
hun betrekkingen aan die school ontslagen 
zijn, terwijl voor hen van Rijkswege een 
wachtgeldregeling niet is vastgesteld; 

dat ,:ij dua op grond van art. LXXXVII der 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad No. 216) 
ter zake van het niet toekennen van wacht
geld Ome beeliaing kunnen inroepen; 

dat de bovengenoemde wetsbepaling vrij
heid laat om in ieder voorkomend geval naar 
billijkheid te beelissen, of er termen zijn, een 

wachtgeld, en zo ja tot welk bedrag, toe te 
kennen; 

dat er met het oog op de omstandigheid, 
dat de appellant P. Clement eent sedert 1 
September 1945 als leraar aan de avond-

. school werkzaam was, geen aanleiding be
staat hem, met toepassing van de bovenver
melde wetlbepaling, ter zake van zijn ont
slag een wachtgeld toe te kennen; 

dat er ten aanzien van de overige appel
lanten, onder de omstandigheden, zoals deze 
zich hier voordoen, voor toepassing van de 
meergenoemde wetsbepaling wel reden be
staat; 

dat aan de billijke eisen van deze appel
lanten wordt tegemoet gekomen door toeken
ning van een wachtgeld op de voet, ale hier
onder is aangegeven; 

Gezien de wet van 28 Mei 1925 (Staata
blad No. 216); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het beroep, 

ingesteld door P. Clement, ten laste van de 
Vereniging voor Christelijk Vakonderwijs te 
Amsterdam de volgende wachtgelden toe te 
kennen: 

le. aan A. J. de Brui11t J. D. Brink en C. 
van Wijngaarden: gedurende de eerste drie 
maanden na de dag van ingang van het ont
slag 85 % en vervolgens gedurende 9 maan
den 50 % van de laatstgenoten wedde; 

2c. aan W. van Eyk: gedurende de eerste 
drie maanden na de dag van ingang van het 
ontslag 85 % en vervo]gens gedurende 7 
maanden 50 '% van de laatstgenoten wedde; 

le. aan F. A. van Dorp, gedurende de 
eerste drie maanden na de dag van ingang 
van het ontslag 85 % en vervolgena geduren
de 12 maanden 50 o/ó van de laatstgenoten 
wedde; 

4e. aan J. Bokma, gedurende de eerste 
drie maanden na de dag van ingang van het 
ontslag 85 o/ó en vervolgens gedurende 21 
maanden 50 % van de laatstgenoten wedde. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 
belast enz. 

(A.B.) 

3 Au,iuatm 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d j 0

• art. 
232). 

Ten onrechte is de appellerende ge
meenteraad van mening, dat het besluit 
van Ged. Staten tot onthouding van 
goedkeuring aan een raadsbesluit tot 
verkoop van grond niet met redenen 
omkleed zou 2:ijn. nu Ged. Staten hebben 
overwogen dat het naar aanleiding van 
het raadsbesluit ingesteld onderzoek niet 
zal zijn beëindigd binnen de in art. 230 
gestelde termijn van drie maanden. 

Aan het raadsbesluit ia terecht goed
keuring onthouden daar tegen een ver
dere lintbebouwing van de •weg, waaraan 
de te verkopen grond ia gelegen, over
wegende bezwaren van planologische 
aard bestaan en elders nog bouwgrond 
beschikbaar is. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Schoonebeek, te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Drenthe van 3 Juni 1948, No. 84, 3e 
Afdeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van de raad van voornoemde 
gemeente, d.d. 31 December 1947, tot ver
koop van bouwterrein, liggende aan de weg 
Kerk-Kerk in het Nieuw-Schoonebeeker
veld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van S 
Januari 19491 No. 969 (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 Juli 1949, No. 
22837, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Schoonebeek 
bij besluit van 31 December 1947 besloten 
heeft tot verkoop van een bouwterrein ter 
grootte van ongeveer 6 are, deel uitmakende 
van het kadastraal perceel aectie A No. 6496, 
gelegen aan de oostzijde van de weg Kerk
Kerk aan G. H. Kramer te Nieuw-Schoone
beekerveld, tegen een prijs van f 0,10 per m2 

en onder door burgemeester en wethouders te 
stellen voorwaarden; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe bij besluit van 3 Juni 1948, No. 84, 
3e Afdeling, aan het voormeld besluit van de 
gemeenteraad van Schoonebeek goedkeuring 
hebben onthouden, overwegende, dat het 
omtrent het besluit van de raad der gemeente 
Schoonebeek van 31 December 1947 inge
stelde onderzoek niet geëindigd was binnen 
de in art. 230 van de gemeentewet gestelde 
termijn van drie maanden; dat op die grond 
bij besluit van 7 April 1948, No. 111, 3e afde
ling, de beslissing op dat besluit voor de tijd 
van twee maanden is verdaagd; dat ook bin
nen die termijn het onderzoek omtrent voor
schreven raadsbesluit niet geëindigd zal zijn, 
althans daarop geen beslissing zal kunnen 
worden genomen; 

dat de raad der gemeente Schoonebeek 
van dit besluit in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet met redenen omkleed is en dus 
niet voldoet aan het bepaalde in art. 232 van 
de gemeentewet; dat ten aanzien van deur
gentie van de bouw van woningen in het 
Nieuw-Schoonebeekerveld en het momenteel 
beschikbaar zijn van bouwterreinen, verwe
zen zij naar hetgeen daaromtrent is vermeld 
in het beroepschrift van de raad d.d. 26 Mei 
1948, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 28 April 1948, No. 153, 3e afde-
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van de raad van 18 November 
194 7 tot verkoop van bouwterreinen aan J. 
H. Lubben en anderen te Nieuw-Schoone-
beekerveld; 1 ' 

t---

1 Bij K. van 1 Aug. 1949 no. 9 i=dit be
rt>ep op overeenkomstige gronden o egrond 
vtrklaard. Gcd. Staten hadden B. n W. in 
o'ferweging gegeven intrekking van het 
r~dsbealuit te bevorderen, waaraan geen ge-

0. wat betreft de formele kant der zaalr;, 
dat Gedeputeerde Staten blijkens de over
wegingen van het bestreden besluit hun 
goedkeuring aan het besluit van de raad der 
gemeente Schoonebeek van 31 December 
1947 hebben onthouden, omdat het naar aan
leiding van evenvermeld raadsbesluit inge
stelde onderzoek niet zal zijn beëindigd bin
nen de in art. 230 der gemeentewet gestelde 
termijn van drie maanden; 

dat de appellant derhalve ten onrechte van 
mening is" dat het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet met redenen omkleed zou zijn; 

0. wat de zaak zelf betreft, dat uit de 
stukken blijkt, dat, indien op het perceel 
Sectie A No. 6496, waarvan naast het onder
havige terrein de bij besluit van de raad der 
gemeente Schoonebeek van 18 November 
194 7 aan K. W. Moes en B. G. Immink ver
kochte gronden deel uibnaken, drie wonin
gen gebouwd zouden worden, deze op geringe 
afstand van elkaar en van de reeds langs de 
oostzijde van de weg Kerk-Kerk aanwezige 
bebouwing zouden komen te staan; 

dat op grond van een op deze aangelegen
heid betrekking hebbend ambtsbericht van 
de Hoofdingenieur-Directeur van de Volks
huisvesting van 28 October 1948 moet wor
den aangenomen, dat tegen een verdere lint
bebouwing van de weg Kerk-Ker~ welke het 
gevolg zou zijn van de voorgestelde bebou
wing van het perceel, sectie A No. 6496, over
wegende bezwaren van planologische aard 
bestaan; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
langs de westzijde van de weg Kerk-Kerk te
genover het evenvermelde perceel reeds wo
ningen zijn gebouwd, zodat tegen het bouwen 
van woningen langs de oostzijde redelijker
wijs geen bezwaren gemaakt zouden kunnen 
worden, doch dat de door de appellant be
doelde woningen, die gebouwd ~ijn op kavels 
van ongeveer 75 meter breedte, op zodanige 
afstand van elkaar gelegen zijn, dat een ruim 
aspect behouden wordt; 

dat met de Hoofdingenieur-Directeur ge
oordeeld moet worden, dat tegen een bebou
wing van het betrokken terrein geen bezwa
ren zouden bestaan, indien de woningen langs 
de westzijde van de weg eveneens op afstan
den van ongeveer 75 meter van elkaar en van 
de reeds aanwezige bebouwing geprojecteerd 
zouden worden; 

dat de appellant er nog op wijst, dat het 
bouwen van woningen in Nieuw-Schoonebee
kerveld dringend nodig is en het betrokken 
terrein tot de weinige percelen behoort, die 
daartoe een mogelijkheid bieden; 

dat evenwel blijkens het evenvennelde 
ambtsbericht van de Hoofdingenieur-Direc
teur van de Volkshuisvesting de mogelijk
heid van bebouwing eveneens bestaat op an
dere langs de weg Kerk-Kerk gelegen ter-

volg was gegeven. De Kroon overweegt, dat 
met het oog hierop geen voldoende aanlei
ding bestaat de bestreden beslissing wegens 
het ontbreken van een motivering te vernie
tigen. 
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mnen, onder meer het naast perceel 
A No. 6496 gelegen perceel Sectie k 
6497, terwijl zuidelijker langs deze w" Ol)' 
aan de gemeente in eigendom toebehorébdi!: 
terreinen gelegenheid bestaat tot het ~ 
van 6 woningen aan weerszijden van de 11l'C, 

dat het besluit van burgemeester en -.«
houders mitsdien terecht door Gedepu11!1e:n!e 
Staten niet is goedgekeurd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongepond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

6 Auaustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Motor- en Rijwielreglement 
art. 4 7 j 0

• art. 54 ). 
Terecht hebben Ged. Staten het on

derhavig weggedeelte gesloten verklaard. 
Om redenen van bedrijfsbelang mag de 
weg niet aan vernieling worden prijsge
geven; bovendien kan ingevolge art. 54 
ontheffing van het verbod worden ge
vraagd. De vraag of enig algemeen be
lang het ingrijpen van Ged. Staten vor
derde, nu bij bezwijken van de weg ten
gevolge van te zwaar verkeer of onvol
doende onderhoud uitsluitend het ver
voer ten ongerieve van appellanten zal 
stagneren, moet bevestigend worden be
antwoord, daar de instandhouding en 
bruikbaarheid der openbare wegen in 
ieder geval als een algemeen belang be
achouwd moet worden. De wet stelt niet 
de eis. dat gebleken moet zijn, dat de 
weg ook door anderen dan appellanten 
gebruikt wordt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door Douairière van Sminia c.s. en door J. B. 
van Dijk en P. Lootsma te Workum, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 24 Febr. 1947, no. 28, 4e Afdeling, tot 
gealotenverklaring van de in de gemeenten · 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en 
Workum gelegen Oude Weg voor motorrij-: 
tuigen en aanhangwagens, waarvan de be
lasting van enig wiel meer bedraagt dan 
800 kg; · 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
Juli 1949, No. 889/1; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 1 Aug. 1949. No. 
728, Afdeling WaterstaatsrechtJ Directie V5'II 
de Waterstaat; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
voormeld besluit krachtens art. 4 7 van het 
Motor- en Rijwielreglement de Oude Weg 
(in beheer bij het waterschap De Kleine Wis
kepolder) gesloten hebben verklaard voor 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan 
de belasting van eni, wiel meer bedraagt dan 
800 kg; 

dat dit besluit steunt op de overwegin& 4at 
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genoemde weg niet geschikt is om te worden 
bereden met motorrijtuigen en aanhangwa
gens waarvan de belasting van enig wiel meer 
bedraagt dan 800 kg; 

dat tegen dit besluit Douairière van Sminia 
te Leeuwarden, Mevr. IJpey te Witmanum, 
A. J. Lootama, J. B. van Dijk en P. Lootsma 
te Workum in beroep zijn gekomen met 2 
vrijwel gelijk luidende beroepachriften, aan
voerende, wa de formele zijde van deze aan
gelegenheid betreft, dat het besluit om slui
ting van de weg te bevorderen in een verga
derinO' van ingelanden genomen ia, zonder dat 
schriftelijke volmachten waren overgelegd, 
zodat niet-stemgerechtigden . hun stem heb
ben uitgebracht; dat aan hen in eigendom 
toebehorende, dan wel door hen gepachte 
landerijen ingedeeld zijn in klasse I, o. m. op 
grond van de overweging, dat bedoelde per
celen het meest belang hebben bij een goed 
onderhoud van de weg; dat langs deze weg 
de aanvoer per auto van stro, biete11t CD%., 
naar bedoelde percelen plaats vindt; dat ver
voer met paardentractie tijdrovend, kostbaar 
en veelal door gebrek aan werkkrachten niet 
uitvoerbaar ia; dat de doelstelling van het 
waterschap o. m. is onderhoud van de Oude 
Weg ten behoeve van belanghebbenden; dat 
thans evenwel van verwaarlozing moet wor
den gesproken; dat zulks v·eroorzaakt is door 
persoonlijke wrijving; dat in overlec met de 
zuivelfabriek de melk per paardentractie ver
voerd wordt, zodat het autovervoer reeds zo
veel mogelijk beperkt wordt; dat bij goed on
derhoud het tegenwoordige verkeer zonder 
bezwaar gehandhaafd kan worden; dat het 
besluit van Ged. Staten in strijd is met de 
belangen van het waterschap; 

O. dat ingevolge art. 36, lid 1, van het Mo
tor- en Rijwielreglemnet de wegen in het be
lang van hun instandhouding en bruikbaar
heid kunnen worden ingedeeld in klaaae A of 
klasse B, terwijl de in klasse B ingedeelde 
wegen ingevolge art. 4 7, lid 1, van genoemd 
reglement, indien het evenvermelde belang 
zulks wenselijk maakt, gesloten kunnen wor
den verklaard voor motorrijtuigen en aan
hangwagens, waarvan de belasting van enig 
wiel een in het besluit tot geslotenverklaring 
aangegeven maximum oversschrijdt; 

dat op grond van de ontvangen ambtsbe
richten moet worden geoordeeld, dat Ged. 
Staten met het oog op de breedte en de ge
steldheid van de wegbedekking terecht het 
in hun besluit bedoelde gedeelte van de 
Oude Weg gesloten hebben verklaard voor 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan 
de belasting van enig wiel meer bedraagt dan 
800q;; 

dat door de appellanten niet aannemelijk is 
gemaakt, dat voor de instandhouding en de 
bruikbaarheid van de betreffende weg het 
bestreden besluit niet nodig zou zijn; 

dat zij weliswaar aanvoeren, dat zij bij da 
exploitatie van de aan hen in eigendom toe,, 
behor:ende, dan wel door hen gepachte, 1~ 
derijen hinder van deze geslotenverklari111 
ondervinden, doch dat, wat hiervan ook àj, 
om dit bedrijfabelang de weg niet aan ver-
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nieling mag worden prijsgegeven en hun ove
rigens de gelegenheid open staat om met ge
bruikmaking van het bepaalde in art. 54 van 
het Motor- en Rijwielreglement aan het in 
dat artikel bedoelde gezag ontheffing van 

. het ten gevolge van het bestreden besluit gel
dende verbod te vrag-en; 

dat het tevens door appellanten aange
voerde inzake het oorspronkelijke besluit van 
het waterschap De Kleine Wiskepolder om 
sluiting van de weg te bevorderen, wat hier
van ook zij, als niet terzake doende kan wor
den beschouwd, nu meergenoemd reglement 
zodanig besluit niet voorschrijft; 

dat om dezelfde reden ook de vraag, of de 
ten aanzien van de onderhoudsplicht van de 
onderhavige weg vastgestelde classificatie der 
betrokken percelen juist ia, ala niet terzake 
doende kan worden beschouwd; 

dat voorts de in een der stukken opgewor
pen vraag, of enig algemeen belang ht:! in
grijpen van Ged. Staten vc;,rderde, nu biJ be
zwijken van de weg tengevolge van te zwaar 
verkeer of onvoldoende onderhoud uitslui
tend het vervoer ten ongerieve van de appel
lanten zal stagneren, in bevestigende zin be
antwoord moet worden, daar de instandhou
ding en bruikbaarheid der openbare wegen in 
ieder geval als een algemeen belang be
schouwd moet worden; 

dat daarenboven de wet niet de eis stelt, 
dat gebleken moet zijn dat de weg ook door 
anderen dan appellanten gebruikt wordt; 

dat de beroepen derhalve ongegrond zijn; 
Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 

Motor- en Rijwielreglement; 
Hebben goedgevonden en ventaen: 
de beroepen ongegrond te ver~ 
Onze Minister van Verkeer en ~aterataat 

is belast, enz. , ) 
1A. B. 

8 Augustus 1949. KONINKLlJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 2281). 

Een raadsbesluit tot vaststelling van 
de voorwaarden en bepaling~ waaron
der B. en W. vergunning kunnen ver
lenen tot het gebruik maken van het 
gemeentelijk openluchttheater is, als 
betreffende gemeente-eigendommen ten 
publieken dienste bestemd, niet een be
sluit als bedoeld in art. 2281 efl dus niet 
aan de goedkeuring van Gea. Staten 
onderworpen. 1 

Wij JULIANA, em.; . . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het gemeentebestuur van Qisterwijk, 
tegen het besluit van Ged. Staten der pro
vincie Noordbrabant van 19 Januari, G no. 
2554 Ille afdeling, strekkende tot onthou
ding' van goedkeuring aan het besluit van de 
raad der gemeente Oisterwijk van 4 Juni 
1936 inzake de ingebruikgevinglbet na
tuurtheater in die gemeente; 

De Raad van State, Afdeling v . de Ge
sthillen van Bestuur, gehoord, a ea van 25 
Mei 1949, No. 653/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 1 Augustus 1949• 
No. 26815, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuunzaken; 

0. dat de raad der gemeente Oisterwijk 
bij besluit van 4 Juni 1936 heeft vaatgeateld 
de voorwaarden en bepalingen, waaronder 
burgemeester en wethouden een vercunning 
kunnen verlenen tot het gebruik maken van 
het als openluchttheater ingerichte en daar
toe bestemde terrein, genaamd de ,.gemeen
teberg'', gelegen aan de Gemullehoekenweg, 
kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, Sec
tie C, Nos. 455 en 454, nader genoemd ,,open
luchttheater',; 

dat, nadat dit besluit op 27 Augustus 1948 
ter goedkeuring aan Ged. Staten van Noord
brabant was aangeboden, Ged. Staten bij 
brief van 6 October 1948 nadere inlichtingen 
hebben gevraagd aan het gemeentebestuur 
van Oisterwijk; 

dat Ged. Staten van Noordbrabant bij be
■luit van 19 Januari 1949, G No. 2554, 3e 
Afdeling, goedkeuring aan voormeld raads
besluit hebben onthouden, op grond van de 
overwegingen, dat geen antwoord werd ont
vangen op hun brief van 6 October 1948; dat 
mitadien thans nog niet kan worden nage
gaan, of het besluit in het belang der ge
meente is; dat .zij hun beslissing omtrent dit 
besluit, dat op 3 September 1948 ter pro
vinciale griffie is ingekomen, bij bealuit van 
24 November 1948, G No. 1275, gedurende 
twee maanden hebben verdaagd; dat mits
dien; indien niet v66r 24 Januari 1949 een 
beslissing omtrent dit besluit aan de raad 
zal zijn ingezonden, dit besluit ingevolge ar
tikel 231 der gemeentewet zal worden geacht 
te zijn goedgekeurd; dat zolang niet vast
staat, dat het besluit in het belang der ge
meente ia, zodanige goedkeuring dient te 
worden voorkomen; 

dat het gemeentebestuur van Oisterwijk 
in beroep aanvoert, dat, zoals uit de bij het 
beroepschrift overgelegde correspondentie 
blijkt, de gemeenteraad de opvatting van 
Ged. Staten bestrijdt, dat het onderwerpe
lijke raadsbesluit van 4 Juni 1936 de goed
keuring van dit college ex artikel 228 der ge
meentewet behoeft, omdat het gemeentelijk 
natuurtheater door de raad wordt aange
merkt als een eigendom, dat voor de pu
blieke dienst ia bestemd; dat, ook indien Geel. 
Staten hun mening .gebaseerd hadden op het 
bepaalde in artikel 213 der gemeentewet, de 
gemeenteraad een tegenovergestelde mening 
zou zijn toegedaan, omdat het raadsbesluit in 
casu niet steunt op artikel 212, doch op ar
tikel 172 der gemeentewet en de bewoording 
van laatstgenoemd artikel de raad de be
voegdheid geeft een algemeen besluit te ne
men, waarbij de nadere uitvoering aan bur
gemeester en wethouders wordt overgelaten; 
dat, terwiJ1 het gemeentebestuur mitsdien de 
mening van Ged. Staten bestrijdt, het tevens 
bezwaar moet maken tegen de overwegingen, 
welke aan de beslissing van dit college ten 
grondslag liggen; dat namelijk de eerste over
weging van het besluit van Ged. Staten van 
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19 Januari 1949, G No, 2554, onjuist ia, aan
gezien de brief van dit college van 6 October 
1948, G No. 734, door burgemeester en wet
houders beantwoord ia bij 1chrijven van 29 
October 1948, No. 3519; dat ook met de twee
de overweging niet kan worden ingestemd, 
daar bezwaarlijk valt aan te nemen, dat in 
het jaar 1949 nog niet kon worden nagegaan, 
of het raadsbesluit van 4 Juni 1936 in het 
belang der gemeente ia, aangezien dit besluit 
gedurende 12 jaar gegolden heeft en de fi
nanciële uitkomsten van de exploitatie van 
het natuurtheater telken jare in de gemeen
terekening tot uitdrukking sijn gebracht; 

0. dat het raadsbesluit tot vaststelling van 
de voorwaarden en bepalingen, waaronder 
burgemeester en wethouders vergunning 
kunnen verlenen tot het gebruik maken van 
het openluchttheater, als betreffende ge-

. meente-eigendommen ten publieke dienste 
bestemd, niet is een besluit omtrent het on
derhands verhuren, verpachten of in gebruik 
geven van gemeente-eigendommen, als be
doeld in artikel 228f der gemeentewet en 
derhalve niet aan de goedkeuring van Ged. 
Staten is onderworpen; 

Gcsien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Noordbrabant van 19 
Januari 1949, G No. 2554, IIIe afdeling, te 
verklaren, dat op het bealuit van de raad der 
gemeente Oisterwijk van 4 Juni 1936 tot 
vaststelling van een verordeniq, regelende 
het in gebruik geven van het natuurtheater, 
geen goedkeuring van Gcd. Staten wordt ge
vorderd. 

Onze Ministcrvan Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(l\. B.) 

10 Auiustus 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wet autovervoer penonen art. 
52). 

Appellant beschikte bij het indienen 
van zijn aanvrage in Sept.1939 over 2 
autobussen voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer. In 
verband daarmede bestaat er aanleiding 
thans het aantal motorrijtuigen, dat ge
bezigd mag worden_, op 2 te atellen. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikking op het beroep, ingesteld door 

J. de Jong te Rotterdam tegen de beschik
king van de Com.miaaie Vergunningen Perso
nenvervoer van 22 Maart 1948, No. Zh 94-T 
192, voor zover daarbij het aantal motorrij
tuigen, dat door hem voor de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer mag 
worden gebezigd, niet op drie is gesteld. 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
Juli 1949, No. 865/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 4 Aug. 1949, no. 
A II/77149/39712. Directoraat-Generaal van 
het Ver keer. 

0, dat de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer bij genoemde beschikking be
sloten heeft aan J. de Jong te Rotterdam 
vergunning te verlenen voor de uitvoering 
van toerwagenritten en ongeregeld vervoer 
onder voorwaarde, dat hiervoor voorlopig 
nog het in haar beschikking van 22 April 
1940, No, T 259, genoemd aantal motorrijtui
gen mag worden gebezigd, met dien ventan
de, dat de Rijbinspecteur van het Verkeer, 
hoofd van het dm:rict Zuid-Holland van de 
Rijksverkeerainapectie te Rotterdam, onder 
bijzondere omltandigbeden kan toestaan, dat 
dit aantal te bezigen motorrijtuigen wordt 
OYenchreden, overeenkomstig hetgeen in de 
betrokken overweging van het besluit tot uit
drukking i■ gebracht, en dat in geen geval 
materieel, dat naar het oordeel van vorenbe
doelde Rijksin1pecteur van het Verkeer voor 
de uitoefeninc van autobusdiensten en/of de 
uitvoering van groepsvervoer ter beachikking 
moet blijven, mag worden gebezigd, met be
paling, dat de vergunning geldt tot en met 31 
Dec. 1950; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegincen. dat de ontwikkeling van de in de 
oorlog ernstig ventoorde vervoerverhoudin
gen nog niet zover ia gevorderd, dat over vol
doende gegevens kan worden beschikt, nodig 
voor de vaatstelling van grondslagen voor de 
vergunningverlening ten behoeve van een 
redelijke en duurzame regeling van de uit
voering van toerwagenrltten en ongeregeld 
vervoer, alamede voor het bepalen van, het 
aantal daarbij te bezigen motorrijtuigen; dat 
het mitsdien aanbeveling verdient om de ver
gunningverlening, behalve in bijzondere ge
vallen, te beperken tot vroegere houders ener 
bedrijfsvergunning, als bedoeld in de Wet 
Autovervoer Penonen, en ondernemingen, 
die van het uitvoeren van toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer voorheen hun bedrijf 
maakten en dit hebben voortgezet tot mobi
liaatie- of oorlogaomatandigheden dit onmo
gelijk maakten, voor zover nog of weer aan 
het vervoer deelnemend en/of willende deel
nemen; 

dat het om dezelfde reden aanbeveling ver
dient bij het bepalen van bovenbedoeld aan
tal te bezigen motorrijtuigen in de daarvoor 
in aanmerking komende gevallen voorlopig 
nog uit te gaan v,an het aantal. resp. het 
hoogste aantal, genoemd in de laatstelijk ge
nomen beechikkingeni dat het in verband 
hiermede en met het. oog op de mogelijkheid 
om binnen afzienbare tijd terzake regelend 
op te treden, aanbeveling verdient de duur 
van thans reeds te verlenen vergunningen 
voor de uitvoering van toerwagenritten en 
ongeregeld vervoer te beperken; dat uitdruk
kelijk de voorw~rde dient te worden gesteld, 
dat geen matencel wordt gebezigd, dat voor 
de uitoefening van autobusdiensten en/of de 
uitvoeriq van groepsvervoer beschikbaar 
moet blijven; 

dat de appellant aanvoert, dat hij voor 
1940 3 wagens, ook nog tijdelijk 4 wagena 
had; dat hij een wagen had als toerwagen en 
2 voor groepsvervoer; dat hij zijn bedrijf o■- • 
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geveer 25 jaar uitvoert; dat hij gedurande ca. 
17 jaar arbeiders heeft vervoerd voor de 
Steenkolen Handels Vereniging aan de Heij
plaat te Rotterdam; dat dit hem door de ge
meente (R.E.T.) ontnomen is; dat hij op het 
ogenblik met groepsvervoer zijn bedrijf niet 
kan staande houden; dat hij op het ogenblik 
in het bezit ia van 2 touringcan en 2 belwa
gens; dat hij deze 2 belwagena later gaarne 
zou willen vervangen door een derde tou
ringcar en dan ook de hoop uitspreekt, dat 
hem meer dan ~m toerwagen-vergunning zal 
worden verleend, aangezien hij dan deze 3 
wagens zou willen gebruiken voor groepsver
voer en voor toerwagenritten; 

0" dat blijkens de ambtsberichten de ap
pellant bij het indienen van zijn aanvrage in 
September 1939 inderdaad beschikte over 2 
autobusaen voor de uitvoering van toerwa
genrittten en ongeregeld vervoer; 

dat er onder deze omstandigheden, en af
gescheiden van de vraag, naar welke richt
lijnen in het algemeen thans vergunningen 
moeten worden verleend of geweigerd, aan
leiding bestaat het aant.al motorrijtuigen, dat 
gebezigd mag worden, op 2 te stellen; 

Geaen de Wet Autovervoer Penonen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van de 

bestreden be■chikking, deze in zoverre te wij" 
.zigen, dat het aantal motorrijtuigen, dat mag 
worden gebezigd, µader wordt bepaald op 
twee, doch met dien verstande, dat komt te 
vervallen de clausule, dat de Rijksinspecteur 
van het Verkeer, hoofd van het district Zuid
Holland van de Rijbverkeersinapectie te 
Rotterdam, onder bijzondere omst.,.mdiahe
den kan toestaan. dat dit aantal te bezigen 
motorrijtuigen wordt overechreden,Éereen
komstig hetgeen in de betrokken ov . eging 
van het besluit tot uitdrukking is ge acht. 

Onze Minister van Verkeer en W terstaat 
is belast enz. 

(~. B.) 

10 AuAustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Terecht ia voor de uitbreiding der be
bouwing de gekozen oplo11ing aanvaard, 
ook al ia daaraan het nadeel verbonden, 
dat de aan appellanten toebehorende 
boomgaarden zullen moeten ve:Jdwijnen. 
Echter zal de uitvoering geleidelijk ge
schieden en zal hiermee een geruim aan
tal jaren mjn gemoeid, zodat de bezwa
ren minder ernstig zullen zijn. Bij aan
koop of onteigening sal de achadeloos
atelling worden vastgesteld aan de hand 
van de geldende wettelijke bepalingen; 
een onderzoek naar de doeltreffendheid 
dier bepalingen is niet aan de orde. Te
recht is derhalve het plan door Ged. Sta
ten goedgekeurd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doof cl: J. en M. van Dijk allen te Arkel, tegeq 

h\t besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol"' 

)and van 21 Sept. 1948, B. no 29008 (le af
feEng), G. S. no. 16o/I, houdende goedkeu
ring van een uitbreidingsplan c.a. voor de 
1emeente Arkel; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
~tchillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juli 1949, No. 876/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 9 
Aug. 1949, No. 94074/F.O., Afdeling: Juri
dische Zaken; 

O. dat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bij besluit van 21 September 1948, 
B. no. 29008 ( le afdeling) G.S. no. 16o/1, 
het door de raad der gemeente Arkel op 4 
September 1947 vastgestelde plan van uit
breiding, regelende de bestemming in onder
delen voor de gronden. gelegen nabij de be
bouwde kom, alamede van de daarbij beho
rende bebouwingavoonchriften, bedoeld in 
art. 39 der Woningwet, hebben goedgekeurd; 

dat ten aanzien van de doqr de appellanten 
bij Gedeputeerde Staten ingediende be.zwe
ren het college in genoemd besluit overweegt, 
dat het naar .zijn mening niet mogelijk zal 
.zijn in de gemeente Arkel tot een stedebouw
kundig verantwoorde oplossing van het wo
ningprobleem te geraken zonder daarbij be-
1taande boomgaarden aan te tasten; dat toch 
met het oog op de snelle toeloop van arbei. 
den naar de bestaande en voor spoedige uit• 
breiding in aanmerking komende alsook 
naar de nog te vestigen industrie zo spoedig • 
mogelijk tot vorming van een bebouwings
kem dient te worden overgegaan; dat hier
voor, gezien het beloop van het Merwede
kanaal, de Linge, het verbindingskanaal, de 
rijksweg Utrecht-Gorinchem en de spoor
baan Gorinchem-Leerdam, bij het plan te
recht het gebied tussen de Arkelse Dam en 
de brug over het Merwedekanaal is gekozen; 
dat immers hier de huisvesting der bevolking 
zo compact kan worden bijeengebracht, dat 
van een werkelijke kemvorming met scholen, 
een kerk, een verenigingsgebouw etc. sprake 
kan zijn; dat het daarom niet mogelijk zal 
.zijn de boomgaarden van reclamanten te 
sparen; dat intusaen wel de mogelijkheid be
staat van een .zo geleidelijke uitvoering van 
het plan, dat de exploitatie van deze boom
gaarden nog een vrij groot aantal jaren voort
gang kan hebben; dat hierdoor de voor re
clamanten uit het plan voortvloeiende scha-
de aanzienlijk zal worden beperkt; dat ove
rigens de uitvoering van het plan elechts 
mogelijk ia na aankoop of onteigening van 
de grond van reclamanten, in welke beide ge
vallen hun een behoorlijke schadelooutelling 
ia verzekerd; dat reclamanten door het plan 
dan ook niet onredelijk of onevemedig wor• 
den geschaad; dat hun college deze bezwaren 
mitsdien niet gegrond acht; 

dat de appellanten van het besluit van 
Ged. Staten in beroep zijn gekomen, aan• 
voerende, dat aan hen in eigendom toebeho
ren de in het plan vallende percelen, ka
dastraal bekend als gemeente Arkel, sectie 
C nos. 299, 300, 301, 303, 304, 307, 877, 878, 
1055, 1069, 1302, 1317 en 1387, voor het 
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overgrote deel bestaande uit boomgaard v• 
de allerbeste kwaliteit, waaraan zeer hogf 
waarde moet worden toegekend; dat het be~ 
stem~en van zodanige waardevolle grond 
voor het in het plan aangegeven doel der" 
halve medebrengt een zeer belangrijke kapiJ 
taalvemietiging, hetgeen, zeker in de tegen• 
woordige tijden, als hoogst ongewenst uit 
economisch oogpunt, alsook uit het oogpunt 
van het belang, zowel der gemeente Arkel, 
als van hen, appellanten, moet worden aan" 
gemerkt; dat niet aannemelijk is, dat uitbrei
ding van de bebouwing enz. in de gemeente 
Arkel in andere richting, waarbij op grond 
van geringere waarde en betekenis beslag zou 
worden gelegd, onmogelijk zou zijn; dat de 
bovenbedoelde bezwaren tegen het plan 
ogenschijnlijk zowel bij de gemeente Arkel, 
als ook bij Geel Staten de aandacht hebben 
getrokken, hetgeen blijkt uit de toelichting 
op het uitbreidingsplan, uit de weergave van 
het standpunt van het gemeentebestuur in 
het besluit van Ged. Staten, en uit de over
wegingen van Oed. Staten zeH i dat het ge
meentebestuur van Arkel reeds thans enige 
der meest waardevolle percelen boomgaard 
van hen te koop heeft gevraagd (juist niet de 
percelen 296 en 1068, hetgeen, gezien de toe
lichting op het uitbreidingsplan, kon worden 
verwacht), onder mededeling, dat, wanneer 
zij niet tot verkoop bereid zouden zijn, op 
korte termijn tot onteigening zou worden 
overgegaan, daar de bewuste petcelen on
middellijk voor woningbouw nodig waren; 
dat door deze nieuwe feiten niet alleen de 
tevoren door het gemeentebestuur ingeno
men houding in een wonderlijk licht komt te 
staan, maar bovendien aan de beslissing van 
Ged. Staten haar voornaamste grond is ko
men te ontvallen; dat zij, wat de overweging 
van Oed. Staten betreffende de schadeloos
stelling aangaat, niet ontkennen, dat de Ont
eigeningswet de strekking heeft ·om aan een 
onteigende een behoorlijke (volledige) scha
deloosstelling te verzekeren; dat echter in de 
huidige economische omstandigheden, mede 
in verband met de wettelijke maatregelen op 
het gebied der prijsbeheersing, een zeer mar
kant verschil is ontstaan tussen "de prijs" 
(die vergoed wordt) en "de waarde,. (die 
voor een onteigende verloren gaat)i dat dan 
ook in de huidige omstandigheden zeer be
p-ldclijk onjuist is, dat aan een onteigende 
een behoorlijke schadeloosstelling verzekerd 
is, en integendeel onteigening, zijnde het lo
gische gevolg van een goedgekeurd uitbrci
öingsplan, hen dan ook juist wel onredelijk 
en onevenredig zal schaden; dat daarmede 
dan ook de tweede grond voor de beslissing 
van Ged. Staten is weerlegd; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts" 
berichten met Oed. Staten moet worden ge
oordeeld, dat terecht het zwaartepunt van de 
toekomstige bebouwing is gelegd in het ge
bied, waarin de aan de appellanten toebeho
rende percelen zijn gelegen, daar enerzijds 
het op deze wijze mogelijk zal zijn te komen 
tot een dorpskern, waarin bestaande en toe
komstige bebouwing tot een afgerond geheel 

verenigd zijn, hetgeen om meer dan een re
den wenselijk is te achten, terwijl anderzijds 
een geachikter gebied in de gemeente Arkel · 
niet is te vinden; 

dat derhalve de gekozen oplossing moet 
worden aanvaard, ook al is daaraan het be
langrijke nadeel verbonden, dat de aan de 
appellanten toebehorende boomgaarden bij 
de uitvoering van het plan zullen moeten 
verdwijnen; 

dat echter deze uitvoering geleidelijk zal 
geschieden, en te verwachten is, dat 'hiermede 
een geruim aantal jaren zal zijn gemoeid, 
hetgeen betekent, dat de bezwaren minder 
ernstig zunen zijn; 

dat voorts uit de stukken blijkt, dat in de 
volgorde van de uitvoering weliswaar een 
wijziging wordt gebracht, doch dat deze wij
ziging, nog daargelat;en dat zij niet ingrijpend 
is en bovendien :verantwoord is te achten, aan 
de goedkeuring van het plan niet in de weg 
mag staan; 

dat de appellanten tenelotte nog aanvoeren 
en in de openbare vergadering van de Afde
ling van de Raad van State voor de Geschil
len van Bestuur, waarin over deze zaak ver
slag ia uitgebracht, nader hebben doen toe
lichten, dat geen behoorlijke schadeloosstel
ling zou zijn verzekerd, doch dat dit bezwaar 
buiten beschouwing moet worden gelaten, 
daar bij de aankoop of onteigening de scha
deloosstelling zal worden vastgesteld aan de 
hand van de geldende wettelijke bepalingen 
en een onderzoek naar de doeltreffendheid 
van deze bepalingen hier niet aan de orde is; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben 1oedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Miniater van Wederopbo1,1.w en 

Volkshuisvesting is belast enz. 
(A. :8.) 

13 Au,ustus 1949. KONINKLIJK BE
. SLUIT. (Armenwet art. 40). 

De armlastige weduwe besloot in 1945 
met haar gezin van L. naar R. te ver
trekken, doch is toen gearresteerd, ter
wijl haar kinderen op kosten van L. naar 
R. sijn vervoerd; na hare vrijlating heeft 
de armlastige haar besluit uitgevoerd en 
ia in R. nog ongeveer een half jaar door 
de dienst van sociale zaken te L. ge
steund. Op grond hiervan en van verkla
ringen van de annlutige omtrent haar te 
L gedane toezeggingen over voortzet
ting van de steun na haar vertrek uit L. 
moet worden aangenomen, dat i.c. te
recht art. 40 is toegepast. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de gemeentelijke dienst voor 
Sociale Zaken te Lisse, tegen de beslissing 
yan Oed. Staten van Zuidholland van 22 Fo
bruari 1949, B. No. 5592 (4e Afdeling) G. S. 
No. 255, waarbij met toepassing van art. 40 
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der Armenwet is bepaald. dat de kosten van 
ondersteuning voor de weduwe B. K. Tiben-
Dedert te rekenen van 19 Juli 1946 af tot 19 
Juli 1949 komen ten laste van de gemeente
lijke dienst voor Sociale Zaken te Lisae; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 7 
Juli 1949, No. 928/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Aug. 1949, No. 
19065 (W), Afdeling Maatachappclijke Zorg 
I (Bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat Ged Staten van Zuidholland, be
schikkende op een verzoek van de gemeen
telijke dienst voor Sociale Zaken te Rotter
dam om t.oepassing te geven aan art. 40 der 
Armenwet met betrekking tot de kosten van 
ondersteuning van de weduwe B. K. Tiben
Dedert aldaar, wier vorige woonplaats de 
gemeente Lisse was, bij bovenvermelde be
slissing hebben bepaald, dat de kosten van 
ondersteuning van de genoemde weduwe te 
rekenen van 19 Juli 1946 af tot 19 Juli 1949 
komen ten laste van de gemeentelijke dienst 
voor Sociale Zaken te Lisse; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat uit de voorhanden gegevens 
valt af te leide~ dat de weduwe Tiben
Dedert, na de dood van haar man op 6 Dec. 
1944, rechtstreeks door- of door tussenkomst 
van de gemeente Lisse werd ondersteund; 
dat zij in Mei 1945 om politieke redenen 
werd gearresteerd, doch op 26 Oct. daaraan 
volgend weder werd vrijgelaten; dat zij na 
haar vrijlating uit politieke detentie naar de 
gemeente Lisse is teruggekeerd; dat de we
duwe Tiben-Dedert met haar gezin begin 
November 1945 naar Rotterdam is vertrok
ken, alwaar dit op 24 Januari 1946 in het 
bevolkingsregister dier gemeente werd inge
schreven; dat de gemeentelijke dienst voor 
Sociale Zaken te Lisse het gezin eerst na het 
vertrek uit die gemeente weder ging steunen 
en wel tot 12 Juli 1946; dat de weduwe Ti
ben-Dedert op 19 Juli 1946 in het gemeen
teziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam 
werd opgenomen; dat van gemelde datum af 
ondersteuning wordt verleend door de ge
meentelijke dienst voor Sociale Zaken te 
Rotterdam; dat door de weduwe Tiben
Dedert d.d 12 Mei 1948 voor de Kanton
rechter te Rotterdam is verklaard, dat zij 
v66r haar vertrek in November 1945 naar 
de gemeente Rotterdam herhaaldelijk een 
onderhoud heeft gehad met de toenmalige 
Burgemeester en met de inmiddels overleden 
aecretaris der gemeente Line, die haar uit
drukkelijk toegezegd zouden hebben, dat zij, 
indien zij zich elders vestigde, een steun
uitkering van de gemeente Lisse zou ontvan
gen; dat de genoemde secretaris haar zou 
hebben aangeraden zich te Rotterdam te 
vesticen, daar zij uit deze gemeente af
komstig was, en er te Lisse voor haar geen 
woning beschikbaar was; 

dat de toenmalige burgemeester schrifte-

E ontkend heeft aan de weduwe Tiben
dert persoonlijk enige toezegging te heb

gedaan en de toenmalige secretaris in.t. 

Ê
iddels overleden ia; dat het echter een vast

taand feit ia, dat de gemeente Lisse de we
uwe Tiben-Dedert van haar vrijlating af 
t haar vertrek naar Rotterdam niet onder

•teunde, doch haar ná haar vertrek van De
cember 1945 tot Juli 1946 regelmatig een 
uitkering van f 25 per week heeft veratrekti 
dat op grond van bovenstaande gegevens 
aangenomen moet worden, dat het gemeente
bestuur van Lisse tot het vertrek van de we
duwe Tiben-Dedert naar Rotterdam heeft 
medegewerkt en zodoende tevens er toe 
heeft bijgedragen, dat het risico der arm.
lastigheid van de betrokkene naar laatstge
noemde gemeente werd verschoven; dat 
mitadien termen aanwezig zijn tot toepa11ing 
van art. 40 der Armenwet; dat de arme vol
gens verklaring van de Directeur van de ge
meentelijke geneeskundige- en gezondheids
dienst te Rotterdam van 25 Januari 1949 op 
dat tijdstip voorlopig nog voor een periode 
van langer dan ,een jaar arbeidsongeschikt 
moet worden geacht; 

dat het bestuur van de gemeentelijke dienst 
voor Sociale Zaken te Lisse tegen deze be
schikking aanvoert, dat de weduwe B. K. Ti
be~Dedert, sedert 24 Januari 1946 woon
achtig te Rotterdam - voordien te Lisse -
in Juni 1945 om politieke redenen werd ge
arresteerd, doch op 26 Oct. daaraan volgen
lle wederom werd vrijgelaten; dat zij v66r de 
bevrijding een ondersteuning heeft genoten 
van f 2 5 per week en na de bevrijding, doch 
v66r hare arrestatie op zekere dag aan de 
voormalige burgemeester dezer gemeente te 
kennen heeft gegeven naar Rotterdam te wil
len vertrekken; dat zij toen de medewerking 
van het gemeentebestuur kwam inroepen 
haar de nodige hulp te verschaffen om haar 
huisraad naar Rotterdam te vervoeren; dat 
dit vervoer - gezien de belangrijke kosten, 
die daaraan destijds waren verbonden - on
mogelijk door haar kon worden bekostigd, zo
dat het b\lf'lerlijk armbestuur de kosten van 
dit vervoer voor zijn rekening heeft geno
men; dat de verhuinng naar Rotterdam op 
dezelfde dag, waarop deze zou plaats hebben, 
door de arrestatie van de weduwe Tiben-
Dedert werd verijdeld; dat vrij spoedig na 
haar arrestatie haar woning door anderen 
werd betrokken, hetgeen - gezien het feit, 
dat zij reeds v66r haar arrestatie te kennen 
had gegeven zich te Rotterdam te gaan vesti
gen en daaraan ook reeds een begin van uit
voering had gegeven, - bij de bestaande 
woningnood verklaarbaar was; dat de we
duwe Tiben-Dedert, wier inboedel na haar 
arrestatie in beslag was genomen en in een 
depot opgeslagen, zich na haar vrijlating we
derom bij de voormalige burgemeester en 
secretaris der gemeente Lisse vervoegde om 
orde op haar zaken te stellen. doch het aan
bod, hetwelk haar toen werd gedaan, haar 
inkwartiering te venchaffen, niet wenste te 
accepteren, aangezien zij bij haar vroeger 
voornemen bleef zich te Rotterdam te willen 
vestigen_ waarheen zij dan ook weer terstond 
vertrok; dat het aanbod van inkwartiering 
gedaan werd om in haar ogenblikkelijke be-
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hoefte aan onderdak te voorzien; dat df 
voormalige burgemeester en aecretaria ~ 
voor zover thana nog kan worden beoordeel 
- haar in November 1945 door een verkeer 
aangevoelde morele verplichting, ter com, 
pensatie daarvan van gemeentewege de mid~ 
delen hebben doen verschaffen om voor h&a.J 
en haar kinderen andere huisvesting te ver, 
krijgen, of schoon daarin de gemeente Rotter" 
dam - alwaar zij zich bevond - had moe, 
ten voorzien; dat dit voorschrift van art. 3~ 
der Armenwet bepaaldelijk voor geintemeer1 
de politieke delinquenten nauwkeurig moes~ 
worden nageleefd, hetgeen onder anderen k8!J 
blijken uit de circulaires van de Minister ~ 
Binnenlandse Zaken van 26 Nov. 1945, Not 
3480, en van 21 Juni 1946, No. 6314, waarÎil 
dat artikel op hun gezinnen uitdrukkelijk vaq 
toepassing werd verklaard; dat louter doo~ 
administratieve fouten de uitkeringen aan d9 
weduwe Tiben-Dedert nog tot 12 Juli 194q 
werden gedaan, waaruit Ged. Staten van 
Zuidholland ten onrechte concluderen, dat de 
gemeente Lisse de weduwe Tiben-Dedert 
vóór haar vrijlating niet, doch na haat ver
trek uit deze gemeente wel ondersteunde; dat 
voor de -gemeente Lisse in November 1945 
in deze dus geen wettelijke verplichting tot 
ondersteuning bestond, zodat· mitsdien in 
casu niet van afschuiving, maar juist van het 
tegendeel sprake is geweest; dat de gemeen. 
telijke dienst voor Sociale Zaken te Rotter
dam bij schrijven van 26 Juli 1946, hem, ap-
pellaut. eivan in kennis stelde. dat de we
duwe Tiben-Dcdert - op grond van art. 
39bis der Armenwet - voor rekening van 
zijn instelling was opgenomen in het Berg
weg Ziekenhuis te Rotterdam; dat bij schrij
ven van 2 Aug. 1946 van hem, appellant, te
gen de betaling van de.ze verple&ingskosten 
bezwaar is gemaakt; dat de weduwe Tiben
Dedert naar zijn mening geacht moet wor
den sedert November 1945 vrijwillig verblijf 
te hebben gehouden in de gemeente Rotter
dam, in welke gemeente zij reeds v66r haar 
arrestatie in Juni 1945 woongelegenheid bad 
gevonden, zodat in casu zeker niet VaJl af
schuiving sprake is en dat enig verband met 
art. 40 der Armenwet ook niet kan worden 
gevonden in het feit, dat aan haar gedu
rende enige tijd uitkeringen zijn gedaan, tot 
welker betaling het gemeentebestuur - zoela 
eerst later definitief k:wmn vast te staan -
niet de minste verplichting had; 

0. dat blijkena de overgelegde stukken de 
weduwe Tiben-Dedert in Mei of JUDÏ 1945 
besloot met haar gezin van Lisse naar Rot
terdam te vertrekken, doch dat .ij zeil toen 
is gearresteerd, terwijl haar kinderen op kos
ten van de dienst voor Sociale Zaken te Lisse 
naar Rotterdam zijn vervoerd; dat genoemde 
armlastige na haar vrijlating in November 
1945 haar evenbedoeld besluit heeft uitge
voerd en dat zij na haar aankomst in Rotter
dam nog ongeveer een halfjaar door de dienst 
van Sociale Zaken te Lisse ia gesteund; 

dat op grond van het voorgaande en mede 
gelet op de omatandigheid, dat volgens de 
tegenover de kantonrechter van Rotterdam 

afgelegde verklaringen van de genoemde 
annlastige de toenmalige burgemeester en 
secretaris der gemeente Lisse haar hebben 
toegezegd, dat deze gemeente na haar ver
trek naar elders voor haar zou blijven zor
gen, met Ged. Staten moet worden aange
nomen, dat tot de komst van de armlastige 
in Rotterdam invloed vanwege het gemeente
bestuur en de dienst voor Sociale Zaken van 
Lisse heeft medegewerkt en daardoor het 
risico van de annlastigheid, zulks zonder 
overleg met de gemeente Rotterdam, op deze 
g~eente ia afgewenteld; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
termen aanwezig hebben geacht voor toe
passing van art. 40 der Armenwet en dat dit 
College tevena op goede gronden de termijn, 
bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
heeft bepaald op 3 jaar; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Miniater van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

14 Aupstus 1949. KONINKLIJK BE
LUIT. (Zuiveringsbesluit 1945 art. 9). 

Wel blijkt uit de ontslagbeschikking 
van de Minister d.d. 24 Sept. 1946 niet, 
dat deze ten dele in afwijking van het 
advies der Commissie van Advies is ge
nomen, doch in een later schrijven van 
de Minister van 18 Dec. 1946, in ant
woord op een door app. aan de Minister 
gericht adres, werd appellant op de ge
deeltelijke afwijking van het advies ge
wezen. Er is derhalve aanleiding aan te 
nemen, dat de beroepstermijn, bedoeld 
in art. 9 lid 2, is aangevangen op 18 Dec. 
1946. Daar het beroepschrift eerst op 
24 Mei 1949 is ingekomen, dient appel
lant in zijn beroep niet-ontvankelijk te 
worden verklaard. 

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

. door X te IJ, tegen de beschikking van de 
:Minister van Binnenlandse Zaken 'Van 24 
Sept. 1946, No. UZ 9242, Afdeling B.B. Bu
reau Zuivering, waarbij aan hem krachtens 
het Zuiverin&abesluit 1Q45 ontslag ia ver
leend uit .zijn functie van portier-controleur 
bij de Dienst van Veemarkt en Abattoir der 
gemeente IJ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
Juli 1949, No. 890/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 Juli 1940, No. Z. 
16996, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Zuivering; 

0. dat de Minister van Binnenlandse Za
ken bij voormeld besluit aan X, portier-con
troleur bij de Dienst van Veemarkt en Abat
toir der gemeente IJ, overeenkomstig het ad
vies van de Commissie van Advies, bedoeld 
in artikel ~, lid 4 van het Zuiveringsbesluit 
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1945, gerekend met ingang van 5 Mei 1945 
ontslag heeft verleend uit zijn functie; 

dat dit besluit steunt op de overweging, dat 
X, mede naar het oordeel van bovenbedoelde 
Commissie van Advies, heeft doen blijken 
van ontrouw, als bedoeld in art. 2, eerste lid, 
sub 1 van het Zuiveringsbesluit 1945; 

dat de Commissie van Advies, Zuiverings
besluit 1945, aan de Minister geadviseerd 
heeft aan appellant, ontslag, bedoeld in art. 
2, lid 1, van het Zuiveringsbesluit 1945, te 
verlenen met bepaling, dat al zijn rechten op 
dadelijk of uitgesteld pensioen en alle an
dere rechten, krachtens wettelijk voorschrift 
of arbeidsovereenkomst alsmede alle rechten 
op pensioen en alle andere rechten, welke de 
nagelaten betrekkingen, krachtens wettelijk 
voorschrift of arbeidsovereenkomst, zouden 
kunnen doen gelden, vervallen; 

dat dit advies steunt op de overweging, dat 
de Commissie op grond van de overgelegde 
stukken als vaststaand aanneemt, dat de ap
pellant tijdens de bezetting lid is geweest van 
de nationaal-socialistische beweging; dat zij 
van oordeel is, dat het lidmaatschap van die 
beweging op een tijdstip als voormeld, op 
zich zelf reeds blijk geeft van verregaande 
ontrouw, als omschreven in art. 2, le lid, van 
het Zuiveringsbesluit 1945; 

dat X, van het besluit van de Minister in 
beroep gekomen, ter toelichting van dat be
roep aanvoert, dat in de beschikking van de 
Minister van Binnenlandse Zaken van 24 
September 1946, waarbij hem ontslag werd 
verleend, niet is vermeld, dat deze maatregel 
-is genomen in afwijking van het advies der 
Commissie, bedoeld in art. 5, lid 4, van het 
Zuiveringsbesluit 1945; dat een afschrift van 
die beschikking hem, als ontslagbrief, door of 
althans namens de burgemeester van IJ werd 
toegezonden; dat van die zijde hem niet ge
wezen werd op de bovenbedoelde afwijking 
van het advies der Zuiveringscommissie; dat, 
toen hij zich op 12 Mei 1949, in verband met 
een door de gemeente IJ tegen hem inge
stelde vordering, aan het bureau "Zuivering" 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
vervoegde, hem bleek, dat hem ten onrechte 
de bovenbedoelde mededeling en dientenge
volge ook die van de mogelijkheid tot het in
stellen van beroep waren onthouden, hetgeen 
hem op 13 Mei 1949 aan de betrokken afde
ling ten stadhuize te IJ werd bevestigd; dat 
uit het bovenstaande volgt, dat hij uit gebrek 
aan wetenschap het beroep niet eerder heeft 
kunnen instellen, weshalve hij verzoekt, dat 
het than1 door hem ingediende beroep, als- . 
nog in behandeling worde genomen; dat, toen 
hij op 5 Mei 1945 in zijn functie werd ge
staakt, hij wegens een ernstige ziekte buiten 
dienst was; dat hij tot eind 1946 voortdurend 
lijdend was, tweemaal geopereerd werd en 
uiteindelijk met ingang van 26 Febr. 1947, na 
aan de Pensioenraad uitgebracht advies van 
een geneeskundige commissie, gepension
neerd werd; dat hij bij zijn verhoor door de 
Zuiveringscommissie lichamelijk en geeste
lijk in zodanig ongunstige toestand verkeer
dt, dat zulks een ernstig beletsel vormde voor 

het voeren zijner verdediging; dat deze si
tuatie ook de oorzaak waa1 dat hij geen ge
tuigen à dkbarge heeft doen horen door de 
commissie; dat hij meent op enige andere in 
deze voor hem van belang zijnde omstandig
heden te mogen wij.zen en wel, dat hij in Mei 
1941 voor het lidmaatschap van de N.S.B. 
heeft bedankt, omdat hem toen de schellen 
van de ogen waren gevallen ten opzichte van 
de ware bedoelingen van de N.S.B.; dat na 
zijn uittreden uit de N.S.B. door de N.S.B.
wethouder X, bij monde van de door deze 
aangestelde chef voor de personeelszaken 0.1 

zeer sterke druk op hem werd uitgeoefend om 
op zijn ontslagneming als lid terug te komen; 
dat hij nadien in de uitoefening van zijn func
tie heeft blootgestaan aan ernstige bedrei
gingen van de zijde van zeer actieve en als 
zodanig vooraanstaande N.S.B.-slagen en 
vleesgrossiers op het Abattoir, zulks tenge
volge van zijn uittreden bij de N.S.B.; dat hij 
zich tijdens zijn lidmaatschap van de N.S.B. 
aan geen enkele laakbare, anderen benade
lende daad heeft schuldig gemaakt; dat hij 
na het eindigen van zijn meergenoemd lid
maatschap steeds het volle vertrouwen heeft 
genoten van de anti-N.S.B. gezinde hoofd
ambtenaren en andere personeelsleden van de 
Dienst van Veemarkt en Abattoir, waaronder 
de sinds meerdere decenniën aldaar onmid
dellijk onder de Directeur werkzame secre
taris G.; dat de directie van die dienst des
gevraagd, naar hij meent te kunnen aanne
men, het vorenstaande zal kunnen bevesti
gen; dat hij ditzelfde vertrouwen genoot van 
de anti- N.S.B. gezinde leiders uit de sla
gers- en grossierawereld, belast met de vlees
distributie op het Abattoir; dat hij in zijn 
ambtelijke functie waar mogelijk steeds zijn 
medewerking heeft verleend om de gevolgen 
van door de bezetter genomen maatregelen 
te voorkomen, zoals het des nachts verbergen 
van onderduikers op het Abattoir en van ma
terialen; dat hij ook alle mogelijke medewer
king heeft verleend bij het verspreiden van 
illegale lectuur; dat hij op grond daarvan de 
op hem toegepaste maatregel van ontslag te 
zwaar acht; 

O. dat uit de bestreden besliasing van de 
Minister niet blijkt, dat deze beslissing ten 
dele in afwijking van het advies van de Com
missie van Advies, bedoeld in art. 5, lid 4, 
van het Zuiveringsbesluit 1945, is genomen; 

dat evenwel in een later schrijven van de 
Minister van 18 Dec. 1946, in antwoord op 
een door de appellant aan de Minister gericht 
adres, appellant op de gedeeltelijke afwijking 
van het advies werd gewezen; 

dat er derhalve aanleiding bestaat aan te 
nemen, dat de beroepstermijn, bedoeld in art. 
9, lid 2 van evengenoemd besluit eerst is aan
gevangen op 18 Dec. 1946; 

dat, daar het beroepschrift eerst op 24 Mei 
1949 is ingekomen, de appellant de termijn 
van 21 dagen, hem in evengenoemd artikel 
voor het instellen van beroep gegund, niet in 
acht heeft genomen en mitsdien niet-ontvan
kelijk dient te worden verklaard in zijn be
roep; 
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· Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep; 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

15 Au.gustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT- (Armenwet art. 40.) 

Uit de verklaringen van de echtgeno
ten van twee doortrekkende woonwagen
bewoners en uit een nader ingesteld po
litieonderzoek ia af te leiden, dat bij deze 
vrouwen1 toen zij zich om ondersteuning 
bij het gemeentehuis van S. vervoegden, 
door hetgeen de daar aanwezige ambte
naren gezegd hebben de indruk is ge
wekt, dat zij maar naar A. moesten gaan 
en dat het daar met de ondersteuning 
wel in orde zou komen. Terecht hebben 
dan ook Ged. Staten beslist, dat de on
dersteuning zal komen ten laste der ge
meente S. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op hêt beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van Smil
de tegen de besliasing van Ged. Staten van 
Drenthe van 14 April 1948, no. 63, 3e afde
ling, waarbij met toepassing van art. 40 der 
Armenwet is bepaald, dat de kosten van on7 
dersteuning van Jantje Tel, echtgenote van 
Rink Rouwkema, en van Aukje de Vries, 
echtgenote van Willem Tel, komen ten laste 
van de gemeente Smilde; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoor~ adviezen van 
8 Juni 1949, No. 846 (1948) en 27 Juli 1949, 
No. 846 (1948)/266; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Aug. 1949, Afde
ling Maatschappelijke ZolJ I (Bureau Alge
mene en Juridische Zaken}, No. 19064 (W); 

0. dat Gedeputeerde Staten van Drenthe 
bij hun besluit van 14 April 1948, no. 63, 3e 
afdeling, met toepassing van art. 40 der Ar
menwet, hebben bepaald, dat de kosten van 
ondersteuning van Jantje Tel, echtgenote van 
Rink Rouwkema, en van Aukje de Vries, 
echtgenote van Willem Tel, voor de tijd van 
ten hoogste één jaar, te rekenen van 12 Nov. 
194 7, ten laste- van de gemeente Smilde ko
men; 

dat Ged. Staten hierbij hebben overwogen, 
dat, voorzover thans van belang, uit de stuk
ken blijkt, dat de woonwagenbewoners R. 
Rouwkema en W. Tel zich eind October 1947 
met hun gezinnen bevonden te Hoogersmilde 
in de gemeente Smilde, alwaar %ij in hun on
derhoud voorzagen dOQr het maken van stoe
len, op doorreis naar Meppel, doch dat zij 
door ziekte in het gezin Rouwkema niet ver
der konden reizen; dat ook re■p, 6 en 10 Nov. 
1947 Tel en Rouwkema voornoemd als ver
dacht van diefstal in vereniging door de 
rijkspolitie te Hijkersmilde .zijn gearresteerd 
en ingesloten in de kazerne aldaar; dat de 

arts Snijder, geneesheer te Smilde, op 10 
Nov. 1947 overbrenging v:an de armlastige 
Aukje de Vries, die een miskraam had gehad, 
naar het ziekenhuis te Assen nodig oordeelde, 

' doch dat deze laatste de woonwagen weigerde 
te verlaten, als haar echtgenoot niet werd 
losgelaten, hetgeen niet kon worden toege
staan; dat de arm.lastige de Vries ten kantore 
van de postcommandant der rijkspolitie te 
Hijkersmilde een kort onderhoud met haar 
echtgenoot heeft gehad, waarbij deze laatste, 
Willem Tel, er op aangedrongen heeft stand
plaats in te nemen te Assen, waaraan de arm
lastige de Vries, die daar aanvankelijk niet 
voor gevoelde, toegegeven heeft; dat de arm
lastigen zich vervolgens ten gemeentehuize 
van Smilde hebben vervoegd om ondersteu
ning; dat de ondersteuning evenwel werd ge
weigerd, doch aan ieder der armlastigen de 
Vries en Tel een bedrag van f 5 is uitgekeerd 
om brood te kopen; dat de armlastige Jantje 
Tel, door de Kantonr. te Assen op 25 Febr. 
1947 ingev. art. 40, 4e lid, der Armenwet ge
hoord, onder meer heeft verklaard, dat de 
ambtenaar, die haar ten gemeentehuize van 
Smilde te woord stond, haar gezegd heeft, dat 
ze ,,zowat" in Asaen waren en maar moesten 
doorreizen naar Assen; dat zij tegen de be
doelde ambtenaar heeft gezegd wel bereid te 
zijn naar Aeaen te gaan, mits haar een achrif
telijk bewijs werd gegeven, dat zij aldaar 
steun zou kunnen krijgen, hetgeen haar niet 
werd verstrekt; dat haar gezegd werd, dat zij 
maar moest doorreizen naar Assen en dat 
men het armbestuur te Assen zou opbellen; 
dat meergenoemde ambtenaar haar ten 
slotte gezegd heeft, dat .ze te Assen moest 
zeggen, dat haar echtgenoot te Assen was ge
arresteerd; dat de armlastige Aukje de Vries, 
eveneens door de Kantonrechter te Assen 
op genoemde datum verhoord, onder meer 
heeft verklaard, dat zij, toen %ij zich bij de 
rijkspolitie te Smilde vervoegde om onder
steuning, verwezen werd naar het gemeente
huis te Smilde; dat haar schoonzuster, de 
getuige Tel, die met een ambtenaar ten ge
meentehuize heeft 1esprokeq, haar heeft me
degedeeld, dat deze ambtenaar haar gezegd 
had, dat zij en haar schoonzuster maar moes
ten doorrijden naar Assen, omdat zij al onder 

' de gemeente Assen waren; dat een ambte
naar van de rijkspolitie te Smilde haar heeft 
gaegd, dat de gemeente Smilde geen etand
plaata voor woonwagens had en dat %ij zo 
di~t bij Assen was, dat ze beter kon door
njden; dat zij daartegen geen bezwaar had, 
mits aan het gemeentebestuur van Assen 

· telefoniach gevraagd werd, dat zij aldaar 
voor ondenteuning in aanmerking zou ko
mefi; dat 1enoemde ambtenaar der rijb
politie naar het gemeentehuis is gegaan en 
terugkomend medegedeeld heeft, dat het in 
orde was; dat zij aanvankelijk niet het voor
nemen had naar Assen te gaan, doch naar 
Friesland door te reizen, wanneer de arbeid 
aan de stoelen gereed was; dat uit de over
gelegde stukken en verklaringen niet duide" 
lijk ia komen vaat te staan, of het initiatief 
om naar de gemeente Assen te verhuizen J■ 
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uitgegaan van de annlutigen Tel en de 
Vries, dan wel vanwege het gemeentebc~tuur 
van Smilde, doch dat zij, Gedeputeerde Sta
ten, in deze willen aannemen, dat de ge
noemde armlastigen door de verschillende 
omatandigheden, welke zich ten tijde, dat zij 
armlastig werden, voordeden, zelfstandig tot 
het besluit gekomen zijn naar Assen te ver
huizen, ook al neemt men daarbij in aanmer
king, dat deze armlastigen mede tot dit be
sluit zijn gekomen door de omstandigheid, 
dat de gemeente Smilde haar geen stand
plaats voor haar woonwagens heeft aange
wezen; dat de uitvoering van het voornemen 
van deze annlastigen om naar Assen te ver
trekken in hoge mate ia begunstigd door of 
vanwege het gemeentebestuur van Smilde, 
zowel door het weigeren van de gevraagde 
ondersteuning als door het bezigen van de 
uitdrukkingen en het doen van de medede
lingen, zoals die door de getuigen Tel en de 
V riea zijn weergegeven en dat dit gemeente
bestuur daarmede invloed heeft uitgeoefend 
op de komst van deze armlastigen in Assen; 
dat de omstandigheid, dat de armlastigen 
Tel en de Vries reeds het voornemen had
den naar Assen te vertrekken, het gemeente
bestuur van Smilde niet kon ontslaan van de 
plicht om, alvorens de uitvoering van dit 
voornemen te bevorderen of zelfs daaraan 
medewerking te verlenen, zich met het ge
meentebestuur van Assen te verstaan om
trent de wijze van ondersteuning in die ge
meente; dat dit te meer klemt, nu de arm
lastigen Tel en de.Vries zich in de gemeente 
Smilde bevonden, toen .aj in de toestand van 
armlastigheid kwamen te verkeren en het 
gemeentebestuur van Smilde ingevolge art. 
30 der Armenwet een beslissing had moeten 
nemen op het verzoek dezer armlastigen om 
ondersteuning; dat hun college derhalve alle 
feiten en omstandigheden, in onderling ver
band in aanmerking nemende, van oordeel ie, 
dat door of vanwege het gemeentebestuur 
van Smilde invloed in de zin van art. 40 der 
Armenwet ia uitgeoefend op de komst van de 
armlastigen Jantje Tel en Aukje de Vrie!t in 
Auen: · 

dat burgemeester en wethouders van Smil
de van het besluit van Ged. Staten in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat de overwe
ging, dat de uitvoering van het voornemen 
om naar Assen te vertrekken in hoge mate ia 
begunstigd door het gemeentebestuur van 
Smilde door het weigeren van ondersteuning, 
in strijd is met de feiten, aangezlen beuokke
nen, die oonpronkelijk ataanplaats hadden 
te Hoogersmilde in hunne gemeente, onge
veer 7 km ten zuiden van het gemeentehuis, 
op hun doortocht naar Assen aangekomen bij 
het gemeentehuis, voor het eerst ondersteu
ning hebben gevraagd; dat, toen deze onder
ateuning niet dadelijk werd verstrekt, de 
paarden van de woonwagens, die op het rij
wielpad van de Rijksweg stonden, afgespan
nen werden: dat, aangezien dit hinder ople• 

=e voor het verkeer, de Rijkspolitie werd 
aarschuwd; dat de bewonen .zich inmid

van brood hadden voor.zien, dat werQ 

gekocht van een paaaerende bakker; dat, na
dat gebleken was, dat de beide woonwagen
bewoonsters het geld voor aankoop hadden 
geleend van een derde woonwagenbewoner 
haar voor levensmiddelen elk f 5 werd ver
strekt; dat van gemeentewege nimmer in
vloed is uitgeoefend op het vertrek van de 
beide woonwagens van de staanplaats te 
Hoogersmilde in hunne gemeente; dat inte
gendeel, toen bleek, dat Aukje de Vries een 
miskraam had gehad, de behandelende ge
meentegeneesheer haar voor rekening van de 
gemeente per ziekenauto heeft willen doen 
vervoeren naar het ziekenhuis, wat ook in de 
beslissing van Gcd. ~taten is vermeld; dat 
de wagens echter op het rijwielpad van de 
Rijksweg niet konden worden geduld; dat de 
invloed om naar Assen te vertrekken is uit
geoefend door de echtgenoten van de beide 
vrouwen, die wegens diefstal onder de ge
meente Beilen door de Rijkspolitie te Hijken, 
gemeente Beilen, waren gearresteerd en op
gesloten waren in de kazerne van de post Hij
kersmilde; dat de verklaringen van de arm
lastigen Jantje Tel en Aukje de Vries ver
schillende onjuistheden en tegenstrijdigheden 
bevatten; dat de een verklaart1 dat gezegd 
zou zijn, dat ze voor het gemeentehuis van 
Smilde ,,zowat" in Assen waren en de ander1 

dat zij al onder Assen waren; dat de een ver
klaart, dat een 1en ander werd gezegd door 
een ambtenaar ten gemeentehuize, terwijl de 
ander verklaart, dat het werd gezegd door 
een ambtenaar van de Rijkspolitie; dat in
vloed om naar Assen te vertrekken niet werd 
uitgeoefend. terwijl evenmin toegezegd werd, 
dat het armbestuur van Assen zou worden 
gebeld; dat het al te naïef is om te veronder
stellen, dat een ambtenaar aan de woonwa
genbewoonsters zou zeggen, dat zij moesten 
voorgeven, dat haar echtgenoten te Assen 
waren gearresteerd; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe op grond 
van de verklaringen van Jantje Tel en Aukje 
de Vries, beiden op verzoek van Ged. Staten 
op 25 Febr. 1948 door de Kantonrechter te 
Assen onder ede gehoord, terecht hebben ge
oordeeld, dat door of vanwege de gemeente 
Smilde invloed in de zin van art. 40 der Ar
menwet heeft medegewerkt tot de komst van 
deze armlastigen in Aaaen; 

dat weliswaar de verklarincen van ge
noemde armlastigen op enkele ondergeschikte 
punten niet geheel met elkaar in overeen
stemming zijn, doch dat niettemin uit deze 
verklaringen is af te leiden, en ook nader 
blijkt uit het op verzoek van de Afdeling van 
de Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur ingesteld politie-onderzoek, dat bij 
deze vrouwen, toen zij zich om ondetsteuning 
bij het gemeentehuis van Smilde vervoegden, 
door hetgeen de daar aanwezige ambtenaren 
gezegd hebben de indruk is gewekt, dat zij 
maar naar Assen moesten gaan en dat het 
daar met de ondersteuning wel in orde zou 
komen; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwét; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. ~ 
O11%e Minister van Binnenlandse Zaken Îl!I 

belast enz. 
(A.B.) 

17 Au,ustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101ter.) 

Aan het feit, dat het voor 1948 gel
dend gemiddeld bedrag van de kosten 
per leerling, bedoeld in art. 101, tweede 
lid, voor de redelijke behoeften van de,. 
in de gemeente aanwezige bijzondere 
acholen ontoereikend is, doet niet af, dat 
de onderhavige school niet in bijzondere 
omstandigheden, als bedoeld in art. 55-
quatcr, verkeert, daar dit slechts één 
der gronden voor toepassing van art. 
101ter is. Bijzondere uitgaven voor bui
tenverfwerk en hentel van plafonds in 
lokalen en gangen kunnen niet als bui
tengewone uitgaven worden aangemerkt 
en moeten uit de gewone exploitatiever
goeding worden bestreden. 

Wij JULIANA, em.; 
Beechikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereniging voor Christe
lijk Nationaal Schoolonderwijs ,,Akkrum en 
Omstreken", gevestigd te Akkrum (Fr.), te
gen de beachikking van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 October 1948, no. 42936, Afdeling L. 0., 
waarbij is afgewezen het verzoek v:an de ap
pellant om overeenkomstig artikel 101ter, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van zijn bijzondere lagere school al
daar, de vergoeding, bedoeld in artike' 101 
der wet, over het jaar 1948 op een hoger be
drag per leerling vast te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
April 1949, no. 407/I; 

Op de voordracht van O11%e Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Aug. 1949, No. 37094, afdeling Lager On
derwijs; 

O. dat Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen bij beschikking 
van 14 October 1948, No. 42936, Afdeling 
L. 0., afwijzend heeft beachikt op een adres 
van het bestuur van de Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs ,,Ak
klum en Omstreken" te Akkrum, gemeente 
Utingeradeel, waarbij werd ver.zocht over
eenkomstig artikel lOlter, eerste lid der La
ger-Onderwijswet 1920 ten behoeve van zijn 
bijzondere lagere school aldaar, de vergoe
ding, bedoeld in artikel 101 der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1948 op een.hoger 
bedrag per leerling te stellen; 

dat Oru:e Minister bij zijn beschikking 
heeft overwogen, dat niet is gebleken1 dat 
deze school verkeert in bijzondere omstan
digheden, als bedoeld in artikel 101ter der 
Lager-Onderwijswet 1920, noch dat ten be
hoeve van haar buitengewone uitgaven moe-

ten geschieden; dat met name kosten wegens 
buitenverfwerk en hentel van plafonds in 
lokalen en gangen niet als buitengewone uit
gaven njn te beschouwen -en derhalve uit de 
gewone ezploitatievergoeding moeten wor
den bestreden; dat er dus geen grond is voor 
toepassing van art. l0lter der wet; dat dit te 
meer geldt, nu mag worden verwacht, dat de 
kosten van het openbaar onderwijs in de ge
meente Utingeradeel voor het jaar 1948 het 
krachtens art. 55bis, tweede lid, der wet, gel
dende bedrag per leerling aanzienlijk zullen 
overtreffen en het schoolbestuur dus te zijner 
tijd zal kunnen profiteren van het bepaalde 
in art. 101, vierde en achtste lid, der wet; 

dat het achoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de gemeenteraad van Utingeradeel ver
zuimd heeft v66r 1 Maart 1948 het bedrag 
per leerling, bedoeld in het eerste lid van art. 
SSbis der wet, vast te stellen, .zodat volgens 
het tweede lid voor dit jaar beschikbaar is 
het voor 194 7 geldende bedrag per leerling, 
zijnde f 17 ,96; dat de raad weliswaar bij 
raadsbesluit van 23 Maart 1948 alsnog een 
besluit · heeft genomen tot vaststelling van 
het bedrag per leerling voor 1948 op f 32,48, 
doch dat dit besluit tengevolge van het twee
de lid van art. SSbis rechtskracht mist; dat 
evenwel uit dit, zij het nfet wettig genomen, 
raadsbesluit blijkt, dat de gemeente voor het 
openbaar onderwijs over 1948 rekent nodig 
te hebben een bedrag van f 32,48 per leer
ling, terwijl het bestuur der bijzondere 
school ingevolge de wet voor dit jaar slechts 
mag rekenen op een vergc,eding van f 17 ,96 
per leerling; dat de Minister hieruit terecht 
de conclusie trekt, dat de exploitatie van het 
openbaar onderwijs over 1948 waarschijnlijk 
een belangrijke overschrijding zal doen zien 
van het beschikbaar zijnde bedrag, berekend 
naar f 17 ,96 per leerling, doch dat de Minis
ter hieruit volkomen ten onrechte de con
clusie trekt, dat het schoolbestuur van die 
overschrijding te zijner tijd waarschijnlijk zal 
kunnen profiteren door toepassing v;an art. 
101, leden 4 en 8 der wet; dat immers het 
jaar 1948 behoort tot de vijfjarige periode 
1948 tot en met 1952, zodat de gemeen.te de 
gelegenheid heeft een eventuele overschrij
ding over het jaar 1948 nog geheel op te van
gen in de vier volgende jaren van het vijf
jarige tijdvak, in welk geval er van een toe
passing van het vierde en achtste lid van art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920 in het ge
heel geen sprake zou kunnen zijn; dat de Mi
nister niet betwist, dat in 1948 aan het ge
bouw der bijzondere school inderdaad grote 
kosten voor buitenverfwerk en herstel van 
plafonds in lokalen en gangen zullen moeten 
worden gemaakt, doch zonder meer beslist, 
dat die uitgaven niet als "buitengewone uit
&aven" zijn te beschouwen, zodat deze uit
gaven volgens de Minister "uit de gewone 
exploitatievergoeding moeten worden be
streden"; dat de Minister hier in de eerste 
plaats een onderacheid maakt tussen gewone 
en buitengewone uitgaven, voor welke on
dencheiding in art. 1 0lter geen enk,le 
grondslag is te vinden, terwijl bovendien dat 
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artikel geen onderscheid maakt tuasen de 
eventueel door de Minister toe te kennen 
verhoging der exploit.atievergoeding enerzijds 
en "de gewone exploitatievergoeding~• an
derzijds; dat, wat dit laatste betreft, ook de 
eventueel door de Minister vest te stellen 
verhoging slechts te beschouwen is als de ge
wone exploitatievergoeding in de zin van 
art. 101 der wet; dat art. 101ter als criterium 
voor de erkenning van het recht op een ver
hoging der exploitatieve1'goeding aangeeft de 
omstandigheid, dat het gemiddeld bedrag 
van de kosten per leerling, bedoeld in het 
tweede lid van art. 101, voor de redelijke 
behoeften der school geacht moet worden 
ontoereikend te zijn, onvenchillig door welke 
redenen die ontoereikendheid ontstaat; dat 
hij, appellant, het buitenverfwerk aan het 
schoolgebouw niet langer kan uitstellen en 
op .zijn, aan de Minister voorgelegde begro
ting slechts 1/3 deel van de aan dat verfwerk 
verbonden kosten heeft gesteld op de ex
ploitatierekening over 1948, terwijl het voor
nemen bestaat de exploitatierekeningen over 
1949 en 1950 met het overige gedeelte dier 
kosten te belasten; dat hetzelfde geldt voor 
de volatrekt n~akelijke kosten van het 
herstel van de plafonds in de lokalen en 
gangen van het schoolgebouw; dat naar sijn 
mening als vaststaande moet worden erkend, 
dat het niet mogelijk is dese bijzondere uit
gaven te dekken uit de exploitatievergoe
ding, welke berekend wordt naar een bedrag 
van f 17 ,96 per leerling; dat mitsdien · wel 
degelijk aanwezig is de situatie, voorzien in 
het eerste lid van art. 101 ter der Lager-On
derwijswet 1920; 

0. dat op grond van de ter zake ,ran de 
Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs en 
het gemeentebestuur van Utingeradeel ont
vangen ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat het voor het jaar 1948 in de ge
meente Utingeradeel geldende gemiddeld be
drag van de kosten per leerling, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920, zijnde 'f 17,96, voor de 
redelijke behoeften van de in die gemeente 
aanwezige bijzondere lagere scholen, ontoe
reikend ia; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat de onder
havige achool, zoals Ome Minister in zijn 
bestreden beschikking heeft overwogen, niet 
in bijzondere omstandigheden, als bedoeld in 
artikel 55quater der bovengenoemde wet, 
verkeert, aangezien het verkeren in derge
lijke bijzondere omstandigheden slechts ébi 
van de gronden is, welke blijkens de bewoor
dingen van artikel l0lter der Lager-Onder
wijswet 1920 tot toepassing van dat artikel 
kunnen leiden; 

dat, gelet op de eerder genÓèmde ambts
berichten, termen aanwaig zijn het bedrag 
der vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 

\:

et voor de onderhavige school over het jaar 
948 te verh~en tot f 32,48 per leerling; 
dat weliswaar het schoolbestuur in zijn be

r~epschrift nog wijst op bij.zondere uitgaven 
~or buitenverfwerk en herstel van plafonds 
inllokalen en gangen, doch dat deze uitgaven 

\.. :a:949 . 

niet als buitengewone uitgaven aangemerkt 
kunnen worden en derhalve uit de gewone 
C%1)loitatievergoeding bestreden dienen te 
worden; 

Gezien de Lager;Onderwijawet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslia

sing van Onze Minister van Onderwij■, 
Kunsten en Wetenschappen, de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1948 vut te stellen 
op f 32,48 per leerling. 

Onze Minister van Onderwije, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

. 
17 AuAustus 1949. KONINKLIJK BE

SLUIT. (Lager Onderwijswet art. 72.) 
Het atukvriezen van de verwarming" 

installatie der school ia een gevolg van 
aan die installatie klevende gebreken en 
niet, zoals de gemeenteraad stelt, te wij
ten aan nalatigheid van het schoolbe
stuur of het personeel. Derhalve zijn de 
beoogde voorzieningen aan te merken als 
een verandering van inrichting in de zin 
van art. 72 en moet de ccvraagde mede
werking worden verleend-

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Urk tegen het besluit 
van Ome Minister van Binnenlandse Zaken 
van 9 Februari 1949, No. 23098, Afdeling 
B.B. Bureau Financiën, waarbij. met vernie
tiging van het besluit van de appellant van 
29 Mei 1948, No. 129, is bepaald, dat de door 
het bestuur der schoolvereniging "Rehoboth" 
te Urk gevraagde medewerking, a1a bedoeld 
in art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920, om 
beschikbaantelling van gelden voor het tref
fen van enige noodzakelijke voorzieningen 
aan de centrale verwarmingsinstallatie in het 
gebouw, waarin de van deze vereniging uit
gaande scholen voor gewoon lager onderwijs 
en uitgebreid lager onderwijs zijn gevestigd, 
alsnog behoort te worden verleend; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 7 
Juli 1949, No. 926/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Aug. 1949, no. 41584, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Urk bij besluit 
van 2 9 Mei 1948 de aanvrage van het bestuur 
van de vereniging "Rehoboth" te Urk om 
medewerking te verlenen voor het treffen 
van de nodige voorzieningen aan de centrale 
verwarmingsinstallatie der bijzondere scholen 
van de vereniging heeft afgewezen; 

dat. nadat het bestuur van genoemde ver
eniging bij Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken in beroep was gekomen, deze, gelet op 
art. 76, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, op art. 20 van het Besluit van de Se
cretarissen-Generaal van de departementen 
van Binnenlandse Zaken, Waterstaat, Finan
ciën en Landbouw en Vi■-rij van 28 Juli 

27 
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1942 (Nederlandae Staatscourant van 6 Aug. 
1942, No. 151) juncto art. 1 van het Konink
lijk besluit van 22 Juni 1945 (Staatsblad No. 
F 112) alsmede op art. 6 van het Besluit Be
zettingsmaatregelen, beéft besloten, met ver
nietiging van het voormelde raadsbesluit te 
bepalen, dat door die raad alsnog de gevraag
de medewerking, als bedoeld in art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 zal worden ver
leend voor het treffen van enige noodzake
lijke voorzieningen aan de centrale verwar
mingsinstallatie in het gebouw, waarin de 
van de vereniging "Rehoboth'' te Urk uit
gaande scholen voor gewoon lager onderwijs 
en uitgebreid lager onderwijs zijn gevestigd; 

dat de.ze beslissing steunt op de overwe
gingen, dat bij een door de Bouwkundig 
Hoofdinspecteur van het lager onderwijs in
gesteld nader onderzoek is gebleken, dat het 
atukvriezen van de centrale verwarmings
inatallatie moet worden geacht een gevolg te 
zijn van de aan die installatie klevende ge
breken en derhalve niet aan nalatigheid van 
het schoolbestuur ia te wijten; dat, gezien 
deze omstandigheden, de aan de installatie 
getroffen voorzieningen, voor zover deze 
voor het ondervangen van de eerder genoem
de gebreken en het herstellen van de schade, 
welke daardoor ia ontstaan, nodig waren, niet 
kunnen worden gerekend tot de gewone on
derhoudavoomcningen voor de inatandhou
ding van het gebouw en de daaraan verbon
den kosten derhalve voor vergoeding op 
grond van art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 in aanmerking behoren te komen; 

dat de raad der gemeente Urk van dit be
llluit bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het stukvriezen der centrale ver
warmingsinstallatie naar zijn mening te wij
ten is aan nalatigheid van het schoolbestuur, 
althans aan gebrek aan zorgvuldigheid van 
dat bestuur, nu gebleken is, dat de concierge 
bij het aftappen van het water uit de buizen 
en radiatoren tijdens de wintertoestand 1946/ 
1947, verzuimde de luchtkranen van de ra
diatoren op de bovenverdieping te openen, 
waardoor het water uit de buizen en radia
toren niet volledig werd verwijderd en dit 
daarna bevroor. met als gevolg het stuk
springen van de installatie; dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken in zijn beslissing 
van 9 Febr. 1949 .àch beroept op een onder
zoek van de Bouwkundig-Hoofdinspecteur 
van het lager onderwijs, waaruit zou zijn ge
bleken, dat het atukvriezen een gevolg ia van 
aan die installatie klevende gebreken; dat 
van deze gebreken nimmer iets ia komen vast 
te staan, maar wel van het verzuim om op 
afdoende wijze het water uit de verwarmings
installatie te doen weglopen, waardoor nood
wendig het stukvriezen moest ontstaan bij 
de lage temperaturen, welke in die winter 
voorkwamen; dat naar zijn mening het 
schoolbestuur aansprakelijk moet worden ge
acht voor het olegen van ver.zuimen, waar
uit financiële nadelen voortvloeien, en deze 
niet op de gemeentekas behoren te worden 
verhaald met toepassing van het bepaalde in 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten en het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de Afdeling van de Raad 
van State voor de Geschillen van Beatuur, 
waarin over deze zaak verslag ia uitgebracht, 
het atukvriezen van de verwanningsinatalla
tie een gevolg ie te achten van aan die instal
latie klevende gebreken en niet, zoals de ap
pellant stelt, aan nalatigheid van het bestuur 
of het personeel van de school ia te wijten; 

dat derhalve de beoogde voorzieningen als 
een verandering van inrichting in de zin van 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 zijn aan 
te merken; 

dat de normale eiaen, aan het geven van 
het lager onderwijs te stellen, hierdoor niet 
worden overschreden; 

dat mitsdien Onze Minister van Binnen
landse Zaken terecht heeft bepaald, dat de 
raad der gemeente Urk alsnog de gevraagde 
medewerking moet verlenen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en het 
besluit van 28 Juli 1942 tot instelling van 
een openbaar lichaam voor het gebied van de 
Noord-oostelijke Polder (NederL Staatacou
rant 1942 no. 151); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen ia belast enz. 
(A.B.) 

19 Auiustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 15.) 

Het voorschrift van het tweede lid 
brengt mede, dat de kennisgeving van 
het beroep bij exploit aan de verzoeker 
in elk geval moet geschieden binnen de 
termijn, voor beroep gegund. De geringe 
overschrijding van deze tèrmijn ia i. e. te 
wijten aan de omstandigheid, dat blij
kens de aankondiging de vergunning was 
verleend aan .,de firma" X, .zodat, alvo
rens door appellant van het inatellen van 
zijn beroep kennis kon worden gegeven, 
onderzocht moest worden, aan welke 
per10on de.ze kennisgeving diende te ge
schieden. In verband hiénnede zijn ter
men aanwezig "appellant in zijn beroep 
te ontvangen. 

Wel ia de vergunning verzocht door 
,.de firma,, X, doch gebleken i■, dat het 
bedrijf niet wordt uitgeoefend door een 
vennootschap onder firma, doch eigen
dom is van een gehuwde vrouw, zodat 
de vergunning door B. en W. ten name 
van de eigenaresse en haar rechtverkrij
genden had behoren te zijn gesteld. 

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

door J. Si eden te 'a-Gravenhage, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 23 Juli 1948, No. 110120 Af
deling O.W.V., waarbij aan de firma T. J. 
Beuger en Zoon en haar rechtverkrijgendan 
een voorwaardelijke vergunning i1 verleend 
tot het uitbreiden van de inrichting voor ket 
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vervaardigen van waskaanen, gevestigd in 
het perceel Jan Hendrikstraat No. 25a te 
's-Gravenhage; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Juli 1949, No. 656/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 12 Aug. 1949, no. 463, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

O. dat bij besluit van 23 Juli 1948, no. 
170120, Afdeling O.W.V., burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage aan de firma 
T. J. Beuger en Zoon en haar rechtverkrij
genden vergunning hebben verleend tot het 
uitbreiden van de inrichting voor het ver
vaardigen van wa:tkaarsen, gevestigd in het 
perceel Jan Hendrikstraat no. 25a kadastraal 
bekend gemeente 's-Gravenhage, aectie L., 
o. 7052, gedeeltelijk, onder voorwaarde, dat 
de branden, van de in de beschrijving onder 
2A, 4 en 5, genoemde toestellen, met metalen 
buizen en metalen koppelingen aan de ijze
ren gasleiding zijn verbonden; 

dat J. Sieders van dit besluit in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat bij woont boven 
het pand, waarin de waskaanenfabriek is ge
vestigd, en daarvan zeer veel last onder
vindt; dat reed1 verschillende malen een be
gin vatt brand is opgetreden, doch dat bur
gemeester en wethouders niettemin zelfs toe
stemming hebben verleend tot uitbreiding 
van dit zeer groot brandgevaar opleverend 
bedrijf; 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in zijn beroep: 

dat artikel 15, 2e lid der Hinderwet be
paalt ,dat bij het instellen van beroep daar
van gelijktijdig kennis wordt gegeven aan 
het gemeentebestuur en dat zo het wordt in
gesteld door een ander dan de verzoeker aan 
deze bij exploit moet worden kennis gege
ven; 

dat dit voorachrift medebrengt, dat de ken
nisgeving van het beroep bij exploit aan de 

. verzoeker in elk geval moet geschieden bin
nen de termijn, voor beroep gegund; 

dat dit in dit geval niet is geachied, aan
gezien het besluit van but1emeester en wet
houders is afgekondigd op 30 J1:Ui 1948 en 
de kenniageving bij exploit aan de verzoeker, 
blijkens de stukken, eerst op 14 Aug. 1948 is 
geschied; 

dat evenwel aangenomen mag worden, dat 
de geringe overschrijding van de evenver
melde termijn te wijten is aan de omstandig
heid, dat blijkens de aankondiging de ver
gunning was verleend aan de fi~a T. J. 
Beuger en Zoon, zodat, alvorens door de 
appellant van het instellen van zijn beroep 
kennis kon worden gegeven, onderzocht 
moest worden aan welke persoon deze ken
niageving diende te geschieden; 

dat in verband hiermede termen aanwezig 
'jo., de appellant in zijn beroep te ontvan-
n· 
Ó. ten aanzien van de hoofdzaak: 

at de vergunning is verleend aan de firma 
• Beuger en Zoon en rechtverkrijgenden; 

weliswaar, blijkens de aanvrage, de 

vagunning is verzocht door de "firma T. J. 
Beuger en Zoon't, doch dat uit een nader op 
verzoek van de Afdeling van de Raad vl:lll 

State voor de Ge8chillen van Bestuur inge
steld onderzoek gebleken ia, dat het bedrijf 
waarvoor de vergunning is aangevraagd, niet 
wordt uitgeoefend door een vennootschap 
onder firma, doch eigendom is van Wilhel
mina J. Th. van Honstede, echtgenote van 
A.C. T. van Rooij, zodat de vergunning door 
burgemeester en wethouders van 's-Graven
hage ten name van de eigenaresse en haar 
rechtverkrijgenden had behoren te zijn ge
steld; 

d~t op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat van de inrichting geen binder van ernsti
ge aard door stankverspreiding te duchten is; 

dat voorts op grond van het door de Di
recteur-Generaal · van de Arbeid ingestelde 
onderzoek mo~t worden geoordeeld, dat aan 
de door de appellant geopperde bezwaren, 
voorzover ontleend aan vrees voor brandge
vaar, wordt tegemoet gekomen door de aan 
de vergunning verbonden voorwaarde, mits 
daaraan een v001"9Chrift tot het plaataen van 
twee koolzuur-sneeuwbrandblustoestellen en 
twee scbuimblustoestellen nabij de toegan
gen tot de smeltruimte wordt toegevoegd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van burgemeester en wet
houders van 's-Gravenhage, dit besluit in 
dier voege te wijzigen, dat le. de vergunning 
gesteld wordt ten name van Wilhelmina J. 
Tb. van Honstede, echtgenote van A.C. T. 
ven Rooij te Voorburg en baar rechtverkrij
genden; 2e. aan de bij het bestreden besluit 
verbonden voorwaarde de volgende wordt 
toegevoegd: 

In de inrichting moeten in ieder . geval 
aanwezig zijn twee koolzuur-sneeuwbrand
blusapparaten met een inhoud van ten minste 
10 kg elk, en twee schuim blustoestellen, elk 
niet een vloeistofinhoud van ten minste 9 1. 
Deze brandblustoeatellen moeten zijn opge
hangen nabij de toegangen tot de smelt
ruimte. 

Met bepaling wijden, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen zes maanden na de dagtekening van 
dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
l.ast, enz. 

(A.B.) 

l2 Auiustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet autovervoer personen art. 
52.) 

Noch de omstandigheid, dat de vroe
gere firma, waartoe appellant behoorde, 
tot 1937 een garagebedrijf met één auto
bus exploiteerde, noch de omstandig
heid, dat zijn hotelbedrijf in de oorlogs
jaren moest worden stopgezet, levere.:J 
grond op, hem een vergunning voor toer
wegenritten en ongeregeld vervoer te 
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verlenen. Hiervoor is te minder reden, 
nu de exploitatie van toerwagens voor 
appellant een nevenbedrijf zou vormen 
en bovendien aan de vergunning voor de 
vervoersbehoefte ter plaatse geen be
hoefte bestaat. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. J. Smits te Vlissingen, tegen de be
schikking van de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer van 22 Maart 1948, no. Z 
89 -T 146, waarbij afwijzend is beschikt op 
de aanvraag van H. J. Smits, voornoemd, om 
vergunning voor de uitvoering van toerwa
genritten en ongeregeld vervoer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juli 1949, no. 652/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 16 Aug. 1949, no. 
A II/78248/40067, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer; 

0 dat noch de omstandigheid, dat de vroe
gett firma Erven Weduwe A. W. Smits te 
Vlisaingen, waartoe de appellant behoorde, 
tot 1937 een garagebedrijf met ~ffl autobus 
ezploiteerde, noch de omstandigheid, dat ap
pellants hotelbedrijf in de oorlogsjaren moest 
worden stopgezet, grond opleveren een ver
gunning voor toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer te verlenen: 

dat hiervoor te minder reden is, nu de ex
ploitatie van toerwagens voor de appellant 
een nevenbedrijf zou vormen ,en bovendien 
aan de vergunning voor de vervoenbehoèfte 
ter plaatse blijkens de ambtsberichten geen 
behoefte bestaat; 

dat mitsdien, en dus afgescheiden van de 
vraag, naar welke richtlijnen in het a]gemeen 
thans vergunningen moeten worden verleend 
of geweigerd, moet worden geoordeeld, dat de 
gevraagde vergunning terecht is geweigerd; 

Gezjen de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 

(A.B.) 

23 Au4ustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Besluit 10 Oct. 1945 S. F 221 
art. 2 j 0

• art. 3.) 
De vaststelling van een wachtgeld in

gevolge art. 3 lid 1 van het K. B. F 221 
is aan een ontslag krachtens art. 1 onder 
a onlosmakelijk verbonden; derhalve 
heeft de Commissie van Advies, door te 
adviseren aan appellant ontslag te ver
lenen, ook de toekenning van wachtgeld 
gewild. . 

Nu de datum van ingang van het ont
slag dezelfde is als die van de ontslag
beschikking kan niet worden staande ge
houden dat deze beschikking genomen is 
in afwijking van bet advies, hetwelk 
geen datum noemde. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingeateld door 

X te IJ, tegen de beschikking van de Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 26 Maart 
194 7, no. Z 13060, Afdeling Binnenlands Be
stuur, Bureau Zuivering, waarbij aan hem 
eervol ontalag is verleend als bedoeld in art. 
1, sub a, van het Koninklijk besluit van 10 
October 1945, Staatsblad no. F 221, uit njn 
functie van hoofdadministrateur ter gemeen
tesecretarie van IJ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
AuguatUI 1949, no. 955/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 16 Augustus 1949, 

· No. Z 17054, Afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Zuivering; 

O. dat bij bovengenoemde beschikking met 
ingang van de datum der beachikking over
eenkomstig het advies van de CommiSlie 
van Adviea, bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945, aan X eervol ont
slag is verleend als bedoeld in artikel 1, sub 
a, van het Koninklijk besluit van 10 October 
1945, Staatsblad F 221, onder toekenning van 
een wachtgeld op de voet als voor de burger
lijke Rijksambtenaren, bedoeld in artikel 2 
onder a van het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1922 (Staatsblad No. 479), sedert 
gewijzigd, in dat besluit bepaald; 

dat deze beschikking steunt op de over
weging, dat, mede naar het oordeel van de 
Advieacommiasie Zuiveringsbesluit 1945, de 
houding van X in verband met de bezetting 
zodanig is geweest, dat hij in zijn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat de Adviescommisaie Zuiveringsbesluit 
1945 geadviseerd heeft op X toe te passen 
artikel 1, sub a, van het Koninklijk besluit 
van 10 October 1945, Staatsblad F 221, dur
bij overwegende, dat X thuis een zeer slappe 
houding heeft aangenomen; dat hij zijn zoon, 
die lid der N.S.B. was geworden in Decem
ber 1940, en later lid der W.A., niet zijn wo
ning ontzegd heeft; dat hij er aan meege
werkt heeft, een andere zoon - nog wel re
serve-officier - bij de spitarbeid geplaatst 
te krijgen, teneinde hem, toen hij uit Rus
land, waar hij werkzaam was in dienst van 
de Oostbaggercompagnie, teruggekeerd was, 
voor arbeid in Duitsland te vrijwaren; dat X 
zich totaal geen rekenschap heeft gegeven 
van de indruk, die zijn gedragingen thuis 
wekten bij de buitenwereld en instede van 
zich deswege extra in acht te nemen en een 
flinke houding aan te nemen, ook op zijn af
deling een houding heeft betracht, waardoor 
twijfel aan zijn gezindheid zou kunnen rijzen, 
onder meer door het geven aan Winterhulp 
bij een collecte, bij het uitgeven van op
drachten voor spitbriefjes, en het bijwonen 
van een bijeenkomst, waarop Arnold Meijer 
voor Nationaal Front sprak; 

dat, al neemt de Commissie aan, dat aan 
de vaderlandse gezindheid van X uiteindelik 
niet getwijfeld behoeft te worden, zijn htu
ding zowel thuis als in dienst van die aanl is 
geweest, dat hij ~e prestige heeft verldren 



421 24 AUGUSTUS 1949 

en in zijn positie derhalve niet gehandhaafd 
kan blijven; 

dat de appellant van voormelde beschik
king bij Ons in beroep ia gekomen; 

0. dat ingevolge artikel 2, lid 1, van het 
Koninklijk besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad No. F 221, juncti artikel 9, lid 1, 
van het Zuivcringsbealuit 1945, van een ont
slag krachtens eeratvermeld besluit binnen 
21 dagen, nadat de ontalagbeschikking per 
aangetekend achrijven is verzonden, beroep 
op Ons openstaat, indien deze ·maatregel is 
genomen in afwijking van het advies, bedoeld 
in artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 
1945; 

dat de gemachtigde van de appellant in de 
openbare vergadering van de Afdeling van 
de Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, heeft aangevoerd, dat het ontslag
besluit in zoverre van het advies afwijkt, dat 
een wachtgeld is vastgesteld en dat een da
tum van ingang van het ontslag is genoemd; 

dat echter de vaststelling van het wacht
geld ingevolge artikel 3, lid 1, van genoemd 
Koninklijk besluit van 10 October 1945 aan 
een ontslag, als bedoeld in artikel 1, onder a, 
van dit besluit, onlosmakelijk is verbonden 
en dus de Commissie van Advies Zuiveringa
bealuit 1945, door te adviseren aan de ap
pellant een .zodanig ontslag te verlenen, ook 
de toekenning van het wachtgeld heeft ge
wild, terwijl, wat de datwn van ingang van 
het ontslag betreft. nu deze datum dezelfde 
ia als die van de ontalagbeschikking, even
min kan worden staande gehouden, dat de 
ontslagbeschikking ten deze in afwijking van 
het advies, hetwelk geen datwn noemde, ia 
genomen; 

dat deze beschikking evenmin in ander op
zicht afwijkt van het- evenbedoelde advies, 
weshalve de appellant in zijn beroep niet kan 
worden ontvangen; 

dat, ware dit al anden, de appellant, wiena 
beroepschrift cent op 19 Mei 1949 is inge
komen, in zijn beroep niet-ontvankelijk zou 
moeten worden verklaard wegens overschrij
ding van de beroepstermijn; aangezien de 
ontslagbeachikking reeds op 12 April 194 7 
aan de appellant is verzonden en deze ver
zending, zoals uit de nader bij de genoemde 
Afdeling van de Raad van State ingekomen 
inlichtingen ia komen vast te staan, per aan
getekend schrijven is geschied; 

Gezien de genoemde besluiten; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken ie 

belast em. 
(A.B.) 

~ Auiustus 1949. KONINKLIJK BE
\ SLUIT. (Armenwet art. 34.) 

De aanwezigheid van een vroedvrouw 
in een gemeente is niet slechts wenselijk 
voor de behandeling van armlastige pa• 
tiënten, doch ook voor de bevallingen in 

het algemeen, daar in bijna de helft van 
de gevallen de verloskundige hulp door 
vroedvrouwen pleegt te worden ver
leend. Derhalve is het gerechtvaardigd 
bij de bepaling van de jaarwedde der 
vroedvrouw niet slechts met haar ar
menpraktijk rekening te houden, doch 
ook met de hulp, die .zij overigens ver
leent, zodat niet beslissend is, dat het 
aantal armlastigen, aan wie krachtens de 
Armenwet verloskundige hulp moet wor
den verleend, slechts gering is. Tege::? 
een raadsbesluit, waarbij de jaarwedde 
van de vroedvrouw in verband met de 
stijging van de kosten van het levenson
derhoud is verhoogd, kan dan ook niet 
met grond bezwaar worden gemaakt. 

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

door burgemeester en wethouders van de ge
meente Zevenaar, tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Gelderland van 4 Nov, 1948, 
No. 62-V-3, bij welke beschikking het be
zwaar van de Geneeskundig Inspecteur van 
de Volksgezondheid, ten aanzien van twee 
besluiten van de raad der gemeente Zevenaar 
van 20 Mei 1948 tot wijziging van de instruc
tie voor de gemeentevroedvrouw te Zevenaar, 
gegrond ia verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Juli 1949, No. 376/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 18 Aug. 1949, No. 
19063-G, Afdeling Maatschappelijke Zorg I, 
Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat de raad der gemeente Zevenaar op 
20 Mei 1948 twee besluiten genomen heeft 
strekkende tot wijziging van de instructie 
voor de gcmeentevroedvrouw in die zin, dat 
de jaarwedde dezer functionaresse, gerekend 
van 1 Januari 194S onderscheidenlijk 1 Oct. 
1947 af, wordt verhoogd tot f 1150, resp. 
f 1300 en haar daarenboven over het tijdvak 
liggende tussen de beide laatstvermelde data, 
alsnog een tijdelijke toelage wordt toegekend 
van f 50 per jaar; . 

dat, nadat de Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid bij Ged. Staten van 
Gelderland tegen de evcnvennelde instructie
wijziging een bezwaar had ingediend, dit 
college bij besluit van 4 Nov. 1948, No. 
62-V-3 dit bezwaar gegrond heeft verklaard 
en de raad van Zevenaar heeft verzocht de 
twee bovenbedoelde besluiten in te trekken; 

dat Ged. Staten daarbij overwogen, dat 
het bezwaar van de Geneeskundig Inspecteur 
hierop steunt, dat het aantal gevallen, waar
in in de gemeente Zevenaar telken jare koste
loos verloskundige hulp moet worden ver
leend. mede als gevolg van de werking van 
het. Ziekenfondsbesluit, zodanig is terugge
lopen, dat de huidige salariëring der ge
meentevroedvrouw niet meer in overeen
stemming kan worden geacht met de van 
haar gevorderde prestaties; dat de juiate 
verhouding tualen beloning en prestatie in 
casu, naar de mening van voornoemde In-
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1pecteur, in stede van in een verhoging be
hoort te worden gezocht in een verlaging 
van het salaris der betrokken functionaresse; 
dat blijkens Iaatstaangehaald acbrijven van 
B. en W. van Zevenaar tegen een zodanige 
salarisverlaging bedenking bestaat, aange
zien naar 's raads inzicht daardoor de be
staansmogelijkheid van de gemeentevroed
vrouw in gevaar wordt gebracht; dat met 
name gedurende het jaar 194 7 door de ge
meentevroedvrouw in slechts 21 gevallen 
aa.n armlastigen verloskundige hulp is ver
leend; dat hieruit overtuigend blijkt, dat het 
aantal bevallingen, hetwelk door de gemeen
tevroedvrouw bij deze categorie personen is 
geleid, nog slechts van betrekkelijk geringe 
omvang is; dat Ged. Staten onder deze om
standigheden een verhoging van haar salaris 
dan ook in geen enkel opzicht gemotiveerd 
voorkomt; 

dat B. en W. van Zevenaar van dit besluit 
in beroep .zijn gekomen, aanvoerende, dat zij 
zich met de beslissing van Ged. Staten niet 
kunnen verenigen, aangezien .zij van oordeel 
zijn, dat niet-toepassing van de bij raadsbe
sluiten van 20 Mei 1948 toegekende salaris
verhogingen tot gevolg zal hebben, dat de 
bestaansmogelijkheid van de vroedvrouw in 
gevaar wordt gebracht; dat .zij hun oordeel 
doen steunen op de volgende feiten en om
standigheden: a. dat de kosten verbonden 
aan de uitoefening der praktijk en de kosten 
van levensonderhoud voortdurend hoger 
worden; b. dat een onevenredig groot ge
deelte van de verlossingen door doktoren 
wordt verricht, waardoor het inkomen van de 
vroedvrouw wordt gedrukt; c. dat door de 
grote uitgestrektheid der gemeente de vroed
vrouw in de noodzakelijkheid verkeert, een 
auto te houden; dat het echter in het belang 
der volksgezondheid noodzakelijk ia, dat de 
ingezetenen in voorkomende gevallen de 
hulp van een vroedvrouw kunnen inroepen; 
dat hierbij nog moge worden opgemerkt, dat 
tegen verhoging van het salaris van de ge
meente-geneesheer, die globaal genomen in 
dezelfde omstandigheden verkeert als de ge
meentevroedvrouw, geen bezwaar werd ge
maakt; 

0. dat de aanwezigheid van een vroed
vrouw in een gemeente niet slechts wenselijk 
ie voor de behandeling van armlastige pa
tiënten, doch ook voor de bevallingen in het 
algemeen, daar in bijna de helft van de ge
vallen de verloskundige hulp door vroed
vrouwen pleegt te worden verleend; 

dat het derhalve gerechtvaardigd is bij de 
bepaling van de jaarwedde van de vroed
vrouw niet slechts met haar armenpraktijk 
rekening te houden, doch ook met de hulp, 
die zij overigens verleent, zodat niet beslis
aend ia, dat het aantal armlastigen, aan wie 
krachtens de Armenwet verloskundige hulp 
moet worden verleend, slechts gering is; 

dat, mede gelet op het rapport van de Ge-· 
neeskundig Hoofdinspecteur van de Volksge-' 
zondheid, wiens gevoelen op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de Ge-' 
schillen van Bestuur is ingewonnen, moet 

"f'Orden geoordeeld, dat tegen de voormelde 
taadsbealuiten, waarbij de jaarwedde van de 
woed.vrouw in verband met de stijging van 
(Ie kosten van het levensonderhoud is ver
hoogd, niet met grond bezwaar kan worden 
cemaakt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Gelderland, het bezwaar van de 
Geneeskundig Inspecteur van de Volluge-
2ondheid tegen de voormelde besluiten van 
de raad der gemeente Zevenaar ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast em. 

(A.B.) 

14 Auiustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 15.) 

B. en W. hebben afwijzend beschikt 
op het verzoek tot het houden van een 
collecte, doch hebben verzuimd hun be
schikking, zoals die was genomen, inge
volge art. 15 4e lid aan appellant te doen 
toekomen, en hem zonder meer bericht, 
dat op het verzoek afwijzend was be
schikt. Door dit verzuim is appellant on
kundig gelaten van de motieven der af
wijzing. Het aan appellant toegezonden 
bericht is niet een beschikking, waarte
gen ingevolge art. 15 4e lid beroep open
staat. Nadat aan dit vooncbrift alsnog 
naar behoren uitvoering zal .zijn gegeven, 
zal appellant van de genomen beschik
king alsnog in beroep kunnen kom.en. 
Thans moet appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk worden verklaard. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Stichting "De Op
bouw", gevestigd te Utrecht, tegen het be
richt van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Beverwijk van 9 Maart 1949, 
No. 806, waarbij is kennis gegeven, dat de 
toestemming tot het houden van een open
bare in.zameling in die gemeente is gewei
gerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
Augustu1 1949, No. 954/1; 

Op de voordracht YUl Oose Minister van 
Binnenlandse Zaken van 18 Aug. 1949, No. 
19446-0, Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat burgemeester en wethouders bij hun 
besluit van 9 Maart 1949 het verzoek van 
het bestuur van de Stichting "De Opbouw" 
gevestigd te Utrecht, om toestemming tot het 
houden van een collecte op Zaterdag 29 Oc
tober 1949, op straat met gesloten en verze
gelde buuen, en langs de huizen met geslotea 
en verzegelde bu81CD hebben afgewezen; 

dat het bestuur van genoemde Stichtiag 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bet 
de aanvraag tot het houden van een collecte 
heeft gedaan voor de periode, die door het 
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centraal archief en inlichtingenbureáU inzake 
maatschappelijk hulpbetoon in Nederland 
aan de Stichting in het zogenaamde collecte
plan 1949 is toegewezen; dat burgemeester 
en wethouders van Beverwijk zonder enige 
motivering afwijzend hebben beschikt; dat 
het bestuur ook een aantal kinderen, af
komstig uit de gemeente Beverwijk, ver
zorgt, en het zich door de afwijzende be
schikking be.zwaard gevoelt; 

0. dat burgemeester en wethouders van de 
bovengenoemde gemeente op 9 Maart 1949 
op het onderwerpelijke verzoek afwijzend 
hebben beschikt; 

dat burgemeester en wethouders echter 
verzuimd hebben hun beschikking, zoals die 
was genomen, aan de appellant te doen toe
komen, waartoe zij ingevolge artikel 15, 4e 
lid der Armenwet gehouden waren, doch 
hebben volstaan bij schrijven van 9 Maart 
1949, No. 806, de appellant zonder meer te 
berichten, dat op het verzoek afwijzend was 
beschikt; ~ 

dat tengevolge van het gepleegd verzuim 
de appellant onkundig is gelaten van de mo
tieven, welke tot afwijzing van het verzoek 
hebben geleid; 

dat het op 10 Maart 1949 aan de appellant 
toegezonden bericht van 9 Maart 1949, No. 
806, niet is een beschikking, waartegen in
gevolge artikel 15, 4e lid, der Armenwet be
roep op Ons openstaat; 

dat, nadat aan het in deze bepaling ver
vatte voorschrift alsnog naar behoren uit
voering zal zijn gegeven, de appellant gele
genheid krijgt van de beschikking van bur
gemeester en wethouders van 9 Maart 1949 
alsnog in beroep te komen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant in het door hem in deze in

gesteld beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

:;14 Au,Ustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15 j 0

• art. 
19.) 

De dienstplichtige had v66r zijn op-
komst in werkelijke dienst een aanvraag 
om vrijstelling wegens broederdienst 
moeten indienen, hetgeen niet ia ge
schied. Echter is gebleken, dat hij uit
sluitend per openbare kennisgeving van 
deze regeling in kennis is gesteld, terwijl 
verder aannemelijk is gemaakt, dat de 
te late indiening van de aanvraag niet 
te wijten is aan op.zet of onverschillig
heid- Derhalve zijn er termen, het ver-
zoek alsnog in behandeling te nemen. 

Daar de dienstplichtige 3 broeders 
heeft die gediend hebben bij de land
macht, de zeemacht of de overzeese 
krijgsmacht, heeft hij recht op vrijstel
ling wegens broederdienst~ 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. van Zelst, dienstplichtige der lichting 1948 
uit Eindhoven, tegen de beslissing van Onze 
Miniater van Oorlog van 8 April 1949, Af
deling A 3, S 2, Bureau 1, No. 1299, waarbij 
hij niet-ontvankelijk is verklaard in zijn aan
vraag om vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens broederdienst; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Juli 1949, No. 853/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 17 Aug. 1949, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1852 A. 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, op grond waarvan de dienstplichtige op 
11 Febr. 1949 vrijstelling van dienst als ge
'Q/'Oon dienstplichtige wegens broederdienst 
heeft gevraagd, reeds v66r diens opkomst in 
werkelijke dienst bestond; dat de dienstplich
tige daarom ingevolge het bepaaldè in para
graaf 5, punt 2, van de "Broederdienstrege
ling 1947" v66r zijn opkomst in werkelijke 
dienst een aanvraag om zodanige vrijstelling 
had moeten indienen; dat, aangezien de 
dienstplichtige zulks heeft nagelaten, er voor 
hem, Minister, geen aanleiding. bestaat om 
omtrent het recht van de dienstplichtige op 
vrijstelling wegens broederdienst thans nog 
uitspraak te doen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
zijn aanvrage niet eerder kon doen, omdat 
zijn vader is overleden en hij en zijn broeders 
onder voogdij zijn gesteld, dat zijn broe~ers 
geen vaste woonplaats hebben en dat mede 
doordat twee van hen vrijwillig gediend heb
ben, de gemeenten, waar zij waren ingeschre
ven, moeilijk waren vast te stellen; 

0. dat de dienstplichtige ingevolge het be
paalde in paragraaf 5, punt 2, van de Broe
derdienstregeling 1194 7 :v66r zijn opkomst in 
werkelijke dienst een aanvraag om vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstp,ichtige wegens 
broederdienst had moeten indienen; 

dat echter ge bleken is, dat de dienstplich
tige uitsluitend per openbare kennisgeving 
van de bovengenoemde regeling in kennis ge
steld i■; 

dat ook verder ,aannemelijk is gemaakt, dat 
de te late indiening op 11 Febr. 1949 niet te 
wijten ia aan opzet of onverschilligheid; 

dat er derhalve termen aanwezig zijn het 
verzoek alsnog in behandeling te nemen; 

0. tén aanzien van de hoofdzaak: 
dat uit ambtelijke inlichtingen gebleken ia, 

dat de dienstplichtige H. van Zeist 3 broeders 
heeft, die gediend hebben bij de landmacht, 
bij de zeemacht of bij de overzeese krijgs
macht; 

dat hij derhalve op grond van artikel 15, 
lid 1, onder d der Dienstplichtwet recht heeft 
op vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens broederdienst; 

dat de bestreden beschikking derhalve niet 
gehandhaafd kan worden; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en ~~an: 
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met vernietiging van de bestreden beslis
sing van Ome Minister van Oorlog, aan H. 
van Zeist, dienstplichtige der lichting 1948 
uit Eindhoven, wegens broederdienst voor
goed vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige te verlenen. 

Onze Minitter van Oorlog ia belast enz. 
(A.B.) 

16 Augustus 1949. UISPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Amsterdam. (Amb
tenarenwet 1929 artt. 1 en 58, lelid.) 

De Commandant van de brandweer te 
Limmen was ambtenaar in de .dn van 
art. 1 der Ambtenarenwet 1929. 

Dwalirt4. 
Daartoe door onware mededelingen 

bewogen, heeft de commandant der 
brandweer in Limmen eervol ontslag uit 
die functie verzocht en verkregen. Het 
ontslagbealuit wordt nietig verklaard, 
want het verzoek om ontslag is in dwa
ling gedaan en kan mitsdien niet als een 
deugdelijke wilaverklaring worden aan
gemerkt. Aan het bestreden besluit ont
breekt mitadien de grondslag, te weten 
een rechttgeldig door klager gedaan ver
zoek. 

S., wonende te Limmen. klager, 
tegen; 

het College van Burgemeester en Wethou
ders van Limmen. verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Ten aamien der feiten: 
O. dat op 22 Maart 1949 aan klager Is 

uitgereikt een ontslagbewijs van de na
volgende inhoud: 

.,Gemeente Limmen (N.H.) 
,,Brandweer. 
.,Bewijs van Eervol Ontslag. 
• .De Burgemeester der Gemeente Lim

men, 
Gezien het schrijven van S. dd. 21 Maart 

1949 om eervol ontslag uit zUn functie van 
Commandant der Brandweer en Ud van 
het Korps; 

NGeboord het voorstel va.n Brandmees~ 
tere; 

"Oelet op artikel 5 der Verordening op 
de samenstelling van het Personeel bij de 
Brandweer: 

•• Geeft hierbij kennis aan: 8., 
"dat hem ingevolge besluit van Burse

meester en Wethouders van 21 Maart 1949~ 
met ingang van heden, eervol ontslag Is 
verleend In zijn functie van Comma.ndant 
der Bradweer en lid van het Korps en 
draagt hem overeenkomstig artikel 8 van 
bovengenoemde verordenin·g op de onder 
zijne berusting zijnde uniformkleding en 
&ndere utruetingatukken en bescheiden 
binnen 8 · dagen na beden ter gemeente
secretarie In te leveren . 

..Limmen. 21 Maart 1949. 
,,De Burgemeester voornoemd, 
.,(get.) J. J. Nteuwenbulzen."; 

In rechte: 
O. dat het Gerecht allereerst zal onder

JI()eken of klager als commandant der 
brandweer van de gemeente Limmen was 
ambtenaar in de zin van artikel 1 der 
Ambtenarenwet 1929; 

O. dienaangaande dat. naar uit de stuk
ken en de ter terechtzitting afgelegde ver
klaring blijkt_ de commandant dier brand
weer wordt benoemd door burgemeester en 
wethouders, terwijl hij tot taak heeft het 
geven van leiding bij blussing van brand 
en bij het houden van oefeningen, het uit
oefenen van conWle op het materiaal der 
brandweer en op de in de gemeente aan
wezige brandkranen, het houden van toe
zicht tijdens toneelvoorstelllngen en andere 
publleke vermakeUJkheden. alsmede het ge. 
ven van advies aan het gemeentebestuur 
aangaande het treffen van maatregelen ter 
voorkoming van brand in gebouwen; 

O. dat het Gerecht, gelet op voorzegde 
taakomschrijving. van oordeel is, dat de 
brandweercommandant der gemeente ,Lim
men geacht moet worden te zijn aangesteld 
om in openbare dienst werkzaam te zijn, 
mdat de in de eerste rechtsoverweging ge
stelde vraag bevestigend moet worden be
antwoord; 

O. dat het Gerecht thans moet onderzoe
ken of aan het besluit van verweerder, 
waarbij aan klager eervol ontslag is ver
leend uit voormelde functie ten grondslag 

· ligt een door klager gedaan verzoek om 
ontslag, welk venoek als een deugdelijke 
wllsverklarlng van kJager kan worden aan
gemerkt; 

O. dienaangaande dat het Gerecht op 
grond van de Inhoud der stukken en de ter 
terechtzitting afgelegde verklaringen aan
neemt: 

dat in het najaar van 1948 tussen kla~er 
en de burgemeester van Limmen een ver
schil van mening is ontstaan, omdat de 
burgemeester een door de R.Jjksbrandweer
lnspectie gegeven voorschrift om tijdens 
een voorstelling niet meer dan een be
paald aantal personen toe te Jaten meende 
te moeten verwaarlozen en klager als com
mandant der brandweer van oordeel was. 
dat dit voorschrift moest worden opgevolgd; 

dat klager alstoen ontBJag uit zijn functie 
heeft verr.ocht, wefk verzoek hij kor-t daar
op· heeft ingetrokken; 

dat omstreeks Maart 1949 tegen klager 
wegens de aankoop van brandslangen grie
ven zijn ontstaan bij verweerder, alsmede 
bij de ondercommandant en de brandmees
ter van voorzegde brandweer, en wel bij 
verweerder, omdat klager die brandslan
gen had gekocht mnder uitdrukkelijke toe
stemming van verweerder en bij genoem~ 
functlonarlesen, omdat klager aangaande 
de onderhavige aangelegenheid niet vfl
doende overleg met ben had gepleegd; 

dat in de ochtend van de .21ste M-.rt 
1949 vorenbedoelde brandmeester, de ter 
terechtzitting geboorde getl,llge K. ziel tot 
de burgemeester heeft gewend om zijn 
grieven tegen klager te uiten; 
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dat alstoen is besproken de wenselijkheid, 
dat klager ontslag zou nemen: · 

dat vervolgens in de namiddag van die 
dag genoemde K., vergezeld van de even
eens als getuige ter terechtzitting geboor
de ondercommandant G., zich naar klager 
heeft begeven, teneinde te trachten deze 
te bewegen ontslag te vragen; 

dat bij die gelegenheid genoemde K., na 
te hebben opgesomd welke grieven er tegen 
klager bestonden, in strijd met de waarheid 
aan klager heeft medegedeeld, dat hij ten 
raad.huize klagers ontslagbewijs gereed had 
zien liggen, waarbij hij klager met klem 
heeft geadviseerd om op staande voet zelf 
ontslag te vragen teneinde te voorkomen, 
dat hem ongevraagd ontslag zou worden 
verleend, daar dit hem In zijn bedrijf van 
ca.té-houder zeer zou kunnen schaden; 

dat klager alstoen, teneinde te voorko
men, dat hem het door K. aangekondigde 
ongevraagde ontslag zou worden verleend, 
diezelfde middag een schriftelijk verzoek 
om ontslag In de brievenbus van het Raad
huis heeft gedeponeerd: 

dat K. vervolgens, na bij klager geïnfor
meerd te hebben of hij de hem gegeven 
raad had opgevolgd, zich in de avond van 
de bewuste dag te omstreeks zeven uur 
met G. heeft begeven naar de woning van 
de burgemeester, waar bij heeft gerap))Or
teerd, dat klager ontslag had gevraagd; 

dat de burgemeester daarop, nog voordat 
hij van klagers schriftelijk verzoek om 
ontslag had kennis genomen, K. heeft aan
gezocht om als waarnemend commandant 
op te treden; 

dat in de diezelfde avond gehouden verga" 
derlng burgemeester en wethouders, nadaf 
zij van klagers schriftelijke ontslagaan~ 
vrage hadden kennis genomen, aan klager · 
op dat verzoek ontslag uit zijn voorzegd4f 
functie hebben verleend; 

dat korte tijd daarop K. tot commandant 
der brandweer la benoemd: 

O. dat het Gerecht. gelet op het voren, 
staande, van oordeel is, dat klagers ver
zoek om ontslag zijn oorsprong vond ln dtr 
door K. gedane onware mededelingen, zo" 
dat dat verzoek in dwaling Is gedaan en 
mitsdien niet als een deugdeliJke wilsver
klaring kan worden aangemerkt; 

0. dat hieruit volgt, dat aan het bestre1,1 
den besluit de grondslag, te weten een 
rechtsgeldig door klager gedaan verzoek 
om ontslag, ontbreekt, zodat dit besluit 
nietig moet worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het be1treden besluit nietig, 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

noepaamheid der in art. 5 onder 1 ° en 
" .3° genoemde stukken in .zijn verzoek 

niet-ontvankelijk moeten verklaren. 
Derhalve kan het vergunningsbesluit 
niet worden gehandhaafd en moet de 
aanvrager alsnog in zijn verzoek niet
ontvankelijk worden verklaard. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeateld door 

wijlen A. de Klerk te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Emmen van 17 Dec. 1948, waarbij aan 
B. Scheven, Directeur der Naamloze Ven
nootschap Obi voorwaardelijk vergunning is 
"Verleend tot het opriéhten van een fabriek 
{verpoeieringsbedrijf) op het perceel Ka
dastraal bekend gemeente Emmen, aectie C. 
no. 7249, gelegen te Emmen, Weerdinger
straat 191; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 O 
Aug. 1949, No. 983/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 19 Aug. 1949, No. 480, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Emmen bij besluit van 17 Dec. 1948, I. aan 
B. Scheven, Directeur der Naamloze Ven
nootschap Obi te Emmen, en zijn rechtver
krijgenden vergunning hebben verleend over
eenkomstig de aangehechte plattegrondtekf!
ning en beschrijving tot oprichting van een 
fabriek ( verpoeieringsbcdrijf) op het perceel 
gelegen te Emmen, Weerdingerstraat 191, 
kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie 
C no. 7249 onder de navolgende voorwaar
den: a. de inrichting mag geen gassen of dam
pen of andere lucht verspreiden, welke hin
derlijk voor de omgeving zijn; b. de te ver
poederen grondstoffen moeten na aanvoer zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur 
(Zon- en feestdagen meegerekend) verwerkt 
worden; c. onverminderd het bepaalde onder 
b. moeten de grondstoffen. indien deze na 
aanvoer met terstond kunnen worJen ver
werkt, in een daarvoor geschikte koelruimte 
worden opgealagen; d het ia verboden om 
grondstoffen, welke in staat van bederf ver• 
keren, aan te voeren, op te slaan of te ver
werken; e. de reservoirs, waarin de grond
stoffen sijn aangevoerd, moeten onmiddellijk 
na het ledigen worden gereinigd en uitge-
stoomd; en II. hebben bepaald, dat de in
richting voltooid en in werking geb.-.cht moet 
zijn v66r 1 Mei 1949; 

dat het college in genoemd besluit over
weegt, dat aan de artt. 6, 6bis, 7bis en 12bi•~ 
2e lid der Hinderwet is voldaan; dat blijkens 
mededeling van het Hoofd van het 9e District 

26 Augustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. S). 

Daar de door aanvrager overgelegde 
beschrijving op een aantal in het K. & 
nader aangegeven punten niet voldoet 
aan de eieen van art. 5 onder 1 °. hadden 
B. en W. de aanvrager wegens ongè-

· der Arbeidsinspectie dd 2 7 Juli 1948 de in
richting zal voldoen aan de eisen, krachtena 
art. 6 der Veiligheidswet gesteld, voorzover 
zulks kan blijken uit de in art. S, sub 1 en 2 
der Hinderwet bedoelde stukken; dat tegen 
inwilliging van het verzoek een aantal be
zwaren zijn ingebracht, welke in hoofdzaak 
betrekking hebben op de verspreiding van de 
ondragelijke stank, waardoor het voor de om-
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wonenden onmogelijk wordt gemaakt rameo 
en vensters open te houden, noch buiten tD 
kunnen verblijven; dat door de gemeente-
politie van 22 Juli tot 1 Dec. 1948 gedurea.
de 93 dagen controle is uit.geoefend waarbij 
bleek, dat hiervan 4 dagen hinderlijke stank 
en eveneens 4 dagen lichte stankve:rapreiding 
werd waargenomen; het.geen waarschijnlijk 
was te wijten aan het verwerken van bloe$4 
dat niet geheel ven was; dat door het opleg-: 
gen van voorwaarden, zoala is voorgeateJI 
door de Inspecteur van het Staatstoezicht • 
de Volbgezondheid te Leeuwarden, aan • 
bezwaren van reclamanten wordt tegem~ 
geko~; 

dat wijlen A. de Klerk van dit besluit ~ 
beroep is gekomen, daarbij opmerkende, d~ 
hij eerst op 6 Januari 1949 ervan in kennis w 
gesteld, dat de gevraag~ vergunning is ver
leend; dat hij dua niet eerder tegen het ven. 
lenen van bedoelde vergunning in beroep 
heeft kunnen komen; dat bij onderzoek is ge" 
bleken, dat de vergunning op 20 Dec. 1948 ï" 
verleend, doch op 24 Dec. daaraanvolgend 
nog niet aan het gemeentehuis van Emmeo
was aangeplakt; dat in verband met de feest. 
dagen pas heden (6 Januari 1949) werd ken
niagegeven; 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant; dat blijkena de stukken het 
bestreden besluit op 22 Dec. 1948 is afgekon1 
digd, zodat het op 6 Jan. 1949 ingekomen be~ 
roep niet binnen de termijn van 14 dagen, in.,.. 
gevolge art. 1 S der Hinderwet voor beroep 
gegund, is ingediend; 

dat echter op grond van de ■tukken moet 
worden geoordeeld dat de ovenchrijding v~ 
de beroepstermijn met~ dag niet aan wij• 
len de appellant kan worden verweten, zoda\ 

· termen aanwezig zij111 hem in zijn beroep onJ' 
vankelijk te achten; 

O. ten aanzien van de hoofdzaak; dat 
door de aanvrager overgelegde beschrijving 
niet voldoet aan de eisen van art. 5 onder 1 ° 
der Hinderwet, daar deze niet bevat een op
gave van wat in de inrichting zal worden ver
richt, vervaardigd of verzameld; 

dat weliswaar ia opgegeven, dat in de in
richting "divene aoorten poeder uit diverse 
grondstoffen" worden gemaakt of vervaar
digd, doch dat deze omtchrijving te vaag en 
te ruim is, daar nader aangegeven moet wor
den welke poedera zullen worden vervaar
dicd; 

dat bovendien ontbreekt een omschrijving 
van de drooginstallatie, die in de inrichting 
wordt geplaatst, alsmede een opgave van het 
verwarmend oppervlak en de overdruk van 
de te plaatsen .toomketel; 

dat de overplegde plattegroodtekmriwig 
evenmin aan de eisen van de wet voldoet, 
daar de drooginstallatie niet is aangegeven 
en bovendien niet blijkt, hoe de situatie op 
de beide verdiepingen is; 

dat onder meer in de tekening had moeten 
zijn aangegeven, dat de droogketel reikt van 
de begane grond tot op de tweede verdieping, 
terwijl ook in de tekenîni van de beide be-
tonvloeren de aanduiding van ramen, deuren 

en trappen ten onrechte achterwege is ge
bleven; 

dat onder deze omstandigheden burge
meester en wethouders van Emmen de aan
vrager wegens ongenoegzaamheid der in ar
tikel S onder 1 ° en 2° der Hinderwet ge
noemde stukken in zijn verzoek niet-ontvan
kelijk hadden moeten verklaren; 

dat mitsdien het bestreden besluit niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van burgemeester en wethouders van Em
men, de aanvrager in zijn verzoek om ver
gunning alsnog niet-ontvankelijk te verkla
ren. 

Onze Mini1ter van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

26 Augustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 20). 

Daar het beroepschrift nie overeen
komstig art. 20 2e lid bij de burgemees
ter is ingediend, is appellant in zijn be
roep niet ontvankelijk. 

Wii JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Scheele te IJzendijke, tegen de be1lisaing 
van Onze Minitter van Oorlog van 27 April 
1949, Afdeling A III, S 2, Bureau 1, no. 1428, 
waarbij aan zijn zoon D. C. Scheele, dienst
plichtige der lichting 1946 uit IJzendijke, 
vrijstelling van dienst als gewoon dienstplich
tige wegens penoonlijke onmisbaarheid is 
geweigercl; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 29 
Juli 1949, no. 940/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 17 Aug. 1949, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, no. 1850; 

0. dat het beroepechrift niet overeenkom
stig art. 20, 2de lid, der DienBtplichtwet bij 
de burgemeester is ingediend; 

Ge.zien deze wet; 
Hebben p,edgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onse Minister van OorlOI ia belast en%. 

(A.B.) 

:16 Augustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15). 

Wel geeft de dienstplichtige zijn 
krachten aan de verbetering van a-so
ciale gezinnen en in het bij.zonder van 
de jeugd uit deze gezinnen, welke ar
beid van grote betekenis moet worden 
geacht, doch nu niet aannemelijk is ge
maakt, dat zijn medewerking aan de ge
zins- en jeugdverzorging voor de voort
gang van dit werk noodzakelijk ia, te 
minder nu deze nog geen jaar duurt, i1 
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hier, hoezeer zijn vrijwillige arbeid moet 
worden gerespecteerd, niet aanwezig een 
,,bijzonder geval" als bedoeld in art. 15 
lid 1 onder e. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. A. Groothuis te Maastricht, tegen de be
slissing van Onze Minister van Oorlog van 
29 Maart 1949, Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, 
No. 1208, waarbij aan zijn medewerker J. H. 
P. Humblet, dienstplichtige der lichting 1947 
uit Roermond, vrijstelling van dienst als ge
woon dienstplichtige wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad vàn State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur,. gehoord, advies van 
27 Juli 1949, No. 862/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 17 Aug. 1949, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1850; 
• 0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige als jeugdleider 
te Maastricht niet kan worden gemist, hem, 
Minister, geen aanleiding geeft de dienst
plichtige te beschouwen als te verkeren in 
een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hier geen sprake is van jeugdbeweging, maar 
van jeugdzorg in de zuiverste betekenis van 
het woord; dat de dienstplichtige zijn enige 
assistent was voor het sociale werk in het 
lastigste gedeelte van Maastricht; dat hij niet 
in staat is het werk alleen voort te zetten; 
dat het niet mogelijk is een vervanger te vin-
den: . 

0. dat door de gemachtigde van de appel
lant in de openbare vergadering van de Af
deling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, aannemelijk is ge
maakt, dat de dienstplichtige niet als jeugd
leider werkzaam is, doch dat hij zijn krach
ten geeft aan de verbetering van a-sociale 
gezinnen en in het bijzonder van de jeugd 
uit deze gezinnen in Maastricht, welke arbeid 
van grote betekenis geacht moet worden; 

dat echter niet aannemelijk is gemaakt, 
dat de medewerking van de dienstplichtige 
aan de gezins- en jeugdverzorging voor de 
voortgang van dit werk noodzakelijk is, te 
minder nu deze nog geen jaar duurt, zodat, 
hoezeer zijn vrijwillige arbeid moet worden 
gerespecteerd, hier niet aanwezig is te ach
ten een bijzonder geval, als bedoeld in artikel 
15, lid 1, onder e der Dienstplichtwet; 

Gesien de Dienstplichtwet: 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

\10 Augustus 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15). 

Aan appellant is verscheidene malen 
uitstel van eerste oefening verleend, ten
einde hem in staat te stellen, de door 
hem voorgenlomen studiën te beëindi-

gen. De vrees van appellant, dat hij na 
het vervullen van zijn diestplicht te oud 
zal zijn om dan alsnog de door hem be
geerde aanstelling bij de politie te ver
krijgen, kan er niet toe leiden hem te 
beschouwen als te verkeren in een "bij-

. zonder geval". Hierin kan geen verande
ring brengen zijn eventueel te sluiten 
driejarig contract om als politieambte
naar naar Indonesië uitgezonden te wor
den, mede gelet op de soortg~lijke om
standigheden, waarin vele andere ge
woon dienstplichtigen ver~eren. 

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

door W. J. Rol, dienstplichtige der lichting 
1946 uit Hilversum, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 17 Mei 1949, 
Afd. A 3, S 2, Bureau 1, no. 1530, waarbij 
hem vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juli 1949, no. 921/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 20 Augustua 1949, Staf van de 
Adjudant-Generaal, Afd. A 3, S 2, bur. 1, 
no. 1205; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige vreest door een 
verblijf in werkelijke dienst voor eerste oefe
ning in zijn toekomst te worden geschaad, 
hem, Minister, geen aanleiding geeft de 
dienstplichtige te beschouwen als te verkeren 
in een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
in het bezit is van de diploma's: eindexamen 
hogere burgenchool afdeling B, Politiediplo
ma der A.N.P.B. en Inspecteundiploma der 
A.N.P.B.; dat hij gedurende 8 maanden werk
zaam is geweest als rechercheur; dat, als hij 
nu in dienst zou moeten, hij na afloop van 
zijn diensttijd geen plaats meer zal kunnen 
vinden om als adjunct-inspecteur te worden 
aangesteld; dat hij zich gaarne wil verbinden 
om in dienst der algemene politie naar In
donesië uitgezonden te worden en reeds stap
pen in die richting heeft ondernomen; dat hij 
na die tijd gemakkelijk in Nederland een 
aoortgelijke positie zal kunnen verwerven; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat aan 
de appellant verscheidene malen uitstel van 
eente oefening is verleend, teneinde hem in 
staat te stellen, de door hem voorgenomen 
studiën te beëindigen; 

dat de appellant nu weliswaar aanvoert, 
dat hij vreest, dat hij na het vervullen van 
zijn dienstplicht te oud zal zijn om dan als
nog de door hem begeerde aanstelling bij de 
politie te verkrijgen, doch dat deze omstan
digheid er niet toe kan leiden hem te be
schouwen als te verkeren in een bijzonder 
geval, als bedoeld in art. 15, le lid onder 2 
der Dienstplichtwet, hetwelk grond zou op
leveren om vrijstelling te verlenen; 

dat ook zijn eventueel te sluiten driejarig 
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contract, om als politie-ambtenaar naar lD,J, 
donesië uitgezonden te worden, hierin gee.
verandering kan brengen, mede gelet op de 
soortgelijke omstandigheden, waarin vele an
dere gewoon diemtplichtigen verkeren; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Oru:e Minister van Oorlog ia belast enz. 

(A.B.) 

l Septeaiber 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienatplichtwet art. ~5). 

Het feit, dat de oudste twee broeders 
van de dienstplichtige in het verzet ge
vallen zijn (in een conceatratiekamp 
omgekomen) geeft aanleiding de dienst
plichtige te beachouwen als te verkeren 
in een "bijzonder geval" als bedoeld in 
art. 15 le lid onder e. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. D. Fokma te Leeuwarden, tegen de be
slissing van Onze Minister van Oorlog van 
16 Febr. 1949, Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, 
No. 1899, waarbij aan zijn zoon C. W. Fok
ma, dienstplichtige der lichting 1947 uit Nij
megen, vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 Juni 1949, No. 723/II en van 10 Aug. 1949, 
No. 723/11/289; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 26 Aug. 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afdeling A 3, S 2, Bureau 1, 
No. 1621; 

O. dat de besliuing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat twee broeders van de dienstplich
tige als leden van een verzetsbeweging na ge
vangenneming door de Duibers zijn omgeko
men. hem, Minister, tot zijn leedwezen geen 
aanleiding geeft de dienstplichtige te be- · 
schouwen als te verkeren in een bijzonder ge
val; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
beschikking van de Minister op 22 Febr. 1949 
te Nijmegen ontvangen is en aldaar op 26 
Febr. 1949 door de bUJ"gcmeester ter open
bare kennis gebracht ia; dat het voor de ap
pellant en de dienatplichtige bestemde exem
plaar van de beachikking niet naar hun woon
plaats, Leeuwarden, gezonden ia doch even
eens naar Nijmegen; dat het vandaar terug
gegaan ia naar het departement en op 9 Mrt. 
1949 opnieuw verzonden is, doch toen naar 
het juiste adres in Leeuwarden; dat hij der
halve pas op 10 Maart 1949 van de beschik
king in kennis werd gesteld en mitsdien van 
oordeel ia wel in zijn beroep ontvangen te 
kunnen worden; dat de 2 oudste van zijn 4 
zonen in een concentratiekamp bun leven 
hebben gegeven voor de vrijheid van het va
derland; dat nu ook de uitzichten voor de 
toekomst voor zijn derde zoon, de dienst-

plichtige, belangrijk verminderd zijn; dat 
krachtens art. 24, lid 2, der Dienstplichtwet 
onder degenen, die tot buitengewoon dienst
plichtige bestemd worden, reeds begrepen 
worden zij, van wie één broeder in Neder
landse krijgsdienst is gesneuveld of met een 
gemeuvelde is gelijkgesteld; dat het verlie1 
van 2 zonen door het verzet daarvoor zeker 
niet onder doet; 

0. dat het feit, dat de oudste twee broeden 
van de dienatplichtige in het verzet gevallen 
zijn, aanleiding geeft de dienstplichtige te 
beschouwen als te verkeren in een bijzonder 
geval, als bedoeld in art. 15, Ie lid onder e 
der Dienstplichtwet, hetwelk grond oplevert 
om vrijstelling te verlenen; 

dat mitsdien de bestreden besliuing van 
~ Minister van Oorlog niet gehandhaafd 
kan worden; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van de bestreden bealia

sing van Onze Miniater van Oorlog aan C. W. 
Folana, dienstplichtige der lichting 1947 uit 
Nijmegen, voorgoed vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige te verlenen wegens 
de aanwezigheid van een bijzonder geval; 

Onze Miniater van Oorlog is belaat em. 
(A.B.) 

l September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. IS). 

De dienstplichtige heeft op 30 Jan. 
1948 een zaak overgenomen. Niet is aan
nemelijk gemaakt, dat deze zaak door 
zijn opkomst in militaire dienst te gron
de zal gaan. Ook indien dit anders ware, · 
kan een ,,bijzonder geval" hier niet aan
wezig worden geacht, daar appellant, 
toen hij de zaak overnam, wist, althan& 
kon weten, dat hij binnen afzienbare 
tijd in militaire dienst zou worden op
geroepen, en daarmede het ri1ico van de 
oproeping op de koop toe heeft genomen. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. Leynse, dienstplichtige der lichting 1949 
uit Middelburg, tegen de besliuing van Oru:e 
Minister van Oorlog van 24 Mei 1949, Af
deling A 3, S 2, Bureau 1, No. 1447, waarbij 
aan hem vrijetelling van dienst als gewoon 

' dienstplichtige wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
lChillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Aug. 1949, No. 969/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 26 Aug. 1949, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, No. 1614; 

0. dat de beslieaing van Oru:e Minister 
1teunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige zelfstandig een 
melkhandel drijft en hij vreeat, dat zijn ver
blijf in werkelijke dienst voor eerste oefeninf 
tot gevolg zal hebben, dat deze melkhandc,l 
Diet voldoende gaande gehouden zou kunnc,i 
worden, hem, Minister, geen aanleiding gc,cit 
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de dienstplichtige te beschouwen als te ver
keren in een bijzonder· geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
z;ijn met zoveel zorg en moeite opgebouwde 
melkzaak te gronde zal gaan; dat hij deze 
zaak op 30 Januari 1948 heeft overgenomen; 
dat hem door de Kantonrechter handlichting 
ia verleend; dat geen vervanger is te vinden; 

0. dat blijkens de stukken de appellant op 
30 Jan. 1948 een handel in melk, boter en 
eieren heeft overgenomen; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat deze 
handel tengevolge van de opkomst van de 
appellant in militaire dienst te gronde zal 
gaan; 

dat echter, ook indien dit anders ware, 
geen voldoende grond aanwezig ~u zijn om 
de gevraagde vrijstelling van dienst te ver- , 
lenen, daar de appellant, toen hij de genoem
de zaak overnam, wist, althans kon weten, 
dat hij binnen a&ienbare tijd in militaire 
dienst zou worden opgeroepen, en daarmede 
het risico van de oproeping op de koop toe 
heeft genomen; 

dat op grond van het voorgaande met Onze 
Minister moet worden geoordeeld, dat hier 
niet aanwezig is een bijzonder geval, als be
doeld in artikel 15, le lid, onder e der Dienst
plichtwet; 

dat evenmin vrijstelling op andere grond 
moet worden verleend; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

~ September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 2~). 

Appellant is krachtens art. 22 le lid 
sub a in 1946 van de dienst uitgesloten 
geweest, welke uitsluiting in 1947 is in
getrokken op grond van de overweging, 
dat hij als oorlogsvrijwilliger in werke
lijke dienst is getreden en zijn gedrag 
gedurende zijn verblijf onder de wapenen 
reden tot tevredenheid geeft. Onder de
ze· omstandigheden zijn er termen om 
een "bijzonder geval" als bedoeld in art. 
22 lid 3 aanwezig te achten, waarin een 
hernieuwde uitsluiting achterwege kan 
worden gelaten ,ondanks het feit, dat 
appellant in 1948 krijgstuchtelijk is ge
straft met 1 O dagen streng arrest. 

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

door X., dienstplichtige der lichting 1945 uit 
Rotterdam, tegen de beschikking van Onzé 
Minister van Oorlog van 9 Februari 1949, 
Afd. A3, S2, Bur. 2, no. 1341, waarbij hij van 
de dienst is uitgeslotell; 

De Raad van State, .Afdeling voor de Ge-

ij
illen van Bestuur, gehoord, advies van 
Juli 1949, no. 922/II; 
p de voordracht van Onze Minister van 4 

log van 26 Aug. 1949, Staf van de Adju
t-Generaal Afd. A3. S2, Bur. 2, no. 1619; 
. dat Onze Minister genoemde X. heeft. 

Jtitgesloten van de dienst op grond van art. 
... ,2, lid 1, onder '- .der Dienstplichtwet; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
).ij reeds eerder bij schrijven van de ge
~eente Rotterdam no. M.Z. 3677/46 dd. 7 
Jan. 1947 vernam, dat hij bij beschikking 
van de Minister van Oorlog van 20 Dec. 
,l.948, Afd. AS, no. 680, op grond Yan art. 23 
eerste lid, onder a, der Dienstplichtwet v~ 
de· dienst werd uitgesloten: dat hem op 17 

. Aprll 1947 door de kern. Rotterdam namens 
de Minister van Oorlog werd medegedeeld, 
dat deze uitsluiting ingetrokken werd, zo
dat reeds een uiteindelijke beslissing betref
fende zijn uitsluiting genomen is; da.t hij 
tn de militaire dienst steeds tot volle tevre
denheid van zijn meerderen werkzaam is 
geweest; dat bij hierdoor bli,jk beeft willen 
geven van zijn spijt over de hem opgelegde 
g~vangeniestraf; dat hij het, mede gelet op 
zijn toekomst, ten zeerste 7,0u betreuren, 
van de militaire dienst te worden uitgeslo
ten; 

0. dat de appellant bij vonnis Y&n 8 Febr. 
1944 door de Politierechter bij de arr ... recht
bank te Zwolle veroordeeld is tot een gevan
genisstraf van 2 maanden; 

dat hij bij vonnis van 13 Juli 1944 door de 
arr.-rechtbank· te Rotterdam veroordeeld is 
tot een gevangenisstraf van 6 maanden; 

dat hij derhalve veroordeeld is tot meer 
straffen, tezamen zwaarder dan Neder
landse gevangenisstraf van 6 maanden; 

dat echter uit ambtelijke inlichtingen ge
bleken is, dat de appellant te dier zake bij 
beschikking van de Minister van Oorlog van 
20 December 1948, Afd. AS, no. 680, reeds 
van de dienst uitgesloten is geweest, welke 
beschikking echter bij beschikking van ge
noemde Minister van 8 Aprll 1947, Afd. ,AS, 
no. 15!U, ingetrokken is op grond van de 
overwegingen, dat X. als oorlogsvrijwilliger 
1n werkelijke dienst getreden ie en dat diens 
gedrag gedurende zijn verblijf onder de wa
penen reden tot tevredenheid geeft; 

dat hier onder deze omstandigheden naar 
One oordeel termen zijn, om een bijzonder 
geval aanwezig te achten, als bedoeld in art. 
2i, Ud ~ der Dienstpllcbtwet, waartn de uit
sluiting achterwege kan worden gelaten: 

dat het feit, dat X. op 3 Aug. 1948 krijgs
tuchtelijk gest.ra.ft is met tien dagen streng 
arrest, hieraan niet vermag af te doen; 

dat de bestreden beslissing derhalve niet 
gehandhaafd kan worden: 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing, X., dienstplichtige der lichting 1945. 
utl Rotterdam, niet van de dienst uit te 
sluiten. 

Onze Minister van Oorlog is belast enz. 
(A.B.) 

8 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15 j 0 art. 
19). 

Wel is de aanvrage om vrijstelling 
wegens broederdien5t, die voor 1 Aug . 
1948 had moeten geschiedent eerst op 4 
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April 1949, dus te laat, ingediend, doch 
nu aannemelijk is gemaakt, dat de.ze late 
indiening niet is te wijten aan op.zet of 
onverschilligheid, zijn termen aanweûg, 
de aanvraag alsnog in behandeling te 
nemen. 

Daar 3 broeders van de dienstplich
tige tenminste 30 dagen in werkelijke 
dienst zijn geweest, wordt hem voor
goed vrijstelling v~ dienst verleend. 

Wij JULIANA, en.z.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Geersen, zee-milicien-marinier der lich
ting 1949 uit Enschede, tegen de beslissing 
van Onze Minister van Marine van 25 Mei 
1949, no. Pa. 60632/2, waarbij hij niet-ont
vankelijk is verklaard in zijn aanvraag om 
vrijstelling van dienst als gewoon dienstplich
tige wegens broederdienst; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
Aug. 1949, no. 976/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Marine van 1 Sept. 1949, no. Pa. 60630/4; 

0. dat de beslissing van On.ze Minister 
steunt op de overwegingen, dat de omstan
digheiç, op grond waarvan de dienstplichtige 
op 4 April 1949 vrijstelling van dienst als ge
woon dienstplichtige wegens broederdienst 
heeft gevraagd, reeds voor 1 Aug. 1948 be
stond; dat hij daarom, ingevolge het bepaalde 
in par. 3, punt 2, van de "Broederdienstrege
ling 1949", tijdig een aanvraag om vrijstelling 
had moeten indienen; dat, aangezien de 
dienstplichtige zulks heeft nagelaten, er voor 
hem, Minister, geen aanleiding bestaat om 
omtrent het recht van de dienstplichtige op 
vrijstelling wegens broederdienst thans nog 
uitspraak te doen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij' meent, daar 3 broeders van hem na 1945 
nog in werkelijke dienst zijn geweest, waar
van er één thans nog in Indonesië verblijft, 
wel voor vrijstelling in aanmerking te kun
nen komen; dat hij dit verzoek zeker niet zou 
hebben ingediend, ware het niet dat hij reeds 
gehuwd is en vader is van een zoon van zes 
weken, waardoor hij op het ogenblik in zijn 
gezin zeer moeilijk gemist kan worden; 

0. ten aan.zien van de ontvankelijkheid: dat 
ingevolge de broederdienstregeling 1949 voor 
dienstplichtigen van de lichting 1949 aanvra
gen om vrijstelling wegens broederdienst kon
den worden ingediend tot 1 Aug. 1948; 

dat in dit geval de aanvraag eerst op 4 
April 1949 is ingediend; 

dat echter aannemelijk is gemaakt, dat 
deze late indiening niet is te wijten aan opzet 
of onverschilligheid; 

dat derhalve termen aanwezig zijn alsnog 
de aanvraag in behandeling te nemen; 

0. ten aanzien van de hoofd.zaak: dat blij
kens de ontvangen ambtsberichten 3 broe
ders van de dienstplichtige H. Geersen ten
minste 30 dagen in werkelijke dienst zijn ge-~; ' 

dat mitsdien de dienstplichtige ingevolge 
art. 19 der Dienstplichtwet recht heeft op 

vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens broederdienst; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van ~ bestreden beslis

sing van Onze Minister van Marine aan H. 
Geersen. .zee-milicien-marinier der lichting 
1949 uit Enschede, voorgoed vrijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige te verlenen 
wegens broederdienst. 

Onze Minister van Marine is belast en.z. 

(A.B.) 

14 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 11 j O art. 12 ). 

Sinds het K. B., waarbij met vernieti
ging van het besluit van B. en W. ver
gunning tot het oprichten van een sme
derij is geweigerd, is in het perceel een 
afzonderlijke volwaardige spouwmuur 
aangebracht, tengevolge waarvan thans 
geen rechtstreeks contact meer bestaat 
tussen de woning van appellante en de 
smederij. Deze wijziging in de feitelijke 
toestand rechtvaardigt een nieuwe be
handeling van de aanvrage. 

Hoewel door het aanbrengen van de 
muur de hinder, welke appellante van 
de smederij ondervindt, niet geheel is 
weggenomen, kan door het stellen van 
voorwaarden hieraan worden tegemoet
gekomen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw T. van Hemen te Rhenen, tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
dier gemeente van 25 Maart 1948, waarbij 
aan A. Bovenschen aldaar en zijn rechtver
krijgenden vergunning is verleend tot het op
richten vm1 een smederij in het perceel To
renstraat 3 te Rhenen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
Aug. 1949, No. 1110/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 8 Sept. 1949, No. 7021 
Af deling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Rhenen bij besluit van 25 Maart 1948 aan 
A. Bovenschen en zijn rechtverkrijgenden 
vergunning hebben verleend tot het oprich
ten van een smederij in het perceel Toren
straat 3 te Rhenen, kadastraal bekend sectie 
F, no. 1231 ; . 

dat Mejuffrouw T. van Hemen van dit be~ 
sluit in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
ook bij administratief-rechtelijke geschillen 
de rechtsregel .,,ne bis in idem" bestaat; dat 
het college van burgemeester en weth. van 
Rhenen door het voor de derde maal verle
nen van de vergunning aan de Heer Boven
schen op deze rechtsregel inbreuk heeft ge
maakt; dat bij de Koninklijke beslissing van 
4 Mei 1946 in ,dit geschil uitdrukkelijk weid 
vastgesteld, dat aan de door haar, appellan1e, 
te ondervinden hinder van ernstige aard Dj.et 
door het stellen van voorwaarden kan wpr-
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den tegemoet gekomen, welke uitspraak in 
de beslissing van 18 Febr. 1948 uitdrukkelijk 
wordt herhaald en bevestigd; dat het wel 
vanzelf spreekt, dat, als door het bouwen 
van een eenvoudig muurtje de hinder van 
.ernstige aard, die zij ondervindt, zou kunnen 
worden weggenomen, dit bouwen als voor
waarde voor de te verlenen vergunning had 
kunnen en had dienen te worden gesteld; dat, 
nu deze voorwaarde noch werd gesteld en 
evenmin geopperd, moet worden vastgesteld, 
dat het bouwen van die muur de hinder van 
ernstige aard niet wegneemt; 

dat het college van burgemees1:er en wet
houders van Rhenen derhalve niet zonder 
meer, en zeker niet zonder het vooraf inwin
nen van advies van de Rijksarbeidsinspectie, 
opnieuw onder volledige negatie van twee in 
deze zaak gegeven beslissingen in hoogste 
instantie, de vergunning had mogen verle
nen; dat voor haar, appellante, het trieste 
van het geval is, dat de burgemeester van 
Rhenen reeds nu heeft verklaard, dat hij, ook 
als wederom het besluit mocht worden ver
nietigd en de vergunning aan A. Bovenschen 
mocht worden geweigerd, steeds opnieuw 
aan de verlening van een vergunning zal me
dewerken; dat zij haar kruidenierszaak in het 
onmiddellijk aan de smederij grenzende per
ceel bewoont en drijft; dat het plaatsen van 
een tussenmuur niet tot gunstig merkb.aar ge
volg heeft geleid; dat speciaal het aanhou
dende geklop en gehamer op de aambeeldc:m, 
dat zich in haar perceel voortplant, zeer 
ernstige hinder èn voor de bewoning, èn voor 
het gebruik van de winkel, veroorzaakt; dat 
het geluid van de aambeelden. en de hamet"S 
na het plaatsen van het tussenmuurtje eer
der toe dan af is genomen; dat daarbij dan 
komt het geruis en gedreun van de electro
motoren; dat zij hierdoor het woon- en ge
bruiksgenot van het perceel derft, terwijl de 
waarde van dit haar toebehorend onroerend 1 

goed bij definitieve verlening van de ver
gunning aanzienlijk zal dalen; dat zij nog 
opmerkt, dat A. Bovenschen telkens, als 
ambtelijke instanties de situatie met betrek
king tot de veroorzaakte hinder komen op
nemen, met opzet veel minder intensief en 
veel minder krachtig laat hameren op de , 
aanbeelden dan bij het dagelijks gebruik, zo
dat zij het verzoek doet, dat' wel degelijk 
worde toegezien, dat bij onder.zoek in deze 
zaak door enigerlei instantie normaal ge
bruik gemaakt wordt van de aanbeelden en 
machinerieën; 

0. dat blijkens de ambtsberichten sinds 
het Koninklijk besluit van 18 Febr. 1948, no. 
12, waarbij met vernietiging van het besluit 
van burgemeester en wethouders van Rhenen , 
van 30 Dec. 1946, no. 12/1946 aan A. Boven
schen vergunning tot het oprichten van een 

ederij in het perceel Torenstraat 3 te Rhe
en ï.- geweigerd, in dit perceel een af.zon
erlijke volwaardige spouwmuur is aange

cht, tengevolge waarvan thans geen recht
:eeb contact meer bestaat tussen de wo

van de appellante en de smederij; 
at deze wijziging in de feitelijke toestand 

nieuwe behandeling van de aanvrage 
htvaardigt; 

dat voorts uit de ambtsberichten blijkt, dat 
'hierdoor de hinder, welke de appallantc van 
de smederij ondervindt, niet geheel is weg
genomen, doch dat door het stellen van de 
volgende voorwaarden hieraan kan worden 
tegemoet gekomen; 

Ge.zien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit, aan de daarbij verleende 
vergunning de volgende voorwaarden te ver
binden: 

a. De smidsvuurventilator, met aange
bouwde electromotor van 0.15 pk moet zijn 
opgesteld, geïsoleerd van de vloer en de wan
den, door middel van rubbertrillingdempers 
van zodanige constructie, dat de rubber uit
sluitend op afschuiving is belast; 

b. De buis, waarin zich de electrische toe
voerleiding van de onder a. genoemde elec
tromotor bevindt, moet door middel van een 
flexibele metalen of rubber slang -ter lengte 
van ongeveer 2.0 cm met deze electromotor 
zijn verbonden. 

c. De aansluiting van de ijzeren pijplei
ding, waardoor de lucht van dè ventilator 
naar het smidsvuur wordt geperst, moet ge
schieden door middel van een rubber tussen
stuk, zodanig dat het ventilatorhuis niet in 
aanraking komt met het metaal van deze 
leiding. 

d. De boormachines, de slijpmachine, de 
electromotoren en de ventilator moeten 
steeds in goede staat van onderhoud ver
keren. 

e. De electromotor van 2 pk en de daar~ 
door gedreven boormachine en slijpmachine, 
alsmede de jukken van het drijfwerk moeten 
zijn geplaatst op, en bevestigd aan een blok 
van beton, hetwelk rust op de bodem en van 
de vloer, de muren of hun funderingen is ge
ïsoleerd door middel -van kurkplaten, dik ten
minste 5 cm. De bovenzijde van de kurkrand 
moet zijn afgesmeerd met isolatie-asfalt. 

f. In het drijfwerk mogen uitsluitend ge
naaide of gelijmde drijfriemen worden ge
bezigd. 

g. Het aanbeeld met de houten voeting 
moet zijn geplaatst op een blok van beton, 
hetwelk rust op de bodem en daarvan en van 
de vloer, de muren of hun funderingen is ge
ïsoleerd door middel van kurkplaten, dik ten
minste 5 cm en waarbij de op druk belaste 
kurk is belast met niet minder dan 2 kg/cm2 
en met niet meer dan 3 kg/cm2, 

De bovenzijde van de kurkrand moet zijn 
afgesmeerd met isolatie-asphalt. Ter vermij
ding van brandgevaar moet op de vloer een 
opstaande rand van 3 cm hoogte zijn aange
bracht van onbrandbaar materiaal, terwijl op 
het betonblok een afdekking, eveneens van 
onbrandbaar materiaal, moet zijn aange
bracht, welke met een neerhangende kraag 
over de genoemde rand reikt zonder deze te 
raken. 

h. In de inrichting mogen op Zondagen, 
de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede 
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Paas- en Pinksterdagen, de beide Kerstda
gen en de Hemelvaartsdag, alsmede op werk
dagen tussen 7 uur des namiddags en 7 uur' 
des voormiddags 

le. de electromotoren niet in werking zijn,_ 
2e. geen werkzaamheden worden verricht, 

welker geraas buiten de inrichting waar
neembaar is. 

Met bepaling wijderat dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen 3 maanden na dagtekening van dit 
besluit • 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

14 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15). 

Een "bijzonder geval" als bedoeld in 
art. 1 S lid 1 onder e, ia aanwezig, waar 
de dienstplichtige op het bedrijf van zijn 
tante~ wier echtgenoot en oudste zoon 
door de Duitsers zijn gefussilleerd en 
wier tweede zoon, tengevolge van door
gestane emoties, geestelijk nog niet in 
staat is het bedrijf te leiden, als bedrijfs
leider niet ~emist kan worden~ nu het 
niet mogelijk is voor hem een vervanger 
te vinden. 

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

door J. Ruijter, dienstplichtige der lichting 
1945 uit Blokker, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 13 September 
1948, Afd. A III, S. 2. Bureau 1. no. 1593, 
waarbij aan hem vrijstelling van dienst als 
gewoon dienstplichtige wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval is geweigerd; 

· De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Maart 1949, no. 1635/II (1948); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 3 September 1949, Staf van de 
Adjudant-Generaal, Afd. A 3t S 2, Bur. 1, 
no. 1631; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat door het verblijf van de dienst
plichtige in werkelijke dienst voor eerste 
oefening scha.de toegebracht zou worden aan 
het landbouwbedrijf van zijn tante, wier 
echtgenoot en oudste zoon door de Duitsens 
gefusilleerd zijn, hem, Minister, geen aanlei
ding geeft de dienstplichtige te beschouwen 
als te verkeren in een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij bedrijfsleider is op het veehoudersbedrijf 
van zijn tante, de Wed. Ruijter, dat 20 ha 
groot is en waarop on4er meer 20 koeien, 1 
paard en 1 stier worden gehouden; dat de 
echtgenoot en de oudste zoon van zijn tante 
zijn gefusilleerd; dat het bedrijf een stam
boekfokbedrijf is, zodat aan de bedrijfsleider 
bijzondere eisen gesteld worden; dat zijn 
tante bij haar pogingen, om haar overgeble
ven zoon buiten de militaire dienst te hou
den, ten onrechte vermeld heeft, dat deze 

zoon als bedrijfsleider optrad, daar hij daar 
psychisch niet toe in staat moet worden ge
acht; 

0. dat op grond van de overgelegde be
scheiden en van nader op verzoek. van de 
Afdeling van de Raad van State voor de Ge-. 
sèhillen van Bestuur ingewonnen inlichtin
gen moet worden geoordeeld, dat de dienst
plichtige op het bedrijf van zijn tante, de 
Wèd. A. Ruijter, wier echtgenoot en oudste 
zoon door de Duitaen zijn gefusilleerd en 
wier tweede zoon, tengevolge van doorstane 
emoties, geestelijk nog niet in staat is het 
bedrijf te leiden, als bedrijfsleider niet gemist 
kan worden, nu het niet mogelijk is voor 
hem een vervanger te vinden; 

dat deze omstandigheden er toe leiden om 
aan te nemen, dat hier aanwezig is een bij
zonder geval, als is bedoeld in artikel 15, 
eerste lid, onder e, der Dienstplichtwet, het
welk grond oplevert om vrijstelling te ver
lenen; 

dat mitsdien de gevraagde vrijstelling ten 
onrechte is geweigerd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing van Onze Minister van Oorlog aan J. 
Ruijter, dienstplichtige der lichting 1945 uit 
Blokker, wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval vrijstelling van dienst als ge
woon dienstplichtige te verlenen voor de tijd 
van een jaar. 

Onze Minister van Oorlog is belast enz. 
(A.B.) 

15 Begtember 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Armenwet art. 63). 

De rechter, het verzoek tot verhaal 
nlet billijk oordelend, mocht - wat er 
zij van dlt oordeel - op grond daarvan 
dat verzoek niet afwijzen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Burgerlijke Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon, te Utrecht, rechts
persoonU,jkheid bezittende krachtens de Ar
menwet, (adv. Mr Tb. Ruys); 

dat requestrante zich bij verzoekschrift 
van 3 Januari 1949 heeft gewend tot' de 
Kantonrechter te Eindhoven, met verzoek 
ten laste van H. J. V., te Eindhoven, een 
beschikking te geven ale bedoeld In art. 64 
lid 1 sub 1 jis de artt. 65 en 66 van de u
menwet, zulks tot verhaal van door de re
questrante gedurende het tijdvak van 4 No
vember 1946 tot 4 October 1947 aan gere
questreerdes schoonmoeder A.M. J. en haar 
E;:chtgenoot H. C. J., beiden wonende te 
Utrecht verleende ondersteuning; 

dat de Kantonrechter bij beschikking van 
17 Februari 1949 het verzoek als onblllljk en. 
niet voor lnwllllging vatbaar heeft af~ 
wezen; 

dat op het tijdig door requeetrante d&41'~ 
tegen ingestelde appèl, de Arr.-Recht1-tk 
te 's-Hertogenbosch bij beschikking vai; 13 
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Avril 1949 voormelde beschikking van de 
.Kantonrechter heeft bevestigd; 

dat requeetrante de beschikking van de 
Rechtbank en de overwegingen, waarop zij 
berust onjuist acht en - onder overleg
ging van stukken - hiertegen naar voren 
brengt het navolgende middel van cassa
tie: 

S. althans v. t. van de artt. 11.A. B., 63, 64, 
6ö, 66 en 67 Armenwet, 463 en 464 B. W., 48, 
332 en 3.45 Rv., doordat de Rechtbank, over
wegende dat zij niet tot een ander inzicht is 
gekomen dan de Rechter in eerste aanleg, 
aan wien het verzoek van requestrante on
billijk was voorgekomen en niet voor inwil
liging vatbaar, de afwijzende beschikking 
van de Kantonrechter heeft bevestigd, zulks 
ten onrechte en in strijd met de Wet, daa.r 
oe Rechtbank - kennelJjk naar aanleiding 
van de door de echtgenote van de gere-

• ,questreerde ten processe afgelegde verkla- . 
ringen, inhoudende dat haar - door de re
questrante ondersteunde - moeder haar 
terstond na de geboorte te vondeling had 
gelegd en ook nadien zich niets aan het lot 
van haar kind gelegen heeft laten liggen, 
mda.t zij door haar grootouders moest wor
oen opg~voed en grootgebracht op grond 
van deze omstandigheden een onderhouds
verplichting van (ie gerequestreerde jegens 
,diens schoonmoeder en haar echtgenoot on
.blllijk acb.tend, dusdoende de innerlijke 
waarde en de billijkheid van de ten deze van 
toepassing zijnde wettelijke voorschriften 
omtrent de onderhoudsverplichting tussen 
bloed- en aanverwanten in de rechte linie, 
zoals dez~ zijn neergelegd In de.eerste afde
ling van de 16e titel van het eerste Boek 
van het Burgerlijk Wetboek heeft beoor
deeld, daar immers noch uit de tekst noch 
uit de strekking of de geschiedenis dier voor_ 
achritten valt af te lelden, dat deze onder 
omstandigheden, als thans door de Recht
bank aa~nomen, bulten· toepassing dienen 
te blijven en in elk geval, do.or onder de ge ... 
geven omstandigheden deze voorschriften 
buiten toepassing te laten, in strijd met 
,dezelve heeft gehandeld. 

Het is op deze grond dat requestrante 
·uw Raad eerbiedig verzoekt de bestreden 
·beschikking van de Arr.-Rechtbank. te 
's-Hertogenbosch van 13 April 1949 te ver
·niettgen met zodanige beslissing als Uw 
l:taad zal vermenen te behoren. Kosten 
.rechtens. 

Conclusie Adv.-Gen. Langemeijer. 

o. dat genoemde beschikking zich be
·paalt tot het onderschrijven van de be
:echikking waarvan beroep gegeven door 
de Kantonrechter te Eindhoven, welke 
1>eschl~klng op haar beurt voor de a.twU
zing van het ver7.0ek geen andere grond 
'bevat dan dat dit verzoek aan de Kanton
·rechter onbillijk voorkomt; 

o. dat Indien inderdaad het verzoek op 
,gtond van volkomen vaststaande feiten 
e,\dent onbilliJ"k zou moeten worden ge.. 
.a.t, wellicht gezegd zou moeten worden 

L. :r949 

dat de verzoekster onjuist gehandeld heeft 
door het vel."7.0ek in te stellen en tot in 
cassatie te handhaven, doch zelfs dan aan 
cassatie van de gegeven beschikking niet 
zou zijn te ontkomen, daar toch de aange
voerde grond de beslissing in geen geval 
kan dragen; 

0. echter dat bovendien de belde be
schikkingen van zulke omstandigheden 
zelfs niet doen blijken en hetgeen zich 
daaromtrent laat vermoeden noch de In
druk maakt van feitelijk volkomen vast 
te staan noch tot eVidente onbillijkheid 
van het vel."7.0ek doet besluiten; 

0. dat in deze gedachtenga.ng nog een 
feitelijk onderzoek nodig ie om tot een 
beslissing op het . verzoek te komen; 

Concludeert, dat Uw Raad de beschik
king waarvan beroep vemiettge en de 
zaak verwijze naar de Arr.-Recbtba.nk te 
'e,..Hertogenboach, teneinde haar met in
achtneming va.n de door Uw Raad te ge
ven beslissing verder te beoordelen en af 
te doen. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. ten aanzien va.n het voorgestelde mid

del van cassatie: 
dat noch de bepalingen va.n de Armenwet 

omtrent het verhaal noch die van het Bur
gerlijk Wetboek omtrent de onderhoudsver
plichtingen door den rechter op gronden van 
billijkheid buiten toepassing mogen worden 
gelaten; 

dat dus de rechter, het verzoek tot ver
haal niet billJJk oordelend, niet - wat er zU 
van dit oordeel - op grond daarvan dat 
verzo.ek mocht afwijzen; 

dat het middel mitsdien tot cassatie moet 
leiden; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 

te 's-Hertogebbosc:Q, teneinde met inacht
neming van '1 Hogen Baad.a beschikking 
vei:cter te worden behandeld en afgedaan. 

(N.J'.) 

16 September 1. 949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 20). 

Appellant ie, ook nadat hij door het 
gemeentebestuur schriftelijk gewaar
schuwd was, in gebreke gebleven een 
voorwaarde, verbonden aan de hem ver
leende vergunning, op te vo]gen. Wel ia 
in de openbare vergadering van de Af.
deling van de Raad van State op 2 7 
April 1949 medegedeeld, dat inmiddels 
door appellant maatregelen waren ge
troffen om aan de gestelde voorwaarde 
te kunnen voldoen en dat eind Mei 1949 
deze voorwaarde ten volle zou zijn op
gevolgd, doch nu bij een op 13 Juli 1949 
ingesteld onderzoek is cebleken, dat op 
de datum aan de voorwaarde nog steeds 
niet was voldaan en de inrichting dien
tengevolge ernstig brandgevaar ople
vert, bestaat er geen aanleiding het be
sluit van B. en W., waarbij de verleende 

28 
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vergunning i■ ingetrokken, te vernieti
gen. 

· wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. Boers te Amsterdam, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van die ge
meente van 23 Nov. 1948, No. 8/10 V.H., 
waarbij ia ingetrokken de aan appellant en 
zijn rechtverkrijgenden bij besluit van 12 
Nov. 1946. No. 254d H. W. 1946/4/141 V.H. 
voorwaardelijk verleende vergunning tot het 
oprichten van een bewaarplaats en aorteer
derij van lompen in het perceel Derde Wit
tenburgerdwanatraat 58 te Amsterdam; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
Aug. 1949, No. 501/Ii 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 9 Sept. 1949, no. 7040, Af
deling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij hun besluit van 12 Nov. 1946, 
No. 254d H.W. 1946/4/141 H.W. aan B. Boen, 
lid van de finna M.· Boen en Zoon, en zijn 
rechtverkrijgenden vergunning hebben ver
leend tot het oprichten van een bewaarplaats 
en sorteerderij van lompen, onder meer met 1 
elect:romotor van 3 pk, in het perceel Derde 
Wittenburgerdwanet:raat 58 te Amsterdam, 
onder een zestal voorwaarden, waarvan de 
2e en 4e resp. luiden: 

de opgeslagen lompen moeten door gang
_paden, breed ten minate 1 m, zijn gescheiden; 

a. van de wanden van de bewaar- en sor
't.eerruimte; 

b. van elkaar op twee plaat:aen, op onge
·veer gelijke afstanden verdeeld, over de ge
hele breedte (grootste afmeting) van ge
~oémde ruimte; 

en 
in de opslagruimte mag niet worden ge

rookt, geen vuur aanwezig zijn en voor kunst
verlichting van geen ander dan voldoende be
schermd electriach gloeilicht gebruik worden 
gemaakt; 

dat bij hun besluit van 23 Nov. 1948, No. 
8/10 V.H. burgemeester en wethouders deze 
vergunning hebben ingetrokken met ingang 
van de datum van het bealuit, daarbij over
wegende, dat niet voldaan is aan de voor
waarde, gesteld onder 2 van hun besluit van 
12 Nov.1946, no. 254d H.W.1946/4/141 V.H.; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
•ia gekomen, aanvoerende, dat bij aan 5 van 
de 6 oonpronkelijk gestelde voorwaarden -
zij het dan ook door het maken van naar ver
houding zeer belangrijke onkosten - heeft 
voldaan, en dat bij steeds mdra de in de be
doelde voorwaarden bedoelde materialen ver
krijgbaar waren, voor aanschaffing heeft zorg 
gedragen; 

dat echter de door burgemeester en wet
houders gffetelde tweede voorwaarde binnen 
de gestelde termijn niet kon worden nage
leefd, omdat: 

le. zijn firma tengevolge van oorlogsom
·átandigheden zeer grote panden heeft verlo
·-ntn 'Sien gaan, waardoor thans mede door het 

,t, 

grote gebrek aan bedrijfsruimte in Amster
dam over belangrijk te weinig magazijnruim
. te wordt beschikt, 

2e. deze situatie nog ongunstiger is gewor
den door de toeneming van de voorraden als 
gevolg van stagnatie in de afzet van diverse 
partijen lompen aan de binnenlandse indu
strie en stagnatie in de export der artikelen; 

dat de onvermoeide pogingen van hem, 
appellant, gedurende de laatste jaren om in 
Amsterdam, of in de omgeving van Amster
dam, betere, resp. meerdere ruimte te vin
den, gefaald hebben; 

dat hij talloze malen met diverse instanties 
besprekingen heeft gevoerd, onder andere 
met: de Naamloze Vennootschap Nederland
sche Spoorwegen te Amsterdam en te Utrecht, 
de Naamloze Vennootschap ,,Werkspoor" te 
Amsterdam en het Gemeentelijk Bureau voor 
Handel- en Industriebelangen; 

dat de firma van de toch reeds te kleine 
ruimte, op aanwijzing van het Ministerie 
van Waterstaat, een gedeelte aan het bedrijf 
der Naamloze Vennootschap "Werkspoor" te 
Amsterdam moest afstaan; 

dat alleen dit feit het hem, appellant, al 
onmogelijk maakt aan de betreffende door 
burgemeester en wethouders gestelde voor
waarden te voldoen; 

dat, om aan de tweede voorwaarde te kun
nen voldoen, het noodzakelijk was over meer
dere ruimte te kunnen beschikken; 

dat hij na voortgezette pogingen er einde
lijk in gealaagd is met ingang van 1 Dec. 1948 
de beschikking te verkrijgen over een zolder
ruimte van 1500 m 2, waardoor reeds in de af
gelopen dagen een aanzienlijke verbetering 
van de situatie in het pand Derde Witten
burgerdwanatraat 58 w~ verkregen, terwijl 
gedurende de komende weken nog verdere 
maatreaelen zullen worden genomen, welke 
er toe zullen leiden, dat ook aan de tweede 
voorwaarde zal kunnen worden voldaan; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richt.en de appellant, ook nadat bij door het 
gemeentebestuur schriftelijk gewaanchuwd 
was, in gebreke gebleven is, de tweede voor
waarde, verbonden aan de bij besluit van 
burgemeester en wethouders van 12 Nov. 
1946 verleende vergunning, op te volgen; 

dat mitsdien burgemeester en wethouders 
bevoegd waren, de vergunning in te trekken; 

dat door de gemachtigde van de appellant 
in de openbare vergadering van de Afdeling 
van de Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur op 2 7 April 1949, waarin over 
deze .zaak veralag is · uitgebracht, is medege
deeld dat inmiddels door de appellant maat
regelen waren getroffen teneinde aan het ge
stelde in de tweede voorwaarde te kunnen 
voldOCI) en dat eind Mei 1949 de bewaar
plaats .zo zou zijn ingericht, dat deze voor
waarde ten volle zou zijn opgevolgd; 

dat echter bij een op verzoek van de A(
deling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur door de Directeur-Ge
neraal van de Arbeid op 13 Juli 1949 inte
steld onderzoek is gebleken, dat op die datum 
aan het gestelde sub a van de tweede vg.or-
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waarde, waarin voorgeschreven wordt, dat de 
opgeslagen lompen door gangpaden met een 
breedte van minstens I meter gescheiden 
moeten zijn van de wanden van de bewaar
en sorteerruimte, nog 1teed1 niet werd vol
daan; 

dat op grond van de overgelegde ambt.abe
richten aangenomen moet worden, dat de in
richting van de appellant door het niet op
volgen van de tweede voorwaarde ernstig 
brandgevaar oplevert; 

dat onder deze omstandigheden geen aan
leiding bestaat, het besluit van burgemeester 
en wethouders, waarbij de aan de appellant 
verleende vergunning is ingetrokken, te ver
nietigen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: · 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken ia belast 

enz. 
(A"B.) 

11 September 1949. KONINKLIJK BE..; 
SLUIT. (Hinderwet art. 4). 

Krachtens een verordening ex art. 4 
eerste lid sub 2° ia oprichting• ener in
ricqhting als de onderhavige in het be
trokken deel der gemeente verboden. 
Wel zou dit verbod niet van toepa1Sing 
zijn, indien het gemeentebestuur de op
richting met het oog op de behoefte der 
bewoners ook eldera dan in het bij de 
verord. aangewezen gebied toelaatbaar 
zou hebben geacht, doch dit bestuur 
heeft geen aanleiding gevonden van deze 
bevoegdheid gebruik te maken. Een be
slissing omtrent het al dan niet gebruik
maken van deze aan B. en W. bij de 
verordening gegeven bevoegdheid kan in 
beroep niet aan beoordeling worden on-
derworpen. ' 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld door 

F. Muller te Amsterdam, tegen het besluit 
van B. en W. dier gemeente van 21 Maart 
1949, No. 1119e H.W. 1948/4/1148 V.H., 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
oprichten van een metaalbewerkingsinrich
tin& in perceel Gilles van Ledenberchstraat 
83 te Amsterdam (W); 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviea van 24 
Augustus 1949, No. 1064/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 12 September 1949, No. 
514~ Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat het gemeentebestuuT van Amster
dam bij besluit van 21 Maart 1949, beschik
kende op een adres van F. Muller, waarbij 
vergunning wordt verzocht tot het oprichten 
Tan een metaalbewerkingsinrichting in het 
dcrceel Gilles van Ledenberchstraat 83 te 
~sterdam (W), heeft betlloten de gevraagde 
~unning te weigeren; 

••t dit besluit steunt op dé overwegingen, 
da1' door het verlenen van de geytaagde ver-

gunning zou worden gehandeld in strijd met 
het bepaalde in de verordening ex art. 4, 
sub 2e, der Hinderwet, vastgesteld op 19 
November 1947; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het voor hem die reeda sinds 1946 op ge
noemd adres dit bedrijf uitoefent, van zeer 
groot belang ia, dat hij de gevraagde vergun
ning verkrijgt; 

0. dat bij art. 2 van de verordening van 
de gemeente Amsterdam van 19 November 
1947, No. 709, vastgesteld op grond van art. 
4, eerste lid, onder 2e, der Hinderwet, voor 
het oprichten van onder meer een inrichting 
als de onderhavige die gedeelten van de ge
noemde gemeente worden aangewezen, welke 
op de bij deze verorclning behorende kaart 
ongekleurd .zijn gelaten of met gele kleur sijn 
aangegeve11; 

dat in het eerste lid, aub 2e, van art. 3 de.r. 
zer verordening onder meer verboden wordt 
in het op die kaart met groene kleur· aange:.. 
geven deel dezer gemeente, in welk gedeelte 
zich bovengenoemd perceel bevindt, zodanigè 
inrichting op te richten, te hebben of te ge
bruiken; 

dat nu weliawaar op grond van het bepaal
de in het tweede lid van art. 5 der verorde" 
ning· het voornoemde verbod op de onder
havige inrichting niet van toepassing zou 
zijn, indien het gemeentebestuur de oprich
ting ervan met het oog op de behoefte der 
bewoners ook elden dan in het in art. 2 be
doelde gebied toelaatbaar zou hebben ge ... 
acht, doch dat dit beatuur geen aanleiding 
heeft gevonden van de hierbedoelde bevoegd
heid gebruik te maken; · 

dat een be1li1Sing omtrent het al dan niet 
gebruik maken van deze aan B. en W. bij de 
veroTdening gegeven bevoegdheid in beroep 
niet aan beoordeling kan worden onderwor
pen; 

dat mitsdien, nu het voormelde in art. 3 der 
verordening neergelegde verbod bij het ne
men door B. en W. van hun bestreden be
slissing aan het verlenen der vergunning in 
de weg ■tond, de gevraagde vergunning te
recht is geweigerd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken i1 be

last enz. 
(A.B.) 

1'1 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Bealuit van 10 October 1945 
S. F 22'1 art. 1). 

Appellant, reserve-officier is geduren
de korte tijd in het eerste jaar der be
zetting lid geweest van de N.S.B., doch 
heeft na zijn miaatap te hebben inge
zien, gedurende de volgende jaren van 
de bezetting en ook in de jaren daarna 
zich geheel aan de belangen van het va
derland -gewijd. Tot ongevraagd eervol 
ontslag bestaat derhalve niet voldoende 
grond. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door X te IJ, tegen de beschikking van Onze 
Minister van Oorlog van 3 Febr. 1949, Ge
heim Litt. R. 20, waarbij aan de Reserve
eerste-luitenant X voomoemd, van het wa
pen der artillerie - in afwijku;lg van het 
advies van de Commisaie van Advies, als be
doeld in art. 5, lid 4, van het Zuiveringabe
sluit 1945 - ongevraagd eervol ontslag uit 
de dienst bij het reserve-personeel der land
macht is verleend; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Beatuur, gehoord, advies van 6 
Juli 1949, no. 837/I; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Oorlog van 13 September 1949, Geheim Litt. 
G 194; 

0. dat Ome Minister van Oorlog bij voor
meld bealuit met ingang van 1 Febr. 1949 
aan de· Reserve-eerste-luitenant X, van het 
wapen der artillerie - zulks in afwijking van 
het advies van de Commissie van Advies, 
bedoeld in art. 5, lid 4, van het Zuiverings
besluit 1945 - ongevraagd eervol ontslag 
uit de dienst bij het reserve-personeel der 
landmacht heeft verleend, zulks met toepas
sing van het bepaalde in art. 1, sub a, van 
het Koninklijk besluit van 10 Oct. 1945, 
Staatsblad no. F 221; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat de houding van X, reserve-officier, in 
verband met de bezetting zodanig is ge
weest, dat hij als reserve-officier der Ko
ninklijke landmacht niet kan worden ge-
handhaafd; ' 

dat de Militaire Commissie van Advies 
Zuiveringsbesluit 1945 aan de Minister ge
adviseerd heeft genoemde officier te hand
haven, mits hem een ernstige schriftelijke 
berisping wordt gegeven terzake van zijn 
kortstondig lidmaatschap van de N.S.B. in 
1940 en mits betrokkene wederom naar In
donesië worde uitgezonden; 

dat dit advies steunt op de overweging, 
dat - hoewel de Commissie het kortstondige 

· lidmaatschap van de N.S.B. ondanks ver
zachtende omstandigheden zeer ernstig be
treurt - de houding en gedragingen van 
deze officier gedurende de bezettingstijd -
gezien het terugkeren op het juiste pad reeds 
in het begin van de baettingstijd en mede 
gezien de belangrijke illegale werkzaamhe
den - niet van zodanige aard zijn, dat hij 
niet als officier bij de Koninklijke landmacht 
zou kunnen worden gehandhaafd; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij zich door de beslissing van de Minister 
van Oorlog bezwaard gevoelt efi daartegen 
een klaagschrift indient; dat de beslissing 
is genomen in afwijking van het advies van 
de Commissie van Advies, bedoeld in art. 5, 
lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945; dat hij 
naast de in dat advies genoemde redenen, 
die grond zouden mogen zijn voor zijn hand
having als officier bij de Koninklijke land
macht nog wil wijzen op het feit, dat hij van 
1946 af in actieve dienst en in Indonesië is 
geweest en daar, naar hij meent, op een goe-

de staat van dienst kan bogen: dat hij gaarne 
wederom naar Indonesië zou worden uitge
zonden om zijn taak ala officier verder te 
vervullen en zijn land te dienen; 

0. dat vaststaat, dat de appellant gedu
rende korte tijd in het eerste jaar van de be
zetting lid is geweest van de N.S.B., doch 
dat uit vele in de stukken voorkomende 
schriftelijke verklaringen blijkt, dat de ap
pellant, na zijn misstap ingezien te hebben1 

gedurende de volgende jaren van de baet
ting en ook in de jaren daarna zich geheel 
aart de belangen van het vaderland heeft ge
wijd; 

dat in overeenstemming met de strekking 
van de adviezen van de Commissie van Ad
vies voor de Zuivering van de gemeente
poli tie te IJ, van de Commissie Beoordeling 
Officieren Bezet Gebied, van de Militaire 
CommiS1ie van Advies Zuiveringsbesluit 
1945 en van de besluiten van de Minister van 
Juatitie en van de Kantonrechter, bedoeld in 
art, 17, lid 4, van de Wet Overgang Bijzon
dere Rechtspleging te IJ, geoordeeld moet 
worden, dat er ten aanzien van de appellant 
niet voldoende grond bestaat tot ongevraagd 
eervol ontslag uit de dienst bij het reserve
personeel der landmacht; 

dat een ontslag, als thans door Onze Mi
nister verleend ook niet in overeenstemming 
is met de opdracht van de Minister van Oor
log in 1946 aan appellant gegeven om zich 
weder naar Engeland te begeven, teneinde de 
herscholingscunus te voltooien, alsmede met 
de gevolgde uitzending van de appellant naar 
Indonesië als reserve-kapitein, terwijl sinds 
het geven van deze opdracht geen enkel 
nieuw feit ten nadele van de appellant aan 
het licht ia gekomen; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945 en het 
besluit van 10 Oct. 1945, Staatsblad no. 
F·u1; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met gegrondverklaring ven het beroep, de 

bestreden beslissing van Onze Minister van 
Oorlog van 3 Febr. 1949, Geheim Litt. R 20, 
te vemieti&en. · 

Onze Minister van Oorlog is belaet, enz. 
(A.B.) 

18 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een uitbrei
dingsplan van een landelijke gemeente 
op grond dat een voor het stichten van • 
een kerk aangewezen terrein daarvoor 
neit geschikt is, daar het ie gelegen aan 
een Bmalle achterstraa4 welke niet vol
doende ruimte biedt voor het voorrijden 
van rijtuigen. Nu de straat tot 9,75 m. 
verbreed zal worden en vóór het kerk
gebouw een voorterrein van 1 O m. breed~ 
te en 35 m. lengte geprojecteerd i■, 
moet dit bezwaar ongegrond worden ge
acht. 
Hoewel het terrein v oor een kerqe
bouw van bijzondere waarde en monu-
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mentaal karakter niet aanvaardboar zou 
.zijn, kunnen geen overwegende bezwa
ren tegen het stichten van het ontwor
pen kerkgebouw gemaakt worden, ml is 
gebleken dat het een bescheiden om
vang zal hebben en in een zeer sobere 
stijl zal worden opgetrokken. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Moordrecht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 3/6 Aug. 1948, B. No. 27387 (le afdeling) 
G.S. No. 430, waarbij goedkeuring ia onthou-

. den aan een herziening van het uitbreidings
plan dier gemeente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 7 
April 1949, No. 426/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 22 
Sept. 1949, No. 111729IP.B.R., Afdeling Ju
ridische Zaken; 

0. dat Ged Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 3/6 Aug. 1948, B. No. 27387 
(le Afdeling) G.S. No. 430, goedkeuring heb-
ben onthouden aan het besluit van de raad 
der gemeente Moordrecht van 12 Maart 1948 
tot herziening van het uitbreidingsplan in 
onderdelen dier gemeente ten aanzien van 
een terrein aan de Molenlaan, kadastraal be
kend gemeente Moordrecht, sectie B, Noa. 
1936 en 1937; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het plan beoogt het 1eheppen van de 
mogelijkheid tot oprichtinc van een gebouw 
met bijzondere bestemming, te weten een 
kerk, op een terrein aan de Molenlaan, ka
dastraal bekend sectie B. Noa. 1936 en 1937 
(oud Noa. 1783 en 1341) in de gemeente 
Moordrecht; dat het betreffende terrein naar 
hun mening geen aanvaardbare situatie op
levert voor het oprichten van een kerk; dat 
dit terrein toch gelegen is aan een smalle 
achterstraat, welke het karakter draagt van 
een voetpad, tengevolge waarvan deze si
tuatie ten enenmale niet voldoet aan de ei
sen, welke voor de accomodatie van een kerk
gebouw behoren te worden geateld, zoals bij
voorbeeld de gelegenheid tot het voorrijden 
en wachten van rijtuigen bij huwelijks- en 
doopplechtigheden; dat bovendien een kerk 
een waardiger entourage vraagt, dan die, wel
ke door de bestaande, omringende bebou
wing zou worden gevormd; dat de meest ge
schikte plaats voor het atichten van een 
kerkgebouw naar hun mening de plaats ia, 
welke daarvoor. in het vigerende uitbrei
dingsplan is aangewezen; dat deze plaats in 
stedebouwlrundig op.zicht een situatie ople
vert, welke verantwoord ia en waarmede ook 
het gemeentebestuur blijkens het besluit tot 
vaststelling van dat plan zijn instemming 
tipeft betuigd; 

dat de raad der gemeente Moordrecht in 
~oep aanvoert, dat de Molenlaan, voorzi_en 
v• een klinkerbestrating, thans een breedte 
vaa S,80 meter heeft, terwijl bij uitvoering 

van het vigerende uitbreidingsplan deze laan 
. een totale breedte van 9,75 m (rijbaan 5,25 

m en trottoirs 3 m en 1,S0 m) zal hebben en 
alsdan voor deze gemeente een belangrijke 
straat zal zijn, welke de Burgemeester Brand
straat, lopende langs de algemene ~raaf
plaats, .zal verbinden met het achter het 
weeshuis der Drost-Y aerman Stichting ge
legen deel van het uitbreidingsplan, in welk 
deel reeds voor 106 woningen is geheid en 
eerstdaap een aanvang zal kunnen worden 
gemaakt met de bouw van 34 woningen; dat 
de woningen, welke volgens het uitbreidinga
plan aan de Molenlaan geprojecteerd zijn te
genover het aldaar gedachte kerkgebouw, op 
een afstand van 8 m van het trottoir zullen 
blijven en het kerkgebouw niet minder dan 
10 m uit het trottoir gebouwd zal worden, 
.zodat tuuen deze woningen 'en het kerkge
bouw een open ruimte van 27,75 m zal .zijn; 
dat het voorten-ein van het gedachte kerkge
bouw aan de Molenlaan afmetingen van 35 m 
langte en 10 m breedte .zal hebben, zodat vol-· 
doende ruimte aanwezig is voor het rijver
keer; dat uit het voormelde blijkt, dat de en
tourage van het kerkgebouw waardiger .zal 
zijn dan Ged. Staten het doen voorkomen, 
waarbij wa~ te overwegen, dat het i. c. een 
eenvoudige dorpskerk betreft, ruimte bie
dend voor hoogatena 500 zitplaatsen; dat de 
raad, in tegenstelling met het Provinciaal 
Bestuur, de in het vigerende uitbreidingsplan 
aangewezen plaats (tussen de Ringdijk, west
zijde en de Stevensstraat) voor het stichten 
van een kerkgebouw niet de meest geschikte 
plaats acht, omdat de 1e.an de oostzijde van 
dat kerkgebouw geprojecteerde straat afme
tingen van 4,75 m breedte voor rijbaan en 
van 1,50 m en 1 m breedte voor trottoirs ·en 
de aan de noordzijde ontworpen straat een 
rijbaan van 3 m breedte en een trottoir van 
1,50 m breedte zal hebben en derhalve de 
accomodatie te dezer plaatse geringer zal 
zijn dan die aan de Molenlaan; dat voort& het 
in het uitbreidingsplan geprojecteerde kerk
gebouw gelegen zal zijn tegenover de achter
zijde van de aan de zuid.zijde van de Stevens
straat staande woningen, hetgeen uit een oog
punt van welstand niet aanvaardbaar is; dat 
bovendien de kosten voor ontsluiting van en 
straataanlea naar de in het uitbreidingaplan 
gedachte plaats~ kerkgebouw, in verband 
met het aanleggen van 320 strekkende meter 
straat, in de tegenwoordige tijd naar globale 
raming meer dan f 100,000 zullen bedragen, 
welke kosten te hoog zijn; dat het kerkge
bouw, gedacht aa:n de Molenlaan, bestemd i1 
voor de Gereformeerde Kerk van Moor
drecht, wier lidmaten voor het overgrote deel 
in de kom der gemeente wonen, waarin ook 
de Molenlaan is gelegen, terwijl het kerkge
bouw, gedacht in het uitbreidingsplan, bui
ten die kom zal komen te liggen; dat bij het 
ontwerpen van het Vigerende uitbreidings
plan er van uitgegaan is, dat aangezien op 
dit gebied in de gemeente Moordrecht weinig 
of geen practitche ervaring bestond, partiële • 
wijzigingen in dit plan mogelijk zouden zijn 
en de practijk ook meer en meer aantoont, 
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dat tegen dit plan practiache en economische 
bezwaren bestaan; 

O. dat Ged. Staten van oordeel zijn, dat, 
het terrein aan de Molenlaan niet geschikt is 
voor het stichten van een kerkgebouw, aan
gezien dit terrein is gelegen aan een smalle 
achterstraat, welke niet voldoende ruimte 
biedt voor het voorrijden van rijtuigen; 

dat echter, nu blijkens de stukken de Mo
lendaan tot 9,75 meter verbreed zal worden, 
terwijl bovendien voor het kerkgebouw een 
voorterrein van 10 meter breedte en 35 meter 
lengte geprojecteerd is, dit bezwaar onge
grond geacht moet worden; 

door hem ingestelde beroep bij eçloit 
kennis te geven aan de verzoeker, en 
heeft derhalve niet voldaan aan art. 15 
2e lid. Derhalve is hij in zijn beroep 
niet-ontvankelijk. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld-door 

G. W. Kruisbrink te Amsterdam, tegen het 
besluit van B. en W. van Amsterdam van 21 
Maart 1949, No. 2058e H.W. 1947/4/917 V.H., 
waarbij aan H. Meij en zijn rechtverkrijgen
den voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot het oprichten van een zandstraalinrich
ting in het perceel Laurierstraat 24 te Am
sterdam; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Auguetua 1949, No. 1065/I; 

Op de voordracht· van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 12 September 1949, No. 
515, Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

dat Ged. Staten en de mede over deze aan
gelegenheid geraadpleegde Hoofdingenieur
Directeur van de Volkshuisvesting voorts van 
mening zijn, dat een kerkgebouw, dat in het 
dorpsbeeld een belangrijke plaats behoort in 
te nemen, op het terrein aan de Molenlaan 
tussen de bestaande en de in de omgeving 
"'!'Olgena het uitbreidingsplan nog te verwach
ten bebouwing niet tot zijn recht zou komen; . 0. dat de appellant verzuimd heeft van het 

door hem ingestelde beroep bij exploit kennis 
· te geven aan de verzoeker, en hij derhalve 

niet heeft voldaan aan het voorschrift van 
art. 15, 2de lid, der Hinderwet; 

dat hoewel met Ged. Staten geoordeeld 
moet 'worden, dat het evenvermelde terrein 
voor een kerkgebouw van bijzondere archi
tectonische waarde en monumentaal karakter 
niet aanvaardbaar zou zijn, uit atedebouw
kundig oogpunt geen overwegende bezwaren 
gemaakt kunnen ~orden tegen het stichte!1 
van het geprojecteerde kerkgebouw, nu u1t 
de inlichtingen, welke door de bu.rgemeester 
van de gemeente Moordrecht in de openl;>are 
vergadering van de Afdeling van de Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, , 
zijn verstrekt, gebleken is, dat dit kerkge
bouw, hetwelk niet meer dan 400 à 500 zit
plaatsen zal bevatten, een bescheiden om
vang zal hebben en in een zeer sobere stijl 
zal worden opgetrokken; 

dat derhalve geoordeeld moet worden, dat 
het plan tot herziening, zoals dit is vastge
steld bij het besluit van de gemeenteraad van 
Moordrecht van 12 Maart 1948, alsnog voor 
l,l;Oedkeuring in aanmerking komt, temeer om
dat door de burgemeester dezer gemeente 
aannemelijk is gemaakt, dat het stichten van 
een kerkgebouw op het in het bestaande uit
breidingsplan aangewezen terrein voor de 
Gereformeerde Kerk van Moordrecht op on
overkomelijke financie1e b~zwaren zou atui-
ten; 
, Gezien de Woningwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland, almog 
goedkeuring te verlenen aan het besluit van 
de raad der gemeente Moordrecht van 12 
Maart 1948 tot herziening van het uitbrei
dingsplan in onderdelen dier gemeente. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Vo1kshuisvesting is belast enz. 

(A.B.) 

19 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 15). 

Appellant heeft verzuimd van het 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant in zijn beroep niet-ontvanke

lijk te verklaren. 
Ome Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

19· September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 11). 

B. en W. hebben aanvrager niet-ont
vankelijk verklaard in zijn verzoek om 
vergunning tot hetoprlchten van een 
benzinehandpompinstallatie op grond, 
dat de capaciteit van de op het perceel 
aanwezige autogarage de plaatsing van 
een benzinepompinstallatie niet recht
vaardigt. Deze niet-ontvankelijkverkla-

. ring is ten onrechte geschied, nu aan de 
eisen, gesteld aan het indienen van een 
aanvrage is voldaan, doch het gemeente
bestuur heeft bedoeld de gevraagde ver
gutming te weigeren. Het door B. en W. 

• gebezigd argument is niet ontleend aan 
de bepalingen der Hinderwet, daar al
leen de bezwaren, genoemd in art. 11 2e 
lid tot weigering der vergunning kunnen 
leiden, indien daaraan door het stellen 
van voorwaarden niet kan worden tege
moetgekomen. Bovendien hebben B. en 
W. de bepalingen van art. 6, te en 2e lid 
en het slot van art. 8 niet nageleefd, en 
heeft de zitting, bedoeld in art. 7 niet 
plaats gehad. Op grond van een en an
der wordt het besluit van B. en W. ver
nietigd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Be9chikkende op het beroep, i:ngesteld door 

de N.V. Verenigde Delfstofferi- en Pet:to
leummaatscbappijen te Amsterdam,• tegen 



439 23 SEPTEMBER 1949 

het besluit van B. en W. van Weesperkarspel 1, b van de Algemene Politieverordening Wees-
van 17 Maart 1949, No. 609, waarbij zij in perkanpel, geen grond bevat, ontleend aan 
haar aanvraag om vergunning tot het op- de bepalingen der Hinderwet, daar alleen de 
richten van een beru:inehandpompinatallatie bezwaren, genoemd in art. 11, 2e lid der Hin-
in en op perceel Klompweg C 4a, kadastraal derwet, tot weigering der vergunning kunnen 
bekend gemeente Weesperkanpel sectie E, leiden, indien daaraan door het stellen van 
No. 26, niet-ontvankelijk is verklaard; voorwaarden niet kan worden tegemoetge-

De Raad van State, Afdeling voor de Ge- komen· 
schillen van Bestuur, gehoord, adviea van 24 dat het bestreden besluit derhalve reeds op 
Augustus 1949, No. 1066/1; - deze gronden niet in stand kan blijven; 

Op de voordracht van Onze Minister van 0. ten overvioede, dat B. en W. noch de 
Sociale Zaken van 12 September 1949, No. bepalingen van art. 6, te en 2e lid der Hin-
516, Afdeling Arbeidsverhoudingen; derwet, noch het bepaalde in het slot van 

O. dat het gemeentebestuur van Weesper- art. 8 der Hinderwet hebben nageleefd, ter-
kanpel bij besluit van 17 Maart 1949, No. wijl voorts de zitting, bedoeld in art. 7 der 
609, de N.V. Verenigde Delfstoffen- en Pe- Hinderwet, niet heeft plaats gehad, welke 
troleummaatschappijen te Amsterdam niet- verzuimen ieder op zich zelf reeds redenen 
ontvankelijk heeft verklaard in haar verzoek, voor vernietiging van het bestreden besluit 
strekkende tot het verlenen van een vergun- njn; 
ning ingevolge de Hinderwet tot het oprich- · Gezien de Hinderwet; 
ten van een benzinehandpompinstallatie in Hebben goedgevonden en verstaan: 
en op perceel Klompweg C 4a, kadastraal het bestreden besluit van B. en W. van 
bekend gemeente Weesperkarspel, Sectie E, Weesperkarspcl van 17 Maart 1949, No. 609, 
No. 26; te vernietigen. 

dat dit besluit steunt op de overweging, Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
dat de capaciteit van de tot het perceel · enz. 

. Klompweg C 4a behorende autogarage de 
plaatsing van een benzinepompinstallatie 
niet rechtvaardigt; 

(A.B.) 

dat de appellante in beroep · aanvoert, dat 
de benzinepompinstallatie geheel volgens de 
voorschriften der Benzinecommissie 192 7 op 
eigen terrein geplaatst wordt; dat deze in
stallatie bestemd is om uitsluitend dienst te 

. :J3 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 229). 

doen voor het bevoorraden der auto's, welke 
in het eigen bedrijf van de firma den Toom 
te Weesperkanpel in gebruik zijn; dat het 
benzineverbruik van deze firma meer dan 
50.000 liter per jaar bedraagt, waardoor de 
plaatsing van de installatie economisch ver
antwoord ia; dat zij hierbij nog opmerkt, dat 
haar firma voor plaatsing van benzinepomp
installaties ook nog gebonden is aan de -be
palingen van de Bond van Automobielhande-
laren en Garagehouders in Nederland, die dit 
verbruik heeft gecontroleerd en haar op 1 S 
Februari 1949 mededeelde, dat mj met de 
pomp-plaatsing accoord gaat; dat de garage 
geschikt is voor de plaatsing van 3 auto's; 
dat haar, appellante, bij informatie ten ge
meentehuize bleek, dat er geen raadsbesluit 

Niet is komen vast te staan, dat de 
door de gemeenteraad gewenste ver
schuiving van de eerste jaarkermis te 
K. naar andere dagen ernstige bezwaren 
oplevert. Wel wordt in de gemeente W. 
kermis gehouden op dagen, liggend na
bij de gewenste, doch mede gelet op de 
afstand tuaen K. en W., is de vrees dat 
de kennis te W. van die te K. noémens
waardige hinder zal ondervinden, niet 
gegrond te achten. Daarentegen valt vol
gens de geldende regeling de kerm.is van 
K. veelal goeddeels samen met die in 
het naburige J., zodat door het raada
besluit een bestaand bezwaar wordt on
dervangen. Aan het raadsbesluit is der
halve ten onrechte goedkeuring onthou
den. 

bestaat aangaande de capaciteit van au~ Wij JULIANA, enz.; 
garages in de gemeente Weesperkanpel; Beschikkende op het beroep, ingesteld 

0. dat uit d~ overwegingen van het be- door de raad der gemeente Hontenisse tegen 
streden b~luit valt af te leiden, dat het ge- het \>esluit van Ged. Staten der provincie 
meentebestuur de verzoebter ten onrechte Zeeland van 29 April 1949, No. 555/140, 3e 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, nu aan de Afdeling, strekkende tot onthouding van 
eisen, gesteld aan het indienen van een aan- goedkeuring aan het besluit van die raad van 
vrage overeenkomstig de bepalingen der Hin- 25 Febr. 1949 inzake afschaffing van de jaar-
derwet is voldaan. doch dat het gemeente- lijkse kermis te Kloosterzande op 29 en 30 
bestuur bedoeld heeft de gevraagde vergun- Juni en tot instelling van een jaarlijkse ker-
11ing te weigeren; mis te Kloosterzande op de eerste Zondag 

dat evenwel de overweging, welke leidde van Juli met de daaraan voorafgaande Za-
tot het niet verlenen van de gevraagde ver- terdag en de daarop volgende Maandag; 
~ing, als zoude de capaciteit van de tot De Raad van State, Afdeling voor de Ge-
he\ perceel Klompweg C 4a behorende auto- . schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
ga~ge de plaatsing van een benzinepomp- 1 Aug. 1949, No. 1071/1; 
ins1"llatie niet rechtvaardigen, %Ullm in ver- 1 Op de voordracht van Onze Minister van 
ban4 met het bepaalde in art. 26, 2e lid sub Binnenlandse Zaken a.i. van 16 Sept. 1949, 
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No. 29302, afdeling Binnenlands Bestuur bu
reau Bestuunzaken; 

0. dat de raad der gemeente Hontenisse 
op 25 Febr. 1949 besloot af te schaffen de 
jaarlijkse kermis te Kloosterzande op 29 en 
30 Juni, en in te stellen een jaarlijkse kermis 
te Kloosterzande op de eerste Zondag van 
Juli met daaraan voorafgaande Zaterdag en 
de daarop volgende Maandag; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de eerste kermis te Kloosterzande gehou
den wordt op 29 en 30 Juni van elk jaar; dat 
29 Juni vroeger een kerkelijke feestdag was 
en als Zondag werd gevierd; dat dit thans 
niet meer m ia en de kermisdagen meesten
tijds in de week vallen; dat op de laatste 
Zondag van Juni ook nog kermis gehouden 
wordt te Sint Jansteen; dat op de eerste Zon
dag in Juli nergens in de omgeving een_ ker
mis gehouden wordt; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij besluit 
van 29 April 1949, No. 555/140, 3e Afdeling 
aan dit besluit van de raad der gemeente 
Hontenisse goedkeuring hebben onthouden, 
op de overwegingen, dat burgemeester en 
wethouders van Westdorpe tegen de veran
dering van de kermis te Kloosterzande onder 
dagtekening van 2 April 1949 bezwaren heb
ben ingebracht op grond, dat in die gemeente 
kermis pleegt te worden gehouden op de eer
ste Zondag na de eerste Juli tot en met de 
daarop volgende Dinsdag, zodat de kennissen 
te KloosteTzande en die in ,hun gemeente 

1over het algemeen gelijk .zullen vallen; dat 
niet alleen door die samenvalling het vreem
delingenbezoek .zal worden beknot maar ook 
de spreiding van de kermisinrichtingen over 
de verschillende gemeenten zal worden te
gengewerkt, waardoor het voorkomt, dat de 
jeugd, waarvoor juist de kermis haar attrac
tie heeft, bij gemis van die inrichtingen, naar 
afleiding zoekt op plaataen_ die voor haar 
minder geschikt zijn; dat bij het instellen of 
veranderen van kerminen of jaarmarkten 
rekening behoort te worden gehouden met de 
billijkheid tegenover andere 1emeenten, in 
verband met aldaar bestaande kermisdagen; 
dat, behalve de door burgemeester en wet
houders van Westdorpe a~evoerde bezwa
ren, nog in aanmerking kan worden geno
men, dat Hontenisse en Westdorpe, 1elegen 
op een afstand van ongeveer 25 km van el
kaar, beide gemeenten zijn met een overwe
gend Rooms-Katholieke bevolking; dat, nu 
in een betrekkelijk nabij gelegen 1emeente, 
van ongeveer gelijke sociale structuur als de 
gemeente Hontenisae, de jaarlijkse kermis op 
vrijwel dezelide dagen reeds wordt gehouden, 
mag worden aangenomen, dat het bezoek,~ 
wel aan de ene als aan de andere kermis acha
de .zal ondervinden van de bovenbedoelde ge
lijktijdigheid, aangezien die gelijktijdigheid 
het aan vele personen in de ene gemeente 
onmogelijk of het althans uitermate bezwaar
lijk zal maken, de kermis in de andere ge
meente te hezoekeni dat de door burgemees
ter en wethouden van Westdorpe ingebrach
te bezwaren derhalve als gegrond moeten 
worden beachouwd; 

dat de raad der gemeente Hontenisae van 

deze beslissing bij Ons in beroep ia gekomen" 
aanvoerende, dat de afstand van Westdorpe 
zodanig is, dat, wanneer terzelfder tijd ker
mis te Kloosterzande wordt gehouden, dit 
zeker van geen invloed zal zijn op de kermis 
te Westdorpe; dat uit de gehele omgeving 
van Kloosterzande het contact met West
dorpe zo gering ia, dat slechts sporadisch be
zoeken naar de kermis te Westdorpe zullen 
gaan; dat, wat de kermisinrichtingen betreft, 
naar voren kan worden gebracht, dat de aan
vragen zo groot zijn, dat regelmatig vele in
richtingen wegens plaatsgebrek moeten wor
den afgewezen, zodat zeker geen vrees zal 
moeten bestaan, dat voor de jeugd van West
dorpe niet voldoende kermisinrichtingen zul
len overblijven; dat de thans heersende toe
stand voor de gemeente Hontenisse .zeker van 
groter nadeel ie, aangezien de kermis te Sint 
Jansteen wordt gehouden op de laatste Zon
dag van Juni met de daaropvolgende Maan
dag, Dinsdag en Woensdag, zodat de ker
misdagen van Klooateuande en Sint Jan
steen elkaar regelmatig doorkruisen; 

dat het contact van Kloosterzande met 
Sint J anstcen en omgekeerd groot is te noe
men; dat het bezwaar van Westdorpe zeker 
niet opweegt tegen het nadeel, dat thans 
reeds wordt ondervonden bij gelijktijdige ker
missen te Kloosterzande en Sint Jansteen; 
dat daarbij nog komt, dat, zoals in het be
sluit van :.is Febr. 1949 is vermeld, de kermis. 
van 29 en 30 Juni te Kloosterzande practiach 
waardeloos is geworden door de omstandig
heid, dat 29 Juni geen kerkelijke feestdag 
meer ia; 

0. dat uit de stukken niet blijkt en even
min op andere wijze is komen vast te staan" 
dat de door de raad der gemeente Hontenisse 
gewenste verschuiving van de eerste jaar
kermis te Kloosterzande naar de eerste Zon
dag van Juli met de daaraan voorafgaande 
Zate.-dag en de daarop volgende Maandag 
ems _ge bezwaren oplevert; 

da weliswaar in de gemeente Westdorpe 
kerm s wordt gehouden op de eerste Zondag 
na d eerste Juli tot en met de daarop vol
gend Dinsdag, doch dat, mede gelet op de 
afsta d tussen Kloosterzande en Westdorpe" 
niet egrond ia te achten de vrees, dat de 
kerm s te Westdorpe van die te Kloosterzan
de n emenswaardige hinder zal ondervinden; 
dat d arentcgen volgens de geldende regeling 
de ke is van Kloosterzande veelal goeddcela 

valt met die in het naburige Sint Jan
zodat door het raadsbesluit een be
bezwaar wordt onderv~en; 

da op grond van een en ander moet wor
den eoordeeld, dat aan het raadsbesluit ten 
onre te goedkeuring ia onthouden; 

Ge ien de Gemeentewet; 
He ben goedgevonden en verstaan: 
me vernietiging van het bestreden besluit 

ed. Staten van Zeeland, voormeld be
an de raad der gemeente Hontenisae 
goed te keuren. 

e Minister van Binnenlandae Zaken ia 
belas enz. 

(A.B.) 
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26 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet noodvoorziening Perswe
zen art. 31). 

De Persraad is bevoegd van art. 31 
der Wet noodvoorziening Perswezen (S. 
H 211) ook bij wijze van preventie ge
bruik te maken. Nu tot dusver de vorde
ringen der drukkerij, die sinds de bevrij
ding vrijwillig een dagblad drukte, steeds 
zijn voldaan onder voorbehoud van alle 
rechten, kon dit feit voor de Persraad 
voldoende zijn om rekening te houden 
met de mogelijkheid van ernstiger moei
lijkheden en met het oog daarop een 
preventieve maatregel te nemen tenein
de voor zodanig geval het regehnatig 
kunnen verschijnen van het dagblad te 
verzekeren. 

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

door de Naamloze Vennootschap "De Resi
dentiebode" te 's-Gravenhage, tegen de be
schikking van de Persraad van 29 Jan. 1949, 
no. 2431, tot oplegging van de verplichting 
aan genoemde Naamloze Vennootschap de 
dagbladen Haagsch Dagblad en Het Binnen
hof te doen zetten en drukken tegen een ver
goeding en op voorwaarden bij nadere be
schikking door de Persraad vast te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Sept. 1949, No. 1070/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 September 1949, no. 1416, afdeling Pen; 

0. dat de Persraad bij ·besluit van 29 Jan. 
1949, no. 2431, beschikkende op de verzoek
echllÏften van de Naamloze Vennootschap De 
Nieuwe Pers ( uitgeefster van het Haagsch 
Dagblad) en van de Naamloze Vennoot
schap Dagblad Het Binnenhof, strekkende 
tot het doen vaststellen door de Persraad van 
de door genoemde ondernemingen aan de 
Naamloze Vennootschap De Residentiebode 
te betalen vergoeding wegens zetten en druk
ken, en tot het regelen van de andere voor
waarden naar zakelijke opvattingen op dit 
gebied, alsmede, voor zover nodig, tot het 
opleggen aan de Naamloze Vennootschap De 
Residentiebode van de verplichting tot het 
doen zetten en drukken van de dagbladen het 
Haagsch Dagblad en Het Binnenhof, een en 
ander overeenkomstig art. 31 van de Wet 
Noodvoorziening Perswezen, heeft besloten, 
voor zover als bij nader onderzoek zal blij
ken ten overvloede, aan de Naanüoze Ven
nootschap De Residentiebode, gevestigd te 
's-Gravenhage, de verplichting op te leggen 
de dagbladen Haagsch Dagblad en Het Bin
nenhof te doen zetten en drukken tegen een 
vergoeding en op voorwaarden bij nadere be
achikking door de Persraad vast te stellen; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat het Haagsch Dagblad, aanvankelijk ver
sdiijnend onder de naam Het Parool 's-Gra
~hage, sedert de dag der bevrijding en Het 
Bi4n,enhof sedert Juni 1945 worden gezet en 
gedlukt op de apparatuur van de Naamloze 

Vennootschap De Residentiebode; dat op de 
dag der bevrijding het College van Vertrou
wensmannen der Regering een verklaring 
heeft afgegeven, volgens welke de apparatuur 
van de Naamloze Vennootschap De Resi
dentiebode ter beschikking diende te worden 
gesteld van De Waarheid 's-Gravenhage en, 
indien andere illegale of legale bladen ( waar
mede kennelijk bedoeld was: ex-illegale of uit 
anderen hoofde legale bladen) zich tot de 
Residentiebode zouden wenden, het gebruik 
naar billijkheid en redelijkheid in onderling 
overleg moest worden geregeld; dat dient te 
worden nagegaan, of het aanvaarden van de 
drukorder van het Haagsch Dagblad en Het 
Binnenhof het gevolg is geweest van een op
dracht van een daartoe bevoegd Overheids
orgaan; dat vervolgens dient te worden on
derzocht of partijen redelijkerwijze mogen 
aannemen, dat haar onderlinge verhouding 
wordt beheerst door art. 31 van de Wet Nood
voorziening Perswezen, dan wel door een nor
male over~omst naar burgerlijk recht; dat 
bovenbedoelde recherches, naar te voorzien 
is, geruime tijd zullen vergen; dat inmiddels 
requestranten in onzekerheid verkeren met 
betrekking tot de vraag, welke instantie be
voegd is te oordelen over de door haar te be
talen vergoeding en over de andere voor
waarden; dat, in afwachting van het nader 
onderzoek, het wenselijk lijkt althans voor 
het toekomende de tussen de betrokken par
tijen bestaande verhouding en de bevoegd
heid van de Persraad buiten twijfel te stel
len; 

dat de appellante, van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zij sinds de be
vrijding vrijwillig op zich heeft genomen en 
ook thans nog steeds bereid is tot het zetten 
en drukken van het "Haagsch Dagblad", aan
vankelijk verschijnende onder de naam "Het 
Parool" en van "Het Binnenhof"; dat zij als. 
vergoeding voor dit zetten en drukken nim
mer meer verlangd heeft en ook thans niet 
meer verlangt, dan haar is toegestaan te vor
deren ingevolge de wettelijke prijsvoorschrif
ten en dan dat zij verplicht is te vorderen, 
ingevolge de door de Nederlandse Federatie 
van Drukkerspatroons vastgestelde mini
mum.:.tarieven; dat er dus geen enkele reden 
bestaat voor ingrijpen van de Penraad, welk 
ingrijpen dan ook uitsluitend is te verklaren 
uit een streven van voormelde dagbladen om 
door middel van art. 31 der Wet Noodvoor
ziening Perswezen met behulp van de Pers
raad te komen tot een vaststelling van ver
goedingen, die liggen beneden de manmum
prijzen, die zij, appellante, ingevolge de wet
telijke prijsvoorschriften mag vorderen, en 
die tevens beneden de minimum-tarieven 
liggen, die zij ingevolge de bindende regelin
gen van de Nederlandse Federatie van Druk
kerspatroons moet vorderen; dat een derge
lijk onrechtmatig, immers volkomen overbo
dig ingrijpen van de Persraad, nu steeds een 
verplichting van haar, appellante, heeft be
staan ingevolge vrijwillig aangegane over
eenkomsten naar burgerlijk recht. door de 
omstandigheden niet wordt gerechtvaardigd 
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en mitsdien achterwege behoort te blijven; 
dat zij verzoekt het besluit van de Persraad 
te vernietigen; 

0. dat de Persraad bij besluit van 2 Mei 
1949, No. 2469, zijn besluit van 21 Januari 
1949, No. 2431, voor zover in dit laatste~ 
sluit sprake is van de verplichting tot het 
doen zetten en drukken van het Haagach 
Dagblad, heeft ingetrokken, zodat de ver
plichting van appellante ten aanzien van 
evengenoemd dagblad in dit geschil buiten 
beachouwing kan worden gelaten; 

dat derhalve het beroepschrift geacht moet 
worden alleen nog te zijn gericht tegen de 
verplichting tot het doen zetten en drukken 
van het dagblad "Het Binnenhof''; 

O. hieromtrent: dat art. 31 van de Wet 
Noodvoorziening Persw~en zakelijk over
eenstemt met het bepaalde in de leden 2 en 3 
van art. 14 van het Tijdelijk Perabesluit 1945 
en dat de parlementaire stukken geen aan
wijzing geven, dat de wetgever, hoewel de 
regeling zelve overnemende, bedoeld heeft 
daaraan een andere strekking te geven dan 
aan het laatstbedoelde voonchrift toekwam; 

dat bij gebreke van enige officië1e toelich
ting de bedoeling van de nood wetgever, die 
het Tijdelijk Perabealuit 1945 vaststelde, al
leen kan worden gekend uit de inhoud van 
die regeling, gezien in het licht van de om
standigheden, waaronder .zij tot stand kwam; 

dat het voonchrift zo algemeen mogelijk is 
geformuleerd en de redactie ervan dus geen 
aanleiding geeft om •aan te nemen, dat de 
Persraad de hem gegeven bevoegdheid niet 
bij wijse van preventie mu mogen gebruiken, 
terwijl ook op grond van de tijdeomstandig
heden zeker niet tot een meer beperkte strek
king moet worden besloten, zij het ook dat de 
Persraad van zijn bevoegdl;)eid in deze een 
voorzichtig gebruik heeft te maken; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat de Persraad ook krachtens de Wet Nood
voorziening Perswezen bevoegd is van het 
aangehaalde voorschrift bij wijze van pre
ventie gebruik te maken; 

dat bij de behandeling van deze zaak voor 
de Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur is komen vast te 
staan, dat het Dagblad "Het Binnenhof'' tot 
dusverre de vorderingen van de Naamloze 
Vennootachap De Residentiebode, thans On
der de Sint Jacob, ■teed• voldaan heeft onder 
voorbehoud van alle rechten; 

dat dit feit voor de Persraad voldoende 
kon zijn om rekening te houden met demo
gelijkheid van ematiger moeilijkheden en met 
het oog daarop een preventieve maatregel te 
nemen ten einde voor zodanig geval het re-, 
gelmatig kunnen verschijnen van Het Bin
nenhof te verzekeren; 

Gezien de Wet Noodvoorziening Pen
wezen; 

Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep, voor zover het gericht is tegen 

de verplichting, opgelegd bij het bestreden 
besluit van de Persraad, tot het doen zetten 
en drukken van het dagblad "Het Binnen
hof'', ongegrond te verklaren. 
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e Minister van Onderwijs, Kunsten en 
happen is belast enz. 

(A.B.) 

l6 S ptember 1949. KONINKLIJK BE
LUIT. (Wet houdend algemene regels 
aterstaatsbestuur art. 19). 
Na de aanleg van de nieuwe, verharde · 

eed zal het betrokken perceel, dat oor
pronkelijk langs een onverharde reed 
itweg had naar een openbare weg, ge-
eel langs een verharde weg te bereiken 
ijn, zodat het dus zeker gunstig gelegen 

Het argument, dat alleen het voorste 
edeelte gunstig en het achterliggende 

ee derde gedeelte ongunstig ligt, kan 
iet aanvaard worden, al ware het alleen 
eeds daar zulks zou moeten ieiden tot 
et mede onderverdelen van de overige 

, ercelen en het invoeren van een meer 
, edifferentieerde onderscheiding. Het 

erceel, aangeslagen voor 5 % der kos
' is zeker niet te hoog a&l!lealagen, 

u de uitweg van appellant 7 7c, van de 
tale lepgte der onder het waterschaps

ezag gebrachte wegen bedraagt. 

Wi JULIANA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingcateld door 

het ruur van de Stichting ter bevordering 
van e verkrijging van onroerend goed aan 
land beiden in Franekeradeel, tegen het ~ 
sluit an Ged. Staten van Friesland van 17 
Janu ri 1949, 4e Afdeling, No. 78, tot vaat
stelli van de bijzondere ligger betreffende 
de k . nstweg, genoemd in art. 4, sub 10, van 
het b jzonder reglement voor het watcnchap 
de Z iderpolder bij Franeker; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schill van Bestuur, gehoord, advies van 31 

- Aug. 949, no. 1111/I; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verk er en Waterstaat van 19 Sept. 1949, 
no. 1 4, Directie van de Waterstaat, Afdeling 
Wate ~taatsrecht; 

0. at het bestuur van het waterschap de 
Zuid polder bij Franeker bij schrijven van 
15 N v. 1948 aan Ged. Staten van Friesland 
ter v ststelling de bijzondere ligger betref
fende de kunstweg, genoemd in~ 4, 1ub 10, 
van h t bijzonder reglement voor het water
schap heeft aangeboden; 

dat
1 

tegen. di~ ~er bij Ged. Staten een 
bezw arschrift 11 ingekomen van het bestuur 
van d Stichting ter bevordering van de ver
krijgi ' van onroerend goed aan de landar
beide sin de gemeente Franekeradeel; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 17 Jan. 
1949, 4e Afdeling, No. 79, de ligger onver
ander hebben vastgesteld, daarbij overwe
gende dat de adressant in hoofdzaak aan
voert, dat het perceel kadastraal bekend ge
meen Tzum, sectie A no. 711, zijns inziem 
in ver ouding tot het belang, dat dit percael 
bij de anleg van de waterschapsweg heeft, te 
zwaar wordt belast en dat een groot gedealte 
van g noemd perceel, in plaata van gumtig 
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oll(lUDStig ten opzichte van de weg is ge1e
gen; dat bedoeld bezwaanchrift bij hun col
lege is ingekomen op 18 Nov. 1948, terwijl de 
termijn voor het indienen van bezwaren te
gen de ligger op 12 Nov. 1948 afliep, zodat de 
adressant in zijn bezwaar niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard; dat, afgezien hier
van, het bezwaar hun college ongegrond 
voorkomt, aangezien het met het bestuur van 
het waterschap en de Hoofdingenieur van de 
provinciale waterstaat aanneemt, dat het 
perceel gunstig ten opzichte van de water
schapsweg ligt en terecht in de 4e klasse ia 
ingedeeld, dat de adressant ten onrechte van 
de verondentelling is uitgegaan, dat de .zij
tak van bedoelde weg op het perceel no. 715 
niet bij het waterschap in onderhoud zou zijn; 

dat ten aanzien van de ligger de regle
mentsvoorschriften zijn nageleefd; 

dat het bestuur van meergenoemde Stich
ting tegen dit besluit in beroep komt, aan
voerende dat de Stichting uitgenodigd werd 
afstand te doen van een reed, daar men an
ders niet kon komen tot het verkrijgen van 
de volledige medewerking van de Nederlands 
Hervormde Kerk te T.zum, voor de nodige 
reglementwij.ziging voor een verharden reed 
van de kunstweg Tzum-Welsrijp af naar de 
boerderij van de heer R. Aardeman, met een 
westelijke zijtak naar de boerderij van de 
heer L . Hannema, behorende aan bovenge
noemde Kerk; 

dat de Stichting een reed had over een 
perceel weiland naar de zoëven genoemde 
weg en daar ± 30 m van verwijderd was; dat 
de Stichting voor het doen van afstand van 
deze dam niet veel voelde, omdat het aan 
haar toebehorende perceel hier niet beter van 
werd; dat het bestuur van het waterschap 
aanbood een verharde reed te maken naar de 
zuid-westelijke punt van dit perceel; dat hij, 
appellant, na lang wikken en wegen besloten 
heeft zijn toestemming te verlenen, aangezien 
een verharde weg in het algemeen wel wen
selijk was; dat dit perceel nu ia ingedeeld in 
de 4e klasse; dat dit op~ na de hoogste be
talingsklasse ia, terwijl dit perceel .zeer weinig 
belang had bij een verharde weg: dat hij van 
mening is, · dat de indeling niet goed heeft 
plaats gehad: dat het onderhavige perceel 
verdeeld ia in 3 percelen, gescheiden door 2 
middel-voorakker doch slechts één nummer 
bij het kadaster heeft; dat, indien dit perceel 
3 nummers had gehad, de indeling dan een 
andere zou zijn geweest, en .zeker het gro~tste . 
gedeelte in plaats van gunstig, ongunstig zou 
zijn geweest, waardoor het grootste .zeer zeker 
in een lagere klasse zou zijn gekomen; dat 
men hier de grote fout heeft gemaakt dit per
f=Cel, waärvan het grootste gedeelte ongun-
1tig ten aan.zien van de weg ligt, als gunstig 
aan te merken; 

O.dat na de aanleg van de nieuwe, verhar
de reed het perceel, kadastraal bekend ge
m1ente Tzum sectie A No. 7.11, dat oonpron
ke\jk langs een onverharde reed uitweg had 
naà' de weg Tzum-Welsrijp, geheel langs een 
verllarde weg te bereiken is en dut zeker 
gun9\ig gelegen ia; 

dat het argument, dat alleen het voorate 
gedeelte gunstig ligt en het achterliggende 
twee derde gedeelte ongunstig, niet aanvaard 
kan worden, al ware het alleen reeds daar 
zulks zou moeten leiden tot het mede onder
verdelen van de overige percelen en he in
voeren van een meer gedifferentieerde on
dencheiding, waarna het eindresultaat ver
moedelijk niet veel zou afwijken van de 
thana vastgestelde regeling; 

dat blijkens de ontvangen ambtelijke in
lichtingen het betreffende perceel, aangesla
gen voor 5 % van de kosten, zeker niet te 
hoog is aangeslagen, nu de uitweg van de 
appellant 35 mof 7 % van de totale lengte, 
zijnde 535 m, der onder het watenchapa
gezag gebrachte wegen bedraagt; 

dat het beroep derhalve ongegrond ver-
klaard dient te worden; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

21 September 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Drankwet S. 1931 No. 4 76, art. 
59). 

Art. 59 Drankwet S. 1931 No. 476 
stelt onder meer strafbaar hem, die ster
ken drank in het klein te koop aanbiedt 
.zonder de vereiste vergunning, welke, 
krachtens art. 2 7 lid 1 uitsluitend geldt 
voor de in de akte dier vergunning ver
melde localiteit of localiteiten van een 
aldaar gelegen huis. Derhalve is in elk 
,:eval strafbaar de elijter, die in een an
dere gemeente genever in kleine hoe
veelheid te koop aanbiedt; dat laatste 
begrip zou allen inhoud komen te mis
sen. indien het niet allereerst het hier 
bewe.zenverklaarde geval omvatte, dat 
hij mogelijke gegadigden in die gemeen
ten te hunnen woonplaats bezocht en 
hun vraagt of zij van hem genever wil
len kopen. 

Op het beroep van C.L. van S., van be
roep ■lijter en wonende te Zierikzee, req. van 
caaaatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Middelburg, van 23 Maart 1949 
(1949 No. 726, Red.), waarbij in hoger be
roep, met vernietiging van een schriftelijk 
vonnis van den Kantonrechter te Zierikzee 
van 19 Jan. 1949J aan den terzake van .~
der de vereiste vergunning sterken drank in 
het klein te koop aanbieden" strafbaar ver
klaarden verdachte, met aanhaling van de 
artt. 59 der Drankwet 1931 no. 476 en 398, 
eerste lid onder 9°, Sv., geen straf is opge-
legd. • 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Langemeijer. 

De drie middelen in deze zaak zijn er in 
wezen een. Alle toch houden zij dit betoog 
in, dat de rechter a quo onder het begrip 
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,,.zonde1· de vereiste vergunning sterke drank 
in het klein te koop aanbieden" heeft be
grepen geacht het gedrag van hem, die in het 
bezit van een slijtvergunning aan personen 
buiten de plaats zijner vestiging een offerte 
doet van sterke drank in het klein, die hij 
niet tevens ter aflevering bij zich heeft. Het 
gaat hier dus om de draagwijdte van het be
ginsel van de plaataelijke werking der ver
gunningen volgens de Drankwet, een vraag, 
die ook het onderwerp heeft gevormd van 
Uw arresten van 13 Maart 1933, N. J. 1933, 
574 en 31 Jan. 1938, N. J. 1938, No. 691. 
Van deze arresten ia het eerste ten gunste van 
de verdachte, het tweede te diens ongunste 
en juist dit maakt beide tot een bijzonder 
waardevolle leiddraad bij het opsporen van 
de grens van het genoemde beginsel naar de 
opvatting van Uw Raad. 

Nu is het van belang voorop te stellen, 
dat het in beide genoemde gevallen ging om 
"verkopen''. Dit maakt, dat daar twijfel ten 
gunste van de verdachte eerder mogelijk was 
dan hier. Immen in de beide vroegere ge
vallen kon strafbaarheid slechts voortvloeien 
uit een opvatting van "verkopen" die stellig 
in het gegeven verband een zeer aanneme
lijke, .'f!1aar toch niet de enïce taalkundig 
mogeliJlre was. In het thans voor U liggende 
geval daarentegen kan wel geen twijfel be
staan, dat men taalkundig bezien nooit zal 
kunnen beweren, dat hetgeen verdachte heeft 
gedaan niet "t.c koop aanbieden" genoemd 
zou moeten worden. Met andere woorden: 
req. zou alleen baat kunnen vinden bij een 
uitlegging van deze term, die haar met het 
oog op de ,trekking van de toepaaaelijke 
voorschriften bewust zou beperken. 

Laat ons thans den, welke grondeedachte 
valt af te leiden uit Uw tegengestelde be
alisaingen van 1933 en 1938. In het eerste 
geval had de houder van een ûijtvergunning 
een bestelling aangenomen in de gemeente 
zijner vatiging en vervo)gena het bestelde in 
een andere gemeente doen be.zorgen. Dit doen 
bezorgen beschouwde Uw Raad ( uitdrukke
lijk overwegende dat niet de privaatrechte
lijke koopovereenkomst beslissend is) toen 
niet als een verkopen, waarvoor een ter plaat
se geldende vergunning was vereist. In het 
latere geval was de verdachte een tuaaen
penoon, die ter plaatse zijner vestiging een 
bestelling aannam en haar op diezelide plaata 
uitvoerde, echter (dit wordt in de bewijs
middelen uitdrukkelijk vermeld) eerat na het 
bestelde betrokken te hebben van de elders 
gevestigde houder ener slijtvergunning. 
Voorts ging de rekening uit van verdachte'• 
principaal en genoot verdachte zelf slechts 
provisie. Hier nam Uw Raad aan, dat het 
de tuqenpersoon was, die verkocht op een 
wijze waarvoor hij zelf een vergunning zou 
hebben behoefd. 

Zoekt men nu, wat het relevante verschil 
tussen beide gevallen kan zijn, dan springt 
aanstonds in het oog, dat in het eerste geval 
de klant om de drank te verkrijgen een be
stelling heeft moeten doen toekomen aan een 
adres buiten .zijn verblijfplaats, zij het dat 
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het stelde hem vervolgens naar die ver
blijf laats werd toegezonden. In het tweede 
ge_~ daarentegen vond de koper in zijn ver
bhJf laats tevens degene tot wie hij de be
stell ng kon richten. 

E
I 
n ander venchil, waaraan men belang 

zou unnen hechten.1 kan ik niet ontdekken, 
te ~l anderzijds het gevonden verschil re
delij erwijze beslisaend kan .zijn geweest. Im
me de mogelijkheid om bij iemand ter 
plaa se waar men .zich bevindt zijn bestelling 
te d en, is stellig geachikt om te bevorderen 
dat eze laatste ter plaatse afzet vindt op 
enig rmate gelijke voet met de daar geves
tigd houden van slijtvergunningen. Ik moet 
dus annemen, dat deze overweging voor de , 
doo Uw Raad gemaakte onderscheiding be
sliss nd ia geweest. 

K nnelijk niet beslissend heeft Uw Raad 
geac t de factor, waardoor de req. in deze 
zaa blijkena zijn pleitnota voor de Recht
ban , de grens wil doen bepalen, namelijk 
of d aflevering ook bij bestelling buiten de 
plaa van vestiging onmiddellijk kan vol
gen. Immen dit was ook in het geval van 
193 niet het geval. Ik geef volkomen toe, 
dat k deu wijze om de grena te trekken 
ems · g verdedigbaar is. Zij hangt namelijk 
sam n met het belangrijke begimel van de 
Dra kwet: beperking van de gelegenheid 
om op elk gewenst ogenblik) sterke drank 
te ve krijgen. Daartegenover echter pleit voor 
de egrenzing, die ik in Uw arresten meen 
te Ie en, dat, wanneer de wetgever dit begin
sel e nmaal zoekt te verwezenlijken door een 
stels l van vergunningen, en wel vergunnin
gen die voor de vergunninghouder belang
rij~ verplichtingen meebrengen. het ook tot 
een r de Wet beschermd belang wordt, dat 
de rgunninghouder enigermate beschermd 
wor t tegen concurrentie die hij met het oog 
op d ter plaatse geldende vergunningen niet 
kan erwachten. 

V r de Rechtbank heeft req. nog als een 
ong enste consequentie van een beperkter 
stels 1 dan het .zijne aangevoerd, dat daarbij 
een lijter, gevestigd dicht bij de grens van 
twe aanecngebouwde gemeenten, aan zijn 
klan en in de andere gemeente geen offertes 

nnen doen. Daargelaten dat het be
zwa zich wel wat te incidenteel zal voor
doe om voor de uitlegging van de wet te 
mog n mede~n, achijnt het mij niet ern
stig. Uitgesloten .zou slechts zijn· dat de alij
ter "dn klanten in die andere gemeente be
zoe of doet bezoeken, wat juist in grote 
sted lijke agglomeraties geen gewoonte is, en 
dat ij bij het terughalen van flessen uitdruk
kelij laat vragen ,pf er nog wat nodig is". 
Dat ok toezenden van een prijscourant "te 
koo aanbieden" in de zin van de Drankwet 
zou _ ijn, achijnt mij nog geen uitgemaakte 
zaak 

Ik ben dus va:Q mening dat de beginselen, 
die it Uw beide besproken arresten naar 
vore treden ,geheel de beslissing bevesti,en, 
die antonrechter en Rechtbank in deze •ak 
heb n gegeven en dat er ook geen reden 
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voor Uw Raad is om van die beginselen p~ 
te wijken. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
. het beroep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, dooJ 

den req. voorgesteld bij achriftuur en lui~ 
dende: 

"I. S. enJof v. t. van de artt. 1, 3, 27 en 
59 der Drankwet 1931 S. 476, in verband met 
de artt 358 en 359 Sv. en met de artt. 350, 
351, 352 en 425 Sv.; 

omdat de Rechtbank het ten laste gelegde 
bewezen verklaard en req. deswege strafbaar 
geoordeeld heeft, daarbij overwegende: 

,,dat verdachte - sprekende tot de ver
balisant, gelijk door deze weergegeven als 
hiervoor vermeld - heeft "te koop aange
boden" in de zin van het gewone spraakge
bruik en de Rechtbank geen reden ziet de 
term in genoemde wettelijke bepaling (art. 
59 lid 1 onder le der Drankwet 1931 S. 
476) beperkt te achten - zoals door ver
dachtes raadsman bepleit - tot de gevallen 
-waarin de aanbieder de aangeboden sterke 
.drank bij zich heeft;" 

ten onrechte, omdat de Rechtbank daar
door een te ruime en mitsdien onjuiste uit
.leg beeft gegeven aan het begrip "te koop 
aanbieden" in gemeld artikel, immers - de 
Drankwet 1931 S. 476 zelf geen definitie ge
wende van dit begrip - deze uitdrukking 
moet worden opgevat, niet alleen naar het 

· ;gewo_ne spraakgebruik, maar daarbij tevens 
.rekening moet worden gehouden met een 
idoehnatige werking der desbetreffende be
palin_&en van de Drankwet 1931 S. 476 en 
~ doelmatige werking zich moeilijk met de 
door de Rechtbank gegeven ruime interpre
~atie van art. 59 dier Wet ventaat. 

II. S. en/of v. t. van voormelde artike
len,, omdat de Rechtbank - uitgaande van 
.de plaataelijke werking ener vergunning -
.het ten laste van req. bewezen verklaarde "te 
.koop .aanbieden" in een gemeente, buiten die, 
-waarin de vergunning ia verleend, in strijd 

. met .bedoelde plaatlelijke werking heeft be
.tlChouwd, 

ten .onrechte, omdat de Rechtbank daarbij 
.over .het hoofd heeft gezien, dat liet geena
.zina in strijd moet worden geacht met een 
.uitoefening van requirants bedrijf als slijter 
te Zierikzee, dat hij bestellingen opneemt in 
,een andere gemeente; integendeel deze han
delingen geacht moeten worden te behoren 
·tot de normale "service" in hèt slijten1bedrijf 
en sinds oudsher een practîjk vormen, welke 
steeds als _geoorloofd is beschouwd, zonder 
4at het bij de tot standkoming van de Drank
·wet 1931 S. 476 nodig werd geacht deze uit
dtukkelijk te verbieden; 

JII. S. en/of v. t. van voormelde artike
l~, omdat - waar de betekenis, welke de 
Rethtbank aan de uitdrukking "te koop aan
:bieten'' hecht niet op de Wet gegrond is -
:het ten_ laste van r~. bewezen verklaarde 

feit niet, althans niet voldoende met redenen 
omkleed il;" 

0. dat bij het beetreden vonnis, met qua
lificatie en bealiaeing omtrent strafoplegging 
als voormeld, ten laste van req. is bewezen 
verklaard: ,,dat hij op 9 Nov. 1948 te Drei• 
achor, zonder de ingevolge de Drankwet 1931 
Stbl. 476 vereiste vergunning van B. en W. 
dier gemeente, ,aan zekere G. C. van F. aan 
diens woning sterke drank in de zin van ge
noemde wet, met name genever, bij hoeveel
heden van minder dan 10 liter te koop heeft 
aangeboden;" 

dat onder meer door req. ter terechtzit:t:mg 
der Rechtbank is verklaard: 

,,dat hij te Dreischor op 9 Nov. 1948 G. C. 
van F. aan dien■ woning heeft gevraagd of 
deze van hem, verdachte, genever wilde ko
pen en heeft gezegd, dat de kleinste hoeveel
heid door hem bij van F. thuis zou worden 
bezorgd, indien laatstgenoemde bij hem be
stelde;" 

dat de Rechtbank, na te hebben vastge
steJd dat req. had "te koop aangeboden" in 
den zin van art. 59 lid 1 onder 1 ° der Drank
wet 1931 S. 4 76 en van de telastelegging, 

· heeft overwogen: 
,,dat vervolgens dient te worden onder

zocht of met de raadsman kan worden aange
nomen dat op grond van de door B. en W. 
van Zierikzee aan verdachte verleende slijt
vergunning het te koop aanbieden van ge
never door hem te Dreischor geoorloofd was; 

dat de Rechtbank evenals de Kantonrech
ter van oordeel ia, dat uit de regeling van de 
verschillende vergunningen in de Drankwet 
1931, S. 476 blijkt, dat de. wet uitgaat van 
een plaatselijke werking dier vergunningen 
en dat een door B. en W. van Zierikzee ver- · 
leende slijtvergunning de vergunninghouder 
veroorlooft het slijtersbedrijf in de gemeente 
Zierikzee uit te oefenen1 doch niet daarbui
ten; 

ci.t de Rechtbank het te koop aanbieden 
van genever door verdachte in de gemeente 
Dreischor niet beschouwt als een uitoefening 
door hem van het slijtersbedrijf in de ge
meente Zierikzee en dit te Jmf;,p aanbieden 
derhalve niet gedekt acht door een door B . 
en W. van Zierikzee aan verdachte verleen
de slijtvergunninc;" 

0. t.a.v. de middelen, welke inhouden, dat 
de Rechtbank "te koop aanbieden" in art. 59 
lid 1 onder 1 ° der Drankwet 1931 S. 476 
heeft uitgelegd zonder rekening te houden 
met een doelmatige werking dier wet, voorts 
het bewettnverklaarde "w koop aanbieden" 
ten onrecbte in strijd met de plaatselijke 
werking der slijtvergunning geacht heeft 
en aldus de bewezenverklaring niet of niet 
voldoende met redenen omkleed heeft, en 
welke derhalve tezamen kunnen worden be
handeld: . 

dat voormelde bepaling onder meer straf
baar stelt hem, die sterken drank in het klein 
te koop aanbiedt zonder de vereiste vergun
ning, welke, krachtens art. 3 lid 1 verleend 
door B. en W ~ der gemeente binnen welke hij 
dat bedrijf wemt uit te oefenen, krachtens 
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art. 27 lid 1 uitsluitend geldt voor de in de d t klager met ingang van 1 Jan, 1946 is 
akte dier vergunning vermelde localiteit of ben emd tot agent van gemeentepolitie te 
localiteiten van een aldaar gelegen huis; Nij egen in vaste dienst met een• proeftijd 

dat derhalve in elk geval strafbaar is de van twee jaren, dat hem aanvankelijk bij be
alijter, die in een andere gemeente genever in slui van 20 Dec. 1947 met ingang van 1 Jan. 
kleine hoeveelheid te koop aanbiedt, en dit 194 ontslag ia verleend uit evengenoemde 
laatste begrip allen inhoud zou komen te fun ·e, 
missen, indien het niet allereerst het hier be- · d t hij vervolgens bij besluit van 13 April 
wezenverklaarde geval omvatte, dat hij mo- 194 met ingang van 1 Jan. 1'948 opnieuw is 
gelijke gegadigden in die gemeenten te hun- aan esteld als agent van gemeentepolitie met 
nen woonplaats bezoekt en hun vraagt of zij een proeftijd en bij besluit van dezelfde da-
van hem genever willen kopen; turn als zodanig is ontslagen met ingang van 

dat niet vereist kan zijn dat Jûj den drank 1S ei 1948, 
ook bij zich heeft en dus onmiddellijk kan d t deze drie besluiten bij uitspraak van 
afleveren, zoals req. wil, nu "te koop aan- de entrale Raad van Beroep van 8 Maart 
bieden" juist naast het "verkopen'', bij welks 194 • nietig zijn verklaard; 
plaatsvinden het afleveren eerst aan de orde O dat klager derhalve ten tijde van het 
kan komen, afzonderlijk strafbaar gesteld is; ne en van het aangevallen besluit nog agent 

dat niet alleen het onderling verband van van gemeentepolitie te Nijmegen was en als 
de bepalingen der Drankwet 1931 S. 476 geen zod nig ambtenaar was in de zin der Ambte-
dergelijke beperking van "te koop aanbie- nar nwet 1929 en van het Politieernbtena-
den" - laat staan de door req. gewenste nog ren lement; 
verdergaande beperking tot venten toelaat, 0 dat het bestreden besluit is genomen ten 
doch bovendien de ook door req. vooropge- aan ien van deze ambtenaar als zodanig en 
stelde plaatselijke werking van de krachtens hij aardoor rechtstreeks in zijn belang is 
die wet verleende slijtvergunning practisch getr ffen; 
tenietgedaan zou worden, indien de slijter · . 0 dat klager zijn standplaats had te Nij
w~l in andere gemeenten aan gegadigden zou meg n, weshalve dit Ambtenarengerecht be
mogen vragen, of zij genever van hem wilden voe d is van zijn beroep kennis te nemen; 
kopen, en hun deze ook - hetgeen niet uit- 0 dat dit Gerecht allereerst heeft te on-
drukkelijk verboden is - zou mogen afleve- der ken of bij het nemen van het bestreden 
ren1 doch uitsluitend het blote "verkopen" besl it de formele vereisten in acht zijn ge-
niet aldaar zou mogen plaatsvinden; no en; 

dat tegen een zo atellige wil van den wet- d t toch klager kennelijk heeft bedoeld te 
gever een beroep op de doelmatige werking bet en, dat dat besluit niet, of althans niet 
dezer wet niet kan opgaan, daargelaten nog vol de, zou zijn gemotiveerd; 
dat het de vraag is of de door req. gewilde O dienaangaande, dat in het bestreden be
uitlegging dier wet, welke de gelegenheid slui onder meer is verwezen naar art, 2 van 
voor het publiek· om zonder de minste moeite het olitietuchtreglement; 
mondeling sterken drank te bestellen ver- d t het eerste lid van dit artikel luidt: 
ruimt, wel in den geest van den werkgever " e ambtenaar, die de hem opgelegde ver-
(lees: wetgever, Red.) zou zijn; plic tingen niet nakomt of zich .overigens 

Verwerpt het beroep. aan lichtsverzuim schuldig maakt, kan des
(N. J.) 

27 September 1949. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Arnhem. (Politie
tuchtreglement art. i ). 

Ook al was klager ten tijde, dat hij 
het plichtsverzuim beging, niet in ac
tieve dienst der politie (hij was ontsla
gen, doch sijn ontslag is later door de 
C. R. nietig verklaard) het Politietucht
reglement bleef van toepassing, omdat 
hij krachtens de uitspraak van de C. R. 
politieambtenaar is gebleven. 

Een strafbesluit als het onderhavige · 
behoeft niet met redenen te zijn om
kleed. 

Uitspraak in zake: 
L., wonende te N., 

tegen: 
de Burgemeester van Nijmegen. 

Het Ambtenarengerecht, cm.; 
In rechte: 
0. dat uit de gedingstukken blijkt: 

weg worden gestraft'•; 
d t uit deze verwijzing dus blijkt, dat het 

· aan klager gegeven ontslag, bij wijze van 
stra heeft plaats gevonden; en wel met name 
de af, genoemd sub k in artikel 3, lid 1, 
van het Politietuchtreglement; 

d t voorts - in tegenstelling met het Al- . 
gem en Rijksambtcnarenreglement (art. 82, 
lid ) - noch in het Politieambtenaremegle
me , noch in het Politietuchtrcglement een 
bep ling voorkomt, krachtens dewelke een 
stra besluit met redenen omkleed moet zijn; 

d t in de plaats daarvan in art. 73, lid 2, 
van het Politieambtenarenreglement is voor
gesc reven, dat bij ongevraagd ontslag de 
am enaar de reden van het ontslag schrif
telij wordt medegedeeld; 

d t nu wel is waar niet ia gebleke~ dat 
zulk is geschied bij afzonderlijk achrijven · 
aan lager. doch het Ambtenarengerecht aan

t, dat aan het voorschrift van art. 73, lid 
voldaan door de vermelding - onder 

'jzing naar de opgemaakte processen.-
al - van gedragingen, tengevqlge 

• C. V. 1949, bl. 113. 
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waarvan klager niet is te handhaven als po
litieambtenaar, in het klager schriftelijk toe
gezonden ontalagbealuit; 

0. dat voorts uit de stukken blijkt, dat de 
straf van ontslag aan klager niet is opgelegd, 
dan nadat klager in de gelegenheid is gesteld, 
zich mondeling te verantwoorden en dat ook 
overigens de bepalingen, gegeven in art. 7 
van het Politietuçhtreglement in acht zijn 
genomen; 

0. dat derhalve de hierboven gestelde 
vraag bevestigend kan worden beantwoord 
en het Gerecht thans dient te onderzoeken 
of klager de hem opgelegde verplichtingen 
niet is nagekomen of zich overigens aan 
plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt; 

0. dat klager heeft gesteld, dat de gedra
gingen, die hem ten laste worden gelegd, zou
den zijn geschied in de periode van 15 Mei 
1948 tot 4 April 1949, in welke periode hij 
niet in effectieve politiedienst was, zodat hij 
zich toen niet schuld.ic kon maken aan 
plichtnenuim; 

0. dat het Ambteurmgeaecht klager in 
dit betoog niet kan volgen, vermits klager, 
krachtens de uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep van 8 Maart 1949, in die periode 
politieambtenaar is geblev~ - ook zelf stelt 
klager zich kennelijk op dit standpunt, daar 
hij, zoals hij ter terechtzitting heeft medege
deeld, tractement over die periode vordert 
- en derhalve, ongeacht of hij al dan niet · 
als zodanig dienst deed, het Politietuchtre
glement, alsmede de Instructie voor het per
soneel der gemeentepolitie te Nijmegen voor 
hem van toepusing bleven; 

0. dat plichtsverzuim. blijkens het tweede 
lid, van art. 2 van het Politietuchtreglement, 
niet alleen omvat het overtreden van enig 
voorachrif~ doch ook het doen of nalaten 
van iets, hetwelk een goed ambtenaar in ge-
1ijke omatandicheden behoort na te laten of 
te doen; 

Post alia: 
Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 

Geen beroep ingesteld. 
(A.B.) 

28 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet op het begraven art. 12). 

Nu uit het oogpunt van de volksge
zondheid geen bezwaar tegen inwilliging , 
van het verzoek bestaat, mits de nodige 
en gebruikelijke voorzorgsmaatregelen 
worden genomen. behoort appetlante in 
de gelegenheid te worden gesteld gevolg 
te geven aan haar billijk verlangen liet 
lijk van haar overledene echtgenoot, dat 
in een algemeen graf is begraven, over 
te doen brengen in een eigen graf op de
zelfde begraafplaate. 

Wij JULIANA, em.; 
!Jeschikkende op het beroep, ingesteld door 

de peduwe G. Wapperom. geboren Stip, te 
Ri~erkerk, tegen het besluit van de bur-

gemeester der gérneente Ridderkerk van 14 
April 1949, no. 1738a, tot weigering van ver
lof tot opgraving van het lijk van J. T. Wap
perom; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviea van 24 
Au,. 1949, No. 803/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 21 Sept. 1949, No. 
29298, afdeling Binnenlands Beatuur, bureau 
Bestuurszaken; 

O. dat de burgemeester van Ridderkerk bij 
bovengenoemd besluit afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van Geertje Stip, we
duwe van J. T. Wapperom, wonende in de 
gemeente Ridderkerk, strekkende tot het ver
lenen van verlof tot opgraving van het lijk 
van J. T. Wapperom, begraven in een alge
meen graf op de algemene begraafplaats 
dier gemeente, teneinde het opnieuw te doen 
begraven in een te kopen eigen graf op de
zelfde begraafplaats; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat, daar in een algemeen graf steeds 2 per
sonen boven elkaar begraven worden, enkele 
dagen later boven het lijk van de heer Wap
perom een persoon, die een zwervend le
ven leidde, begraven ia; dat door deze opgra
ving de grafrust van vorengenoemde zwerver 
zou worden gestoord, hetgeen de begraafwet 
niet toelaat; dat ook bij diverse Koninklijke 
besluiten in deze zin werd beslist, onder an
dere bij het Koninklijk beeluit van 29 April 
194 7, 1 waarin staat vermeld: ,,De wet waar
borgt de rust aan het stoffelijk overschot ook 
van hen, die niet in een eigen graf begraven 
liggen. Door het opgraven van de twee lijken, 
waarop het verzoek betrekking heeft, zou de 
rust van het stoffelijk overschot van een der
de in gevaar worden gebracht. Het gevraag
de verlof is derhalve terecht ge~eigerd"; dat 
de bewering van verzoekster, dat het enige 
nog in leven zijnde familielid van genoemde 
zwerver tegen de opgraving geen bezwaar 
heef~ niet ter zake dienende ia; dat hij uit 
hygiënisch oogpunt tegen deze opgraving be
zwaar heeft; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat, 
daar in een algemeen graf steeds 2 lijken bo
ven elkaar begraven worden, enkele dagen 
later boven het lijk van wijlen haar echtge
noot een persoon, die een zwervend leven 
leidde, begraven ia; dat zij het thans minder 
aangenaam vindt. dat wijlen haar echtgenoot 
in dezelfde grafruimte rust als de bovenbe
doelde zwerver en daarom aan de burgemees
ter van Ridderkerk verlof tot het opgraven 
van het ■toffelijk ovenchot van wijlen haar 
echtgenoot heeft gevraagd, teneinde dit op
nieuw in een te kopen eigen garf op dezelfde 
begraafplaats te doen begraven; dat de bur
gemeester van Ridderkerk dit verlof gewei
gerd heeft uit overweging, dat door deze op
graving de grafrust van de zwerver gestoord 
zou worden, hetgeen de begraafwet niet toe
laat en voorts omdat ook bij diverse Konink
lijke besluiten in deze zin beslist werd; dat 

t C. V. 1947 blz. 135. 
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sii, appellante, hiertegen echter aanvoert, dat 
het enige nog in leven zijnde familielid van de 
zwerver, blijkens de overgelegde verklaring, 
geen bezwaar tegen deze opgraving heeft en 
dat de opgraving ook uit hygiënisch oogpunt 
.zeer wel mogelijk is; 

O. dat, nu blijkens de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur ingewonnen verklaring 
van de Geneeskundige Inspecteur van de 
Volksgezondheid voor Zuid-Holland uit het 
oogpunt van de volksgezondheid geen be
.zwaar tegen inwilliging van het verzoek be
.staat, mits de nodige en gebruikelijke voor
.zorgsmaatregelen worden genomen, de appel
lante in de gelegenheid behoort te worden ge
-steld gevolg te geven aan haar billijk verlan
gen het lijk van haar overleden echtgenoot, 
dat in een algemeen graf op de algemene be
graafplaats te Ridderkerk is begraven, over 
te doen brengen in een eigen graf op diezelfde 
begraafplaats; 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staats
blad no. 65); 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van de burgemeester van Ridderkerk van 
14 April 1949, no. 1738a, aan de weduwe G. 
Wapperom-Stip te Ridderkerk verlof te 
verlenen tot het doen opgraven van het lijk 
van haar echtgenoot J. T. Wapperom en het 
doen overbrengen daarvan in de door de ap
pellante verkregen grafruimte op die be
graafplaats, onder voorwaarde, dat daarbij 
worden opgevolgd de voorschriften omtrent 
de tijd en de wijze van opgraven en over
brengen, die de burgemeester der gemeente 
Ridderkerk nodig mocht oordelen in het be
lang der openbare gezondheid en openbare 
orde te geven. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

30 September 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15). 

Ten aanzien van dienstplichtigen, die 
reeds in Indonesi ëzijn ter vervulling 
van hun dienstplicht, is het emigreren 
van het gezin, waartoe zij behoren, geen 
omstandigheid, wdke grond oplevert 
om een "bijzonder geval" als bedoeld in 
art. 15, lid 1 onder e, aanwezig te achten. 

Wij JULIANA, cru:.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. W. Comelissen te Nijmegen, tegen 
de beslissing van Onze Minister van Marine 
van 11 Juli 1949, no. P 37321/1, waarbij aan 
zijn zoon A. J. A. Comelisaen, zeemilicicn
marinier der lichting 1947 uit Nijmegen, vrij
stelling van dienst als gewoon <tienstplicht:ige 
wegens aanwezigheid van een bijzonder ge
val is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
Augustus 1949, no. 1076/11; 

Op de voordracht vaa Onze Minister van 

Marine van 23 September 1949, no. P 
37321/4; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steupt op de overweging, dat de omstandig
hei~, dat de dienstplichtige met zijn ouders 
na~ Canada kan emigreren, hem, Minister, 
gee~ aanleiding geeft de dienstplichtige te 
besqhouwen als te verkeren in een bijzonder 
geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij met zija gehele gezin op 22 Juli 1949 naar 
Canada emigreert; dat hij gaarne zijn dienst
plichtige zonen, die in Indonesië .zijn, mee 
zou willen nemen, daar zij anders bij hun 
terugkomst uit lndone&ië geheel alleen zul
len zijn; 

0. dat ten aanzien van dienstplichtigen, 
die reeds in Indonesië zijn ter vervulling van 
hun dienstplicht, geoordeeld moet worden. 
dat het •emigreren van het gezin, waartoe 
zij behoren, geen omstandigheid is, welk 
grond oplevert om een bijzonder geval als 
bedoeld in artikel 15, lid 1 ... onder e" der 
Dienstplichtwet aanwezig te achten; 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien te-
recht is geweigerd; 

Gezien de Dienatplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Marine is belast enz. 

(A.B.) 

1 October 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet art. 2 71 ). 

De verhoging der uitkeringen uit het 
gemeentefonds voor 1948 en 1949, die 
geen enkele waarborg biedt voor de 
grootte dier uitkeringen in volgende ja
ren, doet niet een zodanige algemene 
verbetering in de financiële pomitie der 
gemeente ontstaan, dat het prijsgeven 
van inkomsten en het losmaken van het 
aanvankelijk terecht gelegde recht
streekse verband tussen een ingevoerde 
heffing en de kosten van een nieuwe 
voorziening daarin zijn rechtvaardiging 
vindt. Het raadsbesluit tot intrekking 
van de verordening op die heffing kan 
derhalve niet worden geacht in overeen
stemming te zijn met de eisen, welke aan 
een evenwichtig en voorzichtig finan
cieel beleid moeten worden gesteld en is 
dus niet voor goedkeuring vatbaar. 

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

Binnenlandse Zaken d.d. 21 Sept. 1949, Afd. 
Binnenlands Bestuur, Bureau Financiën, no. 
14624; 

Gezien het besluit van de Raad der ge
meente Zuilen d.d. 23 Dec. 1948, houdende 
intrekking van het besluit van 16 Sept. 1948 
tot vaststelling van een Verordening op de 
heffing van reinigingsrechten in de gemeente 
Zuilen, alsmede het daaromtrent door Ged. 
Staten der provincie Utrecht uitgebrachte 
advies; 

0. dat Ged. Staten der provincie Utrecht 
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bij brief van 22 Dec. 1947, 3de afd., no. 5583/ 
-4326, aan het gemeentebestuur hebben mede
gedeeld, dat geen bezwaren beatonden tegen 
de oprichting in 1948 van een eigen gemeen
-telijke reinigingsdienst, doch dat bij de vast
stelling van -een eventueel benodigde bijzon
dere uitkering uit het gemeentefonds met de 
kosten van de voorgenomen voorziening geen 
-rekening zou kunnen worden gehouden, zo
dat daarvoor op andere wij.ze dekking zou 
·moeten worden gevonden en dat daarom in 
,overweging werd gegeven over te gaan tot 
beffing van reinigingsrechten; 

dat de Raad der gemeente Zuilen in zijn 
vergadering van 1 en 6 Sept. 1948 dan ook 
,een Verord. op de heffing van reinigings
-rechten heeft vastgesteld, welke verordening 
is goedgekeurd bij Kon. besluit van 29 Nov. 
:1948, no. 3; 

dat een rechtstreeks verband bestaat tua
·s~ de kosten van de opgerichte reinigings
dienst en de ingevoerde heffing van reini
:gingsrechten; 

dat de opbrengst dezer heffing wordt ge
'lchat op f 23.000, terwijl de koeten van de 
rcinîeingsdienst zijn geraamd op f 36.000, zo-· 
dat reeds een niet onbelangrijk gedeelte dier 
kosten uit de algemene middelen der ge
meente moet worden gevonden; 

dat de Raad der gemeente Zuilen wel ia 
·waar tevens heeft besloten tot verhoging van 
net tarief der straatbeluting, doch dat hier
mede slechts ia voldaan aan de eisen, welke 
bij de beoordeling van de behoefte aan een 
bijzondere uitkerinc uit het gemeentefonds 
·worden gesteld en aan die, welke voort
-vloeien uit het bepaalde bij art. 6 der wet van 
15 Juli 1929 (Stbl. no. 388), zoals deze laat
stelijk is gewij~d, jo. art. 24 van het Finan
-ciële Verhouding11be--.J.uit 1948, rodat deze 
-verhoging, waarmede bij het bepalen van het 
"bedrag der bijzondere uitkering uit het ge
-meentefon.dll is rekening gehouden, te dezer 
·:zake buiten beschouwing behoort te blijven; 

dat de Raad der gemeente Zuilen zijn be
-sluit van 23 Dec. 1948 heeft genomen op 
-overweging, dat de uitkeringen uit het ge-
·meentefonde voor 1948 en 1949 met respec
·tievelijk 10 en 20 procent konden worden 
·verhoogd en de Verordening op de heffing 
·van reinigingsrechten daardoor zonder be
·zwaar kan worden ingetrokken; 

dat de verhoging van de uitkeringen uit 
·het gemeentefonds voor de jaren 1948 en 
1949 een gunstige omstandigheid vormt, doe~ 
•dat de daardoor beschikbare bedragen nodig 
zijn om de 1cmeente in ataat te 1tdlen in di'I 
jaren gemakkelijker onvermijdelijke tcgen
·vallera op te vaneen c.q. maatregelen te tref .. 
fen, welke leiden tot innerlijke venter~ 
van de financiële positie der gemeente, b,v1 
door versnelde afschrijving van tekorten vaq 
vroegere dienstjaren; 

dat, hoewel het juiste bedrag der tekorteq 
·van aan 1948 voorafgaande dienstjaren DOi. 
aiet kan worden vastgesteld, de gem~ 
.:Zuilen te de.ser zake niettemin reeds een Ie" 
-dngsschuld heeft van f 600.000 en dat een 
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loed financieel beleid eist deze schuld zo 
~g mogelijk te delgen; 

dat de vorenbedoelde verhoging der Qit
Fringen uit het gemeentefonds voorts geen 
~ nkele waarborg biedt voor de grootte dier 
1'Ïtkeringen in volgende jaren; · 

dat dus niet kan worden gesteld, dat een 
"'°danige algemene verbetering in de finan
.cie1e positie der gemeente Zuilen is ontataan, 
dat het prijsgeven van inkomsten en het toa
maken van het aanvankelijk terecht gelegde 
rechtstreekse verband tussen de ingevoerde 
heffing en de kosten van een nieuwe voor
.siening daarin zijn rechtvaardiging vindt; 

dat dan ook met Ged. Staten van Utrecht 
inoet worden geoordeeld, dat het bealuit tot 
intrekking van de Verordening op de reini
gingerechten niet kan worden geacht in over
eenatemming te zijn met de eiacn, welke aan 
een evenwichtig en voorzichtig financieel be
leid moeten worden gesteld; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
goedkeuring te onthouden aan het besluit 

van de Raad der gemeente Zuilen, d.d. 23 
Dec. 1948, houdende intrekking van het be
sluit van 16. Sept. 1948 tot vaststelling van 
een Verordening op de heffing van reini
gingsrechten in die gemeente. 

(A.B.) 

1 Dctober 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Patiënte had op het tijdstip, waarop 
zij met medewerking van de diaconie 
der gereformeerde kerk te R. in een in
richting tot duurzame verzorging van 
hulpbehoevenden te A. werd opgeno
men, woonplaats in R. De band met die 
gemeente werd niet verbroken door haar 
plaatsing in de inrichting te A; uit nieta 
blijkt, dat zij toen het voornemen heeft 
gehad zich te A. te vestigea. Niet alleen 
is de kew::e der inrichting door de diaco
nie geschied, doch ook werden de reke
mnaen door tussenkomst der diaconie 
betaald en heeft deze zich ook voor het 
voldoen der kosten garant gesteld. Der
halve moet worden aangenomen dat de 
patiënre op het tijdstip, waarop de rech
terlijke machtiginc tot haar plaatsing in 
een krankzinnigengesticht werd aana;e-

. vraagd, haar woonplaats nog had te R.: 
daaraan kan niet afdoen het feit, dat zij 
in het bevolkingsregister te A. werd in
geschreven, nadat zij door de diaconie 
te R. was uitbeatoed in de inrichting te 
A. 

Wij JULIANA, cm.; 
Beslissende het gcachil over de woonplaats 

van de armlaatigt krankzinnice Mejuffrouw 
G. H. Looije; 

De Raad van State, Afdeling voor de C".e
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Scp~ 1949. No. 1182/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Sept. 1949, No • 
20683 (W), afdeling Maatschappelijke Zorg 

29 
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I (bureau Algemene en Juridische Zaken); 
0. dat Mejuffrouw G. H. Looije, geboren 

l Juni 1893, met machtiging van de plaats
vervangend kantonrechter te Apeldoorn van 
9 Nov. 1946, op 14 Nov. daaraanvolgend ter 
verpleging werd opgenomen in huize "Veld
wijk" te Ermelo, terwijl patiënte voor haar 
opneming werd verpleegd in het "Zonnehuis" 
te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, welke 
laatste inrichting bestemd is tot duurzame 
verzorging van hulpbehoevenden; 

dat het gemeentebestuur van Apeldoorn, 
gevraagd de kosten van de verpleging van de 
patiënte in huize "Veldwijk'' op zich te ne
men. dit weigerde, omdat het meende, dat de 
kosten van de verpleging in het Zonnehuis, 
waar de patiënte een half jaar was geweest, 
werden voldaan door de Diaconie der Gere
formeerde Kerk in Rotterdam, van welke ge
meente de patiënte ook afkomstig was en dat 
derhalve de gemeente Rotterdam ook de ver
dere verplegingskosten zou moeten dragen; 

dat het gemeentebestuur van Rotterdam 
in een schrijven van 13 Jan. 1948 mededeelt, 
dat de kosten van de verpleging in het "Zon
nehuie" door de patiënte zelf ten volle wer
den betaald en dat het bestuur van de Diaco
nie der Gereformeerde Kerk te Rotterdam 
alechtl sijn medewerking tot haar plaatsing 
aldaar heeft verleend; 

dat het gemeentebestuur van Rotterdam 
op grond daarvan van mening is, dat de pa
tiënte ten tijde van de aanvrage van de rech
terlijke machtiging woonplaats had in Apel
doorn: 

0. dat blijkens de stukken vaststaat, dat de 
patiënte G. H. Looije op het tijdstip, waarop 
zij met medewerking van de Diaconie der 
Gereformeerde Kerk te Rotterdam in de ge
meente Apeldoorn werd opgenomen, woon
plaats had in de gemeente Rotterdam; 

dat de band met de gemeente Rotterdam 
niet werd verbroken door de enkele om
standigheid, dat de patiê!nte op 15 Nov. 1945 
in het "Zonnehui■" in de gemeente Apel
doorn werd geplaatst; 

dat, ook al moge de patiënte blijkens de 
verklaring van de Inspecteur van het Staata
toezicht op Krankzinnigen tijdens of na deze 
opneming in staat zijn geweest een hoofd
verblijf te vestigen, uit niets blijkt, dat sij het 
voornemen heeft gehad zich in de gemeente 
Apeldoorn te vestigen; 

dat weliswaar niet vaststaat, dat de ver
plegingskosten in het ,,Zonnehuis" niet door 
de vader van de patiënte zelf zijn gedragen, 
doch dat uit de overgelegde bescheiden is 
gebleken, dat niet alleen de keuze van de in
richting, waarin de patiënte werd opgeno
men, is geschied door de Diaconie, doch dat 
ook de rekeningen werden betaald door tus
aenkomst van de Diaco~e, terwijl deze zich 
ook garant heeft gesteld voor het voldoen 
der kosten; 

dat op grond van deze overwegingen moet 
worden aangenomen, dat de patiënte, op het 
~tip, waarop de rechterlijke machticing 
orri haar in een· krankzinnigengesticht te 
plaatsen werd aangevraagd, haar woonplaats 

nog had in de gemeente Rotterdam en dat 
het feit, dat zij op 30 April 1946 in het bevol
kingsregister van de gemeente Apeldoorn 
werd ingeschreven, nadat zij door genoemde 
Diaconie te Rotterdam was uitbesteed, bier-
1aan niet kan afdoen; 

Ge.zien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Rotterdam aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krankzin
.nige G. H. Looije voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

1 October 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Annenwet art. 40). 

Als algemene regel moet worden aan
genomen, dat steun niet aan een lid van 
het gezin (i.c. een minderjarige dochter) 
afzonderlijk wordt verleend, doch aan de 
vader als hoofd van het gezin, die im
men in dat geval niet bij machte is, zijn 
gezin het noodzakelijk levensonderhoud 
te verschaffen. Derhalve ia de vader de 
armlastige, zodat de vraag naar een do
micilie voor onderstand van de minder
jarige, niet behoeft te worden opgewor
pen. Echter moet in ieder bijzonder ge
val worden nagegaan, of de algemene 
regel geen uitzondering lijdt. I.c. had de 
minderjarige gedurende l½ jaar met 
medeweten van haar ouders in concu
binaat geleefd, zodat kan worden aange
nomen, dat de gezinaverhouding feitelijk 
was verbroken. terwijl zij ook voor haar 
levensonderhoud niet meer v:an haar ou
ders afhankelijk was. Toen zij tengevol
ge van de arrestatie van de man, met wie 
zij samenleefde en in verband met haar 
aanstaande bevalling in behoeftige om
standigheden kwam te verkeren, kwam 
zij zelfstandig voor ondersteuning in 
aanmerking. Door haar in stede van on
denteuning, reiageld te verstrekken om 
naar de verblijfplaats van haar ouders 
te vertrekken, heeft het gemeente~
stuur van W. op haar komst in H., al
waar zij na korte tijd ondenteund moest 
worden, invloed in de zin van art. 40 uit
geoefend. 

Wij JULIANA, enz.; 
Besliuende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van de 
armlastige Frandsca Jager; 

De Raad van State, afdeling voor de Ge
schillen van Beetuur, gehoord, advies van 14 
Sept. 1949, No. 118S/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandae Zaken van 23 Sept. 1949, No. 
20682 (W) afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat Francisca Jager, geboren S Dec~ 
1928, in Jan. 1949 in een woonwagen v,r
bleef, waarin zij met J. W. Hofman sam,i
woonde, in het woonwagenkamp te Wintcn-
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w'ijk; dat J. W. Hofman, met wie Frandeca 
Jager reeds 1 ½ jaar samenleefde, op 21 Jan. 
1949 gearresteerd en ingesloten werd; dat 
door de Dienst voor Sociale Zaken van het 
gemeentebestuur van Winterswijk aan Fran
dsca Jager, die zich op 24 Jan. 1949, in ver
band met de omstandigheid, dat zij in ver
wachting was, met een verzoek voor onder
steuning tot deze dienst had gewend, reis
geld werd verstrekt, teneinde haar in de ge
legenheid te stellen naar haar ouders te gaan, 
die in een woonwagen verblijf hielden in het 
woonwagenkamp van de gemeente Hengelo 
(O); dat Mej. Jager kort na aankomst in 
laatstgenoemde gemeente moest bevallen en 
om betaling van de bevallingskosten en een 
tijdelijke ondersteuning verzocht; 

dat B. en W. van de gemeente Hengelo · 
(O) zich bij schrijven van 22 Febr. 1949 tot 
Ged. Staten van de provincie Overijsael heb
ben gewend, met het verzoek een beslissing 
te willen bevorderen in die zin, dat de onder
steuningskosten van Francisca Jager voor re
kening komen van de gemeente Winterswijk; 

dat B. en W. van Hengelo onder meer aan
voeren, dat Mej. Jager reeds 1 ½ jaar samen
leefde met Hofman; dat zij door middel van 
venten in hun onderhoud voorzagen; dat hun 
samenleving - volgen■ hun eigen verkla
ring --:- de goedkeuring van de ouden van 
Mej. Jager had; dat in verband met haar 
aanstaande bevalling Mej. Jager kort na de 
arrestatie van Hofman niet meer in haar dn
derhoud kon voorzien, terwijl zij ook de be
vallingskosten niet zelf kon betalen; dat zij 
zich daarom met een desbetreffend verzoek 
tot de dienat van Sociale Zaken te Winten
wijk wendde; dat zij vandaar echter naar de 
pastoor van de Rooms-Katholieke Kerk te 
Winterswijk verwezen werd; dat deze haar 
echter niet kon helpen, waarna sij zich weer 
bij Sociale Zaken vervoegde; dat een maat
schappelijk werkst.er van Sociale Zaken haar 
daaroo in het kamp bezocht; dat volgens ver
klaring van Mej. Jager, welke door haar 
moeder werd bevestigd, deze maatschappe
lijk werkster tegen haar gezegd had, dat zij 
haar wel met levensmiddelen en wat turf 
voor ébi dag wilde helpen, doch dat ze niet 
voor verdere ondersteuning in aanmerking 
kwain, aangezien zij minderjarig was, en 
daarom naar haar ouden, die met hun wagen 
op het kamp in Hengelo (O) staan, moest 
gaan; dat de Directeur van Sociale Zaken 
echter in een mondeling onderhoud verklaar
de, dat Mej. Jager om reisgeld naar deze ge
meente had gevraagd, waarop hij haar f 3 
had gegeven; dat daarentegen door de pu
toor te Winterswijk in een telefonisch onder
houd werd verklaard, dat Sociale Zaken al
daar telefonisch aan zijn kapelaan had ge
vraagd om betaling van bevallingskosten en 
dat over reisgeld niet was geeproken; dat 
Mej. Jager met toestemming van haar ou-
4ers met Hofman samenleefde; dat zij reeds 
•durende 1½ jaar financieel onafhankelijk * aanzien van haar ouders was; dat de 
wtonwagen volgens haar eigen verklaring en 
di~ van haar ouden gezamenlijk eigendom 

van haar en Hofman was; dat zij, doordat zij 
in verwachting was, niet meer uit venten 
kon gaan en dientengevolge op hulp waa aan
gewezen;" dat zij dan ook als zelfstandig ob
ject van armenzorg dient te worden be
schouwd; dat door het ventrekken van reia
geld Sociale Zaken· te Wintenwijk - afge
zien nog van de vraag, of dit op verzoek dan 
wel uit eigen beweging werd verstrekt- in
vloed heeft uitgeoefend op het vertrek van 
Mej. Jager naar deze gemeente, hoewel men 
wist en in elk geval had kunnen weten, dat 
Mej. Jager niet in haar onderhoud en dat 
van haar kind kon. voorzien; 

dat B. en W. van Winterswijk onder meer 
schrijven, dat Francisca Jager zich op 24 
Jan. 1949 bij de dienst voor Sociale Zaken in 
deze gemeente vervoegde met het verzoek 
haar voor éénmaal ondersteuning te verle
nen; dat de directeur van genoemde dienst 
fuJarzelf te woord stond en de volgende in
lichtingen verkreeg; dat Hofman, van be
roep paraplu-henteller, de man met wie Mej. 
Jager in concubinaat leefde, op 21 Jan. 1949 
was gearresteerd en naar Zutphen was over
gebracht; dat zij haar levensonderhoud van 
meergenoemde Hofman ontving en nu ten
gevolge van zijn arrestatie zonder middelen 
van bestaan was; dat zij met het oog op haar 
aanstaande bevalling niet alleen in de woon
wagen kon blijven en het plan had om naar 
haar ouden in Hengelo ( 0) te gaan; dat uit 
deze gegevens bleek, dat Mej. Jager als min
derjarige in concubinaat leefde en als .zoda
nig niet als een zelfstandig object met eigen 
maatschappelijke positie kon worden aange
merkt en dat, indien hulp verleend moest 
worden, deze diende te bestaan in het terug
brencen van deze minderjarige onder de ou
derlijke hoede, geheel in overeenstemming 
met de beginselen van het Burg. Wetboek, 
volgens welke beginselen de kinderen bij de 
ouden behoren, althans zolang deze niet uit 
de ouderlijke macht ontzet zijn; dat Mej. Ja
ger Rooms-Katholiek bleek te zijn; dat haar 
in overweging werd gegeven eens te gaan 
praten met de pastoor; dat door meerge
noemde Directeur, bij afwezigheid van de 
pastoor, de kapelaan van te vorei:i telefonisch 
werd ingelicht; dat daarbij ia medegedeeld, 
dat de bevalling van Mej. Jager aanstaande 
was: dat om betaling van bevallinpkoeten 
niet verzocht i■; dat later telefonisch werd 
medegedeeld, dat van kerkelijke zijde geen 
enkele hulp te· verwachten was; dat in de 
middag van dezelfde dag· Mej. Jager bezocht 
is door de maatschappelijk werkster van de 
dienst; dat Mej. Jager aan deze maatscha1>
pelijk werkster eveneens mededeelde dat rij 
met het oog op haar aanstaande bevalling 
niet alleen in de woonwagen kon blijven en 
dat het daarom wel noodzakelijk zou zijn, dat 
zij naar haar ouders ging; dat de maatacha1>
pelijk werkster haar toegezegd heeft, dat zij, 
in afwachting van --haar vertrek naar haar 
ouden, wel voor eenmaal zou kunnen wor
den geholpen; dat de maatachappelijk werk
ater uit het verdere onderhoud de indruk 

· kreeg, dat de bevalling zeer aanstaande was 
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en dat het gewen1t wa1 het vertrek, waan, 
mede Mej. Jager vrijwillig imtemde, oog die" 
zelfde dag te doen plaats vinden; dat, nadat 
hiervan rapport was uit&ebracht aan de dir 
recteur van de dienst voor Sociale Zaken, 
besloten werd haar nog diezelfde dag in do 
gelegenheid te at.ellen naar haar ouders tet 
gaan; dat, aangezien Mej. Jager niet ovet-
enig geld beachikte, haar toen f 3 reiagelct 
verstrekt ia; dat Mej. Jager uitdrukkelijk 
verklaard beeft. dat zij uitsluitend als con" 
cubine de huishouding van J. W. Hofman r 
deed, dat het overigens nog de vraag blijft of. 
indien Mej. Jager wel eens ging venten, deze 
bezigheid, bij woonwagenbewonera meeatal 
gepaard gaande met bedelen, aangemerkt 
dient te worden als de uitoefening van een • 
beroep, waarmede men in zijn levenaonder
houd voorziet; dat de onjuiste verhouding 
tuuen Mej. Jager en Hofman, namelijk het 
in concubinaat leven, in geen geval door het 
verlenen van ondersteuning diende te wor
den vergemakkelijkt en bestendigd, maar 
veeleer moest beëindigd worden; dat de ver
wijzing van de minderjarige naar haar ouden 
de enig juiste weg was; dat Hofman, nog ge
huwd met H. J. Michielaen, op 18 Jan. 1949 
een hernieuwde aanvraag om vergunning tot 
het gebruiken als woning van een woonwagen 
heeft ingediend; dat op deze aanvraag door 
hem ala inwonende, waarvoor ingevolge art. 5 
van de wet op woonwagens en woonschepen 
vergunning tot inwoniq vereist ie, niet op
gegeven werd Mej. Jager; dat gevoeglijk kan 
worden aangenomen, dat op de reeds lopen
de verpnning evenmin de concubine Mej. 
Jager vermeld stond, zodat zeer terecht de 
met de wet in strijd zijnde toestand onmid
dellijk beëindigd diende te worden; dat op 
Mej. Jager art. 22 van meergenoemde woon
wagenwet van toepasaiog was; 

O. dat allereerst de vraag beantwoord moet 
worden, of aan een gemeentebestuur afschui
ving kan worden verweten, indien het in
vloed uitoefent op de komst van een in be" 
hoeftige omstandigheden verkerende min
derjarige in de verblijfplaats van zijn ouders, 
waardoor de terugkeer van de .minderjarige 

dat blijken■ de overgelegde stukken Fran
ciaca Jager, die, toen .zij %Îc:h op 24 Jan. 1949 
met een verzoek om onderateuning tot de 
Dienst voor Sociale Zaken van het gemeente
bestuur van Winterswijk wendde, gedurende 
anderhalf jaar met medeweten van haar ou
den in concubinaat had geleefd met J. W. 
Hofman, op grond waarvan kan worden aan
genomen, dat de gezinseenheid feitelijk was 
verbroken; 

dat voorts uit de stukken blijkt, dat Fran
ciaca Jager niet meer voor haar levensondtt
houd van haar ouden afhankelijk was; 

dat onder deze omstandigheden geoordeeld 
moet worden, dat Francisca Jager, toen zij 
tengevolge van de arrestatie van J. W. Hof
man en in verband met de omstandigheid, 
dat haar bevalling aanataande was, in be
hoeftige om1tandigheden kwam te verkeren, 
.zelfstandig voor ondersteuning in aanmer
king kwam; 

dat het gemeentebestuur van Winterswijk 
door Mej. Jager, in stede van ondersteuning, 
reiageld te verstrekken om naar Hengelo, de 
verblijfplaats van haar ouders, te vertrek
ken, op haar komst in laatst&enoemde ge
meente, alwaar zij na korte tijd onderateund 
moest worden, invloed in de .zin van art. 40 
der Armenwet heeft uitgeoefend; 

Gezien de Armenwet: 
Heben goedgevonden en verstaan: 
te bellissen, dat de door het gemeentebe

stuur van Hengelo (0) betaalde bevallings
kosten en kosten van tijdelijke ondenteu
ning van Franciaca Jager ten laste komen 
van de gemeente Wintenwijk. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

1 October 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Beeluit 10 Oct. 1945 S. F 221 art. 2). 

Van de besliuing van de Minister op 
het verzoek van appellant tot her.ziening 
van het hem verleend ontslag staat geen 
beroep op de Kroon open. 

onder de ouderlijke hoede bevorderd wordt; Wij JULIANA, em..; 
dat te dien aanzien geoordeeld moet wor- Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den, dat het gezin in de bestaande maat- X, oud-burgemeester der gemeente IJ, tegen 
achappij een eenheid vormt. waarvan de va- de hem bij schrijven van Onze Minister van 
der het hoofd ia, die als zodanig voor het Birmenlandse Zaken van 28 Dec. 1948, no. 
gezin heeft te zorgen, sodat, wanneer een 2311, Afdeling B.B.Kabi.net Bureau Be-
minderjarige hulp nodig heeft, als algemene stuurszaken gedane mededeling, dat geen 
regel moet worden aangenomen. dat de llteun termen eanwe.zig zijn voor herziening van de 
rûet aan dit lid van het gezin a&onderlijk beschikking van de toenmalige Mirûster van 
wordt verleend, doch aan de vader als hoofd Binnenlandse Zaken van 2 Oct. 1946, no. 
van het gesin, die immers in dat geval niet 4635, Afdeling B.B.Kabinet Bureau Be· 
bij machte ia, zijn gezin het noodzakelijke 1tuurszaken, waarbij aa.n hem overeenkom
levenaonderhoud te verschaf fen; stig het advia van de Commissie van Advies, 
· dat derhalve de vader de annJaatice ~ wie • bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuive-
de ondersteuning wordt verleend, zodat de ringsbesluit 1945. met toepauing van artikel 
vraag naar een domicilie voor onderstand ' 1, aub b, van het Koninklijk besluit van 10 
van de minderjarige niet behoeft te worden Oct. 1945, Staatsblad no. F 221, ontllag it 

· opgeworpen; verleend als bwgemeeater der gemeente IJ, 
dat echter in ieder bijzonder geval moet I sonder het praedicaat eervol, met toekenniiw 

worden nagegaan of de algemene regel geen van wachtgeld; 
ui~ondering li~dt; De Raad vaa State, Afdeling voor de Oe-
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achillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 7 
April 1949, no. 469/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandae Zaken van 6 Mei 1949, no. 
868, afdeling Binnenlands Bestuur, Kabinet 
(bureau Beatuuruaken); 

0. dat de Minister van Binnenlandse Za
ken bij voormelde beschikking van 2 Oct. 
1946 aan X ·met ingang van evengenoemde 
datmn als burgemeester en als ambtenaar 
van de burgerlijke stand der gemeente IJ 
ontslag heeft verleend, ala bedoeld in artikel 
1, aub b, van het Koninklijk besluit van 10 
October 1945, Staatsblad no. F 221, en hem 
een wachtgeld heeft toegekend op de voet als 
voor de burgerlijke Rijksambtenaren, be
doeld in artikel 2, onder b, van het Ko
ninklijk besluit van 3 Aug. 1922, Staatsblad 
no. 479, ,edert gewijzigd, is bepaald; 

dat de beachikking steunt op de overwe
ging, dat genoemde burgemeester op grond 
van zijn houding in verband met de bezet
ting niet in .zijn ambt kan worden gehand
haafd; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 geadviseerd had aan X voor
noemd ongevraagd ontslag te verlenen ale 
bedoeld in artikel l sub b van het Konink
lijk besluit van 10 October 1945 Staatsblad 
no. F .221, terwijl deze Commi11ie zich t.er 
zake van een eventuele wachtgeldregeling 
refereerde aan het oordeel van de Minister; 

dat, nadat X bij schrijven van 23 Dec. 
194 7 aan de Minister van Binnenlandse Za
ken herziening van de beschikking vari 2 Oct. 
1946 had gevraagd, dez;e Minister bij schrij
ven van .28 Dec. 1948, no. .2311, Afdeling 
B.B. Kabinet (bureau Bestuuruaken) aan 
requestrant heeft medegedeeld, dat hij, Mi
nister, na nauwgezette bestudering van het 
ter zake betrekkelijke dossier, waarbij niet 
gebleken is van feiten en omstandigheden, 
welke bij het eerste onderzoek niet in het ge
ding zijn geweest, tot de conclusie is geko
men, dat niet gezegd kan worden, dat de in
dertijd genomen besli11ing · onjuist is ge
weest; dat hij de· tijdens de bezetting door 
requestrant gemaakte beleidsfouten, ook in
dien hij in aanmerking neemt, dat reques
trant in verschillende aangelegenheden van 
een goede houding heeft blijk gegeven, van 
zo ernstige aard acht, dat requestrant niet in 
.zijn ambt kon worden gehandhaafd; dat mj, 
na ampele overweging van alle ter zake be
trekkelijke factoren dan ook geen vrijheid 
kan vinden een herziening van het verleen
de ontslag in overweging te nemen; 

dat X bij Ons in beroep ia gekomen; 
0. dat van een op grond van het Konink

lijk besluit van 10 Oct. 1945 (Staatsblad no. 
F 221) verleend ontslag blijkens artikel 2 
van dit bealuit in verband met artikel 9 van 
het Zuiveringsbesluit 1945 binnen een en 
twintig dagen beroep op Ons openstaat, in
dien dit ontslag is verleend in afwijking van 
h4t advies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van ge
not:m.d Zuiveringsbesluit; 

dat mitsdien de appellant in zijn op 3 Jan. 
1949 ingediend beroep tegen het hem op 2 

Oct. 1946 in overeenstemming met het advies 
van de Zuiveringacommissie verleende ont
slag niet kan worden ontvangen; 

dat van de be1lissing van Onze Minister 
op het verzoek van de appellant tot herzie
ning van zijn ontalag geen beroep op Ons 
openstaat, %0Clat ook te dezen aanzien de ap
pellant niet-ontvankelijk ia te achten; 

Gezien de genoemde besluiten; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant in .zijn beroep niet-ontvanke

lijk te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

3 October 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228e). 

In de gemeente bestaat voor de ont
aluiting van bouwterrein behoefte aan de 
aanleg van een dwarsstraat over een be
paald perceel. Om deze dwarsstraat te 
kunnen aanleggen heeft de Raad met de 
eigenaar van dat perceel een overeen
komst gesloten als in het K. B. omschre
ven. Wel brengt deze overeenkomst voor 
de gemeente financie1e gevolgen mede" 
doch, gelet op de omvang hiervan ener
zijds en het belang van de gemeente 
anderzijds, ontmoet goedkeuring van 
deze overeenkomst geen overwegend 
bezwaar. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Culembotg. tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van H Febr. 1949, No. 82-11-2, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van voornoemde gemeenteraad van 20 Sept. 
1948, tot het om niet aanvaarden van een 
stuk grond van J. L. Wiggelinkhuizen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Sept. 1949, No. 1069/1; 

Op de voordracht van Onze Miniam van 
Binnenlandse Zaken van 26 Sept. 1949. af
deling Binnenlands Bestuur, bureau Finan
ciën, No. 29757; 

0. dat de raad der gemeente Culembotg 
in .zijn vergadering van 20 Sept. 1948 heeft 
bealoten voor de gemeente Culemborg van 
de heer J. L. WiggelinkhUÏJJen te Culemborg 
om niet te aanvaarden het op de bij dit be
sluit behorende tekening met rode omlijninc 
aangegeven gedeelte van het perceel, lra
daatraal bekend gemeente Culemborg, 8Cdic 
B. No. 12 2 7, ter grootte van 540 M 2 en zulks 
onder een 11-tal voorwaarden, waarvan die 
onder 5, 6 en 7 luiden: 

5. de kosten van de aanleg van de op het 
perceel aectie B. No. 122 7 aan te leggen 
straat met bijkomende kunstwerken ( ver
lichting, riolering e.d.) zijn voor rekening 
van de gemeente; 

6. verkoper verplicht .zich aan de ge
meente te verkopen de beide voor wonin&
bouw bestemde gedeelten van het perceel 
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sectie B. No. 1227, respectievelijk groot 394 
en 351 M2, tegen een nader overeen te ko
men koopsom; 

7. het totale onder 6 bedoelde bedrag zal 
worden beschouwd als afkoopaom voor de 
baat- en(of) bouwterreinbelasting, welke na 
aanleg van de straat van het onderhavige 
perceel zou kunnen worden geheven; 

dat Ged. Staten van Gelderland aan dit 
raadsbesluit bij hun besluit van 24 Febr. 
1949, No. 82-II-2, goedkeuring hebben ont
houden, daarbij overwegende, dat tegen de 
voorwaarden, waaronder de aanvaarding van 
de onderhavige grond plaats vindt, bezwaren 
bestaan, welke op het volgende neerkomen; 
dat de gemeente door het aanleggen van een 
straat op het onderhavige terrein aan weers
zijden van deze straat bouwterrein voor der
den ontsluit; dat de kosten van deze straat
aanleg blijkens punt 5 van de in het raads
besluit opgenomen voorwaarden, voor reke
ning van de gemeente komen; dat weli•waar 
Wiggelinkhuizen als compensatie voor zijn 
aandeel in de kosten van deze straataanleg, 
behalve het gratis afstaan van de grond, be
nodigd voor de straataanleg, zich wrplicht 
aan de gemeente te verkopen de beide op de 
overgelegde situatietekening met 1 en 2 
aangegeven voor woningbouw bestemde ge
deelten van het perceel sectie B. No. 1227, 
respectievelijk groot 394 en 351 M2, tegen 
een nader overeen te komen koopsom, welke 
dan volgens punt 7 der meergenoemde voor
waarden zal worden beschouwd als afkoop
som voor de baat- en( of) bouwterrein belas
ting, die na aanleg van de straat van het 
onderhavige perce~l zou kunnen worden ge
heven, doch dat een en ander geacht moet 
worden ~t voldoende te zijn om het aandeel 
in de kosten van de aanleg van de straat, 
hetwelk ten laste van Wiggelinkhuizen of 
eventuele anderen zou moeten komen, te 
dekken: dat dit betekent een afwijking van 
de nmmale gang van zaken, dat bouwter
reinen evenredig worden belast met de kos
ten van wegenaanleg, enz.; dat een dergelijke 
afwijking niet in het financieel belang der 
gemeente mo~t worden geacht; dat mitadien 
het onderhavige raadsbesluit niet voor goed
k~uring in aanmerking kan komen; 

dat d~ appellant in beroep aanvoert, dat 
Ged. Staten naar _zijn mening te eenzijdig de 
nadruk legge:i op de belangen, welke de heer 
Wiggelinkhuizen bij deze transactie heeft en 
niet voldoende rekening houden met de 
daaraan ook voor de gemeente verbonden 
belangen; dat toch op dit perceeltje grond 
een straat moet worden aangelegd, die als 
verbindingsweg van groot belang is voor de 
ontsluiting als bouwterrein van de achter de 
Dahliastraat gelegen gronden; dat het der
halve niet juiat zou sijn om de gehele kosten 
van de aanleg van dit straatje ten laste te 
brengen van het door die aanleg ter weers
àjden daarvan ontsloten wordende bouw
terrein; dat verder deze afstand niet los kan 
worden gezien van de verkoop van de beide 
stroken van perceel Sectie B. No. 1227. tot 

welke verkoop de heer Wiggelinkhuizen zich 
ingevolge voorwaarde 6 van het raadsbesluit 
verplicht; dat de heer Wiggelinkhuizen inge
volge deze voorwaarde de voor deze verkoop 
te bedingen prijs, die overigens vrij willekeu
rig kan zijn, weder in de gemeentekas moet 
storten, welke som ingevolge voorwaarde 7 
beschouwd zal worden als zijn aandeel in de 
kosten van de onderhavige straataanleg; dat 
het er dus in feite op neerkomt, dat de heer 
Wiggelinkhuuen 1285 M2 grond gratis aan 
de gemeente afstaat en de gemeente als te
genprestatie daarvoor een verbindingsweg 
moet aanleggen van :!: 540 M2; dat de ge
meente bij het bezit van deze stroken groot 
belang heeft, omdat zonder dit bezit de 
daaraan onmiddellijk grenzende delen van 
de haar in eigendom toebehorende percelen, 
Sectie B. Noa. 1193 en 347 als bouwterrein 
waardeloos .zijn; dat het derhalve heel moei
lijk, zo niet ondoenlijk is, om hier uit te 
maken of in geld uit te drukken welk belang 
de gemeente en welk belang de heer Wigge
linkhuizen ieder voor zich bij deze weg
aanleg heeft; dat de overweging van Ged. 
Staten, dat deze transactie ,,niet in het fi
nancieel belang der gemeente moet worden 
geacht", dan ook meer het karakter heeft 
van een bewering dan van een bewijs; dat 
hij, vooropstellende, dat hier elke bereke
ning kan worden aangevallen met het oog 
op de subjectieve belangenbepaling van bei
de partijen, een poging wil doen een opzet in 
cijfen te geven, er daarbij van uitgaande, 
dat de belangen van beide partijen gelijk 
zijn, dat hij daarbij tot de volgende cijfers 
komt: 

a. oppervlakte van de straat, waarbij 
Wiggelinkhu.izen onmiddellijk belang heeft 
en direct ia gebaat, 480 M2, berekend tegen 
een globale prij1 van f 20 de M2 is 20 X 480 : 
2 is f 4800 

b. afstand van 1285 M2, gerekend tegen 
f 2,50 de M2, een prijs, waarvoor enige jaren 
geleden in die omgeving grond is gekocht is 
f 3212,50; 

dat deze verhouding hem niet onredelijk 
· voorkomt zulks met het oog op het bepaalde 
in art. 281 der Gemeentewet, waar als de 
grondslag der baatbelasting wordt aange
geven "een billijke bijdrage in de kosten van 
door of met·medewerking van het gemeente
bestuur tot stand gebrachte werken, waar
door eigendommen (van derden) zijn ge
baat"; 

0. dat blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten in de gemeente Culemborg voor de 
ontsluiting van bouwterrein behoefte bestaat 
aan de aanleg van een dwarsstraat over per
ceel B. No. 1227; 

dat zij om deze dwarsstraat te kunnen 
aanleggen met de eigenaar van genoemd per
ceel ia overeengekomen gelijk boven ia aan
gegeven; 

dat weliswaar deu overeenkom■t voor de 
gemeente financiële gevolgen medebrengt, 
doch dat, gelet op de omvang hiervan ener
zijds en het belang van de gemeente anda--
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sijds, geoordeeld moet worden, dat goedkeu
ring van de overeenkomst geen overwegend 
bezwaar onbnoet; 

Gezien de Gemeentewet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

·sluit van Ged. Staten van Gelderland, aan 
het genoemd besluit van de raad der ge
meente Culemborg van 20 Sept. 1948 alsnog 
goedkeuring te verlenen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 
belast enz. 

(A.B.) 

4 October 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet rechtspositie burgerlijke gezags
dragen en leden Tweede Kamer S. G 
112 art. 3 j°. art. 16). 

Nadat appellant ingevolge art. 2 eer
ste lid van het Besluit tijdelijke voor
ziening bestuur Provinciën en Gemeen
ten sedert 5 Mei 1945 met de vervulling 
van het ambt van burgemeester was be
last, is hij bij beschikking van de Mi
nister van 19 Dec. 1945 met ingang van 
die datum daarvan ontheven en is hem 
bij K. B. van 23 Juni 1948 krachtens de 
Wet rechtshentel overheidspenoneel 
1946 op zijn verzoek, gerekend met in
gang van 14 Dec. 1945 eervol ontslag 
verleend. De aanspraak van appellant 
op bezoldiging van 6 Mei-14 Dec. 1945 
steunt op het hem bij genoemd K. B. 
verleend rechtsherstel. Door te besluiten 
geen gelden te voteren voor uitbetaling 
van salaris van 6 Mei-14 Dec. 1945 
nam de gemeenteraad geen beslissing 
ingevolge de Wet Stbl. G 112, doch ont
trok hij zich aan een op het gemeente
bestuur krachtens de gemeentewet rus
tende verplichting. Appellant is derhal
ve in zijn, krachtens art. 16, lid 3, der 
Wet Stbl. G 112 ingesteld betóep niet
ontvankelijk. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

"Mr J. A.S. Holland te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van de raad der gemeente Bent
huizen, van 1 Nov. 1948 inzake de beschik
baantelling van het vereiste crediet voor uit
betaling van de aan hem over het tijdvak 
van 6 Mei 1945 tot 14 Dec. 1945 ala burge
meester-secretaris van Benthuizen toeko
mende bezoldiging; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
-schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Sept. 1949, no. 1181!i; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 Sept. 1949, no. 
1872, afdeling Binnenlands Bestuur Kabinet 
(bureau Bestuurszaken); 

0. dat de raad der gemeente Benthuizen 
infijn vergadering van 1 Nov. 1948 heeft be-
111~, geen gelden te voteren voor de door 
Mr J. A. S. Holland verzochte uitbetaling 
van salaris ala burgemeester-secretaris der 

gemeente Benthuizen over het tijdvak 6 Mei 
1945 tot 14 Dec. 1945; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
Mr J. A. S. Holland heeft verzocht hem in 
verband met het besluit van de Prinses Re
gentea van 23 Juni 1948, no. 19, het hem 
toekomende salaris als burgemeester-secre
taris over het tijdvak van 6 Mei 1945 tot 14 
Dec. 1945 te willen doen uitbetalen; dat ge
noemd besluit inhoudt, Mr J. A. S. Holland 
met herziening van het aan hem tijdens de 
bezetting verleende ontalag op zijn verzoek, 
gerekend met ingang van 14 Dec. 1945, eer
vol ontslag te verlenen als burgemeester det 
gemeenten Benthuizen en Moerkapelle; dat 
blijkens de overwegingen van het besluit het 
door de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandse Zaken bij besluit 
van 15 Nov. 1941, B.Z. no. 3, Kabinet, met 
ingang van die datum op verzoek van Mr 
Holland verleende eervol ontslag geacht kan 
worden verband te houden met de bezetting, 
zodat het ontslag voor herziening in aan
merking komt; 

dat niet nader in het besluit is aangegeven, 
op welke gronden het ontslag geacht kan 
worden met de bezetting verband te houden; 
dat het de raad bekend is, dat destijda het 
ontslag is verleend op gronden niet aan de 
bezetting ontleend; dat overigens de wet van 
11 Mei 1946, G 112, waaraan Mr Holland 
zijn aanspraken op sijn salaris als burge
meester-secretaris over de periode van 6 Mei 
1945 to 14 Dec. 1945 ontleent, uitsluitend 
spreekt van de bezoldiging verbonden aan 
het ambt van burgemeester; dat Mr Holland 
derhalve in elk geval geen aanspraak kan 
maken op de bezoldiging als secretaris der 
gemeente gedurende genoemd tijdvak; 

dat Mr J. A. S. Holland van dit besluit in 
beroep ia gekomen, aanvoerende, dat hij op 
10 Mei 1940 in de gemeente Benthuizen het 
ambt van burgemeester bekleedde en mits
dien ingevolge artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 5 Sept. 1944, Staatsblad E 861 dit 
ambt na de bevrijding opnieuw vervulde; dat 
de Commissaris der Koningin in de provincie 
Zuid.bolland bij beschikking van 14 Juni 1945 
besloot hem, appellant, als burgemeester der 

, gemeente Benthuizen en Moerkapelle tijde
lijk te vervangen, met ingang van de dag, 
waarop het grondgebied dezer provincie •in 
bijzondere staat van beleg is komen te ver
keren; dat deze ambtsvervulling bij beachik
king van de Minister van Binnenlandse Za
ken van 9 Januari 1946 werd beëindigd per 
14 Dec. 1945; dat hem daarna bij Koninklijk 
besluit van 23 Juni 1948, no. 19, bij wege 
van rechtshentel, op zijn verzoek, gerekend 
met ingang van 14 Dec. 1945 eervol ontslag 
werd verleend als burgemeester der gemeen
ten Benthuizen en Moerkapelle, onder over
weging, dat het destijds (in de bezetting) ge
dane verzoek om ontslag geacht kon worden 
verband te houden met de bezetting, zodat 
dit voor herzièning in aanmerking kwam; 
dat ingevolge artikel 3, le lid, van de Wet 
van 11 Mei 1946, Staatsblad G 112, degene, 
die ingevolge artikel 2, le lid, van vorenver-
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meld Koninklijk besluit van 5 Sept: 1944, 
Staatsblad É 86, het ambt van burgemeester 
vervult, dan wel zou vervullen, indien hij niet 
overeenkomstig de leden 32 4 en 5 van dat 
artikel zou zijn vervangen, te rekenen van 
het in artike.1 1, le lid, van dat besluit be
doelde tijdstip af, het volle bedrag zijner 
bezoldiging geniet tot het tijdstip met in
gang waarvan hij door de Koningin ia ont
slagen of de ambuvcrvulling ingevolge be
schikking van de Minister van Binnenlandse 
Zaken gegrond op artikel 2, 5e lid, van dit 
besluit E 86 iB geëindigd; dat hij zich op 
grond hiervan tot de raad der gemeente 
Benthuizen heeft gewend met het verzoek 
het vereiste crediet beschikbaar te willen 
stellen; dat hij zich met de afwijzende beslis
sing van de raad niet kan verenigen; dat de 
vraag, of het hem in 1941 op zijn verzoek 
verleende ontslag verband houdt met de be
zetting, zodat het voor herziening in aan
merking komt, niet terzake dienende moet 
worden geacht; dat toch als vaststaande moet 
worden aangenomen, dat hij, appellant, na 
de bevrijding het burgemeeatenambt zou 
hebben vervuld, indien hij niet krachtens 
artikel 2, 3e lid, van het bealuit E 86 ware 
verv11naen en dat daarmede aan de voor
waarden van artikel 3, le lid, van de meer
genoemde wet van 11 Mei 1946, Staatsblad 
G 1 U, i1 voldaan; dat hij ook de mening niet 
kan delen, dat hij als secretaris geen aanspra
ken zou hebben; dat immers deze functie -
in verband met de aanwijzing ingevolge arti
kel 3 van de gemeentewet van de gemeente 
Benthuizen al1 gemeente, waar de bediening 
van secretaris door de burgemeeater wordt 
bekleed - zo na aan het burgemeestenchap 
is verbonden, dat hij, toen hem verhinderd 
werd ala burgemeester op te treden, even
eens het secretariaat niet kon uitoefenen; dat 
aan de toekenning van de bezoldiging ook 
niet in de weg kan staan het bepaalde in ar
tikel 112 van de gemeentewet, aangezien 
moet worden aangenomen, dat de vorenge
noemde wet van 11 Mei 1946, Staaablad G 
112. als lex 1pecialia een afwijkend en voor
ranc hebbend voonchrift bevat; 

0. dat de appellant, nadat hij i.ngcvolge 
artikel a, eerste lid, van het ,,Besluit Tijde
lijke Voorziening Bestuur Provinciën en Ge
meenten" sedert 5 Mei 1945 met de ver
vulling van het ambt van burgemeester der 
gemeenten Benthuizen en Moerkapelle was 
belast, bij besclûkking van de toenmalige 
Minister van Binnenlandse Zaken van 14 
Dec. 1945, no. 2982 III, Afdeling B.B. Ka
binet (Bureau Bestuunzakcn), gewijzigd bij 
beschikking van 9 Jan. 1946, no. 2982 IV, Af.
deling B.B. Kabinet (Bureau Bestuurua
ken). gerekend met ingang van 14 Dec. 1945 
van voornoemde ambten ia ontheven; 

dat Wij. als Regentes van het Koninkrijk, 
venro)gcna bij besluit van 23 Juni 1948, no. 
19, op grond van de Wet rechtshentel over
heidspersoneel 1946, aan de appellant, met 
herziening van het hem tijdens de bezetting 
verleende ontslag, op zijn verzoek, gerekend 
met ïn&ang van 14 Dec. 1945, eervol ontslag. 

hebben verleend als burgemeeeter der ge-
:meenten Benthuizen en Moerkapelle; 

dat in verband hiermede geoordeeld moet 
.worden, dat de aanapraak van de appellant 
op bezoldiging over de periode van 6 Mei 
1945 tot 14 Dec. 1945 steunt op het hem, bij 
Ona evenvermeld besluit, verleende ra:hta
heratel, krachtens hetwelk hij tot 14 Dec. 
1945 met het ambt van burgemeester der g~ 
meenten Benthuizen en Moerkapelle was be
kleed; 

dat de appellant ook ze.lf, zoals blijkt uit de
eerste overweging van het besluit van de 
raad der gemeente Benthuizen van 1 Nov. 
1948 zijn verzoek aan burgemeester en wet
houders der gemeente Benthuizen om beta
ling van njn salaris over de evenvennelde· 
periode deed steunen op het hem verleende. 
rechtshentel; 

dat derhalve de raad der gemeente Bent
huu:en, door op 1 Nov. 1948 te besluiten,. 
geen gelden te voteren voor de uitbetaling 
van salaris ala burgemeeater-eecretaris der
gemeente Benthuizen over het tijdvak van 
6 Mei tot 14 Dec. 1945, geen besliuing nam" 
zoals door de appellant wordt ,gesteld, inge
volge de "Wet rechtspositie burgerlijke ge-
zagsdragen en leden Tweede Kamer~', doch 
zich onttrok aan een op het gemeentebe
stuur, krachtens de gemeentewet. rustende· 
verplichting; . 

dat de appellant derhalve ten onrechte van. 
mening is, dat hij krachtens artikel 16, lid 3" 
van de ,._Wet rechtspoaitie burgerlijke ge
zagsdragers en leden Tweede Kamer" voor
ziening kan vragen tegen het evenvermelde 
besluit van de raad der gemeente Benthui
zen; 

dat de appellant mitsdien in sijn beroep· 
niet-ontvankelijk moet worden· va-Idaard; 

Gezien de "Wet rechtspoaide burgerlijke 
gezagsdragers en leden Tweede Kamer" 
( Staatablad G 112); 

Hebben goedcevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

4 Octob« 1949. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambt.ena
renwet 1929 artt. 74 en 1). 

Het niet-toezenden van een afschrift 
der contra-memorie levert geen grond op 
voor vernietiging der aangevallen uit
spraak, daar niet aannemelijk is, dat 
eiser daardoor in zijn belangen in noe
menswaardige mate is geschaad, te min
der nu de c. m. ter visie heeft gelegen en 
ook door eiser bij het a.g. ia ingezien. 

De deurwaarder der plaatselijke J>e.. 
lastingen, wiens beloning niet bij de 
maand of langer is bepaald, is wel amb
tenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929, doch niet in de zin van het 1e
meentelijke ambten&reme1lement. 
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. D., wonende te B., gemeente A., eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente A., gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat burgemeester en wethouders van 

A. bij brief van 9 Februari 1949 aan eiser 
het volgende hebben bericht: 

.. Naar aanleiding van Uw verzoek, dd. 
25 J"anuart 1949, om salarisverhoging delen 
w1j U mede, dat. wij vanaf 1 April a.s. geen 
gebruik meer wensen te ma.ken van Uw 
diensten voor de betekening van dwa.ngbe-
velén. · 

Met Ingang van genoemde datum ver
lenen w1j U eervol ontslag als ambtenaar, 
belast met de betekening van stukken, be
treffende vervolging ter invordering van 
plaatselijke belastingen en de tenuit\roer
legging van dwangbevelen, onder dank 
voor de door U tn die betrekking bewezen 
diensten."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 6 Mei 1949 - naar 
welker Inhoud hierbij wordt verwezen -
het beroep, dool' eiser tegen het in die 
brief vervatte besluit gericht, ongegrond 
heeft verklaard: 

0. dat ets-er tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft Ingesteld en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden 
héeft verzocht die uitspraak te vernietigen 
en het besluit van bu'.rgemeester en wet
houders van A., waarvan hem bij voormel
de brief van 9 Februari 1949 kennis ts ge
geven, te vernietigen, althans nietig te ver
klaren; 

In reohte: 
0. dat etser als eerste grief tegen de 

aangevallen uitspraak heeft aangevoerd, 
da.'t hem van de contra-memorie, waarvan 
tn die uitspraak melding wordt gemaakt, 
geen afschrift is gewnden overeenkomstig 
art. 74, lid 6, der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat echter, aangenomen d&t dit ver
zuim inderdaad is gepleegd, zulks geen 
grond oplevert voor vemtettgtng der uit
spraak, daar niet aannemelijk ts, dat etser 
daardoor in zijn belangen tn noemenswaar
dige mate Is geschaad, te minder nu de 
contra-memorie wel deel heeft uitgemaakt 
van de gedingstukken, welke vanwege het 
Ambtenarengerecht overeenkomstig art. 87 
der Ambtenarenwet 1929 voor eiser ter in
zage zijn gelegd en door hem ook zijn In
gezien; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat 
eiser door burgemeester en wethouders va.In 
A.., met toepassing van art. 294 der Ge
meentewet, ingaande 1 October 1986 tot 
wederopzeggens was aangewezen voor de 
betekening van stukken betreffende ver
vèlging ter invordering van ptaatselllke be-

. Iaàtingen en tenuitvoerlegging van dwang
be"t-elen; 

da zijn beloning in die functie van deur-

waarder der plaatselijke belastingen -
leieers hoofdberoep was deurwaarder bij de 
larr.-rechtbank te X - aanvankelijk be
halve uit wisselende inkomsten tevens 

1 heeft bestaan uit een vaste vergoeding van 
f 95 per jaar, doch met ingang van 1 Jull 
1940 is vervangen door een beloning van 
f 2 per door hem betekend dwangbevel; 

0. dat ingevolge het le lid van art. 1 vwn 
het ambtenarenreglement der gemeente A.. 
voor de toepassing van dit reglement on
der ambenaren worden verstaan de per
sonen, die in directe dienst der gemeente 
werkzaam zijn. wier arbeidsduur overeen
komt met de nonnale arbeidsduur bij de 
verschillende takken van dienst en wier 
loon bij de m.a:a.nd of langer wordt bepaald; 
terwijl volgens het 3e lid van d&t artikel 
voor "de ambtenaren" (hiermede zijn in dit 
lid blijkbaar bedoeld degenen, die in direct& 
dienst der gemeente werkzaam zijn en wier 
loon bij de maand of langer wordt be
paald), wier arbeidsduur niet overeenkomt 
met de normale arbeidsduur, een aantal air
tikelen van dat reglement van toepassing
zijn verklaard; 

0 dat de Raad met het Ambtenarenge
recht van oordeel is. d&t eiser in· zijn on
derhavige betrekking wel was ambtenaar 
in de zin der Ambtenarenwet 1929, maar 
althans sedert 1 Juli 1940 niet in de zin 
van voormeld ambtenarenreglement, ver-
mits hij sedert deze datum geen loon ge
noot, hetwelk bij de maand of langer was 
bepaald; 

0 dat de Raad mitsdien, als in strijd met 
de duidelijke bewoordingen van het te Ud 
van art 1 van het Ambtenarenreglement, 
verwerpt eisers opvatting, dat hieronder-
vallen alle ambtenaren der ·gemeente A, 
met uitzondering alleen van diegenen, ge
noemd In de leden 2, 3 en 4 van d&t arti
kel; 

dat ook niet van belang is etsers mede
deling, d&t het door hem wegens het be
tekenen van dwangbevelen en het uitbren
gen van andere explotten verdiende loon 
door de gemeente jaarUJks in één of twee 
termijnen wordt uitbetaald, aangezien dit 
onaangetast laat, dat zijn beloning niet bij 
de maand of langer Is bepaald als bedoeld 
in art 1, lid 1, van het ambtenarenregle
ment, immers niet op een bedrag per 
maand of langer Is vastgesteld, maar ge
heel afhankelijk is van de verrichte werk
zaamheden; 

dat evenmin van betekenis Is, of - en 
zo Ja. in hoeverre - het ambtenarenregle
ment op eiser van toepassing is geweest 
vóór 1 J"uli 1940, omd.84 moet worden aan
genomen, dat dan sedert de enkele wijzi
ging per deze datum In etsers loonbepaUng 
het reglement op hem in het geheel niet 
meer toepasselljk geweest is; 

0. dat het Ambtenarengerecht bij de be
oordellng van de vraag, of het aan eiser 
bij het bestreden besluit verleende ontslag 
In strijd is met de toeP8,88el1jke algemeen 
verbindende voorschrifen. voormeld amb
tênarenreglement derhalve terecht bulten. 
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aanmerking heeft gelaten, terwiJl ook ove
rigens niet ia gesteld of gebleken, d&t !Jet 
ontslag met enig toepaaselijk algemeen 
verbindend voorschrift zou strijden; 

O. dat voorts niet is gebleken, dat bur
gemeester en wethouders van A. bij het 
nemen van het bestreden besluit van hun 
bevoegdheid om een deurwaarder der plaat
selijke belastingen te ontslaan kennelijk 
een ander gebruik hebben gsnaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

dat zulks te minder 18 gebleken, daar ook 
voor de Raad vast.staat, dat het ontslagbe
sluit is genomen, omdat burgemeester en 
wethouders niet tevreden waren over eisers 
werk en een naar hun mening geschikte 
opvolger beschikbaar was gekomen; 

dat de Raad hierbij buiten beschouwing 
kan Jaten en laat, of burgemeester en wet-· 
houders met recht niet tevreden waren 
over eisers werk; 

O. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
het bestreden besluit niet kan worden aan
getast op een der in art. 68, lid 1, der Amb
tenarenwet 1929 omschreven gronden,' zo
dat eisen beroep bij de aangevallen uit
spraak terecht ongegrond Is verklaard en 
die uitspraak moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt d,a uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

4 0cto'ber 1949. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 60). 

Geheel daargelaten, of het burgerlijk 
recht juist is, dat de rechter niet ambts
halve de niet-ontvankelijkheid mag uit-
1preken, voor het administratieve recht 
gaat die stelling niet op, alleen reeds, 
omdat de administratieve rechter niet 
lijdelijk is en dus o.m. zelfstandig heeft 
te onderzoeken, of de formele voor
achriften t.a.v. het beroepsrecht in acht 
djn genomen. 

Het staat de administratie niet vrij 
om, wanneer de beroepstermijn tegen 
enig op grond van de Ambtenarenwet 
1929 aan te tasten besluit is verstreken, 
de belanghebbenden aan een nieuwe be
roepstermijn te helpen. Doet zij dit toch, 
dan geschiedt .zulks in fraudem legi11, 
hetgeen te dezen betekent in strijd met 
de wet. 

A. Stratlng, -..onende te Groningen, eiser 
in hoger beroep, · 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Groningen, gedaagde in 
hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten. van het twiato«,U,a.g: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Groningen bij schrijven, dd. 8 Februari 
19..•t. o.m. het navolgende aan eiser hebben 
bericht: 

"Naar aanleiding van Uw nevensvermeld 
schrijven delen wij U mede, dat one uit in
gewonnen informaties Is gebleken, dat het 
bestuur van de Ri,jksverzekerlngsba.nk. van 
oordeel la, dat de con.sequentie van de vroe
ger in bepaalde gevallen door die Bank 
gevolgde pra.ktl,jk, om aan ongevalsgetrof
fenen koeten van extra levensmiddelen te · 
vergoeden, noch juridisch, noch praktisch 
houdbaar is. 

"In verband hiermede moeten wij ons 
reeds vroeger Ingenomen standpunt, dat 
artikel 46 van het Ambtenarenreglement 
dezer gemeente U geen aanspraak geeft op 
een vergoeding voor uitgaven wegens aan
koop van extra. melk, eieren en boter. 
handhaven en wij zien ons derhalve ge
noodzaakt het ln Uw aangehaald schrijven 
gedaan verzoek af te wijzen." ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gro
ningen bij uitspraak van l Juni 1949, naar 
welker Inhoud hierbij wordt verwer.en, het 
door eiser (toenmaals klager) tegen het in 
dat schrijven vervatte besluit- Ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard; 

Po~t aHa: 
In. rechte: 
0. dat de eerste rechter op goede gron

den, welke de Raad overneemt en tot de 
zijne maakt, heeft beslist, dat het bestre
den besluit niets anders is dan een besluit 
niet terug te komen op een reeds eerder 
door gedaagde genomen priclpieel besluit, 
met welk eerder besluit eiser reeds vroe
ger, nl. bij schrijven van gedaagde van 9 
Juni 1947, op de hoogte was gesteld; 

0. dat In de aangevallen uit.spraak even
eens terecht en op goede gronden, zulks in 
overeenstemming met 's Raads constante 

· jurisprudentie, is overwogen, dat het be
streden besluit niet op een der gronden. 
genoemd in artikel 68, le lid, der Ambte
na.renwet 1929, kan worden aangevochten; 

0. dat zowel door. en namens eiser ale 
door gedaagde is betoogd, dat het aan de 
administratie zou vrijstaan. wa.nneer de 
beroepstermijn tegen enig op grond van 
de ~.t\m.btenarenwet 1929 aan te tasten be
sluit is verstreken, door het nemen van 
een nieuw besluit te~ke de bela.ngheb- ,. 
bende aan een nieuwe beroepstermijn t& 
helpen. zijnde door en namens eiser o.m. 
te dezen nog een beroep gedaan op het 
bepaalde ln artikel 889 Rv. en de opvatting 
met betrekking tot deze bepaling van van 
Rossem Cleveringa, dat de rechter niet 
ambtshalve de niet-ontvankelijkheid van 
het appèl mag uitspreken; 

O. dat in de aangevallen uitspraak deze 
opvatting is verworpen, zulks naar 's 
Raads oordeel terecht i 

0. toch dat, geheel daargelaten of voor 
het burgerlijk recht die opvatting van eiser 
juist is te achten, deze voor het te de7.en 
toe te passen admlniaratieve recht door 
deze Raad niet kan worden onderschreven, 
reeds op deze grond, dat de administratieve 
rechter niet lijdelijk is, hetgeen o.m. mede
brengt, dat die rechter zelfstandig heeft te 
onderzoeken, of de formele voorschriften 
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tel'7Ake van het beroepsrecht (waaronder 
dus mede begrepen de kennelijk als fataal 
bedoelde beroepstermijn) in acht zijn ge
nomen; 

dat hierbij overigens opmerking verdient, 
dat het beroep tegen het te dezen bestre
den besluit (dat van 8 Februari 1949) tijdig 
is ingesteld en mitsdien in dit geding de 
vraag van toepassing van artikel 60, 3e Ud, 
der Ambtenarenwet 1929 niet aan de orde 
komt, vermits het beroep niet is gericht, 
noch geacht kan worden gericht te zijn, 
tegen vorenvermeld besluit van gedaagde 
van 9 Juni 1947; 

dat de Raad hierbij onder de aandacht 
van partijen brengt, dat, wanneer eiser 
door overmacht tijdelijk verhinderd was 
geweest beroep in te stellen tegen gedaag
de's besluit van 9 Juni 1947, zulks hem niet 
heeft behoeven te beletten tegen dat be
sluit alsnog beroep in te stellen, zodra de 
belemmerende omstandigheden daarvoor 
waren verdwenen, en dat alsdan, met toe
pássing van artikel 60, 3e Ud, der Ambte
narenwet 1929, de mogelijkheid had bestaan 
de termijnoverschrijding voor gedekt te 
verklaren; 

o. dat gedaagde voorts bezwaar heeft 
gemaakt tegen die overweging van de aan
gevallen uitspraak, waarin is gesteld, dat 
het aan de administratie niet vrijstaat een 
betrokkene, in fraudem legls, aan een 
nieuwe beroepstermijn te helpen; zijnde 
van de zijde van gedaagde te dezen geen 
,.bedriegeltjke daad" gesteld: 

0, dat de Raad dit laatste zeer zeker on
derschrijft, doch niettemin met de ge
wraakte overweging accoord gaat, zijnde 
toch te dezen aan de gebezigde term ,,in 
fraudem legis" geen andere betekenis te 
hechten dan die van "in strijd met de 
wet"; 

0. dat mitsdien de aangevallen uitspraak, 
welke in haar geheel met juistheid is ge
wezen, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over-
wogen: 

In rechte: 
0. dat verweerder met zijn besluit om 

niet terug te komen op een reeds vroeger 
genomen besluit niet in strijd is gekomen 
met toepasselijk algemeen verbindende 
voorschriften, terwijl ook niet gezegd kan 
worden, dat verweerder bij het nemen van 
het bestreden besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor hem die 
bevoegdheid is gegeven; 

O. dat het beroep van klager dus onge
grond moet worden verklaard; 

O. dat ook de omstandigheid, dat - naar 
de gemachtigden van partijen ter terecht
zitting· hebben betoogd - partijen zich in 
die zin met elkaar hebben verstaan, dat 
verweerder in het onderhavige geding geen 
beroep zou doen op het feit, dat hij reeds 
bij sehrijven dd. 9 Juni 1947 zijn standpunt 

aan klager had kenbaar genfaakt, het Ge
recht niet tot een andere conclusie kan 
voeren; 

dat uit het betoog van bedoelde gemach
tigden of overigens uit het verhandelde 
ter terechtzitting niet is gebleken, of zo
danige afspraak reeds zou zijn gemaakt 
vóór 8 Februari 1949 dan wel nadien; 

dat het weinig aannemelijk is, dat zo
danige afspraak reeds v66rdien zou zijn 
gemaakt, waar het bestreden besluit uit
drukkelijk stipuleert dat "het reeds vroe
ger ingenomen standpunt" wordt "gehand
haafd" en daaraan dus allerminst een zelf
standig karakter is gegeven, maar, al ware 
dit anders, het de administratie in ieder 
geval niet vrij staat een betrokkene, ln 
fraudem legis, alsnog aan een nieuwe be
roepstermijn te helpen, ook niet door een 
nieuw besluit een zoveel mogelijk zelfstan
dig karakter te geven; 

dat anderzijds een afspraak. nà genoemde 
datum vanzelfsprekend niet het karakter 
van het bestreden besluit - een besluit 
om niet terug te komen op een eerder ge
nomen besluit - kan wijzigen; 

dat het Gerecht tenslotte in dit verband 
nog opmerkt, dat het ook hoogst onge
wenst zou zijn, wanneer het van de wille
keur der administratie afhankelijk zou zijn 
of een ambtenaar nog met succes tegen 
een later besluit zal kunnen opkomen, na
dat hij heeft verzuimd tegen een vroeger 
besluit van dezelfde strekking tijdig in be
roep te komen. 

(A.B.) 

5 October 1949. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Amsterdam. (Wet 
rechtsherstel overheidsperaoneel 1946 
art. 2 en art. 4, le lid B; Ambtenaren
wet 1929 art. 24). 

Deze bepalingen in onderling verband 
beschouwd laten niet toe een bezettings
ontslag te niet te doen, noch op grond 
van deze wet, noch buiten die wet om. 

Herziening van zodanig ontslag door 
te bepalen, dat betrokkene over een be
paalde periode geacht wordt in werke
lijke dienst te zijn geweest, is derhalve 
niet geoorloofd. 

Een mondelinge kennisgeving door de 
wnd. commissaris van politie, dat op be
houd bij de politiedienst geen prijs wordt 
gesteld is afkomstig van een tot ont
slagverlening niet bevoegd gezag. 

Bevestiging (door de burgemeester) 
van zodanige geen rechtsgevolgen te 
weeg brengende handeling brengt zelve 
ook geen rechtsgevolgen te weeg, zodat 
de klager daardoor niet rechtstreeks in 
zijn belang wordt getroffen. 

0., wonende te H., klager, 
tegen: 

de Burgemeester der Gemeente H., verweer
der. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
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Ten aanzien ëler feiten: 
0. dat verweerder onder dagtt:kening van 

6 Dec. 1948 ten aanzien van klager het na
volgende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeester van H., 
,,Gele.zen een verzoek van 0. om: 
"le. herziening van het hem met ingang 

van 8 Maart 1944 verleende ontslag uit zijn 
betrekking van opperwachtmeester der 
Staatspolitie te H., 

,,2e. regeling van sijn rechtspositie over
eenkomstig de bepalingen bij of krachtens de 
wet gesteld; 

,.Gezien het advies van de Hoofdcommis-
saris van Politie; 

,,Overwegende: 
,.wat het eerste punt betreft, 
,,dat 0. bij beschikking van de Directeur

Generaal van Politie van 1 Juni 1944 met 
in«ang van 8 Maart 194.4 wegens ernstig 
plichtsverzuim disciplina:1r ia gestraft met 
ontslag uit genoemde betrekking, omdat hij 
zich heimelijk aan de dienst had onttrokken 
op 7 Maart 1944 en sind9d:ien spoorloos was; 

"dat verzoeker. wegen1 illegaal werk op 
laatstgenoemde datum moest onderduiken 
en het ontslag del'halw zonder twijfel is ver
leend op een in de buetting gelegen grond; 

"dat hij zich op 5 Mei 1945 voor weder 
indiensttreding bij de politie heeft gemeld en · 
op die datum is gedetacheerd bij de Poli
tieke Opsporingsdienst te H.; 

.,dat zijn jaarwedde, woningtoelage, kle
dingtoelage en pensioengrondslag ten tijde 
van zijn ontslag onderscheidenlijk hebben 
bedragen f 2150, f 323, f 198 en f 2671; 

,,dat het ontslag op grond van art. 3, le en 
3e lid, vàn de wet Rechtaheratel Overheids
penoneel 1946, ambtshalve dient te worden 
herzien; 

,,voort:B wat het tweede punt betreft, 
,,dat verzoeker tijdens de bezetting een 

ongeoorloofde verhouding heeft aangeknoopt 
met een gehuwde vrouw, gebruikmakende 
van de afwezigheid van zijn echtgenote, die 
wegens zijn onderduiken door de vijand ge
vangen was genomen; 

,,dat uit deze buitenechtelijke verhouding 
een kind is geboren, waarvan verzoeker in 
een ongedateerde, aan zijn vrouw gerichte 
brief heeft verklaard de vader te zijn, welke 
brief uiterlijk 31 Juli 1945 ontvangen moet 
zijn: 

,,dat hij als gevolg van een en ander in 
194 7 van tafel en bed ia gescheiden en het 
huwelijk van de vrouw, met wie hij leefde, 
ontbonden is; 

,,dat hem wegena zijn leve111Jwandel om
streeJm 1 Auguatua 1945 ie medegedeeld, dat 
op zijn behoud in de politiedienst geen prijs 
werd gesteld, waarop hij op die datum met
terdaad de politiedienlt heeft verlaten, aldus 
berustende in het hem op deze wijze verleen
de ontslag; 

,,dat hij thans aanvoert niet te hebben ge
weten waarom hij ontslagen is en daarvoor 
ook geen reden heeft kunnen vinden, welke 
bewering niet in overeenstemming is met de 

feiten, daar hem, na een blijkens een proces
verbaal uitvoerig afgenomen verhoor ( waar
bij hij overigens de hoofdzaak ontkende maar 
zijn verklaring weigerde te tekenen), uit
drukkelijk de keus is gelaten tussen het her
stel van de verstoorde samenleving met zijn 
echtgenote, gepaard met overplaatsing in de 
door hem beklede rang, of verwijdering uit 
de dienst; 

,,dat, moge zijn houding tijdens de bezet
ting, in het liçht van de omatandigh~ 
waaronder hij leefde, al enigermate ver
schoonbaar, althans begrijpelijk zijn, een 
voortzetting daarvan na de bevrijding niet 
kon worden geduld; 

,,dat verzoeker thans op groad v:an de be
palingen van de Wet Rechtsherstel Over
heidspenoneel 1946 herplaatsing in politie
dienst verlangt, maar dat het beroep op ge
noemde wet moet falen, voor zover met deze 
herplaatsing wordt gedoeld op ongedaanma
king van het hem per 1 Aug. 1945 verleende 
ontslag, daar de wet alleen beoogt de tijdens 
de bezetting verleende ontslagen te doen 
herzien; 

,,dat, lumpade de parlementaire behande
ling van het rechtsherstel voor ontalageo 
ambtenaren. een benoemingabealuit ua de 
bevrijding nog niet 'kon worden opgemaakt 
en à fortiori evenmin een schriftelijk ontslag
bealuit kon worden ui,tgereikt; 

"dat, voor zover verzoeker regeling van 
zijn rechtspositie behoeft" de gevraagde re
geling derhalve slechts kan geschieden over 
de periode 8 Maart 1944 tot de datum van 
zijn vertrek uit de politiedienst, te weten 1 
Auc. 1945; 

"dat er tenslotte geen aanleiding beataat 
om op andere gronden verzoeker weer in 
dienst te nemen; 

"Gelet op de artt. 2, 3 en 4 van de Wet 
Rechtshentel Overheidspersoneel 1946 en op 
de artt. 3, 5, 6 e.v. van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit Wet Rechtsherstel Overheids
personeel 1946, alamede voor zover nodig op 
artikel 3, sub b, vao. het Politiebesluit 1945; 

,,Besluiten: {lees: Besluit:) 
,,I. Het met ingang van 8 Maart 1944 

aan 0. ala disciplinaire straf verleende ont
slag uit zijn betrekking van opperwacht
meester der Staatspolitie te H. ambtshalve 
teniet te doen; 

,~I. Te bepalen, dat 0. voornoemd ge ... 
acht wordt van 8 Maart 1944 tot 5 Mei 1945 
onafgebroken in werkelijke dienst te .ajn ge
weeat; 

,,ID. De jaarwedde, woningtoelage, kle
dingtoelage en pemiomsgrondslag van o" 
voornoemd, te rekenen met ingang van 8 
Maart 1944, vast te stellen enz. 

,,J.V. Aan 0. voornoemd een achadeloos
stelling toe te kennen, enz.; 

"V. Te beveatigen het aan 0. voornoemd 
met ingang van 1 Aug. 1945 verleende ont
slag als agent van politie der gemeente H."; 

In rechte: 
0. dat de aan het Gerecht overgelegde 

schriftuur van verweerder, dd. 6 Dec. UM8, 
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naar het oordeel van het Gerecht twee van • 
elkaar onafhankelijke besluiten bevat, te we
ten: 

1e. de onder ,,Besluiten" volgende ali
nea's genummerd I tot en met IV, vormende 
in onderling verband en samenhang het be
sluit van verweerder op klagers verzoek tot 
herziening van het hem bij beschikking dd. 
1 Juni 1944, door de toenmalige Directeur
Generaal van Politie bij wijze yan straf ver
leend ontslag uit zijn betrekking van opper
wachtmeester van de Staatspolitie te H.; 

2e. de daarop volgende alinea, genum
merd V, strekkende tot bevestiging van een 
aan klager met ingang van 1 Aug. 194S ver
leend ontslag als agent van politie der ge
meente H .; 

0. dat klager geacht moet worden tijdig 
tegen beide beeluiten in beroep te zijn ge
"komen; 

0. thans ten aanzien van eentbedoeld be-
sluit: 

dat het Gerecht met verweerder aanneemt, 
dat het aan klager door de toenmalige Direc-
1:eur-Generaal van Politie bij besluit van 1 
Juni 1944 te rekenen van 8 Maart 1944 af 
-verleend ontslag als opperwachtmeester bij · 
de toenmalige Staatspolitie te H. geacht 
moet worden in feite niet op een buiten de 
bezetting gelegen grond te njn verleend; 

dat immers reeds uit het zich onder de 
.·gedingstukken bevindend afschrift van het 
.strafbesluit blijkt. dat bedoeld ontslag aan 
klager is gegeven op grond dat klager zich 
_heimelijk aan de dienst zou hebben onttrok
ken; 

dat voorts ook het Gerecht op grond van 
.de gedingstukken als vaststaande aanneemt, 
,dat dit zich onttrekken aan de dienst het 
:rechtstreeks gevolg is geweest van de om
:standigheid, dat klager ee aantal door of 
·ten behoeve van de Duitse politie gearres
teerde illegale werkers, toen deze onder zijn 
·bewaking werden gesteld, heeft laten ont
snappen, immer klager deswege, ten einde 
.zich voor vijandelijke maatregelen te vrij
-waren. heeft moeten onderduiken; 

0. dat klager, die binnen de in de Wet 
·rechtsherstel overheidspersoneel 1946 voor
_geschreven termijn en op de krachtens die 
wet voorgeschreven wijze een verzoek om 
·herziening overeenkomstig de bepalingen 
-dier wet van meerbedoeld bezettingsontslag 
heeft ingediend, dan ook op een zodanige 
herziening aanspraak kan maken en wel -
waar art. 6, eerste en tweede lid, dier wet 
zich ten aanzien van klager ten gevolge van 
,de reeds eerder plaats gehad hebbende we
derindiensttreding, ook al zou een geval als 

· bedoeld in het eerste lid van dat artikel zich 
· voordoen, niet kan worden toegepast - over
•eenkomatig het bepaalde in artikel 4, eerste 
lid, onder B, dier wet; 

0. dat ingevolge art. 4, eente lid, onder B, 
van meergenoemde wet de herziening van 

,een ontslag - hetzij bij wij.ze van straf, hetzij 
uit andere hoofde - geachiedt door 

a. wederinclienetneming (althans voor 
_zover deze niet wegens een reeds eerder 

pl~ts gehad h~bbende wederindienstneming, 
geliJk ten aanzien van klager in elk geval ten 
tijde van zijn detachering bij de P.0.D. heeft 
plaats gevonden, achterwege kan blijven dan 
wel met toepassing van het ten aanzien van 
klager, zoals gezegd, niet toepasselijke art. 6, 
eerste en tweede lid, van meergenoemde wet 
door een nader ontslag wordt vervangen); 

b. regeling rechtspositie en 
c. toekenning van schadeloosstelling, 
en derhalve geen ruimte laat voor een te

nietdoening van_ een zodanig ontslag; 
dat het derde hd van gemeld art. 4 ten aan

zien van disciplinaire straffen een zodanige 
tenietdoening - in de vorm van een intrek
king der strafbeschikking - dan ook slechts 
mogelijk maakt ten aanzien van een diacipli
naire straf anders dan ontslag; 

0. voorts, dat art. 2, lid 1, van meerbe
doelde wet uitdrukkelijk bepaalt, dat ontsla
gen en disciplinaire straffen, tijdens de be
zetting in bezet gebied verleend, onderschei
denlijk opgelegd, overeenkomstig de daarop
volgende bepalingen dier wet worden herzien 
en het tweede lid van dat wetsartikel de her
ziening van straf fen. anders dan ontslag, im
peratief uitsluit, indien deze in feite op een 
buiten de bezetting gelegen grond .zijn opge
legd; 

0. dat het Gerecht uit deze bepalingen 
gelezen in onderling verband en samenhang: 
afleidt, dat het verweerder niet vrijstaat -
noch op grond van de Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946, noch buiten die wet om 
- een bezettingaontslag, als dat van klager 
teniet te doen; 

O. dat dan ook het in verweerders schrif
tuur dd. 6 Dec. 1948, onder ,,Besluiten" sub 
I vervatte onderdeel van verweerders besluit 
tot herziening van klagers bezettingsontslag 
in strijd is met de hiervoren aangehaalde 
voorschriften der Wet rechtaherstel over
heidspersoneel 1946, merkende het Gerecht 
hierbij nog op dat een .zodanige strijd even
zeer aanwezig zou zijn, indien het gestelde 
sub I geacht zou moeten worden - hetgeen 
echter kennelijk door verweerder niet is be
doeld - een zelistandig buiten bovenge
noemde wet om genomen besluit te zijn; 

0. dat echter, waar een herzieningabealuit 
ingevolge de Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 als een ondeelbaar besluit be
hoort te worden aangemerkt, de omstandig
heid dat dit onderdeel met de toepaaelijke 
algemeen verbindende voorschriften in strijd 
is, medebrengt, dat het gehele besluit nietig 
zal dienen te worden verklaard, zodat het Ge
recht van oordeel is .zich van een onderzoek, 
of de overige onderdelen een zodanige strijd 
opleveren. in het gedina te kunnen onthou
den; 

0. thans naar aanleiding van verweerders 
besluit tot bevestiging van het aan klager, 
met ingang van 1 Aug. 1945 verleende ont
slag als agent van politie der gemeente H.; 

dat het Gerecht op grond van het onder
zoek ter terechtzitting ale vaatstaande aan
neemt dat deze "ontslagverlening" uitslui
tend hierin heeft bestaan, dat de waame-
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mend commissaris van politie, W., op of om
streeks 27 Juli 1945 aan klager mondeling te 
kennen heeft gegeven, dat op zijn behoud bij 
de politie geen prij■ werd gesteld, waarop 
aan klager diens salaris tot 1 Aug. 1945 is 
uitbetaald; 

dat het Gerecht een zodanige handeling 
van een tot het verlenen van ontslag onbe
voegd orgaan niet als een ont.alag kan aan
merken; 

dat, waar geen toepauelijk algemeen ver
bindend voonchrift daarin voorziet, naar het 
oordeel van het Gerecht ook een beveatiging 
van een zodanige, op zichzelf generlei rechts
gevolgen medebrengende handeling, generlei 
rechtagegevolgen ten aanzien van klager te
weegbrengt, zodat deze ook door een zodanige 
bevestiging niet in zijn belang wordt getrof
fen, kunnende hij zich immen rechtens nog 
steeds als in dienst der gemeente H .. beschou
wen; 

0. dat klager dan ook in zijn beroep, voor 
zover dat tegen laatstbedoeld besluit is ge
•richt, niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart gegrond klagen onderhavig be

roep, voor zover dat ia gericht tegen het in 
verweerden schriftuur dd. 6 Dec. 1948, 8e 
afd. no. Cl&-10. onder ,,Bealuiten" sub I tot 
en met IV vervatte besluit tot herziening 
van het aan klager bij bealuit dd. 1 Juni 1944 
van de toenmalige Directeur-Generaal van 
Politie - bij wijze van straf - verleende 
ontalag als opperwachtmeester der toenma
lige Staatspolitie te H.; 

Verklaart dat besluit van verweerder nie
tÎCi 

Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 
onderhavig beroep, voor zover dat is gericht 
teeen het in voormelde achriftuur van ver
weerder onder ,,Besluiten" aub V vervatte 
besluit tot bevestiging van het hem met in
ging van 1 Aug. 1945 verleende ontslag als 
agent van politie der gemeente H. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

6 October 1949. ARREST van den Hogen 
Ra.ad. (Handelsnaamwet artt. 3 en 5). 

De beschikking der Rechtb. kan niet 
anders worden begrepen dan aldus, dat 
voor baar niet 1s komen vast te staan. 
dat de in art. 6 Hnw. bedoelde verwar
ring te dezen te duchten Is. 

Het valt niet In te zlen, waarom de 
Recbtb. het adverteren onder den naam 
,.Nijma Schoenfabrieken" ter aanne
mnlg van personeel niet beeft kunnen 
opvatten ale een door de .NV. Schoen
fabriek Wellen & Co. voeren van een 
van baar statutairen handelsnaam af
wijkenden naam op beperkt terrein. 

De stelling dat art. 8 Hnw. alleen 
toepasselijk ls, indien "de ander'' een 
natuurlijk persoon la, ls onjuist, 

Eveneens te onjuist, dat art. 3 niet 
van toepassing zou zijn, Indien de ban-

delsnaam van "een ander" tot de ver
warring aanleiding geeft. 

Dit art. kan slechts toepassing vin
den, Indien het gevaar voor verwarring 
van den aanvang af dat een handels
naam werd gevoerd, aanwezig is ge
weest, zodat het voeren van een han
delsnaam, aanvankelijk rechtmatig, 
niet onrechtmatig kan worden door het 
opkome~ van omstandigheden geheel 
liggende bulten het toedoen van hem. 
die dien handelsnaam tot dan toe voer
de. 

Vensoekac'l,,tift van de N.V. Kuna'tzf.Jde
aJ)in-nerf Nfma. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de naamloze vennootschap N.V. Kunst

zijdespinnerij Nyma, gevestigd te Nijmegen, 
(proc. Mr W. Bla.ckstone). 

Requestrante heeft zich, overeenkomstig 
de bepallnpn der Handelsnaamwet 1921, 
gewend tot den Kantonrechter te Nijmegen 
met het verzoek de N.V. Schoenfabriek 
Wellen en Oo. te Nijmegen te veroordelen 
In de door baar gevoerde handelsnaam 
N~ Schoenfabriek Nijma of Nijma 
Schoenfabrieken mdanige wijziging aan te 
brengen, dat de onrechtmatigheid t.a.v. re
questrante zou worden opgeheven, In het 
bijzonder door daaruit weg te laten het 
woord Nijma. 

Nadat de Kantonrechter requeetrante 
in haar verzoek niet-ontvankelijk had ver
klaard, heeft de Rechtbank te Arnhem op 
het door requestrante ingestelde hoger be
roep, blJ beschikking van 16 Juni 1949, na 
vernietiging van de beschikking des Kan
tonrechters, requestrantes verzoek alsnog 
ten dele toegewezen, immers de tegenpartij 
veroordeeld om de door haar gevoerde ban
delsnaam zodanig te wijzigen, dat aan de 
woordcombinatie "Nijma Schoenfabrieken" 
in gelijk lettertype wordt toegevoegd: 
,.N.V. Schoenfabriek Wellen & Co." 

Requestrante komt van voornoemde be
schikking der Rechtbank hierbij In cas
satie. 

Ter motivering van de slechts gedeelte
Ujke toewijzing van requeetrantee verzoek 
ov:erwoog en besliste de Rechtbank, voor 
zover bier van belang, het volgende: 

"dat de Rechtbank van oordeel is, dat In 
de handelsnaam "Kunst.zijdespinnerij NtJ
ma en Nijma Schoenfabrieken" het woord 
,,NIJKA" - dat naar tussen partijen vast
staat een fantasienaam Is, afgeleid van 
Nijmegen - het voor het publlek meest 
kenmerkende bestanddeel vormt, Inzonder
heid, doordat het bedrijf van appellante In 
de volksmond onder dien naam een grote 
bekendheid beeft gekregen en uit dien 
hoofde dan ook tussen belde bedrijven ln 
verband met bun plaats van vestiging In 
het algemeen, wel verwarring zou zijn te 
duchten, ware het niet, dat zoals hiervoor 
reeds is overwogen beide bedrijven zowel 
voor de afr.et van haar producten als voor 
de levering van grondstoffen op geheel 
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verschlllende gebieden van het economisch 
leven zijn aangewezen en het publiek. 
waarmede zij als zodanig in aanmerking 
komen, zeer wel beide mken ml kunnen 
onderscheiden; 

,,dat appellante bij de mondelinge behan
deling in hoger beroep echter heeft be
toogd, dat beide partijen voor haar onge
schoolde arbeidskrachten op dezelfde 
plaatselijke arbeidsmarkt zijn aangewezen 
en dat appellante.. die haar werknemers 
gumrtige arbeidsvoorwaarden en sociale 
voorzieningen biedt, op onrechtmatige wijze 
concurrentie op de arbeidsmarkt wordt 
aangedaan, doordat geïntimeerde juist in 
de hiervoor genoemde advertentie onder 
de naam "NUma Schoenfabrieken" perso
neel tracht aan te werven, op die wijze 
dus profiterend van de gunstige naam van 
appellante op de arbeidsmarkt; 

"dat de Rechtbank nu van oordeel la, dat 
naast de afnemers der producten en de 
leveranciers van grondstoffen ook de ge
gadigden op de arbeidsmarkt tot het pu
bllek in de zin van artt. 3 en 5 der Han
delsnaamwet moeten worden gerekend en 
dit te meer van belang is, omdat mal moet 
worden aangenomen dat in de kringen der 
ongeschoolde arbeiders in Nijmegen het 
onderscheid tussen de beide mken van par
tijen wel bekend is en van verwarring dier 
zaken in den zin van art. 6 der Handels
naamwet geen sprake zou kunnen zijn, de 
rechtbank het toch geenszins uitgesloten 
acht, dat in dle kringen juist tengevolge 
van het voeren van de naam "Nijma. 
Schoenfabrieken" de mening kan postvat
ten dat de Nijmaschoenfabrieken ook 
eigendom zijn van appellante en de recht
bank vrees voor verwarring bij het pu
bliek aanwezig achtend ten aanzien van 
de eigendom van het bedrijf van geïnti
meerde, hier dan ook niet zozeer een over
treding van art. 5 als wel van art. 3 der 
Handelsnaam.wet aanwezig acht; 

"dat de Rechtbank ln verband daarmede 
dan ook meent het verzoek van appellante 
tot wijziging van de door geïntimeerde ge
voerde handelsnaam ,,Nljma Schoenfabrie
ken" te moeten toewijzen, doch slechts in 
zoverre, dat daardoor de mogelijke verwar
ring ten aanzien van de eigendom va.n dat 
bedrijf worde opgeheven, hetgeen reeds kan 
geschieden doordat aan de woordcombt~ 
tie ,,Nijma Schoenfabrieken" de statutaire 
naam wordt toegevoegd ln een geliJ"k let
tertype;" 

Dusdoende heeft de Rechtbank geschon
den of verkeerd toegepast de artt. 1, 2, 2a. 
8, 5 en 6 der Handelsnaamwet S. 1921 no. 
842, 48, .59 en 345 Rv,, 

Immers: 
De Rechtbank acht vrees voor verwar

ring bij het publlelt aanwezig t.a.v. de 
.-endom van gerequestreerdes bedrijf en 
baseert dUrop de door haar bevolen be
perkte wl:fz1glng van gerequestreerdes ban
delanaam. ()pzlchzelf terecht ziet de Recht
bank in het verwekken van deze verwar
ring y,nlet zozeer een overtreding van art. 

6 als wel van art. 8 der Handelsnaamwet". 
Requestrante heeft echter aan haar ver

zoek 66k ten grondslag gesteld de verwar
ring, bedoeld in art. 6 der Handelsnaamwet. 
DergelUke verwarring acht de Rechtbank 
niet te duchten t.a.v. de afnemers en le
veranciera der belde mken. T.a.v. de ge
gadigden op de arbeidsmarkt, welke de 
Rechtbank terecht mede tot het publiek in 
de zin van artt. 8 en 5 der Handelsnaam
wet rekent, laat de Rechtbank echter in 
het midden of een verwarring tussen de 
mken te· duchten Is; aldus onmiskenbaar de 
door de Rechtbank gebezigde formulering: 

"ZOal moet worden aangenomen dat In 
de kringen der ongeschoolde arbeiders in 
Nijmegen het onderscheid tussen de belde 
mken van partijen wel bekend is en van 
verwarring dier zaken in den zin van art. 
5 der lia?dels~wet geen sprake zou 
kunnen zijn • • • 

Zolang dit In het midden blijft, is echter 
een afwijzing van requestrantes verzoek, 
voorzover gebaseerd op art. 6 Handels
naamwet, uiteraard niet gewettigd. Zulks 
te minder, waar de Rechtbank tevoren 
heeft overwogen, dat tussen beide bedrij
ven in verband met hun plaats van vesti
ging in het algemeen wèl verwarring zou 
zijn te duchten, welke verwarringsgevaar 
de rechter dan vervolgens - gelijk boven 
reeds opgemerkt - slechts t.a.v. a.fnemera 
en leveranciers, op uitsluitend voor deze 
twee categorieën geldende bijzondere argu
menten, uitgesloten acht. 

Op bovenstaande gronden wendt reques
trante zich tot Uw Raad met het eerbiedig 
verzoek de beschikking wa&l"Van beroep te 
vernietigen met zod&nig;e verdere beslis
sing als Uw Raad zal vermenen te behoren. 

VenoekBchrift van de N.V. Schoenfa
briek Wellen d Co. 

~eft eerbiedig te kennen: 
De Naamloze Vennootschap N.V Schoen

fabriek Wellen & Co., gevestigd en kan
toorhoudende te Nijmegen. (adv. Mr C. 
Croon): 

dat de Naamloze Vennootschap N. V. 
KunstzljdespinnerU ,,Nljma.", te Nijmegen, 
zich bij verzoekschrift d.d. 12 Januari 1949 
heeft gewend tot den Kantonrechter te 
Nijmegen, daartoe strekkende, dat verzoek
ster zal worden veroordeeld in den door haar 
gevoerden handelsnaam Nljma., Schoenfa
briek Nljma. of Nljma Schoenfabrieken zo
danige wijziging aan te brengen, dat de on
rechtmatigheid te haren aanzien wordt op
geheven, ln het bijzonder door daaruit weg 
te laten het woord NUma, c.s.; 

dat de Kantonrechter voornoemd bij 
beschikking d.d. 17 Maart 1949 de N.V. 
KunstzljdesplnnerU Nljma in haar verzoek 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, doch de 
Arr.-Recbtbank te Arnhem op het door 
laatstbedoelde N.V. tegen deze beschikking 
ingesteld appèl des Kantonrechtera be
schikking op 16 Juni 1949 heeft vernietigd 
en verzoekster heeft veroordeeld om den 
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door hem (lees: baar) gevoerden han
delsnaam zodanig te wijzigen, dat aan de 
woordcombinatie "Nljma Schoenfabrieken" 
In gelijk lettertype wordt toegevoegd ,,N.V. 
Schoenfabriek Wellen & Co.", met verdere 
veroordeling van verzoekster tot betaling 
van f 100 voor iedere overtreding van be
doeld bevel. zijnde voor het overtge het 
verzoek van de N.V. Kunstzijdespinnerij 
Nyma van de band gewezen; 

dat verzoekster zich door de beslis
sing van de Rechtbank bezwaard acht en 
daartegen, onder overlegging van de be
trokken beschikking van de Rechtbank te 
Amhem en de overige op deze zaak be
trekking hebbende stukken, de volgende 
middelen van cassatie aanvoert: 

1. S. en/of v. t. van de artt. 1, 2, 2a, 3, 
1, 6 en 7 der liande1Bnaamwet, S. 1921 no. 
842, art. 37c K., de artt. 1, !, 5 en 6 Juncto 
8 der Handelsregtsterwet, S. 1918 no. 493, 
en de artt. 48, 69 en 146 Rv., 

door bij de gegrondbevtndlng van de 
tweede appèl-grief tegen de beschikking 
van den Kantonrechter te Nijmegen te 
overwegen: 

"dat de Rechtbank ook de tweede grief 
gegrond acht, Immers daargelaten dat het 
niet duidelijk l8, wat de Kantonrechter be
doelt met een bescherming van de han
delsnaam voor dat deel van het bedrijfs
leven, waarbij de gerechtigde tot het ge
bruik van dien naam direct betrokken ls, 
de Kantonrechter bij de beoordellng ván de 
vraag of er bij het publiek verwarring tus
sen de belde zaken te duchten Is, kennelijk 
la uitgegaan van de geheel ve1'8Chlllende 
aard der zaken, dlt verschil ln aard aldus 
a.111 een eerste en zelfstandig criterium 
stellend en zonder op de plaats van vesti
ging te letten, In stede van vast te stellen, 
of op grond van de gelijke, of in geringe 
mate van elkaar afwijkende handelsnamen 
dle vrees te duchten Is en zonder daarbij 
rekening te houden, zowel met de plaats 
van vestiging ale met de ven,chlllende aard 
der zaken;'' 

ten onrechte, omda.t krachtens art. 6 
Handelsnaamwet blJ de beoordeling van de 
vraag, of door het gelUktUdlg voeren van 
twee gelijke of tn geringe ma.te van elkan
der a.fwijkende handelsnamen bij het :pu
bliek verwarring tussen de betreffende za
ken Is te duchten, wel degelijk rekentng 
dient te worden gehouden zowel met de 
plaats van Testlg1ng als met den verachU
lenden aard der zaken. 

II. B. en/of Y. t. van de In het eerste 
middel aangehaalde weteartlkelen , 

door In ~htaoverwegtng 8 bewezen te 
achten, dat verzoekster de combinatie "Nlj
ma Beboenf'a.brleken" als handelenaam 
heeft gebruikt. omdat uit exemplaren van 
het Dagblad "De Gelderlander" blijkt, dat 
zU ln ledep geval op 80 Jull 1948, 31 Oct. 
1948, 24- Maart 194-9 en 25 Maart 1949 heeft 
geadverteerd onder den naam "Nljma 
Schoenfabrieken", met welke advertenties 
zU de aanwerving van personeel beoogde; 

ten onrechte, omdat de Rechtba.nk daar-

blj uit het oog verloor, dat verzoekster ts 
een naamloze vennootschap, zodat haar 
statutaire naam haar handelsnaam 1s en 
de mogelUkheld, dat naast dien naam op 
beperkt terrein nog een andere handels
naam kan worden gebezigd ten deze niet 
aanwezig ia, daar het door de Rechtbank 
vastgestelde adverteren onder den naam 
,.Nijma Schoenfabrieken" ter aanwerving 
van pen,oneel, niet kan worden opgevat als 
een door verzoekster voeren van een van 
haar statutatren handelsnaam a.twfjkenden 
handelsnaam op beperkt terretn. 

111. S. en/of v. t. van de ln het eerste 
.' middel aangehaalde artikelen, 

door het oorspronkelijke verzoek ln voege 
voorschreven toe te wijzen uit overweging: 

,,dat de Rechtbank nu van oordeel 1s, 
dat naast de afnemers der producten en de 
leveranc1el'l!I van grondstoffen ook de gega
digden op de arbeidsmarkt tot het publiek 
ln de ztn van artt. 3 en 6 der Handelsnaam
wet moeten worden gerekend en dit te meer 
van belang ts, omdat zoals moet worden 
aangenomen da.t in de kringen der onge
schoolde arbeiders In Nijmegen het onder
scheld tussen de beide m.ken van partijen 
wel bekend Is en van verwarring dier za
ken In den zin van art. 6 der Handels
naamwet geen sprake zou kunnen zijn, de 
Rechtbank het toch geenszins uitgesloten 
acht, dat In dle kringen julst tengevolge 
-van het voeren van de naam "NUma Schoen
fabrieken" de mening kan postvatten dat 
de Nijmaschoentabrieken ook eigendom zljn 
van appellante en de Rechtbank vrees voor 
verwarring btj het publlek aanwezig ach
tend ten a.anzten van de eigendom van het 
bedrijf van getntlmeerde, hier da.n ook niet 
zozeer een overtreding van art. 6 als wel 
van art. S der Handelsnaamwet aanwezig 
achti" 

ten onrechte. omdat art. 3 der Handels
naamwet ultslultend betrekking heeft op 
het als handelsnaam gebrn.lken van den 
naam van een (andere) nauurlt:fke pemoon, 
resp. op het gebruiken ln een handelsnaam 
van aanduldtngen, dle gel1J)ten op den 
naam van een (andere) natuurlijke per
soon, althans art. 9 der Handelsnaamwet 
niet toepasselijk is, Indien - zoals in het 
onderhav:IS"e geval - de handelsnaam van 
de N.V. Kunstzljdespln.perij .,NUm&" te
vens ls haar statutaire benaming. 

Toelichting: 
Ad 1rlldde1 I: enz.: 
Ad ltllddel II: enz.; 
Ad middel 111: Artikel 5 van cle Han

delsnaamwet verbiedt het voeren van een 
handelsnaam, die gel~ '8 aan- of sterk 
gelUkt op den handelsnaam, dien -ee-n an
der voert. Dlt verbod geldt .._ueen. Indien 
degene, ,dl~ wijziging vraagt, ztcb OP prlo
rttelt Qn. beroepen. 

~eet naast deze beschel"DJlng van den 
handelsnaam kent de Handelsnaamwet In 
art. 3 een zekere bescherming van de ei
gennamen van natqtirltjke per,iionen, hn
mers verbiedt art. 8 ln Ud 1 b~t weren 
van eens anders eigennaam als handels-
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'Da&Dl, lndlen daardoor wordt aangeduid, 
-dat de mak aan dien ander zou toebebo
.ren, terwijl lid 2 een gelijk verbod Inhoudt 
-voor het geval de gebruikte handelsnaam 
~lechts ln zo geringe mate van den naam 
:van die ander afwijkt, dat dientengevolge 
bij het publiek verwa.rrtng V&ll dezen met 
den eigenaar der 7.8.8.k te duchten 111; ·vgl. 
Memorie van Toellcbttng, Voorlopig Ver
.slag en Memorie van Antwoord, te vinden 
in Editie Schuurman & Jordens No. 91, 
.blz. 134 en volgende. Prioriteit speelt in 
deze figuur geen rol. 

Hoe verschlllend de gedachten .zlJn. waar
.op belde artikelen stoelen, bUJkt ook hier-

- uit, dat degen0t dle beachermlng vindt door 
art. 8 zelf helemaal geen mak behoeft uit 
te oefenen, terwijl het bij art. 6 altijd gaa.t 
om een mogelijke verwarring van twee za
ken. 

Het bezwaar van venoekater Is nu, dat 
.de Rechtbank uit het oog heeft verloren, 
dat een N.V., als zljnde geen natuurlijke 
.persoon en niet In het bezit van een (na
tuurlijken) eigennaam, die als zodanig be
scherming verdient, zich niet op art. 8 kan 
beroepen. Dat de naam van de N.V. niet is 
gelijk te stellen met den eigennaam van 
een natuurlijke persoon, waarop die na
tuurlijke persoon een zeker recht heeft en 
·die in zekere mate beacbermlng ondervindt, 
blijkt mede hieruit, dat de Handelsnaam
wet lnstede van de mogelijkheid te openen, 
dat een natuurlijke persoon bevel krijgt 
zijn eigennaam te wijzigen, Julst de na
tuurlijke persoon -voor wat betreft zijn 
eigennaam beachermt, terwijl niet voor be
twistlng vatbaar ia. dat de N.V. op grond 
van de H&ndelanaamwet (art. 6) bevel kan 
krijgen haar statutalren naam te wijzigen, 
m.a.w. de statutaire naam van een N.V. 
niet dezelfde bescherming geniet als de 
-eigennaam van een natuurlijke persoon. 

Daar het mogelijk ls, dat de natuurlijke 
:persoon ban.del drUft onder zijn eigen 
naam, 111 het zeer wel mogelljk, dat bij een 
bepaalde situatie deze zich zowel op art. 8 
als op art. 6 kan beroepen. Het beroep op 
a~ 3 heeft dan dit vootdeel, dat de na
tuurlijke persoon geen prioriteit behoeft te 

· bezitten, Een dergelijk op twee gronden 
steunend beroep kan een N.V. nimmer 
doen, omdat een beroep, gegrond op art. 8 
alleen toekomt aan een natuurlijke . per
soon. Ware dat niet het val, dáD zou 
men voor N.V.'s ook tot onoplosbare puzz
les komen, want zou de priorlteitaels ver
vallen, die immers alleen voorkomt In art. 
t>. en zouden aan );>elde ■trtJdenden, indien 
hun handelsnamen gelijk zijn, of op elkaar 
gelijken, een wijztgtng moeten worden be
volen. 

Hoe onjutst de gedachte Is art. 8 ook 
toepasselijk te achten voor het geval een 
N.V. elaènde ·partij is. volgt ook hieruit, 
dat, wie aan de N.V., ale eisende partij op
komende, voor haar statutalren naam een 
beroep op art. 3 toestaat, de naam van de 
N.V. gelijk stelt met een eigennaam, en 
dit medebrengt, dat de Recht.er nooit be-
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voegd zou zijn een N.V. t.e gëbléden wij-, 
zlging in haar statutairen naam te brengen. 
Men moet zich bewust zijn, dat een 'J!{.V • 
niet heeft een (etatutalren)• naam en daa.11,. 
nevens een handelsnaam, maar als gevolg 
van art. 37 c ~ terecht, als in overeen
stemming met haar karakter, slechts Un 
naam, d.i. baar handelanaam. Een en ander 
verloor. de Rechtba.nk uit het .oog. 

Indien de prtmaire stelling van dit mid
del in vetband met de namen van o.m. 
Yerenlglngen of stichtingen te ruim mocht 
worden geacht, voert vermekster subl!ll
diair aan, dat, wil men tot een bevredigen
de afbakening tuasen de artt. 3 en 6 der 
Handelsnaamwet komen, aangenomen 7.8.1 
moeten worden, dat art. S van bedoelde 
Wet slechts het geval regelt, dat door een 
handelsnaam verwarring betreffende den 
eigendom van een zaak wordt gesttclit, 
doordat deze handelsnaam gelijk l8 of tb. 
veel gelijkt op een eigennaam van een an
der, niet tevens zijnde diens handelsnaam, 
terwijl de eigennaam - gelijk in caau -
tevens ha.ndelsnaam zijnde, uitsluitend 
wordt beschermd door art. 6 Handelsnaam
wet. Trekt men deze scheidingslijn niet, 
dan komt men tot het resultaat, dat, voor 
het geval de eigennaam (waaronder even
tueel de statut.alre naam van een N.V. te 
betrekken) tevens Is handelsnaam, de artt. 
3 en 6 Handelsnaamwet o.m. In verband 
met den In art. 5 gestelden prlorltelta-ela 
onderling atwijkende, ja. zelfs tegenstrU
dlge regelingen bevatten. 

De verhouding tussen de artt. 3 en 5 
Handelsnaamwet ls bij verwerping van het 
primair verdedigde standpunt alleen dan 
op bevredigende wijze te trekken, Indian 
aanvaard wordt, dat de bescherming van 
een eigennaam ala handelsnaam ultalw.
tend door art. 6 Handelsnaamwet wordt 
-geregeld en deze bepaling dus tegenover 
die van art. 3 Handelsnaamwet als lex 
speclalls is te beschouwen. 

Verzoekster meent voor baar opvaWng 
In deze steun te vinden In het uitvoerig 
gedocumenteerde artikel van J. E. Polak 
in W.P.N.R. 8693 en 8694, alsmede bU Bo
denhs.usen in diens bewerking van Druc
ker's 0 Kort Begrip", bis. 152. 

Op al welke gronden verzoekster Zich 
wendt tot Uwen Raad met het eerbiedig 
verzoek de beschikking van de Arr.-Recbt
ba.nk te Arnhem, op 18 Juni 1949 tuaaen 
partijen ,gewezen, te vernietigen, met zo
danige verdere besllsatng als Uw Raad zal 
vermenen te behoren. 

Venoeerac1&nf,i VQ.tl, de N.V. Kv.Mtslilde
BIÄAneri# N'lma. 

Geeft eerbledjg te kennen: 
de N.V. KunstzlJdesplnnerU Ntjma, enz.; 

adv. Mr W. Blackstone; • 
Nijma beeft kennis genomen van een 

namens de N.V. Schoenfabriek Wellen & 
Co. te Nijmegen ( hierna te noemen de 
Schoenfabriek) blJ Uw Raad ingediend 
cassatterequest, enz. In herinnerlng bren-

30 
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pad, dat -tegen de bewuste a.ppèlbeschik
king ook harerzijds ca.sse.üe iaJ ingesteld 
veroorlooft NUma zich tegen het cassatie
reque.st der Schoenfabriek het v.olgende aan 
te voeren: 

Ad cas~tiemiddel I enz. 
Ad cassatiemiddel II enz. 
Ad casea.tiemiddel III. Het 3e middel 

behelst de primaire stelling, da.t art. 3 Han
delanaamwet slechts beacbennt de eigen
naam van n&tuurl.Uke personen en de sub
sidiaire stelling, dat art. a IJl, elk ~ Diet 
beschermt een eigennaam, die tevena han
delsnaam is. 

Beide stellingen zijn onJjuist. 
De prima,ire •tellin&' is, voorzover Nijma 

weet, nog nimmer eerder geponeerd, laat 
11taan verdedigd. Enig klemmend argument 
daarvoor -Sohijnt dan ook moeilijk te vinden 
en bet,reen de Schoenfabriek ter adstructie 
heeft aangevoerd klemt in elk geval niet. 

Art. 3 lid 1 verbiedt de eigenaar ener 
zaak geheel in. het algemeen een hande1-
naam te voeren, die in strijd met de waar
heid aanduidt, d&t de mak geheel of ge
deelteliµk •• aa.n een ander" zou toebehoren. 
Uit nieta blijkt, dat met di~ ..ander'' slechts 
een ,,natuurlijk" persoon zou zijn bedoeld. 
En óók het uitbreidende 2e lid van art. 8 
wijat, geenszins op een beperking; bet woord 
"naam." omvat immers zowel de eipnnaam 
van een natuurlijk persoon ale de naam 
van een .recJ:itspersoon. Waar de Handels
naamwet evenals cle Bandelsregist.erwet 
geheel algemeen .zowel op natuurlijke per
sonen als ,op recbtapersonen betrekking 
.beeft, ~ou, zo hier bij uitzondering slechts 
-op één dezer categorieën pdoeld wfmd. d&t 
-natuurlijk wel uitdrukkeliijk zijn ve1meld. 

Ook de wetegeschiedenis draagt niets tot 
steun van de .opvatting der Schoenfabriek 
-bij : wel noemt de lllemorie van Toellcbtlng, 
&à zij met een pakkend voorbeeld de voor
gestelde regel van art. 3 wil verduidelij
ken, begrijpelijkerwijs een geval betreffen
-de het gebruik van een eigennaam ve.n een 
natuurlijk persoon, maar tot enige b&per
klng noopt dit niet~ De strekking van art. 
3: er tegen te we.ken, dat bij het publlek 
de onjulsw iDdn1k wordt gevestigd. d&t een 
zaak geheel of gedeelteljJk aan een ander, 
dan den wtrrkelijken eigenaar, zou toebe
horen (cf. m. R. 24•1-1936 N . .J. 1936 No. 
427 E.M.M.), zou zich met een beperking 
als door de Schoenfabriek gewild, trouwens 
-moeiel.ijk verdl'agen. 

Hetgeen de toelichting op het middel 
poneert t.a.v. het verschil in aa.rd tuesen de 
eigennaam van een natuurlijk persoon en 
de statutaire naam van een rechtsperaoon, 
mist ten deze elke relevantie: art. 3 Hnw. 
beschermt immers niet de naam als zo
danig; behalve uit djn tekst blijkt dit dui
delijk uit de M. v" T. en speciaal uit de 
discussie in de parlementaire stukken be
treffende het bezigen van de naam van 
nog bestaande geslachten (zie ed. 8. en J. 
no. 91, 7e druk pag. 185/!86). 

Eveneens is irrelevant, dat, voorzover de 
naa.rn ener rechtspe:rso<m. tevens baar ban-

delsnaam is (gelijk ex art. 87c K. het geval 
is t.a.v. de naamloze vennootachappen), een 
actie krachtens de Handelsnaamwet even
tueel kan leiden tot de verplichting .de21e 
naam te wljdgen. Zolang de naam bestaat 
immers, kan er reden mjn voor toepa.sstng 
van -&rt. 3 Hnw. 

Het is ook niet zo als de Schoenfabriek 
ter adstructie zo van haar pri:mat-re -&Is 
van haar subsidiaire stelling poneert, als 
zou bij een andere dan de door haar ve:r,.. 
dedigde opvatting de V'erhoud.tng tuS11en 
artt. 3 en 6 Hnw. niet beVTedigend te trek, 
ken ZÖQ.. immen gelijktijdige toepueing 
dezer beide regelingen tot onderling atwt,f
kende ja, teg.enstrijdige resultaten kun.nen 
voeren. Bij dit betoog baseert de 'Schoen
fabriek izioh op de tá de litteratll'llr "VR&k 
verkondipie, maar niettemin evtde11t-on
juiste opvatting als zou bij de toepassing 
'W,n art. 8 Hnw. - in teg-en'Btelling tot art. 
6 Hnw. - ._.prioll'iteit .. .,.geen rol" ■pelen. 
Volgens deze opvatting .zou een handele
naam ex art. 3 aant:a.stbe.ar kunnen zijn 01> 
groIUI van een jongere naam van .een an
der resp. .op grond van feiten, wèlk-e .doh 
voordoen nada.t de bewustJe handelsnaam 
reeds eD.lpn tijd gevoerd 18 ( cf. <lirfflll> 
Handelsnaamwet p. 69; Polak tn W.P.N.R. 
8593 pag. 6.14). Tot een dergelijke GJ)'\'l&t

tlng kan men echter elechts komen door 
een onhoudbaar-irlationele mterpr&tatle 
van art. 3 en speclaa.l van Hd 3 daarvan. 
oDBalllnemelijk immers ts, dat, tel"W'IJI de 
11aa:ldélsll88m (t>v♦ art. S lid 1) onaantast
baar 18, indi<en zij (met de betrettende 
mak) van den oarepronkefijlt rechttlebben~ 
de is overgenomen ten tijde clat een v~ 
'W'&Tl'klgagevaar ex art. 8 114 l of 2 nog ntet 
aan w,u:llg waa, deze zelfde hancielsnaa.m m. 
dezelfde omst&ndlghedea eventueel wèl 
aan tastbaar zou mijn, Indien zij in handen 
van den oOPSJ}lronkeU;lk rechthebbende zou 
zijn gebleven; 

Ook t.a.v. art. 3 Bnw. zal men dua wel 
degelijk op de ,,prllotiteit" moeten letten: 
een handelanaam. die aanve.nk:elljk recht.. 
matig was, immers niet m strijd met art. 
3 leden l en !, kan niet aantastbaar "WIOr
den alleen doordat tater, zon<k,r toedoen 
van de gerechtigde op cire handelsnaam, 
zich de sttua.tle van art. 3 leden 1 of 2 wel 
gaat voordoen. Bij deze volkomen rationele 
opvattto« barmomeren .art. 3 en 6 Hnw. 
geheel met elkander en is er geen reden 
art. 3 kunstmatig en zonder entg teks
tueel aanknopingspunt te beperken tot een 
bescherming van namen, welke niet tevens 
handelsnamen zijn, of van eigennamen va.n. 
uatuuJ'llijke personen. 

Aanvaarding van één der stellingen van 
het middel zou trouwens nog geenszins 
zonder meer tt>t verniet18'1ng van de be
sliesing der Rechtbank kunnen leiden. De 
Rechtbank acht immers aanwezig vrees 
voor vacwa.rring -bij het pubUek t.a.v. de 
eigendom van het bedrijf der Schoenfs.
briek. Dàt te de grondslag der besli88tng; 
de mentng, dat hier dan ,,ntet zozeer een 
overttreding van art. 5 a.ls wel van art. 3 
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Hnw." aanwezig is. geeft slechts een jurt" 
dieke qualificatie, welke - ex art. 48 Rv. 
- in cassatie zonder bezwaar door een 
andere kan worden vervangen. ()p-merking 
verdient nu, dat die auteurs, die (op grond 
va.n hun mening als zou art. S geen .,»rio
rit-eit" vergen) in art. '3 slechts lezen een 
bescherming van namen-die ... niet-tevens
iu.ndel.$Dam.en:-zijn, óók bij een verwarring 
t.~v. den elge,ndom (tengevolge van op el
kaar ,gelijkende handelsnamen) art. 6 toe
passelijk achten (cf. Drucker-Bodenhau
sen p. 152 en Polak - W.P.N.R. 3594 pag. 
525 kolom 2). Het door de Rechtbal,.k vut
sestelds ve:rwauin~vaar t.a.v. den ei
gendom vs.lt trouwen" evenzeer onder de 
verbodsbepaling van art. 2a. Hnw. 

Hoe ook liet oord6el over oo door de 
Schoe:Q.fabriek. in h:ae,r 3e middel gepo
neerde stellingen ~u uitvaMlen, zal dit mid~ 
del dus in geeQ g-eval wt C&iSsa.tie kunnen 
le~:o.. 

Op bov~nstaande groaden wendt ver
weerster Nijma zich tot Uw Raad met het 
eerbiedig ve11zeek het oa.ssaitieberoep der 
Sc:,li,oenfabriek te verwerpen. 

De Hoge Raad. enz.; 
Gezien voreq.etaavde verzoekschriften 

onderscheiden.Ujk van 
1) de naamloze vennootschap N.V. 

Kunstzijde~pip,nerij Nijma.;. 
2.) de naaml. vennootsc;tlap N.V. Schoen

fabriek. Wellen & C<l .. ; 
en de daa,rbij bestreden beschikking van 

de arr.-rechtbav.k te Arnb.em van 16 Juni 
1949. 

o. ten aanzien van het door venx>ek.ster 
onder 1) ingestelde- berQep: 

dat het daarbij voorgestelde middel niet 
tot C&SS&,tie kan leiden: 

dat, al had de rechtbank zich duidelijker 
kunnen uit.dnlkkien, haar beschikking toch 
w~l niet anders kan worden bearrepen dan 
in dezen zin, dat voo1' haar niet is komen 
va,st te staan, dat de- in art. ó van de Han
delsnaa,m.wet. Staatsblad 19.21, uo. 8.42, be
doelde venva.ning te dezen is te duchten,; 
dat toch de rechtbank in de laatste alinea 
van haac beschikking overweegt, dat 
slechts. aanleiding is voor e4n wijaiging van 
den band~naam als voor de toepassing 
van art. 3 wordt vereist, aulks dUB in te
genstelling tot een wijziging van verdere 
strekking als bij toepa.sselij~id van art. 
5 nodig zou zijn; 

0. ten aanzien van het door verzoekster 
onder .2,) ingestelde beroep: 

dat het eerste middel berust op een on
juiste lezing van de beechikkimg, immers 
met de zinsnede "zonder daarbij rekening 
te houden, zowel met de plaats van vestl-

' ging als met de verschillende aard der za
ken" de rechtbank juist aangeeft, wat zij 
den kantonrechter. als een onjuiste ge
dr,agslijn zijnerzijds, verwijt; 

dat het tweede middel evenzeer faalt; 
dat toch niet valt in te zien, waarom de 
reeàtba.nk bet adverteren onder den naam 
"Nijlna Schoenfabrieken" ter a.a.nneming 
van -personeel niet heeft kunnen opvatten 

als een door verz.oekster voeren van een van 
baar statutatren handelsnaam afwfjkenélen 
naam op bepérkt terrein: 

O. ten aanzien van het derde middel van 
yerzoekster ondèr t): 

dat dit middel :t>t'trila~ stelt, dát art. 3 
alleen toepasselijk llt, hiel~ ,,de ander" is 
een na.tuurlijk persoon: 

dat aan deze stelling echter voldoende 
grond ontbreet"t; 

dat de woorden van art. 3 de gemaakte 
onderscheiding niet kenneu. en voor de 
beperking ook geen beroep kan worden 
gedaan op de strekklng van het artikel, 
welke niet is ,-.tclit op bescherming van 
eens anders eigennaam, doch op het be
lLoeden van het publiek voor verwarring 
ten aanzien van den eigendom van een 
zaak; 

dat subsidiair wordt gesteld. dat art. 3 
niet van t0epessing- Is-. indien de handels
naam van een ,,ander" tot de verwuring 
aanleiding geeft; dat. tooh voor de. onder
liA,;e verhouding met betrekkiag tot het 
voeren va.n handelsD&IIlQn alleen art. 5 kan 

1 gelden; dat immersf nu a,rt.. 3. in t-egenstel ... 
ling met art. 5 niet den prioriteils-ela stelt., 
die artikelen anders onderling afwijkende, 
ja zelfs tegenstrijdige regelingen zouden 
b~vatten; 

cla.t echter aldus WQrdt uitgegaan van 
een onjuiste opvatting van den inhoud van 
art. 3,; 

dat toçh redelijke uitlegging van dat ar
tikel moet doen aannemen. dat het artikel 
slechts toepassing kan vinden, indien het 
gevaar voor verwarring va.n den aanvang 
af. dat een handelsnaam werd gevoerd. aan
wezig is geweest, en dus niet het voeren 
van dien handelsnaarn. aanva.nkelijk recht
matig, onrechtmatig kan worden door het 
oJ,>komen van omstandigheden geheel lig
gende buiten het toedoen van hem, die 
dien handelsnaam tot dan toe voerde; 

dat zulks evenzeer moet gelden, indien de 
venvarring in verband met een eigennaam 
eerst later in treedt, bijvoorbeeld in het ge
val, dat een natuurlijk persoon eerst na 
verloop van tiJd: komt wonen ter plaatse 
waar de handelszaak is gevestigd; 

dat , deze uitlegging van art. 3 i:n over
eenstemming is met den algemenen opzet 
der wet, en ook het derde Ud van art. 3 
door een overeenkomstigen gedachtengang 
is in~geven; dat trouwens, werd de vo
renaangegeven beperking niet toegepaet, 
dit derde Ud tot het zonderlinge gevolg lldlJ 
leiden. dat bij gevaar voor verwarring door 
later intredende omstandigheden een han. 
delsnaam niet zou kunnen worden aa.nge
tast, indien de 7.8.ak v66rdien aan een an
der ie overge~ te~ ware de zaak 
aan den eersten eigenaar verbleven, deze 
zich een wijziging van den naam zou moe
ten laten welgevallen: 

dat uit een en ander volgt, dat ook hét 
derde middel van verzoe\(S4ier Qllder 2) niet 
tot cassatie kan leiden: 

Ve~rpt het beroep zo van ver-.zoekster 
onder 1) als van verzoekster onder 2). 
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Gewezen ove~nkomstlg de conclusie va.q. 
Adv.-Gen. La.Qgemeyer, die t.&v. het 3d 
middel van de N.V.• Wellen cl: Co overweegt:r 

O. dat het del'de middel een primaire en ' 
een subsidialre stelling behelst. namelijk; 
ale primaire dat art.ader Handelsnaamwe1ê 
slechts. een verbod bevat van het als han-r 
delsnaam voeren van de naam van een na,-,
tq.urlljk pGraoon, en als eubsldla.ire dat het 
bedoelde verbod. zo het al mede betreft d~ 
naam van een rechtspersoon, dan toch niet 
geldt de statutaire benaming, volgens a.rt., 
37c K. tevens de handelsnaam, v&1a die '· 
rechtspersoon; 1 

0. dat reeds aanstonds valt op te merken, 
dat de toelichting . van dit middel uitgaat 
van de gedachte. dat a.rt. 3 personen zou 
beschermen tegen miabruik van bun naam, 
doch uit het voorschrift zelf en deszelfs 
entstaan.sgescbiedenls duidelijk blljkt, dat 
beoogd Is bescherming van het publiek te
gen onjlliBte Indrukken; 

0. dat in dit licht de primaire en de sub
sidiaire beperking, die verzoekster In art. 
3 wil lezen en die In deszelfs woorden niet 
het minste aanknopingspunt vinden, niet 
l'edelljk schijnt; . 

0 . dat een dergelljke beperking echter 
ook nog 18 verdedigd op d~ grond. dat bij 
een andere opvatting de door art. 6 bedoelde 
bescherming zou kunnen wegvallen, Indien, 
nadat eenmaal recbtmatlglljk met bei voe
ren van een handelsnaam 18 begonnen, zich 
iemand van zodanige naam opdoet dat de 
handelsnaam geacht zou kunnen worden 
deze laatste als eigenaar van de handels
zaak aan te dulden. ( Op deze grond worden 
gelljkaoortigc beperkingen als aan het mid
del ten grondslag liggen verdedigd door 
J. E. Polak, W.P.N.R. 3693/4 en Drucker
Bodenhausen, Kort Begrip, blz. 162); 

0. echter dat ook deze argumentatie bij 
wijze · van systematische Interpretatie on
deugdelijk 18, daar zU ver het doel mu voor
bijschieten; dat Immers ook wordt bereikt 
indien men aanneemt, dat art. 3 in zijn ge
heel slechts geldt - gelijk met lid 3 ken
nelijk het geval is - voormver degene die 
de handelsnaam voert dit nog niet recht
matig deed toen het gevaar van verwar
ring met eens anders naam opkwam; 

o. dat nog te bedenken valt, dat het ge
bruik van de naam van een rechtspersoon 
- veelal, w ook in dit geval een fantasie~ 

· naam - niet m Hebt als aanduiding van 
toebehoren van een mak aan die rechts
persoon ml kunnen gelden als dit het geval 

6 October 19,U. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dtenstpltchtwet art. 16). 

Ondanks het betreurenswaardige feit, 
dat de echtgenoot van appellante, moe
der van de , dlenstpllcbtige, ale slachtof
fer van het verzet Is gev&llen, zUn er 
geen redenen om een "bijzonder gevar• 
als bedoeld In art. 16 lid 1 onder e aan
wezig te aohten, hoewèl de dienetpllch
tlge enige mon la en de moeder volgens 
haar bewering zenuwpatltinte zou zijn 
en alleen staat. 

WU JULIANA, enz.: 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld 

door de weduwe G. M. Ma.ree, geboren Has
llnghuis te 's-Gravenbage, tegen de beslis
sing van Onze Minister van Oorlog van 18 
Juni 1949, Afd. A s, S a, Bure.au 1, no. 1349, 
waarbij baar zoon H. Maree, dlenatpllcbtige 
der Ucbttng 1949 ult •a-Gravenbage, vrtj
stelling van dienst als gewoon dienstplich
tige wegens aanwezigbeitl van een bijzonder 
geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, e.dvtes van 
9 September 1949, no. 1142/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
. Oorlog van 29 September 1949, Staf van de 

1

. Adjudant-Generaal. Afd. A3, 81, Bur. 1; no. 
407106; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig

, heid dat het verblijf van de dienstplichtige 
in werkelijke dienst voor eerste oefening 
van nadelige Invloed zou kunnen zijn op de 
psychische gesteldheid van zUn moeder, 
hem, Minister, geen aanleiding geeft de 

: dienstphcbtlge te beschouwen ale te verke-
. ren in een bijzonder geval; · 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
' de dlenstrllcbtige haar enige mon is; dat 
! haar echtgenoot als slachtoffer van het 

verzet gevallen 18; dat z1j zenuwpatiënte 
is; dat zU alleen staat: 

0. dat bler, ondanks het betreurenswaar
dige -feit, dat wijlen de echtgenoot van de 
appellante als slacbtotter va.n het verzet 

• gev&llen is, blijkens de ontvangen ambte
. lljke lnllcbtlngen geen redenen zUn om een 

bijzonder geval aanwezig te achten ale be
doeld In art. 16, lid 1, onder e der Dienst
pllchtwet, op grond waarvan vrUetelUng 

· verleen•J kan worden: 
~ dat de gevraagde vrt,;lstelling mitsdien te

' recht gt wetgerd 18; 
Gezien de Dlem,tpllchtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

ls met een normale eigennaam van een na- ' 
tuurlijk persoon: 

het bt>roep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van oorlog 18 belast enz. 

(A.B.) 
O. dat men zich af kan vragen, of de 

rechtbank 1n het licht van deze laatste over
weging niet op zwakke gronden strijd van 
vermekBter's gedrag met a.rt. 3 beeft aan
pnomen. doch hierop geen middel ts geba
seerd: 

o. dat mitsdien alle voorgedragen mld
delen falen; 

6 October 1949. ARREST van den Hogen 
1 Raad. (Diatributiewet 1939 art. 18). 

Concludeert tot verwerping van het be- ~ 

Ook degene die uit het buitenland 
ontvangen en voor hem beetemde ge
achenkzendingen van cigaretten weder
om aan derden aflevert, en de derde die 
zodanige goederen in ontvangst neemt 
begeven zich op het terrein dat door de roep. (N. J.) 1 
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dratributieregelingen wordt beheerst, en 
kunnen door aldus te handelen met deze 
goederen · een doelmatige distributie
doorkruiaen, op grond waarvan zij be
horen te vallen onder de desbetreffende 
verboden. 

And~rs: Adv.-Gen. Langemeijer. 

Op het beroep van M.G., textielhandelaar, 
wonende te Amsterdam, req. van cassatie 
tegen een arrest van het· Gerechtshof te Am
sterdam van S April 1949, waarbij, met ver
nietiging in hoger beroep van een mondeling 
vonnis van den Bijz. Politierechter bij de 
Rechtbank te Amsterdam van 26 Oct. 1948, 
req. tèr zake van de voortgezette overtreding 
van "een krachtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorschrift niet nakom.en" met 
aanhaling van de artt. 18 der Distributiewet 
1939, 1, 2, 4 Tabaksdiatributiebeschikking 
1947, 23, 56, 91 Sr. en 1, 5 Besluit Ber. Econ. 
Delicten werd veroordeeld tot een geldboete 
van vijftien gulden, bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door vijf en twintig 
dagen hechtenis. 

Conclusie van den A.-G. Langemeijer. 
' 

De req. tot caasatie is veroordeeld wegens 
het in ontvangst nemen van sigaretten anders 
dan tegen inlevering van de voorgeachreven 
bonnen, toewijzingen of vergunningen. Als 
verweer heeft hij aangevoerd, dat degene die 
hem deze sigaretten verkocht ze zelf uit 
Amerika ten geschenke had ontvangen, zodat 
deze goederen onder alle omstandigheden 
buiten het Nederlandse distributiesysteem 
.zouden 21ijn gebleven. Het Hof overweegt, 
dat de wet voor dit geval geen uitzondering 
maakt en ia dus kennelijk van oordeel ,ge
weest, dat verdachte een atrafbaar feit had 
gepleegd ook in de veronderstelling dat zijn 
verweer met de waarheid in overeenstem
ming zou .zijn. 

Req. betoogt daartegenover, dat de toepas
selijke wettelijke voorschriften niet zo mogen 
worden uitgelegd dat zij gevallen mede zou
den omvatten waartegen naar de strekking 
dier voonchriften geen enkele bedenking kan 
bestaan. 

Ik wil nu allereerst onder het oog zien de 
beperking die req. in het artikel wil lezen. 
Het is deze, dat bui~ de voorschriften zou
den vallen goederen, die reedt in handen van 
een consument zijn geweest en door de%e aan 
,een andere consument worden overgedragen. 
Dit zou mij bepaald te ver gaan. Distributie 
vindt niet alleen zijn oorzaak in schaarste 
maar heeft bovendien veelal plaats onder 
dreiging van nog groter schaarste. De bepa
ling van de hoeveelheid die aan ieder zal 
worden toegekend is dus altijd een compromis 
tussen het belang om de leden der gemeen
schap op niet al te onvoldoende wijzetevoor
zien en de wenselijkheid om reserve te hou
den voor nog ernstiger omstandigheden. In 
deze strekking past dus niet dat hij die zijn 
portie niet van node heeft de%e overdraagt, 
maar dat hij haar niet opvraagt. Dat hij het 
eerste doet kan een zeer onbelangrijke over-

treding zijn, die wellicht veilig onvervolgd 
kan blijven - seer in het bijzonder in een 
tijd waarin de goederenvoorziening zich in 
opgaande lijn beweegt - maar een overtre
djng ia het niettemin, niet alleen naar de Iet" 
ter maar ook naar de geest van de wettelijke 
regeling. Het door req. aangehaalde arrest 
van het Hof te 's-Hertogenboach van 16 Juni 
1947, N. J. 1948, No. 127 komt mij dan ook 
aanvechtbaar voor. 

Het voorafgaaµtde betekent niet dat straf
baar zou zijn wie aan zijn gasten een sigaar 
of sigaret,een koekje of een glas jenever aan
biedt, .zo lang die artikelen distributiegoed 
zijn. Van dergelijke goederen toch is de nor
male bestemming mede de uitoefening van 
een bescheiden gastvrijheid en een normaal 
presenteren ervan zal dan ook als "consump"" 
tie" beechouwd moeten worden. 

Intussen het geval van de req. ligt weer an
ders. In zijn voorstelling van zaken zal men 
inderdaad m~n zeggen, dat de door hem 
gekochte goederen nimmer in de distributie 
hadden kunnen worden opgenomen, zodat 
ook de overgang ervan van de een op de an
der nimmer de distributie storend kon be
ïnvloeden. Integendeel, er ia zelfs een zij het 
geringe kans op een gunstige invloed. Im
mers, wanneer dergelijke goederen vloeien 
naar degenen die blijkbaar het meest prijs 
erop stellen, vermindert naar evenredigheid 
de kans dat deze zullen trachten zich die 
goederen te verechaffen door werkelijke in
breuk op de distributie, met.name die welke 
ik boven noemde: koop van personen die aan 
de hun gedistribueerde goederen geen be
hoefte hebben. 

Ik meen dus als vaststaande te mogen 
aannemen, dat hetgeen req. volgens zijn op
gave en oak in de veronderstelling van het 
Hof gedaan zou hebben iets was, dat door 
duidelijk te herkennen bijzonderheden .zich 
onderscheidt als een handeling die met de 
strekking van de distributiewetgeving in het 
minst niet strijdig, wellicht zelfs, zij het dan 
in geringe en onzekere mate, voor die strek
king bevorderlijk was. 

Dit plaatst het geval in het kader van het 
vraagstuk, dat men wel als dat van de "ma
teriële wederrechtelijkheid" heeft aangeduid 
en dat in de eerste drie decennia dezer eeuw 
vooral in de Duitae strafrechtswetenachap 
grote belangstelling heeft getrokken, belang
stelling die sedertdien op in het oog vallende 
wijze verflauwd is. In dit verband meen ik 
dat het voldoende is de meeat recente litera
tuur te vermelden die als het ware de balans 
van de voorafgaande trekt en waar men deze 
laatate verder vermeld vindt. Ik noem dan 
Simons, Deel I, zesde druk, No. 179 (blz. 
273); v. Liazt-Schmidt, Strafrecht, 2Sste 
druk (1927), blz. 173; Heinitz, Das Problem 
der materielle Rechtswidrigkeit (Strafrecht
liche Abhandlungen No.211, 1926) en Nagler 
in Festgabe für R. von Frank (1930), blz. 
339 e.v. in het bijzonder 345 e.v. Het opmer
kelijke van de gehele literatuur over het on
derwerp is dit: dat degenen die een materie1e 

· wederrechtelijkheid als een afzonderlijk ver
eiste voor strafbaarheid, naast het beant-
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woorden aan de delictsomschrijving beschou
wen, deze wederrechtelijkheid definiëren met 
behulp van formules die de indruk maken, 
dat wederrechtelijkheid in hun gedachten
gang aanwezig zou .zijn wanneer het te beoor
delen concrete gedrag van het standpunt der 
rechtsorde positief ongewenst ~u zijn, ter
wijl de voorbeelden van ontbreken van we
derrechtelijkheid waarmede zij hun theorieën 
toelichten steeds gevallen betreffen van han
delingen die men van het standpunt der 
rechtsorde positief wenaelijk zal moeten ach
ten. Van deze laatste, enigszins beperkte 
toepassing van de leer der materiële weder
rechtelijkheid. zou men Uw arrest van 20 
Febr. 1933, W. 12600, N. J. 1933, blz. 918 
een voorbeeld kunnen noemen. Overigens zou 
men deze schijnbare innerlijke tegenstrijdig
heid in de leer kunnen opheffen door te over
wegen, dat een gedrag dat, enkel in zijn uit
werking beschouwd, van het standpunt der 
rechtsorde noch bepaald wenselijk noch be
paald ongewenst geacht kan worden niette
min als ongewenst en dus als materieel we
derrechtelijk beschouwd zal moeten worden 
wanneer het onder een delictsomschrijving 
valt en dus in ieder geval ideëel nadeel aan 
de rechtsorde toebrengt. 

Deze geda.chtengang schijnt er toe te lei
den, dat men een "onbeschreven recbtvaar
dieingsgrond" in de geest van Uw arrest van 
1933 enkel zou aannemen, wanneer een onder 
een delictsomschrijving vallend gedrag een 
zo tastbaar voordeel, bezien van het stand
punt der rechtsorde oplev~ dat dit tegen 
het nadeel van de strijd met de wet opweegt. 
Daar waar slechts gezegd kan worden dat 
geen nadeel voor door de strafwet bescherm
de belangen kan intreden - afgezi~n van 
het ideële nadeel van de schending der wet 
- kan er slechts reden zijn om zich af te 
vragen, af de omstandigheid dat een onscha
delijk gedrag denkbaar is, dat op het eerste 
gezicht onder de delictsomschrijving schijnt 
te vallen, niet een factor moet zijn bij de 
uitlegging dier omschrijving, die, wanneer 
de andere overwegingen van rechtsvinding 
dat toelat~ tot een interpr~tie leidt, die 
dat onschadelijke gedrag buiten de omachrij
vinc doet vallen. 

Ik meen dat dit laatste geval hier aan
wezig is. Voordeel voor de rechtsorde acht ik 
hier, gelijk gezegd, niet geheel ondenkbaar, 
maar toch te onzeker, te weinig tastbaar en 
in ieder geval te gering om een rechtvaardi
gingsgrond aan te nemen. 

Wel daarentegen schijnt het redelijk om 
het begrip distributiegoederen aldus uit te 
leggen, dat daarbuiten valt datgene wat in 
overeenstemming met het Nederlandse recht 
rechtstreeks uit buitenlands bezit de consu
ment in Nederland bereikt en dus nimmer in 
de Nederlandse distributie kan worden op
genomen. 

Is dit zo, dan zou het Hof van requirants 
verweer geen steekhoudende weerlegging 
hebben gegeven en dus art. 358, lid 3 Sv. heb
ben geschonden. 

Op deze grond concludeer ik, dat Uw Raad 
het arrest waarvan beroep vernietige en de 

zaak vcrwijse naar een aangrenzend Hof ten
einde haar op het bestaande hoger beroep 
opnieuw te berechten en af te doen. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op het middel van cassatie, door de~ 

req. voorgesteld bij schriftuur. luidende: s. 
althana v. t. van de artt. 18 Distributiewet 
1939, 1, 2, 3 en 4 Tabaksdistributiebeschik
king 1947, 358, 359 en 415 Sv., toegelicht als 
hierna te vermelden; 

0. dat bij het bestreden arrest, met quali
ficatie en strafoplegging als voortneld, ten 
laste van req. ia bewezen verklaard, dat hij 
te Amsterdam op meerdere achtereenvolgen
de tijdstippen in het tijdvak van 1 Jan. 1948 
tot 28 Juli 1948 in strijd met het krachtena 
de Distributiewet 1939 vastgestelde voor
schrift van art. 4 der Tabakadistributiebe-

. schikking 194 7 heeft in ontvangst genomen 
een hoeveelheid sigaretten, zijnde tabak in 
den zin van art. l dier beachikkine, zulks 
anders dan tegen gelijktijdige inlevering van 
bonnen als bedoeld in art. 2 van voornoemde 
beschikking, dan wel tegen gelijktijdi&e of 
na voorafgaande inlevering van toewijzingen 
of v~en als bedoeld in dat art. 2; 

0. dat het Hof t.a.v. de strafbaarheid van 
het bewezen verklaarde heeft overwogen "dat 
wel van de zijde van verdachte is aange
voerd, dat het in ontvangst nemen van siga
retten ten tijde als in de telastelegging be
doel<i zonder dat daartegenover bonnen of 
andere distributiebescheiden werden of wa
ren ingeleverd niet strafbaar zou zijn wan
neer het, gelijk in casu het geval zou zijn ge
weest, sia:uetten betro_f bij wijze van ge
schenk aan hier te lande wonende personen 
door in Amerika woonachtige familieleden 
toegezonden, op hoedanige sigaretten de in
gevolge de Distributiewet 1939 getroffen re
gelingen en beschikkingen niet -van toepas
sing zouden =~n. doch ten onrechte, daar noch 
de Distributiewet 1939 noch de in&evolge 
de.Je wet uitgevaardigde regelingen en be
schikkingen voor de van verdachte's zijde 
gemaakte onderscheiding, ontleend aan de 
herkomst der sigaretten, enigen grond ople
veren, gelijk bedoelde wet noch ook de be
doelde regelingen en beachikkingen evenmin 
enigen grond opleveren voor de mede van 
verdachte's zijde opgeworpen stelling, dat in 
casu van een overtreding der Tabaksdistri
butiebeschikking 194 7 geen sprake zou kun
nen zijn omdat op het onderling van hand 
tot hand doen gaan van sigaretten anders 
dan in handelsverkeer, waarvan ten deze niet 
zou kunnen worden gesproken" bedoelde be
schikking niet van toepassing zou zijn"; 

0. dat de toelichting van het middel an
dermaal stelt, dat sigaretten van de genoemde 
herkomst, op regelmatige wijze via de douane 
in het land gebracht en van den aanvang af 
kennelijk slechts bestemd om aan een bepaal
den persoon of bepaalde personen ten goede 
te komen buiten de distributieregeling om, 
niet als di1tributiegaederen kunnen worden 
beschouwd, en voorts dat het onderhavige 
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voorschrift betreffende het in ontvangst ne
. men van tabak geen betrekking hee~t op de 

interne verhouding van consument tot con
sument; 

O. dat de aldus door req. gemaakte onder
scheidingen geen steun vinden in de Diat:ri
butiewet 1939 of in de Taba.ksdistributiebe
schikking 1947, Ten welke laatste beschik
king wel bepaalde 'V'OOnchrlften, waaronder 
het in deze overtreden voorachrift, bij ver
schillende Ministeriële beschikkingen niet 
van toepaainc zijn verklaard op bepaalde 
soorten sigaretten of tabak, waaronder echter 
de sigaretten, door req. bedoeld, niet vallen; 

dat ook degene die uit het buitenland ont
vangen en voor hem bestemde geechenkzen
dingen als de hier bedoelde wederom aan 
derden aflevert en de derde die zodanige goe
deren in ontvangst neemt zich begeven op 
het terrein dat door de distributieregelingen 
wordt beheerst, en door aldus te handelen 
met. deze goederen een doelmatige distril>uti!: 
.kunnen doorkruisen, op grond waarvan %1J 
onder de desbetreffende verboden behoren 
te vallen; 

Verwerpt het betoep. 
(N. J.) 

'I Octobe,- 19,t9. ARREST van den Hogen 
Raad. (B. W. art. 4-88: Armenwet art. 
64), 

l!>e.argelaten of de door Máatsch. 
Hulpbetoon uit elg&n middelen gemaak" 
te kosten t. b. v. een lllinderja.rlge, over 
wien deze l.l!mtefflng met de voogdij 1s 
belast, als kosten van armverzorging 
kunnen gelden; In elk geftl komt in 
het onderhavige geval verhaal daarvan 
Ingevolge de Armenwet; ntet ln aanmer
kiTrg. Te dezen toch strekt het verhaal 
om den rechter te doen vaststellen een 
bedrag hetwelk t.l.T. een ontheven va
der, uit hoofde van den op dezen inge
volge art. 467 B. W. rostenden pitcht, 
wekeJ1jks aan M. B. zal zijn uit te be
talen doo:r dengene, van wten deze ou
der periodieke inkomsten geniet. En nu 
treft art. 468 B. W. een voorziening 
voor het geval een ouder, gelijk de5!1e, In 
-de vervulllng van den plicht van art. 
417 te kort schiet. Met deze regeftng 
verdraagt zich niet de mogelijkheid van 
verhaal krachtens de regeling van de 
Annen wet. De regeling van art. 468 Is 
voor dtt geval te beschouwen als een 
speciale regeling, waarvoor de in het 
algemeen voor verhaal bij wege van 
»ertodleke uitkering geldende regeJlng 
van de Armenwet behoort te wijken. 

Art. 468 geldt ook voor kosten, welke 
reeds zijn gemaakt~ De omstandighetd, 
-dat l~ c. de kosten zijn gemaakt vóór de 
inwerktngtreding van art. 468, Is reeds 
hierom ttlet ter zake dienende, wijl de 
regeling van art. 468 zakelijk overeen
stemt met die van de artt. 353 j 0 IT4g 
~oud). 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Burgerlijka Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon, gevestigd te 
Utrecht, recbt.speraoonUikhefd bezittende 
krachtens de Annen wet, ( adv. Mr Tb. 
Ruys); 

dat requestrante zich bij verzoekechrtft 
van 7 Februari 1949 heeft gewend tot den 
Kantonrechter te Leiden ~et verzoek ten 
laste van A. S. wonende t& N. een beschik
king te geven als bedoeld In art. 64 Ud 1 sub 
1 jis de artt,. 65 en 66 ·van de Armenwet tot 
verbaal van de door de requestrante gedu
rende het tijdvak van 29 April 1946 tot 29 
Jan. 1949 ten behoeve van gerequeatreer
des min~rjarige kinderen Gerrit en ChrtatL 
na, resp. opgenomen en verpleegd in Neder
lands Mettraij te G. en in de Dr Mr van den 
Berg-Stlchting te N-. gemaakte en nog te 
maken koaten; 

dat de Kantonrechter bij beschikking 
van 16 Maart 1949, overw;egende dat het 
gevorderde verhaal de grens van de wet
telijke onderhoudsplicht van de g~requee
treerde overschrijdt, het gedane verzoek 
heeft afgewezen; 

dat op het tijdig door requestrante daar
tegen l.Dgestelde appèl, de Arr.-Rechtba.nk 
te 's-Gravenhage bJJ beschikking van 1 
Juni 1949 verwekster niet ontvankel.Uk 
heeft verklaard In baar inleidend venoek; 

dat requestra.nte de beschikking voor" 
meld van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
ha&'e en de overwegingen, waarop zij be
rust, onjuist acht en hiertegen naar voren 
brengt het navolgende middel van cassatie: 

S. althans v. t. van arL 4 A. B" de artt. 
1.. 2, 28, 29, 38, 88, 84, 66, 66 en 67 Armen
wet, 896, 397 ~ 426, 467 en 468 B. W. en art. 
48 Rv., doordat de Rechtbank, overwegen
de dat requestra.nte de kosten tot ven.or
glug en opvoeding der minderjarigen bad 
gemaa.kt omdat zfJ als recht.spersoonlijkheid 
bezittende instelling van weldadigheid. wel
ker statuten of reglementen duurzame ver
zorging van mindarja.rigen voorschrijven. 
~ vel'7.0cht ot zich had bereid verklaard 
de voogdij over die mlnderJa,rtgen te aan
vaarden en daarmede vervolgep.s door de 
Rechtbank was bekleed en dat van het 
ogenblik der aldus tot stand gekomen be
noeming af de duurzame ven.orglu.g dler 
minderjarigen was venekerd en zij niet 
meer verkeerden In de omstandighe&m. 
welke aanwezig moeten zijn~ zal ondersteu
ning krachtens de Armenwet toelaatbaar 
zfJn. heeft besUat, dat ten deze geen ver
haal krachtens de Armenwet kan plaats 
vinden, doch dat de Wet ln art. 468 B. W . . 
aanwijst de weg, die Ingeslagen dient te 
worden, wanneer degene die over de min
derjarige gemg uitoefent, van oordeel Is 
dat hun vader, die het gezag' Dlet ult
oetent. - zoals In dit geval - t.ot betaling 
van een bijdrage In de kosten van verzor
ging en opvoeding zijner kinderen In staat 
Is, welke regeling ale speciale regeling de" 
rogeert aan het algemene verhaalsrecht 
krachtens de Armenwet; 
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Daarbij heeft de Rechtbank voorbijge
zien. 

4 dat een met de voogdij belaste rechts
persoon dezelfde rechten en verplichtingen 
heeft als andere voogden, In zoverre der 
Wet niet uttdrnkkelblî anders heeft be
paald, en ten opztchte van de verplichting 
tot onderhou~ van de pupil een afwijkende 
bepaling niet 1s· gegeven, hetgeen mede
brengt, dat een zodanige voogd niet gehou
den Is tot het verstrekken van onderhoud 
aan de hem toevertrouwde minderjarigen 
- waaraan niet afdoet dat zodanige voogd 
moet voldoen aan de voorwaarde dat zijn 
statuut of reglement de duu1'7.8.1De verzor
ging van minderjarigen beoogt - en dus 
de omstandigheid dat een mdanige voogd 
ls benoemd niet verhindert dat ondel'Bteu
nlng dier mlnderjartgen krachtens de Ar
menwet toelaatbaar Is en dientengevolge 
ook verhaal krachtens die wet ter mke van 
de diensvolgens gemaakte kosten, Indien 
daartoe overeenkomstig de bepalingen dier 
wet aanleiding te; 

B. dat het feit. dat de wet ln art. 468 
B, W. de weg aanwijst, die Ingeslagen moet 
"WOrden, wanneer degene, die over minder
jarigen gezag uitoefent, van oordeel la dat 
hun vader, die het gezag niet uitoefent, tot 
een bijdrage ln de kosten van verzorging en 
opvoeding zfjner kinderen ln staat 111, niet 
afdoet aan het ln de Armenwet gegeven ver
haalsrecht, hetgeen naast de eerst genoem
de wettelijke regeling een eigen gebied be
strijkt en voor de welntge gevallen dat 
belde wettelijke mogelijkheden naast el
kander toepaaslng kunnen vinden, den aan
legger de keuze laat, langs welke van belde 
wegen bij zijn actie zal Instellen ; 

althans ln de weinige gevallen, waarin 
degeen, die over minderjarigen gezag uit
oefent, tevens ls een lnstelllng van welda
dlgheld of een Gemeente, waaraan het 
verhaalsrecht krachtens de Armenwet toe
komt, de regellng van de Armenwet als de 
speclale regellng tegenover de algemene 
regellng van het Burgerlijk Wetboek moet 
worden beschouwd en dus bij uit.stek toe
paaslng zal moeten vinden; 

C. dat de regeling, bedoeld In ~rt. 468 
B. W. slechts van toepaaslng kan zijn op 
gevallen, waarin verbaal wordt gezocht ten 
aanzien van ln de toekomst te maken kos
ten en geen toepassing kan vinden - gelijk 
In casu - indien en voorzover het betreft 
vérhaal van reeds gemaakte kosten, het
geen te meer klemt nu ten deze verhaal 
wordt gezocht mede ter zake van kosten, 
gemaakt v66r de Inwerkingtreding van de 
wet van 10 Jull 1947 Stbl. H 282, waarbij 
de regellng van genoemd art. 468 B. W . te 
tot stand gekomen; 1 

dat enz.: 
Het la op vorenstaande gronden dat re

questrante Uw Raad eerbiedig verzoekt de 
bestreden beschikking van de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage van 1 Juni 1949 te 
verntettgen met zoaantge verdere beslis
sing als UW Raad ~ vermenen te be
horen. 

VERWEERSCHRIFT. 

~eft eerbiedig te kennen: 
A. S., hierna te noemen verweerder, adv •. 

Mr J'. Westhott; 
dat enz.; 
dat de Rechtbank bij de bestreden be

schikking een onderscheid heeft gemaakt 
tussen de taak dië req_uest:ra.nte als voog
des heeft en die baar krachtens de Armen
wet toevalt; 

dat de , Rechtbank ven-o]gens heeft aan
genomen, dat req_uestrante de gevorderd& 
kosten heeft gemaakt als voogdes; 

dat requestrante In deze hoedanlgbeld 
misschien geen wettelijke verpllchtlng tot 
onderhoud uit eigen middelen van haar pu~ 
pillen beeft, maar dat zij, nu zij als recht.s
persoonlljkheld bezittende instelling van 
weldadigheid, welker statuten of reglemen
ten duurzame verzorging van mtnder.iari
.gen voorschrijven, verzocht of zich be~td 
verklaard had de voogdij te aanvaarden, 
ln feite voor dit onderhoud - waartoe zij 
ln elk geval ·een morele verplichting heeft 
- zal zorgdragen; 

dat de desbetreffende besll88lng van de 
Rechtbank gebaseerd is op haar opvatting
omtrent de bedoeling waarmee requeatran
te de koeten gemaakt heeft, derhalve een. 
waardering van de feiten Inhoudt en In 
cassatie onaantastbaar Is; 

dat het gemaakte onderscheid rationeel 
ls en steun vindt In de Wet; 

dat het voor de ondersteunde verschil 
maakt of requestrante krachtens de M
menwet of als voogdes krachtens het B. W " 
kosten maakt voor zijn verzorging en op
voeding; 

dat In · het eerste geval de kosten prl
ma.lr op den ondersteunde verhaald zouden. 
moeten worden ( et. art. 63 Armenwet) en 
eerst wanneer dit verhaal niet tot het 
doel leidt op de aacenden,ten; 

dat daarentegen ln het tweede geval de 
alimentatierechten, die de minder;lartge op, 
zijn ascendenten en meer speetaal op zijn 
ouders heeft. een deel van zijn vermogen. 
vormen, waarop de voogd pro parte zijn 
kosten moet verbalen; 

dat van dit verschil de consequenties. 
vooral tot uiting komen bij het meerder
jarig worden van den ondersteunde; 

dat wanneer de ondersteuning uit d& 
Armenwet heeft plaats gevonden de meer
derjarig geworden onderateunde In de eer
ste plaats voor de gemaakte kosten van 
verzorging en opvoeding aansprakelijk ml 
zijn - terwijl de beperking van art. 73" 
Armenwet hier niet van toepassing 'is -
en eerst wanneer mag worden aangeno-• 
men, dat dit verbaal niet tot het doel zal. 
kunnen lelden, verhaal op de ascendenten 
gezocht zal kunnen worden: 

dat wanneer requestrante als voogdes Is 
opgetreden. zij - wear zij krachtens de 
artt. 426 en 427 B. W. nieuw en 441 B. W. 
oud moest zorgdragen voor de verzorging· 
(resp. onderhoud) en opvoeding van de 
minderjarige overeenkomstig diens vermo-• 
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gen en . de minderjarige in burgerlijke ba.n
delingen had te vertegenwoordipn - ver
pitcht zou zijn geweest de alimentatierech
ten van baar pupil Jegens zijn ascendenten 
als een deel van dat vermogen geldend te 
maken; 

dat :requestrante bij meerderjarigheid 
van haar pupil voor· de betaling van de 
óngedekt gebleven noodzakelijke betame
lijke en behoorlijk gerechtvaardigde uitga
ven slechts een vordering op deze zal heb
ben, voorzover blijk~ dat deze niet op de 
&limentatiepltchtige ascendenten konden 
worden verhaald; 
- dat verder de vorderingen tot levens

onderhoud krachtens het B. W. ( en dus 
ook die uit art. 4.68 B. W.) niet slechts met 
ingang van den dag van indiening toewijs
baar zijn, doch oo~ over de daaraanvoor
afsaande periode kunnen strekken; 
_ dat de verpll~tlng tot het verecbaffen 

van levensonderhoud immers rechtstreeks 
uit de Wet voortvloeit en niet eerst door 
de rechter)JJke beslissing in het leven wordt 
geroepen; 

dat de verplichtingen van den ouder, die 
uit de ouderlijke macht ontheven of ont
zet ia, onder het · stelsel der oude Wet niet 
ànders waren ( 37 4.g B. ·w.) dan onder de 
nieuwe, met deze ene uiuonderlng slechts, 
dàt de Voogd.tjraad diende inge&cbakeiJ te 
worden - hetgeen ten deze slechts een for
meel verschtl vormt -; 

dat voorts voor het lfpaclale geval, dat 
degene die over de miJ?.derjarige het gezag 
uitoefent tevens is een instelling als in art. 
4.31 B. W. oud bedoeld. krachtens art. 15 
van de Wet van 12 Februari 1901 (Stbl. 64) 
een subsidie van regeringswege ka.n wor
den verkregen; 

dat het feit, dat bij de vermelding van 
de bedragen welke in dit geval bij de be
paling van het bedrag van de subeldte in 
mindering gebracht kunnen worden, nl. 
het. eigen inkomen van de minderja.rlge en 
de in de artt. S7 4.g of 4.4.0c B. W. oud be
doelde bijdragen, niet gènoemd wordt het 
verhaal krachtens de Armenwet, erop 
wijst, dat een dergelijk. verhaal bier niet 
toepasselijk is gedacht; 

dat geen der aangehaalde wetsartikelen 
derhalve is geschonden of verkeerd toege
past; 

dat enz.: 

Conclusie Adv.-Oen. Mr Langemeijer. 

0. dat het enige cassatiemiddel bestrijdt 
de besliuing van de rechtbank: dat verzoek
ster de bij de Armenwet geregelde wij.ze van 
verhaal niet kan toepassen voor kosten, die 
zij gemaakt heeft ten behoeve van de ver.zor
ging van kinderen (waarvan gerequestreerde 
de vader ia) waarover haar de voogdij is toe
vertrouwd; 

O. dat gerequestreerde. het verzoek v66r 
alles heeft bestreden met het betoog, dat de 
beslissing van de rechtbank volgens welke 
verzoekster de bedoelde kosten heeft ge
maakt in haar hoedanigheid van voogdes en 

niet in die van inatelling van weldadigheid, 
van feitelijke aard zc,u zijn; 

0. dat dit betoog niet.juist schijnt, daar de 
overwegingen van de rechtbank veeleer 
rechtskundige gevo]gtrekkingen maken uit de 
positie van een weldadige instelling, tevens 
voogdes, in het algemeen, dan feitelijke bij
mnderheden vaststellen omtrent het karak
ter van verzoeksters optreden in dit speciale 
geval; 

0. dat daarentegen het beroep w61 moet 
· afstuiten op de juistheid van even genoemde 

gevolgtrekkingen; 
0. toch dat de opdracht van de voogdij 

aan een instelling van weldadigheid zoveel 
echerper omlijnde rechtsbetrekkingen schept 
tussen die instelling en de pupil dan er be
staan tussen die instelling en elke voor onder
steuning harerzijds in aanmerking komende 
behoeftige, dat het in de eerste plaats de hoe-" 
danigheid van voogdes en niet die van instel
ling van weldadigheid is, die beider verhou
ding beheerst; 

0. dat nu weliswaar de voogd niet ver
plicht is om uit eigen middelen in het onder
houd van de pupil te voorzien,' ~jl de 
rechtapenoon-voogd volgens art. 421 (<>ud) 

· en art. 397 ·(nieuw) B. W. dezelfde verplich
tingen heeft als iedere andere voogd, tenzij 
de wet anders bepaalt; . 

0. dat daar echter weder tegenover staat, 
dat de regeling van art. 15 van de Wet van 
12 Februari 1901, Stbl 64 in verband met de 
artt. 175 e.v. van het K. B. van 15 Juni 1905, 
Stbl. No. 209 .zo duidelijk veronderstelt de 
verolichting van de instelling-voogdes om 
die kosten - behoudens de in eerstgenoemde 
bepaling vermelde subsidie en bijdrage -
uit eigen middelen op te brengen, dat dit ge
val beschouwd moet worden als een waarin 
de wet anders bepaalt; · 

0. dat dus de uitgaven, waarvan verzoek
ster de vergoeding · heeft gevorderd, geacht 
moeten worden door haar gedaan te zijn op 
de enkele grond van haar hoedanigheid van 
inatelling-voogdes en niet in haar hoedanig
heid van instelling van weldadigheid, waar
uit de juistheid van de beslissing der Recht
bank volgt; 

Concludeert tot verwerping van het be
roen. 

De Hoge Raad, enz.: 
Gezien vorenstaand verzoekschrift en de 

daarbij bestreden beschikking van de an.
rechtbank te 's-Gravenbage van 1 Juni 
1949; 

O. ten &$.DZien van het voorgestelde 
middel '\'"an cassatie: 

dat de vraag, of kosten, welke Maat
scbappelfjk Hulpbetoon, ingevolge dlena 
bereidverklaring met de voogdij over den 
minderjarige bekleed en dienvolgens met 
de zorg voor den minderjarige belast, uit 
eigen middelen ten behoeve van dien min
derjarige maakt, tegenover dezen en de tot 
diens onderhoud verplichten als kosten van 
armverzorging kunnen gelden" terz;fjde kan 
blijven, nu juist is de nadere beslissing van 
de rechtbank. dat. zoals het geval hier ligt, 
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ook bij bevestigende beantwoording van de 
voormelde vraag. ver.baal van de kosten in
gevolge de Armenwet niet 1n aanmerking 
komt: 

dat toch te dezen bet verhaal strekt om 
ingevolge art. 84 onder 1 ° Junctia de artt. 
66 tot en met 68 van de Armenwet den 
rechter te doen vaststellen een bedrag, het" 
welk ten Jaste van een ontheven ftder, uit 
hoofde van den op dezen ingevolge art. 467 
B. W. rustenden plloht. wekelijks aan Maat
schappelijk Hulpbetoon zal zUn uit te beta
len door dengene. van wien deze ouder pe
riodieke inkomsten geniet; 

dat nu echter art. '-68 B. W. ln onmld
~llUke aanaluiUng aan art. 467 een voor
~ing treft voor het geval, dat een ou
der, die - gelijk te deun - bet gezag 
over zijn kinderen niet uitoefent, in de 
vervulling van den plicht yan art. 467 te. 
kort achiet, en wel in dezer voege, dat van 
de rechtbank la te verzoeken ~ vaatstel
llng van een bedrag, hetwelk deze ouder 
ten behoeve van &Un kinderen aan den 
Voogdijraad periodiek zal moeten uitkeren; 

dat de wetgever dus den Voogdijraad 
beeft willen opdragen om hetgeen een 
ouder regelmatig k&n bijdragen, bij onwil 
zijnerzijds, te lnnen en daarover ten bate 
van hen. dte onderhoud en opvoeding be
kostlgen. te beschikken, staande den Voog. 
dijraad tot lnnlng van die bijdrage 1ns,. 
volge art. 4790 Rv. gelijke middelen ten 
dienste als krachtens art. 68 van de Ar
menwet aan een verhalend lichaam zUn 
gegeven: 

dat met deze regeling zich niet verdraagt 
de mogelijkheid. dat art. 468 B. W. geen 
toepassing zoude kunnen vinden, omdat 
een instelllng van weldadigheid door uit
oefening van verhaal krachtens de Armen
wet, onafbankelblc. van den Voogdijraad, 
zich de in art. 468 bedoelde bijdrage geheel 
of gedeeltelijk zou verzekeren; 

dat dan ook de regelill!:: van art. 468 
B. W. voor het daar bed.orlde geval Is te 
beschouwen als een speciale règellng, waar
voor de In het algemeen voor verhaal bij 
wege van periodieke uitkering geldendfi 
regeling van de Armenwet behoort te wfj
ken; 

dat hieraan niet afdoet het onder C van 
het middel aangevoerde; dat toch niet valt 
in te zien, waarom bij de bepaling . tnge" 
volge art. 468 B. W. van de bijdrage, niet 
ook in aanmerking zouden worden geno
men kosten, welke, bij ontstentenis van 
voldoening door den ouder aan zUn ver
pllchUng, door een derde reeds zijp ge
maakt; da.t de omstandig held, dat ln dit 
_geval de kosten zijn I gemaakt vMr de in
werkingtreding van art. 468 B. W. reeds 
blerom nlet is te1'7Ake dienend" wijl de 
regeling van art. 468 B. W. zakelijk over
eenstemt met die van 353 Juncto 3740 

1 

(oud); 
dat uit het vorenstaande volat. dat het 

middel niet tot cassatie kan lelden; 
Verwerpt het beroep. 

(N • .J.) 

8 Octobet 1949. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Groningen. ( Ge
meentewet art. 102). 

Het aan de aecretaris van Anloo ge
geven eervol ontslag moet worden nie
tig verklaard, nu zich geen der ontslag
gronden, genoemd in het op de secreta
ris toepasselijke ambtenarenreglement, 
voordoet. 

W., wonende te A., gemeente Anloo, kla
ger, 

tegen: 
de Raad der geff\eente Anloo, vertegenwoor
digd door de Burgemeester der gemeente 
Anloo. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat aan,aat de feiten van het twist#lf,dinf: 
0. dat verweerder op 30 Mei 1949 een be-

aluit heeft genomen van de navolgende fn-
1\cMb 

,,De Raad der gemeente Anloo; 
0. dat bij zijn bealuit van 29 Sept. 1947 

de heer W., ambtenaar ter gemeentesecreta
rie, ia benoemd tot secretaris der gemeente 
Anloo; 

dat sindsdien uit mededelingen van het 
coll~e van Burgemeester en Wethouden ia 
geble~. dat de door hem gedane benoe
ming in strijd was met de wet; 

dat immers in 1942 door de toenmalige 
burgemeester, waarnemende de taak van de 
gemeenteraad, tot aecretaris la benoemd de 
heer B., hoofdcommies ter secretarie te S.; 

dat bij drie beslissingen van de centrale 
raad van beroep rechtsprekende in ambtena
renzaken te weten van 4 Nov. 1946, A. W. 
1946/B 331, 29 Juli 1947, A. W. 1947/B 182 

en van 23 Maart 19483 ia uitgesproken, dat 
B. voornoemd is benoemd en is secretaris der 
gemeente Anloo; 

dat na vorenvermelde beslissingen beëdi
ging van B. als aecretaris had moeten volgen. 
waartoe Burgemeeater en Wethouders B. niet 
in de geleaenheid hebben gesteld, 

dat hij van oordeel i■, dat de beer B. te
recht is benoemd tot secretaris van Anloo 
en dat .zijn infunctietreding als zodanig in 
het belan& der gemeente Anloo is te achten; 

dat voorts, zeUs afgeden hiervan, de ttum. 
in dit opzicht bestaande situatie niet kan 
blijven bestendigd; 

dat immen uit art. 2, 1e lid, der gemeente
wet ten duidelijkste blijkt, dat in elke ge
meent slecht. ~ eecretaris ia; 

dat deze secretaris, blijkens de hiervoor 
vermelde uitBpraken i■ de heer B. voor
noemd· 

dat bij, in strijd met evcnaangehaald weta
artikel, is overgegaan tot de benoeming van 
een tweede gemeente-secretaris; 

dat dit betlluit is genomen doordat de Bur ... 
gemeeeter de raad eteeds verkeerd heeft in
gelicht door te beweren dat B. geen secreta
ris wa1 en dat uit de laatste uitspraak van de 

1 a. b. 1946, bl. 316. 
2 a. b. 1947, bi. 501. 
3 a. b. 1948, bi. 462. 
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centrale raad van beroep duidelijk is geble
ken, dat dit wel het geval waa, aaD1uien de 
gemeente anders niet zou zijn veroordeeld 
tot betaling van een achadevergoeding; 

dat, ware de raad dit voordien voldoende 
bekend geweest, hij niet tot benoeming van 
een 2e secretaris zou zijn overgegaan; 

dat, teneinde een situatie te verkrijgen, 
welke met de wet in overeenstemming ia, de 
door hem benoemde secretarie W. zal moeten 
worden ontalagen; 

dat daaraan niet afdoet, dat W. deze be
noeming beeft aanvaard, tot de beëdiging ia 
toegelaten, de voorgeschreven eden heeft af
gelegd en in functie is gewee1t; 

dat toch het ontslag, dat aan W. moet wor
den verleend, ia niet een ontslag uit een wet• 
tiglijk beklede betrekking, doch het beëindi
gen van een ongeoorloofde werkzaamheid, 
namelijk als gemeente-secretaris, nietteeen
staande ,een wettiglijk verrichte benoeming 
van B. aanwezig was, en welke aanwezigheid 
bovendien door de centrale raad van be
roep, rechtaprekende in ambtenarenzaken, in 
rechte onaantastbaar ia vaatgesteld; 

dat, waar een verzoek van W. om ontslag 
als aecretaria niet ia ingekomen, zodanig ont
slag ongevraagd zal moeten worden verleend; 

Gelet op de artt. 3, le lid, en 102, le en 3e 
lid der gemeentewet; 

Besluit: 
a. met ingang van heden aan de heer W. 

eervol ontalag te verlenen als secretaris der 
gemeente Anloo; 

b. uitdrukkelijk vaat te stellen, dat in de 
vergadering van de Raad der gemeente ge
houden op 24 Jan. 1949, bovenstaand bealuit 
in zijn geheel door de voorzitter is voorgele
zen en iD stemming gebracht, waarna het 
werd aangenomen met 6 tegen 5 stemmen; 

c. dit besluit terstond en in zijn geheel 
ter goedkeuring aan te bieden aan heren Ge
deputeerde Staten der provincie Drenthe en 
ter kennisneming te zenden aan Z.E. de heer 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Aldua vastgesteld in de vergadering van• 
de raad der gemeente Anloo van 30 Mei 
1949. 

De Raad voornoemd, 
De Voorzitter, 

get. W. Buiter, l • .b. 
De Secret:ari'7 

get. W.'' 

0. dat Ged. Staten van Drenthe laatstbe
doeld bealuit van verweerder, dd. 30 Mei 
1949, op 8 Jtµ1i 1949 hebben goedgekeurd; 

O. dat klager bij op 28 Juni 1949 ter gril. 
fie van dit Gerecht iqekomen klaagachrift 
in beroep ia gekomen tegen meerbedoeld be
sluit van verweerder, dd. 30 Mei 1949, voor
.zover hem daarbij met ingang van die datum · 
eervol ontllag ia verleend als secretaria der 
gemeente Anloo en op bij klaagschrift aan
gevoerde gronden dit Gerecht heelt yerzocht 
dat bealuit te verklaren voor nietig, althans 
te verklaren in strijd met de wet, althans te 
stellen buiten effect; 

0. dat verweerder vervo)&ens bij contra-

memorie heeft geconcludeerd tot niet,.ont
vankelijkverklariug van klager in sijn be
roep. althana tot ontzegging van .zijn vorde
ring, ala zijnde ongegrond; 

In rechte: 
0. dat verweerder bij contra-memorie in 

de eerste plaata heeft betoogd, dat klager in 
zijn beroep niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, omdat hij van het besluit van de 
Raad der gemeente Anloo, dd. 30 Mei 1949 
in beroep ia gekomen in plaats van van het 
besluit van Ged. Staten dd. 8 Juni 19491 hou
dende goedkeuring van het Raadabesluit, dd. 
30 Mei 1949, zulke echter ten onrechte, nu 
klager sinds de goedkeuri111 van Ged. Staten 
- wel degelijk rechtstreeks in zijn belang 
getroffen is te achten door het Be.luit van de 
Raad der gemeente Anloo, dd. 30 Mei 1949, 
dat pas door en met die goedkeuring rechta
kracht kreeg; 

0. dat verweerder voorts YBD mening ia• 
dat klager in zijn beroep niet-ontvankelijk 
zou moeten worden verklaard, omdat het 
hier betreft een besluit van de gemeente
raad, dat aan hogere goedkeuring ia onder
worpen en wel aan die van Ged. Staten en 
de Kroon, en d\18 administratief beroep te
gen het beatreden besluit zou openstaan ol 
zou hebben opengeataan, maar het goedkeu
ringsbealuit door Geel. Staten van Drenthe 
genomen, niet ia een bealuit in administratief 
beroep genomen - immen heeft voor kla
ger ala ambtenaar geen formeel beroep open
gestaan op Ged. Staten tegen het besluit van 
verweerder dd. 30 Mei 1949, maar waa de 
goedkeuring door Geel. Staten voorwaarde 
'Voor de rechtekracht van het besluit der ge
meente Anloo, ongeacht eni&e tuuenkomat 
van Jdaaer - terwijl voor klager evenmin 
voor of na het goedkeuringabe81uit van Ged. 
Staten beroep heeft open gestaan op de 
Kroon; 

0. dat verweerder ten slotte meent, dat 
klager in zijn beroep niet-ontvankelijk zou 
moeten worden verklaard, omdat mja beroep 
zich .zou richten tegen algemeen verbilldende 
voonchrift.en, maar het Gerecht verweerder 
ook daarin niet kan voleen. daar het beroep 
van klaaer niet is gericht tegen enig alge
meen verbindend voorschrift, maar tegen 
het inmiddels door Ged. Staten van Drenthe 
goedcekeurde besluit van verweerder dd. 30 
Mei UM9; 

0. voorts, dat Jdaaer, bij besluit van ver
weerder dd. 29 Sept. 1947 benoemd tot ae
cretari1 der gemeente Anloo, is ambtenaar 
in den zin van art. 1 van het Ambtenaren
reglement der gemeente Anloo, immen over
eenkomstig de bepalingen van hoofdaa.k 111 
door of vanwege de Gemeente Anloo ia aan
gesteld om in openbare dienst werkzaam te 
zijn, awijl ~n loon bij de maand of langer 
is bepaald; 

0. dat eervol ontalaa', ale klager bij het 
bestreden besluit gegeven, iQ&ovolge het be
paalde bij de artt. 59 en 60 van meergenoemd 
ambtenaremeglement alec:hta aan een ambte
naar der gemeente Anloo kan worden gege
ven in de daar omschreven gevallen, maar in 
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casu geen van de daar omschreven gevallen • 
.zich voordoet, immers het aan klager bij het 
bestreden besluit gegeven ontalag niet ia ge
geven op verzoek van klager, noch wegens 
het bereikt hebben van de 65-jarige leeftijd, 
noch wegens ongeschiktheid van klager voor 
zijn betrekking, noch ook wegens opheffing 
der betrekking of wegens verandering in de 
inrichting van het dienstvak, waarbij de 
ambtenaar werkzaam ia; 

0. dat het bestreden besluit derhalve 
atrijdt met toepa911Clijke algemeen verbin
dende voonchriften en mitsdien nietig be
hoort te worden verklaard; 

0. nog ten overvloede: 
dat dit Gerecht reeds in .zijn uitspraak dd. 

8 September 1948, gegeven in een geding 
tussen dezelfde partijen, als .zijn oordeel 
heeft kenbaar gemaakt, dat~ sinds de uit
spraak van de Centrale Raad van Beroep dd. 
23 Maart 1948 de aanspraken van een .ze
kere B. oo infunctietreding als secretaris der 
gemeente Anloo zijn opgelost in de verplich
ting dier gemeente tot betaling van een 
schadevergoeding; 

dat de Centrale Raad van Beroep .zich in 
z;i.jn uitspraak dd. 4 Jan. 19491, bevestigende 
de uitlpraak van dit Gerecht dd. 8 Sept. 
1948, uitdrukkelijk met die zienswijze heeft 
verenigd, de toen in het geding .zijnde in
trekking van het benoemingsbesluit, klager 
betreffende, heeft aangemerkt als een wijze 
van beëindiging der dienstbetrekking en deze 
o.m. heeft getoetst aan algemeen verbinden
de voorschriften, vervat in het ambtenaren
reglement der gemeente Anloo; 

dat des te eer een ontslagbesluit ala het 
onderhavige behoort te worden getoetst aan 
de algemeen verbindende voorschriften, ver
vat in het ambtenarenreglement der gemeen
te Anloo, en zulks dan ook hiervoren ia ge
achicdt; 

Rechtdoende: 
Verklaart nietig het besluit van de Raad 

der gemeente Anloo, dd. 30 Mei 1949, voor
zover daarbij aan klager eervol ontslag is 
verleend als secretaris der gemeente Anloo. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A. B.) 

11 Oetob« 1949. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 ût. lOlter). 

Ten onrechte heeft de Minister bij 
het vaststellen van het bedrag per leer
ling, bedoeld in art. 101, rekening ge
houden met de kosten van onderhoud 
van het schoolgebouw, nu blijkt, dat het 
gebouw eigendom is van de gemeente en 
de onderhoudskosten derhalve niet ten 
laste van het achoolbestuur komen. 
Evenwel behoort het bedrag te blijven 
vastgesteld als door de Minister bepaald, 
daar sommige uitcaven öf wel door het 
schoolbestuur te hoog zijn geraamd M 
wel door een aanvrage tot medewerking 
ex art. 72 bestreden dienen te worden. 

1 C, V, 1949, bi. 3. 

Wij .JULIANA, ~.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der vereniging tot stichting en 
instandhouding van Nederlands Hervormde 
Scholen met de Bijbel te Noordwijkerhout 
tegen de beschikking van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Febr. 1949. no. 32684, afdeling L. 0., waar
bij met toepassing van het eerste lid van art. 
101 ter der Lager-Onderwijswet 192 0 voor de 
van appellant uitgaande bijzondere lagere 
school aldaar de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der wet, over het jaar 1948 ia vastgesteld 
op f 18,S0 per leerling; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Sept. 1949, no. 1126/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 October 1949, no. 43482, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat On.ze Minister van Onderwijs, ltun
sten en Wetenschappen, beschikkende op een 
adres van het bestuur van de vereniging tot 
stichting en instandhouding van Nederlands 
Hervormde Scholen met de Bijbel te Noord
wijkerhout, waarbij het verzoekt overeen
komstig art. l0lter, eerste lid der Lager-On
derwijswet 1920 ten behoeve van .zijn bij
zondere lagere school, aldaar, de vergoeding. 
bedoeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1948 op een hoger bedrag 
per leerling vaat te stellen, bij beschikking· 
van 7 Febr. 1949, no. 32684, afdeling L. 0. 
heeft besloten voor deze achool de vergoe
ding, bedoeld in artikel 101 der wet, voor het 
jaar 1948 vast te stellen op f 18,S0 per leer
ling; 

dat deze beschikking steunt op de overwe
gingen, dat deze school in verband met üe 
noodzakelijke vervanging van drie oude 
schoorstenen door nieuwe en tengevolge van 
het relatief gering aantal leerlingen per klas
se verkeert in bijzondere omstandigheden in 
de zin der wet; dat echter verhoging der ver
goeding tot f 34,32, gelijk adressant verzoekt, 
niet noodzakelijk ia, aangezien verschillende 
posten der door het bestuur overgelegde be
groting, hetzij geheel kunnen vervallen, het
zij voor aanzienlijke verlaging vatbaar zijn; 
dat met name het binnen-schilderwerk nog 
niet dringend nodig is, terwijl voor het ver
leggen van de waterleiding de medewerking 
kan worden gevraagd van het gemeentebe
stuur op grond van art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920; 

dat het voornoemde schoolbestuur, van 
deze beschikking in beroep gekomen, aan
voert. dat de raad der gemeente Noordwij
kerhout overeenkomstig art. 101, Se lid der 
Lager-Onderwijswet 1920 het bedrag, dat 
·per leerling voor de bijzondere scholen voor 
gewoon lager onderwijs voor 1948 had be
schikbaar gesteld, ter bestrijding van de kos
ten, bedoeld in het eente lid van art. SSbis, 
heeft bepaald op f 14 per leerling; dat in 
verband hiermede het bestuur zich met een 
request tot de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen heeft gewend met 
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het verzoek het bedrag op f 34,32 per leer-,; 
ling te willen stellen; dat, in afwachting van 
de uitslag van dit verzoek, hij, appellant, do 
daarin voorgestelde veranderingen en repa
raties heeft uitgesteld en slechts de strikt 
noodzakelijke uitgaven heeft gedauai dat, 
ondanks dat, de e~ploitatiekosten f 2925,67 
hebben bedragen; dat de Minister bij be
schikking van 7 Febr. 1949 het bedrag per 
leerling op f 18,50 heeft bepaald; dat dit 
geenszins voldoende is te achten, omdat bij 
een gemiddeld aantal leerlingen van 1061/3, 
1061/s X f 18,50 ~ f 1967,16 wordt vergoed; 
dat over 1948 dua door hem, appellant, 
f 2925,67 - f 1967,16 = f 958,51 moet wor
den bijgepast; dat dit bedrag ook over de 4 
volgende jaren van de 5-jarige periode Dim
mer zal kunnen worden ingehaald, gezien de 
zeer hoge prijzen voor leermiddelen, repara
ties em.; dat ook over de volgende jaren, bij 
een gelijk bedrag per leerlinK, de ramp dreigt, 
.zo'n groot bedrag te moeten bijpaaeen; dat 
ook over de jaren 1943-1947 f 807,32 reeda 
is bijgepast; dat op deze manier het bestaan 
der school op het spel staat; dat in 1948 nog 
ia gebleken, dat de school het eigendom ie 
van de gemeente Noordwijkerhout; dat hij 
mitsdien verzoekt het bedrag te willen stel
len op f 27,52; 

O. dat Onze Minilter van Onderwijs, Kun
:aten en Wetenachappen bij het vaststellen 
-van het bedrag per leerling voor deze echoot 
.op f 18,50 ten onrechte rekening heeft gehou
den met de koeten voor onderhoud van het 
;se bouw, nu uit het beroepacbrift van het 
:scboolbestuur blijkt, dat het schoolgebouw 
,eïeendom i■ van de gemeente Noordwijker
·hout en de onderhoudskosten mitsdien niet 
rtea Jaste van de appellant komen; 

dat evenwel uit de overgelegde ambtabe
. ri&Rn blijkt, dat desniettemin het bedrag 
,op f .ll.8,50 behoort te blijven vastgesteld; 

dat met name de posten voor verwarming, 
· verlichting en een werkster, gelet op de om
!stamli&beden waarin de onderhavi&e echoöl 
,.verbmt, een .zodanige vaststelling recht
. vaardigen; 

da.t Ibet schoolbestuur weliswaar de vast
~ stelling van een aanmerkelijk hoger bedrag 
· ver.N!èlrt, doch dat op grond van de eerder
: genoemde ambtsberichten geoordeeld moet 
wordell, dat aommige uitgaven of wel door 

• het 9éhoolbeatuur te hoog zijn geraamd of 
· wel door ceen aanvrage tot medewerking op 
. grond rvan art. 72 der Lager-Onderwijn,et 

1920 beatreden dienen te worden; 
Gezien de Lager-Onderwij1wet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

• het · beroep ongegrond te verklaren; 
Onze Minister van Onderwija, Kunsten en 

· Wetenechappen is belat enz. 
(A. R) 

UO October 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Dienatplichtwet art. 15 j 0

• art. 
17). 

Gebleken ia dat sedert het K. B., 
• ~ij het beroep van appellant ( vader 

van de dienstplichtige) ongegro;Qd is 
verklaard, hij zijn ene aleepachip heeft 
moeten 1tillelgen, terwijl ook de perso
neel■voorziening van zijn tweede sleep
schip met moeilijkheden te kampen 
heeft. Op grond hiervan .zijn termen aan• 
wezig, opnieuw omtrent het recht van 
de dienstplichtige op vrijstelling wegens 
penoonlijke onmisbaarheid. uitspraak te 
doen, en wordt deze vrijstelling alsnog 
voor de tijd van een .jaar verleend. 

Wij JULIANA, em.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld 

door A.P. Theuns, te Gorinchem, tegen de 
bealissinc van Onze Minieter van Oorlog van 
10 Maart lSM-9, Afd. A 3, S 2, Bur. 1. no. 
1338, waarbij hij in zijn aanvraag om vrij
■telling van dienst ala gewoon dienstplich
tige wegens penoonlijke onmiabaarheid voor 
zijn zoon M.. C. TheUIII, dienstplichtige der 
lichting 1946 uit Gorinchem niet-ontvanke
lijk ia verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
■chillen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
Aug. 1949, no. 680/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 3 Oct. 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 
407961; 

0. dat de beelisaing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat, te oordelen 
naar ontvangen ambtelijke inlichtingen, de 
omstandigheden van de vader van de dienst
plichtige niet gewijzigd zijn sedert het Ko
ninklijk besluit van 28 Aug. 1948, no. 178, 
waarbij ongegrond werd verklaard het berQep 
van de vader van de dienetplichtige, inge
lteld tegen zijn, Ministen, bealisaing van 2 
April 1948, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 1234, 
waarbij een ten aanzien van de dienstplich
tige gedane aanvraag om vrijstelling van 
dienst ale gewoon dienstplichtige wegens per
■oonlijke onmisbaarheid werd afgewezen; dat 
er in verband hiermede voor hem, Mini1ter, 
geen aanleiding bestaat om thans wederom 
omtrent het recht op vrijatelling wegena per
aoonlijke onmisbaarheid uitspraak te doen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
voor het schip ,,Helena" slechts voor ffn rei, 
een invaller i■ gevonden, die echter, nadat 
de reis i■ volbracht, het achip weer zal verla
ten, zodat dit dan geheel en al onbemand zal 
.zijn en .zal moeten worden 1tilgelegd, terwijl 
zijn ander 1chip ,,Adco" zelfs sinds enige tijd 
stil ligt in de Waalhaven te Rotterdam, om
dat het ■chio niet te gebruiken is wegens ge
brek aan bemanning, welke toestand hem. 
appellant, dreigt te ruïneren; dat hij met be
hulp van zijn zoon vele opdrachten .zou kun
nen uitvoeren en daardoor, omdat het schip 
naar het buitenland vaart, buitenlandse be
taalmiddelen zou kunnen verkrijgen; dat hij 
bij zijn laatste aanvraag tot vrijatelling ten 
bewijze van het feit, dat zijn bedrijf in de 
laatste tijd dreigt te gronde te gaan. verschil
lende brieven heeft overgelegd, waaruit 
blijkt, dat zijn belangrijke relaties zich alle 
,aan terugtrekken, omdat het voor hen ver-
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Hes opleven, wanneer zij hun goederen mee
cewn met een schip, dat door onvoldoende 
bemanning 1teeda moet blijven lig,en; dat 
hij aan hun eiam, dat hij ai.jn achepen beter 
sa1 bemannen, niet kan voldoen en cluhalve 
brodeloos zal worden; dat hij toch reeds 
zwaar getroffen ia, doordat het achlp ,,He
lena" in 1943 door de Duitsen tot aink:en 
was gebracht en eent na Krote Nparaties in 
bet voorjaar van 1948 weer in de vaart kon 
worda genomen; dat hij door cle oorlepom
atandigheden in 1946 een hypotheek van 
f 12.000 heeft moeten sluiten en in 1947 een 
van f 10.000, welke lasten z6 zwaar op hem 
drukken, dat hij vreest bij voortduring van 
de huidige omstandigheden niet aan zijn ver
pHchtingen te kunnen blijven voldoen; dat 
hij door zijn g•zondheidstoeatand zelf niet in 
staat ia mee te varen en geheel en al op zijn 
soon Marinus Cornelia ia aangewezen; dat 
dua ànda zijn vorige aanvraag tot vrijstelling 
than1 duidelijk ie gebleken, dat mijn acbepen 
blijvend zullen moeten wordea opgelegd, nu 
reeds ién acbip uit de vaart ia genomen en 
dit met het andere ook: wel spoedig het geval 
zal .zijn; 

0. dat blijkens de ontvangen ambtsberich
ten en de nader op verzoek van de Afdeliqg 
van de Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur ingewonnen inlichtingen, sedert 
hte Koninklijk bèaluit v•n 28 Aug. 1948, no. 
178, de appellant sijn 1leep1ehip ,,Adcd' 
laeeft moeten stilleggen, terwijl ook de peno.
neclavoorziening van het 1leepechip "Hele
ne'" met moeilijkheden te kampen heeft; 

dat Wij derhalve van oordeel sijn, dat t:er
men aanwe.sig zijn opnieuw omtrent het recht 
van de dienstplichtige op vrijetelling van 
dienst al■ gewoon dienatplichtige wegen■ 
penoonlijke onmisbaarheid uitapraak te 
doen; 

dat op grond van de oviergelegde bescbei
den en van de bovengenoemde nadere in
lichtingen moet worden aangenomen, dat 
door het verblijf van de dienatplichtige in 
werkelijke dienst voor eerste oefening on
OV8rkomelijke be.waren zullen ontstaan voor 
de inatandhouding van de middelen van be-
1taan van het gezin, waartoe hij behoort; 

dat de bestreden beeliaeing mitsdien niet 
gehandhaafd kan WOl"den; 

Gezien de Dienatplichtwet; 
Hebben gc,edgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

aing van Onze Minister van Oorlog aan M. 
C. Theuns, dienstplichtige der lichting 1946 
uit Gorinchem wegens penoonlijke onmis
baarheid vrijstelHng van dienst als geW'OIOd 
dienstplichtige te verlenen voor de tijd van 
een jaar. 

Onze Minister van Oorlog is belast em. 

(A.B.) 

10 October lj49. UITSPRAAK van het 
Ambtenarenger. '1-G,avenhage. (Amb
tenarenwet 1929 art. 60, 2e lid). 

Weigering. 
Het gerecht neemt aan, nu klager ken

nelijk heeft aangenomen en redelijker
wijze ook mocht aannemen, dat hij nog 
langer te wachten had op het door hem 
gewenste bealuit (hem waa deatijda zij
dens verweerder gezegd, dat het nog wel 
een jeu kon duren) dat klager binnm 
30 dagen na de dag, waarop hij van de 
aangevallen weigering redelijkenrij1 
heeft kuanen kenni■ ~n, beroep 
heeft ingeateld. 

V., wonende te ~-, klager, 
tegen: 

de Algemeen Inspecteur van Rijbpolitie, 
verweesde,-. 

Het Ambtenarengerecht, em.; 
Wat di, lei ten betttdt: 
0. dat klager bij klaagschrift. ter griffie 

van het Gerecht ingekomen op 13 April 1949, 
beroep heeft ingeetdd tegen de weigering 
van verweada om voor klager een rang en 
gerekend ingaande 1 Jan. 1946 een bezoldi
ging bij de Rijktpolitie vast te stellen en op 
de daarbij aangevoerde gronden heeft geYOr
derd, dat het Gerecht deze weigering van 
verweerder, aubaidiair sijn. schrijven van 16 
M~ 1949, no. 1446/49, waartegen beroep, 
zal nietig verklaren en zal ventaan dat ver
weerder klager almog met ingang van 1 Jan. 
1946 bij het Corps Rijkapolitie moet benoe
men in de rang van opperwachtmeester, wel
ke rang aequivalent ia aan de rang van 
Hoofdwacbtmeolter Jaachtem de Verordo
ning Be%oldiging Politie 1943, aulka met in• 
achtneming van de te dezen toepaaelijke al
gemeen verbindende voorschriften,. met na" 
me van de Bezoldigingsregeling Politie 1914 7; 

0. dat verweerder de volgende, niet ge
dagtekende, op 19 Mei 1949' tDlekamen 
contra-memorie heeft in&ediencl: 

"Klager, V., geboren 24 Dec. 1909, werd 
c,p 1 Juni 1935 aauaesteld tot Agent van 
Politie te K. in tijdelijke dienat, waarna op 1 
Juni 1936 zijn aanstelling in vaste dienet al1 
zodanig volgde, terwijl hij op 1 Maart 1943 
werd aangeateld tot Hoofdwachtmeester der 
gemeentepolitie in vaste dienst en ingedeeld 
bij de gemeentepolitie te K. Bij beschikkintt 
van de Minister van Justitie, Afdeling Po
litie/Zuivering, dd. 26 Nov. 1946, no. 57'2, 
werd hem te rekenen van 26 Nov. 1946 op 
grond van het bepaalde in het Koninklijk 
besluit van 10 Oct. 1945 (Stbl. F 221), on
gevraagd ontslag verleend uit zijn functie 
van Hoofdwachtmeester der gemeentepolitie. 
politie. 

De Gemeente K. behoort ,tot die Gemeen
ten, waar ingevolge het Koninklijk besluit 
van 22 Dec. 1945 (Stbl. F 324) de politie be-
1ataat uit Rijkspolitie. Betrokkene is dua per 
22 Dec. 1945 tot de Rijkspolitie komen te 
behoren. 

Hoe'W'Cl kan worden aangenomen dat V. 
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van het vorenataande kennia droeg, heeft hij 
mij eerst ia &ijn schrijven van 26 :f'ellc. 194e 
- gelijkluidend aan het bij ,:ijn klaagaduift 
in af1chrift overgelegde - ver•ocht. alsnog 
tot regeling van .zijn positie bij het Korps 
Rijkapolitio over te 1aan. Hierop werd hem 
bij mijn echrijven dd. 16 Maart 1949, no.. 
1446/49 bericht. dat het niet in mijn voor
nemen liet, tot hen:iening van fljn poaitie 
over te gaan. Dit antwoord vindt .zijn oor
zaak in bet feit, dat de werkzaamheden, 
verbonden aan de poeitiereceliOI bij het 
Korps Rijkepolitie van het pcnoneel - ook 
dat der voormalige Gemeentepolitie Ge
meenten - dat na de bevrijding tot de 
Rijk1politie ia komen te beho..en. recda se
dert ultimo A\Cuatu:s 1948 zijn beëindigd en 
mijoerzijdia niet het voomes:nen bestaat hier" 
mede te blijven doorgaan. 

-Op het door mij van V. ontvangen 11Cbrij. 
ven van 1 April 1949 - gdijklmdend aan 
het bij aija tlac9Chrift ia afschrift ..verge
lfC,Cia - is niet geantwoard, omdat naar 
mijn meni.n& mijn hiervoren aancehaakl 
:echrijwn van 16 Maart 1949 geen twijfel 
overliet. dat ik niet voornemens ben tot 
poaiticregelinc over te gaan, hetgeen door V. 
in njn klaa&achrift wordt toegegeven. 

Tenslotte merk ik nog .op, dat lclag,er mijm 
mziena reeda lang had kunnen begrijpen dat 
niet tot de thans door hem venochte rang
toekenniag zou worden overgegaan, daar 
hem immen geen desbetreffende beschik
king werd toegezonden, zodat hij, reeds ge
ruime tijd eerder, of aan mij een dei betref
fend ver.zoek had dienen 1Je richt!en, dan wel 
bij Uw Gerecht een klacht had moeten in
dienen. 

Dedialft ia naar mijn meaing in het on
derhavige geval sprake van ,,~ftnijAOYer
schrijdmg''.; 

In rechte: 
0" dat voor het Gerecht vast staat, dat 

verweerder heeft geweigerd het besh:ait te 
nemen houdende toekenning aan klager van 
een nm& met toepaasing van het Rangenbe
suit Politiepersoneel van 30 Nov. 1946(Stbl. 
0 339) en vaststelling van een bezoldiging 
met toepaaing van de Bezoldigingsregeling 
Politie 1947 van 9 April 1947 (Stbl. H 111), 
aonder evenwel aan klager van die weigering , 
te hebben kennis gegeven; 

0. dat voorts ~ast staat, dat aan klagen 
raadsman ten burele van verweerder te 
'e-Gravenhage, op 21 Juli 1947 is. medege
deeld, dat het door klager gewenste bealuit 
nog niet was geno·men en dat het nog wel een 
jeer kon duren alvorens de categorie' waar 
'klager toe behoorde, te weten de in verband 
met de :zuivering ontslagen ambtenaren aan 
de beurt V81l behandeling was; 

0. dat klager na ommekomst van dat jaar 
kennelijk heeft aangenomen en ook redelij
kerwija mocht aannemen, dat hij nog langèl' 
dan verwacht werd, had te wachten op het 
nemen van het gewenate besluit en ten tijde 
van het achrijven van zijn brief van 26 Febr. · 
1949 geen grond had om aan te nemen, dat 
verweerder geweigerd had het bedoelde be-

sluit te nemen, doch eent na kenni.anemîng 
van 'W:l'Weerden antwoord van en.16 Maart 
1949 van die weigering kcnnia kreeg; 

0. dat klager dan ook ten genoegen van 
het Gerecht heeft aangetoolld, dat hij ajn 
beroep heeft ialesteld bmncn 30 _ dagen na 
de da&, waarop hij van de aangevallen wei
lfCring .redelijkawija heeft kunnen kennis 
dqgea; 

0. dat verweerder met betrekking tot de 
grond voor 1:ijn weigering keDDdijk slechts 
heeft aangevoerd, dat de tijd -om alsnog voor 
klager het bedoelde bealuit te nemen, ver
streken waa, welke het Gerecht ondeugdelijk 
acht, vennita het vorenv«melde Rangent,e.. 
sluit Politiepersoneel en de Bezoldigingve
&eling Politieperaoneel 1947 geen fatale l!er~ 
mijn laermen, waarbinnen de daaruit voort
vloeiende besluiten moeten zijn genomen; 

0. dat, waar het Gerecht ook overigens 
niet ie geblekm. van enige grond voor ver
weerden weigering, deze wegens strijd met 
-de bei.de laatstpnoemde regelingen, dient te 
worden nietig veiklaard; 

0. dat buiten de aangevallen weigering 
Ollliaat klager, eis tot benoeming in de rang 
van opperwachtmeester en de vast&telling 
zijner bezoldigillg dienovereeftkometig, zo
dat zijn beroep in zoverre niet-ontnnkelijt 
behoort te worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verldaart nietig de weigering van ver

weerder tot het nemen van een besluit, hou
dende toekenning van een rang aan klager 
overeenkomatig het Rangenbesluit Politie
penoneel en vaststelling van diens be%oldi
ging overeenkomatig de Besoldlgingaregeling 
PoHtieperacmeel 1947; 

Bepaalt dat verweerder alsnog een zoda
nig bealuit zal nemen;· 

V et"klaart het beroep in zoverre gegrond; 
Verklaart het beroep voor het overige 

niet-ontvankelijk. . 
Oeen hoger beroep ingesteld. (A. B.) 

11 Oetole,- 1fff9. KONINKLI.JK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248 r. art. !44). 

Ged. Staten hebben goedkeuring ont
houden aan een begrotlngswijzfrt.nK, 
waarin f 170 was geraamd voor een sub
sidie voor een mlddenstandscursul9'. Van 
dit be.9lu-lt van Ged. Staten hl geen be
roep ingesteld, zode:t het naar de 't>t1-
4oellng van de wetgever de kracht van 
eindbeeHesing hee~ 'Verkregen. Der
halve .beeft de Raad ten onrechte, ten
einde een verloren gegaan beroevarecbt 
te doen lbe:r'leven, zonder dat van nieu
we or gewijzigde omstandigheden ts ge
bleken, wederom een besluit van de
zelfde ,itrekk:ing als het niet goedge
keurde genomen: de verlaging van bet 
subsldte van f 870 tot f 365 kan In dit 
geval niet als een nieuwe or veranderd& 
omstandigheid worde~ aangemerkt. 
Ged. Staten hebben derbalve terecht 
ook aan het tweede raadsbesluit goed
keurlng onthouden. 
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Wij JULIANA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Maartensdijk, 
tegen het besluit van Ged. Sta.ten van 
Utrecht van 28 November 1-948, Be Afdeling, 
No. 4692/4015, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van voornoemde ge
meenteraad van 21 October 1948, No. 2881 
tot wijziging van de begroting dier gemeen
te voor 1948 in verband met het verlenen 
van een subsidie ten behoeve van een cur
sus voor middenstandaontwlkkellng; 

De Raad van State. Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
1 Juni 1949, No. 666/1 en 14 September 1949, 
No. 686/1/339 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 4 October 1949, No. 
29884, afdeling Binnenlands Bestuur, bu
reau Financiën : 

0. dat de raad der gemeente Maartensdijk 
in zijn vergadering van 21 October 1948 be
sloot de begroting der inkomsten en uitga
ven dier gemeente voor het dienstjaar 1948 
in dier voege te wijzigen, dat onder volg
nummer 468e aan de begroting van het jaar 
1948 een poet wordt toegevoegd, luidende 
.,Subsidie aan een cursus voor midden
standsontwikkeling f 116"; 

dat hU dit besluit la overwogen, dat aan 
de afdeling Maartensdijk van het Instituut 
voor Middenstandsontwikkeling een subsi
die ·van f 366 wordt toegekend· als bijdrage 
in de kosten van een in het dorp Maartens
dijk georganiseerde middenstandscursus; 
dat het voortbestaan van deze cursus voor 
de gemeente van groot belang wordt ge
acht; dat het tekort niet door de cursisten 
kan worden gedragen; dat het lesgeld reeds 
f80 per persoon per jaar bedraagt, hetgeen 
.bezwaarlijk verhoogd kan worden, indien in 
aanmerking wordt genomen, dat de cursis
ten tot de kleine middenstand behoren; dat 
de&e subsidiëring geen conaequenties tegen
over cursussen voor andere doeleinden met 
zich medebrengt, aangezien ieder geval af
zonderlijk op de noodzakelijkheid en wense
Ujkbeid zal worden beoordeeld; 

dat Ged. Staten van Utrecht aan evenbe
doeld raadsbesluit bij besluit van 23 Novem
ber 1948, 3e afdeling, No. 4892/4016, hun 
goedkeuring hebben onthouden op de over
wegingen, dat bij befsluit van bun college 
van 22 Juni 1948, ae afdeling, No. 1740/2096, 
goedkeuring werd onthouden aan het be
sluit van 20 November 194 7 van de raad der 
gemeente Maartensdijk tot 16e wljstglng 
van de gemeentebegroting voor het Jaar 
·1947, waarin voor het evenvermelde doel een 
bedrag van f 370 was geraamd:· dat deze 
onthouding van goedkeuring steunde op de 
volgende overwegingen: 

a. dat bier geen sprake is ván een alge
meen belang. zoals in het verzoekschrift aan 
de raad was betoogd, noch van een groot 
belang, zoals in de toelichting was genoemd, 
doch van een bijzonder belang van de 18 
-cursisten uit het dorp Maartensdijk, het
welk een dergelijke subsidie niet rechtvaar
digt; 

b, dàt de geraamde uitgaven van- dè cur
sus wel kunnen worden gedekt door een 
redelijke verhoging van de lesgelden; 

c. dat tegen deze subsidiëring tevens be
zwaar bestaat, omdat daardoor· een onge
lijkheid zou worden geschapen tegenover uit 
andere delen der gemeente afkomstige per
sonen, die een overeenkomstig onderricht 
verkrijgen, doch dit geheel zelf moeten be
kostigen; 

d. dat evenzeer met het oog op eventuele 
consequenties tegenover cursussen voor an
dere doeleinden subsidiëring van de bier 
bedoelde cursus ongewenst moet worden ge
acht: 

dat de gemeenteraad van deze beslissing, 
welke op 28 Juni 1948 is verzonden, niet in 
-beroep Is gekomen; dat derhalve het besluit 
van bun college de kracht van een eindbe
slissing beeft verkregen; dat de gemeente
raad th&na opnieuw een subsidie - zij het 
dan verlaagd van f 370 tot f366 voor het 
hiervoor omschreven doel beeft geraamd; 
dat, nu het besluit van bun college, waarbij 
aan 's raad& eerste besluit goedkeuring is 
onthouden. de kracht van een eindbeaHa
slng beeft verkregen, er voor een tweede 
besluit van de raad over dezelfde aangele
genheid alechta plaats mu zijn, indien daar
bij sprake zou zijn van nieuwe of verander-
de omstandigheden: dat dit laatste bier niet 
het geval la, daar Immers de verlaging van 
het subsidie met f 6 in bet licht Yan de be
zwaren tegen het eerste besluit niet als een 
nieuwe of veranderde omstandigheid kan 
worden aangemerkt: dat reeds das.rom dit 
tweede besluit niet behoort te worden goed
gekeurd; dat overigens tegen dit besluit bij 
bun college gelijke bezwaren bestaan als 
tegen het eerste; 

dat de raad der gemeente Maartensdijk 
van dit besluit van Ged. Staten van Utrecht 
in beroep la gekomen, aanvoerende, dat de 
behandeling van het besluit van Ged. Sta.
ten van 22 Juni 1948, waarbU goedkeuring 
werd onthouden aan de l6e begroUD.gawij
zig1.ng 1947, plaats vond in de raadsverga
dering van 22 Jull 1948, dat na bespreking 
het voorstel om van dit besluit in. beroep te 
gaan in stemming werd gebracht; dat de 
stemmen staakten en, daar de vergadering 
niet voltalUg was, ingevolge art. 68 der Ge
meentewet het voorstel in de volgende ver
gadering opnieuw aan de orde diende te 
worden gesteld; dat deze vergadering eerst 
op 21 October 1948 plaats vond; dat toen 
echter bleek, dat de beroepstermijn verlopen 
was, zodat het besluit van Ged. Staten on
ben-oepeHjk was geworden, dat derbaJve 
een nieuw voorstel werd gedaan tot subsi
diëring van de afdeling Maartensdijk van 
hte Instituut voor Middenstandsontwikke
ling, thans met een bedrag van f 365 ; dat 
dit voorstel met 9 tegen 6 stemmen werd 
aangenomen; dat de raad dit besluit als een 
legale modus beschouwde om de mogelijk
heid open te houden om van een éventuele 
afwijzende beslissing van Ged. Staten in be
roep te kunnen gaan; dat in de vergade
ring van 17 December 1948 met 8 tegen 7 
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.stemmen werd besloten van de afwijzende 
beslissing van Ged. Staten ln beroep te ko
men; dat Ged. Staten blijkbaar formele be
.zwaren tegen bet besluit hebben; dat, hoe
wel er geen enkel wettelijk voorschrift is 
aan te wijzen. waarop deze conclusle kan 
.steunen, ook de raad van oordeel is, dat, 
indlen over een besluit eenmaal een eindbe
slissing la genomen, ln het algemeen geen 
nleuw besluit dient tot stand te komen over 
de7.elfde aangelegenheid, m daartoe geen 
dringende nooc.haak bestaat; dat in het on
derhavige geval echter wel degelijk b)Jmn
dere omstandigheden oorzaak zUn van het 
door de raad genomen tweede besluit; dat 
de nieuwe omstandigheden, welke de raad 
het tweede besluit deden nemen, niet waren, 
.zoals Ged. Staten stellen, de verlaging van 
het subsidie met f 5, doch uitsluitend het 
,opnieuw openen van de mogeUJkheid om 
,over de aanhangige kwestie ln beroep uit
.spraak te laten doen, dat overigens tegen 
bet onderwerpeUJke besluit bij Geel Sta.ten 
dezelfde bezwaren bestaan als tegen het eer
ste; dat in tegenstelling tot Ged. Sta.ten de 
raad .echter van mening 1B. dat hler wel de
gelijk van een algemeen belang sprake is; 
dat de cursus het opleiden van Jonge mid
denstanders beoogt tot het voor hen ver
~lste vakdiploma zonder hetwelk zij zich 
niet mogen vestigen; dat uit het feit, dat de 
-wet een middenstandsdiploma als els stelt, 
naar 's raads oordeel reeds blijkt, dat het 
bezit hiervan ,een algemeen belang 1a; dat de 
raad het voor de gemeente Maartensdijk 
van groot belang acht, dat hier voldoende 
gelegenheid bestaat voor de inwoners om 
dlt onderwijs te kunnen Tolgen; dat het 
dan ook nlet uitsluitend gaat om de 18 toen
malige cursisten, doch om het bestaan van 
de cursus als zodanig; dat de raad het der
halve toejuicht, dat het particulier initia
tief er toe gek.omen is om ln het etgenlJjke 
dorp Maartensdijk - de kern van het lan
delijk gedeelte van de pmeente - tot op
richting van een middenstandscursus over 
te gaan: dat het noodzakelijk was hulp te 
verstr.ekken om de moeilijkheden, die de 
cursus bij de aanvang ondervond, te over
wmnen; dat de gevraagde hulp zeker niet 
te veel was; dat er voor eenmaal een subsi
die werd gevraagd van f 870, omdat de be
groting voor het eerste cursusjaar dit be
drag als een tekort aanwees; dat nagegaan 
1s of dlt. bed~ op andere redelijke wijze 
gedekt mu kunnen worden; dat er 18 cur
staten waren, die aan curausgeld als f 60 be
taalden; dat dit Clll'8USgeld reeds als hoog 
diende te worden aangemerkt en dat het 
aandringen op een verhoging hiervan 
ten enenmale onredelijk mu zijn : dat deze 
cursusgelden, In totaal bedragende 18 maal 
t 60 of ln totaal t 1080 de enlge inkomsten 
waren, waarover de cursus kon beschlkk.en; 
dat hiertegenover een bedrag van fl450 aan 
ultga.ven stond; dat de cursus bewezen 
beeft 1n een in Maartensdijk bestaande be
boette te voorzien; dat het leerlingental 
derDlS,te is gestegen, dat voor de thans lo
:pende cursus geen tekort bestaat en hij 
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zichzelf geheel kan bedruipen; dat het te
kort van het cursusjaar 1H7-1948 d.aa.ren
tegen te blijven bestaan; dat het door Ged. 
Staten genoemde motief, dat de uitgaven 
wel gedekt konden worden door een rede-' 
Ujke verhoging va.n de lesgelden, onjuist 
geacht moet worden; dat immers de mid
denstand ln bet dorp Maartensdijk zeker 
geen goed gesitueerde la. mdat het betalen 
van een cursusgeld van f 60 reeds een zwaar 
offer was: dat tegen subsidiëring geen be
zwaar gemaakt kan worden, omdat daar
door een ongeliJkhetd mu worden gescha
pen tegenover utt andere delen der gemeen-
te afkomstige personen, die een overeen
komstig onderricht verkrijgen, doch dit ge
heel zelf moeten bekostigen; dat immers de 
cursus gegeven wordt in het dorp Maar
tensdijk, het landelJJk. deel der gemeente, 
dat op grote afstand van de stad is gelegen; 
dat het beweken van een middenstands
cursus, die voornamelJjk gedurende de win
termaanden wordt gehouden, onredelijk 
hoge eisen mu stellen aan de bezoekers 
daarvan, indlen van hen geëist werd, dat zij 
daarvoor naar de stad zouden gaan; dat de 
bewoners van de andere delen der gemeente 
allen gebruik kunnen maken van de ln de 
stad Utrecht aanwezige cursussen en bij het 
be7.oek.en daarvan zeker niet met meer 
moeilijkheden te kampen hebben dan de be
woners van het dorp Maartensdijk zich 
moeten getroosten voor het bezoeken van 
een cursus aldaar: dat ook het argument, 
dat zij dit onderwijs geheel zelf moeten be
kostigen, niet steekhoudend is, daar de cur
sussen In. de stad, in verba.nd met het gro
ter aantal leerlingen, minder lesgeld eisen 
dan die te Maartensdijk en toch een sluiten-
de exploita.Ue hebben; dat de raad ln tegen
stelling tot de cloor Ged. Sta.ten geuite ver- • 
onderstelling het wel degelijk mogelijk acht, 
dat hij teder verzoek om subsidie op zijn 
eigen waarde kan beoordelen en zich in de 
toekomst door de toekenning van het on
derhavige subsidie nlet belemmerd zlet In 
zUn beleid ten aanzien va.n het al dan niet 
verlenen van een subsidie aan opleidings
cursussen voor andere doeleinden; dat het 
çote verwondering verwekt, dat Ged. Sta
ten het subsidie aan een in de eigen ge
meente opgerichte middenstandscursus wel
geren goed te keuren, terwijl dit college 
geen bezwaar maakt tegen het toekennen 
van een bijdrage per ult de gemeente Maar
tensdJjk afkomstige leerling aan de Tutn
bouwwtntercursus te Zeist om de exploitatie 
hiervan sluitend te maken; 

0. dat bij besluit van H .Juni 1948, Se a.f
dellng, No. 1740/!096, Ged. Staten van 
Utrecht hun goedkeuring hebben onthouden 
aan het besluit van 20 November 1947 van 
de raad der gemeente Maartensdijk tot 16e 
wijziging "Van de gemeentebegroting voor 
het Jaar 1947, waarin een bedrag van t 370 
was geraamd voor een subsidie, toe te ken
nen aan de Afdeling Maartensdijk van het 
Instituut voor Middenstandsontwikkeling 
in verband met een In het dorp Maartens
dijk georganiseerde middenstandscura~s; 

dat van het besluit van Ged. Staten van 

31 
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22 .J11Di li48 geen beroep iat ~14. ~t 
naar de bedoeliD,r ve.a de wetgever dit be
allii.t die kracbt ve.n eea em~l.w4i.ug heeft 
YerkNgen: 

dat derha.hJe de raacl <iH pmee•te »~~
~ ten. ~h~ t,eneinde. een vArlqx,m 
~ beroepsreaM te doen lleJtleve~ Q9, 11 
Ootober 19:ö, zonder Qat ve.a n~uwe Q! lt8"" 
wij1dgde omaiandJ&hedien. Ie ~b~ ',tre
àUom een besluit va.n ~ atJtek-bllr 
als zijn beahlit va.n 20 NoveJJJ.'oor 1~7 ~t 
gwnom.en.; 

dat tmmera met Qed St.&ten, IIIQe4i W~I) 

,POOl'deeld, dat de Yeltlaginc V&n het Si®• 
sktle van t l'lO tot fS&i- In "t pul ».t•t ~ 
een nieuwe ot veran.ciende ometa~btd4 
kan worde& aa.ugiep:ier-kt; 

d&t m,1:sdlen Ged. Staten te~ ook un 
het beal'Yrit van dei gem,eentemad va.a ~
tenadlJk van 3-1 Od:ober lt-4.8 ~ElQl"Îllg 
hebben ontlho11den.; 

Gezt'ln de Gemee»-11ewet; 
Hebben goefl8e~eo en. veruaan: 
het bc.-roep o~ond te ,rerktar.1,1. 
Onze M'ln.lst,er vu Blnnenbuadee 7'ak•Q.. M, 

belast eru;, 

11 Ootober 1949. UITSPJ:tAAK van de 
Centrale Raad van~ (Ambteoa"' 
reawct 1929 artt. 3, 2e tid1 sub b en 58, 
le Hd). 

Jn het onderwerpelijke lev-at, heeft het 
scheidsgerecht der ,rnneente '11-6Mvett
~e een advies wtgebracht over het 
vqornemen klager te ontslaan. 

On(csc;hikt, ~ dan tengevolge 
van ~els- of lichaamsgebreken is een 
met leiding ~ col)tr8te belaste ambte
naar van dr; criaï,- en ~tributiedienst, 
d,ie, op v~rmoeden van ~ud~ bij ~kele 
coll~a•s. een clier _collega.: s uitf?Ddt$t ~e
z,mic;n)jj~ ll)Ct hem een fraude 1.11 textiel
p1.1nten te bec,an. Ook al wil de Cen~ 
ll1tad aumemen, dfJ.t hjj ni~t serieu.s be
doeld heeft; fr•wla te plqt~n - betrok
kene zegt; biet elechts &~JU) te hebl)en 
om na te ~ of zij~ collega betrouw
baar was - hij moet ongeschi~ ge•çbf 
wpi<J,:n. omdat hij ;,;ij~ collega -aan c;ru.
atig gevaar heeft blootgesteld, zo wc: qp 
~ qitnf)digipg Sf;:rieus wa. ingepq en 
QJndat ~j nocb. VOQr-aS noch --,;:bJ:eral met 
zijn s~~ ovmlM h~ gqplecg(J. 

T ., wonende - '9i-Gz;a~.eab84t;. lw,ger 
tecen: 

he1; coUege van Bu,g~tcr en Wctho~ 
van 's~GQJv-0.Dha&e, . ~eiJrder. 

0e Centrale Raad van Beroee, 
In rec;hte: 
0. d,-t Q.rt. \, 2c; lid, van het op 20 Aug. 

1946 door de tijd,;lij~e Gemeenteraad van 
'.-Giavenbq;~ -vaatgea~lde $cheid91erecht
~nt 1946 bepaalt. ~t de ~~tsprak~ 
van het $cheidscerecbt biudend ZIJ~ ~J 
zij ~evolge wet of rMf,ds~luit sl,:chts 
krac}Jt van advies ~ h~bben; 

O. -,: •SR 'a Raad& ~deel oa,da
,,r;aach~,, i~ evenvainel.de bepalins; 
~ geae1-t DjlO!Ct; ~rdcn ~ ~jl;l begrepen. 
het Ambteaaremeglemcnt dcJ: gCD;1eente 
'tt-Olltt~, ~ de; Rrtad d~ gemeente 
op 3 Nqvemb,:, 1913 vastgesteld en scdei;t
dien ~er.baalMI~ gewijzigd, en. dat o-vec 
het voomaem-,n van verweerder om k].ag~ 
bt ontslaan het Scheidagcrccht, inc~volfié} 
1let ~paalcJe in fMt. 55, 4e lût, vu eifcn-
1emeld Ambteoar~eglemeQt moea, lttQlr 
dito. CrJi ook • ,,geboord" batwdk" naar OQk 
heb Schcidacaecl>.t en 1ecJa91de Wijk,-. 
hebbm .__,.__ ~t, <i,t <le qifr-
•J>ll8$lli Y1U1 ~ ~~~t::h1; si~ 
kracht van a<tviQlt. bqeti-; 

0. dat mita4icm ~ mQfift w~ 
dat h,rt ~treden ~ ia eee ~~it, ei. 
bedoeld ia sit. 3" .2e lid, ~b b, deli ,t\mbte'-'" 
mowct 1939. -.-.alve dae Raa4 bevoegd ÏJJ 
van bet tegen dat be,luit ~telde bei"oop 
in eerste al eniae unlaa kennis te nem,eJl; 

0. thans tea aan,àcm. van do bQOfda~ dat 
de Raad op 1noud ven- d,e gedj,ngat~n en 
het vechandalcle 1le ~nor tc,roch~itt;ing • 
vaatstaaade aannoer:ntt: 

dat w.«ec~ naar ájn ,rc,rklfarina i,eonoo-r 

made, dat enkele ~ mechs-8Pl~ 
werkaaan aan de lilCIJl~Jijk.e qri.sis- ~n 
distributiediemti te 'a,..Gra...._. f.raudu..,. 
Ieme handelillgea met aan bua zoq; weva;
trouwde dw:ributic~dt;n pl~~ ~ic~ 
eigenmac;.bti& e• ~* •ijn supenel:fl'Cn qf 
de afdeling recherche vq gCOQen;ide dienitt 
daaffaa YGOll&i of Mhtema in ~ani& te ,~1,. 
len heek ge11end tQt oen dier aipbt.en~I) 
mot het voontel t.saamcn met }ffl~ over 14 
gaan tot het ,rerduiatcmm. vae osn groot aan,.
tal textielpunten; 

dat klager 'Nlhoudt .r.ul.u aleclMs aedlaalJ. 
to hel>hen teneinm zicb 11e yagnri- of~ 
der-daad door aijn mede"ambt:ene,on wer<l 
geftaud1Nr4; 

dat! wnmNC!Mlde ambtell&M, die a,gwaan 
had gekrege& en zich 1lel' zake met! eaa. lrijD!DI' 
superieuren had vom:aan, ogenschijaljk. 
zulks op Jut van sije superieuren en nade, ... 
hand• van de politie, op klagen voonW i• • 
gegaan en met hem tot drie, maal toe tCI' .zake 
een bespreking heeft gehad, waarna klagc,r is 
ge1Jn-esteerct geworden; 

4,at ldagc:r bij vonni• van de arr.-rech~ 
bank te '1-Gravenhage, dd. 2 5 Mei 1-943, is 
veroordc;eld tot gevangenisstraf voor de tijd 
van één j8$r, ter •kc dat hij ~ich schuldig 
gCIJl,88kt hQett ,aan het misdrijf van "dpor 
het venchaffen van gelegenheid en inlich
tingen een ~er trachten te bewegen ·om 
~ mi,drijf te begaan zonder dat daarop dat 
rn.iadrij~ o/ een straf.b~ poging daartoe il 
gevo~4", 111:taJbflar gcitelcl ~ art. 134bis Jia 
de artt. 47, 322 en ~21 S,.; 

dat het Qerechta4of te 'a-Gravenhag_~ 
,c:oormelf:I, "fOanis bij vrest, dd. 29 Sept. 1Mll. 
h~ft ~tigd, niet bew~eo, heeft ver
ld~d heta;eeR &All lfJ.fMter bij inleidende dag
v&iardi~ is te~ laste gelegd en hem daarvan 
h~f~ vriJg~aproken; 

0. c!ati 11;1.ager bij het bestreden besluit, ge-
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dagtekend 4 Mei 1949. ia onulaien. geJ"ekend 
te zijn ingegaan 25 Nov. 1948, wqem onge
schiktheid anders dan tengevolge van li
chaams- of zielsgebreken, .zulks kennelijk op 
grond van het bepaalde in artikel 55, 4e lid, 
van voormeld Ambtenaremeglement; 

0. dat thans moet worden onderzocht, of 
het aangevallen besluit atrijdt met enig 
toepuaelijk algemeen verbindend voor
schrift en te dezen met name of verweerder 
terecht beeft aangenomen, dat klapr onge
schikt is voor zijn betrekking, anders dan 
tcQ&.evo]ge van licbaams- of ziclagebreken; 

0. dat de Raad de vraag, of klager in het 
algemeen ala ambtenaai- ongeschikt ia anders 
dan tengevolge van lichaama- of .zielagebre
keo onbesproken kan voorbijgaan., dodl zich 
te dezen kan beperken tot de vraae, of kla
ger ongeschikt is als voormeld voor het door 
hem beklede ambt, te weten dat van tijdelijk 
hem beklede ambt~ te weten dat van tij
de.fijk crisisambtenaar tel' gemeentesecre
rie. werkzaam in de functie van kamerchef 
bij de afdeling Controle van meerverrnelde 
aieis- en distributiedienst;, 

0. dat, ook al wil de Raad aanvaarden dat 
klager niet serieus heeft bedoeld distributie
fraude te plegen en daardoor zich zelf te be
VOGKd4slen_ na.ar 's. Raads oordeel niettemin 
een ambt~aar als klager, met leidi.n& en 
contraie belas~ die, een mede-ambtenaar 
voorstelt - uit welke motieven ook - ge
meenschappelijk zicll ou.rechtmatig distribu
toebescheiden te verschaffen, en <laardaor" 
on&.eacht zijn bedoelin&en, die colf~ in de 
~leiding brengt zich aan een miadrijf schul
dig te mden met alle voor die mede-ambte
naar ramp:,:alige gevolgen van dien, onge
schikt is. anders dan tengevo}&e van li
chaams- of .zielsgebreken, voor de door hem 
beklede functie; 

dat de Rq.ad hierbij no(l ten nadele van 
klager laat wegen, dat hij pheel op eigen 
gezag heeft gehandeld, immen noch v66r
dat hij zijn voorstel deed, noch voordat hij 
de eerste bespreking met bedoelde ambte
naar had. met een van zijn chefs overleg 
heeft gehouden, en ook na de eerste bespre
king geen van zijn chefs heeft ingelicht; 

dat naar 'a Raads oordeel niet van beslis
sende betekenis- is, of de door klager aan zijn 
mede-ambtenaar voorgestelde methode om 
tot de distributiefraude te komen technisch 
al dan niet verwezenlijkbaar was, nu in· elk 
geval niet kan worden gezegd, dat het voor
stel, kenneHjk en onder alle omstandigheden, 
onuitvoerbaar was; 

0. dat het bestreden besluit derhalve niet 
kan worden aangetast w~en• strijd, feitelijk 
of rechtens, met voormeld artikel 5S, lid 4, 
zijnde de Raad niet enig an4er toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift bekend 
waarmede dit besluit zoude strijden; 

0. dat voorts niet is geste1d en de Raad 
niet is gebleken, dat verweerder van zijn be
voegdhèid - een voor :,;;ijn betrekking onge
schikte aml,tenaar te ontslaan - kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doePeinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

O. dat het beroep van klager mitadien on
pgrond moet wordaa verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het besoep van T. oogeporul. 

(A.B.) 

JJ Octobec 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. {Lager Onderwijswet 1920 art. 
lOlter.) 

Terecht ia de Minister bij de vaatstel
ling van het ~81 der vergoeding ex 
art. 101 er van uit&egaan dat de kosten 
wegens buitengewoon onderhoud over 
het vijfjarig tijdvak, bedoeld in art. 101 
8e lid behoren te worden verdeeld. 

.Wij JULIANA, em,; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestaur van de Vcrenigiq& voor la
ger- en meer uitgebreid laget schoolonder
wijs- te Umuiclen (gemeente Vellen), tegen 
de beschiklinc van Onze Minister van On
derwijs, Kumten en Wemtsehappen van 18 
Dec. 19'98, no. St.370, afdeling L. o . .-waerbij 
overeenkomstig artikel 10:fter, eerst~ lid, der 
Lager-Ondenrijswet 1920 ten behoeve van 
dé van evenvermelde vereniging uitgaande 
bijzondere lagere scholen voor gewoon lager 
onderwijs en oitgetweid lager onderwij1 aan 
het Koningsplc!in te IJmuiden, de vergoe
ding, bedoeld in artikel U>l dier wet, over 
het jaar 1948 ia vastgesteld op resp. f 40 en 
f 51 per leerling; 

De Raad van: State, Afclelin'g voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Sept. 1949, No-. 1179'1; 

Op de voordracht van ODEe. MiJrister van 
Onderwijs, Kunlten en We~happen van 
6 Oct. 1949, No. 43.789, afdeling Lager- On
derwijs; 

0. dat de genoemde beschixki:nJ steunt op 
de overwegingen, dat in verband met cle om
standigheid, dat het schoolbestuur zich voor 
buitengewone onderhoudtnritgaven van om
vangrijke aard ziet geplaatst, het beachik
baar bedrag der exploitatievergoeding, dat 
voor het jaar 1948 na toepassing van art. 
55bis, derde !id, der Lager-Onderwijswet 
1920 op f 32 per leerling is vastgesteld, voor 
de redeliikc behoetfe van deze scholen on
toereikend moet worden geadrt; dat' echter, 
wanneer men in aanmerking Re~t, dat de 
kosten wegens buitengewoon ond~rhoud over 
een periode van vijf jaar ku1men worden 
verdeeld, met een geringere verhoging van 
de vergoeding kan worden volstaan, dan 
waarom het bestuur in zijn adres verzoekt; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de buitengewone onderhouds.uitgaven 
voor 1948 zijn geraamd op f 3008 voor het 
lager - en op f 2256 voor het uitgebreid 
lager onderwijs; dat daarbij is uitgecaan 
van verdeling dier extra uitgaven over drie 
jaren, doch dat de :Minister een verdeling 
over vijf jaren wenselijk acht, hetgeen hem, 
appellant, aanvaardbaar "VOOrkomt; dat bij 
een verdeling over vijf jaren die extra-uitga-

' ven voor 1948 móeten worden gesteld op 
3 X f 3008 : 5 of f 1804,80 voor het lager 
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onderwij■ en 3 X f 2256 : 5 off 1353,60 voor 
het uitgebreid lager onderwijs; dat die extra 
uitgaven, afgezien nog van de rente als ge
volg van het in eens te betalen totaal bedrag 
dier uitgaven, per leerling derhalve moeten 
worden gesteld op f 1804,80 : 100 off 18,05 
voor het lager onderwijs en f 1353,60 : 70 of 
f 19,34 voor het uitgebreid lager onderwijs; 
dat de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 derhalve voor 1948 
ten behoeve van de Groen van Prinaterer
achool vastgesteld dient te worden op f 38,46 
+ f 18,05 of f 53,51 per leerling voor het 
lqer onderwijs en f 38,75 + f 19,34 off 58,09 
per leerling voor het uitgebreid lager onder
wijs; 

O. dat op c:rond van de ingewonnen ambts
berichten met Onze Miniater van Onderwijs, 
Kunaten en Wetenschappen moet worden 
geoordeeld, dat in aanmerking genomen de 
buitengewone onderhoudaui~aven, welke 
tengevolge van de vervallen toestand van het 
achoo)gebouw dringend noodzakelijk zijn, het 
vastgesteld gemiddeld bedrq van de kosten 
per leerling, bedoeld in het tweede lid van 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, voor 
de redelijke behoeften van de betrokken 
scholen ontoereikend ia; 

dat echter met een geringere verhoging 
van de vergoeding kan worden volstaan. dan 
waarom het appellerende achoolbeltuur ver
zoekt; 

dat Onze Minister terecht bij de vaststel
ling van het bedrag der veqoeding over het 
jaar 1948 ervan ia uitgegaan, dat de kosten 
wegens buitengewoon onderhoud over het 
vijfjarig tijdvak, bedoeld in het 8e lid van 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, be
horen te worden verdeeld; 

dat voorta uit de ingewonnen ambtsbe
richten is gebleken, dat enige posten, welke 
in de door het schoolbestuur overgelegde ra
ming van uitgaven voor onderhoudswerken 
onder het hoofdatuk ,, Trappen en traphal" 
zijn opgenomen, verminderd kunnen worden, 
namelijk de post van f 295 op f 215, de post 
van f 150 op f 90, terwijl de post van f 45 
voor het aanbrengen van een ldeprooater be
hoort te vervallen; 

dat tenslotte de door het schoolbestuur per 
lokaal op f 1250 geraamde uitgaven voor her
stelwerk, teruggebracht kunnen worden op 
een bedrag van l 1150, daar op grond van de 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat voor schilderwerk met een bedrag van 
f 300, in plaats van f 380, en voor reparatie 
van deuren, ramen en kozijnen met een be
drag van f 75, in plaats van f 95 kan worden 
volstaan; 

dat, een en ander in .-,anmerking genomen, 
de Minister terecht de vergoeding, bedoeld 
in art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
over het jaar 1948 voor de van appellant uit
gaande scholen voor gewoon lager onderwijs 
en voor uitgebreid lager onderwij1 heeft 
vastgesteld op resp. f 40 en f 51 per leerling; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

l 
Onze Minieter van Onderwijs, Kunsten ei, 

Wetenschappen is belast, ènz. 
(A.B.) 

11 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15.) 

De op 4 Februari 1946 voor de mili
taire dienst geachikt bevonden dienst-

. plichtige der lichting 1945 ia, ondanks 
herhaalde door de burgemeester ver
strekte opgave, eent per 1 Maart 1949 
voor eente oefening onder de wapenen 
geroepen. Door deze zeer late oproeping 
wordt hij ernstig in zijn belangen ge
schaad. Dese omstandigheden in onder
ling verband leiden er toe, hier een ,,bij
zonder geval" aanwezig te achten. 

Wij JULIANA, cnz~; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. J. G. Lommen, dienstplichtige der lich
ting 1945 uit Venlo, t.egen de besliasing van 
Onze Minister van Oorlog van 26 Febr. 1949, 
Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 1225, waarbij aan 
hem vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1949, no. 533/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 4 Oct. 1949, Afd. AS, S 2, Bur. 1, 
no. 408657; 

0. dat de besliuing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige a1a ingeschre
vene voor de dienstplicht der lichting 1945 
eerst thans voor eerste oefening onder de 
wàpenen wordt geroepen, waardoor hij in 
zijn belangen wordt geschaad, hem, Minjster, 
geen aanleiding geeft de dienstplichtige te 
beschouwen als te verkeren in een bijzonder 
geval; · 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij als dienstplichtige van de lichting 1945, 
na destijds geneeskundig geschikt te zijn be
vonden voor de militaire dienst, rekening 
moest houden met de omstandigheid ieder 
ogenblik voor eerste oefening onder de wa
penen te kunnen worden geroepen en mede 
daardoor geen werk kon vinden; dat hij, toen 
na geruime tijd geen oproep vo]cde, in de 
mening verkeerde niet meer voor het ver
richten van werkelijke dienst in aanmerking 
te worden gebracht; dat hij daarna -een be
trekking heeft aanvaard en de studie in .zijn 
vak heeft hervat; dat hij thans een oproep 
ontving om op 1 Maart 1949 in werkelijke 
dienst te komen; dat hij door deze late op
roeping voor zijn verdere toekomst en ook 
met het oog op zijn vakbekwaamheid ernstig 
ia gedupeerd; dat hij naar zijn oordeel niet 
de dupe mag worden van een administra
tieve fout, welke kennelijk in verband met 
het uitblijven van zijn oproeping werd ge
maakt; 

0 . dat blijkens de stukken de op 4 Febr. 
1946 bij uitspraak van de keuringsraad te 
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Helmond voor de militaire dienst geschikt 
bevonden dienstplichtige ondanks herhaalde, 
door de burgemeester van Venlo verstrekte, 
opgave eerst per 1 Maart 1949 voor eerste 
oefening onder de wapenen is geroepen; 

dat door deze zeer late oproeping de 
dienstplichtige ernstig in zijn belangen ge-
schaad wordt; · 

dat deze omstandigheden, in hun onderling 
verband bezien, er toe leiden hier een bij
zonder geval, als bedoeld in art. 15, lid 1, on
der ·e, der Dienstplichtwet, hetwelk grond 
voor _vrijstelling oplevert, aanwezig te ach
ten; . 

dat de bestreden beslissing derhalve niet 
gehandhaafd kan worden; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging · van de bestreden beslis

sing van Onze Minister van Oorlog aan M. 
J. G. Lommen, dienstplichtige der lichting 
1945 uit Venlo, voorgoed vrijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval te 
verlenen. 

Onze Minister van Oorlog is belast, enz. 

(A.B.) 

11 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55bis.) 

Ingevolge het 3e lid staat tegen een 
raadsbesluit, genomen krachtens het le 
lid, binnen 30 vrije dagen na de toezen
ding van dit besluit beroep open bij 
Ged. Staten. Het onderhavig raadsbe
sluit is op 28 Januari 1949 aan het 
schoolbestuur verzonden, zodat de be
roepstermijn afliep op 27 Febr. 1949, 
waaraan niet afdoet, dat deze datum op 
een Zondag viel. Echter is het beroep
schrift eerst op 28 Febr. verzonden en 
kan het eerst op die dag bij Ged. Staten 
zijn ingekomen. Het schoolbestuur heeft 
dua de beroepstermijn niet in acht ge
nomen en had door Ged. Staten in zijn 
beroep niet-ontvankelijk moeten wor
den verklaard. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het ber.oep, ingesteld door 

de raad der gemeente Heiloo, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland van 11 Mei 1949, no. 262, Afdeling 4, 
waarbij, met vernietiging in zoverre van het 
besluit van appellant van 27 Januari 1949, 
het bedrag per leerling, bedoeld in het eerste 
lid van art. 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het gewoon lager onderwijs in de 
gemeente Heiloo, mef inbegrip van de admi
nistratiekosten, voor het jaar 1949 is vastge
steld op f 19,84; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 7 
Sept. 1949, No. 1125/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

6 Oct. 1949, No. 43.484, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Heiloo op 2 7 
Januari 1949 het in art. 55bis der Lager
Onderwijswet 192 0 bedoelde bedrag per leer
ling voor het openbaar gewoon lager onder
wijs voor het jaar 1949 heeft vastgesteld op 
f 13,20 (inclusief f 0,50 voor administratie
kosten); 

dat, nadat het bestuur der Rooms-Katho
lieke Scholen voor gewoon lager onderwija 
te Heiloo tegen deze beslissing in beroep was 
gekomen bij Gedep. Staten van Noordhol
land, dit college bij bovenvermeld besluit 
van 11 Mei 1949, met vernietiging van het 
bestreden raadsbesluit, voor zover dit be
trekking heeft op het bedrag per leerling 
voor het openbaar gewoon lager onderwijs, 
het bedrag per leerling voor deze tak van 
onderwijs in de gemeente Heiloo voor het 
jaar 1949 met inbegrip van de administratie~ 
kosten heeft vastgesteld op f 19,84; 

dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overwegingen, dat het schoolbestuur in 
zijn beroepschrift aanvoert, dat het door de 
raad van Heiloo vastgestelde bedrag onvol
doende moet worden geacht voor de redelijke 
behoeften van een normale school voor ge
woon lager onderwijs in die gemeente; dat 
burgemeester en wethouders in hun ambts
bericht mededelen, dat dit bedrag overeen
komstig het bepaalde bij artikel 55bis der 
Lager-Onderwijswet 1920 is vastgesteld; dat 
%ij echter in dit schrijven toegeven, dat het 
bedrag per leerling in de · gemeente Heiloo 
laag ia, doch dat het openbaar lager onder
wijs ter plaatse hiermede· kan volstaan; dat 
de Onderwijsraad, zowel als de Hoofdinspec
teur van het lager onderwijs in de tweede 
hoofdinspectie1 die in deze zaak door de On
derwijsraad om advies werd gevraagd, een 
bedrag van f 13,20 onvoldoende achten voor 
de redelijke behoeften van een normale 
school te Heiloo; dat de Onderwijsraad ad
viseert het bedrag per leerling vast te stellen 
op f 19,84, welk bedrag deze raad voldoende 
acht voor de redelijke behoeften van een 
normale school in genoemde gemeente; dat 
Gedeputeerde Staten zich met dit advies 
kunnen verenigen; 

dat de appellant tegen het besluit van 
Ged. Staten aanvoert, dat het betreffende 
besluit van de gemeenteraad tot vaststellinc 
van het bedrag per leerling, overeenkomstig 
de laatste alinea van het eerste lid van art. 
55bis der Lager Onderwijswet 1920, aan de 
schoolbesturen werd toegezonden op 28 Jan. 
1949, zodat de vernietiging daarvan op grond 
van het derde lid van genoemd artikel aan 
Ged. Staten kon worden verzocht v66r 28 
Febr. 1949; dat dit verzoek evenwel eerst 
gedateerd is op laatstgenoemde datum; zo
dat naar zijn inzien de achoolbesturen op 
die datum in hun verzoek niet meer ont
vankelijk waren; dat, wat de inhoud van de 
b~treden beslissing zelve aangaat, hij van 
oordeel is, dat de vernietiging van het raads
besluit van 27 Jan. 1949 tot vaststelling van 
het bedrag per leerling voor het openbaar 
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lager onderwijs op! 13,2-0 en de vaststelling 
van dit bedrag op !f 19,84 zonder redelijke 
grond, in strijd met de voorschriften der La
ger-Onderwijswet 1920 en vrijwel willekeu
rig heeft plaats :gevonden; dat hij tot sta
ving van deze bewering een ovcrncht van de 
jaren 1943 tot en met 1948 overlegt, waaruit 
mogen blijken de in de gemeente-begroting 
over die jaren geraamde bedragen ter be
strijding van de kosten, bedoeld bij artikel 
551 onder de letters e tot en met h en p, als
mede die 'VOOr mstandh.ouding, en waarop de 
benekenmg van het bedrag per leerling i1 
gebaseerd, benevens de werkdijke uitgaven 
cwer diezelfde jaren; dat in de jaren 1943 tot 
en· met 1946 de werkelijke uitgaven onder 
de totale raming zijn geblevea, terwijl in de 
laatste twee jaren een niet noemenswaardige 
overschrijding van de begrotingscijfers heeft 
plaats gehad; dat hiermede naar zijn mening 
voldoende is aangetoond, dat de in de be
groting opgenomen cijfers geenszins geflat
teerd kunnen worden genoemd; dat tevens 
hierbij gevoegd is een overzicht van de be
dragen, welke door het bestuur der Rooms
Katholieke Jongens- en Meisjesschool in de 
jaren 1943 tot en met 1948 ter zake van de
zelfde kosten ia uitgegeven; dat het bij dit 
laatste overzicht opYlllt, dat in verschillende 
jaren vaak •nmerkelijk beneden het be
schikbaH gestekte bedrag gebleven is, dat, 
ook al zegt dit niet alles, het toch zeker wel 
gerechtvaardigd is daaruit de conclusie ee 
trekken, dat de besturen met de beschikbare 
bedragen konden volstaan; dat hij er hierbij 
nog de aandacht op vestigt, dat hem in de 
afgelopen jaren nimmer van de .zijde der 
schoolbesturen enige klacht bereikte, dat zij 
met de toegestane bedragen niet in staat wa
ren het onderwija op behoorlijk peil te hou
den; dat hij ten aanzien van het openbaar 
lager onderwijs nog opmerkt., dat door hem 
in het verleden nimmer enige druk op het 
hoofd der school is uitgeoefend om de nood
zakelijke uitgaven te beperken; dat hem 
noch van de tegenwoordig~ noch van de 
voormalige inspecteur van het lager onder
wija ook maar de geringste klacht ter ore is 
pkomen, dat in enigerlei opzicht de goede 
gang van het openbaar lager onderwijs te
kort was gedaan; dat hij veilig mag aanne
men, dat daaraan die uitgaven ten koste 
worden gelegd welke redelijkerwijs ~jn ver
eist, terwijl van enigerlei verwaarlozing, zo
wel voor wat betreft het onderhoud van het 
schoolgebouw als ten aanzien van de exploi
tatie, nimmer sprake is geweest; dat ten be
hoeve van de openbare lagere school nimmer 
leveringen. zijn geschied of werkzaamheden 
werden uitgevoerd, welke niet op de betref
fende uitgaafposten der gemeente-t"Ckening , 
werden verantwoord; dat uit niets is geble
ken en zulks ook nimmer is aangevoerd, dat 
het openbaar lager onderwijs ten opnchte 
van het bij1J011der in gunstige omstandighe
den verkeert, waardoor het met minder dan 
normale kosten zou kunnen volstaan; dat aan 
de hand van de bepalingen der Lager-Onder
wijswet 1920 bij de vaststelling van het be-

dng per leerling voor het openbaar lager 
onderwijs zal worden uitgegaan van de in de 
begroting van het betreffende jaar geraamde 
uitgaven; dat naar die maatstaf de bercke
nipg der exploitatie-,,.ergoeding, waarop de 
bijzondere schoolbesturen recht hebben, 
pt,aats beeft; dat ingevolge de laatste zin van 
het derde lid van artikel SSbis der Lager
Onderwijswet 1920 Gedeputeerde Staten op 
verzoek van een schoolbestuur of de hoofd
insp~ het recht hebben het door de raad 
~stgestelde bedrag te verhogen naar· een 
maatstaf, welke voldoende moet wOTden ge
acht voor de redelijke behoeften van een in 
normale <>mstandigheden verkerende school 
in de betreffende gemeen-te; dat, indien zulks 
plaats heeft, dan naar zijn mening toch mag 
worden Yel"Wacht, dat duidelijk wordt aan
getoond, dat het aan de hand der wettelijke 
bepalingen vastgestelde bedrag ongenoeg
zaam is; dat te dien aanzien de bestreden 
beslissing -evenwel geheel in gebreke blijft; 
dat hem qit informatie is gebleken, dat door 
Ged. Staten bij de vastateDing van het leer
ling-bedrag, uitgegaan is van een vooraf op
gestelde VOO!" hem geheet onverklaarbare 
formule; dat van deze formule, die algemeen 
is, toch in geen geval kan worden beweerd, 
dat hij rekening houdt met de redelijke be
hoeften van de betrokken gemeente, zoals 
de wet uitdrukkelijk eist; dat, afgesien daar
van, tooh zeker had mogen worden verwacht, 
dat de door hem bestreden beslissing was ge
baseerd Gp een grondic onderzoek van de ge
raamde begrotingscijfers en getoetst aan de 
werselijke <M!Elstandigbeden; dat hij bij aan
houding van vorenbedoelde onverklaarbare 
formule zich afvraagt, wat voor zin het nog 
heeft, dat door de gemeentebesturen de ter 
zake bestaande wettelijke bepalîn«en wor
den rtoegep&st, indien in beroep door- Ged. 
Staten geheel los daarvan een gewijzigde 
vaststelling plaat:a heeft; dat daarbij niet uit 
hot oog mac worden -.erloren, dat zulks on
tegenzeggelijk het gea:ag van het ~eente
beatum nodeloos schaadt; dat hij met het 
vorienstaande en aan de hand van de over
.richten meent genoegzaam te hebben aange
toond, dat het door de gemeentera-.1 voor 
het jaar 1949 vastgestelde bedrag per leer
ling voor het openbaar lager onderwijs vol
doende kan worden geacht ter bestrijding 
van de redelijke behoeften van een in nor
male omstandigheden verkerende school in 
de· gemeente Heiloo. terwijl de door Gcd. 
Staten van Noordholland genomen beslissing 
niet overeenkomstig de wet en derhalve on
aanvaardbaar is; dat in ieder geval met de 
bestreden beslissing in geen enkel opzicht is 
aangetoond, noch zelfs een poging daartoe is 
gedaan, waaruit zou kwmen blijken, dat het 
door de raad vastgestelde bedrag per leerlinc 
te laag i■; 

0. dat de appellant in de eerste plaats 
aanvoert, dat het schoolbestuur bij Gedep. 
Staten te laat in bef-oep is gekomen en dus 
in dit beroep niet-ontvankelijk had moeten 
woroen verklaard; 

0. dienaangaande: 
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dat iilgevo]ge hét derde lid van art. 55bis 
<Ier L-agèr-onderwijewet 1920 tegen een be
sluit van de raad, als hièr bedoeld, binnen 
30 vrije dagen na de toezendi~ van dit be
sluit beroep open&taat bij Ged. Staten; 

dat blijkens de stukken het raadsbesluit op 
28 Januari 1949 aan het schoolbestuur is ver
.zonden, zodat de bèroepstemrijn afliep op 27 
Februari 1949, waaraan niet afdoet dat ~e 
datum op een Zondag viel; 

dat het beroepschrift eerst op 28 ~-
1949 is verzonden en in Haarlem kan t\jb 
aangektJmen; 

dat dus het schoolbestuur de beroepster
mijn niet in acht heeft genomen en mitsdien 
door Geel. Stàten in Jijn beroep niet-ontvarr
ketijk had moeten worden verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1'920; 
Hebben goec!ge-o-onden en ventaan: 
met verttietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Noord.bolland het be
stuur der Rooms-Katholieke Scholen voor 
gewoon lager onderwijs te Meiloo m. .zijh bij 
dat Colleg"e ingèsteld beroep tegen vool'meld 
raadsbesluit van 2 7 Januari 1949 alsnog 1liet• 
oàtvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetcnscliappen is betast, enz. 

(A.B.) 

ll October 1949. KONINKLIJK BE
SJ.UIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
13-.) 

Het door appellant op 13 Nov. 1948 
bij Oed. Staten ingediend beroepschrift 
heeft betrekking op de vergoeding over 
het tijdvak Sept. 1946 t/m Juni i948 en 
ia derhalve gericht tegen raadsbesluit-en 
van 24 Oct. 1946 en l Suli 194 7, waar
van de beroepstermijn reeds was ver" 
streken. Voorzover appellant bedoeld 
heeft ift beroep te -gaan van een raada
bemuit Vtln 20 Sept. 1948, Iron hij ook in 
dit beroep door Ged. Staten niet worden 
ontvangen, daar de door hem ontwik
kelde bezwaren geen betrekking hebben 
op de peric>clë, waarvoor de vergoeding 
in dit raadsbesluit i1 geregeld, en het 
ook niet op dt weg vèn de raad lag. in 
dit bealuit tevens d~ vergoeding over 
het voorgaande tijdvak te hemien.. T& 
recht hebben Ckd. Staten derhalve apa 
pellant in zijn bij hen ingediend ~roep 
niet"'OlltVénltelijlr: 'Va'k:lurd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachiknnde op het beroep, ingèsteld 

deot L. Vetmeulea të Oud•Gastel, gemeente 
Oud- en Nieu•-Gastel) tellen het bealuit 
van Ged. Staten van NOOl'd-Brabant van 27 
April 1949. G. no. 9877, IVe afdeling, hou
dende niet-ontvankëlijlt-verklarihg van het 
beroep van de ap~nt tegen het besluit 
van de raad der getn~nte Oud- en Nieuw ... 
Oa1rel van 20 Sèpt. 1948, waarbij, niet ift" 
-trekking nn het raadebëlluit val\ 24 Od:. 
1946, -.n dè e.ppetltk~t met ingang van 1 Juli 
lkS, ov-~nkomtrtig hèt eerste lid van ar-

tikel 13 der Lager-Onderwijawet 1920, een 
tegelnaetkoming ill toegekend in de vervoer
kosten per autobus van twee .zijner kinderen 
naar de Nederlands Hervormde school voor 
gewooon lager onderwija te Rooeendaal; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviee van 
7 Septernhel' 1949, no. 1127/I; 

Op de 'YOOrdracht van Onze Minister van 
OnderwiÎ9> Kunsten en Wetenschappen van 
6 Octobtt 1949, no. 43,488, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat voormeld besluit van Ged. Staten 
steunt op de owrwegi:ngen, dat de appellént 
op 1 Oct. 1946 aan de gemeenteraad heeft 
Vèl's«ht om hem een vergoeding uit de ge
meentekall te verlenen en als beschikking 
daarop bij raadsbesluit van 24 Oct. 1946 een 
tegemoetkoming van 50 % in de vervoer
kosten aan hem is toegekend; dat de appel
lant daarna opt Febr. 1947 aan de getneeb
teraad heeft verzocht de vervoerkosten ge
heel te willen vei-goeden en bij raadsbesluit 
van l Joli 190 afwijzend daarop werd be
slist: dat de appellant vervolgens op 14 Juli 
1948 aan de gemeenteraad heeft verzocht om 
hem vergoedin& van de vervoerkosten toe te 
kèbnen, waarop hem 'bij raadsbesluit van 20 
Sept. 1948 met inganc van t Juli 1048 een 
vergoeding van 100 % werd '9'Crleend; dat de 
appellant 1n beroep vèmietiging van het 
taadabesluit en nabetaling over het tijdvak 
September 1946 t/m Juni 1948 vraagt; dat 
op het tijdvak .September 1946 t/rn Juni 1948 
alleen betrekking kunnen hebben de raads
besluiten van 24 Oct. 1946 en 1 Juli 1947; 
dat op 14 Juli 1948 de beroepatermijn tegen 
deze raadsbesluiten reeds geruime tijd ver
streken was en de appellant derhalve uit dien 
hoofde niet in beroep kan worden ontvan
gen: 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
ia gekomen, aanvoerende, dat hem met in
gang van 1 Juli ·1949 ten ~oetkommt is 
gegeven in de vervoerkosten van 2 zijnter 
kinderen naar de Nederlands Hervonnd.e 
school te :Rooaendáat; dat deze tegemoetkó
ming 11 '% (lees: 100 % ) der vervoerkostèn 
bedraagt; dat hem bij besluit van de gemeen
teraad van 23 Oct. 1946 slechts een vergoe
ding van So % was gegeven; dat door hem 
venocht i1 alsn<>I( de gehele vervoerkosten 
van 24 Oct. 1946 af tot 30 Juni 1948 té willen 
vergoeden, wat hem geweigerd is; dat hij van 
cenoemd be.luit bij Ged. Staten in beroel) 
ie gegaan, welk college zijn beroep niet-bnt
vankelij~ heeft verklaard, als si~nde de be
roepstermijn verstreken; dat hiJ een gezin 
l:Reft van ó kinderen, waarvan slechb een 
in looidienat werkt en dus moeite heeft door 
de W'effld te kernen; 

0. dat het 4ool" de appellant op 13 :Nov. 
1948 bij Geel. Staten van Noord-Brabant in
gediende beroepschrift betrekking heeft op 
~ vergoedin& over het tijdvak Sept. 1946 
tlrn Juni 1948 en derhalve is cericht tegen 
·de voormelde raadsbesluiten van 24 Oct. 
1946 en 1 Juli lMV·; 

dllt t'Chter op 13 Nov. 1948 de beroepater-
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mijn van deze raadsbesluiten reedt was ver· 
streken, zodat de appellant in zijn beroep 
hiertegen terecht niet ia ontvangen; 

dat, voorzover de appellant bedoeld heeft 
in beroep te gaan tegen het raadsbesluit van 
20 Sept. 1948, hij ook in dit beroep door Ged. 
Staten niet kon worden -ontvangen, daar de 
door hem ontwikkelde bezwaren geen be
trekking hebben op de periode, waarvoor de 
vergoeding in dit raadsbesluit is geregeld, en 
het ook niet op de weg van de raad lag in dit 
besluit tevens de vergoeding over het voor
gaande tijdvak te herzien; 

dat mitsdien Ged. Staten van Noord-Bra
bant de appellant terecht in zijn •bij hun col
lege ingediend beroep niet-ontvankelijk heb
ben verklaard, en het bestreden besluit dus 
moet worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegn,nd te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetemchappen i1 belaat, enz. 
(A.B.) 

13 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet Autovervoer Penonen 
art. 10 j 0

• art. 52.) 
Appellant heeft thans de beacbikking 

over 18 autobuaaen en over 3 bussen in 
aanbouw. Onder deze omstandigheden 
en mede gelet op de grote omvang, die. 
het toerwagenbedrijf van appellant voor 
de oorlog had, en afge1cheiden van de 
vraag, naar welke richtlijnen in het al
gemeen vergunningen moeten worden 
verleend of geweigerd, .zijn termen aan
wezig, aan appellant than1 vergunning 
te verlenen voor 21 motorrijtuigen. 

WIJ JULIAN~ enz.;. 
Beschikkende 01> het beroep, ingesteld 

door P. H. Lipman te Wateringen tegen de 
beschikking van de Commissie Vergunnin
gen Personenvervoer v:an 22 Maart 1948, 
No. Zh. 2 T. 232, voorzover het aantal mo- 1 
torrJJtuigen, dat door hem voor de uitvoe
ring van toerwagenrltten en ongeregeld 
vervoer mag worden gebezigd, slechts op 
vijftten Is gesteld; 

De Raad van State, Afdetlng voor de Ge
achlllen van Bestudr, gehoora, advtee van 
24 Augustus 1949, No. '140/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 6 October 1949, 
No. 82848/39302, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer. 

O. dat blijkens de op venoek van de A1-
dellng van de Raad van State voor de Ge
schUlen van Bestuur ingewonnen Inlichtin
gen de appellant thans de beschikking heeft 
over 18 autobussen en over 8 bussen in aan
bouw; 

dat onder deze omstandigheden, mede ge. 
let op de grote omvang, die het toerwagen
bedrijf van de appellant voor de oorlog had, 
en afgescheiden van de vraag, naar welke 
rièhtlljnèn ln het algemeen vergunningen 

moeten worden verleend of geweigerd, ter
men aa.nwesig zijn tt.a.n de appellant thans 
vergunning te verlenen voor 21 motorrijtui
gen; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van de, 

bestreden beschlkklng, deze in zoverre te 
wijzigen, dat het aantal motonijtulgen, dat 
mag worden gebezigd, op 21 wordt gesteld. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast enz. 

(A.B.) 

13 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet Autovervoer Personen 
art. 10 j 0

• art. 52.) 
Nu het nog niet mogelijk is richtlijnen 

vaat te stellen, aan de hand waarvan 
vergunningen tot het uitvoeren van. 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer 
van een meer duurzaam karakter ver
leend dienen te worden, is het wcnaelijk 
thans slechts tijdelijke vergunnincen te 
verlenen en daarbij behoudens in bij
zondere gevallen, zoveel mogelijk de 
vooroorlogae toestand te bestendigen zo
als deze uit de destijds op grond van de· 
W.A.P. verleende vergunningen blijkt. 
Daar appellant in 1939 over 6 motorrij
tuigen beschikte en ook in het in 1939 
ingediende aanvraagformulier vergun
rune vroeg tot het bezigen van 6 motor-• 
rijtuigen, zijn term.en aanwezig het aan
tal te bezigen motorrijtuigen thans al■- · 
nog te bepalen op 6. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschlkk-ende op het beroep, Ingesteld 

door P.J. van Beek te 's-Gravenhage tegen 
de beschikking van de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer van 22 Maart 1948. 
No. Zh 146-T lH, voorzover daarbij het aan• 
t.al motorrijtuigen, dat door hem voor de
uitvoering van toerwagenritten en ongere
geld vervoer mag worden gebezigd, niet op 
zes is gesteld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen V8Jl Bestuur, gehoord, advies V&Jl T 
September 1949, No. 692/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van. 
Verkeer en Waterstaat van 6 October 1949, 
No . .A. II/IH&l/18918, Dircetoraat-Generaal 
van het Verkeer. 

O. dat met de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer en de op verzoek van de
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur gehoorde Advles
commmale, als bedoeld in art. 9 der ·wet 
Autovervoer· Personen, geoordeeld moo't. 
worden, dat het nog niet mogelijk is rich't
lijnen vut te stellen, aan de hand waarvan 
vergunningen tot het uitvoeren van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer van een 
meer duurzaam karakter verleend dienen 
te worden, en dat het derhalve wenselJjk ~ 
thans slechts tijdelijke vergunningen te ver
lenen en da&rblJ, behoudens in bijzondere 
~vall&n, zoveel mogelijk de vooroorloga& 
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toestand te bestenc11gen, zoals deze ult de 
destijds op grond van de op 16 Augustus 
1939 in werking getred~n Wet Autovervoer 
Personen verleende vergunningen blljkt; 

dat blijkens de ontvangen ambtsberichten 
de appellant ten tijde van het indienen van 
zijn aanvraag om vergunning, n.l. op 26 
Augustus 1989, voor de uitvoering van toer
wagenrltten en ongeregeld vervoer over zes 
motorrijtuigen beschikte, welk aantal door 
vorderingen, eerst door de Nederlandse mi
litaire autoriteiten en later door de Duit
sers, op 2 September 1940, toen op zijn aan
vraag werd be&chlkt, tot twee was vermtn" 
denl; · 

dat de appellant dan ook in het in 1939 
ingediende aanvraagformulier vergunning 
vroeg tot het bezigen va nzes motorl1jtui
gen; 

dat onder deze omstandigheden moet 
worden geoonleeld, dat termen aanwezig 
zijn. het aantal te bezigen motorrijtuigen 
alsnog te bepalen op zes; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving voor het overige van d~ 

voornoemde beschikking van de Commissie 
Vergunningen Personenvervoer, deze in zo~ 
verre te wijzig~• dat het aanta.l te bezigen 
motorrijtuigen op zes wordt bepaald. 

Onze Mlnleter van Verkeer en Waterstaat 
ls belast enz. 

(A.B.) 

13 October 19~. ARREST van den Hogen 
Raad. (Handelsnaamwet art. 6.) 

Dit art. heeft slechts betrekking op 
dengene, die een verzoek tot wijziging 
van een handelsnaam doet, en niet op 
dengene, tegen wten een dergelijk ver
zoek is gericht. 

In de wet is geen steun te vinden 
voor de stelling, dat verweer tegen een 
ven.oek tot wijziging, ook indien aan 
gerequestreerde een naam niet in strijd 
met art. 5 voert, door dezen toch alleen 
mag worden gedaan, indien hij dien 
naam gebruikt uit hoofde van een ma
terieel belang, hetwelk hij daarbij 
meent te hebben. (In dezen had gereq. 
verklaard op den naam slechts prijs te 
stellen uit een soort conservatisme of 
gevoel voor traditie.) 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Commanditaire Vennootschap onder 

de firma Fabriek van Honig-'s Artikelen 
"Hollandia" gevestigd en kantoorhoudende 
te Koog aan de Zaan, (adv. Mr A. E. J. 
Nysingb); 

dat verweerster, de Naamloze Vennoot
schap "Holl&ndia" Hollandse Fabriek van 
Melkproducten en Voedingsmiddelen N.V. 
gevestigd te Vlaardingen, op 14 Juni 1946 
tot den Kantonrechter te Zaandam o.m. 
het verzoek heeft gericht: verzoekster te 
veroordelen in haar handelsnaam zodanige 

wijziging aan te brengen, dat de onrecht
matlgheld ten opzichte van verweerster 
worde opgeheven, in het bijzonder door 
haar te gelasten het woord "Hollandiau uit 
dien naam te schrappen, en haar te ver
bieden dit woord of een daar op gelijkend 
woord in of als baar handelsnaam te be
zigen; 

dat de Kantonrechter dit verzoek heeft 
afgewezen, 

dat de Arr.-Rechtbank te Haarlem bij 
beschikking gedaan ter Raadkamer den 
23sten December 1947 op het door ver
weerster ingestelde hoger beroep voor
melde beschikking van den Kantonrechter 
te Zaandam beeft vernietigd en het oor
spronkelijk verzoek van verweerster heeft 
toegewezen in voege als in ·deze beschik-
king is omschreven; ' 

dat Uw Raad bij beschikking gedaan en 
gewezen te '&-Gravenhage den 21sten Mei 
1948 (hiervoor opgenomen; .Red.) op het 
door verzoekster Ingestelde beroep in cas
satie voormelde beschikking van de Recht
bank te Haarlem heeft vernietigd met ver
wijzing der zaak naar deze Rechtbank om 
met inachtneming van de beschikking van 
Uw Raad verder te worden behandeld en 
afgedaan; 

dat de Arr.-Recbtbank te Haarlem bij 
beschikking gedaan ter Raadkamer van 
14 Juli 1949 opnieuw voormel(Je beschik
king van den Kantonrechter te Zaandam 
heeft vernietigd en het oorspronkelijk ver
zoek van verweerster heeft toegewezen in 
voege als in de beschikldng is omschre
ven: 

dat verzoekster een grosse van deze be
schikking alsmede het gehele proces-doa
ster hierbij overlegt, daarheen verwijst en 
de inhoud daarvan als hier geïnsereerd 
beschouwt; 

dat verzoekster hierbij beroep in cas8B.
tie instelt tegen Iaa.tstgemelde beschikking 
en daartoe de navolgende middelen van 
cassatie aanvoert: 

I. 8. of v. t. van de ar.tt. 1, 2. S. f, 6 
Handelsnaamwet, 1401, 1402 B. w .• 48, 141. 
142, 144, 845. 847, 863. 422, 424, 429 Rv. 
door te overwegen, 

dat verzoekster in cassatie ter gelegen
heid van de door partijen bij de nieuwe be
bandeUng gegeven mondelinge toelichting 
- welke toelichting op verzoek van belde 
partijen heeft plaats gevonden - bUjk 

,beeft gegeven geen belanghebbende te zijn 
in de zin van art. 6 Ud 1 der Handelsnaam
wet daar de raadsman van verzoekster, 
gevraagd, welk ma.terlëel belang verzoek
ster bij de naam "Hollandia" had, heeft 
verklaard, dat verzoekster zulks niet had, 
doch dat verzoekster slechts prijsstelde op 
dien naam uit een soort conservatisme of 
gevoel voor traditie: 

dat om deze reden reeds als vroeger 
dient te worden beslist weshalve een on
derzoek naar de vraag of verzoekster de 
voortzetting is van de in 1913 opgerichte 
N.V. Stijfselfabriek Hollandia, als over
bodig achterwege kan bl\fven. en op gron<l 
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daarvan recht te doen gelijk tn de beschik
king Is omschreven: 

Ten onrechte 
a. omdat art. 6 lid 1 der Handelsnaam

wet de eis van belanghebbende stelt voor 
degene, die zlch bij verzoekschrift tot den 
Kantonrechter wendt met het verzoek den
gene, die den verboden Handelsnaam 
voert. te veroordelen, daartn mda.nlge door 
den rechter te bepalen wijziging te bren
gen., dat de onrechtmatigheid ten opzlcbte 
van den verzoeker wordt opgeheven, 

terwb1 verzoekBter lh c8SS8.tîe ten de-ze 
de wederpartij in de zin van voormeld art. 
6 is van de ootspronkelijke vett.oeket; 

b. omdat degene, die ~eb als techtheb
bende op een handelsnaam verweert tegen 
een actie op grond van de artt. 5 en 6 
der Handelsnaamwet daarbij geen bijzon
der belang behoeft. hebbende althans de
gene die zich tegen zodanige actie ver
weert, omda.t hij op de betreftenéle ha.hdels
naam of deel daarvan elecbta prlJs stelt uit 
een soort collSer'Vattsme of g'evoel voor tra
ditie, het door de wet veretete belang bij 
zOn verweer. 

IL enz. 
Met 'Vert.r>ek 01> rt,)nd vàn boverurtaande 

middelen of een daarvan de bestreden be
schikking van de Arr.-Recbtbank te Haar
lem te vernietigen met zoda.nige verdere 
voorzlening als de Hoge Raad zal verme
ne11 te behoren. 

iroellcbttng. 
In -deze zaak heeft de Rechtbank te 

Haarlem voor de tweede maal een beschik
king gegeven. Deze laatste noemt de 
Rechtbank de elndbeschlkklng. Hiertegen 
komt verzoekster In cassatie op. 

Eerste middel 
a. de Rechtbank heeft kennelijk voor

bijgezien dat verzoekster Ln cassatie niet 
bet Inleidend verzoek heeft gedaan. De els 
·van belanghebbende stelt art. S Ud 1 der 
Handelsnaamwet Yoor de oorspronkelijke 
verzoeker dus niet voor v-e'r'ZOekster In 
cassatie. 

b. Mocht de Rechtbank bedoelen. dat 
ook degene, die zich tegen een actie op 
grond van genoemd art. 6 verweert een 
rechtmatig belang behoort te hebben, wU 
bij In zijn verweer slagen, ook dan ls de 
beslissing van de Rechtbank naar het oor
deel van venoekster ln cassatie onjul.St. 

Verzoekster heeft gesteld rechthebbende 
te zijn op de naam Hollandia ten aanzien 
van de ten deze slechts tn aanmerking ko
mende eoepproducten. UI\ dien hoofde 
beeft zij reeds een voldoende belang om de 
actte van de tegenpartU te doen mislukken, 
zo daartoe overigens gronden aanwezig 
zijn, 

Zou naast het feit da.t men rechthebben
de Is nog een blJ7,onder bela.ng nodig z1jn, 
quod non, dan beeft verzoekster ook dit 
belang. Verzoekster verweert zich Immers, 
omdat zU op de naam "Hollandia" prtjsstelt 
uit een soort van conservatisme of gevoel 
voor traditie. Zal de handhaving van een 
naam niet vrijwel steeds dOo'r conserva-

tîsme en gevoel voor tradltte lngege~il 
worden"? Dit aBès zou wellicht anders ~. 
wanneer ln rechte zou vast!!!ltaan, dat ver
zoekster slechts ~enveer zou voeren ten
einde de tegenparttJ te grieven en te be
nadelen. Dit geval doet zich echter niet 
voor. 

Conclusie Adv.-Gen. Langemeyer. 

0. dat de belde middelen zich richten te~ 
g&n 4e overweging V8Ll de rec11tba.n.k. dè 
enige «ron.d die de rechtbank VOór baar ~ 
sllsslng g'eeft en waaromtrent ISfj overweegt 
dat deze reeds op zichzelf afdoende ts, te 
weten dat verzoekster, oorepronkelljk 1.:-e
requestreerde. aeen belang bij het voeren 
van de handelsnaam Hollandia blljkt te heb
ben; 

o. dat het eerste middel deze o'Vel'Weging 
bestrijdt omdat ~ooreenrt het bevel tot wU
:tlging- van M h&ndelsnaam, bedoeld th art. 
6 van de Handelsnaamwet, niet kan worde11. 
ge~ven Ol> .ae enkele lrroD.4 dat degene 
tegen wie het dch richt geeb belang beeft 
bij het bU,fven voeren van de door hem ge
. voerde handelsnaam en omdat bovendien 
het b1J vermekster bestaande belang ~tn, .. 
dltJen voldoende belang, indien al ven~ 
zou zijn~ 

0. dat reeds bet eèrBt.e onderdeel Y&n dit 
middel klaarblijkelijk gegrond Is, daar- toch 
art. 6 als vereiste stelt, dat de handelsnaam 
waarvan wijziging wordt gevraagd gevoerd 
wordt in strfjd met de Handelsnaamwet. 
welk punt de rechtbank geheel onbeslist 
laat; 

O. dat dus de in de tweede plaats opge
worpen vraag niet voor beantwoording vat
baar ta. nu bU het voeren van een niet in 
strijd met genoemde wet gevoerde handels
naam ln het geheel geen belang Is vereist; 

O. enz. 
Concludeert, dat Uw Raad de ~hik

king waarvan beroep vernietlg-e en de aak 
opnieuw verwijae naar de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem teneinde haar met Inachtneming 
van het door Uw Raad te wijzen &.r1'91t op 
het bestaande beroep opnieuw te bereehten 
en at té doen. 

De Hoge Raad, enz.; 
o. ten aanzien van de voorgestelde mid

delen van oassatie: 
dat het; eerste middel is gegrond; 
dat toch - wat er gij van de opvatting 

van de rechtbank omtrent de betekenis van 
,,belanghebbend"e-t• In artikel 8 van ere Han
delsnaamwet; - de rechtbank dit artikel 
In elk geva.l verkeerd heeft toegepast, nu 
het slechts betrekking heeft op dengen'e, 
die een verzoek tot wijzigln• van een han
delsnaam doet, en niet op dengehe, ~geli 
wien een dergelijk 'Vertoek Is gericht. ztjn
de In het onderbav1ge geval vettoekster 
1n cassatie degene, tegen wte het Yerzoek 
ls gedaan; 

dat, mocht de rechtbank bedoeld hebben 
te stellen, dat verweer tegen een verzoek 
tot wijziging, ook indlen een g,erequeetteei---
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de een naam ntet tn strijd met art. 5 voert. 
door dezen toch alleen mag worden ge
daan, indien hij dien naam gebruikt uit 
hoofde van een materieel belang, hetwelk 
hij daarbij meent te hebben, de beschik
king' evenmin kan worden gehandhaafd, 
omdat voor dle stelllng noch in artikel 5 
noch elders enige steun ts te vinden: 

dat nu het eerste middel gegrond Js, het 
tweede buiten behandeling kan btijven; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst de mak opnieuw naar de arr.

rechtbank te Haarlem teneinde met in• 
achtnemlng van •s Bogen Raads uitspraak 
verder te worden behandeld en afgedaan. 

(N. J.) 

17 October 194'9. UITSPRAAK van de 
Bijz. Raad van Cassatie. (B.B.S. art. 
2'7a; La.ndoorlogreglement art. SO.) 

Deelnemen van Duitser behorend tot 
B.D. aan executies van personen, niet 
ln een strafproces ter dood veroordeeld. 
Represailles en zogenaamde repreeail- 1 

les. Doden van gUzelaars in elk i'eval 
een oorlogsmiaJdrijt. Betekenis van het 
bewustzijn van wederreclltell:jkhetd bij 
het misdrijf van art. 27a B.B.S. Ten on
.rechte door Hof rekening gehouden met 
aan anderen verleende Jubileumgratie. 

Op het beroep van den Proc.-FiscaaJ bij 
het Bijz. Gerechtshot te 's-Gr.a.venha,ge. ~ 
van cassatie tegen een sententie van. het 
Bijz. Gerechtshof te 's-Gravenhage, V:üfde 
Kamer. zitting houdende te Rotterdam, van 
3 Jan. 1949, waarbij Paul Burghoff, geb. te 
Da.nzl& 23 ..Jan. Uh, van beroep politie
beambte, wonende te Siegen (DlcL) thans 
gedetineerd in de "Centrale Bewaarplaats 
Schevenillgen'' te 's-Ckavenhage, werd 
schuldig verklaard aan: 

,,'Gedur.eQda den tijd van den buidigen oor
log vóór '16 Mei 1946 1n staatsdienst bij dea 
vijand. zich schuldig maken aan emg oor
logsmisdrijf eu ewg misdrijf tegen de men
selijk.heid als bedoeld 1n art.. 6 onder (b) ren 
(c) v.an het Band\l'eat, behorende bij de 
overeenkomst V&D Lcmden van 8 Aug. 19~ 
bekend gemaakt bij K. B. van , J'an. 1148 
(Stbl. 0 rw•, meermalen gepleegd; 

en met toepassing van de artt. 10, 27, ,1. 
ói, 67. 91 en 289 Sr. en de artt.. 1, .2, a. 7)), U. 
23. 27.a en 28 B.B.S.. werd veroordeeld t.ot 
geva.D.genisstr&f VOOI' den tijd van 7.ea Jaren. 
met bepaling dat de tJJd do~ veroordeelde 
aedert 21 Ket 19"6 tot op den dag der tea
uitvoerlegging dezer uitspraak in bewarlng 
doorgebracllt, bij de Q.ltvoerlag der hem op
gelegde gevangenisstraf in mindering zal 
worden gebracht.. 

De Bijz. Raad van Cassatie, enz.; 
Gehoord het ver■ia.s' van den Raadsheer 

Vos; 
Gelet op het middel van cassatie voorge

steld blj schriftuur, luidende: 
Naar dez&rzijds oordeel heeft het Bijz. 

Gerechtshof te 's-Gravenhage. kamer Rot-

terda.m aan Burghotf een straf opgelegd 
niet ln overeenstemming met den ernst der 
feiten en diens persoon en persoonlijke om
sta.nd)ghedea 

Immers: het deelnemen aan executies in 
strlJd met de wetten en gebruiken van den 
oorlog en in strijd met de menselijkheid is 
op neb reeds een ernstig vergrijp. 

Indien de medewerking wordt verleend 
geheel bereidwillig, zij het - uiteraard was 
zulks ln het Duitse systeem niet anders 
mogelijk - op bevel, mnder enig bezwaar 
te maken of een pogtng te doen aan de ge
geven opdracht te ontkomen, terwijl het 
betrof executl~ waarvan de onrechtmatig
heid voor een teder duidelijk was, dan la een 
zwaardere straf eis van recht; 

Gehoord den Proc.-Flacaal 1n zijn conciu
sie dat de Raad df· sententie zal vernietigen 
voor mver betreft de daarbij aan gereqoi
reerde opgelegde straf en de aan de bewe ... 
zen verklaarde feiten gegeven quallficatie, 
en opnieuw rechtdoende gerequireerde zal 
veroordelen tot gevangenisstraf voor den 
duur van t\Vlntit.-:" jaar en de qualificatie zal 
wijzigen als in de conclusie nader omschre
ven; 

0. dat bij de bestreden sententie ten laste 
van gereq uin-erde la bewezen verkla&rd: 
dat hU, 1n het t1jdva.k Mei 1940-Mel 1945 in 
November opzettelijk, toen Nederalnd met 
Duitsland in oorlog was, terwlJI bij tn den 
rang va.n Un terEJturmführer deel uitmaakte 
van den S.D,.. A ussenstelle Rotterdam. ln 
Duitsen StaatsdJenst met schending van de 
wetten of get,1•uiken van den oorlog en in 
strijd met de menselUkheîd en met in tijd 
van oorlog red"UJke opvattingen van recht 
en menselijkheid, -zonder enigen .rechtens 
redelfjkerwij?.ie aanvaard.baren grond, op
zetteUJk hee1~t medegewerkt en deelg-enomen 

l. aan het fusilleren met schending van 
de wetten of gebruiken van den oorlog en 
In strijd met de menselijkheid van J" J. M. 
van der Loo. j\e vanwege de Duitse bezetter 
van zijn vrijheid beroofd gehouden, en 
zwaar verwond vanwege den vijand in een 
ziekenhuis verbleef. ronder dat daar&an 
enig proces w~s voorafgegaan, werd dood
geschoten door een vuurpeleton staande 
onder zijn bevdl, leiding en verantwoorde
liJlcheid; 

2. aa.n het fusilleren met schendillil' van 
de wetten ot gébruiken van den oorlog en 
hl strijd met de mensell:fkheid van 9 perso
nen genaamd: J. KlaverkamP. R. Boppem..'l, 
J. HoJ>pema., R. Hoppema, J. de Groot, G. J. 
Blanker, H. Ge"?ene, J. M. Walop en P" :r. 
de Koster, die vanwege den Duitsen bezetter 
van hun vrijheid beroofd gehouden, zonder 
dat daaraan enlg proces was voorafgegaan 
werden doodg&Hclloten door een vuurpeleton 
st.aande ond-er zijn beveJ. leiding en verant
woord~l.Jjkheld, welke executie geschiedde 
als reJ)l'&iallle in verband met een overval 
of actie gericht tegen den Duitsen bezetter. 
waaraan bedOl?ldt personen niet hadden 
deelgenomen; 

a. aa.n het fusilleren met schending van 
de wetten of gebruiken van den oorlog en in 
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strijd met de menselijkheid van W. Bulk. 
W. Faassen en A. Struik, die vanwege den 
Duitsen bezetter van hun vrijheid beroofd 
gehouden. zonder dat daaraan enig proces 
was voorafgegaan werden doodgeschoten 
door een vuurpeleton, hebbende hij - ver
dachte - voor deze executie het vuurpele
ton samengesteld en de plaats der executie 
bepaald. terwijl door hem de dood werd 
vastgesteld, hebbende hij, verdachte, door 
te handelen als bovenvermeld zich schuldig 
gemaakt aan meerdere oorlogsmisdrijven 
en aan meerdere misdrijven tegen. de men
selijkheid als bedoeld in art. 6 van het 
Handvest behorende bij de Overeenkomst 
van Londen van 8 Aug. 1946; 

0. ambtshalve en alvorens te beslissen 
over het cassatiemiddel van den Proc.-Fis
caal: 

a. t. a. v. de qua.liticatie van de tegen 
gerequireeràt- bewezen verklaarde feiten 
als oorlogsmisdrijven: 

dat de Raad met het Bijz. Gerechtshof 
van oordeel is, dat het neerschieten van ge
vangen genomen bewoners van een bezet 
gebied, zonder dat van een voorafgegaan 
proces, althan& van een behoorlijk gevoerd 
onderzoek blijkt, een schending van het 
oorlogsrecht is, onverschillig wat enige 
Duitse gezagsdrager in den loop van den 
oorlog omtrent de behandeling van zodanige 
personen gemeend heeft te mogen bepalen; 

dat de Raad evenwel 's Hofs motivering, 
waarom het onder 2 bewezen verklaarde 
fusilleren van negen Nederlanders ook niet 
met een beroe1; op het beweerde represaille
karakter van dien maatregel kan worden 
verdedigd, onjuist acht: 

dat immers het bij wijze van weerwraak 
tegen vijandige daden van de bevolking 
neerschieten van daaraan onschuldige be
woners van bezet gebied niet eerst dáár
door een oorlogsmisdrijf wordt, dat de be
zetter nagelaten heeft vooraf de daders der 
tegen hem gerichte handelingen. waartegen 
de weerwraak geoefend wordt, op te sporen, 
of dat er geen evenredigheid heeft bestaan 
tussen den ernst der zogenaamde repre
sallle-maatregelen en den ernst dier han
delingen; 

dat integendeel, zoals de Raad reeds eer
der heeft beslist en in tegenstelling tot het 
gevoelen van het Hof, het doden van aan 
dergelijke handelingen onschuldige perso
nen op zichzelf met het oorlogsrecht in 
strijd is, ook al is er een onderzoek naar de 
sch uldlgen aan \tOOrafgegaan en al zou men 
een dergelijke "evenredlgheid" kunnen con
strueren; 

dat dergelijke practljken van een oorlog
voerende al evenmin gerechtvaardigd wor
den door het argument, dat, al mogen zij 
dan als wraakoefening ongeoorloofd zijn, 
zij niettemin toelaatbaar zouden zijn als 
maatregel van dwang en afschrikking in 
gevallen, waarin de oorlogsnoodzaak zulks 
onvermijdelijk zou maken; 

dat deze vergeefse poging tot verdedigtnJ 
van misdrijven uitgaat van de maar al te 
vaak door oorlogvoérenden, in het bijzonder 

Duitsland, ingeroepen stelling, dat oorlogs
noodzaak inbreuken op het oorlogsrecht zou 
rechtvaardigen; 

dat deze stelling echter in Ujnrechten 
strijd is met de grondgedachten van het 
oorlogsrecht, dat Juist de functie heeft, de 
oorlogvoering binnen de perken des rechts 
te houden en de grenzen aan te geven, waar
binnen den oorlogvoerenden een beroep op 
de oorlogsnoodzaak vrijstaat; 

dat derhalvf. ook als dwangmiddel tegen 
de bevolking tot het volgen van een be
paalde, door den bezetter geëiste gedrags
lijn de zogenaamde represailles verboden 
zijn, voor zovel' zij vormen aannemen, welke 
het oorlogsrecht niet toelaat, zoals zeker 
het geval Is met het doden van onschul
digen; 

dat zodanige officiële moordpartijen ook 
door het Duitse stelsel van de zogenaamde 
,.Todeskandidaten" niet rechtmatig worden; 

dat zij evenmin door het instituut van ten 
dode gedoemde gijzelaars kunnen worden 
gerechtvaardigd; 

dat immers - wat er ook zij van de toe
laatbaarheid onder bepaalde omstandighe
den van het nemen van gijzelaars - in elk 
geval het doden van gijzelaars eveneens met 
het volkenrecht in strijd is en in art. 6 on
der b) van het Handvest, behorende bij de 
Overeenkomst van Londen van 8 Aug. 1945, 
dan ook uitdrukkelijk onder de oorlogsmis
drijven wordt genoemd; 

dat deze rubricering als oorlogsmisdrijf 
niet wordt aangetast door het feit, dat ook 
het Amerikaanse Basic Field Manual ~ 
§ 358 ( d) bepaalt, dat "hostages taken and 
held tor the declared purpose of insuring 
against unlawful a.ct,s by the enemy forces 
or people may be punished or put to death 
\f the unlawful acts are nevertheless com
mitted"; 

dat aan dergelijke, op zichzelf staande 
militair-reglE.:mentalre voorschriften niet de 
waarde van een volkenrechtelijk precedent 
mag worden toegekend; 

dat immers zowel ten aanzien van een 
bepaling als deze omtrent het executeren 
van gijzelaars, als ten aanzien van overeen
komstige voorschrttten, welke daden van 
weerwraak bij wijze van "représailles" 
schijnen toe te laten, geldt, dat zij in geen 
geval kunnen worden erkend als uitingen 
van een mln of meer algemeen aanvaard. 
gewoonterecht, hetwelk aan de gecodifi
ceerde norm van het oorlogsrecht zou 
derogeren. maar Integendeel geen andere 
qualificatie verdienen dan die van betreu
renswaardige eigenmachtige Inbreuken op 
die normen; 

dat uiteraard de hoogheid van het recht 
zou verbieden, een zelfde daad, indien door 
geallieerde milltairen gepleegd, oorlogs
rechtelijk toclaatbaar te achten. maar, in
dien door Duitse militairen begaan, als een 
oorlogsmisdrijf te straften: 

dat gevallen van toepassing van de aan
gehaalde bepaling door de Amerikaànse 
strijdkrachten den Raad echter niet bekend 
zijn, maar dat in elk geval, in het licht van 
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art. 6, onder (b) van het Handvest van 
Londen, de enige mogelijke slotsom deze zou 
zijn, .da~ ware zij toegepast, ook die toepas
sing een oorlogsmisdrijf zou zijn geweest; 

b. t. a. v, gerequireerde's bewustzijn van 
de strijdigheid van zijn gedragingen met het 
oorlogsrecht; 

dat het Hof, in zijn motivering van gere
quireerde's strafbaarheid . sprekende over 
diens, op de volkenrechtelijke onrechtmatig
heid van zijn handelen gerichte, opzet als 
element van de bewezenverklaring, sterk 
den indruk wekt, alsof het dat opzet tevens 
beschouwt als onmisbaar bestanddeel van 
het misdrijf van art. 27a B.B.S. zelf; 

dat nu, zoalR de Raad reeds eerder heeft 
beslist, deze beschouwing niet juist is en ten 
hoogste het ontbreken van het bedoelde op
zet een rol kan spelen bij de beoordeling van 
de gegrondheid van een beroep op ambtelijk 
bevel als verontschuldigingsgrond, in het 
licht van § 47 van het Duitse militaire straf
wetboek; 

dat overigens de Raad met het Hof van 
mening is, dat dit beroep in het onderhavige 
geval faalt; 

c. t. a. v. de qualiflcatie van de bewezen 
verklaarde feiten als misdrijven tegen de 
mensell,ikheid: 

dat de Raad met het Hof van oordeel is, 
dat deze feiten ook opleveren evenzovele 
misdrijven tegen de menselijkheid, en wel 
op dezen grond, dat zij deel uitmaken van 
een HYSteem van terreur, tegen de bevol
king van het bezette Nederlandse gebied 
uitgeoefend door den Duitsen Sicherheits
dienst; 

d. t. a. v. de vergeli,ikbare misdrijven v-01-
gens de Nederlandse wet: 

dat de - minder juist aan de quallficatie 
der bewezen verkl. feiten toegevoegde -
vaststelling door het Hof, ter bepaling van 
het maximum der toelaatbare strat, van de 
vergelijkbare misdrijven volgens de Neder
landse strafwet ten onrechte in het midden 
laat, of het eerste dan wel het tweede lid 
van art. 27 B.B.S. van toepassing is; 

dat de Raad deze vaststelling derhalve in 
dien zin moet verbeteren, dat de bewezen.
verklaarde misdrijven tevens de bestand
delen bevatten van de in de bestreden sen
tentie nader omschreven strafbare feiten 
volgell.8 de Nederlandse wet van (onder 1 en 
.2) medeplegen - en (onder 3) uitlokken 
van moord, terwijl aan de nadere omschrij
ving als grond van strafverzwaring nog 
moet worden toegevóegd ,gerequireerde's 
ambtelijke hoedanigheid., - welke verbete
ringen overigens in dit geval voor de be
paling van het toelaatbare strafmaximum 
.geen betekenis hebben; 

0. thans t.a.v. het middel van den Proc.
Fiscaal, hetwelk tegen de opgelegde straf is 
_gericht, en ambtshalve: 

dat de Raad met den requirant van oor
•deel is, dat de door het Hof opgelegde ge
vangenisstraf van zes jaren aanmerkelijk 
·te laag is en derhalve aanzienlijk behoort 
·te worden verhoogd; 

dat het bovendien niet op den weg J.es 

rechters ligt om, zoals het Hof heeft ge
daan, in zijn strafoplegging te betrekken de 
overweging, dat vroeger berechte personen 
het genot hebben gehad van de zogenaamde 
jubileum-gratie en het dus billijk is, dat de 
rechter ook later berechte personen f ettelijk 
daarvan doet genieten, - een overweging, 
door welke uitsluitend de Kroon bij het be
slissen omtrent een verzoek om gratie zich 
kan laten leiden; 

dat de aan gerequireerde opgelegde straf 
te laag is te achten in het bijzonder in het 
llcht van de straffen, aan ondergeschikten 
van hem opgelegd; 

dat het immers niet aangaat, een hogeren 
politiebeambte wegens overeenkomstige 
misdragingen zoveel lager te straffen dan 
zijn ondergeschikten. aan wie hij in slaafse 
onderwo:rpenheid aan het nûsdadige regime 
van zijn overheid het vuile werk ter uitvoe
ring heeft doorgegeven; 

dat de misdragingen op zichzelve zo ern
stig zijn, dat aan gerequtreerde geen lagere 
straf behoort te worden opgelegd dan die, 
welke requ.irant in eersten aanleg tegen 
hem heeft gevorderd; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch 
alleen voor zover betreft de toevoeging van 
de, hierboven verbeterde, vaststelllng van 
de vergelijkbare misdrijven volgens de Ne
derlandse strafwet aan de quallflcatie van 
het bewezen verklaarde en de opgelegde 
straf; 

Opnieuw rechtdoende krachtens art. 105 
Wet R. 0.: 

Veroordeelt gerequireerde tot een gevan
genisstraf voo1 den tijd van vijftien jaren, 
onderbepallng, dat de tijd, door hem sedert 
21 Mei 1945 tot den dag van de uitspraak van 
dit arrest in bewaring doorgebracht, bij de 
uitvoering van de straf 1n mindering zal 
worden gebracht. 
ren; 

(.N . .J.) 

11 October 1949. UITSPRAAK van de 
Bijz. Raad van Cassatie. (B.B.S. art. 
27a; Le.ndoorlogreglement art. 50.) 

De zogenaamde représaille tegen on
schuldigen (zoals in casu het doden 
daarvan) kan nöch als daad van weer
wraak, noch als daad van afschrikking, 
noch uit het oogpunt van de praktijk 
van gijzeling worden gerechtvaardigd, 
ook al wordt de maatregel alleen toege
past na vergeefse pogingen om de da
ders op te sporen en te straffen en al 
wordt gestreefd na.ar een geconstrueer
de "evenredigheid". 

Motivering van de straf opgelegd aan 
Duitser die oorlogsmisdrijven en mis
drijven tegen de menselijkheid pleegt 
(moorden en mishandelingen). 

Op het beroep van Martin .Johann Koelen. 
geboren te Wegberg, 14 Aug. 1910, thans in 
bewaring gesteld in de Strafgevangenis te 
Scheveningen, req. van cassatie tegen een 
sententie van het Bijz. Gerechtshof te 
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's-Gravenbage, Vijfde Kamer, zitttngbou
dende te Kotterdam, van Il Maart 1949, 
waarbij hij v.oor wat betreft het sub 11 3' en 
4 bewezen verklaarde werd schuldig ver
klaard aan:. 

"Het gedurende den tijd van den huidtgen 
oorlog en voor 16' Mei 1945 l:n krijgs- en 
staatsdienst bij. den vijand zich schuldig 
maken aan enig oorlogsmisdrijf als bedoeld 
in art. 6 onder b van bet Handvest beho
rende bij de Overeenkomst van Londen van 
8 Aug. 1945~ bekend gemaakt bij K. B. van 
4 Jan. 1946 (S. No. G 5r9, meermalen ge
pleegd; 

terz&J[e van het sub 2 bewezen v~rk.laarde 
werd ontslagen van alle recbtsverv:olgln.g 
en voor wat het sub I, 3 en 4 bewezen ver
klaarde betreft met toepasaiDg van de artt. 
43, 48" 61$., 57111 2'841 289, 300 Sr. en de artt. I, 
Z, 3~ 11, U en .na B.B.S .• werd veroordeeld 
tot de doodstraf. 

De Bijz. Raad van Cassatie. enz.; 
Geboord enz. ; 
O. dat bij de bestreden sententie ten laste 

van req. is bewezen verklaard: dat bJJ, ge" 
durende het bij dagvaanling genoemde tijd
vak doch voor 16 Mei 1945 in bezet Neder
land aa.D.V&Dkelljk als Oberscbarfübrer
Krimkl.aI-Aaeistent, later als llauptscbar
fü.hre:r: .. Krimlnaloberassistent ln dienst van 
de bU da.i,Vaarding genoemde A.ussenatelle, 
tn krtJgs- en Staatsdienst bij den Duitsen 
vijand. ox>iettelijk 1D. strijd met de wetten 
en gebruiken van den oorlog en de mense
lijkheid, in iite1:band met den door Duitsland 
onder Bn4ere tegeu Nederland ~voerden 
aa.ij,.-Valsoo:clo&·, al da,n niet tezamen en in 
vereD.iging met een of meer andere beamb
ten van de Bipo: 

1. op 4 Jan. 1944 in de :\)r0vincle Zuid.
Holland opzettelijk en met voorbedachten 
rade de mnder vorm van proces plaa~ge
hadhebbende executie van den zich ars 
weerlozen arrestant in de macht van de 
Sipo bevtndenden Nederlandsen burger H. 
Douma heeft. uiige~~rd, hebbende hij -
verdachte - toen daar - ter uitvoering 
van het tevoren door hem beraamd plan om 
voornoemde Douma dood te schieten, opzet
teUJk na kalm beraad en rustig qverleg 
vanaf korten afstand vanuit een met acherp 
geladen vuurwapen meerdere schoten ..,rgc. 
vuurd 01> voornoemden Douma. mede ten
gevolge waarvan Douma voornoemd ter
stond of kort daarop la overleden; 

2. op 6 Sept._ 1944 te Warmond opzette
lijk den zlcb als weerloze arrestant tn de 
macht van den vijand bevinden.den Neder
landsen burger A. 'J'. L, ~etelaa.r. toen bur
gemeester der geJDeente Warmond. van het 
leven beeft betoofd, hebben bU, verdachte, 
toen daar opzettelijk als bij dagvaarding 
omschreven 1 schot afgevuurd op het hoofd 
van voon1oemden Ketelaar en deze daardoor 
in den nek dodelijk getroffen, tengevolge 
w.aarvan ketelaar voornoemd terstond of 
kort daarna ts overleden; 

3. op 9 Sept. 1943 in de provinci·e Zuid
Bollan.d O{)-ZettelUk beeft medegewerkt aan 

den moord op de zich toen als weerloze ar
rest.anten In de macht van de Slpo bevin
dende Nederlandee burgers W. F. Stok
huyzen en P~ Vroman-s, door toen daar op
zettelfjk ter uitvoering van bet voornemen 
van een Slpobeambte om de twee genoemde 
personen zonder vorm van proces dood te 
schieten, ben vanuit Leiden naar een zich 
onder de gemeente Oegstgeest bevtndenden 
buitenweg te ..-ervoeren waarna belde par~ 
eonen door een of meer BtPQbea.mbten door 
middet van meerdere schoten zijn afge
maakt; 

.f. fn het tUtfvalt. tussen Mei 194'0 en Mei 
1945 tn Nedl'rlan~ opzettelUk mishandelend 
vele Nech!rlancllle burgei:s, dle zich als weer
loze arrestanten tn de macht van de Slpa 
bevonden, onder andere G. :t. Vos. M. 
SJ,ronk, Pb. onvier, J:. E. Snoek, J. Krop en 
A. H. !J. Breukelaar, gewelddadig met een 
cutnmlst:ok en een ander hard voorwerp en 
ztj'n hand en zijn vuist tegen hun lichaam 
heeft geslagen. en met zijn geschoeide voet 
tegen bun lichaam heelt getrapt. waardoor 
die personen pljnlt:fk werden getrotten en 
meerdere hunner bloedend werden ver
wond. zulks teneinde bedoelde slachtoffers 
te dwingen tot het verstrekken van ge
wenste lnltchtlngen en tot een bekentenis, 
als ook In meerdere gevallen een Neder
landse burger, die zlcll als weerloze arres
tant 1n de macht van de SiPo bevond. ten
einde hem tot het geven van gewenste ln
lichtihgen en tot een bekentenis te d'Wtngen, 
- in enige gevalleu_ urenlang - in een zeer 
ongema.klteDlke l'lquding geboeid beeft laten 
bU:,Ven; 

0. t. a.. v" het eerste middel enz.; 
0. evenwel ambtshalve: 
dat het Hof requlra.nt'8 beroep op het re

pr&affl'ekarakter van d'en moord op Douma. 
als rechtvaard{g(ng van dlen moord beeft 
verworpen op een geheel onjuisten grond, 
namelijk dat "het ... een vaste regel van 
internationaal gewoonterecht (r.ou zQn). 
dat, willen reprfsafllea als de onderhavige 
straffeloos genomen kunnen worden. aan 
zekere voorwaarden moet zijn voldaan'•, 
n.L : 

t. dat zi,f een uiterste middel zijn om de 
ve1ltghe1d van den bezetter te beschermen 
en derhalve slechts toepassing mogen vin
den, wannee1· de daders zelf nJ.et kunnen 
worden opgespoord en gestraft; 

Z. dat er evenredigheid moet zijn tussen 
dti daad, die tot de reprlsa.U1e aanleiding 
gat en <te représaJUe zelf: 

dat àe Raad reeds herhaaldelijk heeft be
sHst, dat "repr'8alnes als de onderbavlge'p 
nimmer "l!ftrattêtoos genomen kunnen wor~ 
den" en clitt - wat er ook moge zlb1 van de 
voorwaarden van toelaatbaa'rheld van re
présailles van Staat tegen Staat - de ge
poneerde "vaste regel \!an internationaal 
gewoonterecht"' t. a. v. de zogeDB,8.JDde re
prêJantes tegen de bevolking· van bezet ge
bied slechts een uit de lucht gegrepen re
gel ls; 

dat immers het nemen van deze zoge~ 
naamde reprmilles tegen onschuldieen 
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:oöch als daa(l. va.n weerwraak. nöc.h a.la 
daad van afschrikking, nbch uit het oog
punt van de praktijk van gijzeling kan wor
den gei-echtvaardlgd, ook al wordt de maat. 
regel alleen toegepast na vergee.tse PQgln
gen om de daders op te sporen en te straften 
en al. wordt gestreefd naar een geconstru
eerde "evel;lndigheld" ~ 

0. voorts ambtshalve: 
dat het bewezen verklaarde, naast oor" 

\Qgsmisdrijven, ook oplevert evenmvele 
miBdrijven tegen de me1,1Selijk.1)eld in den 
z~ 14an art. S, sub c), van het Handvest van 
Londen var,. 8 Aug. 1945, abt vallende onder 
,,o;i.urd.er - respec1;ieveUJk~ other bJ,humane "°ts -,- committed B&DJ,nst any clvll1an. po
pulation, duri.BC the war, in execut,ion o:t, 
~ in connectiao. wlth aµy crime wltbin the 
J,wisdictlon. of the (Iutem.a.tlonal Milite.rY) 
TJ;i.lt~·· ~ 

~t da Qualificatie cllenovereenkomstig 
ooh.Qprt te -.orden a.angeYllld; 

dat teve:utJ "Q.it d,le qUAU.ticatie behoren te 
wo,;dei:l, losgeJWULkt de ,;:ei:d,ere beschouwin" 
gen xa.n het Bof over de vergelijkb,.re ~ .. · 
d,rlJ1een, wlg.ens d.e Nederla:Q.dae wet, bij de 
a.u,nwijdpg w94rvan overigens ten onrec'.b.te 
nJet in aan,i;oerklng is genomen reqUira.nta 
ambtelJj~e hoedanigheid. welk verzuim 
even.wel 11\. het or;id~»havf&"e ceval voor C,.e 
~epQJ.lils van de toelaf).tbare ID$.XiJW1m.-strat 
~e11 betdu:l)Üt h.~i; 

0. ten slotte t. a. v. het vierde middel be
\tdfen.de de atrannaa.t: 

dat de Raad zich 1n het algemeen ver
eou;,t met de desbetreffende overwegingen 
van. het Hot lil he1; QijiifOndeD zwaar Iaat 
w.egen de ergei:~e mhlb&Jl.d~en. die req. 
weQrloze gevangenen. heeft doen ond.ergaan, 
eQ_du.e een e~tige stra.f noodw.elJjk. e.cht; 

dart de Raad ec:hter meer dan het Hot in 
aanmerkh).g meent te. mogen nemen, da.t 
rQQ. als Duitser enerzUds onder den invloed 
stQnd van de misüadige propaga.oda van 1}.e1; 
:N'$tionapl..$0Qiall.sme en het anderzijds vooir 
een Dult1en ambten.aai: IP'()te bezwaren me
debracbt, zich aan de7.e geestesgesteldheid 
feitelijk te on,ttrekken ; 

dat de Ria,a.-f" een en ander tegen elkaar 
~qgend, eeo gevangenisstraf voor het 
leven een Juist equivalent acht voor de be
dl"even. mhJdrljve:Q. en ()aarvoor de doodstral 
t~ zwaar acht.. 

(N. J.) 

17 OctoJ,er 1949. KONINKLIJK BE
S~UI'l'. (Wegenwet art. 4.) 

Nocb het voorkomen van een voet
pad, dat reeds sedert twee eeuwen een 
pad is gewc;est, dat als buurweg toegang 
gaf tot enkele boer~jen, op een legger 
van J.894, noch het ~luit van het ge
meentebestuur van 1941, waarbij aan 
onder.houdsplichtigèn een jaadijJtse aub
sidie werd toegekend, levert voldoende 
grond op om de bestemming tot open
baarheid van de weg door de rechtheb
benden. aan te nemen. 

Wel komt de onderhavige weg op de 
leger van 1894 als voetpad voor en het 
verlengde van deze weg op de legger 
van een naburige gemeente, maar deze 
beide omstandigheden geven nog geen 
voldoeude aanleiding om aan te nemen, 
dat eertijds de weg reeds tot een open
bare weg door de rechthebbenden zou 
zijn bestemd,. 

Wij JULIANA, enz.~ 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door I. Provisoren van de Stichting Het 
Bomhof te Zutphen, II. A. J. Breulduk te 
Bronkhorst, III. H. J. Schieven te Steende
ren" IV. T. J. E. Hartman te Steenderen, 
tegen het besluit van de Commissaris der 

frovincie Gelderland van 3 Mei 1944, No. 
2ft, tot vaststelling van de wegenlegger der 

gemeente Steenderen; 
De Raad van State, Afdeling voor de Ge

schille1;1 van Bestuur, gehoord, advies van 7 
September 1949, No. 1130/1,; 

Op de voordracbt ven Onze Minister van 
Verkeer en Watentaat van 11 October 1949, 
No. 730, Directie van de Watentaat, Afd. 
Waterstaatsrecht. 

O. dat de Commissaris der provincie Gel
derland, waarnemende de taak der Ged. Sta
ten dier provincie, bij besluit van 3 Mei 1944, 
No. 120, de wegenlegger van de gemeente 
Steenderen gewijzigd heeft vastgesteld; 

dat tegen ckze vaststelling ,een viertal ap
pellanten in beroep zijn gekomen; 

dat de Provisoren: van de Stichting Het 
Bomhof te ZutpheQ aanvoeren, dat op het 
ontwerp. van de legger, hetweQt van 4e in 
de gemeente Steenderen buiten de b::bou.wde 
kom gelegen wegen is opgemaakt, ondet 
nummer 51 de Emmerweg is geplaatst, ge
legen onder meer op de aan bun stichting in 
eigendom toeQehorende kadastml'e ~celen 
gemeente Steenderen. sectie N, Noa. 177, 
603 en 167bis; dat bedoelde Ernmerweg, voor 
zover gelegen op genoemde kadastrale per
celen niet openbaar, doch slechts ter bede 
toegankelijk ia, zijnde van oudsher een buur
wq; dat overeenkomstig het bepaalde bij het 
tweede lid van art. 4 der Wegenwet het ter 
bede toegankelijk zijn kenbaar is gemaakt in 
het jaar 1930, v66r het in werkin_g tred.en der 
Wegenwet, door het plaatsen van bordjes 
met het opschrift ,.Eigen weg'' op de op 
voornoemde kadastrale percelen gelegen twee 
weggedeelten, omtrent het plaatsen van wel
ke bordjes hun stichting aan B. en W. der 
gemeente Steenderen per aangeteken4 ac:hrij
ven van 9 Juli 1930 een schriftelijke verkla
ring, eveneens gedateerd 9 Juli 1930, van 
Ir B. J. Haitsma Mulier en H. Klein Kra
nenber&, respectievelijk President-Provisor 
en Rentmeester van hun stichting, heeft toe
gczonden; dat bedoelde bordjes, lopende de 
termijn van dertig jaren v66r het in werking 
treden der W*nwet, gedur.ende een tijdvak 
van meer dan een jaar op de hiervoren be
doelde weggedeelten hebben gestaan; dat hun 
stichting schade zou lijden, wanneer voren
bedoelde weg inderdaad voor het openbaai: 
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verkeer zou worden opengesteld, omdat vol
gens voornoemde egger de eiaenaar van 
voormelde kadastrale percelen" in casu hun 
stichting. verplicht zou zijn tot het onder
houd in waaiervormige klinkerverharding 
van de weg, voor.zqveel betreft de gedeelten 
op voormelde kadastrale percelen gelegen, 
terwiJ1 bovendien volgens l>edoelde legger 
hun stichting nog verplicht .zou zijn tot het 
onderhoud van een gemetselde duiker en van 
een vaste betonnen brug, welke brug elders 
in bedoelde weg gelegen is en niet eens aan 
de eigendommen van hun stichting grenst; 

dat A. J. Breukink te Bronkhorst aanvoert, 
dat hij eigenaar is van de pel'celen kadas
traal bekend gemeente Steenderen, sectie A. 
Noa. 677, 678, 679 en 637; dat mede over 
deze percelen de weg loopt, die op de legger 
voorkomt onder No. S1; dat hij daarbij wordt 
aangewezen als onderhoudaplichtige van die 
weg, voor zover deze ia gelegen op zijn grond; 
dat hij evenwel bezwaar heeft zowel tegen 
de openbaarheid van de weg, als tegen de 
onderhoudsplicht; dat het hier van oudsher 
een buurweg ten bate van deze en achterge
legen gronden betreft; dat deze medege
rechtigden destijds hem hebben gevraagd 
deze weg te mogen verharden; dat hij daarin 
heeft toegestemd onder voorwaarde, dat .zij 
het onderhoud op zich .zouden nemen; dat 
hij ook toegestemd heeft in hun verzoek om 
de hekken aan weeruijden van de weg op te 
mogen ruimen en er een afrastering voor in 
de plaats te mogen zetten om het vee te ke
ren; dat de weg dus nooit door hem tot open
bare weg is bestemd en dat hij zelfs het recht 
moet behouden de hekken aan het begin en 
einde van zijn grond weer te plaatsen en dat 
het onderhoud behoort te blijven, voor hen, 
die het op zich hebben genomen, nadat zij 
de verharding tot stand hadden gebracht; 

dat H. J. Schieven te Steenderen aanvoert, 
dat een weg, welke voor een gedeelte aan 
hem in eigendom toebehoort, onder No. 7 op 
de legger der wegen ia geplaatst; dat het ge 
deelte van deze weg, lopende over de per
celen kadastraal bekend gemeente Steende
ren, sectie C, Noa. 395, 39(5 en 397 indertijd 
door wijlen zijn vader ia aangelegd voor ei
gen gebruik; dat enige personen toestem
ming hebben om van deze weg gebruik te 
maken en hiervoor een vergoeding van f 0,50 
per jaar betalen: dat de wee i■ aangeduid 
met een bordje "eigen weg''; dat de weg 
nimmer openbaar is geweest en nimmer op 
de legger van wegen heeft 1estaan; 

dat T. J. E. Hartman te Steenderen ten
slottt aanvoert, dat op de legger is geplaatst 
als openbare weg een strook grond, genaamd 
Riefelaarsdijk, aan hem in eigendom toebe
horende; dat deze atrook van de Schiphor
sterstraat af zeer nabij de plaats van .zijn 
woning, in oostelijke richting loopt over de 
kadastrale percelen Steenderen F 764 ( waar
op zijn woning ligt), 309, 310 en 311 (alle 
eigendom van hem, appellant) tot aan de 
Hengelose beek, waar een bru& ia, en verder 
over de eigendommen van J. Booltink te 
Hengelo, waar een slagboom het vrije ver-

keer belet. en met een boog afbuigende in 
noordelijke richting weer de openbare weg, 
de straatweg Hengelo-Wamsveld-Wichmond 
bereikt; dat deze strook grond - behalve 
tot zijn gebruik, om er zijn landerijen mee te 
bereiken - tot aervi.tuutweg dient ten nutte 
van verschillende terreinen, ontstaan bij de 
splitsing van de verkoop van de goederen 
van de heer van Tricht in 1899 of 1900, waar
bij ook de genoemde percelen 764, 309, 310, 
311 e.a. begrepen waren, en waarbij onder 
anderen het servituut van de weg ten be
hoeve van verschillende percelen werd ge
vestigd ov:er onder anderen zijn genoemde 
percelen; dat de bedoelde strook grond inge
volge genoemd servituut gebruikt wordt door 
J. Bosman, J. Klem, W . Tolkamp, J. Bool
'tink en het armbestuur der gemeente Henge
lo voor zijn be%ittingen, als weg om van hun 
respectievelijke landerijen naar de openbare 
weg te geraken; dat hij, appellant, in 1930 
nabij zijn genoemd huis een bordje met de 
woorden ,,eigen weg" heeft geplaatst, het
welk gedurende de termijn van 30 jaar voor 
het in werking treden der Wegenwet gedu
rende meer dan een jaar ter plaatse aanwe
zig is geweest en voor het toenmaals door 
hem in eigendom be.zeten gedeelte van die 
met genoemd aervituut bezwaarde landerijen, 
nL 7641 voormeld, gold: dat door hem per 
'advertentie in de Zutphense Courant van 28 
Mei 1930, de volgende bekendmaking ia ge
plaatat: 

,,Bekendmaking. De o.g. maakt door deze 
aan niet rechthebbenden bekend dat de land
weg genaamd Rieffelderdijk (lees: Riefe
laarsdijk) gelegen langs zijn woning en grond 
op 31 Mei 1930 voor alle verkeer is gesloten. 
Ingevolge de Wegenwet ·een en ander door 
waarschuwingsborden aangeduid, Steenderen 
(Toldijk) 28 Mei 1930 T. J. E. H~an op 
de Schiphont Steenderen"; dat hij in 1939 
van L. Ruesink te Zelhem onder anderen de 
aan d~ in eigendom toebehorende perce
~ Steenderen F 309, 310 en 311 kocht; dat 
de.ze Ruesink in 1930 even.zo een bord met 
opschrift "eigen weg" had doen aanbrengen 
nabij de bedoelde 1trook grond, welk bordje 
met opschrift evenzo meer dan l jaar nabij 
die strook aanwezig ia geweest gedurende de 
tenqijn van 30 jaar voor het in werking tre
den van de Wegenwet; dat deze bordjes ie
durende vele jaren ter plaatae aanwezig zijn 
geweest, elk aan een der zijden van de strook 
grond in kweatie. van welke borden dat nabij 
zijn. genoemd huis, in 1934 bij een brand ia 
verdwenen, terwijl dat aan de andete .zijde 
van de strook grond ongeveer 1 ½ à 2 -jaar 
geleden ia verdwenen, vermoedelijk ten 1e
volge van eigenmachtig optreden van der
d~ die vrije toegang tot bedoelde atrook 
grond wensten, zonder daartoe gerechtigd te 
zijn; dat de bedoelde strook grond dua niet na 
het tijdstip van 30 jaar v66r het in werking
treden der Wegenwet gedurende 30 achter
eenvolgende jaren voor ieder toegankelijk is 
gewee1t, terwijl zij ook niet na het tijd1tip 
van 10 jaren gedurende 10 achtereenvolgen
de jaren v66r het in werking treden dier wet 
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voor een~ ieder toegankelijk ia geweest en te
vens gedurende die tijd door het Rijk, een 
provincie, een gemeente of waterschap is on
derhouden; dat geen dezer lichamen of in
stellingen enig onderhoud aan bedoelde 
strook grond hebben yerricht en hebben doen 
verrichten; dat hij, appellant, evenmin aan 
die strook grond de bestemming van open
bare weg heeft gegeven, noch een zijner 
rechtsvoorgangers, · dat de genoemde strook 
grond, die slechts is een terrein, over hetwelk 
het recht van servituut vari weg wordt uitge
oefend door de daartoe gerechtigden, zulks 
ten behoeve van de exploitatie der lande
rijen, ten behoeve waarvan dat servituut in
dertijd gevestigd was, op de wijze en gedu
rende de termijn, genoemd in artikel 4 der 
Wegenwet. alsmede ten tijde als ingevolge 
dat artikel vereist, v:oor alle ander verkeer 
duidelijk ter plaatse is afgesloten geweest 
met kenbaarmaking van dat eventueel daar
op geduld verkeer van niet-rechthebbenden 
slechts ter bede was; 

0. ten aanzien van de beroepen ingesteld 
door de Provisoren van de Stichting Het 
Bornhof te Zutphen en A. J. Breukink te 
Bronkhorst: dat deze beroepschriften beide 
betrekking hebben op de Emmerseweg, die 
als weg no. 51 op de onderhavige legger voor
komt en van welke weg de openbaarheid door 
de appellanten, voor zover deze weg op_ aan 
hen toebehorende percelen gelegen is, wordt 
bestreden; 

dat uit de overgelgde ambtsberichten is 
gebleken, dat de eerstgenoemde appellanten 
gedurende een tijdvak van ten minste een 
jaar v66r het in werking treden van de We
genwet duidelijk kenbaar hebben gemaakt, 
~at het gedeelte van deze weg, dat over de 
aan de stiçhting toebehorende percelen loopt, 
slechts ter bede voor een ieder toegankelijk 
is; 

dat er in dit geval derhalve sprake is van 
een uitzç>ndering, als bedoeld in het tweede 
lid van artikel 4 der Wegenwet, waardoor de 
openbaarheid niet op grond van het bepaalde 
onder I en II van het le lid van dat artikel 
kan worden aangenomen; 

dat evenmin kan worden aangenomen dat 
de rechthebbenden aan dit weggedeelte de 
bestemming van openbare weg hebben ge
geven; 

dat veeleer uit de geschiedenis van deze 
weg blijkt, dat deze weg reeds van het begin 
van de 18e eeuw af een pad ia geweest1 dat 
als buurweg toegang gaf tot enkele boerde
rijen; • • 

dat noch het voorkomen van dit pad op de 
legger van 1894, noch het besluit van de bur
gemeester van Steenderen van 2 September 
J 941, waarbij aan de onderhoudsplichtigen 
een jaarlijkse subsidie werd toegekend, vol
doende grond oplevert om de bestemming 
tot openbaarheid van de weg door de recht
hebbenden aan te nemen; 

dat de onderhavige weg derhalve van de 
legger dient te worden afgevoerd; 
· 0. ten aanzien van het ~roep, ingesteld 
door T. J. E. Hartman te Steenderen: dat 

L. i:949 

dit bezwaarschrift de Riefelaandijk, welke 
als weg no. 27 op de legger voorkomt, betreft; 

dat uit de stukken blijkt dat ten aanzien 
van de hem toebehorende percelen, de appel
lant door het plaatsen van bordjes met het 
opschrift "eigen weg" gedurende een tijdvak 
van tehminste ~bi jaar na het tijdstip van 
dertig jaren v66r het in werking treden van 
de Wegenwet, deze weg niet gedurende de 
evenbedoelde dertig jaren voor een ieder toe
gankelijk heeft doen zijn; 

dat weliswaar de~e weg op de legger van 
1894 als voetpad voorkomt en dat het ver
lengde van deze weg op de legger van de ge
meente Hengelo voorkomt, doch dat deze 
beide omstandigheden nog geen voldoende 
aanleiding geven om aan te nemen, dat eer
tijds de weg reeds tot een openbare weg door 
de rechthebbenden zou zijn bestemd; 

dat derhalve ook deze weg van de wegen
legger dient te worden afgevoerd; 

O. ten aanzien van het bewaarschrift van 
H. J. Schieven te Steenderen: dat het gedeel
te van de als no. 7 in de legger voorkomende 
Oude Wichmondse weg, die over de hem 
toebehotende percelen loopt niet na het tijd
stip van 30 jaren v66r het in werking treden 
van de Wegenwet gedurende de dertig ach
tereenvolgende jaren voor een ieder toegan
kelijk is geweest, terwijl aan dat gedeelte 
nimmer door rechthebbenden de bestemming 
van openbare weg is gegeven; · 

dat derhalve dit weggedeelte van de legger 
behoort te worden afgevoerd; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met gegrondverklaring van de ingestelde 

beroepen, van de door de Commissaris der 
provincie Gelderland bij besluit van 3 Mei 
1944, No. 120, vastgestelde wegenlegger van 
Steenderen, de wegen Nos. 51 en 27 geheel 
en de weg No. 7, voor zover deze loopt over 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Steenderen Sectie C No. 625, af te vooeren. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast enz. 

(A.B.) 

18 October 1949. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 65, le Ud, 104 en 111.) 

Het beroep, gericht tegen het raads
besluit, inhoudende, dat geen gevolg 
wordt gegeven aan de uitspraak van 
de centrale raad van beroep is onge
grond, want dat besluit strijdt niet met 
enig tóepasseUJk algemeen verbindend 
voorschrift en er is l.c. niet sprake van 
enig onredelijk of onoirbaar motiet. De 
Ambtenarenwet 1929 heeft de bevoegd
heid een uitspraak van de ambtenaren
rechter niet op te volgen. 

De uitspraak van de centrale raad 
van beroep, houdende nietigverklaring 
van het ontslag van de directeur van 
de gasfabriek te B., houdt voor de toe
passing der artt. 111 en 104 in de niet 
te executeren, .<loch slechts in schade-

32 
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vergoeding oplosbare veroordeling va.n 
het gemeentebestuur van B. om eiser 
weder In de gel(Wenheld te stellen zijn 
functie uit te oefenen. 

Waar het ontslag nl&tlg Is verklaard, 
blijft de directeur ambtenaar der ge
meente B. en houdt bij zUn aanspraak 
op bewldiging, terwUI ook het ambte
narenreglement op hem van toep&.8Bing 
blijft. 

Veroordeling der 8'81D,eente B. tot het 
betalen van een ecbadevergoeding van 
f 2600. 

De artt. 104 en 111 la.ten niet toe de 
gemeente te veroordelen tot een dwang
som. 

H., wonende te B" etser 1n hoger beroep, 
tegen: 

de Raad en het College van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente B., gedaag
den ln hoger beroep. 

De Centra.Ie Raad van Beroep, enz.: 
Wat aanga.at de fdttm van het twiatgeàing: 
0. dat de gemeenteraad van B. bij be" 

sluit van 16 April 1948 etser wegens onge
schiktheid anders dan uit hoofde van ziels
of lichaamsgebreken met Ingang van deze 
datum ongevraagd eervol ontslag beeft 
gegeven uit zijn functie van directeur van 
het gemeentelijk gasbedrijf aldaar en hem 
een wachtgeld beeft toegekend ten bedrage 
van 40 % der laatstelijk door hem genoten 
wedde, met bepaling dat de regelen van de 
gemeentelijke wachtgeldverordening op dit . 
wachtgeld, voorzooveel moge)jjk, van over
eenkomstige toepassing zUn; 

dat dit besluit door het Ambtenarenge
recht te Amsterdam b!j uitspraak van 28 
Juli 1948 nietig Is verklaard. met gedekt 
verklaring dezer nietigheid en veroordeling 
der gemeente B. aa.n eiser te betalen een 
schadevergoeding van f 6000 •s jaars, te 
rekenen van_ 16 Juni 1948 af tot aan de dag, 
waarop eiser de leeftijd van 85 :Jaren ml 
hebben bereikt of tot zijn eerder overlij
den, verminderd met het bedrag hetwelk 
eiser ingevolge voorzegd besluit aan wacht
geld zal hebben genoten, en te betalen In 
zoveel mogelijk gelijke maandelijkse ter
mijnen; 

dat deze Raad bij uitspraak van 7 Dec. 
1948, A.W. 1948/B 106 •• dle uitspraak. heeft 
bevestigd. voorzover daarbij het besluit van 
de gemeenteraad van B. van 11 April 1948 
nietig Is verkJaard, en die uitspraak beeft 
vernietigd. voorzover die nietigheid voor 
gedekt 11!1 verklaard en de gemeente B. Is 
veroordeeld tot het betalen van achadever
goecJlng; 

0. dat de gemeenteraad van B. vervol
gens op 10 Dec. 1948 het navolgend besluit 
heeft genomen: 

,,De . Raad der gemeente B.; 
"gezien de uitspraak van de Centra.Ie 

Raad van Beroep te Utrecht, dd 7 Dec. 
1948, In zake de nlettg-verkla.rlng van zijn 

• A. B. 1949, blz. 268. 

bealult, dd. 16 April 1948. tot het verlenen 
van eervol ontslag wegens ongeschiktheid, 
anders dan uit hoofde van ziels- of ll
cbaamsgebnken, aan de heer H. uit zijn 
functie van dlrecteur van het gemeentelijk 
gasbedrijf; • 

.,overwegende dat zijn verantwoordelijk
held ten aanzien van de regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeente 
de tenuitvoerlegging van deze veroordeling 
niet gedoogt; 

,.gezien het voorstel van Burgemeester 
en Wethouders; 

,,bealult: , 
"aa.n vorengenoemde veroordeling geen 

gevolg te geven."; en 
dat burgemeester en wethouders van B. 

onder dagtekening van 14 December 1948 
aan eiser hebben geschreven als volgt: 

,.In vervolg op onze brief dd. 11 dezer, 
no. 4832, delen wfJ U mede, dat wij bereid 
zijn betreffende de vaststelling van Uw ft
nanclële äanspraken, vóór U zich Ingevolge 
artikel 111 van de Ambtenarenwet 1929 tot 
de rechter wendt, desverlangd met U In 
onderhandellng te treden. Indien U hierop 
wilt Ingaan. zien w1j een voorstel dienaan
gaande van U tegemoet. 

"Voorts delen wtJ U naar aanleiding van 
Uw brief, d.d. 14 dezer mede, dat wij bereid 
zljir · U. In afwachting van de definitieve 
vaststelllng daarvan, een voorschot uit te 
betalen op de U toekomende schadevergoe
ding, berekend naar f 6000 per Jaar. Het 
inmiddels uitgekeerde wachtgeld wordt 
daarmede verrekend. Uw bericht, of U 
hiervan gebruik wilt maken, zien wij tege
moet.!'; 

O. dat eiser bij een drietal bij het Amb
tenarengerecht te Amsterdam op 5 Jan. 
1949 Ingekomen klaagschriften beroep heeft 
Ingesteld zowel tegen evenvermelde beslui
ten van 10 en 14 Dec. 1948 als tegen een 
handeling van de burgemeester van B. en 
tegen handelingen van burgemeester en 
wethouders dezer gemeente; 

dat het Ambtenarengerecht de door die 
klaagachrttten aanhangig gemaakte twtat
gedlngen beeft gevoegd en bij êén, op 8 
Juni 1949 gegeven, uitspraak - naar wel
ker Inhoud hlerblJ wordt verwezen - beeft 
afgedaan, blJ welke uitspraak, voorzover te 
dezen, als gevolg van het Ingestelde hoger 
beroep, van belang: 

a. ongegrond Is verklaard het beroep. 
gericht tegen vorenvermeld raadsbesluit 
van 10 Dec. 1948; 

b. gegrond Is verklaard het beroep. 
Ingesteld tegen het besluit van burgemees
ter en wethouders van B. van U Dec. 1948, 
waarbij wordt geweigerd ultbeta.llng van 
etsers achterstallige salaris: 

e. dit bealuit nietig ie verklaard, met 
bepaling, dat burgemeester en wethouders 
aa.n eiser zullen uitbetalen diens tot 14 
Dec. 1948 achterstallige salaris, verminderd 
met hetgeen elaer over de op deze datum 
verstreken termijnen bereids aan wacht
geld of voorachot mocht hebben ontvangen: 

d. gegrond Is verklaard het beroep, door 
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eiser krachtens het bepaalde bJJ artikel 111 
Juncto artikel 104 der Ambtenarenwet 1929 
ingesteld ter mke van het niet gevolg ge
ven aan de veroordeling, vervat ln 's Raada 
voormelde uitspraak van 'l December 1948; 
en 

e. de gemeente B. te veroordeeld aan 
etser te dier zake een schadevergoeding te 
betalen van één duizend gulden tn totaal; 

O. dat eiser bij een op 1 Juli 1949 inge
komen beroepschrift Heft verk1aanl, dat 
hij tegen die uitspraak. geen hoger beroep 
instelt ten aanzien van de zaak tua.ten hem 
en de burgemeester van B. en dat hij wel 
hoger beroep instelt ten aanzien van de 
zaak tuasen hem en burgemeester en wet
houders d~r gemeente en ten aanzien 
van de zaak tussen hem en de raad dier 
gemeente. echter onder in het beroepschrift 
aangegeven beperkingen. welke lnaluiten, 
d&t eiser geen hoger beroep instelt tegen 
de uitspraak van het Ambtenarengerecht 
omtrent de ln eerste aanleg aa.n·gevallen 
h&ndelingen van burgemeester en wethou
ders van B. ; en 

dat eiser op de In het beroepschrift aan
gevoerde gronden heeft gevordeni, dat het 
de Raad bebage: 

,,de uitspraak van het Ambtenarenge
recht te Amsterdam van 3 Juni 1949 te 
bevestigen voor zover wordt nletlgver
klaard het Besluit van Burgemeester en 
Wethouders van B. dd. 14 December 1948, 
waarbij wordt geweigerd uitbetaling van 
h~t achterstallige salaris van eiser In ho
ger beroep en waarbij wordt bepaald, dat 
Burgemeester en Wethouders. voornoemd, 
aan eiser in hoger beroep zullen uitbetalen 
diens tot op 14 December 1948 achterstal-
1.lge sa.larie, en te vernietigen voorzover 
daarin ongegrond wordt verklaard het be
roep, gericht tegen het Besluit van 10 Dec. 
1948 van de Raad der Gemeente B. en 
voorzover daarin cf. art. 111 juncto art. 104 
de Gemeente B. wordt veroordeeld aan 
eiser in hoger beroep een schadevergoeding 
te betalen van eenduir.end gulden ln totaal. 
en opnieuw rechtdoende alsnog het Raads
besluit van 10 December 1948 nietig te ver" 
klaren en de Gemeente B. cf. art. 111 Junc" 
to art. 104 te veroo1Y·.e1en tot betaling van 
een schadevergoeding van f 800 per jaar 
va.nat 'l Juli 1947 tot het tijdstip, waarop 
eiser in hoger beroep 66 jaar wordt of tot 
zijn eerder overlijden. terzake van derving 
van emolumentea; subsidiair te bepalen, 
dat eiser In hoger beroep krachtens het 
bepaalde in zijn acte van aanstelling in het 
genot wordt gesteld van vrij wonen, vrU 
gas en elctrictteit op een basis, zoals hU 
genoten heeft, toen hJj de woning aan de. 
W.weg te B. nog bewoonde; en 

_.primair van een scbadevercoeding van 
f 100 per dag voor iedere dag, dat eiser 1n 
hoger beroep niet tot de uitoefening van 
:1Un functie wordt toegelaten, zulks even
eens tot het tijdstip, waarop eiaer in hoger 
beroep 66 Jann wordt of tot zUn -eerder 
ov,erlijden." , 

o. dat de but'pmeealer van B., verte.gen. 

woonügend mwel de raad als het college 
van burgemeester en wethouders dezer ge" 
meente, bij contra.memorie heeft verzocht 
eiser niet-ontvankelijk te verklaren in z1jn 
beroep, althans hem zijn vorderingen te 
ontzegg-en en recht te doen zoals da..J Raad 
in goede justitie ml vermenen te behoren; 

1-n rechte: 
0. dat bij contra-memorie weliswaar te 

geconcludeerd primair tot niet-ontvank&
Wk-verklaring van bet beroep, maar hier
toe ~n enkele grond is aa.ngevoeni, ter
wijl ook de Raad niet van enige grond 
daartoe te gebleken, zodat die vordering 
niet voor toewijzblg vatbaar ie; 

O. dat Lngevolge artikel 111 in verband 
met artikel 104 der Ambtenarenwet 1919. 
indien aan een veroordeling, tn zover zij 
niet op geld luidt, niet of niet volledig ge
volg gegeven wordt, nadat de uitspraak 
onherroepelijk. is pworden. de ambtenaar 
bevoegd Is deswege een beroep 1n te dienen 
en, indien het beroep gegrond bevonden 
wordt, de ambtenarenrechter het betrok
ken lichaam veroordeelt tot vergoeding; 

O. dat het Ambtenarengerecht terecht 
en op goede gronden - welke trouwens 
noch door eiser noch door gedaagden gijn 
aangevochten - heeft aangenomen. dat 
'11 Raads Yoormelde ultapraak van 'l De
cember 1948 voor de toepassing der artike
len 111 en 104 der Ambtenarenwet 1919 
inhoudt de niet te executeren. doch slechts 
In schadevergoeding oplosbare veroorde
ling van het gemeentebestuur van B. om 
etaer weder in de gelegenheid te stellen 
zijn functie van directeur van. bet gemeen
telijk gasbedrijf aldaar uit te oefenen, zijn" 
de dit de verooniellng. waaraan de ge
meenteraad van B. blijkens zijn bestreden 
beslissing van 10 December 1948 geen ge
PGI« wenst te geven; 

0. dat de Raad eveneens deelt het oor
deel van het Ambtenarengie11eaht, dat dit 
besluit niet In strijd is met fl:aig toepaae. 
)Uk. algemeen verbindend voomchrt&; 

dat elaer weliswaar beeft betoogd. dat 
het bestreden bealuit in feite Inhoudt. dat 
hem tot .zijn G5e levensjaar bezoldigd ver
lof wordt verleend, zulks in strijd met het 
Ambtenarenreglement der gemeente B.. 
hetwelk een dergelijk verlot niet kent. 
maar dit betoog moet worden verworpen; 

dat te dezen immers noch feitelijk noch 
rechtens sprake is van b~t verlen~n van 
bezoldigd verlof, maar ultsluit~nd va.n het 
gebruikmaken van de In de Ambtenaren
wet 1929 uitdrukkelijk erkende beVOfCd~ 
held aan een veroordeling geen gevolg te 
pven; 

0. dat de Raad voorts met bet Ambte
narengerecht en op de in de aanpvallen 
uitspraak aangevoerde gronden niet aan
neemt. dat de gemeenteraad van die ~ 
Yoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
dezeZve is gegeven; 

dat hierbij, naar aanleiding van het van
~ eiser bet.oog'de, nog opmerking ver
dient, dat in de voordracht van burce-, 
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meester en wethouders, waarbij het bestre
den besluit werd voorgesteld, ter motive
ring - voorzover hier van belang - het 
volgende is aangevoerd: 

,,Naar onze overtuiging Is het bij de be.; 
staande verhoudingen niet verantwoord, de 
heer H. weder de dagelijkse leiding van 
het gasbedrijf toe te vertrouwen. De ar
beidsvreugde ln het bedrijf, noodzakelijke 
voorwaarde voor een behoorUJke functlon
nerlng van de dienst, zou alsdan niet zijn 
verzekerd. Na hetgeen ls voorafgegaan en 
gelet ook op de karaktereigenschappen van 
de persoon In kwestie kan, naar ons OOl'l.

deel geen vruchtbare samenwerking hier 
ter plaatse meer verwacht worden. Door 
een .en ander zouden de arbeidsprestaties 
een nadelige invloed ondergaan. Op grond 
van deze overwegingen achten wU het, ge
let op het belang van het gemeentelijk be
drijf, niet overeen te brengen met de ver
antwoordelijkheid der gemeentelijke be
atureorganen, de rechterlijke uitspraak ult 
te voeren."; 

dat de Raad, daargelaten de vraag of 
deze door de gemeenteraad blijkbaar on
derschreven motivering deugdelijk ls, niet 
gebleken acht, dat dle op zichzelf noch 
onredeUjke, noch onolrbare motivering bij 
het nemen van het besluit ln werkelijkheid 
geen rol zou hebben gespeeld, doch de ge
meenteraad uitsluitend zou zijn geleld door 
.,prestigeoverwegingen" ; 
. o. da.t, daar blljkens het eerder over
wogene vaststaat, dat de gemeenteraad aan 
de vorenomschreven veroordeling geen ge
volg heeft g~geven, het te dier zake door 
eiser ingestelde beroep bij de aangevallen 
uitspraak terecht gegrond is verklaard, zo
dat nog overblijft te onden.oeken, of de ge. 
meente B. b)j die uitspraak ook terecht is 
veroordeeld tot een schadevergoeding va.n 
f 1000; 
: O. hieromtrent, dat het Ambtenarenge
recht bij het bepalen van dit bedrag mede 
in aanmerking heeft genomen, dat eiser 
het voordeel geniet, dat hij over veel vrije 
tijd de beschikking houdt, waarin hij zijn 
e.rbeidscapacltelt, zij het wellicht ln ver
band met zijn leettljd ten dele, productief 
zal kunnen maken, doch eiser hiertegen
over heeft gesteld, dat het Ambtenarenre
glement van B. het vervullen van neven
functies verbiedt; 

dat echter ln dat ambtenarenregelement 
tevens is bepaald, dat door burgemeester 
en wethouders van dat verbod ontheffing 
kan worden verleend en alleszins aanneme
lijk is, dat burgemeester en wethouders, 
zoals trouwens in de contra-memorie reeds 
uitdrukkelijk is toegezegd, die ontheffing 
desgevraagd ook zullen verlenen; 

0. dat eiser verder heeft aangevoerd. dat 
hij In 1927 is aangesteld op een jaarwedde 
benevens vrij wonen, gas en elctricitelt en 
dat hij deze emolumenten, waarvan de 
geldswaarde door hem wordt geschat op 
f 800 per jaar, sedert zijn gedwongen ver
huizing ult de ambtswoning heeft moeten 
derven; 

dat · evenwel krachtens de te dezen 

toepasselijkè "Ambtenaren"ealarisregeUng 
1947" der gemeente B. de bezoldiging van 
de directeur van het gasbedrijf aldus · 1s 
geregeld, dat op het daarin vermelde wed
debedrag voor het gebruik der ambtswo
ning met vuur en licht f 800 per jaar In 
mindering wordt gebracht; 

dat de Raad daarom van oordeel ls, dat 
eiser, die immers uit kracht van 's Raads 
uitspraak van 7 December 1948 zijn aan
spraak op bezoldiging heeft behouden, bo
ven de hem toekomende bezoldiging laatste
lijk voor 14 December 1948 bedragende 
f 7715 per Jaare, waarop sedert zijn ver
trek uit de ambswoning geen vermlnderlng 
meer toepasselijk was, geen aanspraak op 
een vergoeding wegens het derven der ge
noemde emolumenten kan maken; 

O. dat eiser voorts heeft betoogd. dat hij 
tengevolge van de niet-toelating tot het 
uloefenen van zijn functie elke dag levens
en arbeidsvreugde en nog verdere immate
riële schade lijdt en de8Wege beeft gevor
derd een schadevergoeding van f 100 voor 
iedere dag. dat hij tot de uitoefening van 
zijn functie niet wordt toegelaten; 

dat eiser hierbij heeft gewezen op de Me
morie van Antwoord bij de Ambtenarenwet 
1929, waaruit blijkt, dat naar de mening 
van de toenmalige Minister van Justitie 
een schadevergoeding, als in artikel 104 
dezer wet bedoeld, ook bij wege van as
treinte kan worden vastgesteld; 

dat de Raad die mening echter niet ka.n 
delen, maar met het Ambtenarengerecht 
van oordeel is. dat door het opleggen van 
een dwangsom in feite inbreuk zou wor
den gemaakt op het, in de artikelen 104 en 
111 der Ambtenarenwet 1929 juist erkende, 
recht der administratieve organen om ten
slotte aan een veroordeling door de amb
tenarenrechter geen gevolg te geven; 

0. dat de Raad de door het Ambtenaren
gerecht terecht in aanmerking gebrachte 
voor- en nadelen tegen elkaar afwegende, 
de schadevergoeding met f 1000 te laag ge
waardeerd acht en deze, inzonderheid let
tend op de belangrijke immateriële schade, 
welke eiser lijdt, vaststelt op f 2500 in to
taa.l; 

O. dat uit het hierboven overwogene 
volgt, dat de aangevallen uitspraak. voor
zover daarbij ls beslist zoals hierboven on
der ~ d en e weergegeven, moet worden 
bevestigd, echter met wijziging van het 
bedrag der schadevergoeding; 

O. dat in het beroepschrift is gesteld, dat 
eiser mede hoger beroep instelt tegen de 
uitspraak van het Ambtenarengerecht in 
de zaak tussen hem en burgemeester en 
wethouders van B .• · waarmede blijkens het 
nader door hem aan.gevoerde slechts ka.n 
zijn bedoeld het beroep tegen het voor
melde besluit van dit college van 14 D_e
cember 1948; 

dat in het beroepschrift echter tevens 
uitdrukkelijk is medegedeeld. dat eiser zich 
Yerenlgt met de nietigverklaring door het 
.Am•Jtenarengerecht van dat besluit en met 
hetgeen in aansluiting hierop is bepaald, 
telUk hierboven onder c omschreven; waar-
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na eiser dan ook heeft gevorderd, dat de 
Raad de uitspraak van het Ambtenarenge
recht in zoverre zal bevestigen; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, 
dat .eiser tegen die uitspraak In zoverre In 
wezen geen beroep heeft Ingesteld, zodat 
de Raad die rechtens onaantastbaar ge
worden uitspraak in zoverre nt.et heeft te 
beoordelen en eisers vordering tot beveatl
gtng der uitspraak in zoverre niet-ontvan
kelUk dient te verklaren : 

Rechtdoende: 
Verklaart eiser niet-ontvankelijk In zijn 

vordering voorzover deze ertoe strekt, dat 
de Raad de aangevallen uttapraak zal be
vestigen; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
voorzover daarbij is beslist gelUk hierboven 
onder a. d en e weergegeven, met dien ver
stande, dat het bedrag der aan eiser dQOr 
dé gemeente B. te betalen schadevergoe
ding wordt vastgesteld op f 1600 in totaal. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

0. voorts ten ~en van klagers pri
maire vorderingen sub 7 en 8, dat aan deze 
vorderingen kenneliJlc ten grondslag ligt 
een beroep, . als .bedoeld bU artikel 111, 
Juncto' artikel 104, der Ambtenarenwet 1929: 

O. dat het Instellen van dit beroep tUdig 
beeft plaats gehad, zodat het Gerecht -
in aanmerking nemende hetgeen hierboven 
omtrent het begrip "veroordeling" is over
wogen - thans moet onderzoeken, welke 
schadevergoeding klager toekomt terzake 
van het geen gevolg geven aan de veroor
deling om klager zijn functie van directeur 
van het gasbedrijf van B. weder te dç,en 
uitoefenen; 

O. dienaangaande dat het Gerecht van 
oordeel la, dat klager, nu zijn aanspraken 
op aalarls onverkort zijn blUven bestaan, 
door de niet-toelating tot de uitoefening 
van zUn functie geen andere materiële . 
schade lUdt dan dl~ welke veroorzaakt 
wordt doordat hij mist de emolumenten, 
als vrij gebruik van een diensttelefoon en 
dergelijke, welke aan de ulto~fenlng van 
zUn functie rechtstreeks zijn verbonden; 

dat k]a.ger voorts immateriële schade 
lijdt, daar het niet mogen uitoefenen van 
zijn tunctle naar het oordeel van ~et Ge
recht voor klager dervlng van arbelds- en 
levensvreugde met zich brengt: 

dat klager aan de andere kant het voor
deel geniet, dat hij over veel vrJJe tSJd de 
bescblkklng houdt, waarin hU zijn arbeids
capaciteit. zij het wellicht ln verba.nd met 
zUn leeftijd slechts ten dele, productief ml 
kunnen maken; 

0, dat het Ger.echt, voorzegde voor- en 
nadelen. tegen elkan~er afwegende, van 
mening la, dat een bedrag van f 1000 ln 
totaal ten deze als een juiste schadever
l'()edlng moet worden aangemerkt; 

O. dat het Gerecht hierbij opmerkt geen 
termen te hebben kunnen· Vinden om over 
te gaan tot het opleggen van een dwang
som, teneinde de gemeente B. te bewegen 
klager weder tot de uitoefening van zijn 

functie toe te laten. vermits hierdoor ln 
feite inbreuk zou worden gemaakt op het 
recht van de administratie, om tenslotte aan 
een veroordeling, als de onderhavige, geen 
gevolg te geven. 

(A.B.) 

18 October 19.f.9. UITSPRAAK van de Cen
tmle Raad van Beroep. (A]gem. RUks
ambtenarenreglement art. 21 Ambtena
renwet 1929 art. 126, le lid aanhef en 
sub k; Al.gem. RUksambtenarenregle
ment art. U: Wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid art. 
39). 

De werktUdregeling voor de ambtena
ren bij de raad van arbeid te Venlo ts 
nièt rechtsgeldig gewijzigd door de cir
culaire van 7 Met 194S van de wnd. 
Secr.-Gen. v. h. dep. van sociale sociale 
zaken,' Ook n&dten bleef dus de bestaan
de werktijd.regeling voor die ambtena
ren gehandhaafd. Eerst m.i.v. 12 Nov. 
1945 is daarin wijziging gekomen, door 
een, rechtsgeldig genomen, besluit van 
de voorzitter van die r. v.a.. Sedert 12 
Nov. 1946 bestond voor de uren, welke 
meer dan 39 doch niet meer dan 41 ½ per 
week waren gewerkt, geen aanspraak 
op overwerkvergoeding. 

T.a.v. de uren als voormeld, gewerkt 
vóór 12 Nov. 1946 bevat het bestreden 
besluit een besluit niet terug te komen 
op vroegere weigeringen. 

Dat de commissie voor georganiseerd 
overleg niet . la gehoord, leidt niet tot 
nietigheid van de wijziging der werk
tijdregellng, want de commissie ver
gadert slechts zo de voorzitter zulks no~ 
dig oordeelt, of op verzoek van de orga
nisaties van _overh~ldlperaoneel 

Door het laten circuleren van een be
sluit tot wijziging der werktijdregellN, • 
waarbij de ambtenaren door hun paraat 
op een bij dlt besluit gevoegde staat~ 
stellen, kennis geven van de inhoud van 
dat besluit te hebb~ kennisgenomen,, 
Is voldaan aan het bepaalde in art. 12 
a.r.a.r. 

Nu geen leden.werq"evers en leden
werknemers van de raad van arbeid te 
te . Venlo waren. aangewezen, was de 
voorzitter van die raad bevoegd de 
werktijden va.n de ambtenaren bij die 
raad te wijzigen. 

De Raad van Arbeid te Venlo, gedaagde 
In hoger l)eroep, 

tegen: 
C. L. J. Ch. PeetJena, wonende te Venlo, 
A. H. Kater, wonende te Blerick en Tb. J. 
Roelofs, wonende te Venlo, gedaagden/ 
eisers. ln hoger ber9ep. 

De. Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aa110aa.t de feiten, vaa. J.et twu,tgedinu :, 
0. dat eiser/gedaagde op 8 Februari 19491 

gulen de brieven van 8 April 1948 van de 
bij de Raad van Arbeid te Venlo werkame 
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gedaagdenJelsen. waarin zij ve~ken, op 
grond van het bepaalde In punt F sub 2 
van het besluit va.n de Raad va.n Arbeid te 
Venlo, dd. 30 Sep~mber 1935, hun een 
vergoeding toe te kennen: 

a. voor de ureO: welke zij meer gewerkt 
hebben. in het 'tijdvak 10 Mel 1943 tot en 
met 11 November 1946, dan 39 per week; 

b. voor de uren~ welke zij, nà 11 No
vember 1946, meer hebben gewerkt dan 39 
per week, heeft bealoten, bU 3 Identieke 
besll88lngen, &twijzend te beschikken op de 
boven.aangehaalde verzoeken sub a. en b. 
zulka na te hebben overwogen: 

"dat, volgens het schrijven d.d. 7 Mei 
1943. no. 1821, afd. A. V. van het Departe
ment van Sociale Zaken, het aantal werk
uren voor het Rijkspersoneel werd bepaald 
op 48 per week. welke regeling bij deze 
Raad werd toegepast ingaande 10 Mel 1943; 

.,dat volgens het schrijven dd. 22 Oct. 
1946, no. 1145, afd. A.V. van genoemd De
partement, de werkweek voor de Rijks&mb
tenaren opnieuw werd vastgesteld en be
paald op 41 :IJ6 uur per week: 

dat punt C. van het besluit van deze 
Raad d.d. 30 September 1936 luidt: .,te be
palen, dat alle wijzigingen, dle in het Al
gemeen Rljksa.mbtenarenreglement worden 
aa.nge))racht, en alle wijzigingen, dle wor
den aangebracht in de regelingen, die in 
dit reglement zijn genoemd of bedoeld, als
mede alle aoortgeliJke nieuwe regellngen. 
van toepassing zullen zijn, met de w1jzi
glngen, die de aard van het onderwerp 
vordert, op de ambtenaren. werkmam bij 
de Raad van Arbeid te Venlo, tenzU deze 
Raad anders beslist;" 

dat beide bovengenoemde regelingen voor 
de Rijksambtenaren werden vastgesteld nà 
het besluit van deze Raad d.d. 30 Septem
ber 1935j 

dat door deze Raad niet anders werd be-
slist: 

dat het aantal werkuren per week, dat 
volgens de regelingen voor de Rijksambte
naren gold, in het tijdvak 10 Mei 1943 tot 
en met 11 November 1945 en nadien, bij 
deze Raad niet werd overschreden;"; 

o. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij ultapraalt van 7 Junl 1949, naar 
welker Inhoud hierbij wordt verwezen, het 
besluit (lees: de besluiten) van de Raad 
van Arbeid te Venlo, d.d. a Febniarl 1949, 
heeft vernietigd en beeft bepaald, dat aan 
gedaagden/eisers (toenmaals klagers) toe
komt vergoeding' conform de voor de Raad 
van Arbeid (voeg in: te Venlo) geldende 
m,erwerkvergoedingaregeHng voor alle 
urena welke zij meer hebben gewerkt dan 
39 per week van 10 Mei 1943 af tot 17 Bep-• 
tember 1947; 

1-,. rec1&.te: 
O. dat bij de bestreden bèelutten. d.d 3 

Februari 194:9, Is geweigerd aan gedaagden/ 
eisers de gevraagde overwerkvergoeding 
uit te betalen, welke weigering derhalve 
zeker geen betrekking kan hebben op een 
Ujdva.k na 8 Februut lNt; 

O. dat mitsdien gedla,g4en/etsenr, voor-

mvene zij hebben geTorderd uitbetaling 
va.n overwerkvergoeding ook over een tijd
vak na. 3 Februari 1949, ln dle vorderingen 
niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, 
gaande die vordering botten de bestreden 
besluiten om; 

0. dat eiser/gedaagde heeft verzocht de 
gedaagden/eleera niet-ont.vankelb"k te ver
klaren In hun vorderingen, voorzoverre 
de7.e betrekking hebben op het tijdvak 10 
Mei 1943 tot en met 29 Februari 1948, 
zulks omdat niet kan worden gezegd, dat 
gedaagden/eisen, overeenkomstig het be- · 
J)aalde in art. 80, 2e lld, der Ambtenaren
wet 1929, beroep hebben Ingesteld .binnen 
30 dagen, nadat een redelijke termijn was 
verstreken na het nîet,.verrlchten der h.l. 
verplichte handeling tot het uitkeren van 
vergoeding wegens gepraesteerd overwerk; 
· D. dat eiser/gedaagde hlerblj over het 
lMMtt4 zie~ dat de beroepen van gedaagden/ 
el15era nlet z1,Jn gericllt tegen weigeringen 
van etser/gedaagde, als bedoeld in evenge
melde wetebeJ)&.llng, doch tegen de beslui
ten van de Raad van Arbeid te Venlo, d.d. 
3 Februari 1949, waartegen tijdig beroep 
la Ingesteld ; 

0. dat de Raad ook overigens niet la ge
bleken, dat er termen zijn gedaagden/eisers 
In hun beroepen niet-ontvankelijk te ver
klaren, mdat de.ze ten gronde dienen te 
worden bebandeld: 

o. dat besluiten, als de onderbavtge, 
kunnen worden aangevochten op een der 
gronden, genoemd in art. 68, le lid, dei 
Ambtenarenwet 1929, en de Raad thans 
allereerst zal onderzoeken, aan welke toe
passelijke algemeen verbindende voor
Bchriften die besluiten dienen te worden 
getoetst; 

O. hieromtrent. dat de Raad van Arbeid 
te Venlo, gelet op art. 47 der Wet op de 
RiJ"'ksverzekerlngsbank en de Raden van 
Arbeid, op 30 September 1936 o.m. heeft 
besloten te bepalen: 

sub B. dat met ingang van 1 Januari 
1936 het Algemeen Rljkllambtenarenregle
ment - verder te noemen: a.r.a.r. - en de 
naar aanleldlng daarvan getroffen regelin
gen van toepassing zullen zijn op de amb
tenaren, werkzaam bij de Raad van Arbeid 
te Venlo, met dlen Terstande evenwel. dat 
een aantal, sub B vermelde, bepallngen 
van het a.r.a.r. or, die ambtenaren geen 
toepassing zullen vinden en een aantal an
dere, eveneens aldaar vermelde, bepalingen 
van het a.r.a.r. wijzigingen ondergaan; 

sub C, dat alle wljziglngen, die in het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement wor
den aangebracht, en alle wijzigingen, die 
worden aangebracht in de regelingen, die 
In dlt reglement zijn genoemd of bedoeld, 
alsmede alle soortgelijke nieuwe regelln
gen. van toepaaatng zullen zijn. met de wU
zlgfngen, dië de aaro. van het onderwerp 
vordert, · op de ambtenaren, werkzaam bij 
de Raad van Arbeid te Venlo. tenzij die 
Raad anders beslist: 

en dat de Raad van Arbeid te Venlo 
voorts bt} dat besluit van 30 September 
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1936, sub F, de volgende regeling heeft ge
troffen: 

"1. De regeling van den werktijd der 
ambtenaren van den Raad wordt vastge
steld door den Voor2itter. 

2. De werktijd der in het eerste Ud be
doelde ambtenaren bedraagt, ln den regel. 
niet meer dan 39 uren per week. Voor amb
tenaren,. belast met het stoken der centrale 
verwarming of bewakingsdiensten, tn den 
regel, niet meer dan 48 uren per week. 

3. • De werktijd van de ambtenaren, 
werkzaam buiten de kantoren van den Raad 
van Arbeid, bed.raagt in den regel niet meer 
dan 48 uren per week ... ; 

O. dat art. 21, le lid, van het a.r.a..r., dat 
uit hoofde van meervermeld besluit van 30 
September 1935 voor de ambtenaren, werk
zaam bij de Raad van Arbeid te Venlo, on
ge~lgd geldt - met dien veratande, dat 
tn dat besluit onder B mede is aangegeven, 
dat onder "het bevoegde gezagst worat ver
staan: de ·Raad van Arbeid - luidt als 
volgt: 

"Zooveel mogelijk wordt voor ieder 
dienstvak door het bevoegd gezag eene re
geUng van den werktijd vastgesteld en be
kend pmaakt. Onverminderd het bepaalde 
bU of krachtens wett.en, houdende bepalin
gen tot beperking van den arbeldedu ur, 
wordt daarbij tevens bepaald, of en op 
welke wijze bevolen dienst of arbeid, die 
bulten de gewone werktijden valt, bijzon
der wordt beloond."'; 

0. dat mitsdien de regellng van de werk
tijd der ambtenaren van de Raad van Ar
beid te Venlo moet worden vastgesteld door 
het daartoe bevoegde gezag, te weten de 
Raad van Arbeid te Venlo, welke regeling 
l.c., gelijk uit het vorenstaande blijkt, ook 
door die raad is gegeven en wel bij het 
bepaalde sub F, voorzoverre hlervoren 
weerpgeven, van voormeld besluit van 30 
September 1936; 

O. dat weliswaar het blervoren sub F l 
weergeg-cvene aanleiding zou kunnen &e
ven tot de opvatting, dat de Ra.ad van Ar
beid te Venlo te dezen zijn bevoegdheid zou 
hebben gedelegeerd. aan zijn voorzitter, 
doch deze Raad het bepaalde sub F 1 aldus 
verstaat - gelijk ook etser/gedaagde dit 
blijkens de contra-memorie doet - dat 
daarbij aan die voorzitter slechts wordt 
overgela.ten te regelen de verdeling van 
het dooi: de Raad van Arbeid vastgestelde 
aantal werkuren over de werkdacen: 

O. dat uit het vorenstaande volgt. gelijk 
ook tumren partijen onbetwist la, dat met 
IDgang van 1 Januari 1936 de werktijd voor 
de ambtenaren van de Raad van Arbeid te 
Venlo. werkzaam ten kantore of ten bij
kantore van die ra.ad - onder welke am~ 
naren gedaagden/elsera mede zijn begrepen 
- rechtsgeldig was va.atgesteld op 89 uren 
per week. althans op niet meer uren: 

O. dat thans moet worden onderzocht de 
vraag of. en zo ja wanneer, de evenvermelde 
werktijdregeling recbtageldlg ls gewijzigd, 
over welke vraag partijen van menblg ver
scbUlen; 

O. te dier zake, dat de Raad van Arbeid te 
Venlo zich op het standpunt stelt, dat met 
ingang van 10 Mei 1943 in die regeling een 
wi,t&lging Is gekomen, waartoe die raad 
zich beroept op een circulaire van 7 Mei 
1943 van de waarnemend secretaris-gene
raal van het departement van soclale za
ken, gericht aan de Raden van Arbeid en 
welke clrculatre luidt als volgt: 

,,De Generalkommtaaar für Verwaltung 
und J'ustlz beeft mij bericht. dat voor het 
Rijkspersoneel zo spoedig mogelijk de 48-
urige werkweek moet worden ingevoerd. 

In verband hiermede verzoek ik U het 
bij Uwe tnatelllng werkzame personeel er
van in kennis te stellen. dat met ingang 
van 10 Mei 1948, gedurende de eerste 6 
werkdagen dus van Maandag tot en met 
Vrijdag zal worden gewerkt van 8.15 uur 
tot 13. uur en va.n 18.46 uur tot 17.46 uur 
en des zaterdags van 8.16 uur tot 1%.30 
uur." 

O. dat naar het oordeel van deze Raad, 
gelijk uit het vorenoverwogene reeds volgt 
en ook bij 'a Raads uitspraak van 17 Mei 
1946, AW. 1946/B z.• gewezen in een ana
loog twistgeding, de Raad van Arbeid te 
Breda betreffende, Is beslist. die circulaire 
niet is een wettelijke regeling; 

dat met die ctreulalre ook niet een rechts
geldige wijziging der werktJjdregellng voor 
de ambtenaren van de Raad van Arbeid te 
Venlo Is tot stand gekomen, aangezien bij 
de vigerende toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften tot zodanige wijzi
ging alleen bevoegd is de Raad van Arbeid 
te Venlo: 

0. dat blendt volgt, da.t ook met Ingang 
van 10 Mei 1943 de b1;I meervermeld besluit 
van 30 September 198' vastgestelde werk
tijdregeling nog gold o.m. voor gedaagden/ 
eisers; 

O. dat op 22 Oetober 1946 de minister 
van sociale zaken de navolgende circulaire 
aan de Raden van Arbeid heeft gericht: 

"Hierbij deel Ik U mede, dat door den 
Ministerraad Is beslist, dat voor de Depar- • 
tementen van Algemeen Bestuur en de 
diensten, welke een kortere werkweek dan 
41¾ uur hebben, strikt de hand ml dienen 
te worden gehouden aan een 41~ .. urige 
werkweek. 

Bij zijn Departement geldt thans de 'YOl
gende werktijd: Maandag t/m Vrijdag ve.n 
~lS uur en van H-11.I0 uur; Zaterdag 
van 9--11 uur. 

Ik verzoek U dezen werktijd, voor zoo.ver 
zulks nog niet is geacbied, 2M>O spoedig mo
g@lljk bt:, Uwe tnatelHng in te voeren. 

Zonder mijn toestemming mag van boven
staande werktijden, altba.nB wat het totale 
aantal uren bereft, niet worden afgewe
ken.H; 

O. dat de "Voorzitter van de Raad van 
Arbeid te Venlo deze circulaire bij de amb
tenaren, werkzaam bij zijn raad, beeft laten 
circuleren en op deae circulaire bee-ft ge-

• A.B. 1941, bl. 92. 
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steld: ,.met ingang van Maandag 12 No
yember 1945: Maandag !fm Vrijdag 8.30-
12.30 uur 14---17.30 uur, Zaterdag 8.30-
12.30 uur", daarmede kenneli.ik mededeling 
doende van zijn besluit met ingang van 12 
November 1945 in de werktijdregeling voor 
de ambtenaren van de Raad van Arbeid te 
Venlo de weergegeven wijztglng te bren
gen, doordat. het tot dan geldende aantal 
werkuren werd veranderd in 41 % uur per 
week: 

0. dat genoemde ambtenaren, waaronder 
ook de gedaagden/eisers, door hun hand
tekening of paraaf op een bij die circulaire 
gevoegde staat te stellen hebben te kennen 
gegeven, dat zij van de inhoud van die cir
culaire alsmede van het besluit van de 
voorzitter van de Raad van Arbeid te Ven" 
lo hebben kennis genomen, waarmede, Jlaar 
's Raads oordeel, is voldaan aan het be
paalde in het mede op die ambtenaren toe
passelijke artikel 12 van het a.r.a.r.: 

O., dat, naar de Raad op grond . van de 
gedingstukken als vaststaande aannneemt, 
op de dag, waarop genoemde voomtter zijn 
vermeld besluit nam, geen leden-werkge
vers en leden-werknemers, noch hun 
plaatsvervangers, van de Raad van Arbeid 
te Venlo waren aangewezen, zodat de voor• 
zittter van die raad op grond van .het be
paalde in artikel 39, 3e lid,· der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, toen bevoegd_ was het vermelde be~ 
sluit te nemen en daarmede met ingang 
van 12 November 1945 de opgemelde wijzi
ging in de werktijdregeling in dit opzicht 
rechtsgeldig is tot stand gebracht; 

O. dat uit het zo juist overwogene te\;'~ns 
volgt, dat het besluit van de Raad van 
Arbeid te Venlo, d.d. 17 September 1947, 
inhoudende, dat het getal 39~ voorkomende 
in het besluit van die raad van 30 Septem
ber 1935, sub F 2, ·wordt gewijzigd in 41½, 
inderdaad als overbodig genomen moet 
worden beschouwd en. dat besluit van 
17 September 1947 mitsdien hier verder 

• buiten beschouwing kan blijven; 
0. dat gedaagden/eisers weliswaar nog 

hebben betoogd, dat dit besluit van 17 Sep
tember 1947 rechtskracht zou missen op 
deze grond, dat ter zake niet het advies is 
ingewonnen van de bijzondere commissie 
voor georganiseerd overleg - ingesteld bij 
een tweede besluit van ·de Raad van AI"
betd te Venlo, eveneens gedagtekend 30 
September 1935 en verder te noemen:. de 
commissie - doch deze opm~rking althans 
ten aanzien van dat besluit val) 17 Sep
tember 1947 buiten beschouwing moet .blij
ven: 

O. dat vóor de Raad en ook tussen :1>8,r
tijen vaststaat, dat de commisale, welke 
sinds haar instelling nimmer is opgeheven, 
doch sedert 1936 niet meer is bijeengeroe
pen, geen advies heeft uitgebracht over 
het vorenbedoelde besluit van de voomt
ter van de Raad van Arbeid te Venlo, 
waarbij met Ingang van 12 November 1945 
de werktijdregeling is gewijzigd; 

O. dat de Raad evenw~l geen toepasselijk 

algemeen verbindend voorschrift is bekend 
geworden, op grond waarvan het inwinnen 
van dat advies verplicht zou zijn; bepa
lende toch in het bijzonder artikel 5 van 
laatstvermeld besluit van 30 Sept. 1935 : 

"De Commissie vergadert zoo dikwijls de 
Voo~tter zulks noodig oordeelt. Boven
dien ·is ·de Voorzitter verpllcht een verga
dering bijeen te roepen, wanneer door een 
of meer leden daartoe met opgaaf van de 
te beha:a.delen onderwerpen het venoek 
wordt gedaan."; 

dat uit deze bepallng volgt, da~ zo door 
een or meer leden der commissie daartoe 
geen verzoek wordt gedaan - gelijk zulks 
l.c. ook niet is geschted - de voorzitter 
der commiesie deze ·bijeenroept, -zo hij zulks 
nodig oordeelt; 

dat hem echter in geen .enkel voorschrift 
de verplichting is opgelegd de commissie 
bijeen te roepen alvorens wijzigingen of 
aanvulllngen in de voor de ambtenaren van 
die raad geldende rechtstoestandsregelln
gen worden vastgesteld: 

0. dat- door · eiser/gedaagde bij beroep
schrift nog is betoogd,' dat, wanneer juist 
zou zijn de - blijkens het voorgaande ook 
door deze ·Raad gedeelde, - opvatting van 
de eerste rechter, dat de voor de -overige 
rijksambtenaren vast.gestelde werktijdrege
llng niet automatisch toepasselijk is op de 
ambtenaren van de Raad van Arbeid te 
Venlo, dan evenmin op laatstgenoemde amb
tenaren van toepassing kan zijn de regeling 
dër· overwerkvtrgoedlng, voor die overige 
rijksambtenaren geldende : 

Or dat de Raad van Arbeid voor de be
sllssing va:a. het onderwerpelijke geding 
deze vraag in het midden kan laten en 
laat; . 

0. toch, dat op grond van de gedtngstult
ken en het verhandelde te zijner terechtzit
ting voor de Raad vaststaat, dat o.m. na
mens gedaagden/eisers, die allen lid · van 
de A.R.K.A. waren,.' voor het eerst aan-• 
spraak op overwerkvergoeding is gemaakt 
bij een tot de Raad van Arbeid te Venlo 
gericht schrijven, d.d. 21 September 1946~ 
van het bestuur van de mb-groep sociale 
verzekering dier vereniging; 

·o. nu dat, naar uit het eerderoverwogene 
volgt, in beginsel voor gedaagden/eisers op 
vergoeding van overwerk, verricht doordat 
gedure<nde' 'meer uren dan 39 per week 1s 
gewerkt, eventueel slechts aanspl'J:l&k kan 
bestaart ' tot ·aan 12 November 1946, zijnde 
toch sedert die datum door gedaagden/ 
eisers geen· overwerk meer verricht; 

o; ecliter, dat, waar als vaststaande moet 
worden aangenomen, dat het bij de Raad 
va.n Arbeid te Venlo gebruikelijk was over
werkvergoeding maandelijks uit te betal~n. 
de gepretendeerde aanspraken op die ver. 
goeding veel · eerder dan op 21 September 
1946 hadden kunnèn ·en moeten worden 
geldend gemaakt; 

O. dat de te dezen. bestreden ,besluiten. 
in zoverre daarbij is beslist geen overwerk

f vergoeding tot en met · 11 November 1945 
i te betalen, derhalve in wezen niet anders 
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behelzen dan besluiten niet terug te ko
men op vro~gere weigeringen die vergoe,
dlng uit te betalen - waartegen gedaag~. 
den/eisers toenmaals generlei bezwaren 
hebben ingebracht - en de aangevallen 
besluiten in zoverre niet op de in artikel 
58, te lid, der Ambtenarenwet 1929 ver. 
melde gronden kunnen worden aangetast~ 

0. dat, waar sedert 12 November 1946 
door gedaagden/eisers geen overwerk te 
verricht, de bestreden besluiten, In zoverre 
àaarbtj is geweigerd overwerkvergoeding 
na 11 November 1946 uit te betalen, even
min op een der voormelde gronden kunnen 
w"rden aangevochten, zodat, met verilte
tlglng der aangevallen uitápraak, de 'be
r0epen In hun geheel alsnog ongegrond moe
ten worden yerklàant en. voorts moet wor
den beslfát als volgt: 

Rechtdoende: 
Verklaart gedaagden/eisers niet-ontvan

kelijk In hun vorderingen, voorzoverre deze 
bulten de bestreden besluiten om gaan; 

Vernietigt de uitspraak, waarvan bei-oep; 
Verklaart de beroepen van G. L. ;J. Cb. 

PeetJens, A. H . . Kater en Tb. 1. Roelofs 
a.lánog ongegrond . • 

(A.B.) 

18 October 1949. UITSPRAAK van de Om
, trale Raad van Beroep. (Wet rechts

hel'Btel overh-eldspel"80neel 1946 art. 11>. 
Ambtenarénwet 1929 art. 112). 

Herziening. 
Geen omstandigheid, als bedoeld 1n 

artikel 112, 2e lid, l~vert op de vrU
spraak door het Gerechtshof van het te 
laste gelegde: een onjuist tnllchttng 
verstrekken, wetende, dat zij onjuist Is, 
termke van de toepassing der Wet 
rechtshel'Btel overhelm,pel"80neel 1946, 
welke vrijspraak berust op het niet be.:: 

... wezen verklàren van het te laste ge
Îegde_ Dit is te minder het geval, nu het 
arrest van het Hof geen motivering be
vat, waardoor aan de uitspraak, waar
van herziening wordt verzocht, afbreuk 
wordt gedaan. 

De omstàndtg'heid, dat er twee rech: 
tens onaantastbare· rechterlijke beslis
singen zijn, welke niet met elkaar tri 
overeenstémmlng zijn, is o~ ztch zelf 
niet voldoende voor herziening. 

- G., wonende te 0., verzoeker, 
tegen: · 

de Minister van Oorlog, verw:eer<ler. 

t>e Centrale Raad' · van Beroep. enz.; 
Wat aa.nga,a.t de feitefl- van Mt ttetBtuecUno': 
0. dat deze Raad bij uit.spraak van 6 Jull 

1948, • naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen, heeft vernietigd de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage, d.d. 20 ?.,!aart 1948 · :.._ waarbij werd 
nlettg verklaard een besluit van de Minis
ter van. Oorlog. d.d. 28 Jull 1941; én wèrd 

• C. V~ 1948, blz. !40. 

bepaald_ dat de Minister van Oorlog het 
aan G., voomoernd, tijdens de bezetting 
verleende ontslag zou moeten herzien •over
eenkomstig de bepalingen der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 - en het 
door G., voor:noemd, in eerste aanleg inge
stelde beroep alsnog ongegrond heeft ver" 
klaard; 

0. dat Mr C. W. van Rhtjn, als gemach
tigde van verzoeker bij verzoekschrift. d.d. 
16 Jull· UM9, hetwelk 18 ;Juli d.a.v. ter grif. 
tie van de Raa.d inkwam, op de daarin 
aangevoerde gronden de Raad verzoekt de 
uitspraak van 6 Juli 1948 te wlllen vernie
tigen en alsnog de uitspraak van het Amb. 
tenarengerecht te 's-Gravenhage te wfllen 
bekrachtigen met alle <la,a.raan voor ver
zoeker verbonden rechten; 

O. dat verweerder niet tijdig heeft ge
diend van contra-memorie; 

In rechte: 
0. dat Ingevolge het bepaalde bij Ud 2 

van artikel 112 der Ambtenarenwet 1929 
herziening van een in kracht van gewijsde 
gegane uitspraak kan word.en verzocht, op 
grond dat gebleken is van enige omst.an
digheld, die bij de behal\deUng van het be
roep aan bet gerecht nlet bekend was e~ 
dle op zichzelf of in verband met andere 
feiten of omstandigheden ernstige twijfel 
doet ontstaan aan de Juistheid van de uit
spraak; 

O. dat verzoeker als zodanige omstandig" 
beid in het onderhavtge· geval wil zien 
aangemerkt het feit, dat bij bij arresi van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 
Juni 1949 van het .hem ten. laste gelegde Is 
vrijgesproken; . 

0. dat. blijkens een zich onder de geding
stukken bevindend e.fechrift van dit arrest, 
dat Gerechtshof verzoeker heeft vrijgeàpro. 
ken met vernlettglng· van het vonnis der 
Arr.-rechtba.nk te •s-Gravenbage van 21 
October 1948, waarbij bij wegens ·.,het 
voortgezet misdrijf van het ter mke van 
de toepaeslng van de Wet rechtsherstel 
overheidspèrsoneel 1946. of van de op 
grond daarvan vastgestelde voorschriften. 
een inlichting verstrekken" wetende, dat zij 
onjuist Is" was veroordeeld tot· een geld
boete van f 50 en eén vervangende hechte
nis· van 25 dagen; zijnde de vrijspraak van 
het Gerechtshof gegrond op de overweging, 
dat het Hof het aan verzoeker als verdach
te, bij Inleidende dagvaarding- 'Ollder 1, ten
lastegelegde niet bewezen acht; 
· O. dat In de uitspraak van deze Raad 
\'an 6 ;Juli 1948, waarvan herziening wordt 
verzocht, ts overwogen, da.t enkel behoefde 
te worden nagegaan, of vermeker, toen
maals gedaagde, ter mke van de toepas
ldng der Wet reclitshel'Btel overbeldsper
aoneel 1946 of van de op grond. daarvan 
vastgestelde voorschrift opzettelijk een on-

fu1ste Inlichting, als bedoeld in artikel l 0. 
d 1, dier wet, zou hebben verstrekt. waar. 
Ij de Raad de vraag, of er in casu tevens 

♦an misdrijf sprake zou zijn geweest, uit.; 
drukkeli;ik onbesproken beeft gelaten, als 
Dehorende eventueel tot de taak van de 
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stratrechter; hebbende de Raad voorts op 
grond van de ln die uitspraak uitvoerig 
weergegeven overwegingen als vaststaand 
aangenomen, dat verzoeker opzettelijk die 
onjuiste inllchtingen beeft veratrekt; 
· 0. nu dat de omstandigheid, dat het Ge-

, rechtsbof te 's-Gravenbage - hetwelk 
trouwens, anders dan de Raad, ls gebon
den aan wettelijk vastgestelde bewijsmid
delen - verzoeker heeft vrtJgeaproken van 
het.geen, bij Inleidende dagvaarding onder 
1, hem was tenlaste gelegd, niet kan wor
den aangemerkt als een omstandigheid, be
doeld in voormeld artikel 11~ vermits die 
vrijspraak niet in enig opzicht twijfel beeft 
doen ontstaan aan de Juistheid van meer
bedoelde uitspraak van 6 Jult 1948, te mln
der nu 's Hots arrest geen motivering be
vat, waardoor aan de overwegingen dier 
uitspraak afbreuk zou worden gedaan; 

O. dat de omstandigheid, dat er twee 
rechtens onaantastbare rechterlijke beslis
singen zijn gegeven, welke niet met elkaar 
In overeenstemming zijn, op zich zelf niet 
voldoende Is voor herziening va-n 's Raads 
ulb!lpraak; 

O. dat mitsdien, waar van een andere 
omstandigheid als In artikel 112 der Amb
tenarenwet 1929 aangegeven door verzoe
ker niet wordt gerept en daarvan ook deze 
Raad niet la gebleken, het onderhavige 
verzoek, tot herziening van 's Raads meer
bedoelde uitspraak moet worden afgewe
r.en; 

Recbtdoende: 
Wijst af het verzoek tot herziening van 

de uitspraak van deze Raad van 8 Juli 
1948. (A. B.) 

18 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15). 

In 1946 werd de in werkelijke dienst 
opgekomen dienstplichtige bij een ge
nee1kundig onderzoek oageschikt be
vonden voor de verdere waarneming van 
de militaire dienst en vervolgens in af
wachting van ontalag uit de dienst met 
verlof naar huis gezonden. Hij kon toen 
terecht van mening zijn. dat hij uit de 
militaire dienst ontslagen was of zou 
worden. Hieraan vermag niet af te doen, 
dat hij bij een nieuw geneftkundig on
derzoek in Febr. 194 7 goedgekeurd werd, 
daar hem van die goedkeuring geen me
dedeling werd gedaan. In Oct. 1948 werd 
hij vervolgens in werkelijke dienst op
geroepen. Door deze zeer late oproeping 
wordt hij in zijn belangen ernstig ge
schaad. Due omstandigheden. in onder
ling verband bezien, leiden er toe hier 
een "bijzonder ac,,al" ale bedoeld in art. 
15 le lid onder e aanwezig te achten. 

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

door D. Voe, dienstplichtige der lichting 1945 
uit Nederhemert, tegen de beeliaaing van 
Onze Minister van Oorlog van 15 Juni 1949, 
Afdeling A III~ S 2, Bureau 1, No. 1400, 

waarbij aan hem vrijstelling van dienst als 
gewoon dien1tplichtige wegens persoonlijke · 
onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Sept. 1949, no. 1172/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 12 Oct. 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afd. A 3, S 2, Bureau 1, no. 
412403. 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat hij op grond 
van ontvangen ambtelijke inlichtingen van 
oordeel is, dat door het verblijf van de dienst
plichtige in werkelijke dienst voor eerste oe
fening geen onoverkomelijke bezwaren zul
le,;i ontstaan voor de in■tandhouding der 
middelen van beataan van het gezin, waartoe 
hij behoort; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij in het eipeditiebedrijf en aardappel- en 
fruithandel, waarin hij mede f"umant is, on~ 
mogelijk gemist kan worden; dat in het be
drijf werkzaam zijn, hijzelf, zijn broeders en 
drie knechts; dat zij intena in de handel zijn 
ingeschakeld en daarop ingesteld; dat het 
bedrijf in het afgelopen seizoen alleen reeds 
ter bevoorrading van het leger in Neder
lands Oost-Indië- in gedroogde toestand
leverde: 2.000.000 Kg aardappelen; dat een 
deskundige betrouwbare vervanger niet te 
krijgen ia; dat hij in Mei 1946 in werkelijke 
dienst is gekomen als dienstplichtige bij 
7-9 R. V. A., destijds te Breda; dat hij nim
mer enige dienst heeft verricht en reeds de 
tweede dag van zijn verblijf bij dat onder
deel door de militaire arts aldaar voor de 
militaire dienst werd afgekeurd en na onge
veer 5 à 6 maal herkeuring in het Hospitaal 
te Utrecht definitief werd afgekeurd; dat hij 
van de militaire dokter in het hospitaal een 
gealoten enveloppe meekreeg voor zijn com
mandant. welke hem daama onmiddellijk een 
groot-verlofpas medegaf onder mededeling, 
dat hij van alle militaire dienst af was; dat 
deze verlofpas nog in zijn bezit ia; dat hij, 
niettegenstaande deze afkeurinaen, in Jan. 
194 7 plotseling weer een oproeping ter keu
ring ontving en zich direct in 's-Gravenhage 
meldde en aldaar tweemaal is gekeurd met 
een tuuenruimte van een week. waarna hem 
werd medegedeeld, dat hij nadere berichten 
per post zou ontvangen; dat hij enige maan
den na deze laatste keuringen uit Bergen op . 
Zoom een schrijven ontving om zijn zak
boekje op te zenden naar Bergen op Zoom; 
dat hij nimmer een zakboekje bad ontvan
gen; dat hij hierna uit Bergen op Zoom nim
mer meer iets heeft gehoord; dat hij v66r dat 
hij bovenbedoeld schrijven ontving van uit 
Bergen op Zoom, .zich naar de Commandant 
van 7-9 R. V. A., toen nog te Breda, heeft 
begeven, en daar nogmaals heeft verzocht of 
h:ij definitief van de militaire dienst was ,rrij
gcsteld zulks in verband met zijn trouwp~ 
ae:n,, waarop die Commandant hem ant
woordde, dat hij sijn huwelijk niet behoefde 
uit te stellen op grond van mogelijke oproe
ping voor de militaire dienat, want dat h,i 
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daar voor goed van af waa; dat hij hierna op 
10 Febr. 1948 in het huwelijk ia getreden; 
dat hij daarna een oproep ontving om zicb te 
melden in de kazerne te Schoonhoven; dat 
een kapitein hem daar mededeelde, dat hij in 
dienst moest blijven, terwijl hij, appellant, 
van mening was, dat hem eindelijk zijn ont
slagpapieren aldaar zouden worden uitge
reikt; dat bij een onderhoud, dat hij met deze 
kapitein bij een andere kapitein had, em. 
doesier werd opgezocht, waarin een nog on
geopende oude brief zich bevond, waarin 
scheen te staan, dat bij was goedgekeurd; dat 
genoemde kapiteins hem mededeelden, dat 
.zij die stukken, met die ongeopende brief, uit 
Bergen op Zoom hadden ontvangen; dat hij 
zich nog diezelfde dag naar het Departement 
van Oorlog begaf, teneinde aldaar te doen 
onderzoeken, hoe het nu eigenlijk met hem 
stond; dat hem daar werd medegedeeld, dat 
hij zich niet ongerust hehoefde te maken, 
doch dat hij een verzoek om vrijstelling 
moest indienen; dat hij daarna een achrijven 
van het Departement van Oorlog ontving 
van 20 Oct. 1948, waarbij hem uitstel werd · 
verleend tot een tijdstip, dat zou vallen na 
1 Maart 1949; dat hij van mening i1 dat hier 
een bijzonder geval aanweàg ia; 

O. dat blijkens de stukken de op 8 Mei 
1946 in werkelijke dienst opgekomen dienst
plichti1e op 6 Juni 1946 bij een gene:akun
dig onderzoek: ongeschikt werd bevonden 
voor de verdere waarneming van de militaire 
dienst en vervolgens in afwachting van ont-
1lag uit de dienst met verlof naar huia werd 
gezonden; 

dat de dienstplichtige toen terecht van 
mening kon zijn dat hij uit de militaire dienst 
ontslagen was of zou worden; 

dat het feit-, dat hij bij een nieuw genees
kundig onderzoek op 25 Febr. 1947 goedge
'teurd werd, hieraan niet vermag af te doen, 
daar hem van die goedkeurinc geen mede
deling werd gedaan; 

dat de dienstplichtige vervo)geu op ::t Oct. 
1948 werd opgeroepen in werkelijke dienst; 

dat hij door deze zeer late oproeping 
ernstig in zijn belangen ge1Chaad wordt; 

dat, daargelaten of hier een geval van per
soonlijke onmisbaarheid aanwezig ia, deze 
omstandigheden, in hun onderling verband 
bezienm er toe leiden hier een bijzonder geval 
aanwezig te achten als bedoeld in art. 15, lid 
1, onder e, der Dienstplichtwet, hetwelk 
grond voor vrijstelling oplevert; 

dat de bestreden besliuinc derhalw niet 
gehandhaafd kan worden; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslie

aing van Onze Minister van Oorlog aan D. 
Voa, dienstplichtige der lichting 1945 uit 
Nederhemert, voorgoed vrijsteJlinl van 
dien1t als gewoon dienstplichtige wesens de 
aanwezigheid van een bijzonder geval te ver-
lenen. 

Onze Minister van O«log i■ belut enz. 
(A.B.) 

19 Ocfober. 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Onteif.wet art. 40). 

De stelling, dat de Rechtb. zou heb
ben voorbij gezlen, da.t geen gegadigde 
in den koopprijs ten volle zal verdiscon• 
teren zowel de geschiktheid van het 
onteigende voor vestiging van een fn
dustrle als de winstmogelijkheden, dJe 
het voor een veehoudersbedrijf biedt, 
mist fetteUJken grondslag. De Reehtb. 
heeft alleen op eerstgenoemde geschikt
heid . gelet. 

Vergoeding wegens inkomensschade 
toekennende heeft de Rechtb. niet an
ders gedaan dan den onteigende vergoe.. 
den de schade, welke hij komt te lijden, 
doordat hem zelf wordt belet verder op 
het onteigende een winstgevend bedrijf 
uit te oefenen; met de omstandigheid, 
dat hij thans dit veehoudersbedrijf uit
oefent op grond, waarvan de waarde die 
van normaal weiland overtreft, is reke
nlng gehouden doordat bij de bepaling 
van dezen schadefactor in mindering is 
gebracht de rente van de aan dien grond 
toegekende waarde. 

De omstandigheid, dat de onteigende, 
die zelfstandig met behulp van zijn zus. 
ter de veehouderij voert, baar de helft 
van de winst uitkeert, wordt door de 
Rechtb. als van geen belang voor de 
vaststelling ve.n de inkomensschade be
schouwd. Uitkering op grond van fa
milieafspraken of van de familiever
houding aan Inwonende, eveneens on
gehuwde zuster. 

De Burgemeester van Schiedam, enz., 
eiser tot cassatie van een op 22 Juni 1949 
door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam tussen 
partijen gewezen vonnis, (adv. Mr D. J. 
Veegens); 

tegen: 
1. J. A.. van den Berg, te Schiedam, verweer
der in cassatie, adv. Mr N. G. Geelkerken; 
2. de Oostabtapolder, te Kethel, gemeente 
Schiedam, mede-verweer1ter, niet versche
nen. 

De HoJl;e Raad, cm.; 
0. dat uit het beetreden vonnis blijkt: 
dat daarbij ia uitgesproken de onteigening 

ten behoeve van de gemeente Schiedam in 
het belanc van de volkab\lÏneating van een 
perceel grond aldaar, ter crootte van 0.10.04 
H.A., waarvan voor 0.15.37 H.A. de polder 
• bloot eigenaar en van den Berg eeuwig
durend erfpachter. tawijl van den Berg 
eigenaar i■ van 0.3.67 H.A.; 

dat de Rechtbank de waarde van het ont
eigende, op basis van een bruto-huurwaarde 
van f 800 per jaar en een kapitalisatie naar 
een bruto-rendement van ongeveer 7 %, 
heeft bepaald op f 11.500. daarbij overne
mende de waardebepaling van deskundigen. 
die wezen op de zeer gunstige ligginc van 
het perceel aan de Schie. ook voor kleine 
industrieën, terwijl het in het bijzonder ge
schikt .zou zijn om er een jachtwerf je of ieta 
dergelijks te vestigen; 
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dat de Rechtbank heeft beali■tt dat van 
deze f 11.500 toekomt aan den Polder f 217t50 
en aan van den Berg l 11.282 ,50; 

dat de Rechtbank voorts aan van den 
Berg een vergoeding wegens inkomens
achade heeft toegelegd van f 7716,72, na ter 
zake te hebben overwogen: 

.,dat van den Berg, wat de vennogem
lCbade betreft, ter gelegenheid van de des
cente uiting van het atandpunt, dat hij in 
d egelegenheid moet worden gesteld zijn be
drijf elders voort te zetten, doch bij pleidooi 
namens hem is medegedeeld, dat bij geen 
bezwaar heeft tegen begroting van de scha
deloosstelling op liquidatiebalria; 

,,dat de Rechtbank dit laat.te ook juist 
oordeelt en daarom deskundigen terecht 
geen post voor vermogen11chade hebben 
uitgetrokken; 

,,dat van den Berg echter w~l in aanmer
king komt voor vergoeding van inkomens
lChade, dat wil zeggen van de wimt, die hij 
tengevolge van deonteigening, nu hij zijn 
bedrijf zal moeten staken en liquideren, zal 
derven; , 

,,dat hij op het te onteigenen een spoe
lingbedrijf en varkemmeaterij uitoefent, dat 
hij in het huis woont, staande op perceel 
Sectie H no. 19, dat eveneens onteigend 
wordt, en dat tot zijn bedrijf verder nog be
hoorde het perceel Sectie P. nr. 2173, dat 
reeds onteigend is; 

,,dat van den Berg enige percelen weiland 
in pacht had, die reeds zijn onteigend, zodat 
zijn bedrijf slechts bestaat uit · het onder
havige perceel Sectie P nr. 2175, dat wil 
zeggen de bedrijflgebouwen met een kleine 
oppervl•kte erf; 

,,dat zijn hoofdbedrijf ia de veehouderij, 
zelfstandig door hem gevoerd met de hulp 
van een inwonende suater, die, zoals tussen 
partijen vaststaat van hem de helft van de 
winst ontvangt, welke winst deskundigen 
voor van den Berg a116!n stellen op f 650 
per jaar; . 

"dat bij pleidooi namens van den Berg is 
medegedeeld, dat inderdaad de hier in aan
merking komende winstderving gesteld kan 
worden op f 650 voor van den Berg zelf en 
f 650. door hem aan zijn zuster te betalen, 
uitmakende du1 een jaarlijkse winstderving 
van in totaal f 1300; . 
• ,.dat van den Berg terecht bezwaar maakt 
tegen het standpunt van deekuncligen, dat 
voor vergoeding üechts in aanmerking zou 
komen een jaarlijks bedrag van f 650; 

"dat toch de jaarlijbe winstderving niet 
f 650, doch f 1300 bedraagt en het voor de 
vaststelling van de inkomensachade, aan 
van den Berg te vergoeden, van generlei be
lang is of hij de helft van zijn winst ~ zijn 
zuster uitkeert dan wel op andere wijze 
daarover beschikt; 

,dat de Rechtbank geen enkele reden aan
w~zig acht, waarom a~ van den Berg niet 
zijn gehele winstderving zou worden ver
goed en dus de door hem te derven jaar
lijkse winst niet behoort te worden gesteld 
op f 650, gelijk deskundigen doen, doch op 
f 1300; 

"dat van dit bedrag in mindering moet 
worden gebracht wegens vrijkomende ar
beid1kracht f 100,- wegens rente van vrijko
mend kapitaal door verkoop van een deel 
van de inventari■, te stellen op f 4000 en te 
beleggen tegen 4 % per jaar of f 160 en we
gens rente van het vrijkomend bedrag dat 
geïnvesteerd wu in het te onteigenen, n.l. 
f 11.282,50 tegen 3 % per jaar of f 338,48, 
,JOrmende tezamen jaarlijks f 598,48, zodat 
de jaarlijbe inkomensschade moet worden 
gesteld op f 1300 min f 598~48 of f 701,52, 
welk bedrag op de gebruikelijke wijze be
hoort te worden gekapitaliseerd tegen de 
factor 11 tot een bedrag van f 7716,72; 

,,dat door rvan den Berg nog is aange
voerd, dat bij dit alles geen rekening is ge
houden met de goodwill van zijn bedrijf, 
daar men tot een belangrijk hoger bedrag 
komt wanneer, afgezien van onteigening, 
het bedrijf "ala complex" verkocht zou wor
den in welk geval ook de inventaris meer 
zou opbrengen dan het door deskundigen 
aangenomen bedrag, doch de Rechtbank het 
met deskundigen, hieromtrent nader ge
hoord, eens ia, dat hij hierbij met twee ma
ten meet. omdat hij volledig schadeloo1 zal 
zijn gesteld wanneer hij de waarde van het 
te onteigenen ontvangt, vermeerderd met de 
vergoeding van zijn inkomensschade, waar
naest voor een vergoeding van goodwill, 
waarvan ook overigens bij een bedrijf ala
dat van van den Berg geen sprake is, geen 
plaata i■;" 

·O. dat de gemeente Schiedam het vonnia 
beatrijdt met de volgende twee middelen 
van caasatie: 

I. S. of v. t. van de artt. 158 en 168 
Grondwet, 20 R. O., 48 en 59 Rv., 2, 3, 4, 40, 
47, 59, 77, 88, 92 en 92a Onteigeningswet, 
doordat de Rechtbank de waarde van het 
onteigende heeft bepaald op de wij.ae als 
boven ia vermeld, &ch anderzijds, bij de 
beslissing over de gevraagde inkomens
schade, aan van den Berg een bedrag heeft 
toegekend, verkregen door de winst, door 
hem behaald in d eop het onteigende uitge
oefende veehouderij ( spoeling-bedrijf en 
varkenameaterij) - door de Rechtbank ge
stled op f 1300 te venninderen met verschil
lend/ posten; omachreven in de 29ste recht.
overweging van het bestreden vonnis, en 
het ovet-blijvende aaldo van f 701.52 te ka
pitali1eren tegen den factor 11 op f 7716,72; 

ten onrechte, omdat geen enkele gegadig
de zowel de geschiktheid van het onteigende 
voor vestiging van een industrie ala de 
winstmogelijkheden, die het voor een vee
houderabedrijf · biedt'. ten vol,le in zijn koop
prijs zal verdieconteren en de onteigenden 
deze beide onverenigbare mogelijkheden ook 
niet op andere wijze naast elkander kunnen 
verwezenlijken; 

zodat deRechtbank het bestreden vonnia
op dit punt niet naar den eis der wet met 
redenen heeft omkleed. immers daarvqor 
ondreling tegenstrijdige gronden heeft aan
gevoerd._ althans de Rechtbank de onteigen
den - in ieder geval den onteigende van 
den Berg - heeft gebracht in een beteren 
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toestand dan waarin zij v66r de onteigening · 
verkeerden; 

II. S. of v. t. van de in het eerste middel 
aangehaalde artikelen, alamede van de artt. 
1637. 1637a, 1638, 1638i, 1638t, 1655, 1659, 
1660, 1670, 1672, 1683, 1684, 1686, 1687 en 
1688 B. W., 1, 2, 6 en 9 van het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, 
Stbl. no. F 214, doordat de Rechtbank bij de 
beslissing over de gevraagde inkomensschade 
vaststelt, dat het hoofdbedrijf van Van den 
Berg is de veehouderij, zelfstandig door hem 
gevoerd met de hulp van een inwonende zus
ter, die zoals tussen partijen vaststaat van 
verweerder de helft van de winst ontvangt, 
welk winstaandeel deskundigen voor van den 
Berg alléén stellen op f 650 per jaar, en ver
volgens het door van den Berg hiertegen 
geopperde bezwaar onderschrijft op grond, 
dat de jaarlijkse winstderving niet f 650, 
doch f 1300 bedraagt en het voor de vast
stelling van de inkomensschade, aan van 
den eBrg te vergoeden, van generlei belang 
ia, of hij de helft van sijn winst aan zijn zus
ter uitkeert dan wel op andere wijze daar
over beschikt, 

ten onrechte, omdat de Rechtbank het be
streden vonnis op dit punt niet naar den cis 
der wet met redenen heeft omkleed, immen 
de aan haar beslissing omtrent de inko
mensschade ten grondslag gelegde verhou
ding tussen van den Berg en zijn .zuster niet 
voldoende duidelijk heeft omschreven, al
thans dienaangaande onderling tegenstrij
dige gronden heeft aangevoerd, althans de 
Rechtbank een aftrek had moeten toepas
sen, bij het bestaan van een maatschap of 
een arbeidsovereenkomst tussen van den 
Berg en zijn zuster wegens het winstaandeel 
van laatstgenoemde voor den vcnnoedelijken 
vcrderen duur van die overeenkomst, ·en· in 
ieder ander geval althans voor hetgeen zij als 
tegenpraestatie voor den door haar in het 
veehoudersbedrijf verrichten arbeid geniet; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de stelling, dat de Rechtbank zou heb

ben voorbijgezien, dat geen gegadigde in den 
koopprijs ten volle zal verdisconteren zow~l 
de geschiktheid van het onteigende voor ves
tiging van éen indu1trie als de winstmoge
lijkheden, die het voor een veehoudersbedrijf 
biedt. feitelijken grondslag mist; 

dat toch de Rechtbank bij de bepaling van 
de waarde van het onteigende uitsluitend 
heeft gelet op de geachiktheid als industrie
terrein, doch geenszins daarboven nog eest 
bedrag heeft toegekend ter zake van de ge
schiktheid van het terrein voor de uitoefe
ning van de veehouderij, integendeel uit
drukkelijk heeft beslist, dat er geen plaats ia 
voo rvergoeding van goodwill, dat ia mede 
voor toekenning van een bedrag vanwege de 
bijzondere geschiktheid van het terrein voor 
derden om er een bedrijf als dat van Van den 
Berg uit te oefenen; 

dat de Rechtbank, aan van den Berg ver
goeding wegens inkomenachade tockennende, 
niet anders heeft gedaan dan hem vergoeden 

. de echade, welke hij komt te lijden1 doordat 

hem zelf wordt belet verder op het onteigen
de een winstgevend bedrijf uit te oefenen, 
terwijl met de omstandigheid dat van den 
Berg thans. dit bedrijf uitoefent op grond, 
waarvan de waarde die van normaal weiland 
overtreft, i1 rekening gehouden doordat bij de 
bepaling v:an dezen schadefactor in minde
ring ia gebracht de rente van de aan dien 
grond toegekende waarde; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; . 

0. aangaande het tweede middel: 
dat de Rechtbank geenszins· heeft aange

nomen, dat van den Berg met zijn zuster in 
maatschap het bedrijf uitoefent, doch dat hij 
het bedrijf zelfstandig voert met hulp van 
zijn inwonende zuster; 

dat voorts duidelijk is, dat de Rechtbank 
evenmin aanneemt, dat er tussen hen een 
arbeidsverhouding zou bestaan of dat de 
zuster de· helft van de winat ontvangt als 
tegenpraestatie voor hetgeen zij in het vee
houdersbedrijf aan arbeid verricht; 

dat de Rechtbank enerzijds aannemende, 
dat hij het bedrijf voert met haar hulp, daar
mee bedoelt uit te drukken, dat die zuster 
bij haar ongehuwden broeder zodanigen ar
beid verricht, als bij een gehuwden boer 
diens vrouw pleegt te verrichten, te weten 
het huishouden en enige werkzaamheden in 
het bedrijf; 

dat de Rechtl.lank anderzijds vaststellen
de, dat de broer aan zijn zuster de helft van 
de winst uitkec:rt, daarmee het oog heeft op 
een uitkering, welke de broer op grond van 
familieafspraken of van de familieverhou
ding doet aan zijn eveneens ongehuwde zus
ter~ die bij hem inwoont en het huishouden 
doet• 
· dat derhalve ook dit middel ingegrond ia; 

V crwerpt het beroep. 
Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt den eiser in de kosten op de 

voorziening in cassatie gevallen. (Salaris 
f 450). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

Post alia: 
Bij het eerste middel wordt, naarf het mij 

~komt, uit het oog verloren, dat bij ont
eigening als schadeloosstelling aan de ont
eigende teneinde hem in deselfde financiële 
positie te houden, als vóór de onteigening, 
nieta alleen moet worden toegekend de volle 
werkelijke waarde van grond en opatallen, 
doch' tevens, zo daartoe termen zijn, een 
vergoeding behoort te worden toegekend 
voor persoonlijke achade, door de onteigen
de geleden, tengevolge van derving van in
komsten uit het door hem op het onteigende 
uitgeoefende bedrijf. 

Uiteraard zal op het bedrag van de te 
dier zake toe te kennen vergoeding in elk 
geval in mindering dienen te worden ge
bracht de rente, welke de onteigende zal 
trekken uit de som, die hem als vergoeding 
van de werkelijke waarde van het onteigen
de wordt toegelegd, hetgeen de Rechtbank 
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dan ook doet blijkens haar 29tten overwe
ging in rechte. 

Een gegadigde zal .zijn bod echter slechts 
gronden op de werkelijke verkoopwaarde 
van het goed, zonder rekening te houden 
met de persoonlijke schade van de onteigen
de, door diens mogelijk verlies van inkomen 
te lijden. Het .zal daarom nodig zijn, dat de 
onteigende bo:ven en behalve de werkelijke 
waarde van het onteigende goed, teneinde in 
dezelfde toestand te blijven, als waarin hij 
voor de onteigening verkeerde, een bedrag 
wordt toegelegd terzake van de inkomsten 
uit een op het onteigende door hem uitge
oefend bedrijf, welke hij door de onteigening 
in het vervolg zal misaerL 

Ten onrechte, naar het mij voorkomt, 
meent eiser, dat van den Berg door de 
Rechtbank in een betere toestand is ge
bracht, dan waarin hij voor de onteigening 
verkeerde.. Voor de onteigening toch bezat 
van den Berg een onroerend goed ter waarde 
van f 11.282,50 (f 11.500 verminderd met de 
f 217,50 ala gekapitaliseerde canon aan de 
Polder toegekend). Hij oefende op het goed 
een bedrijf uit, dat hem een jaarlijkse op
brengst van f 1300 opleverde. Na aftrek van 
bovengemelde rente en enige andere posten 
stelt de Rechtbank dit bedrag op f 701,52 
per jaar en kapitaliaeert dit op de gebruike
lijke wijze tegen de factor 11 tot een bedrag 
van f 7716,72, hetgeen neerkomt op de con
tante waarde van het jaarlijks inkomensver
lies over een tijdperk van 13 jaren. In plaats 
van de f 1300 inkomen, voorheen jaarlijks 
uit zijn bedrijf genoten, ontvangt van den · 
Berg derhalve f 7716, 72 ineena_ welke som 
hem bij belegging gedurende 13 jaren telkens 
f701,52 per jaar zal opbrengen, terwijl hij 
daarnaast. gelijk de Rechtbank in de 29ste 
overweging vaststelt, jaarlijks f 100 kan ver
dienen in verband met vrijkomende arbeids
kracht, f 160 rente zal trekken uit de op
brengst van zijn te verkopen bedrijfsinven
taris en f 338,48 pit de te beleggen vermo
gensvergoeding, zodat van den Berg aldus 
gedurende 13 jaren weder een inkomen zal 
genieten van f 1300. Ik acht het eente mid
del derhalve ongegrond. 

Het tweede middel schijnt mij evenmin 
aannemelijk. De Rechtbank overweegt 
(recht:9ov. 23), dat vtn den Berg zijn hoofd
bedrijf, de veehouderij, zelfstandig voert 
met de hulp van een inwonende zuster, die 
van hem de helft der winst ontvangt. Dat 
er tussen van den Berg en zijn zuster enige 
bijzondere recht1verhouding zoude bestaan, 
hetzij maatschap of arbeidsovereenkomst, 
blijkt niet en is voorzover ik zie, ook niet 
gesteld, zodat de Rechtbank m.i. ook niet 
kan worden verweten, dat zij dienaangaande 
geen onderzoek heeft ingesteld. De Recht
bank neemt kennelijk aan, dat van den Berg 
de helft zijner winst onverplicht aan zijn 
zuster uitkeert. Zij · beschouwt, blijkens de 
2 7ste en 28ste rechtaovarweging. deze uit
kering kennelijk als een blote gratuiteit, zo
dat zij terecht kon overwegen, dat het voor 
de vaatstelling van de inkomensschade, aan 

van den Berg te vergoeden, van generlei be
lang is, of hij de helft van zijn winst aan zijn 
ZU8ter uitkeert, dan wel op andere wijze 
daarover beschikt en, naar het mij voorkomt 
niet valti n te zien dat of in hoeverre hier 
sprake zoude zijn van tegenstrijdigheid met 
enige andere, bepaaldelijk met de 23ste over
weging van het bestreden vonnis. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep . met veroordeling van eiser tot call88tie 
in de daarop gevallen kosten. 

(A.B.) 

19 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

Door een ambtenaar der gemeente M. 
is bij de betrokken vrouw de stellige in
druk gewekt, dat zij te M. niet in aan
merkmg kwam voor het verkrijgen van 
ondersteuning, indien zij tengevolge van 
de arrestatie van haar echtgenoot in be
hoeftige omstandigheden zou komen te 
ftl"kercn, daar de ondersteuning door 
de gemeente A., waar zij op dat tijdstip 
in het bevolkingsregister was ingeschre
ven, behoorde te worden verleend. Met 
name is door de ambtenaar op haar 
vraag op welke wij.ze zij ondersteuning 
.zou kunnen -verkrijgen, geadviseerd zich 
bij de Dienst van Sociale Zaken te A. te 
vervoegerL Op deze wijze heeft vanwege 
B. en W. van M. tot de komst van de 
betrokkene met haar drie kinderen in de 
gemeente A. invloed medegewerkt, die 
tot toepassing van art. 40 2e lid be
hoort te leiden. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Aletta 
J. 0. van Riel-Hekker en kinderen; 

De Raad van State, Afd. voor de Geschil
len van Bestuur, gehoord, advies van 28 
Sept. 1949, No. 957/1; 

·Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 12 October 1949 
No. 2110~ afdeling Maatschappelijke Zorg 
I, bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat het Bestuur der Burgerlijke Instel
ling voor Maatschappelijke Steun te Am
sterdam zich bij achrijven van 31 Maart 1949, · 
No. 1276/227.952 tot; Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland heeft gewend met het 
verzoek een beslissing te bevorderen als be
doeld in art. 40, tweede lid, der Armenwet, 
in die zin, dat de ondersteuningskosten van 
Aletta J. 0. van Riel-Hekker en haar kin
deren, verleend sedert de vestiging t.e Am
sterdam, voor de tijd van één jaar ten laste 
van het gemeentebestuur van Maartensdijk 
zullen worden gebracht; 

dat het evenvermelde Bestuur onder meer 
schrijft, dat op 20 Januari 1949 op ko-sten 
van de Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijke Steun te Amsterdam krachtens 
de Annenwet in ondersteuning opgenomen 
zijn Aletta J" 0. van Riel-Hekker. echtge
note van de thans als politieke delinquent 
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gedetineerde Jacob van Riel, met haar drie 
kinderen; dat dit gezin in de gemeente Maar
tensdijk inwoonde bij de vader der vrouw en 
armlutig werd tengevolge van de arreatatie 
van de man; dat het nog korte tijd heeft 
kunnen leven van overgespaard 1alari• van 
de man, en daarna zonder middelen was; dat 
aan de vrouw vanwege de gemeente Maar
temdijk werd medegedeeld dat zij noch huis
veatin,g, noch ondenteuninc te Maartemdijk 
zou kunnen ontvangen en dat zij zich tot 
Amsterdam moest wenden, waar zij nog stond 
ingeadueven; dat zij voorta de woning van 
haar vader, die inmiddels naar Indonesië 
was vertrokken, niet zou mogen behouden; 
dat inechrijving in de gemeente Maartens
dijk aan de vrouw geweigerd was; dat door 
de.ze handelingen vanwege de gemeente 
Maartemdijk invloed ia uitgeoefend op de 
komat van het gezin naar Amsterdam in de 
zin van art. 40 der Armenwet; 

dat burgemeeater en wethouden van 
Maartensdijk mededelen, dat het te Amlter
dam wonende gezin van Riel-Hekker in 
April 1948 naar de gemeente Maartensdijk 
is gekomen en tijdelijk zijn intrek nam bij 
de vader van mevrouw van Riel; dat dit ver
blijf verband hield met de slechte huisves
ting te Amsterdam en het gebrek aan hulp 
voor het gezin tijdens de afwezigheid van 
mevr. van Riel, wier bevalling aamtaande 
was; dat op het verzoek van mevr. van Riel 
om woonruimte en een vestiginpvergunning 
te Maartensdijk afwijzend werd beschikt op 
advies van de commissie van advie1 voor de 
uitvoering van de Woonruimtewet 1947; dat 
mevr. van Riel na haar bevalling, die op 1 
Juni 1948 in het Stads- en academil(:h zie
kenhuis te Utrecht plaats vond, terugkeerde 
naar haar nog steeds bij haar vader in Maar
tensdijk vertoevend gezin; dat het genn niet 
op straat ie gezet met het oog op de toestand 
van het guin na de bevalling, de slechte 
woontuimte, die het te Amsterdam tot zijn 
beachikking had en omdat de vader van 
mevr. van Riel toch binnen afzienbare tijd 
naar Indonesië zou vertrekken, hetgeen het 
gezin van Riel-Hekker zou noodzaken 
weer naar Amsterdam terug te keren; dat het 
gedn Hekker begin Januari 1949 naar Indo
nesië i1 vertrokken; dat inmiddels op 12 Dec. 
1948 de echtgenoot van mevr. van Riel was 
geuresteerd; dat mevr. van Riel de volgen
de dag zich ten gemeentehuise heeft gewend 
tot de maatschappelijke werker van Maar
tensdijk en hem inlichtingen heeft verzocht, 
op welke wijze zij onderstand zou kunnen 
verkrijgen, indien -zij tengevolge van de ar
restatie van haar man die kostwinner was 
voor het gezin, in behoeftige omstandigheden 
zou komen te verkeren; dat deze inlichtin
gen haar zijn verstrekt; dat zij in verband 
met het vertrek van haat vader naar Indo
nesië de dag na diens vertrek met haar drie 
kinderen naar haar woongelegenheid op het 
adree W anningstraat 9 boven te Amsterdam 
is teruggekeerd; dat, nu van Riel ata politiek 
delinquent gearresteerd ia, onderstand in ver
band met de daarop betrekking hebbende 

voonchriften verleend .zou kunnen worden; 
dat van Riel om1treek1 October 1942 in 
Duitae krijpdienat i■ getreden, waardoor hij 
.zijn Nederlanderschap heeft verloren en al■ 
statenl001 aangemerkt dient te worden; dat 
mevrouw van Riel op het moment van haar 
huwelijk met van Riel naar alle waarschijn
lijkheid Engelae waa; dat, daar van Riel op 
dat moment reeds ala statenloos diende te 
worden aangemerkt, mevr. van Riel-Hekker 
door dit huwelijk in geen geval haar Neder
landenchap heeft herkregen; dat het ver
trek van Mevr. van Riel naar de gem.eent.e 
Amsterdam in geen enkel opzicht verband 
houdt met een weigering tot verlenen van 
onderstand; dat toentertijd van armlastig
heid van het gezin Van Riel geen sprake 
was; dat aan Mevr. van Riel slechts huis
vesting geweigerd ia, zodat het in dit geval 
uitsluitend ging om toepasaing van de 
Woonruimtewet 1947; dat het een toevallige 
bijkomstigheid ia, dat het gezin na terugkeer 
in Amsterdam in behoeftige omstandigheden 
verkeerde, doch dat dit zeker niet de reden 
geweest is voor het vertrek uit Maartens
dijk; 

dat bij een in opdracht van burgemeester 
en wethouders van Maartensdijk ingesteld 
onderzoek mevr. van Riel onder meer ver
klaard heeft, dat bij de behandeling van haar 
verzoek om een vestigingsvergunning in 
Maartensdijk van annlastigheid geen sprake 
was; dat het gezin, indien de man niet ge~ 
arresteerd was, niet op overheidssteun aan
gewezen zou zijn; dat zij enkele dagen na de 
arrestatie van haar echtg_enoot naar het ge
meentehuis van Maartensdijk is gegaan om 
te informeren, op welke wijze zij onderstand 
.zou kunnen krijgen, als zij in behoeftige om
standigheden zou komen te verkeren; dat de 
maatschappelijke werker haar geadviseerd 
heeft naar de Dienst van Sociale Zaken te 
Amsterdam, in welke gemeente zij stond in
geschreven, te gaan; dat zij in Maartensdijk 
niet om steun heeft gevraagd, omdat zij nog 
geen financi~le hulp nodig bad; dat zij zich 
dan ook nog niet direct naar Amsterdam 
heeft begeven, doch nog enige weken bij haar 
vader heeft gewoond, tot dese op 5 Januari 
1949 naar Indonesië terugkeerde; 

0. dat uit de overgelegde stukken is geble
ken, dat door de maatschappelijk werk.ei- van 
de gemeente Maartensdijk bij mevr. van 
Riel-Hekker de stellige indruk is gewekt, 
dat zij aldaar niet in aanmerking kwam voor 
het verkrijgen van ondenteuning, indien .zij 
tengevo]ge van de arrestatie van haar echt
genoot: in behoeftige omat:andigheden zou 
komen te verkeren, dur de ondersteuning 
door de gemeente Amaterdam, waar zij op 
dat tijdstip in het bevolkingsregister was Î'ft• 
geschreven, behoorde te wörden verleend; 

dat met name door de maatschappelijke 
werker aan mevr. van Riel-Hekker op haar 
vraagJ op welke wijze zij ondersteuning zou 
kunnen verkrijgen, is 1eadviseerd, zich bij de 
Dienst van Sociale Zaken te Amsterdam te 
vervoegen; 

dat op deze wijze vanwege burgemeester 
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en wethouders van Maartensdijk tot de komst 
van de betrokkene met haar drie kinderen in 
de gemeente Amsterdam invloed heeft mede
gewerkt; 

dat deze invloed tot de toepassing van art~ 
40, 2e lid der Armenwet behoort te leiden; 

Ge%ien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat de kosten van ondersteu

ning van mevr. van Riel-Hekker en haar 
drie minderjarige kinderen voor de tijd van 
een jaar komen ten laste van de gemeente 
Maartensdijk. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

19 October 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (B. W. art. 588; Onteig. wet artt. 
3 en 40). 

De bezitter-niet-eigenaar van het te 
onteigenen goed is te rangschikken on
der hen, die, als hebbende 7.&kelijke 
rechten op het goed, ingevolge art. 3 
Onteig.wet bevoegd zijn aan den rech
ter te verzoeken in het geding te mogen 
tussenkomen, en kàn, indien hij 'tenge
volge van de onteigening door verlies 
van · het bezit van het in zijn bedrijf 
aangewend goed schade lijdt in zijn be
drijf aanspraak doen gelden op vergoe-· 
ding dier sclia.de door de onteigenende 
partij, · 

Bij de beoordeling van de vraag of e1;1, 
zo ja, welke schade de bezitter lijdt, is 
uiteraard mede van bela.ng, hoelang 
naar omstandigheden aannemelijk is, 
dat zonder de onteigening de bezitter 
het goed nog in zijn bedrijf zou hebben 
kunnen bÎijven gebruiken. 

Zie conclusie Proc.-Gen. bovendien 
over de vraag, of te dezen de bezitter 
beschouwd moet worden als bezitter te 
goeder of te kwader trouw. · 

A. Klein Heuelink, te Schiedam, eiser tot 
cassatie van een tussen partijen gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 11 Mei 1949, adv. Mr N. G. Geelkerken, 

tegen: 
1 °. den Burgemeester van Schiedam, enz., 
verweerder in cassatie, (adv. Mr D. J, 'Vee
gcns), en 2° J. van Kampen, te Schiedam, 
medeverweerder in cassatie (adv. Mr P . . E. 
Briët). 

De Hoge Raad, em.; 
O. dat uit het bestreden vonnis en het tus

senvonnis der Rechtbank van 19 Mei 1948, 
waarvan de inhoud geacht wordt in het be
streden vonnis te zijn overgenomen, voor zo
veel thans van belang is, blijkt: 

dat ten name en ten behoeve van de ge
meente Schiedam. in het belang der vqlks
huisvesting de onteigening is gevraagd van 
een perceel, kadastraal bekend gemeente 
Schiedam Sectie F no. 1866 huis, erf, werk
plaats en scheepswerf, staande ten name van 
den medeverweerder van Kampen; 

dat van Kampen op het perceel vroeger 
een scheepsbouw- en machinereparatiebedrijf 
uitoefende, eerst alleen voor zich en later in 
vennootschap met den eiser tot cassatie 
Klein Hesselink. die daarna 1 Jan. 1944 het 
gehele bedrijf met de schulden overnam, 
waarbij hij zich verbond aan van Kampen 
als tegenprestatie een som in eens te betalen 
en f 50 per week voor diens levensonderhoud, 
terwijl van Kampen voorts vrij zou mogen 
wonen in een door Klein Hesselink te bou
wen huis; 

dat Klein Heselink sedert begin 1944 alle 
lasten van het perceel betaalde, zich naar 
buiten gedroeg als ware hij eigenaar en in 
April 1944 een naastgelegen perceel kocht en 
dit bij het bedrijf voegde; 

dat eigendomsoverdrachft van het ont
eigende perceel nimmer heeft plaats gehad; 

dat Klein Hesselink heeft verzocht in het 
geding .van onteigening te mogen tussenko
men, daarbij onder meer aanvoerende, dat 
hij is gehuwd met het enig kind van van 
Kampen en dat het transport van het te ont
eigenen perceel uitsluitend achtcTWege is ge
bleven tengevolge van onkunde van par
tijen, die als vader en schoonzoon hun zaken 
onderhands meenden te moeten regelen; 

dat de Rechtbank bij bovengenoemd tus
senvonnis Klein Hessclink als tussenkomen
de partij in het geding heeft toegelaten, op 
grond dat door de ontcigenende partij en 
van Kampen niet is weersproken, dat ver
zoeker tot tussenkomst een zakelijk recht 
van bezit op het te onteigenen perceel heeft 
en derhalve recht en belang heeft in het ge
ding te interveniëren; 

dat eindelijk de Rechtbant bij het be
streden vonnis de gevraagde .onteigening 
heeft uitgesproken en aan van Kampen als 
schadeloosstelling heeft toegekend een be
drag van f 19.798, zijnde de door has.r, over
eenkomstig de begroting van deskundigen, 
vastgestelde waarde van het onteigende per
ceel met toebehoren, zoals nader in het von
nis i, omschreven, terwijl zij voorts heeft be
slist, dat de interveniënt Klein Hesselink niet 
in aanmerking komt voor vergoeding van 
bedrijfsschade, 9aarbij overwegende: 

,,dat moet worden nagegaan of interve
niënt al dan niet recht heeft op vergoeding 
en dan met name wegens bedrijfsschade; 

,.dat de Rechtbank bij meergenoemd tus
senvonnis partij Klein Hesselink wel als in
terveniënt heeft toegelaten, doch zulks nog 
niet medebrengt, dat intcrveniënt nu ook 
recht heeft op schadevergoeding, gelijk hij 
van oordeel is, daar art. 3 der Onteigenings
wet slechts - zonder meer het recht geeft te 
mogen. ,,tuaenkomen" o.a. aan derde belang
hebebnden ,onder wie ook verstaan worden 
.zij, die zakelijke rechten op het goed heb
ben; 

",dat eiser met deskundigen van mening 
is, dat interveniënt geen enkel recht op 
schadevergoeding kan doen gelden, welke 
mening naar het oordeel der Rechtbank 
juist is; 

"dat toch is komen vast te staan, dat er 
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weliswaar tussen gedaagde en interveniënt 
een koopovereenkomst is gesloten en inter
veniënt than" het bedrijf op het te onteige
nen uitoefent, waartegenover hij zich verbon
den heeft tot bepaalde prestaties, maar te
vens, dat eigendomsoverdracht van gedaag
de op interveniënt niet heeft plaats gehad; 

"dat daarom interveniënt, nu hij niet is 
eigenaar van het onroerend goed, dat ont
eigend wordt noch gebruiker wie de wet uit
drukkelijk recht op schadevergoeding als 
eigen recht naast dat des eigenaars toekent, 
ingevolge het stelsel en de strekking van de 
Onteigeningswet geen recht op ver vergoe
ding van eventueel door hem geleden be
drijfsschade kan doen gelden; 

"dat interveniënt nu wel onder meer heeft 
aangevoerd, dat hij het recht heeft om als 
eigenaar te worden aangemerkt, omdat zijn 
positie even zeker is als die van een eigenaar 
en hij bovendien ook nog steeds juridisch 
eigenaar zou kunnen worden, doch eiser hier
tegen terecht heeft aangevoerd dat interve
niënt, wat hiervan zij1 in ieder geval geen 
eigenaar is; · 

,,dat op grond van een en ander interve
niënt niet in aanmerking komt voor vergoe
ding van bedrijfsschade en hetgeen hij verder 
nog heeft aangevoerd ter verdediging van 
zijn standpunt, op grond van het voren
staand ebuiten beschouwing kan blijven;" 

0. dat als middel van cassatie is aange-
voerd: · 

S. en/of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv., 2, 3, 4, 28, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 77 
en 88 der Onteigeningswet, doordat de 
Rechtbank, na bij interlocutoir vonnis van 
19 Mei 1948 eiser in cassatie als tussen
komende partij in het geding te hebben toe
gelaten op grond. dat hij een zakelijk recht 
van bezit op het te onteigenen perceel heeft, 
in haar eindvonnis vervolgens heeft beslist, 
dat hem geen enkel recht op schadevergoe
ding, met name niet op vergoeding van be
drijfsschade toekomt en hem op dien grond 
zijn vordering tot ·schadevergoeding . heeft 
ontzegd, ter motivering hiervan aanvoerend, 
dat eiser in cassatie, daar hij niet is eigenaar 
van het onroerend goed, dat onteigend wordt, 
noch gebruiker wien de wet uitdrukkelijk 
·recht op schadevergoeding als eigen recht 
naast dat des eigenaars toekent, ingevolge 
·het stelsel en de strekking der Onteigenings
wet geen recht op vergoeding van eventueel 
door hem geleden bedrijfsschade kan doen 
·gelden, zulks ten onrechte, daar de derde be-
1anghebbenden, die zakelijk rechten op het 
·te onteigenen onroerend goed hebben en die 
niet behoren tit de 
·niet behoren tot de categoriën omtrent wier 
"SChadeloosatelling de Onteigeningswet bijzon
dere regelen bevat, aanspraak hebben op vol-
1edige schadeloosstelling, vergoeding van be
•drijfsschade daaronder begrepen en noch het 
·stelsel noch de strekking der Ont.eigenings
·wet zich tegen toekenning van schadeloos
·stelling op deze basis verzetten, integendeel 
juist kennelijk aannemen het beginsel ener 
volledige schadevergoedin& voor alles wat is 

L. 1949 

een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van 
de onteigening. zodat de benadeelde finan
ciëel wordt herplaatst in denzelfden toestand 
als waarin hij v66r de onteigening verkeerde, 
welke beginsel geldt zowel ten aanzien van 
den eigenaar als van een derde belangheb
bende; 

0. dienaangaande: 
dat de Rechtbank heeft vastgesteld, dat 

van Kampen eigenaar is van het te onteige
nen perceel, terwijl Klein Hesselink in ver
band met een met van Kampen aangegane 
koopovereenkomqst een zakelijk recht van 
bezit op dat perceel heeft en daarop zijn be
drijf uitoefent; 

dat blijkens de artt. 57 en 59 der Onteige
ningswet het recht van bezit tengevolge van 
de onteigening voor den bezitter verloren 
gaat; 

dat dan ook aannemelijk is, dat een be
zitter, die niet eigenaar is van het te ont
eigenen goed, te rangschikken is onder hen 
die, als hebbende zakelijke rechten op het 
goed, ingevolge art. 3 der Onteigeningswet 
bevoegd zijn aan den rechter te verzoeken 
in het geding van onteigening te mogen tus
senkomen en dat zodanig bezitter, indien hij 
tengevolge van de onteigening door verlies 
van het bezit van het in zijn bedrijf aange
wend goed schade lijdt in zijn bedrijf, aan
spraak kan doen gelden op vergoeding dier 
schade door de onteigenende partij; 

dat daaraan niet in den weg staat, dat het 
recht van bezit niet behoort tot de zakelijke 
rechten, waarvoor in de artt 43 tot en met 47 
der Onteigeningswet bijzondere regelingen 
zijn getroffen, noch dat de onteigeningswet 
niet uitdrukkelijk bedrijfsschade als factor 
van schadeloosstelling noemt; 

dat bij de beoordeling of en zo ja welke 
schade de bezitter tengevolge van onteige
ning van het in zijn bedrijf aangewend on
roerend goed lijdt, uiteraard mede van be
lang is, hoelang naar omstandigheden aan
nemelijk is. dat zonder de onteigening de 
bezitter het goed nog in zijn bedrijf zou heb
ben kunnen blijven gebruiken; 

dat blijkens het voorafgaande het aange
voerde middel is gegrond, het bestreden von
nis niet in stand kan blijven en nog verwij
zing van het geding moet volgen; 

0. dat, nu de medeverweerder van Kampen 
zich aan het oordeel van den Hogen Raad 
heeft gerefereerd en de bestreden beslissing 
der Rechtbank niet heeft uitgelokt, de eerste 
verweerder in de kosten van het geding in 
cassatie zal moeten worden veroordeeld; 

Vernietigt het bestl'eden vonnis; 
Verwijst het geding naar de Att.-Recht

bank te Rotterdam ter verdere behandeling 
en beslissing der zaak met inachtneming van 
dit arrest; 

Veroordeelt den eersten verweerder in de 
kosten op het geding in cassatie gevallen. 

Conclusie Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Bij zijn arrest van 85 Februari 1933 W. 

33 

4 
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11517, N. J. 1933, UtS besliste Uw Raad, 
dat een mede-eigenaar, di ealleen een bedrijf 
uitoefent 0p het OMeigende- goed, recht heeft 
op verg-0edi.ng van bedrijfs9Chade. De Grond
wet erkent, YOlgena Uw genoemd arrest, 
het recht op achadeloosstelling zonder enige 
beperking, kent het dus toe in de meest nä
me zin, terwijl in art. 31 der Onteigenings
wet, bepalend dat de Rechtbank uitspraak 
zal doen over de tchadelooeatelling, deze uit
drukking gelijke- zin heeft als in de Grond
wet, waaraan zij ie ontleend, zodat ~ scha
de, welke door de onteigening in het op het 
oateigende goed uitgeoefende bedrijf geleden 
wordt, voor vergoeding in aanmerking komt. 
Weliswaar kent de Oateigeningswet niet aan 
een ieder, die schade lijdt tengevolge van de 
onteigening van enig goed, vergoeding toe, 
doch slechts aan hen, die zakelijke rechten of 
h11ur op het onteigende goed hebben. De 
mede-eigenaar behoort t'ot hen, die een za
lrelijk recht op het goed hebben en aan wie 
de Onteigeningswet dan ook in art. 3 de be
voegdheid geeft om in het onteigeningsge
ding tussen te komen, indien hij niet reeds in 
het gedmg is- geroepen. 

In het anderhavige geval ia de eieer tot 
caaeatie bij interloastoir vonnis al, inter
veniënt toegelaten op grond van sijn, door 
de oonpronkelijke eiser en gedaagde niet 
weersproken, zakelijk recht van bezit op het 
te onteigenen pereeel Terecht is m.i. door 
de geëerde pleiter voor verweerder toe~e
ven, dat onder hen 11die zekelijke rechten op 
het goed hebben" in de zin van art. !, lid i, 
der On1:eigeninpwet, niet alleen zijn te ver
staan de zakelijk gerechtigden, genoemd in 
de- artt. +3 tot en met 47 dier wet, welke ar
tikelen achtereen...otgena bij.sondere voor
achriften bevatten omtrent de vaatatelling 
van de schadevergoeding voor deze verschil
lende categorieën van zakelijk gerechtigden, 
doch ook alle andere houders van wettig be
staande .zakelijke· n!Chten, en evenzeer ~ 
recht werd door pleiter toegegeven, dat ook 
het bezit een zakelijk recht ie in daen zin. 
Maar dan valt, dunkt mij, ook niet in te ziCB, 
waarom aan een besi'tter, al11 de eieer ten de
zen. niet evengoed, als aan een mede-eige
naar, vergoeding behoort te worden toege
kend van bedrijfsschade, welke hij alleen zal 
lijden. tengevolg~van de onteigening van het 
goed, waarop hij krachtlms zijn recht van 
bezit: een bedrijf uimefim.t:. Te eet" aal dit: 
m. i. moeten worden aangenomen in dit ge
ding. bijaldien de, eiser als be.zitter van het 
onroerend goed, hetwell.: hem door de eige
naar is verkocht, schoen nog niet overeen
komstig art. 671 :e. W. geleverd, ia te be
schouwen als een bezitter te goeder trouw 
(aldus: H . R~ 16 Dec. 19Z7, W. 11718, N. J~ 
1928, 635), terwijl sijn bezit een voortdllrend 
recht is. De eigenaar kan toch op de feite
lijke levet'ing niet u,rug komen~ da• sijn 
eventuële revindicatie 2:oude afstuiten op de, 
tusacn hem als verkoper- en eiser als koper 
bestaande, contractu~le verhouding. Als be
otter te goeder trouw is eiser, volgens art 
604 onder 3'°, dus ooit bij veortdurina aake-

; 

lijk gerechtigd tot het genot der vnich4!en van 
het goed, derhalve tot de opbr-encst van het, 
d00t' hem op het onroereRd goed artgeoefen
de, bedrijf. Doch zelfs, al zoude men, op 
grond van de definitie van art. 588 B. W., 
moeten aannemen, dat eiser, kennis dragen
de, dat het goed, hetwelk hij bezit, hem niet 
in eigendom toebehoort, als bezitter te kwa
der trouw ware aan te merken, (zie echter, 
naast het voornoemde arrest van 192 7, Pitlo, 
Zakenrecht bi. 78 en bL 84 waarbij ook te 
vergelijken B.G.B. Reichsgerichtaräte, ad. 
par. 986 aant J, en ad. par. 990 sant. 2), dan 
nog zoude eiaer het rèch.tr hebben om die 
VIUCMen, i.c. de bedrijfsopbrengst, te ge
nieten, blijkens art. 60S onder 2° B. W., wel
iewaar, volgena deze bepaling, onder gehou
denis om die aan de eigenam terug te ge
ven, welke gehoudenie evenwel m. i: in het 
onderwerpelijke geval uitgesloten moet wor
den geacht uitkrachte van de contractuële 
verhouding tussen eit!ICI' en de eigenaar door 
welke eÎ9el', zoals gezegd, door de eigenaar 
zelf in het voortdurende bezit van het onroe
rend goed en van het daarop uitgeoefend be
drijf is gesteld. 

Het wil mij derhalve voorkomen, dat de 
eiser als bezitter van het onteigende, waarop 
door hem alleen een bedrijf wordt uitge
oefend. wel degelijk aanaJ)l'aak kan maken op 
vergoeding van die als gevolg der ont.eiege
ning door hem 1le lijden bedrijfsschade, zodat 
ik, het voorgestelde middel gegrond achten
de, concludeer tot vernietiging van het be
streden ..-onnis en tot verwijzing der zaak 
naar de Arr.-Rechtbank te Rotten!am, ten
einde, met inachtneming van het door de 
Hoge Raad te wijzen arrest, verder te worden 
berecht en afgedaan, zullende de verweerder, 
nu de mede-verweerder zich ten dezen gaaf 
heeft gerefereerd, moeten worden veroor
deedl in alle kosten, op de behandeling van 
dit geding in cassatie gevallen. 

(N. J.) 

lO October 1949. KONINKLIJK: BE-
SLUIT. (Wet van 28 Mei 1925 S. 216 
art. LXXXVII.) 

Het artikel laat vrijheid om in ieder 
voorkomend geval naar billijkheid te 
bealissen of er termen zijn een wacht
geld, en zo ja. tot welk bedrag, toe te 

• kennen. In CMU. .zijn met: het oog op de 
zeer l&Dge dieaaU:ijd van appellant aan 
de school waaraan hij was v.erbonden en 
op de verhoudi.Jtg van zijn aan die 
school genoten jaarwedde tot zijn ove
rige inkomsten zodanige termen aan
we&ig. 

Wij JULIANA. ens.; 
Beecmltkende op het beroep. ingesteld 

door F. J. Pet.ers. tie Sil'tant gewezen leraar 
aan de Rooma-Katl\olieke Handelsavond• 
school: te Heerlen, betreffende zijn aanapmak 
op wachtgel~ 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
tchillen van. &!amur, gehoonJ, advies van 28 
September 1949, No. l: 1'8(WI;-
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Op de voordracht van Ome Minister van 
Binnenlandse Zaken van 13 October 1949" 
No. 8865, afdeling Pensioenen en Wacht
geld~n; 

0. dat F. J. Peten voornoemd met iugang 
van 23 September 1948 ontalagen werd ala 
leraar aan de van de Rooms-Katholieke 
Middenstandsvereniging te Heerl~n uitgaan
de vierjarige Handelsavondachool aldaar, 
wegens opheffing van deze betrekking, zon
der dat hem wachtgeld werd toegekend; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij sinda 15 Sept. 1919 leraar was aan de, van 
de Rooms-Katholieke Middenstadsvereni
gi:og te Heerlen uitgaande, vierjarige Han
delsavondschool aldaar; dat hij, tengevolge 
van reorganisatie van bovengenoemde 
school, wegens opheffnng van vorengenoem
de betrekking, met ingang van 23 Sept. 1948 
ontslagen is uit het ambt van leraar; dat zijn 
salaris aan genoemde school over 1947 f 775 
bedragen heeft; 

dat van Rijkswege voor genoemde achool 
geen wachtgeldregeling ia vastgesteld; dat 
door het lichaam, in welks dienst hij was, 
geen wachtgeld wordt toegekend; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
appellant, die als ambtenaar in de zin van de 
Pensioenwet 1922 moet a&111emerk:t worden, 
met ingang van 23 Sept. 1948 uit ~jn be-, 
trekking als leraar aan de vierjarige Han
delsavondachool te Heerlen, uitgaande van 
de Rooms-Katholieke Middenstandsvereni
ging aldaar, i■ ontslagen wegens opheffing 
van voornoemde betrekking tengevolge van 
een reorganisatie der echool, terwijl voor hem 
van Rijkswege geen wachtgeldregelina i• 
vastgesteld; 

dat hij dus op grond van art. LXXXVII 
der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad no. 
216) ter zake van het niet toekennen van 
wachtgeld Osue beslissing kan inroepen; 

dat de bovengenoemde wetsbepaling vrij
heid laat om in ieder voorkomend geval naar 
billijkheid te beslissen, of er termen zijn een 
wachtgeld, en zo ja tot welk bedrac, toe te 
Jre1D1en; 

dat er met het oog op de zeer lange dienst
tijd van de appellant aan voornoemde school 
en op de verhouding van zijn aan die siehool 
genoten jaarwedde tot zijn overige inkom
sten, aanleiding bestaat. aan de billijke eia 
van de appellant tegemoet te komen door 
toekenning van een wachtgeld op de voet 
als hieronder is a~even; 

Gezien de Wet van 28 Mei 1925 (Staata
blad no. :m5); 

Hebben soedgevonden en verstaan: 
met gegrondverklaring van het beroep, ten 

laste 'Van de Rooms-Katholieke Midden
atandsvercnigin& te Heerlen aan F. J. Peten1 
een wachtgeld toe te kennen, dat gedurende' 
de eerste drie maanden na de dag van in
gang van het ontslag 85 % en vervolgens ge
durende :l4 maanden 50 % van de láatatge
noten wedde bedraagt. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 
belast enz. 

(A. &) 

Ocfobef- J9,f9. KONINKLI.JK BE• 
SLUIT. (Armenwet art. 74). 

In casu ie aanwezig een geschil als 
bedoeld in art. 7 4 over het recht van de 
Raad een lid van bet gemeentebestuur 
te benoemen tot Ud van het college van 
regenten VJl.D het Buraerweeshuie, 
waarbij de doelmatigheid van het be• 
sluit geen punt van overwectng vennag 
uit te maken. De benoeming is geschied 
in overeenstemming met het door de 
Raad ter uitvoering van art. 20 der Ar
menwet vastgesteld reglement- Yoor d&t 
weeshuis en is ook nJet In strijd met 
enige andere wetelijke bepaling. Der
halve beslist de Kroon dat de Raad tot 
de gedane benoeming rechtens bevoegd 
was. 

Wij .JULIANA, enz.; 
Be8chikkende op het door het College van 

Regenten van het Grootburpr- en Bw.-.. 
weeshuis te Kampen opgeworpen geachU 
tnm.ke de vraag of de raad der gemeente 
Kampen rechtens bevoegd la een lid van het 
gemeentebestuur te benoemen tot lid van 
dit Colege; 
~ Raad van State, Afdeltng voor de Qe .. 

schlllen van Bestuur, gehoord, adYies van '1 
September 1H9, No. 1111/1; 

Op de voordracht van 0nm Minister van 
· Binnenlandse zaken van H October 1949, 

No. 204n-G, a.fdellng Maa.tschappellJlle 
Zorg I (Bureau Algemene en Juridische .za,.. 
ken); 

O. dat de raad der gemeente Kampen in 
zijn v.ergaderlllg van 26 Januari 1949, iel" 
voorziening in de vacature va.n lid van het 
College van Regenten va.n bet Gt-ootburger" 
en Burgerweeshuis te Kampen, buiten de 
aanbeveling van dit College om, benoemd 
heeft tot Ud H. M. Oldenboft burgemeeater 
dier gemeente; 

dat over de benoemilig geschil ts ontstaan 
met genoemd College van R,esente~ welk 
College bij schrijven Yan 4 Maart 1949 zich 
tot de Koningin gewend heeft met het ver" 
mek. het besluit van de raad der gemeente 
Kampen van 2ó .Januari 1949, no. 8, wegens 
strijd met de wet c.q. het algemeen belang 
te willen scbora&n en vernleUgen, daazbij 
aanvoerende, dat het in verba.ad met het be
paalde in art. i va nhet gemeeD8Chappe11Jk 
reglement voor genoemde lnetellingen het 
per 1 .Januari 1949 periodiek aftredende Ud 
van zijn College .J. van Sllfhout voor her
benoeming door de gemeenteraad van Kam
l)en heeft aa.nbevo)ea.; dat B. en W. van 
Kampen" m hun prae-a.dviea van 17 Januari 
1~9, ne>. 8 de gemeenteraad ter benoeming 
In de vacature hebben aanbevolen: 

l.0
• ~- van 9llfbout (aftr.edend),. 2°. ~

Klop; d&t B. en W. in hetzelfde prae-advies 
aan de gemeeniteraad onder meer het vol-

1 

gende mededeelden: ,...Oaa CeUege beeft het, 
vooral in de laatste tijd, als een leemte aan
geYoeld; dat er weinig comaet bestaat t11a
sen het Coiege Ya.n Regenten en het Qe" 
meentebestuUI', waardoor de Gemeente niet. 
7.o nauw bij de gang van aken betrolli&eA 
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ale naar onze mening in bepaalde geva11en 
wenselijk moet worden geacht. WIJ .zijn 
daarom van oordeel, dat het aanbeveling 
verdient, dat een Ud van ons College tot 
Regent der Weeshuizen wordt benoemd. 

,,In art. 4 van het reglement ts bepaald, 
dat het getal Regenten vijf bedraagt. Wan
neer bepaald zou worden, dat dlt geval ten
minste vijf zal bedragen wordt de mogelljk
held geschapen een lld te benoemen. dat 
ook Ud is van ons College. 

11 WIJ stellen U daarom tevens voor de te 
alinea van art. 4 van dit reglement te wUzl
gen en te lezen als volgt: Het getal Regen
ten bedraagt ten minste vijf": dat bij de be
handeling van genoemd prae-advies in de 
openbare · vergadering van de raad der ge
meente Kampen, gehouden op 26 Januari 
1949, door de wethouder voor Sociale Zaken 
namens het college van B. en W. medede
llngen zijn gedaan ter motivering van het 
standpunt van B. en W.; dat de gemeente
raad toen tot Regent over de weeshuizen 
(in de vacature Van Silfhout) heeft be
noemd H. M. Oldenhof, burgemeester van 
Kampen; dat het College dit benoemings
besluit in strijd acht met de wet en het door 
de gemeenteraad ter uitvoering van art. 20 
der Armenwet vastgestelde reglement voor 
het Grootburger- en Burgerweeshuis: L 
omdat, blijkens de aan het raadsbesluit 
voorafgegane besprekingen en gewisselde 
stukken, de benoeming heeft plaata gehad 
op grond van de wens van de gemeente
raad. dat het gemeentebestuur, althans B. 
en W" middels een lid van dat college aan
deel wil hebben in het "beheer" van de 
weeshuizen, welk streven bovendien nog 
blijkt uit de aan Regenten dier lnstelllngen 
gerichte brief, waarin staat. dat "de heer 
Oldenhof, burgemeester dezer gemeente" en 
niet ,,de heer Oldenhof" Is benoemd; b. om
dat de gemeenteraad, die in het door hem op 
28 Dec.. 1928 ter uitvoering van a.rt. 20 der 
Armenwet vastgestelde (en sedert gewij
zigde) gemeenech&ppelijk reglement voor 
het Grootburger- en Burgerw-eeahuis te 
Kampen, het beheer over deze instellingen, 
behoudens de bepa.llngen der Armenwet, 
onder toezicht van het gemeentebestuur, 
uitdrukkelijk en geheel beeft opgedragen 
aan Mn college van Regenten, waardoor de 
gemeenteraad heeft te kennen gegeven ell 
besllat, dat de tnstelllngen niet door hem-. 
zeU' doch vanwege hem bestuurd zouden 
worden, bij zijn bestreden besluit opzettelijk 
poogt het beheer van genoemde Instellingen 
aan zich te trekken, zulke evenwel in strijd 
met de wet. die aan het gemeentebestuur 
(in casu B. en W.) wel toezicht toekent 
(art. 181 Gemeentewet) en regeling (met 
uitzondering evenwel van beheer), vermits 
dit bij genoemd gemeenseh&ppeUJk regie" 
ment is opgedragen aan een college van 
Regenten; dat het bestreden besluit boven
dien ln strijd Is met het algemeen belang; 
dat toch het algemeen belang ln de onder• 
havige materie eist, dat toezicht en beheer 
gescheiden worden gehouden en geen cu" 
mulatle van toezicht en beheer plaats vindt, 

.qnder meer in verband met het sluiten van 
JrlvaatrechteU;lke overeenkomsten met de 
pmeente terzake van buur en dergelijke, 
waarbij één persoon het belang van belde 
partijen zou moeten behartigen, terwijr zijn 
■tem in het college van Regenten, dat met 
meerderheid van stemmen besluit, de door
alaggevende kan zijn, hetgeen nog ernstiger 
,.vordt, indien er een belangenconflict tussen 
de instellingen enerzijds en de gemeente 
anderzijds be8taat, 1n welk geval de moge
lijkheid zou worden geschapen, dat het be
lang van de gemeente praevaleer,t boven 
dat van de Instelling van weldadigheid; dat 
duidelijk blijkt, dat, zowel de gemeenteraad, 
als het college van B. en W. het beheer over 
de weeshuizen willen ondergeschikt maken 
aan het gemeentebelang; dat deze wil van 
de burgerlijke overheid niet te rijmen is met 
art. 1 der Armenwet en art. 1 van het meer
genoemde gemeenech&ppeliJk reglement. 
volgens welke deze tnstelllngen van welda
digheid de armenveff,()rglng voortdurend 
ten doel hebben; 

dat B. en W. van Kampen onder meer 
aanvoeren, dat het nimmer de bedoeling 
van de raad of van hun college Is geweest 
een 11d van hun college in het college van 
Regenten te benoemen of te doen benoemen, 
teneinde via. dit Ud aandeel te hebben in het 
beheer van de weeshuizen; dat deze bedoe
ling niet uit besprekingen of gewisselde 
stukken kan worden afgeleid; dat Integen
deel uit deze stukken duidelijk blijkt, dat het 
slechts de bedoeling is geweest regelmatig 
contact tussen Regenten en gemeentebe
stuur te bewerkstelligen; dat de benoeming 
van de heer Oldenhof tot Regent door de 
raad is geschied, geheel 1n overeenstemming 
met het daaromtrent bepaalde in het ge
meenschappelijk reglement. zodat zij niet 
kunnen zien op welke wijze deze benoeming 
ln strijd zou moeten ~n met art. 181 der 
Gemeentewet; dat de- raad niet heeft ge
p00gd het beheer der instellingen aan zich 
te trekken: dat, afgezien hiervan, naar hun 
mening moeilijk kan worden gesproken van 
vermenging van beheer en toezicht, wan
neer één Ud van hun college benoemd wordt 
tot Regent van een instelling van weldadig
heid; dat, Indien het de bedoeling van de 
wetgever ware geweest deze cumulatie van 
functies te beletten. hij dit ongetwijfeld uit
drukkelijk zou hebben bepaald, evenals dit 
ia geschied bij art. 25 der Gemeentewet; dat 
er derhalve geen strijd met de w,et aanwezig 
Is; dat tot het sluiten van privaatrechtelljke 
overeenkomsten niet hun college, doch de 
raad besluit; dat een raadslid-Regent even
tueel het belang der beide partijen zou moe
ten behartigen; dat deze com binatle toch 
nimmer beschouwd wordt als te zijn in strijd 
met het algemeen belang ; dat bovendien 
dan eveneens in strijd met het algemeen be
lang 7.0U zijn de benoeming van een Regent 
ener instelling van weldadigheid tot be
stuurslid van een Instelling of vereniging. 
die met eerstgenoemde Instelling wel eens 
een prlvaatrechtelijke overeenkomst zou 
kunnen sluiten; dat noch bij de raad, noch 
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bij hun college de gedachte is opgekomen 
het gemeentebelang te stellen boven het bé
l&ng der weeshuizen. belangen die overigens 
parallel kunnen lopen; dat art. 1 van het 
gemeenschappelijk reglement luidt: 

,,Het doel van het "Groot~urgerweeahuls". 
en het "Burgerweeshuis" 1B voor gemeen" 
scbappèlljke rekening verstrekken . V&D 
huisvesting, voeding en verzorging, m of 
bulten het gesticht aan: 1. Wezen. wier 
ouders beiden of een van beiden Grootbur
ger waren; t. Wezen, van wie de langat
levende der ouders minstens een jaar, on
middellijk voorafgaande aan het tijdstip van 
zijn overlijden. in de gemeente Kampen 
hoofdverblijf had"; dat ln de inrichting geen 
wezen meer aanwezig waren. zodat het ge
bouw leeg kwam te staan: dat het daarop 
door Regenten, zonder redelijk overleg ~et 

. hun college is verhuurd aa.n de Vereniging 
"Kinderzorg" om daarln voogdijkinderen te 
verplegen; dat naar de mening van de raad 
en van hun college Regenten. nu vaststond, 
dat verpleging in het gebouw der instellin
gen niet meer zou plaats hebben en aan dit 
gebouw dua een andere bestemming moest 
worden gegeven dan waartoe het was opge
richt, zich op het standpunt hadden behoren 
te stellen, dat, waar het hier een Kamper 
instelling betrof, het Kamper belang be
hoorde te praeva.leren boven het beJa.ng van 
een particullere, bulten de gemeente Kam
pen gevestigde, instell1ng; dat hier niet de 
verhouding belang der weeshuizen-gemeen
tebelang, doch de verhouding Kamper be
lang-niet Kamper belang in het geding was; 
dat ook strijd met het algemeen belang in 
het betrekkelijk raadsbesluit niet kan wor
den gevonden: dat integendeel door de ln 
het geding zijnde benoeming het algemeen 
bel,e.ng, dat bij het beheer van elke gemeen
telijke instelling is betrokken. zal worden 
bevorderd; 

O. dat hier een geschil, als bedoeld in art. 
74 der Armenwet, aanwezig ls over het 
recht een lid van het gemeentebestuur te 
benoemen tot lid van het College van Re
genten van het Grootburger- en Burger
weeshuis te Kampen, waarbij de doelmatig
heid van het onderhavige benoemingsbe
sluit geen punt van overweging vermag uit 
te maken; 

dat de onderhavige benoeming geschied 1B 
1n overeenstemming met de artt. 4 en 6 van 
het op 28 December 1923 door de raad der 
gemeente Kampen ter ultvoerlng van art. 
20 der Armenwet vastgestelde en sedert-

. dien gewijzigde Gemeenschappelijk Regle
ment voor het Grootburger- en het Burger
weeshuis te Kampen, welke artikelen onder 
meer bepalen, dat het getal Regenten vijf 
bedraagt, dat ze worden benoemd, geschorst 
en ontslagen overeenkomstig art. 181 der 
Gemeentewet door de gemeenteraad en dat 
bij het ontstaan van vacatures het College 
van Regenten bevoegd is ,een aanbeveling 
van minstens twee ca.ndldaten 1n te zenden: 

dat evenmin gebleken is dat deze benoe
ming met enige andere wettelijke bepallna' 
1n strljd is; 

Gezien art. 74 der Armenwet; 
Hebben goedpvonden en verstaan: 
te beslissen. dat de raad van de gemeente 

Kampen tot het benoemen van H. M. Olden
hof, burgemeester dier gemeente, tot lid van 
het College van Regenten van het Groot
burger- en Burgerweeshuis te Kampen 
rechtens bevoegd was. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 1s 
belast enz. 

(A.B.) 

21 October 19,,+9. ARREST van de Hoge 
Raad. (Tweede Uitv.bslult Org_ Be
drijf■leven 1940 art. 3). 

De Kantonrechter, vaatatellend, dat 
de vereniging niet beoogt het ma.ken 
van winst, maar uitsluitend beoogt de 
leden behulpma.m te zijn bij het venor
gen van hun begrafenlsaen, moet aldus 
worden verstaan. dat hier sprake ls van 
een vereniging van natuurlijke perso
nen, die zich hebben aaneengesloten 
niet ten einde door besparing van kos
ten ot anderszins hun stoffelijke belan
gen te dienen, maar uitsluitend om te 
bereiken, dat zij na hun overlijden op 
een met de In hun krlng heersende op
vattingen strokende wijze zouden wor-
den begraven. _ 

Het middel mist feiteUJken grondslag. 

De Procureur-Generaal bij den H. R., 
eiser tot cassatie in het belang der wet van 
een vonnis, door den Kantonrechter te 
Sneek op 2 Maart 1949 tussen de rechta
persoonlljkbeid bezittende bedrijfsorganisa
tie de vakgroep Begrafeniswezen, gevestigd 
te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door 
haar voorzitter J. Inn.emee, als eiseres, en 
de Begrafenisvereniglng "Draagt Elkanders 
Lasten", gevestigd te Sneek, als gedaagde, 
gewezen. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat de vakgroep Begrafeniswezen - ver-

der te noemen de vakgroep - heeft gevor
derd, dat haar tegenpartij - verder aan te 
dulden als de Begrafenisvereniging - zou 
worden veroordeeld tot betaling aan haar 
van een bedrag van f 100 met de wettelijke 
rente; 

dat de gronden waarop de vakgroep deze 
vordering deed steunen in het kort hierop 
neerkomen: dat zU, de vakgroep, krachtens 
de beschikking van de Organisa.tie-Com-

. missie voor het Bedrijfsleven van 20 Jull 
1942 (Nederlandse Staatscourant 1942, No. 
142) omvat alle In Nederland gevestigde on~ 
dem.emlngen, welke haar normaal hoofd
of nevenbedrUf maken van het verzorgen 
van begráfenissen: dat de Begrafenisver
eniging aan de vereisten om tot de vakgroep 
te behoren voldoet en dus door deze als Ud 
is ingeschrevén; dat op grond van hetgeen 
de voorzitter van de bedrUfsgroep Detall
handel 1n zijn besluit van 23 December 194!, 
gelet op de artt. 10, lid a, en 11, lid 1, van 
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het Derde Uitvoeringsbesluit Organisatie 
Bedrijfsleven 1941, heeft bepaald, de voor
zitter van de vakgroep de Begra.:fenl8ver
eniging over het tJjdvak van 6 .Januari 1945 
tot 31 Maart 1947 beeft aangeslagen voor 
een bedrag van f 90, aan de vakgroep als 
bijdrage te betalen voor 60 begrafent.aaen 
van personen boven 8 Jaar, en voorts heeft 
bepaald, dat, Indien dlt bedl'83' niet op 2 
.Junl 1947 zou zijn voldaan, de Begra.fenla
verenlgi.ng bovendien een bedrag van t 10 
aan de vakgroep zou schuldig zijn voor ad
ministratiekosten; dat de Begrafenisver
enlglng deze belde bedragen onbetaald heeft 
gelaten en ook niet tegen voormelde beslis
sing van den voorzitter van de vakgroep in 
beroep is gekomen bij den voorzitter van de 
'bedrijfsgroep Detailhandel; 

dat de Kantonrechter bij het bestreden 
vonnis de vordering van de vakgroep beeft 
ontzegd, en wel op grond van de volgende 
overwegingen: 

0 dat de vakgroep is ingesteld bij de Be
achikk.ing van de Organlsatle Commissie 
houdende Instelllng van de vakgroep Be
grafeniswezen d.d 20 Juli 1942 waarvan 
art. 1 luidt als volgt: Als uitsluitend verte
genwoordigster uit va.koogpunt van baar 
tak van bedrijf wordt onder de Hoofdgroep 
,,Handel'" de tot de BedrlJfsgroep "Detail
handel" behorende vakgroep "Begrafenie
wezen" ingesteld en onderverdeeld in de in 
e.rt. 3 genoemde ondervakgroepen : 

"dat volgens art. 2 allnu 1 van renoemde 
beschikking de vakgroep Becrateniswezen 
omvat alle in Nederland geveeUgd,e onder
nemingen (natuurlijke en rechtspersonen) 
welke baar normaal hoofd- of nevenbedrijf 
maken van het verwrgen van begrafenis
aen; 

,,dat volgeDB art. S van meergemelde be· 
8Cb1kking de in het vorige arttkel bedoelde 
ODdernemlngen behoreo tot: 

a. de onderva.kgroep "Pa.rtlculler Begra
fenisbedrijf" indien zij de aldaar genoemde 
werkzaamheden vervullen op commerciële 
grond,Jlag; 

b. de ondervakgroep "Onderling Begra
fenisbedrijf"' indien zij de aldaar genoemde 
werkzaamheden vervullen op coöperatieve 
p-ondslag; 

"<I,l.t blijkens boven.aangehaald art. 2 tot 
etaeree behoren "ondernemingen"; 

"dat volgens het algemeen spraakgebruik 
en volgens het ,,Besluit op de Onderne
mlngsbelastlng 1942" van ondernemingen 
slechts dan sprake ls wanneer het doel van 
de desbetreffende organisatie gericht is op 
wmst; 
~ immers volgens art. 1 van genoemd 

Besluit op de Ondernemingsbelasting 1942, 
als onoornemtng wordt beschouwd elke op 
het maken van winst gerichte, zelfstandige, 
duurzame organisatie welke aan het econo
Qllsch verkeer deelneemt. voorzover da.t niet 
betreft (hier verder niet ter m.ke dienende); 

~dat dus slechts die organisaties tot eiseres 
behoren die het ma.ken van wtnst beÖgen 
hetgeen te meer klemt, waar eiseres blijkens 

"'"- 1 van genoemde beschikking behoort 
tot de bedrijfsgroep "Detatlhand,el" welke 
weer een onderdeel vormt van de Hoofd
groep "Handel"; 

.,dat weltswaar blijkens art. 8 van ge
-noemde beschikking oo tot eiseres behoren
de Ondervakgroep "onderling Begrafenis
bedrijf" omvat de ondememlngen dle de ln 
art. ! genoemde werlaaa.mbeden vervullen 
op coöpera.Ueve grondslag; 

"dat echter tot de Vakgroep "Onderling 
Begrafeniswesen" (lees: ondervakgroep 
"Onderling Begrafenisbedrijf"') blljkens het 
gebruik van de woorden "Onderneming" en 
.,bedrijf .. eveneena slechts behoren dle coö
peraties, dle op het terrein van het Begra.
feniawezen werkzaam zijnde, het maken 
van winst beögen (zij het dan voor de leden 
der co8peratle gezamenlijk); 

"dat het Ons ult eigen wetenschap bekend 
is dat de Begrafenisvereniging niet beoogt 
het maken van winst. doch uitsluitend be
ooct de leden behulpzaam te zijn bij het ver
zorgen van de be&Tafeniasen; 

"dat de Begratenisverenlglng dus geen 
ondernemtng is en geen bedrijf uitoefent. en 
dientengevolge geen lid van de vakgroep 
la;" 

0. dat de Procureur-Generaal ala middel 
van caaaatle voordraagt: 

S. of v. t. van de artt. 2 en 3 van de be
schikking der Orga.nisa.tle-Commlsale, hou. 
dende instelling van de vakgroep "Begra.
f eniswezen" van 20 Juli 1942 (Ned, Stcrt. 
no. H2 van .24 .Juli 1942), art. 2 va.n het 
.,Eerst,e Uitvoerln.gsbesluit Organisatie Be
drijfsleven (Ned. Stcrt. no. 221 van 12 No
vember 1940), art. 3 van het ,, Tweede Ult
voerlngsbealult (Ned. Stcrt. no. 221 van 12 
November 1940, de artt. 10 lid 3 en 11 Ud 1 
van het "Derde Uitvoeringsbeslult Organl
aa.tle Bedrijfsleven 1941" (Ned. Stcrt. no. 92. 
13 M.el 1941) en het daarop berustend besluit 
van den Voo~tter van de Bedrijfsgroep 
Detailhandel van 23 December 1942, art. 48, 
69 Rv., a.rt. 188 Grondwet en art. 20 R. O., 
doordat de Kantonrechter beeft voorbijge
zleD, dat een vereniging ook dan het maken 
van winst beoogt, indien zij ten doel beeft 
haar leden kosten te bespareD, hetgeen met 
de Begratenlsverenlglng het geval is, daar 
deze blijkens baar statuten ten doel heeft 
aan baar leden bij bun overlijden een nette 
en ordelijke begrafenis te bezorgen. waartoe 
uit verechllleDde middelen een fonds wordt 
bijeengebracht. 1:lerwijl in het huishoudeUJk 
reglement wordt bepaald, welke rechten en 
verpllcbUngen de leden voor hun contrlbu. 
Ues verkrUa-eD, althans doordat de Kanton
rechter nlet voldoende heeft ondermcht. ot 
de Bei'l'afenJavereniging voldoet aan de in 
de voormelde beschikking van 20 .Juli 1H3 
gestelde vereisten; 

O. hieromtrent: 
dat uit het bestreden vonnis ten aanzien 

van het doel der Begrafenisvereniginl' niet 
meer blijkt dan wat d,e Ka.otonrechter dien. 
aangaande beeft vastgesteld, nameUJk dat 
zij niet beoogt het ma.ken van winBt. maar 
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uit.sluitend beoogt cle leden behulpzaam te 
zijn bij het verzorgell van hun begrafenis-

• sen; 
dat de Kantonrechter alvorena dit vast te 

stellen beeft overwogen, dat een veremging 
als deze tot de vakgroep behoort, indien zij 
beooa-t het maken van winst, ook al doet zij 
dit enkel voor de leden en a.l beoogt Eij dus 
niet het behalen van winst voor Blch zeil; 

da.t de Kantonrechter met het ma.keil van 
w1nst voor de leden moet bedoelen het be
vorderen van; de stof.telijke belangen der le
dent in het bijzonder door het besparen aan 
dezen van kosten: 

dat in verband hiermede de door den Kan. 
toRrechter gegeven aanduiding van wat niet 
en van wat wel het oogmerk der Begrafe
nisvereniging i8» aldus moet worden ver
staan. dat hier sprake is van een vereniging 
van natuurlijke persoinen., die zich hebben 
aaneengesloten, niet ten einde door beparin&' 
van kosten of anderszins hun stoff&lljke be
langen te dienen, maar uitsluitend om te 
bereiken, dat zij na hun overlijden op een 
met de in hun kring heersende opvattingen 
strokende wijze muden worden begraven; 

dat derhalve de vooropgestelde grief van 
het middel feitelijken grondslag mist en de 
subsidiaire grief niet gegrond s; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

.2:J October 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

Het niet in acht nemen van de in art. 
101-ter lid 1 genoemde termijn voor het 
indienen van een veczoek om toepassing 
envan dit art. ia aan appellant zelf te 
wijten. Daar niet ia gebleken van bij
zondere omstandigheden, op grond waar
van in dit geval met ovenchrijding van 
de termijn genoegen ware te nemen, i1 
appellant terecht in zijn verzoek door de 
Minister niet-ontvankelijk verklaard. 

Wij JULIANA, em.; 
Beachikkende op het bccoep, ingesteld door 

de Kerkeraad der Nederduitse Hervormde 
Gemeente te Zevenaar tegen de belchikking 
van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Juni 1949, no. 
39090, Afdeling L.O., waarbij de appellant in 
zijn ver.wek, om overeenkGl118tig art. lOlter, 
eente lid, der Lager-Ondenrijawet: 1920, ten 
behoeve van zijn bijzondere lagere tchool, 
Molenstraat B 338 te Zevenaar, de vergoe
ding. bedoeld in artikel 101 der wet, over het 
jaar 1949 op een hoeer bcdrac pee leerling 
vast te stellen, niet-ontvankelijk is verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Beatu!J!LKehoord, advies van 28 
Sept.1941, N~ 12UIU.; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwija, Kunsten en Wetenschappen van 
18 Oct. 1949, no.. 44752, afdelin& Lage!' On
derwijs; 

O. dat de bovonaenoemde beachikking 

steunt op de overwecingee, dat een vercoek 
om toepassing van art. 101ter der Lager-0. 
derwijawet 1920 krachtens het bepaalde in 
dit wetsartikel behoort te worden ingediend 
vóór 1 Mei van het desbetreffende dienst
jaar; dat in casu het verzoek v,an de Kerke
raad welisw&al' is gedateerd 29 April 1949, 
doch blijkens het pottetempel eerst op 4 Mei 
d.a. v. is ver.zonden; 

dat de appellant in beroep aanvoert-. dat 
het op 29 A,pril 1949 opgemaakt verz~ 
schrift onder e~ samenloop van omstancli&-
heden te midden van drukke wedaaamhe
den niet tijdig ia ver•onden; dat hij ver.zoekt 
dit verzuim niet in aanmerking te willen ne• 
men; 

0. dat blijkens de stukken het niet in acht 
nemen van de in art. l0lter" lid 1 der Lagez• 
Onderwijswet 1920 genoemde termijn voor 
het indienen van een verzoek om toepauing 
van dit artikel aan de appellant 1:elf ia te 
wijten; 

dat niet is gebleken van bij.andere om" 
lltllndi&beden, op grond waarvan in dit geval 
met overschrijding van de tennijn genoegen 
wa"t"e te nemen; 

dat mitadien het bestreden bealuit moet 
worden gehm1clhaafd; 

Gea:ien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegr011d te verklaren. 
Ome Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

:n Octob« 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijawet 1920 art. 
13), . 

Terecht hebben Ged. Staten, gelet op 
het inkomen van de vader van de be
trokken leerling~ een billijk te achten te-
1emoetkoming in de vervoerkosten toe
gekend. Hieraan kan niet afdoen, dat 
vollena een gemeentelijke verordening 
de aanvrager niet voor een tegemoetko
ming in aanmerking zou kunnen kamen, 
nog daargelaten dat deae verordening 
eent na de ·afwij•in&: van de aanvrage 
dooc de gemeenteraad ia tot stand ge• 
komen. 

Wij JULIANA, .. ; 
Beechiklcc:nde op hat beroep, in(lesteld 

door de raad der gemeente Driewegen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
3 Juni 1949, ~ 3504. ae afdeling, waarbij, 
met vemietigi111 van het baluit van de ap
pellant van 29 Dec.1948, de tegemoetkoming 
in de vervo«koaten van C. P. Mol to Drie
wegen naar de Christelijke school voor uitge
breid lager onderwij1 te Goes ten laate van 
de gemeente Driewegen, ia bepaald op f 40 
per jaar; 

De Raad van State. Afdeling voor de Ge
schillen van Beatuf.l!t cehaordt advies van 28 
Sept. 1948, no. 121911; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Onderwijs, Kunaten en Wetemchappen van 
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18 October 1949, no. 44750, afdeling Lager 
Onderwi;s; 1 

0. dat de raad der gemeente Driewegen 
bij besluit van 10 Nov. 1948, No. 295, afwij-

. zend heeft beschikt op een door A. M. Mol 
te Driewegen gedane aanvrage tot tegemoet
koming in de vervoerkosten van zijn !Zoon C. 
P. Mol naar de Christelijke achool voor uit
gebreid lager onderwijs te Goee; 

dat, nadat A. M. Mol tegen dit raadsbe
sluit beroep had ingesteld, Ged. Staten van 
?eeland bij bealuit van 3 Juni 1949, no. 3504, 
3e afdeling, het evengenoemd raadsbesluit 
hebben vernietigd, en de tesemoetkoming in 
de vervoerkosten van C. P. Mol te Driewe
gen naar de Christelijke achool voor uitge
breid lager onderwijs te Goes ten laste van 
de gemeente Driewegen hebben bepaald op 
f 40 per jaar; 

dat het besluit van Gèd. Staten van Zee
land steunt op de overwegingen, dat de ap
pellant ter staving van zijn beroep aanvoert, 
dat .zijn financiële omstandigheden .zeer be
scheiden zijn; dat zijn inkomen over 1947 
f 1821,78 bedroeg, zodat hij niet in staat is 
de reiskosten ad f 145,20 zelf te dragen; dat 
burgemeester en wethouders in hun achrijven 
van 30 Dec. 1948 aanvoeren, dat blijkens in
formatie bij de Inspectie der Belastingen A. 
M. Mol een voorlopige aanslag inkomstenbe
lasting heeft ontvangen, berekend na&I" een 
inkomen van f 2600 per jaar, waardoor de 
belasting (gehuwd met aftrek voor 1 kind) 
f 190 bedraagt; dat de appellant ingevolge 
de d.d. 29 Dec. 1948 door de raad der ge
meente vastgestelde verordening, houdende 
regeling inzake de toekenning van steun uit 
de gemeentekas ingevolge art. 13 der Lager 
Onderwijswet 1920, mitsdien niet voor een 
tegemoetkoming in aanmerking kan worden 
gebracht; dat blijkens advies van -de Onder
wijsraad van 1 Febr. 1949, no. 9819, aan de 
juistheid van de door de appellant opgege
ven vervoerkosten ad f 145,20 dient te wor
den getwijfeld en deze bij een zuinig beheer 
op f 120 per jaar kunnen worden gesteld; dat 
eveneens dient te worden betwijfeld, of de 
opgave van het inkomen door de appellant 
als juist dient te worden aangenomen; dat 
bij de beoordeling van het beroepschrift 
mitsdien rekening moet worden gehouden 
met de door de Inspectie der Belastingen 
voor het jaar 194 7 opgelegde voorlopige aan
elag ad f 2500; dat bij de beoordeling van de 
aanvrage van de appellant van 18 Sept. 1948 
geen rekening gehouden kan worden met de 
eerst d.d. 29 Dec. d.a.v. vutgeatelde voor
noemde verordening; dat ook bij -een inko
men van f 2600 per jaar, de samenstelling 
van het gezin mede in aanmerking genomen, 
enige tegemoetkoming in de vervoerkosten, 
nu gebruikmaking van een ander middel van 
vervoer in verband met de grote afstand niet 
geëist kan worden, billijk is te achten; 

dat de raad der gemeente Driewegen van 
dit besluit in beroep i1 gekomen, aanvoeren
de, dat de vervoerkosten blijkens advies van 
de Onderwijsraad bij een .uinig beheer op 
f 120 per jaar kunnen worden gesteld;. dat 

de.ze kosten wellicht nog lager gesteld kun
nen worden, daar de andere leerlingen uit 
de.ze gemeente, die 1cholen te Goes bezoe
ken, althans in de .zomermaanden gebruik: 
maken van een rijwiel; dat blijkens het be
sluit van Ged. Staten van 3 Juni 1949, no. 
3504, 3e afdeling, rekening dient te worden 
gehouden met een inkomen van de heer Mol 
van f 2600 per jaar; dat dit inkomen, de sa
menstelling van het ge.zin mede in aanmer
king genomen (man, vrouw en 1 kind), voor 
een plattelandtgemeente niet als zeer be
scheiden kan worden aangemerkt, hetgeen 
ten zeerste blijkt uit de verordening, hou
dende regeling inzake toekenning van 11teun 
uit de gemeentekas ingevolge artikel 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920, vastgesteld door 
hem, appellant, in zijn vergadering van 29 
Dec. 1948, volgens welke verordening de heer 
Mol evenmin voor steun in aanmerking zou 
komen: dat de finandê1e toestand van de 
heer Mol derhalve geen aanleiding geeft een 
tegemoetkoming te verlenen; 

0 . dat, gelet op het inkomen van A. M. 
Mol, zoals dit uit de overgelegde stukken ia 
af te leiden, de door Ged. Staten vastge
stelde tegemoetkoming in de vervoerkosten 
billijk ia te achten en derhalve terecht ia toe
gekend: 

4at hieraan niet kan afdoen, dat volgens 
een terzake geldende verordening in Drie
wegen de aanvrager niet voor een tegemoet
koming in aanmerking zou kunnen komen, 
nog daargelaten, dat deze verordening eerst 
na de afwijm.ng van de aanvraag door de raad 
van de gemeente Driewegen is tot stand ge
komen ; 

dat het beroep mitsdien ongegrond ver-
klaard moet worden; • · 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920~ 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep oncegrond te verklaren. 
On.ze Minister .van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen · n belast enz. 
(A.B.) 

24 October 1949. K-ONINKLIJK BE
SLUIT. (Amienwet art. 75 jia ·artt. 39 
en 30). · 

Een deskundige verklaring, als be
doeld in art. 39 lid 4, die opzettelijk ia 
geantedateerd, ia ontoelaatbaar te ach
ten en moet derhalve als niet bestaande 
worden aangemerkt. Hieruit vloeit 
voort, dat door de Kroon geen beslillling 
over de woonplaats ingevolge art. 75 kan 
worden genomen, zodat de verplegings
koaten zullen moeten worden voldaan op 

• de voet van art. 30. 

Wij JULIANA, em.; 
Beali&1ende het gèechil over de woonplaata 

van de armlastige krankzinnige Ph. van der 
Heijden; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies ·van 28 
Sept. 1949, no, 1216/I; 

Op de voordracht van On.ze Minister van 
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Binnenlandse Zaken van 18 Oct. 1949, no. 
21106 W, Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(bureau Algemene en Juridische Zaken): 

0. dat Ph. van der Heijden, geboren 27 
Maart 1896, overleden 15 April 1947, op 24 
Mei 1946 werd opgenomen in het gemeente
ziekenhuis aan de Zuidwal te 'a-Gravenhage 
en vandaar op 17 Juni 1946 werd overge
bracht naar de Ramaerkliniek aldaar; 

dat de kosten van verpleging tot 1 Aug. 
1946 werden betaald door de Commandant 
van het kamp ,,Duindorp", waarin genoemde 
patibt, v66r .zijn opneming, all politiek de
linquent verblijf hield, en waaruit hij op 1 
Aug. 1946 werd ontslagen: 

dat omtrent de kosten van verpleging ge
schil is gerezen tussen de gemeenten Leiden 
en '1-Gravenhage; 

dat burgemeester en wethouders van Lei
den aanvoeren, dat de door burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage overgelegde 
verklaring ex artikel 39. 4e lid, der Armen
wet, niet kan dienen bij het onderzoek van 
de vraag, of wellicht de gemeente Leiden 
aansprakelijk ia voor de betaling van de kos
ten van verpleging van Ph. van der Heijden 
in de Ramaerkliniek te 's-Gravenhage; dat 
bij een hunnerzijds ingesteld onderzoek reeds 
gebleken was, dat door de gemeente 'e-Gra
venhage nog op 28 Sept. 1946 de verplegings
kosten van Van der Heijden over een tijd
vak na 1 Augustus 1946 aan het Rijk waren 
gedeclareerd, terwijl ook uit het echrijven 
van burgemeester en wethouders van '1-Gra
venhage aan Ged. Staten van Zuidholland 
thans blijkt, dat burgemeester e_n wethou
ders dier gemeente eent na bovenvermelde 
datum, namelijk in of na N~vem.ber 1946, 
een zodanige verklaring hebben aangevraagd 
en dat de verklaring van een onjuiste dag
tekening werd voorzien; dat weliswaar geen 
enkele bepaling een dergelijke verklaring 
verbiedt aan te vragen geruime tijd na de 
plaatsing in een gesticht, doch dat, op welk 
tijdstip ook aangevraagd, de verklaring, ook 
wat de datum betreft waarop zij is afgege
ven, overeenkomstig de waarheid behoort te 
zijn, hetgeen, blijkens het bovenvermelde, 
van de onderhavige vetklaring niet kan wor
den gezegd; dat ten overvloede nog wordt 
opgemerkt, dat het voorschrift van art. 4, 7e 
lid van het Koninklijk besluit van 9 April 
1930, Staatsblad 136, inhoudende, dat de 
verklaring haar geldigheid verliest, wanneer 
niet binnen veerti~n dagen na haar dagteke
ning de persoon in een aangewezen inrich
ting ia opgenomen, doet blijken, dat met de 
dagtekening dCT verklaring de datum van 
onderzoek wordt bedoeld; dat immers dit 
voonchrift geen andere betekenis heeft dan 
dat veertien dagen na de datum, waarop bij 
het onderzoek is gebleken, dat de toestand 
van de patiënt zodanig ia, dat hij in een aan
gewezen inrichting moet worden opgenomen, 
er rekening mede moet worden gehouden, 
dat zijn toestand in die mate kan .zijn verbe
terd, dat opname niet meer nodig i■; dat 
hieruit volgt, dat evenmin een onderzoek in 
of na November iets geldig kan doen verkla-

ren over patiënta toe■tand drie maanden of 
langer tevoren; dat, wijl hun college uit des
betreffende mededelingen van ambtenaren 
van het gemeentehuis te 's-Gravenhage ia 
gebleken, dat aldaar de juiste datum van het 
onder.zoek niet kan worden nagegaan, een 
eventuele nieuwe verklaring nood.zakelijk 
wederom een gefingeerde datum .zou moeten 
verkrijgen; dat de patiënt derhalve opnieuw 
zou moeten worden onderzocht; dat, daar dit 
onmogelijk ia (hij is inmiddels overleden), er 
derhalve geen geldige verklaring ex artikel 
39, 4e lid der Armenwet te verkrijgen is; dat 
bij deze stand van zaken de beantwoording 
der vraag naar de woonplaats :van Van der 
Heijden ·gevoegelijk achterwege zou kunnen 
blijven; dat hun college volledigheidshalve 
nog wil vermelden, dat de betrokkene, die lid 
was van de N.S.B., met zijn gezin op 5 Sept. 
1944 uit Leiden vertrok; dat zijn vrouw en 
zijn dochter de wijk namen naar Duitsland; 
dat .zij in Febr. 1945 terugkeerden, evenwel 
niet naar Leiden, doch zich bij haar man en 
vader, die inmiddel1 te As9ell werkzaam was 
geworden en aldaar was gehuisvest, voegden; 
dat het gezin bij de bevrijding werd geinter
neerd; 

dat de overeenkomst inzake de huur van 
de woning De Franchimontlaan 15, welke 
woning door het gezin Van der Heijden voor
heen te Leiden werd bewoond, reeds in Nov. 
1944 door de eigenaar als ontbonden werd 
beschouwd, daar de huur niet meer werd be
taald; dat het huis dan ook door een ander 
gezin werd betrokken; dat reeds deze ,om
standigheid, hê!t niet meer beschikken over 
een woning,· zijn domicilie in deze gemeente 
derhalve reeds deed ophouden; dat, indien 
er echter, wegens het aanwezig .zijn der meu
belen te Leiden, nog van enige band met 
deze gemeente zou kunnen zijn gesproken, 
dan deze band geacht moet worden te zijn 
verbroken, toen dit meubilair bij de bevrij" 
ding in beslag werd genomen; dat bovendien 
van de leden der N.S.B., die uit angst ~ 
de tegen hen te nemen maatregelen uit hun 
woonplaats waren gevlucht en .zich elders 
veilig waanden, niet kon worden ge.zt:gd, dat 
bij hen bij de bevrijding het voornemen be
stond, weder naar hun vorige woonplaats te• 
rug te keren; dat deze omstandigheden, te• 
zamen in aanmerking genomen, tot de slot
som moeten leiden, dat Van de Heijden in 
Mei 1945 zijn woonplaata niet meer te Lei
den had en nadien niet meer opnieuw in deze 
gemeente heeft kunnen vestigen; dat het 
feit, dat .zijn vrouw, na haar ontslag uit de 
internering, enige tijd in een hofje te Leiden 
bij haar vader introk, daar zij geen andere 
woonplaats kan hebben dan haar man, in 
deze irrelevant ia; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage aanvoeren, dat aan hun col
lege eerst op 15 Nov. 1946 door de rent
meester van de Stichting "Rosenburg" werd 
medegedeeld, dat de kosten van verpleging 
van Ph.- van der Heijden in de Ramaerkli" 
niek sedert 1 Aug. 1946 niet meer door de 
Commandant van het gevangenkamp ,,Duin-
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dorp" werden voldaan; dat derhalve eerst 
toen een onderzoek werd ingesteld naar het 
domicilie van Van der Heijden en een ver
klaring, als bedoeld in art. 39, 4e lid van de 
Armenwet, werd aangevraagd; 

dat hetgeen burgemeester en wethouders 
van Leiden in hun IChrijven van 21 Oct. 
1947, No. 8439, Afdeling A.Z. mededelen om
trent het op 28 Sept. 1~6 declareren van 
verpl~akosten aan het Rijk op een mu
verstand moet berusten, daar de gemeente 
's-Gravenhace geen gelden te dezer zake aan 
het Rijk in rekening heeft gebracht; 

dat .zij hun mening, dat de datum van de 
verklaring bovenbedoeld en de datum van 
onderzoek dezelfde moeten ~jn, niet delen; 
dat, .zoals reeds opgemerkt, hunner~jda eerst 
later de verklaring kon worden aangevraagd 
en uit de dagtekening 1 Auc. 1946 h.i. blijkt, 
dat de deskundige de geestestoestand van de 
patiënt zodanig achtte, dat ook op 1 Aug. 
1946 door hem de verklaring mu zijn afge-

-gcven; dat in dit- verband tevens %ij verwe
zen naar de voorlaatste alinea van hun brief 
van 25 Juli 1947, Corr. No. 187782, Afdeling · 
B.V.B.; dat, toen Van der Heijden met zijn 
gezin op "Dolle Dinsdag" uit Leiden ver
trok, dit h.i. geenszins tot gevolg had, dat 
Leiden niet meer ala woonplaata was aan te 
merken; dat hier niet van een normaal ver
trek, volgens eigen verkiezing en met het 
voornemen zich elders te vestigen, kan wor
den gesproken; dat het niet meer betalen 
van de huishuur, noch de inbealagneming 
van het meubilair na de bevrijdwg. h.i. in 
verband kan worden gebracht met een be
wust verbreken van de band, die de betrok
kene met Leiden bond; dat bovendien tham 
- 2½ jaar na de bevrijding - als een alg~
meen bekend feit mag worden verondersteld, 
dat verreweg de meeste N.S.B.-en na hun 
vrijlating weer naar hun vorige woonplaatsen 
zijn teruggekeerd, %1.llks in tecc:natelling met 
de bewering van burgemeeater en wethou
ders van Leiden; dat naar het oordeel van 
hun colle&e Van der Heijden, indien hij, ten
gevolge van .zijn internering, daarvan niet 
was weerhouden, zeker naar Leiden .zou zijn 
teruggekeerd; dat het feit, dat ~ijn vrouw na 
haar internering aldaar terugkwam, in deze 
van betekenis is; dat het hun dan ook voor
komt, dat als woonplaats van Van der H~i
den, toen hij geïnterneerd werd, alechts Lei-
den kan worden aangemerkt, waar hij nog 
ateeda in het bevolkingsregister was opgeno
men; dat zij tmalotte van menin& zijn, dat in 
geen geval 's-Gravenhage - uitlluiteod ten
gevolge van de omatandigheid, dat in deze 
gemeente een kamp voor politieke geva:nge-
nen is gevestigd geweest - mag worden be
last met de kosten van verp)eginc van een 
persoon, die hier nimmer woonplaats of 
hoofdverblijf heeft gehad; 

O. dat neb onder de stukken bevindt eeo 
dakundige-verklaring, a1a bedoeld in art. 3!1. 
lid 4, der Armenwet, welke verklaring is op ... 

• gemaakt op verzoek van de burgemeester 
van 'a-Gravenhage; 

dat de%e verklaring weliswaar is gedateercl 

4Ml 1 Aug. 15>46, doch dat flj, zoals uit de 
pkken blijkt en ook door het gemeentebe
atuur van 'a-Gravenhage wordt erkend, in 

· •erkelijkheid eerst na 15 Nov. 1M6 ia opge
pakt en ondertekend en opzettelijk geante
dateerd; 

dat buaaemeeater en wethouders van 
'■-Gravenhage nu wel aanvoeren, dat ante
datering in dit geval noodzakelijk en toe
•tbaar was, doch dat, daargelaten of ante
tJ,atering in enig geval toelaatbaar kan sijn, 
aij zeker in dit geval, waarin immen de dag
tekeninc der verklaring volgens genoemde 
11/'etsbepaling van be1liasende betekenis ia, 
ontoelaatbaar is te achten; 

dat in verband ,hiermede de evenbedoelde 
yerklaring ale niet bestaande ia aan te mer
ken; 

dat hieruit voortvloeit, dat in deze door 
Ons geen bealiaing over de woonplaats in• 
1evolge art. 75 der Armenwet kan worden 
genomen, doch de verplegingskosten ~uilen 
-1oeten worden voldaan op de voet van art. 
30 dier wet; 

Gesien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en venta~: 
te bepalen, dat hier door Ons, de Raad 

van State, Afdeling voor de Getchillen van 
Bestuur, gehoord, geen bealissing over de 
woonplaats kan worden genomen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken i1 
· belast enz. (A. B.) 

!5 Ootober 1949. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet art. 68, te lid). 

Eervol ontslag wegens opheffing der 
betrekking als gevolg van reorganlae.tle 
van de "dienst" van gemeentewerken 
van het hoofd van die "dienst••. 

Geen strijd met enig toepasselijk al
gemeen verbindeD.d voorschrift, noch 
détournement de pouvoir. Geen verkapt 
ontslag wegens ongeschiktheid. Betrok
kene had g-Mn recht om In de nieuwe 
functie van directeur van gemeente
werken benoemd te worden. 

M •• wonende te v" klager, 
tegen: 

de Raad der gemeente V., verweerder. 
De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Ja rechte : 
O. dat de ultapraak ~ het Bcbe1dage

recht · moet worden aa.n,gemerkt als een 
besluit, bedoeld tn het 3e lld van artikel 8 
der Ambtenarenwet 19.19, waarover de Raad 
tn eerste en enige aanleg heeft te ,oordelen 
en waarbij de Raad dient na te gaan ,ot: het 
daarbij bevestigde besluit, op 4 Maart 1949 
door verweerder genomen_ kan worden 
aangetast op een der gronden, tn art. 58, 
le Ud, dier wet omschreven; 

O. dat op klager ,als hoofd van de dienst 
van ,gemeentewerken der gemeente V. van 
toepassing was het Algemeen Ambtenaren
reglement dezer gemeente (blema te ver" 
melden als: het ambtenarenreglemnt) en 
ln dit reglement o.m. is bepaald: 
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In artikel 102, dat aan de ambtenaar eer
vol ont.alag kan worden verleend wegeD.4 
opheffing zijner betrekking ot wegens v= 
anderlng In de inrichting hetzij van he 
dienstvak, waarbij hij werk7.aam Is, he 
twee ot meer dienstvakken, dan wel we
gens verminderde beboette aan arbelds• 
krachten; en 

in artikel 108, dat de gemeenteraa.d. o~ 
voordracht van burgemeester en wetbou" 
ders, aan een ambtenaar in vaste dienst 
ook. op andere gronden dan die lD artik~ 
107 zijn geregeld of waarnaar 1-n dat artl, 
kei is verwezen - waaronder mede die 
van artikel 102 voormeld - ontslag katj 
geven; 

0. dat tn het bestreden raadabeslult van 
4 Maart 1949 Is vermeld, dat het Is geno
men, gelet op die artikelen 10! en 108. en 
klager kennelblc beeft willen doen beto
gen, dat dit ontslagbesluit althans In zijn 
rechtsgevolgen moet worden aangemerkt 
als genomen op grond van laatstgenoemd 
artikel, doch namens verweerder. inmnder
held ter terechtzltttlng, Is aangevoerd, dat 
het besluit 18 genomen op grond van artikel 
102 en dat de vermelding daarin van arti
kel 108 slechts subsidiaire betekenis heeft; 

0. da,t de Raad in het bijzonder uit 
kracht van de uitdrukkelijke bewoordingen 
van het dictum van het ontslagbesluit van 
oordeel is, dat dit besluit is genomen al
thans ln de eerste ,plaats op grond van ar
tikel 102 van het ambtenarenreglement. en 
wel wegens opheffing der betrekking, zo
dat - daargela.ten dat het noemen van ar
tikel 108 in het besluit op een ongelukkige 
wijze Is geschied - allereent moet wor
den nagegaan, of het besluit ln strljd Is 
met het toepasselijke algemeen verbindend 
voorschrift van da,t artikel 102 ; 

0. dienaangaande, dat de Raad op grond 
der gedingstukken, waaronder met name 
de voordracht van 18 November 1946 van 
burgemeester en wethouders van V. aan de 
raad der.er gemeente betreffende "Reorga.
nisatie gemeentewerken", als vaststaande 
aanneemt, dat bij deze gemeente een reor" 
ganlsa.tle is aangevangen, waarbij de dienst 
van gemeentEYWerken, aan welks hoofd kla..
ger was geplaatst, Is gemaakt tot een zelf
standige tak van dienst als bedoeld ln ar" 
tikel 262 der Gemeentewet; 

dat tn verband daarmede bij raadsbesluit 
van 2a December 1946 de bestaande •• ver
ordening regelende de Jaarwedden van de 
ambtenaren van Publieke Werken" is om
gezet in een ,,verordening regelende de 
Jaarwedden van de ambtenaren va.n den 
Dienst van Gemeentewerken'' en in deze 
verordening de vaste bezetting van de 
ambtenaren van deze dienst opnieuw is ge
regelcl, waarbij als nieuwe functies o.a. zUn 
~enoemd die van directeur, admlmstrateur 
en kassier, maar waarbij klagen functie 
van boord van de dienst van gemeente
werken niet ia opgenomen; 

d&t de betrekkingen van administrateur 
en kassier van de dienst van gemeente
werken ln 1947 zijn vervuld. maar die van 

directeur nog niet, dit kennelijk in afwach
ting van de bepaling van k]agel'B poaitie-; 

0. dat de Raad op grond van het vore11-
ataande van oordeel ia, da.t de voormcide 
reorganisatie In 1947 metterdaad ~ij het 
nog niet ten volle, tot uitvoering la ge
bracht en dat die reorganisatie Insloot, .dat 
Jdagen betrekking van hoofd van de dienst 
van gemeentewerken werd opgeheven; 

dat de Raad niet aanneemt, dat de nieu
w~ functie van directeur van gemeente
werken in wezen dezelfde Is als die van het 
(vroegere) hoofd van de dienst van gemeen
tewerken en dlt te minder aannemelijk Is, 
nu het blijkbaar in de bedoeling ligt aan 
die diriecteur hogere eisen te stellen dan 
waren gesteld aan dat hoofd van de dienst 
en de directeur dienovereenkomstig ook 
aa.nmerkeUJk hoger ml worden bezoldigd 
dan met bedoeld hoofd van de dienst het 
geval was; 

O. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
het bestreden ont.alagbeslult niet in strijd Is 
met artikel 102 van het ambtenarenregle
ment: 

O. dat voorts nlet is gebleken, dat het 
besluit ln strijd ts' met enlg ander toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift, als 
hoeda,nig met name niet In aanmerking 
komt a.rtlkel 108 van het ambtenarenregle
ment. daar dit artikel niet tegelijk met 
artikel 102 van toepassing kan zijn; 

O. dat ten slotte nog moet worden on
derzocht, of verweerder bij het n.emen van 
het ontslagbesluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor ze is ge
geven; 

0. dat klager heeft betoogd. dat dit het 
geval ts, omdat het ontslag zou zijn een 
verkapt ontslag wegena ongeachlktbeld; 

O. dat de Raad dit betoog echter ver
werpt en van oordeel la, dat, al is aanne
meIJJk, dat verweerder klager niet geschikt 
oordeelt voor de betrekking van directeur 
van gemeentewerken en hem daarom niet 
ln deze betrekking heeft benoemd of ml 
benoemen, dit geenszins Insluit, dat het 
ontslag wegens ophettlng der betrekklng 
van hoofd van dienst is genomen met mis
bruik van bevoegdheid als vorenbedoeld; 

dat er te minder grond ls om zodanig 
misbruik aanwezig te achten. nu klager 
aan de omstandigheid. dat bij hoofd van 
de dlenst van gemeentewerken wae, geen 
recht kan ontlenen om ln de nieuwe en met 
die functle niet gelijkwaardige betrekking 
van directeur van gemeentewerken te wor
den benoemd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt. dat 
het ontalagbealutt van 4 Maart 1949 niet 
fl' een der in het le Ild van art. 68 der 
Ambtenarenwet 1929 omschreven gronden 
kan worden aangetast en dat de uitspraak 
ian het Scheidsgerecht moet worden be
vestigd; 

Recht.doende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
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25 October 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Wegenverkeenregcling art. 2). 

Het middel, stellend dat de bewm:cn
verklaring niet voldoende duidelijke 
feitelijke gegevens bevat, waaruit volgt, 
dat req. enige bepaling der Wegenver
keeraregeling zou hebben overtreden, 
faalt, daar het bewm:en verklaarde op 
duidelijke wij.ze een overtreding van art. 
2 oplevert. 

Uit de bewijsmiddelen kon de recht
bank afleiden, dat de snelheid waarmede 
rcq. reed bij het naderen van een weg
kruising in schemerdonker te hoog was 
te achten. 

De Rechtbank: heeft verzuimd art. 2 
aan te halen. 

Op het beroep van Ch. M. B., van be
roep chauffeur, wonende te Groenlo, req. 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Amsterdam van 7 April 1949, 
waarbij req., met vernietiging van een ·vonnis 
van den Kantonrechter aldaar de dato 22 
Sept. 1948, ter zake van: ,,Enige bepaling 
van de Wegenverkeenregeling overtreden" 
onder aaubalinc van art. 42 der Wegenver
keersregeling en de artt. 23 en 91 Sr.1 is ver
oordeeld tot betaling van een geldboete van 
vijftig "11den, bij niet betaling of verhaal te 
vervangen door 10 dagen hechtenis; (Raads
man Mr K. van Rijckevorsel, adv. te 's-Gra
venhage). 

Conclusie Adv.-Gcn. Mr Lancemeijer. 

Het eerste middel klaagt dat de bewezen
verklaring niet omvatten zou voldoen~e fei
telijke gegevena waaruit zou volgen dat dit 
bewezenverklaarde overtreding van enige be
paling van de Wegenverkeenregeling zou op
leveren. 

Nu haalt de Rechtbank geen ander artikel 
van de Wegenverkeeraregeling aan dan art. 
42, de strafbepaling. Het komt mij echter 
voor, dat de bewezenverklaring alleuins vol
doende is om te concluderen tot het overtre
den zijn van art. 2, zozeer dat een andere be
doeling van de Rechtbank: wel uitgesloten ia 
te achten. Rijden met een te hoge snelheid • 
toch is practiach synoniem met zich zo ge-
dragen, dat het verkeer wordt in gevaar ge
bracht. 

Het tw-eede middel klaagt, dat deae te hoge 
snelheid niet uit de bewijsmiddelen had mo
gen worden afgeleid. Die bewijsmiddelen 
echter verstrekken omtrent requinmts snel
heid en de omstandigheid die voor de toe
laatbaarheid dier snelheid van belang .zijn de 
volgende gegevens: de snelheid was volg~ 
verdachte 80 K.M. per uur, volgena een ge
tuige "een razende snelheid"; de duistemi1 
viel in; er ontstond een botsing met een auto
bus op een kruispunt (en wel blijkens het 
gebeurde een kruispunt à niveau). Nu meert 
ik dat gerust de stelling mag worden aan
vaard, dat bij invallende duisternis op een 
wegkruising à niveau, waar zich ander ver. 
keer bevindt, een snelheid van 80 K.M. per 
uur eo îpao gevaarlijk iL 

" Buiten het cassatieberoep staat, dat de 
,anrijding op .zichzelf wellicht het gevolg is 
fan andere oorzaken dan verdachte's boven
.(natige snelheid, zij het dan waanchijnlijk 
♦an een andere fout van verdachte. Het ziet 
er toch naar uit, dat beslissend geweest is 
lat verdachte een langzaam draaiende auto
l>ua voor een stilstaande aanzag. Dit had 
\raarschijnlijk bij een normale snelheid even
,eer tot een aanrijding moeten leiden. 

De middelen ongegrond achtende conclu
aecr ik tot verwerping van het beroep, be
houdens dat Uw Raad de aangehaalde arti
kelen aanvulle met art. 2 van de Wegen
\rerkecrsregeling. 

De Hoge Raad, em.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. mondeling voorgedragen in geschrift 
overgelegd, luidende: 

,,S. en/of v. t. van de artt. 9 en 42 Wegen
verkeersregeling, 342, 350, 351, 352, 358 en 
359 Sv., doordat de bewezenverklaring niet 
bevat voldoende duidelijke feitelijke gege
vens, waaruit volgt, dat req. enige bepaling 
der Wegenverkeerarcgeling zou hebben over
treden, doordat het vonnis op grond van de 
gebezigde bewijsmiddelen niet heeft kunnen 
bewC%Cllverklaren, dat req. met een snelheid 
heeft gereden, die te hoog was te achten''; 

0. dat t.a.v. req., met qualificatie en straf
oplegging ala vermeld, bewezen ia verklaard: 

,,dat hij op of omstreeks 23 Juli 1948, om
streeks 21.10 uur, in de gemeente Uithoorn. 
als bestuurder van een motonijtuig (pereo
nenauto), daarmede reed op de voor het al
gemeen verkeer openstaande weg de Provin
ciale weg Uithoornaeweg, komende uit de 
richting Uithoorn en gaande in de richting 
Haarlem, bij het naderen van de vereniging 
van de voor het algemeen verkeer openstaan
de wegen Noorddammerlaan-Uithoomae
weg, mede gelet op de alstoen invallende 
duisternis, met een snelheid heeft gereden 
die te hoog was te achten;" · 

O. dat het eerste middel faalt, daar het 
bewezen verklaarde op duidelijke wijze een 
overtreding van art. 2 der Wegcnverkeers
regeling opleverti 

0. t.a.v. het tw-eede middel: 
dat de bewezenverklaring onder meer 

steunt op de volgende bewijsmiddelen: 
de verklaring van req.: 
,,Bij invallende duisternis heb ik op 23 Juli 

1948 als bestuurder van een motonijtuig 
(personenauto), daamiede gereden op de 
voor het algemeen verkeer openstaande weg, 
de Provinciale weg, Uithoomseweg, komen
de uit de richting Uithoorn en gaande in de 
richting Haarlem. Ik reed met een snelheid 
van 80 K.M. per uur, toen ik omstreeks 21.10 
uur de onder de gemeente Uithoorn gelegen 
vereniging van de voor het algemeen verkeer 
openstaande wegen Noorddammerlaan-
Uithoornseweg naderde;" 

de verklaring van getuige Gerinkink: za
kelijk weergegeven: dat hij op 23 Juli 1948 
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omstreeks 9.10 uur in den avond, terwijl het 
reeds schemerig was, staande nabij de krui
sing van de Noorddammerlaan en de Uit
hoornseweg, een personenauto zag, die met 
razende snelheid uit de richting van Uithoorn 
dit kruispunt naderde; 

dat de rechtbank uit deze bewijsmiddelen 
kan afleiden, dat de snelheid waarmede re
quirant reed bij het naderen van een weg
kruising in schemerdonker te hoog was te 
achten; 

dat dus ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

0. ambtshalve, dat in het beroepen vonnis 
verzuimd is art. 2 der Wegenverkeersrege
ling aan te halen, doch termen aanwezig zijn 
art. 442 Sv. toe te passen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor.zover art. 2 Wegenverkeenregeling 
daarin niet als toegepast is vermeld; 

Verstaat, dat onder de wettelijke voor
schriften, waarop de opgelegde straf berust, 
mede wordt vermeld art. 2 der Wegenver
keersregeling; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

:J9 October 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15). 

De omstandigheid, dat de vader van 
de dienstplichtige in een concentratie
kamp is gestorven. kan er niet toe lei
den aan te nemen, dat hier een "bijzon
der gevalu aanwezig is, daar de.ze om
standigheid zich helaas ten aan.zien van 
vele dienstplichtigen voordoet. Hieraan 
vermag het feit, dat de dienstplichtige 
de enige .zoon van appellante is, niet af 
te doen. 

Wij JULIANA enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Wed. R. Balk-Zeeman te Groningen, 
tegen de beslissing van Onze Minister van 
Oorlog van 3 Mei 1949, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, 
no. 1321, waarbij aan haar .zoon J. Balk, 
dienstplichtige der lichting 1948 uit Gronin
gen, vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Af deling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Sept. 1949, no. 920/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 2 2 Oct. 1949, Staf van de Adju
dant-generaal, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 
416135; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de vader van de dienstplichtige in 
een concentratiekamp is overleden, voor 
hem, Minister. tot zijn leedwezen geen aan
leiding geeft de dienstplichtige te beschou
wen als te verkeren in een bij.zonder 1eval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
haar echtgenoot in een concentratiekamp ge
storven is; dat de mogelijkheid, dat haar 

enige zoon in Indonesië zou kunnen sneuve
len, haar zenuwgestel sloopt; 

0. dat blijkens ontvangen ambtelijke in
lichtingen de vader van de dienstplichtige in 
een concentratiekamp gestorven i■: 

dat zulks helaas ten aanzien van vele 
dienstplichtigen geldt; 

dat de.ze omstandigheid derhalve er niet 
toe kan leiden aan te nemen dat hier een 
bijzonder geval, als bedoeld in art. 15, lid 1, . 
onder e, der Dienstplichtwet, hetwelk grond 
tot vrijstelling zou kunnen opleveren, aan
wezig is; 

dat het feit, dat de dienstplichtige de enige 
zoon is van de appellante, hieraan niet ver
mag af te doen; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oolrog ia belast enz. 

(A.B.) 

31 October 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Hinderwet art. 21). 

Aan appellant was in 1941 vergun
ning verleend tot oprichting van een 
meubelfabriek, waarbij het vermogen 
der te bezigen motoren was vastgesteld 
op 21,3 pk. In 1948 heeft appellant dit 
vermogen verhoogd met 25,25 pk., in 
verband met bijplaatsing van enige 
werktuigen. Voor deze uitbreiding is 
vergunning geweigerd, welke weigering 
echter de in 1941 verleende vergunning 
onverlet laat. Een algeheel verbod tot 
voortzetting der werkzaamheden in de 
meubelfabriek gaat te ver, daar van de 
inrichting, voorzover deze bestaat uit de 
v66r de uitbreiding aanwezige werktui
gen, bezwaarlijk kan worden gezegd, dat 
.zij zonder de vereiste vetgunnîng in wer
king is. Het verbod wordt derhalve, 
voor.zover het mede betrekking heeft op 
de in de inrichting. .zoals de.ze bestond 
v66r de uitbreiding, te verrichten werk
zaamheden, vernietigd. 

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

door H. Valk te Culemborg, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier ge
meente van 10 Januari 1949, no. 52, waarbij 
hem het voortzetten der werkzaamheden in 
de meubelfabriek aan de Korte Meent 19 te 
Culemborg wordt verboden; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 October 1949, no. 1217/I; 

Op de voordracht van On.ze Minister van 
Sociale Zaken van 25 October 1949, no. 7367, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Culemborg bij aangetekend schrijven van 10 
Jan. 1949, no. 52, aan H. Valk, aldaar het 
voortzetten der werkzaamheden in de meu
belfabriek, gevestigd op het perceel Korte 
Meent 19, kadastraal bekend gemeente Cu-
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lemboq, Sectie I, 110. 3'1Z5, bebben vcdJo
den; 

dat H. Valk hiervan in beroep ia gekomen, 
aanvoerende, dat bij aan burgemeester en 
wethouden van Caleml,mg een venock
schrift heeft gericht tot het venrijgen van 
een vergunning tot uitbreiding van zijn meu
belfabriek, gelcwen m Culemborg, kadaatraal 
bekend onder Sectie 1, no. 3725, plaaaelijk 
gemerkt Korte Meent 19, een en ander over
eenkomstig het bepaalde in de Hinderwet; 
dat ep dit verzoek door genoemd college af
wijzend is beschikt; dat genoemd college op 
JO Januari U)49 aan hem, appellant, ac:brif
telijk medegedeeld heeft, dat zij hem verbie
den de werkzaamheden in voormeld meubel
bedrijf voort te sctten; dat hij tegen dit ver
bod in beroep komt, dat ten onrechte door 
voormeld coDege wordt 1eàeld, dat hij on
danks- de weigcrillg tot het verlenen van een 
v~ tot uitbreiding van het bedrijf, 
nadien tot uitbreiding zou .zijn overgegaan; 
dat hij de.ze uitbreiding echter reeda had 
doen plaats vinden alvorens op zijn ver.zoek 
om vergunnillg was beslist, dat hij na het 
aanbrengen der uitbreiding, de negatieve be
slissing van genoemd college vernomen heb
bende, alles in het werk heeft geateld om een 
hem in eigendom toebehosend pand elders in 
de gemeente Culemborg te .zijner beschik
king te krijgen, doch een hiertoe voor de kan
tonrechter te Tiel gevoerde procedure, voor 
hem, app., geen resultaat heeft opgeleverd; 
dat bij de%C procedure is bepaald, dat de te
genwoontige beurder van dat perceel dit per
ceel .zal mogen blijven gebruiken tot het ein
de der huuroivereenk., .zijnde April 1949; dat, 
daar hij derhalve geen mogelijkheid had zijn 
bedrijf te verplaatsen en anderzijds een her
bouwing, waardoor voldaan zou WO'fden aan 
de door het Veiligheidsbesluit 1938 gestelde 
eisen, hem tenminste f 5000 zou hebben ge
kost hij aan genoemd college heeft verzocht 
hem• verlof te verlenen tot April 1949 .zijn 
bedrijf in het pand Korte Meent te mogen 
blijven uitoefenen; dat ook dit ver.zoek ia af
gewezen; dat hij echter meent, dat in tijds
omstandigheden ala de onderha~ in het 
bijzonder wat betreft de nood aan bedrijfs
riumte enersijds en anderzijds de fiscaal 
zware druk, welke in het algemeen en ook in 
het bij.zonder op Rjn bedrijf rust, niet van 
hem gevergd kan wO'fden thans voor sijn be
drijf een extra uitgave te doen van omatreeka. 
f 5000 terwi;t hij toch in April 1949 aijn be
drijf zal over~n naar het nieuwe pand,. 
welk pand volledig geecllikt ia om het uitge
breide bedrijf te omvatten; dat hij meeat, dat · 
het sluiten van het bedrijf of verzegelen van 
werktuigen - juist nu elk bedrijf in Necta
land moet traehten een zo hoog mogelijke 
prestatie te leveren - niet in overeenstem
ming zou .zijn met de ernst van de emaomi
eche toestand; dat hem niet kan worden ver
weten momenteel geen pand ter beschikking 
te Jiiebben waarin het bedrijf kan worden on
dergebracht. 

O. dat bij besluit van de burgemee9ter van 
Culemborg van 1 Oet. 1941, no. 560, aan H. 

Valk vergunning is verleend tot oprichting 
van een meubelfabriek in het perceel Korte 
Meent 19 te CulembOl'g; 

dat bij die vergunning het vennogen der te 
besigen motoren vutgeateld ia op 21,3 pk; 

dat blijkens de overgelegde stukken de ap
pellant voor of in Januari 1948 dit vermogen 
verhoogd heeft met 25,25 pk. in verband met 
de bijplaatsing van twee schuurbanken, een 
beitel-elijpinstallatie, een draaibank, een af
kortzaag, een schaafbank en een exhauater; 

dat hem bij besluit van burgemeester en 
wethouders van Culemborg van 29 Juni 1948 
vergunning voor deze uitbreiding ia gewei
gerd, op grond van de overweging, dat blij
kens mededelingen van het districtshoofd 
der Arbeidsinspectie te Arnhem van 23 Juni 
1948, de imichting voorzover zulks kan blij
ken uit de in art. 5 onder 1 en 2 der Hinder
wet bedoelde stukken, niet .zal voldoen aan de 
krachtens artikel 6 der Veiligheidswet 1934 
gestelde eiaen; 

dat deze weigering de op l Oct, 1941 ver
leende vergunning onverlaat laat; 

dat mit9dien een algeheel verbod tot 
voortzetting der werkzaamheden in de meu
belfabriek, als vervat in het schrijven van 
burgemeester en wethouders van Culemborg 
van 10 Januari 1949, no. 52, geen steun kan 
vinden in art. 21 der Hinderwet, daar van de 
inrichting, voorzover deze bestaat uit de v66r 
bovengenoemde uitbreiding aanwezige ma
chines, werktuigen en motoren, bezwaarlijk 
gezegd kan 'WOl"den, dat zij zonder de ver
eiste vergunning in werking ia; 

dat de bestreden beachildring derhalve te 
ver gaat; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. het bestreden besluit van burgemees

ter en wethouders van Culemborg te vernie
tigen, voorzover het mede betrekking heeft 
op de in de inrichting, .zoals deR 'bestond 
v66r de bo,,engenoemde uitbreiding, te ver
richten werkzaamheden; 

2. voor het overige het beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
eJ1%, 

(A. :B.) 

1 N~ember 19'9. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wet autovervoer Peraonen 
art. 10 j 0

• art. S2). 
Appe11a1lt heeft v61,r de oedo,: nim

mer een vergunning als thans gevraagd 
bezeten. Een bijzonder gnal kan, hier 
niet aanwezig worden geacht, nu zich 
geen tekort aan vervoergelegenheid voor 
de uitvoering van toerwagenritten en 
ongeregeld vervoer voordoet in de ge
meente, in de aanvraag voor een ver
gunning ale plaats van vedig'Ï'ng wr
meM, en appellant eldera «een bednjf 
heeft. 

Wv JU1,IAJ1A, em.~ 
Beschikkende op het ben,ep, ingesteld 
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door A. G. Spijkers te Amsterdam, tegmi de 
beschikking van de Commi•ie Verpnnin
gen Personenvervoer van 7 Juni 1948, :no. 
Nh. 262-T 506, waaFbij afwijzend ie be
schikt op het verzoek van A. G. Spijkers 
voornoemd, om vergunning voor de uitvoe
ring van toerwagenritten en ongeregld ver
voer: 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoerd, advies van 28 
Sept. 1949, no. 1n3/J; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 25 Oct. 1949, no. 
A II/84372, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer. 

0. dat bij genoemde beschikking de Com
missie Vergunningen Penonenvervoer heeft 
afgewezen de aanvraag van A.G. Spijkers te 
Amsterdam, om vergunning voor de uitvoe
ring van toerwagcnritten en ongeregeld ver
voer; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat aanvrager nimmer een ver
gunning, als thans aangevraagd1 heeft gehad; 
dat de ontwikkeling van de in de oorlog ern
stig verstoorde vervoerverhoudingen nog 
niet zover ia gevorderd, dat over voldoende 
gegevens kan worden beachikt, nodig voor 
de vaststelling van grondslagen voor de ver
gunningverlening ten behoeve van een rede
lijke en duurzame regeling van de uitvoerin& 
van toerwagenritten en ongere&eld vervoer; 
dat het mitsdien aanbeveling verdient om 
de vergunningverlening, behalve in bijzon
dere gevallen, te beperken tot vroegere hou
ders ener bedrijfsvergunnin&, als bedoeld in 
de Wet Autovt;rV.oer Penonen, en onderne
mingen" die van het uitvoeren van toerwa
genritten en ongeregeld vervoer voorbeen 
hun bedrijf maakten en dit hebben voortge
zet tot mobilisatie- of oorlogsomstandighe
den dit onmDgelijk maakten. voor zover nog 
of weer aan het vervoer deelnemend en/of 
willende deelnemen; dat aanvrager niet tot 
een der vorenbedoelde cate1orieën. van on
dernemers kan worden g_erekend en dat ook 
een bijzoodei- geval. als hiervoor bedoeld, 
zich ten aanzien van de onderwerpelijke 
aanvraa,& ui.et voordoet~ 

dat de appellait in beroep aanvoert, dat 
hij jarmlane weria.aam waa ala algemeen be
drl4.fsleider in het Automobielbedrijf Guage 
Spijkers 1le Amsterdam met haar afdelingen 
Cebuto-tauringcars, Transport- en Expeditie 
en Bovag-reparatie, van welk bedrijf &ijn va
der eigemaar ia; 4at hij in April 1939 werd 
op1eroepen- om. in de miätaire dienet te tre
~n voor de V001:1Debilisatie-B.O.U.V •• ter
wijl hij zijn militaire plicht heeft venuld 
tot Jllli lMe-; dat er ÎII bovengenoemde ge
spannen tijd en nadien in de oorloeajaren 
1een :mogelijkh.ei'1 opemtond om een toer
wagenbedrijf te beginnen: dat hij zich direct 
na de oorlog bij de Kamer van Koophandel 
te Amstenlam voor dit aoort van bedrijf 
heeft laten inschrijven.; dat hij in de winter 
1g45-1947 zelf en zonder verdere hulp een 
tae1W.a1enC~ plaatabiedend aan 2 7 
penonen, op een Chevrcxet-dumpcbasais 

heeft gebouwd en afgewerkt, waarna dit mo
torrijtuig bij eente keuring door de Techni
sche Dienst te Den Haag werd goedgekeurd 
zonder beperkende bepalingen en dat be
doeld motonijtuig nog steeds in dienst is bij 
het Automobielbedrijf garage SpijkCl's te 
Amsterdam; dat hij in de gemeente Amster
dam de mogelijkheid tot vestiging van een 
toerwagenbedrijf meent te zien, doordat vele 
toerwagenbedrijven van v66r de oorlog zijn 
verdwenen, doch dat hij gaarne accoord gaat, 
indien hem de mogelijkheid tot het exploi
teren van een toerwagenbedrijf wordt ge
gund in een andere plaats van Nederland; 

0. dat met de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer en de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur gehoorde Advies
commissie, ale bedoeld in art. 9 der Wet 
Autovervoer Personen, geoordeeld moet wor
den, dat het nog niet mogelijk is richtlijnen 
vast te stellen, aan de hand waarvan ver
gunningen tot het uitvoeren van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer van een meer 
duurzaam karakter verleend dienen te wor
den, en dat het derhalve wenselijk is thans 
slechts tijdelijke vergunningen te verlenen 
en daarbij, behoudens in bijzondere gevallen, 
zoveel mogelijk de vooroorlogae toestand te 
bestendigen, zoals deze uit de destijds op 
grond van de op 16 Auguatus 1939 in wer
king getreden Wet Autovervoer Personen 
verleende vergunningen blijkt; 

dat de appellant nimmer een vergunning; 
als thans gevraagd, bezeten heeft;. 

dat een bijzonder geval hier evenmin aan
wezig geacht kan worden nu zich blijkena de 
ontvangen am btaberichten &een tekort aan 
vervoagelegenheid voor de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer voor
doet in Amsterdam, welke plaats in de aan
vraag voor een vergunning als plaats van 
vestiging vermeld ia, en de appellant elden 
geen bedrijf heeft; 

dat de gevraagde vergunning derhalve te-
recht geweigerd ia; 

Gezien de Wet Autovervoa Personen; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water

staat ia- belast eru::. 
(A.B.) 

1 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Wet Kerqenoetacbappe11 art. 9; 
Alg. Pol.-verordeniag pm. Hasaelt art. 
l'O),. 

Het voorschrift in de gemeenteveror
denin&. dat het verbodim. is op of aan 
den openaareu Wea{ een toespraak te 
houden moet allerminst naar het spraak
gebruik aldus worden verstaan, dat het 
verbod zicb mede richt tegen het hOll
den ener 1odadienstGef.ening. Veeleer ia 
aannemelijk, dat de gemeentewetgever 
niet heeft wiBen treden in een onder
werp. waarin reeds door de wet is vooa
.zien. De Ktt., oordelend dat het v<>M-
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achrift ,,mede omvat het houden van 
een toespraak welke het karakter heeft 
van een godadienatoefening of een on
derdeel daarvan is", heeft aan voormeld 
voorschrift een onjuiste uitlegging' ge
geven. 

Nu de rechter de vraag, of de door 
req. gehouden toespraak inderdaad het 
karakter ener godsdienstoefening heeft 
gehad, onbeslist heeft gelaten moet de 
.zaak naar de Ktr. worden teruggewe
zen. 

Het middel klagend, dat de Ktr. oor
deelde, dat de plaats waar de "toe
spraak" werd gehouden, niet een bello. 
ten plaats wa1 als bedoeld in art. 177 
Grondwet, kan geen doel treffen daar 
bij de boven vermelde uitlegging der ge
meenteverordening, deze vraag niet ter 
.zake kan zijn. 

Op het beroep van J. W., van beroep ma
kelaar in acheepavrachten en wonende te 
Zwollerkerapel, req. van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Kantonrechter te 
Zwolle van 7 April 1949, waarbij req. ter .zake 
van: ,,In de gemeente Hasselt aan een weg 
een toespraak houden" met aanhaling van de 
artt. 10b, 240 en 246 Algemene Politieveror
dening van de gemeente Hasselt en art. 23 
Sr., is veroordeeld tot een geldboete van vijf 
gulden of twee cfa&en hechtenis; (gepleit 
door Mr L.S. van den Tas, adv. te Amster• 
dam, Red.). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Hoovkaas. 

Het eerste namens req. bepleite middel 
van cassatie klaagt, dat de Kantonrechter on
danka de verklaring van een getuige-deskun
dige, dat het hier een openbare godsdienst
oefening betrof, .zich bevoegd heeft geacht. 

Het middel komt niet gegrond voor. Het 
gaat uit van een onjuiste interpretatie van 
de artt. 9 en 10 van de Wet op de Kerkge
nootschappen. Deze artikelen sluiten geens
zins de vervolging van strafbare feiten uit, 
bij gelegenheid van verboden openbare gods
dienstoefeningen gepleegd. Zij regelen enkel 
de rechtsgevolgen van verboden openbare 
godsdienstoefeningen als zodanig. 

Het tweede middel van cassatie klaagt, dat 
de Kantonrechter: 

1. ten onrechte de plaats, waar de gods
dienstoefening werd g~houden, niet een be
sloten plaats heeft geacht in de .zin van art. 
177 van de Grondwet; 

2. ten onrechte geen rekening heeft ge
houden met de volkomen vrijheid van belij
denis van godsdienstige meningen, gewaar
borgd in art. 174 van de Grondwet. 

Het eente onderdeel van het middel komt 
niet gegrond voor. Gelijk Uw Raad bij ar
resten van 25 April 1856, W. 1744, en 3 April 
1857, W. 1840, heeft beelist, moet onder een 
belloten plaats in de zin van art. 177 van de 
Grondwet worden verstaan een plaats, die 
door een muur, een heining of een heg i■ om
geven en daardoor van de openbare weg is 
afgeacheiden. Uit de bewijsmiddelen nu kon 

de Kantonrechter afleiden, dat req • .zich tij
dena het plegen van het feit niet binnen .zo
danige plaats bevond. 

Het tweede onderdeel komt eveneens on
gegrond voor. Art. 174 van de Grondwet 
waarborgt de vrijheid van belijdenis van 
godsdienstige meningen "behoudens de be
scherming der maatschappij en harer leden 
tegen de overtreding der strafwet''. Onder de 
laatste toevoeging valt o.m. de overtreding 
van strafbepalingen, in het belang van de 
openbare orde gesteld. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, em.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van caBBatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
I. ,,S., althans v. t. van art. 9 en 10 van 

de wet van Toezicht op de Kerkgenootschap
pen, doordat de Kantonrechter ten onrechte 
en ondanks de verklaring van een getuige
deskundige, dat het hier een openbare gods
dienstoefening betrof, .zich niet onbevoegd 
heeft verklaard van deze zaak kennis te ne
men, doch aangenomen heeft, dat het ten 
laste gelegde betrof een openbare vergade
ring althans een openbare toespraak;'' 

II. ,,S., althans v. t. van art. 177 en 174 
der Grondwet, doordat de Kantonrechter van 
Zwolle ten onrechte de besloten plaats waar 
de bedoelde godsdienstoefening werd gehou
den als openbare gelegenheid heeft aangeno
men in strijd met de interpretatie van art. 
177 van de Grondwet volgens de arresten 
der Hoge Raad de dato 25 April 1856 en 3 
April 1857 waar onder andere is overwogen 
en aldus arrest gewezen udat dus art. 167 
( 177) der Grondwet, onderacheidenlijk ge
wagend van gebouwen en besloten plaatsen, 
met deze laatste niet anders bedoeld kan 
hebben dan: open en niet overdekte plaatsen 
die door muren, heiningen of heggen .zijn om
geven en daardoor van een openbare weg zijn 
afgeacheiden, onvenchillig of hetgeen daarop 
voorvalt van de openbare straatweg kan 
worden waargenomen;" 

0. dat bij het bestreden vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij op 
14 Aug. 1948 circa 20.10 uur onder de ge
meente Hasselt aan de voor het publiek toe
gankelijke weg, de Lindelaan, een toespraak 
heeft gehouden; 

0. dat art. 10 aanhef en onder b van de 
Algemene Politieverordening voor de ge
meente Ha98elt, afgekondigd 19 Dec. 1933, 
luidt: . 

Het ·is · verboden op of aan den weg een 
toeepraak te houden; 

O. dat er termen .zijn het tweede middel 
eerst te beoordelen; 

O. omtrent dit middel, 
dat de Kantonrechter op het verweer van 

req., dat voormeld voorschrift niet verbin
dend ia, heeft overwogen: 

"dat' vCTdachte die stelling doet steunen op 
het betoog, dat de Grondwet er van uitgaat. 
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dat de Godedienst beschermd dient te wor
den; dat, wat daarvan zij, de Grondwet blij
kens art. 177 lid 2 de vrijheid tot het houden 
van openbare godsdienstoefeningen buiten de 
gebouwen en besloten plaatsen slechts in zo- , 
ver ten doel heeft te waarborgen, dat, waar 
deze "toen" naar de wetten en reglementen 
was toegelaten, de vrijheid daartoe wordt 
gehandhaafd; dat verdachte niet heeft be
weerci, noch ia gebleken, dat ten tijde van 
het van kracht worden van voormelde bepa
ling der Grondwet in de gemeente Haeaelt 
naar de wetten of reglementen godsdienst
oefeningen buiten de ge bouwen of besloten 
plaatsen waren toegelaten., terwijl Ona zo
danige wet of reglement ook niet bekend ia; 
dat onder "weg" i.n art. 10 der Algemene Po
litieverordening der gemeente Hasselt blij
kens art. 240 dier verordening niet mede is te 
verstaan een gebouw of besloten ruimte doch 
enkel de daar genoemde, zij het met enige 
beperking voor het · publiek t.oegankelijke 
wegen met daartoe behorende bermen, zij
kanten of glooiingen en daarin gelegen brug
gen, gedurende de tijd, dat deze voor het pu
bliek toegankelijk zijn; dat mitsdien het ver
bod vervat in voo.rzegd art. 10 initio en sub 
b, al omvat dit mede het houden van een 
toespraak, welke het karakter heeft van een 
godsdienstoefening of een onderdeel daar
van is, niet in at.rijd is, noch naar de letter 
noch naar de geest, met art. 177 der Grond
wet noch met een der andere artikelen voor
komende in het achtste hoofdstuk dier wet; 
dat voorts voorzegd verbod de openbare orde 
in de gemeente Haeselt kan betreffen; dat 
voorzegd art. 1 O derhalve, voor zover voor
melde verbodsbepaling betreft, is verbin
dend''; 

dat in het middel erover wordt geklaagd 
dat de Kantonrechter oordeelde dat de plaats 
waar de "toespraak" werd gehouden, niet een 
besloten plaats was als bedoeld in art. 177 
der Grondwet; 

dat voor zover het de klacht mocht inhou
den dat de voormelde bewezenverklaring 
niet op 1oede gronden zou steunen, zij afstuit 
op het 1;,epaalde in het laatste lid van art. 99 
der Wet R. O.; 

dat ook overigens het middel geen doel kan 
treffen, daar bij de uitlegging hieronder aan 
het voormelde voorschrift der Politieveror
dening te geven, de vraag of hier een be
sloten plaats aanwezig ia l;l1a bedoeld in art. 
177 der Grondwet, niet ter zake kan zijn; 

O. omtrent het eerste middel en ambts--
halve: · 

dat het voonchrift, dat het verboden is op 
of aan den openbaren weg een toespraak te 
houden, allerminst naar het spraakgebruik 
aldus moet worden verstaan, dat het verbod 
zich mede richt tegen het houden ener gods
dienstoefening; 

dat ook veeleer aannemelijk ia, dat de ge
meente-wetsever niet heeft willen treden in 
een onderwerp, waarin reeds door de wet is 
voorzien; 

dat dan ook de Kantonrechter oordelend, 
dat het voorachrift ,,mede omvat het houden 
van een toespraak welke het karakter heeft 
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van een godsdienatoefening of een onderdeel 
daarvan ia", aan voormeld voorachrift een on
juiste uitlegging heeft gegeven; 

dat mitsdien is te beslissen of het bewezen
verklaarde oplevert het strafbare feit van 
voormeld art. 1 O aanhef en onder b, ventaan 
als zoëven aangeeeven; 

dat req. ter zitting van den rechter heeft 
aangevoerd: ,,dat het een godsdienstoefening 
waa,,; 

dat de rechter de vraag of de door req. ge
houden toeapraak inderdaad het karakter 
ener godsdienstoefening heeft gehad onbe
slist heeft gelaten; 

dat dan ook de zaak naar den Kantonrech
ter moet worden teruggewezen opdat de ge
stelde vraag alsnog beantwoording vinde; 

V emietigt het bestreden vonnis, behalve 
t.a.v. de bewezenverklaring; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R.O.: 

Wijst de zaak terug naar den Kantonrech
ter te Zwolle ten einde haar met inachtne
ming van '• Hogen Raads arrest verder te 
berechten en af te doen. 

(N.J.) 

1 November 19-tl. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Gemeente
wet art. 187. Lager Onderwijswet 1920 
artt. 86, 41). 

Een besluit V&l;l B. en W. ener ge
meente tot tijdelijke tewerkstelling van 
het hoofd ener g.l.G. school als hoofd 
ener v .,g.l.o. school strijdt niet met art. 
187 der gemee~tew.,t,, nu het raadsbe
sluit tot aanstelling van da.t hoofd der 
g.1.o. school tot hoofd der v.g.l.o. school 
door de Kroon is geschorat. 

F.en tijdelijke tewerkstelltng ts een 
geheel andere aard, dan een definitieve 
overplaatsing. 

Het onderhavige besluit van B. en W. 
tot tijdeltJke tewerketeHing van het 
hoofd van een g.l.o. ~1 als hoofd 
ener v.g.l.o. school ts nietig wegens 
strijd, hetzij met art. 41 ( ontbreken 
ove.rleg met de inspecteur) hetzij met 
art. 86, dat er van uitgaat;. da.t een on
derwijzer benoemd wordt aan een be
paalde scbool. weshalve - waar gener
lei wettelijke bepaling de bevoegdheid 
geelt tot detachering ot tijdelijke te
werkstelU.ng" tegen de wil van de ondet
wijzer, aan een andere school - zulk 
een detachering of tijdelijke tewerkstel
ling recbtep ongeoorloofd la. 

Het College van Burgemeester en Wet
houders van Bergambacht, eiser in hoger 
beroep, vertegenwoordigd door de Burge
meester, 

tegen: 
C. Verhoeven, wonende te Bergambacht, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aa#gaat de letten. 1'(1.,a. hef twiatgeàin.g: 

O. dat Burgemeester en Wethouders van 

34 
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Bergambacht, dd. 30 Aug.r, Sept. 1948, het 
navolgende belluit hebben genomen: 

,,Burgemeester en Wethouders van Berg
ambacht; 

,,o. dat het bellu.it van de Raad dezer Ge
meente van 23 Juli 11H8, waarbij met toe
passing van het 7e lid van artikel 36 der 
L.0.-wet 1920, de heer C. Vèrhoeven. Hoofd 
der Openbare school \'oor gewoon lager on• 
derwijs alhier, met ingang van 1 Aug. 1948 
werd gesteld aan het hoofd van de open
bare school voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs, bij Kon. Besluit van 18 AtJ.1. 
1948, opgenomen in het Staatsblad van '1 
Sept. 1M8, is geschorst; 

"o. dat aan de school voor V.G.L.0.geen 
penoneel verbonden is; 

,,dat het noodzakelijk Is een onderwijs• 
kracht van de school voor G.L.O. tijdelfJk 
te werk te stellen aan de school voor 
V.G.L.O.; 

"dat daa:l'voot' het meest in aanmerking 
komt de enige leerkracht met hoofdakte, de 
heer C. Verhoeven, voomoemd, hoofd der 
school voor G.L.O.; 

,.Besluiten: 
.,1. de heer C. Verhoeven, voornoemd, 

als onderwijskracht, tijdelijk te werk te stel
len aan de school voor V.GL.O. alhier, 2. te 
bepalen, dat dit bellult geacht wordt in 
werking te zijn getreden/te treden, op het 
tijdstip, waarop het hiervoor aangehaalde 
schorllngsbesluit 1n werking treedt/ Is ge
treden.u; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 27 Juli 1949 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Bergambacht. dd. 30 Au
gustusf1 September 1948, nietig heeft ver
klaard; 

J11, rechte: 
O. dat het in het bestreden besluit ge

n0emde bèlluit van 23 Juli 1948 van de ge
meenteraad van Bergambacht tot aanstel
ling van gedaagde, die hoofd was der open
bare school voor gewoon lager onderwijs 
aldaar, met ingang van 1 AtJ.1. 1948 tot hoofd 
van de openbare school voor voortgezet ge
WOOI'\ lager enderwijs aldaar (welk besluit 
krachtens 'a Raads uitspraak. van 10 Mei 
1940, A.W. 1949/B 28, • nietig is), bij Ko
ninklijk Besluit van 18 Aug. 1948, Staata
blad I 379, is geschorst tot 1 Aug. 1949; 

0. dat het Ambtenarengerecht van oor
leel is, dat het beltreden besluit, waarbij 
ged&agde aan de school voor voortgezet ge
woon lager onderwijs tijdelijk is te werk ge
steld, in strijd is met artikel 187 der Ge
meentewet, bepalend dat schorsing onMld
delllJk de werking der geschorste bepal!ft" 
gen stuit: 

0. dat de Raad dit oordeel niet kan onder
schrijven, daar een tijdelijke tewerkstelling. 
~ met het bè8treden besluit beoogd, al 
heeft zij enkele «evolgen gemeen met een 
definitieve overplaatsing, als bedoeld bij 

• A. B. 1949, bl. 688. 

het besluit van 23 Juli 1948, toch van geheel 
andere aard is dan zulk een ovérplaattaing, 
zodat het bestreden besluit niet kan worden 
gezegd met het &chorslngsbesluit en met art. 
187 der Gemeentewet In strijd te zijn; 

0. dat het Ambtenarengerecht voorts 
heeft aangenomen, dat het bestreden besluit 
in strijd is met art. ,u der Lager-onderwijs-
wet 1920, omdat het aldaar voor een tijde
lijke waarneming voorgeschreven overleg 
met de Inspecteur van het lager onderwijs 
niet heeft plaats gehad; · 

O. dat eiser hiertegenover heeft aange. 
voerd, dat genoemd art. 41 te dezen niet van 
toepassinl is, omdat in het onderhavige ge
val sprake is van detachering en niet van 
een tijdelijke waarneming ala daarbedoeld; 

O. dat de Raad In het middén kan laten 
en laat, of op dit geval, waarin het hoofd 
ener school tegen zijn wil tijdelijk is te 
werk gesteld aan een andere school, dat 
art. 41 toep4sseltjk is; 

dat immers, indien deze vraag bevefltl• 
gend moet worden beantwoord, door het 
Ambtenarengerecht met recht is beslist, dat 
is gehandeld in strijd met het artikel, nu 
geen overleg Is gepleegd met de inspecteur 
van het lager onderwijs; en 

dat, Indien die vraag ontkennend moet 
worden beantwoord, Is gehandeld in strijd 
met arl 36 der Lager-ondenvijswet 1920, 
hetwelk, mede blijkens zijn 7e Ud, ervan 
uitgaat, dat een onderwijzer wordt be· 
noemd aan een bepaalde school (zoals ook 
gedaagdé bij besluit van 29 Juli 1943 is be· 
noemd tot hoofd der "openbare lagere 
school no. l" der geméente Bergambacht), 
weshalve - waar generlei wettelijke bepa
ling de bevoegdheid geeft tot detachering 
of tijdelijke tewerkstelling, tegen de wil 
van de onderwijzer, aan een andere school 
- zulle een detachering of tijdelijke tewerk
stelling rechtens ongeoorloofd is; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien in 
elk geval in strijd is met een toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift, nl. hetzij 
art. 41, ·hetzij art. 36 der Lager-onderwijs
wet 1920, weshalve het besluit bij de aan
gevallen uitspraak - zij het op enigszins 
andere gronden - terecht nietig Is ver
klaard en die uitspraak moet worden be
vestigd; 

Rechtdoendè: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

1 No'l't:mber 1949. UITSPRAAK. van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambten&• 
ren.wet 1929 art. 60t 2e lid; Besluit Bé-
aettingsmaatr01relen, s. E 93 artt. 32, 
1, 26 en 27). 

Le. is elaereese van een werkeUJke 
weigerin&' tot uitbetaling niet kunnen 
blijken, vooral nu haar bij brief van 7 
Januari 1946 was medegedeeld, dat, na 
teru8"0ntV&ngBt van daarbij gevoearde 
verklarillg-, het pensioen onverwijld be
taalbaar zou worden gesteld en zij ook 
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overlgens geen enkele reden had aan te 
nemen, dat gedaagde V8Jl. stand.punt 
veranderd was. Dlt werd haar eerst du!~ 
delijk uit een bericht va.n 29 Dece~ber 
1948, Beroep tegen het in dat bericht 
bedoelde besluit daarom ontviuikelijk. 

De werking viui dit artikel 32 la 
geenszins, dat de voorlopige voo~t
tlng der betalingen ook. zal voortduren, 
nadat de belanghebbende in het genot 
is gekomen o! had kunnen komen van 
de uitkeringen, ter vervanging waar" 
van dle uitbeta.llngen strekten. 

Het bealwt van de rijkscommiaaa.rta 
voor het bezette Nederlandse gebied, dd. 
18 Februa.ri 1943, bepalende, dat het 
overheldeperaoneel, hetwelk gehuwd la 
met een persoon, die Jood (Jodin) ls of 
a.1a zoda.Dlg wordt.aangemerkt, m.i.v. 1 
April 1943 ontslagen la, moet worden 
aangemerkt als een bezettingsbeslill81ng 
in de zin der artt. 2 en 26 van E 93. 

In elk geval had dat besluit t.a. V. 

elsereue, die, met een Joodse persoon 
gehuwd zijnde, deswege ontslagen was, 
zJJn rechtskracht verloren vóór 1 Jull 
1945. Slnsdien was etsereese dus geen 
ontsla.gel\ ambtenaar meer en had om 
deze reden althans na 30 Juni 1946 geen 
aanspraak meer op pellllloen. 

Dit artikel ziet slechts op eventuele 
nadere regeling der recht.gevolgen, 
weshalve het geenszins stuit de rechts
gevolgen, welke uit het verltes :van 
rechtakracht ex art. 26 onmiddellUk 
voortvloeien. 

S., echtgenote van H., wonende te Am
sterdam, eiseresse in hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Binnenlandse Zaken, ie
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten -vc111 net ttoutuet.Utl41 : 
0. dat de toenmalige IU;Jo;commiasaril 

voor het bezette Nederlandse gebied op 18 
Februari 1943 een besluit heeft genomen, in 
hoofdzaak luidend: 

,,Op grond van § 2 der Verordening Nr. 
137 /40 betreffende de re1eline van de 
rechtspositie (rechtliche und finanzielle 
Verhältnisse) van ambtenaren en overig 
personeel alsmede van bepaalde beëdigde 
personen, bepaal ik: 

,Alle ambtenaren en overie personeel in 
dienat van het Rijk, van een provincle of 
een gemeente, die gehuwd zijn met een per
soon die Jood (Jodin) Is of als zodanig 
wordt aancemerkt, zijn met ingang van 1 
April 1943 ontsla8en. Aan die. ambtenaren, 
die aangesteld waren onder het vooruit
zicht, dat hun te zijner tijd een penaioen 
zou worden toegekend, moet met ingang van 
1 April 1943 een pensioen op grond van art. 
4, le lid sub 1, der Instructie Nr. 134/41 be
treffende de verzorging van ontslagen amb
tenaren worden uitbetaald."; 

O. dat eileresse, die onderwijzeres was 
aan een openbare lagere achool der ae-

meente Amsterdam, behoorde tot de perso
nen, die bij voormeld besluit waren ontsla• 
een en aan wie een pensioen, als daarin be· 
doeld, moest worden uitbetaald; 

0. dat de toenmalige Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
bij besluit van 19 Mei 1943 aan baar zulk 
een pensioen heeft toegekend en dit daarbij 
heeft geregeld over het tijdvak 1 April 1943 
tot 7 September 1971 en dat die Secretaris
Generaal bij een besluit van 26 October 1944 
het pensioen over het tijdvak 1 Januari 1944 
tot 7 September 1971 nader hee!t vast1e
steld; 

0. dat het pensioen aan eiseresse voor 
rekening van en door de gemeente Amater
dam is uitbetaald tot en met 30 Juni 1945 en 
eiseresse zich nadien meermalen zowel tot 
het bestuur dezer gemeente als tot gedaa1de 
heeft gewend ten einde verdere uitbetaling 
van het pensioen te verkrijgen; 

0. dat B. en W. van Amsterdam eindelijk 
op 29 December 1948 aan eiseresae· hebben 
bericht, .. dat de Mini.ster van Binnenlandse 
Zaken ons heeft medegedeeld, zijn opdrach
ten tot uitbetaling van Uw pensioen, voor
zover deze vallen nà 1 Juli 1945, in te trek
ken. Daar de uitbetaling van dit pensioen 
aan U reeds geschiedde tot en met tJO Juni 
1945, kunt U dus geen verdere betalingen 
meer tegemoet zien."; 

0. dat eiseresse tegen het uit die briet 
blijkende besluit van gedaagde beroep heeft 
ingesteld bij het Ambtenarengerecht te 
Amsterdam en dit Ambtenarengerecht bij 
uitspraak van 1 Augustus 1949 - naar wel• 
ker inhoud hierbij wordt verwezen - eise
resse niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
haar beroep, voorzover dit is gericht tegen 
de weigering van uitbetal.inc van na 30 
Juni 1945 doch vóór 25 December 1948 ver
schenen pensioentermijnen, en het beroep 
overigens ongegrond heeft verklaard; 

0. det eiaeresse tegen deze uitspraak tijdii 
in hoger beroep is gekomen en op de bij het 
beroepschrift. aangevoerde gronden kenne-
1:ijk heeft bedoeld de Raad te verzoeken die 
uitspraak te vernietigen, het vorenbedoelde 
besluit van gedaagde nietig te verklaren en 
te bepalen, dat het penaioen over de tijd na 
30 Juni 1946 haar alsnog moet worden uit
betaald; 

In rechte.: 
O. dat het Ambtenaren,erecht in het on

derhavige twistgeding terecht gedaagde ala 
eiseresse's tegenpartij heeft aangemerkt. 
aangezien ingevolge art. 11 der Instructie 
van de Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandse gebied betreffende de venor• 
ging van ontslagen ambtenaren, dd. 5 Juli 
1941, <Verordeninaenblad 1941 nr. 124) de 
bedragen, welke op grond van deze instruc
tie moeten worden uitgekeerd, door de s~ 
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandse Zaken - ingevolge art. 6 van 
het Besluit bezettingsmaatregelen, staats
blad E 98, door de Minilter van Binneo
landse Zaken - worden vastgesteld en blij
kens vorenvermeld bericht van 29 Decem
ber 1948 gedaagde het bedrag van eiseresse's 



1949 1 NOVEMBER 532 

pensioen met ingang van 1 Juli 1945 heeft 
vastgesteld op nihil; 

0. dat het Ambtenarengerecht eiseresse 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar 
beroep, voor zover dit is gericht tegen de 
weigering van uitbetaling van na 30 Juni 
1945 doch v66r 25 December 1948 versche
nen pensioentermijnen, zulks echter naar 
's Raads oordeel ten onrechte; 

dat immers, al diende het pensioen aan 
eiseresse maandelijks te worden uitbetaald 
en al had eiseresse krachtens art. 60 (2) der 
Ambtenárenwet 1929 tegen :fictieve weige
ringen tot uitbetaling beroep kunnen in
stellen, in het onderhavige geval aan eise
resse, v66rdat zij het bericht van 29 Decem
ber 1948 ontving, van een werkelijke wel
gering tot uitbetaling niet is kunnen blij
ken, vooral omdat haar vanwege gedaagde 
bij brief van 7 Januari 1946 was medege
deeld, dat na terugontvangst van een daarbij 
gevoegde verklaring het pensioen onver
wijld betaalbaar zou worden gesteld, en zij 
ook overigens geen enkele reden had om 
aan te nemen, dat gedaagde van standpunt 
zou zijn veranderd: 

dat haar daarom voor .het eerst door het 
bericht van 29 December 1948 duidelijk kon 
zijn, dat gedaagde van oordeel was, dat zij 
na 30 Juni 1945 geen aanspraak op pensioen 
meer had, en zij, nu zij tegen het desbe• 
treffend besluit tijdig beroep heeft inge
steld, in haar beroep ten volle ontvankelijk 
was, weshalve de aangevallen uitspraak 
moet worden vernietigd, voorzover ha.ar be
roep daarbij niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. ten aanz!en van de hoofdzaak, dat eise
resse's aanspraak op pensioen ingevolge 
voormelde Instructie in de eerste plaats was 
gegrond op het besluit, hetwelk ten aanzien 
van haar en de andere met Joden gehuwde 
personen in overheidsdienst was genomen 
bij het hiervoren in hoofdzaak weergege
ven besluit van 18 Februari 1943, bij welk 
besluit o.a. eiseresse, als zijnde een met een 
Jood gehuwde ambtenaar in dienst der ge
meente Amsterdam, is ontslagen en waarbij 
- in overeenstemming met het bepaalde in 
art. 2 dier Instructie tevens is vastgesteld, 
dat zij pensioen zou genieten; 

dat dit besluit Is g~nomen tot uitvoering 
der daarin genoemde Verordening 137/4.0 en 
der daarin eveneens genoemde Instructie 
(zowel die Verordening · als die Instructie 
Is geplaatst op de lijst ·B, bedoeld in art. 1 '1 
van het Besluit bezettingsmaatregelen) en 
moet worden aangemerkt als een bezet" 
tingsbeslissing, als bedoeld in art. 2 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen; 

dat het besluit van 18 Februari 1943 te
vens moet worden aangemerkt als een be· 
zettingsbeslissing, bedoeld in art. 26 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen, alwaar is be
~ld: ,,De bezettingsbeslissing~ onder
ilcbeidenlljk de bepalingen daarvan, tot 
stand gebracht met het doel - althans met 
de kennelijke strekking - om hetzij be
pa~de personen, hetzij een groep van de 
bevolking of een ten deele tot de bevol.klng 
behoorende groep van personen op grond 

van ras, afstamming of geloot In eenigerlei 
uitzonderingspositie te plaatsen, verliezen 
hun kracht naar gelang het grondgebied van 
het Rijk in Europa door den vijand wordt 
ontruimd."'; 

dat genoemd besluit van 18 Febr. 1943 zijn 
kracht voor eiseresse derhalve sedert de 
ontruiming van het grondgebied, waar zij 
zich bevond, had verloren, dit Is in elk ge
val v66r 1 Jull 19f5; 

0. dat eiseres sindsdien dus geen ontsla
gen ambtenaar, als in meergenoemde In
structie bedoeld, meer was en dan ook reeds 
om deze reden althans na 30 Juni 1945 geen 
aanspraak op pensioen meer had; 

0. dat weliswaar ingevolge artikel 27 van 
het Besluit bezettingsmaatregelen de rechts
gevolgen van bezettingsbeslissingen of de 
bepalingen daarvan, welke hun kracht ver
liezen, worden geregeld naar nader door de 
Kroon te stellen regelen, doch de Raad met 
het Ambtenarengerecht van oordeel is, dat 
dit artikel slechts ziet op een eventuele na
dere regeling der rechtsgevolgen, weshalve 
het geenszins stuit de rechtsgevolgen, welke 
uit het verlies van rechtskracht volgens art. · 
26 onmiddellijk voortvloeien; 

0. dat van het krachteloos worden van 
het besluit van 18 Febr. 1943 een onmiddel
lijk gevolg mede is, dat krachteloos zijn ge
worden ook de besluiten van 19 Mei 1943 en 
26 Oct.. 1944, waarbij de toenmalige Secre
taris-Generaal van het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken - zulks ter uitvoering van 
hetgeen in het besluit van 18 Febr. 1943 
reeds was voorgeschreven en in overeen
stemming met art. U der meergenoemde In
structie - de pensioensbedragen, welke op 
grond dier Instructie moesten worden uit
gekeerd, heeft vastgesteld; 

O. dat voorts weliswaar in art. 32 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen is voorge
schreven, dat periodieke betalingen op 
grond van het bepaalde bij de artikelen van 
ingetrokken of geschorste bezettingsrege
lingen en bezettingsbeslissingen tot uitvoe
ring daarvan vastgesteld, voorlopig worden 
voortgezet, maar de Raad - daarlatend het
geen het Ambtenarengerecht hieromtrent 
heeft overwogen - van oordeel is, dat de 
werking van dat artikel geenszins is, dat de 
voorlopige voortzetting der betalingen ook 
zal voortduren. nadat de belanghebbende in 
het genot is gekomen of had kunnen komen 
van de uitkeringen, ter vervanging w:aarvan 
die uitbetalingen strekten; . 

0. nu dat eiseresse als noodwendig gevolg 
van het krachteloos worden van het ontslag
besluit van 18 Febr. 1943 weer onderwij
zeres was geworden In dienst der gemeente 
Amsterdam en dientengevolge althans in 
beginsel aanspraak had verkregen op sala
ris, zodat er althans na 30 Juni 1945 geen 
grond meer was de betaling van het pen
sioen nog voorlopig voort te zetten; 

0. dat de vraag, hoever eiseresse's aan
spraak op salaris strekte, alsmede de vraag, 
welke gevolgen het heeft, dat zij zich voor 
de betrekking van onderwijzeres niet meer 
beschikbaar heeft gesteld, aangelegenheden 
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betreffen tussen haar en de gemeente Am
sterdam en omgaan buiten het te dezen be
streden besluit, weshalve ze in het onder
havige twistgeding niet voor beantwoording 
in aanmerking komen; 

0. dat het bestreden besluit blijkens het 
. eerder overwogene niet in strijd is met enig 

toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, terwijl voorts niet is gebleken. dat 
gedaagde bij het nemen van dit besluit van 
enige bevoegdheid kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat het tegen dat besluit gerichte be
roep derhalve bij gebreke van gronden, als 
in artikel 58 (1) der Ambtenarenwet 1929 
omschreven, ongegrond was en bij de aan
gevallen uitspraak dus terecht ongegrond is 
verklaard, zij het ten onrechte niet in volle 
omvang; 

0 . dat het vorenstaande ertoe leidt te be
slissen als volgt: 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak., waarvan beroep, 

met dien verstande, dat het tegen het -be
streden besluit ingestelde beroep in volle 
omvang ongegrond wordt verklaard; 

Vernietigt die uitspraak, voorzover het be
roep daarbij niet-ontvankelijk is verklaard. 

(A.. B.) 

3 November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15 j 0

·• art. 
17). 

Na de beslissing van de Minister, 
waarbij de aanvraac om vrijstelling we
gens persoonlijke onmisbaarheid is af
gewezen, is geen zodanige wijziging in
getreden in de omstandigheden, op 
grond waarvan deze beschikking werd 
genomen, dat hierdoor een nieuwe be
handeling gerechtvaardigd zou zijn. Te
recht heeft de Minister appellant der
halve in zijn tweede aanvraag niet-ont
vankelijk verklaard. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door E. van Hoof te Hulten, gemeente Gilze 
en Rijen, tegen de beslissing van Ome Mi
nister van Oorlog van 21 Juli 1949, Afd. Al, 
S 2, Bur. 1, no. 1444, waarbij hij niet-ont
vankelijk is verklaard in zijn aanvraag om 
vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegens penoonlijke onmisbaar
heid, voor zijn zoon W. C. van Hoof, dienst
plichtige der lichting 1949 uit Gilze en 
Rijen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 30 
Sept. 1949, no. 1225/II; 

Op de voordracht van Oru:e Minister van 
Oorlog van 15 Oct. 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 
418632; 

0. dat de beslissing van Onze Minister van 
Oorlog atewtt op de overweging, dat, volgens 
ontvangen ambtelijke inlichtingen, de om
standigheden van de vader van de dienst-

plichtige niet 1ewijzigd zijn sedert '• Minis
ters beslissing van 17 Dec. 1948, Afd. A 3, 
S 2, Bur. 1, no. 1690, waarbij een ten aanzien 
van de dienstplichtige gedane aanvraag om 
vrijatelling van dienat als gewoon dienst
plichtige wcgem persoonlijke onmisbaarheid 
werd afgewezen; dat in verband hiermede 
er voor hem, Minister, geen aanleiding be
ataat om thans wederom omtrent het recht 
van de dienstplichtige op vrijstelling wegens 
penoonlijke onmisbaarheid uitspraak te 
doen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij een landbouwbedrijf heeft van 10.20 ha 
bouwland, 7.50 ha weiland en 50 are tuin
grond, benevena een veestapel, onder meer 
bestaande uit 12 melkkoeien en 2 paarden; 
dat zijn landerijen zeer verspreid liggen, ge
deeltelijk op een afstand van 10 km. van zijn 
woning; dat zijn 29-jarige zoon zeer hard
horend is, zodat hij niet met paard en wagen 
langs drukke verkeerswegen kan rijden; dat 
hij, blijkens zijn boekhouding. over het jaar 
194 7 uit zijn bedrijf slechts een .zuiver inko
men van f 1965,06 had; dat hij derhalve een 
vreemde arbeidskracht niet kan bekostigen; 
dat het bedrijf sinds de opkomst van de 
dienstplichtige dan ook niet op een behoor
lijke wijze geëxploiteerd kan worden; 

0. dat uit de, stukken is gebleken, dat er, 
na de beslissing van Onze Minister van Oor
log van 17 Dec. 1948, Afd. Al, S 2, Bur. 1, 
no. 1690, waarbij de ten aanzien van de 
dienstplichtige gedane aanvraag om vrijatel- • 
ling van dienst ala gewoon dienstplichtige 
wegens penoonlijke onmisbaarheid is afge
wezen, geen zodanige wijziging is ingetreden 
in de omstandigheden, op grond waarvan 
deze beschikking werd genomen, dat hier
door een nieuwe behandeling gerechtvaar
digd zou zijn; 

dat derhalve de bestreden beslissing van 
Onze Minister van Oorlog behoort te wordm 
pbandhaafd; 

Gaien de Diemtplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belaat enz. 

(A.. B.) 

3 November 19.fl. ARREST van de Hoge 
Raad. (Armenwet art. 63). 

De Gemeente komt in hoger beroep 
van de beschikking des Kantonrech~ 
waarbij zekere uitkedngen (minder dan 
gevraagd) zijn vastgesteld. De Rechtb. 
acht bij het onderzoek ln raadkamer 
niet gebleken, dat de ondersteunde 
armlastig- ia_ en w1Jst het inleidend ver
zoek ar. 

Geen der In het middel aangehaalde 
wetsartikelen verzet er zich tegen, dat 
de rechter, bij zijn verhoor overeen
komstig art. 65, Ud %, J0

• art. 67, lid 2, 
Armenwet n.a.v. een ingesteld hoger 
beroep, bevtndende, dat het wettelijk 
ver.haalsrecht ontbteekt, die omstan
digheid aan zijn beslissing ten grond
slag legt. 
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VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
B. en W. der gemeente Haarlem, ten deze 

optredende voor en ter vertegenwoordiging 
van die gemeente ingevolge het bepaalde in 
art. 63 lid 3 der Armenwet, (adv. Mr W. 
Blacbtone); 

Requestranten hebben zich, overeenkom
stig artt. 63, 64 sub 1 ° en 65 der Annenwet, 
gewend tot den Kantonrechter te Hilversum 
met verzoek te bepalen, dat door hen, die 
periodieke inkomsten aan Mej. A. V., wo
nende te H., venchuldigd zullen sijn of wor
den, daarvan zal worden uitgekeerd aan de 
gemeente Haarlem: 

le. f 1.,04 per week wegens reeds ge
maakte kosten van ondersteuning ad 
f 191,96 vermeerderd met f 9,96 per week 
vanaf 13 Februari 1949 tot de datum der 
belchikking; 

2e. f 9,96 per -.eek, ingaande op de da
tum der beschikking, zolang als de verzor
ging van F. B., moeder van gerequestreerde, 
wonende te H., zal duren. 

Bij beschikking dd. 7 April 1949 heeft 
genoemde Kantonrechter de in te houden 
ell aan requestranten af te dragen bedragen 
va~esteld op: 

a. geregeld een bedrag van f 0,50 per 
week, totdat een bedrag van f 150, hetwelk 
de gemeente ten behoeve van de onder
steunde reeds had besteed, zal zijn aange
zuiverd; 

b. geregeld een bedrag van f 6 per week, 
zolang de gestelde ondersteuning zal duren. 

Requestranten zijn van deze beschikking 
in a~l gekomen en hebben op de gronden, 
vermeld in het app~lrequest - te kennen 
uit de expeditie van na te noemen beschik
king der Rechtbank - verzocht de beschik
king des Kantonrechters te vernietigen en 
opnieuw rechtdoende de als voormeld ten 
laste van Mej. A.V. in te houden en aan 
requestranten uit te keren bedragen vast te 
stellen op: 

te. f 1,04 per week wegens het door haar 
tot de datum der ap~l-beechikking ver
schuldigde ad f 302,27, vermeerderd met 
f 9,96 per week vanaf 1 Mei 1949 tot de da
tum der beschikking; 

2e. f 9,96 per week ingaande op de datum 
der appèlbeschikking, zolang als de verzor
ging van F. B. voornoemd zal duren; 

De Rechtbank te Amsterdam, Eerste Ka
mer B, heeft bij beschikking dd. 30 Juni 
1949 de beschikking des Kantonrechters 
vernietigd en der requestranten inleidend 
verzoek afgewezen. 

Requestranten komen hierbij van voor
noemde appèlbe9chikking in ca11atie bij Uw 
Raad. 

De Rechtbank heeft aan haar dictum de 
na,roJgende overwegi111en ten grondslag ge
lqd: 

dat appellanten tijdigin hoger beroep zijn 
gekomen van de ten requeste vermelde be-
schikking van de Kantonrechter te Hilver
sum, d.d. 7 April 1949 op grond, dat zij van 

oordeel zijn, dat de Kantonrechter de te be
palen uitkering op een te laag bedrag heeft 
bepaald; 

dat de Rechtbank in zaken betreffende de 
Armenwet rekening mag houden met alle 
haar tijdens het onderzoek gebleken feiten, 
ook al valt dit onderzoek buiten het terrein • 
der voo~edragen grieven; 

dat biJ bovengenoemd verhoor is komen 
vast te staan, dat de ondersteunde - de 
moeder van geïntimeerde - een grote wo
ning te H. voor de prijs van f 84 per maand 
in huur heeft, van welke woning zij verschil
lende kamers verhuurt, en dat zij van haar 
onderhuurders in totaal f 115 per maand ont
vangt; 

dat voorts is gebleken, dat ondersteunde 
een bedrag van f 30,40 per maand over
houd,t dat zij vrij woont en dat zij boven
dien een dame in de kost heeft, die haar 
voor kost en inwoning f 15 per week be
taalt; 

dat de Rechtbank van oordeel is, dat 
laatstgenoemd bedrag te laag is en voor ver
hoging in aanmerking komt, terwijl onder
steunde zich de kosten van de telefoon, die 
zij blijkens voormeld verhoor in haar woning 
heeft en die op haar naam staat, kan bespa
ren, door die telefoon af te schaffen; 

dat de Rechtbank bij het onderzoek in 
Raadkamer derhalve niet is gebleken, dat 
genoemde ondersteunde armlastig is in den 
zin der Armenwet, weshalve geïntimeerde, 
die als dochter verplicht is haar moeder te 
ondersteunen, in de gegeven omstandigheden 
geen bijdrage voor de ondersteuning van 
haar moeder behoeft te betalen; 

dat de beschikking van de Kantonrechter 
te Hilversum derhalve moet worden vernie
tigd en het inleidend verzoek van appellan
ten moet worden afgewezen; 

Dusdoende, heeft de Rechtbank haar 
rechtsmacht overschreden met betrekking 
tot de artt. 48, 3S2, 345, 347 en 348 Rv., 54 
R. 0., 463 B. W., l, 28, 29, 30, 63, M, 65, 66 
en 67 der Armenwet, althans genoemde ar
tikelen geechonden of verkeerd toegepa1t. 

Ten onrechte immer• heeft de Rechtbank, 
op der requestranten appèl - hetwelk uit• 
sluitend de strekking had hetgeen ingehou
den en uitceke-:,rd moest worden te doen 
vaststellen op hogere bedragen dan door den 
Kantonrechter was ccechied en de rechta
strijd tuaen. partijen slechts in zoverre aan 
het oordeel van den a~lrechter onderwierp 
- een beslinin& gegeven ingevolge welke er 
niets ingehouden en uit&ekeerd behoeft te 
worden, waarbij de Rechtbank: dus, de strek
kin& en omvang van het a~l nccerend, dit 
deed strekken ten nadele van requestranten 

Ter ondersteuning van dit middel wijzen 
requestranten op het arrest H. R. 25 April 
1938 N. J. 1938 No. 995, hetwelk een nqe
noeg gelijke caauspositie betreft. 

Bij de formulering van haar 2e overwe
ginc heeft de Rechtbank zich klaarblijkeJ,fk 
laten leiden door H. R. 23 Juli 1943 N. J. 
1943 No. 634 (ad middel I), maar naar der 
requeetranten mening geeft dit arrest met-
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temin aan de beslissing der Rechtbank gl!l!n 
steun. De casuspositie waarop, dat arrest be
trekking heeft, was immers een geheel an
dere dan de onderhavige: wel was ook daar 
de Rechtbank gegaan buiten het terrein van 
de ( door den veroordeelden alimentatie
plichtige)) voorgedragen grieven, maar haar 
bealilling bleef niettemin binnen de gremen 
van het appêl, hetwelk dáár immers de strek
kine had het door de verlwende inatantie 
nageatreefde verhaal te doen afwij.en. Hier 
daarentegen ia, gelijk boven betoogd, de 
Rechtbank geg~ buiten de grenzen van 
het appèl, hetwelk immen alechta tot verho~ 
gq der veroordeling ■trekte. 

Vooralenog zien requestranten, ondanks de 
algemeen gehouden formulering van het ar
rest van 1943, geen aanleiding te veronder
stellen, dat, naar de meniq van den Hogen 
Raad in Armenwetzaken elk app~l, ondanks 
de daarbij door den appellant getrokken 
grenzen, rechtens onbeperkt .zou zijn van 
omvang en steeds de gehele rechtutrijd aan 
het oordeel van den appèlrechter zou onder
werpen. De verhaelaprocedure der Armenwet 
immers moge informeler zijn dan de gewone 
civiele procedure (niet informeler echter dan 
meniae andere request-procedure!), er ia, 
naar het requestranten voorkomt, geen wet
telijk of ander a8Jllmoping1punt om aan het 
appèl hier een ander karakter toe t:e kennen 
dan dáár. 

Slechu vergt, wellicht, een rationele in
terpretatie van art. 67 lid 1, dat veranderde 
om1tandigheden reeds in appèl tot wij.ziging 
van de beslissing van den Kantonrechter 
kunnen leiden, ook al zou zulks buiten de 
11remen van het appèl gaan en ten nadele 
van den appellant strekken (cf. analoctce 
H.R. 15 Aug. 1947, N. J. 1949 No. 12). 

Dit uitzonderingsgeval doet zich ten deze 
echter niet voor; bij vergelijking der beide 
belchik.kingen blijkt, dat Kantonrecht.er en 
Rechtbank essentieel dezelfde feiten voor 
.zich hebben gehad en alleen in hun waar
dering daarvan verachillen, waardoor de 
Kantonrechter kwam tot het oordeel~ dat 
ondenteuning inderdaad noodr;akelijk was 
en i1, de Rechtbank daarentegen dat deze 
ondersteunde niet armlastig i1. 

Op bovenetaande gronden wenden reque9-
tranten .zich tot Uw Raad met het eerbiedig 
ver.zoek de beKhikking, waarvan beroep, 
te veroietigen met aodanige verdere beslis
sing als Uw Raad zal vermenen te behoreq. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft 4'CJ'biedic te kennen: 
A. V., onderwijaer, wonende te H., (adv. 

Mr C. R. C. Wijekerheld Siedon,.); em.; 
dat de gerequestrearde van menlnc i1, dat 

de Rechtbank bij hare voormelde betçhik
kin:g ten unzien van de in het verzoek
schrift van requestranten aangehaalde arti
kelen noch hare rechtsmacht heeft over
sch11eden noch we artikelen heoft pachon
den of verkeerd toegepast; 

dat geen dezer wetaartikelen de Rechter 
verbiedt bij diens beali81ing op het overeen• 
komstig art. 63 j 0

• art. 67 lid :2 Armenwet 
aangebr~ht appèl van een beachikking, 
waarbij verhaal i1 toegekend ter zake van 
kosten van armcnver.zorgiq, in volle om
vang rekening te houden met alle feiten, 
welke hem tijdana het onder%0ek zij11 geble
ken; 

dat een .zodania onder.zoek mede omvat 
een toetsing van de aangevallen beschik
kÏDK aan wetavoonchrifteo, welke de open
bare orde betreffen; 

dat art. 28 Armenwet kennelijk de open
bare orde betreft, immer uitdrukking geeft 
aan het door de wetgever vereist:e, aubai" 
diaire karakter der burgerlijke Arme11,verzor
ging, ~odat de rechter - ook in hoger be
roep - heeft te onder.zoeken de vraag of de 
onderateuning i1 verleend onder in acht ne
ming van de voorwaarden, daarvoor in dat 
wet,artikel ge1teld cm dut aan een arme in de 
zin van de Armeuwet; 

dat dan ook de Rochter - .zo in eente 
aanlei ela gelijkelijk in hoaer beroep - ter 
beantwoording van deze vraag bevoegd ia 
zijn onderwek uit t.e &trekken ook buiten het 
terrein der door partijen ter bealisaing voor
gele.gde rechtastrijd en dus met name in het 
laatatbedoelde geval diens onder.zoek naar 
en beslissing omtrent de feiten niet beperkt 
ia door de grenzen van het inge,itelde appèl 
en/of. tot het terrein der voorgedragen grie
ven; 

dat dit alle, te meer klemt, nu niet blijkt 
dat requeatrantea. in cauatie er zich tegen 
hebben verzet, dat door gerequestreerde op 
vermindering of tenietdoening der door de 
Kantonrechter vastgestelde uitkeriog werd 
aangedJ'oncen; 

dat derhalve in casu de Rechtbank, over
wegende op grond van de haar ten proceese 
gebleken feit.en dat de door- requestranteo 
ondenteunde moeder van de gerequeatreer
de niet ia gebleken armla,tig te zijn in de .zin 
der Armenwet, terecht het inleidende ver" 
zoek van requeetranten tot verhaal der kos
ten heeft af11ewezen; 

Weshalve de gerequeatreerde de eer heeft 
Uw Raad te ver.zoeken h.et ingediende be
roep te verwerpen. 

Conclusie Adv.-Oen. Mr Hooykaas. 

0. dat het middel niet gegrond voorkomt; 
dat het uitgaat van de cedachte, dat in 

procedun:s tot verhaal van gerpaaJrte kos
ten iDEevolge de artt. 63 en vlgde Yan de 
4rmenwet een ingesteld hoger beroep niet 
ÏPIK) jure de gehele reeht:89trijd aan de ho
gere rechter onderwerpt, doch niet verder 
strekt dan de gremen, bij het imtellen van 
het appàl aangegeven; · 

dat dit becimel, behouden, beperkingen, 
van kracht ia in civiele procedureeJ doch in 
strijd komt met het karakter van het pu
blieke recht en dan ook niet geldt voor pro. 
cedures van publiekrechtelijke aard: vg. artt. 
424. lid 2, en 441, lid 1, Sv., art. 53, lid 2, 
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van de Beroepswet, art. 61, lid 1, van d~ 
Ambtenarenwet 1929, ens.; 

dat dus ,de door het middel van cassatie 
opgeworpen vraag ie terug te brengen tot 
deze andere, of de verhaal-procedures krach
tens de Armenwet privaatrechtelijk of pu
bliekrechtelijk karakter bezitten; 

dat het laatste het geval is, daar zij een 
op het publieke recht berustend verhaal re
gelen van uitgaven, krachtens dit.zelfde recht 
gedaan; 

dat het dan ook niet juist ie, dat in deze 
procedures de grenzen van het ap~l door 
partijen worden bepaald: vgl. de arresten 
van Uw Raad van 23 Juli 1943, N. J. 1943 no. 
634 en 15 Augustus 1947, N. J. 1949 no. 12; 

dat de bovenaangegeven oplossing voort
vloeit uit het karakter van het te dezen toc
p~selijke recht, doch, daarvan afgezien, ook 
uit sociaal oogpunt wenselijk moet worden 
geacht; 

dat toch een beroepshandeling tusaen een 
publiekrechtelijke instantie en particulieren, 
welke aan deze laatsten enkel zwaardere 
lasten zou kunnen opleggen, een hatelijk ka
rakter .zou bezitten en het aanzien ~ de 
Overheid niet zou ten goede komen; 

dat waar, gelijk Schotten aantekende on
der het arrest van Uw Raad van 25 April 
1938, W. en N. J. 1938 no. 995, incidenteel 
beroep in zaken als de.ze niet mogelijk ia, 
een tegengestelde oplossing de personen, op 
wie verhaal wordt gezocht, .zou noodzaken 
steeds van de beslissingen in eerste aanleg 
in deze zaken in appèl te gaan; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge R~ad, enz.; 
0. ten aanzien van het voorgestelde mid

del van cassatie: 
dat geen der aangehaalde wetsartikelen er 

zich tegen verzet, dat de rechter, bij zijn ver
hoor overeenkomstig art. 65 lid 2 juncto art 
67 lid 2 van de Armenwet naar aanleiding 
van een ingesteld hoger beroep, bevindende, 
dat het wettelijk verhaalsrecht ontbreekt, die 
omstandigheid aan .zijn beslissing ten grond
etag legt; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

.J No1>embe,- 19.fl, ARREST van de Hoge 
Raad. (Huurprijsbeslutt 1940 art. 8). 

Wat er zij van de etelllng-, dat het 
Prijzenbureau voor 0. Z. bevoegd zou 
zijn den hoogst melaatbe.ren huurprijs 
van gestoffeerde en/of gemeubl]ee~ 
kamera, inclusief het gebruik van stof
fering en meubtlalr, vast te stellen, in 
teder lf8Val beeft een mdantg besluit 
ween terugwerkende kracht. Het werkt 
eerst nadat het door mededeling aan be
langhebbenden openbaar is gemaakt. 

Uit het gestelde feit, dat het Prijzen
bureau bij besluit van 25 Aug. 1947 een 

hoogst toelaatbaren huurprijs heeft 
vastgesteld, volgt dus. niet, dat de van 
1 Febr. tot en met 31 Aug. 1947 tuesen 
partijen geldende huurprijs op hetzelfde 
bedrag moet worden gesteld. 

1. P. A. Hengstz, echtgenote van J. H. 
R. Oasperu, wonende te Batavia (lndone
si~); 

2. J. H. R. Oasperu, wonende te Bata
via (Indonesië), zo voor zich als tot bijstand 
en machtiging zijner sub 1 genoemde echt
genote, eiaen tot cassatie van een op 11 No
vember 1948 door de Arr.-Rechtbank te 
's-Oravenhage tueaen partijen gewezen von
nis, adv. Mr G. W. Bannier, (gepleit door 
Mr Bannier); 

tegen: 
M. C. Roozenburg. gescheiden echtgenote 
van M. H. Stam, verweerster in ca11Satie, 
adv. Mr Tb. Bakker, (gepleit door Mr Kist). 

De Hoge Raad,enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat de eisers - verder te noemen Hengsu 

en Oaspertsz - voor den Kantonrechter te 
's-Oravenhage hebben gevorderd. dat ver
weenter - verder te noemen Roozenburg 
- zal worden veroordeeld tot betaling van 
f 455, zu.lka op de volgende gronden: 

dat Hengetz per 1 Februari 1947 van Roo
.zenburg he~ft gehuurd een gemeubileerde 
en gestoffeerde voorkamer met medegebruik 
van de keuken van de eente-etage-woning 
aan de Fahrenheitstraat 474 te 's-Oraven
hage tegen een huurprijs van f 100 per 
maand; dat het Hoofd van het Prijzenbureau 
voor Onroerende Zaken in het ambtsgebied 
's-Oravenhage bij besluit van 25 Augustus 
1947 heeft besloten dat de hoogst-toelaatbare 
huurprijs ván het gehuurde f 27 per maand 
bedraagt, verhoogd met de werkelijke kosten 
van gas, licht en water; dat deze laatste kos
ten ex aequo et bono gesteld moeten worden 
op f 8 per maand; dat derhalve Hengm 
krachtens de door haar met Roozenburg aan
gegane huurovereenkomst en gelet op het 
besluit van het Prijzenbureau aan Roo.zen
burg venchuldigd is een bedrag van f 35 per 
maand; dat Hengst.z echter van 1, Februari 
tot en met 31 Augustus 1947 aan Roo.zen
burg e"'!n bedrag van f 100 per maand heeft 
betaald en alzo een bedrag van f 65 per 
maand over deze periode onverschuldigd 
heeft betaald; 

dat de Kantonrechter deze vordering heeft 
toegewezen; 

dat de Rechtbank in hoger beroep het von
nis van den Kantonrechter heeft vernietigd 
en aan Hengstz en Oasperu hun ei• heeft 
ont.zegd, na te hebben overwogen: 

"dat appellante in het eerste onderdeel der 
tweede grief betoogt, dat het Hoofd van het 
Prijrenbureau in rijn besluit van 25 Aug. 
1947 zijn bevoegdheid heeft overschreden 
daar het Huurprijsbesluit 1940 slechts voor
schriften geeft met betrekking tot onroe
rende zaken en het Prijzenbureau voor On
roerende Zaken, genoemd in art. 1 van het 
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Huurprijauitvoeringabesluit 1941 zijn beslis
singen of prijavastttellingen slechts mag 
geven met betrekking tot onroerende saken, 
zulks terwijl in casu een huurprijs ia vastge
steld tevens voor het gebruik van stoffering 
en meubilering; dat inderdaad bedoeld be
sluit van 25 Augustus 1947 aldus moet wor
den verstaan dat een prijs van f 27 per maand 
wordt vastgesteld voor huur van een gemeu
bileerde en gestoffeerde voorkamer met me
degebruik van keuken; dat tot deze vast
stelling voor .zover deze mede omvat de stof
fering en meubilering het Prijzenbureau op 
de grond in de grief genoemd niet bev9Cgd 
was en dit evenmin ia geworden door de Be
schikking Del:egatie aan Prij.zenbureaux 1946 
(Stct. 13 Juni 1946 no. 114) daar deze be-. 
schikking in art. 1 de Prijzenbureaux wel de 
bevoegdheid verleent ten aanzien van de 
stoffering en meubilering in afwijking van de 
hoogst toelaatbare huurprijzen voor afzon
derlijke pel'90nen of groepen van penonen 
andere prijzen vast te stellen, doch niet toe
staat om voor een ieder bindend de hoogst 
toelaatbare huurprijs voor deze .zaJ[en te be
palen; dat derhalve waar door partijen ~én 
prijs werd bepaald voor de huur van woon
ruimte met stoffering en meubilering en me
degebruik van keuken, het besluit van het 
Prijzenbureau van 25 Augustua 1947, ten 
aanzien van -de stoffering en meubilering 
onbevoegd genomen, geen grondalag voor de 
eis van geïntimerde kan .zijn;" 

0. dat Hengstz en Gaspersz tegen dit von
nis opk~en met het navolgende middel van 
cassatie: 

,,S. of v. t. van de artt. 168 Grondwet, 20 
R. o.. 14 Alg. Bep., 1269, 1356, 13 71, 1372, 
1373" 1395 en 1584 B. W., 48, 59, 347 en 353 
R~., 3, 4 en 5 der Prijaopd.rijvings- en Ham
sterwet 1939, 1, 2, 3 en 4 der Prijzenbeschik
king 1940, No. 1, 1. ~. 3, 5, 7 en 8 van het 
Huurprijsbealuit 1940, 1, 4, 5 en 6 van het 
Huurprijnitvoeringabesluit 1941, 1, 3 en 18 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen in 
verband met de bij dat Besluit behorende 
lijst C, 2 van de Beschikking van de Minister 
van Handel en Nijverheid, van Landbouw, 
Vinerij en Voedselvoorziening en van 
Scheepvaart van 18 Februari 1946, No. 2301/ 
J.Z. Afd. Jur. Zaken (Stct. van 19 Februari 
1946 No. 35), 1 en 2 der Wet van 11 Mei 
1946 (Staatsblad No. G 116) en 1 der Be. 
schikking Delegatie aan Prij.zenbureaux 1946 
(Stct. van 13 Juni 1946 No. 114). 

doordat de Rechtbank heeft beslist als bo
venvermeld, 

ten onrechte, daar, nu het Prijzenbureau 
voor Omoettnde Zaken, als bedoeld in art. 
1 van het Huurprijauitvoeringsbesluit 1941, 
bevoegd ia ingevolge dat artikel de hoogst 
toelaatbare huurprijs v841t te nellen van een 
onroerende zaak en datzelfde Prijzenbureau 
ingevolge art. 1 van de Beschikking Dele
gatie aan Prijzenbureaux 1946 (Stct. van 13 
Juni 1946 no. 114) bevoegd is ten aanzien 
van de stoffering en :meubilering van ver
huurde !kamen, in afwijking van de hoopt 
toelaatbare 'huurprijsen ingevolge de Prij-

zenbeachildring 1940 No. 1 voor afzonderlijke 
personen of groepen van personen andere 
prijzen vaat te at.ellen, dit Prijzenbureau ge-. 
acht moet worden ook bevoegdelijk de hoogat 
toelaatbare huurprijs van gestoffeerde en/of 
gemeubileerde kamen, inclusief het gebruik 
van stoffering en meubilair, te kunnen vast
stellen. terwijl zodanige prijsvaatatelling be
wijskracht kan hebben ten aanzien van de 
hoogst toelaatbare huurprija van de betref
fende goederen, zoala deze gold op een tijd
lllÎP. aan die prijavaststelling voorafgaande;" 

0. daaromtrent: 
dat, wat er zij van de stelling van het mid

del, dat het Prijzenbureau voor Onroerende 
Zaken bevoegd is den hoogst toelaatbaren , 
huurprijs van geatoffeerde en/of gemeubi
leerde kamen, inclusief het gebruik van stof
fering en meubilair, vast te stellen, de te de
zen ingestelde vordering door de daaraan ten 
grondalag gelegde feiten niet wordt gerecht
vaardigd; 

dat immen een .beeluit als het onderhavige 
geen terugwerkende kracht heeft en dus eerst 
werkt nadat het door mededeling aan be
langhebbenden openbaar is gemaakt, zodat 
uit het enkele feit, dat het Prijzenbureau bij 
besluit van 25 Augustua 1947 een hoogst toe
laatbaren huurprijs heeft vastgesteld, niet 
volgt, dat de voor het tijdvak van 1 Februari . 
tot en met 31 Aug. 1947 tussen partijen gel
dende huurprijs op hetzelfde bedrag moet 
worden gesteld; 

dat voorts het in het slot van het middel 
gevoerde b~toog, dat de prijavaatstelling van 
het Prijzenbureau bewijskracht kan hebben,. 
niet ter.zake dienende ia, nu blijkens het bo
venstaande de Rechtbank tcn:cht heeft ge
oorde~ld, dat het bij dagvaarding gestelde 
niet tot toewijzing der vordering kan leiden; 

dat het middel mitsdien niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

Post alia: 
Bij arrest van 23 December 1947, 48 No. 

145 achtte de Hoge Raad het Prijzenbureau 
Onroerende Zaken niet bevoegd tot vamtel
ling van een huurprije voor een perceel met 
iDVentaris. Het arrest van 29 Juni 1948, 49 
No. 101 kwam evenwel op deze beslissing 
terug en oordeelde het Ptjjzenbureau daar
toe wel bevoegd Qp grond van een overwe
ging_ letterlijk weergegeven in het voorge
stelde middel. Niettegenstaande de daarom
trent uit de noot van W. P. om1er H. ~- 7 
Dec. 1948 No. 189 blijkende twij!e4 lllftll..ik: 
te mogen veronderstellen, dat Uw .Raad géc;n_: 
tennen zal vinden-om van laatstgenoemd a,;- . 
rest wederom af te wijken, zodat het .middel. 
het anders luidende oordeel der Rechtbank 
bestrijdende, mij gegrond voorkomt. 

De beyaegdheid van het Prijzenbureau 
brengt intussen niet mede, dat zijn besluit 
ten aan.zien van_ de daarbij vastgestelde hulD'
prijs terug werkt op, over een tijdvak, voor
afgaande aan de dagtekening van dat besluit, 
reeds bedongen en aangenomen huren. (v.g: 
H.R. 7 Dec. 1948/49 No. 189). 
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De beslissing der Rechtbank zoude due, 
hoewel ten onrechte gegrond on onbevoegd~ 
heid van het Prijzenbureau, toch juist kun
nen blijken, voorzover het besluit van het 
Prijzenbureau van 2 5 Augustus 194 7 van 
geen invloed ware te achten op voordien 
reeds berekende en betaalde huur. Weshalve 
dan ook kennelijk aan het slot van het mid
del wordt 1eateld, dat de prijsva1btelling 
van het Prijzenbureau bewijskracht kan heb
ben ten aanzien van de hooist toelaatbare 
huurprije van de betreffende goederen, zoal■ 
deze gold op een tijdstip, aan die prijavast
stelling voorafgaande, welke stelling weder 
woordelijk is ontleend aan het reeds genoem
de arrest van 29 Juni 1948, 49 No. 101. 

Het valt echter m.i. te betwijfelen, of de 
juistheid van deze stelling wel mcdebrengt, 
dat de enkele vermelding van de inhoud 
van het be1luit van het Prijzenbureau als 
voldoende grondslag voor de ingestelde vor
dering kan gelden. Daar immers, naar ik 
meen, aan dat besluit geen terugwerkende 
kracht toekomt, is de, voor partijen bindende, 
hoogst toelaatbare, huurprijs over het tijd
vak. aan dat besluit voorafgaande, niet die, 
welke in het besluit is vastgesteld, doch de 
prijs, die geldend zoude zijn geweest krach- • 
tem art. 2 van het Huurprijabesluit 1940 en 
de Prijzenbeschikking 1940 No. 1. Al moge 
het besluit van het Prijzenbureau eventueel 
mede als bewijs voor laatstgemelde prijs 
kunnen gelden. dan komt het mij toch, voor
al voorzover het mede betreft de huurprijs 
van het meubilair, dat uitteraard aan slij
tage en due aan waardevermindering ondtt
hevig ia, alleszins onzeker voor, of en in hoe
verre de op een later tijdstip vastgestelde 
huurprijs als maatstaf en dus als bewijs mag 
gelden voor de in de voorafgaande periode 
geldende hoogst toelaatbare prijs. Indien Uw 
Raad op die grond van oordeel mocht zijn, 
dat de enkele vermelding van het besluit 
van het Prijzenbureau niet als voldoende 
grondslag voor de ingestelde vordering kan 
gelden, zoude m. i. niettegenstaande de ge
grondheid van het middel, het cassatieberoep 
moeten worden verworpen, daar immers ook 
dan de beslissing der Rechtbank, dat het be
sluit van het Prijzenbureau geen grondslag 
voor de vordering van eiseresse kon zijn, zij 
het op andere grond, juist ware te achten. 

Intussen meen ik echter toch, rekening 
houdende met de mogelijkheid, aan het slot 
van het middel ten aanzien van de bewij1-
kracht van het besluit van het Prijzenbureau 
gesteld, te moeten concluderen tot vernieti
ging van het bestreden vonni1 en tot terug
wijzing der zaak naar de R~htbank ter ver
dere besliaing, terwijl de kosten op de be. 
handeling van dit geding in cassatie geval
len alsdan, naar het mij wil voorkomen, zou
den .zijn voor het te behouden teneinde te 
worden gebracht ten laste van die partij, 
welke uiteindelijk in het ongelijk zal worden 
gesteld. 

(N. J.) 

5 November 1949, KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

Daar de op de betrokken scholen in 
gebruik zijnde methode voor het geven 
van godsdienstonderwijs op methodische 
en didactsche gronden als verouderd 
moet worden beschouwd en de school
besturen terecht de voorkeur geven aan 
een andere methode, worden door het 
aanschaffen van de bij deze methode ge
bruikte leermiddelen de normale eisen 
niet overschreden. Dit is echter wel het 
geval met het aanschaffen, in de huidige 
tijdsomstandigheden, van een kostbaar 
hulpmiddel als de filmprojector, te min
der nu de stichting "Nederlandse Onder
wijsfilm" de voor het vertonen van on
derwijsfilms benodigde apparatuur be
schikbaar stelt. De omstandigheid, dat 
deze stichting thans nog niet kan be
schikken over voldoende apparatuur om 
in de behoefte aan het vertonen van on
denvijsfilm1 in de scholen ten volle te 
voor.zien, rechtvaardigt niet, dat de 
schoolbesturen deze kostbare appara
tuur voor hun scholen aanschaffen. 

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

door H. van Deutekom te Venlo, lid van de 
gemeenteraad van Venlo, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 11 Juni 
1949, le Afdeling, No. B 8965, houdende on
gearrondverklaring van het beroep van de ap
pellant tegen de besluiten van de raad der 
gemeente Venlo van 9 Maart 1949, 4e Afde
ling, Nos. 61 en 62, voorzover daarbij op ver
zoek van het bestuur der bijzondere lagere 
school Heilig Hartachool, Helbeek 33, en van 
het Rooms-Katholieke Kerkbestuur van de 
Heilige Martinus, als bestuur van de bijzon
dere lagere Sint Mattheüsschool en Sint 
Martinusschool en van de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs Sint Petrus
Canisiusschool aldaar, overeenkomstig art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 medewerking 
is verleend tot het beschikbaar stellen uit de 
gemeentekas van de benodigde gelden voor 
da aanachaffing van leer- en hulpmiddelen, 
in verband met de vernieuwing van de me
thode van god■dienatonderwije, alsmede voor 
de aanachaffing van een filmprojector: 

De Raad van State, Afdeli11g voor de Ge" 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
October 1949, No. 1248/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwija, Kunsten en Wetenschappen van 
29 October 1949, no. 45140, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente V cnlo in .zijn 
openbare vergadering van 9 Maart 1949 No. 
61 op het verzoek van het bestuur der bij
zondere lagere ■chool Heilig Hartschool te 
Venlo om medewerking ingevolge art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor het aanschaf" 
fen van leer" en hulpmiddelen in verband 
met de vernieuwing van de methode voor 
godsdienstonderwij1, alsmede voor het in or-
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de brerwat van 24 door oorlogegeweld beJ 
achadigde benlren, heeft besloten de ge,.., 
vraagde medewerking te verlenên, echted' 
met deze restrictie, dat dett zich ten aan
.zien van de leermiddelen voor het gods
dienatonderwije slechte uitltrekt tot het aanJ 
schaffen van gewone, niet-geillultreerde ka
techismuaen; 

dat de raad hierbij heeft overwogen, dat 
voor de invoering van de godadienstmethode 
"Met Brandend Hart"' wordt gevraagd de 
medewerking voor de aanschaffing van 8 
handleidingen, 220 geïllustreerde katechia
mU88enJ 50 prentenboeken en 50 tebtboek
jet; dat de aangevraagde leer- en hulpmidde
len voor de invoering van deze nieuwe me
thode voor godsdienstonderwijs niet strek
ken tot vervanging van leer- en hulpmidde
len, die tengevolge van langdurig gebruik 
niet meer gebruikt kunnen worden en dat de . 
invoerinc dezer nieuwe onderwijemethodc 
niet geacht kan worden de normale eiaen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
te overachrijden; dat echter in het 3e, 4e, Se 
en 6e leerjaar kan worden volstaan met ge
wone, niet geïllustreerde katechismussen in 
plaats van de gevraagde gei,ustreerde, zodat 
aanschaffing van deze laatste de normale 
eisen wel zou ovenchrijden; dat voorb de 
medewerking voor het herstel der banken 
noodzakelijk geacht moet worden voor de 
goede gang van het onderwijs en dat in art. 
87 der Lager-Onderwijswet 1920 voor herstel 
van oorloasschade art. 72 dier wet van over
eenkomltige toepaaaing wordt verldaatd; 

dat voorts ae raad der gemeente Venlo in 
zijn openbare vergadering van 9 Maart 1949, 
onder no. 62 op het verzoek van het Rooms
Katholiek Kerkbestuur van de Heilige Mar
tinus te Venlo, als be1tuur van de bijzondere 
lagere Sint MattheUuchool en Sint Marti
nusachool en van de bijmndere achool voor 
uitgebreid lag• onderwijs Sint Petrus-Cani
siusschool aldaar, om medewerking overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
heeft besloten de gevraagde medewerking te 
verlenen: 

a. tot het aanschaffen van leer- en hulp
middelen voor de invoerinc van de methode 
voor godsdienatonderwijs "Met Brandend 
Hart"' in verband met de vernieuwing van 
de methode van dit onderwijs aan de &enoem
de beide lagere scholen. echt.er met d~e re
strictie, dat deze medewerkinc zich alechta 
uitstrekt ten aanzien van de gevraa1de kate
chis11u111Cn tot 160 &ewone, uiet-&eillustrecr
de exemplaren per school; 

b. tot het aanachaffen van een filmpro
jedor voor het gebruiken van de achooUilma 
der Nederlandse Onderwijs Filmcentrale, 
zulks voor de drie echolen in combinatie met 
de bijzondere Heilig Hartachool te Venlo; 

terwijl de gevraagde medewerking voot 
het aanbrengen van een radio-installatie aan 
da 1enoemde acholen voor het deelnemen aan 
radio-leaen. werd geweigerd; 

dat de raad hierbij heeft overwogen, dat 
voor de invoering der nieuwe gocbdienst-

onderwijsmethode voor elke der beide lagere 
acholen worden gevraagd 6 handleidingen, 
200 geïlluatreerde katechiunu11en, 50 pren
tenboeken en 50 t.clmtboeken: dat de invoe
ring der godadienltmethode "Met Brandend 
Hart'' aan deze scholen niet strekt tot vet• 
vanging van leer- en hulpmiddelen, die ten
gevolge van langdurig gebruik niet meer ge
bruikt kunnen worden en dat de invoering 
dezer methode niet geacht kan worden de 
normale ei.een aan het geven van lager on
derwijs te atellen te ovenchrijden; dat ech
ter bij het onderwijs aan de leerlingen van 
het 3e, 4e, Se en 6e leerjaar kan worden vol
staan met gewone, niet-geilluatreerde kate. 
chismussen, terwijl in verband met het aan
tal leerlingen der 1cholen een aantal van 160 
katechismuuen voor elke school als voldoen
de moet worden beachouwd, zodat aanachaf
fing van 200 geïllustreerde esemplaren de 
normale eisen wel zou overschrijden; dat de 
aamchaffing van een filmprojector van be
lang ia voor het onderwijs, terwijl de aan
schaffing van één dergelijk apparaat voor 4 
scholen niet geacht kan worden de normale 
eisen aan het geven van lager onderwijs te 
stellen te overschrijden; dat echter de aanleg 
van een radio-installatie voor de scholen een 
uitgaven zou betekenen, die in de huidige 
omstandigheden in verband met het· nut van 
het radio-ondmwij■ als kla11ikale leervonn 
niet verantwoord geacht kan worden, zodat 
de aanleg de normale eieen vooralsnog wel 
zou overschrijden; 

dat Ged. Staten van Limburg het door H. 
van Deutekom, ingezetene der gemeente 
Venlo, tegen deze raadsbesluiten ingestelde 
beroep bij hun besluit van 11 Juni 1949, no. 
B 8965, te Afdeling, ongegrond hebben ver
klaard, daarbij overwegende, dat uit een in• 
gesteld onderzoek gebleken is, dat de aange. 
vraagde Jeer" en hulpmiddelen onder meer 
strekken ten behoeve van het invoeren van 
een nieuwe methode voor het geven van 
godadi.en■tonderwija, hetgeen noodzakeJijk ia, 
omdat de tot nu toe gebruikelijke op metho
dische en didactische gronden ale verouderd 
moet worden beschouwd en daarom op voor
ac:hrift van het Nederlands Episcopaat door 
de onder zijn goedkeuring venchenen nieuwe 
methode dient vervangen te worden: dat de 
aan te schaffen filmprojector zal worden ge
bruikt ten dien1t.c van een groep van 4 ICho
len en het mogelijk al ~ dat door de 
Nederlandse Onderwij1 Fihncentrale be~ 
achikbaar gesteld didactiacb filmmateriaal 
kan worden benut; dat op deze wij• der
balve rekening wordt gehouden met de hui
dige eieen aan goed c,n vruchtbaar onderwijl 
te nellen; dat Ged. Staten met het Rijb
lChooltoezicbt van oordeel sijn, dat door de 
aanschaffing van bedoelde leer- en hulpmid
delen en de fimprojectDr de normale eiaen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
niet worden overschreden, .:odat het beroep 
van de appellant ongegrond moet worden ge
acht; dat hieraan niet afdoet hetgeen ia ver
meld in de door de appellant in zijn bezwaar
achrift aangehaalde Koninklijke besluiten 
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van 31 December 1938, no. 171, en 27 April 
1939, no. .37 2, aan&ezien in de gevallen, 
waarop deze belluiten betrekking hadden, 
geen sprake was van een noodzakelijke ver
vanging van een verouderde leermethode, 
terwijl de bii Koninklijk besluit van 23 Nov. 
1926, no. 44 \, genomen beslissing onder meer 
betrekking had op de aanschaffing van een 
projectielantaarn voor één echoot, welke aan
schaffing evenwel door het belang van het 
aan die achool te geven ondcrwija geenuina 
werd geboden; 

dat H. van Deutekmn van deze beslitaing 
bij Ons in beroep ia gekomen, aanvoerende, 
dat de onderwerpelijke raadabelluiten in 
strijd zijn met art. 75, tweede lid, der Lager
Onderwijawet 1920; dat deze besluiten, mede 
in verband met de Koninklijke besluiten van 
31 Dec. 1938, no. 17, 27 April 1939, no. 37 en 
van 23 Nov. 1926, no. 44, vernietigd behoren 
te worden; 

0. dat op grond van de overgelegde ambta
berichten moet worden aangenomen, dat de 
op de betrokken acholen in gebruik zijnde 
methode voor het geven van godsdienstonder" 
wijs op metbodiache en didactiache gronden 
als verouderd moet worden beachouwd en de 
schoolbesturen terecht de voorkeur geven 
aan de methode ,,Met Brandend Hart".; 

dat mitsdien met Ged. Staten 1eoordceld 
moet worden, dat door het aanachaffen van 
de bij de even.vermelde methode gebruikte 
leermiddelen de normale ei.sen, aan het ge
ven van lager onderwijs te stellen, niet wor
den ovenchreden; 

dat evenwel het aanschaffen voor de be
trokken scholen van een kostbaar hulpmid
del als de filmprojector in de huidige tijds
ometandigheden niet zou blijven binnen het 
kader van de normale eiae:n, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen; 

dat weliswaar met Ged. Staten en de or
ganen van de Rijksachoolinapectie kan wor
den ingestemd, dat bij het onderwijs van on
derwijsfilms als leermiddel een nuttig gebruik 
gemaakt kan worden, doch dat hieruit nog 
niet volgt, dat de koeten van aan■chaffing 
van een filmprojector langs de weg van art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 uit de ge
meentekas kunnen worden vergoed, te min
der nu de van overheidswege gesubsidieerde 
Stichting "Nederlandse Onderwijs Film" de 
voor het vertonen van onderwijsfilms beoo-
digde apparatuur beschikbaar stelt; 

dat de omstandigheid, dat de Stichting 
,,Nederlandse Onderwijs Film" thans nog 
niet kan beschikken over voldoende appara
tuur om in de behoefte aan het vertonen 
van onderwijafilma in de scholen ten volle te 
voorzien, niet rechtvaardigt, dat de school
besturen deze kostbare apparatuUI' voor hun 
acholen aanachaffen; 

dat dan ook geoordeeld moet worden, dat 
de raad der gemeente Venlo ten onrechte be
sloten heeft, medewerking te verlenen tot 

1 C. V. 1938 blz. 640. 
2 A. B. 1939 blz. 783. 
3 A. B. 1926 blz. 411. 

het aanschaffen van een filmprojector en 
Ged Staten mitsdien het daartegen inge
stelde beroep van de appellant gegrond had
den behoren te verklaren; 

dat derhalve de bestreden beslissing van 
Ged. Staten in dit opaicht niet behoort te 
worden gehandhaafd; 

Ge.zien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Ged. Staten van Lim
burg, dit te vernietigen, voorzover daarbij 
ongegrond ia verklaard het door de appellant 
bij dit college ingesteld beroep tegen het be
sluit van de raad der gemeente Venlo vang 
Maart 1949, 4e Afdeling, No. 62, voorzover 
daarbij is besloten medewerking te verlenen 
tot het aanschaffen van een filmprojector 
voor het gebruiken van de achoolfilm.s der 

. Nederlandae Onderwijs Film.centrale, en, met 
vernietiging van dit gedeelte van genoemd 
raadsbesluit, de ten deze gevraagde mede
werking alsnog te weigeren. 

Onze Minister van Onden,ija, Kunsten en 
Wetenschappen is belast eru:. 

(A.B.) 

5 November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Dienatplichtwet art. 15). 

De omstandigheid, dat appellant als 
onderwijzer aan een bijsondere lagere 
echoot bezwaarlijk kan worden gemist, 
levert niet op een "bijzonder geval" als 
bedoeld in art. 15 le lid onder e. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachikkende op het beroep, ingeateld 

door L. Leijtena. dienstplichtige der lichting 
1946 uit Maastricht, tegen de besli1&i.ng van 
Onze Minister van Oorlog van 21 Juli 1949, 
Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 1723, waarbij aan 
hem vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige wegena aanwezigheid van een bij
zonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 30 
Sept. 1949, no. 1245/11; 

Op de voordracht van Oru:e Minister van 
Oorlog van 28 Oct. 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afd. A 3, S 2, bur. l, no. 
419302; 

0. dat de beslissing van Oru:e Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid, dat de dienstplichtige als ondenrij.zer 
aan de Rooms-Katholieke Jongensschool te 
Heusden. wegens gebrek aan onderwijskrach
ten, moeilijk kan worden gemist, hem, Mi
ni.ter, geen aanleiding geeft de dienstplich
tige te beschouwen als te verkeren in een bij
zonder geval; 

J dat de appellant, in beroep aanvoert, dat 

1 
de belangen van het onderwijs aan de Rooms
Katholieke Jongenuchool te Heusden in ern

' atige mate geschaad zouden worden, wan• 

1 

neer hij, appellant, in werkelijke dienat zou 
moeten opkomen; dat het immers uiterst 
moeilijk is, een onderwijzer voor de.ze achool 
te krijgen, daar Heusden een derde-Jdaa 
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standplaats ia en bovendien, mede door zijn 
gei110leerde ligging, 101licitanten afechrikt; 
dat, bij zijn fodiensttreding, het ondenvija in 
7 klassen door slechts twee onderwijskrach
ten gegeven zou moeten worden, hetgeen 
door de afmetingen van de leslokalen boven
dien onmogelijk ia; 

0. dat met Onze Minister geoordeeld moet 
worden, dat de omstandigheid, waarop de 
appellant zich beroept, namelijk dat hij all 
onderwijzer aan de Roorria-Katholieke Jon: 
gensschool te Heusden bezwaarlijk vervan
gen kan worden, er niet toe kan leiden om 
aan te nemen, dat hier aanwezig it een bij
zonder geval, als ia bedoeld in art. 1 S, le lid, 
onder e, der Dienstplichtwet, hetwelk grond 
zou opleveren om vrijstelling te verlenen; 

dat ook overigens niet ia ge bleken van de 
aanwezigheid van zodanig bijzonder geval; 

Ge.zien de Dienatplichtwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog ia bela1t em. 

(A.. B.) 

$. November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
9?). 

Het iti aannemelijk, dat voor de ver
vulling der nevenbetrekking Vàn bezol
digd administrateur ener bijzondere 
school het hoofd der school de meeat 
aangewezen persoon is. Wel bevinden 
zich onder de overgelegde am btsberich
ten enkele rapporten ven minder gun
stige strekking over appellant, doch 
deze hebben voornamelijk op vroegere 
perioden betrekking. Onder deze om
standigheden bestaat er aanleiding, de 
gevraagde vrijstelling a1anog 'te verle
nen, echter onder vooJWaarde, dat de 
aan de functie verbonden werkzaamhe
den buiten de schooltijden moeten wor
den verricht. Van het recht tot intrek
king der vrijstelling, dat besloten ia in 
de bevoegdheid tot het verlenen ervan, 
kunnen Ged. Staen - behoudens beroep 
op de Kroon - te allen tijde gebruik 
maken, indien de belangen van het on
derwijs dit mochten vorderen. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. J. A. Boelrijk, hoofd der Rooms
Katholieke bijzondere lagere achool, te 
Zwijndrecht, tegen het bealuit van Ged. Sta
ten van Zuid-Holland van -8/16 Maart 1949. 
B. No. 5876 ( 4e afdeling) G. S. No. 89, waar
bij hem, met toepassing van het tweede lid 
van art. 97 der Lager Onderwijswet 1920, de 
gevraagde vrijstelling voor het waarnemen 
van de nevenbetrekking van besoldigd ad
ministrateur .zijner school, is geweigerd. 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
•chillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
Oct. 1949, No. 1247/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenachappen van 

1 Nov. 1949, No, 45.474, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 8 Maart 1949, B. No. 5876, (4e 
afdeling) G.S. No. 89, afwijzend hebben bc
achikt op een verzoek van B. J. A. Boelrijk, 
hoofd der Rooms-Katholieke bijsondere la
gere school te Zwijndrecht, strekkende tot 
het hem verlenen van vrijstelling voor het 
waarnemen door hem van de nevenbettek
king van bezoldigd administrateur sijner 
school; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat adreaaant onderwijs cri leiding als hoofd 
der school, blijkens ingewonnen ambtsbe
richten, te wensen overlaten; dat, nu de 
adressant op een sodanige wijse zijn hoofd- , 
taak vervult. hij niet nog daameven■ een 
andere betrekking dient te bekleden; dat 
toch bij een dergelijke cumulatie van betrek
kingen, in de gegeven omstandigheden, acha
de voor het onderwijs zou zijn te duchten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hem de inhoud van de ambtsberichten, vol
gens w-elke zijn onderwijs en leiding als hoofd 
der achool te wensen overlaten" niet bekend 
ia, doch dat hij te dien aanzien wenst op te 
merken, dat hem sinds het einde van de oor
logsomstandigheden geen enkele op- of aan
merking van de zijde van de Inspectie met 
betrekking tot zijn onderwijs of leiding der 
school is gemaakt; dat hij daarom vermoedt, 
dat de bedoelde ambtsberichten refereren 
aan een inmiddela reeds lang verstreken pe
riode, waarin wel eens bezwaren door de In
spectie tegen zijn beleid werden ingebracht, 
doch dat zij in dit geval niet bewijzen, dat 
thans zijn onderwijs en leiding te wensen 
overláten; dat hij zijn functie nu reeds sedert 
verschillende jaren tot volle teVTedenheid 
van het bestuur der school en van de ouders 
der aan zijn school toevertrouwde leerlingen 
uitoefent; dat dan ook niet te vrezen is, dat 
het bekleden van de functie van administra
teur der school tot nadeel van het onderwija 
zal strekken; 

O. dat het aannemelijk ia te achten, dat 
voor de vervulling van de bedoelde neven
bettèkking, · welke van administratieve aard 
is, in het algemeen het hoofd der school de 
meest aangewezen penoon ia; 

dat weliswaar onder de overgelegde ambts
berichten zich enkele rapporten van minder 
gunatige strekking over de appellant bevin
den, doch dat geoordeeld moet worden, dat 
deze rapporten voornamelijk op vroegere pe
rioden bettekking hebben; 

dat onder deze omstandigheden er aan
leiding beltaat de gevraagde vrijstelling ala
nog te verlenen; 

dat evenwel het belang van het onderwijs 
eist. dat aan deze vrijstelling de voorwaarde 
vèrbonden wonlt, dat de werbaamheden, 
aan deze nevenfunctie verbonden, buiten de 
schooltijden moeten worden verricht; 

dat bovendien de bevoegdheid tot het ver
lenen van de· bierbedoelde vrijstelling het 
recht tot het weder intrekken ervan in zich 
sluit, van welk recht te allen tlijde door Oed. 
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Staten - behoudcna beroep op Ons - ge" 
bruik kan worden gemaakt, indien de be
langen van het onderwijs dit mochten vor
deren; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en vent.aan: 
met vernietiging van de bestreden beali" 

ting van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
8 Maart 1949, B. No.. 5876, ( 4e afdelina) 
G.S. No. 89, aan B. J. A. Boelrijk, hoofd der 
Rooms-Katholieke bijzondere lagere echool 
te Zwijndrecht, tot wederopzegging vrijatel
linc te verlenen voor het bekleden van de 
functie van bczoldi&d administrateur aan de 
genoemde IIChool, met dien verstande, dat de 
werkzaamheden, aan de genoemde bediening 
verbonden, slechta buiten de schooltijden 
mogen worden verricht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten1chappen i■ belaat em. 

(A.B.) 

5 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwij■wet 1920 art. 
13). 

Het inkomen van appellant ia niet 
van die aard, dat voldoende termen 
aanwezig njn, hem een teganoetkomiue 
als bedoeld in art. 13 te verlenen. 

Wij JULIANA, en,;.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M. A. de Rooij te Grave, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 27 April 1949, G. No. 107 Sb, IVe Afde
ling, voor zover daarbij het beroep van ap
pellant tegen het besluit van de raad der ge
meente Grave, van 1 October 1948, R. No. 
47, inzake het verlenen van een tegemoet
koming in de vervoerkosten ovaeenlrom■tig 
art. 13 der Lager Onderwijawet 1920, onge
grond ia verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Batu.ur, cehoord, advies van 12 
Oct. 1949, No. 1220/I; 

Op de voordracht van Ome Mini1tcr van 
Onderwij■• Kunsten en Wetemchappen van 
1 Nov. 1949, No. 45.480, Afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der 1emeente Grave in sijn 
veqadering van 1 Oct. 1948 het ver.zoek van 
M. A. de Rooij aldaar, om een tegemoetko
ming in de kosten verbonden aan het be.zoe
ken van de Prote8tantae bijzondere achool 
voor gewoon leger onderwij1 te O■a door .sijn 
kinderen Maria Adriana en Johanna Adriana 
Marina, heeft afgewesen, zulb op grond van 
de overweging, dat nur de meninc van de 

. raad de financiële toestand van aanvrager, 
die blijkem door hem aelf ventrekte gege
vens een inkomen geniet van :t f 5200 per 
jaar. geen aanleiding 1eelt een tegemoetko
ming uit de gemeentekas te verlenesa; 

dat, nadat M. A. de Rooij van -dit bealuit 
bij Oed. Staten van Noord-Brabant in be
roep was gekomen, dit college bij zijn be
aluit van 27 April 1949, G. No. 107 Sb, IVe 
Afdeling, dit beroep oncecrond heeft ver-

1 klaard op de overwegin&, dat, gelet op de 
1amen1telling van het gezin van de appel
lant en op zijn geldelijke toestand, geen ter• 
men aanwui& zijn aan hem een tegemoet
kominc in de genoemde kosten te verlenen; 

dat de appellant tegen dit be■luit in be
roep aanvoert, dat njn inkomsten f 117,77 
per week bedraeen. terwijl de uitgaven per 
week ala volgt zijn: loonbelasting f 9,84, huur 
f 6, licht, 1• en wat.er f 6,50, dienstbode 
f 18.50, verzekerin&en f 12, groenten f 6• krui
denier f 15, bakker f 7. slager f 6,50, melk en 
boter f 17,50, samen f 104,84; dat hierbij OOI 
de uitaaven voor kleding, achoolgeld, aociale 
laaten, liefdadice en kerkelijke doeleinden 
e.d. komen; dat uit het bovenstaande duide
lijk blijkt1 dat aan hem, appellant, redelijker
wijze niet een extra last mag worden OP&e
legd van f 7 per week voor het vervoer zijner 
leerplichtige kinderen naar de school, waar 
het door hem gewen■te onderwijs wordt 1e
geven; dat hierbij nog dient te worden ge
wezen op het feit, dat te Grave en omgeving 
geen openbare scholen aanwuig zijn, zodat 
hij voor de keuze staat zijn kinderen hetzij 
naar een Rooms-Katholieke school - het
geen van hem als protestant toch bezwaar
lijk kan worden 1everxd - hetzij naar ~ 
der ver verwijdei-de protestantse scholen te 
.zenden; 

0. dat met Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat het inkomen van de appellant 
niet van die aard i1, dat voldoende termen 
aanwesi1 zijn hem een tegemoetkoming in 
de vervoerkosten, als bedoeld in art. 13 der 
Lager Onderwij1wet 1920, te verlenen; 
· dat mit■dien het bestreden besluit moet 

worden gehandhaafd: 
Omen de Lacer Onderw:ij.wot 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaaD: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Miniater van Onderwijs, Kunsten en 

Wet-enachappea ia belast enz. 

7 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT, (Wet autovervoer Personen art. 
10 j 0

• art. 52). 
We1 heeft appellant een vergunning 

voor het uitvoeren van toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer vóór de oorlog 
niet bezeten, doch hij heeft wel in 1939 
een aanvraag ingediend. die hij later 
heeft ingetrokken, omdat hij niet meer 
ovei- de door hem gebezigde motorrijtui
gen beschikte, hetgeen geen gevolg van 
de vrije wil■be9chikking van appellant 
ÎI reweeat. Op crond hiervan wordt hier 
een bijzonder geval aanwezig geacht, 
dat aanleiding geeft appellant almoc een 
vergunning te geven. 

Wij JULIANA. ens.; 
Beechikkende op het beroe~ inge1teld 

door C. F. Middelk:oop te Boskoop, teten de 
beschikking van de Commiuie Vergunnin
gen Penonenvervoer van 22 Maart 1948, No. 
Zb. 30-T 208, voorzover daarbij het aantal 
motorrijtuigen, dat door hem voor de uit-
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voerinc van toetwagenritten en ongeregeld 
vervoer mag worden gebengd, niet op drie 
ia ge1teld; 

De Raad van State, Afdelina voor de Ge
schillen van Beatuur, gehoord advie1 van S 
Oct. 1949, No. 1255/I; 

Op de voordracht van Ome Minl1ter van 
Verkeer en Watentaat van 31 Oct. 1949, No. 
AII/84997, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer; 

O. dat de Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer bij bovengenoemde beachikking 
aan C. F. Middelkoop te Boakoop vergunning 
heeft verleend voor de uitvoering van toer
wegenritten en ongeregeld vervoer, onder 
voorwaarde, dat hiervoor voorlopig I!~ mo6 

torrijtuie mag worden gebezigd, met dien 
ventande, dat in geen geval materieel, dat 
naar het oordeel van de Rijksinspecteur van 
het Verkeer, hoofd van het diatrict Zuid
Holland van de Rijkaverkeeninapectie te 
Rotterdam, voor de uitoefening van auto
busdiensten en/of de uitvoering van aroepa
vervoer ter beechikking moet blijyen, mag 
worden gebezigd, geldende deze vergunning 
tot en met 31 Dec. 1950; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat de aanvrager in 1939 een aan
vraag om vergunning heeft inaediend, welke 
op verzoek van de aanvrager niet in behan,. 
deling ia genomen, aangezien niet meer ovei, 
een autobus werd be1chikt, tengevolge van 
mobilisatie- of oorlogsom■tandigheden; dat 

de aanvrager thans de exploitatie van het 
voorheen door hem uitgeoefende bedrijf we
derom ter hand kan en wil nemen; dat de 
ontwikkeling van de in de oorlog em1tig 
verstoorde vervoerverhoudincen nog niet zo 
ver ia gevorderd, dat over voldoende gege
vens kan worden beschikt, nodig voor de 
vaatstellinc van grondslagen voor de vergun
ningverJening ten behoeve van een redelijke 
en duuname regeling van de uitvoering van 
toerwagcmritten en oncereceld vervoer, ala
mede voor het bepalen van het aantal dam-.. 
bH te bezicen motorrijtuiacn; dat het mib
dien aanbeveling verdient om de vergun
ningverlenging, behalve in bijzondere geval
len, te beperken tot vroegere houden ener 
bedrijf1veraunning. als bedoeld in de Wet 
Autovervoer Personen, en ondernemingen, 
die van het uitvoeren van toerw"enritten 
en oncere1eld vervoer voorheen hun bedrijf 
maakten en dit hebben voortgezet tot mo• 
bili•tie- of oorlogtomltandighedtn dit on• 
mogelijk maakten, voor zover- noe of weer 
aan het wrvoer deelnemend al/of willende 
deelnemen; dat het in verband hiermede en 
met het oog op de moeelijkheid om binnen 
afzienbare tijd terzake recelend op te tnsdcn, 
aanbevelûc verdient de duuT van thana 
reeds te verlenen vergunningen voor de uit
werinc van toerwagcnritten en oaaereceld 
vervoer te beperken; dat uitdrukkelijk de 
voorwaarde dient te worden 1eteld, dat geen 
materieel wordt gebezigd, dat voor de uit
oefening van autobutdienlten en/of de uit
voering ven groepsvervoer beachikbaar moet 
blijven; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij reeds v66r de oorlog een autobus- en 
toerwagenbedrijf exploiteerde, waarvoor hij 
nodig had voor de geregelde lijndienst twee 
motorrijtuigen plua een re1erve-motorrijtuig. 
zodat hij het toerwagenbcdrijf met drie mo
torrijtuigen uitoefende; dat inderdaad door 
hem in 1939 een aanvraag voor vergunning 
ia ingediend, welke niet in behandeling il 
genomen, aangmen tengevolge van mobili-
1atie- of oorlog10matandigheden niet meer 
over een autobus werd beschikt; dat d~e 
abnormale om1tandigheid echter geen maat• 
staf mag sijn voor het aantal motorrijtuigen, 
waarmede ~ij sijn toerwagenbedrijf uitoe
fende, aangezien het bij de Rijkaverkeen
inapectie bekend i1, dat dit geschiedde met 
drie motorrijtuiaen; dat weliswaar hij, ap
pellant, op dit moment als gevolg van de 
buitengewone omstandigheden slechts ~~n 
motorrijtuig ter bc1chikking heeft, doch dat 
hij zich voorstelt zijn wagenpark zo spoedig 
mogelijk op het oude peil te brengen, zodat 
hij straks weer de beechikking zal hebben 
over drie motorrijtuigen; dat het dan een 
tijdrovende procedure zal worden om de hui
dige vergunning gewij&igd te krijgen; dat hij 
daarom verzoekt de voorwaarde, waarvan 
beroep, zodanig te willen wijzigen, dat hij 
zo-.eel motorrijtuigen voor de uitoefening 
van het toerwagenbedrijf mag bezigen als hij 
motonijtuigen bezit tot een maximum van 
drie; dat aldus ook de vergunning door hem 
is aangevraagd geworden; 

0. dat met de Commisaie Vergunningen 
Penonenvervoer en de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Beatuur gehoorde Advies
commissie, ala bedoeld in art. 9 der Wet 
Autovervoer Personen, geoordeeld moet wor
den, dat het nog niet mogelijk is richtlijnen 
vast te stellen, aan de hand waarvan ver
gunningen tot het uitvoeren van toerwagen
ritten en önceregeld vervoer van een meer 
duurzaam karakter- verleend dienen te wor
den, en dat het derhalve wenselijk is thans 
slechts tijdelijke vergunningen te verlenen 
en daarbij, behouden■ in bijzondere gevallen, 
zoveel mogelijk de vooroorlogae toestand te 
bestendigen, zoala deze uit de destijds op 
gtOnd van de op 16 Aua. 1939 in werking 
getreden Wet Autovervoer Personen ver
leende vergunniqen blijkt; 

dat de appellant een vergunning als even
bedoeld niet heeft bezeten; 

dat evenwel uit de overgelegde arnbt:abe" 
richten blijkt, dat de appellant in 1939 wel 
een aanvraag heeft ingediend, doch deze aan• 
vraag later weer heeft ingetrokken, omdat 
hij niet meer over de drie door hem gebe
zigde motorrijtuigen beachllrte, welke laatste 
omstandigheid geen gevolg van de vrije wila
beschikkilll van de appellant is geweest; 

dat op grond van deze overwegingen hier 
een bijzonder geval aanwezig geacht moet 
worden, hetwelk aanleiding geeft thans aan 
de appellant alenoe een vergunning voor het 
uitvoeren van toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer met drie bussen te verleam.; 
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Gezien de Wet Autovervoer Penooen; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van de bestreden be

achikking van de Commiuie Vergwmiagcn 
Personenvervoer van 22 Maart 1948, No. Zh. 
30-T 208, aan C. F. Middelk:oop te Botkoop 
alsnog vergunninc te verlenen voor de uit
voering van toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer met drie motorrijtuigen, met bepa
ling: 

le. dat de verau,ming geldt tot en met 
31 Dec. 1950; 

2e. dat voor het verlenen van toestem
ming voor de uitvoering van ritten wordt 
aangewezen de Rijksinspecteur van het Ve:r
k-eer, hoofd van het district Zuid-Holland 
van de Rijbverkeeninspectie te Rotterdam. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast em. 

(A.B.) 

8 November 19.S. UITSPRAA~ van de 
Centrale Raad van Beroep. (Reglement 
1"echt~toestand miUta.lren zeemacht art. 
97. Ambtenaren wet artt. 58, 5e lid, S, 
le lid en H). 

Het besluit tot ontneming van het 
vliegbrevet aan een sergea.nt-vlleger 
der marine -is genomen door een mili
ta.lre autoriteit, zodat tegen dit besluit 
administratief beroep heeft openge
staan. 

Beroep op het ambtenarengerecht Is 
dus met,.on\vankeUJk. 

De opdracht een sergeant-vlieger te 
testen, die test zelve en het n.&.l. van 
die test gegeven advies zijn dienstaan
gelegenheden van Interne aard. door 
welke hij echter niet rechtstreeks in 
zjJn belangen 1B geti,lffen. Zij zijn ~et 
vatbaar voor beroep bij het ambtena,. 
rengerecht, noch voor administratief 
beroep. 

Ten onrechte heeft het a.g. de Mi
nlste1' van Marine als tegenpartij aan
gemerkt. l.c. echter geen aanleiding tot 
vernteti,ring der uitspraak en terugwij
zing, daar de belangen dergenen, die 
eigenlijk als tegenpa.1"tlj hadden moeten 
zijn aangemerkt, door het optreden van 
de minister niet zijn geschaad, te min
der nu de beroepen toch niet-ontvan
keliJk worden geacht. 

K., ~onende te G., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de Minister van Marine, gedaagde in hoger 
beroep. 

De Cenrale Raad van Beroep, 
Wa.t aangaat de feiten. va.n. het tun,,tgeàin.o: 
0. dat eiser, blijkens 's Raads uitspraak 

van 31 Mei 1949, M.A.W.1948/B 9,• sergeant
vlieger in vaste dienst bij de marine, bij een 
op 14 October 1948 ter griffie van het Amb
tenarengerecht te '&-Gravenhage ingekomen -• Niet gepubliceerd. 

klaagschrift, gevolgd door vier verbeterde 
klaagschriften, beroep heeft ingesteld tegen: 

a. een opdracht, welke het hoofd van de 
vliegdienst te V. M. in Juli 1947 zou hebben 
gegeven tot het ,,aftesten" van eiler; 

b. de "test .. , welke de officier-vlieger L. 
hem daarop heeft afgenomen; 

c. tegen het advies, door de officier
vlieger R. in Juni of Juli 1947 gegeven, 
strekkende aan eiser het marine•vlieg
bre,·et te ontnemen; 

d. het hierop gevolgde besluit tot intrek
king van eisers marine-vliegbrevet; 

e. tegen de beoordelingen van de luite
nant-ter-zee S. en de officier-vlieger B., 
welke ertoe hebben geleid dat hem op 3 
Juni 1948 door de Minister van Marine is 
medegedeeld, dat hij voor de bronzen me
daille voor langdurige~ eerlijke en trouwe 
dienst als militair der zeemacht· niet in aan
merldng kwam; 

O. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, rechtsprekende in militaire amb
tenarenzaken, bij uitspraak van 28 Jwû 
1949 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - de beroepen van eiser niet-
ontvankelijk heeft verklaard; 

In rechte: 
0. dat vanwege eiser ter terechtzitting is 

medegedeeld. dat de medaille, hierboven 
onder e bedoeld, hem alsnog is uitgereikt 
en dat hij daarom het beroep, voorzover het 
daarop betrekking heeft, intrekt; 

dat de Raad de aangevallen uit.spraak der
halve buiten beschouwing kan laten, voor
zover ze betrekking heeft op het hiervoren 
onder e omschreven beroep; 

0. ten aanzien van het beroep tegen het 
hiervoren onder d bedoelde bealuit tot In
trekking van eisers vliegbrevet, dat het 
Ambtenarengerecht heeft aangenomen, dat 
dit is geschied bij besluit van gedaagde van 
29 Aug. 1947; zulks echter ten onrechte, 
daar gedaagde bij kantbrief van deze datum 
de "Commandant Zeemácht Nederland" 
heeft uitgenodigd aan eiser het marine
vliegbrevet te ontnemen, maar de ontne
ming zelve heeft plaats gehad op 1 Sept. 
UM7 door die commandant; 

dat dit in overeenstemming is met het
geen is aangegeven in de beschikking van 
de Minister van Defensie van 18 Febr. 1938, 
Ille afd., A. nr. 107, gegeven ingevolge art. 
10, vijfde lid, der Regeling van het perso
neel van de Marine-Luchtvaartdienst, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 9 Febr. 
1938, nr. 72, zijnde in die beschikking im
mers vermeld, dat de vlootvoogd (d.i. te 
dezen voornoemde commandant), indien hij 
van oordeel is, dat de betrokken vlieger niet 
als zodanig kan worden gehandhaafd, hem 
het brevet ontneemt; 

dat. zoals in het beroepschrift terecht is 
aangevoerd, de ontneming van het vlieg
brevet dus is geschied door een militaire 
autoriteit; 

O. dat tegen het besluit tot ontneming van 
eisers vliegbrevet, als zijnde ten aanzien 
van een militair genomen door een militaire 
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autoriteit en waardoor eiser rechtstreeks in 
zijn belang werd getroffen, administratief 
beroep heeft opengestaan volgens het be
paalde in art. 97 van het ,,Reglement rechts
toestand militairen zeemacht" en dit be
roep - krachtens art. 3 der regelen, inge
volge het 2e lid van dat art. 97 vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 31 Dec. 1931, nr. 
122 - moest worden ingesteld binnen 14 
dagen na die, waarop het bedoelde besluit 
ter kennis van eiser was gekomen, hetwelk 
reeds het geval was in September 1947; 

0. dat het administratief beroep tegen 
dat besluit voor eiser dus heeft opengestaan 
binnen 14 dagen hierna - welk beroep toen 
echter niet is ingesteld - derhalve vóórdat 
gedaagde op 12 Dec. 1947 het besluit nam, 
waarbij eiser met ingang van 1 Febr. 1948 
uit de zeedienst werd ontslagen (welk be
sluit bij 's Raads uitspraak van 31 Mei 1949 
nietig is verklaard), zodat in dit opzicht niet 
ter zake dient hetgeen namens eiser 1n het 
beroepschrift is aangevoerd omtrent de 
werking van dit ontslagbesluit; 

0. dat krachtens art. 58, vijfde lid, der 
Ambtenarenwet 1829 niet-ontvankelijk is 
het beroep, gericht tegen besluiten, waar
tegen administratief beroep openstaat of 
heeft opengestaan, weshalve het beroep, 
door eiser bij het Ambtenarengerecht Inge" 
steld tegen het besluit tot ontneming van 
zijn vliegbrevet, bij de aangevallen uit
spraak - zij het niet op juiste grond -
terecht niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. voorts ten aanzien van het beroep, door 
eiser ingesteld tegen de opdracht van het 
hoofd van de vliegdienst M., tegen de "test" 
door de officier-vlieger L. en tegen het ad
vies van de officier-vlieger R., in de eerste 
overweging dezer uitspraak omschreven on
der a, b en c, dat die opdracht, noch die 
,,test"\ noch dat advies oplevert een besluit, 
handeling of weigering (om te besluiten of 
te handelen), waardoor eiser rechtstreeks in 
zijn belang is getroffen; 

dat die opdracht, die "test" en dat advies 
slechts dienstaangelegenheden zijn van In
terne aard - de opdracht en het advies zijn 
aan eiser ook niet bekend gemaakt, maar hij 
heeft er kennis van genomen, toen hij de 
.stukken heeft ingezien in het twistgeding 
betreffende voormeld ontslagbesluit van 12 
Dec. 1947 - en eiser door dezelve in zoverre 
in zijn belang is getroffen, dat ze hebben 
bijgedragen tot het nemen der be~luiten tot 
ontneming van het vliegbrevet en tot ont• 
.alag· 

d;t eiser echter eerst door deze besluiten 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen en 
eventueel ter gelegenheid van de behande
:Iing ten gronde van een beroep tegen die be
sluiten tevens zijn bezwaren tegen de op" 
-dracht, de "test" en het advies te berde zou 
hebben kunnen brengen, doch - gegeven 
het bepaalde in de artt. 3 en 24 der Ambte
narenwet 1929 en 1n art. 97 van het ,,Regle
ment rechtstoestand militairen zeemacht" 
- de opdracht, de "test"1 en het advies op 
.zichzelf niet voor beroep bij het Ambtena-

L. 1949 

rengerecht noch voor administratief beroep 
vatbaar zijn; 

0. dat eiser in zijn desbetreffende beroe
pen bij de aangevallen uitspraak - zij het 
eveneens niet op juiste grond - mitsdien 
terecht niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. dat de aangevallen uitspra~ voorzo
ver daarbij de hiervoren onder a, b, c en d 
vermelde beroepen niet-ontvankelijk zijn 
verklaard, dus moet worden bevestigd; 

0. dat bij die uitspraak weliswaar ten on
rechte de Minister van Marine als tegen
partij is aangemerkt (gelet op art. 107, twee
de lid, der Ambtenarenwet 1929, moest deze 
Minister wel bij de behandeling in hoger be
roep als partij optreden) daar het op grond 
van het bepaalde in art. 24, derde lid, dezer 
wet meer aangewezen was geweest het 
hoofd van de vliegdienst M., de officieren
vliege~s L. en R. en de "Commandant Zee
macht Nederland" als verweerders te be
schouwen, maar zulks niet behoeft te leiden 
tot vernietiging der uitspraak met terug
wijzing der zaak, vermits door het optreden 
van de Minister van Marine als tegenpartij 
de belangen der andere genoemde autori
teiten niet zullen zijn geschaad, te minder 
nu de beroepen toch niet.ontvankelijk wor
den geacht; 

Rechtdoende: 
Verklaart eiser niet-ontvankelijk in zijn 

vordering tot veroordeling van gedaagde in 
de kosten der procedure; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
voorzover daarbij de hiervoren onder a, b, 
c en d vermelde beroepen niet-ontvankelijk 
zijn verklaard. 

(A.B.) 

8 NovemlJer 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art.14 j 0

• art. 21). 
Wel blijft ingevolge art. 1 der wet 

van 1 Maart 1946 Stbl. G 45 het bepaal
de in art. 14 onder 2° der Hinderwet 
buiten toepassing ten aanzien van een 
inrichting, welke na 9 Mei 1940 vier ja
ren of langer heeft stilgestaan, doch nu 
appellanten hebben verzuimd gevolg te 
geven aan het sub b van gemeld art. 1 
genoemde voorschrift, en het karakter 
daarvan als uitzonderingsbepaling een 
atrenge toepassing van het daarin be
paalde vordert, kan dit verzuim niet 
worden voorbijgezien en moet mitsdien 
geoordeeld worden, dat appellanten de 
inrichting opnieuw in werking hebben 
gebracht zonder de daarvoor vereiste 
vergunning, zodat B. en W. terecht 
het voortzetten van de werkzaamheden 
in de inrichting hebben verboden. 

Wij JULIANA, CllZ'.; 
Beschikkende ·op het beroep, ingesteld 

door J. den Duik Jr., D. den Duik en D. A. 
den Duik te 's-Gravenhage, vennoten van 
de vennootechap onder Firma Jacob den 
Duik en Zonen te Scheveningen, tegen het 
besluit van B. en W. van 'a-Gravenhage, van 

3S 
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14 Dec. 19481 Con-. no. 170/350, afdeling 
O.W.V., waarbij aan alle vennoten van de 
nevenvermelde vennootschap ia verboden 
de werkzaamheden in de viarokerij aan de 
Gondelstraat 2 7 aldaar voort te zetten en 
hun te kennen is gegeven, dat, indien dat 
verbod niet wordt nagekomen, de toegangen 
tot de drie rookruimten en de door een elec
tromotor gedreven waterpomp desnoods .zul
len worden verzegeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord advies van 19 
October 1949, No. 1364/1; 

Op de· voordracht van onze Minister van 
Sociale Zaken van 2 Nov. 1949, No. 7460, 
Afdeling Arbeidavcrhoudinaen; 

0. dat B. en W. bij bovengenoemd besluit 
hebben overwogen, dat de inrichting (vis
rokerij en waterpompinatallatie) onder de 
inrichtingen valt, welke zijn genoemd in $11:, 
2, sub X en 1 bie der Hinderwet; dat voor 
de hier bedoelde inrichting derhalve een ver
gunning nodig is, ala bedoeld in art. 1 dier 
wet; dat de inrichting in werking is gebracht, 
zonder dat de vereiste veJ'IUIUlÎDg is verkre
gen; 

dat J. den Duik Jr., D. den Duik en D. A. 
den Duik van dit besluit ~ beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat de rokerij-inrich
ting bij hen reeds in gebruik i• van 1871 af, 
het jaar. toen het bedrijf werd aangevangen 
door de Heer Jac. den Dulk W zn., oprichter 
van het bedrijf, later oud■~ vennoot der 
Firma Jac. den Duik en Zonen; dat deze 
inrichting voor het roken en bewerken van 
haring aedert de oprichting steeds in de 
herfst- en wintermaanden in gebruik is ge
weest; dat na de verplaatsing van het bedrijf 
in 1915 naar de Viaaenbavenweg 29 de ro
kerij op het perceel aan de Gondelstraat al
leen dan in gebruik werd genomen, wanneer 
de nieuw gevestigde rokerij aan de Vissers
havenweg ontoereikend was om aan de vraag 
naar gerookte haring te voldoen; dat gedu
rende de bezettingsjaren 1940-1945 van de 
inrichting op het perceel aan de Gondel
■traat geen gebruik werd gemaakt; dat na de 
oorlogsjaren de vraag naar gerookte haring 
het nodig maakte tijdelijk de rokerij op ge
noemd perceel mede in gebruik te nemen; 
dat het niet geheel juist is, dat de inrichting 
zonder de vereiste vergunning in gebruik 
genomen is, wijl het in werking stellen van 
de inrichting een continuatie was van het 
bedrijf, hetwelk reeds meer dan zeventig 
jaar, zij het dan ook door omstandigheden 
met enige onderbreking, in gebruik was ge
weest; dat weliswaar in het archief der ven
nootschap de vereiate vergunning niet te 
vinden is, doch dat de mogelijkheid niet ia 
uitgesloten; dat deze vergunning in de loop 
der jaren of tijdens de evacuatie in de oor
log met andere stukken kan zijn zoek ge
raakt; dat het verbod van B. en W. een ge
volg kan %ijn van ingekomen klachten over 
rookluch~ vermoedelijk van inwoners die 
zich na de oorlog hier hebben gevestigd; dat 
J. den Duik en D. den Duik, die op hetzelfde 
perceel, waar de rokerij gevestigd is, woon-

achtig .ijn, deze klachten sterk overdreven 
achten, te meer daar bij deze klachten ook 
1prake is van een visbakkerij, terwijl deze 
ter plaatse niet aanwezig is; dat de rokerij 
uitsluitend gebruikt wordt voor gerookte 
haring als export-artikel, hetgeen ter verkrij
ging van deviezen van niet geringe betekenis 
is; dat de electriach gedreven waterpomp 
ook gebruikt wordt voor andere doeleinden 
in het bedrijf en het stopzetten daarvan 
groot ongerief met zich medebrenct; dat 
door het verbod van de werkzaamheden in 
de rokerij op het perceel aan de Gondelstraat 
aan circa acht mensen werkgelegenheid ont
nomen wordt en tevens de export van ge
rookte haring wordt belemmerd; dat zij, ap
pellanten, zeer gedupeerd worden door het 
stopzetten van de inrichting midden in het 
seizoen daar de lopende transacties niet uit
gevoerd zouden kunnen worden; 

0. dat uit de overgelegde stukken is ge
bleken, dat de inrichting van de appellanten 
aan de Gonde~t te Scheveningen in de 
jaren 1940-1945 heeft stilgelegen; 

dat krachtens art. 14, onder 2° der Hin
derwet, bepalende, dat een nieuwe vergun
ning nodig is om een inrichting, welke vier 
jaren heeft stilgestaan, opnieuw in werking 
te brengen, de aan de appellanten verleende 
vergunning vervallen i1; 

dat weliswaar ingevolge art. 1 van de wet 
van 1 Maart 1946, Staatsblad no. G 45, het 
bepaalde in art. 14, onder 2° der Hinderwet 
buiten toepasaing blijft ten aanzien van een 
inrichting, welke na 9 Mei 1940 vier jaren 
of langer heeft stilgestaan, mits: 

a. de inrichting opnieuw in werking 
wordt gebracht vóór 1 Jan. 194 7 en b. de 
conceaionaria ten minste een week v66r het 
tijdstip, waarop de inrichting opnieuw in 
werking zal worden gebracht, daarvan IChrif
telijk kennis geeft aan het gemeentebestuur, 
doch dat de appellanten, blijkens de mik
ken, hebben verzuimd aan het 1111b b ge
noemde voorschrift gevo]g te geven; · 

dat, nu het karakter van het evenvermelde 
artikel ala uitzonderingsbepaling een strenge 
toepusing van het daarin bepaalde vordert, 
dit ver.zuim van de appellanten niet kan 
worden voorbijgezien; 

dat mitsdien geoordeeld moet worden, dat 
de appellanten de inrichting opnieuw in wer
king hebben gebracht zonder de daarvoor 
vereiste vergunning; 

dat B. en W. van 's-Gravenhege derhalve 
terecht aán de appellanten het voortzetten 
van de werkzaamheden in de inrichting heb. 
ben verboden; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last enz. 
(A.B.) 
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8 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. ((Sv. artt. 261, 350; Vleeakeu
ringswet S. 1919 No. 524, art._ 40). 

Weliawaar is het voor het telaateleg
gen van een feit, om op te leveren een 
der in art. 40 Vleeakeuringswet S. 1919 
No. 524 genoemde handelwijzen met be
trekking tot "vleeswaren, die bereid zijn 
in 1trijd met de voonchriften van den 
algemenen maatregel van bestuur, be
doeld in art. i, tweede lid", met het 
oog op de in die VOOl"8Cbriften gemaakte 
onderscheidingen onontbeerlijk aan te 
duiden, welke soort of soorten van ver
duurzaamd of toebereid vlees het be
treft. Die aanduiding heeft echter onge
noegzaam belang, en het aan genoemde 
wet ontleende woord "vleeawaren" biedt 
een voldoende feitelijke omschrijving, 
daar waar het elechts er om gaat te toet
sen, of in een telastlegging een dier 
handelingen t.a.v. ,,vleeswaren, die be
dorven of op andere wijze ondeugdelijk 
geworden zijn" vervat ia. De onderha
vige t.l.L, omtfent welker strekking in 
beide feitelijke instanties ook generlei 

• twijfel gerezen blijkt te sijn, voldoet dan 
ook aan de eisen van art. 361 Sv. (An
dere: Adv.-Gen. Langemeijer). 

Art 40 Vleeskeuringswet S. 1919 No. 
524 bedoelt met "vleeswaren, die be
dorven of op andere wijze ondeugdelijk 
geworden zijn", niet twee elkaar uitslui
tende begrippen, doch vleeswaren, die 
in ondeugdelijken toestand verkeren, 't 
zij .ze nu door bederf dan wel op andere 
wijze in dien toestand zijn geraakt. Der
halve kon de rechter, zonder omtrent die 
wijze van ontstaan van den betreffen
den toestand te beali111en, op voormelde 
telastlegging bewezen verklaren en 
qualificeren als in het vonnis is geschied. 

Op het beroep van W. A. J. van R., te 
Schijndel, van beroep slager-vleeswarenfa
brikant, req. van caaaatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch 
van 28 April 1949, houdende bevestiging in 
hoger beroep, behalve t.a.v. de straf, van een 
mondeling vonnis van den Kantonrechter te 
'e-Hertogenboach van 28 Juli 1948, waarbij 
req. wegens ,,Behoudens het bepaalde in art. 
15, 2e lid der Vleeskeuringswet S. 1919 No. 
524, vleeswaren, welke bedorven of op an
dere wijze ondeugdelijk geworden aijn, in 
voorraad hebben", onder aanhaling van de 
artt. .2, 15, 40, 42, 43 en 51 dier wet en 18, 33, 
36 en 91 Sr., i1 veroordeeld tot straf, hebben
de de Rechtbank, met veniiet:iginc · van 
laatstgenoemd vonnis t.a.v. de straf, ,,req. 
veroordeeld tot dertig dagen hechtenia, met 
bepaling dat deze straf niet zal worden on
d~aan, tenzij de Rechtbank later anders 
mocht gelasten, op grond dat veroordeelde 
zich voor het einde van de hierbij op twee 
jaren bepaalde proeftijd opnieuw aan een 
strafbaar feit mocht hebben IChuldig ge
maakt, 

en t.evens tot een geldboete van vijfhon
derd gulden, bij gebreke van betaling en ver-

haal op de goederen en inkomsten van ver
oordeelde te vervangen door vijftig dagen 
hechtenis; • • 

met last tevens tot openbaannaking van 
dit vonnis, door plaataing van een adverten
tie in de plaatselijke dagbladen "Ooit-Bra
bant'' en "Het Huisgezin", waarvan de koe
ten ge■chat worden op in totaal vijftig gul
den, te betalen door veroordeelde, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
vijftig dagen hechtenis." 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Lancemeijer. 

Het eerste van de beide middelen die in 
de.ze zaak bij IChriftuur aan Uw oordeel on
derworpen ~jn klaagt over het niet nietig 
verklaren van de inleidende dagvaarding 
door de Rechtbank. Terecht naar mijn me
ning. De andere vaagheden die req. blijkbaar 
op het oog heeft laat ik daar; zij betreffen het 
telkens subsidiair telastegelegde en daarin ia 
een iets minder scherpe omschrijving natuur
lijk onvermijdelijk en bovendien ontvangen 
zij een zekere verduidelijking van het pri-

, maire. De aanduiding "vleeswaren" zonder 
meer komt mij echter stellig onvoldoende 
voor. Hieronder vallen seer uiteénlopende 
artikelen en men kan zich niet voorstellen, 
dat iets aan een duidelijker aanduiding in de 
weg zou staan. Ik -kan hier niet anders zien 
dan een geval van een helaas niet zo zelden 
voorkomend gebrek aan redelijke zorg voor 
een goede telastelegging, een verschijmel 
waarop ik reeds herhaaldelijk heb gewesen. 

Het tweede middel zou ik niet voor ge
&rond houden. Een vaste en welbekende 
rechtspraak van Uw Raad acht de rechter 
van het doen van een keuze uit alternatieven 
ontalagen, indien de keuze geen enkel voor 
het geding van belang zijnd verschil kan ma
ken. Overigena was het hier inderdaad meer 
met de strekking der telastelegging in over
eenstemming geweest, indien de keuze wel 
gedaan was, hetgeen ook al weer niet onmo
gelijk IIChijnt. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis 
waarvan beroep vernietige en alsnog de in
leidende dagvaarding nietig verklare. 

De Hoge Raad, en%.; 
Gehoord het verslag van den Raadaheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van caautie, namens 

den req. voorgesteld bij achriftuur en luiden~ 
de: 

,,1. S., althans v. t. van de artt. 261t 348, 
34g, 350, 358, 359, 415, 422 en 425 Sv., .ia
mede van de artt. 2, 15, 40, 42, 43 en 51 der 
Vleeskeuringswet (Stbl. 1919 no. 524), door
dat de Rechtbank heeft nagelaten de nietig
heid der telaatelegging uit te apreken en 
aangezien deae, venneldende, dat •verdachte 
"503, 2 kilogram, althans een hoeveelheid 
vleeswaren, al■ bedoeld in art. 2 sub b der 
Vleeskeuringswet S. 1919 no. 524, welke be
dorven, althans op andere wij.ze ondeugdelijk 
geworden waren, in voorraad heeft gehad'\ 
niet inhoudt een opgave van het telastege
legde feit, doch elechta wettelijke qualifica-
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ties vermeldt, ontleend, letterlijk, aan de in
houd der artikelen, wier overtreding ver
dachte wordt verweten, onder welke wette
lijke omachrijvingen begrippen van zodanig 
uiteenlopende kenmerken kunnen vallen, dat 
de telaatelegging het telaategelegde niet naar 
de eis der wet met voldoende duidelijkheid 
omachrijft; 

ll. S., althans v. t. van de artt. 350, 358, 
359, 415, 422, 425 Sv. en art. 40 Vleeskeu
ringswet (Stbl. 1919 no. 524), doordat de 
Rechtbank geen beslissing heeft gegeven om
trent de vraag, of de vleeswaren bedorven 
dan wel op andere wijze ondeugdelijk gewor
den waren en bepaaldelijk, omdat het vonnis 
der Rechtbank daardoor bewezenverklaring 
en qualificatie van een strafbaar feit inhoudt, 
nu blijkens de formulering der telastelegging 
met de daarin opgenomen omschrijving twee 
elkander uitsluitende begrippen bedoeld 
zijn;" 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan req. 
ie telastegelegd: 

"dat hij te Schijndel, op of omstreeks 7 
Mei 1948, 503, 2 kilogram althans een hoe
veelheid vleeswaren ala bedoeld in art. 2 sub 
b der Vleeakeuringswet S. 1919 no. 524, 
welke bedorven althans op andere wijze on
deugdelijk geworden waren, in voorraad heeft 
gehad, sulks terwijl het bepaalde bij art. 15 
lid 2 van voomoemde wet niet van toepas
sing wa;" 

dat bij het door de bettreden uitllpraak 
imover bevestigde vonnie, met qualificatie 
a1a voormeld, ia bewezen verklaard: 

,.dat verdachte op 7 Mei 1948 te Schijndel 
een heeveelheid vleeswaren als bedoeld in 
art. 2 sub b der Vleeskeuringswet S. 1919 no. 
524, welke bedorven of ondeugdelijk gewor
den waren, in voorraad heeft gehad, zulks 
terwijl het be~de bij art. 1~ lid 2 v~~ voor
noemde wet met van toepassmg wu; 

O. t.a.v. het eerste middel: 
dat het weliswaar voor het telasteleggen 

van een feit, om op te leveren een der in art. 
40 Vleeskeuringawet S. 1919 no. 524 genoem
de handelwijzen met betrekking tot "vlees
waren, die bereid .zijn in strijd met de voor
■chriften van den algemenen maatregel van 
be1tuur, bedoeld in art. 2, tweede lid", met 
het oog op de in die voonchriften gemaakte 
onderscheidingen onontbeerlijk is aan te dui
den, welke soort of soorten van verduur
saamd of toebereid vlees het betreft; 
- dat echter die aanduiding ongenoeazaam 
belang heeft en het aan genoemde wet ont
leende woord "vleeswaren" een voldoende 
feitelijke omschrijving biedt, daar waar het 
slechts erom gaat te toetsen, of in een te
lastelegging een dier handelingen t.a.v. 
,,vleeswaren, die bedorven of op andere wij.ze 
ondeugdelijk geworden .zijn" vervat ia; 

dat de onderhavige telastlegging, omtrent 
welker strekking in beide feitelijke instanties 
ook generlei twijfel gerezen blijkt te .sijn, dan 
ook voldoet aan de eiten van art. 261 Sv. en 
het middel niet kan alagen; 

O. t.a.v. het tweede middel: 
dat art. 40 Vleeskeuringawet S. 1919 no. 

524 met _,vleeawaren, die bedorven of op an-

dere wijze ondeugdelijk geworden .zijn•', niet, 
zoals het middel wil, twee elkaar uitsluiten
de begrippen bedoelt, doch vleeewaren, die 
in ondeugdelijken toestand verkeren, 't .zij ze 
nu door bederf dan wel op andere wijze in 
dien toestand geraakt .zijn; 

dat derhalve de rechter, zonder omtrent die 
wijze van ontstaan van den betreffenden toe
stand te besliaen, op voormelde telasteleg
ging kon bewezen verklaren en qualificeren 
als voormeld, zodat het middel ongegrond ia; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

8 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Motor- en Rijwielreglement art. 
4 lid 4; Wegenverkeersregeling artt. 2, 
lt). 

Al't. 4 lid 4 Motor- en Rijw.reglement 
en art. 11 lid 2 Wegenverkeersregeling 
brengen allerminst mede, dat de be
stuurder van een auto, die een voor hem 
uitrijdende auto inhaalt en ter linker
zijde wil voorbijrijden, t.o.v. die auto, 
indien de bestuurder daarvan tijdig en 
op duidelijke wijze heeft blijk gegeven 
van zijn voornemen om naar links van 
richting te veranderen. door het uitste
ken van den linker richtingaanwijzer 
van die auto, zijnerzijds voo_rrang heeft. 
Onder die omstandigheden levert het 
,,gaan passeren". als in de bewezenver
klaring vermeld. in het algemeen op 
een gedraging waardoor het verkeer in 
gevaar kan worden gebracht, behoudens 
bijzondere omstandigheden, welke aan 
die gedraging het gevaarlijk karakter 
zouden kunnen ontnemen, hoedanige 
omstandigheden noch door req. ter zij
ner bevrijding zijn aangevoerd, noch zijn 
gebleken. 

Op het beroep van L. W. van G., te 's"Gra
venzande, bloembollen-ezporteur, req. van 
cassatie tegen een vonnis van de Att.-Recht
bank te Breda van 24 Febr. 1949, waarbij in 
hoger beroep, met vernietiging van een von
nis van den Kantonrechter te Breda van 11 
Juni 1948, req. ter zake van: 

,~nige bepaling van de wegenverlreen
regeling overtreden", met aanhaling van de 
artt. l, 2, 38, 4l lid l en 3 en 45 lid l der 
Wegenverkeersregeling, 23 en 91 Sr., werd 
veroordeeld tot een geldboete van veertig 
gulden, bij gebreke van betaling of verhaal 
te vervangen door hechtenis van twintig da
gen; (gepleit door Mr J. M. GaaiDc, adv. te 
's-Gravenhage, Red.), 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Langemeijer. 

Telaste van req. ia bewezenverklaard: ,,dat 
hij op of omstreeks 23 Maart 1948 omstreeks 
9 uur 30 minuten onder de Gemeente Nieuw
Ginneken, ala bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig, daarmede rijdende over de voor 
het algemeen verkeer openstaande weg de 
Tilburgse weg, een voor hem over de voor 
hem rechterzijde van die weg in zijn rijrich-
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ting rijdend vierwielig motorrijtuig ter lin
kerzijde is gaan passeren, hoewel de bestuur
der daarvan tijdig en op duidelijke wijze had 
blijk gegeven, van zijn voornemen om naar 
links van richting te veranderen door het uit
steken van de linkerrichtingaanwijzer van 
dat motorrijtuig!' 

De Rechtbank heeft blijkens de aangehaal
de artikelen dit feit beschouwd als een over
treding van art. 2 Wqenverkeenregeling. 
Het middel komt hiertegen op met een be
roep op de stelling dat in de beschreven ver
keer!ICOnstellatie juist verdachte voorrang 
had. 

Mij komt zowel de beslissing als de stel
ling waarop het middel berust onjuist voor. 
Art. 4 Motor- en Rijwie~lement bepaalt, 
dat het geven op de voorgeschreven wijze 
van een teken van richtingverandering geen 
aanspraak geeft op voorrang, art. 11 Wegen
verkeenregeling heeft daaraan t0e&evoegd 
dat het niet ontheft van de verplichti111 voor
zichtigheid te betrachten. Hieruit volgt, dat 
het enkele feit, dat een inhalend voertuig 
het voertuig dat een teken. van richtingver
andering naar links heeft gegeven nog links 
passeert nog niet insluit, dat de bestuurder 
het verkeer in gevaar brenat of de ander in 
sterker mate belemmert of overlast doet on
dervinden dan in de gegeven omstandigheden 
onvermijdelijk is (art. 2 Wqenverkeersrege
ling). Dat een van deze laatste omstandig
heden zich als gevolg van het inhalen voor
deed, had met zoveel woorden moeten zijn 
vermeld, onder omstandigheden zelfs met 
uiteenzetting van de feitelijke bijzonderhe
den waarom dit zo was. 

Daarentegen gaan te ver de stellingen die 
de pleiter voor eiser bij pleidooi verdedigde: 
vooreent dat degene die van richting wil 
veranderen zijn voornemen alleen zou mogen 
uitvoeren indien hij zich vergewist heeft, dat 
het andere verkeer zijn teken heeft opge
merkt en verder dat het rechtuitgaande vu
keer krachtens art. 4 Motor- en Rijwielregle
ment en art. 11 Wegenverkeersregeling altijd 
voorrang zou hebben boven het afslaande. 
Wat de eerste stelling betreft (die ik overi
gens in de pleitnota niet terugvindt): het is 
duidelijk dat de aldus gestelde eis vooreerst 
onvervulbaar is, terwijl het bovendien alles
zins redelijk is, dat de gevaren die voortko
men uit het niet opmerken van een tijdig en 
duidelijk gegeven teken van richtingveran
dering te laste komen van degene die het 
teken niet heeft opgemerkt. 

Wat de tweede stelling aangaat, waarvoor 
dé pleiter steun vindt in de door hem aange
haalde literatuur, zij schijnt noch in over
eenstemming met de wet, noch met de eisen 
van het verkeer. Van de wet zou het al een 
zeer gekunstelde formulering zijn om het toe
komen van voorrang aan het rechtdoorgaande 
verkeer tot uitdrukking te brengen door te · 
seggen, dat het afelaande verkeer geen voor
rang heeft. Trouwen& niet alleen gekunsteld 
zou dit zijn, mear selfa lo1isch onjuist. Dat 
het enkel geven van een teken van richting
verandering geen voorrang 1eeft, sluit lo
ösch niet in dat voorrang toekomt aan de-

gene die niet van richti111 zullen veranderen. 
Het brengt enkel mede, dat de voorrang tus
sen beide partijen wordt bepaald met inacht
neming van alle omstandigheden van het ge
val in verband met de eisen van een zowel 
veilig als vlot verkeer. Deze eiaen nu verdra
gen zeker niet een voorrang onder alle om
standigheden van het doorgaande verkeer. 
Men behoeft maar te denken aan het geval, 
dat op een weg waar geen ruimte i1 voor 
meer dan twee auto's naast elkaar verkeer 
uit beide richtingen nagenoeg gelijktijdig een 
zijweg nadert. Degene die dan linksaf wil 
slaan verkeert in de onmogelijkheid om het 
achter hem aankomende verkeer dat rechtuit 
zal gaan voorrang te geven. Zelfs in een min
der kras geval ware zulk een starre voor
rangregeling zo al niet met een v~ig dan 
toch met een vlot verkeer onverenigbaar. 
Ook op een bredere maar drukke weg is het 
beter dat een auto, die een andere, welke 
linksaf wil slaan, inhaalt, zijn vaart een wei
nig vertraagt dan dat de auto die linksaf zal 
slaan tot stilstand komt wat op een drukke 
weg er toe kan leiden dat hij geruime tijd zal 
moeten wachten eer het verkeer dat hij krui
sen moet ruimte genoeg laat om het met de 
geri111e snelheid die hij hebben zal na weer 
in beweging te zijn gekomen te kunnen krui
sen. Het gaat hier Om een afwqing van ver
k:cenbelangen. Dat die van het dooflaande 
verkeer daarbij in de grote meerderheid der 
gevallen het zwaarst zullen wegen geef ik vol
komen toe. (Vandaar juist dat ik het be
wesenverklaarde op zichzelf niet strafbaar 
acht). Ook geef ik toe, dat deze afweging 
twijfel kan laten, wat in het verkeer altijd 
een nadeel ÎL Ook dit echter kan geen reden 
.zijn om een regel te aanvaarden die niet op 
de wet steunt en in zijn algemeenheid onuit
voerbaar iL 

Ik concludeer dat Uw Raad het vonni1 
waarvan beroep vemietige en rechtdoende 
ten principale req. ontsla van alle rechtsver
voJaing. 

De Hoge Raad, em.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op het middel van cusatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,,S.-, althans v. t. der artt. 350,351,352,358, 

359, 398, 423 en 425 Sv., 2 Motor- en Rijwiel
wet, 4 Motor- en Rijwiel.reglement, 2, 11 en 
42 Wegenverkeeraregeling, door het bewe2:en
verklaarde strafbaar te achten, zulb ten on
rechte, daar toch naar luid van art. 4 lid 4 
Motor- en Rijwielreglement het tijdig doen 
blijken van zijn voornemen om van richting 
te veranderen den bestuurder van enig rij- of 
voertuig geen aanspraak geeft op voorrang, 
welke bepaling door de Wegenverkeersrege
ling niet alleen in stand ia gelaten, doch door 
art. 11 lid 1, laatste zin, daarvan zelfs nog ia 
versterkt, zodat het door req. bestuurder 
vierwielig motorrijtuïc voorrang had boven 
het vóór hem over de voor hem rechterzijde 
van de weg in zijn rijrichting rijdend vierwie
lig motorrijtuig, waarvan de bestuurder tijdig 
en op duidelijke wijze had blijk gegeven van 



1949 8 NOVEMBER 560 

njn voornemen om naar links van richting tet 
veranderen, waaruit volgt, dat req. gerechtigd 
was te handelen gelijk hij, vo]gena de be
wezenverklaring, gehandeld heeft.,. 

0. dat bij het beroepen vonnis met quali
ficatie en strafoplegging al■ voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard: 

"dat hij op of omstreeks 23 Maart 1948 
omstreeks 9 uur 30 minuten onder de Ge
meente Nieuw-Ginneken, als bettuurder van 
een vierwielig motorrijtuig, daarmede rijden
de over de voor het a]gemeen verkeer open
staande weg de Tilburgseweg een v66r hem 
over de voor hem rechter.zijde van die weg in 
.zijn rijrichting rijdend vierwielig motorrijtuig 
ter linker.zijde is gaan paneren, hoewel de 
bestuurder daarvan tijdig en op duidelijke 
wijze had blijk gegeftD, van .zijn voornemen 
om naar links van richting te veranderen 
door het uitsteken van de linkerrichtingaan
wijzer van dat motorrijtuig;" 

T.a.v. het middel: 
0. dat, al bepaalt art. 4 lid 4 Motor- en 

Rijwielreglement dat het doen blijken van 
het voornemen om van richting te verande
ren den bestuurder van een motorrijtuig 
waarmede over een weg wordt gereden geen 
aanspraak geeft op voorrang, en art. 11 lid 2 
Wegenverkeenregeling dat het blijk geven 
van het voornemen dat men van richting 
wenst te veranderen niet ontheft van de ver
plichting voorzichtigheid te betrachten, dit 
allerminst medebrengt dat de bestuurder van 
een motorrijtuig, die een motorrijtuig dat 
voor hem uitrijdt inhaalt en ter linkerzijde 
wil voorbijrijden, ten opzichte van dat m~~o~- . 
rijtuig, indien de bestuurder daarvan tiJdtg 
en op duidelijke wijze heeft blijk gegeven 
van zijn voornemen om naar linka van rich
ting te veranderen ~ het uitsteken van d~ 
linker richtingaanwiJzer van dat motomJ
tuig, zijnerzijds voorrang heeft; 

dat onder die omstandigheden het ,,gaan 
passeren'', als in de bewezenverklaring ver
meld, in het algemeen oplevert een gedraging 
waardoor het verkeer in gevaar kan worden 
gebracht, behoudens bijzondere omstandig
heden, welke aan die gedraging het gevaar
lijk karakter zouden kunnen ontnemen, hoe
danige omstandigheden noch door rcq. ~~ 
zijner bevrijding .zijn aangevoerd, noch .&1Jn 
gebleken; 

dat de Rechtbank dan ook, .zoals .zij deed 
blijkens de aanhaling van art. 2 van de We
genverkeersregeling, terecht het bewezen 
verklaarde een overtreding van dat ättikel 
heeft geoordeeld; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J'.) 

8 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Sr. art. 55; Sv. artt. 338, 342, 
358, 359; Jachtwet 1923 art. 2). 

Req. klaagt, dat de Rechtb. ten on
rechte .zou hebben aangenomen dat be
machtigen van wild ten gevolge van een 
toevallige omstandigheid (nl. door mid
del van een hengel met haak) ook "be-

machtigen" daarvan in den zin van art. 
2 Jachtwet 1923 zou uitmaken. De grief 
miet feitelijken grondslag omdat de 
Rechtb. jui1t heeft aangenomen, het
geen zij op grond van de gebezigde be
wijsmiddelen ook kon aannemen, dat bij 
verdachte de bedoeling om wild te be
machtigen aanwezig ia geweest. 

De Rechtbank heeft uit de bewijs
middelen kunnen afleiden, dat req. en 
niemand anders het was die te Mont
foort in de Grote Gracht de wilde eend 
heeft bemachtigd en d~ vervolgens 
heeft gedood, kunnende in de casaatie
proccdure niet worden onderzocht of zij 
dit terecht heeft gedaan. 

Het als geschonden vermelde art. 342, 
tweede lid Sv. geldt slechts voor het feit 
in zijn geheel. 

Het kan aan een doelmatige gedach
tengang beantwoorden, dat de Rechter 
eerst feit en verdachte strafbaar ver
klaart en vervolgens overweegt waarom 
ook een betoog van den raadsman, dat er 
een grond tot uitsluiting der strafbaar
heid zou .zijn. niet opgaat. 

Het jagen, dat in strijd met art. 4 lid 
1 der Jachtwet 1923 op grond van een 
ander ·geschiedt en tegelijkertijd in 
strijd met het verbod van art. 20 dier 
wet op Zondag plaats heeft, levert niet 
één feit in den .zin van art. 55 .Sr., maar 
twee samenlopende feiten als bedoeld in 
art. 57 Sr. op. 

Inderdaad houden enige tot bewijs ge
bezigde verklaringen in, dat het feit ge
pleegd zou .zijn te Breukelen-Nijenrode, 
doch dit is, zoals uit het proces-ve_rbaal 
der terechtzitting en den verderen in
houd van het vonnis met volkomen dui
delijkheid blijkt, een misslag voor Mont
foort. zodat het daartegen gerichte mid
del ondeugdelijk is. 

Op het beroep van A. B., werktuigkundig
tekenaar, wonende te Woerden, req. van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Utrecht, van 3 Mei 1949, waarbij, met 
vernietiging in hoger beroep van een vonnis 
van den Kantonrechter te Utrecht van 17 
Nov. 1948, req. wegens: 

1. ,,Jagen op Zondagen" en 2. ,,Jagen op 
grond, waar eén ander tot het genot van de 
jacht gerechtigd ia, zonder voorzien te .zijn 
van een schriftelijk bewijs van den tot dat 
genot gerechtigde, terwijl hij zich niet be
vindt in diens gezelschap", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 4, 20 en 46 van de Jachtwet 
1923 en 18, 57 en 62 Sr •• is veroordeeld in 
twee hechtenisstraffen voor den tijd van drie 
dagen. 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Langemeijer. 

Van de 5 middelen in deze zaak legt het 
derde de vinger op een allermerkwaardigste 
tegenspraak in het vonnis. Bewezen is dat de 
verdachte het bewezenverklaarde feit ge
pleegd heeft te Montfoört. Al de gebezigde 
bewijlilniddelen uitgezonderd alleen de eigen 
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verklaring van de verdachte ( en een niet 
diens gedrag 'betreffende verklaring van de 
Burgemeester van Montfoort) spreken over 
gebeurteni11en gelijk bewezen verklaard, 
maar voorgevallen te Breukelen-Nijenrode. 
Dit ia zowel het geval in het vonnis van de 
Rechtbank als in het proces-verbaal van der
zelver terechtzitting. Uit de overige inhoud 
van het dossier blijkt, dat in beide stukken 
"Btcukelen-Nijenrode" een verschrijving is 
voor "Montfoort". Dit kan echter niet baten, 
nu de fout voorkomt in de beide stukken, 
waarop Uw Raad met betrekking tot het voor 
de Rechtbank voorgevallene en de door de 
Rechtbank gegeven, geheel nieuwe besliSl'Îng 
uitsluitend letten kan. Trouwens, reeds de 
tegenspraak in de bewijsmiddelen enkel in 
het vonnis is noodlottig. 

Onder deze omstandigheden meen ik de 
overige vier middelen, welker ongegrondheid 
naar mijn mening geen twijfel lijdt, onbe
sproken te kunnen laten. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis 
waarvan beroep vernietige en de zaak ver
wijze naar het Gerechtshof van het ressort 
ten einde haar op het bestaande hoger beroep 
opnieuw te berechten en af te doen. 

De Hoge Raad, eru:.: 
Gehoord het verslag van -den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur en lui-. 
dende: 

"1. S. althans v. t. van de artt. 338 en 
33g Sv. 

2. S. althans v. t. van art. 342 tweede lid 
Sv. 

3. S. althans v. t. van art. 359 Sv. 
4. S. of v. t. van de artt. 338, 339, 350 

en 359 Sv. en de artt. 2 en 20 van de Jacht
wet 1923. 

5. S. althans v. t. van art. 5 7 en 55 Sr., 
gezien in het licht der artt.. 2 en 20 der Jacht
wet 1923." 

O. dat ten laste van req., met qualificatie 
en strafoplegging als bovenvermeld, i■ be
wezenverklaard: 

.,dat bij op Zondag 22 Aug. 1948 te Mont
foort in de Grote Gracht, waar de gemeente 
Montfoort tot het genot van de jacht ge
rechtigd ia, door middel van een hengel met 
snoer en haak een wilde eend, althans wild 
in de zin der Jachtwet 1923 heeft bemach
tigd, ~ deze vervo]gens heeft gedood, zulks 
zonder achriftelijk bewijs van de tot het ge-

. not van de jacht gerechtigde, noch in diens 
gezelachap, en zonder voorzien te zijn van 
een jachtacte;" 

0. naar aanleiding van het derde middel 
van cassatie, dat inderdaad enige tot bewijs 
gebezigde verklaringen inhouden dat het feit 
gepleegd zou zijn te Breukclen-Nijenrode 
doch Breukelen-Nijenrode hier, zoals uit het 
proces-verbaal der terechtzitting van de 
Rechtbank en den verderen inhoud van het 
vonnis met volkomen duidelijkheid blijkt, 
een misslag is voor Montfoort, zodat dit mid
del ondeugdelijk is; 

O. dat ook het eerste en het tweede middel, 

· gelijk deze zijn toegelicht, moeten falen, om
dat de Rechtbank, wanneer met voornoemde 
kennelijke vergissing ook als zodanig reke
ning wordt gehouden, uit de verklaringen 
van de getuigen Vergeer en Hoogendoom en 
het ambtsedig proces-verbaal van den 
Wachtmeester der Rijkspolitie van der Aa 
heeft kunnen afleiden dat req. en niemand 
ancien het was die te Montfoort in de Grote 
Gracht de wilde eend heeft bemachtigd en 
deze vervolgens heeft gedood, kunnende in de 
cassatieprocedure niet worden onderzocht of 
zij dit terecht heeft gedaan, waarbij nog is op 
te merken dat het als geschonden vermelde 
art. 342, tweede lid Sv. slechts geldt voor het 
feit in zijn geheel; 

0. met betrèkking tot het vierde middel, 
dat dit gericht is tegen· de wijze, waarop de 
Rechtbank, na te hebben overwogen, dat de 
verdachte strafbaar is, het verweer van den 
raadsman van verdachte, hierin bestaande 
dat het met behulp van een hengel met 
snoer en haak bemachtigen van een wilde 
eend dient te worden beschouwd als het ge
volg van een zeer merkwaardige en onvoor
zienbare samenloop van omstandigheden 
(waarna het doden van dat dier een alles
zins te rechtvaardigen methode zou zijn ge
weest om het door het indringen van die haak 
gepijnigde dier uit zijn lijden te verlossen) 
en dat verdachte wegens het ontbreken van 
alle schuld l'en deze van alle rechtsvervolging 
behoort te worden ontslagen, heeft weerlegd; 

0. dat de Rechtbank t.a.v. dit verweer 
heeft overwogen dat zij dit niet aanvaardt 
11waar verdachte, door ter terechtzitting te 
verklaren in het geheel geen eend te hebben 
bemachtigd - welke verklaring door de ver
klaringen der getuigen Vergeer en Hoogen
doorn wordt ontzenuwd - blijk heeft ge
geven de waarheid te bemantelen ( waartoe 
hij bij een gang van zaken als, door zijn 
raadsman geopperd, generlei reden zou heb
ben) en weshalve dient te worden aangeno
men, dat bij verdachte wel degelijk de bedoe
ling heeft voorgezeten de eenci te bemachti
gen - blijkende voorts van deze bedoeling 

t nog uit de, hiervoor gerelateerde mededeling 
van van Nimwegen, dat verdachte de haak 
van zijn hengel naar de eend wierp - en de 
voor bestraffing der overtredingen vereiste 
schuld bij verdachte aanwezig moet worden 
geacht;" 

0. nu dat het vierde middel blijkens de 
toelichting daarvan tegen deze weer]egging 
van 's raadaman's betoog twee klachten tot 
uiting brengt, te weten: 

1 °. een formele, hierin bestaande dat de 
het verweer weerleggende beslissing niet in 
de jui■te volgorde der beslissingen in het von-
nis zou zijn opgenomen; . 

2°. de klacht, hierop neerkomende dat de 
Rèchtbank ten onrechte zou hebben aange
nomen .dat bemachtigen van wild ten gé
volge van een toevallige omstandigheid ook 
"bemachtigen" daarvan in den zin van art. 2 
van de Jachtwet 1923 zou uitmaken; 

0. wat de eerste klacht betreft, dat het 
aan een doelmatigcn gedachtengang beant
woorden ~n, dat de Rechter cent feit en 



1949 10 NOVEMBER 552 

verdachte strafbaar verklaart en vervolgens 
overweegt waarom ook een betoog van den 
raadsman, dat er een grond tot uitsluiting 
der strafbaarheid zou zijn, niet opgaat, zodat 
de klacht ondeugdelijk is; 

0. wat de tweede grief .aangaat, dat zij 
fcitelijken grondslag mist, omdat, zoals uit 
bovenvermelde overweging der Rechtbank. 
blijkt, deze juist aangenomen heeft, hetgeen 
zij op grond der gebezigde bewijsmiddelen 
ook kon aannemen, dat bij verdachte de be
doeling om wild te bemachtigen aanwezig is 
geweest; 

O. ten slotte dat ook het vijfde middel het
welk blijkens de toelichting de klacht bevat, 
dat twee straffen zijn opgelegd, geen doel 
kan treffen, omdat het jagen dat in strijd 
met art. 4 lid 1 der Jachtwet 1923 op grond 
van een ander geschiedt en tegelijkertijd in 
strijd met het verbod van art. 20 dier wet op 
een Zondag plaats heeft, niet ém feit in den 
zin van art. 55 Sr. maar twee samenlopende 
feiten als bedoeld in art. 57 van dat Wetboek 
oplevert, ter zake wavvan krachtens art. 62 
van dat Wetboek twee straffen mo~tf'.n wor
den opgelegd; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

10 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet autovervoer Personen 
art. 10 j 0

• art. 52). 
Appellant heeft v66r de oorlog een 

vergunning als gevraagd niet bezeten. 
Wel stelt hij, dat hij rechten zou kun
nen ontlenen aan het vóór de oorlog 
door wijlen zijn schoonv-ader gedreven 
toerwagenbecbiif, doch deae heeft in 
1942 zijn bedrijf overgedaan aan een 
derde. Ook de door appellant aange
voerde omstandigheid, dat hij financiële 
nadelen ondervindt tengevolge van zijn 
invaliditeit en van het in Indonesië ver
blijven van één zijner zone~ kan er niet 
toe leiden hier een bijzonder geval aan
wezig te achten. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ing_este1d 

door H. Sweers te Apeldoorn, tegen de be
schikking van de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer van 1 Nov. 1948, No. Gd. 
345-T. 622, waarbij afwijzend is belchikt op 
het verzoek van H. Sweers voornoemd, om 
vergunning voor de uitvoering van toerwa
genritten en ongeregeld vervoer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
Oct. 1949, No. 1257/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 3 Nov. 1949, No. 
A IV85181, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer. 

0. dat de , evengenoemde beachikking 
steunt op de overwegingen, dat de aanvra
ger nimmer een vergunning als thans aange
vraagd, heeft 1ehad en het toerwagenbedrijf 
niet heeft uitgeoef~ totdat mobilisatie- of 
oorlogaomstandigheden dit onmogelijk maak-

ten; dat de ontwikkeling van de in de oorlog 
ematig verstoorde vervoerverhoudingen nog 
niet zover is gevorderd, dat over voldoende 
gegevens kan worden beschikt, nodig voor 
de vaststelling van grondslagen voor de ver
gunningverlening ten behoeve van een rede
lijke en duurzame regeling van de uitvoe
ring van toerwagenritten en ongeregeld ver
voer; dat het mitsdien aanbeveling verdient 
om de vergunningverlening, behalve in bij
zondere gevallen, te beperken tot vroegere 
houders ener bedrijfsvergunning, als bedoeld 
in de Wet Autovervoer Personen, en onder
nemingen, die van het uitvoeren van toer
wagemitkn en ongeregeld vervoer voorheen 
hun bedrijf maakten en dit hebben voortge
zet tot mobilisatie- of oorlogsomstandighe
den dit onmogelijk maakten, voor zover nog 
of weer aan het vervoer deelnemend en'of 
willende deelnemen; dat de aanvrager niet 
tot een der vorenbedoelde categoriei!n van 
ondernemers kan worden gerekend en dat 
ook een bijmnder geval, als hiervoor be
doeld, zich ten aamien van de onderwerpe
lijke aanvraag niet voordoet; 

dat de appeIIant in beroep aanvoert, dat 
zijn schoonvader E. J. Weterkamp, voor de 
oorlog een busdienst en een toerwagenbedrijf 
exploiteerde; dat zijn schoonvader 27 Nov. 
1947 ie overleden; dat hij met sijn achoon
vader voor diens dood was overeengekomen, 
dat hij, appellant, de vergunning voor toer
wagenrit:tt-n en ongeregeld vervoer zou aan
vragen; dat hij tengevolge van een ziekte 
lange tijd financièle schade heeft geleden en 
ook nu nog niet mag werken; dat één van 
zijn zonen in Indonesië is en dat sijn andere 
zoon nu 18 jaar i11 en de bus zou kunnen 
rijden; dat hij voorts nog twee kinderen 
heeft; 

0. dat met de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer en de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur gehoorde Advies
commissie, als bedoeld in art. 9 der Wet 
Autovervoer Personen, geoordeeld moet wor
den. dat het nog niet mogelijk is richtlijn~n 
vast te stellen, aan de hand waarvan ver
gunningen tot het uitvoeren van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer van een meer 
duurzaam karakter verleend dienen te wor
den, en dat het derhalve wenselijk ia thans 
slechts tijdelijke vergunningen te verlenen 
en daarbij, behoudene in bijzondere gevallen, 
zoveel mogelijk de vooroorlogse toestand te 
bestendigen, zoals deze uit de destijds op 
grond van de op 16 àug. 1939 in werking 
getreden Wet Autovervoer Personen ver
leende vergunningen blijkt; 

dat de appellant een vergunning als even
bedoeld niet heeft bezeten; 

dat de appellant weliswaar stelt, dat hij 
rechten zou kunnen ontlenen aan het v66r de 
oorlog door wijlen zijn schoonvader gedreven 
toerwagenbedrijf, doch dat ten aanzien hier
van uit de overgelegde am btaberichten blijkt, 
dat zijn schoonvader in 1942 zijn bedrijf 
heeft overgedaan aan de Naamloze Vennoot
achap N.O.V .A.; 
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dat ook de door de appellant aangevoer~ 
omstandigheid, dat hij financiële nadelf31-
ondervindt tengevolge van zijn invalidi~ 
en van het in Indonesië' verblijven van é~ 
zijner zonen. er niet toe kan leiden hier een, 
bijzonder geval, als bovenbedoeld, aanwezig 
te achten; 

dat de gevraagde vergunning mitsdien te--
recht is geweigerd; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Watenta._t 

ia belast enz. 
(A.B.) 

U November 1949. KONINKLIJK BE- · 
SLUIT. (Wet autovervoer Personen art. 
10 j 0

• art. 52). 
De N.V •• waarvan appellanten enige 

aandeelhouders waren, heeft v66r de. 
oorlog o.a. toerwagenritten 1en ongere
geld vervoer uitgevoerd. Het bedrijf der 
N.V. i1 in Nov. 1940 overgedragen aan 
de N.V. ,rA.T.0.", waarbij de aandelen 
aan laatatgenoemde N.V. zijn overge
gaan. De Raad voor het Rechtahcrstel 
heeft slechts het aan deze overeenkomst 
verbonden concurrentie- en boetebeding 
vernietigd, doch de overeenkomst ia 
overigens gehandhaafd, weshalve aan de 
overdracht van het bedrijf geen gevolg 
kan worden ont.zegd. Derhalve komen 
appellanten thans niet in aanmerking 
voor een vergunning op grond van de 
omstandigheid, dat zij toerwagen.ritten 
en ongeregeld vervoer hebben uitgevoerd 
totdat mobilisatie- of oorlogsomatan• 
digheden dit onmogelijk maakten, 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld 

door de Gebroeden J. en P. de Vries te 
Opende. tegen de beachikking van de Com
missie Vergunningen Personenvervoer van 1 
Nov. UH8, No. Or. 123-T 589, waarbij af
wijzend is beschikt op het verzoek van de 
Gebroeders J. en P. de Vries voornoemd, om 
vergunning voor de uitvoering van tocrwa
genritten en ongeregeld vervoer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur,' gehoord, advies van 12 
Oct. 1949, No. 1328/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 7 Nov. 1949, No. 
A 11/85508, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer: 

0. dat de genoemde beachik:king steunt op 
de overwegingen, dat de aanvragers nimmer 
een vergunning, als thans aangevraagd, heb
ben gehad en het toerwagenbedrijf niet heb
ben uitgeoefend, totdat mobilisatie- of oor
logsomstandigheden dit onmogelijk maak
ten; dat de ontwikkeling van de in de oorlog 
ernatig verstoorde vervoerverhoudingen nog 
niet zover is gevorderd, dat over voldoende 
gegevens kan worden belchilct, nodig voor de 
vaststelling van grondslagen voor de vergun-

ningverlening ten behoeve van een redelijke 
en duurzame r.::geling van de uitvoering van • 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer; dat 
het mitsdien aanbeveling verdient om de 
vergunningverlening, behalve in bijzondere 
gevallen, te beperke? tot vroegere houden 
ener bedrijfavergunrnng, als bedoeld in de 
Wet Autovervoer Peraonen, en ondememiD
gen, die van het uitvoeren van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer voorheen hun 
bedrijf maakten en dit hebben voortgezet 
tot mobilisatie- of oorlogsomstandigheden 
dit onmogelijk maakten, voor zover nog of 
weer aan het vervoer deelnemend en/of wil
lende deelnemen; dat de aanvragen niet tot 
een der vorenbedoelde categorieën van on
dernemen kunnen worden gerekend en dat 
ook een bijzonder geval, als hiervoor be
doeld, zich ten aanzien van de onderwerpe
lijke aanvraag niet voordoet; 

· dat de appellanten tegen deze beadlikk:ing 
aanvoeren, dat zij sedert 1922 hebben uitge
oefend het bedrijf van autobusondernemer 
in de meest ruime zin van het woord, waar
onder kon worden gerekend de uitoefenina 
van autobusdienaten, de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer; dat zij 

. op 15 Mei 1939 hun onderneming hebben 
omgezet in een Naamloze Vennootschap, ge
naamd Naamloze Vennootschap Lauwers 
diensten, welke Naamloze Vennootschap de
zelfde verrichtingen venichtte. als zij, appel
lanten, voorheen, maar onder leiding van 
hen, appellanten, en aan welke Naamloze 
Vennootschap de vergwmingen, welke voor 
dezelfde diensten noodzakelijk waren, sedert
dien worden verstrekt; dat zij van deze 
Naamloze Vennootechap de enige aandeel
houders waren; dat zij op 16 Dec. 1940, der
t,alve gedurende de bezettingstijd, een over
eenk<. nst hebben gesloten met de Naamloze 
Vennootschap Algemene Transport Onder
neming te Utrecht, waarbij zij zich verplich
ten tot overdracht aan genoemde Algemene 
Tranaport Onderneming van alle aandelen in 
&enoemde Naamloze Vennootschap, terwijl 
zij .zich tegenover de Algemene Transport 
Onderneming als tegenover de Naamloze 
Vennootachap Nederlandse Spoorwegen vec
Jl.ichten om zich voor altijd te onthouden 
,ran alle bemoeienis van autovervoer in Ne
derland, op straffe ener boete van f 20.000 
wor elke overtrediq, als nader in de over
~nkomst omschreven; dat deze overeen
komst niet met de vrije wil van hen, appel
lanten, tot stand is gekomen; dat immen de 
Commissie Vergunningen Penonenvervoer, 
hlaesteld bij Koninklijk besluit van 10 AU&. 
1939, te kennen gaf, dat het gewenst waa, 
dat het gehele autobusbedrijf, zoals dat door 
genoemde Naamloze Vennootachap werd ge
aploiteerd, verder zou worden uitec:oefend 
deor de Alaemene Transportondememing; 
ct.t de Commiaaie er aan toevoegde, dat, in
dien sij niet hun medewerking zouden ver
lanen, hun vergunning of vergunningen, als 
lnervoren bedoeld, zouden worden ingetrok
lllln, althans niet van tijdelijke intrekking 
NUden worden uitgezonderd, in de zin van 
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art. 1 van het Vierde Uitvo~ringsbesluit van 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
v,µi Waterstaat van 1 Juli 1940, gewijzigd 
16 Juli 1941, terwijl in plaats daarvan aan 
de Naamloze Vennootachap Algemene 
TranapQrtondememing pp welfde trajecten 
en voor de uitoefening van dezelfde diensten 
vergumûngen zouden worden verleend, in 
welk geval àj, appellanten, rechtens geen 
aanspraak .zouden hebben op enige vergoe
ding; dat .zij zich door deze overeenkomst 
uiteraard bezwaard hebben gevoeld; dat zij 
na de oorlog deze overeenkomst en zeer spe
ciaal het concurrentie- en boetebeding heb
ben onderworpen aan het oordeel van de 
Raad voor het Rechtsherstel; dat àj bij even
genoemde Raad slechts de nietigverklaring 
van het in de overeenkomst opgelegde con
currentie- en boetebeding hebben verzocht 
mede in verband met het feit, dat de Raad 
voor het Recht:aherstel niet bevoegd was, 
over het al of niet verstrekken der vergun
ningen, hetgeen immers behoort tot de pu
bliekrechtelijke sfeer, te oordelen; dat de ge
noemde Raad bij vonnis van 20 Maart 194 7 
de door hen verzochte nietigverklaring van 
het concurrentie- en boetebeding heeft uit
geaproken, daarbij onder meer overwegende, 
dat het verbod aan hen, appellanten, om zich 
ooit in Nederland met het vervoer van per
sonen per auto in te laten, sla nader in de 
overeenkomst neergelegd, een zo verregaan
de beknotting ia van h\ll\ recht om in hun 
eigen vak hun brood te verdienen, dat dit 
slechts kan worden verklaard uit een dwang
J)09Îtie, waarin zij verkeerden; dat de Raad 
voor het Rechtaherstel in zijn vonnis heeft 
overwogen: dat het na deze beslissing aan 
verzoeken weer vrij zal staan naar conces
sies te dingen; dat zij bij deze overeenkomst 
tevens de vergunningen voor toerwagenrit
ten en ongeregeld vervoer hebben overge
dragen, welke vergunningen op naam ston
den van de Naamloze V ennootachap Lou
wen diensten, zulks omdat het hun onder de 
toenmalige omstandigheden onmogelijk was. 
voort te gaan met het uitoefenen van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer zonder 
het uitvoeren van een autobualijndienst; dat 
het immen toen reeds meer dan duidelijk 
was, dat van toeren vrijwel geen 1prake meer 
mu zijn, terwijl het bijna zeker waa, dat het 
daartoe bestemde materieel door de bezetter 
zou worden gevorderd; dat zij, appellanten, 
aannemen, dat het de Commiuie Vergun
ningen Peraonenvervoer, bij het vaststellen 
van haar aangevallen beechikking, niet be
kend was, dat de Raad voor het Rechtaher
stel de vorenaangehaalde uitspraak ter zalm 
had gedaan; dat derhalve de overweging ia 
vorenbedoelde ·beachikking, als zouden aaa
vragers nimmer een vergunning als aange-
vraagd hebben gehad en het toerwagenbe-· 
drijf niet hebben uitgeoefend totdat mobili
satie- of oorlopomstandigheden dit onm~ 
gelijk maakten, slechts formeel juist is, ~ 
dat deze vergunningen op naam stonden van 
de Naamloze Vennootachap Louwen diett
aten; dat deze overweging echter materiael 

seer zeker niet juist ia, nu is gebleken, dat 
4, appellanten, de enige aandeelhouders wa
~ van genoemde Naamloze Vennootschap, 
•dat zij voordien sedert 1922 tot het op
l'khten van voornoemde Naamloze Vennoot
ldtap zelistandige uitvoerders waren van de 
ocnstrcden vergunningen; dat, gezien de om
dandigheden waaronder de overdracht van 
genoemde Naamloze Vennootschap geduren
de de bezettingsjaren heeft plaat& gevonden, 
en gezien vervolgens de uit&praak van de 
Raad voor het Recht&hentet wat betreft de 
àvielrechtelijke zijde van de overdracht, het 
naar hun mening niet aangaat, hen op de 
reed, genoemde gronden uit te sluiten van 
een vergunning voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer; 
· O. dat met de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer en de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur gehoorde Adviescom
missie, als bedoeld in art. 9 der Wet Autover
voer Personen, geoordeeld moet worden, dat 
het nog niet mogelijk is richtlijnen vaat te 
stellen, aan de hand waarvan vergunningen 
tot het uitvoeren van toerwagenri.tten en on
geregeld vervoer van een meer duurzaam 
karakter verleend dienen te worden, en dat 
het derhalve wenselijk is thans slechts ·tijde
lijke vergunningen te verlenen en daarbij, 
behoudens in bijzondere gevallen, zoveel mo
gelijk de vooroorlogse toestand te bestendi
gen, zoals deze uit de destijds op grond van 
de op 16 Aug. 1939 in werking getreden Wet 
Autovervoer Personen verleende vergunnin
gen blijkt; 

dat blijkens de overgelegde stukken de 
Naamloze Vennootachap Louwera diensten. 
van welke Naamloze Vennootachap de ap
pellanten de enige aandeelhouden waren, 
voor de oorlog onder anderen toerwagenrit
ten en ongeregeigd vervoer heeft uitgevoerd; 

dat echter het bedrijf van deze Naamloze 
Vennootachap bij overeenkomst van 16 Nov. 
1940 ia overgedragen aan de Naamloze Ven
nootschap Algemene Transport Onderneming 
te Utrecht, waarbij de aandelen van cent
genoemde Naamloze Vennoobchap aan 
laatstgenoemde zijn overgegaan; 

dat de Raad voor het Rechtshentel slecht& 
het aan deze overeenkomst verbonden con
currentie- en boetebeding heeft vernietigd, 
doch dat de overeenkomst overigens ia ge
handhaafd, weahalve aan de overdracht van 
het bedrijf geen gevolg kan worden ontzegd; 

dat mitsdien met de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer moet worden geoor
deeld, dat de appellanten thans niet in aan" 
merking komen voor een vergunning op 
grond van de omstandigheid, dat zij toerwa
genritten en ongeregeld vervoer hebben uit
gevoerd tot dat mobilisatie of oorlogsom
standigheden dit onmogelijk maakten; 

dat evenmin de geYraagde vergunning op 
andere grond kan worden verleend; 

dat mit9dien de vergunning terecht is ge
weigerd; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Watentaa~ 

ie belast enz. 
(A.B.) 

14 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hoger Onderwijswet art. 197 ... 
t-er). . 

Het zevende lid van art. 197ter is aan 
te merken als een voorziening voor fa
culteiten, die niet in de wet zijn voor
zien, en dus niet voor de faculteiten, 
waarin nog geen volledig onderwijs 
wordt gegeven en die deswege niet in de 
aanwijzing zijn genoemd. Terecht heeft 
de Minister derhalve besloten in de uit
gaven van de medische faculteit van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam, welke 
faculteit noch onder de omschrijving van 
het derde lid, noch onder die van het 
vijfde lid van art. 197ter valt, gem te
gemoetkoming te verlenen. 

De wet spreekt slechts van een tege
moetkoming in de "kosten van de uni
versiteit" en niet in die van de vereni
ging, van welke de universiteit uitgaat. 
Voorzover in de verenigingskosten ook 
opgenomen zijn "kosten van de univer
siteit" in de zin der wet, kunnen deze. 
kosten als zodanig, doch niet als vereni
gingskosten, voor een tegemoetkoming 
in aanmerking worden gebracht. 

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

door de Directeuren der Vereniging voor Ho
ger Onderwijs op Gereformeerde grondslag, 
gevestigd te Amsterdam, tegen de beslissing 
van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 23 Maart 1949, be
treffende de verlening van subsidie en van 
voorschot daarop ten behoeve van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
Oct. 1949, no. 1331/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, KUDlten en Wetenschappen van 
10 Nov. 1949, no. 126090, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, KUD
sten en Wetenschappen bij zijn beslissing 
van 23 Maart 1949, no. 97056, Afdeling 
H.O.W., heeft bepaald, dat voor 1949 voor 
subsidiëring ten behoove van de Vereniging 
voor hoger onderwijs op Gereformeerde 
Grondslag in aanmerking komen de huisves
tings- en exploitatiekosten voor de van deze 
Vereniging uitgaande Vrije Universiteit, ex
clusief die voor de medische faculteit van 
deze univeniteit, zulks tot een begroot be
drag van f 953.100; 

dat deze beslissing steunt o. m. op de over
wecingen, dat volgens art. 197ter, lid S, van 
de bogeronderwijswet voor de medische fa
culteit, zolang deze met betrekking tot doe-

. torale graden en getuigschriften nog niet in 
de aanwijzing ia genoemd, alleen een tege-

moetkoming in de uitgaven kan worden ver
leend, wanneer het volledig onderwijs voor 
een candidaatsexamen ie aangevangen; dat 
dit laatste nog niet het geval is, zodat sub
sidiëring van de medische faculteit volgena 
dit lid niet mogelijk is; dat ook art. 197ter, 
lid 7, niet van toepassing op deze faculteit is, 
aangezien deze als algemene bepaling niet 
aan de bijzondere bepaling van lid S afbreuk 
kan doen; dat onder lid 7 alleen de facultei
ten vallen, welke niet in de hogeronderwija
wet zijn voorzien; dat een dergelijke f acul
teit echter aan de univeniteit van genoemde 
Vereniging nog niet bestaat; dat in de Me
morie van Antwoord van 26 Jan. 1948 ojt 
bladzijde 6 wordt opgemerkt: ,,Voor andere 
faculteiten, die niet in de wet zijn voorzien, 
kan ingevolge lid 7 eveneens een tegemoet
koming worden gegeven voor ten hoogste tien 
jaren. De instellingen zullen er derhalve re
kening mede moeten houden, dat na tien 
jaren de tegemoetkoming eindigt, aangezien 
geen aanwijzing is gevolgd. Zolang immen 
de faculteit niet is voorzien in de wet, kan 
dat niet geschieden. Men blijft echter vrij dt: 
faculteit voort te zetten met eigen midde
len"; dat de verenigingskosten niet worden 
gemaakt voor het univenitaire onderwijs of 
voor het universitair-wetenschappelijk on
derzoek; dat in dit verband gewezen zij op 
de volgende passus uit evenbedoelde memo
rie van antwoord: ,,De onderhavige wet re
gelt de tegemoetkoming uit 's Rijks kas in 
de kosten van de bijzondere universiteiten 
en hogere scholen. Deze kosten moeten zijn 
gemaakt voor univcnitaire doeleinden of 
met andere woorden voor onderwijs en we
tenschappelijk onderzoek. Het is duidelijk, 
dat steeds beoordeeld zal moeten worden of 
de kosten daarvoor inderdaad zijn gemaakt. 
Tegemoetkoming in andere kosten laat de 
wet immers niet toe"; . 

dat de directeuren van genoemde vereni
ging van deze besliising in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat hun bezwaren zich 
allereent richten tegen hetgeen de Minister 
heeft beslist ten aanzien van de medische fa
culteit der Vrije Univeniteit; dat deze facul
teit nog niet overeenkomstig art. 184 der wet 
is aangewezen; dat zelfs in de medische fa
culteit volledig onderwijs voor het candidaat
emmen in de geneeskunde nog niet wordt 
gegeven, zodat art. 197ter, lid S, der wet nog 
niet yan toepassing kan zijn; dat er mitsdien 
geen wettelijk recht op Rijkssubsidie voor 
de faculteit bestaat; dat het belang van sub
aidie nochtans in het oog lpringt; dat de uit
.gaven, verbonden aan het oprichten van een 
medische faculteit ook v66rdat er volledig on• 
derwija voor het candidaatsexamen wordt 
verstrekt, immers zeer hoog zijn; dat de Di
'tecteuren de Minister daarom hadden ver
socht ( onder meer mondeling ten departe
mente) van de bevoegdheid gebruik te ma
ken, hem verleend bij het zevende lid van 
~kei 197ter, om gedurende een termijn van 
ten hoogst tien jaren voor deze medische fa
culteit, zolang da~n nog geen volledig on -
derwijs voor het candidaatsexamen in de ge-
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neeakunde wordt gegeven, een tegemoetko
ming in de uitgaven te verlenen op de voet 
van het zesde lid van het artikel; dat noch 
uit de leden 5 en 7 van artikel 197ter, noch 
uit het onderling verband tussen beide wets
bepalingen blijkt, dat deze .zich onderling 
verhouden als bijzondere en algemene bepa• 
ling; dat lid 7 ,naar hun mening. wat de fa
culteiten der geneeskunde en der wia- en 
natuurkunde betreft, naast lid 5 staat; dat 
lid 7 vandaar ook aanvangt met de woorden 
"Onverminderd het bepaalde in het vijfde 
lid ia de voornoemde Minister bevoegd'' 
enz.; dat ,,onverminderd" wil .zeggen: ,,naast, 
zonder dat afbreuk gedaan wordt op het be
paalde in het vijfde lid, ia de Minister be
voegd overeenkom1tig het zevende lid een 
teaemoetkoming voor de.ze medische facul
teit, welke niet in de aanwijzing is genoemd, 
te verlenen"; dat ten aanzien van een me
dische faculteit, ala in casu bedoeld, het ver
schil tussen het bepaalde in het vijfde en in 
het zevende lid derhalve dit is, dat het vijfde 
lid een recht schept op een tegemoetkoming; 
dat het zevende lid daarentegen de Minister 
de bevoegdheid-schenkt een tegemoetkoming 
te verlenen; dat de Miniater van deze be
voegdheid wel of niet gebruik kan maken; 
dat zij, appellanten, derhalve van mening 
zijn, dat de dµidelijke bewoordingen van het 
zevende lid van art. 197ter een uitlegging, 
ala daaraan door de Minister wordt gegeven, 
niet toelaten; dat tegenover de duidelijke 
tekst der wetsbepaling een beroep op het
geen in de Memorie van Antwoord ia ge
schreven. moeilijk afdoend geacht kan wor
den; dat hetgeen de Minister omtrent de ge
schiedenis der bepaling mededeelt, boven
dien niet volledig is; dat deu aangelegen
heid immen bij mondelinge behandeling van 
het wetsontwerp in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal eveneens ter sprake ia ge
komen; dat uit de beraadslaging in de Twee
de Kamer over het zevende lid van art. 
197ter blijkt, dat de toenmalige Miniater van 
Onderwijs, die het wetsontwerp verdedigde, 
ten slotte niet de mening was toegedaan, dat 
genoemde wetsbepaling niet be!trekking kan 
hebben op een nog niet aangewezen medi
sche faculteit, welke nog niet volledig op
leidt voor het candidaatsexamen in de ge
neeskunde; dat, terwijl zij het beroep, dat 
de Minister in zijn achrijven van 23 Maart 
1949 op een panaae in de memorie van ant
woord heeft gedaan, gezien in het licht van 
de duidelijke bewoordingen van het zevende 
lid èn van de verdere behandeling van het 
wetsartikel in de Tweede Kamer, niet sterk 
achten, zij ten overvloede nog opmerken, dat 
de bestreden uitlegging van het zevende lid 
ook innerlijk zwak ia; dat, indien dit .zevende 
lid - gelijk de Minister stelt - uitsluitend 
betrekking had op faculteiten, welke niet ÏJ\ 
de hoger-onderwijswet zijn vaorzien, dit fa-. 
culteiten zouden aijn, welke wettelijk niet 
kunnen worden aangewezen; dat de woorden 
,.faculteiten, welke met betrekking tot doc
torale graden en getuigschriften niet in de 
aanwijmng zijn genoemd" dan weini&' pu-

tend .zouden aijn; dat de bepaling dan veel
~er had dienen te luiden: faculteiten welke 
niet in de wet zijn genoemd; dat de redactie 
van bedoelde zinsnede van het zevende lid 
.äch daarentegen geheel aansluit bij de ge
dachtengang. door hen, appellanten, ontwik
keld, hierop neerkomende, dat de onvol
groeide faculteiten der geneeskunde en der 
wis- en natuurkunde, waarop lid 5 nog niet 
van toepasaing ia, JJ.iet in de aanwij.1ing zijn 
genoemd, en dat .zij, waren zij volgroeid, dan 
wettelijk wel .zouden kunnen worden aange
wezen; dat .zij, appellanten, in de tweede 
plaats bezwaar moeten maken tegen de be
slissing ten aanzien van de zogenaamde ver
enigingskosten; dat de Minister .zich hier
voor wederom beroept op een paasage uit de 
Memorie van Antwoord aan de Tweede Ka
mer; dat zij opmerken, dat deze pasaage een 
antwoord waa op hetgeen in het Voorlopig 
Verslag waa geschreven in verband met art. 
197 novies ( oud) van het wetsontwerp, een 
artikel, dat na de verschijning van het Voor
lopig V ers1ag door de Regering geheel werd 
teruggenomen; dat de uitspraak der Memo
rie van Antwoord niettemin reële betekenis 
heeft, in zoverre. dat de besturen der bijzon
dere univeniteiten niet voor subsidie in aan
merking .zullen kunnen brengen uitgaven, 
welke niet zijn kosten van die universiteiten 
(art. 197); dat buiten de tegemoetkoming 
derhalve vallen giften en bijdragen voor ker
ken en kerkelijke instellingen, voor .zending 
en mime, voor liefdadigheidsinstellingen 
enz.; dat echter naar hun mening ten aan
zien van de hier in het geding .zijnde .zoge
naamde verenigingakosten de zaak anders 
ataat; dat men bij het regelen van de tege
moetkoming door het Rijk aan instellingen, 
stichtingen of verenigingen, die bijzondere 
universiteiten in stand houden, blijkens de 
geschiedenis der wet uitdrukkelijk i1 uitge
gaan van de these, dat een deel van de kos
ten voor de instandhouding der bijzondere 
universiteiten .zou blijven rusten op genoem
de instellingen, stichtingen of verenigingen; 
dat art. 197 dec hoger-onderwijswet daarom 
ook spreekt van een tegemoetkoming in de 
kosten der bijzondere universiteiten; dat dit 
uitgangapunt uiteraard medebrengt, dat be
langrijke kosten door de besturen moeten 
worden gemaakt voor het bijeenbrengen der 
gelden. nodig voor de instandhouding der 
bijzondere universiteiten" voorzover de uit
gaven niet door de tegemoetkoming van het 
Rijk worden gedekt: dat zonder het maken 
van deze kosten aan de instandhouding der 
bijzondere universiteiten niet te denken 
valt; dat .zij al& .zodanig dan ook onder de 
kosten vallen van die universiteiten, waar
van art. 197 der hoger-onderwijswet spreekt, 
e~ zij naar het oordeel van hen, appellanten, 
eveneens voor subsidie in aanmerking ko
men: 

0. dat ingevolge art. 197ter, lid 7, van de 
hoger-onderwijswet • .zoala deze luidt ainda het 
in werking treden van de wet van 3 Juni 
1948, Staatsblad No. I 231, de Minister van 
Onderwijs, KUD1ten en Wetenschappen, on-
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verminderd het bepaalde in het vijfde lid. 
bevoegd ia om gedurende een termijn van 
ten hoogste tien jaren voor faculteiten, welke 
met betrekking tot doctorale graden en ge
tuigachriften niet in de aanwijzing zijn ge
noemd, de tegemoetkoming in de uitgaven 
te verlenen op de voet van het zesde lid; 

dat. gelet op de bewoordingen en het 
systeem van dit artikel, het zevende lid, dat 
voor de berekening van de tegemoetkoming 
naar het zesde lid verwijst, ia aan te merken 
als een voorziening voor faculteiten die niet 
in de wet zijn voorzien, en dus niet voor de 
faculteiten, waarin nog geen volledig onder
wijs wordt gegeven en die deswege niet in de 
aanwijzing zijn genoemd; 

dat ook uit de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die 
op de voormelde wet van 3 Juni 1948 betrek
knig heeft, duidelijk blijkt, dat genoemde 
wetsbepaling in deze %in moet worden OP
gevat; 

dat hiertegenover het' beroep van de ap
pellanten op de beraadslaging in de Tweede 
Kam~r van de Staten-Generaal niet opgaat, 
alleen reeds omdat de toenmalige Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
hierbij geenszins heeft toegezegd, dat inge
volge art. 197ter, lid 7, tegemoetkoming zal 
worden gegeven in de uitgaven van een fa
culteit, waarin nog geen volledig onderwijs 
wordt gegeven en die deswege niet in de aan
wijzing is genoemd; 

dat op grond van het voorgaande moet 
worden geoordeeld, dat Ome Minister te
recht heeft besloten in de uitgaven van de 
mediache faculteit van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam, welke faculteit noch onder de 
omschrijving van het derde lid, noch onder 
die van het vijfde lid van art. 197ter valt, 
geen tegemoetkoming te verlenen; 

dat de appelianten in de tweede plaat& 
menen, dat hun vereniging in aanmerking 
komt voor een tegemoetkoming in de koe
ten van deze vereniging; 

dat echter de wet alechts IIJ)l'eekt van een 
tegemo~tkoming in de "kosten van de uni
versiteit", en niet in die van de vereniging, 
van welke de universiteit uitgaat; 

dat, voorzover in de verenigingakosten ook 
opgenomen zijn uk08ten van de univeniteit" 
in de zin der wet, deze kosten uiteraard als 
zodanig, doch niet ala verenigingskosten voor 
een tegemoetkoming in aanmerking kunnen 
worden gebracht; 

dat, wat bepaaldelijk betreft de door de 
appellanten bedoelde uitgaven, welke wor
den gedaan om gelden bijeen te brengen tot 
het bestrijden van de kosten van de univer
siteit, die niet door de tegemoetkoming van 
Rijkswege worden gedekt, deze uitgaven niet 
als kosten van de universiteit kunnen wor
den beschouwd, zulks te minder nu die gel
den zelf door de wet, blijkens het vierde lid 
van art. 197ter, niet als inkomsten van de 
universiteit worden aangemerkt; 

dat dua het tweede bes-waar van de appel
lanten evenmin gegrond ia; 

Gesien de hoger-onderwijtwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenachappen ie belast enz. 
(A.B.) 

U November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wet autovervoer Personen art. 
10 j 0

• art. 52). 
Zij die vóór de oorlog niet in het bezit 

van een vergunning voor de uitvoering 
van toerwagenritten en ongeregeld ver
voer zijn gewee■t, kunnen slechts voor 
een vergunning in aanmerking komen, 
indien te hunnen aanzien een bijzonder 
geval aanwezig ia te achten. Deze om
standigheid doet zich voor waar: 
1 °. de vervoergelegenheid ia vermin
derd, doordat enkele bedrijven geduren
de de oorlog opgehouden hebben te be
staan, terwijl anderzijds de vraag naar 
vervoer in de betrokken streek is toe
genomen; 

~
0

• de vervoerder op aandrang van 
het gemeentebestuur zich bereid heeft 
verklaard de uit IOCiaal oogpunt nood
zakelijke, doch overigens weinig winst
gevende, locale autobusdienst te verzor
gen, en een economiache vervoervoor
ziening er toe kan leiden een lijndienst
onderneming in de gelegenheid te stel
len naast zijn lijndienatbedrijf toerwa
genritten en ongeregeld vervoer te be
werkstelligen. 

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

door de N.V. Eerste Drentache Stoomtram
weg Maatschappij te Hoogeveen, tegen de 
beachikkingen van de Commissie Vergunnin
gen Personenvervoer van 21 Febr. 1948, Noa. 
Dr. 70-T. 56, Dr. 61 -T. 66 en Dr. 64 -
T 72, waarbij onderscheidenlijk aan G. Kleis 
te Coevorden, G. Schepers te Emmen en de 
firma J. Thedinga & Co. te Emmen, vergun
ningen %ijn verleend voor de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
echillen van Bestuur, gehoord, adviea van 28 
Sept. 1949, No. 121o/Ii 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 8 Nov. 1949, no. 
A 11/85642, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer. 

0. dat de Commissie Vergunningen Per
eonenvcrvoer bij ceratacnocmde beschikking 
aan G. Klei■ te Coevorden voor een tijdvak, 
eindigende 31 Dec. 1950, vergunning heeft 
verleend voor de uitvoering van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer met één motor
voertuig, zulke op de overwegingen, dat de 
aanvrager nimmer een vergunning, als be
doeld, heeft gehad; dat de aanvrager echter 
lijndienaten binnen de gemeente Coevorden 
exploiteert en daarnevens toerwagenritten 

ongeregeld vervoer bewerbtelligt, het
teen in het belang van een economische ver-
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voel"VOOrzieniug ia te achten; dat de ontwik
keling van de in de oorlog ernstig verstoorde 
vervoerverboudincen nog niet zover ie 1e
vorderd, dat over voldoende gecevena kan 
worden beschikt, nodig voor de vaststelling 
van grondslagen voor de vergunnincverle
ning ten behoeve van een redelijke en duur
.zame regeling van de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer, alamede 
voor het bepalen van het aantal daarbij te 
bezigen motorrijtuigen; dat het in verband 
hiermede en met het oog op de mogelijkheid 
om binnen afzienbare tijd terzake regelend 
op te treden, aanbeveling verdient de duur 
van thans reeds te verlenen vergunningen 
voor de uitvoering van toerwageoritten en 
ongeregeld vervoer te beperken; dat uit
drukkelijk de voorwaarde dient te worden 
gesteld, dat geen materieel wordt gebezigd, 
dat voor de ui~oefening van autobusdienaten 
en/of de uitvoering van groepsvervoer be
schikbaar moet blijven; 

dat de genoemde Commissie bij beachik
king van gelijke datum voor hetzelfde tijd
vak aan de firma J. Thedinga en Co. te 
Emmen vergunning heeft verleend voor de 
uitvoering van toerwagenritten en ongere
geld vervoer met ~~n motorvoertuig, zulks op 
de overwegingen, dat de aanvrager nimmer 
een vergunning, als bedoeld, heeft gehad; 
dat te Emmen en omgeving echter behoefte 
aan gelegenheid voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer bestaat, 
waarin de aanvrager kan en wil voorzien; 
dat de ontwikkeling van de in de oorlog 
ernstig verstoorde vervoerverhoudingen nog 
nie\: zover ia gevorderd, dat over voldoende 
gegevens kan worden beschikt, nodig voor 
de vat1tltelling van grondslagen voor de ver
pnningverlening ten behoeve van een rede
lijke en duurzame regeling van de uitvoe
ring van toerwagenritten en ongeregeld ver
voer, alamede voor het bepalen van het aan
tal daarbij te bezigen motorrijtuigen; dat het 
mitsdien aanbeveling verdient om de ver
gunningverlening, behalve in bijzondere ge
vallen, te beperken tot vroegere houden 
ener bedrijfsvergunning,· als bedoeld in de 
Wet Autovervoer Peraorien, en ondernemin
gen, die van het uitvoeren van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer voorheen hun 
bedrijf maakten en dit hebben voortgezet tot 
mobilisatie- of oorlapometandigbeden dit . 
onmogelijk maakten, voor zover nog of weer 
aan het vervoer deelnemend en/of willende 
deelnemen_; dat het om dezelfde reden aan~ 
beveling verdient bij het bepalen van boven
bedoeld aantal te bezigen motorrijtuigen in 
de daarvoor in aanmerking komende geval
len voorlopig nog uit te gaan van het aantal, 
respectieftlijk het hoogste aantal, genoemd 
In de laatstelijk genomen beschikkingen: dat 
het in verband hiermede en met het oog op 
de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd 
terzake recelend op. te treden, aan~ 
verdient de duur van thans reeds te verlenen 
vergunningen voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer te ~ 
ken; dat uitdrukkelijk de voorwaarde · 

te worden gesteld, dat geen materieel wordt 
gebezigd, dat voor de uitoefening van auto
busdiensten en/of de uitvoering van groeps
vervoer beschikbaar moet blijven; 

dat de Commissie bij beschikking van ge. 
lijke datum voor hetzelfde tijdvak en op ge
lijboortige overwegingen aan G. Schepers 
te Emmen vergunning beeft verleend voor 
de uitvoering van toerwagenritten en onge
regeld vervoer met ~én motorvoertuig, doch 
met dien ventande, dat, voor.zover dit aan
tal voor de voorziening in de vervoerbehoef
te voor bijzondere gevallen plaatselijk ontoe
reikend blijkt zulb ter beoordeling van de 
betrokken Rijksinspecteur van het Verkeer, 
dit aantal naar behoefte kan worden ver
hoogd, met dien verstande, dat niet wordt 
uitgegaan boven het aantal, waarover de 
aanvrager op 1 Jan. 1948 de uitsluitende be-
schikking had; • 

dat de appellante tegen deze beachikkin
gen aanvoert, dat zij door deze beschikkin
gen ernstig in haar belangen wordt geschaad; 
dat blijkens de overwegingen van de onder
havige, en ook van andere soortgelijke be
schikkingen van dezelfde datum de Commis
sie V erguDllÎDCen Penonenvervoer de ver
gunningverlening voor de onderhavige ver
voeren beperkt tot degenen, die vroeger 
rechtens aan deze vervoeren deelnamen, be
houdens bijzondere gevallen; dat Kleis, 
Schepen en Thedinga & Co., nimmer een 
vergunning voor voornoemde vervoeren heb
ben gehad; dat blijkens de beachikkingen ter
zake de vergunningverlening ia geschied, wat 
betreft Tbedinga & Co. en Schepers, uit 
overweging, dat te Emmen en omgeving be
hoefte bestaat aan gelegenheid voor de uit
voering van toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer, waarin betrokkenen kunnen en wil
len voorzien; dat zij, appellante, _er op wijst, 
dat zij vugunning heeft om dergelijke ver
voeren te verrichten met gebruikmaking van 
41 motorrijtujgen; dat zij volledig bereid en 
- mede uit hoofde van de vestiging van een 
steunpunt van haar bedrijf in Emmen - ook 
in staat ia om te voorzien in de in Emmen en 
omgeving bestaande behoefte aan gelegen
heid voor de uitvoering van toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer; dat zij als gevolg van 
de hier in het geding sijnde beschikkingen 
der Commiuie Vergunningen Pel'80nenver
voer schade ondervindt; dat zij deze ver
gunningverlening aan Schepen en Thedinga 
& Co.1 alsmede de hiertoe aangevoerde re
denen, onjuist acht; dat zij in deze conclusie 
nog werdt versterkt door de aanwezigheid 
in de omgeving van Emmen van verschil
lende andere ondernemen, die in het bezit 
zijn van vergunningen voor toerwagenritten 
en ongeregeld vervoer, van welke onderne
mingen zij noemt Weduwe J. Keen en Zn te 
Nieuw-Amsterdam, J. Seuben te Zweeloo, 
H. Middel te Emmer Erfschcidenvcen, F. 
Lanting te Klazienaveen en C. Scheven te 
Emmercompucuum; dat deze ondernemers 
·bovendien een groter wagenpark bezitten 
dan v66r 1940; dat er, ongerekend de thans 
aan Schepen en Thedinga & Co. verleende 
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vergunningen, reeds sprake is van een over
capaciteit voor de onderhavige vervoeren in 
dit gedeelte van Drenthe; dat zij de vergun
ningverlening aan Schepers en Thedinga & 
Co. dan ook in strijd acht met de in 's lands 
belang geboden zuinigheid; dat de vergun
ning aan G. Kleis te Coevorden werd ver
leend uit overweging, dat hij lijndiensten ex
ploiteert binnen de gemeente Coevorden en 
daarnevens toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer bewerkstelligt, hetgeen in het be
lang van een economische vervoervoorzie
ning is te achten; dat Coevorden in het net 
van interlocale lijndiensten van haar bedrijf 
een knooppunt is van zeven verschillende 

· diensten; dat, daar de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer de combinatie lijn
diensten - toerwagenvervoer in het belang 
van een economische vervoervoorziening 
acht, baars inziens juist vergunningverlening 
voor dit vervoer aan haar een garantie voor 
zodanige economische vervoervoouiening 
had geboden en derhalve de aangewezen op
lossing was geweest; dat zij overigens, gezien · 
de zeer geringe betekenis van de ene door 
Kleis binnen de gemeente Coevorden geëx
ploiteerde lijndienst, van oordeel is, dat hier 
in feite geen economische opzet voor een 
vervoervoorziening aanwezig is; dat hetgeen 
hiervoor is opgemerkt over de voorziening 
door haar bedrijf in de behoefte aan toer
wagenritten en ongeregeld vervoer in Em
men en omgeving e venzeer geldt voor Coe
vorden; dat zij de onderhavige vergunning
verlening aan Kleis in strijd acht zowel met 
het algemeen vervoersbelang als met haar, 
appellants, belangen; 

0. dat met de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer en de op verzoek van de 
Af deling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur gehoorde Advies
commissie, als bedoeld in art. 9 der Wet 
Autovervoer Personen, geoordeeld moet wor
den, dat het nog niet mogelijk is richtlijnen 
vast te stellen, aan de hand waarvan ver
gunningen tot het uitvoeren van toerwagen
ritten en ongeregeld vervoer van een meer 
duurzaam karakter verleend dienen te wor
den, en dat het derhalve wenselijk is thans 
slechts tijdelijke vergunningen te verlenen 
en daarbij, behoudens in bijzondere gevallen, 
zoveel mogelijk de vooroorlogse toestand te 
bestendigen, zoals deze uit de destijds op 
grond van de op 16 Aug. 1939 inwerking ge
treden Wet Autovervoer Personen verleende 
vergunningen blijkt; 

dat blijkens de ambtsberichten noch G. 
Kleis, noch G. Schepers noch de firma J. 
Thedinga en Ço. voor de oorlog in het bezit 
van een vergunning voor de uitvoering van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer zijn 
geweest; • 

dat zij mitsdien slechts voor een vergun
ning in aanmerking kunnen kome~ indien te 
hunnen aanzien een bijzonder geval aanwe-
zig is te achten; 

dat blijkens de ambtsberichten dit voor 
ieder der genoemde vergunninghouders het 
geval is; 

dat in Emmen de vervoergelegenheid is 
verminderd, doordat enkele bedrijven gedu
rende de oorlog opgehouden hebben te be
staa~ terwijl anderzijds de vraag naar ver
voer in de Zuid-Oosthoek van Drenthe sterk 
is toegenomen, zodat niet kan worden vol
staan met een beperking van het verlenen 
van vergunning tot de nog overgebleven 
vroegere houders van bedrijfsvergunningen; 

dat, wat de vergunning van K. Kleis be
treft, uit de ambtsberichten blijkt, dat deze 
vervoerder op aandrang van het gemeente
bestuur van Coevorden zich bereid heeft ver
klaard de uit sociaal oogpunt noodzakelijke, 
doch overigens weinig winstgevende locale 
autobusdienst te verzorgen; 

dat een economische vervoervoorziening 
er toe kan leiden een lijndienstonderneming 
in de gelegenheid te stellen naast zijn lijn
dienstbedrijf toerwagenritten en ongeregeld 
vervoer te bewerkstelligen, en zulks zeker in 
dit gèval, waar het een nauwelijks rendabele 
lijndienst betreft, wenselijk is; 

dat met het oog op de grote vervoersbe
hoefte niet aannemelijk is, dat de appellante 
door de verleende vergunningen wordt bena
deeld; 

dat op grond van het voorgaande moet 
worden geoordeeld, dat de genoemde vergun
ningen terecht zijn verleend; 

Gezien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

15 November 1949. ARREST vàn de Hoge 
Raad. (Sr. artt. 37--44; Besluit Ber. 
Econ. delicten artt. 1, 14; Prijsbeschik
king Invoergoederen 1947). 

De omschrijving in de oproeping ie 
niet onvoldoende op grond dat van elke 
soort der genoemde goederen niet te
vens de hoeveelheid is aangeduid, nu 
deze zonder belang is om vast te stellen, 
of het telast gelegde een strafbaar feit 
oplevert en - zo ja - welk; alleen dit 
laatste. maar niet ook de ernst van het 
feit, moet uit de t.1.1. kunnen worden 
afgeleid. De rechter verliet dan ook niet 
den grondslag der t.ll, toen hij voor de 
oplegging der straf de ernst van dat feit 
afleidde uit bij zijn onderzoek ter te
rechtzitting gebleken nadere bijzonder
heden van dat feit. 

De als bewijsmiddel gebezigde verkla
ring van req. als koopman: ,,van prijs
vaststellingen was mij niets bekend" 
sl1Jit afwezigheid van alle schuld uit. 

Het middel klagend over de exhorbi
entante straf faalt, reeds omdat de 
rechter 1eenszins heeft behoeven aan te 
nemen, dat het bewezenverklaarde feit 
"volkomen te goeder trouw begaan is en 
in alle opzichten met de beginselen van 
de bema fide handel atrookt''. 

Het middel, betwistend dat de i:ech~ 
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ter, uit hetgeen hem bleek omtrent het 
behaalde voordeel, in staat was tot het 
bepalen van de strafmaat, ziet voorbij 
dat de rechter een ontneming van dat 
onrechtmatig voordeel niet tot voor
werp van een bijkomende straf heeft 
gemaakt, terwijl zich aan kennisneming 
onttrekt inhoever hij bij zijn bepaling 
der straf met dat voordeel rekening 
heeft gehouden. 

De omstandigheid dat de in de t.1.1. 
genoemde prijzen nog bedragen voor 
vracht bevatten, behoeft voor den Pol.
rechter gen beletsel te zijn om uit het 
onderzoek ter terechtzitting af te lei
den dat bedoelde prijzen hoger waren 
dan toegestaan. Ook bij de opvatting 
dat de prijzen waren "franco afnemer" 
kon de rechter aannemen, dat het be
wezenverklaarde onder de strafbepaling 
bleef vallen. 

De middelen stellend, dat de winst
marges gebruikelijk en oirbaar waren, 
en dat zonder deze winstmarges req, 
met verlies zou werken, missen feitelij
ken grondslag. 

Uitvoerige motivering waarom op 
req. niet de artt. 7 en 8, doch alleen de 
artt. 1-4 Prijsbeschikking Invoergoe
deren 194 7 voor toepassing in aanmer
king komen; uit de inhoud der bewijs
middelen zijn geen feiten of omstandig
heden te putten, die reden geven te be
slissen, dat req.'s verkoopprijzen hoger 
waren dan in deze artikelen toegestaan 
Volgt vernietiging en verwijzing. 

Op het beroep van H. L., koopman, wo
nende te Amsterdam, req. van cassatie tege~ 
een mondeling vonnis van den Bijz. Politie
rechter bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 21 Dec. 1948, houdende in hoger beroep 
bevestiging, behalve t.a.v. de straf, van een 
mondeling vonnis van den Tuchtrechter voor 
de Prijzen in het Arrondissement Amster
dam van 9 Juni 1948, waarbij req. wegens: 
,,het niet nakomen van een voorschrift, gege
ven krachtens art. 3 Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939", onder aanhaling van de 
artt. 3, 4 en 12 dier Wet en 1, 5 en 11 Besluit 
berechting economische delicten, is veroor
deeld tot straf hebbende de Bijz. Politie
rechter, met vernietiging van laatstgenoemd 
vonnis t.a.v. de straf, req. onder aanhaling 
alsnog van art. 21 van laatstgenoemd Be
sluit en van de artt. 23 en 91 Sr. veroordeeld 
tot een geldboete van f 6000. 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Hooykaas. 

Namens req. is één middel van cassatie 
bepleit, welk middel echter bestaat uit een 
tiental onderdelen. 

Het eerste onderdeel klaagt, dat de inlei
dende telastlegging niet een voldoende opga
ve bevat van het te laste gelegde feit, omdat 
de hoeveelheid der goederen, welke te duur 
.zou zijn verkocht niet is aangeduid, zodat de 
rechter uit de telastlegging de ernst van het 
te laste gelegde feit niet kon afleiden. 

Het onderdeel komt niet gegrond voor. Het 
gaat uit van ,een onjuiste opvatting van de 
betekenis van de dagvaarding in het straf
proces. Deze heeft tot doel het te laste ge
legde feit te concretiseren en ter kennis van 
de verdachte te brengen, waarvoor hij wordt 
vervolgd. Vgl. het arrest van Uw Raad van 
24 Jan. 1927, W. 11645, N. J. 1927 blz. 244. 
De nadere omstandigheden en de ernst van 
het telastegelegde behoeven geenszins uit de 
dagvaarding te blijken: zij kunnen ter zitting 
worden vastgesteld. Hierbij is dan nog niet 
eens rekening gehouden met de omstandig
heid, dat in deze geen dagvaarding is uitge
bracht, doch een oproeping tot verantwoor
ding ingevolge art. 14 Besluit berechting 
economische delicten uitgereikt. Door Uw 
Raad is reeds enige malen uitgesproken, dat 
zodanige oproeping aan de strenge eisen van 
een dagvaarding niet behoeft te voldoen. 
Vgl. arresten van 29 Oct. 1946, N. J. 1947 no. 
64, 28 Oct. 1947, N. J. 1948 no. 54, en 25 Mei 
1948, N. J. 1948 no. 468. 

Het tweede onderdeel klaagt, dat het be
wezenverklaarde uit de gebezigde bewijs
middelen niet kon worden afgeleid. Met 
name zou daaruit niet kunnen worden afge
leid, dat de goederen verkocht werden voor 
prijzen hoger dan was toegestaan. 

Het onderdeel komt niet gegrond voor. 
Aan req. kan worden toegegeven, dat uit de 
verklaringen van de getuigen Verzet en Vos 
blijkt, dat in de verkoopprijzen, in de oproe
ping tot' verantwoording vermeld, vracht be
grepen is, welke moet worden afgetrokken 
om te komen tot verkoopprijzen in de zin 
van de Prijzenbeschikking Invoergoederen 
1947. Tevens blijkt echter uit die getuigen 1 

verklaringen, dat het hier ging om een naar 
verhouding gering bedrag. Getuige Verzet 
spreekt van f 2,50 per 100 K.G. Waar het 
hier ging om een partij van 8002 K.G ., ge
lijk blijkt uit het onder de bewijsmiddelen 
gebezigde proces-verbaal van 31 Jan. 1948, 
moet het in totaal over die partij volgens dat 
proces-verbaal te veel berekende bedrag van 
f 10.230,84, ingevolge de uitlating van deze 
getuige verminderd worden met omstreeks 
f 200. Er blijft dan altijd nog een teveel van 
een f 10.000 over. Hiermede stemt geheel 
overeen de verklaring van getuige Vos, dat de 
prijzen, ook als men met de vracht rekent, 
nog te hoog waren. Er bestond dan ook geen 
aanleiding voor de Politierechter om op 
grond van de genoemde getuigenverklarin, 
gen, afgezien van het bedrag van de opge
legde geldboete, het vonnis van de Tucht
rechter niet te bevestigen. 

Het derde onderdeel klaagt, dat het be
wezenverklaarde ten onrechte strafbaar îs 
verklaard, daar het in het midden laat, of de 
vermelde prijzen berekend werden "af ma
gazijn" of ,,franco afnemer". 

Het onderdeel is niet gegrond Gelijk blijkt 
uit de bovengegeven berekening maakt het 
bedoelde verschil geen onderscheid voor de 
strafbaarheid. Het bewezen verklaarde is bij 
beide interpretaties strafbaar. 

Het vierde onderdeel klaagt, dat bij de be-
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aliaaing omtrent de strafbaarheid uit het oog 
ia verloren, dat de berekende prijzen 1eoor
loofd waren ingevolge art. 2 van de Prijzen
beschikking Invoergoederen 194 7 in verband 
met prijzen, vastgesteld voor het aanver
wante artikel zilvetbrona. 

Het onderdeel komt niet gegrond voor. 
Allereerat %ij aangetekend, dat art. 2 van de 
Beachikking ten onrechte i• aangehaald. Het 
artikel re11elt een andere materie. Bedoeld is 
vermoedelijk art. 8. Dit laatste artikel 
spreekt echter niet van aanverwante artike
len, doch van ,,goederen, welke in 100rt, 
hoeveelheid of hoedanigheid in niet belang" 
rijke mate afwijken". Dit ia een enger be
grip. De Politierechter is klaarblijkelijk van 
oordeel geweeat, dat de bronzen, waarom het 
hier ging, in eoort, hoeveelheid of hoedanig• 
heid wel in belangrijke mate afweken van de 
zilverbronzen, waarvoor de prijavastatelling 
gold. Uit de stukken, waarvan Uw Raad ken
nis kan nemen, blijkt niet, dat de Politie
rechter niet tot dit oordeel kon komen. 

Het vijfde onderdeel klaagt, dat het feit 
materieel niet wederrechtelijk was, daar het 
in de vooroorlogse bona-fide handel moreel 
verantwoord en toelaatbaar moest worden 
geacht. 

Het onderdeel verliat uit het oog, dat de 
wettelijke regelingen sedert de voor-oorlogse 
tijd ingrijpend zijn gewijzigd. 

Het zesde onderdeel klaagt, dat uit het oog 
v~loren is, dat req. volkomen te goeder trouw 
was. · 

Indien men aanneemt, dat zulks juiat ia, 
moet toch worden opgemerkt, dat die om
standigheid niet alle achuld opheft. 

Het zevende onderdeel 1telt, dat req. door 
overmacht tot de berekende prijzen werd ge
drongen, daar lager prijzen tot verlies zouden 
hebben geleid. 

Indien werkelijk het bedrijf vap req. niet 
zonder verHee kon leveren tegen de vaatge-
stelde maximumprijzen, had req. of tijdelijk 
.zodanig verliee moeten nemen en of zijn be
drijf VOOl'lopig moeten stil zetten. 

Het achtste onderdeel klaagt, dat de opge
legde straf niet in evenredigheid staat tot bet 
bewezen verklaarde feit. 

Dit ia geen grond, die tot casaatie kan lei
den. 

Het negende onderdeel klaagt, dat de te
lastlegging niet voldoende gegevene bevatte 
voor de rechter tot bepaling van de maf. 

Dit punt ia reeda bij het eente onderdeel 
besproken. 

Het tiende onderdeel klaagt, dat de Rech
ter op grond van de ter terechtzitting geble
ken feiten niet kon komen tot een juiste be
paling van de maat van de op te leggen straf. 
Met name zou niet blijken, hoe hoog de on~ 
geoorloofde winst ie geweest. 

Het onderdeel ia reeds weerlegd bij de be
spreking van het tweede onderdeeL Gelijk bij 
die bespreking bleek, volgt uit de gebezigde 
bewijsmiddelen en de voor de berekening 
van de straf door de Politierechter mede ge
bruikte verklaringen van de getuigen Verzet 
en Vos. dat req. ongeveer f 10,000 . te veel 
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heeft berekend. Dit cijfer levert een alleuina 
~doende bati■ op voor vastatelling van de 
straf. Over het bedrag van deze maf -
f 6000 - kan req. zich uker niet beklagen. 

Ik conc,udeer tot venwrping van het be-
roep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het ver1lag van den Raadlheer 

Vrij t 
Gêlet op de middelen van CUIIAtie, namens 

den req. voor,:esteld bij 1ehriftuur en luiden
de: 

"s .. inimera v. t. van artt. 40 ar., 261, 338 
tlm 344, 348 t/m 351 Sv., art. 2 Prij1be
schikking Invoer goederen 1947 N.S. no. 50, 
immers: 

1. De Oproep tot verantwoording van 
req. voor !de Tuchtrechter te Amsterdam is 
nieti,g: de tenlaste legging bevat een onvol
doende opgave van het ten laste gelegde f~t. 
omdat niet ia aangeduid de hoeveelheid der 
goederen, welke req. tegen te hoge prij%ell 
verkocht zou hebben, zodat de rechter uit de 
tenlastelegging de ernst van het tenlutege
legde feit niet kon afleiden. 

1. • Het tenlaste gelegde feit is ten on• 
rechte bewezen verklaard omdat de rechter 
uit de gebezigde bewijsmiddel~ de bewezen
verklaring niet kon afleiden~ 

Tenlastegelegd immen is, dat req. een 
aantal goederen heeft verkocht tegen prijzen, 
welke hoger waren dan toegestaan. Uit de 
verklaringen van de getuigen Mr Verzet en 
Vos blijkt, dat tegen de in de tenlaatelegging 
aangeduide prijzen de goederen niet alleen 
zijn verkocht doch ook vervoerd, mdat req, 
van het tenlaate gelegde feit had behoren te 
worden vrijgesproken. 

3. Mocht de Raad van oordeel sijn, dat 
het tenlastegelegde feit ten rechte bewezen 
verklaard is. zo ia dit feit niet ■trafbaar, im
mers de tenlastelegging laat in het midden of 
de tenlaste gelegde prijzen berekend zijn "af 
magaijn" dan wel ,,franco afnemer". 

4. Zelfs al .zou de Raad van oordeel zijn, 
dat de Rechter bevoegd ia in .sijA beraadsla· 
ging de beperking "af maguijd' aan de te
lastelegging aan te vullen, om daardoor te 
komen tot de vaststelling van een bedrag, dat 
te veel berekend zou .zijn volgens de verstrek
te prijsvaststeDingen, dan nog i■ het tcnlaste 
gelegde feit niet strafbaar, omdat art. 2 van 
de Prijsbeschikking Invoer goederen '4 7 N. S. 
1947 nr. 50 req. veroorloofde de prijzen te 
berekenen, die voor het aanverwante artikel 
nlverbtom golden, voor welke aanverwant 
artikel blijkene verklarina van getuige V erm 
ten tijde van het begaan van de aan req. ten
laste gelegde overtreding een hogere win1t• 
marge was toegeataan. 

5. Eveneens ontbreekt de materiële we• 
derrechtelijkheid in het tenladllelegde feit. 

Uit het in het procea-verbaal nn de a,. 
rechtzitting in tweede instantie •ngehaald 
ambt1edig proces-verbaal van de opsporings
ambt. en boekh.kundig controleur LeevéD
dig blijkt, dat requirant■ gedragingen volko. 
men oirbaar waren, omdat bij winstmarges 

36 
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rekende, die ook m de vooroorlogae, normale 
bona fide handel als moreel verutwoord en 
toelaatbaar geacht moeten worden, zodat l'CQ. 
had behoren te worden ontslagen van rechta
vervo)cina op grond. dat het feit niet straf
baar is. 

6. Verdachte heeft geen enkele schuld 
aan het door hem begane feit. Uit het boven 
aangehaalde ambtaedig rapport il duidelijk 
naar voren gekomen, dat de in alle opzichten 
correct venorgde boekhO\lding van req. en 
diena houding tijdens ltet opaporiuglODder
zoek er onmiskenbaar op wijzen, dat req. er 
ten volle van overtuigd was, dat zijn ge~a
gingen in .overeenstemming waren zowel met 
het recht als met de beproefde, gezonde ~
delsbeginselen, welke overtuiging req. mocht 
koesteren, omdat winatmargea ala door req. 
genoten, noodzakelijk blijken te zijn. 

7. Req. heeft het hem telaategelegde feit 
begaan . daartoe gedrongen door overmacht, 
omdat, gelijk boven aangehaald ambtsedig 
proces-verbaal aantoont, indien req. prijzen 
berekend had op de basis als waa~ het 
proces-verbaal al■ toelaatbaar is uitgegaan, 
req. met verlies had moeten werken, hetgeen 
van ieeii enkel r~elijk mens verwacht mag 
worden, zodat req. had behoren te worden 
ontalagen van rechtavervolgiiw op grond, dat 
req. deswege niet strafbaar was. · 

8. Mocht de Raad het feit bewezen en 
strafbaar açhten, en van mening zijn, ~ter 
geen atrafuitaluitingagronden aanwezig zijn, 
zo heeft de · Rechter een straf opgelegd, ~e 
in geen enkele evenredigheid staat tot de 
ernst van het bewezen verkla,arde feit, omdat 
de opgelegde straf, zelfs zoals deze in hoger 
beroep tot een boete van f 6000 is terugge
bracht, exorbitant h~ ia voor een feit, het-
11Felk, gelijk uit bovenvermeld ambtsedig 
proces-verbaal blijkt, volkomen te goeder 
trouw begaan is en in alle opzichten met de 
begineelen van de bona fide handel strookt. 

9. De rechter heeft niet op grondslag van 
de telastelegging beraadslaagd, doordat hij 
een straf heeft opgelegd, tot de bepaling van 
welker maat de telastelegging wegens onvol
doende aanduiding van het telaste1elegde 
feit, de Rechter niet in staat stelde, kunnen
de immen de Rechter, nu de hoeveelheid der 
ve1:kochte goederen niet ia aangeduid, aan de 
telaatelegging de ernst van het bewezen ver
klaarde feit niet hebben afgeleid. 

10. Voor het geval de Raad mocht oor
delen, dat de feitelijke Rechter bevoegd ia 
om een onvoldoende •an4uiding in de telast• 
legging aan te vullen met de inhoud van de 
ter tereclïuitting gebezigde bewi;.niddelen, 
is req. van mening, dat de gebezigde bewij~ ... 
middelen de ernst van het bewezen verklaar• 
de feit niet konden doen vaststaan, ~at ook 
de ter terechtcitting gebleken feiten de Rech• 
ter niet in ~tut· stelden tot een j uiate bepa-, 
ling te komen van de maat der op te leggen 
ltraf. Blijkens de verklaring van de getuige 
Leevendig is diens ambtaedig proces-verbaal 
gebueetd op een ·toegestane marge· van 
f 0.50 boven de "inkoopprijs, grondstoffen 
tr de .koeten der bewerking .tot de afleveripg 
aan de afnemer". 

De in het procea-verbaal van de terecht
zittinc in tweede instantie slecht weergege
ven verklaring van de getuige V enet, en de 
nog slechter geredigeerde verklaring van de 
getuige Voa, tonen, hoe verward deze ook op 
het papier zijn terecht gekomen, toch wel 
aan, .dat in het ambtsedig procee-verbaal tot 
een onjuiste berekening van te hoge winst 
geconcludeerd ie, omdat van deze zgn. te hoge 
winat niet ia afgetrokken het bed.ra& der door 
Teq. gemaakte kosten, welke op het transport 
van de gekochte goederen vielen. 

Zowel de getuige Verzet als de getuige Vos 
laat na aan te geven welk dan wel het bedrac 
geweest bad moeten zijn, dat req. aan wiMt 
nodiK zou hebben. Alleen getuige Vos ver
klaart vaag, ~t req. ,.toch nog te boog .gere--
kend zou hebben." . 

0. dat bij inleidende oproeping aan req. ia 
telaategelegd: . 

Ndat verdachte als impom:ur in de periode 
Mei 194 ?-Augustus 194 7 te Amsterdam en 
elders in Nederland aan verwerkers o.a. N.V. 
Steendrukkerij "Rotterdam" te Rotterdam, 
heeft verkocht: 

1. Ricbepalecold Litho W. voor de prija 
van f 6,25 per kilogJam, 

2. Gloria Lac Richepalegold voor de prijs 
van f 1,10 per kilogram, 

3. Gloria Lac Orange voor de prijs van 
f 7,30 per kilogram, . 

4. Wallpaper Lac Talegold voor de prijs 
van f 6,25 per. kilogram,. , 

5. Wallpaper Lae Richegold voor de prije 
yan f 6,25 per kilogr~, 

6. Wallpaper_ Luc Ciuon voor de prije 
van f 6,50 per kilogram, 

7. Gloria Aliminian voor de prijs van 
f 4,50 per kilogram, 

al welke prij~n hoger waren dan toege
staan ingevolge de Prijzenbeechiklring ln
voergoecl~en 1947 en de daarop verleende 
afwijkingen, waardoor bij genoemd prije,roor
schrift niet is · nacekomen ;" 

dat dit, met qualificatie ala voormeld, ia 
bewezenverkla$rd in de uitspraak, welke in• 
zover ia bevestigd door het beatreden vol}llls, 
met strafoplegging · als YOOnneld; 

O. t. a. v. de middelen van casaatie: 
dat het eerste middel ongegrond ia, daar 

de nauwkeurige omschrijving in de oproe
ping van 7 ,900rten van goederen, die req. te
gen te hoge prijzen zou hebben verkocht, niet 
onvoldoende ie op grond dat van elke soort 
niet tevens de hoeveelheid ia aangeduid, nu 
deze zonder belang is om vast te stellen, j)f 
het tclastegelegde ~ in dien bewezen -. een 
strafbaar feit oplevert en - so ja - welk, en 
alleen dit laatste, maar niet ook de ernst van 
het feit, uit de telastelegging tnoet kunnen 
worden afgeleid; 

dat de rechter dan ook den grondslag der 
tela11telegging niet verliet. toen hij, na het 
feit .zoals telastegelegd bewezen en strafbaar 
te hebbe:n verklaard, voor de oplegging der 
straf de ernst van dat feit afleidde uit bij" .zijn 
onderzoek ter terechtzitting gebleken nadere 
bijzonderheden v.an dflt feit, zodat ook het 
negende middel faalt; 

dat in dat verband eenzelfde oordeel moet 
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treffen het achtste middel, reeds ~dat · de 
rechter ·geenuins op grond van na te noemen 
proces-verbaal heeft behoeven aan te nemen, 
dat het bewezenverklaarde feit "volkomen te 
goeder trouw begaan ia en in alle opzichten 
inet de beginselen van de bóna fide handel 
strookt", ·en ~vèn.io het tiende middel, het
welk, betwistend dat hetgeen den rechter bij 
zijn onderzoek ter terechtzitting- omtrent ~et 
door req. d«?Qr het begaan van hét strafbaar 
feit behaalde voordeel bleek hem in staat 
stelde-tot een juiste bepaling van de maat der 
straf, voorbijziet dat de rechter een ontne
ming van bedoeld voordeel hier niet tot voor
werp ener bijkomende straf gemaakt het-ft, 
tenvijl zich aan kennisneming orittrekt in
hoever h~i b~~ zijn bepaling der straf met dat 
voordeel rekening heeft gehouden: 

0. dat het tweede middel het deel der be
wezenverklaring, volgens hetwelk req. de 
goederen heeft verkocht tegen prijzen welke 
hoger waren dan toegest~an, op dezen grond 
aantast, dat de in de telastelegging voor de 
6 soorten van bronspoeder en voor het alu
mil\iumpoeder aanaeduide prijzen van resp. 
f 6,25, f 7,10, f 7,30, f 6,25, f 6,25, f 6,50 en 
f 4,50 per kilogram nog bedragen voor vracht 
bevatten, welke voor de prijzen voor vcrko.:,p 
van goederen in de Prijzenbeschikking In
voergoederen 194 7 niet mede in aanmerkirtg 
behoren te komen; 

dat deze bij het onderzoek ter terechtzit
ting gebleken omstandigheid echter voor den 
Bijz. Politierechter geen beletsel behoefde te 
zijn om uit dat onderzoek af te leiden dat be.: 
doelde door req. berekende prijzen hoger wa; 
ren dan toegestaan, nu in het aldaar overge-. 
legde proces-verbaal van den opsporings
ambtenaar en boekhoudkundige controleur 
P. W. Leevendig als toelaatbare prijzen bere.: 
kend waren resp. f 4/17, f 5,58½, f 5,92½, 
f 4,83½, f 4,90½, f 5,58½ en f 4,43 terwijl 
getuige Mr Verzet, Hoofd van de Sectie 
Prijsvorming van het Rijksbureau voor Che-
mische Producten, verklaarde dat ' voor an
dere goederen, waarmee dat Rijksbureau zich 
ophield, een gemiddelde vracht van f 2,50 
per 100 kilogram gold, en getuige Vos, 
groepsleider bij de Sectie Rijkscontrole van 
het Directoraat-Generaal van de Prijzen, 
verklaarde, dat, als verdachte de vracht af-· 
zonderlijk berekend had, hij met de gewraak
te prijzen toch nog te hoog gerekend zou 
hebben; 

zodat ook dit middel niet kan slagen; 
dat het derde middel het aldus bewezen

verklaarde feit op grond daarvan, dat de 'te
Jaatelegging in het midden laat of de daarin 
genoemde prijzen "af magazijn" dan wel 
,,franco afnemer" ber'ekend zijn, niet straf
baar wil achten, doch ten onrechte, daar ook 
bij laatstbedoelde, bij de bespreking van het 
vorige middel aanvaarde opvatting de recb~ 
ter, gelijk aldaar bleek, kon aannemen dat 
tiet bewezenverklaarde onder de strafbepa
ling bleef vallen; 
. dat het vierde middel leitelijken grondslag 
mist, daar de rechter t.a.v. de feitelijke om-

standigheid, dat zilverbrons een aanverwant 
artikel zou zijn, niets heeft vastgesteld; 

dat ook het vijfde middel geen· feitelijken 
grondslag heeft, aangesien de daarvermelde 
omstandigheden noch in het voormelde pro-, 
ces-verbaal van opsporingaambtenaar Lee
vendig vermeld zijn noch daaruit blijken, en 
het zevende middel al evenmin, daar dat 
proces-verbaal nergens aantoont, dat req., als 
hij- de toelaatbare prijzen had berekend, ·met 
verlies had moeten werken; 

dat tenslotte het zesde middel afdoende 
weerlegging vindt daarin, dat de als bewij1~ 
middel ,~ebezigde verklaring van req. als 
koopman: ,,Van prijsvastatellingen was mij 
niets bekend" afwezigheid -van alle achuld 
uitsluit; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bewezenverklaard is, dat requiranta 

voormelde verkoopprijzen ,.hoger waren dan 
toegestaan ingevolge de Prijzenbeschikking 
Invoergoederen 194 7 en de daarop verleende 
afwijkingen, waardoor hij genoemd prijsvoor
schrift niet is nagekomen;" 

dat art. 7 der Prijzenbeschikking Invoer
goederen 1947 niet toepasselijk was" daar 
niet bleek dat voor de onderhavige goederen 
of voor een groep van goederen, waartoe· zij 
behoorden, afzonderlijke ·., prijsvoorschriften 
golden, noch dat voor req. of voor een groep 
van personen, waartoe hij behoorde, andere 
prijzen waren vastgesteld; 

dat, nu ,zowel het een als het ander niet 
het geval was, ook art. 8 géen toepassing kon 
vinden; 

dat toch dit artikel niet aldus mag worden 
verstaan, dat goederen van buitenlandse her
komst, welke in soort, hoeveelheid of hoeda
nigheid in niet belangrijke mate afwijken 
van die, waaivoor voor afzonderlijke perso
nen of groepen van personen prijzen zijn 
vaatgestel_d,··oo)[ voor de daarbuiten vallende 
personen ten hoogste zouden mogen worden 
te koop aangeboden of · verkocht tegen prij
zen, welke tot de vastgestelde in een even
redige en redelijke verhou~ng staan; 

dat aan laatstbedoelde personen aldua im
mers. indien de Directeur-Generaal voor de 
Prijzen krachtens art. 2 der Beschikking van 
de Ministers van Handel en· Nijverheid, van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en 
van Scheepvaart van 18 Febr. 1946 no. 2301 
J.Z. (Stct. 19 Fébr. 1946 no. 35) ,,in afwij
ldng van" prijsvoorschriften in den zin der 
artt. 3 en 4 Prijaopdrijvinga- en Hamsterwet 
1939 voor afzonderlijke personen of groepen 
van personen andere prijzen vaststelt dan in 
die voorschriften zijn bepaald, niet alleen 
prijsverruimingen toegestaan zouden kunnen 
worden, maar ook prijsbeperkingen opgelegd 
die zij niet zouden behoeven te kennen, het-
geen niet bedoeld kan zijn; . 

9at derhalve ook van voor req. geldende 
,,verleende afwijkingen" niet is gebleken; 

dat mitsdien slechts de artt. 1-4 van de 
Prijzenbeachikking Invoergoederen 1947 
voor toepassing in at\nmerking Jcomen, df?Ch 
uit den inhoud der bewijuniddelen geen fei-
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ten of omatandigheden .zijn te putten: die 
reden geven te beslissen, dat requirants voor
melde verkoopprijzen hoger waren dan in
gevolge de laatstgenoemde artikelen toege
staan; 

dat bovendien, nu prijzenvaststellingen 
voor afzonderlijke personen, gelijk boven 
overwogen, behalve hogere ook lagere dan de 
in de artt. 1-4 bepaalde prijzen kunnen 
va.,tstellen, uit de omstandigheid, dat requi
rants prijzen hoger waren dan de voor twee 
importeurs vastgestelde hoogst toelaatbare 
verkoopprij.zen van elke soort geïmporteerd 
bronspoeder en de voor leden van de - req. 
niet onder haar leden tellende - Vakgroep 
GJ'oothandel in Chemische Producten, voor
zover importeur zijnde, vastgestelde hoogst 
toelaatbare verkoopprijzen van geïmporteerd 
aluminiumpoeder, niet kan worden afgeleid 
dat requiranta prijzen in allen gevallen de 
in de artt. 1-4 bepaalde prijzen te boven 
gingen; 

dat op vobnnelden grond het bestreden 
vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 Wet R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, teneinde haar op het bestaande 
hoe-er beroep opnieuw te berechten en af te 
doen. 

(N. J.) 

15 November 1949. UITSPRAAK V3J1 de 
Centrale Raad van Beroep_ (Ambtena
renwet 1929 art. 58, le lid). 

O.m. historische en systematische in
terpretatie. Discretionnaire bevoegd
heid. 

De w;oorden "geacht wordt" in art. 
39, sub 4°, der Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902 hebb" gelet;. op de ge
schiedenis der totstandkoming dezer 
bepaling en op het verschil in redactie 
met het bepaalde in art. ·ag, voormeld, 
sub 3° en 6°, deze betekenis, dat aan 
de Kroon, bij uitsluiting, is voorbehou
den te beoordelen, of een officier der 
Koninklijke landmacht voor de waar
neming van de dienst niet meer ten 
volle geschikt is. De woorden "geacht 
wordt" hebben, mede gelet op de plaats, 
welke zij in de onderwerpelijke bepa
ling innemen, zowel betrekking op het 
...niet meer ten volle geschlkt te zfjn" 
als op het "verband met zijn leeftijd". 
Het bestreden besluit strijdt derhalve 
niet met enig algemeen verbindend 
voorschrift en komt ook niet wegens 
misbruik van bevoegdheid voor nietig
verklaring in aanmerking. 

De ambtenarenrechter mag zich niet 
begeven in een beoordeling van de 
vraag, of enig wettelijk voorschrift 
eventueel tot minder wenselijke gevol
gen kan leiden. 

De Minister van Oorlog, als vertegen
woordiger van H. M. de Koningin, eiseresse 
in hoger beroep, 

tegen: 
W., wonende te A~ gedaagde in hoger be
roep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten va.n het twi3tge-àfng :_ 
0. dat op 8 April 1949 ten aanzien van ge-

daagde het navolgende besluit is genomen: 
,,Wij JULIANA, enz. 
8 April 1949, No. 21. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 4 April 1949, Geheim Litt. M. 62; 
Gelet op de bepalingen der Bevorderings

wet voor de landmacht 1902; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Mei 1949, een eervol 

ontslag te verlenen uit de militaire dienst 
aan de Majoor W., van het wapen der infan
terie, zulks met toepassing van het gestelde 
in de artt. 39, sub 4e en 40 der hiervoren 
aangehaalde Wet. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemene Re
kenkamer en aan de Pensioenraad."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Ora
venhage, rechtsprekende in militaire amb
tenarenzaken, bij uitspraak van 29 Augus
tus 1949, naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen, het door gedaagde, toenmaals 
klager, tegen dat besluit ingestelde beroep 
gegrond en het K. B., d.d. 8 April 1949, no. 
21, waarvan beroep, nieüg heeft verklaard; 

0. dat de Minister van Oorlog, kennelijk 
als vertegenwoordiger van H. M. de Ko
ningin, tegen die uitspraak tijdig hoger be
roep heeft ingesteld en bij beroepschrift de 
Raad verzoekt de aangevallen uitspraak ge
heel te vernietigen en het beroep van ge
daagde, toenmaals klager, alsnog ongegrond 
te verklaren, zulks na o.m. te hebben aan
gevoerd: 

"Tot goed begrip van een en ander acht 
ondergetekende het allereerst dienstig om 
de gronden, waarop, ingevolge art. 39 der 
Bevorderingswet voor de landmacht 1902, 
aan een officier een eervol ontslag uit de 
militaire dienst kan worden verleend, aan 
een nadere beschouwing te onderwerpen. 

,,De gronden, vermeld onder le, 2e, 5e, 7e, 
Be van voornoemd wetsartikel werden door 
de wetgever zo positief gesteld, dat deze 
met betrekking tot de waarborging van de 
rechtspositie der officieren geen nadere 
voorziepjngen behoefden . 

"Ten aanzien van de onder 3e en 6e van 
meergenoemd wetsartikel gerelateerde 
gronden wenste de wetgever de Regering 
niet geheel de vrije hand te laten doch min 
of meer aan bepaalde grenzen te binden, 
zoals deze jn het vervolg van art. 39 der 
meergenoemde wet zijn neergelegd. 

.,Alvorens thans de grond, vermeld in art. 
39, sub 4e der meergenoemde Wet in de 
kring der beschouwingen te betrekken, wil 
het ondergetekende gewenst voorkomen om 
eerst het ontstaan van bedoeld artikel 
nauwkeurig na te gaan, teneinde hieraan 
de juiste betekenis te kunnen hechten. 

"De bevordering, het ontslag en het op 
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pensioen stellen der officieren bij de land
macht werd voor het eerst wettelijk gere-
geld bij de Wet van· 28 Augustus 1851) Stbl. 
nr. 128. 

,,Krachtens het bepaalde onder art. 42, 
sub 2, b der laatstgenoemde Wet kon de 
Kroon, zonder dat door betrokkene dàartoe 
een aanvraag was gedaan, de officier op 
pensioen stellen in het geval van vijf en 
vijftig jarige ouderdom, ofschoon geen 
veertig dienstjaren hebbende. 

"Blijkens het gestelde in de memorie van 
toelichting op art. 38 (welk artikel later in 
de officiële wetstekst art. 42 is geworden) 
van het ontwerp van laatstgenoemde Wet 
wenste de toenmalige Regering aan de Ko
ning de macht te zien toegekend, om, wan
neer hij zulks voor de dienst nuttig achtte 
de officier, onder toekenning van de hem 
toekomende beloning, uit het leger te ver-
wljderen, nadat hij tot de vijf en vijftig 
jarige leeftijd was gekomen. 

"In art. 42 der laatstgenoemde Wet wordt 
alzo voor het eerst aan de Kroon zonder 
meer de bevoegdheid verleend om een of
ficier uit het leger te verwijderen, uitslui
tend op grond van het feit, dat die officier 
de vijf en vljftig"jarige leeftijd heeft be-
reikt en de Kroon zulks in het belang van 
de dienst oordeelt (acht). 

uMeergenoemde Wet van 28 Augustus 
1851, Staatsblad nr. 128, werd in 1902 ver
vangen door de "Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902,,. Het op pensioen stellen 
der officieren werd in de Bevorderingswet 
voor de landmacht 1902 geregeld bij art. 39. 
(In het wetsvoorstel art. 38). 

"Het gestelde onder art. 42, 2e, b der Wet 
van 28 Augustus 1851, staatsblad nr. 128, 
werd, zij het met gewijzigde redactie, opge
nomen onder art. 38, 2e, c van het ontwerp 
der Bevorderlngswet enz. 

"Op deze ontslaggrond werd door enige 
led.en der Tweede Kamer een amendement 
ingediend en wel in dier voege, dat zij het 
geval bedoeld bij art. 38, 2e, c wilden zien 
erkend bij onderzoek van een daartoe door 
de Kroon aangewezen commissie van opper
en hoofdofficieren. 

,,De toenmalige M. v. 0. en bijna alle le,. 
den der Tweede Kamer hadden tegen dit 
amendement ernstige bezwaren. 

,,De M. v. 0. deelde hieromtrent dan ook 
o.m. aan de Tweede Kamer mede: 

,, ,,Verder is een amendement voorgesteld 
om het- 2e lid van art. 38 anders te lezen. 
Daarbij wordt thans aan de Regeeri.ng de 
bevoegdheid gegeven om een officier, die 55 
jaar oud ia, en minstens 10 jaren dienst 
heeft, op pensioen te stellen, wanneer hij 
niet meer ten volle aan de eischen van ge-. 
schiktheid voldoet. Dat is volkomen hetgeen 
op dit oogenblik in art. 42 van de bestaandé 
wet staat. 

.,,Nu willen de voorstellers van het amen ... 
dement de officieren voor een commissi4f 
brengen en daarmede op een lijn stellen met 
de officieren, die vallen onder 2, sub d. , 

,,Ik geloof dat er weinig officieren zulleii 
zijn, die zich op 55-jarige leeftijd aan hef 

lnderzoek van een commissie zullen willen 
tnderwerpen; dan gaan zij liever weg, nog 
daargelaten de moeilijkheid, dat het al of 
niet ten volle geschikt zijn niet zoo gemak
~eUjk door een commissie is te beoordee-
1en. 
• .,Geldt het bJj de bepaling onder 2°, sub 
d, onbekwaamheid of ongeschiktheid, hier 
ieldt het eenvoudig de vraag of men nog 
ten volle geschikt is, ook zonder geneesk:tin
tug afgekeurd te zijn. Ik geloof, dat het te 
betreuren zou zijn als officieren op den leef
tijd als onder 2°, sub c, genoemd voor een 
commissie zouden worden gebracht en ge
lijkgesteld met hen, die volgens 2°, sub d, 
worden gewogen en te licht bevonden. Ik 
kan mij derhalve met dit amendement niet 
vereenigen. Het komt mij noch noodig voor 
in 's lands belang, noch daar te stellen een 
waarborg voor de officieren." 

"Na een wederwoord van een der leden 
der Tweede Kamer werd het amendement 
ingetrokken en art. 88 van het wetsvoorstel 
(in de officiële wetstekst art. 39) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

,,In verband hiermede moge nadrukke
lijk worden vastgesteld dat de Kroon ook in 
art. 39, sub 2, c der Bevordertngswet voor 
de landmacht 1902 bij uitsluiting de macht 
werd toegekend om - in de geest van art. 
42 der oude Wet - een officier, die 55 jaar 
oud is en minstens 10 dienstjaren heeft, op 
pensioen te stellen, wanneer hJj wordt ge
acht niet meer ten volle aan de eisen van 
geschiktheid te voldoen. 

"Art. 39 der Bevorderingswet voor ·de 
landmacht 1902 werd in 1923 gewijzigd bij 
de Wet van 2 Juli 1923, Staatsblad 311, aan
gezien de Regering het toen wenselijk acht
te om, in verband met de invoering der 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad. 
1922, nr. 66) in de Bevorderingswet enz. uit
sluitend de ontslaggronden op te nemen. 

.,De ontslaggrond vermeld onder art. 39, 
sub 2, c ·der oorspronkelijke Bevorderings
wet em. werd nu zij het met gewijzigde re
dactie, doch met volkomen behoud van de 
daarin neergelegde geest - opgenomen on
der art. 39, sub 4, der gewijzigde Wèt, welk 
artikel thans nog onvermlnderd van kracht 
is"· 

·Ó. dat gedaagde bij contra-memorie de 
Raad verzoekt de aangevallen uitspraak te 
bevestigen, na o.m. te hebben aangevoerd: 

dat, ook indien in de onderhavige materie 
aan de Kroon de volledige vrijheid toevalt 
zowel tot het vaststellen der verminderde 
geschiktheid voor het waarnemen van de 
dienst als in de keuze der middelen om 
daartoe te geraken, nochtans door de wet 
het bestaan van verband tussen bedoelde 
geschik:theidsvermindering en het bereiken 
of overschrijden van de vijgtigjarige leeftijd 
utidrukkelijk wordt geëist; en 

dat de Minister van Oorlog er tot nu toe 
niet in geslaagd is om - waar het bestaan 
van dit verband naar zijn. gedaagde's. me
ning op deugdelijke gronden is bestreden en 
ook door het Ambtenarengerecht niet is 
aanvaard - ten aanzien van hem, gedaagde, 
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het intreden van de simaüe, omschrev~n in 
art. 3·9 sub 4° der Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902, aan· te tonen; 
·· In rechte: 

O. dat een besluit ala het onderhavige 
kan w·orden aangevochten op een der gron
den, genoemd in art. 58, le Ud, der Ambte-
narenwet· 1929; . 

· O. dat het aan gedaagde bij het bestreden 
be·sluit verleende eervol ontslag is gegeven 
met toép~ing van art. 39, sub 4°, en art. 4-0 
der Bevorderingswet voor de landmacht 
1902 - verder te noemen: de Bevorderings
wet; 

0. dat vorenbedoeld art. 39, aanhef en sub 
4°-, het volgende bepaalt: 

,,Een officier kan niet uit den dienst wor
den ontslagen dan: 

4°' -~~"ak~ van het bereik.en of overschrij
den van den leeftijd van vijftig jaren, wan
neer belanghebbende ge•cht wordt in ver
band met zijn leeftij voor de waarneming 
van den dienst niet meer ten volle geschikt 
te zijn;" 

en dat art. 40, voormeld, voor zoverre 
hier van belang, o.m. bepaalt, dat het in 
art. 39, sub 4°, voormeld, bedoelde onts~ag 
niet anders dan eervol wordt verleend; 

0. dat thans allereerst moet worden bé
slist, of de woorden "geacht wordt'\ in 
laatstgemelde bepaling voorkomende, d~e 
betekenis hebben, dat daarmede aar\ het be
voegd =.cezag - i.c. de Kroon - bij uitslui
ting _1ls voorbehouden de bevoegdheid om te 
beoordelen, cd een officièr der Koninklijke 
Landmacht voor de waarneming van de 
dienst niet meer ten volle geschikt ls; over 
welke vraag partijen trouwens, naar ter te
reèhtzitting is gebleken, niet meer van me
ning verschillen; 

· O. hieromtrent, dat de Ràad, andera_ dan 
de eerste rechter, van oordeel is, dat de in 
de vorige _rechtsoverweging gestelde vraag 
bevestigend moet worden beantwoord, zulks 
op de bij beroepschr}ft daartoe aangE:voer
de gronden. en voorts onder overweging: 
· dat de in meergemeld art. 39, sub 4°, ge
geven redactie opyallend verschilt van die, 
gegeven in dat artikel sub 3° en 6°; 

dat toch het ontslag aan een officier op de 
sub 4° genoemde grond kan ·worden ver
leend, wanneer deze "geacht wordt" in de 
aldaar genoemde omstandigheden te verk~
l'en, terwijl daarentegen ~evolge het sub 
3° en 6° bepaalde een o.fflc1er ontslag kan 
worden verleend nter zake van" ongeschikt
heid, onderscheidenlijk onbekwaamheid of 
ongeschiktheid, als sub .3° en 6° nader om
schreven; 

O. dat naar 's Raads oordeel mede hieruit 
volgt, dat de in voormeld art. 39, sub 3° en 
4° bedoelde ongeschiktheid, onderscheiden
lijk onbekwaamheid cd ongeschiktheid, voor 
ontslag wèl ter toetsing van de ambtenaren
rechter staan, doch de mindere getchikt
heid, als aldaar sub 4°· bedoeld, niet; 

O. dat sedaagde evenwel van mening is. 
d·at een op die sub 4° genoemde grond ver
le.end on~lag in zoverre wel ter toetsing van 

de ambtenarenrechter staat. dat deze mag 
en moet beoordelen, of het voor de waar
neming van de dienst niet meer ten volle 
geschikt zijn, gelijk sub 4 ° omschreven, in 
verband staat met de leeftijd ·van de belang
hebbende, i.c. van gedaagde; 
. 0. dat de Raad gedaagde in deze opvat
ting niet kan volgen, vermits, mede gelet op 
de plaats, waar de woorden "in verband met 
zijn leeftijd" in meergemelde bepaling ge
steld zijn, aangenomen moet worden, dat de 
woorden "geacht wordt" zowel betrekking 
hebben op het ,,niet meer ten volle geschikt 
te zijn'' als op het "verband met zijn -leef
tijd"; 

dat zulks te meer klemt, wanneer in aan
merking wordt genomen, dat bij ontslagen 
op de sub 3° ;en 6° van .art. 39, voormeld, 
genoemde gronden tevoren het oordeel van 
commissies, als in dat art. 39 nader om
schreven, moet worden ingewonnen, het
geen _ voor een ontslag als het onderwerpe
lijke, op de sub 4 ° ienoemde grond ver-
leend, niet het geval la; _ 

dat derhalve mede hieruit blijkt, pat de 
wetgever bedoeld heeft ten aanzien van ·ot
ficieren van 50· jaren en ouder het oordeel 
omtrent het bestaan der mindere geschikt;. 
heid in verband met de leeftijd bij uitslui
ting aan de Kroon voor te behouden, welke 
bedoeling ook uit de .gegeven wettekst, in 
haar onderling verband en samenhang be
schouwd, valt af te leiden; 

0. nu, dat uit de gedingstukken blijkt, dat 
gedaagde, die de 50-jarige leeftijd ten tijde 
van het bestreden besluit reeds had over
schreden, door · de Kroon, kennelijk op 
grond van de in het bestreden besluit aan
gehaalde voordracht van de Minister van 
Oorlog, geacht wordt in verband met zijn 
leeftijd niet meer ten volle voor de waar
neming van de dienst geschikt te zijn, de 
juistheid ~an welk oordeel, gelijk hiervoren 
overwogen, niet ter beoordeling van deze 
Raad staat; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien niet 
is genomen in strijd met het bepaalde in 
art. 39, aanhef en sub 4°, der Bevorderings
wet, zijnde de Raad niet gebleken van het 
bestaan van · enig ander toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, waarmede 
dat besluit zoude strijden; 

O. dat thans moet worden onderzocht, of 
bij het bestreden besluit . van de bevoegd
heid een officier op de gestelde grond eer
vol ontslag te verlenen kennelijk een an
der gebruik is gemaakt dan tot de doelein.; 
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de Raad hiervan niet is gebleken, 
kunnende inzonderheid niet met recht wor
den betoogd, dat aan het bestreden besluit 
enig onredelijk of onoirbaar motief ten 
grondslag ligt; 

dat zulks met name niet het geval ls, om
dat de Kroon het onderhavige ontslag heeft 
verleend op de sub 4° van art.:39, voormeld, 
genoemde grond en niet op een der sub 3° 

• en 6° van dat artik~l genoemde gronden, 
zijnde het toch geheel aan het vrije goed
v:~en v~ de Kroon overgelaten eervol 
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ontslag QP de t.ç. gestelde· grond te vedenen, 
wanneer zulks eventueel ook had kunnen 
geschieden op andere gronden; . 

0. dat nog namens gedaagde is aange
voerd, 48:t, wanneer de in het beroepschrift 
nee:rgelegde opvatting omtrent de betekenis 
yan voormeld 81,"t. 39, sub 4_0 ~ juist zou zijn, 
de officieren geheel zouden zijn overgele
verd aan administratieve willekeur, doch 
hiertegenover k~ worden opgemerkt: 
- . · 1 ° dat voor de officieren althans deze 
waarborg bestaat, dat ook een ontslag op de 
sub 4° genoemde grond verleend, doqr de 
am}?tenarenrechter kan ~orden getoetst aan 
de .evengenoemde grond van misbruik van 
bévoegdheid; . 

2° · .·dat de ' ambtenarenrechter zich niet 
mag begeven in een beoordeling van de 
yraag, of enig wettelijk _voorschrift even
tueel tot mirider wenselijke gevolgen. kan 
l~iden:. 
. 0 . Jdat derhalve het bestreden· besluit bij 

g~breke -van grond~n, als in art. 58, Ie lld, 
der Ambtenarenwet 1929 genoemd, niet 
voor nietigverklaring in aanmerking komt, 
zodat, niet vernietiging van de aangevallen 
uitspraak, hèt tegen dat besluit ingestelde 
beroep a~og o~e~~nd moet worden ver-
klaard; .,. 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het _door W.,. voornoemd. tegen 

het K. B. \·an 8 April 1949, no. 21, ingestelde 
beroep alsnog onge~nd. 

(A.B.) 

16 Nooomber 19!9. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 a.rt. 112). 

Geen "nonnen'', als in art. 112 der 
Wet bedoeld, door de· gemeente aange
voerd. Door de thans aangebrachte ge-, 
tuigenverkla.ringen worden de getui
genverklaringen, waarvan sprake is tn 
de Uitspraak, waarvan herziening wordt 
verzocht, niet aangetast. 

De Raad der gemeente Gemert, verzoe
ker, vertegenwoordigd door de burgemees
ter, 

tegen: 
A. C, van den Borne, wonende te Gemert, 
verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
· Wat aa11,gaat de feiten va.n het t1mBtgeding: 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 21 Sep
tember 1948 •, naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen; om. heeft vernietigd de 
uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
's-Hertogenbosch, d.d. 24 Maart 1948 -
waarbij het beroep van vo~rnoemde A. C. 
van den Borne tegen na te melden besluit 
van de Raad der gemeente Gemert onge
grond is verklaard....- heeft nietig verklaard 
het besluit van ~e Raad dier gemeente, d.d. 
~ 

- • A.W. 1948/B 48, a.b. 1948, l;>l. 920. 

30 Aug. 1947, genomen ten aanzien van ge:. 
noemde van den Borne, en heeft verstaan, 
dat de Raad der gemeente Gemert het aan 
van den Borne op 15 Febr. 1943 verleende 
eervol oot.slag als secretaris en ambtenaar 
van de burgerlijke stand dier gemeente als,;; 
noa zal herzien conform het bepaalde in ·ar" 
tikel 4, Ie lid, aanhef en sub B, der. Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946; 

0. dat Mr J. W. M. Peek, ·voorno'emd, als 
gemachtigde van de Raad der gemeente Ge
mërt,.. bij een ter griffie van deze Raad op 
27 ·Juli 1949 ingekomen verzoekschrift, on
der overlegging daarbij van verschillende 
schriftelijke verklaringen, heeft verzocht 
herziening -van 's Raads voormelde uit
spraak van -21 September 1948; 

0. dàt Mr .J. J. A. van der Putt, voor
noemd; als gemachtigde van A. C-. van deI1 
Borne bij contra-memorie, waarbij verschil
lende schriftelijke verklaringen en stukken 
zijn gevoegd. heeft geconcludeerd, dat het 
deze Raad behage het: verzoek tot herzie
ning af te wijzen; 

In, rechte : 
O. dat ingevolge het bepaalde bij artikel 

112 der Ambtenarenwet 1929 he~iening van 
een in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
kan worden verzocht op ·grond. dat gebleken 
is· vari enige ·omstandigheid, die bij de -b~ 
handeling van het betoep aan het gerecht 
niet bekend was en die op zichzelf of in ver
band met · andere feiten ot omstandigheden 
ernstige twijfel doet ontstaan aan de juist
heid van de uitspraak; . : 

O. dat in het onderhavige verzoekschrift 
het standpunt wordt ingenomen, dat te de ... 
zen op grond van de inhoud van de daarbij 
overgelegde verklaringen zich voo-rdoet een 
omstandigheid, als vorenbedoeld; hierin be• 
staande, dat A.C. van den Borne persoonlijk 
aan degenen, die gezegde verklaringen heb
ben verstrekt, hetzij direct, hetzij indirect 
heeft verklaard, dat hij in 1943 ontslag nam, 
omdat hij ze Istandig en niet meer in dienst 
.:van een ander wilde zijn, en zich geheel aan 
zijn eigen zaken (landontginning in en om 
Middelbeers e.d.) wilde wijden; 

O. dat verschillende der vanwege verzoe
ker voorgebrachte getuigen ter terechtzit
ting van de Raad verklaringen hebben af
gelegd, houdende o.m., dat verweerder per
soonlijk hun heeft gezegd datgene, althans 
iu hoofdzaak, zoals dit hiervoren door ver-

. zoeker is gesteld; 
O. echter dat.een en ander- nog daarge

laten dat aan deze Raad, mede op grond van 
overgelegde notulen der geheime verga,de
ring van de Raad der gemeente Gemert, ge
houden op 30 Aug.1847. bereids in de vorige 
procedure is gebleken, dat in die vergade• 
ring is te kennen gegeven, dat van den 
Borne zijn ontslag hee:tt genomen, omdat hij 
een bestaan heeft willen vinden in de ont-
ginning zijner gronden - niet oplever~ een 
omstandigheid, als bedoeld in voormeld art. 
112, aangezien hierdoor niet worden aange- -
tast de getuigenverklaringen, waarvan 
sprake is .in 's Raads..uitspraak van 21 Sept. 
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1948, welke mede hebben geleid tot het oor" 
deel van de Raad. dat verweerders verzoek 
om ontslag in hoofdzaak was gegrond op 
zijn houding tegenover de bezetting, wijl 
het toch, gezien de toenmalige omstandig• 
heden, alleszins begrijpelijk is, dat verweer
der slechts aan enkele, hem bijzonder ver
trouwde, personen de ware reden voor zijn 
ontslagverzoek wenste mee te delen en heeft 
medegedeeld, te weten de tegenwerking van 
enkele plaatselijke Duitsgezinde elementen 
en zijn vrees voor nog ernstiger moeilijk• 
heden, wanneer in de komende Burge
meeBtersvacature zou worden voorzien door 
benoeming van een N.S.B.-functionaris; 

0. dat voorts namens verzoeker is gesteld, 
dat bovendien uit de bij het verzoekschrift 
overgelegde verklaringen blijkt, dat de po
litieke toestand in Gemert ten tijde van het 
ontslag aan verweerder zeer rustig was en 
dat verweerder in zijn functie als gemeente
secretaris met de N.S.B. en speciaal met 
Kerckhove niet van doen had, zodat hieruit 
geen enkele reden tot ontslag bad kunnen 
ontstaan; 

0. dat enige der vanwege verzoeker voor
gebrachte getuigen hebben verklaard, dat 
de politieke toestand in de gemeente Ge· 
mert destijds rustig was in die zin, dat men 
er niet veel last had van Duitsers of Duits" 
gezinde elementen, doch door enkele dezer 
getuigen tevens is verklaard, dat genoemde 
Kerckhove, de Duitsgezinde chef-veldwach
ter - later Ud geworden van de S.D. --, met 
wie verweerder over hoop lag, geregeld ter 
secretarie der gemeente Gemert kwam, om 
daar o.m. ambtelijke inlichtingen in te win• 
nen; 

0. dat hiermede dus aan verzoekers stel
ling, dat verweerder als gemeentesecretaris 
met Kerckhove niet van doen had, de grond 
ontvalt; 

O. voorts dat het feit van de rustige poli
tieke toestand in Gemert niet wegneemt, dat 
verweerder zich genoopt gevoelde zijn ont• 
elag te vragen wegens zijn moeilijkheden 
met Dultsgezinde elementen en zijn vrees 
voor een toekomstige N.S.B.-Burgemeester, 
die er ook inderdaad is gekomen; 

O. dat derhalve ook verzoekers tweede 
stelling niet tot het te dezen gewenste reBUl• 
taat vermag t.e leiden; 

0. dat ook overigens vanwege verzoeker 
niet een novum is aangevoerd, hetwelk. ern
stige twijfel doet ontstaan aan de juistheid 
van 's Baads uitspraak van 21 September 
1948; 

0. dat mitsdien het verzoek om herzie~ 
ning moet worden afgewezen; 

0. dat. hoewel verweerder geheel in het 
gelijk wordt gesteld, de kosten door hem ge
maakt tot het voorbrengen en schadeloos
.telling van getuigen niet uit 's Rijkl zullen 
worden vergoed, vermits de Raad deze kos
teft nodeloos gemaakt acht; 

Reclltdoende: 
Wijst het verzoek om hertiening at 

(A.B.) 

16 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 20). 

Het woord ,,belanghebbende" in art. 
20 is te verstaan in de zin van een 
,,eigen persoonlijk belang-hebbende ... 
Appellant, districtsbestuurder van' een 
Arbeidenbeweging, kan niet geacht 
worden een zodanig belang bij de ver
nietiging van een beslissing omtrent het 
verlenen van vrijstelling te hebben en 
is dus in .zijn beroep niet-ontvankelijk. 

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

door B . .T. van Buël, districtsbestuurder van 
de Boasche Diocesane Bond der Katholieke 
Arbeidersbeweging te Oss, tegen de beslis
sing van Onze Minister van Oorlog van 21 
Juni 1949, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 1S80. 
waarbij aan A. H. G. van Loon, dienstplich
tige der lichting 1945 uit Oss, vrijstelling van 
dienst als .gewoon dienstplichtige wegens 
persoonlijke onmisbaarheid is verleend voor 
de tijd van één jaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 14 
October 1949. no. 1302!II; 

Op de voordracht van Oru:e Minister van 
Oorlog van 7 Nov. 1949, Staf van de Adju
dant-Generaal, Afd. A 3, S 2, bur. 1. no. 
422486; 

0. dat de appellant in beroep aanvoert, 
dat de dienstplichtige volgens z.ijn overtui
ging ni~t onmisbaar is; dat de vader het be
drijf leidt en lichte werkzaamheden verricht 
en dat voorts nog een 26-jarige en 21-jarige 
broeder van de dienstplichtige in het bedrijf 
werkzaam zijn; dat bovendien blijkens de 
verklaring van het Gewestelijk Arbeidsbu
rean plaatsvervangers te krijgen zijn; 

0. dat krachte:is d-e bewoordingen van art. 
20 der Dienstplichtwet tegen elka omtrent 
vrijstelling gedane uitspraak iedere belang
hebbende in beroep kan komen; 

dat belanghebbende daarbij te verstaan is 
in de zin van een eigen persoonlijk belang
hebbende; 

dat ,de appellant, als districtsbestuurder 
van de Bonche Diocesane Bond der Katho
lieke Arbeidenbeweging te Oea, niet geacht 
kan worden een zodanig belang bij de ver.,. 
nietiging van de~ beslissing te heb
ben en mitedien niet-ontvanblijk in zijn 
beroep behoort te worden verklaard; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep. 
Onze Minister van Oorlog îa belut enz~ 

(A.B.) 

16 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
97). 

VOOf de betekening der jaarwedde 
van het · hoofd van een school voor g_e
woon lager en u.Lo. over 194 7 gelde-n de 
in het K. B. aangehaalde wettelijke 
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voorschriften. Deze zien op het geval, 
dat het hoofd als ~odaniiJ derhalve als 
hoofd van de scholen voor g. 1. en u.Lo. 
in dienst van hetzelfde schoolbestuur 
blijft. In casu is echter liet hoofd met 
ingang van 1 Jan. 1946 ontheven van 
zijn functie als hoofd van de achool voor 
g. L o. en kan hij derhalve op handha
ving van de hoofdenmarge geen aan
spraak maken. 

Wij JULIANA, C11%.; 
Beechikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur der Nederlands Hervormde 
Schoolvereniging te Hoogeveen, tegen de be• 
schikking van Onze Minister van Onderwije, 
Kunsten en Wetenschappen van 9 Mei 1949, 
No. B 83, volgnummer 33, afdeling L.O., tot 
vaststelling van de Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager Onderwij1wet 1920, over 
het jaar 194 7, t.en behoeve van de onder dit 
bestuur staande bijzondere achool voor uit
gebreid lager onderwijs te Hoogeveen, Ben
tinckslaan 4; 

Gezien het adviea- van de Onderwijvaad 
(Afdeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaanchoolonderwija) van 
25 Aug. 1949, No. 16140; 

De Raad ven State, Afdeling· voor de Ge
schillen van Beatuur, gehoord. advies van · 19 
Oct. 1949, No. 1402/I: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Ondenviji, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Nov. 1949, No. 12317, -afdeling Lager On
wijs; 
· 0. dat Onze Minister van Onderwija, Kun
sten en Wetenschappen bij beschikking van . 
9 Mei 1949, No. B 83. Afdeling Lager On
derwijs de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 
97 der Lager Onderwijswet 1920 over het 
Jaar 194 7 ten behoeve van de onder het be
stuur van de Nederlands Hervormde School
vereniging te Hoogeveen stunde bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwij1, Ben
tinckslaan 4 te Hoogeveen, heeft vastgesteld 
op f 20479,68; 

dat het schoolbestuur, in beroep gekomen, 
aanvoert, dat het bedrag der Rijksvergoe
ding over het jaar 1947 ten behoeve van de 
onder zijn bestuur staande school voor uit
gebreid lager onderwijs, Bentinckslaan 4 te 
Hoogeveen op f 20.479;68 werd vastgesteld; 
dat dit bedrag op f 20.670,18 had behoren 1:e 
worden vastgesteld, daar ten onrechte het 
salaris van het hoofd der achool op f 686S,50 
in plaats van op f 7056 werd bepaald; dat 
het hoofd tot 1 Jan. 1946 tewna hoofd der 
echoot voor gewoon lager onderwija. geves
tigd in heuelfde gebouw, wu; dat hij krach
tens de toen geldende bepalingen (artt. 6 en 
7 hoofdstuk V, bijlage C van het Bezoldi
gingabeeluit 1934) in het genot der oude 
hoofdenmargc· bleef, on de Rijlavergoeding 
dan ook over het gehele jaar 1946 dienover
eenkomstig werd vastgesteld (met ingang 
van 1 Juli 1946 kwam een wijziging van het 
Bezoldigingsbesluit tot stand, waarbij de on
derhavige bepalingen werden opgenomen in 
een nieuw art. 7); dat het hem, appellant, 

niet duidelijk is, waarom de Minister in zijn 
beschiklring, Wa&t"bij de Rijksvergoeding 
over 1947 werd vastgesteld, van dit door hem 
aanvankelijk ingenomen standpunt is afge
weken; dat er voor een dergelijke gewijzigde 
opvatting niet de minste grond bestaat; 

0. dat het geechilpunt in deze aangelegen-
heid betreft het vaststellen van het salarie 
van het hoofd der echoot; 

dat voor deze vaststelling gedurende het 
tijdvak 1 Januari 1947 tot en met 30 Juni 
194 7 beslissend is art. 7, lid 3 van Hoofdstuk 
V, Bijlage C van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dat 
artikel luidt krachten, het Koninklijk-besluit 
van 12 April 1947, Staatsblad H 116, art. I; 

dat blijkens genoemd artikel vermindering 
van het aantal wettelijk verplichte onder
wij.:ere geen vermindering van jaarwedde 
tengevolge heeft, zolang het hoofd als zo
danig in dienst van hetzelfde schoolbestuur 
blijft: 

dat voor de periode van 1 Juli 194 7 tot en 
met 31 Dec. 1947, art. 4, lid 3, onder b van 
Hoofdstuk V bijlage C van het Bezoldîginge
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
van toepas1ing is, welk artikel blijkens het 
Koninklijk besluit van 3 Maart 1948, StbL 
I 84. art. IV ~der C, dezelfde bepaling in
houdt; 

dat deze bepalingen evenwel zien op het 
geval, dat het hoofd als zodanig, derhalve in 
het onderhavige geval als hoofd van de scho
len voor gewoon lager en uitgebreid lager 
onderwij1, in dienst van hetzelfde schoolbt!
stuur blijft; 

dat echter in dit geval het hoofd met in
gang van 1 Jan. 1946 ontheven is van zijn 
functie als hoofd van de achool voor gewoon 
lager onderwijs en derhalve op handhaving 
van de hoofdenmarge geen aanspraak kan 
maken; 

dat mitsdien het bedrag van de Rijksver
goeding terecht op f 20.479,68 is vastgesteld 
voor deze school; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan:, 
met handhaving van de bestreden be. 

schikking van Onze Minister van Onderwij1, 
Kunsten en Wetenschappen het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager 
Onderwijswet 1920, voor de onderhavige 
school over het jaar 194 7 vast te stellen op 
f 18.479,68. 

Onze Minister van Onderwijs, KW18ten en 
Wetenschappen ia belast enz. (A.B.) 

17 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 14 j 0

• art. 21). 
De plaatsing van een nreuwe kerfma

chine en de daarmee gepaard gaande 
overige veranderingen in de tabakak:er
verij vormen een zodanige wijziging in 
de inrichting, dat op grond van art. 14 
een nieuwe vergunning vereist was. Te
recht hebben B. en W. derhalve het 
voortzetten der werkzaamheden met die 
machine vetboden. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N.V. Tabaksmaatschappij Henns Olden
kott en Zoonen te Amersfoort, tegen het be
sluit van B~ en W. van Weesp van 8 April 
1949, waarbij aan haar het voortzetten va.n 
de werkzaamheden met de tabakunijmachi
ne, welke waa geplaatst in het perceel Hoog
straat 17 te Weesp, zonder dat daarvOQr v~
gunning ingevo)ge de Hinderwet was ver
leend, is verboden; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur" geltoord, advies van 26 
Oct. 1949, No. 1407/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 11 Noy. 1949, No. 7483, 
Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat B. en W. van Weesp bij hun bo
vengenoemd besluit, 1ezien een rappQrt van 
6 April 1949 van de Directeur der bedrijven, 
waaruit blijkt, dat in de inrichting, perceel 
Hoogstraat 17, kadastraal bekend gemeente 
Weesp sectie A, No-. 3291 - voor welke in
richting bij bealuiten van B. en W. van 
Weesp van respectievelijk 20 Aug. 1925, 16 
Febr. 1938 en 14 Juni 1938 vergunningen in:-· 
gcvo]ge de Hinderwet zijn verleend aan . de 
N.V. Stoom- tabak- en sigarenfabrieken v .h: 
R. Brouwer en P. Peelen en Zoon te Weesp 
en hare rechtverkrijgenden - een nieuwe ta, 
bakssnijmachine ia gepl"atst, en de.ze .zonder 
de vereiste vei-gunning ingevolge de Hinder
wet in werking is, besloten hebben het voort
.zetten der werkzaamheden met bovenbe
doelde_ machine in het perceel Hoogstraat 17, 
kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie 
A, No. 3291, ingaande 8 April 1949 te ver-
bieden; . 

dat tegen dit besluit de N.V. Tabaksmaat
schappij Henna Oldenkott en Zoonen in be
roep komt, aanvoerende, dat in het perceel 
Hoogstraat 17 een gedeelte van haar machi
nepark gevestigd ia;. dat bij besluiten van 
B. en W. van Weesp -reapectievelijk van 20 
Aug. 1925, 16 Febr. 1938 en 14 Juni 1938 
vergunningen zijn verleend aan de N.V. 
StoOII\- tabak- en aigarenfabrieken voorheen 
R. Brouwer & P. Peelen & Zoon en hare 
rechtverkrijgenden, welke N.V. is overge
gaan in de N.V. TabaksmaatlChappij Henna 
Oldenkott & Zoemen, dat ter ·vervaJlfling van 
twee oude kerfbanken, welke vielen onder de 
verleende vergunningen, een nieuwe kerf
bank werd geplaatst welke een grota- pro
ductievermogen besit;• dat het aantal paar
dekrachten, welke de· oude kerfbanken te 
.zamen bezaten, niet overachreden wordt door 
de thans geplaatste nieuwe kerfbank; dat 
derhalve de vervanging van de twee oude 

. kerfbanken door een nieuwe kerfbank geen 
verandering van inrichting met .zich mede 
brengt; dat ook de aard der inrichting niet 
veranderd is doch de.ze een tabakakerverij 
waa en is gebleven; dat op grond van het 
bovenvermelde het aanvragen van een nieu
we vergunning geheel overbodig ia; dat door 
het bestreden besluit de productie der nieuwe 
kerfbank geheel is komen stil te liggen, 
waardoor niet alleen de belangen · van . haar, 

appellante, worden geschaad, doch tevens 
die van de Staat der Nederlanden, daar de 
gehele productie van de litigieuze kerftabak 
bestemd is voor ·de export; dat door de.ze 
machine een partij tábak verwerkt moet 
worden, welke is aangekocht met de door de 
Nederlandse Regering beschikbaar gestelde 
Marshall-dollan, welke tabak, ingevocht 
.zijnde, aan bederf onderhevig is, zodat het 
niet doen opheffen van het bestreden be
sluit een totaal verloren gaan van de tabak 
met zich mede brengt; 

0. dat blijkens de ontvangen ambtabe
richten de plaatsing .vän de nieuwe kerfma
chine en de daarmede gepaard gaande ove
rige veranderingen in de tabakskerverij een 
zodanige wijziging in de inrichting vormen, 
dat op grond van art. 14 der-Hinderwet een 
nieuwe vergunning vereist was; 

dat blijken■ de stukken voor of op 6 April 
1949 zodanige vergunning niet was aange
vraagd en niet verleend was, zodat bedoelde 
machine zonder de ingevo)ge de Hinderwet 
vereiste vergunning in werking was; 

dat B. en W. van Weesp mitsdien -terecht 
het voortzetten der werkzaamheden met die 
machine verboden hebben; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren.. 
Onze Mirµater van Sociale Zaken ia belast 

enz. 
.(A.B.) 

18 November 1949. ·KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55 quater). 

In art. 55quater lid 1 moeten de woor
den "tegelijk met• de vaststelling van 
eerstgenoemd bedrag" worden uitgelegd 
in die zin2 dat het in deze wetsbepaling 
bedoeld verzoek moet worden ingediend 
op althans omstreeks-, het tijdstip, waar
op de vaststelling van het bedrag der in 
art. 55 bis bedoelde kosten plaats vindt, 
dan wel geacht moet worden plaats te 
vinden, waarbij dan onder vaststelling 
kennelijk kunnen worden begrepen: de 
vaststelling, bedoeld in art. 55 bis lid 2, 
de vaststelling, bedoeld in art. 101 lid 
5, en ten slotte de vaststelling, welke tot 
stand komt indien, krachtens de derde 
alinea van laatstgenoemde bepaling, het 
tweede lid van art. 55 bis overeenkom
stige toepassing vindt. In casu doet zich 
het laat.te geval voor, aangezien het 
verzoek betrekking heeft · op de enige 
o. L school voor voortgezet g.- -1. o. ter 
plaatse, en de gemeentéraad niet v66r 
1 Maart overeenkomstig de -le alinea 
van ar.t:. 101 lid 5 het in de.ze bepalin1 
bedoeld bedrag heeft vastgesteld; .zodat 
ingevolge het 2e lid van art. 55 bis de 
vaststelling geacht moet ·worden op 1 
Maart te zijn geschied. Nu .het verzoek
schrenift van de Raad op 1 Maart bij de 
Minister- is ingekomen iis · het verzoek 

_tijdig gedaan. 
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Wel wijkt het voor de school benodigd 
bedrag per leerling aanzienlijk af van 
het voor het betrokken jaar ter- plaatse 
geldend bedrag. doch de school verkeert 
niet in zodanige bijzondere omstandig
heden, dat het benodigd bedrag -afwijkt 
van het bedrag dat voor deze school zon
der die omstandigheden redelijkerwijse 
nodig zou moeten worden geacht. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep~ ingesteld 

door de raad der gemeente J:>elft, tegen de 
beschikking van Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 Juni 
1949, No. 38.932, Afdeling L. 0., waarbij · de 
raad niet-ontvankelijk is verklaard in zijn 
verzoek om overeenkomstig-het bepaalde in 
het eerste lid van art. 55 quater der Lager 
Onderwijswet 1920 te bepalen, dat met be
trekking tot het jaar 1949, de enige open
bare lagere school voor voortgezet gewoon 
lager onderwijs in de gemeente DeHt buiten 
aanmerking zal worden gelaten bij de vast
stelling van het bedrag, bedoeld in art, SSter, 
eertse lid onder a, en dat het aantal leerlin
gen dezer school niet zal medetellen bij de 
vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 
55 ter, eente lid onder b, en tweede lid onder 
3e dier wet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestull_!', gehoord, advies van 19 
Oct. 1949, No. 1360/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Nov. 1949, No. 45.826, afdeling Lager On
derwija; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij %ijn evenvermel
de .beschikking heeft overwogen, dat inge-
volge het in art. 55 quater der Lager Onder" 
wijswet 1920 bepaalde een verzoek om toe
passing van dit wetsartikel slechts kan wor• 
den gedaan tegelijk. met de vaststelling van 
het bedrag der in het eerste lid van art. 55bi1 
dier wet bedoelde kosten·; dat, aangezien 
blijkens de stukken vaststelling van dit be· 
drag voor het jaar 1949 niet heeft plaats ge• 
vonden, de raad in %ijn verzoek niet kan 
worden ontvangen; 

.dat de rad der gemeente Delft van deze 
beschikking in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat krachtens het bepaalde in art. 55-
bis, lid 1, alinea 2, der genoemde wet de bc>
doelde vaststelling voor de enige openbare 
school voor voortgezet gewoon lager onder
wijs der gemeente Delft, nu met 'betrekking 
tot die school het verzoek, bedoeld in artikel 
55quater, lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920 
is gedaan, achterwege behoorde te blijven en 
dat in het onderhavige geval artikel 55bis. 
Jid 1 der Lager-Onderwijswet 1920 is toege
past, zoals het behoort; dat naar de mening 
van de raad artikel 55quater, lid 1, in tegen
spraak is met artikel 5Sbis, lid . 1, alinea 1, 
juncto alinea 2, der genoemde wet; dat arti
kel 55quater, lid 1, mogelijk kan worden uit
gelegd, zoals dat in de béschikking van de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-

schappen is geschied, doch dat een zodanige 
uitleg niet de bedoeling van de wetgever kan 
zijn, gezien ook het bepaalde in artikel 101, 
lid 5, der Lager-Onderwijswet 1920, door 
hetwelk ia voorzien in het ·gemis van een be
drag per leerling, ah bedoeld in artikel 55bis, 
lid 1, onder anderen in het 1eval, dat toepas
sing van artikel 55quater is .verzocht; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid: 
dat in artikel 55quater, lid 1, de woorden 
,,tegelijk met de vasUtelling van eerstge
noemd bedrag" moeten worden uitgelegd in 
die zin, dat het in deze wetsbepaling bedoel
de verzoek moet worden ingediend op al
thans omstreeks het tijdatip, .waarop de vast
stelling van het bedrag der in artikel 55bis 
bedoelde kosten plaats vindt dan wel geacht 
moet worden plaats te vinden, waarbij dan 
onder vaststelling kennelijk kunnen worden 
begrepen: de váststelling, bedoeld in artikel 
55bis, lid 1,.. de vaststelling, bedoeld in artikel 
55bis, lid 2, de vaststelling, bedoeld in arti
kel 101, lid 5, en tenslotte de vaststelling, 
welke tot stand komt indien, krachtens de 
derde alinea van laatstgenoemde bepaling, 
het tweede lid van artikel · 55bis- overeen
komstige toepassing yindt; 

dat dit laatste geval zich- hier voordoet, 
aangezien het verzoek betrekking heeft op 
de enige openbare lagere echoot -voor ·voort
gezet gewoon lager onderwijs ter plaatsé en 
de gemeente~d niet v66r '1 Maart overeen
komstig de eerste alinea van .artikel 101, lid 
5, het in deze bepaling bedoeld bedrag heeft 
vastgesteld; 

dat ingevolge het tweede lid • van artikel 
55bis de vaststelling van het bedrag -in. dit 

. geval geacht moet worden op 1 Maart 1949 
te zijn geschied; 

dat, nu het verzoekschrift van de gemeen
teraad op 1 Maart 1949 bij Onze Minister ii 
ingekomen, deze· raad het verzoek dus tijdig 
heeft gedaan en mitsdien .ten onrechte.in dit 
verzoek niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. ten aanzien van de zaak zelf: dat blij
kens de overgelegde ambtsberichten het voor 
de onderhavige achool benodigde bedrag per 
leerling weliswaar aanzienlijk afwijkt van het 
voor 1949 ter plaatse geldende bedrag" welk 
bedrag overigens nog niet definitief is vast
gesteld, doch deze school niet in zodanige 
bijzondere omstandigheden verkeert, dat het 
benodigde bedrag afwijkt van het bedrag. dat 
voor deze school zonder zodanige bijzondefe 
omstandigheden redelijkerwijze nodig zou 
moeten worden geacht; 

dat derhalve geen termen aanwezig zijn 
het verzoek in te willigen; 

Gezien de Lager-OnderwiJswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beschik

king, het voormelde verzoek van de gemeen
teraad van Delft alsnog af te wijzen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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19 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Wel is een gedeelte van appellante's 
gronden in het plan in hoofdzaak aan
gewezen voor "bebouwing in de toe
komst", doch deze aanduiding, hoewel 
vaag en niet altijd misverstand uitslui
tend, ontmoet in dit geval geen zodanig 
bezwaar, dat aan dit gedeelte van het 
plan goedkeuring zou moeten worden 
onthouden, aangezien kennelijk is be
doeld, dat appellante het terrein naar 
zijn tegenwoordige bestemming kan blij
ven gebruiken, zolang niet het terrein 
bij een herziening van het plan dan wel 
bij een later plan in onderdelen een na
dere bestemming heeft ontvangen. Bo
vendien is deze aanduiding voor appel
lante eer vóór- dan nadelig, aangezien 
niet is uitgesloten, dat daardoor de ver
koopswaarde van de grond in voor haar 
gunstige zin beïnvloed zal worden. 

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

door de weduwe A. de Vilaer--,,v-an Leerdam 
te Nieuw- en St. Jooaland, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 15 Oct. 
1948. no. 1066/164, 3e Afdeling, houdende 
goedkeuring van een herziening van het uit
breidingsplan van die gemeente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 April 1949, No. 427/1, en 9 Aug. 1949, No. 
427/1/284; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 14 
Nov. 1949 No. 133871/P.B.R., Afdeling Juri
dische Zaken; 

0. dat de raad der gemeente Nieuw- en 
St. J oosland bij besluit van 19 Maart 1948 
heeft vastgest.eld een uitbreidingsplan in 
hoofdzaak, een plan tot herziening van het 
uitbreidingsplan -in onderdelen en bijbeho
rende bebouwingsvoorschriften en toelich
ting; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat Ged. Staten van Zeeland bij hun besluit 
van 26 Sept. 1947 no. 631/250, 3e afdeling, 
hebben goedgekeurd het door burgemeester 
en wethouders, waarnemende de taak van 
de gemeenteraad, op 4 Juni 1945 vastgestelde 
uitbreidingsplan in onderdelen en bun goed.
keuring hebben onthouden aan het uitbrei
dingsplan in hoofdzaak en de bebouwings
voorschriften, vastgesteld op dezelfde datum; 
· dat het derhalve noodzakelijk ie een nieuw 
uitbreidingsplan in hoofdzaak benevens nieu
we bebouwiqJsvoorschriften vast te stellen; 
dat hlrt: tevens gewenst is de bestemmingen 
t.ot verschillende klassen van bebouwing in 
het plan in onderdelen te wijzigen; dat het 
ontwerp van het uitbreidingsplan in onder
delen en in hoofdzaak benevens de bebou
wingsvoorschrift.en, zoals deze nader zijn ge
wijzigd, ingevolge art. 39 der Woningwet 
voor een ieder ter secretarie hunner gemeen
te ter inzage hebben gelegen van 10 Febr. 
tot en met 9 Maart 1948 en dat hiervan 

overeenkomstig het bepaalde in art. 3 7, 4e 
lid, der Woningwet door het hoofd der ge
meente is kennis gegeven, dat tegen het ont
werp van het uitbreidingsplan in hoofdzaak 
c.q. het ontwerp van het plan tot herziening 
van het uitbreidingsplan in onderdelen bin
nen de in art. 37, 2e lid, der Woningwet ge
stelde termijn bezwaren zijn ingediend door 
de weduwe A. de Viaer, geboren van Leer
dam, betreffende de percelen 1018 en 1019; 
dat reeds bij de vaststelling van het oor
■pronk.elijk plan in onderdelen rekening is . 
gehouden met de belangen van de weduwe 
A. de Vieaer voornoemd, door niet het gehele 
perceel 1019 in dit plan op te nemen., dat 
het college van Algemene Commissarisaen 
voor de Wederopbouw bij besluit van 6 Sept. 
1947, no. 67471 overgegaan is tot onteigening 
ten name hunner gemeente en ten behoeve 
van het bouwplan 1947 van een gedeelte der 
percelen 1018 en 1019 voornoemd, ter grootte 
van 0.48.85 ha, zodat de weduwe de Viseer 
althans voorlopig de beschikking blijft be,
houden over het restant dezer pen:elen ter 
grootte van 2.26.69 ha; dat het landbouw
bedrijfje van de weduwe de Visser door deze 
onteigening en door het uitbreidingsplan 
em-s,tig wordt gedupeerd, doch dat dit onver
mijdelijk ia, wil hun gemeente haar plannen 
tot woningbouw kunnen effectueren; dat het 
particulier belang van de weduwe de Viaser 
ten deze moet wijken voor het algemeen be
lang en dat de weduwe de Visser behoorlijk 
schadeloos gesteld dient te worden; 

dat Ged. Staten van Zeeland de door de 
raad vaatgestelde plannen en bebouwings
voorschriften blijkens hun schrijven van 15 
Oct. 1948, no. 1066/164, 3e afdeling, hebben 
goedgekeurd, en bij beschikking van dezelfde 
datum no. 1606/164, 3e afdeling ongegrond 
hebben verklaard het bezwaar, tegen het uit
breidingsplan ingediend door de weduwe A. 
de Viaer, geboren van Leerdam; 

dat Ged. Staten hierbij hebben overwogen, 
dat hun college gebleken is, dat het bedrijf 
van de weduwe de Via■er, geboren van Leer
dam, nog 8 ha grond zal behouden, waardoor 
van opheffing van dit bedrijf geen sprake ia;. 
dat, om aan de bezwaren zoveel mogelijk te-• 
gemoet te komen, het gemeentebestuur van 
Nieuw- en St. Joosland besloten heeft, aan 
de in het uitbreidingsplan ontworpen uit
valsweg naar de dijk geen bebouwing te pro. 
jecteren, waardoor bereikt ia, dat de zoge
naamde hof- en melkweide van de weduwe 
de Viaser, geboren van Leerdam, geheel in
tact blijft en het melkerijbedrijfje van haar 
niet wordt aangetast: dat het uitbreiding► 
plan hoogstwaarschijnlijk slechts op z-eer lan
ge termijn zal worden uitgevoerd en het niet 
mogelijk is een uitbreidingsplan voor de ge
meente Nieuw- en St. Joostland op andere 
wijze te verwezenlijken; 

&at -de appellante in beroep aanvoert, dat 
als onmiddellijk gevolg van het uitbreidinp
plan van haar perceel sectie A 1018 32 a en 
van haar perceel sectie A 1019 16.85 a zal 
worden onteigend; dat door deze onteige
ning, welke blijkens het gepubliceerde plan 
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door grotere onteigeningen ten laste van 
haar, appellante, kunnen worden gevolgd, 
het haar toebehorende, aan haar zoon P. de 
Visser Azn. verpachte landbouwbedrijf der
mate zal worden geschaad, dat dit bedrijf op 
den duur niet langer te handhaven zal zijn, 
dat derhalve deze onteigening op het onmo
gelijk maken van het bedrijf moet uitlopen; 
dat zij, appellante, c.q. haar zoon, door het 
ontbreken van daartoe geachikte gtODCl.en in 
de gemeente Nieuw- en St. J oosland door 
deze ont:eigening wel zeer zwaar worden ge
schaad; 

0. dat de bezwaren van de appellante, 
voorzover deze zijn gericht tegen de onteige
ning van in totaal 0.48.85 ha grond, niet ter 
zake doen, daar deze onteigening, welke blij
kens de ambtsberichten reeda heeft plaats 
gehad en dus niet, .zoals de appellante 1telt, 
nog zal plaats hebben, steunt op het K. B. 
van 7 Mei 1945 (Staatsblad F 67) en dien
tengevolge een aangelegenheid i•~ welke bui
ten de goedkeuring van het uitbreidiugsplan 
staat; 

dat 'VOOrtll de appellante bevreead ia, dat 
ten gevolge van het vastgestelde plan het 
haar toebehorende bedrijf achade zal lijden 
en op den duur niet zal zijn te handhaven, 
doch dat hiervoor blijkens de overgelegde 
stukken en de mededelingen namena het ge
meentebestuur in de openbare vergadering 
van de Afdeling van de Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, geen grond be
staat; 

dat immers met de belangen van de appeJ,.. 
tante reeds voldoende rekening is gehouden, 
doordat haar is toegezegd,. dat de zogenaam
de melk.weide onaangetast blijft, in verband 
waarmede dit gedeelte van haar bedrijf bui
ten het plan in onderdelen is gebracht; 

dat dit gedeelte \Veliswaar in het plan in 
hoofdzaak ia aangewezen voor "bebouwing 
in de toekomst»', doch dat deu: aanduiding, 
hoewel vaag en niet altijd miaventand uit
sluitend, in dit geval geen zodanig bezwaar 
ontmoet, dat aan dit gedeelte van het plan 
goedkeuring .zou moeten worden onthouden, 
aangezien kennelijk is bedoeld, dat de appel
lant het terrein naar zijn tegenwoordige be
stemming kan blijven gebruiken, zolang niet 
het terrein bij een herziening van het plan 
dan wel bij een later plan in onderdelen een 
nadere bestemming heeft ontvangen; 

dat bovendien de genoemde aanduiding 
voor de appellante eer voor- dan nadedig ia, 
aangezien niet is uitgesloten, dat daardoor 
de verkoopswaarde van de grond in voor 
haar gunstige zin beïnvloed zal worden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verkJaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting is belast enz. 
(A.B.) 

November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet .art. 32 j 0

• art. 30). 
Een minderjarige. wiens moeder ia 

overleden en wiens natuurlijke vader 
hem niet had kunnen erkennen, is door 
de zorgen van de voogdijraad te A. ge
plaatst in het doorgangahui1 van de ver. 
,,Kinderzorg" te B., die later heeft ver
zocht het kind vandaar weg te halen. 
Nadat de mogelijkheid daartoe door op
neming iq een weeshuis te H. is ont
staan, ia aan het gemeentebestuur van 
B. verzocht. de verzorgingskosten in het 
weeshdis te H. te betalen, wat is gewei
gerd. Nu de plaatsin& van het kind-te B. 
niet gCIChied ia door of door tussen
komst van enige gemeentelijke autori
teit te A., doch door de voogdijraad al
daar, heeft het gemeentebestuur van B. 
ondersteuui.ng geweigerd met de kenne
lîjke bedoeling om een arme van onder
steuning uit te sluiten op gronden, niet 
overeenkomend met de bestemming van 
de burgerlijke armenvenorging en wordt 
die gemeente belast met de betaling der 
v.euorging1kosten in het weeshuis te H. 

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

Binnenlandse Zaken van 12 November 1949, 
nr. 22008 (W), afdeling Maatschappelijke 
Zorg I (Bureau Algemene en Juridische Za
ken); 

0. dat Karel F. C. J. Zuidmeer, geboren 
IS April 1942 te Amsterdam, nadat djn moe
der was overleden en zijn natuurlijke vader, 
die hem niet had kunnen erkennen, ter ver
pleging was opgenomen in de St. Willibror
duastichting te Heiloo, doOI' de zorgen van de 
voogdijraad te Amaterdam eerst in venchil
lazde gezinnen is ondergebracht geweest en 
du.ma is geplaatst in het doorgangshuis van 
de vereniging Kinderzorg te Bloemendaal; 

dat genoemde vereniging aan de voogdij
raad te Amsterdam heeft ver.zocht het kind 
uit het doorgangahuie te Bloemendaal weg te 
halen; 

clat de voogdijraad daarop heeft verzocht 
het kind nog enige tijd in het doorgangshuis 
te mogen laten, totdat voor Karel, die reeds 
._,,cheidene opvoeden heeft gehad, een de
fmitieve oplossing zal zijn gevonden; 

dat, zoals uit de ovcqdegde stukken blijkt, 
de mogelijkheid bestaat de minderjarige te 
dDen opnemen in het Gereformeerd of Bur
gerweeshuis te Haarlem; 

dat aan het gemeentebestuur van Bloe
mendaal ver.zocht i■ ten behoeve van Karel 
F. C. J. Zuidmeer ondersteuning te verlenen 
in de vorm van betaling van de kosten van 
zijn verzorging in eerdergenoemd weeshuis, 
hetgeen dit gemeentebcstuv heeft gewei
gerd; 

0. dat de minderjarige Karel F. C. J. Zuid
meer, die al• een zclfstaJJdic object van ar
menzorg dient ~ worden beschouwd. zich 
bevindende in de gemeente Bloemendaal, ter 
verzorging kan worden opgenomen in het 
gereformeerd of burgerweeshuis te Ha~rlem ~ 
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dat volgens het bepaalde in artikel 30, eer
ste lid, lste volzih, van de Armenwet, het be
stuur van de burgerlijke instelling en, bij ge
breke daarvan,, burgemeester en wethouders 
van de gemeenten, waar de arme zich be
vindt, zonder beroep beslissen op het verzoek 
om ondersteuning en dat volgens de tweede 
zolzin van genoemde wetsbepaling de arme, 
indien de ondersteuning gepaard gaat met 
diens p]aatsing in een andere gemeente, met 
betrekking tot de voortzetting van de onder
steuning telkens geacht wordt zich te bevin
den in de eerstbedoelde gemeente; 

dat Karel F. C. J. Zuidmèer zich het nood
zakelijke levensonderhoud niet kan venchaf
fen en het, hoewel een verzoek tot ondersteu
ning daartoe is gedaan in de vorm van be
taling der ver.zorgingskosten in het gerefor
meerd of burgerweeshuis te Haarlem, niet 
ontvangt van anderen. ingevolge de wet tot 
het verstrekken daarvan gehouden, of van 
kerkelijke, bijzondere of gemengde instellin
gen; 

dat het gemeentebestuur van Bloemendaal 
ondersteuning meende te moeten weigeren op 
grond van de overweging, dat de minderja
rige door en voor rekening van de voogdij
raad te Amsterdam tijdelijk in het kinderhuis 
,,Marijke", een doorgangshuis in de gemeen
te, is geplaatst, omdat voordien een verzoek 
tot opname was gericht tot het bestuur van 
het gereformeerd of burgerweeahuis te Haar
lem, hetwelk wegens plaatsgebrek toen nog 
niet kon worden ingewilligd; 

dat zijns inziens het kind in de gemeente 
Amaterdam armlastig is geworden, daar de 
moeder-voogdes aldaar in 1946 is overleden; 

dat uit het door genoemd gemeentebeatuur 
aangevoerde echter niet kan worden gecon
cludeerd, dat· er aanleiding bestond tot wei
gering van ondersteuning ten behoeve van 
Karel F. C. J. Zuidmeer, nu gebleken ia, dat 
de plaatsing van het kind in Bloemendaal 
niet geschied is door of door tussenkomst van 
enige gemeentelijke autoriteit in Amsterdam, 
doch door de voogdijraad aldaar; · 

0. dat derhalve ondersteuning in meerge
noemde vorm aan Karel F. C. J. Zuidm.eer 
door het gemeentebestuur van Bloemendaal 
is geweigerd met de kennelijke bedoeling om 
een arme van ondersteuning, (in de zin der 
wet) uit te sluiten op gronden, niet overeen
komende met de bestemming van de burger
Jijke armenverzorging; 

dat burgemeester en wethouders van Bloe.
mendaal ondanks aandrang van onze mi
nister van binnenlandse zaken en van Ged. 
Staten der provincie Noordholland in hun 
weigering hebben volhard; 

Gezien artikel 32 juncto de artikelen 29 en 
30 van de armenwet; 

hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat ten behoeve van Karel F. 

C. J. Zuidmeer ondersteuning in de vorm 
van betaling van ~jn verzorgingskosten in 
het gereformeerd of burgerweeshuis te Haar
lem ten laste van de gemeente Bloemendaal 
moet worden toegekend. (A. &.) . ~ 

22 November 1949. ARREST van de Hoge 
(Besluit Ber. Econ. delicten, E 135, art. 
5). 

Onder "prijsvoorschriften" in art. 5 
lid 2 sub A' dient men te verstaan alle 
,,voorschriften met betrekking tot .prij
zen" in de in art. 1 lid 1 onder 1) tot en 
met 7) genoemde regelingen, zodat 
,,overtreding van prijavoonchriften" 
kunnen voorkomen onder de strafbare 
feiten van alle zeven groepen van art. 1 
ook onder die welke behoren tot de 7e, 
3e, 6e en le groepen, indien deze be~ 
gaan zijn door andere dan de aldus ge
organiseerde of aangesloten personen, en 
tot de sub B van die groepen uitgezon
derde strafbare feiten. 

Het telastgelegd feit kon uitsluitend 
opleveren overtreding van een voor
schrift hetwelk, gegeven in de Prijzen
verordening Koek en Taai-taai 1948, be
hoort tot de op grond van art. 7, lid 2 
onder 4 Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 tot stand gekomen voor
schriften, bedoeld in art. 1 lid 1 onder 7) 
Besluit Ber. Econ. delicten, en is mits
dien een nprijsvoorschrift" in den zin 
van art. 5 sub A van dat Besluit en valt 
voorts onder de aldaar sub B 1 ° uitge
zonderde voorschriften, zodat de Tucht
~chter voor de Prijzen bevoegd was 
daarvan in eersten aanleg kennis te 
nemen. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Leeuwmden, req. van cassatie 
teg en een mondeling vonnis van den Bijz. 
Politierechter bij die t"echtbank van 1 Apri 
1949, voorzover daarbij, mf't vernietiging in 
hoger beroep va neen door den Tuchtrechter 
voor de Prijzen in het arrondissement Leeu
warden op 23 Dec. 1948 tegen J. van der V., 
van beroep bakker en wonende te Joure, ge
wezen mondelinge tuchtbeschikki.ng, die 
Tuchtrechter onbevoegd is verklaard kennis 
te nemen van het in de aanhef en sub II der 
oproeping tot verantwoording aan den ge
requireerde telaatgelegde. (Gepleit voor ge
requireerde door Mr J. -C. Cornelis~ adv. te 
Sneek, Red.). 

Conclusie van den A.-G ~ Langemeijcr. 

De Heer Req. komt ~p tegen de beslissing 
van de Bijz. Politierechter, waarbij deze de 
Tuchtrechter voor de Prijzen niet bevoegd 
verklamde op deze grond, dat de Prijzen.:. 
verordening Koek en Taai Taai 1948 is · een 
verordening door he't Bednjfsschap or·aneil 
Zaden en Peulvruchten in h~t leven geroepen 
krachtena art. 7 van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 en daarom volgens 
de Politierechter niet een P1ijsvo_orsèhrift als 
bedoeld in art. 5 lid 2 onder A van het Be
sluit Berechting Economische Delicten. 

De Heer Req. voert hiertegen aan, dat 
deze beperking van het begrip prijsvoor
schrift - waardoor dit niet zou omvatten 
alle wettelijke voorschriften betreffende prij
zen - in genoemd art. 5 niet is te lezen. Dit 
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ia op zichzelf· zeker juist.· Blijkbaar echter ia 
de Politierecht.er geleid. door deze ovei:we
ging, dat in art. l Bcaluit Berechtin& Econo
mische Delicten afzonderlijk .zijn genoemd: 
onder 4 feiten omschreven in de Prijsopdrij. 
vings-. en· Hamsterwet, onder 5 feiten om
schrevoen in. prijsvoorschriften krachtens. art. 
t van het Besluit inzake de benoeming van 
· een Gemachtigde voor de Ptijzen en onder 7 
feiten omschreven in het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening en de op grond daarvan 
tot stand gekomen voonchriften. De Politie
rechter is .nu kennelijk van oordeel. dat art. 
5 op deze onderscheiding aansluit en onder 
prijsvoorschriften alleen "Jean verstaan het
geen in art. 1 onder 4 en 5 is vermeld. Deze 
uitlegging zou bij gebreke van elke aanwij
zing in andere richting zeker redelijk .zijn, 
maar dwingend is zij niet, Ertegen pleit de 
ongelijkmatige behandeling van in wezen 
gelijksoortige feiten, die uit deze uitlegging 
zou volgen. Dan• immers zou het berekenen 
van ongeoorloofde prijzen worden berecht 
door de Tuchtrechter voor de Prijien indien 
het overtreden prijsvoorschrift er een ia als 
bedoeld in art. 1 onder 4 · en 5, door de Tucht
rechter voor de Voedselvoorziening indien 
het er een is als bedoeld in dat artikel onder 
7 en tevens de overtreder een ,,georganiseer
de,, -i• en onmiddellijk door de Bijz. Politie
rechter indien het betr~ft een onder 7 be
doeld voorschrift overtreden door een niet
georganiseerde. Dit ka-n moeilijk de bedoeling 
van de wetgever worden geacht en ik zou 
dan ook de term 0 prijsvoorschrift" in ·art. 5 
:willen opvatten in .zijn onbeperkte taalkun
dige betekenis. Implicite heeft Uw r Raad 
deze laatste uitlegging ook reeds meermalen 
gevolgd, zo laatstelijk in Uw arresten van 
3 Mei 1949, N. J. 1949, No. 474 en 10 Mei ' 
1949, N. J. 1949, No. 546. In die gevallen 
was de vraag niet in de vorm van een middel 
aan Uw oordeel onderworpen, doch ik neem 
aan, dat Uw Raad zich ook ambtshalve tot 
cassatie verplicht zou Lekeuen, indien het 
geding voor een geheel onbevoegde instantie 
zou zijn aangeyangen. 

Ik concludeer mitsdien, dat Uvy Raad het 
vonni• waarvan beroep verni~tige. de Tucht
rechter voor de Prijzen alsnog bevoegd ver
klare en de zaak verwijze naar de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden teneinde baar. met in
achtneming van Uw arr:est ·op het bestaande 
hoger beroep, te berechten en. af te doen. 

De Hoge Raad em.; .11 •· ~:· 

Gehoord het vers,-ag .van den Raädsheer 
Vrij; . . 

Gelet ói> het middel van cässatie, door den 
req. voorgeat~l4 bij1• schrif~uT CO· l~idend«:: 
. nS• en .v·. t. van art. 5 on~er 2 A Beslw.t 
berechting économische delicten , juncto de 
Prijzenverordening Koek en Taai_.taai 1948, 
aangezien rioch uit de tekst,_ ooçh uit de 
strekking van µit artikel en .e~n \Ji~ een 
·andere wetteftjke bcpaljng kan ,volgen; dat 
in genoemd ar:tikel met een prijsvoorschrift. 
van welke uitsluitende overtreding in eerste 
aanleg kennis kan worden genomen door den 
Tuchtre;~ter voor. de Prij:ien, niet woi:~t be--

;ioeld de Prijzenverordening Koek en Taai
laai 1948 of een desbetreffend gedeelte daar
wn, waarvan uitaluitende overtreding als 
ft!Órmèld plaats vond;" 

0. dat krachtens de inleidende oproeping, 
voonoveel hier van belang, requirant (lees: 
gcrequiteerde, Red.)' zich erover had te ver
antwoorden. 

"dat verdachte als bakker in een gemengd 
bedrijf te Joure, gemeente Haakerland, in of 
omatreeks de periode 12 Dec. 194 tot 1 Juni 
1948, heeft verkocht diverse koeksoorten en 
taai-taai tegen hogere prijzen dan wettelijk 
toelaatbaar; 

II. in of omstreeks eind Mei, begin Juni 
1948 aan zekere B~ Nijenhuis te Enschede, 
.zijnde groaaier; verpakte koek van afwijken
de kwaliteit met een percentage zoetmiddel 
van 50-60 % en een percentage kunsthonil_!I 
van het verwerkte zoetmiddel van 30-80 % 
voor een prijs van· f 0,67 per koek van 560 
gram, welke prijs hoger was dan toelaatbaar 
ingevolge de Prijzenverordening Koek en 
Taai-Taai 1948; zodat verdachte met voor
meld voorschrift, uitgevaardigd op grond 
van art. 7 van het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 , in strijd heeft gehan
deld"; 

dat de aantekening van het mondeling 
vonnis van den Bijz. Politierechter ten deze 
als diens beslissing vermeldt: 

"met betrekking tot het in de aanhef en 
sub II der oproeping telastegelegde: onbe
voegdverklaring van den Tuchtrechter voor 
de Prijzen van dit feit kennis te nemen en 
mitsdien vernietiging van het vonnis a quo in 
zoverre op grond, dat nu de Prijzenverorde
ning Koek en· Taai-Taai 1948 is een voor
schrift uitgevaardigd door het bestuur van 
het bedrijfschap Granen, Zaden en Peul
vruchten, gelet op art. 7 van het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening en op de be
schikking van het Dep. van Landbouw en 
Veeteelt van 30 Maart 1942 No. 9482 Rijks
bureau voor· Voedselvoorziening in oorloga
tijd, gepubliceerd in het Voedselvoomenings-
blad (en niet in de ·staatscourant) van 12 
Mei 1948 No. 38, de Tuchtrechter voor .de 
Prijzen in deze onbevoegd was van het on
derhavige feit kennis te nemen van het in 
de aanhef en sub II der oproeping telaste
gelegde, gezien· de- artt. 5 juncto 1 Besluit 
Berechting Economische Delicten in verband 
met de artt. 1 en 2· Besluit in zake de benoe
ming van een gemachtigde voor de Prijzen, 
Verordeningsblad 1940 ttuk 39 no. 218 en 
de artt. 3, 4, 11 Prijaopdrij,rings- en Ham
sterwet, het vonnis van den Tuchtrechter in 
zoverre dient te worden vernietigd als voor
meld,.; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat, terwijl volgens art. 5 lid 1 Besluit Be

rechting Economische Delicten de hiertoe 
bijzonderlijk benoemde Politierechter in eer
sten aanleg kennis neemt van de strafbare 
feiten, 9mechreven in de in art. 1 lid 1 aan
hef ·en onder · ( 1 tot en met 7) genoemde re
gelingen, krachtens art. 5 lid 2 die' keniµa" 
neming ook ~n "4~s~hi~de~, 
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A. wat betreft "overtredingen van prijs
voonchriften", door den tuchtrechter voor 
de prijzen, en 

B. wat betreft de 7e, 3e, 6e cQ le dier 
groepen van strafbare feiten (behoudens ver
schillende QÎtzonderingen), indien begaan 
door op bepaalde wijzen georganiaeerde of 
aangesloten personen, door den tuchtrechter 
voor de v~lvoorziening; 

dat dit Betluit, hetwelk omtrent strafbare 
feiten, afkomsti& uit .zeet verscheidene rege
lingen, 1emeenschappelijke regels stelde, nu 
het in art. 1 lid 1 onder 5) apr-eekt van nPrija
voorschriften, krachtens art. 2 van het Be
sluit in zake de benoeming van een Gemach
tigde voor de Prijzen (V erordeningen'blad 
1940, stuk 39, No. 218),'' en dus van het be
staan ook van andere prijsvoorschriften uit
gaat, daar waar het in art. 5 enkel van "prijs• 
voonchriften'' gewaagt niet uitsluitend kan 
doelen op eerstvermelde bepaalde prijsvoor
schriften; 

dat, aaneezien het onder meer het Prijs
beheerschineabealuit verving, waarin geheel 
algemeen ,,prijavoonchriften" mede waren 
de v66r äjn inwerkin&treding ,,krachtens an
dere wettelijke bepalingen'' uitgevaardigde 
,,voorschriften met betrekking tot prijzen'\· 
het eerstgenoemd Besluit, hetwelk zeker 
geen strafbare feiten, waartussen reeds een- . 
heid van berechting bereikt was, weer onder 
verschillende rechters heeft willen brengen, 
het begrip "prijsvoorschriften" niet minder 
ruim bedoeld zal hebben; 

dat dit medebracht, in art. S lid 2 sub A 
voormeld onder "prijsvoonchriften" te ver
staan alle ,..voar.chriften met betrekking tot 
prijzen" in de in art. 1 lid 1 onder 1) tot en 
met 7) genoemde regelingen, zodat "over
tredingen van prijsvoonchriften" kunnen 
voorkomen onder de strafbare feit envan alle 
zeven groepen van art. 1" ook onder die 
welke behoren tot de 6e, 3e, 6e en le groe
pen, indien deze begaan zijn door andere dan 
de aldus georganiseerde of aangealoten per
sonen, en tot de sub B van die groepen uit
gezonderde strafbare feiten; 

dat de wetgever, indieu hij zodanige straf
bare feiten had willen uitlluitcn. sub A niet 
algemeen van "overtredingen van prijsvoor
schriften" zou hebben gesproken. doch deze 
tot de andere groepen van strafbare feiten, 
met name de 4c, en Se, zou hebben beperkt; 

0. dat voonnld telastegelegd feit uitslui
tend kon opleveren overtreding van een voor~ 
achrift hetwelk, gegeven in de Prijzenveror
dening Koek en Taai-taai 1948, behoort tot 
de op grond van art. 7, lid 2, oader 4 van 
het Organiaatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 tQt stand gekomen voorschriften, be
doeld in art. 1 lid 1 onder 7) Besluit Berech
ting Economische Delict.en. en mitsdien ia 
een uPrijsvoorschrift" in den zin van art. 5 
sub A van dat Besluit en voorts valt onder 
de aldaar sub B 1 ° uit&ezonderde voorschrif
ten, zodat de Tuchtrechter voor de Prijzen 
bevoegd was daarvan in eersten aanleg ken
nia te nemen; 

dat derhalve zijn onbev~dverklaring door 
den Bijz. Politierechter en diens vernietiging 

der tuchtbeachikking met betrekking tot 
voormeld telastgelegde niet in stand kan blij" 
ven· en het middel i1 gegrond; 

V emietigt het vonnis van den Bijz. Politie
rechter in zoverre en, 

Rechtdaende krachteoa art. 105 Wet R.O.: 
Verklaart den Tuchtrechter voor de Prij

zen bevoegd van het in de oproeping onder 
aanhef en sub Il telaste gelegde kennis te 
neinen, en 

Verwijst de zaak naar de Bijz. Politierech
ter bij de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden ten 
einde haar met inachtneming van dit arret1t 
op het bestaande hoger beroep verder te be
rechten en af te doen. 

(N. J.) 

2.8 November 19,i9. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 24 en 70; Reglement 
militaire landmacht art. 9S). 

Belang. Door een be&luit, handeling 
of weigering (om te besluiten of te han
delen) van de Mifl.i.tter va,11, Oorloo om 
klager voor de bevordering voor te dra
gen, wordt een kapitein of een officier 
van hoeere rang niet rechtstreeks in 
zijn bel&ng getroffen, omdat het tot de 
bevordering bevoegde gem.g de Kroon 
is. 

Cond•Ue•taat. Waar de beoordelaars 
van klager geen zelfstandig oordeel 
konden geven ove.r zijn geechiktheid 
voor eeri lnstructtëntunctle, hadden zij 
ook geen oordeel behoren te geven over 
klagers geschlktbeld voor zodanige 
functie. De bevoeg11held der beoor
delaars om adviseurs te raadplegen sluit 
niet in, dat zU als hun oordeel over het 
beoordelingstijdvak mogen opnemen 
het oordeel van een ander, die de be
oordeelde officier ln dat tijdvak in het 
geheel niet heeft medegemaakt. 

Weliswaar zou In de eerste aanleg het 
A.G. te 's-Gravenbage, recht8prekende 
in milftaire ambtenarenzaken bevOégd 
zijn te oordelen over een deel van het 
aangevaue·n besluit, doch, nu het be
roep in :wverre toch niet-ontvankeflJ)t. 
moet worden verklaard, vindt de Cen• 
trale Raad geen aanleiding de zaak in 
zovêrre te verwijzen. 

K., wonende te A., klager, 
tegen: 

de Minister van Oorlog, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aanuaat de feiten- van het timatgedtng: 
0. dat verweerder op 20 Juli 1949 de na

volgende beschikking heeft genomen: 
,,De Minister van Oorlog. 
"Beschikkende op een door de Kapitein 

K., van het wapen der infanterie, onder 
dagtekening van 20 Augustus 1948 ingezon
den bezwaarschrift, als bedoeld in punt 38 
van het voorschrift betreffende de beoorde
ling van de officieren biJ de Koninklijke 
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landmacht, vaat1~steld bij K, B. van 21 April 
1~ (Staatsblad nr. I 161); 

"Gezien het advies nopens vorenbedoeld 
bezwaarschrift ult1ebracht door een com
missie, als bedoeld in. punt 40 van voren• 
aangehaald voorschrift; · 

,.brengt ter kennis van reclamant: 
"dat aan hem door de laatstelijk omtrent 

hem uitaebràchte beoordeling niet ten volle 
recht is wedervaren en dat het zal worden 
beschouwd alsof: 

_,la. achter "Voor bevordering': staat 
vermeld "aan te bevelen (beperkt)"; 

"2e. in het punt ,,Beoordeelde wordt iD 
het bijzonder geschikt geacht voor de hier
naast vermelde functie (a)" de woorden ,Jo 
het bijzonder" worden vervangen door "uit· 
sluitend" en alsof achter dit punt ltaat ver
meld: ,,4'0mmandant van een administratief 
bataljon"; ' 

• .Je. achter de hieronder volgende pun
ten het daarnaast geatelde is vermeld: 
Organisatievermoaen . voldoende 
Betoont bezieling bij dei 

uitoefening van de dienst even voldoende 
Betoont initiaüef voldoende 
Geschiktheid voor eentroe-

pentunctie voldoende 
Geschiktheid voor een 

ataffunctie 
Geschiktheid voor een in" 

structieve functie voldoende 
Geschiktheid voor een zelfatandig comman
do ja, voor een administratief bataljon. 

.,Doet hem voort& ~nnen, dat zijn beoor" 
deliq ook thans no1 een beletsel vormt 
voor zijn bevordering tot majoor, aangezien 
bij op grond van deze beoordeling niet kan 
worden geacht te behoren tot de meest ge
schikten van zijn ranggenoten. 

,,Deelt hem tenslotte mede, dat ovel'een
komstic het bepaalde (in) pWlt 41 van het 
V.B.O. afschrift van deze be&ebikking in de 
beoordelingslijst zal worden opgelegd."; 

O. dat klaeer, tegen deze beschikking i-., 
zwaren hebbende, daartegen in beroep iB 
gekomen en bij klaagschrift op de daarin 
aangegeven sronden heeft gevorderd "dat 
in de voorlaatste alinea van bedoelde 14in. 
Beschikking de bewering: ,,dat zijn be
oordeling ook than1 no& een beletsel vormt 
voor zijn bevordering tot majoor, aangezien 
hij op grond van deze beoordelin& niet kan 
worden geacht te behoren tot de meest ge
schikten van zijn ranggenoten" nietig zal 
worden verklaard; het beletsel voor zijn be
vorderm, zal worden weggenomen", en 
tevena, naar door hem ter terechtzitting no1 

. uitdrukkelijk is verklaard, heeft bedoeld te 
vorderen, dat in de vorenbedoelde beoorde
ling (die van 9 Juli 1948 en betrekking heb
bende op het tijdvak 16 Februari 1948 tot 8 
.Juli 1848) op bladzijde twee achter het punt: 
Gescbilctheid voor een instructieve functie, 
in plaata van het woord "voldoende" een 
.liggende streep wordt geplaatst; 

O. dat de Minister van Oorlol bij contra" 
memorie onder meer het- vo}8mde heeft 
.aangevoerd: 

,,.Waar Jcla1er naar dezerzijdse mening 
L. 1949 

Qok op grond van de gewijzigde beoorde. 
lioaalijst niet kon worden aeacht te behoren 
tot de meeat geachikten van zijn ranggeno
ten - welke mening ook de commissie van 
onderzoek was toepdaan - en er derhalve 
geen aanleiding bestond om hem alanoa 

· voor bevordering bij de Kroon voor te dra
gen, werd hem in de voorlaatste alinea van 
de dezerzijdse brief van 20 Juli 1949, Ge
heim Litt. B 147, in feite tevem medege
deeld, dat hij ook op ,rond van de gewij
zil(ie beoordelingalijst niet voor bevorde
ring bij Hare Majesteit de Koningin kon 
worden voorgedraaen. 

,,Kla1er komt nu alzo de facto in beroep 
· tegen een dezerzijdse weiaering - neerge

legd in de voorlaatste alinea van de dezer
zijdse door klqer aangevallen baschikk.ina 
van 20 Juli 1949, Geheim Litt. :S 147 - om 
hem voor bevorderiDi bij de Kroon voor te 
dra,en. 

"In verband hiermede had klager naar 
dezerz.ijdse menins zich met zijn klaag
aehrift tot het Ambtenarenaerecht te 's-Gra-

. venhage behoren te wendeny aangezien het 
hier - naar het oordeel van ondergeteken
de - niet betreft een geval als bedoeld in 
artikel 3,. lid 2, van de Ambtenarenwet 1929. 

uMitsdien meent ondergetekende onder de 
aandacht van Uw Colleae te tnoeten bren
gen. dat Uw Colleae, naar zijn oordeel, niet 
bevoegd is in eerste aanleg van dit twist- . 
geding kennis te nemen. 

"Wanneer Uw Collep echter in de eerste 
aanleg kennis wenst te nemen van het on-
1derwerpelijke twiatgedm,._ dan moge nog 
worden aangetekend, dat klagers vordering 
tot nietig' verklarinJ van de dezerzijdse wei
,gering om hem bij de Kroon voor bevor
dering tot majoor voor te dragen naar het 
oordeel van ondergetekende niet ontvanke• 
lijk ia, waar de door klager gewenste bevor
dering niet door ondergetekende, maar door 
de Kroon zou hebben moeten geschieden. 

,,Wel is waar is voor bevordering de de
zerzijdse medewerking onontbeerlijk, doch 
deze medewerking - zijnde een interne 
aanaelegenbeid tussen de Koningin en Hare 
Minister - kan ten aanzien van klager niet 
als een afzonderlijke behandeling ot een af
zonderlijk besluit worden beschouwd, tegen 
de weigerin& waarvan beroep mogelijk is. 

uKlager heeft hier dan ook voorbij gezien, 
dat, krachtens artikel lS, lid 1, der Bevorde
ririgswet voor de landmacht 1902, de kapi
teins en officieren van ho,rere rang door de 
Kroon uitsluitend worden bevorderd bij 
keuze, terwijl ingevolge lid 2 van hetzeHde 
wetsartikel alleen de meest geschikte offi
cieren van die rangen voor bevordering in 
aanmerking komeDy zodat een eventuele 
nietig verklaring van het gestelde in de 
voorlaatste alinea van de door hem aan.ge
vallen beschikkinl voor hem met betrek
king tot zijn bevorderina' nog geen effect 
zou sorteren. 

"Vermits de aangevallen beschikking naar 
dezerz.ijdle mening nochwtelijk noch rech
tens strijdt met een te.passelijk algemeen 
verbindend voorschrift. en gndergetekende 

37 
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van zijn bevoegdheid geen ander geb:ru.ik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven, heeft on
dergetekende de eer te concluderen: 

"primair. dat Uw College zich onbevoegd 
verklare van-het onderwerpelijke twistge
ding kennis te nemen: 

"subsidiair, klager in zijn vordering niet 
ontvankelijk te verklaren. "i. 

In rechte: 
0. dat de aangevallen beschikking ten 

aanzien van de beoordeling van 9 Juli 1948 
is genomen, nadat een krachtens algemeen 
verbindende regels optredende commissie in 
de zaak een advies heeft gegeven, zodat 
deze Raad in eerste en enige aanleg bevoegd 
is van het daarop betrekking hebbende 
twistgeding kennis te nemen; ' 

0. dat de Raad met verweerder van oor
deel is, dat klagers beroep, voorzover dit is · 
gericht tegen het in de voorlaatste alinea 
der bestreden beschikking vervatte "be
sluit" van verweerder, niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard, en wel op deze 
grond, dat - daargelaten, of die alinea wel • 
bevat een voor beroep ingevolge de Ainb" 
tenarenwet 1929 vatbaar besluit, handeling · 
of weigering (om te besluiten of te bande- . 
len) en niet, gelijk door en namens ver
weerder uitdrukkelijk is gesteld, een een
voudige mededeling - klager in elk geval 
daardoor niet rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen; 

dat toch, ingevolge het bepaalde in art. 15 
der Bevorderingswet voor de landmacht 
1902, de kapiteins en officieren van hogere 
rang door de Kroon uitsluitend bij ke112e 
worden bevorderd. zodat een besluit, han
deling of weigering (om te besluiten of te 
handelen) van de Minister van Oorlog om · 
klager voor bevordering voor te dragen niet 
kan worden aangemerkt als te zijn afkom
stig van het tot de bevordering van een 
officier als klager bevoegde gezag, de 
Kroon; 

0. dat weliswaar over dat "besluit" van 
"verweerder, indien daartegen beroep open
stond, in eerste aanleg behoorde te oorde
len het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage, rechtsprekende in militaire ambtena
renzaken - zijnde toch dat "besluit" niet 
een besluit, als bedoeld in art 8, 'ie en 3e 
lid, der Ambtenarenwet 1929 - doch de 
Raad geen aanleiding vindt, nu het beroep 
in zoverre toch niet ontvankelijk moet wor
den verklaardt de zaak in zoverre te ver
wijzen naar dat Gerecht; 

0. vervolgens, dat ingevolge -art. 93 van 
het Reglement voor de-militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht het aanhouden 
van beoordelingslijsten geschiedt volgens 
door de Kr,oon bij algemene maatregel van 
bestuur gestelde of nader te stellen regelen 
en. met betrekking tot de onderhavige be
oordeling ter zake toepasselijk is bet Ko
ninklfjk besluit, dd. 21 April 1948, S. I 161, 
uitgegeven 14 Mel 1948, houdende vaststel
Hng van het Voorschrift betreffende de be
oordeling van de officieren bij de Konink
~lfjke landmacht -verder te noemen V.B.O.; 

0. dat voor de beoordeling van de officie
ren gebruik wordt gemaakt van beoordè
lingslijsten, waarvan het model, ingevolge 
het bepaalde in punt 18, le alinea, V.B.O,, 
bij dat Voorschrift is gevoegd, en, overeen
komstig dat model, ook in casu de beoorde
ling betrekking heeft op een bepaald tijd
vak;. 

0. dat klager in het tijdvak, waarop de 
onderhavige beoordeling betrekking heeft, 
te weten het tijdvak 16 Februari tot 9 Juli 
1948, in de rang van kapitein de functie 
heeft vervuld van officier, toegevoegd voor 
speciale diensten bij een administraüef ba
taljon en die beoordeling is opgemaakt door 
de luitenants-kolonel B. en A. en de majoor 
B. ~ 

Ö~ dat de luitenant-kolonel B., voornoemd, 
blijkens zijn In het rapport,-dd. 13 Juni 1949, 
der commissie van onderzoek, als bedoeld 
in punt 38 V.B.O., weergegeven verklaring, 
aan die commissie o.m. heeft medegedeeld, 
dllt voor de beoordeling van klager ten aan
zien van diens geschiktheid voor een troe'
penfunctie en een instructieve funcüe ge
heel is afgegaan op de mededelingen van de 
kolonel b.d. V. (onder wie klager laatstelijk 
in 1938 heeft gediend) en van de luitenant
kolonel A., voornoemd, die gedurende vo
renbedoeld beoordelingstijdvak als com
mandant van dat administraüef bataljon de 
chef van klager was; 

dat voornoemde luitenant-kolonel A., 
eveneens blijkens voormeld rapport, heeft 
verklaard klager in dienstverhouding vóór 
het beoordelingstijdvak niet gekend te heb
ben en dat het oordeel omtrent klager van 
de kolonel b.d. V., voornoemd. door wie ·de 
beoordelingscommissie zich had laten voor
lichten - welk oordeel o.m. inhield, dat kla
ger niet geschikt was ,te achten voor prac
tische diensten - in de beoordeling van 
klager is neergelegd; 

en dat de majoor B., voornoemd, die kla
ger slechts oppervlakkig kende, eveneens 
blijkens voormeld rapport, o.m. heeft ver
klaar~ dat hij de indruk. had, dat klager 
wel geschikt was voor commandant van een 
administratief bataljon; 

0. dat hieruit volgt, dat voornoemde be
oordelaars van klager niet zelfstandig een 
oordeel hadden over de geschiktheid van 
klager voor een instructieve functie, waar 
zij klager slechts in een administratieve 
functie hebben kunnen gadeslaan en uit 
diens dienstvervulling gedurende het be
oordelingstfjdvak zich blijkbaar geen oor
deel hebben kunnen vormen over diens ge" 
schiktheld voor een instructieve functie; 

dat de beoordelaars derhalve omtrent.kla
gers geschiktheid voor een instructieve 
functie seen zelfstandige beoordeling kon
den geven, ala bedoeld in punt 3 V.B.O.~ zo
dat in de beoordelingslijst van 9 Juli 194B 
door deze beoordelingscommissie met de te 

. harer beschikking staande gegevens ook 
geen oordeel had behoren te zijn uitgespro
ken over de vraag van de geschiktheid van 
klager voor een instructieve functie; 
· dat weliswaar in punt 23 .V.B.O. aan de 
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beoordelaars de bevoegdheid is toegekend 
adviseurs te raadplegen, maar dit uiteraard 
niet insluit, dat de beoordelaars als hun be
oordeling over het tijdvak der beoordeling 
mogen opnemen het oordeel van een ander, 
die de beoordeelde officier in dat tijdvak in 
het _geheel niet heeft meegemaakt; 

dat mitsdien in die beoordelingslijst ach
ter het punt: ,,Geschiktheid voor een in
structieve functie" slechts een liggende 
streep had behoren te zijn gesteld, zulks 
overeenkomstig het bepaalde in punt 18, 
tweede -lid, V.B.O.; 

Ö. dat hieruit volgt, dat, wegens strijd 
inzoverre met punt 18, voormeld, de be• 
streden beschikking, inhoudende, dat achter 
het punt "Geschiktheid voor een instruc
tieve functie" in plaa~ van het woord 
.,neen" het woord "voldoende" moet worden 
geplaatst, mo~t worden nietig verklaard en 
moet worden verstaan, dat verweerder als
nog ~ bepalen, dat achter. voormeld punt 
een liggende streep moet worden geplaatst; 

0. dat hieruit tevens voortvloeit, dat ver
weerder almog dient te beRalen, dat in dP, 
beoordelingslijst op bl. 1 de bij de bestreden 
beschikking · onder 2e door "uitsluitend" 
vervangen woorden ,,in het bijzonder" moe
ten worden hersteld; 

0. dat de Raad niet is gebleken, dat de 
·bestreden beschikking ten aanzien van de 
beoordeling overigens strijdt met enig toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift. 
noch, dat verweerder bij het nemen van die 
beschikking van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rechtdoende: 
, Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep, voorzover het is gericht tegen het 
"besluit'' vervat in de voorlaatste alinea der 
best.Ted.en beschikking; 

Verklaart de beschikking van de Minister 
van Oorlog, dd. 20 Juli 1949, nietig ten aan
zien van de volgende punten; 

Verstaat. dat de Minister van Oorlog als
nog zal ·bepalen! 

a. dat in de onder dagtekening van 9 
Juli 1948 ten aanzien van klager opgemaak• 
té beoordelingslijst achter het punt "Ge
schiktheid voor een instructieve functie" 
een liggende streep zal worden geplaatst; 

·b. dat In die beoordelingslijst de bij de 
bestreden beschikking door het woord "uit
sluitend" vervangen worden ,,in het bijzon
der''· zullen worden hersteld. 

(A.B.) 

u November 19-69. illTSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep, (Wacht
geldbealult art. 6). . 

Een ontslag wegens onbekWllalllh~id 
· of ongeschiktheid. anders dan op grwJnd 

van ztels. :of lichaaml!irebteken, wettigt 
op zich zelf niet de slotsom, dat de amb~ 
tenaar zijn. inkomsten uit de betrekking, 

~ waa:ruit ent.slag Is ..,~:\eeJ>.da ·.udoOl" eJseu. 
schuld" heeft verloren. merva.n .t,, e4trst . 
sprake, indien aan de ,-.mbtenaar als 
oorzaak van het ontslag enig laakbaar 
handelen of nalaten kan :worden ten 
laste gelegd. 

·Le. niet voldoende -grond. om "èlgen 
schuld" aan te nemeti. 

J., wonende te V., klager, ~-en: de Raad van Arbeid .te 's-Hertogenbosch, 
verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aanoaat de feiten 'Van het twistgeding: 
0. dat verweerder bij besluit -van 2 Jan. 

1935 aan klager met ingang van 3 Jan. 1935 
eervol ontslag heeft verleend als hoofdcom
mies bij verweerder, onder gelijktijdige 
toekenning van wachtgeld overeenkomstig 
de bepalingen van het K. B. van 3 Aug. 1922, 
Staatsblad 479 (hierna aan te duiden als het 
Wachtgeldbesluit) en dat verweerder bij 
besluit van 6 Dec. 193ft de bedragen van dit 
wachtgeld nader heeft vastgesteld, zulks 
over het tijdvak 3 Jan. 1935 tot en met 8 
Oct. 1956; 

O. dat klager op 20 Jan. 1937 in dienst is 
getreden bij de Rijksverkeersinspectie te 
H., als gevolg waarvan het wachtgeld is 
verminderd, maar hij bij besluit van 1.7 Mei 
1944 van de toenmalige Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, gelet 
op ·art. 98, eerste lid -onder g1 van het Alge" 
meen Rijksambtenarenreglement, uit zijn 
betrekking van commies bij de Rijksver
keersinspectie met ingang van 30 April 1944 
is ontsl~en, aan wellt ontslag bij besluit 
van 15 Juni 1949 van de Minister van Ver
keer en Waterstaat het woord "eervol~ is 
toegevoegq; 

0. dat verweerder bij besluit van 20 Sept. 
1946 - onder overweging in hoofdzaak: 

dat uit een door de Directeur-Generaal 
· van het Verkeer te 's-Gravenhage aan de 
Raad van Arbeid overgelegd rapport van de 
Rijksrecherche-centrale te 's-Gravenhage is 
,gebleken. dat de ongeschiktheid, op grond 
waarvan het o~tslag werd verleend, een ge. 
volg is van het gedrag van kl-ager als eom" 
mies bij de Rijksverkeersinspectie te ·H.~ 

dat derhalve de inkomsten, welke klager 
als commies bij de voorneemde Rijksver
keersinspectie gen~t, door eigen schuld 
verloren zijn gegaan, . . 

dat deze inkomsten op 30 April 1944 be" 
droegen wegens jaarwedde f 3490 en wegens 
kindertoelage f 150 of in totaal f 3840 per 
jaar, 

dat door klager bij de Minister van Ver
keer een verzoek om rehabilitatie is inge~ 
diend., op welk verzoek tot heden nog geen 
beslissing werd genomen, 

heeft bepaald, dat de vermindering. van 
het wachtgeld tot het bedrag van f 3840 per 
jaar voorlopig blijft toegepast en wel van 6 
Juli 1946 af, op welke datum klager werd 
ontslagen uit de wer~ke militaiu di~t; 
en tot de datum, waarop door de Min.is~ 



1949 22 NOVEMBER 580 

van Verkeer een beslissing op het verzoek 
om rehabilitatie zal zijn genomen; 

0. dat verweerder vervolgens bij besluit 
van 23 Mei 1947 - onder overweging, dat 
art. 6, zesde lid, van het Wachtgeldbesluit 
(bddoeld is kennelijk de 5e alinea, zijnde 
het 4e lid, van dat artikel; immers bij K. B. 
van 28 Dec. 1933, Staatsblad 748, is aan het 
le lid van dat artikel 6 een nieuwe alinea 
toegevoegd en bij K. B. van 16 Maart 1935, 
Staatsblad 141, waarbij de tekst van het 
Wachtgeldbesluit nader is bekend gemaakt, 
is die indeling van het artikel blijkbaar ge
handhaafd, gelijk met name blijkt uit de 
vermeldingen "tweede lid" in de aanhef van 
de eerste alinea, ,,voorgaande lid" in de 
derde alinea en ,,slot van het eerste lidn in 
de laatste alinea van het artikel) imperatief 
voorschrijft, dat dè vermindering toegepast 
blijft, hetgeen mede brengt, dat de in het be· 
sluit van 20 Sept. 1946 bepaalde verminde
ring toegepast moet worden van de datum 
at, waarop klager bij de Verkeersinspectie 
werd ontslagen, zijnde 30 April 1944 - het 
'besluit van 20 Sept. 1946 heeft gewijzigd en 
nader heeft bepaald, dat de vermindering 
tot het bedrag ad f 3640 per jaar op het aan 
klager uit te betalen wachtgeld voorlopig 
blijft toegepast van 1 Mei UM4 af; 

O. dat verweerder voorts bij besluit van 
21 Jan. 1949 - onder overweging, dat de 
gedragingen van klager, voorzover deze aan 
verweerder bekend zijn, gelet op de om
standigheden, ten tijde waarin de hem ten 
laste gelegde feiten zijn gepleegd, voor ver
weerder geen aanleiding zouden zijn ge
W1!est om hem te ontslaan, indien hij in 
dienst van verweerder ware gebleven -
heeft besloten art. 8, derde alinea, van het 
Wachtgeldbesluit ten aanzien van klager 
niet van toepassing te verklaren; 

0. dat de Commissie, bedoeld in arl 12 
van het Wachtgeldbesluit, op 14 April 1949 
aan verweerder heeft geadviseerd de be
sluiten van 2& Sept. 1946 en n Mei 1947 in 
te trekken, zulks onder aanvoering, dat, 
naar het oordeel van de Commissie, van het 
besluit van 21 Jan. 1949 de consequentie is, 
dat niet gezegd kan worden, dat de uit zijn 
betrekking bij de Rijksverkeersinspectie 
aan klager opgekomen inkomsten uit hoofde 
van het hem verleend ontslag "door eigen 
schuld" zijn verloren gegaan; 

O. dat verweerder echter op 6 Juli 1949 
heeft besloten aan het advies der voor
noemde Commissie geen gevolg te geven en 
zijn besluiten van 20 Sept. 1946 en 23 Mei 
19f'1 te handhaven; dit onder overweging: 

dat hij van oordeel blijft, dat de inkom
sten. welke klager aenoot als colIUIÛes bij 
de Rijksverkeersinspectie, door eigen schuld 
en wel als gevolg van zekere gedragingen 
van betrokkene, wellte het verlenen ·van 
ontslag bij de Rijksverkeel'sinspectie tot ge
volg hadden, zijn verloren gegaan; dat im
mers dit ontslag niet zou zijn verleend, in
dien deze gedragingen achterwege waren 
gebleven; 

· dat het besluit van 21 Jan. 1949 hieraan 
niet afdoet; 

0. dat klager tegen het besluit van 6 Juli 
_ 1949 tijdig beroep heeft ingesteld en op de 
bij het klaagschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht dat besluit te vernietigen; 

0. dat verweerder bij contra-memorie 
heeft verzocht om bevestiging van het be
streden besluit, daartoe in hoofdzaak aan
voerend. dat voor de toepassing van art. 6, 

· vijfde alinea, van het Wachtgeldbesluit niet 
beslissend is, wat verweerder in verband 
met de toepassing van art. 8 van dat besluit 
zou hebben besloten, indien hij 1n dienst 
van verweerder ware gebleven, doch alleen 
rekening is te houden met het hiervoor be
doelde ontslag bij de Rijksverkeersinspec
tie; 

In f'echtel 
0. dat ingevolge art. 6, vijfde alinea, van 

het Wachtgeldbesluit, voorzover hier van 
belang, indien de inkomsten, welke een op
wachtgeld-gestelde geniet uit arbeid, ter 
hand genomen na het ontslag ter zake waar
van hem wachtgeld is verleend, ,,door eigen 
schuld" verloren gaan, de vermindering, 
welke op het wachtgeld met het oog op die 
inkomsten 1s toegepast, tot het laatstelijk 
bepaalde bedrag toegepast blijft; 

0. dat verweerder van oordeel il, dat dit 
geval zich te dezen voordoet, daar klager 
uit zijn voormelde betrekking van commies 
bij de Rijksverkeersinspectie met ingang 
van 30 April 1944 zou zijn ontslagen als ge
volg van "zekere gedragingen" van klager; 

0. hieromtrent, dat uit het ontslagbesluit 
van 17 Mei 1944 niet anders blijkt dan dat 
het ontslag is verleend met toepassing van 
art. 98, eerste lid onder g, van het Algemeen 
Rfjksambtenarenreglement, zijnde dmr op 
grond van onbekwaamheid of ongescbikt
heid voor het beklede ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken; 

0. dat dit op zichzelf niet de slotsom wet
tigt, dat klager zijn inkomsten uit die be
trekking heeft verloren ndoor eigen sC'huld", 
maar hiervan eerst sprake is, indien aan 
klager als oorzaak van het ontslag enig laak
baar handelen of nalat.en kan worden ten 
laste gelegd; 

0. dat hienan uit de gedingstukken even
wel niet voldoende duidelijk blijkt; 

0. dat zich onder de stukken weliswaar 
bevindt het in ·verweerders besluit van 20 
September 1946 bedoelde rapport van 35 
Mart 1944 van de Rijksrecherche-centrale, 
hetwelk voor klager zeer bezwarend is en 
waarin hij als een grote knoeier wordt ge
doodverfd, maar dat van dit rapport in het 
ontslagbesluit geen gewag il gemaakt en 
daaraan bovendien geen beslissende bete
kenis kan worden gehecht, nu de Minister 
van Verkeer en Waterstaat blijkens een aan 
verweerders voorzitter gerichte brief van 
19 .Januari 1949 heeft medegedeeld, dat be
doeld rapport is opgemaakt "onder verant
woordelijkheid van een politieambtenaar, 
die een on-Nederlandse overtuiging was 
toegedaan. en het ontslag derhalve niet 
(meer) op zijn juiste merites kan ;worden 
beoordeeldu; 

dat trouwens. ook volgens verweerders 
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eigen besluit van 21 Januari 1949 de gedra• 
gingen van klager, voorzover die aan ver" 
weerder bekend zijn, voor verweerder geen 
aanleiding zouden zijn geweest klager te 
ontslaan. indien hij 1n verweerders dienst 
was gebleven; . 

0. dat aan verweerder kan worden toe
gegevent dat voor de toepassing van art. 8, 
vijfde alinea, van het Wachtgeldbesluit niet 
beslissend is wat verweerder, indien klager 
in zijn dienst zou zijn gebleven, zou hebben 
besloten, doch alleen rekening moet worden 
gehouden met het onderhavige ontslag bij 
de Rijksverkeersinspectle; 

dat echter, gelijk reeds overwogen, niet 
voldoende grond aanwezig is, om als vast
staande aan te nemen, dat dit ontmag het 
gevolg is van "eigen schuld" van klager; 

0. dat het bestreden besluit en evenzeer 
de daarbij gehandhaafde besluiten van 20 
September 1946 'en 23 .Met 1947 mitsdien in 
strijd zijn met art. 8, vijfde alinea, van het 
Wachtgeldbesluit en deswege nietig moeten 
worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart verweerders voormelde beslui

ten van 20 September 1948, 23 Mei 1947 en 
6 1Juli 1949 nietig. 

(A.B.) 

22 November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

Uitgaven voor vernieuwing van 
schoorstenen kunnen in casu niet leiden 
tot verhoging van het vergoeding1be
dra& op grond van art. 101 ter, daar de 
gébreken der scboontenen het gevolg 
waren van fouten, bij de constructie ge
maakt; mitsdien moet hier gesproken 
worden van een verandering van inrich
tir11 als bedoeld in art. 72. 

Evenmin behoren de kosten van her
stel van een gangvloer te leiden tot toe
pauing van art. 101 t«, daar gebleken 
is dat de reeds uitgevoerde voorzienin
gen tot hentel van de vloer niet urgent 
waren. Uitgaven voor buitenverfwerk 
behoren niet uitsluitend ten laste van 
één dienstjaar, maar ten laste van het 
vijfjari& tijdvak, bedoeld in art. 101, 
achtste lid, te komen. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, incesteld 

door het bestuur der verenipng tot stichting 
en instandhouding van een achool met de 
Bijbel te Opeinde-Nijeiia, gemeente Smal
lingerland, tegen de beschikkilli van Ome 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 5 Jan. 1949, no. 50.420, afde
ling L.O., waarbij ia afaewe~en het verzoek 
van de appellant om overeenkomstig art. 
101 ter, eente lid der Lacer Oodenrijawet 
1920, ten behoeve van zijn bijzondere Iacere 
school aldaar, de ver&oeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1948 op een hopr bedrag per leerling 
vast te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Nov. 1949, No. 1463/1: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwij1, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Nov. 1949, No. 46.616, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de voormelde beschikking steunt 
· op de overwegingen, dat het schoolbe.tuur 

.zich tot stavine van zijn verzoek beroept op 
de navolgende omstandigheden: 

1. zeer zware onderhoudakosten van het 
oude echoolaebouw, speciaal wat betreft de 
vernieuwing van twee IChooratcne~; 

2. het herstel van de gancvloer, welke in. 
een zeer desolate toestand verkeert; 

3. de koeten voor buitenverfwerk; 
dat de onder 1 genoemde uitgaven niet 

kunnen leiden tot een verhoging van het ver
goeding1bedrag op grond van art. 101ter der 
Lager Onderwijswet 1920, aangezien hier 
naar de menine van de bouwkundig hoofd
inspecteur van het lager onderwijs sprake i■ 
van een constructiefout; dat blijkens de over
gelegde adviezen de reeds uitgevoerde voor
zieningen inzake het herstel van de gang
vloer zonder enig bezwaar tot betere tijden 
hadden kunnen worden uitgesteld, .zodat ook 
deze omatandigheid geen grond kan opleve
ren voor de toepa88ing van dit wetsartikel; 
dat dit evenmin het geval ia met de kosten 
voor buitenverfwerk, aangezien d~ nor
male onderhoudsuitgaven betreffen, welke 
over enige jaren kunnen worden verdeeld; 
dat ook overigens met ia gebleken van bij
zondere omstandigheden of buitengewone 
uitgaven, welke de toepa11ing van art. 101 ter 
der Lager Onderwijitwet 1920 .zouden recht
vaardicen; 

dat de appellant in beroep aanvoert. dat 
in 1948 twee schoorstenen wegens bou\11Wal" 
ligheid van de bestaande vernieuwd moesten 
worden, terwijl voorts de aangvloer in .zo-. 
danige toe1tand verkeerde, dat noodzakelij
kerwijze daarin moest worden voorzien; dat 
bovendien vernieuwing van het buitenverf. 
werk geen langer uitatel duldde. trilde em
stïce achade aan het gebouw worden voorko
men; dat, naast deze bijzondere onkosten de 
normale uitgaven ten behoeve van de ezploi
tatie van de achool beatreden moeten worden 
uit de exploitatievergoeding YOlgens art. 101 
der Lager Onderwijswet 1920, terwijl be
doelde normale uitgaYeD door de stijging van 
kmen, prijaen en sociale la■ten reeds dermate 
zijn gestecen, dat tot dekking daarvan de ge
noemde ver&oeding ternauwernood toerei
kend ia; dat het schoo'llebouw reeds meer 
dan 45 1aren in gebruik ia en dat, gezien dit 
tijdsverloop. de vemieuwing van schoonte
nen bezwaarlijk geacht kan worden te zijn 
veroorzaakt door conatnlctiefouten, die dan 
blijkbaar reeds in 45 jaren geen overwecende 
bezwaren hebben teweeggebracht; dat er ui
teraard voor het schoolbestuur geen enkel 
bezwaar teaen bestaat voor de vervangine 
van de IChoontenen toepuainc vao art. 72 te 
vragen, indien dit naar~ overtuiging in
derdaad een verdedigbare zaak ware, docb 
dat - af&edacht van het feit, dat thans de 
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schoorstenen reeds vemieûwd zijn, omdat 
verder uitstel daarvan niet meer mogelijk 
was - naar zijn mening hier alleen slijtage 
en ouderdom de reden van de vernieuwing 
2îjn, zodat zijne imîena betaling uit de ex
ploitatievergoeding volgens art. 101 als de 
normale weg moet worden beschouwd; dat 
het fonneel wellicht ntet aanvechtbaar is, dat 
hentellingen -en -.oonieningen aan een ge
bouw te allen· tijde nog wel kunnen worden 
uitgesteld, doch dat er ten aanzien van der
gelijke herstellingen steeds een tijdstip aan
breekt, waarop verder uitstel uit zakelijk, 
hygiënisch en economisch oogpunt gezien 
niet meer kan worden verantwoord; dat in
zake het herstel ven de gangvloer der voor
melde school dat tijdstip bij objectieve be
oordeling niet alleen reeds was -aangebroken, 
doch volstrekt was gepaueerd; dat de gang
vloer v66F de verbetering inderdaad in de-· 
plorabele toestand verkeerde en dat het 
handhaven daarvan in ~n gemeente, die aan 
het geven van lager onderwijs minimale 
eisen stelt, geen ogenblik verder kon worden 
getolereerd; dat het.zelfde ook geldt voor het 
buit:enverfwerk, ten aanmen waarvan reeds 
een achtentand van enige jaren aanwezig 
was; dat immers in de laatste jaren van de 
bezetting en de onmiddellijk daarop volgen
de jaren een be~oorlijke verzorging van het 
buitenverfwerk in verband met de schaarste 
en de slechte kwaliteit van het materiaal on
mogelijk was; dat verwaarlozing van het 
buîtenverfwerk . minchien tot een zekere 
grens mogelijk is, doch dat bij het overschrij-' 
den van die grens met toenemende snelheid 
zodanige gebreken en euvelen aan een ge
bouw optreden, dat die ovenchrijding ach
terwege dient te blijven; dat1 wat het buiten
verfwerk betreft, naar de mening van de Mi
nfster de kosten van vernieuwing niet kun
nen leiden• tot toepalling van art. totter, 
omdat de kosten van dit verfwerk behoren 
tot de normale onderhoudtuitgaven, welke 
over enige jaren kunnen worden verdeeld; 
dat dit laatste niet voor tegenspraak: vatbaar 
ia, aangezien alle uitgaven, die voor bestrij
ding uit de exploitatievergoeding volgens art. 
101 in aanmerking kunnen komen. kunnen 
worden verdeeld over de vijf jaren van het 
afrekeningstijdvak; dat het achoolbestuur 
dHl'Om niet kan inzien, waarom de moge
lijkheid van die verdeling de toepatllÎng van 
art. 101 ter zou uitsluiten, aange■ien immers 
bij aanvaarding van dat criterium die uit
sluiting elke uitgave, welke voor de exploi
tatievergoediug in aanmerking komt, zou 
treffen, terwijl vo]gena art. 101t.er voor de 
toepassing van dit artikel 1lechts de vraag 
beslisaend ia of de vergoeding al dan niet 
geacht moet• worden, voor de redelijke be
hoefte der achool ontoereikend te zijn; dat 
ook bij verdeling van dergelijke bijzondere 
uit.gaven over enige jaren in ieder geval een 
gedeelte van de extra-onkosten drukt op de 
exploitatierekening over het jaar der _aan
vrage zodat het ontoelaatbaar ia bij de be-~ 
oordeÎing van de toereikendheid van dé ver
goeding nièt · al~ana•, een pauend gedeelte 

der extra-uitgaven in de beoordeling op te 
riemen• · 

O. 4~t uit de ove~elegde ambtsberichten 
i, gebleken, dat de gebreken van de schoor
stenen van het schoolgebouw, welke ver
nieuwing noodzakelijk ~aakten, het gevolg 
waren van fouten, die bij de constructie ge-
maakt zijn; · 

dat hier mitadien gesproken moet worden 
van een verandering van inriëhtiD&, als be
doeld in art. 72, te lid, der Lager Onderwijs
wet 1920, wsuutoe steeds medewerking inge
volge dit artikel kan worden gevraagd; 

dat Onze Minister · dan ook terecht van 
oordeel ia, dat de uitgaven voor venûeu
wing der achoontenen niet kunnen leiden tot 
een verhOIÏng van het vergoedingsbedrag op 
grond van art. l0lter der Lager Onderwijs
wet 1920; 

dat de kosten. van herstel van de gang
vloer evenmin behoren te leiden tot toepas
sing van art. 101 ter der Lager Onderwijswet 
1920, aangezien op grond van de stukken 
moet worden aangenomen, dat de. reeds uit~ 
gevoerde voorziening~ bestaande in hentel 
van 4',e vloer, niet urg~t waren; 

dat de appellant tenslotte nog wijst op de 
uitgaven voor buitenverfwerk, doch dat deze 
uitgaven behoren te komen niet uitsluitend 
ten laste van het jaar 1948, maar ten laste 
van het vijfjarig tijdvak,. , bedoeld in het 
achtste lid van art. 101 der Lager Onderwijs
wet 1920; 

dat Onze Minister derhalve terecht op het 
ver.zoek om toepalling van art. 101ter, lid 1, 
der evenvermelde wet, afwijzend heeft be
achikt; 

Gesten de Lager Onderwijawet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. ~ 
(A.B.) 

:n Novfltnber 1949. KONINKLIJK BE
. SLUI't. (Dienstplichtwet art. 15). 

De dienatplichtige is enige tijd gele
den naar het buitenland vertrokken, 
doch het is niet aannemelijk, dat hij zich 
aldaar als emigrant heeft gevestigd. On
der deze omstandigheden is hier niet 
aanwezig te achten een "bijzonder ge
val'' ala bedoeld in art. 15 eente lid 
onder e. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beechikkende op het beroep, ingesteld 

door J. M. van Hoorn te Sassenheim, teaen 
de besliaing van Onze Minister van Oorlog 
v:an 21 Juli 1949, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 
1679, waarbij aan zijn zoon J. W. van Hoorn, 
dienstplichtige der lichting 1949 uit Sa11en
heim, ·vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval is geweigerd; · · 

· De Raad van Sta~, Afdeling voor de Ge
schillen van Beetuu.-, gëhoordt advies van 21 
October 1949, no. 1332/11; 
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Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 17 Nov. 1949, No. 1732 G, 
Oorlog van 15 Nov. 1949, Afd. A 3, S 2, Bur. Afdeling Volksgezondheid; 1 , • 

1, no. 426401; 0" dat Ged. Staten :van Overijssel bij be-
o. dat de besliuing van Onze Minister sluit van 5 Juli 1949, no. 1~748• 4e afdeling, 

steunt op de overweging. dat de omstandig- afwijzend hebben beachilrt op ·een verioek 
heid. dat de dienstplidatice · ale vertegen- van J. H. Mulder te Oldenzaal tot het ver-
woordiger van· het bedrijf van sijn vader iu lenen van een hotelvergunninc :voor het per• 
Canada werkzaam is, hem, Miniater, geen ceel Steenstraat 17 aldaar; 
aanleiding . geeft de dienstplichtige te be- , dat evengenoemd besluit steunt op de 
achouwen ale te verkeren in een bijzonder overwegingen, dat het verzoek in de gemee;n-
geval; te Oldenzaal ter openbm:e kennis is gebracht 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat en dat daartegen geen bezwaren zijn inge-
hij in de loop van het jaar 1948 voor-het-ge.... komen; dat blijkens de ingewonnen adviezen 
hele gezin een aanvraag voor emigratie naar de serre in genoemd perceel is verhuurd, ter-
Canada heeft ingediend; dat het voor een wijl de voor~ en tussenkamer ingericht .zijn 
gezin echter enige tijd neemt, voordat allea en gebruikt worden als woonkamen, zodat 
in orde ia: dat zijn zoon als eerste van het deze localiteiten niet kennelijk uitsluitend of 
gezin in de afgelopen winter .aijn papieren in hoofdzaak strekken ten dienste der logeer-
kreeg en toen als emigrant in Canada is toe- gasten; dat de voorkamer niet voldoet aan de 
gelaten; dat, zodra de benodigde papieren in• eisen, geatc;ld.in art. 21 jis de artt. 4, le lid, en 
orde zijn, de overige leden van het gezin ver- 9, -le .en 2e lid. van het Drankwetbealuit 
trekken; 1932, betrekking hebbende op de vloel:opper-

0. dat blijkens de stukken de dienatplich- vlakte en de .ventilatie, terwijl de tussenka-
tige enige tijd geleden naar Canada is ver- mer njet voldoet aan de eisen, gesteld in art. 
trokken, doch dat niet aannemelijk is, dat de- 21, jis de artt.. 4, le lid, 6, 7, 8 en 9, leen 2e 
dienstplichtige .zich aldaa,r als emigrant heeft lid, van genoemd besluit, betrekking heb-
gevestigd; bend op de vloeropperv~ de wanden, de 

dat onder ~e omstandigheden hier niet oppervlakte ongekleurd doorzichtig glas in 
aanwezig ie te achten een bijzonder geval, als de buitenwand en de ventilatie; dat van de 
bedoeld in art. 13, eerste lid, onder e, der 6 in de inrichting van adressant· beschikbare 
Dienstplichtwet, hetwelk grond zou opleve- slaapkamers· er 2 permanent sijn verhuurd 
ren om vrijstelling te verlenen; en de overige niet voldoen aan het bepaalde 

dat ook overigens niet is gebleken van de in art. 18, le lid, van het Drankwetbealuit 
~nwe.zigheid van zodanig bij.zonder geval; 1932; dat er dus niet het vereiate minimum 

Gezien de Dienatplichtwet; aantal van 6 uitsluitend voor logeergasten 
Hebben goedgevonden en verstaan: bestemde alaapkamora aanwezig ia; dat der-
het beroep ongegrond te verklaren. halve de gevraagde vergunning op grond van 
Onze }4iniater van Oorlog ia belat enz. het bepaalde in art..13, 3e lid, leen 3e, van 

(A.B.) de Drankwet moet worden geweigerd; 

23 .November 1949. .KONINKLIJK BE
SLUIT. (Drankwet S. 1931 n°. 476, art. 

~ .13,). 
, Ged. Staten hebben terecht de ge

vraagde hotelvergunning geweigerd, 
daar de lokaliteiten niet aan de wette
lijke eisen voldoen . . De wet kent niet een 
in ~aad houden der beslissing, om de 

" aanvrager in 1staat te stellen door het 
aanbrengen van :veranderingen alsnog 
de lokaliteiten aan de eisen te laten vol" 
den. Na het aanbrengen der verande-· 
ringen staat hem een nieuw venoek om 
een hotelvergunning vrij. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachikkende Ol) het beroep, ingesteld 

door J. H. Mulder, wonende te Oldenzaal, 
tegen het bealuit van Ged. Staten van Over
ijssel van 5 Juli 194~. No. 6748, 4e afdeling, 
waarbij een hotelvergunniug voor het perceel. 
Steenstraat no. 17 te Oldenzaal werd gewei-
gem; . . . 

:I;)e .Raad v~ State, Afdeling voor de Ge
acbillèn .van Batu~~phoord_.,advi• van JS> 
Oct. J.949, Nc>.,.13~; - . . : • ·• · 

Op de voordracht van Onze Minister van 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
bij doende is om alsnog zo spoedig mogelijk 
aan geQtelde localiteiten de veranderingen 
aan te brengen, welke nodig zijn om de loca
liteiten te doen beantwoorden aan de vereia
ten van het Drankwetbesluit; dat hij zich 
daar toe reeds in verbinding beeft geeteld 
met de Adjunct-Inspecteur van de Drankwet 
te Zwolle, en deze heeft uitgenodigd tot een 
bezoek dat hij derhalve verzoekt de toeken
ning der gevraagde vergunning in beraad te 
willen houden; 

.O. dat blijkens de ingewmmen ambtlbe
riditen de aaneensluitende voor- en tuuen
kamer en serre, waarvoor de hotelvergunning 
wordt gevr~d, niet kennelijk uitsluitend of 
in hoofdzaak strekken ten dienste van de 
logeergasten; 

dat voorts blijkcna de stukken de worJra.
mer .niet voldoet aan de krachtens art. 9, lid 
4, der Drankwet in art. 21 ji& artt. 4, lid 1, en 
9, leden 1 en 2, van het Drankwetbesluit 1932 
gestelde eisen en de tussenkamer aan de in 
art. 21 jis artt. 4, lid 1, 6, 7, 8 en 9, 1eden 1 
en 2, 'Yllll genoemd besluit gestelde eisen ten 
aanzien van vloeroppervlakte, wanden, glaa 
en véntilatie;. .. · 

dat tenslotte geconatateezd ia. dat Val) de (i 
beáchikwe slaapkam<m1 2 ~nt on
derverhu1JJ'4 ~jn en de o~e-4~ ~P de sol-
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der-verdieping gelegen, geheel van board op
getrokken zijn, zodat, nog daargelaten of aan 
het in art. 16, lid 1 van het Drankwetbcsluit 
1932 ten aanzien van het aantal alaapkamen 
bepaalde voldaan is, hier in ieder geval niet 
aan het in art. 18, lid 1 van dat besluit ge
stelde vereiste met betrekking tot de schei
ding der slaapkamers voldaan ia: 

dat Ged. Staten tef'echt de gevraagde ver
gunning hebben ~ent; 

dat de appellant in zijn beroepechrift ver
zoekt de toekenning der gevraagde vergun
ning in beraad te houden, teneinde hem in 
staat te stellen door het aanbrengen van ver
anderingen alsnog de lokaliteiten aan boven
genoemde eisen te laten voldoen; 

dat echter niet aan dit verzoek kan worden 
voldaan, wijl de Drankwet zodanig in beraad 
houden niet kent, terwijl daarenboven aan 
de appellant na het aanbrengen van bedoelde 
veranderingen het indienen van een nieuw 
verzoek om een hote1vergwming vrijstaat; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
z~ak verslag it uitgebracht, weliswaar werd 
medegedeeld, dat inmiddels een aanvang 
met de verbouwingen is gemaakt, teneinde 
aan de gebleken bezwaren tegemoet te ko
men. d.och dat, zolang de inrichting nog niet 
geheel aan de eisen der wet voldoet, van het 
verlenen van een vergunning geen sprake 
kan zijn; 

dat het beroep mitsdien cmgegrond ver
klaard dient te worden; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, 
No. 476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

(A.B.) 

j5 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijnret 1920 art. 
101 ter). 

Een post voor handwerklessen kan 
worden vergoed langs de weg van art. 
101 bis en komt dus voor de toepasaing 
van art. 101 ter niet in aanmerking. Nu 
de verwarm.inpketel is te niet gegaan 
door langdurige slijtage dient de aan
schaffing van een nieuwe ketel uit de 
normale ezploitaticvergoedlng te worden 
bestreden. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, in&estcld 

door het bestuur der Vereniginc voo--r Chris
t~lijk Volksonderwijs te Drachten (gemeente 
Smallingerland), tegen de beschikking van 
Onze Minister van ~js, Kunaten en 
Wetenschappen van 23 Juni 1949, No. 
39.248, Afdeling Lager Onderwijs, waarbij is 
afgewezen het verzoek van appellant om 
tnrereenkomsti'- art. 101 ter, eerste lid, det 
Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
zijn bijzondere lagere school aan de Hout" 

laan aldaar, de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1949 op een hoger bedrag per leerling 
vast te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Beetuur} gehoord, advies van 2 
Nov. 1949, No. 1464 I; 

Op de voordracht van Onz-e Minister van 
Onderwij■, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Nov. 1949, No. 46.618, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de bovengenoemde beschikking 
steunt op de overwegingen, dat het school
bestuur tot staving van .zijn verzoek zich er 
op beroept, dat het bedrag ad f 20,06 per 
leerling, dat ingevolge art. SSbis, eerste lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 voor het ge
woon lager onderwijs over 1949 beschikbaar 
wordt gesteld, ontoereikend is voor zijn nor
male uitgaven, terwijl het zich bovendien 
voor buitengewone onkosten ziet geplaatst 
wegens noodzakelijke vernieuwing van de 
verwarmingsketel; dat echter, wanneer men 
in aanmerking neemt, dat van de overgeJeg
de begroting van uitgaw:n de post leennid
delen voor een niet onbelangrijke verlaging 
vatbaar is en de post voor handwerklesaen 
langs de weg van art. l0lbis der Lager On
derwijswet 1920 kan worden vergoed, ter
wijl voorts de kosten van de verwarmings
ketel over vencheidene jaren kunnen worden 
verdeeld, d~ adressant er niet in geslaagd is 
aannemelijk te maken, dat het bedrag der 
beschikbare exploitatievergoeding voor de 
redelijke behoefte van zijn school ontoerei
kend is; dat ook overigens uit de stukken 
niet blijkt v;an bijzondere omstandigheden, 

. welke tot de toepassing van art. l0lter der 
wet aanleiding kunnen geven; . 

dat het schoolbestuw- in beroep aanvoert, 
dat de afwijzende beschikking voornamelijk 
berust ~P de overweging, dat de kosten van 
vemi~uwing van de verwarmingsketel over 
vencheidene jaren kunnen worden verdeeld; 
dat dit echter vrijwel onaannemelijk is, aan
gezien de uitgaven zijner school in 1948 -
het eente jaar van de vijfjarige periode -
f 3568,59 bedroegen, waar tegenovet" slechts 
een bedrag van ruim f 2500 aan gemeente
lijke veqroeding stond; dat de uitgaven en 
inkomsten over. het jaar 1949 ongeveer met 
elkaar in evenwicht zijn, zodat in de drie 
resterende jaren van het vijfjarig tijdvak een 
bedrag van ruim f 2500 (namelijk f 1000 te 
kort - 1948, benevens f 1500 kosten - ver
warmingsketel) moet worden bezuinigd op de 
andere normale uitgaven der school; dat het 
bestuur van oordeel is, dat er geen redelijke 
verwachting Jean bestaan, dat de gemeente
lijke e:rploitatie-vergocdingen over de vol
gende jaren zo hoog zullen zijn, dat daaruit 
zowel de normale uitgaven als genoemd be
drag van f 2500 .zullen kurmen worden be
kostigd; 

0. dat blijkens de over&elegde ambtsbe
richten het bedrag ad f 20,06 per leerling. dat 
ingevolge art. 55bis, eerste lid, der Lager On. 
derwiJswet 1920 voor het ,gewoon lager on• 
dcrwijs over 1949 in de gemeente Smallin-
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gerland beschikbaar wordt gèstel~ toerei
kend moet worden geacht voor de redelijke 
behoefte van een in normale omstandigheden 
verkerende school in die gemeente; 

dat dit mede blijkt uit het feit, dat de 
normale uitgaven door het schoolbeatuur 
worden geraamd voor het jaar 1949 op 
f 2991,30, terwijl voor dat jaar een vergoe
ding ia toegekend van f 3061,U; 

dat bovendien de door. het achoolbestuur 
geraamde uitgaven voor vermindering vat
baar zijn; 

dat met name de post van f 150 wegens 
handwerklessen blijkena de ingewonnen 
ambtsberichten vergoed kan worden langs de 
weg van art. 101 bis der evengenoemde wet, 
terwijl ook de post leermiddelen blijkens de 
overgelegde stukken kan worden terugge 
bracht tot f 6 per leerling; 

dat ten slotte het achoolbeatuur wij1t op de 
noodsakelijk:e aarutehaffing van een nieuwe 
verwarminglketel, doch dat te dien aanzien 
geoordeeld moet worden, dat, nu de ketel te 
niet ia gegaan door langdurige slijtage, de 
aan11Chaffing van de nieuwe ketel uit de nor
male exploitatievergoeding bestreden dient 
te worden; 

dat mitsdien het beroep ongegrond dient 
te worden Terklaard; 

Gezien de Leger Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen ia belast enz. 
(A. B.) 

25 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

Het door de gemeente vastgesteld 
bedrag per leerling moet voor de onder
havige ■chool niet toereikend worden 
geacht. nu het achoolbeetuur .zich door 
het stukvriezen van enkele radiatoren 
der centrale verwarming voor een be
trekkelijk belangrijke buitengewone uit
gave ziet gesteld en weliswaar enige 
posten van de overgelegde begroting 
voor enige verlaging vatbaar zijn, doch 
anderzijds het feit, dat deze betrekke
lijk kleine school centrale 'Verwarming 
heeft. medebrengen, dat, mede gelet op 
de noodzakelijke onderhoudswerken in 
de eentkomende jaren, niet kan worden 
verwacht, dat het achoolbestuur deze 
buitengewone uitgave zou kunnen be-
strijden uit de normale vergoedingsbe
dragen. 

Wij JULIANA, em.; 
Be9childrende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der St. Joeephschool voor ge
woon !apr onderwijs te Heeg 102 B, gemeen
te Wijmbritaeradeel, tegen de beechikking 
van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wet:enachappen van 11 Oct. 1948, No. 
41.508, afdeling L.O., waarbij afwijzend i• 
bcachikt op het veaoek van de appellant om 

overaenkomatig art. 101 ter, eerste lid, der 
Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
zijn bijzondere lagere achool, aldaar, de ver
goeding, bedoeld in art. 101 der wet, over 
het jaar 1948 op een hoger bedrag per leer
ling vast te atellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advie• van 2 
Nov. 1949, No. 1466/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijl, Kunsten en Wetenacbappen van 
19 Nov. 1949, No. 46.620, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat bovengenoemde beschikking ■teunt 
op de overwegingen, dat het achoolbestuur 
sijn verzoek grondt op het feit, dat ten be
hoeve van deze school een buitengewone uit
gave van ongeveer f 850 noodzakelijk is, ten
einde enige radiatoren, welke :rijn stuka;~ 
ren, te vervangen: dat echter desondanka het 
voor het jaar 1948 geldende vergoedingsbe
drag van f 25 per leerling toereikend moet 
worden geacht voor de redelijke behoefte 
dezer achool, wanneer men in aanmerking 
neemt, dat die extra onkosten voor zover 
nodig ten laste van vcracheidene jaren kun~ 
nen worden gebracht; dat dit temeer geldt, 
nu enige post:en van de door de adressant 
overgelegde begroting van uitgaven, te we
ten die wegens kleine reparatiën en verlich
ting, verwarming en schoonhouden bij .EUÎIIÎ& 
beheer voor aanzienlijke verlaging vatbaar 
zijn; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenachappen heeft overwogen, dat be
doelde extra uitgaven, voor zoveel nodig, ten 
laste van verscheidene Jaren kunnen worden 
gebracht, terwijl de begrotingaposten voor 
kleine reparaties, verwarming, verlichting en 
schoonhouden bij zuinig beheer voor aan
zienlijke verlflging vatbaar zouden zijn; dat 
hij, appellant, ten aanzien van de eente 
overweging opmerkt, dat het nu txaegekende 
bedrag van f 25 bij het reeda bekende ge
middelde aantal leerlingen over 1948 van 
651/a een totaalbedrag van f 1633,33 ople
Yert, terwijl hierin, v.olgens 's raada overwe
ging, een bedrag van f 326,67 begrepen i1 ter 
compensatie van een vroeger te las« vast
gesteld bedrag; dat in d~ volgende Ju-en 
mitsdien, bij een aangenomen zelfde gemid
deld aantal leerlingen, slechts een vergoe
ding van f 1306,67 mag worden verwacht; 
dat nu de aafi de Minister overgelegde be
groting. indien daarin de uitgave voor radia
toren zou worden verminderd tot f 170 door 
een verdeling van deze kosten over een vijf. 
jarige periode, bij zuinig beheer een bedrag 
van f 1838,75 aanwij1t:: dat dan echter reeds 
bij het toegestane bedrag voor 1948, hetwelk 
gesteld kan worden op een totaal van 
f 1633,33, een nadelig ■aldo van f 205,42 zal 
ontstaan, terwijl dit in de ~)gen.de jaren, 
waar 1lecht:1 met een vergoeding van f 20 per 
leerling kan worden gerekend, c.a. f 532,08 
zal bedrqmi; dat bovendien voorzien moet 
worden, dat in dit of een der volgende jaren 
de school pheel moet worden geachilderd, 
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terwijl hekwerk en overdekt:e fietsenstalling 
grondige en kostbare reparatie behoeven; 
dat het derhalve uitgealoten moet worden 
geacht, dat, aangenomen ook al, dat verdere 
bezuiniging mogelijk zou sijn, bij een tekort 
op de gewone uitgaven ook nog buitenge
wone uitgaven uit de toegaetane vergoeding 
zullen kunnen worden bestreden; dat hij ten 
aanzien van de tweede overweging naar vo
ren brengt, dat de uitcaven, waarop naar het 
oordeel van de Minister zou kunnen worden 
bezuinigd voor 1947, w~n als volgt: werk.: 
ster f 404, schoonmaakartikelen f 90,90, 
brandstof f 484, 70, electriciteit f 44,06. water 
f 31,46, onderhoud f 304,99, eociale lasten 
f 65,63, totaal f 1425,74; dat deze uitgaven 
voor -1948 kunnen worden begroot op: werk
ster f 404, schoonmaakartikelen f 15, brand
stof f 400, electriciteit f 44, water f 31, onder
houd f 400, waaronder een bedrag van 
f 166,95 voor revisie en schoon.maken ~an de 
ketel van de centrale verw&r1Ding, sociale 
lasten f 65, totaal f 1419; dat deze posten 
daarmede naar een zeer ~ beheer zijn 
ingericht; dat hij op bovenaangevoerde gron
den voor 1948 een hoger bedrac per leerling 
dan f 25 benodigt om de onvermijdelijke uit
gaven te bestrijden; dat dit bedrag op zijn 
minst op f 37 ,59 per leerling dient te worden 
gesteld; dat dit bedrag eer nog dient te wor
den verhoogd, omdat het gemiddeld aantal 
leerlingen over 1948 niet 67 doch 651/a be
draagt; 
. ! 0. dat, .uit· de. overgelegde ambtsberichten 

is gebleken, dat het voor het jaar 1948 door 
de gemeente - Wymbritaerade,:l vastgestelde 
vergoedingsbedrag van.f 25 per leerling voor 
de onderhavige school niet toereik-end moet 
worden geacht, nu het schoolbestuur zich 
door het atukvriezen van enkele radiatoren 
van de centrale. verwarming VOOI' een bui
tengewone uitgave van f 850 ziet ceateld; 

dat weliswaar emae posten v• de door 
het ecip>lbeatuur overgelegde begroting voor 
enige verlaging vatbaar zijn, doch dat ander
sijda het feit, dat deze betrekkelijk kleine 
achool centrale verwarming heeft, mede
brengt, dat, mede gelet op de noodzakelijke 
onderhoudswerken in de eerstkomende jaren, 
niet kan worden verwacht, dat het achool'be
stuur deze kosten ad f 850 zou kunnen be
strijden uit de normale vergoedinpbedragen 
voor 1948 en eerstvo]aende jaren;, 

dat derhalve in dit aeval ten onrechte bet 
verzoek van het léhoolbe-tuur niet is inge
willigd en het bedrag per leerling voor het 
jaar 1948 ten behoeft van de onderhavige 
school alsnog behoort te worden vaatgeat:eld 
op f 38; . · 

Gezien de Lager Onderwijawet 19i0; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van de bestreden bealis-

sing van Onze Minister van Onderwij1, Kun
sten en Wetenschappen, de vergoeding, be
doeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920 over het jaar 1948 t.en behoeve van de 
St. J osephschool voor gewoon lager ooder
wij1 te Heeg, gemeente Wymbritaeradeel, 
valt te stellen op f 38 per- leerling. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenachappen ie belast enz. 

(A.B.) 

25 November 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Leer Onderwijswet 1920 art. 
55 quater). 

Terecht heeft de Minister het ver-
1:oek van de gemeenteraad om toepas
sing van art. 55quater ten aanzien van 
de enige openbare school in de gemeente 
ingewilligd, nu deze· school in een in 
verhouding tot het aantal van haar leer
lingen veel te groot gebouw is (l;ehuis
vest en, gelet op het feit, dat dit (l;ebouw 
door centrale verwarming verwarmd 
wordt, alsmede in aanmerking (l;enomen 
het gering aantal leerlingen, dat deze 
school besoekt, de onderhoud&- en ver
warmingakoetcn een zodanig bedrag per 
leerling eieen, dat dit bedrag flanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor een in 
normale omstandigheden verkerende 
school in dei gemeente redelijk ia te ach
ten. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door het Rooms-Katholieke Kerkbestuu1 
van de parochie van de Heilige Engelbewaar
ders en het Rooms-Katholieke Kerkbestuur 
van de parochie van de Heilige Agatha, bei
den te Liae, tegen de .beachikking van de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 24 Juni 1948, No. 40624, Af.
deling L. 0., houdende inwilliging van het 
verzoek van de raad der gemeente Liae, om 
voor het jaar 1949 ten aanzien van het open
baar lager onderwijs in die gemeente het be
paalde in art. 55bie der Lager-Qn4etwij■wet 
1920 buiten toepal&ing te laten; ,: 

De Raad van State; Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
November 1949, No. 1452/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwije, Kunsten en Wetenachappen van 
19 Nov. 1949, No. 46.622, afdeling Lager. On
derwijs; 

0. dat de Minister- van Onderwijs, Kun
sten en Wetenachappen, beschikkende op een 
adres van de raad der gemeente Lisse, hou
dende verzoek om toepassing van art. 55qua
ter der Lager-Onderwijswet 1920 ten a-anzien 
van de enige openbare school aldaar over het 
jaar 1949, bij beslissing van 24 Juni 1948, No. 
40624, Afdeling Lager Onderwije heeft be
paald, dat voor het jaar 1949 ten aanzien 
van het openbaar lager onderwijs in de ge
meente Lisse het bepaalde in artikel 55bit 
der wet buiten toepassing• .zal blijven; · 

dat deu beschikking ateunt op de overwe
gingen, dat het aantal leerlingen van deze 
school (± 70), hetwelk in verhouding tot 
dat van de ter plaatle bestaande bijzondere 
lagm-e-acholen gering ia, alsmede het feit dat 
de school is geveatigd in een relatief te groot 
gebouw, oorzaak ,;ijn, dat het bedrag der in 
het eerste lid van artikel .5Sbis der Lagér- . 
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Onderwijswet 1920 bedoelde kosten, voor 
1948 geraamd op ongeveer f 60, aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor een in nor
male omstandigheden verkerende school in 
die gemeente redelijk is te achten; dat in 
verband hiermede deze school geacht kan 
worden te verkeren in bijzondere omstandig
heden in de zin van art. 5Squatet der Lager
Onderwijswet 1920; • 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat art. 55quater der Lager-Onderwijswet 
1920 bepaalt, dat het Hoofd van het Depar
tement; de Onderwijsraad gehoord, een ver
zoek, als door de raad dér gemeente Lisse 
gedaan, sleehts kan inwilligen, indien voor 
een openbare school in een gemeente tenge
volge van haar gering aantal leerlingen of 
van andere bijzondere omstandigheden het 
bedrag der in het eerste lid van art. 55bis 
bedoelde kosten per leerling aanzienlijk af
wijkt van het bedrag, dat voor een in nor
male omrstandigheden verkerende school in 
die gemeente redelijk is te achten; dat nu 
deze bepaling niet anders · kan. verstaan wor
den, dan dat het aantal leerlingen der betref
fende openbare school op zich zelf genomen 
gering moet zijn, tengevolge waarvan het 
bedrag der in artikel 55bis bedoelde ·kosten 
per leerling afwijkt van het voor een in nor
male omstandigheden verkerende school in 
die gemeente redelijk te achten bedrag; dat 
het echter bepaaldelijk niet de bedoeling kan 
zijn, dat .hier onder een groot aantal leerlin
gen verstaan zou kunnen worden een in ver
houding tot het aantal leerlingen der andere 
gemeente gevestigde scholen gering aantal 
leerlingen, aangezien dit niet tengevolge zou· 
kunnen hebben, dat het bedrag der in het 
eerste lid van artikel 55bis bedoelde kosten 
per ·leerling aanzienlijk afwijkt van het be
drag, dat voor een in normale omstandighe,. 
den ver.kerende school in die gemeente rede
lijk is te achten; dat immers de uitgaven van 
een school, waarvan het aantal leerlingen 
slechts relatief - in vergelijking met dat van 
de andere in de gemeente gevestigde scho
len - gering is, naar rato niet hoger zijn dan 
die van de andere scholen en, omgeslagen 
over het aantal leerlingen, geen afwijkend 
bedrag der kosten per· leerling kunnen ople
veren; dat nu het aantal leerlingen der open
bare school te Lisse (namelijk 70) op zich
zelf genomen volstrekt niet gering ia; dat dit 
aantal wel aanmerkelijk lager is dan dat der 
bijzondere scholen in de gemeente LiSBe, doch 
dat deze omstandigheid geen grond kan zijn 
voor toepassing van voormeld artikel 55-
quater; dat immers, zoals betoogd, een rela
tief gering aantal leerlingen de toepassing 
van deze bepaling niet kan schragen; dat 
voorts het feit, dat de openbare school is ge,
vestigd in een relatief te groot gebouw, in 
de gegeven omstandigheden evenmin een 
grond voor toepassing van art. 55quater kan 
zijn; dat innners het gebouw van deze school 
oorspronkelijk wel bestond uit zes lokalent 
doch dat inmiddels twee dezer lokalen ,zijn 
verbouwd tot een gymnastieklokaal, .dat ook 
doo, 'bijzondere scholen wordt gebruikt en 

' twee andere lokalen bij een bewaarschool en 
een bijzondere school in gebruik zijn, zodat 
de openbare school slechts over twee lokalen 
beschikt; dat de kosten van het gebruik van 
het gebouw der openbare school voor een 
ander doel dan het geven van openbaar on
derwijs gerekend mogen worden; dat in ver
band hiermede het feit, dat de openbare 
school in een relatief te groot ge bouw is ge
vestigd, de kosten, bedoeld in art. 55bis der 
Lager-Onderwijswet 1920, niet aanzienlijk 
kan doen stijgen, daar slechts de kosten van 
twee lokalen met aanhorigheden en een ge
deelte der kosten van het gymnastieklokaal 
ten laste van de openbare school komen; dat 
de kosten van de openbare school in vorige 
jaren nooit abnormaal hoog zijn geweest; dat 
immers blijkens het raadsbesluit van 27 Jan. 
1948, No. 30 de kosten van de openbare 
school in ··de jaren 1938 tot en met 1942, 
{waarvan de jaren 1938 tot en met 1940 ze
ker beschouwd kunnen worden als jaren, 
waarin een· normale exploitatie der school 
mogelijk was) resp. f 1090,96, f 788,46, 
f 817,55, f 729,78 en f 722,77, of wel per leer
ling resp. f 15,81, f 11,77, f. 12,20, f 12,58 er.1. 
f 13~38 hebben bedragen, terwijl het aantal 
leerlingen in die jaren resp. 69, 67, 67, 58 en 
54 bedroeg; dat hieruit wel voJgt, dat de 
stijging der kosten geen verband houdt met 
het aantal leerltngen, noch met· de omstan-· 
digheid, dat de -school in een relatief te groot 
gebouw is gevestigd; dat de raad blijkbaar 
de kosten·van het openbaar onderwijs in 1948 
geraamd heeft op een bedrag van f 60 per 
leerling; dat echter niet blijkt, of dit bedrag 
uitsluitend de kosten van het openbaar on
derwijs- aangeeft, dan wel daarin ook de kos
ten van het hierboven bedoelde medegebruik 
zijn begrepen; dat in dit verband moge op
gemerkt· worden, dat in Hoofdstuk VIII, pa
ragraaf 2, gewone dienst der gemeentebegro
ting voor het jaar 1948 onder volgnummer 
140 geen bedrag geraamd is wegens ontvang
st.en· voor het gebruik van schoollokalen enz., 
hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat de kos
ten van het zogenaamde medegebruik inder
daad onder het geraamde bedrag van de uit
gaven der openbare school begrepen zijn; dat 
het anders ook niet te verklaren ·is, dat b.v. 
voor aanschaffing van cokes en anthraciet 
ten behoeve van de openbare school voor 
1948 een bedrag van resp. f 768 en f 38 ge
raamd werd, welke bedragen een school, die 
slechts over twee lokalen beschikt, alleen 
niet nodig kan hebben; dat de exploitatie-

. kosten van het openbaar onderwijs na de oor
log evenzeer als die van het bijzonder onder
wijs gestegen zullen .zijn~ dat · deze stijging 
echter voor een groot · di!el te verklaren is 
door de sindsdien ingetreden algemene prijs
stijging van goederen en diensten en door de 

. omstandigheid, dat thans onderhoudswerk
zaamheden moeten geschieden, waartoe tij
dens de oorlog niet de mogelijkheid bestond; 

, dat hierop ook de gemeentebegroting voor 
, het jaar 1948 wijst~ waaruit blijkt (Hoofd

stuk VIII, paragraaf 2, gewone dienst, volg-
, nummer 480) dat de kosten van het instand-
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houden van openbare schoolgebouwen, als
mede van terreinen voor het onderwijs in li
chamelijke oefening volgens de laatst vast
geatelde rekening f 190,94 hebben bedragen. 
en voor 194 7 en 1948 geraamd .zijn op f 1000 
reep. f 1400, terwijl de.ze kosten volgens het 
raadsbesluit van 27 Jan.. 1948, No. 30 in de 
jaren 1938 tot en met 1942 alechta resp. 
f 241,97, f 66,15, f 94,74, f 73,78 en f 107,21 
bedragen hebben; dat echter op grond van 
deze algemeen werkende oorzaken van de1 

stijging der exploitatiekosten van het onder
wijs geen tocpuaing van art. SSquater der 
Lager-Onderwijswet 1920 mogelijk ia; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten de enige openbare lagere school in 
de gemeente Lisse in een in verhouding tot 
het aantal van haar leerlingen veel te groot 
gebouw is gehuisvest; 

dat, gelet op het feit, dat dit gebouw door 
centrale verwarming verwarmd wordt, ale
mede in aanmerking genomen het gering aan
tal leerlingen, dat deze school bezoekt, de 
onderhouds- en verwarmingskosten van het 
gebouw een zodanig bedrag per leerling voor 
deze school eisen, dat dit bedrag aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor een in nor
male omstandigheden verkerende achool in 
die gemeente redelijk is te achten; 

dat derhalve de Minister ftll Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen terecht het ver
zoek van de raad der gemeente Liae om ten 
aanzien van de onderhavige school art. 55-
quater der Lager-Onderwijswet 1920 toe te 
pa11en, heeft ingewilligd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Ome Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen ia belast enz. 
(A.B.) 

j6 November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Pensioenwet 1922 art. 42). 

Art. 42 lid 3 kent aan het lichaam, dat 
de in art. 41 bedoelde bijdrage verschul
digd is, alechtB de bevoegdheid toe, die 
bijdrage voor 75 % der inkoopaom op 
de belanghebbende te verhalen of te 
doen verhalen, öf geen verhaal toe te 
passen. De opvatting, dat het verhalen
de lichaam de vrijheid heeft, het percen
tage van het verhaal zelfstandig vast te 
stellen. mits het ·niet hoger wordt ge
steld, dan 75, is derhalve in strijd met 
de wet. 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Nistelrode tegen het 
besluit van Oed. Staten van Noordbrabant 
van 8 Juni 1949, C No. 7733, Ille afdeling, 
waarbij goedkeuring i■ onthouden aan het 
besluit van de raad van voornoemde gemeen
te van 19 Maart 1949 tot vaststelling van een 
verordening tot regeling van het verhaal van 
bijdragen ingevolge de artt. 42 en 42a der 
Pemioenwet 1922 (Staatsblod No. 240); 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Oct. 1949, No.1401/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 18 Nov. 1949, No. 
8673 Il, afdeling Pensioenen en Wachtgel
den; 

0" dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat in artikel 1, aanhef en 
sub a 3 der verordening tot regeling van het 
verhaal van bijdragen ingevolge de artikelen 
42 en 42a der Pensioenwet 1922 is bepaald, 
dat de bijdragen voor inkoop van diensttijd 
voor pensioen, bedoeld in art. 40 dier wet, 
voor zover die door de gemeente Nistelrode 
venchuldigd wordt, in tien achtereenvolgen
de jaren. telkenmale voor een tiende gedeel
te, wordt verhaald, en wel op hen, op wie op 
het tijdstip van inkoop de bepalingen van 
dat artikel, .zoals deze na 6 November 1948 
luiden, van toepassing .zijn tot een bedrag 
van 50 ten honderd, en in geval het bedrag, 
dat ingevolge artikel 24 7, vijfde lid, der In
validiteitswet wordt gerestitueerd, meer be
draagt dan 25 ten honderd der bijdrage, tot 
een bedrag gelijk aan het verschil tussen het 
bedrag der bijdrage en bedoeld gerestitueerd 
bedrag; dat art. 42, 3e lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad No. 240, sedert de wijziging, 
welke daarin is gebracht bij art. 39 der wet 
van 15 Juli 1948, Staatsblad No. I 302, voor 
zoveel hier 'Van belang, aan het lichaam, dat 
de in art. 41 van eentgcnoemdc wet bedoel
de bijdrage venclluldigd is, de bevoegdheid 
toekent, die bijdrage tot een bedrag van 75 
ten honderd op de belanghebbende te verha
len, of te doen verhalen; dat gemeld artikel 
42 naar de mening van Ged. Staten aan dat 
lichaam slechts de vrijheid laat, om behou
dens in het geval, bedoeld aan het slot van . 
de eerste volzin van het derde lid van dat ar
tikel, ~f 75 % der zogenaamde inkoopsom te 
verhalen bf geen verhaal toe te paeaen; dat 
de· wet op dit punt wellicht duidelijker had 
kunnen .zijn, doch dat vergelijking van de 
huidige redactie van meergemeld art. 42, 3e 
lid, met die van deze wetsbepaling, zoals Dj 
v66r l Maart 1942 luidde, slechts deze ge
volgtrekking toelaat; dat bovendien uit de 
gedachtenwisseling tussen de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en de Minister van 
Binnenlandse Zaken omtrent art. 39 van het 
ontwerp van wet, dat geleid heeft tot de wet 
van 15 Juli 1948, Staatsblad No. I 302, de 
bedoeling van de wetgever blijkt om aan de 
lichamen, die de in art. 41 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad No. 240, bedoelde bijd~ 
gen verschuldigd zijn, slechts de keuze te la
ten tussen: ,,geen verhaal" en een verhaal 
ten bedrage van 75 % der inkoop10D1; dat 
het voorschrift, hetwelk bij evengemelde wij
z:iginpwet is toegevoegd aan het -.lot van de 
eerste volrin van meergenoemd artikel 42, 3e 
lid, alechts past in een stelsel, waarbij het 
verhaal in beginsel 75 % der inkoopsom be
draagt: dat - gelet op het vorenstaande -
moet worden aangenomen, dat het bepaalde 
in art. l, sub a 3, van de verordening tot re
geling van het verhaal van bijdragen mee-
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vo]ge de artt. 42 en 42a der Pensioenwet 
1922, Staatsblad No. 240, in de gemeente 
Nistelrode in strijd is met de wet; 

dat tegen dit besluit de raad der gemeente 
Nistelrode in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat de tekst van art. 42 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad No. 240, luidt, dat "tot een 
bedrag van 15-% op de ambtenaar kan wor
den verhaald", hetgeen naar zijn mening be
tekent, dat, wanneer men verhaalt, men in 
de bepaling van het percentage kan gáan tot 
15 %; dat dit ook logisch is, daar het een al
gemeen rechtsbeginsel ie, dat men, wanneer 
men het méerdere kan eiaen, volstaan kan 
met het mindere te vragen, welk ,,mindere'' 
daarom niet "het minste" of wel nihil be
hoeft te wezen; dat de uitleg door Ged. Sta
ten aan art. 42 gegeven deze zonderlinge 
consequentie inhoudt, dat bijvoorbeeld een 
gemeente, aan wie goedkeuring van het per
centage van 50 % geweigerd wordt, omdat 
dit 7S % moet zijn, volkomen gerechtigd is • 
er dan maar O % van te maken, dU8 geen 
enkele toepassing van verhaal; dat het merk
waardig is, in het eerste commentaar, dat na 
de wijziging bij de wet van 1 S Juli 1948 van 
de Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
door enige deskundige ambtenaren van de 
Pensioenraad voor de Samenwerkende Cen
trales van Overhei.dsper90Deel werd vervaar
digd, op pagina 23 te lezen: ,,de inkoopaom 
mag sinds de wijzigingswet voor ten hoogste 
¾ gedeelte op de ambtenaar wOt'den ver
haald,,, waaruit blijkt, dat deze insiders de 
nieuwe tekat van art. 4:2 ook niet anders kun
nen lezen dan dat verbaal van bijvoorbeeld 
50 % mogelijk is; dat Ged. Staten voor hun 
standpunt weliswaar wijzen op de gedach
tenwisseling tussen de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en de Minister, maar dat 
dient te worden opgemerkt, dat de enige mo
tivering van de Minister namelijk "om uni
forme regeling voor het verhaal der inkoop
bijdragen zo dicht mogelijk te benaderen" 
(Memorie van Antwoord) of "om meerdere 
gelijkstelling te verkrijgen tussen de aalari► 
regeling van het Rijk en die van lagere orga
nen" (aldus de Minister in de Kamer blij
kens de Handelingen) weinig steekhoudend 
is, wanneer de mogelijkheid wordt gelaten 
om ten aanzien van de ander geen enkel ver
haal toe te passen, hetgeen dus in plaats van 
gelijkstelling de grootst mogelijke tegenstel
ling achept; dat de bedoeling van de wijn
ging van art. 42 is geweest het verhaal met 
25 % te verminderen; dat deze bedoeling 
echter in de practijk als regel niet verwezen
lijkt zal worden, doordat tegelijkertijd be
paald wordt, dat op het bedrag, dat ingevolge 
art. 247 der Invaliditeitswet wordt geresti
tueerd, 25 % in mindering w worden ge
bracht, welke eveneens voor het betalen der 
înkoopllOID zullen worden aangewend; dat 
dus, waar als regel het bedrag der gereati
tueerde zegels rond :25 % der inkoopeom be
draagt en de premie voor invaliditmtspen
sioen te zien ia als een deel van het Joon, voor 
het voldoen der inkoopeom beschikbaar 
komt 75 ~ in stortingen en 25 % aan ge-

restitueerde premie, .zodat de ambtenaar zelf 
dus toch de volle 100 % betaalt, hetgeen niet 
in overeenstemming ia met het gestelde doel; 

dat dit doel wel bereikt wordt door het 
bepalen in de verordening van een verhaal 
ad 50 %, daar dit tot resultaat heeft, dat men 
bovendien nog beschikt over de te restitue
ren premiën ingevo]ge de Invaliditeitswet, 
zodat in het geheel 75 % voor het voldoen 
van de inkoopsom be■chikbaar is; dat het 
bepaalde in art. 1, sub a 3 van de Verorde
ning tot regeling van het verhaal van bijdra
gen ingevolge de artt. 42 en 42a der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, in de ge
meente Nilltelrode derhalve niet in strijd is 
met de wet; 

0. dat met Ged. Staten geoordeeld moet 
worden, dat art. 4:2, lid 3, van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad No. :240) aan het 
lichaam, dat de in art. 41 dezer wet bedoelde 
bijdrage verschuldigd is, alechts de bevoegd
heid toekent, die bijdrage voor 75 % der in
koopaom op de belanghebbende te verhalen 
of te doen verhalen of geen verhaal toe te 
paasen; 

dat de opvatting van de appellant, dat het 
verhalende lichaam de vrijheid heeft, het 
percentage van het verhaal zelfstandig vast 
te stellen, mit:a dat percentage niet hoger 
wordt gesteld dan 75, in strijd is met art. 42, 
lid 3, der wet, nu deze wetsbepaling het ver
haal "tot een bedrag van 75 ten honderd" 
toelaat en niet, .zoals de appellant haar o~ 
vat, tot een bedrag van ten hoogste 75 ten 
honderd; 

dat Ged. Staten terecht er op wij.zen, dat 
uit de gedachtenwiueling tussen de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en de toenma
lige Minister van Binnenlandse Zaken om
trent art. 39 van het ontwerp van wet, dat 
heeft geleid tot de wet van 15 Juli 1948 
(Staatsblad No. I 302). duidelijk blijkt, dat 
de opvatting van de appellant in strijd is 
met de bedoeling van de wetgever; 

dat ook het voorachrift van art. 42, lid 3, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240), 
dat de bijdrage, bedoeld in art. 41 dezer wet, 
ingeval het bedrag, dat ingevolge art. 247, 
vijfde lid, der Invaliditeiawet wordt geresti
tueerd, meer bedraagt dan 25 % der bijdra
ge, op de betrokkene verhaald kan worden 
tot een bedrag gelijk aan het verschil tussen 
het bedrag der bijdrage en bedoeld gereati
tueerd bedrag, slechts past in een stelael, 
waarbij het verhaal in beginsel 75 % der in
koopsom bedraagt; 

dat Ged. Staten mitadien terecht goed
keuring hebben onthouden aan het besluit 
van de raad der gemeente Nistelrode van 19 
Maart 1949 tot vaststelling van een verorde
ning tot regeling van het verhaal van bij
dragen ingevolge de artt. 42 en 42a der Pen
sioenwet 1922 (Staatablad No. 240); 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Mini1ter van Binnenlandse Zaken i1 

belast enz. 
(A.B.) 
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18 November 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wet houdend algemene rege
len Waterstaatsbestuur art. 24 ). 

Ten oorecbte is aan appellant vergun
ning geweigerd tot omlegging van enige 
waterleidingen, welke omlegging nood
~aJ(elijk is voor een goede ontwikkeling 
van een vogelbroedcebied, dat wel door 
de oorlog heeft geleden doch niet als zo
danig is teloor gegaan en .zich kan ont
wikkelen tot een waardevol vogelbroed
tenein, en dat reeda tham is opgenomen 
in de ontwerplijst van beachennde ge
bieden van de Rijbdienat van het Na
tionale Plan. Het afwijzend besluit van 
het waterschapsbestuur op het verzoek 
om vergunning is derhalve in strijd met 
het algemeen belang. 

Wij JULIANA, em.: 
Be~hikkenEle op het beroep, ingesteld 

door F.~- L. C. Baron Schimmelpenninck 
van der Oye te W UleD&U, tegen het bealuit 
van Gec:l. Staten van Zeeland van 9 Jan. 
1948, no. 185/1, 2e afdeling, houdende afwij
zende beachikking op àjn verzoek tot ver
nietiging van het besluit van de vergadering 
van ingelanden van het watenchap Ooster
en Sir Jansland van 8 Oct. 1947 inzake om
legging van waterleidingen in dat water
adutp; 

Pc Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
Oct. 1949, Np. 888/I; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 18 Nov. 1949, No. 
713, Directie van de Waterataat, Afdeling 
Waterstaatsrecht. 

0. dat het bestuur van het watenchàp 
Ooster- en Sir Janaland afwipend heeft be
schikt op een verzoek van F. A. L. C. Baron 
Schimmelpenninck van der o,.e, wonende te 
Wassenaar, Ambachtsheer van Oosterland, 
Oosteratein en Sir J ansland, ertoe strekkende 
om enige waterleidingen te doen vervallen 
en door nieuwe - grotendeela reeds gegra
ven en voor een klein gedeelte nog te graven 
- leidingen te doen vervangen, zulks met 
dien verstande_, dat de kosten voor rekening 
van verzoeker zouden. komen, bij welk ver
zoek hij zich bereid verklaard heeft een 
nieuwe watergang te graven lang■ de. Breede
weg en het Blindewegje te Oosterlaacl; 
• dat, nadat door F. A. L.C. Baron Scbim
inelpenninck van der Oye voornoemd beroep 
tegen dit besluit was iageateld, Ged. Staten 
van ~eeland bij besluit van 9 Jan. 1948, No. 
185/1, 2e afdeling, dit ibel'Oep ongegrond heb
ben verklaard en op het daarbij gedane ver
zoek om vernietiging afwijaend hebben be
achikt; 

dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overwegingen, dat het in de polder Ooe
terland gelegen grondencomplex "De Maire" 
een door hoger hand erkend natuurreservaat 
is en voorkomt op de betrokken lijst onder 
W(etenacbappelijke N(ationaal) 599 Ooster
land, Vogelbroedterrein; dat door de inun
datie van Schouwen-Duiveland in 1944/45 

dit reaerv.-t geheel teloor is gegaan; dat de 
beplanting i1 afgestorven en vogela van bij
zondere aard nog niet aanw~ig zijn; dat dit 
gedeelte nimmer een afzonderlijke polder is 
geweest; dat de door de appellant gewemte 
veranderingen in de waterlozingsmiddelen in 
het gebied van "De Maire0

, gelegen in bet 
wateracbap Ooater-en Sir Jamland, bestaan
de-uit het graven van nieuwe en het verlaten 
van aanwCDge waterleidingen, tot gevo]c 
zouden hebben. dat het te lozen overtollige 
water van enige delen- van het waterschap 
een grotere weg .zal moeten afleggen om het 
uitwateringag~ te bereiken; dat reeds 
vroeger door de appellant om het beoogde 
doel te bereiken een tweetal waterleidingc::n 
zijn gegraven; dat deze nieuwe waterleidin
gen een breedte op de waterspiegel hebben 
van 7 m, terwijl de waterleidingen, welke de 
appellant zou willen doen vervallen en wier 
taak alsdan door evenbedoelde reeds gegra
ven nieuwe waterleidingen zou worden over
genomen, een breedte op de waterspiegel 
hebben van plua minus 9 m, zodat het water
afvoerend vermogen van de nieuw gegraven 
waterleidingen geringer is dan dat :van de 
bestaande; dat het de bedoeling van de ap. 
pellaDt ia om na het afdammen van de te 
verlaten waterleidingen in het gebied van 
"De Maire" een afzonderlijke bemaling te 
stichten, waardoor hij de waterstand binnen 
dti gebied kan beheeraen en kan afsluiten 
voor water buiten d~e gronden; dat door af
sluiting van de laag gelegen gronden in ,,De 
Maire" een natuurlijk ~rgingsgebied voor 
water bij overvloedige regenval teloor gaat; 
dat, .zoals uit het voorgaande volgt, de uit te 
voeren werken nadelig kunnen zijn voor de
len van het watcnchap; dat het belluit der 
vergaderïnc van ingelanden, waarbij het ver
zoek van de appellaDt om enige waterleidin
gen om te leggen, werd afgew~en, dua ge ... 
acht moet worden terecht te zijn genomen; 
dat mitadien, met ongegrondverklarinc van 
het beroep, het verzoek van de appellant om 
vemietiginc van het voormelde belluit der 
vergadering van ingelanden behoort te wor
den afgewezen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het gedane ver.zoek inderdaad betrekking 
heeft op het door hoger hançl erkend natu~
reservaat "De Maire", hetwelk :voorkomt op 
de !ijlt onder W(etenschappelijk) N(atio
naal) 599 Oosterland:,- Vogelbroedterrein; dat 
de gronden en waterleidingen binnen dit re
servaat eigendom zijn van hem; dat niet j~ 
is, dat door de inundatie van Schouwen~ 
Duiveland in 1944/'45 dit reservaat g~ 
zou sijn teloor gegaan, de beplanting zou 
.zijn afgestorven en vogels van bijzondere 
aard daar niet. meer aanwezig .zouden .zijn; 
dat weliswaar het natuurreservaat door bo
venbedoelde omstandigheid geleden heeft, 
maar dat reeds spoedig na de drooglegging 
van het eiland grote kolonies watervogels, 
zoals kluten, meeuwen en sterns, ,,De Maift!' 
weder als broed- -en pleisterplaats betrokken 
hebben; dat het afgestorven zijn van de~ ... 
planting geen enkele invloed op de, meren~ 
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deels in kolonie broedende, watervo,1ell heeft 
en het natuurreservaat na voltooiing van de 
thana verzochte voorzieningen volkomen aan 
zijn bestemming van broedplaats voor wa
tervogels beantwoorden .zal; dat "De Maire" 
wel degelijk het karakter van een afzonder
lijke polder heeft; dat toch door de bestaan
de watermolen en omkading welke de water
stand binnen het natuurreservaat kunatma
tig op peil hou~ bewezen wordt, dat hier 
wel degelijk van een afzonderlijke polder 
1prake kan zijn; dat voorts de overweging, 
dat tengevolge van de door hem gewenste 
veranderingen het polderwater een grotere 
weg naar het uitwateringsgemaal zou moe
ten afleggen, bij beschouwing en nameting 
op het terrein, volkomen in strijd met de fei
ten zal blijken te .zijn; dat het om de in het 
besluit van Ged. Staten bedoelde twee wa
terleidingen ten de.ze juist gaat, maar deze 
waterleidingen reeds vroeger door hem ge
graven zijn met goedkeuring en naar aanwij
zing van het polderbestuur, terwijl het thans 
verzochte, nog te graven gedeelte juist het 
sluitstuk vormt van het gehele werk, waar
van de uitvoering door de oorlogaomstandig
heden gestagneerd is; dat deze nieuwe wa
terleidingen aanvankelijk door hem - in 
overeenstemming met het polderreglement 
en naar aanwijzing van het polderbestuur -
op een bovenbl'tledte van 7 m gegraven wa
ren, doch een dier leidingen ( de hoofdlei
ding) later op aanwijzing van voormeld be
stuur door hem op 8 m bovenbreedte is ge
bracht; dat het onjuist is, dat de te verlaten 
waterleidingen gemiddeld een bovenbreedte 
van plus minus 9 m .zouden hebben, daar dit 
alechta het geval is, waar dit door uitspoe
ling wegens slapheid van de grond veroor
zaakt ia, een proces, dat steeds verder gaat, 
daar de kanten voortdurend verder instorten 
door uithólling, omstandigheden waardoor de 
te verlaten waterleidingen atecde ondieper 
worden en het waterafvoerend vermogen in
tegendeel juist verminderd wordt; dat bo
V.!ndien de te verlaten waterleidingen ver
schillende bochten vertonen, terwijl de nieuw 
gegraven waterleidingen veel rechter zijn. 
hetgeen ongetwijfeld het water-afvoerend , 
vermogen van de nieuwe leidingen verhoogt; 
dat bij een vergelijking op het terrein ter:. 
stond .zal blijken dat na de inundatie de toe
stand van de nieuw gegraven waterleidingen 
veel gunstiger wa-s dan van de oude te ver
laten leidingen; dat 'de door Ged. Staten ge
aignaleerde mogelijkheid, dat ·mj de water
stand in het reservaat .zal kunnen beheersen, 
geen nituwe toestand is, maar deze toestand 
reeds bestaat, immers door de aanwezigheid 
van watermolen en bekading de waterstand 
van het reservaat reeds ongeveer 20 jaren 
op een h01er peil gehouden wordt; dat het 
doel van hem, appellant, om de nieuwe wa
terleiclinlen om het reservaàt heen te leiden, 
dan ook uitsluitend '_hietin gelegen ia, dat 
daardoor de toestand wordt opgeh~en, dat 
het reservaat met zijn· l)ogere watetstand 
door de oude te verlaten ·waterleidingen in 
g~lten. wordt g;~spli.tat, ~~t door de o~
stanaigheid, d~t h1J de watératand tn het·re-

aervaat reeds thana beheent en op een hoger 
peil houdt, het argument wegvalt, dat "De 
Maire" ala natuurlijk bergingsgebied bij 
overvloedige regenval teloor .zou gaan, daar 
immen het reservaat dit thans ook niet is en 
nimmer geweest ia; dat uit een en ander 
volgt, dat de verzochte nog uit te voeren 
werken en het verlaten van de oude leidin
gen geenazin., nadelig sijn voor delen van het 
waterschap; dat bij ten aanzien van de door 
het polderbestuur aangevoerde argumenten 
nog· het volgende wil opmerken; dat het feit, 

· dat de nieuwe waterleidingen hoger gelegen 
gronden doorsnijden, geen invloed heeft op 
het peil der leidingen, omdat de bodem de
zer leidingen op het.zelf de peil ligt als de 
oude te verlaten leidingen; dat de hoger ge
legen, daaraan grenzende landbouwgronden 
integendeel nu van een betere afwatering 
kunnen profiteren; dat dit argument te meer 
bevreemding wekt, daar hij omstreeks 1 S 
jaren geleden, naar een reeds oude wens en 
met subsidie van het polderbestuur, juiat 
door het hoger gelegen terrein langs het 
bouwland van de Hooge Mair een nieuwe 
watergang gegraven heeft ter vervanging van 
een gedeelte van de oude Mairvliet, die dus
danig dichtalibde, dat sij als waterleiding 
niet open te houden was; dat de nieuwe wa
terleidingen een minder steil talud hebben 
dan de oude te verlaten leidingen, waardoor 
jui•t de kanten der nieuwe waterleidingen 
zich beter gehouden hebben dan de oude, zo
als tijdena de inundatie bewezen is, .zodat in
tegendeel de nieuwe leidingen veel minder 
aanleiding tot klachten over verondieping 
gaven; dat dit ook blijkt uit het feit, dat de 
te verlaten watergangen, welke door de oude 
kreekbedding lopen, juist sterk aan dicht
slibbing onderhevig zijn; dat de door het pol
derbestuur uitgesproken vrees voor grotere 
bovenbreedte van de nieuwe waterleidingen 
wel sterk in tegenapraak komt met de ver
dere overweging van het besluit, dat de te 
verlaten waterleidingen een grotere boven
breedte hadden, terwijl overigens een grotere 
bovenbreedte voor de bedelving geen invloed 
heeft, daar bedelving plaats vindt van de 
bodem en niet van de -boven breedte; dat, 
zelfs al zouden de de1beueffende reglemen
ten voorachrijven dat uitkomende grond 
door de aangelanden verwijderd moet wor
den, dan nog een berm van 3 m, welke ove
rigem geheel in overleg met het polderbe
stuur is vrijgelaten, nimmer een belemme
ring voor herbedelving kan zijn; dat ook een 
eventuele beplanting der kaden op een der
gelijke afatand, nota bene 1 m meer dan het 
reglement van politie voor de polden of wa
terschappen in Zeeland aangeeft, nimmer 
een grond voor afwij.zing van het verzoek 
wegens verontreiniging kan opleveren; dat 
hij in het algemeen de indruk krijgt, dat 
Ged. Staten de mening zijn toegedaan, dat 
het hier gaat om .uitvoering van een geheel 
nieuw plan, terwijl het gehele verzoek van 
hem niets anders beoogt, dan het sanction
neren van een reeds voor 9/10, in onderling 
overleg met, en op aanwijzing van het· pol• 
derbestuur, voor de oorlog uitgevoerd werk; 
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dat toch het wei&eren van het verzoek tot 
verlating van de oude waterleidingen tot 
resultaat heeft, dat hij, met getroosting van 
vele onkosten, de polder bevoordeeld heeft 
met twee nieuwe waterleidingen" hoewel de 
polder wist, dat bij tot het graven van deze 
nieuwe waterleidingen slechts bereid was ter 
vervanging van de oude te verlaten leidin
gen; dat geheel buiten beschouwing gelaten 
ie iijn plan ten aanzien van een nieuw te 
graven waterleiding langs de Breede-weg en 
het Blinde-wegje; dat toch de p-ote voor
delen, verbonden aan het graven van deze 
waterleiding, voor de ontwaterinc van het 
zuiderbevang niet in aanmerking genomen 
zijn, welke voordelen van die aard .sij~ dat 
reeds door dit onderdeel het plan als geheel 
een zeer groot voordeel voor de waterlozing 
van het waterachap betekent; · 

0. dat blijkens de overcelecde ambtsbe
richten de door de appellant beoogde omleg
gina van de waterleidingen binnen het wa
tenchap Ooater- en Sir Jamland noodzake
lijk is voor een goede ontwikkeling van het 
als "De Maire" bekend staande vogelbroed-
1ebied; 

dat dit gebied, dat weliswaar door de oor
log heeft &eleden, doch geenszins, zoals Ged. 
Staten menen, als zodanig teloor ia gegaan, 
mede door de evenbedoelde maatregel zich, 
naar te verwachten i1, zal ontwikkelen tot 
een bijzonder waardevol vogelbroedterrein, 
hetgeen uit het 001punt van natuurbescher
ming en wetenachappelijke bestudering van 
de broedvogelsoorten van het lage brakke 
land van grote betekenis i•; 

dat reeds thans het 1ebied vanwe&e zijn 
omithologisch belang ia opgenomen in de 
ontwerp-lijst van beschermde 1ebieden van 
de Rijksdienst van het Nationale Plan voor 
de provincie Zeeland; 

dat blijken■ de ambtsberichtea het belang 
van het waterschap zich tegen inwilliging 
van het verzoek niet verzet, en van benade
ling van andere belangen geen ■prake ia; 

dat op grond van het voorgaande het be
aluit van het bestuur in strijd ia te achten 
met het algemeen belang; 

dat mitsdien het bestreden be1luit niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten het voormelde bealuit van 
de vergadering van ingelanden van het wa
tenchap Ooster- en Sir Jansland te vernie• 
teen wegens strijd met het algemeen belang. 

Ome Minister van Verkeer en Waterstaat 
i1 belast etlJ!. 

(A.B. 

39 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (llrankwet S. 1931 No. 476, artt. 
39, 59, 63). 

Nu het verlof B is verleend aan een 
N.V., en derhalve ingevolge art. 63 voor 
de telaste celegde en bewezen verklaar
de gedraging aansprakelijk Djn die&e
nen, aan wie door deze N.V. de verkoop 
van dnmk ia opgedragen en bij gebreke 
van zodani1e penonen de beatuurders, 
dient req. to dier zake van alle rechts
vervolging te worden ontalacen, nu in 
het bewezenverklaarde niet ia vermeld, 

· dat req. een der in art. 63 vermelde hoe
danigheden had 

Wijkt het verbod van art. 59 lid 1 sub 
8 (om in een localiteit die binnenshuis 
gemeenschap heeft met een andere lo· 
calitei~ waarvoor een verlof B verleend 
is, rwak alcoholieche drank in voorraad 
te hebben) voor de omstandigheid dat 
in de eerste localiteit zulke drank ver
kocht mea worden overeenkomstig art. 
39 lid 1 sub b Drankwet? 

Kantonrechter en Adv .• Gen. Lange
meijer beantwoorden deze vraag ont
kennend. Door Hogen Raad niet uit
drukkelijk beslist. 

Op het beroep van A. van R.. bedrijfslei
der, wonende te Haarlem, req. van cassatie 
tegen een vonnis van den Kantonrechter te 
Haarlem van 4 Juni 1949, waarbij req. ter 
zake van ,Jn een localiteit, die met een loca
liteit waarvoor een verlof B is verleend bin
nenshuis gemeemchap heeft en waarvoor aiet 
een verlof A ia verleend, zwak alcoholische 
drank in voorraad hebben" met aanhaling 
van de artt. 1. 59, 66 en 84 der Drankwet S. 
1931 No. 476, 23 en 91 Sr. werd veroordeeld 
tot een geldboete van eel'i. gulden, bij gebreke 
van betali.-g of verhaal te vervangen door 
hechtenis gedurende ~en dag; ( Gepleit door 

Mr A. J. Herzberg, adv. te Amsterdam~.) 
1

Conclusie Adv.-Gen. Langemeijer: 
Ik meen &oed te doen van de middelen in 

deze zaak eerst het derde t.e bespreken, dat 
de principiële vraa& behandelt, waarvan de 
onderhavige vervoleing een beslissing beoogt. 
Het ia deze: wijkt het verbod van art. 59 lid 1 
Ónder Be der Drankwet om in een localiteit 
die binnenshuis gemeenschap heeft met een 
andere localiteit, waarvooi: een verlof B ver
leend is, zwak alcoholische drank in voorraad 
te hebben voor de omstandigheid dat in de 
eerste localiteit zulke drank verkocht mag 
worden overeenkomstig art. 39 lid 1 sub b 
der Drankwet? De Kantonrechter heeft haar 
ontkennend beantwoord. 

Nu trekt allereerst de aandacht dat art. 
59 lid 1 onder Be zelf een uitzondering op het 
daar 1estelde verbod maakt, namelijk dat de 
zwak alcoholische drank zich bevindt in een 
localiteit, waarvoor een verlof A verleend is. 
Zulk ee~. u!tdrukketijke uitzondering mag, 
dunkt mlJ, m het algemeen als een vinger-
wijzing voor de wetsuitlegger gelden om. niet 
te apoedig daarnaast stilzwijgende uitzonde
ringen aan te nemen. Intussen, de geachte 
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raadaman heeft sterke argumenten aancer 
voerd. waarom deze vingerwijzing op zichze~ 
in dit bepaalde geval de vraag niet beslisse, 
kan. Terecht toch merkt hij op, dat uit df 
Drankwet onafwijsbaar volat, dat het ver~ 
leend zijn van een verlof A niet het enig~ 
geval kan zijn, waarin het hier besproken 
verbod niet geldt. Zo ml, om het eenvoudig
ste geval te noemen, evenzeer een uitzonde• 
ring zich opdringen in het geval dat voor de 
localiteit waar de zwak-alcoholische drank 
.zich bevindt enigerlei vergunning volgens de 
Drankwet geldt. Dit argwnent is ook door de 
Kantonrechter onder het oog gezien en deze 
stelt daar op zijn beurt tegenover, dat hij dit 
betoog wi lieten gelden in die gevallen, waar 
de bevoegdheid om zwak-alcoholia.che drank 
in voorraad te hebben voortvloeit uit een 
uitdrukkelijke overheidlhandeling, verricht 
met één bepaald geval voor ogen, maar niet 
waar men haar zou willen afleiden uit een 
algemene veroorlovende wetsbepaling, die in 
beginsel minstens even goed uitzondering kan 
lijden als gevolg van het in art. 59, lid 1 on
der Se bepaalde als aj zelf op dit laatste 
voorschrift uitzondering zou kunnen maken. 
De geachte pleiter voor reg. verklaarde de 
betekenis van deze ondencheiding des Kan
tonrechters niet te kunnen vatten; mij komt 
zij daarentegen zeer rationeel voor. Wanneer 
de overheid vergunning verleent voor een lo
caliteit die binnenshuis gemeenschap heeft 
met een andere localiteit, waarvoor een ver
lof B geldt, dan kan zij zich rekenschap ge
ven of zij over de daaruit voortvloeiende ri1i
co'1 wil heenstappen. Waar de uitzondering 
van het verbod enkel zou voortvloeien uit de 
onpersoonlijke werking van een veroorloven
de bepaling ontbreekt deze mogelijkheid van 
afweging van de in concreto botsende belan-
gen. ·. 

.. Bij dit argument van de Kantonrechter 
voegt zich naar mijn menïne nog een.andere 
aanwij.zing ter bepaling van de verhouding 
van de artt. 39 lid l onder b en 59 lid 1 onder 
,Se. een ar&ument ontleend aan beider strek
king. Het is dit, Het aanwezig zijn van de 
.omstandiaheden bedoeld in art, 39 lid 1 ondér 
b maakt niet geringer de bezwtue'n terwille 
waarvan het verbod van art. 59 lid 1 onder 8e 
·ia gesteld. Daarentegen brengen de omstan .. 
-digheden van art. 59 lid 1 onder 8e wel een 
·bezwaar mede tegen het in voorraad zijn van 
.zwak-alcoholische drank in een winkel die 
binnahuis gemeenschap heeft met een ver
lof-B-localiteit, een bezwaar dat voor win
kels in het algemèen (mits voldoende aan de 
vereisten van een art. 39 lid 1 sub b) niet 
,geldt. Dit argument verenigd met die van de 
Kantonrechter geeft voor _mij de doorslag ten 
gunste van diens oordeel. 

Moet dus de principiële vraag in deze naar 
mijn mening in het nadeel van req., of liever 
·van de onderneming waarin hij werkzaam ia, 
beantwoord worden, gegrond is naar mijn 
.mening het eerste middel, volgen■ hetwelk 
niet req. wegens de begane overtreding straf
baar is. Het betreft bi~ een pand in gebruik 
•bij de Hema, waarin beneden een winkel en 
.op de eeute verdieping een lunchroom ia ge-

L. 1949 

veatigd. Voor -de lunchroom was het verlof 
B verleend. Req. was chef tn de winkel; een 
ander was dat in de lunchroom, Telaste ia 
gelegd, dat req. ,,het hoofd van het bedrijf 
als zodanig verving". Dit kan ook naar mijn 
mening niet anders betekenen dan verving 
ook voor wat betreft het onderdeel van het 
bedrijf dat in de localiteit met verlof B wordt 
uitgeoefend. Daar echter ven,ing juist niet. 
req. maar een ander het hoofd van het be
drijf. Deze laatste had .zelf ,·ervolgd moeten 
worden. Men kan neb moe:ïlijk voorstellen, 
dat hij in een geval als dit zich achter afde
lingschefs zou hebben willen of kunnen ver
schuilen. Intussen is de gevolgtrekking hier
uit een enigszins andere dan de door req. be
to<>ide. Niet is het telastegel~de ten onrech
te strafbaar geacht - immen volgens de te
laatelegging zou req. het hoofd van het bedrijf 
als zodanig vervangen hebben zonder be
perking - veeleer is er bt-slist buiten de 
grondslag der telasteleggi~, nu deze laatste 
moet worden opgevat in de zin der wet, dus 
met de boven aangenomen &tibwijgende be· 
perking, terwijl de Kantonrechter blijkens de 
duidelijke inhoud van de door hem gebruikte 
bewijsmiddden bij zijn bewezenverklaring 
die beperking niet bedoeld heeft. 

Middel Il tenslotte klaagt, dat in de qua
lificatie niet het bestanddeel ia opgenomen: 
dat req. het hoofd van het bedrijf als zoda• 
nig verving, terwijl ook het derde lid van art. 
59, waaruit dit volgt, bepaaldelijk niet ia 
aangehaald. Ook deze klacht is juist, maar 
zal bij de vernietiging die vo]ct uit de ge-

. grondheid van middel 1 - in de gemodifi
ceerde vorm die ik bepleitte - niet aan de 
orde komen. 

Ik concludeer, dat Uw Raad het vonnis 
waarvan beroep vernietige en de zaak ver
wijze ·naar de Rechtbank van het Arrondi1-
sement teneinde haar opnieuw te berechten 
en af te doen. 

De Hoge Raad em.; 
Gehoord het veral.ag van den Raadaheer 

Feber; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

~en req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,,S., althans v. t. van de artt. 398 junctis 

350,351,358,359 Sv. en art. 59 derde lid van 
de Drankwet 1931 S. 46 door het ten laste 
Jelegde feit strafbaar te achten; 

II. S. van de artt. 398, 350, 358 derde en 
i,ierde lid Sv ., art. 59 derde lid Drankwet 
1931 s. 476; 

111. S. van de reeds genoemde artikelen 
van het Wetboek van Strafvordering en de 
artt. 39 eerste lid sub b, 59 eerste lid sub 3°, 
8° en 10° Drankwet 1931 S. 476;" 

O. dat bij het bestreden vonnis, met qua-
1,ificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
faste van req. ia bewezen verklaard: 

"dat hij te Haarlem ::>p 17 Maart 1949 in 
èen benedenlocaliteit van perceel Kruisstraat 

E. 51-58 voor welke benedenlocaliteit niet 
n verlof A, als bedoeld in art. 1 sub j der 

, ankwet 1931, S. 476, was verleend en 
,r.relke benedenlocaliteit binnenshuis gemeen
*hap had met een bovenl.ocaliteit in ge. 

38 



1949 29 NOVEMBER 

noemd perceel, voor welke bovenlocaliteit 
een verlof B, al1 bedoeld, in art. 1 sub k van 
genoemde wet, was verleend, .wak alcoho
lische drank, in de nn van meergenoemde 
wet, in voonaad heeft gehad, zullu terwijl 
hij, verdachte, alstoen in dat perceel het 
hoofd van het bedrijf als sodanig verving;" 

0. ambtshalve: 
• dat uit het bestreden vomri■ blijkt dat het 
verlof B, verleend voor de in de bewezenver
klaring genoemde bovenlocaliteit bij het be
treffende bealuit van B. en W. van Haarlem 
was verleend aan de N.V. Hollandsche Een
heidsprijzen Hema; 
· dat derhalve ingevolge árt. 63 der Drank

wet S. 1931 No. 4 76 voor de te lam gelegde 
en bewezenverklaarde gedraging aanaprake
lijk .zijn degenen, aan wie door deze N. V. 
de verkoop van drank ia opgedragen en bij 
gebreke van zodanige penonen de bestuur
dera; 

dat, nu in het bewezenverk~arde niet is 
vermeld dat req. een dier in cenoemd art. 63 
vermelde hoedanigheden had, dit bewezen
verklaarde niet strafbaar ia en req. te dier 
zake van alle rechtavervoJcing behoort te 
worden ontslagen; 

0. dat in verband hiermede de middelen 
geen bespreking behoeven; 

Vernietigt het bestreden vonni1, behalve 
voor wat betreft de daarin gegeven bewezen
verklaring; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Ontslaat req. ter zake van het bewezenver

klaarde van alle rechtavervoJaing. 
(N. J.) 

29 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Deviezenbesluit 1945, art. 5). 

Art. 5 onder 15c Deviezenbesluit 1945 
vereist niet voor de aanW'e%icheid van 
de bestemming voor uitvoer, dat enig 
persoon die uitvoer betoogt, doch slechts 
dat de feitelijke omstandigheden mede
brengen dat die goederen bij een norma
len gang van zaken %U)len worden uit
gevoerd. De rechter Iron bewezen ver
klaren dat in redelijkheid moest worden 
aangenomen dat genoemde bestemming 
aanwezig was op grond van de opgave 
van req., dat hij zonder de vereiste ver
gunning een bedrag van 52 5 gulden 
heeft medegevoerd, welk bedrag hij, in
dien de visitatie-ambtenaar bij de 
Douane het niet zou hebben ontdekt, 
naar het buitenland zou hebben uitge
voerd. 

Op het beroep van C. W. G •• te 'a-Gravcn
ha&e, koopman, req. van cusati~ tegen ~ 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhag• 
van 17 Juni 1949, waarbij, met vemietigin& 
in hoger beroep van een mondeling v0nniJ . 
van den Bijz. Politierechter bij de Rechtban 
te 's-Gravenbage van 28 Febr. 1948, req. tC! 
zake van ,.niet opzettelijke overtreding va, 
bij of krachtens het Deviezenbesluit 1945 g~ 
geven voonchriften'' met aanhaling van de 

artt:. 20, 32 en 33 Deviezenbesluit 1945 en 23 
Ir. werd veroordeeld tot een geldboete van 
9ijftig gulden, bij gebreke van betaling ~n 
9erhaal te vervangen door hechteni1 van tien 
dagen, met verbeurdverklaring van het inbe
jlaggenomen geldsbedrag van 52 5 gulden; 
(Gepleit door Mr S. van Oven, adv. te 
-.-Gravenhage, Red.). 

' Concluaic Adv.-Gen. Mr Langemeijer: 

Het enige cassatiemiddel in deze betwist 
Ie bewijsmotivering, met name van deze bij
,onderheid: dat in redelijkheid moest wor
den aangenomen dat het geld bestemd was 
voor uitvoer naar het buitenland in strijd met 
de bestaande voorschriften. Terecht naar ik 
tneen. De Politierechter had beweren geacht 
dat de verdachte opzettelijk had gehandeld. 
Gezien de aard van de handeling was dan de 
bestemming van het geld voor verboden uit
voer zeker redelijkerwijze aannemelijk. Het 
Bof echter achtte verdachte'• opzet niet be
wezen. Met enkel het dossier voor ogen en 
met name gezien het proces-verbaal van de 
zitting van het Hof, dat men zich niet meer 
summier zou kunnen voorstellen, is het oor
deel van de Politierechter beter te begrijpen. 
Echter dit te beoordelen is niet onze taak en 
is ook niet mogelijk met enkel de gegevens 
die ons ten dienste staan. Nu zou onopzette
lijk handelen van req. geenszins behoeven uit 
te sluiten, dat het geld voor onwettige uit
voer bestemd was. Men zou bijvoorbeeld geld 
kunnen smokkelen door het in iemands ba
gage buiten diens weten te verbergen en met 
iemand aan gene .zijde van de grens af te 
spreken, dat hij het geld zal opvragen. Ech
ter, voor het bewijs van de bestemming zal 
dan van iets dergelijks moeten blijken. In dit 
geval echter heeft het Hof de bewijsmiddelen 
van de Politierechter overgenomen en deze 
leiden tot de slotsom, dat het geld voor uit
voer bestemd waal alleen langs de tuasen
schakel van de bedoelingen van de verdachte. 
Deze schakel heeft het Hof door zijn vrij
spraak doen wegvallen. 

Ik concludeer dat Uw Raad het arrest 
waarvan beroep vernietige en de zaak ver
wijze naar een aangrenzend Hof teneinde 
haar met inachtneming van de gegeven vrij
spraak op het bestaande hoger beroep op
nieuw te berechten en af te doen. 

De Hoge Raad, cm.; . 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,,S. althans v. t. van de artt. 5, 15c, 20, 32, 

35 Deviezenbesluit 1945, 5, 6, 1 E 135~ 350, 
358, 359, 398 Sv.; 

daar het bewcsenverklaarde niet uit de 
gebezigde bewijsmiddelen kan worden afge. 
leid, met name niet, dat verdachte heeft me
dcgevoerd, terwijl in redelijkheid moest wor
den aangenomen, dat het celd bestemd was 
voor uitvoer naar het buitenland in strijd met 

· de bestaande voorschriften;" 
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o. dat bij het batrcden arrea, met qualifi~ 
catie en strafopleumc als . voormeld. ia be
wezen verklaard, dat req. wonende te '1-Gra.., 
venhqe op of omatreeka 4 Mei 1947 te Roo-. 
ac:ndaal niet opzettelijk anden dan krachtens 
de ïncevo)ge art. 20 Deviezenbesluit 1945 
verei1te vergunninc heeft medegevoerd eCll\ 
bedrag van f 525~ terwijl in redelijkheid 
mOClt worden aangenomen dat dat geld be
stemd was voor uitvOCI' naar het buitenland 
in strijd met de bestaande voonchriften; 

1\ a. v. het middel: 
0. dat dit aldua ia toegelicht dat, nu het 

Hof heeft bewezen verklaard dat req. het 
hem telaste gelegde niet-opzettelijk heeft be
gaan, de bewezenverklaarde bestemming tot 
uitvoer niet uit de bewijsmiddelen kan wor
den afgeleid, daar toch de bepaling van art. S 
onder 15c Deviezenbesluit 1945, dat onder 
uitvoer wordt begrepen het medevoeren van 
roerende goederen, indien in redelijkheid 
moet worden aangenomen, dat deze 1oederen 
bestemd zijn voor uitvoer in atrijd met de be
staande vooracbriften. aldus moet worden op-• 
gevat dat iemand, hetzij degene diC-de goede
ren medevoert hetzij een ander die hem die 
goederen doet medevoeren, daaraan die be
stemming heeft gegeven; 

0. dat deze sieDBwijze niet juist i1, daar de 
betreffende bepaling voor het aanwezig zijn 
van die bestemming niet vereist dat eni& 
penoon die uitvoer beoogde, doch alechta dat 
de feitelijke omstandigheden medebrengen 
dat die goederen bij een normalen iang van 
zaken .zullen worden uitgevoerd; 

dat de rechter kon bewezen verklaren dat 
in redelijkheid moest worden aangenomen 
dat genoemde bestemming aanwezig was op 
grond van de opgave van req., dat hij zonder 
de vereiste vergunning een bedrag van 525 
gulden heeft medegevoe:rd.. welk bedra& hij, 

· indien de visitatie-ambtenaar bij de Douane 
het niet zou hebben ontdekt, nam het buiten
land zou hebben uitgevoerd; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

:.19 November 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Prijsvormingabealuit 1941, art 
6). 

De Calculatiebeacbïkking Schoenen 
No. 1 verplicht in art. 2 den fabrikant 
enkel in een calculatie vast te leggen 
hoe hij tot zijn prijsvomûng is gekomen, 
waarnaast art. 6 lid 3 Prijavonningsbe
aluit 1941 hem een geheel andere plicht 
oplegt, te weten om een adminiatratie te 
voeren en te bewaren, welke de over
heid, die de calculatie van den fabrikant 
geenszine zonder meer heeft te aanvaar
den, in staat stelt ~ gevormde prijzen 
te controleren. De artt. S en 6 der Cal
culatiebmchikking leggen den fabrikant 
al evenmin bijzondere verplichtin&en op, 
die reeda vallen onder de verplichting 
omschl'even in voormeld art. 6 lid 3. 
welk voorschrift derhalve in deze toe
passing kon vinden- Mitadien kunnen 

het 2de en 3de oadr:nleel van het miQ. 
del. handelend over de niet-toepemc
lijkbeid van de artt. 2. 3 en 6 der Calcu· 
Jatiehacbikki:n op het telutaeleade 
geen doel treffen. (Ancien Adv.-Gea.. 
Langcmeijer). 

De rechter mocht, in aanmerking ne.
mend dat het Prij1vorming1bealuit 1941 
openbaar werd bekend gemaakt, .zondor 
nader bewij1 vaatatellen, dat req. kon · 
weten dat hij tot het voeren van een 
kostprijsadministratie verplicht wu. 

Op het beroep van J. L. van G., te Moer
geatel, van beroep Schoenfabrikant, req. van 
caaatie tegen een mondeling vonnis van den 
Bijz. Politierechter bij de Rechtbank te 
Breda van 7 Maart 1949, waarbij in hoger 
beroep, met vernietiging van een door den 
Tuchtrechter voor de Prijzen te Breda op 18 
Juni 1947 gewezen vonnis, rcq. ter zake van: 

.,een voorachrift gegeven krachtens de artt. 
3 of 4 der Prij10pdrijvings- en Hamsterwet 
1939 niet nakom~ ,,mede 1epleegd", met 
aanhaling der artt. 3, 4, 12 en 20 dier wet, 
1, 2, 4 der wet van 11 Mei 1946 S. G 116, 
1, 5, 11, 21 en 30 Besluit Ber. Econ. Delicten, 
6 lidl en 10 Prijavonninpbealuit 1941 jUDCto 
art. 2 eo 8 der Verordening Prijzen, en het 
Besluit van den Minister van Handel, Nij
verheid en Landbouw van 8 Nov. 1944, 14a. 
b, c, d, 23, 4 7 en 91 Sr., voorwaardelijk ia 
veroordeeld tot een geldboete van tien dui
zend gulden; (1cpleit door Mr K. van Rycke
~ adv. te '■-Gravenhage, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. .Langemeijer: 
Het enige in deze .zaak bepleite middel 

zoekt lange verschillende wegen het betoog te 
leveren van ~ enkele stelling, namelijk 
deze: de schuldigverklaring van verdachten 
aan overtreding van art. 6 lid 3 van het Prijs
'ftl'mÎnpbesluit 1941 verliest uit het oog, dat 
niet dit algemene voonchrift op rcquiranten 
toepalSelijk was, maar de bij%ondcre regeling 
van de toenmaals geldende Calculatiebe
acbikking Schoenen No. 1, althana. zo naast 
die laatste receliug DOi bija:ondele ciaen uit 
het Prijsvormingsbealuit mochten kunnen 
worden afgeleid, kan aan requiranten niet 
worden aangerekend, dat zij dit niet hebben 
begrepen. 

Ik meen dat de sleutel van de 1controvene1 

die de verbalisanten, de Tuchtrechter voor de 
Prijzen en de Politierechter enerzijds, de re
quinm.ten en hun raadslieden anderzijds va
deeld houdt, aijn oonprong vindt in een dia
cn:pantic tuaaen aan de ene kant de siena
wijze van de verbalisanten, welke ook de 
Tuchtrechter in de overwegingen van zijn 
vonnis heeft neercelegd, en aan de andere 
kant de oproeping ter verantwoording. De 

1 verbaliaanten toch meenden een cm:rtreding 
te constateren van de leden 2 ,en 3 van het 
Prijsvormingsbaluit en ook de Tuchtrechter 
in sijn weerleaing van het verweer van de 
verdachten gaat van de.selfde 1edachtengang 
uit. waar hij overweegt, .,dat YCl'dachte nu 

1 ,w:1 doet voorkomen dat de hoogte en het tot 
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stand komen der prijzen te allen tijde op een
voudige wijze aan de hand van de door hem 
opge1telde calculaties kon worden gecontro
leerd, doch verdachte daarbij voorbijziet, dat 
uit deze calculaties in genen dele blijkt of de 
berekende prijzen wettelijk geoorloofd sijn''. 
Deze overweging is naar mijn mening juist 
op zich zelf, maar verliest uit het oog, dat de 
oproeping ter verantwoording enkel 1telt, 
dat de hoogte en het tot stand komen der 
prijzen niet te allen tijde konden worden ge
controleerd (art. 6, lid 3), maar niet ook dat 
uit de administratie niet blijkt dat de prijzen 
wettelijk geoorloofd waren. (art. 6, lid 2). 

Wanneer nu de geachte 'raadsman in cas
satie betoogt, dat de Calculatiebeschikking 
Schoenen No. 1 zodanige voorschriften in
hield, dat het vereiste van art. 6 lid 3 daar
door in bijzondere gedaante ie uitgewerkt, 
zodat enkel die Calculatiebeschikking als de 
bij•ondere regeling op requiranten toepasse
lijk was, dan ia hij naar mijn mening in dat 
betoog geslaagd. Immen naleving van de 
voorschriften der Calculatiebeachikking moet 
leiden tot het door art. 6 lid 3 geëiste resul
taat. Hetzelfde betoog zou echter niet op
gaan met betrekking tot lid 2; voor de beoor • 
deling toch van de wettelijke geoorloofdheid 
der prijzen kan de voor een belangrijk deel op 
schattingen beruatende berekening volgens 
de Calculatiebeschikking Schoenen niet vol
doende zijn. Tegenover lid 2 ie de beachik
king dus geen lex specialis. De slotsom uit het 
tot dusver betoogde zou dus wezen, dat re-

• quiranten in werkelijkheid wel in overtreding 
zijn geweest, doch het hun bij oproeping te
lutegelegde niet bewezen was en, ware het 
wel bewezen, niet onder de toegepaste bepa
ling, art. 6 lid 3 Prijevonningabesluit, zou 
.sijn gevallen. 

Nu heb ik tot dusver buiten beechouwing 
gelaten, dat het cassatieberoep niet gericht is 
tegen het vonnis van de Tuchtrechter, maar 
tegen dat van de Politierechter, waarbij het 
eerste werd vernietigd. De Politierechter 
heeft zich losgemaakt van de uitvoerige ar
gumentatie van de Tuchtrechter en kennelijk 
betekenis gehecht aan het feit, dat de requi
ranten volgena het proces-verbaal van de 
zitting verklaarden, dat zij een onvolledige 
administratie der grondstoffen, geen voor
raadadministratie der halffabrikaten en 
evenmin een kostprijsadministratie voerden. 
In verband hiermede heeft blijkbaar de Po
litierechter overbodig geacht een ander ver
weer van requiranten te notuleren dan dat %ij 
niet wisten tot het voeren van een voorraad
en een kostprijsadministratie verplicht te 
zijn. Nu zijn echter de begrippen "voorraad,,_ 
en "kostprij1admini1tratie" geen begrippen, 
die worden omachreven in de Calculatiebe
achikking Schoenen No. 1, noch overigens , 
in het Prijsvorminpbesluit. In verband met 
de verklaring van cetuige Matla kan die van 
requirant miuchien nog dragen de vage be
wezenverklaring overeenkomstig de aan art. 
6 lid 3 Prijzenbeachikking ontleende telaste
legging, maar dan niet in een zin waarin %ij 
tevena overtreding van de 1peciale regeling 

van de Calculatiebeschikking zou imluiten. 
De slo1:9om uit dit alles ia naar mijn me

ning, dat van het middel onderdeel 1 ge
grond ia. Het bewezenverklaarde levert in dit 
geval geen overtreding op van het toepaue
lijk geachte voonchrift. Punt 2 komt naar 
mijn mening niet aan de orde, omdat het 
slechts een rechtsbeschouwing van de Politie
rechter (het vereist zijn van een koatprijs
admini1tratie) aanvalt, die toevallig aan het 
licht treedt, maar geen essentieel bestanddeel 
in de opbouw van het vonnis ÎL Punt 3 ia niet 
gegrond omdat de bewezenverklaring in de 
vage betekenis die de Politierechter daaraan 
klaarblijkelijk heeft gehecht nog wel vol
doende gemotiveerd ia. 

• Een afzonderlijke bespreking eiat nog punt 
4: bewij■ zou ontbreken voor de "bewezen
verklari~' (in werkelijkheid gaat het om de 
verwerping van een verweer), dat. requiran
ten konden weten tot het voeren van een 
kostprijsadministratie verplicht te :zijn. Ik 
merkte reeds op, dat deze verplichting in 
werkelijkheid wel gold, namelijk op grond 
van het in de telastelegging verwaarloosde 
art. 6, lid 2 van bet Prijsvormingsbesluit. Dat 
requiranten dit konden we~, be~fde naar 
mijn mening geen afzonderhJk beWlJL Voor
eerst mag in beginsel worden aangenomen. 
dat. zoal niet iedereen de wet kent, hij haar 
toch kan kennen. Hiervan mag de recht.er 
uitgaan, zo lang niet ~lijkt van een bi~~n
dere omstandigheid d1e aan het verkrijgen 
van die kennia heeft in de weg gestaan. Bo
vendien echter: zelfs al zou men aannemen, 
dat er wettelijke voorschriften aijn, die zo 
weinig voor de hand liggen dat men aan de 
verdachte geheel in het algemeen geen ver
wijt kan maken dat hij ze niet kent, dan toch 
is de vraag, welke eisen men op dit stuk aan 
de justitiabele mag stellen niet een feitelijke 
maar een rechtsvraag, die de rechter dus be- · 
oordeelt zonder steun van bewijuniddelen. 
De motivering die de Politierechter geeft van 
zijn verwerping van het desbetreffende ver
weer van requiranten, namelijk dat requiran
ten niet aannemelijk hebben gemaakt, dat zij 
hun verplichting niet konden kennen, alles
zins afdoende motivering. 

Ik concludeer dat Uw Raad gezien de ge
grondheid van onderdeel 1 van h~ f!liddel 
de vonnissen waarvan beroep vermetige en 
de requiranten ontsla van alle rechtsvervol
ging. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meuten; 
Gelet op het middel van caasatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
,,S. en/of v. t. der artt. 1 Sr., 3 Prijaopdrij

vings- en Hamsterwet 1939, 6 Prijavormings
besluit 1941, 1 Besluit berechtinc economi
sche delicten, 350,351,352,358 en 359 Sv.; 

t. doordat art. 6 lid 3 Prijwormingabe
aluit 1941 aan overtreding waarvan req. is 
IChuldig verklaard, voor een achoenfabrikant 
als req. niet meer ia dan een algemene wette
lijke beginselverklaring zonder normgevende 
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strafrechtelijke betekenis, immers in de voor 
req. ten volle gegolden hebbende artt. 2, 3 en 
6 der Calculatiebeschikking Schoenm. no. 1 
(hierna te noemen "C.B.S.") tot in bijzon
derheden ia geregeld welke administratiever
plichtingen req. had, zodat alechta die bij
zondere regeling voor req. gold. 

blijkende de juistheid dezer stelling daar
enboven uit de Ministeriële Beschikking van 
27 April 1949, betreffende de vrijlating van 
de prijzen van schoenen, waarbij in tegenstel
ling tot de overige op schoenen en schoen
fabrikanten betrekking hebbende prijsvoor
schriften van algemene aard, het Prijavor
mingsbesluit 1941 niet in art. 2 dier Beschik
king is vermeld, 

zodat de ten laste van req. bewezenver
klaarde overtreding van art. 6 lid 3 Prijsvor
mingsbesluit 1941 voor een achoenfabrikant 
als req. geen strafbaar feit oplevert; . 

2. doordat noch uit de C.B.S., noch uit 
enig ander wettelijk voorschrift blij,kt, dat 
req. verplicht zou zijn tot het voeren :van een 
kostprijsadministratie, . 

immers req. slechts verplicht is tot ~o
ming van de artt. 2, 3 en 6 C.B.S., 

zodat de bewezenverklaring geen voldoen
de feitelijke gegevens bevat, waaruit zou vol
gen, dat req. art. 6 lid 3 Prijsvormingabesluit 
1941 of enig ander wettelijk voorachrift zou 
hebben overtreden; 

3. doordat het vonnis .. op grond van de 
gebezigde bewijsmiddelen niet heeft kunnen 
bewezenverklaren, dat uit het ontbreken van 
een voorraadadministratie, - die in werke
lijkheid, blijkens de in het dossier aanwezige 
stukken niet ontbrak -, en uit hei ontbreken 
van een kostprijsadministratie volgt, dat de 
hoogte en het tot standkomen der ( ver
koops )prijzen niet te allen tijde op eenvou
dige wijze kunnen worden gecontroleerd, 

daar die gevolgtrekking , eerst zou kunnen 
worden gemaakt~ indien de admi~1tratieve 
bescheiden als bedoeld in de artt. 2., 3 en 6 
C.B.S. zouden hebben ontbroken, waarvan 
echter niets is telaategelegd of gebleken; 

4. doordat het vonnis, zon~ vermelding 
van enig bewijsmiddel" niet heeft kunnen be
wezenverklaren, dat req. kon weten, dat hij 
tot het voeren vl;ln een kostprijsadministratie 
verplicht was; 

O dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van· req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld: 

,,dat hij in _het jaar 1945 te .Moergesb:l, ~ 
beherend Vennoot van de Command1ta1re 
Vennootschap A. van G. Schoenfabrieken, ~ 
samen en in vereniging met de andere behe
rende vennoten L. A. van.G. en A. J. van G., 
door het niet voeren van een voorraad- en 
Kostprijsadministratie de prijzen der door 
hen verkochte schoenen niet zodanig heeft 
geadministreerd, ,dat de hoogte en het tot 
stand komen dezer prijzen ~ allen tijde op 
~voudige wijze kon worden gecontroleerd, 
zulks terwijl hij kpa weten dat hij hiertoe 
krachtens wettelijk voorachrift verplicht was; 

O. dat bij pleidooi alsnog is verkl~ard dat 
niet wordt volgehouden dat art. 6 lid 3 van 

het Prijsvormingsbesluit 1941 geen strafrech
telijke norm zoude zijn, maar 111 gehandhaafd 
de bewering dat deze algemene norm niet op 
Schoenfabrikanten als req. van toepassing is; 

0. dat het middel in .zijn eerste onderdeel, 
beperkt als hierboven aangegeven, steunt op 
de bewering dat de verplichting tot admini
stratie welke in art. 6, lid 3 van het Prija
vormingsbesluit 1941 in het algemeen is ge
geven, voor den fabrikant van Schoenen in 
het bijzonder ia uitgewerkt in de artt. 2, 3 en 
6 der Calculatiebeschikking Schoenen no. 1, 
zodat t.a.v. req. alechts deze bijzondere rege
ling in aanmerking kan komen; 

0. echter dat de voormelde Calculatiebe
achikking in art. 2 den fabrikant enkel ver
plicht in een calculatie vaat te leggen hoe hij 
tot zijn prijsvorming ia gekomen, waarnaast 
het 3e lid van art. 6 van het Prijevormings
besluit 1941 hem een geheel andere plicht 
oplegt, te weten om een administratie te voe
ren en te bewaren, welke de overheid, die de 
calculatie van den fabrikant geenszins zonder 
meer heeft te aanvaarden, in staat stelt de 
gevormde prijzen te controleren; 

dat de artt. 3 en 6 der Calculatiebeschik
king den fabrikant al evenmin bijzondere 
verplichtingen opleggen, die reeds vallen on
der de verplichting omschreven in voormeld 
art. 6, 3e lid, welk voonchrift derhalve in 
deze toepassing kon vinden; 

0. dat het bewezenverklaarde het feit op
levert bedoeld in art. 6-, 3e lid van het Prijs
vormingsbealuit 1941, en zoals hoger over
wogen, dit voorschrift in deze toepassing 
mocht vinden, dat mitsdien het tweede en 
derde onderdeel van het middel, handelend 
over de niet toepasselijkheid van de artt. 2, 
3 en 6 van de Calculatiebeschikking Schoe
nen no. 1 op het telastcgelegde, geen doel 
kunnen treffen; 

0. dat ten slotte ook het vierde onderdeel 
faalt, daar de rechter, in aanmerking nemend 
dat het ·-Prijsvormingsbesluit 1941 openbaar 
bekend werd gemaa~ .zonder nader bewijs 
mocht vaststellen dat req. kon weten dat hij 
tot het voeren van een kostprijsadministratie 
"Rrplicht was: 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

19 November 1949. UITSPRAAK van de 
· Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renbesluit belastin&dienst artt. 15 en 
160; Besluit Bezettingamaatregelen S. E 
93 artt. 14 en 21). 

De intrekking. van een verplaatsing1-
besluit van een ontvanger, welke ver
plaabling nog niet geëffectueerd was, 
heeft niet het karakter ener nieuwe ver
plaataing. 

Door dat intrekkingabesluit ia de fei
telijke grondslag voor een toepas1ing 
van art. 160 komen te vervallen, omdat 
nu geen ontvangkantoor behoefde te 
worden vervuld. 

De Minister van financiën was tot~ 
trekking bevoegd; de belangen, van de 
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eent-bclanghebbc:nde werden daardoor 
niet geschaad en ook niet die van der
den. 

De door de aecrearis-generaal aange
brachte wijzigingen in de artt. 160 en 
161 van het Ambtenarenbesluit belas
tingdienst zijn buiten werking getreden 
naar gdang het grondgebied van het 
Rijk i~ Europa door de vijand is ont
ruimd. Mede gelet op art. 21 gold dus 
de oude tekst dier bepalingen weer. 

E., wonende te V., eiaer in hoger beroep, 
tegen: 

de Minister van Financiën, gedaagde in ho
ger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twist.geding: 
0. dat eiser, ontvanger der directe belas-

tingen te V •• bij een op 2 Mei 1949 bij het 
Ambtenarengerecht te Roermond ingekomen 
klaagschrift in hoofdzaak heeft gesteld, dat 
hij binnen de daarvoor aangegeven tijd had 
gesolliciteerd naar het vacante kantoor der 
directe belastingen te R. A, maar aldaar niet 
hij is benoemd, doch njn ambtgenoot S., die 
in rangorde achter hem staat, waardoor hij in 
.ájn materiële en morele belangen als amb
tenaar is getroffen; en dat eiaer, naar met 
name blijkt uit de verduidelijking, namens 
hem gegeven ter terechtzitting van voormeld 
Ambtenarengerecht van 4 Aug. 1949, met 
dat klaagschrift heeft bedoeld in beroep te 
komen tegen de weigering van gedaagde om 
hem in Rotterdam te benoemen en te vorde
ren nietig-verklaring van die weigering met 
gedekt-verklaring van de nietigheid en ver
oordeling van gedaagde tot een achadever
peding aan hem van f 10.000; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 18 Aug. 1949 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
eiaen beroep ongegrond heeft wrldaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep ia gekomen en op de bij het 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht die uitspraak te vernietigen e-n ge
daagde's weigering hem te benoemen tot ont
vanger ven het te kantoor R. van de directe 
belastingen van de te klasse A, althans hem 
naar dat kantoor te verplaatsen, alsnog nie
tig te verklaren, zulks met gedekt-verklaring 
van de nietigheid en toekenning aan hem 
van een adequate echadevergocding tot het 
gevraagde bedrag; 

0. dat Mr Wesseling, voornoemd, als ge
machtigde van gedaagde bij contra-memorie 
heeft verzocht het beroep van eiaer onge
grond te verklaren en de aangevallen uit
spraak hetzij met overneming hetzij met 
aan~lling of verbetering der gronden te be
krachtigen; 

In rechte: 
0. dat in het onderhavige geding moet 

worden beslist, of de, uit het na te melden 
besluit van 11 April 1949 gebleken, weige
ring van gedaagde om eiser, die bij Konink
lijk Besluit van 2 7 Dcc. 1932 Wás benoemd 

tot ontvanger der invoerrechten en accijnzen 
te V. en aldaar sedert 1942 als ontvanger der 
directe belastingen werkzaam was, te ver
plaatsen naar het le kantoor der dire!cte be
lutingcn te R., kan worden aangetast op e~n 
der gronden, omaohreven in art. 58, eerste 
lid, der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat daartoe allereerst moet worden 
vastgesteld, hoe de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften luiden; 

O. hieromtrent, dat in de artt. 160 en 161 
van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst 
(Koninklijk Besluit van 30 Dec.. 1927, meer
malen gewijzigd), mals dit besluit luidde 
v66r de wijRgingen, daarin aangebracht bij 
besluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën van 14 Juli 
1942, was bepaald: 

art. 160: ,,Indien voor benoeming tot of 
verplaatsing in eenig ambt gelegenheid tot 
sollicitatie is gegeven, wordt van de bevoeg
de sollicitanten die geacht worden de noodige 
geschiktheid en bekwaamheid te ~tten, de 
oudste in dienst bij de administratie be
noemd of verplaatst."; 

art. 161: ,,Van het vorig artikel kan de Mi
nister in het belang van den dienst afwij
ken."; 

dat krachtens het bealuit van voornoemde 
Secretaris-Generaal van 14 Juli 1942 die ar
tikelen worden gelezen als volgt: 

art. 160: ,,Indien voor benoeming tot of 
verplaatsing in eenig ambt gelegenheid tot 
sollicitatie is gegeven, wordt, behoudens het 
bepaalde in het volgend artikd, van de be
voegde sollicitanten die geacht worden de 
noodige geschiktheid en bekwaamheid te be
zitten, de oudste in dienst bij de administratie 
benoemd of verp)aabt. .. ; 

art. 161: ,, Van het bèpaalde in het vorig 
artikel kan worden afgeweken in het bela:ng 
van den dienst, alsmede in geval bij de open
stelling voor ,ollicitatie kenbaar i■ gemaakt 
dat de vervulling van de vacature bij keuze 
zal geschieden."; 

dat voormeld bealuit van 14 Juli 1942 moet 
worden aangemerkt als een bezettingsrege
ling, gelijk bedoeld in art. 1, onder 4, van het 

· Besluit bezettingsmaatregelen ( Staatsblad 
E 93) en dat het, met toepassing van art. 14 
van het Besluit bezettingsmaatregelen, naar 
gelang het grondgebied van het Rijk in Eu
ropa door de vijand ia ontruimd, buiten wer
king is getreden; 

dat mibldien, mede volgens art. 21 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen, ten tijde dat 
de door eiser aangevallen weigering werd 
uitgesproken, niet gold de hiet'boven laatst
vennelde, maar - zoals ter terechtzitting 
door gedaagde's gemachtigde trouwens uit
drukkelijk is erkend - de eerstvennelde 
tekst der artikelen 160 en 161 van het Amb
tenarenbesluit Belastingdienst; 

0. dat voorts uit de gedingstukken blijkt: 
dat gedaagde bij besluit van 5 Jan. 1949 

de ontvanger der directe belastingen, invoer ... 
rechten en accij~en S. heeft verplaatst van 
het le kantoor der directe belastingen te R. 
naar het kantoor der accijnzen aldaar, met 
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bepaling dat hij het beheer van eerstge
noemd kantoor zou overgeven op 30 Maart 
1949 en het beheer van laatst&enoemd kan
toor zou overnemen op 31 Maart 1949; 

dat gedaagde, gelet op art. 158 van het 
Ambtenarenbesluit Belastingdienst, op 22 
Maart 1949 het voormelde le kantoor der di
recte belastingen te R., hetwelk was gerang
schikt in de le klasse B, met ingang van 1 
Mei 1949 heeft gerangschikt in de le klasae 
At eijnde een hogere klasae; 

dat gedaagde op 22 Maart 1949 voorts de 
termijn voor mededinging naar dit kantoor 
heeft opengesteld tot 1 April 1949, Z\J,lka on
der de - blijkens het vorenoverwogene rech
tens waardeloze - bepaling, dat de vervul
ling van dit kantoor bij keu.ze zou geschie
den; 

dat gedaagde vervolgens op 23 Maart 1949 
he!)ft bepaald, dat de op S Jan. 1949 bevolen 
verplaatsing van de ontvanger S. zal ingaan 
op een nader vast te stellen datum; en 

dat gedaagde bij besluit van 11 April 1949 
die verplaatsing heeft ingetrokken; 

O. dat eiser het standpunt inne~t, dat 
de.ze intrekking van de verplaatsing practiach 
de betekenis heeft van een nieuwe verplaat
sing van S. en deze verplaatsing in strijd is 
met art. 160, voormeld, omdat hij, ei1Cr, die 
tijdig- een sollicitatie had ingezonden, ouder 
in dienst was dan S.J zodat ook de daaruit 
gebleken weigering hem, eiser, te verplaatsen 
met die bepaling 1trijdt; 

0. dat de Raad dat atandpunt evenwel 
verwerpt en van oordeel is, dat, nu de ver
plaatsing van S. niet ia ingegaan, maar hij 
ook na het verplaatsing,bealuit van 5 Jan. 
1949 aan het le kantoor der directe belastin
gen te R. werkzaam is gebleven en niet werk
zaam is geworden aan het kantoor der ac
cijnzen aldaar, de toen besloten verplaatsing 
niet is verwezenlijkt en de intrekking van het 
verplaataingsbealuit dan ook niet de bcte
kenia heeft van een nieuwe verplaatsing; 

O. dat door het intrekkingsbesluit tevens 
de feitelijke 1rond1lag voor een toepa11ina 
van art. 160, voor~eld, is komen te verval
len, aangezien ingevolge art. 1 S van het 
Ambtenarenbesluit Belaetingdiemt de gele
genheid tot !!IOllicitatie wordt gegeven, indien 
een ontvanckantoor moet worden vervuld, 
doch het le kantoor der directe belastingen 
te R. niet behoefde, zelfs niet kon worden 
venruld, vermits de ontvanger S. aldaar 
werkzaam bleef; 

0. dat voorts de bevoegdheid van gedaag
de het verplaatsingsbesluit in te trekk"en, 
naar '• Raad■ oordeel, niet kan worden ont-
kend. nu deze intrekking niet plaats had ten 
nadele van de cent-belanghebbende, S~, en 
ook niet kan worden cezegd, dat daardoor 
rechten van derden, en met name van ei.er, 
sijn aangetast; 

dat immers niet alleen eiser tengevolge 
van de intrekking van het verplaatsingsbe
sluit in precies dezelfde poaitie kwam te ver
keren als wamieer het verplaatsin&abealuit in 
het aeheel niet wu aenomen, maar ook 
geenuins YllStataat, dat, illdien de verplaat-

sing van S. naar het kantoor der accij~en te 
R. wel was doorgegaan, gedaagde juist eiser 
had moeten verplaatsen naar het le kantoor 
der directe belastingen aldaar; 

dat toch - nog afgezien van de door ge
daagde ontkennend beantwoorde vraag, of 
eiaer, die te V. werkzaam was aan een kan
toor der 3e klasse en die in Nov. 1948 reeds 
64 jaar oud was 1eworden, werd geacht de 
nodige geschiktheid en bekwaamheid te be
zitten voor het in de le klasse A gerang
schikte kantoor te R. - gedaagde ingevolge 
art. 161, voormeld, bevoegd was van art. 160 
af te wijken in het belana' van de dienst; en 

dat, daar ook S. behoorde tot de sollicitan
ten voor het le kàntoor der directe belastin
gen te R., en hij reeda geruime tijd aan dit 
kantoor werkzaam was. en, naar was geble
ken, voor het ontvangerachap aan dit kantoor 
bij~onder geschikt en bekwaam was, stellig 
moet worden geoordeeld, dat het dienstbe
lang meebracht de tewerkstelling van S. aan 
dat kantoor te beatendigen; 

0. dat hieruit tevem volgt, dat voor het 
onderhavige geding irrelevant is of, wat na
mens ~edaagde is gesteld, maar vanwege eiser 
is bestreden, gedaagde bevoegd zou zijn ge
weest het le kantoor der directe belastingen 
te R. in een hogero klaue te rangschikken 
ook zonder de gelegenheid tot sollicitatie 
open te stellen; 

dat de Raad te dien aana:ien echter doet 
opmerken, dat eiser zich voor 2.ijn stand
punt alechtl beroept op een volgens hem 
bestaande gewoonte en op de gehele wette
lijke regeling van de rechtepositie der ont-
vangers, doch niet op een toepasselijk aJ&e
meen verbindend voorschrift; 

dat bovendien de met bijzondere waarbor
gen omringde rechtspositie der ontvangers in 
beginsel geenszins wordt aangetast, indien 
wordt toegelaten, dat een ontvangkantoor in 
een hogere klasse wordt gerangschikt, zon
der dat daartoe upres een vacature wordt 
geschapen; 

0. dat uit het eerder overwogene volgt, 
dat de weigeriq van gedaagde om eiser te 
verplaatsen naar' het le kantoor der directe 
belastingen te R. niet in strijd is met art. 160 
en art. 161 van het Ambtenarenbesluit Be
lastingdienst; 

0. dat de Raad ook geen ander toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift bekend 
is. waarmee die weigerinc zou strijden; 

0~ dat nu nog overblijft te beoordelen, .o1 
gedaagde met die weigerilli van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor de 
bevoegdheid ia 1eceven; 

0. dienaangaande, dat gedaagde's handel
wijze, zoala hierboven in de 4e rechtsoverwe
ging omachrevcm, weliswaar een vreemde in
druk moet maken, maar de Raad niettemin 
aanvaardt hetgeen vanwege ,iedaagde uit• 
drukkelijk ia gesteld, dat gedaagde aanvan
kelijk had be■loten de voorgenomen ver ho. 
&ing in klaaae van het onderhavige kantoor 
te doen plaats hebben met vacantstelling van 
het kantoor, maar hierop is teruggekomen, 
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toen hem bleek, dat hij geen voldoend beeld 
had· gehad van de waarde van de ontvanger 
S. voor dit kantoor en dat deze -ontvanger 
een zeer voortreffelijk beheer had gevoerd 
en voor dat belangrijke kantoor een bijzon
dere geschiktheid en bekwaamheid had; 

dat mitsdien moet worden aangenomen• dat 
gedaagde bij het hanteren van zijn bevoegd
heid om het verplaatsingsbesluit betreffende 
S. in te trekken en eiser niet te benoemen 
zich niet heeft laten leiden door enig onre
delijk- of onoirbaar motief, maar uitsluitend 
door het belang van de dienst; 

0. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
eisers beroep bij ·de aangevallen uitspraak 
terecht ongegrond is verklaard, zodat die uit
spraak moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

1 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 25h). 

Appellant,· die onderwijs geeft aan de 
H.B.S.-afdeling van een tweetal lycea, 
moet geacht worden middelbaar onder
wijs te geven in de zin van art. 25 eerste 
lid onder h en ·i1 dus ten onrechte als 
raadslid toegelaten. 

Wij JULIANA, eru:.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Th. Th. Giele te Hulst (Z), tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeesland van 12 
Aug. 1949, no. 2413/189, 3e Afdeling, inzake 
zijn niet-toelating als lid van de raad, der 
gemeente Hulst; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
Nov. 1949, No. 1502/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Nov. 1949, No. 
31195, afdeling Binnenlands Bestuur bureau 
Bestuurszaken; 

0. dat de raad der gemeente Hulst in zijn 
vergadering van 29 Juli 1949 besloot met 6 
tegen 4 stemmen de heer Th. Th. Giele als 
lid van de raad toe te laten; 

dat, nadat de burgemeester van Hulst van 
dit besluit bij Ged. Staten van Zeeland in 
beroep was gekomen, dit college bij boven
genoemde· beschikking met vernietiging van 
het raadsbesluit heeft besloten de heer Oiele 
voornoemd niet toe te laten als lid van de 
raad der gemeente Hulst zulks onder meer 
op de overwegingen, dat . de heer Tb. Tb. 
Giele de vo)gende betrekkingen· belcleedt: 
1. leraar aan de Rooms-Katholieke Middel
bare Handelsdagschool te Hulst; 2. leraar 
aan de afdeling Hogere Burgerschool van het 
openbaar Lyceum te Terneuzen; 3. leraar 
aan de afdeling Hogere Burgerschool van het 
Rooms-Katholiek Lyceum te Hulst; dat hun 
college inzage heeft genomen van een uit
treksel uit de notulen van de ·raad der ge~ 
meente Hulst, waaruit blijkt, dat de com
missie van onderzoek geadviseerd heeft tot 
niet-toelating van de heer Th. Th. Giele, op 

grond van de onverenigbaarheid van zijn 
leraarschap met het lidmaatschap, welk voor
stel door de raad met 6 tegen 4 stemmen 
werd verworpen; dat, gelet op de daarom
trent bestaande jurisprudentie, hun college 
van oordeel isj dat-de door de heer Giele be
klede functie., hiervorengenoemd, onver
enigbaar zijn met het lidmaatschap van de 
raad; dat mitadien de heer Giele ten on
rechte i1 toegelaten; 

dat de appellan~ in, beroep aanvoert, dat 
de Rooms-Katholieke Middelbare Handels
dagschool te Hulst niet meer bestaat, maar 
een onderdeel vormt van het Rooms-Katho
liek Lyceum aldaar, blijkende uit een ge
meenschappelijke tweejarige onderbouw met 
dé afdelingen Hogere Burgerschool en Gym
nasium, en dat derhalve het vermelde, dat 
hij, appellant, leraar- is aan de Rooms-Ka
tholieke Middelbare Handelsdegschool te 
Hulst, buiten beschouwing dient te worden 
gelaten; 

dat het beroep van Ged. Staten op art. 25h 
der gemeentewet ten aanzien van de onver
enigbàarheid van de. betrekking van leraar 
aan de genoemde Lycea met het lidmaat
schap van de gemeenteraad ten onrechte ge
daan ia, aangezien -~t Lyceum een onderwij1-
instelling i1, welke de Middelbaar Onderwijs
wet niet kent en de jurisprudentie bij de in
terpretatie van de gemeentewet steeds ver• 
band heeft gelegd tussen de Middelbaar On
derwijswet, respectievelijk Lager Onderwijs
wet 1920 en art. 25h van de gemeentewet, 
waardoor onder andere leraren aan een gym• 
nasium, kweekschool voor onderwijzers en 
nijvcrheidsachool wel als -raadslid werden 
toegelaten; dat zijn functie derhalve niet 
meg worden omschreven als onderwijzer bij 
het Middelbaar Onderwijs; dat dit temeer 
niet mag gebeuren, daar de •reden, die tot op
neming van art. 25h leidde - namelijk de 
angst voor het beïnvloeden van de gemeen
teraad -door de onderwijzers van openbare 
onderwijsinstellingen van hun salariëring -
vervallen i1 door de centrale regeling daar
van en bovendien, waar bovenstaande argu
menten nog van belang zouden kunnen zijn, 
dit voor lycea niet ter zake dienende i1, daar 
deze doorgaans - en ook- in dit geval -
geen gemeentelijke instellingen ~ijn; dat het 
indertijd gebruikte tweede argument - tot 
opname van art. ash -.in de gemeentewet -
namelijk van de gelijkheid in positie van 
alle leraren ten aanzien van het lidmaatschap 
van de gemeenteraad, dat leidde tot niet
toelating van leraren der: bijzondere scholen 
tot de gemeenteraad, ;inderdaad alleen ten 
aanzien van de verhouding leraar bijzonder 
onderwijs: leraar gcm~ntelijk onderwijs, ge
bruikt ia en dit in de jurisprudentie ook zo 
begrepen i■, doordat leraren aan gymnasia; 
kweekscholen voor onderwijzers en nijver
hied99cholen wel tot de gemeenteraad toege
laten werden; dat bovendien voor kleinere 
gemeenten het belang, dat ook intellectuelen 
in de gemeenteraad zitting nemen, zeer groot 
is; daar, het aantal wetenschappelijk ge
vormden er over het algemeen ·zeer klein i1; 
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dat er dus alle reden ia om art. 25h der ge
meentewet eng te interpreteren; dat hij op 
grond van het bovenstaande· de owrtuiging 
is toegedaan, dat hij geen functie bekleedt, 
welke met het lidmaatschap van de gemeen
teraad onverenigbaar is te achten; 

0. dat. daargelaten de vraag, of het ly
ceum onderwijskundig al dan niet als een 
afzonderlijk schooltype moet worden be ... 
schouwd, de school, welke thans hier te lande 
met de naam lyceum wordt aangeduid, naar 
stellig recht is een vereniging van .een hogere 
burgerschool en een gymnasium met een ge
meenschappelijke zogenaamde onderbouw; 

dat hieruit volgt, dat de appellant, die on
derwijs geeft aan de hogere burgenchool
afdeling van een tweetal lycea, geacht moet 
worden middelbaar onderwijs te geven in de 
zin van art. 25, eerste lid, onder h, der ge
meentewet; 

dat hieraan niet afdoet hetgeen door de 
appellant naar voren ia gebracht; 

dat mitsdien de bestreden betchikking 
moet worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onz:e Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

1 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15)~ 

De omstandigheden, dat het in dienat
treden . van appellant'• dienstplichtige 
zoon zeer bezwaarlijk zou zijn voor diens 
opleiding tot een leidende functie in het 
concern, waarvan appellant directeur ia 
en dat ook de onderneming, waarin de 
dienstplichtige thans een leidende func
tie in een deel van het bedrijf bekleedt, 
schade zou ondervinden door zijn ver
blijf in werkelijke dienst, geven geen 
voldoende aanleiding om hier aanwezig 
te achten een "bijzonder geval" als be
doeld in art. 1 S eerste lid onder e. 

Wij JULIANA, em.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld 

door C. Bruijnzeel te Zaandam, tegen de be
slissing van Onze Miniater van Marine van 
19 Mei 1949, no.· PL 37293/4. waarbij aan 
zijn zoon W. Bruijnz:eel, zeem.ilicien.marinier 
der lichtin& 194 '1 uit Zaandam, vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige we
gens aanwezigheid van een bijzonder geval ia 
geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Beatour, gehoord, advies van 9 
Nov, 1949, no. 1371/11; · 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Marine van 24 Nov. 1949, no. Pa. 37293/9; 

0. dat de beslissine van Onze . Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heid. dat de dienstplichtige van het ·hem bij 
's Ministera beschikking van 5 Febr. 1947, 
no. PD. 28/1740, verleende uitstel, welk uit
stel de dienstplichtige werd verleend ten-

einde in Zwitserland. werkzaam te zijn om 
op de hoogte te komen met nieuwe fabricatie
methode'a gebruik heeft gemaakt om naar 
Suriname te vertrekken, en thans vandaar 
uit een verzoek om vrijstelling te doen, hem, 
Minister, geen aanleiding geeft de dienst
plichtige te beschouwen ala te verkeren in 
een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het concern, waaraan de naam Bruijnzeel is 
verbonden en dat onder leiding staat van 
hem, appellant, en zijn broeder, verschillen
de ondernemingen omvat; dat voor de toe
komstige hoofdleiding alleen zijn twee zonen 
voorhanden zijn, die in de onderscheiden 
takken van het bedrijf moeten worden opge
leid; dat de dienstplichtige, na in Zweden en 
Zwitserland practische ervaring te hebben 
opgedaan, thans in het houtbedrijf in Suri
name verkeert en daar een leidende functi, 
bekleedt in het zagerijbedrijf; dat de onder
neming in Suriname gesticht is met mede
werking. en deélneming van de regering tm 
exploitatie van de staatsbossen in Surina;. 
me; dat het in dienst moeten gaan van zijn 
dienstplichtige zoon zeer bezwaarlijk zou zijn 
voor deze jonge onderneming, alsmede voor 
de opleiding van zijn zoon; 

0. dat de appellant weliawaar aanvoert. 
dat het in dienst treden van zijn dienstplich
tige zoon zeer bezwaarlijk zou zijn voor 
diens opleiding tot een leidende functie in 
het concern, waarvan hij, appellant, direc
teur is. en dat ook de Surinaamse Houtmaat
schappij, waarin de dienstplichtige thans een 
leidende functie in de zagerij bekleedt, scha
de zou ondervinden door zijn verblijf in wer
kelijke dienst, doch dat deze omstandighe
den, wat hiervan ook zij, geen voldoende 
aanleiding geven om hier aanwezig te achten 
een bijzonder geval, als bedoeld in art. 15, 
eerste lid, onder e, der Dienstplichtwet, het
welk grond zou opleveren om vrijstelling te 
verlenen; 

dat ook overigens niet is gebleken van de 
aanwezigheid van zodanig bijmnder- geval; 

dat mitsdien de bestreden beslissing dient 
te worden gehandhaafd, zij het dan ook" dat 
de daarin vermelde overweging deze niet 
vermag te draien; 

dat met name het vertrekken van de 
dienstplichtige naar Suriname tijdena een 
verleend uitstel niet als grond voor de afwij ... 
zing van het verzoek kan worden aange
merkt, maar dat de beoordeling van dit ver
zoek moet worden afhankelijk gesteld van 
de plaata, die de dienatplichtige in het be
drijf van zijn vader inneemt; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Marine is belast enz:. 

(A.B.) 
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3 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Aan een uitbreidingsplan kan niet on
der alle omstandigheden de ei1 worden 
gesteld. dat het alleen betrekking mag 
hebben op gronden, die buiten de be
bouwde kom liggen. Van die eis moet 
kunnen worden afgeweken, voorzover 
dat noodzakelijk is in verband met de 
overige in het plan geregelde bestem
mingen. De aanwezigheid van zulk een 
samenhang in bestemming moet in casu 
worden aangenomen, nu het gedeelte 
van het plan, waaraan goedkeuring is 
onthouden, beoogt in de toekomst de 
no<><hakelijke verbetering te brengen in 
de toegangswegen tot de overige in het 
plan opgenomen bouwgronden. 

Wij JULIANA, enz:.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Borger tegen het ~ 
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 7 
Mei 1948, no. 39, le afdeling, houdende ge
deeltelijke niet-goedkeuring van het uitbrei
dingsplan in onderdelen voor de gemeente 

.limger; 
De Raad van State, Afdeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 Jan. 1949, No. 74/1, 6 Juli 1949, No. 
74/1/236 en 26 Oct. 1949, No. 74/1/409; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Vollnhuiavesting van 28 
Nov. 1949, No. 140475, Afdeling Juridische 
Zaken; 

O. dat Ged Staten van Drenthe bij besluit 
van 7 Mei 1948, No. 39, late afdeling, goed-· 
gekeurd hebben het uitbreidinpplan ~n on
derdelen voor het dorp Borger met daarbij 
b=horende bebouwingsvoonchriften, vastge
steld bij raadsbesluit van 31 Maart 1947, No. 
3, met uitzondering van het gedeelte ten 
oosten langs de hoofdwec door het dorp Bor
ger tegenover de kerk, gelegen tussen de bei
de gedeelten kom, waarvan de oostelijke be
grenzing van hunnentwege met een rode lijn 
op de kaart is aangegeven en voorts met uit
zondering van het voor bebouwing bestemde 
gedeelte van het perceel sectie F. No. 3213 
en de ten zuiden daarvan p:projecteerde 
straat; 

dat de beslissing van Ged. Staten onder 
meer steunt op de overwegingen, dat bij hun 
bealuit van 26 Juni 1944, B. No. 7374/3077, 
le afdeling, goedkeuring werd onthouden 
onder meer aan het gedeelte van het pi.an, 
gelegen langs de .zuidzijde van de weg -van 
het dorpscentrum naar Buinen tot aan de 
school (perceel Sectie F no. 3620) en de 
maréchauu6ekazeme (perceel Sectie F No. 
3823) aan de noordzijde van die weg, op 
grond dat dit gedeelte naar de mening van de 
Commissaris der provincie behoorde tot de 
bebouwde kom en dus buiten het plan had 
moeten worden gelaten; dat in het nu inge
zonden plan het gemeentebestuur in stede 
van met dit bezwaar rekening te houden nog 
verder is gegaan door het gebied westwaarts 
van het genoemde tot aan de hoofdweg door 

het dorp in het plan op te nemen; dat in dit 
gebied een dichte bebouwing aanwezig is, 
welke volgens het plan door twee weguit• 
mondingen op genoemde hoofdweg zal wor
den doorbroken, terwijl om de noordelijke 
van die twee uitmondingen een plein is ge
projecteerd; dat hun college bezwaar maakt 
tegen regeling van dit gebied bij uitbrei
dingsplan, nu de Woningwet voor de be
bouwde kom, voor bijzondere rooilijnen daar 
en voor het daar aanleggen van wegen, plei
nen enzovoort bijzondere maatregelen kent 
in haar artt. 2. 35 en 43, welke de belanc
hebbenden meer waarborgen bieden tegen 
ongemotiveerde krenking van hwi belancen; 
dat van toelating van het uitbreidingsplan 
als regeling voor de bebouwde kom het ge
volg .z:ou zijn, dat de artt. 10, 35 en 43 feite
lijk werden afgeschaft, welk gevolg de niet 
strikt noodzakelijke zo ruime uitleg(lin& van 
het begrip uitbreidingsplan veroordeelt; dat 
derhalve aan de strook tegenover de kerk ten 
oosten 1anp de hoofdweg tussen de beide 1e
deelten bebouwde kom aocdkeuring moet 
worden onthouden; dat. wat het plan RH 
betreft, bezwaar moet worden gemaakt t:eaen 
de wijze, waarop gedacht ia het verkeer uit 
het zuiden naar het dorp te leiden, aan&eden 
hiervoor nodig is een verbinding van de~ 
staande dorpsstraat naar de ontworpen om
leidingsweg noord-suid, :vlak ten noorden 
van het kanaal Buinen-Schoonoord, welke 
uitmonding op die opleidingsweg vanwege 
de Rijkswaterstaat naast de beide andere 
kruisingen daarvan, naar moet worden aan
genomen, niet zal worden toegestaan, tenge
volge waarvan het verkeer uit het zuiden 
niet op een bevredigende wijze het dorps
centrum zal kunnen bereiken, terwijl het zui- · 
de]ijke gedeelte van het dorp als een aoort 
appendix aan de rest zal komen t'C hangen; 
dat derhalve een nadere regeling van dit on
derdeel nodig is, waarom gocdkeurinc moet 
worden onthouden aan het voor bebouwing 
bestemde gedeelte ven het perceel 11CC1:ie F 
no. 3213 en de ten suiden daarlangs gepro
jecteerde straat; dat overigens het plan met 
de daarbij behorende bebouwingsvoorschrif
ten in het algemeen geacht kan worden de te 
verwachten ontwikkeling der bebouwing in 
goede banen te sullen leiden; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij zich met deze gedeeltelijke niet-goedkeu
ring. wat betreft het gedeelte ten oosten 
langs de hoofdwec door het dorp, niet kan 
verenigen; dat welbewust het gehele weae
deelte van de bestaande weg Borger-Buinen
Nieuw-Buinen-Stadskanaal en dat bmp de 
hoofdweg door het dorp tot de zuidelijk van 
de weg Borger-Buinen-Nieuw-Buinen-Stada
kanaal geprojecteerde weg ,roor ontaluiting 
van de bouwgronden in de Oo■terea in het 
uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp 
Borger .zijn betrokken. omdat dit gebied on
verbrekelijk behoort bij het ,nieuwe trac6 van 
de provinciale weg Rolde-Borger-Nieuw• 
Buinen-Stadskanaal; dat de bestaande weg 
te veel wordt gehinderd door dorpsbebou
wing en bovendien in het dorp een tweetal 
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vrijwel haabe bochten heeft; dat door het 
nieuwe trac~ een radicale oplossing van het 
verkeer oost-west en noord-zuid, zowel in als 
buiten het dorp, wordt verkregen en dat hij 
niet kan inzien, waarom hier een regeling 
door middel van de bepalingen van de artt. 
2, 35 of 43 der Woningwet voorkeur zou ver
dienen boven een regeling middels het uit
breidingsplan; dat naar zijn gevoelen deze 
regeling veel meer behoort .te worden getrof
fen binnen de · sfeer van het uitbreidingsplan 
dan bij wijse van bijzonder rooilijnvoor
achrift. bouwverbod of bebouwingsvoor
schriften ex art. 43 der Woningwet, omdat 
het hier een regeling betreft, waarbij de toe
komstige ontwikkeling van het gehele dorp 
Borger in het geding is en in ruimere nn 
zelfs de goede ontwikkeling van de gemeen
te; dat bovendien bij het proj«teren van 
de.ze ontwikkeling .zorgvuldig is gewaakt te
gen ongemotiveerde krenlci.Dg van belangen 
der belanghebbenden.. hoewel niet ·geheel kan 
worden voorkomen, dat bestaande bebou
wing wordt aangetast; 

0. dat de gemeenteraad van Borger be
roep heeft ingesteld tegep de onthouding van 
goedkeuring door ~d. Staten van Drenthe 
aan het gedeelte van het uitbreidingsplan 
voor het dorp Borger, dat ten oosten langs de 
hoofdweg door het dorp Borger regenovcr de 
kerk gelegen is tussen de beide gedeelten 
van de kom; 

dat aan een uitbreidingsplan niet onder 
alle omstandigheden de eis kan worden ge
steld, dat het alleen betrekking mag hebben 
op gronden. die buiten de bebouwde kom 
liggen; 

dat van die eis moet kunnen worden alge-
weken, voorzover dat noodzakelijk is in ver
band met de overige in het uitbreidingsplan 
geregelde bestemmingen; · 

dat bij het gedeelte van bet onderhavige 
uitbreidingsplan, waaraan Ged. Staten hun 
goedkeuring hebben onthouden, de aanwe
zicheid van zulle een onmiddellijke samen
hang in bestemmq moet worden aangeno
men, nu bedoeld gedeelte beoogt in de toe
komst de noodzakelijke verbetering te bren
gen in de toegangswegen tot de overige in 
het uitbreidingsplan opgenomen bouwgron
den, daar anders het verkeer langs de be
staande weg in ernstige mate zal worden ge
hinderd door de dorpsbebouwing en een 
tweetal vrijwel haakse bochten;· 

dat derhalve de door Ged. Staten in hun 
besluit vermelde gronden de weigering van 
de goedkeuring aan dit gedeelte van het plan 
niet kunnen dragen; 

dat thans evenwel nog dient te worden 
nagegaan of op andere gronden goedkeuring 
aan dit gedeelte van het plan dient te worden 
onthouden; 

dat tien aanzien van het door J. Sanders te 
Borger ingediende. bezwaar moet worden ge
oordeeld, dat het perceel sectie F no. 4404, 
wMrop than1 een pand ataat, waarin recla
mant zijn kappersbedrijf uitoefent, gelegen is 
in de onmiddellijke nabijheid van het kruis-

punt van twee, door het centrum van het 
dorp lopende, belangrijke wegen; 

dat .zowel uit verkeerstechnisch als uit 
stedebouwkundig oogpunt een verruiming 
van dit kruispunt noodzakelijk is te achten, 
terwijl voorts het uitbreidingsplan verschil
lende mogelijkheden biedt om bij verplaat
sing van deze zaak een daarvoor geschikte 
andere bouwplaats aan te wij&en; 

dat voorts nog door L. Hamming te Bor
ger een bezwaarschrift bij Ged. Staten van 
Drenthe i1 ingediend, houdende bezwaren 
tegen de wijziging van bestemming van per
oeel, sectie F nos. 3639 en 4405; 

dat ten aanzien van dit be.z.waar moet 
worden overwogen, dat het blijkens de over
gelegde ambtsberichten onvermijdelijk i1, dat 
met de verwezenlijking van het geprojec
teerde uitbreidingsplan een gedeelte van de 
bij zijn boerderij behorende grond bebouwd 
.zal worden; 

dat evenwel de mogelijkheid bij het ont
worpen uitbreidingsplan openblijft, dat een 
vrij erf achter de boerderij van 35 à 40 meter 
diepte kan worden gehandhaafd, zodat re
clamant zijn bedrijf kan blijven uitoefenen; 

dat derhalve ook dit bezwaar er niet toe 
kan leiden Onze goedkeuring aan het onder
havige gedeelte van het plan te onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wij.àging van het bestreden besluit 

van Ged. 'Qtaten van Drenthe van 7 Mei 
1948, No. J9, le afdeling, alsnog goedkeu
mig te verlenen aan dat gedeelte van het uit
breidingsplan, dat ten oosten langs de hoofd
weg- door het dorp Borger tegenover de kerk 
i1 gelegen tussen de beide gedeelten van de 
kom. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Vollnhuiavesting is belast enz. 

(A.B.) 

3 Decemb« 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d j•. art. 
232). 

Oed. Staten hebben goedkeuring ont
houden aan een raadsbesluit tot ver
koop van grond omdat de terzake ge
vraagde ambtsberichten nog niet alle 
waren ontvangen en met het oog op de 
termijn, bedoeld in art. 230, een beslis
sing moest worden genomen. Het be
zwaar van de Raad, dat het besluit van 
Ged. Staten niet voldoende met redenen 
zou zijn omkleed, gaat niet op, daar 
reeds uit een voorafgaande briefwisse
ling het gemeentebestuur de bezwaren 
van Ged. Staten tegen het raadsbesluit 
heeft vernomen en er dus van milVCl'
stand geen sprake kan zijn. 

Het terrein zou als bouwt:ettein wor
den verkocht. Met het oog op het fraaie 
landechap en het uitzicht van de weg 
op een heuvelrand ia bebouwing van het 
tetrein ontoelaatbaar te achten, daar 
hierdoor aan het dorpsbeeld onherstel
bare 9Chade zou worden toegebracht. 
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Wij JULIANA, em.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Geulle tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 
27 Nov. 1948, 2e afdeling, No. B 22642, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van voornoemde gemeenteraad van 4 
Mei 1948, tot verkoop · van een perceel ge
meentegrond aan F. W. Ummela, Moorveld, 
13, aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies v.an 9 
Nov. 1949, No. 1508/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 25 Nov. 1949, No. 
31202, Afdeling Binnenlands Bestuur, bur. 
Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Geulle in zijn 
openbare vergadering van 4 Mei 1948 be
sloot ondenhands te verkopen aan F. W. 
Ummel1, Moorveld 13 Geulle, een gedeelte 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Geulle! Sectie B No. 2887, ter grootte van 
794 M , ,roor de prija van f 383,57; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun bo
vengenoemd besluit aan evenbedoeld raads
besluit · hun goedkeuring hebben onthouden, 
.zulb op de overwegingen, dat tot heden de 
terzake gevraagde ambtsberichten nog niet 
alle zijn ontvangen; dat met het oog op de 
termijn, bedoeld in- art. 230 der gemeente
wet, thans . omtrent vorenbedoeld raadsbe
sluit een beslissing moet worden genomen; 

dat de gemeenteraad van Geulle tegen 
deze beslissing in beroep ia gekomen, aan
voerende, dat op 30 Nov. 1948 ia ontvangen 
een besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 27 Nov. 1948, 2e afdeling. No. B 22642, 
waarbij goedkeuring werd onthouden aan 
zijn besluit van 4 Mei 1948, op grond van 
het feit, dat de door laatstgenoemd college 
terzake gevraagde ambtsberichten nog niet 
alle zijn ontvangen; dat in art. 232 der ge
meentewet is bepaald, dat het besluit van 
Ged. Staten, waarbij goedkeuring geweigerd 
wordt, steeda met redenen moet zijn om
kleed; dat echter in voornoemd bealuit van 
Ged. Staten van Limburg van 27 Nov. 1948 
geen redenen zijn .vermeld, waaruit de be
zwaren tegen de verkoop van het perceel ge
meentegrond blijken, zodat hij, appellant, 
mitsdien geen kennis heeft kunnen nemen 
van de bezwaren, welke de goedkeuring van 
het onderha~gc besluit in de weg staan en 
de weerleggina van die . bezwaren onmogelijk 
wordt gemaakt; dat meergenoemd betsluit 
van Gcd. Staten van Limburg mitsdien ge
acht moet worden in strijd te zijn met art. 
232 der gemeentewet; 

0. dat kennelijk bedoeld is in de overwe
gingen tot uitdrukking te brengen, dat om
trent tegen h:et raadsbesluit bij Gedeputeer
de Staten aanvankelijk gerezen bezwaren 
door dit college nadere inlichtingen .sijn ge
vraagd en dat Ged. Staten,_ nu deze inlich
tingen niet tijdig genoeg werden ventrekt 
om voor afloop van de termijn, bedoeld in 
artikel 230 der gemeentewet, tot een defini
tief oordeel over deze aangelegenheid te 1run-

nen geraken, aanleiding hebben gevonden 
om bij de bestaande onzekerheid, of het 
raadsbesluit voor goedkeuring in aanmerking 
komt, daaraan hun goedkeuring te onthou.: 
den; 

dat weliswaar deze motivering op niet vol
komen wij.ze in de overwegingen van het 
bestreden besluit is neergelegd, doch dat in 
dit geval van misverstand geen sprake kan 
sijn, daar reeds uit een v66r het besluit ge
voerde briefwiaeling tussen Ged. Staten en 
het gemeentebestuur dit bes~ur de bezw_a
ren van Ged. Staten tegen het raadsbesluit 
heeft vernomen; 

dat derhalve niet opgaat het bezwaar van 
de appellant, dat het bestreden besluit niet 
voldoende met redenen omkleed zou zijn in 
de .zin van art. 232 der gemeentewet; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat uit het 
raadsbesluit blijkt, dat het betrokken terrein 
als bouwgrond wordt verkocht; 

dat echter op grond van de ambtsberichten 
moet worden geoordeeld, dat met het oog op 
het fraaie landschap en het uitzicht van de 
provinciale weg op een heuvelrand, bebou
wing van dit terrein ontoelaatbaar is te ach
ten, daar hierdoor aan het dorpsbeeld onher
stelbare schade zou worden toegebracht; dat 
dit een genoegzaam dringende reden ople
vert om aan het raadsbesluit goedkeuring te 
onthouden; 

dat mitsdien het bestreden bealuit, zij het 
op andere gronden, moet worden gehand
haafd; 

Gezien de gemeentewet; . 
hebben goedgevonden en verataan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

5 December 1949. KONINKLIJK BE-
. SLUIT. (Gemeentewet art. 248 9°. art. 

228c). · 
Een raadsbesluit, waarbij ia besloten 

dat de kosten van verbouwing van de 
woning van de burgemeester tot een 
.zeker mazimum ten laste der gemeente 
worden genomen, ia niet aan de goed
keuring van Ged. Staten onderworpen. 
Bepaaldelijk kan dit besluit niet wor
den aangemerkt als een besluit tot wij;. 
ziging of aanvulling der begroting, ala 
bedoeld in art. 248, waaromtrent Oed. 
Staten afzonderlijk wllen hebben te be
slisaen. 

Voor zover bij het raadsbesluit is be
slot.en tot onderhandse aanbesteding van 
het werk overweegt de Kroon dat niet 
ia gebleken dat deze uit het oogpunt van 
financiëel gemeentebeleid dan wel uit 
anderen hoofde ontoelaatbaar is te ach-

- ten, dat weliswaar in het algemeen een 
onderhandse aanbesteding van gemeen
tewerken van enige omvangen niet jui■t 
i11 doch dat in dit geval hiertoe goede 
aanleiding bestond en derhalve goed
keuring van dit gedeelte van het besluit 
geen be.zwaar ontmoet. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente W eaterhoftn, te
gen het besluit van Oed. Staten van Noord
brabant van 1 Dec. 1948, 0. No. 1220, Ille 
afdeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het bealuit van de raad van voornoemde 
gemeente van 27 April 1948, inzake onder
handse aanbesteding van een verbouwing 
aan de woning van de burgemeeater; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 Juni 1949, No. 742/1 en van 16 Nov, 1949, 
No. 742/1/451; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 Nov. 1949, No. 
31624, afdeling Binnenlands l;Jestuur, bureau 
Financiën; 

O. dat de raad der gemeente Westerhoven 
in zijn vergadering van 2 7 April 1948, op de 
overwegingen, dat bij zijn besluit van 4 
Maart 1948 is besloten om de kosten van het 
aanbrengen van enkele veranderingen en 
verbeteringen aan de door de nieuw benoem
de burgemeester te betrekken woning tot een 
maximum bedrag van f 1500 voor rekening 
der gemeente te nemen, dat inmiddels echter 
is gebleken, dat die koaten belangrijk hoger 
zijn en vermoedelijk hoogstens f 2500 zullen 
belopen, zoals ook aan Ged. Staten van 
Noordbrabant bij afzonderlijke stukken is 
bericht, en dat, om een vlugge afwerking van 
een en ander te bewerkstelligen, hij het ge
wenst acht tot onderhandse aanbesteding 
over te gaan, heeft besloten, met intrekking 
van genoemd besluit van 4 Maart 1948, bo
venbedoelde kosten ten laste van de gemeen
te te nemen tot een maximum bedrag van 
f 2 500 en de daaraan verbonden werkzaam
heden te doen uitvoeren door C. Smoldera, 
aannemer, te Westerhoven; 

dat Ged. Staten op 1 Dec. 1948 aan voor-
. meld raadsbesluit hun goedkeuring hebben 

onthouden, zulks na overwogen te hebben, 
dat geen antwoord is ontvangen op hun brief 
van 21 ·Juli 1948, N.c, 664; dat mitsdien 
thans nog niet kan worden nagegaan, of het 
besluit in het belang der gemeente is; dat zij 
hun beslissing omtrent dit besluit, dat op 21 
Juli 1948 ter provinciale griffie ia ingeko
men, bij besluit van 6 Oct. 1948, 0. no. 730, 
gedurende twee maanden hebben verdaagd; 
dat mitsdien. indien niet v66r 6 Dec. 1948 
een beslissing omtrent dit bealuit aan de 
raad .zal zijn ingezonden, dat besluit inge
volge art. 231 der gemeentewet zal worden 
geacht te zijn goedgekeurd; dat, zolang niet 
vaststaat, dat het besluit in het belang der 
gemeente is, zodanige goedkeuring dient te 
worden voorkomen; 

dat de raad der gemeente Westerhoven 
van deze beslissing in beroep is geko
men, aanvoerende, dat Ged. Staten in hun 
besluit overwegen, dat geen antwoord ia ont
vangen op hun brief van 21 Juli 1948, G. No. 
664 IIIe Afdeling; dat het door Ged. Staten 
verlangde antwoord op die brief echter een 
verklaring van de burgemeester zou moeten 
%ijn, waarin deze zich verbindt, jaarlijks, zo-

lang hij burgemeester van Westerhoven ia, 
aan de gemeente een vergoeding te betalen 
van 6 % der door haar te dragen kosten; dat 
de strekking van het raadsbealuit dan ernstig 
geweld wordt aangedaan, omdat het juist de 
bedoeling van de raad geweest is om deze 
extra kosten voor rekening der gemeente te 
nemen, terwijl deze op de door Ged. Staten 
voorgestelde wijze op de burgemeester per
aoonlijk worden afgeschoven; dat de raad tot 
dat bealuit gekomen is, omdat hij het in het 
belang van de gemeente achtte, dat de burge
meester zich in Westerhoven 'zou vestigen; 
dat aan de wensen van Ged. Staten, genoemd 
in hun-schrijven van 2 Juni 1948, G. No. 656, 
Ille Afdeling, zoveel mogelijk is tegemoet 
gekomen; dat de gemeente nimmer armlastig 
is geweest; dat integendeel de vermogenspo
sitie van de gemeente nog steeds gunstiger 
wordt, doordat de inkomsten de uitgaven 
nog steeds overtreffen; dat de gemeente 
slechts 50 opcenten op de personele belaating 
heft en voor 1948 op de post onvoorzien toch 
nog een bedrag staat van f 6617 ,97, terwijl dit 
op de begroting 1949 onder dezelfde omstan
digheden op f 48, 74 geraamd ia; dat de raad 
dan ook van mening is de door Ged. Staten 
gestelde voorwaarde ter goedkeuring van .zijn 
besluit van 2 7 April 1948 niet te kunnen 
aanvaarden; 

0. dat het bovengenoemde raadabealuit, 
voor wat betreft de beslissing, dat de kosten 
van de verbouwing van de woning van de 
burgemeester tot een bedrag van ten hoogste 
f 2 500, ten laste van de gemeente worden 
genomen, niet aan de goedkeuring van Ged. 
Staten is onderworpen, zodat dit college ten 
onrechte omtrent dit deel van het besluit 
een beslissing heeft genomen; 

dat bepaaldelijk de evenbedoelde beslis
sing van de· raad niet kan worden aange
merkt ala een besluit tot wijziging of aanvul
ling van de begroting, hetwelk ingevolge art . 
248 der gemeentewet door Oed, Staten zou 
moeten worden goedgekeurd; 

dat blijkens de stukken Ged. Staten bin
nenkort met .toepassing van dit artikel af
zonderlijk zullen hebben te beslissen, of de 
uitgave voor de verbouwing voor goedkeu
ring in aanmerking komt, doch dat deze om
standigheid geen bezwaar oplevert, reeds 
thans een uitspraak te doen over het raadt
besluit voor wat betreft de onderhandse 
aanbesteding; 

dat uit de stukken niet blijkt, dat deze on
derhandse aanbesteding uit het oogpunt van 
financiëel gemeentebeleid dan wel uit ande
ren hoofde ontoelaatbaar ia te achten; 

dat weliswaar in het algemeen een onder
handse aanbesteding van gemeentewerken 
van enige omvang niet Julat is te achten, 
doch dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten in dit geval hiertoe goede aanleiding 
bestond; 

dat mitsdien goedkeuring van dit gedeelte· 
van het raadsbesluit geen bezwaar ontmoet, 
hetgeen intussen niet betekent, dat het 
raadsbesluit reeds nu kan worden uitge
voerd, aangezien hiervoor ook de in voor-
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noemd art. 248 voorgeschreven goedkeuring 
van de uitgave i1 vereist; 

dat uit het voorgaande volgt, dat het be-
streden besluit niet in stand kan blijven; 

Ge&ien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluii: 

van Ged. Staten van Noordbrabant, aan het 
besluit van de raad der gemeente We■terho-
ven van 27 April 1948, voorzover daarbij elf! 
verbouwing aan elf! woning van de burge
meester onderhands wordt aanbesteed, als
nog goedkeuring te verlenen. 

. . Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

5 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wegenwet art. 9). 

De onderhavige weg, die een karre
spoor i■, waarvan een gedeelte boven
dien als stortplaats voor vuil gebruikt 
wordt, dient geen publiek belang. Het 
bezwaar van appellant, dat hij na ont
trekking van de weg aan het openbaar 
verkeer, een omweg zal moeten maken, 
levert niet voldoende grond op om aan 
de onttrekking alsnog goedkeuring te 
onthouden, daar die omweg slechts on
geveer 100 M. bedraagt en over goed 
onderhouden sintclwegen leidt. 

Wij JULIANA, eru:.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld 

door A. Geven en anderen te Eindhoven te
gen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van 20 April 1949, no. 4157, hou
dende goedkeuring van een besluit van de 
raad der gemeente Eindhoven tot onttrek
king van een weg aan het openbaar verkee!"; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviea van 9 
Nov. 1949, No. 1503/1; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 28 Nov. 1949, 
No. 727, Directie van de Waterstaat, Afde
ling Waterstaabrecht; 

O. dat de raad der gemeente Eindhoven 
op 31 Januari 1949, gezien het voorstel van 
burgemeester en wethouders van 14 Januari 
1949, No. 4, besloten heeft I. de door P. van 
Mierlo, F. Sanders, J. Verhoeven en A. Ge
vers ingediende bezwaarschriften tegen de 
voorgenomen onttrekking van de "Weg be
.zuiden Tielemans" aan het openbaar ver
keer, voor kenni11eving aan te nemen; 

II. tot het onttrekken aan het openbaar 
verkeer van de "Weg" bezuiden Tielernans, 
zoals nader aangegeven ia op de tekening, 
welke bij dit besluit behoort; 

dat in genoemd voorstel van burgemeester 
en wethouders onder meer wordt overwogen, 
dat tegen de voorgenomen onttrekking be
zwaarschriften zijn ingekomen van P. van 
Mierlo en F. Sanden, J. Verhoeven en A. 
Oevers; dat P. van Mierlo bezwaar maakt 
tegen de onttrekking van de "Weg bezuiden 
Tielcmans" aan het openbaar verkeer, omdat 

hij in dat geval geen uitweg meer zou hebben 
naar de openbare weg; dat Van Mierlo ook 
thans geen uitweg op de openbare weg heeft, 
aangezien .zijn ·terrein door een ongeveer 2 
meter hoge haag van de weg is afgesloten; 
dat Van Mierlo een uitweg zou kunnen ma
ken door de haag te verwijderen ,en de langs 
die haag gelegen sloot met toestemming van 
hun college te dempen; dat Van Mierlo tot 
dusverre daaraan blijkbaar · geen behoefte 
heeft gevoeld; dat het door Van Mierlo in
gediende bezwaanchrift naar de mening van 
hun college dan ook voor kennisgeving be
hoort te worden aangenomeni dat F. Sanders 
en J. Verhoeven als eigenaren en A. Gevers 
als huurder van de boerderij Loostraat 8 be
zwaar maken tegen het onttrekken van de 
,,Weg bezuiden Tielemans" aan het open
baar ve,-keer, omdat de huurder voor het 
bereiken van de bij die boerderij gelegen 
gronden, aan en nabij de Hoogenweg, ge
bruik zal moeten maken van de Wolvendijk, 
hetgeen de adressanten uit een verkeersoog
punt niet bevorderlijk achten; dat tot de 
boerderij Loostraat 8 de gronden behOC'ell, 
kadastraal bekend gemeente Tongelre" Sec
tie, ~ Nrs 494, 495, 496 en 1240; dat de. 
eerstgenoemde drie percelen geen andere uit
weg naar de openbare weg (Hoogenweg) 
hebben dan over het laatstgenoemde per
ceel; dat de afstand van de boerderij Loo
straat 8 naar het ingat van het perceel, kada
straal bekend gemeente Tongelre, Sectie A. 
No. 1240, via de Wolvendijk 330 meter, via 
de "Wey. bezuiden Tielemans" 215 M. en via 
de Loostr. en de Hoogenweg 320 M. bedraagt, 
terwijl deze laatste afstand bij het verleggen 
van het ingat slechts 290 meter bedraagt; 
dat de huurder in het laatste geval over de 
Loostraat en de Hoogenweg, rustige landwe
gen derhalve. zijn aan de Hoogenweg gelegen 
terreinen kan bereiken; dat de afstand via de 
Loostraat slechts 75 meter langer is dan die 
via de "Weg bezuiden Tielcmans"; dat zij 
dit afstandsverschil niet zodanig achten, dat 
hierop het onttrekken van de weg aan het 
openbaar verkeer .zou moeten stuiten; dat 
bovendien de Loostraat en de Hoogenweg 
betere wegen zijn dan de "Weg bezuiden 
Tielemana"; dat ook dit buwaanchrift näar 
hun mening voor kennisgeving aangenomen 
kan worden; 

dat A. Gevers en anderen te Eindhoven 
hiertegen in beroep komen, aanvoerende, dat 
het onderhavige object van geringe omvang 
is, maar dat het niet mogelijk moet zij~ dat 
de 110ciaal en financieel minder- betekenende 
vlot het kortste eind mu worden toebedeeld; 
dat het in feite slechts ,een belangenstrijd van 
twee omwonenden betreft.waarbij aan de ge
dupeerde blijvend bezwarende arbeidsom
standigheden worden opgelegd, in casu een 
beduidende omweg naar het weide- en melk
terrein of 'eeD door sloot bemoeilijkte nieuwe 
toegang daarvoor; dat het hun te doen is om 
voorkoming van vermijdbare overbelasting 
van een weerloos kleinbedrijf; 

0. dat op grond van de ontvangen ambta
~chten moet worden aangenom.~ dat de 
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onderhavige weg, welke blijkens genoemde 
berichten een karrespoor is, waarvan een ge
deelte bovendien als stortplaats voor vuil ge
bruikt wordt, geen publiek belang dient; 

dat weliswaar de appellant Gevers, pach
ter van de boerderij Loo!traat 8, ter berei
king van de tot de boerderij behorenEle, aan 
de Hoogenweg gelegen percelen, na onttrek
king van de onderhavige weg aan het open
baar verkeer, e~n omweg zal moeten maken, 
doch dat zulks, waar die omweg slechts on
geveer honderd meter bedraagt en daaren
boven over goed onderhouden sintelwegen 
leidt, niet voldoende grond vermag op te le
veren met vernietiging van het b~streden 
besluit van Ged. Staten alsnog aan de ont
trekking Onze goedkeuring te onthouden; 

Dat het beroep mitsdien ongegrond ver-
klaard dient te worden; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

5 December 1949. UITSPRAAK van de 
Bijzondere Ra.ad van Qlssatie. (Sr. art. 
43; B.B.S. art. 27a; Landoorlogregle
ment a.rt. 50). • 

Beroep op ambtelijk bevel door Duitse 
militairen. Uitvoerige uiteenzetti:Qg van 
het standpunt van de B. R v. C. t.a.v. 
de voor Duitse militairen geldende par. 
47 van het Duitse Militaire Stra.fwet
boek. Ook in Duitsland gold niet de re
gel "Befehl ist Bef ehl" ; ware dit wel zo 
geweest, dan zou een beroep op die re
gel niet kunnen baten, ómdat dan dat 
Duitse Strafrecht beneden een redelij
ken standaard zou blijven en das.rom 
door den niet-Duitsen rechter niet zou 
worden toegepast. 

Als zogenaamde represa.ille is het do. 
den van onschuldige burgers ontoelaat
baar, als in strijd met de elementaire 
beginaelen van het volkenrecht. Daar
aan doet niet a.f dat de leer. da.t dit wel 
toelaatbaar is, zelfs door bepaalde mili
taire gerechten na den laatsten wereld
oorlog tot op zekere hoogte is overgeno-. 
men. In die overneming ka..i slechts 
worden gezien een niet zelden voorko
mende miskenning door militairen van 
grote mogendheden van de grondsl&gen 
van het moderne oorlogsrecht, tegen 
welker miskenning de Ned. rechter 
principieel stelling moet nemen. 

llotlvering van de op te leggen straf. 

• Wat de rE.chtsoverwegingen betreft ge
heel gelijkluidend, is op denzelfden datum 
beslist ten aanzien van Fritz Heinrlch Hol
beek door de Tweede Kamer, samengesteld 
uit Mrs Prof. Dr Verzijl, Veegena en Prof. 
Dr Kernkamp en de vice-admiraals Vos en 
Heeree. (Bed.). 

Op het beroep van Fritz Neubacber, wo
nende te Hamburg, thans in bewaring ge
steld in de "Centrale Bewaarplaats Scheve
ningen" te •s-Gravenhage, req. van cassatie 
tegen een sententie van het Bijz. Gerechts
hof te Arnhem van 8 Dec. 1948, waarbij hij 
werd schuldig verklaard aan: 

Het medeplegen van het gedurende den 
tijd van den huidigen oorlog en voor 15 Mei 
1H6 in staatsdienst bij den vijand zich 
schuldig maken aan enig oorlogsmisdrijf 
als bedoeld in art. 6 onder b van het Hand
vest, behorende bij de overeenkomst van 
Londen van 8 Aug. 1946, meermalen ge
pleegd en van enig misdrijf tegen de mense
lijkheid als bedoeld in art. 6 onder c van 
genoemd Handvest, welke misdrijven tevens 
bevatten de bestanddelen van de navolgende 
strafbare feiten volgens de Nederlandse 
wet; 

a. Het mede))legen van doodslag, begaan 
gedurende den huldigen oorlog doch voor 
15 Mei 1945, meermalen gepleegd. 

b. Het medeplegen van mlabandellng, 
begaan gedurende den huidigen oorlog doch 
voor 16 Mei 1945, meermalen gepleegd, 

en met toepMslng van de artt. 27, 4'1 sub 
1. ST, 91, 287 en 300 Sr. en 1, 7b, 11, 27a en 28 
B.B.S., werd veroordeeld tot gevangenis
straf voor den tijd van twintig jaren, met 
bepaling, dat de tijd door veroordeelde sinds 
20 Mei 1946 in bewaring doorgebracht, bij 
de uitvoering der hem opgelegde gevange
nisstraf in mindering zal worden gebracht. 

De Bijz. Raad van Cassatie, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Driest; 
Gelet op het middel van cassatie, voor-ge" 

steld bij schriftuur, hetwelk tegen de opge~ 
legde straf is gericht; 

Gehoord den Proc.-Fiscaal in zijn con
clusie, dat de Raad, met verbetering van de 
qualificatie als in de conclusie nader om
schreven, het cassatieberoe)) zaJ verwer
pen; 

0. dat bij de bestreden sententie ten laste 
van req. ls ~wezen verklaard: 

dat hij te Almelo en omgeving omstreeks 
de maanden A11gUStus tot en met December 
1944 en Januari 1946, gedurende en in ver
band met de aanvalsoorlog van Duitsland 
tegen Nederland als Sturmscbarführer van 
de Sicherhelts))olizei en aldus in staats
dienst bij de vijan<l, opzettelijk temmen en 
in vereniging met een of meer anderen in 
strijd met de wetten en gebruiken van de 
oorlog en met de menselijkheid: 

a. immers wetende, althans begrijpende, 
dat na. te melden personen_ zonder vooraf
ga.and onht:rroopelijk rechterlijk vonnis 
zouden worden gedood: Henk Höften, Tim
mermans, Reinders. Woerd.man, Bos, Ten 
Heggeler, Beverdam en de Vries van het 
leven heeft beroofd, oJ)Zettelijk met een met 
scherp geladen vuurwa))en op korte afstand 
schietend op evenbedoelde personen en hen 
dodelijk verwondend; 

b. meer manspersonen gewelddadig heeft 
geslagen met enig tot slaan geschikt middel, 
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waardoor bovenbedoelde personen pijnlijk 
werden getroffen en gewond; 

0. dat ook req. zelf nog een uitvoerig ver
weerschrift heeft ingediend, waarvan de 
Raad beeft kennis genomen, zonder dat het 
hem echter aanleiding heeft gegeven, OJ.o 
grond daarvan ambtshalve tot vernietiging 
van de bestreden sententie over te gaan ; 

dat immerH dat verweer - afgezien van 
1e1telijke beweringen, die met de bewezen
verklaring in strijd zijn en derhalve 1n cas
satie niet kunnen worden onderzocht - in 
hoofdzaak gericht is tegen de verwerping 
door het Bijzondere Ho1 van requirant's be
roep op ambtelijk bevel; 

dat van de zijde van Duitse requiranten 
telkens weer betoogd wordt, dat zU de hun 
verstrekte ambteli.jke bevelen, ongeacht 
derzelver inhoud, moesten naleven, niette
genstaande het bepaalde in · t 4 7 van het 
Duitse Militaire Strafwetboek, luidende: 

(1) Wird durch die Ausfübrung elnes 
Befehls in Dlenstsachen ein Strafge.setz 
verletzt, so iat dafür der befehlende Vor
gesetzte alleln verantwortltch. Es trifft je
doch den gehorchenden Untergebenen die 
Stra.f41 des Teilnehmers: 

1. lwenn er den erteilten Befehl über
schritten bat, oder 

2. wenn lhm bekannt gewesen ist, dasz 
der Betehl des Vorgesetzten elne Handlung 
betraf, welche ein algemelnes oder militä..; 
riscbes Verbrecben oder Vergehen be
zweckte. 

(2) 1st die Schuld des Untergebenen ge. 
ring, so kann vom seiner Bestrafung abge
sehen werden; 

dat de Raad zijn standpunt te dezer zake 
nog eenmaal uitvoerig zal uiteenzetten, ten
einde elke misvatting daaromtrent te voor
komen; 

dat, voorzover het beroep op ambtelijk 
bevel niet in wezen een beroep op overmacht 
uitmaakt, de Raad geen aanleiding vindt, 
af te wijken van zijn reeds herhaaldelijk tot 
uitdrukking gebrachte gevoelen, dat de aan
gehaalde paragraaf duidelijke grenzen stelt 
aan het beroep op ambtelijk bevel: 

dat de daarin vervatte bepaling op lederen 
mindere duidelijk een persoonlijke verant
woordelijkbei<'I legt. wanneer bij zich ge
plaatst .ziet tegenover een bevel, waarvan 
bij weet - 1n verstand of 1n geweten -, 
dat het een handeling betreft, welke een 
commuun of militair misdrijf, uiteraard ook 
.schendingen van het oorlogsrecht omvat
tende, ten doel heeft en die bepaling der
halve met het slaafse "Befehl i8t Befebl" in 
lijnrechten strijd ts; 

dat zulk een mindere zich niet aa.n die 
persoonlijke verantwoordelijkheid kan ont
trekken met het, ook door dezen req. weder 
aangevoerde, onpersoonlijke - immers tot 
afachuiving van eigen vera.ntwoordelljkheid 
strekkende -· argument, dat zijn meerderen 
zo rechtschapen waren, dat de mindere 
nimmer kon veronderstellen, dat zij van 
bun ondergeschikten. de uitvoering van we
derrecbtell,jke bevelen zouden verlangen; 

dat de Raad te minder bereid 18, dit ver-

weer te aanvaarden v,µi de zijde van mili
tairen in dienst van een etaa.t als Duits
land, die zo herhaaldelijk op de meest fla
gr&n.te wijze het volkenrecht heeft geschon
den; 

dat de Nederlandse rechter dan ook na
~rukkelljk moet afwijzen de steeds weer 
herhaalde pogingen van Duitse oorlogsmis
dadigers om hun persoonlijke verantwoor
dielijkheid vla een be.roep OP. meerderen, die 
telkenmale ook op hun beurt weder hetzelfde 
beroep doen, uiteindelijk af te schuiven op 
~et misdadige staatshoofd, dat zichzelf aan 
~e hoogste v-erantwoording voor dit gruwe
UJke systeem van onrecht en terreur voor 
~n aa.rdsen rechter heeft onttrokken; 

dat ook het in dit verband door req. ge
dane beroep op Duitse, in het bijzonder 
recente, mUitairrechtefjlke commentaren. 
welke den gezonden. zin van§ 47 voornoemd 
trachten te verdoezelen of weg te redeneren, 
den Raad allerminst heeft kunnen schok
ken in zijn overtuiging, dat ook het stellige 
Duitse militaire strafrecht bij den indivl
duëlen Duitsen milltair een geweten erkent, 
dat hem behoort te lelden biJ, en in staat 
stelt tot, de keuze tussen het plegen van een 
hem bevolen misdrijf en de weigering van 
zulk -een bevel; 

dat întegendeèl versch1llende Duitse com
mentatoren zelfs van na 1939 het beginsel 
der blinde gehoorzaamheid ook In bet m111-
talre leven uitdrukkelijk verwerpen, zoals 
kan blijken uit de volgende aanhalingen: 

Prof. Dr Erich Schwinge, Milltärstrafge. 
sf3tzbucb, Se druk (1940), blz. 124: 

,,Unverbtndlicb wä.ren beisplelsweise fol
g'en.de Be1ehle: · 

Befehl eines Offiziere an elnen Unter
führer die Mannschaften zu misshan.deln ; 
Befehl an einen Untergebenen auf Vor
nabme unzüchtiger Handlungen; Befehl 
auf Räumung einer Stellung, auf Ueber
gang zum Feinde, auf Verrat mll1tärischer 
Geheimnisse, auf Missbandhing von. Pas
santen, ~ Fahnenflucht (RMG, 19.192). 
Die Grenze des ZuUlsslgen. ist dabei 1m 
Krlege erheblicb weiter gesteckt als im 
Frleden. Denu im Kriege deckt die Krtegs
raison. manches, was lm Frieden aus dem 
Bereich des militärisch generen Durchführ
baren herausfällt; so u A. nach Kriegerecbt 
das Niederrelesen und Anzünden von Hä.u
sern, die Beecblagnahme feindllchen Elgen
tums, die F•estnahme von ZlvUperaonen. 
Im militäriaehen Leben gibt es somit den 
Grundsatz absoluteri, d. h. blinden Gehor
sams ebenao wenlg wie anderswo". 

Dr Heinr:lch Dietz, Wèhrmachtdiszlpll
narstrafordnung, 19e druk (1948) blz. 48: 

"Befehle können Mängel ha.ben. Die dabei 
auft:Auchenden Fragen sind sehr schwiertg 
und werden leider noch heute nicht elnheit
Uch beurteilt. 

Hier nur .so viel: es glbt ..•• enz. 
( d) Befehle in Dienstsachen des befehls

berechtigten Vorgesetzten können gegen· 
Recht und Gesetz verstoseenrechtswidrl,re 
oder rechtstremde Betehle. Sie stnd glelch
wohl in der Regel verblndlich. Etn Beispiel 
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gibt § 47, Abs. 1 MStGB. ab: Der befehlende 
Vorgeseb!te haftet grundsätzlich allein tür 
das Verletze11 eines Strafgesetz.es. Sie sind 
unverbindlich nur a) im Falle des § 47 Abs. 
1 Nr. 2 MStGB., d. h. wenn dem Unterge
benen genau bekannt gewesen iat, dass der 
Vorgesetzte mi t seinem Befehl ein bürger
liches oder militärisches Verbrechen oder 
Vergehen bezweckte (d. h. bea.bsichttgte). 
Der Untergebene ist in einem solchen F.'.l.11 
sogar verpflichtet, den Befehl nicht zu be
folgen, andernfalls er als Teilnehmer zu 
haften hat. Beispiele: Befehl des Stuben
ältesten an diti Mannschaft der Stube, einen 

· Kameraden nachts zu verprügeln (Miss-
handlung), Befehl eines Unteroffiziers an 
einen medepflichtigen Gefreiten, in der 
Meldung des Vorgangs einen wichtigen 
Punkt zu verschweigen {falsche dienstliche 
Meldung); .... enz. 

Der noch heute immer wieder vertretene 
Satz, der Untergebene habe kein Recht, 
einen Befehl, seine Rechtmässigkeit, seine 
Verbindlichkeit zu prüfen {so auch RKG. 
a.a.o. tmd Eb. Schmidt), kann nicht richtig 
sein. Er könnte es nur sein, wenn jeder 
Befehl blindlings befolgt werden müsste, es 
gibt a.ber nach deutschem Mllitärstrafreéht 
unbestritten keinen blinden Gehorsam, der 
rassische Hoch- und Bildungsstand deut
schen Soldatentums verlangt sehenden Ge
horsam. Auch die Prüfungspflicht lässt sich 
nicht abstreiten; s. besonders die Fälle b 
und d a). Es gibt sogar Befehle, die gar 
nicht betolgt werden dürfen, weil das• Ge
horchen den Tod soldatischer Männlichkeit 
und Ehrliebe bedeuten könnte"; 

dat zelfs iemand als Dr Göbbels nog in 
Mei 1944 de hierboven door den Raad aan
vaarde leer uitdrukkelijk heeft verdedigd 
in een artikel. door den vervolgenden amb
tenaar aangehaald in het zogenaamde "Al
melo Trial" van 24-26 Nov. 1945 (Law Re
ports of Trials of War Crimlna:ls, vol. I, blz. 
40) en betogende (in vertaling), dat ,,er 
geen internationaal oorlogsrecht bestaat, 
hetwelk zou bepalen, dat een militair, die 
een laaghartig misdrijf heeft begaan, aan 
.zijn bestraffing kan ont.snappen door tot 
zijn verdediging aan te voeren, dat hij de 
bevelen van zijn meerderen opvolgde, dat 
dit in het bijzonder geldt in gevallen, waarin 
.zulke bevelen in strijd zijn met alle mense
lijke moraal en in tegenstelling met een 
-deugdelijk gevestigd internationaal oorlogs
gewoonterecht"; 

dat het fei1, dat zelfs onder het thans in
.eengestorte Duitse nationaal-socialistische 
regime de bepaling van§ 47 van het Duitse 
.Militaire Strafwetboek ongewijzigd is blij
ven gelden, duidel,ijk aantoont, dat zelfs de 
.schepper van dat regime het daarin bepaal
•de niet heeft verworpen.;. 

dat in de zeldzame ·gevallen, waarin bij in
•dividuële militairen dit morele besef ernstig 
mocht blijken te zijn verzwakt door het mis
·dadige regime, waaraan zij zich slaafs heb
oen laten onderschikken, het hun, ter ver
_gelding van het misdadig toegebrachte leed, 
:niettemin door een passende straf mag en 

L. 1949 

ter beveiliging van de mensheid tegen her
haling in de toekomst ook moet worden in
gescherpt; 

dat, zel!s indien de door den Raad ver
worpen uitlegging van het Duitse militaire 
strafrecht objectief juist moest worden ge
acht, dit Duit.se oorlogsmisdadigers nog niet 
zou kunnen baten, omdat dan dat Duitse 
strafrecht b€neden een redelijken standaard 
zou blijven en zijn waarde te hunner bevei
liging bij de berechting in den vreemde ge
heel zou verliezen; 

dat ook de op verbijsterende schaal door 
Duitsland toE::gepaste leer, dat voor aansla
gen, niet alleen op de Duitse Wehrmacht, 
maar ook op Duitslands handlangers in be
zette gebieden, bij wijze van zogenaamde 
represailles zelfs onschuldige burgers mo
gen worden ter dood gebracht, req. niet kan 
baten; 

dat deze leer, die door een ieder in gewe
ten moet worden veroordeeld en nu en dan 
door voor den Raad terecht staande Duit
sers ook ruiterlijk wordt verworpen, in 
strijd is met de, in de considerans van de 
Overeenkomst van den Haag van 18 0ct. 
1907, houdende vaststelling van het Land
oorlogreglement, ingeroepen, ,,uit de .wetten 
der menselijkheid en de eisen van het pu
blieke geweten voortvloeiende" elementaire 
beginselen van het volkenrecht, welker in
achtneming jegens de bevolking aldaar met 
groten nadruk van de oorlogvoerenden 
wordt geëist: 

dat daaraan niet afdoet,. dat zelfs bepaal
de militaire gerechten na den laat.sten we
reldoorlog dezB verderfelijke leer tot op ze
kere hoogte hebben overgenomen; 

dat in die ov-erneming slechts kan worden 
gezien een - niet zelden voorkomende -
miskenning door militairen van grote mo
gendheden van de grondslagen van het mo
derne oorlogsrecht, tegen welker misken
ning de Nederlandse rechter principieel 
stelling moet nemen, al ware het alleen 
maar ten einde mede te helpen om te voor
komen, dat dergelijke miskenningen door 
het uitblijven van tegenspraak en bestrij
ding nog eens zouden uitgroeien tot inter
nationaal gewoonterecht, gelijk in de ge
schiedenis van het oorlogsrecht maar al te 
vaak is voorgekomen; 

0. ambtshalve: 
dat bij de, minder juist aan de qualificatie 

toegevoegde, aanwijzing van de strafbare 
feiten volgene. de Nederlandse Wet, waar
van de bewezen verklaarde misdrijven te
vens de bestanddelen bevatten, het Hof ver
zuimd heeft mede in aanmerking te nemen 
de ambtelijke hoedanigheid van req. en het 
feit, dat hij bij het begaan ervan gebruik 
heeft gemaakt van macht, gelegenheid en 
middel, hem door den vijand en het feit der 
vijandelijke bezetting geboden, welk ver
zuim echter ten deze zonder betekenis is; 

0. vervolgens t.a.v. het enige middel van 
cassatie, tegen de opgelegde straf gericht; 

dat voor de door req. gepleegde misdrijven 
een zeer gevoelige straf op haar plaats is; 

dat de Raad het middel · echter in zoverre 
39 
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gegrond acht, dat hU met den req. van oor
deel Is, dat een gevangenisstraf voor den 
duur van twintig jaren als vergelding van 
zUn schuld tegenover zUn Nederlandse 
slachtoffers te zwaar 1s; 

dat toch, naar het oordeel van den Raad, 
het Hot niet voldoende rekening heeft ge
houden met den moeUJjken toestand waarin 
Duitse ondergeschikten zich vooral in het 
laatste gedeelte van den oorlog hebben be
vonden; 

dat req. echter door zijn persoonlijke Ini
tiatief In bepaalde gevallen en door zijn mis
handelingen getoond heeft. welbewuRt en 
actief aan de tenuitvoerlegging van het mis
dadige Duitse systeem te hebben willen 
medewerken en het daardoor in zijn wer
king heeft gesteund, wnder welke onder
steuning door hem en talrUke andere Duitse 
milltairen en ambtenaren in overeenkom
stige positie dat systeem In het geheel niet 
had kunnen functlonneren; 

dat de Raad mitsdien va:ri oordeel is, dat 
requirant's straf ·niet beneden een gevange
nisstraf voor den du'ur van vi;Jftien jaren 
mag dalen; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch al
leen voor zover de opgelegde straf betreft; 

Opnieuw rechtdoende krachtens art. 105 
Wet R 0.: 

Mede gelet op art. 44 Sr. en j 0
• art. 21 

B.:8.S.; 
Veroordeelt req. tot een gevangenisstraf 

voor den tijd van vijftien jareDt onder be
paling, dat daarop In mindering zal worden 
gebracht de gehele ~ljd door hem in Neder
landse bewaring doorgebracht, sinds 20 Mei 
1945 tot den dag van de uitspraak van dit 
arrest. 

(N. J.) 

5 Dece1nber 1949. UITSPRAAK van de 
Bijzondere Raad van Cassatie. (B.B.S. 
art. 27a; Landoorlogreglement art. 50). 

· Represailles en wgenaamde repre
sailles. Beroep van req. op het feit dat 
de door hem gedode personen reeds te
voren standrechtelijk waren ter dood 
veroordeeld, waarbij de executie werd 
opgeschort, totdat een sabotagedaad de 
noodzaak van represallle meebracht. 

Het volkenrecht ontzegt den bezetter 
- in ·beginsel - nlet de vrijheid om In
woners van bezet gebied voor daden, die 
de veiligheid zijner krijgsmacht bedrei
gen na een behoorlijk gevoerd onder
zoek ter dood te veroordelen en daarna 
zulk een volkenrechtelijk regelmatig 
vonnis hetzij terstond, hetzij na het in
treden van latere gebeurtenissen, zoals 
sabotagedaden tegep. die krijgsmacht, 
te executeren. 

De stra!bepa.llngen van de Verorde
ning Openbare Orde 1943 (Verord.blad 
No. 1, 1943) hadden alleen op grond van 
volkenrechtelijke normen door het vij
andelijke milltalre gezag kunnen wor
den uitgevaardigd. Indien de ongeldig-

verklaring van zodanige strafbepaUn" 
gen met terugwerkende kracht de ver
dere strekking mocht hebben, aan den 
bezetter in het algemeen de vrijheid 
te ontzeggen, zijn strijdkrachten door 
stre.fbedrelgingen tegen aanslagen en 
feitelijke verzetsda.den te beschermen, 
zou aan de aantekening, gesteld naast 
de vermelding van de Vrordening 1-
1943 op lijst B van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen (inhoudend da.t zij 
geacht moeten worden nimmer van 
kracht te zijn geweest). als met het 
volk,nrecht In strijd, rechtskracht moe
ten worden onu.egd. · 

Bij rechtspraak over vreemde oor
logsmisdadigers moet alleen het ge
schreven en ongeschreven oorlogsrecht 
maatstaf van beoordeling zijn. 

Noch de Duitse Verordening Open-
, bare Orde 1943, met haar onjulstèn le

gislatieven grondslag en haar te ruime 
Btrekklng, nöch de daarop betrekking 
hebbe.nde aantekening op lijst B van het 
Ned. Besluit Bezettingsmaatregelen kan 
ten deze basls van beoordeling zijn; de 

. toelaatbaarheid der doodvonnissen, op 
welker bestaan req. zich beroept om de 
op zichzelf en als zodanig wederrech
telijke représa.illes te verdedigen, kan 
enkel en alleen beoordeeld worden op 
den grondslag van "het internationaal 
oorlogsrecht. 
• Recht van den bezetter om verzets
daden met den dood te straffen kan niet 
worden erkend in gevallen, waarin die 
verzetsda.den zich richtten tegen - en 
er een rechtstreeks verband bestond 
tussen die verzetsdaden en - handelin
gen des bezetters, die zelve ernstige 
schendingen van het volkenrecht wa
ren. 

De In de sententie voorkomende 
weerlegging van req.'s verweer is niet 
voldoende met redenen omkleed. 

Op het beroep van Tlieodor Johannes 
·vogt, wonende te Duisburg, thans in be
waring gesteld in de "Centrale Bewaar
plaats Scheveningen" te 's-Gravenhage, req. 
van cassatie tegen een sententie van het 
Bijz. Gerechtshof te Leeuwarden, lst-e K11.
mer te Leeuwarden, van 22 Maart 1949, 
waarbij bij werd schuldig verklaard aan: 

a. ,,gedurende den tijd van den huidigen 
oorlog voor 16 Mei 1945 in krijgs- of staats
dienst van den vijand zich schuldig ma.ken 
aati een oorlogsmisdrijf als bedoeld in art. 6 
onder b van het Handvest, behorende bij de 
Overeenkomst van Londen van 8 Aug. 1945, 
bekend gemaakt bij K. B. dd. 4 Jan. 1948, 
(Stbl. G no. 6)"; 

b. ,,gedurende den tijd van den huldigen 
oorlog voor 16 Mei 1945 in krijgs- of staats
dienst van der.. vijand zich schuldig maken 
aan een misdrijf tegen de menselijkheid, als 
bedoeld in e.rt. 6 onder c van genoemd 
Handvest"; 

beid~ meermalen gepleegd, 
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en met toepassing van de artt. 2, 27, 44, 
57, 289 Sr. en de artt. 1, 2, 11, 21, 27a, 28 
B.B.S., werd veroordeeld tot gevangenis
straf voor den tijd van tien jaren, met bepa
ling, dat de tijd, door den veroordeelde tot 
op den dag dezer uitspraak in bewaring 
doorgebracht, bij de uitvoering der hem op
gelegde gevangenisstraf in mindering 7.al 
wor~en gebracht. 

De Bijz. Raad van Cassatie, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vos· 
G~let op het middel van cassatie, voorge

steld bij schriftuur, luidende: 
S., althans v. t. van de artt. l, 2, 11, 21 

en 27a B.B.S., jo. artt. 2, 40, 41, 47, 57, 289 
Sr., jo. art. 13a Wet A. B., en 1 47 van het 
Milit.ärstrafgesetzbuch, • Jo. art. 1 Besluit 
Buitengewone Rechtspleging en de artt. 338 
tJm 341, 344, 350 tJm 352, 358 en 359 Sv. en 
art. 16 Besluit op de Bijz. Gerechtshoven; 

Gehoord den Proc.-Fiscaal in zijn conclu
sie, strekkende tot vernietiging van de sen
tentie waarvan beroep en tot verwjjzing van 
de zaak naar de Bijz. Strafkamer bij de 
Arr.-Rechtbank te Leeuwarden; 

0. dat bij de bestreden sententie ten laste 
van req. is bewezen verklaard: dat hij, in 
het tweede halfjaar van het jaar 1944 en 
het eerste halfjaar van het jaar 1945, doch 
voor 15 Mei 1945, op meer in de provincie 
Friesland gelegen plaatsen als S.S. Unter
st urmführer, gedetacheerd bij de Sicher
heitspolizei en den Sicherheitsdienst, in de 
functie van plaatsvervangend commandant 
van het zogenaamde Aussenkommando 
Leeuwarden van de Sicherheitspolizei en 
den Sicherheitsdienst, misbruik makende 
van zijn macht en gezag als zodanig opzet
telijk in strijd met de wetten en gebruiken 
van den oorlog en in verband met den door 
Duitsland tegen Nederland gevoerden oor
log in het raam van de door den vijand 
Duitsland en in het bijzonder door de Duitse 
Sicherheitspolizei en den Sicherheitsdienst 
stelselmatig op de Nederlandse bevolking 
uitgeoefende terreur opzettelijk heeft deel
genomen aan de in de provincie Friesland 
door de aldaar gedetacheerde Sicherheits
polizei en Sicherheitsdienst stelselmatig op 
de bevolking aldaar uitgeoefende terrew-, 
waarbij hij als commandant van verschil
lende executiepeletons opzettelijk bij wijze 
van represaille de fusillering heeft uitge
voerd van een groot aantal Nederlandse 
burgers ter vergelding van tegen de belan
gen van de bezettende macht gerichte, of 
door den vijand ala zodanig aangemerkte 
handelingen, hoewel geenszins was vast
gesteld, of gebleken, dat deze hiervoor be
doelde Nederlanders bij het verrichten van 
die handelingen betrokken waren geweest; 

0. ambtshalve: 
dat het Hof als een oorlogsmisdrijf en 

een misdrijf tegen de menselijkheid heeft 
beschouwd het bij wege van représa.ille, ter 
vergelding van tegen de belangen van de 
bezettende macht gerichte - of door den 
vijand als zodanig aangemerkte - bande-

lingen, doodschieten van een aantal burgers, 
hoewel geenszins was vastgesteld of ge. 
bleken, dat de geëxecuteerden bij de aldus 
"vergolden" handelingen betrokken waren 
geweest; 

dat de Raad t.a.v. dergelijke "zogenaamde 
représailles", zijnde maatregelen van weer
wraak tegen bewoners van bezet gebied 
wegens strafbare daden van andere bewo
ners, in allen dele volhardt bij zijn arrest 
van 12 Januari 1949 inzake Rauter (N. J. 
1949 No. 87, Reà.), waarbij dergelijke han
delingen als in strijd met het volkenrecht 
zijn gewraakt; 

dat echter blijkens 's Hofs sententie req. 
heeft beweerd, dat de gefusilleerden perso
nen waren, die tevoren wegens een of an
dere daad van verzet ter dood waren ver. 
oordeeld door het "Standgericht" van den 
"Befehlshabe1· der Sicherheitspolizei" en 
wier executie werd opgeschort, totdat een of 
andere daad van sabotage de noodzaak van 
représaille medebracht; 

0. nu t.a.v. dit verweer: 
dat weliswaar de bewering, dat de gefu

silleerden personen zouden zijn gewee.st, die 
door het "Standgericht" van den Befehls
haber der Sicherheitspolizei" ter dood wa
ren veroordeeld, weinig waarschijnlijk is, 
aangezien sinds den zomer 1944 een zodanig 
"Standgericht" niet meer bestond en in de 
allerlaatste weken over fusilleringen alleen 
nog maar radiotelegrafisch contact tussen 
Schöngardt te Amersfoort en de Dienststelle 
te Groningen mogelijk was en dan slechts 
naar aanleiding van lijsten van gearre.steer
den met summiere vermelding van gege
vens omtrent de hun te laste gelegde feiten; 

dat ook het bestaan van enige noodzaak 
van représaille enkele dagen vóór de onaf
wendbare bevrijding van het Noorden van 
Nederland hoogst onwaarschijnlijk is en de 
vraag rijst, of deze représaille niet veeleer 
het karakter droeg van een laatste wraak
oefening op de weerloze bevolking in het 
zicht van de dreigende ineenstorting van 
Duitsland, door geen militaire noodzaak 
meer gerechtvaardigd; 

dat verder ook de toelaatbaarheid van 
terdoodveroordeling van bw-gers van het 
bezette gebied niet reeds gegeven was met 
het enkele feit, dat die burgers "een of an
dere daad van verzet" naar Duitse opvat
ting hadden gepleegd, maar ten hoogste met 
het gepleegd hebben van een zo ernstige 
daad van verzet als naar volkenrechtelijke 
maatstaf eer. terdoodveroordeling recht
vaardigt, hetgeen in geval van systematisch 
uitstel van de executie ervan, teneinde 
,, Todeskandidaten" als représaille-objecten 
in handen te houden, op zichzelf reeds twii
felach tig iB; 

dat evenwel de mogelijkheid niet is uitge
sloten, dat de zogenaamd bij wege van re
présaille geëxecuteerde doodvonnissen al
thans in enkele gevallen door het volken
recht gerechtvaardigd zijn gewee.st, · of
schoon het in de sententie vermelde getui
genis van Ckrard de Jong, die de executie 
heeft overleefd en de waarheid erover heeft 
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kunnen aan den dag brengen, veeleer wijst 
op een terdoodveroordeling althans van dien 
getuige enkel op grond van het verspreiden 
van illegale blaadjeS; 

dat nu het volkenrecht den bezetter - in 
beginsel - niet de vrijheid ontzegt om in
woners van het beF.ette gebied voor daden, 
die de veiligheid zijner krijgsmacht bedrei
gen - vaak met den rekbaren term ,,krijgs
verraad'' aangeduid -- na een behoorlljk 
~voerd ondermek ter dood te veroordelen 
en daarna zulk een volkenrechtelijk regel. 
matig vonnis hetzU terstond, hetzij na het 
intreden van latere gebeurtenlaeen, zoals 
sa.botagedaden tegen die krijgsmacht, te 
executeren; 

dat weliswaar de Nederland9e besluitwet
gever, bij de plaatsing van de Verordening 
Openbare Orde 1943 (Verordeningen.blad no. 
1/1943) op; lijst B van het Besluit Bezettings
maatregelen de strafbepalingen tegen sa~ 
botage (art. 1). algemene ingevaarbrenging 
van de openbare rust (artt. 2 en 8), han
delingen gericht tegen de be2.ettende macht, 
zoals geweldpleging, aanzetten tot verzet, 

• en derg. (artt. 4 tot en met 8) en 1n het leven 
roepen van een geheime organisatie (art. 
28) uitdrukkelijk van die plaatsing heeft 
uitgezonderd en te haren aanzien heeft ver
klaar~ dat zJJ geacht moeten worden nim
mer van kracht te zijn geweest; 

dat dergelijke strafbepalingen, strekken
de tot be-veillging van· het bezettingsleger 
en zijn apparaat, inderdaad niet, met uit
oefening van aangematigde paeudo-constl
tutlonelé regertnge-bevoegdheden, door een 
vijandelijke burgerlijke autoriteit, doch al
leen op grond van volkenrechtelijke normen 
door het vijandelijke mlllt.alre gezag uitge
~rdigd hadden kunnen 1VOrden; 

dat evenwel. indien de ongeldigverklaring 
van zodanige strafbepalingen met terug
werkende ki-acht de verdere strekking 
mocht hebben. aan den bezetter, in het aJ
gemeen de vrijheid te ontzeggen. zijn strijd
krachten in het bézette gebied met haar ap
paraat door 1Jtratbedreigingen tegen aan
slagen en feitelijke verzetsdaden te bescher
men, aan de betrokken aantekening, gesteld 
naast de vérrnelding van de verordening 
n.o. 1/1943 op lijst B van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, a.ls met het volkenrecht 
1n strijd, rechtskracht zou moeten worden 
ontzegd; 

dat immer& bij k'éehtàpraak. over vreemde 
oorlogsmisdadlgèrs alleen het geschreven 
en óngeschreveri oorlogsrecht maateta.f van 
beoordeling moet zijn; 

dat derhalve nöch de Duitse Verordening 
Openbare Orde 1943, met haar onjulsten 
legblatleven grondslag en haar te ruime 
strekking, noch 'de daarop betrekking heb
bende aantekening op lijst B van het Ne
derlandse Besluit Bezettingsmaatregelen 
ten deze basis van beoordellng kan zJJn, 
maar de toelaatbaàrheid der doodvonnissen, 
op welker bestaan req. zich bèroept om de 
door hem ten uitvoer gelegde, op zichzelf 
en a.u3 zodanig wederrechtelijke, repr&a,u ... 
les te V'éréledlgen. enkel en alleen kan wor-

den beoordeeld op den grondslag ve.n het 
internationale oorlogsrecht; 

dat daarbij in acht moet worden genomen, 
dat het recht des bezetters zelfs om aan 
bepaalde verzetsdaden schuldig bevonden 
leden van de bevolking van het bezette ge
bied met den dood te straffen, niet kan 
worden erkend 1n gevallen, waarin die ver
zetsdaden zich richtten tegen - en er een 
rechtstreeks verband bestond tussen die 
verzetsdaden en handelingen des bezetters. 
die zelve ernstige schendingen van het vol
kenrecht waren; 

dat de Raad zich ten deze aansluit bij het 
betoog, vervat in de uitspraak van het 
Amerikaanse Militaire Tribunaal te Neu
renberg van 8 April 1948 in de zaak contra 
0tto 0hlendorf c.s. (oase no. 9), waarin, met 
verwijzing naar een Uitspraak van Hyde 
(International La.w, vol. III, blz. 36), dut 
,,A belllgerent which is contemptuous of 
conventional or customary prohlbitions is 
not in a position to clàim that its adversary 
when respondtng wtth like tor like lacks the 
requisite excuse•t, wotdt gesteld, dat ,,tf tt 
is assumed that some of the resistance 
units . •. or members of the- population did 
commit acts wbich were tn themselves un
lawtul under the rules of war, it would etJll 
have to be shown tbat these acta where 
not in legtttmate defence against wronga 
perpetrated upon them by the invader", 
aange.e.ien "undet International Le.w, as in 
Domestlc Le.w, there can be no reprlllal 
agalnst reprtsal"; 

dat in het licht -yan de vorenstaande over• 
wegingen de in de bestreden sententie voor
komende weerlegging van requira.nts hier 
besproken verweer niet voldoende met re
denen is omkleed, omdat de mogelUkbeid 
open bltjft. dat bjj nader feitelijk. onderzoek 
7.8.l blijken. dat althans t.a.v. bepaalde ge" 
vallen In dat verweer een strafuitaluttlngs. 
grond in den zin van art. 368 Sv. is gelegan; 

dat mitsdien de bestreden sententie niet 
In stand kan blijven en het aangevoerde 
middel niet behoeft te worden onderzocht: 

Vernietigt de bestreden sen tentte; 
Rechtdoende krachtens art. 106 Wet .R.O.: 
Verwijst de zaak naar het Bijz. Gerechts• 

hof te Amsterdam ten einde op den grond• 
slag der bestaande telastelegglng opnieuw 
te worden berecht, tnet inachtneming ,·an 
de gegeven vr.ljapraak. 

(N. J.) 

6 Deoetnber 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Sv. artt. 261, 441; Wegenver
keenregeling art. 2). 

Het gewraakte "teveel" in de tJ.L 
heèft beuekking op de in de t.1.L ver
vatte omstandigheid, dat de gerequi• 
reerde als bestuurder van een auto aan
hield op een tegemoet rijdende auto, en 
wel op het ogenblik dat deze auto het 
door gereqoireerde bestuurde motorrij
tuig tegemoet kwam, terwijl als gevolg 
van dit teveel aanhouden wordt vermeld 
dat daardoor het verkeer op den weg 
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in gevaar werd gebracht. Aldus is vol
doende feitelijk en duidelijk omschreven 
welke het verkeer in gevaar brengende 
handeling den gerequireerde wordt ver
weten, waarbij de steller der t.1.1. -
daargelaten nu of uit art. 261 Sv. volgt 
dat uit de t.ll moet blijken, welk straf
baar feit den steller voor ogen stond -
onmiskenbaar doelt op een strafbaar feit 
als beschreven in art. 2 Wegenverkeers
regeling. 

Rechtbank heeft primaire t.1.1. nietig 
verklaard en vrijgesproken van subsi
diaire t.l.l 

Req. was terecht van oordeel, dat er 
geen voldoende grond aanwezig was de 
primaire t.1.1. nietig te verklaren. De 
Rechtb. had dan ook aan de vraag, of 
het subsidiair telastgelegde al dan niet 
bewezen was, in de bestreden uitspraak 
niet toe mogen komen; deze gegeven 
vrijspraakA die geacht mag worden in de 
schriftuur mede te, zijn bestreden, kan 
niet in stand blijven. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Breda, req. van cassatie 
tegen een vonnis van die Rechtbank ven 2 7 
Mei 1949, waarbij in hoger beroep, met ver
nietiging van een door den Kantonrechter te 
Bergen op Zoom op 20 Jan. 1949 gewezen 
vonnis, de dagvaarding wat betreft het aan 
H. A. M. C., te Breda, vertegenwoordiger 
van beroep, primair telaste gelegde, is nietig 
verklaard, en gerequireerde ter zake van het 
hem subsidiair telaste gelegde is vrijgeapro
ken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Langemeijer: 

In deze zaak komt de Heer Requirant op 
tegen de nietigverklaring van de dagvaarding 
( voor wat het primair telastegelegde be
treft), die de Rechtbank met vernietiging 
van het voruûs van de Kantonrechter heeft 
uitgesproken. Het door de Rechtbank onvol
doende geachte deel van de telastelegging 
luidde: ,,dat hij op of omstreeks 18 Oct. 1948 
onder de gemeente Woensdrecht, als bestuur. 
der van een vierwielig motorrijtuig, daar
mede rijdende over de voor het algemeen 
verkeer openstaande weg, de Antwerpae
straatweg, bij het tegenkomen van een hem 
over die weg tegemoetrijdende auto, teveel op 
dit voertuig heeft aangehouden, waardoor 
het verkeer op die weg in gevaar kon worden 
ge bracht". 

Met het middel kan ik mij volkomen ver
enigen. .,Teveel op ,een tegemoetkomend 
voertuig aanhouden,, roept een alleazins dui
delijke voontelling op van de verkeenfout 
die men aan de verdachte wenst te verwijten. 
De Rechtbank schijnt vooral bezwaar te heb-

• ben tegen de term "teveel", die zij te vaag 
acht. Ik kan dat bezwaar niet delen. De term 
ontleent haar cJuidelijke betekenis aan 
het verband waarin .ij gebruikt ia - gelijk 
bijna ieder woord alleen in een bepaald ver" 
band ondubbelzinnig i1 - en die betekenis 

ia: zozeer dat dit tot een aanrijding moeat 
leiden of althans een onnodig en onaanvaard
baar gevaar voor een aanrijding schiep. Ook 
kan ik niet delen de mening van de Recht
bank, dat de telastelegging - zelfs al zou de 
feitelijke voorstelling die zij wekt voldoende 
duidelijk zijn - in ieder geval onzekerheid 
laat omtrent de toepauelijk geachte strafbe
paling. Wanneer de feitelijke voontelling die 
een telastelegging veatigt op zichzelf duide
lijk is, dan is drieërlei mogelijk. Ofwel de 
woorden der telastelegging wijzen zelf reeds 
in de richting van een bepaalde delictsom
schrijving die gelijksoortige woorden bezigt 
en deze blijkt den ook op het feit toepasse
lijk. Ofwel die woorden hebben op zichzelf 
geen grote overeenkomat met die van een 
delictsomschrijving, maar zakelijk vallen zij 
wel onder een; in dat geval is de meer of 
minder moeilijke opsporing van die omschrij
ving de plicht van de rechter. Ofwd het feit 
valt zakelijk · onder geen enkele delictsom
schrijving en dan is onttlag van rechtsver
volging de juiate beslissing. Nietigheid ven 
dagvaarding wegens twijfel omtrent de toe
passelijke delictsomschrijving kan ik mij 
slechts voorstellen in dit zeer uitzonderlijke 
geval dat de dagvaarding wel duidelijk zou , 
maken dat van verschillende delictsomschrij
vingen er in ieder geval één toepasselijk is, 
maar niet de gegevens verschaft om uit te 
maken, welke. Van een dergelijk geval ia hier 
geen sprake. De woorden der telastelegging 
zijn niet die van de wet, maar haar inhoud 
beantwoordt m.i. alleszins aan de voor de 
hand liggende bepaling van art. 2 der We
genverkeeraregeling. 

Ik concludeer mitsdien dat Uw Raad het 
vonnis waarvan beroep vemietige, de inlei
dende dagvaarding geldig verklare en de zaak 
verwijze naar de Arr.-Rechtbank te Breda, 
teneinde haar met inachtneming van het door 
U te wijzen arrest op het bestaande hoger be. 
roep verder te berechten en af te doen. 

De Hoge Raad em.; 
Gehoord het venlag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur en luidende: 
11V. t. of e. van art. 261 juncto art. 348 Sv., 

aangezien de bewoordingen van het primair 
telaste gelegd~ een voldoende feitelijke en 
alleszins duidelijke omachrijving opleveren 
en uit deze bewoordingen tevens duidelijk 
blijkt dat de steller van het primair telaste 
gelegde een overtreding van art. 2 der We
genverkeeraregeling heeft bedoeld waarop de 
toevoeging "waardoor het verkeer in gevaar 
kon worden ge9racht" nadrukkelijk wijst. 
Derhalve voldoet het primair telaste gelegde 
geheel aan de voorschriften van art. 261 Sv.0

; 

0. dat aan gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding i11 telaste gelegd: 

1. dat hij op of omstreeks 18 Oct. 1948 
onder de gemeente Woensdrecht als bestuur
der van een vierwielig motorrijtuig, daar
mede rijdende over de VOOI' het algemeen ver
keer openstaande weg, de Antwerpse straat-
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weg, bij het tegenkomen van een hem over 
die weg tegemoetrijdende auto, teveel op dit 
voertuig heeft aangehouden, waardoor het 
verkeer op die weg in gevaar kon worden ge
bràcht; 

2. indien het sub 1 telaste gelegde niet tot 
een veroordeling mocht leiden, tet zake dat 
hij op of omstreeks 18 Oct. 1948 onder de 
gemeente Woensdrecht, als bestuurder ven 
een vierwielig motorrijtuig, daarmede rijden
de over de voor het algemeen verkeer open
staande weg, de Antwerpse-straatweg, geko
men op de vereniging van die weg met de 
voor het algemeen verkeer openstaande en 
van gelijke rangorde zijnde weg, de nieuwe 
Rijksweg, de voorrang niet heeft verleend 
aan een vierwielig motorrijtuig, waarmede de 
bestuurder laatstgenoemde weg bereed en 
voor hem, verdachte, ven rechts kwam; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis de dagvaarding ten aanzien van het pri
mair telaste gelegde heeft nietig verklaard 
en den gerequircerde ter zake ven het subsi
diair telaste gelegde heeft vrijgesproken; 

0. dat in het bestreden vonnis is overwo
gen dat het primair telaste gelegde "niet in
houdt · een voldoende feitelijke omschrijving 
van de wijze, waarop verdachte over dien 
weg reed, immera het woord "te veel" in dit 
verband zonder verdere nadere aanduiding 
of toevoeging gebezigd als te vaag moet wor
den aangemerkt, zodat uit de omschrijving 
van het telaste gelegde niet blijkt welke 
overtreding de steller der dagvaarding heeft 
bedoeld"; 

0. t. a. v. het middel, 
dat het "te veel", zoeven vermeld, betrek

king heeft: op de in de primaire telastelegging 
vervatte omstandigheid dat de gerequireerde 
als bestuurder van een vierwielig motorrij
tuig aanhield op een tegemoet rijdende auto, 
en wel op het ogenblik dat deze auto het door 
gerequireerde bestuurde motorrijtuig tege
moet kwam, terwijl als gevolg van dit te veel 
aanhouden wordt vermeld dat daardoor het 
verkeer op den weg in gevaar werd gebracht; 

dat aldus voldoende feitelijk en duidelijk 
is omschreven welke het verkeer in gevaar 
brengende handeling den gerequireerde wordt 
verweten, waarbij de steller der tclasteleg
ging - daargelaten nu of uit art. 261 Sv. 
volgt dat uit de telastelegging moet blijken, 
welk strafbaar feit den steller voor ogen 
stond - onmiskenbaar doelt op een straf
baar feit als beschreven in art. 2 der Wegen
verkeersregeling; 

dat derhalve de req. terecht van oordeel is, 
dat er geen voldoende grond aanwezig was de 
primaire telastelcgging nietig te verklaren; 

dat de rechtbank dan ook aan de vraag, 
of het subsidiair telaste gelegde al dan niet 
bewezen was, in de bestreden uitspraak: niet 
toe had mogen komen, en ook de gegeven 
vrijspraak, die geacht mag worden in de 
1ehriftuur mede te .zijn bestreden, niet in 
stafid ken blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 105 R. O.; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 

te Breda ten einde haar, met inachtneming 
van dit arrest, op het bestaande hoger be
roep te berechten en af te doen. 

(N.J.) 

6 December 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Motorrijtuigenbelastingwet art. 
15). 

Art. 15 lid 1 Motorrijtuigenbelasting
wet legt den bestuurder van een motor
rijtuig, die daarmede op den openbaren 
weg rijdt, meer dan één verplichting op, 
waaronder die om op de eente vordering 
ven de betrokken ambtenaar aan hem 
een belastingkaart te vertonen. Aller
minst vloeit uit de strekking, en al even
min uit het zinsverband, van dit voor
schrift voort. dat zodra maar de bestuur
der van het motorrijtuig den openbaren 
weg heeft verlaten, de bedoelde vorde
ring niet meer rechtmatig zou kunnen 
geschieden. 

In aansluiting aan dit wettelijk voor
schrift is de t.1.L, en dientengevolge ook 
de bewezenverklaring, aldus te verstaan 
dat req., op wien, uit hoofde van het feit 
dat hij met een door hem bestuurd mo
torrijtuig over den openbaren weg reed, 
de voormelde verplichting kwam te rus
ten, in gebreke is gebleven haar te ver
vullen. 

Het middel, dat ook blijkens de t.oe
lichting uitgaat van een andere lezing 
van het telastgelegde en bcwezenver
klaarde, mist mitsdien feitclijken grond
slag. 

Op het beroep van Jhr Mr F. J.C. S., van 
beroep administrateur · en wonende te Put
ten, req. van cassatie tegen een vonnis van 
den Politierechter bij de Rechtbank te Zut
phen van 29 Juni 1949, waarbij req. ter zake 
van: 

,,Het niet volledig nakomen van de ver
plichting opgelegd bij art. 15 van de Motor
rijtuigenbelastingwet'', met aanhaling van 
art. 15, eerste lid en art. 19, alsmede van de 
artt. 12, 22, 23 en 43 dier wet en van de artt. 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van tien gulden of twee degen hechtenis; 
(gepleit door Mr S. van Oven, adv. te 's-Gra
venhage. Red.). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Langcmeijer. 
Vast staat in deze, dat de req. als bestuur

der van een motorrijwiel op de openbare 
weg reed, dat hij stopte op vordering van de 
verbalisanten en wel vlak bij een politiepost 
en dat hij in gebreke is gebleven om aan die 
verbalisanten de bij dat motorrijwiel beho
rende motorrijtuigenbelastingkaart te verto
nen toen een hunner hem dat in de deur van 
de politiepost vroeg. Rcq. maakt nu bezwaar 
tegen zijn veroordeling wegens niet volledig 
nakomen van art. 15 der Motorrijtuigenbe
lastingwet en wel met dit betoog, dat de ver
plichting om de kaart te vertonen niet meer 
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op hem rustte toen hij op niet openbaar ter
rein stilstond. 

De aldus opgeworpen vraag laat zich uit 
tweeërlei oogpunt bezien. Men kan voor
eerst vragen of requiranta gedrag valt onder 
de omschrijving van art. 15 dat aan de be
stuurder, die op de openbare weg rijdt, de 
verplichting oplegt om op de eerste vorde
ring van de in art. 23 genoemde ambtenaren 
het rijtuig te doen stilhouden en de kaart te 
vertonen. Deze vraag zou ik zonder aarzelen 
bevestigend beantwoorden. Reeds daaruit 
dat de bestuurder die op de openbare weg 
rijdt verplicht is stil te houden en de kaart 
te vertonen zou de onjuistheid vo)gen van de 
trouwens op het eerste gezicht ongerijmde 
stelling, dat de verplichting tot vertoon van 
de kaart zou eindigen tegelijk met het rijden. 
Nu dit vaststaat, ia er echter ook geen reden 
om aan te nemen, dat die verplichting wel 
zou eindigen met het verlaten van de open
bare. weg. Niets dwingt tot de ook uit prac
tisch oogpunt onredelijke conclusie dat de 
bevoegde ambtenaren iemand die zij hebben 
doen stilhouden niet zouden mogen vragen 
om tot het vertonen . van de kaart op een 
langs de weg gelegen niet-openbaar terrein 
te komen, hetgeen bij voorbeeld op een 
drukke en smalle weg in het belang zowel 
van de betrokkene zelf als van het overige 
verkeer kan zijn. Iets geheel anders is, dat 
evenzeer uit de normale betekenis naar 
spraakgebruik van het voonchrift zowel als 
uit de redelijkheid volgt, dat de ambtenaren 
niet bevoegd zijn van iemand te eisen, dat 
hij zich alleen voor het vertonen van de 
kaart een aanmerkelijke afstand van de 
openbare weg verwijdert, en ook dat het feit 
dat de bevoegde ambtenaren hem hebben 
doen stilhouden niet medebrengt, dat die 
ambtenaren bevoegd blijven om vertoon van 
de kaart te vorderen ook na aanmerkelijk 
verloop van tijd, waarna wellicht zelfs niet , 
meer met zekerheid te zeggen is dat de be
trokkene de kaart, die hij niet kan vertonen, 
ook tijdens het rijden reeds niet bij .de hand 
had. Van omatan4igheden als hier ~et laatst ' 
bedoeld blijkt echter in deze niet, integen
deel. 

De raadsman van req. heeft dan ook de 
vraag gesteld in de andere mogelijke vorm 
waarop ik boven doelde, namelijk of uit _de 
bewijsmiddelen kon volgen de bewezenver
klaring: ,,dat hij ...... toen hij reed op de 
Harderwijker-weg, een openbare weg en de 
ambtenaar ...... vertoning had gevorderd ...••. 
van de motorrijtuigenbelaatingkaart, in ge
breke is gebleven die te -vertonen ...... ". In 
deze vorm ia het verweer zeker sterker; im
mers meer dan de wetstekst suggereert de be
wezenverklaring - in overeenstemming met 
de telastelegging - dat het niet vertonen 
geschiedde tijdens het rijden. Nu sal welis
waar ook dit door niemand aldus worden 
opgevat, dat req. al rijdende de kaart had 
moeten vertonen, maar wel kan geneigd zijn 
te oordel~ dat deze beschrijving alleen past 
op het geval dat de vordering zou hebben 
plaats gevonden zodra het- rijden was ge-

staakt ingevo)ge de vordering tot stilhou
den. Toch meen ik ook ~j deze opvatting 
mij niet te moeten aansluiten. Ik zeide reeds: 
de bewezenverklaring suggereert deze uit
legging, dat zij ertoe dwingt echter kan men 
niet zeggen. Daar komt bij, dat er alles voor 
te zeggen ia om aan te nemen, dat de te• 
lastelegging beoogd heeft een feit te be
schrijven dat precies beantwoordt aan de 
wettelijke omschrijving en niet een be
schrijving te geven, die slechts past op een 
deel van wat onder de wettelijke omschrij
ving valt. Voor nonnale gevallen is dan ook 
de telastelegging een volkomen goede para
frase van art. 15 en slechts in dit enigszins 
ongewoon liggende geval kan zij de schijn 
wekken van een zakelijk verschil met deze 
laatste, een schijn echter; die naar mijn ge
voel ook niet meer is dan een schijn. 

Ik houd het ~iddel dus voor ongegrond 
en concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het veralag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
,,S. althans v. t. van de artt. 348, 349, 350, 

358, 359, 376 Sv., 15, 19 Motorrijtuigenbe
lastingwet, 

omdat uit de gebezigde bewijsmiddelen 
niet kan worden afgeleid, dat verdachte op 
14 Sept. 1948 te Ermelo, toen hij aldaar reed 
op de Harderwijkerweg, zijnde openbare 
weg, als bestuurder met een motorrijtuig, en 
de ambtenaar der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen W. C. J anasen, 
voorzien van zijn aanstelling en onder be
kendmaking zijner kwaliteit van hem ver
tonnig had gevorderd van de bij het door 
hem bestuurde motonijtuig behorende mo
torrijtuigenbelastingkaart, in 1ebreke is ge
bleven die te vertonen, beruatende althans 
het gewezen vonnis op tegenstrijdige gron
den;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en . strafoplegging als voormeld, ten 
laste van req. overeenkomstig de telasteleg
ging is bewezenverklaard: 

"dat hij ,op 14 Sept. 1948 te Ermelo, toen 
hij aldaar reed op de Harderwijkerweg, zijn
de openbare weg, als bestuurder met een 
motorrijtuig en de ambtenaar der directe be
lastingen invoerrechten en accijnzen W. C. 
Janssen, voorzien van zijn aanstelling en on
der bekendmaking zijner kwaliteit van hem 
vertoning had gevorderd van de bij het door 
hem bestuurde motorrijtuig behorende mo. 
torrijtuigenbelaatingkaart, in gebreke ia ge
bleven die te vertonen, zeggende, geen be
lastingkaart te kwmen vertonen, zijnde hij 
mitsdien in gebreke gebleven op de daarto~ 
strekkende vordering van genoemde ambte
naar te vertonen de bij het door hem be
stuurde motorrijtuig behorende, ten name 
van de houder staande, belastingkaart, 
waarop de kenmerken van het motorrijtuig 
op de juiste wijze njn omschreven en waar
uit blijkt, dat de voor dat motorrijtuig ver-
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schuldigde belasting is betaald, dan wel dat 
daarvoor geen belasting venchuldigd ia;'' 

0. dat req. voor den rechter het verweer 
heeft gevoerd, ,,dat er geen wettelijke straf
bepaling bestaat, die met straf bedreigt het 
feit, dat een bestuurder van een motorrij ... 
tuig, die daarmede stilstaat op een niet open
baar terrein, in gebreke blijft een bij dat 
motorrijtuig behorende ten name van de 
houder staande belastingkaart te vertonen;" 

O. dat de rechter dit verweer heeft ver
worpen daartoe overwegende "dat uit de 
tekst van art. 1 S der Motorrijtuigenbelas
tingwet niet blijkt, dat de bestuurder van 
een motorrijtuig, die daarmede op de open
bare weg rijdt, verplicht i■ slechts aldaar op 
de eerste vordering van de in art. 23 dier wet 
genoemde ambtenaren bedoelde belasting
kaart te vertonen en evenmin, dat de in dat 
artikel genoemde vordering slechts kan wor
den gedaan, onmiddellijk nadat het betrok
ken motorrijtuii tot stilstand ia gebracht, en 
het voldoende is, dat de betrokken am bte
naar gelijk in casu heeft geconstateerd, dat 
even tevoren met dat motorrijtuig over de 
openbare weg ia gereden;" 

0. t. a. v. het middel: 
dat het eente lid van art. 15 van de Mo

torrijtuigenbelaatingwet den bestuurder van 
een motorrijtuig, die daarmede op den open
baren weg rijdt, meer dan één verplichting 
oplegt, waaronder die om op de eente vor
dering van de betrokken ambtenaren aan hen 
een bela■tingkaart te vertonen; 

dat allermin1t uit de strekking, en al even
min uit het zin1verband1 van dit voorschrift 
voortvloeit, dat zodra maar de bestuurder 
van het motorrijtuig den openbaren weg 
heeft verlaten, de bedoelde vordering niet 
meer rechtmatig zou kunnen geschieden; 

dat in aansluiting aan dit wettelijk voor
schrift de telaatelegging, en dienvolgens ook 
de bewe.zenverklaring, aldus is te verstaan 
dat req., op wien, uit hoofde van het feit dat 
hij met een door hem bestuurd motorrijtuig 
over den openbaren weg reed, de voormelde 
verplichting kwam te rusten, in gebreke is 
gebleven haar te vervullen; 

dat het middel, dat ook blijkem de toe
lichting uitgaat van een andere lem.ng van 
het telastegelegde en bewezenverklaarde, 
mitadien feitelijken grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

6 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Dienatplichtwct art. 18). 

Hij, aan wie het diploma van de aca
demie "Kerk en Wereld" te Driebergen 
verleend ia, kan als werker in kerkelijke 
arbeid (Wika) aangesteld worden tot 
evangelist bij een kerkelijke gemeente 
van de Ned. Merv. Kerk met bevoegd
heid tot prediking en catechese. De 
Wika-evangelist oef ent zijn kerkelijke 
a•beid uit als beroep en niet als neven
functie en dient wanneer hij een brief 
van de Ned. Herv. Kerk of een harer 

gemeenten tot aanstelling als evangelist 
bij een kerkelijke gemeente of in a]ge
mene dienst kan overleggen, ingevolge 
art. ·26 lid 1 van het Dienstplichtbesluit 
te worden aangemerkt als bedienaar van 
de godadienst. Derhalve behoort hij van 
dienst als gewoon dienstplichtige te wor
den vrijgesteld. Wel ontvangt appellant 
aan genoemde academie een opleiding, 
doch deze is niet . uitsluitend een oplei
ding voor evangelist, doch ook voor an
dere functies, zoala b.v. jeugdleider. Aan 
het einde der opleiding ontvangen allen 
de bevoegdheid als evangelist te worden 
aangesteld, doch slechts een gedeelte 
ontvangt deze aanstelling. Onder deze 
omstandigheden kan appellant niet ge
acht worden te verkeren in een der ge
vallen, bedoeld in art. 18 sub b. 

Wij JULIANA, ens.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A.. B. 't Lam. dienstplichtige der lich~ 
ting 1946 uit Rotterdam, tegen de beslissing 
van Onze Minister van Oorlog van 23 Maart 
1949, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 1617, waarbij 
aan hem vrijstelling van dienst als gewoon 
dienstplichtige wegens opleiding tot een 
geestelijk of godsdienatig-menalievend ambt 
is geweigerd; . 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Batuur, gehoord, adviezen van 
24 Juni 1949, no. 752/II en 9 ~ovember 1949, 
no. 752/111437; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
setunt op de overweging, dat A.. B. 't Lam 
blijkens het ingesteld onderzoek aan de aca
demie "Kerk en Wereld" wordt opgeleid tot 
Wika (Werker in kerkelijke arbeid); dat 
deze categorie personen niet genoemd wordt 
in een der bij het Dienstplichtbesluit (Stbl. 
1929, no. 21) behorende tabellen, betreffen
de het verlenen van vrijstelling wegens op
leiding tot- of het bekleden van een geestelijk 
of een godsdienstig-menslievend ambt en 
ook niet kan worden gelijkgesteld met een 
der daaromachreven gevall~; dat hij, Minis
ter, daarom de aanvraag van de dienstplich
tige, om hem wegens het verkeren in eent
genoemd geval van dienst als gewoon dienst
plichtige vrij te stellen, afwijst; 

dat de appellant aanvoert, dat de Minister 
verwijat naar een Staatsblad van 1929, doch 
dat de academie ,,Kerk en Wereld" pas in 
1945 is opgericht, zodat men hierover in 1929 

· geen uitspraak kon doen; dat hij de bevoegd
heid heeft gekregen van Evangelist-Jeugd
leider, geldig voor de gehele Hervormde 
Kerk; dat sijn taak bestaat uit het werk v.an 
een jeugdpredikant: preekdienat, catechisa
tie, huisbezoek, jeugdleiding enz.; dat vele 
collega's ook van militaire dienst zijn vrijge... 
steld, althan1 niet gewoon dienstplichtig zijn; 

O. dat blijkens de overgelegde stukken hij, 
aan wie het diploma van de academie "Kerk 
en Wereld" te Driebergen verleend is, à 
werker in kerkelijke arbeid (Wika) aange
steld kan worden tot evangelist bij een. ker
kelijke gemeente van de Nederlandte Her-
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vormde Kerk met bevoegdheid tot prediking 
en catechese; 

dat de Wika-evangelist zijn kerkelijke ar
beid, blijkens de stukken. ale beroep en niet 
als neven-functie uitoefent; 

dat mitsdien de Wika-evangelist, die een 
brief van de Nederlandse Hervormde Kerk 
of een harer gemeenten tot aanstelling als 
evangelist bij een kerkelijke gemeente of in 
algemene dienst kan overleuen, op f(rond 
van artikel :16, lid 1, van het Dienstplichtbe
sluit aangemerkt dient te worden als be
dienaar van de godsdienst en derhalve inge
volge het bepaalde in artikel 15, lid 1, sub c, 
juncto artikel 18, onder a, van de Dien1t
plichtwet van dienst als gewoon dienstplich
tige behoort te worden vrijgesteld; 

dat de appellant nu weliswaar aan de ge
noemde academie een opleiding ontvangt, 
doch dat deze opleiding blijkens de stukken 
niet uitsluitend is een opleiding voor evange
list, doch ook voor andere functies, .zoals b.v. 
jeugdleider; 

dat allen aan het einde van de opleiding 
de bevoegdheid ontvangen als evangelist te 
worden aangesteld, doch dat slechts een ge
deelte een dergelijke aan1telling ontvangt; 

dat onder deze omstandigheden de appel
lant niet geacht kan worden te verkeren in 
een der gevallen, bedoeld onder b van laatst
genoemd artikel; 

dat mitsdien, zij op andere - blijkens de 
stukken thans ook door Onze Minister aan
vaarde -- gronden, de bestreden beslissing 
moet worden gehandhaafd; · 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze ~nister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

6 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

Door het verstrekken van reisgeld 
heeft de gem. Dienst voor Soc. Zaken te 
z. medegewerkt tot de komst van de 
armlastige te G. Wel voeren B. en W. 
van Z. aan, dat de armlastige aan twee 
ambtenaren van die dienst medegedeeld 
had, dat zij bij een schoonzuster te G. 
onderdak en verzorging zou ver-krijgen, 
doch er ia zelfs geen poeing gedaan om 
uit G. daaromtrent zekerheid te verkrij
gen, terwijl vaststond, dat de Qrmlastige, 
die geen middel van bestaan bezat en in 
verwachting was, in G. ondersteuning 
zou behoeven. 

Wij JULIANA, em.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de koeten van onderhoud van M. J. En
gelsman-Ha.zenberg en kind; 

De Raad van State. Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuw:-, cehoord, advies van 
16Nov. 1949,no. 1544/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 29 Nov. 1949, No. 
22903 (W). afdeling Maatschappelijke Zorg 
1 (bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat het gezin Engelsman van Augustus 
1947 tot October 1948 aan boord van de Rijn
aak: ,,Borneo" verbleef. toebehorende aan een 
scheepvaartmaatschappij, gevestigd aan de 
Matheneuerdijk 221 te Rotterdam; dat, na
dat G. Engelsman zijn dienstverband had 
verbroken, het gezin in October 1948 naar 
Zwolle is vertrokken, waar het zijn intrek 
nam in een volk:alogement; dat G. Engels
man op 8 October 1948 zijn gezin verliet: 
dat, nadat aan Mevrouw Engelsman door de 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te 
Zwolle reisgeld was verstrekt, zij met haar 
eenjarig kind naar Groningen vertrok, al
waar zij spoedig na haar aankomst, aange
zien zij niet in eigen onderhoud kon voor
zien, ondersteund moest worden; 

dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente Groningen niet bereid zijn de kos
ten van ondenteuning voor rekening van hun 
meente te nemen, aanvoerende, dat mevrouw 
E~gelsman zich op 11 October 1948 tot de 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te 
Zwolle wendde met het verzoek om onder
stand voor zichzelf en haar eenjarig kind; dat 
volgens haar zeggen dit verzoek werd afge
wezen met de mededeling, dat zij ondenteu
~ing moest aanvragen in die gemeente, waar 
zij haar domicilie had; dat zij daarna naar 
het politiebureau is gegaan om te vragen, 
wat haar nu te doen stond; dat men haar daar 
de raad zou hebben gegeven reisgeld te vra
gen naar Groningen; dat de Gemeentelijke 
Dienst voor Sociale Zaken haar daarop op 
naar verzoek f 5 voor reisgeld naar Gronin
gen verstrekte; dat deze dienst eveneens de 
kosten gedurende de laatste vier dagen in het 
logement, waar zij verblijf hield, betaalde; 
dat zij ten overstaan van een ambtenaar van 
het Bureau voor Sociale Zaken hunner ge
meente bij herhaling heeft verklaard, dat zij 
niet het voornemen had gehad zich naar 
Groningen te begeven, doch dat zij daartoe 
slechts was overgegaan, nadat haar onder
steuning te Zwolle was geweigerd en zij al
daar het advies had ontvangen zich naar 
Groningen te begeven; dat het volgens Me
vrouw Engelsman onjuist ia, dat zij te Zwolle 
zou hebben gezegd, dat .cij in Gronincen 
haar intrek .zou kunnen nemen bij een 
schoonzuster; dat ook deze schoonzuster 
uitdrukkelijk heeft verklaard, dat daar
over nimmer tevoren was gesproken of 
gecorrespondeerd; dat Mevrouw Engels
man zelfs verklaarde, dat zij op haar reis 
naar Groningen het voornemen zou hebben 
gehad onderdak te vragen in het logement 
Van der Wiel, Driemolendrift 4, te Gronin
gen, waar zij vroeger wel eens had vertoefd; 
dat zij1 aangezien zij zwanger was, niet in 
eigen onderhoud kon voorzien en spoedig na 
haar komst in hun gemeente onderstand heeft 
verzoeht; dat tot nu toe de volgende bedra" 
gen zijn uitgekeerd, van 23 October 1948-
6 November 1948 
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3 X f17 
van 8 Nov. 1948-29 Jan. 1949 

12 X f 18 
Kersttoelage 
31 Jan. 1949-12 Febr. 1949 

2 X f 9 
14 Febr. 1949-26 Febr. 1949 

f 51.-

f 216.
f 4.50 

f 18.-

2 X f 18 f 36.-
en van 28 Febr. 1949 af f 20,50 per week; dat 
uit het vorenstaande blijkt, dat tot de komst 
van de armlastige M. J. Engelsman en haar 
kind in hun gemeente door of vanwege bur
gemeester en wethouders van Zwolle invloed 
is uitgeoefend; 
dat burgemeester en wethouders van Zwolle 
evenmin bereid zijn de kosten van ondersteu
ning voor rekening van hun gemeente te ne
men, aanvoerende, dat Mevrouw Engelsman 
ten overstaan van de ambtenaren van de Ge
meentelijke Dienst voor Sociale Zaken E.C. 
Bertels en R. Broekhuizen onder meer heeft 
medegedeeld, dat haar gezin zich vanuit 
Groningen tijdelijk in een volkslogement te 
Zwolle had gevestigd, terwijl zij daarbij te
vens ter kennis bracht, dat zij de politie met 
het verdwijnen van haar echtgenoot in ken
nis had gesteld; dat de politie zich dit geval 
niet meer kan herinneren; dat de Dienst voor 
Sociale Zaken ontkent, dat de betrokkene 
tweemaal aan het kantoor is geweest, achter
eenvolgens met een verzoek om onderstand 
voor levensonderhoud en voor reisgeld naar 
Groningen; dat zij slechts eenmaal, op 11 
October 1948, een verzoek heeft gedaan, uit
sluitend voor reisgeld, aan welk verzoek is 
voldaan, nadat zij bij herhaling de uitdruk
kelijke verzekering had gegeven, dat zij bij 
een schoonzuster te Groningen onderdak en 
verzorging zou vinden, in verband waarmede 
haar moeilijkheden zouden zijn opgelost; dat 
van weigering tot het verlenen van onder
steuning voor levensonderhoud derhalve 
geen sprake kan zijn, tenrijl het verzoek om 
reisgeld pertinent van haar zeU is uitgegaan, 
zodat evenmin beweerd mag worden, dat 
van de zijde van het gemeentebestuur van 
Zwolle invloed op haar vertrek naar Gro
ningen is uitgeoefend; 

0. dat blijkens de stukken vaststaat, dat 
de armlastige, toen zij zich op 11 Oct. 1948 
bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale 
Zaken vervoegde, in een toestand verkeerde, 
welke ondersteuning noodzakelijk maakte; 

dat de genoemde dienst, door haar, in ste
de van ondersteuning, reisgeld te verstrek
ken om met haar kind naar Groningen te 
vertrekken, op zodanige wij2e heeft meege
werkt tot haar komst in deze gemeente, al
waar zij spoedig na haar aankomst onder
steund moest worden, dat er aanleiding be
staat tot toepassing van artikel 40, tweede 
lid, der Armenwet; 

dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwolle weliswaar aanvoeren, dat 
de armlastige aan twee , ambtenaren van de 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken 
medegedeeld had, dat zij bij een schoon
zuster te Groningen onderdak en verzorging 
zou verkrijgen, doch dat .zelfs geen poging is 

gedaan om uit Groningen daaromtrent ze
kerheid te verkrijgen, terwijl vaststond, dat 
de armlastige, die geen middel van bestaan 
bezat en in verwachting was, in Groningen 
ondersteuning zou behoeven; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de kosten van ondenteu

ning van Mevrouw M. J. Engelsman-Ha
zenberg en haar gezin in de gemeente Gro
ningen voor de tijd van één jaar, te rekenen 
van 23 October 1948, ten laste van de ge
meente Zwolle komen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 
belast enz. 

(A.B.) 

6 December 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Prijaopdrijvings- en Hamster
wet 1939, art. 12; Besluit Ber. Econ. 
delicten, art. 1). 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen 
volgt dat req. een grote hoeveelheid 
eieren, gefactureci:d volgens den vutge
stelden prijs (14 cent per stuk) heeft in
gekocht voor 30 cent per stuk, en dat hij 
de advocaat, door hem gefactureerd, 
volgens den vastgeatelden prijs, heeft 
verkocht voor een niet onbelangrijk ho
geren prijs. De rechter kon uit een en 
ander afleiden, dat req. wist dat de voor 
de ingekochte eieren bestede prijs be
langrijk hoger was dan toegelaten inge
v'olge de Prijzenbeschikking Kippeneie
ren 1947. 

Art. 1 Besluit Ber. Econ. delicten in 
zijn late lid onder II en gewagende van 
de ,,zaak", moet daarmee doelen op de 
,,zaak" met betrekking tot•de welke het 
strafbare feit is gepleegd. De ,,zaak", 
verstaan als zoëven aangegeven,· zal 
geenuins onder alle omstandigheden 
zijn te vereenzelvigen met het gehele 
bedrijf van den veroordeelden natuur
lijken of rechtapersoon. Met de bedrijfs
middelen van den veroordeelde onder 
lla genoemd, moeten zijn bedoeld de 
bedrijfamiddelen der zaak. De rechter, 
de bijkomende straf van sluiting der. 
zaak en stillegging der bedrijfsmiddelen 
met betrekking tot req.'s handel in ge
distilleerd op de binnenlandse markt op" 
leggend, kan aan het in art. 1 eerste lid 
onder Ila bepaalde een juiste toepassing 
hebben gegeven. (Andera: Adv.-Gcn. 
Langemeijer ). 

De in de bestreden uitspraak gegeven 
strafoplegging kan bezwaarlijk anders 
worden gelezen" dan dat de geldboete 
gegeven onder 1 °, het onder 1 ° gequali• 
ficeerde feit betreft en de tweede geld
boete het andere strafbare feit. Op elk 
der voormelde strafbare feiten is de bij
komende straf gesteld; niet enige grond 
is aanwezig waarom zou moeten worden 
aangenomen, dat deze bijkomende straf 

· niet ter zake van beide feiten is opge
legd. (Anden: Adv.-Gen. Langcmeijer). 
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Op het beroep van J. C .• van beroep wijn
handelaar, wonende te 's-Gravenhage, req. 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Bijz. Politierechter bij de Rechtbank te 
's-Gravenhage van 29 April 1949, waarbij in 
hoger beroep met vernietiging van een door 
den Tuchtrechter voor de Prijzen in het Ar
rondissement 's-Gravenhage op 17 Febr. 1948 
gewezen vonnis, req. ter zake van: 

,,1 °. door handelen opzettelijk medebe
we~ dat een voorschrift gegeven krach
tens de artt. 3 of 4 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 niet wordt nagekomen", 
en 2 °. ,,het in strijd handelen met een bij of 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 of een in een op grond van 
dit besluit uitgevaardigde verordening ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift", met 
aanhaling van de artt. 2, 3, 4 Prijzenbeschik
king Kippeneieren 1947, 12 Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, 1, 2, 3 Prijzenbeschik
king 1940 no. 1, 2 Prijzenverordening Advo
caat 1947, 18 Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941, en 1 Besluit berechting 
economische delicten, en 62 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot 1 °. een geldboete van vijfhon
d~rd gulden, 2°. een geldboete van vierdui
zend vijfhonderd gulden, met verbeurdver
klaring van de inbeslag genomen 1200 kip
peneieren en 9 flessen advocaat, en voorts 
met de last tot sluiting en stillegging der be
drijfsmiddelen van den veroordeelde, wat be
treft den handel in gedistilleerd op de bin
nenlandse markt, gedurende den tijd van één 
maand. 

Conclusie van den A.-G. Mr Langemeijer. 

Van de drie middelen, die in deze bij 
schriftuur aan Uw oordeel zijn onderworpen, 
klaagt het eerste over onvoldoende motive
ring van de bewezenverklaring, volgens welke 
de verdachte geweten zou hebben dat de 
prijs die hij betaalde te hoog was. Naar mijn 
mening mocht de rechter dit onderdeel van 
de bewezenverklaring doen steunen op dat
gene wat het middel zelf als daarvoor onvol
doende noemt, namelijk verdachte'& verkla
ring dat hem een veel lagere prijs gefactu
reerd werd dan hij in werkelijkheid betaalde. 
Dat de prijs te hoog was, was zozeer de 
meest voor de hand liggende conclusie uit 
dit merkwaardige verschijnsel, dat de rech
ter mocht aannemen, dat de verdachte die 
conclusie ook werkelijk heeft getrokken, nu 
blijkbaar niets in de richting van een andere 
opheldering daarvan wees. 

Middel 2 klaagt, dat de rechter sluiting 
der zaak en stillegging der bedrijfsmiddelen 
heeft bevolen "voor wat betreft de handel in 
gedistilleerd op de binnenlandse markt". ter
wijl het Besluit Ber. Econ. Delicten deze 
laatste beperking niet kent en dus volgens 
het middel niet zou toelaten. Ik merk ter
loops op, dat het mij waarschijnlijk voorkomt 
dat de beperking zijn ontstaan dankt aan 
een, betoog van verdachte, volgens hetwelk 
hij er groot belang bij zou hebben zijn be
drijf althans voor de buitenlandse' markt te 

mogen gaande houden. Voor het overige 
komt het middel mij juist voor. De regel dat 
bevoegdheid tot het meerdere bevoegdheid 
tot het mindere insluit is als leiddraad bij 
wetsuitlegging waardevol, maar slechts met 
dit voorbehoud, dat men er altijd op bedacht 
moet zijn dat zij ophoudt te gelden wanneer 
tegen het mindere bezwaren rijzen die tegen 
het meerdere niet bestaan~ Zo is het hier. 
Een algemene sluiting en stillegging is rede
lijk wel te controleren, een beperkte daaren
tegen z6 moeilijk, dat zij een verleiding tot 
ontduiking schept, waarvan men zich zeer 
wel kan voorstellen dat die voor de wetgever, 
had hij aan de vraag gedacht, reden geweest 
zou .zijn om haar niet toe te laten. Hier komt 
trouwens bij, dat "sluiting van het bedrijf en 
stillegging der bedrijfsmiddelen", alleen voor 
bepaalde transacties, eigenlijk in het geheel 
niet aan de begrippen sluiting en stillegging 
beantwoorden. 

Het derde middel klaagt dat voor de twee 
afzonderlijke bewezenverklaarde feiten twee 
hoofdstraffen en een bijkomende straf zijn 
opgelegd, zonder dat tot uitdrukking is ge
bracht, voor welk feit elke straf is opgelegd. 
Dit komt mij niet juist voor t.a.v. de hoofd
straffen. Men mag aannemen dat deze zijn 
opgelegd in dezelfde volgorde als waarin de 
feiten waarvoor zij de straf moeten vormen 
zijn bewezen verklaard. Omtrent de bijko
mende straf is twijfel mogelijk en indien deze 
twijfel niet is op te heffen, dan zal dit m .. i 
een grond tot vernietiging van het vonnis 
zijn. Immers, om zich een geval voor te stel
len waarin het punt niet in het midden kan 
blijven behoeft men slechts te denken aan 
het geval dat Uw Raad, rechtdoende ten 
principale, een van beide feiten niet straf
baar zou verklaren. 

Nu kan men weliswaar redeneren: van de 
twee bewezen verklaarde feiten staat het 
tweede rechtstreeks in verband met ver
dachte's bedrijf, het eerste slechts zijdelings. 
Bovendien zou, wanneer de bijkomende straf 
voor het eerste feit bedoeld was, de meer 
logische volgorde zijn geweest, dat deze vóór 
de tweede hoofdstraf in plaats van daarna 
was aangetekend. Echter, ook dan blijven 
nog twee mogelijkheden open, namelijk dat 
de bijkomende stra{ aan beide en dat zij 
alleen aan het tweede feit verbonden is, en 
ook deze onzekerheid zou moeten leiden tot 
onzekerheid omtrent de werking van een 
eventueel ontslag van rechtsvervolging, al
thans indien dit het tweede feit betreffen 
zou. Geschonden is hier m.i. het niet aange
voerde art. 351 Sv. 

Daar de hier geconstateerde fout als vorm
fout het eerst aan de orde komt, concludeer 
ik dat Uw Raad het vonnis waarvan beroep 
vemietige en de zaak verwijze naar het Ge
rechtshof van het ressort teneinde haar op 
het bestaande hoger beroep opnieuw te be
rechten en af te doen. 

De Hoge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meuten; 



1949 9 DECEMBER 620 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den req. voorgesteld bij schriftuur en lui-
dende: · 

"1. S., althans v. t. van de artt. 3 en 4 
Prijsopdrijvi:npwet 1939, 2, 3 en 4 Prijzen
beschikking kippeneieren 1947, 338, 339 Sv., 
1 en 6 Besluit Ber. Econ. Delicten, door be
wezen te verklaren dat verdachte wilt, dat 
de prij• van f 0,30 per stuk ( voor kippen
eieren) belanarijk hoger was dan toegelaten 
ingevolge de Prijzenbeachikkinc Kippen
eieren 194 7, zonder dat zulb uit de gebe
zigde bewijamiddelen kan worden afgeleid. 

Deze bewijsmiddelen bevatten nl. te dien 
aanzien niet tneer dan de verklaring van ver
dachte, dat hij meer betaalde dan de gefac
tureerde prija, en die van de verkoper van 
N •• dat hij aan verkoper een hogere prija dan 
de wettelijk vastgestelde in rekening bracht, 
hetgeen onvoldoende ia om tot de bewezen
verklaarde wetenschap te besluiten. 

2. S., althana v. t. van art. 1 Besluit Ber. 
Econ. Delicten, door te bevelen de sluiting 
der zaak en stillegging der bedrijfamiddelen 
voor wat betreft de handel in gedistilleerd 
op de binnenlandse markt, daar de wet een 
dergelijke beperkte toepassing van eemeld 
artikel niet kent. 

3. S., althans v. t. van hetzelfde artikel 
als sub 1 ° (lees sub 2°) aangehaald, doordat 
ten deze zijn opgelegd bij tenlutelegging 
van twee geheel afzonderlijke feiten, twee 
straffen en een bijkomende straf, zonder dat 
uit het vonnis blijkt voor welk feit ieder der 
hoofdstraffen ia opgelegd. Evenmin blijkt dit 
t.a.v. de bijkomende straf." 

0. dat bij het bestreden vonnia, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van req., overeenkomstig de oproeping 
tot verantwoording, is bew~cn verklaard: 

1 ~. dat hij opzettelijk heeft medegewerkt, 
dat de Prijzenbeachikking Kippeneieren 1947 
niet is nagekomen door in of omstreeks Dec. 
1947 te 'a-Gravenbage te kopen 2700 kippen. 
eieren voor de prijs van f 0,30 per atuk, we
tende dat dei:e prij■ belangrijk hoger was dan 
toegelaten ingevolge bovengenoemde Prij
zenbellchiklring; 

2'\ dat hij in het tijdvak 1 Juni 1947-
22 Dec. 1947 te '■-Gravenhage, althans in 
Nederland, heeft verkocht flessen advocaat 
voor belangrijk hogere prijzen dan toecela
ten voor wat betreft de periode 1 Juai-13 
Nov. 1947 ingevolge de Prij.zenbeechikkinc 
1940 no. 1 en voor wat betreft de periode 14 
Nov.-22 Dec. 1947 ingevoJae de Prijzeo
verordeuina Advocaat 194 7 i 

0. dat uit de gebezigde bewijsmiddelen 
volgt dat req. een grote hoeveelheid eieren, 
gefactureerd vo]gens den vastgcstelden prijs, 
zijnde ongeveer 14 cent per stuk, heeft inge
kocht voor den prijs van 30 cent per atuk" 
en dat hij de advocaat, door hem gefactu
reerd vo]gens den vaatgestelden prijs, heeftJ 
verkocht voor een niet onbelangrijkhogereQ 
prijs; 

dat de rechter uit een en ander kon aflei
den dat req. wist dat de voor de ingekochter 
eieren bestede prijs van 30 cent per stuk ~ 

· langrijk hoger was dan toegelaten ingevolge 
,C Prijzenbeachikking Kippeneieren 1947, 
l:odat het eerste middel faalt; 

O. omtrent het tweede middel: 
dat art. 1 Besluit berechting economieche 

Jelicten in zijn eerste lid onder Ila, gewa
cende va nde ,,zaak" ,daarmee moet doelen 
Dp de ,,zaak" met betrekking tot de welke 
het strafbare feit ia gepleegd; 

dat de ,.zaak", verstaan als zoeven aange
geven, geenuins onder alle omstandigheden 
sal zijn te vereenzelvigen met het gehele be
drijf va nden veroordeelden natuurlijken per
aoon of rechtapcraoon; 

dat voorts met de bcdrijfamiddelen van 
den veroordeelde, onder lla genoemd, moe
ten zijn bedoeld de bedrijfsmiddelen der 
,aak''· 

, dat de rechter, de voormelde bijkomende 
straf opleggende met betrekking tot requi
rants handel in gedistilleerd op de binnen
landse markt, aan het in art. 1, eerste lid on
der lla van voornoemd bcaluit bepaalde een 
juiset toepas1ing kali hebben gegeven, zodat 
ook het tweede middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. ten slotte nopens het laatste middel: 
dat de in de bestreden uitspraak gegeven 

.strafoplegging bezwaarlijk anders kon wor
den gelezen, dan dat de geldboete gegeven 
onder 1 °, het onder 1 ° gequalificeerde feit 
betreft en de tweede geldboete het andere 
strafbare feit; 

dat voorts op elk der voormelde atrafbare 
feiten de in het middel bedoelde bijkomende 
straf is gesteld en niet enige grond aanwezig 
is waarom zou moeten worden aangenomen 
dat deze bijkomende straf niet ter zake ,ran 
beide feiten is opgelegd; 

dat dan ook het derde middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

9 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

Noch de ouderdom van het achoolge
bouw, noch het feit, dat de school thans 
door ± 200 leerlingen bezocht wordt, 
terwijl zij bij volledige bezetting ± 300 
leerlingen zou kunnen bevatten, leveren 
voldoende termen op om aan te nemen, 
dat de IIChool in bijzondere omstandig
heden verkeert als bedoeld in art. 101ter 
lid 1 j 0

• art. 55quater lid 1. 
De koatal van het verven van enige 

lokalen, gang en trap dienen over 5 i.p.v. 
over 3 jaren verdeeld te worden. 

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

door het be1tuur der Vereniginc voor Chris
telijk Onderwijs en Christelijke Opvoeding 
te Zwijndrecht, tegen de beechikking van 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten~appen van 17 Nov. 1948, No. 43392. 
adfeling L. 0., waarbij is af&ewczen het ver
zoek van de appellant om overeenkomatig 
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art. 101ter, eente lid, der Lager Onderwijs
wet 1920, ten behoeve van sijn bijzondere 
lagere school, de Kerkstraatachool, aldaar, de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 der Lager 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1948 op 
een hoger bedrag per leerling vaat te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
achillen van Beatuur/ geboord, advies van 9 
Nov. 1949, No. 1501 I; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Onderwija, Kunsten en Wetenachappen van 
3 Dec. 1949, No. 47.046, afdeling Lager On• 
derwi;.; 

0 . dat de bovengenoemde beschikking 
steunt op de overwegingen. dat het door de 
raad der gemeente Zwijndrecht voor het jaar 
1948 op f 19,25 per leerling vastgestelde ver
goedingsbedrag voor de redelijke behoefte 
der onderhavige school niet ontoereikend 
kan worden genoemd; dat venchillende pos
ten van de bij het adres van het schoolbe
stuur overgelegde begrotit11 van uitgaven 
over een periode van vijf jaren kunnen wor
den verdeeld, met name die betreffende het 
verven van 4 lokalen met benedengang en 
trap en de aanschaffing ener nieuwe reken
m ethode en van kaarten van de gehele we
reld in Europa, terwijl overigens de begro
ting bij een zuinig beheer voor een niet on
belangrijke verlaging vatbaar ia; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het voor hem onmogelijk ia met een bedrag 
van f 19,25 per leerling de exploitatie der ge
noemde school te bekostigen; dat in 1947 
uitgegeven moest worden ± f 36 per leer
ling, terwijl de uitkering van de gemeente 
over dat jaar berekend moest . worden naar 

. f 20,37; dat hij niet kan voortgaan dergelijke 
onvermijdelijke tekorten der achool uit eigen 
middelen aan te zuiveren; dat de onderha
vige school :t 200 leerlingen telt, terwijl zij 
bij volledige beJ:etting stellig 300 leerlingen 
zou kunnen bevatten; dat het schoolgebouw 
bovendien oud is en daardoor veel onder
houd wreist, zodat doe IICbool uit een oog
punt van exploitatie, vergeleken bij de an
dere scholen in de gemeente, in een zeer on
gunstige positie verkeert; dat niet aanvaard
baar ia de koéten · van het verven van vier 
lokalen, de benedengang en de trap uit te 
atrijkffl over vijf jaren, omdat daardoor de 
exploitatierekening over de vo)cende jaren 
van het vijfjarige tijdvak bij voorbaat wordt 
belast, terwijl er reeds nu rekening mede 
moet worden gehouden, dat jaarlijka voor dit 
gebouw een niet onaamienlijk bedrag voor 
het onderhoud zal moeten worden ui1gege. 
-ven.; dat bij desc methode van boeken in de 
Joop van de vijfjarige periode de financiële 
positie der school volkomen onhoudbaar 
wordt; dat, selfa indien een bedrag wn f 24 
per leerling beschikbaar wordt gesteld, toch 
nog een uiterst .zuinig beheer nodig .aal zijn 
om geen deficiten te kweken; dat bij daarom 
verzoekt te bepalen, dat de vergoeding vol
gens art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 
over het jaar 1948 ten behoeve van de voor
melde school zal moeten worden berekend 
naar een bedrag van f 25 per leerling; 

0. dat Wij van oordeel sijn, dat in het 
onderhavige geval nckh de ouderdom van 
het IChoolgebouw, noch het feit, dat deze 
achool thans door ongeveer 200 leerlingen 
bezocht wordt, terwijl zij bij volledige bezet
ting omstreeks 300 leerlingen zou kunnen be
vatten, voldoende termen vennogen op te 
leveren, om aan te nemen, dat de achool in 
bijzondere omstandigheden verkeert als be
doeld in art. 101ter, lid 11 juncto art. 55qua
ter, lid 1, der Lager Onderwijswet 1920; 

dat voorts met· de Onderwijaraad geoor
deeld moet worden, dat de kosten van het 
verven van vier lokalen, benedengang en 
trap, instede van over drie jaren, over vijf 
jaren verdeeld dienen te worden; 

dat in dit geval het krachtena art. 101, 
juncto art. 55bis der genoemde wet over 1948 
op f 19,25 per leerling vastgestelde bedrag 
voor de redelijke behoefte der onderhavige 
echoot voldoende moet worden geacht; 

dat Ome Minister mitadien het verzoek, 
met toepaaaing van art. lOlter, lid 1, der 
meergenoemde wet dit bedrag te verhogen, 
terecht heeft afgewezen; 

dat het beroep derhalve ongegrond ver-
klaard dient te worden; 

Gezien de Lager Onderwij11Wet 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen ia belast enz. 
(A.B.) 

9 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwij1wet 1920 art. 
72) .. 

Daar atlaaen en woordenboeken niet 
uitsluitend leermiddelen zijn ten dienste 
van het onderwijs, doch mede en vooral 
voor huiselijk gebruik pJ.ecen te worden 
aangewend, dienen zij door de ouden 
der leerlingen te worden bekostigd. Der
halve zouden door inwilliging ener aan
vrage ex art. 72 voor aamchaffing daar
van de ,,normale eisen" worden over
achreden. 

Wij JULIANA, em.; 
Beachikkende op het beroep, ingeateld 

door het bestuur van de Vereniging "Sint 
Joseph" voor de Rooms-Katholieke Jongena
lCholen te AlJanaar, tegen het besluit van 
Oed. Staten van Noordholland van 27 April 
1949, Afdeling 4. No. 307, tot ongegrond~ 
verklaring van het beroep van de appellant 
tegen het bealuit "Nn de raad der gemeente 
Alkmaar van 27 Januari 1949, No" 11, waar
bij op zijn aanvrage om medewerking voor 

• de aanschaffing van 1ehoolboeken, leer- en 
hulpmiddelen ten behoeve van de onder zijn 
beheer ataande Sint Joeephechool voor uit" 
gebreid lager ondennja, voorzoveel betreft 
de aanschaffing van 18-Boa-atlusen en 21 
van Goor'a Zakwoordenboekjea, afwijsend ia 
beschikt; 
. De Raad van State, Afdeling voor de Ge• 
IICbillen va11 Beatulll', gehoord, advieun van 
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7 September 1949, No. 1123/I en van 9 No
vember 1949, No. 1123/1/436; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 December 1949, No. 47.042, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Alkmaar bij 
zijn besluit van 27 Januari 1949, No. 11, op 
de aanvrage van het bestuur van de Vereni
ging "Sint Joseph" voor de Rooms-Katho
lieke Jongenacholen te Alkmaar om mede
werking voor de aanschaffing van achoolboe
ken, leer- en hulpmiddelen ten behoeve van 
de onder .ijn beheer staande Sint Joseph;,. 
achool voor uitgemeid lager onderwij■, voor
zoveel betreft de aanschaffing van 18 Bos
atlassen en 21 van Goor'a Zakwoordenboek
jea, afwijzend heeft beschikt; 

dat, nadat het schoolbestuur hiervan bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
was gekomen. dit college bij zijn bovenge
noemd besluit dit beroep ongegrond heeft 
verklaard op de overwegingen: dat de afwij
zende beschikking van de raad is gegrond op 
de overweging, dat door inwilliging van de 
aanvrage, voorzover deze atlassen en woor
denboeken betreft, de normale eieen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
den overschreden; dat de appellant de mede
werking bij de aanschaffing van bedoelde 
leermiddelen weliswaar heeft verzocht in 
verband met de toeneming van het aantal 
leerlingen der Sint Joeephachool, doch de 
Hoofdinspecteur er daartegenover op wijst, 
dat deze ach.ooi tot nu toe nooit atlassen 
heeft aangeachaft, terwijl voor gezamenlijk 
gebruik in alle klassen reed■ enige woorden
boeken aanwezig zijn; dat Ged. Staten onder 
deze omstandigheden met de raad en de 
Hoofdinspecteur van mening zijn_ dat door 
inwilliging van de aanvrage, wat betreft de 
onderhavige atlassen en woordenboeken, de 
DOl1JUUe eisen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, inderdaad zouden worden 
overschreden; 

dat de appellant van dit be■luit van Geel 
Staten bij Ons in beroep ie gekomen, aan
voerende, dat per 1 Sept. 1948 een derde af
deling van het derde leerjaar van de school 
voor uitgebreid lager ondenrija aan de 
Nieuwlandenincel 38 I te Alkmaar ie ge
vormd; dat dit nodig was. door de toeneming 
ván het aantal leerlingen van de examenklas 
met 18; dat de atlassen de woorden.boekjes 
( 3 x 6 voor de leerlingen en 3 X 1 YOor de 
onderwijzer) bestemd zijn voor deze nieuwe 
afdeling; dat deze afdeling niet beschikt over 
woordenboekjes en de andere klauen alechta 
over ongeveer zes exemplaren, wat voor de.ze 
examenklauen al een :teer gering aantal ia, 
terwijl deze boekjes bij het onderwije in de . 
talen toch onmiebaar zijn; dat de aanschaf
fing van bovenvermelde atlassen vOQrgeno
men i•, omdat gebleken i9w dat deze atlassen 
bij de examens aan de candidaten worden 
voorgelegd, zodat het voor de leerlingen van 
poot belang i■• met het oog op de voorberei
ding tot examen, van deze atlaasen bij het 
ondel'wijs gebruik te kunnen maken; dat deze 

•tlaaen naast de aardrijkskundeboeken van 
fJleaaie en Nederkoom, voor de aanachaf
fing waarvan de raad van Alkmaar terzelf
der tijd wel medewerking heeft verleend, ge
J,ruikt moeten worden; dat het niet doenlijk 
is het vak aardrijkskunde naar behoren te 
onderwiju:n, wanneer daarvoor geen atlauen 
ter beschikking staan; dat hij, appellan~ in 
plaats van de medewerking voor de aan
schaffing van aardrijk1Jnmdeboeken ên at
laasen te vragen, zeer wel ook de medewer
king had kunnen vragen voor de aanschaffing 
van aardrijkskundeboeken, waarin tevena de 
atluaen zijn opgenomen, doch dat aan zulle 
een aanschaffing het nadeel kleef~ dat dj 
meer kosten vraagt dan de voorgenomen aan
schaffing van boeken èn atlassen, terwijl bo
vendien de methode, welke hij hier op het 
oog heeft, verouderd ia: dat de omstandig
heid, dat de echoot tot nu toe nooit atlassen 
heeft aangeschaft, toch moeilijk een grond 
kan zijn om nu medewerking voor de aan
schaffing van atlassen te weigeren, doch eer
der tot het verlenen van die medewerking 
zou moeten bewegen. te meer, nu het hier 
niet een leermiddel van uitzonderlijk karak
ter, maar een gewoon leermiddel betreft; dat 
hij, appellant, voor het geval Ged. Staten, 
in navo]ginc van de gemeenteraad, van oor
deel mochtc;n geweest zijn, dat de woorden
boekje11 en atlassen voor rekening van de 
ouders der leerlingen aangeschaft moeten 
worden, opmerkt_, dat de hier bedoelde leer
middelen eigendom van het schoolbestuur 
blijven en uitsluitend bestemd .ijn om in 
verband met het onderwijs op school ge
bruikt te worden voorzover het de woorden
boeken betreft, terwijl de atlauen, behalve 
in de school, ook bij de atudie van het huis
werk thuis gebruikt moeten worden, sodat 
hij, appellant, in dae terecht toepuaing van 
artikel 72 der Lager-Onderwijawet 1920 
heeft gevraacd; dat het overigens niet mo
gelijk zou mjn de kosten ten laste van de 
ouders te brengen, daar deze in de huidige 
omstandigheden voor het merendeel der ou
ders een te zware last zouden vormen; 

0. dat. daar atlassen en woordenboeken 
niet uitlluitend leenniddelen zijn ten dienste 
van het onderwijs, doch mede en vooral voor 
huiselijk gebruik plegen te worden aange
wend, zij, naar Ons oordeel, door de ouders 
der leerlingen dienen te worden bekostigd; 

dat in verband hiermede door inwilliging 
van de aanvrage de normale eisen, aan het 
geven van lager onderwijs te etellen, zouden 
worden ovenchrcden; 

dat mitsdien het beatreden besluit moet 
worden gehandbaafdi 

Gezien de Lager-Onderwij1wet 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini.ter van Onderwija, Kunsten en 

Wetenschappen ia belast em. 
(A.B.) 
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9 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Pensioenwet 1922 art. 42). 

Art. 42 lid 3 kent aan het lichaam, dat 
de in art. 41 bedoelde bijdrage verschul
digd is, slechta de bevoegdheid toe, die 
bijdrage voor 75 % der inkoopsom op de 
belanghebbende te verhalen of te doen 
verhalen of geen verhaal toe te pauen. 

De wet laat vaststelling van een an
der percentage dan 25, genoemd in lid 3, 
niet toe. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Veghel tegen het 
besluit van Geel. Staten van Noordbrabant 
van 10 Augustus 1949, G no. 5177, Uie af
deling, strekkende tot onthouding van goed
keuring aan het besluit van gen~de ge
meenteraad van 6 Mei 1949, tot vaststelling 
van een verordening, regelende het verhaal 
van bijdragen van inkoop, bedoeld in de ar
tikelen 42 en 42a der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240) in de gemeente Veghel; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1949. no. 1619/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 1 December 1949, 
No. 10072 II, afdeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

0. dat genoemd besluit van Geel. Staten 
steunt op de overwegingen, dat in artikel 1, 
aanhef en eub 1 der bovengenoemde Yeror
dening ia bepaald, dat de bijdrage voor in
koop van diensttijd voor pensioen, bedoeld 
in art. 40 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240), voor zover die door de gemeente 
Veghel verschuldigd wordt in tien achtereen
volgende jaren, telkenmale voor een · tiende 
gedeelte, wordt verhaald, en wel: sub a: op 
hen, die de hoedanigheid van ambtenaar heb
ben verkregen na 1 Maart 1942, doch v66r 6 
Nov. 1948, tot een bedrag van .50 ten hon
derd; sub b: op hen, die de hoedanigheid van 
ambtenaar hebben verkregen op of na 6 Nov. 
1948, tot een bedrag van 50 ten honderd, en 
in geval het bedrag, dat ingevolge art. 247, 
v:jfde lid, der Invaliditeitswet wordt geresti
tueerd, meer bedraagt dan 50 ten honderd 
der bijdrage, tot een bedrag gelijk aan het 
verschil tullen het bedrag der bijdrage en 
bedoeld gerestitueerd bedrag; dat art. 42, 3e 
lid van de Pensioenwet 1922 ( Staatsblad no. 
240), gelijk dit van 1 Maart 1942 tot 6_ Nov. 
1948 luidde, aan het lichaam, dat de in art. 41 
dier wet bedoelde bijdrage verschuldigd is, 
de bevoegdheid toekende, om die bijdrage 
op de belanghebbende te verhalen of te doen 
verhalen; dat krachtens het bepaalde bij art. 
58 der wet van 15 Juli 1948 ( Staatsblad I 
302), de na 6 Nov. 1948 vervallende tennij
nen van verhaal van bijdrage voor inkoop 
van diensttijd, welke gegrond is op een v66r 
6 Nov. 1948 verkregen hoedanigheid van 
ambtenaar in de zin der Pensioenwet, tot 75 
ten honderd worden verminderd; dat de wij
ziging van art. 42 der Pensioenwet ·bij be
schikking van de Secretaria-Generaal van 

het Departement van Binnenlandse Zaken 
van 31 Januari/2 Februari 1942 (Ned. Stcrt. 
1942, no. 23) welke wijziging sedert bij art. 
12 van de wet van 15 Juli 1948 (Staatsblad 
I 302) nader vastgesteld is, ten doel had het 
verhaal der bijdrage, in eerstgenoemd arti
kel bedoeld, te doen plaats hebben voor het 
volle bedrag; dat dit verhaal, voor zoveel be
treft de na 6 Nov. 1948 vervallende termij
nen, verminderd is tot 75 ten honderd, doch 
dat de duidelijke bewoordingen der wet geen 
steun bieden aan een verhaal tot een ander 
percentage; dat art. 42, 3e lid, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240), sedert de wij
ziging, welke daarin is gebracht bij art. 39 
der wet van 15 Juli 1948 (Staat.blad I 302). 
voor zoveel hier van belang, aan het lichaam, 
dat de in art. 41 van eentgenoemde wet be
doelde bijdrage verschuldigd ia, de bevoegd
heid toekent, om die bijdrage tot een bedrag 
van 75 ten honderd op de belanghebbende te 
verhalen, of te doen verhalen; dat gemeld ar
tikel 42 naar hun mening aan dat lichaam 
1lechts de vrijheid laat, om - behoudens in 
het geval, bedoeld .aan het slot van de eerste 
volzin van het derde lid van dat artikel - M 
75 % der zogenaamde inkoopsom te verha
len, bf geen verhaal toe te passen; dat dl'! 
wet op dit punt wellicht duidelijker had kun
nen zijn, doch dat vergelijking van de hui
dige redactie van meergemeld art. 42, 3e lid, 
met die van deze wetsbepaling, zoals zij v66r 
1 Maart 1942 luidde, slechts deze gevolg
trekking toelaat; dat bovendien uit de ge
dachtenwiaseling tussen de IIe Kamer der 
.Staten-Generaal en de Min. v. Binnl. Zaken 
omtrent art. 39 van het ontwerp van wet, dat. 
geleid heeft tot de wet van 15 Juli 1948 
(Staatsblad I 302), (Gedrukte Stukken no. 
675), de bedoeling van de wetgever blijkt, 
om aan de lichamen, die de in art. 41 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) ~
doelde bijdragen verschuldigd zijn, slecht 
de keu.se te laten tussen: ,.geen verhaal" en 
een verhaal ten bedrage van 75 % der in
Jmopaom; dat het voonchrift, hetwelk bij 
evcngemelde wijzigingawet is toegevoegd aan 
het slot van de eerste volzin van meerge
noemd artikel 42, 3e lid, slechts past in een 
stelsel, waarbij het verhaal in beginsel 7 5 % 
der inkoopeom bedraagt; da noch in de 
Pensioenwet 1922 (Staat.blad no. 240), noch 
bij enig ander wettelijk voorschrift aan het 
verhalend lichaam de bevoegdheid is toege
kend het percentage van "25", genoemd aan 
het alot van de eente volzin van artikel 42, 
3e lid, dier wet, te wijzigen in "50"; dat . -
gelet op het vorenstaande - moet worden 
aangenomen, dat het bepaalde in ·art.1, sub 
1 a en b, van de ·verordening tot regeling van 
het verhaal van bijdragen ingevolge de arti
kelen 42 en 42a der Pensioenwet 1922 (Stbl. 
no. 240), in de gemeente Veghel in strijd ia 
met de wet; dat mitsdien aan de onderhavige 
verordening, regelende het verhaal van in
koopsommen door de gemeente Veghel goed
keuring moet worden onthouden; 

dat de gemeenteraad van V-eghel tegen het 
besluit van Geel. Staten aanvoert, dat de 
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tekst van art. 42, 3e lid der Pensioenwet 1922 
(Staatablad no. 240), zoals deze luidt na wij
ziging bij de wet van 15 Juli 1948 (Staats
blad I 302), ruimte laat voor de opvatting, 
dat het verhalend lichaam vrij is om het te 
verhalen bedrag beneden de grens van 7 5 '?é, 
zelf te bepalen, zoals in de onderhavige ver--

' ordening is geschied, namelijk op 50 ten hon
derd, waaruit dan logisch volgt, dat ook het 
percentage van 25, genoemd aan het slot van 
de eerste volzin van art. 42, 3e lid, dier wet, 
kan worden gewijzigd en, zoals in de onder-
hevige verordening is geschied, eveneens kan 
worden gebracht op 50; dat deze laatste op
vatting, alhoewel geen uitdrukkelijke eteun 
vindende in de wet, naar zijn oordeel geens
zins met de wet in strijd is; dat overigens op 
billijkheidsgronde~ een verhaal van 50 % 
van de inkoopsom op de betrokken ambtena
ren meer in overeenstemming is met het ver
haal volgens art. 36, 4e lid der Pensioenwet 
1922 (Staatablad no. 240), zoala dit thans 
luidt; 

0. dat met Ged. Staten geoordeeld moet 
worden, dat art. 42, lid 3, van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240) aan het li
chaam, dat de in artikel 41 dezer wet bedoel
de bijdrage verschuldigd ia, slechts de be
voegdheid toekent die bijdrage voor 7 5 % der 
inkoopeom op de bèlanghebbende te verba• 
len of te doen verhalen l,f ge~n verhaal toe 
te passen; 

dat de opvatting van de appellant, dat het 
verhalende lichaam de vrijheid heeft het per
centage van het verhaal zelfstandig vaat te 
atelleà, mits dat percentage niet hoger wordt 
gesteld dan 75, in stri,id is met artikel 42, lid 
3, der wet, nu deze wetsbepaling het verhaal 
"tot een bedrag van 75 ten honderd" toelaat 
en ni~t, zoals de appellant haar opvat, tot een 
bedrag van ten hoogste 7 5, ten honderd; 

dat Ged. Staten terecht er op wijzen, dat 
uit de gedachtenwisaeliog tunen de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en de toenmalige 
Minister van Binnenlandse Zaken omtrent 
artikel 39 van het ontwerp van wet, dat ge
leid heeft tot de wet van 15 Juli 1948 (Stbl. 
I 302), duidelijk blijkt, dat de opvatting van 
de appellant in strijd is met de bedoeling van 
de wetgever; 

dat ook het voonrchrift van attikel 42, lid 
3, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), 
dat de bijdrage, bedoeld in artikel 41 dezer 
wet, ingeval het bedrag, dat ingevolge artikel 
24 7, 5de lid, der Invaliditeitswet wordt ge
restitueerd, meer bedraagt dan 25 o/o der bij
drage op de betrokkene verhaald kan wor
den tot een bedrag gelijk aan het venchil 
tunen het bedrag der bijdrage en bedoeld 
gerestitueerd bedrag, slechts past in een 1tel
sel, waarbij het verhaal in beginsel 75 o/ó der 
inkooplOm bedraagt; 

dat met Ged. Staten moet worden geoor
deeld, dat de wet vaststelling van een ander 
percentage dan het evengenaem.de van 25 o/o 
niet toelaat en dit dus ten onrechte in de 
verhaalsverordenift(I ie vervangen door 50 o/o; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht goedkeu
riftg hebben onthouden aan het besluit~ 

de raad der gemeente Veghel van 6 Mei t 949 
tot vaststelling van een verordening tot rege
ling van het verhaal van bijdragen, ingevolge 
de artikelen 42 en 42a der Pensioenwet 1922 
( Staatsblad no. 24); 

Geziert de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Milliater van Binnenlandse Zaken is 

belast ena. 
(A.B.) 

9 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hinderwet art. 4). 

Een besliuing omtrent het al dan niet 
gebruik maken van de bevoegdheid, 'aan 
B. en W. bij een verordening ex art. 4 
eerete lid onder 2° toegekend, om de op
richting van een ingevolge die verorde
ning in: een bepaald deel der gemeente 
toegelaten inrichting ook elders in de 
gemeente toe te laten, indien zij dit met 
het oog op de behoefte der bewoners al
daar toelaatbaar souden achten, kan 
niet aan beoordeling in beroep worden 
onderworpen. 

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

door Th. W. Hanman en J. G. Mulder te 
Amsterdam tegen het bealuit van burgemees
ter en wethouders van Amaterdam van 21 
Juni 194g, No. 512 e. H. W. 1948/4/1103 V.H., 
waarbij hun vergunning is geweigerd tot het 
oprichten van een electtisch te drijven in
richting tot het vervaardigen van lederwaren 
in perceel Herengracht 451 te Amsterdam; 

De Raad van State, Afdelinc voor de Ge
schillen van Bestuur, 1ehoord• adviea van 
16 November 1949, No. 1552/I; 

Op de voordracht van ~e Minitter van 
Sociale Zaken van 2 December 1949, No. 
7673, Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

0. dat öurgemeeeter en wethouders de ver" 
gunning hebben geweigerd uit overweging, 
dat door het verlenen van dé gevraagde ver
gunning zou worden gehandeld in strijd met 
het bepaalde in de Verordening ex artikel 4, 
sub 2e, der Hinderwet, vastgesteld 19 No
vember 1947; 

dat van dese beslissing Th. W. Harsman 
en J. G. Mulder te &nsterdam in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat de door burge
meester en wethouders aangehaalde verorde
ning in de betrokken stadswijk het vestigen 
van een lederwarenlabriek uitsluit, doch b.v. 
het vestigen van een drukkerij of confectie
ateJier tot een veel hoger pk vermogen niet 
verhindert; dat een lederwarenfabriek even
min ala genoemde bedrijven at.ank, dmnp, 
gaaaen of lawaai veroorzaakt; dat het elders 
vestigen van het bedrijf niet alleen veel kos
ten met zich brengt, doch ook een sakelijke 
achteruitgang betekent, omdat het dan voor 
bezoek van klanten moeilijker te bereiken 
ia; dat inmiddels het pk vermogen is terug
gelopen tot 2.25; 

0. dat bij artikel 2 van de verordening van 
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de gemeente Amaterdam van 19 November 
1947, No. 709, Yastce.tdd op grond van ar
tikel 4, eerste lid, onder 2°. der HindeJWet, 
voor het oprichter, van onder meer een iav 
richting als de onderhavige die ge.cleelten van 
de genoemde gemeente worden aangewezen, 
welke op de bij deu vel'Ol"deoine behorende 
kaart on&e,kleurd zijn celaten of met gele 
kleur zijn aa.n&egeven; 

dat in het eerste lid, sub 2 °, van artikel 3 
dezer verOl'deniog onder meer verboden 
wordt in het op die kaart met &roene kleur 
aangegeven deel deur gemeen~, in welk ge
deelte ~ieh bovengenoemd perceel bevindt, 
.zodanige inrichtin& op te richten_ te hebben 
of te g~lxuiken: 

dat weliswaar op p-ond vao het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 5 der verorde
nilll het voornoemde verbod op de onderha
viie i.ariehtin& niet van wepauiag zou .sijn, 
indien het gemeentebesu.wr de oprkhting er
van met het oog op de behoefte der bewoners 
ook elder11 dan in het artikel 2 bedoelde &e
bied toelaatbaar zou hebben ceacht, doch dat 
dit bestuur geen aanleiding heeft iievonden 
van de bierbedoelde bevoegdheid gebl'uik te 
maken; 

dat een beslitling omtrent het al dan niet 
gebruik maken van de.ze aan burgemeester en 
wethouden bij de vuordeui.o& cegeven be
voegdheid in beroep niet aan beoorcleli.ne 
kan worden ondenvorpen; 

dat mit9dien, nu het voormelde ia artikel 
3 der vecOl'dening netqelegde verbod bij het 
nemen door burganeeat.er en wethoudet11 van 
hun beatredea b~1litBÎD& aan het verlenen 
der vergunning in de weg etond, de gewaac
de vefiunniog terecht is geweiprd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Minieter ~an Sociale Zaken ia belast 

enz;. 
(A. 13.) 

:9 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Ooderwijewet 1920 art. 
1011:a') .. 

gqw,itatietàorten uit vorige jaren 
Jevereo geen 1rond op voor toepaniog 
van art. lOlteJ', 

Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingeateld door 

het batuui' der V ecenigi~ tot oprichting en 
instandhouding van een echool met de Bijbel 
-te Nieuw-Beets, gemeente Opeterlaad, tegen 
de besc.hikkine van de Minister van Onda'
·wijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 Juli 
1948, No. 39.136, eideling L.O., waarbij is ai
gewezen het veczoek van de appell.ant om 
,overeenkomstig het eerste lid van artikel 
l0lta" der Lager-Onderwijswet 1920, ten be-
·boeve van zijn bijzondel'e lagece achool al
..d,aar, de vergoeding, bedoeld in artikel 101 
dier wet over het jaar 1947 op een hoger be
dr.ac per leerling vut te eteileo; 

De Raad van State. Afdeling voor de Ge-

L. 1949 

~billen van Bettuur, gehoord, adviee van 9 
Nov~ber 1949, No. 1504/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kuneten en Wetenachappen van 
3 December 1~g, No. -47.040, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat genoemde be.chikking steunt op de 
overwegingen, dat de adressant zijn verzoek 
grondt op het feit. dat bij een te verwachten 
aantal l.eerlin&en van 50 de exploitatiever
goeding over 1947 in totaal f 663,50 zal be
dragen, terwijl de navo)&ende k.oatenraming js 
gemaakt: 

a. normale uitgaven f 1055; 
b. buitengewone uit.gav• f 1274; 
c. exploitatietekort over de jaren 1943 

t/m 1946 f 123,55; 
dat echter de oonnale uitgaven met bijna 

f 400 kWU1en worden verlaagd, aan&ezien de 
post leermiddelen zonder bezwaar van f 600 
tot f 216 kan worden teruggebracht, tenge
vo]&e waarvan de normale uitgaven uit de 
gemeentelijke uploitatievergoeding kunnen 
worden bestreden; dat de ,,buitengewone'' 
uitgaven evenmin aanleiding kunnen geven 
tot toepauing van artikel lDlter der Lager
Onderwijswet 1920, aangezien deze uitgaven 
blijkens de stukken een gevolg zijn van on
voldoende onderhoud en in we.zen oot de nor
male uit&aven dienen te worden gerekend; 
dat ook exploitatietekorten over voorafgaan
de jaren bij de toepauing van artikel 101ter 
der wet buiten toepauing moeten blijven; 

dat de appellant tecen deze beschikking 
aanvoert, dat de voornaamste grond voor de 
afwijzing gevonden wordt in de overweging, 
dat de uitgaven, door het bestuur als ,,bui
tengewone" aangemerkt, in wezen tot de nor
male uitgaven dienen te w.orden gerekend; 
dat blijkbaar daarmede te kennen is gegeven, 
dat ,.normale uitgaven" geen aanleiding kun
nen geven tot verhoging van het bedrag per 
leerling; dat deze opvatting geen 1teun vindt 
ÎJI de w.et; dat, afgezien van de vraag, of hier 
va.n buitengewone dan wel van gewone uitga
ven sprake is, enige maatstaf behoort te zijn: 
ie het bedrag per leerling voor de redelijke 
behoefte der school, teagevolge van bijzon
dere omstandigheden of anderszins ontoerei
kend, ja dan neen; dat in het onderhavige 
geval de beantwoording van deze vraag niet 
moeilijk kan zijn; dat imnun uit de overwe
gingen der bestreden beachikking zelf duide
lijk blijkt, dat het bedrag per leerling ontoe
reikend ia; dat het voor de normale uitgaven 
nauwelijks voldoende ia, ~dat voor de ,,in 
wezen normale" (buitiengewone) uitgaven 
niets beachikbaar blijft dat hij althans wil 
verondent.ellen, dat ook »in wezen nonnale 
uitgaven" uit de gemeentelijke exploitatie
vergoeding moeten kunnen worden bestre
den, zeker indien dit uitgaven zijn, die ge-
achiedeo om een achterstaud in onderhoud, 
ontstaan tengevolge van het gedurende vele 
jareJJ ontoereikende bedrag per leerling, in te 
halen; dat er voort& ook geen reden bestaat 
om een tekort over de andere jaren van het 
vijfjarig tijdvak met in aanmerking te ne
men; dat in .bet algemeen toch ~t standpunt 

40 
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ingenomen zal moeten worden, dat bidnen t 
het vijf-jarig tijdvak de uitgaven door de in
komsten moeten kunnen worden gedekt; dat 
daarvan slechts dan zou kunnen worden afge- · 
weken, indien zou kunnen worden verwacht, 
dat de gemeente over het vijfjarige tijdvak 
het gemiddeld bedrag per leerling zal over
schrijden, zodat de besturen der bijzondere 
scholen recht zullen krijgen op een zoge
naamde "ovenchrijdingsbedrag per leerling"; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat de 
voor 194 7 vastgestelde vergoeding, zijnde 
f 13,2 7 per leerling, voor de redelijke behoef
te van de onderhavige school onvoldoende is 
te achten; 

dat Onze Minister op goede gronden h~ 
overwogen, dat de post "normale uitgaven" 
met f 400 kan worden verlaagd en dus op 
f 655 ia te stellen; 

dat de post "buitengewone uitgaven" 
voornamelijk bestaat uit onderhoudakoeten · 
en deze volgens de ambtsberichten voor 1947 
redelijkerwijze op f 706,25 zijn te atellen, 
waarbij in aanmerking ia genomen, dat de 
koeten van het verf- en atucadoonwerk over 
meer dan een Jaar kunnen en moeten worden 
verdeeld; 

dat exploitatietekorten uit voorgaande ja
ren geen grond opleveren voor toepassing 
van artikel 101ter, zodat deze post buiten be
schouwing moet blijven; 

dat een en ander er toe leidt met de Onder
wij1raad (Afdeling voor het algemeen vor
mend lager onderwijs en het bewaanchool
onderwijs) voor de bovenbedoelde ·school 
over het jaar 194 7 een bedrag van f 28 per 
leerling redelijk te achten; - " 

Guien de Lager-Onderwijtwet 1920; 
Hebben goedgevonden en vetstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Onze Miniater van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen de vergoeding, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-Onderwijnret 1920, 
voor bovengenoemde achool over het jaar 
1947 vast te atellen op f 28 per leerling. 

Onze Miniater van Onderwijs, Kunsten en 
Wet.enachappen ia belast em. 

(A.B.) 

12 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Hinderwet art. 4). 

De bewering van appellant:, dat art. 4 
eerste lid onder 2 ° niet de bevoegdheid 
zou geven om een uitbreiding van een 
beataande inrichting tegen te gaan, gaat 
niet op, daar de wet blijkens art. 14 het 
uitbreiden van een bestaan.de inrichting 
geheel gelijkstelt met het oprichten van 
een nieuwe, en reeda het voorkomen, van 
de woorden ,,hebben en gebruiken" in 
art. 4 eerste Hd onder 2' buiten twijfel 
stelt, dat de daarbedoelde verordening 
mede betrekking kan hebben op uit te 
brei~en inrichtingen. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. A. J. Jcmgebloet te Amaterdarn, tegen het 

bealuit v-an B. en W. dier gemeente van 
12 April 1949, No. -455e, H.W. 1948/4/1090 
V.H., waarbij hem vergunning ia geweigerd 
voor de uitbreiding van de bewaar- en aor
teerderij van lompen en oude metalen, ge
veatigd in de benedenverdiepincen van de 
percelen Borgenrtraat· 79 en 81 te Amater
dam-W, mede door het bijtrekken van de 
benedenverdieping van het perceel Borger
straat 77: 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1949, No. 1624/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 6 December 1949, No. 
7702, Afdeling Arbeidsverhoudincen; 

0. dat burgemeester en wetbouden van 
Amsterdam bij hun besluit van 12 April 1949, 
No. 455c H.W. 1948/4/1090 V.H., hebben be-
1loten de door H.A. J. Jongebloet gevraagde 
vergunning tot het uitbreiden van de be
bedoeld in art. 2 der Hinderwet, doch niet 
oude metalen, gevestigd in perceel Borger
straat 79-81 (W;), mede door het bijtrek
ken van de benedenverdieping van· perceel 
Borgent:raat 77, te weigeren, op grond van 
de overweging, dat door het verlenen van de 
gevraagde vergunning zou worden gehandeld 
in strijd met het bepaalde in de verordening 
ex artikel 4, ■ub 2°, der Hinderwet, vastge
steld 19 November 1947; 

dat H. A. J. Jongebloet tegen dit besluit 
in beroep ia gekomen,, daarbij aanvoerende, 
dat het bealuit, ,gebaseerd op de gemeentever
ordening ·t,:r uitvoering van artikel 4, lid 2 °, 
der Hinderwet, in strijd is met artikel 4, lid 
2°, van de Hinderwet, daar het wel is toegè
staan krachtens genoemde gemeenteverorde
ning in het gebied, waarbinnen het betrok
ken perceel zich bevindt, een inrichting op te 
richten, te hebben of te gebruiken tot het 
bewaren en sorteren van lompen en oud pa
pier en oude metalen, doch de uitbreiding 
van een dergelijke inrichting belet wordt, 
hetgeen toch niet in overeenstemming is met 
het gestelde in artikel 4, lid 2 °, der Hinder
wet; dat artikel 4, sub 2°, van de Hinderwet 
de gemeenteraad bevoegdheid geeft voor een 
gedeelte der gemeente verbodsbepalingen te . 
maken tot het oprichten van inrichtingen, 
bedoeld in artikel 2 der Hinderwet, doch niet 
om uitbreiding van een bestaande- inrichting, 
waarvoor door burgemeester en wethouders 
vergunning ie verleend, tegen te gaan of te 
belemmeren: dat de beoogde uitbreiding zijn 
inrichting als zodanig niet verandert; dat 
deze uitbreiding noodzakelijk ia voor zijn be
drijf; dat in de afwijzende beschikking van 
geen der b~aren; omschreven in artikel 11 
der Hinderwet, gewag is· gemaakt; dat ook 
geen bezwaren zijn ingebracht betreffende 
de gezondheid, gevaar, of hinder, en dierge
lijke; 

0. dat het ingevolge artikel 3, eerste lid, 
der verordening van de gemeente Amster
dam van 19 November 1947, no. 709, vaat
gesteld op grond van artikel 4, eerste lid, 
onder 2e, der Hinderwet, onder meer verbo
den ia in de op een bijbehorende kaart met 



627 .13 DECEMBER 1949 

groene kleur aangegeven delen der gemeente 
de inrichtingen, welke, zoals de onderw~ 
lijke, niet genoemd zijn in artikel 1 der ver
ordening, op te richten, te hebben of te ge
bnliken; 

dat evenwel in artikel 5, eerste lid, der 
verordening dit verbod onder meer niet van 
toepassing wordt verklaard op bewaarplaat
sen van lompen, oud papier en oude metalen 
met een vloeroppervlak van niet meer dan 
80 m 2; 

dat, aangezien echter door de voorgeno
men uitbreiding van de onderwerpelijke in
richting de vloeroppervlakte daarvan het 
bovengenoemde maximum van 80 m 2 aan
.zienlijk zou overschrijden, het verbod van ar
tikel 3 daarop van toepassing ia; 

dat de appellant nog aanvoert, dat artikel 
4, eerste lid, onder 2e der Hinderwet aan de 
gemeenteraad slechts de bevoegdheid zou 
verlenen om een plaats of een gedeelte der 
gemeente aan te wijzen voor het oprichten, 
hebben of gebruiken van een der in artikel 2 
der wet genoemde inrichtingen, doch niet om 
een uitbreiding van een bestaande inrichting 
tegen te gaan; 

dat dit evenwel niet opgaat, daar, nog 
daargelaten dat de Hinderwet blijken■ arti
kel 14 het uitbreiden van een bestaande in
richting, wat betreft de eis ener vergunning, 
geheel gelijk stelt met het oprichten van een 
nieuwe inrichting, reeds het voorkomen van 
de woorden ,,hebben en gebruiken" in artikel 
4, eerste lid, onder 2e, buiten twijfel stelt, dat 
de daarbedoelde verordening mede betrek• 
king kan hebben op uit te breiden inrichtin
gen; 

dat burgemeester en wethouders van Am
sterdam mitsdien terecht de vergunning heb
ben geweigerd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
0D%e Minister van Sociale Zaken is be. 

lut enz. (A.B.) 

13 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet Autovervoer Personen 
art. 10 j 0

• art~ 52). 
· De N.V., waarvan appellant de enige 
aandeelhouder was, heeft v66r de oorlog 
o.a. toerwagenritten en ongeregeld ver
voer uitgevoerd. Het bedrijf van deze 
N.V. is bij overeenkomst van 31 Dec. 
1940 overgedragen aan de N.V ,,A.T.O.", 
waarbij de aandelen van eerstgenoemde 
N.V. aan laatstgenoemde zijn overge
gaan. De Raad voor het Rechtsherstel . 
heeft slechts het aan deze overeenkom1t 
verbonden concurrentie- en boetebeding 
vernietigd, doch de overeenkomst is ge
handhaafd, weshalve aan de overdracht 
van het bedrijf geen gevolg kan worden 
ontzegd. Derhalve kan appellant thans 1 
niet in aanmerking komen voor een ver
gunning op grond van de omstandigheid, 
dat hij voorheen toerwagenritten en· on
geregeld vervoer heeft uitgevoerd. 

Wij JULIANA, erur:.; , 
Betchikkende op het beroep ingesteld door 

J. H. Kleyssen te Almelo, tegen de beschik.:" 
king van de Commiaaie Vergunningen Per" 
aonenvervoer, van 22 Maart 1948, N. Ov. 56 
- T 257, waarbij afwijzend ia beschikt op 
het verzoek van J. H. Kleyssen, voornoemd, 
om vergunning voor de uitvoering van toer
wagenritten en ongeregeld vervoer; • 

De Raad van State, Afdeling voor · de Qe" 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
October 1949, No. 1323/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 6 December 1949, 
No. A 11/87880, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer; 

0. dat de evengenoemde bèalissing steunt 
op de overwegingen, dat de aanvrager nim
mer een vergunning, als thans aangevraagd, 
heeft gehad; dat de ontwikkeling van de in 
de oorlog ernstig verstoorde vervoerverhou
dingen nog niet zover is gevorderd, dat over 
voldoende gegevens kan worden beschikt, 
nodig voor de vamtelling van grondslagen 
voor de vergunningverlening ten behoeve 
van een redelijke en duurzame regeling van 
de uitvoering van toerwagenritten en onge
regeld vervoer; dat het mitsdien aanbeveling 
yerdient om de vergunningverlening, bchal
ye in bijzondere gevallen, te beperkep . tot 
vroegere houders ener bedrijfsvergunning, als 
bedoeld in de Wet Autovervoer Personen, en 
onderneming.en; die van het uitvoeren van 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer voor
heen hun bedrijf maakten en dit hebben 
voortgezet ·tot mobilisatie- of oorlogsomstan
digheden dit onmogelijk maakte, voor zover 
nog of weer aan het vervoer deelnemend en/of 
willende deelnemen; dat de aanvrager niet 
tot een der vorenbedoelde categorieën van 
bndernemera kan worden gerekend en dat 
ook een bijzonder geval, als hiervoor bedoeld, 
.zich ten aanzien van de onderwerpelijke aan
vraag niet voordoet; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij tot 31 December 1940 enig aandeelhou
der van de N.V. Kleyssen'a Autobusdienst
onderneming te Almelo -was, welke N.V. op 
haar beurt enig. aandeelhoudster was van de 
N.V. T.A.D.O.; dat deze beide Naaml. Ven
nootschappen enige autobu■diensten exploi
teerden, terwijl de N.V. Kleyaaen in het bezit 
was van een vergunning voor de uitvoering 
van toerwagenritten en ongeregeld vervoer, 
Ji~r verstrekt door de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer onder meer op 24 
October 1939, onder de letter T 33, en op 15 
April 1940 onder de letter T 24 7; dat de laat
ste vergunning inhield, dat het toerwagen
ritten-bedrijf met 9 autobussen (toerwagens) 
kon worden uitgevoerd; dat de voormelde 
Naamt Vennootschappen en hij, app., op 31 
Dec. 1940 overeenkomsten hebben gesloten 
met de N.V. A.T.O., waarin de N.V. A.T.O. 
alle aandelen in beide Naaml. Venn.schappen 
verwierf; dat hij werd aangesteld als Direc
tew van beide Naaml. Venn.achappen en wel 
tot 31 Dec. 1945, doch dat hij zich verplichtte 
tegenover de· N.V. A.T.O. alsmede de N.V. 
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Kleyuen, om zich voor immer• te onthouden 
van elke bemoeieni1 met autobusvervoer in 
Nederland, zoals dat nader in de contracten 
atond omschreven op straffe van boeten, ter
wijl voorts aan hen een vast geldbedrag werd 
uitgekeerd; dat hij, appellant, zomede zijn 
voormalige beide Naaml. Vennootacha.ppen 
deze overeenkomst hebben moeten aangaan 
tegen hun vrije wil; dat immen de Commis
aie Vergunningen Penonenvervoer, ingesteld 
bij Koninklijk besluit van 10 Aug. 1939 aan 
hem, appellant. te kennen had gegeven, dat 
het gewenst wa, dat het gehele autobusbe
drijf, .soals dat door hem en zijn NaamL Ven
nootacbappen werd geëxploiteerd. voortaan 
.zou worden uitgeoefend door de N.V. A.T.O. 
q.q. de N.V. Nederlandae Spoorwegen; dat 
de Commissie daaraan had toegevoegd, dat, 
indien hij zijn medewCf'king daartoe niet zou 
verlenen, zijn vergunningen ala hierboven 
bedoeld zouden worden ingetrokken, althans 
niet van de tijdelijke intrekking zouden wor
den uitgezonderd in de zin van artikel 1 van 
het Vierde Uitvoerinpbealuit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 1 Juli 1940, terwijl in plaats 
daarvan aan de Naaml. Vennootachap A.T.O. 
over dezelfde trajecten en voor de uitoefe
ning van dezelfde diensten tijdelijke vergun
ningen zouden worden 91erleend, in welic ge
val hij, appellant, rechtJena geen aanspraak 
zou hebben op enige veqoedinc; dat de 
Commissie zich aidua gedn,eg om hur doel: 
,,een zo groot 1D01elijb cxmcentratie van 
vervoer-bedrijven", te bereiken; dat zij dcr
hahc van haar bevoegdheden. voor wver niet 
overschreden, gebruik maakte ter bereiking 
van een ander doel dan waarvoor haar deze 
bevoegdheden w81'CD gegevea; dat meerge
noemde Commissie bij het meergenoemde 
Vierde Uitvoerinlsbelluit vanwege de vijand 
met meer macht was bekleed dan haar voor 
de vijandelijke beaetting V11D liet Rijk ia 
Europa toekwam; dat de bedoelde overeen
komsten derhalft tot stand zijn gekomen 
tengevolge van handeliqrm tijdens de vijan
delijke bezetting vmricht onder onbeh001'
tijke invloed van een isutanti.e, door of van
wege de vijand met meer macht bekleed, dan 
haar voor de vijandelijke bezetting van het 
Rijk in Europa toekwam; dat hij, appellant. 
bij beslui~n van de Algemene Vergadering 
van aandeelhouden V1lll elk der beide Naam
lose Vennootwcnappeil van eind December 
1945 als Directear ontslagen werd met in
gang van 1 Februari 1946; dat uit het feit. 
dat bij direct na de in de overeenkomst be
duagen tennijn de dienstbetrekking <,p deze 
wij.ie beëindigd all, duidelijk blijkt. dat de 
N.V. Ä. T.O., ook bij het sluiten der overeen
komst geenaim de bedoeliag had de diemt
be~ voor onbepaalde tijd aan te gaan. 
doch slechts de dau---.ule ommnt het direc
teurschap had opgenomen om de weerstand 
vmi hem, appellant, met achoon klinkende 
beloften te breken. hetgeen bewezen wordt 
daor een dergelijke houding in ana1oee ge
vallen; dat hij zich na de oorlog met een ver
zoekschrift beeft gewead tot de Raad voor 

Rechtahentel, waarin hij onder meer het 
voorgaande heeft gesteld en w-rbij hij onder 
meer geëist heeft het concurrentie- en boete-
beding, neerarelegd in voormelde overeen
komst, te vernietigen; dat de meervouclice 
Kamer te Utrecht van de Raad voor Rechts
herstel bij haar uitspraak van 3 April 1947 
onder meer het concurrentie- en boetebeding 
heeft vernietigd, terwijl zij zich in haar over
lllN!'CÎDCeD. daartoe op de navolgende wijze 
uitliet: 

,,.0. dat echter het verbod aan VCf'.zoeker 
om zich ooit nog in Nederland met pet90nen
vervoer per auto in te laten. als nader in de 
overeenkomst neergekgd, een zo vergaande 
beknotting ia van zijn recht om zijn eigen 
brood te verdienen, dat dit .slechts kan wor
den verklaard uit de dwangpositie, waarin 
hij als hlerboven veaneld verkeerde, zodat 
het onredelijk ware op dit punt niet in te 
grijpen en dit verbod behoort te worden te
niet gedaan; 

,,0. dat door deze beslissing het aan ver
zoeker weer vrij zal staan, naar ooncea1ies 
voo-r buslijnen te dingen, en dat in verband 
daarmede met het oog op de acbaarate van 
het matttiaal en garageruimte de gevolgen 
van de nieticverklaring van dit deel ·c1er over
eenlcomat moeten worden vastgesteld als in 
het dictum te vermelden;" 

dat hij, appellant. bij deze overeenkomat 
tevens de vergunninc voor het uitvoeren van 
merwqenritten en ongeregeld vervoer beeft 
overgedracen, vooreerst omdat deze op naam 
atond van de Naamloze Vennootschap en 
vervolgens omdat het hem onder de toen• 
malige omstandigheden vrijwel onmogelijk 
wa1 voort te gaan met het uitvoeren van 
toerwacearitten .onder het uitvoeren van een 
autobualijndienst; dat het immen toen reeda 
meer dan duidelijk was, dat van toeren wrij
wel geen aprake meer zou .zijn, tenrijl het 
vrijwel zeker waa, dat fljn daartoe bestand 
materieel door de bezetter .zou worden ge
vo.-derd; dat hij het bedrijf van autobua
ondernemer reeds in 1923 heeft opgebouwd 
en ondanks de zware concurrentie op dat ge
bied dit bedrijf heeft weten uit te breiden 
tot 26 autobll88eD in 1940; dat de overwe
ging in de aangevochten beschikking van de 
Commillie Vergunningen Personenvervoer 
van 22 Maart 1948, waarbij hem, appellant, 
een toel'Wagenvergunning wordt geweigerd, 
luidt: ,.Overwecendc dat aaoVl'ager nimmer 
een verguaninc als thans aangevraagd heeft 
gehad''; dat dit wellicht formeel juist moge 
&i.jn. omdat dae veqcunning op naam atond 
van de voornoemde Naamlme Vemioot
acbappen, doch dat .Eij materieel zeer seker 
niet juist il, aaacezïen hij. appellant, de 
enige aandeelhouder wa■ van de voornoemde 
Naamloze Vennootschappen; 
~ 0" dat met de Commime Vergunningen 
Penonenvervoef' en de op verzoek van de 
Afdeling van de !Raad van State voor de Ge-
,sclûllett van Bestuur gehoorde Advieacom
miaie. als bedoeld in art. 9 der Wet Auto
vervoer Penoaeo. geoocdeeld moet warden. 
dat het nog niet IDOJ(elijk ia richtlijocn vut 
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te stellen, aan de hand waarvan vergunnin
gen tot het uitvoeren van toerwagenritten en 
ongeregeld vervoer van een meer duurzaam 
karakter verleend dienen te worden, en dat 
het derhalve wenselijk ia thans slechts tijde
lijke vergunningen te verlenen en daarbij, 
behoudens in bijzondere gevallen, zoveel mo
gelijk de vooroorlogae toestand te bestendi
gen, zoals deze uit de destijds op grond van 
de op 16 Aug. 1939 in werking getreden Wet 
Autovervoer Personen verleende vergunnin
gen blijkt; 

dat blijkens de overgelegde stukken de 
N.V. Kleysaen's Autobuadienstondememing, 
van welke Naamloze Vennootachap de appel
lant de enige aandeelhouder wast v66r de 
oorlog onder anderen toerwagenritten en on
geregeld vervoer heeft uitgevoerd; 

dat echter het bedrijf van deze Naamloze 
Vennootschap bij overeenkomst van 31 Dec. 
1940 is overgedragen aan de N.V. A.T.0, 
waarbij de aandelen van eerstgenoemde 
Naamloze Vennoobchap aan laatstgenoemde 
zijn overgegaan; 

dat de Raad voor het Rechtsherstel slechta 
het aan deze overeenkomst verbonden con
currentie- en boetebeding heeft vernietigd, 
doch dat de overeenkomst is gehandhaafd, 
weshalve aan de overdracht van het bedrijf 
geen gevolg kan-worden ontzegd; 

dat mitsdien met de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer moet worden geoor
deeld, dat de appellant thans niet in aanmer
king kan komen voor een vergunninc op 
grond van de omstandigheid, dat hij voor
heen toerwagenritten en ongeregeld vervoer 
heeft uitgevoerd; 

dat evenmin de gevraagde vergunning op 
andei-e grond kan worden verleend; 

dat mitsdien de vergunning terecht is ge-
weigerd; 

Ge.zien de Wet Autovervoer Personen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

13 DecBtnber 1949. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Algem. 
Rijksambtenarenreglement art. 25 ) . 

Volgens de &emeentelijke rechtatoe
standsregeling van Rotterdam &aat de 
aanspraak op vacantie door ziektever
zuim niet te loor. 

Die regeling kent echter niet een ver
plichting tot het toekennen ener schade
loosatelling, indien het vacantieverlof in 
-werkelijkheid niet is genoten. 

M. van Gen~ wonende te Rotterdam, kla
ger, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Rotterdam, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
ln rechte: 

0. dat het bestreden besluit - hetwelk is 
een besluit, als bedoeld in art. 3 2e lid sub b, 
der Ambtenarenwet 1929, waarover deze 
Raad in eerste en enige aanleg bevoegd is te 
oordelen - kan worden aangevochten op 
een der gronden, genoemd in art. 58, le lid, 
dier wet en de Raad allereent wenst te on
derzoeken de vraag, of dat besluit - en 
daarmede voormeld besluit van verweerder, 
dd. 17 Juni 1949 - is genomen in strijd met 
enig te dezen toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrüt; 

0. dat art. 48 van het, mede op klager toe
passelijke, Reglement Personeel R.E.T. -
~er te noemen: reglement - luidt als 
YDlgt: 

,,1. Aan iederen ambtenaar wordt in elk 
kalenderjaar op zijn verzoek door de Directie 
een vacantie verleend. De duur van deze va
cantie wordt door Burgemeester -en Wethou
ders bij algemeene regeling voor de verschil
lende rangen bepaald, zu1ka op den grondslag 
van een minimum van 14 dienstdagen. 

t.2. Met afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid ontvangt een ambtenaar in het 
kalenderjaar, waarin hij in dienst treedt of 
den dienst verlaat, van de voor hem bepaalde 
vacantie zooveel twaalfde declen, als hij ie
durende dat jaar volle maanden in dienst ia. 
Del!e bepaling is op een tijdelijken ambte
naar eerst van toepassing, nadat hij ten min
ste drie maanden in dienst ia geweest. 

"3. Voor ambtenaren, die slechts een deel 
van het jaar in dienst zijn, wordt de duur der 
vacantie naar evenredigheid bepaald. 

.4. Heeft een ambtenaar in eenig kalen
derjaar den dienst wegens verblijf onder de 
wapenen moeten verzuimen, dan wordt de 
duur der vacantie bepaald naar evenredig
heid van den in werkelijke dienst bij de Ge
meente doorgebrachten tijd, tenzij het ver
blijf onder de wapenen het gevolg is van 
herhalingsoefeningen, als bedoeld in art. Sla; 
in bijzondere gevallen kunnen Burgemeester 
en Wethouders een afwijkende regeling tref
fen. 

,.S. Indien aan een ambtenaar in een be
paald kalenderjaar de vacantie niet of niet 
geheel is kunnen worden toebestaan, wordt 
hem deze alsnog verleend in het volgende 
kalenderjaar. Indien ten gevolge van abnor
male omstandigheden ook dan het geven van 
vacantie niet is in het dienstbelang, wordt 
aan den betrokken ambtenaar een door Bur
gemeester en Wethouden te bepalen schade
loosstelling toegekend. 

"6. Den ambtenaar• wiens bezoldiging 
voor voeding of inwoneng een korting on
dergaat, wordt bij vacantie de nominale be
zoldiging toegekend."; 

0. dat verweerder het standpunt inneemt, 
dat evengemeld artikel 48 van het beginsel 
uitgaat, dat. wanneer een ambtenaar slechts 
gedurende een gedeelte van het kalenderjaar 
.zijn functie uitoefent, hem ook slechts een 
gedeeltelijke vacantie toekomt en dat, van 
dit beginsel uitgaande, met toepassing van 
het 3e lid dier bepaling, in ziektcgevaDen 
van langdurige aard de jaarlijbe vacantie 
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geheel . of . .gedeeltelijk kan worden ingehou
den; 

. 0. dat de Raad dit laatstvermelde stand
punt evenwel niet kan onderschrijven; 

0. toch, dat wèl moet worden aangenomen, 
zulks op grond van het bepaalde in het 2e. en 
4e lid van dat art. 48, dat in de in die leden 
omschreven gevallen de voor een ambtenaar 
bepaalde duur der vacantie een verminde
ring ondergaat, doch dat in die leden geval
len als het onderhavige - waarin de vacan
tie, waarop een ambtenaar aanspraak heeft, 
a1a gevolg van ziekteverzuim niet of niet vol
ledig is genoten - niet zijn begrepen; 

dat nu weliswaar verweerder meent voor 
bedoelde ziektegevallen het bepaalde in het 
3e lid van dat artikel te mogen toepassen, 
doch naar 'a Raads oordeel dat lid, gelet op 
de geschiedenis der totstandkoming van art. 
48, voormeld, niet voor toepassing ten aan
zien van ziektegevallen in aanmerking komt; 

dat immers uit vorenvermelde inlichtingen 
van Mr L. A. Vreeswijk - aan de juistheid 
waarvan de Raad geen aanleiding heeft te 
twijfelen - blijkt, dat de Gemeenteraad van 
Rotterdam in 1917, bij de vaststelling van 
het met het voormelde art. 48 overeenkom
stige art. 38 van het Werkliedenreglement; 
niet heeft overgenomen een amendement van 
een zijner leden afkom,tig, welk amende
ment inhield, dat aari. die bepaling zouden 
worden toegevoegd de woorden: ,,tenzij het 
verzuim van den dienst veroorzaakt werd 
door .ziekte."; 

en 
dat dit niet overnemen van evenbedoeld 

amendement voortsproot uit het, door de Ge
meenteraad van Rotterdam blijkbaar gedeel
de, inzicht ener commissie ad hoc uit die 
Raad, dat het als vanzelfsprekend moet wor-

. den beschouwd, dat door ziekte de dienst 
niet wordt . afgebroken; 

0. dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat - geheel in het midden gelaten op welke 
gevallen voormeld 3e lid van art. 48 dan wèl 
betrekking heeft - dit 3e lid in geen geval 
toepassing kan vinden ten aanzien van amb- · 
tenaren, die wegens .tiekte de hun toekomen
de vacantie niet of slechts gedeeltelijk heb
ben genoten; en 

dat ook niet aanvaardbaar is dat 3e lid 
voor die ziektegevallen analogisch van toe
passing te verklaren, reeds hierom niet, om
dat daardoor zou worden gehandeld in strijd 
met de gebleken bedoeling dier bepaling, en 
bovendien, zonder dat een geschreven bepa
li,ng daartoe de bevoegdheid verleent, de 
rechten der ambtènaren zouden worden ver
kort, zoals deze o.m. zijn neergelegd in het 
le lid van voormeld art. 48; 

0. dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
in gevallen als het onderhavige en ook i..c... 
de aanspraak op vacantie door het ziektever
zuim niet is te loor gegaan en deze aanspraak 
ingevolge het le lid van voormeld art. 48, 
wor klager is blijven bestaan, zodat de be
sluiten van 17 Juni 1949 en 5 September 
l 949 wegens strijd. met art. 48, le en Se lid, 

eerste volzin, van het reglement moeten wor
den nietig verklaard; 

0. voorts, dat klager, nu hij sinds 1 Aug • 
1949 niet meer in dienst der gemeente Rot
terdam werkzaam is, aanspraak heeft ge
maakt op een schadeloosstelling, overeen
komende met het loon over vijf dagen; 

0. dat de Raad echter geen in deze toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift is 
bekend geworden, aan hetwelk een verplich
ting tot het toekennen van zodanige schade
loosstelling kan worden ontleend; 

dat hierbij opmerking verdient, dat het 
bepaalde in de tweede volzin van het Se lid 
van art. 48, voormeld, krachtens deszelfs be
woordingen niet geacht kan worden te zijn 
geschreven voor gevallen als het onderha
vige, nog geheel daargelaten, dat in de aldaar 
bedoelde gevallen de schadeloosstelling inci
denteel door Burgemeester en Wethouders 
dient te worden bepaald; 

0. dat de Raad mitsdien, gelet op het be
paalde in art. 47, eerste lid, der Ambtenaren
wet 1929, ermede moet volstaan de voor
melde besluiten nietig te verklaren; zijnde in 
dezen geen sprake van een handeling als in 
het derde lid van dit artikel bedoeld; 

Rechtdoende: 
Verklaart verweerders besluiten van 17 

Juni 1949 en 5 Sept. 1949 nietig. 
- (A.B.) 

14 December 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. ( Gemeentewet art. 277). 

Een gemeenteverordening tot heffing 
van een vermakelijkheidsbelasting, die 
daarin betrekt vermakelijkheden, welke 
te goeder trouw in besloten particuliere 
gezelschappen plaats vinden, ia in dit op
zicht niet verbindend. 

Onder de gegeven omstandigheden 
kon en mocht de R. v. B. komen tot de 
gevolgtrekking dat hier een vermake
lijkheid in besloten particulier gezel
schap heeft plaatsgevonden. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gezien het beroepSChrift in cassatie van 

den Chef van de Tweede Afdeling der ge
meentesecretarie te Utrecht tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar van 25 April 1949 
betreffende een aanslag in de vermakelijk
heidsbelasting dier gemeente, belastingjaar 
1948, opgelegd aan de Nederlandse Katho
lieke Arbeidersbeweging te Utrecht. 

0. dat belanghebbende, ~ vruchteloze 
reclame bij den genoemden Afdelingschef 
zich heeft gewend tot d~ R. v. B., die ter 
zake heeft vastgesteld: 

dat door belanghebbende op 27 Juni 1948 
een grote kaderdag is gehouden, waaraan 
door een groot aantal van haar leden mede
werking werd verleend, welke kaderdag een 
propagandistiach karakter droeg; dat op die 
dag door leden van belanghebbende een 
spel, genaamd "Weg der werkers" werd op- , 
gevoerd en dat de medespelendcn daartoe 
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tijd en arbeid gratis beschikbaar-hadden ge- ten onrechte belanghebbende in deze belas
steld;- dat belanghebbende aan die mede- ting werd aangeslagen en de aanslag moet 
spelenden als blijk van ·erkentelijkheid voor worden vernietigd;" 
het gepraeateerde op 4 Juli 1948 een gezellig , waarna de Raad de bestreden beschikking 
samenzijn heeft aangeboden in de zogenaam- en den daarbij gehandhaafden aanslag ver
de Philipazaal van het Jaarbeursgebouw te nietigd heeft; 
Utrecht, welk samenzijn werd opgeluisterd 0 •. dat als middelen van cassatie worden 
door muziek, .z;ang, voordrachten en toneel; voorgedragen: , 
dat tot dit samerµijn uitsluitend genoemde I. ,,S . ., althans v. t. van de artt. 269, 277, 
medespelers, leden van belanghebllende wer"".' sub. i, en 29() van de Grondwet en de artt. 
den uit.genodigd, alsmede enige bestuursle- 1, 2, 4. 5 van de Verordening Vermakelijk-
den van-belanghebbende1 en dat van de on- heidsbelaating van de gemeente Utrecht, 
geveer 600 genodigden er ongeveer 4'00 zijn doordat de R. v. B. heeft overwogen en in-het 
gekomen; dat bij de ingang door Bestuurders · daarop aansluitende artikel der Verordening 
van belanghebbende toezicht werd uitgeoe- van de gemeente Utrecht het woord "open
fend, dat alleen uitgenodigde leden binnen- bare" , dat daar oorspronkelijk stond, bij 
kwamen; dat die -leden met name werden nadere wijziging is weggelaten, doch dat 
aangeduid en individueel uitgenodigd en dan daaruit echter niet volgt dat elke besloten 
ook slechts die leden- en de toezichthoudende bijeenkomst waarop toneelvoorstellingen en 
bestuursleden aan het samenzijn hebben dergelijke plaats vinden, zou kunnen worden· 
c;leelgenomen; dat geen e~ée werd geheven belast en dat niet onder deze belasting kun
èn dat de consumptie gratis werd verstr:ekt;- nen worden gebracht bijeenkomsten welke te 

dat ·de Raad vervolgens heeft overwogen: goeder _trouw een streng besloten particulier 
,,dat ia te beslissen, of ·hi~ sprake ÎJ· ge- karakter dragen, 

weets van-een ,,vermakelijkheid" in. de zin waarbij de Raad over het Hoofd ziet: 
van art..277i der Gemeentewet en het daarop. dat krachtens-het bepaalde in art. 277, aub 
aansluitende artikel der betreffende veror- i, der Gemeentewet belast kunnen worden 
dening, te weten de ":Verordening. -Vermake- toneelvoorstellingen en andere vennakelijk-
lijkheidsbelasting" der gemeente Utr-echt; heden, overeenkomstig de door de Gemeen-
- ; 1dat in de betreffende artikelen het woord te-verordening op dit punt te stellen regelen 
,.openbare,, -dat daar oorspronkelijk ~tand, bij en mitsdien slechts onderzocht had behoren 
nadere wijziging is weggelaten; • te worden ,-of de onderhavige belastingaan-

,,dat ,hieruit echter.niet volgt, dat elke ,be- slag overeenkomstig het bepaalde in de artt. 
sloten bijeenkomst,·, waarop toneelvoorstel" 1, 2, 4 en 5 van de Verordening Vermakelijk
lingen en dergelijke plaats• yirulen, zou kun- heidabelasting V<(Ul de gemeente Utrecht was 
nen worden belast en de Raad yan oordeel j,a, opgelegd~ hetgeen de Raad heeft nagelaten, 
dat niet onder deze-belaati,ng ··kunnen worden terwi,il bij zodanig onderzoek zou zijn vast-' 
gelxacht bijeenkoR18ten, welke- ~ goeder gesteld; dat krachtens de voornoemde arti
tJ:Quw een-streng besloten •P~~culier karak- • kelen .ook -de onderhavige vermakelijkheid 
ter :dragoq-;- voor de heffing van vermakelijkheidsbelaa-

,,dat --de· Raad -voorts-van oordeel .is, dat-in ting in aanmerking kwam; 
casu van een bijeenkomst, als zoevel)-bedo~d, . -Jl. S., althans v" t. van de boven aan-
moet· worden gesproken; gehaalde artikelen, ·doordat de Raad hedt 

"dat . de Gemeente in dit ..ge.val bedoelde. ov.erwogen,-dat in casu van een bijeenkomst 
~openbaarheid" heeft gemeend te -lrutµleD welke te goeder trouw een streng besloten 
afleiden uit het feit, dat een ~o groot aantal particulier karakter draagt moet worden ge
penonen aanwezig wae en een zo grote- zaal sproken, nu deze bijeenkomst strikt beperkt 
( 46S M2) was afgehuurd; , was tot individueel uitgenodigde penonen, 

. udat de Raad echter de -Gemeente hi~i:in · di~ zonder het betalen van entree toegang 
niet kan·volgen; · · hadden, welke personen behoorden tot een 

,,dat toch het karaktei: van openbaarh~id zelfde precies aangeduide categorie, namelijk 
niet alleen wordt bepaald door het aantal.der • zij, nie· hun -medewerking ·aan de · Kaderdag 
aanwezige personen· en de grootte -van de hadden verleend, alsmede de toezichthouden
dientengevolge ,-nodige ruimte. doch mede ~ .bestuunleden, alfen dus leden van belang
door de vraag, of de bijeenkomst strict be- bebbend~, 
perkt was tot individueel uitgenodigde per- ~ daarbij voorbijziende, dat slechts dan van 
sonen, die sonder het betalen van entr~e toe,.. een streng besloten particulier -karakter ener 
gang hadden; vermakelijkheid aprake kan zijn, wanneer ia 

,..dat zulka hier, blijkens het hierboven vastgesteld, dat de . deelnemen daaraan door 
vermelde. het .geval ia geweest, _hetgeen te een .zodanige onderlinge band zijn verbonden 
meer klemt. omdat _deze penonen behoorden dat een samenzijn van deelnemers ook in 
tot een --zelfde·-precies aangeduide. categorie, zuiver- parti~er verband. %Onder dat daar
namelijk zij, die -hun medewerking aan de bij enige vermakelijkheid wordt geboren, 
Kaderdag hadden. verleend, alsrnede de t:oe- denk~,; ia en .zij daarenboven een zodanige 
zicht houdende bestuursleden; allen dus Je., ~nheid vormen, dat hun gezelschap als een 
den van bel4flghebbende; streng bealotenkring kan worden beschouwd, 

..dat hier· na.ar het QOl'deel -. van de Raad als hoedanng niet kan worden aangemerkt 
dus heeft plaats gevonden -een vermakelijk- eeii 1rvot aantal personen, dat slechts samen-
hei.d in beslqtcn particulier guel~p, zodat ~ omd_at het aan- ee°'. publieke K$1.erdag 
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heeft deelgenomen en welke penonen slechts 
door een 1idmaahchap ener grote en voor een 
onbeperkt aantal leden openstaande arbei
dersbeweging worden verboftden; 

0. imake het eerste middel: 
dat het schrappen bij de wijziging van de 

Gemeentewet van het woord "openbare" 
voor "vermakelijkheden'' in het voorschrift 
van art. 277 onder l strekte om aan ontdui
kingen den pas af te snijden, maar niet om 
vermakelijkheden, die te goeder trouw in 
gesloten particuliere gezel1chapPen plaats 
vinden, belutbaar te stellen; 

dat dit medebrengt, dat een gemeentever
ordening die niettemin dergelijke vermake
lijkheden belastbaar zoude stellen, in zoverre 
onverbindend zou aijn; 

dat, nu de R. v. B. tot de slotaom ie ge
komen, dat hier belasting ia geheven van een 
vennakclijkhëid welke ingevolge de wet niet 
belaatbaar kan worden gesteld, het van geen 
belang was te onderzoeken, of de verorde
ning deze heffing dekte, omdat, al ware dit 
zo, die verordening in dit opzicht niet ver
bindend zou zijn; 

dat derhalve het eerste middel is onge
grond; 

O. met betrekking tot het tweede middel: 
dat daarin de argumenten, die den R. v. B. 

geleid hëbben, niet volledig worden weerge
geven; 

Mt immen de uitspraak niet alleen mel
ding maakt van de med~lring der uitge
nodigden aan den publieken kaderdag, maar 
ook van eeri bijzondere reden die tot het aan
bieden van de v~elling heeft geleid, van 
het individuele uitgenodigd zijn van de be
zoeken, van de controle op den aldus be
pérkten toegang en van het niet geheven zijn 
van entree en het gratit ~kt zijn van 
consumptie; 

dat onder deze omstandighëden de Raad 
kon en mocht komen tot de gevolgtrekking 
dat hier een vermakelijkheid in besloten 
particul1er geselschap heeft plaats gevonden; 

dat alzo ook dit middel vnichteloos is 
voorgesteld; 

Verwerpt het beroe]). 
(N. J.) 

11 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Hinderwt!t art. 26). 

Wel heeft de belanghebbende ver
zuimd haar bezwaren in te brengen ten 
overstaan van de comminie uit Ged 
Staten, gelijk lid 3 voorschrijft, doch dit 
verzuim is vèf'Oorzaakt, doordat zij ten• 
gevolge van een aanvankelijke, verkeer• 
de adreuering de voor haar bestemde 
kenniagmng eet'tlt 2 dagen v66r de zit
ting der cornmi11ie ontving. Derhalve i1 
er voldoende aanleiding, alsnog over de 
aangevoerde bezwaren te bcsliaen. 

Aan het be.zwaar, dat de inrichting 
gevaar .zou opleveren. kan door het stel
len van voorwaarden 1l'Orden tegemoet
gekomen. Waardevermindering van een 
perceel tengevolge van de aanwczi1beid 

der inrichting is geen bezwaar, dat de 
bepalineen der Hinderwet beogen te we" 
ren. 

Wi; JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

tegen de door het Departement van Marine 
voorgenomen aanleg van een schietltand op 
de percelen kadastraal bekend gemeente 
Valkenburg (Z.H.), no,. 593 en S98, gelegen 
op het vliegveld Valkenburg (Z.H.); 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Beatuur, gehoord, advies van 9 
Nov. 1949,no. 1628/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 14 Nov. 1949, no. 7540, 
afd. Arbeidsverhoudingen; 

0, dat het Departement van Marine wenat 
over te gaan tot de aanleg van een echiet
stand op de percelen kadastraal bekend ge
meente Valkenburg (Z.H.), nos. 593 en S98, 
gelegen op het vliegveld Valkenburg (Z.H.); 

dat voor de commiaie uit Oed. Staten, 
bedoeld bij art. 26, lid 3, der Hinderwet, 
niemand ia venchenen, doch dat door be
middeling van B. en W. van Valkenburg 
(Z.H.) bij de commissie een bezwaanchrift 
van Mevrouw J. van Buuren-Verbeek is in
ge~en: 

dat deze echrijft, dat sij hee1 ernstige be
zwaren moet maken tegen het verlenen van 
vergunning om een schietstand te plaataen 
op haar perceel tuin1and, grenzende aan het 
vliegveld Valkenburg (Z.H.); dat in de oor
log bedoelde percelen, door de bezetters voor 
een gedeelte van allerlei · versperringen CD%. 

voorzien, voor de pachter en haar reeds een 
grote echade zijn geweest; dat zij daarna veel 
onkosten hadden om bedoelde gronden weer 
voor beplanting der gewassen geschikt te 
maken; dat, wanneer nu schietstanden ge
plaetat zouden wonien, dit weer een1 groot 
fipancieel nadeel zou betekenen, door het 
gemis van de te bebouwen gronden, bene
vene het vertrappen der vruchten er om 
heen: dat zij daarom dringend verzoekt be
doelde vergunning niet te verlenen; dat, vol
gens haar eigendom1bewij%ell, genoemde per
celen gelegen zijn onder Katwijk aan den 
Rijn, bij de Waasenaarseweg, kadastraal be
kend gemeentë Katwijk, aectie B als een 

• %1.lid-oöstelijk deel van nummer J 34S en 
nummer 1344; dat het haar derhalve voor
komt, dat aanvrager nch niet tot het juillte 
adres heeft gewend; datt mocht de Minister 
van Marine haar percelen eventueel in hun 
geheel willen aankopen, zij tot onderhande
len daartoe bereid is; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid; 
dat Mevrouw J. van Buuren-Verbeek ver

mmd heeft haar be.zwattn tegen het ~ 
richten van de onderhavige inrichting in te 
brertgen ten oventaan van de commiuie uit 
Ged. Staten van Zuidbolland, gelijk art. 26t 
lid 3, der Hinderwet voonchrijft; 

.dat dit verzuim evenwel blijkens de ont
vangen ambtsberichten veroorzaakt la, door
dat Mevr. J. van Buuren-Verbeek ten ge
volge van een aanvankelijke, verkeerde 
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adreaaering de voor haar beltemde kennia
geving eerst op 8 Juni 1949 'ontviDI, terwijl 
de zitting van bedoelde commissie gehouden 
werd op 10 Juni 1949; 

dat er mitsdien voldoende aanleiding be
staat, dat Wij alsnog over de door haar aan
gevoerde bezwaren bealiuen; 
· 0. ten aanzien van de hoofdzaak; 

dat op grond van de ontvangen ambtabe
richten aangenomen moet worden dat aan het 
bezwaar, dat de inrichting gevaar zou op
leveren, tegemoet gekomen wordt, indien 
aan de te verlenen goedkeuring de nader te 
noemen voorwaarden verbonden wordm; 

dat de overige aangevoerde be%waren Ollt
leend sijn aan vreet voor waardeverminde
ring van de pen:elen, kadastraal bekend ge
meente Katwijk, NCtie B, no,. 3634, 3635 en 
3636; 

dat waardevermindering van een perceel 
ten gevolge van de aanwezigheid van de in
richting evenwel geen bezwaar ia, hetwelk 
de bepalingen der Hinderwet beogen te we
ren: 

dat mitsdien de ingediende bezwaren niet 
tot weigering van de gevraagde goedkeuring 
vermogen te leiden: 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat de ingebrachte bezwaren 

geen grond opleveren om niet toe te laten de 
door het Departement van Marine voorge
nomen aanleg van een achietatand .op de per
celen, kadaatraal bekend gem. Valkenburg 
(Z.H.), noa. 593 en 598, mits de volgende 
voorwaarden in acht genomen worden; 

1. De schietstand mag uitsluitend ge
bruikt worden ter beproeving van de goede 
mechanische werking van lichte boordwape
nen van vliegtuigen, al of niet in een vlieg
tuig gemonteerd. Het beproeven van in 
vliegtuigen gemonteerde boordwapenen moet 
beperkt blijven tot zulke, welke onbeweeg
lijk in en aan het vliegtuig bevestigd zijn. 

2. Er mogen geen vuurwapenen beproefd 
worden met een groter kaliber dan 20 mm. 
Geachoten mag worden uitsluitend met pro
jectielen .zonder apringlading. Projectielen 
met vergroot indringingavermogen (pantser
granaten) mogen niet gebruikt worden. 

3. Tijden■ het achieten uit een vliegtu.ÎI 
moet dit zodanig op de achietstand zijn op
gesteld en onbeweeglijk verankerd, dat de 
lopen van de wapenen nauwkeurig horizon-
taal liggen en zijn 1ericht loodrecht op de 
naar de ~hietstand gekeerde bearenzi:na van 
de kogelvanger. een en ander zodanig. dat 
paaeren van projectielen zowel om de kogel
vanger ale terzijde daarvan is uitgesloten. 

4. Tijden, het schieten met een niet in 
het vliegtuig gemonteerd wapen moet dit 
zodanig op de schietltand njn opgesteld en 
onbeweeglijk verankerd. dat de loop van het 
wapen nauwkeurig horison.taal ligt en ia ge
richt op het midden van de kogelvanger. 
loodrecht op de naar de echletstand gekeerde 
begreming van de kogelvanger, een en ander 
iodanig, dat pa9aeren van projectielen zowel 

om de kogelvanger als ter sijde daarvan ia 
uitgealoten. 

Onze Minister van Sociale Zaken ia belut 
enz. 

(A.B.) 

J9 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228a; Ge
meentewet art. 228d). 

Raadsbesluiten tot het verlenen van 
voor1ehotten ingevolge de Landarbei
derswet behoeven niet in verband met 
art. 228a der Gemeentewet de goedkeu
ring van Ged. Staten. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beechikkende op het beroep, ingeateld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Valburg, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 1 December 1948, no. 
255-V-1, waarbij goedkeuring ia onthouden 
aan het besluit van de raad van voornoemde 
gemeente van 1 Juni 1948, No. 730, inzake 
het verlenen van voorachotten ingevolge de 
Landarbeiderawet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1949, No. 1621/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 10 December 1949, 
no. 31776, Afdeling BinnenJanda Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Valbll'rg in 
zijn vergadering van 1 Juni 1948 besloot tot 
het verlenen van een voonchot ingevolge de 
Landarbeidenwet, ten bedrage van f 61.533 
aan de Vereniging ter bevordering van de 
verkrijging van onroerend goed door land
mbeiders in de gemeente Valburg, voor aan
koop en bouwrijp maken van gronden, gele
gen aan de Emmastraat en Wilhelminastraat 
te Andelat, een en ander na ontvangst van de 
door de gemeente aan het Rijk te vragen 
steun en onder verder daarbij omschreven 
voorwaarden; 

dat bij hun bovengenoemde bellChikking 
Oed. Staten van Gelderland aan evenver-
meld raadsbesluit hun goedkeuring hebben 
onthouden op de overweging, dat de in het 
raadsbesluit bedoelde percelen, kadastraal 
bekend, gemeente Herveld, aectie E. Noa. 70, 
184 en 185, in het ontwerp-uitbreiding1plan 
zijn bestemd voor arbeiderswoningen en niet 
voor land.arbeidersplaatsjes; 

dat burgemeester en wethouders van Val
hlug, ten de.ze handelende ter uitvoering van 
een desbetreffend bealuit van de raad dekt' 
gemeente, van deze beschikking van Ged. 
Staten in beroep sijn gekomen, unvoerende, 
dat uit de beechildring van Ged. Staten van 
Gelderland van 1 December 1948 blijkt, dat 
Ged. Staten het verstrekken van een voor-
1ehot overeenkomstig artikel 8 der Land
arbeidenwet aan een in dit artikel bedoelde 
vereniging .sien als het uidenen van gelden 
en derhalve hun 1anctie op dergelijk besluit 
noodzakelijk achten: dat de raad van Val
mug zich met deze zimn,ij.ze niet kan ver-
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enigen, omdat naar ~jn mening de Land
arbeiderswet deze aangelegenheid uitputtend 
regelt en als' lex 1pecialia voor voorschotten 
als de.ze de lex generalis, te weten de ge
meentewet, buiten werking stelt, terwijl hij 
bovendien, gesteld, dat deze .zienswijze on
jui■t ia, een hantering van het. sanctierecht 
op de wijze als Ged. Staten het in due ~ 
op principiële gronden moet bestrijden; dat 
in artikel 41 der Landarbeidcnwet nadruk
kelijk wordt vastgelegd, dat de goedkeuring 
van Ged. Staten voor het overeenkomstig 
die wet verpachten van onroerend goed der 
gemeente niet vereist ia en het voor de hand 
zou liggen, dat de wetgever, indien hij de 
mogelijkheid van de opvatting van Geel Sta
ten ten aanzien van het verlenen van voor
achotten aanwezig achtte, .zich bieromtn:.nt 
zou hebben uitgelaten~ dat echter noch in 
meergenoemde wet, noch tijdena haar behan
deling in de volbvertegenwoordiging om
tn:nt een eventuele goedkeurhw van de 
raadsbesluiten .tot het verlenen van een voor
achot met een ,woord is gerept, w.-aruit mag 
word~ geconcludeerd, dat de wetgever de 
raad hier beschouwde als een orgaan van de 
centrale overheid, om redenen van doelma
tigheid ingeachakeld bij. het verstrekken van 
rijksgelden voor het in de Landarbeiderswet 
nageatreefde doel: dat uit practiache over
~ngen voor de goedkeuring van een raada
l>e■luit tot· het verlenen van een voorschot 
door Ged. Staten ook geen enkele aanleiding 
was1 omdat de gemeente het beschikbaar te 
stellen geld ontvangt van het Rijk en het 
Rijk, alvorens zijn medewerking te verJenen, 
de · desbetreffende aanwage uiteraard zeer 
nauwkeurig onderaoelrt; dat de practijk tot 
op heden dan ook ie geweest, dat besluiten 
tot het verlenen van voonchottCJ) zowel aan 
vérenigingen, als aan individuele landarbei
den, alsmede die tot het aanvaarden van de 

• gelden door de gemeente van bet Rijk, voor
zover -hun bekend, terecht nimmer door enig 
college van Geel. Staten zijn beoordeeld; dat 
bovendien, al .zou de hierboven uiteengezette 
opvatting van Ged. Staten, dat een gunstige 
beschikking_ ex artikel 8 der Landarbeiders
wet onderworpen ia aan de goedkeuring van 
hµn college, jui■t moeten worden geacht, de 
1emaakte beschikking evenmin in stand be
hoort t.e worden gelaten; dat immen het in 
..-t. 228 der gemeentewet aan Gec:I. Staten 
gegeven sanctierecht bedoeld ia ale bcachcr
ming van het gemeentelijk vermogen; dat het 
voonchot aan de vereniging wordt ventrekt 
Ci>P gelijke voorwaarden als welke het Rijk op 
sijn beurt stelt aan de gemeente; dat boven
dien de aanvra&e op haar eventuele finan
çiSe consequent,ies getoetst ia door de. Mi
nister van Financiën, welke· Minister blijkens 
zijn gunstige beschikking financieel nadelige 
gevolgen vani de inwilliging van het verzoek 
v.an de vereniging verwacht; dat derhalve als 
seker mag worden beschoqwd, ·dat het ge
QJ.eentelijk ve~~- in de2:e geen gevui ~ 
}gpen;· dat de door Qed. Staten aangevoerde 
beswaren ven geheel andere aard zijn ca. ge
steld al ·dltt -zij teredrt. waren .geo~ op 

de daarvoor in de Woningwet aangqeven 
wijze zullen moeten worden ondervangen; 
dat .ij op de m~rites van deze bezwaren me
nen niet te behoeven in te gaan, omdat door 
een af wij.zend besluit, · genomen op deze mo
tieven, het sanctierecht door Ged. Staten g~ 
hanteerd wordt voor een doel, waartoe het 
niet is gegeven; . 

O. dat ingevolge art. 8 van de Landarbei
denwet gemeentebesturen aan vuenigingen 
en stichtingen, ala in dit artikel bedoeld, ren
teloze voorschotten kunnen ventrekkeo; 

. dat de wijse, waarop deze· verstrekking 
plaata vindt, in de genoemde wetsbepaling 
en de daarop steunende a]gemene maatregel 
van bestuur uitputtend is geregeld en daarbij 
Di.et ie voorgeachreven, dat de desbetn:ffende 
raadsbesluiten de goedkeuring van Ged. Sta
ten behoeven; 

dat weliswaar na het inwerkingtreden van 
de 'Landarbcidenwet in art. 228 van de ge
meentewet het voonchrift is opgenomen, dat 
bealuiten van gemeentebesturen bctn:ffende 
het uitlenen van gelden de goedkeuring van 
Ged. Staten behoeven, doch dat de speciale 
regeling van c;!e Landarbeidenwet geacht 
moet worden aan de algemene regeling van 
de Gemeentewet te derogeren;' 

dat deze derogatie ten aanzien van het 
verpachten van gemeentegronden met aoveel 
woorden in art. 41 der Lanciarbeidenwet is 
aang~even en het onaannemelijk ia, dat de 
wetgever ten op1:iehte van het verpachten 
een ander standpunt zou hul...digen dan ten 
opnchte van het verstrekken van voorschot
ten: 

dat uit de omstandigheid, dat artikel 41 
slechts gewaagt van het verpachten en niet 
van het veratn:kken van. voorschotten, niet 
mag worden afgeleid, dat de wetgever wel 
ten aan.zien van het ~te, doch juist niet 
t. a. v. het tweede derogatie heeft ge
wild, daar immen ten tijde van liet totstand
komen. van de Landarbeiderswet raadabealui
ten betreffende het uitlenen van gelden (nog) 
niet aan de goedkeuring van Ged. Staten wa
ren onderworpen en er dus geen enkele aan
leiding bestond in artikel 41 ook te noemen 
het verstrekken van renteloze voorschotten; 

dat er te meer reden is om aan te nemen, 
dat artikel 8 der Landarbeiderawet aan arti-

. kel 228 der gemeentewet derogeert, omdat in 
artikel 8 uitdrukkelijk is geregeld, wanneer 
Ged. Staten met raadabesluiten tot het ver
strekken van rentel~e voorschotten bemoeie
nia hebben en deze regeling .zodanige afwij
kingen, onder anderen ten opzichte van de 
mogelijkheid van beroep, bevat van de sinds
dien in de gemeentewet voorgeschreven pro
cedure, dat hef tegenovergestelde ■tand.punt 
er toe zou leiden, dat -die regeling niet meer 
in volle omvang uitvoerbaar zou sijn. een 
gevolg, dat bij de wijsiging van genQemd ar
tikel 228 .zeker niet is· bedoeld; 

dat ook niet _is in te .zien, waa,om ten de.ze 
aan toepassing van dit artikel behoefte zou 
bestaan, vooral ook niet, omdat teger»vei
het ventrekken van rentelo.ze voonchott.en 
staat het ontvangen v-an dcl:gelijke VUOî-
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achotten uit'• Rijb kas op grond van artikel 
7 der Landarbeiderawet; 

dat uit een en ander voortvloeit,. dat Ged. 
Staten ten onrechte van oordeel zijn, dat 
voormeld raadsbesluit, strekkende tot het 
verstrekken van een rentelooe voonchot, 
overeenkomstig het bepaalde in en krachtens 
de Landarbeiderswet hun goedkeuring be
hoeft, weshalve hun beslisaing niet kan wor
den gehandhaafd; 

Gezien de Landarbeidenwet en de ge
meentewet; 

Hebbe::i goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van Geel. Staten van 

Gelderland van 1· December 1948 té vernie
tig~ 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 
belast cm. 

(A.B.) 

20 December .1949. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Wet rechte
herstel overheidspenoneel 1946- art. 2 en 
art. 4, le lid A: Ambtenarenwet 1929 
art. 112). , 

Historische interpretatie: 
Mede in overeenstemming met de be

doeling van de wetgever, neemt de C. R. 
aan, dat de woorden "in feite. op een 
buiten de bezetting gelegen grond", 
voorkomende in art. 2, 2e lid, der wet, 
aldus moeten worden verstaan, dat wan
neer nationaal~aocialistiache enlof Duits
gezinde . overtuigingen bepalend zijn ge
weest voor de zwaarte der o))lelegde 
disciplinaire atraf, een dergelijke straf 
daardoor is komen te ben11ten.op.een in 
de bezetting gelegen grond. 

Weliswaar ziet art 2, 2e lid, alleen op 
disciplinaire straffen anders dan ont
slag, doch de hiervoren weergegeven in
terpretatie moet mede gelden voor art 
4. le lid onder A, der wet, aangesien on
der het daargenoemde ,,ontslq'' mede 
begrepen ia het ontslag bij wijze van 
disciplinaire straf. 

Als omstandigheid, bedoeld in art. 
l 12, kan niet worden aangemerkt een 
verandering in de waardering van de 
strafmaat door de rechter, d.i. in wezen 
een verandering van inzicht bij de rech" 
ter. 

M. Adriaanse, wonende te Haarlem, eiser 
in• hoger beroep, 

tegen: 
de Burg~ster van Haarlem, gedaqde in 
hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
In rechte: 
0. dat de Raad allereent .zal ondenoeken, 

of het bestreden besluit van de Burgemees
ter van Haarlem, dd. 6 Dec. 1948, kan wor• 
den aangevochten op een der gronden, ge
noemd in art. 58, le Hd, der Ambtenarenwet 
1919; 
- O. hieromtrent, dat op grond van de ge-

dingatukken en het verhandelde ter 'a Raads 
openbare terechtzittingen voor de Raad 
vaststaat: 

dat eiser bij besluit, dd. 8 Nov. 1941 van 
de toenmalige Burgemeester van Haarlem, 
S, L. A. Plekker, met ingamg van 4 Jan. 
1942 ia ontslagen wegens plichtsverzuim, 
hierin bestaande, dat eiser zich buiten 
diensttijd heeft achuldig gemaakt aan over
\reding van de distributievoorachriften; 
• dat die overtreding hierin wa1 gelegen, dat 

eiser, die maagpatiënt was en .op medisch 
voorachrift twee warme maaltijden per dag 
moest gebruiken, op 22 Oct. 1941 een zak 
consumptie-aardappelen ten eigen behoeve 
heeft vervoerd.op een tijdstip, dat het vervoer 
van zodanige aardappelen verboden was en 
zonder in het bezit te zijn van de voor zo
danig vervoer voorgeschreven geleidebiljet
ten of andere daartoe vereiste papieren; 

0. dat in de aangevallen uitapraak met de 
Burgemeester van Haarlem is aangenomen, 
dat voormeld ontslag van eiser niet op een in 
de bezetting gelegen grond berust en des
wege dat ontslag terecht is -herzien met in
achtneming van het bepaalde in art. 4, le 
lid aanhef en sub A, der Wet rechtsherstel 
owrheidspenoneel 1946 - verder te noe-
men: de Wet; . 

0. dat de eerste rechter en de Burge
meester van Haarlem bij deze opvatting er 
kennelijk van uitgaan, dat, eenmaal aange
nomen, dat eiser zich. in 1941 aan een straf
baar feit als het vorenvermelde heeft schul
dig gemaakt, daarmede tevens ia komen vast 
te staan, dat het deswege hem gegeven ont
slag op een buiten de bezetting gelegen grond 
berust, nu · dat· strafbare feit is begaan ten 
eigen bate en niet_ b.v. om onderduiken te 
helpen; 

0. dat de Raad deze opvatting evenwel 
niet vermag te ondenchrijven; 

0. dat de Raad van oordeel ia, dat een der
gelijk ontslag, geheel op 2ÏCb zelve be
schouwd, niet kan gezegd worden te zijn 
verleend op een in de bezetting gelegen 
grond, merkende de Raad hierbij nog op, dat 
- gelijk de Raad reeds o.m. in zijn uit
spraak van 6 April 1948, A.W. 1948/B" 11, 
heeft beslist - zowel het betrokken admi
nistratief orgaan als de ambtenarenrechter 
zich heeft te onthouden van een ondenoek 
naar de al of niet juistheid overigem van 
de destijds voor het ontslag aangevoerde 
grond; 4 

0. echter, dat een dergelijk strafontalag 
naar '• Raads oordeel niettemin · onder be
paalde omstandigheden gezegd moet worden 
op een in de bezetting gelegen grond te ~ 
rusten, nl. in elk geval dan, wanneer het ont-
1lagverlenende orgaan bij zijn beoordeling 
van d" mate van strafb.-arheid zich heeft la
ten leiden door nationaal-aocialiatisc:he eo/of 
Duitgezindc overtuigingen omtrent de straf
waardigheid van bepaalde strafbare feiten; 

O. dat zulb ook in overeenstemming moet 
worden geacht met. de kennelijke bedoeling 
van de wetgever; . 

O. toch dat in het Voorlopig Verslag van 
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de 2e Kamer der Staten-Generaal, betref
fende het Ontwerp van de Wet, met betrek
king tot artikel 2, lid 2, van dat ontwerp 
o.m. het volgende is opgemerkt: 

"Vele leden waren van meening, dat in 
bepaalde gevallen ook disciplinaire straff~ 
welke in feite op een buiten de bezetting ge
legen grond zijn opgelegd, herziening behoe
ven, namelijk wanneer aannemelijk gemaakt 
kan worden, dat zwaardere straffen zijn op
gelegd dan het geval zou zijn geweest, wan
neer zij niet tijdens de bezetting en door of 
namens den bezetter waren gegeven. Derge
lijke situaties zullen zich uit den aard der 
zaak vooral daar voordoen. waar het tot het 
opleggen der straf bevoegde gezag als 
Duitschgezind moet worden aangemerkt. De 
hier aan het woord zijnde leden achtten het 
op dezen grond wenschelijk de redactie van 
lid 2 .eenigermate uit te breiden, zoodat ook 
rechtsherstel in gevallen als evengenoemd zal 
kunnen plaats vinden."; 

en dat in de Memorie van Antwoord ter 
zake namens de Regering door de Minister 
van Binnenlandse Zaken het navolgende is 
opgemerkt: 

"In verband met hetgeen in de tweede 
alinea van de opmerkingen over de onder
havige bepaling wordt gesteld, zij erop ge
wezen, dat onevenredigheid tusschen straf 
en overtreding in het bestek van het rechts
herstel alleen mag worden ongedaan ge
maakt, indien deze een uitvloeisel is van de 
bezetting. Doch dan is deze straf ook niet op 
een buiten de bezetting gelegen grond opge
legd, zoodat in zooverre voor wijziging van 
art. 2, lid 2, geen aanleiding bestaat. Wèl kan 
het aanbeveling verdienen om de redactie 
van art 4, lid 3, te verfijnen; bij Nota van 
Wijzigingen is een desbetreffende verande
ring aangebracht."; 

waarmede de wetgever zich kennelijk heeft 
verenigd; 

0. dat hieruit blijkt, dat de woorden "in 
feite op een buiten de bezetting gelegen 
grond", voorkomende in art. 2, 2e lid, der 
Wet aldus moeten worden verstaan, dat, 
wanneer vorenbedoelde nationaal-socialisti
sche en/of Duitsgezinde overtuigingen bepa
lend zijn geweest voor de zwaarte der opge
legde disciplinaire straf, een dergelijke straf 
daardoor is komen te berusten op een in de 
bezetting gelegen grond; 

0. dat weliswaar het bepaalde in art. 2, 2e 
lid, voormeld, alleen ziet op disciplinaire 
straffen, ander$ dan ontslag, doch de in de 
vorige rechtsoverweging weergegeven inter
pretatie naar 's Raads oordeel mede moet 
gelden voor de aangehaalde woorden, even
eens voorkomende in art. 4, le lid, sub A, der 
Wet, zijnde toch onder het "ontslag" ge
noemd in de aanhef der laatstgemelde bepa
ling mede begrepen het ontslag bij wijze van 
disciplinaire straf; 

0. dat hieruit volgt, dat ook in het onder
havige geval de ambtenarenrechter bevoegd 
is te toetsen, gelijk ook gedaagde daartoe be
voegd was, of de strafmaat beïnvloed is door 
opgemelde nationaal-lOcialistische en/of 

Duitsgezinde overtuiging van de toenmalige 
Burgemeester van Haarlem, S.L.A. Plekker~ 

0. dat de Raad van oordeel is, dat zoda
nige overtuiging inderdaad in casu het straf
besluit heeft gedragen; 

0. toch dat in het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 13 Mei 1949 van het Amb
tenarengerecht te Amsterdam o.m. voorko
men verklaringen: 

van de getuige-deskundige F. v. Egmond" 
administrateur ter secretarie der gemeente 
Haarlem. inhoudende: 

"Het is irrelevant of de burger al dan niet 
een zakje aardappelen voor klager vervoer
de. Plekker zou hem dezelfde straf van ont
slag opleggen in beide gevallen, want hij was 
tegen elke distributie-overtreding. Zelf heb 
ik in 1944 nog een reprimande van Plekker 
gehad omdat ik pro beerde aardappelen te 
krijgen."; 

en van de getuige-deskundige K. Rijpma" 
commissaris van gemeentepolitie te Den 
Helder, inhoudende: 

"Een ontslag uitsluitend ter zake van de 
onderhavige distributieovertreding acht ik 
voor die tijd geheel onjuist."; 

en in het proces-verbaal van het voorbe
reidend onderzoek, ingesteld door Mr C. J. 
F. Caljé. plaatsvervangend voorzitter van 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam, en 
gehouden op 17 Juni 1949, een verklaring 
voorkomt van de getuige-deskundige E. H. 
Tenckinck, inhoudende o.m.: 

"Adriaanse zou ik voor een disciplinaire 
straf, als b.v. inhouding van verlof hebben 
voorgedragen. 

Plekker -is natuurlijk in deze zaken ge
ïnstrueerd door v~ den Burg, die, naar ik 
bij zijn benoeming reeds had gewaarschuwd" 
over lijken ging. De hoge strafmaat is dus 
op zijn instigatie vastgesteld."; 

0. dat de Raad aan de juistheid van deze 
verklaringen geen aanleiding heeft te twijfe
len en mede daarop gelet aanneemt, dat de 
nationaal-socialistische overtuiging van de 
toenmalige Burgemeester van Haarlem de 
strafmaat wel degelijk heeft beïnvloed in die 
zin, dat de zwaarste straf is opgelegd in 
plaats van een lichtere, zoals deze naar het 
oordeel van voornoemde getuigen-deskundi
gen Rijpma en Tenckinck passend zou zijn 
geweelt; 

dat hieraan niet afdoet, dat voornoemde 
Plekker ter gelegenheid van vorengemeld 
voorbereidend onderzoek het tegendeel heeft 
beweerd, aangezien de nationaal-socialisti
sche overtuiging ten aanzien van gedurende 
de bezetting geoleegde distributie-overtre
dingen notoir een andere was dan die van 
het overgrote deel van het Nederlandse 
volle; zijnde te dezen voorts irrelevant, dat 
voornoemde Plekker ook nationaal-socialis
tische agenten van politie voor IIOC>rtgelijke 
distributie-overtredingen eveneens zou heb
ben ontslagen; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
aan eiser bij voormeld besluit van 8 Nov. 
1941 verleende ontslag op een in de bezet
ting gelegen grond berust en mitsdien in aan-
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making komt voor herziening incewlce het 
bepaalde in art. 4 le lid aanhef en 111b B, 
der Wet, zodat, met vernietiging in zoverre 
del' aangevallen uitspraak, het bestreden be
sluit. wegem strijd met het bepaalde in art. 
4, le lid aanhef en aub A en B, der Wet, 
moet worden nietig verklaard en moet wor
den verstaan, dat het aan eiser bij voonneld 
besluit van 8 Nov. 1941 verleende ontslag 
alsnog zal worden herzien conform het be
paalde in art. 4, le lid aanhef en sub B, voor
meld; 

dat de Raad hierbij opmerkt, dat in deze 
herziening tevens dient te zijn begrepen de 
wederindienstneming, genoemd in laatstge
melde bepalinc sub a, vermits de Raad aan
neemt. dat eiser zich tijdic voor woderin
diensttreding heeft gemeld; 

0. dat thans moet worden beantwoord de 
vraa&, of de voormelde uitapraak van het 
Ambtenarengerecht te Amatenlam, dd. Ui 
Nov. 1942 voor bel-zieniog ïncevolge art. 112 
der Ambtenarenwet 1929 in aanmerking 
komt; 

O. hieromtl'ent, dat berzienioc, als in die 
bepali111 bedoeld, kan WOl'den ver.liocht op 
grond, dat gebleken is van eaige omatandig
heid, welke bij de behandelinc van het be
roep aan het gerecht niet bekend was en wel
ke, op zich zelf of in verband met andere 
feiten of omstandigheden, ernstige twijfel 
doet ontstaan aan de juiatheid der uitapraak; 

0. dat eiaer, blijkens het in ecnte aanleg 
incediende klaagacbrift als .zodanige omstan
digheid wil aangemedrt zien. dat zijn hou
dinc tecenovcr de N.s.B. en de bczettiDc 
door de toenmalige autoriteit.en .zou zijn aan
gegrepen om hem_ naar aanleiding van voor
melde overtreding der diatributie-voorednü
tl:D, uit de dîemt te verwijderen; 

0. dat de Raad, aan'nlardeode, dat atlb 
een omatandigheid abt even.bedoeld zou kun
nen oplevaen, echter niet aangetoond ackt, 
dat het Olltslag inderdaad in feit.e op die 
grond is vcrlcesld -opgemedrt wordt hier-bij, 
dat die grond., mdiai aanwezig, u:-,eoa zou 
impliceren benieniag van het cmt:sJac con
.fonn het bepaalde in art. 4, le lid aanhef en 
sub B, der Wet - doch, zoals hiervoren 
reeds ia overwogen, aanneemt, dat het ont
slag ook in feite i1 ~d op cavnd van 
overtredmg der diatribatie-voonchriftlen; 

0. dat evenmin als een omstandigheid, ala 
vorenbedoeld. kan gelden. dat ei9CI' meerver
melde overtreding heeft begaan. omdat hij 
2 X per dag een warme maaltijd moest nut
tigen, vermits het Ambtmmrengerecht te 
.Amsterdam dmtijda daao:ncde op de hoogte 
~; 1 

0" dat naar '• Ra.t. o...deel oolc niet aha 
zodanige oJ:D:11Jmdigheid lam worden aa~ 
merkt een veranderiDI in de waarderinc VBD 
de strafmaat door de ambteoaremechter; 

dat een Upngeateide opvatting_ .au leiden 
tot de onaanvaardbare consequentie, dat te 
allen tijde a!l!l ~ ,OIQ hemenmc iuge
valce mt. 112. vOWmàd, zou kunnell worden 
gebauerd o.m. op een ~ratelde sewij
agde waanlerinc der strafmaat bij de .recb-

la' - in wezen dus op een wijziginc van het 
inzicht van de rechter - waartoe art. 1 U 
echtier niet strekt; 

O. dat '• Raads standpunt ook voor geval
len als het onderhavige geen onwenaelijke 
gevolgen heeft, vermits de Wet, zoals deze 
blijkens het vorenoverwogene door de Raad 
wordt .entaan, in eventuele onbillijkheden 
te dezer zake voorziet; 

0. dat niet i• gesteld en de Raad niet is 
gebleken van het bestaan overicens van eni
ge omstandigheid. a1a in art. 112, voormeld, 
bedoeld zodat het verzoek om herziening bij 
de aangevallen uitspraak terecht ie afgewe
zen en die uitapraak in zoverre moet worden 
bevestigd; 

0. dat derhalw: moet worden besliat ala 
volgt: 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voor zoverre daarbij het verzoek om herzie
ning i111evolge art. 112 der Ambtenarenwet 
1929 ia afaewm,ea; 

V emietigt die uitspraak voor het overige; 
Verklaart nietig het bealuit van de Burge

meester van Haarlem, dd. 6 Dec. 1948; 
Ventaat, dat die Burgemeester het bij be

.tuit van zijn amhtsvoorsanger, dd. 8 Nov. 
1941, aan eiser verleende ontslag alsnog zal 
herzien met inachtneming van het bepaalde 
in art. 4, le lid aanhef en sub B, der Wet 
iechuhent.el OYa"heidspenoneel 1946. 

(A.B.) 

20 December 1949. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (AJeem,. 
Rijbambtenarenrea;lement art. 18). 

De tweede volzin van be41 tweede lid 
desa- bepal.uw zou geheel overbodig 
ajn. indien juist War'C de opvattinc van 
het A.g., dat een ontslag met terugwer
kende kracht niet mogelijk was. Ootslac 
o.m. wee- onherroepelijk gewordaa 
vel'OOl'deling tot vrijheid•traf wegens 
miadrijf kan met tecugwerkende kracht 
geachiedeD • 

De Minister van Justitie, eieer in hoger 
ben,ep, 

kCen: 
A.. wonende te B • ., geclugde in hasCI' haocp. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aa.tW&at de feiten van het twist"1(lin4: 
0. dat de Minister vaa Justitie op 11 Febr. 

1949 het navo)gende bealuit heeft genomen: 
.De Mini.tee van. Juetitie 
"Gezien de ingekomen ambtaberichten 

waansit blijkt. dat A., Rijkakluk Ie klasse 
ter griffie van de Arr.-Rechtbank te B~ bij 
onherroepelijk lewof'deo vonoia van de Po
litierechter in de cenoemde Rechtbank dd. 29 
.Nov. 1948 w~ena opcettelijke heling, bij 
iber'halinc gepleegd, met gebruikmaking van 
macht, gelegenheid ol. middel, hem door zijn 
~bt geacho~ ·-ia veroordeeld mt een 
cddboete van f 7D, subaidiair 3S dagen hech
~ni■ OD'VIOOl'Wllardelijk en tot een geYange-
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nisstraf van 3 weken voorwaardelijk met een 
proeftijd van twee jaar; 

"Gelet op art. 98, eerste lid, aub e, van het 
Algemeen Rijbambtenarenreglement, 

,,Besluit: 
,.A. voornoemd met ingang van 1 Febr. 

1949 uit .zijn ambt van Rijksklerk te klasae 
ter griffie van de Arr.-Rechtbank te B. te 
ontslaan."; 

0. dat be.t Ambtenarengerecht te •e--Her
togenbosch bij uitspraak van 26 Sept. 1949 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - vorenbedoeld besluit heeft nietig 
verklaard, de nietigheid van dit besluit heeft 
gedekt en de Minister van Jultitie heeft ver
oordeeld tot het betalen van een vergoeding 
aan A., voornoemd, ten bedrage van f 122,41, 
zulks zonder enige aftrek, welke ook; 

O. dat eiser van die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij het 
betoepachrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht die uitspraak te vernietigen en 
het beroep van A. alsnog ongegrond te ver
klaren; 

0. dat gedaagde op de in de contra
memorie gestelde gronden heeft verzocht het 
beroep van de Minister · van Justitie niet
ontvankelijk te verklaren en de uitapraak 
van het Ambtenarengerecht te 'e--Hertogen
boach te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat in de contra-memorie niet ia aange

voerd, en ook deze Raad niet ia gebleken van 
het bestaan van enige grond, welke tot niet
ontvankelijkverldaring van eiaer in sijn, tij
dig ingesteld, hoger beroep zoude moeten 
leiden: 

0. dat, hoewel gedaagde ( toenmaals kla
ger), die als Rijksklerk te klaue ter griffie 
van de Arr.-Rechtbank te B. ambtenaar was 
in de zin der Ambtenarenwet 1929, enkel 
bezwaar had tegen de ingangldatum van het 
bij voormeld besluit van 11 Febr. 1949 aan 
hem verleende ontslag, niettemin, gegeven 
het bepaalde in art. 61 dier wet, dat besluit 
ln .zijn geheel ter beoordeling stond en staat, 
onderscheidenlijk van het Ambtenarenge
recht te 's-Hertogenboach en van deze Raad; 

0. dat genoemd besluit niet is een atrafbe
eluit, immen hetzelve is genomen met in
achtneming van het bepaalde in art. 98, lid 
1 aanhef en sub e, van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement (hierna aan te duiden 
als: het Reglement), waarin uitdrukkelijk ia 
voorgeschreven, dat o.m. anders dan bij wijze 
van straf de ambtenaar elechts kan worden 
ontslagen op grond van: e onherroepelijk ge,. 
worden veroordeling tot vrijheidsstraf we
gens misdrijf; 

0. dat voor de Raad op grond van de ge
dingstukken vaststaat, dat gedaagde bij ~ 
herroepelijk geworden vonnis van de Politio-
rechter bij de Arr.-Rechtbank te B., d.d. 2t 
Nov. 1948, is veroordeeld tot een vrijheid.:. 
straf wegens misdrijf, immers mede tot eell 
gevangenisstraf van 3 weken voorwaardelijlt 
met een proeftijd van 2 jaren, zulks wegeta 
het miadrijf van heling, terwijl de schuldige 
bij het begaan van het strafbaar feit als amb-

naar gebruik heeft gemaakt van macht, 
egenbeid of middel, hem door zijn ambt 

honken, meermalen gepleegd; 
0. dat mitsdien eiser, als het in casu, 

ltachtem art. 93 van het Reglement, be-
1'0egde gezag, gedaagde mocht ontslaan op 
,rond van art. 98, lid 1 aanhef en 1ub e, van 
biet Reglement; 

O. dat krachtens de tweede volzin van lid 
9: van dit art. 98, voor zover te dezen van 
belang, een ontslag, als in casu gegeven, niet 
vroeger kan ingaan dan de dag, volgende op 
die, waarop de reden voor -het ontslag voor 
bet eerst aanwezig waa; 

0. nu dat het Ambtenarengerecht, blij
llens de desbetreffende overwegingen der 
aangevallen ui tapraak, van oordeel ia, dat 
vorenbedoelde volzin uitdrukkelijk uitaluit 
een onblag met terugwerkende kracht en, 
waar dit hier wel is geschied, aan de rechts
positie van de ambtenaar ia te kort gedaan; 

0. dat de Raad echter dat Gerecht hierin 
met kan volgen; 

dat, gelijk de Raad reeds meermalen heeft 
l>esli1t. de rechtszekerheid voor een ambte
naar eist, dat, bij gebreke van afwijkende be
palingen ter .zake, een ontalag niet wordt ge
geven met ingang van een datum, gelegen 
voor die van het desbetreffende ontslagbe
aluit, dua niet met terugwerkende kracht; 

dat hiervan uitgaande meerbedoelde vol
zin in het tweede lid van art. 98 geheel over
bodig zou m.jn, indien juist ware de opvat
ting van het Ambtenarengerecht, dat de be
tekenis van dezelve alechta deze ia, dat ze 
uitdrukkelijk uitsluit een ontslag met terug
werkende kracht; zijnde die opvatting trou
wens ook niet in overeenstemming met de 
bewoordingen· van bedoelde volzin; 

dat nu, naar 'a Raads oordeel; de genoem
de bepaling juist deR strekking heeft, dat 
een ontslag, als hier bedoeld, wel met terug
werkende kracht kan worden verleend, .%Ulks 
met de beperking als daarin aangegeven; 

O. dat in de contra-memorie nog is gesteld, 
dat ontslag met terugwerkende kracht gege
ven aan een ambtenaar op grond van art. 98, 
lid 1 a tlm g, uitguonderd e, medebrengt, 
dat de handelingen, die de betreffende amb
tenaar. in die hoedanigheid heeft verricht in 
de periode van de datum van het ontslag tot 
aan de aanzegging van het ontslag, nietig · 
zouden zijn; 

0. te dezen aanzien, dat het betrokken ad
ministratief orgaan bevoegd, doch niet ver
plicht ia een ontslag, als door gedaagde be
doeld, met terugwerkende kracht te geven 
en als regel zodanig ontslag niet zal verlenen 
met ingang van een datum gelegen voor die, 
tot welke de ambtenaar sijn werk nog heeft 
verricht, dit reeds hierom, omdat, indien dit 
zou geschieden, aan de ambtenaar toch zijn 
aalari• sou moeten worden voldaan tot en 
met de dag, waarop hij .zijn functie heeft ver
vuld; 

0. dat het Ambt"enarengerecbt nog heeft 
overwogen, dat bij ontslag met terugwer
kende kracht in feite twee maatregelen tegen 
een ambtenaar worden genomen, n.L: ont-
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sleg en niet-uitbetaling van aalari11 welke 
combinatie art. 98 van het Reglement niet 
kent; hetgeen in de contra-memorie wordt 
ondenchreven; 

0. dat de Raad echter ook dit standpunt 1 
niet ,vermag te- delen, vermits gedaagde, die '"' 
reeds bij besluit van eiser van 18 Oct. 1948 
met ingang van deze datum in zijn ambt was 
geschorst, in elk geval mede sinds die tijd 1 
geen werkzaamheden in dat ambt heeh ver- , 
richt en door het ontalag - ook al ia gedu
rende de tijd der achorsing salaris aan ge- 1 

daagde uitbetaald - de schoning met in
gang van 1 Febr. 1949 is opgeheven; 

dat het niet in strijd is met enig toepasse
lijk àlgemeen verbindend voorschrift, met 
name niet met meerbcdoeld art. 98, dat aan 
een ambtenaar, die na de ingangsdatum van 
een ontslag, als waarvan hier sprake ia, als 
zodanig geen werk meer heeft gedaan, als 
gevolg van het ontslag salaria slecht■ wordt 
uitbetaald tot de dag, waarop het ontslag is 
ingegaan; 

0. dat na het zo juilt overwogene de Raad 
in het midden kan laten en laat, of wel ~la 
juit kan, worden aanvaard eisers in het be
roepschrift geponeerde stelling, dat de niet-

20 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Motor- en Rijwielreglement 
art. 47). 

De onderhavige wegen zijn slechts 
mnalle weg~ grotendeels voorzien van 
een grindverharding, de bermen zijn als 
regel smal en .zacht en bijna alle wegen. 
vertonen putten en verzakkingen. Deze 
omstandigheden brengen mede dat, hoe
wel sommige appellanten in hun parti
culiere belangen worden geschaad, op 
deze wegen geen onbeperkt verkeer kan 
worden toegelaten. Evenwel dient een 
uitzondering te worden gemaakt ten 
aanzien van twee wegen, voorzover deze 
toegangswegen .zijn tot een psychiatri. 
eche inrichting; al heeft een dezer wegen 
slechts een 4·meter brede ldinkerverhar
ding, eist toch het algemeen belang, dat 
deze inrichting met .zwaardere en bre
dere motorrijtuigen bereikbaar blijft. 

N.B. Wegens de uitvoerigheid van het 
besluit en daar de ingebrachte bezwaren van 
plaataelijke aard zijn, zijn alleen de over
wegingen van het besluit zelf opgenomen. 

Red. 
uitbetaling van salaris geen noodwendig ge- Wij JULIANA, enz.; 
volg behoeft te zijn van een ontslag met te- Beachikkende op twee beroepen, ingesteld 
rugwerkende kracht, daar met de betrokkene, door B. en W. van Poortugaal, alsmede de 
indien hij na de datum van zijn ontalag nog beroepen, ingesteld door L. Bos te Poortu
gewerkt heeft, altijd nog een arbeidaovereen- pal en anderen. B. en W. van Rotterdam, en 
komst naar burgerlijk recht kan worden ge- de waarnemend Di~ur der N.V. Rotter
sloten; damae Tramweg Maatschappij, tegen het be-

o. dat de -reden voor het in casu aan ge- aluit·van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
daagde gegeven ontslag voor het eerst aan- 4 .Jan. 1949,-no. 278, tot indeling in de B
wezig was op de dag, waarop voormeld von- Jdaaae en geslotenverklaring voor zwaar mo
nis van 29 Nov. 1948 onherroepelijk is ge- tor-verkeer van wegen in de gemeenten Poor
worden, hetwelk reeds vóór 1 Febr. 1949 het tugaal en Rotterdam; 
geval was, zodat het ontslag aan gedaagde I De Raad van State, Afdeling voor de Ge-
zeker mocht worden gegeven met ingang van achillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
laatstgenoemde datum, gelijk bij het beatre- 1 • Nov. 1949, No. 1547/I; . 
den besluit is geschied; Op de voordracht van Onze Minister van 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat dit , Verkeer en Watentaat van 13 Dec. 1949, No. 
besluit geheel ie genomen overeenkomstig 719, Directie van de Watentaat, Afdeling 
het bepaalde in art. 98 van het Reglement, , Waterstaatsrecht; 
zijnde de Raad niet gebleken van ·het be- , 0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland, be
staan overigens van een toepauelijk alge- • achikkende op verzoebchriften van de Be
meen verbindend voonchrift, waarmede dat r sturen van de polden Het Land van Poor
besluit zoude strijden; terwijl ook niet met mgaal en Albrandswa'ard en van de Commis
enig recht kan worden betoogd, dat eiaer bij tJiè over de grote grintweg vanaf Poortugaal 
het nemen -daarvan van %ijn bevoegdheid iM'er Hoogvliet en Pernis naar Rhoon, atrek
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt ikèndè tot indeling in wegklasae B en geslo
dan tot de doeleinden, waarvoor deze is ge- ,tenverklaring voor motorrijtuigen en aan ... 
geven; hangwagens met een grotere wielbeluting 

0. dat derhalve met vernietiging van de &an 1200 kg van een aantal bij dezen in be-
uitspraak, waarva11 beroep, het in eerste aan- heer en onderhoud sijnde wegen in de ge-
leg ingestelde beroep alsnog ongegrond moet 01heenten Poortugaal en Rotterdam, bij be-
worden verklaard; · sluit van 4 Jan. 1949, no. 278, voor.zover hier 

Rechtdoende: van belang hebben besloten: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; I. In verband met de bruikbaarheid van 
Verklaart het in eerste aanleg ingestelde de instandhouding daarvan op grond van ar-

beroep alsnog ongegrond. • ~kei 36, 3e lid, sub b, van het Motor- en 
· (A.B.) Rijwielreglement onder meer de navolgende 

J.egen in de gemeente Poortugaal in te delen 
in wegklasse B: enz. 
- II. In verband met de bruikbaarheid en 
.be illltandhouding daarvan op grond van 

·~ 47, -leen 4e lid, van genoemd Regie-
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ment ·de aub I cmoemde weg onder lOe 
teftnB 1ealoten te verklaren voor .motorrij
tuigen en aanhangwagens, waarvan de be
lasting van enig wie.l het muimum van 1800 
Jrc ovencbrijdt; 

dat evengenoemd besluit ■teunt op de over
. wegingen. enz.; 

0. dat uit de overgelëgde ambtsberichten 
is gebleken. dat de wegen, waarop de be
n,epBCbriften beuekking hebben, alechts 
smalle wecen zijn, grotendeela voorsien van 
een grindverbardinc; 

dat de bermen van deze wegen als regel 
amai en zacht zijn; 

dat bijna alle wegen putten en venakkin
gen vertonen; 

dat deze omstandigheden medebrengen, 
dat, hoewel sommige der appellanten in hun 
particuliere beJaDcen worden geechaad, met 
Ged. Staten moet worden geoordeeld" dat op 
deze wegen geen onbepedrt verkeer kan 
worden toegelaten; 

dat evenwel een uitzondering dient te wor
den gemaakt ten aanzien van een gedeelte 
van de Albrandswaardeedijk en de Albranda
waardaeweg, voorzover deR wegen toegangs
wecen zijn tot de psychiatrische inrichting 
,,Maa■oord"; 

dat wel de Albrandwaardaedijk alechts 
een 4 meter brede ldinkerverbarding heeft. 
doch dat in dit geval het algemeen betao& 
eist1 dat evengenoemde inrichting met 
2W&Udere en bredere motorrijtuigen bereik
baar blijft; 

dat mitadien het bestreden betluit behoort 
te worden gcwijzicd ten aamien van deze 
beide wegen als hieronder is aangegeven, en 
dat voor het Oftl'ice de beroepen ongegrond 
dienen te worden verklMrd; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
Ie. het bestreden besluit van Ged. -Sta

ten van Zuid-Holland van 4 Januari 1949, 
no. 278 te wijzigen in die sin. dat ondf:I" 

1. lOe achter het woord JJ.bnmdawaard
seweg" wordt ingevoegd: met µitzondering 
van de Jaui9isc met de vabindingsweg tus
sen de provinciale weg Rotterdam--Hoog
vliet en de Albrandswaardaedijk, en onder 

1. 1 te achter het woord ,Ja-ainu wordt 
ingevoegd: met uitzondering van het 300 me
tee lange sedeelte, celcen in de buurtachap 
M-a()Ord m lopende van het woonhuis, 
plaatselijk semcdrt no. 74, tot en met het 
1WOOIÛlUÎS DO. 118; 

2e. de beroepen voor het overice onee
grond te verklaren. 

Om:e .Miniatet van Verkeer en Watastaat 
i• belast enz. 

(A.B.) 

:JO D«»mber 1949. ICONINKLIJK BE-
SLUIT. (Wecenwet art. 9). 

Het onderlMavige voetpacl wordt zowieJ. 
door plaatselijke bewonen als door toe
risten l'egebnatig aebru.ikt. Het feit. dat 
een categorie dezer aebruiken niet hij 
de c,emeeo.teraad tegen de voorgenomen 

onttn=kking heeft 1er-ec:Jameerd, doet 
hieraan niet af. De weg, die het voetpad 
zou meet.en vervangen, is een holle weg 
en voor voetgangers niet zonder gevaar. 
Terecht hebben dan ook Geel. Staten 
aan het raadsbesluit tot onttrekking van 
het pad aan het openbaar verkeer goed
keuring onthouden. 

Wij JULIANA. em.; 
Beechikkende op bct beroep. in&eeteld dOOJ' 

H. Belleflamme te Vaala, tegen het bealuit 
van Geel. Staten van Limburg van 23 Octo" 
her 1948, 4e Afdeling. No. B. 18822, betref. 
f-ende onthouding van goedkeuring aan het 
bealuit van de raad der &emeente Vaals tot 
onttrekking aan het openbaar verkeer van 
een voetpad in die gemeeot.e; 

De Raad van State, Afdelina voor de Ge• 
achillen van Betlblur, gehoord, advies van 23 
November 1949, .No. 1618/1; 

Op de voordracht :van Onze Minieter van 
Verkeer en Waterstaat van 13 December 
1949, No. n8, Aldeling Water1taatsrechtï 

O. dat de Raad der gcmeent.e Vaals, ge
zien het verzoek van H. BeUeflamme e.a. 
wonende te Camerig-Vaala, op 29 Juni 1948 
besloten heeft aan het openbaar VCl'ber te 
onttrekken het "Gaachltok-voetpad" (No. 
88 van de Wegeoleccer der- 1emeente Vaals), 
leidende van de "Groeneweg" (weg no. 78) 
af tot aan de ~erweg'' (weg No. 
•>: . 

dat Ged. Staten van Limburg bij balluit 
van 23 Oetober 1948, .fe Afdeling, No. B . 
18822 bealoten bebben aan het raad1bealuit 
de goedkeuring te onthouden, op grond van 
de overwecinceo. dat blijkena het vermelde in 
de considerans van het voorliggend bealuit 
bezwarai tegen voornoemde onttrekking njn 
~dool' 

1. J. Vaemen, wonende te Epen, namens 
het bestuur van de Vereniginc voor Vreem
delingeoverlreer t.e Epen, waarbij dele ver
klaart bezwaar t.e hebben tegen onttrekkinc 
aan het openbaBI' verkeer van genoemd voet
pad. aange&iea daanran door toerisu:n, welke 
t.e Vaals en Epen logeren, een druk gebruik 
wordt 1emaakt, mede omdat bij de steeds 
toenemende drukte in de zomermaanden op 
de vrij smalle wegen ter plaatae, de voetpa
den. de eni&e ongeatooc'de 1elegenheid vor
men tot het maken van wandelingen; dat 
voorts de voetpaden in he:t algemeen veel 
gebruikt worden door schoolgaande kiodaen 
en door de inwoners van Camerig en Epen; 
2. P. J, T. ten Have, wonende te Vaals, wan
delconaul :van de Koninklijke Nederlandeche 
Toeristenbond A.N.W.B., die verklaart uit 
een oogpunt van wandeltoeriune bezwaar te 
hebben tegen onttrekking -Yan het 1enoemd 
voetpad aan het openbaar verkeer; dat van 
voornoemd voetpad .inderoaad eta vrij druk 
gebruik wordt gemaakt, zodat handhaving 
daarvan gewenst moet worden geacht en 
mitsdien bezwaar bestaat tegen de goedkeu
ring van het voorliggend raadsbesluit; 

dat H. Belleflame hiertegen in beroep 
komt, aanvoerende dat de motivering van 
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GecL Staten met ÎD OYaeeJlltanMÎIIW ia met 
de feiten, daar in piaat'II van een wij druk 
gebruik gedurende het ovCflrote deel van 
het jaar practisch geen gebruik van het voet
pad wordt gemaakt; dat het voetpad dan ook 
voor de inwoners van de gehuchten Cottca-
sen en Camerig, die ia deze toch zeker als de 
eerste belanghebbenden moeten worden aan
gemerkt, geen reden van beataan heeft; dat 
geen dier inwoners tegen opheffing van het 
voetpad heeft gereclameerd; dat de ingedien
de bezwaren dan ook uitaluitend afiramatig 
zijn van personen, die zich geroepen achten 
de handhaving van het voetpad te bepleiten 
uit een oogpunt van toerieme; dat er echter 
evenmin sprake is van een veelvuldig ge
bruik van het voetpad door toeriaten, die 
overigens nrimschoats gelegenheid blijven 
behouden om rustig over wegen en voetpa
den te wandelen, aangeden dergelijke wegen 
nog ruimschoots beschikbaar blijven; dat dan 
ook het nadeel, dat hij en de andere eigena
ren van grond, gelecen. te Camerig. bij hand
having van het voetpad ondervinden aan 
hun landerijen en weilanden veel ~waarder 
weegt dan het nadeel, dat het toerisme zal 
ondervinden van onttrekking van het Toet• 
pad aan het openbaar verkeer. -

0. dat bfijkena de overgelegde ambabe
richten, integemtelling tot het door H. Bel
lefiamme in beroep aangevoerde, het Gnch
.atok-voetpad (No. 88 van de wegenleaer da 
gemeente Vaala) zowel door plaataelijke be
woners als door toeritten regelmatig gebruikt 
wordt; 

dat bet feit, dat eèn cataeorie van de bo
vengenoemde gebruikers niet bij de 1emeen
-teraad tegen de vOOl'genoemde onttrekking 
.heeft gereclameerd, hieraan niet vermag af 
te doen; 

dat daarenboven de Groeneweg, welke het 
-onderhavige pad zou moeten :vervangen, in
.dien dit aan het openbaar verkeer zou wor
,den onttroken, een holle weg is en blijkem 
-de stukken voor voetgangers niet zonder ge
·vaar, daar dezen in verband met de zeer 
.amalle bennen kgen het talud aan moeten 
gaan ltalln, wanneer er een Yoertuic VOOl'bij
komt; 

dat ,Qed. Staten van Limburg mitadien te
.recht hun goedkeurinc hebben onthouden 
.aan het besluit van de raad der gemeente 
Vaala, strekkende tot onttrekking van dit 
pad aan het openbaar veckeer; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onx Mini.ster van Verkeer en Waterstaat 

-is betast en&. 
(A.B.) 

~ DM:MDber 1949. ARREST van de Hace 
Raad. (Woonruimtewet 1941 art. 7). 

Het Hof, sprekende van afwCKing van 
de bclu:aae,, van den ei&enaar en van de 
vOiderende pmeente, heelt met deze 
laatste blijkbaar alle in aanmerking ko
mende belangen, andere dan die van den 

L. 1949 

eipoaar .aelf, op het oog, dua ook die van 
het aezin, te wclb behoeve de vorderinc 
ÎI gedaan. 

Het Hof behoefde &i.jn rechtaoorde~ 
dat B. en W., de overige belangen tegen 
de in het arrest omechreven bijzondere 
belangen van den eigenaar afwegende, 
in redelijkheid niet tot het vorderen 
hebben kunnen baluiten, niet nader 
met redenen te omkleden. 

Overwecende dat te duen "de facto 
een afweging van de betrokken belan
gen niet heeft plaats cevondeo", heeft 
het Hof willen zeggen, dat een afweging 
van die belangen, al heeft het college 
van B. en W. deze inderdaad voor ogen 
gehad, geacht moet worden niet te he~ 
ben plaata gevonden en wel omdat een 
belangen-afweging, welke in redelijk
heid - d.i. naar het oordeel van redelijk 
oordelende mensen - niet tot de gege
ven beeHNing heeft kunnen voeren, te 
dezen met niet-afweging moet worden 
gelijkgesteld. 

Coacl. Proc.-Gen. Berger: Redelijk 
oordelende mensen zouden bij afweging 
van de hier tegenover elkaar staande 
belangen zeer wel tot het resultaat kun
nen komen, dat B. en W. terecht het be
lang van het echtpaar hebben laten pre
valeren boven dat van den eigen&af'
vrijgezeL Geen misbruik van gezag . 

H. Sîkkena, te Ga1selte.rnijveen, 1emeente 
Ga11elte, in zijn hoedanigheid van burge
meester van deze gemeente, ei1er tot caaatie 
van een arrest, door het Gerechtshof te 

· Leeuwarden op 6 April 1949 tussen partijen 
gewezen (N. J. 1949 No. 373, Red.), adv. Mr 
S. van Oven, (gepleit door Prof. Dr D. Si
mo.ne), 

tegen: 
H. Adams, te Groningen. verweerder, adv • 
Jhr Mr R. W. J. den Tex. 

De Hoge Raad, em.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Ad.ama den burgemeester van Gaaelte 

in kort geding heeft gedagvaard voor den 
President der Arr.-Rechtbank te Assen, daar
bij vooreer,t "stellende: dat hij, die sinds de 
bevrijding als riJbpluimveeconsulent te 
Hoogeveen is ontslagen, na zijn invrijheid
stelling uit de internering voor zijn beltaan 
geheel aangewezen was op de exploitatie van 
zijn be.zittingen te Gasselte en Drouwen; dat 
hij mitsdien burgemeester en wethouders 
van Gasselte heeft verzocht hem te vergun
nen een .zit- en slaapkamer van het hem in 
eigendom toebehorende hui& te Gasselte te 
betrekken, hetgeen door burgemeester en 
wethouders is geweigerd; dat dit college, 
toen door het vertrek van een der in dit huis 
wonende gezinnen daarin woonruimte vrij 
kwam, deze woonruimte bi) schriftelijken 
last van 16 April 1948, welke op 19 April 
1948 aan Adams is betekend, heeft gevor
derd ten behoeve van Willem Holwerda, u
suradeur te Ga11eltentijvee~ die gaarne wil
de trouwen en spoedig dan ook is getrouwd; 

41 
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dat Adams voorts heeft gesteld, dat voor
melde woonruimtevordering om verschillen
de, door hem in den brede uiteengezette rede
nen is onrechtmatig en in strijd met elk be
grip van goede trouw, -en heeft gevorderd, 
dat de President aan den burgemeester zou 
bevelen die vordering niet ten uitvoer te 
leggen, of, voor het geval de tenuitvoerleg
ging mocht zijn geschied, deze ongedaan te 
maken, met veroordeling van den burge
meester tot betaling van een dwangsom voor 
het geval hij met het te geven bevel in strijd 
mocht handelen; 

· dat de President bij vonnis van 7 Mei 1948 
deze vordering heeft toegewezen, behoudens 
dat de dwangsom op een lager bedrag dan 
was gevorderd is bepaald; 

dat de burgemeester tegen dit vonnis in 
hoger beroep is gekomen, doch het Hof bij 
het bestreden arrest de uitspraak van den 
President heeft bekrachtigd, na, voorzoveel 
in cassatie van belang is, te hebben over
wogen: 

"dat de burgemeester bij de tweede grief 
klaagt, .dat de President heeft gehandeld in 
strijd met art. 32 woonruimtewet 1947 door 
zijn oordeel te geven over de doelmatigheid 
van de woonruimteverdeling, immers zich 
heeft uitgesproken voor toewijzing van een, 
gedeelte der woonruimte in bedoelde villa 
(zit- en slaapkamer) aan Adams, welk deel 
burgemeester en wethouders juist voor het 
gezin Holwerda hadden gevorderd, omdat 
zij voor geïntimeerde alleen toelaatbaar 
achtten inwoning in een gezin (met beschik
king .over é&i kamer); 

"dat ten processe vaststaat, dat de door 
Adams gemeubileerde · en gestoffeerde en. 
hem in eigendom toebehorende villa tot aan 
de vordering van burg~meeater en wethou
ders in 1948 aan 4 gezinnen onderdak heeft 
verschaft en dat Adams thans in Gasselter
nijveen gevestigd zal moeten zijn ten~inde 
door middel van de exploitatie van de boom
gaard aldaar en het bouwland te Drouwen 
( dicht bij Gasselternijveen gelegen) in zijn 
onderhoud te kunnen voor,Jien; 

"dat echter als gevolg van de vordering 
van burgemeester en wethouders ten be
hoeve van het gezin Holwerda Adams niet 
alleen van het gebruik van een ook maar 
zeer klein deel van zijn zeer gtote villa te 
Gasselternijveen verstoken zal blijven, doch 
het Hof het ook zeer twijfelachtig oordeelt 
of hij nu burgemeester en wethouders hem 
niet gelijktijdig elders te Gasselternijveen 
enige woonruimte hebben verschaft, er ooit 
in zal slagen noodzakelijke inwoning ter 
plaatae aldaar bij een bestaand gezin te ver-
krijgen; · 
· ,,dat burgemeester en wethouders op.der de 
gegeven omstandigheden bij afweging van 
de belangen Vat). Adams en de vorderende 
gemeente in redelijkheid dan ook niet tot de 
vordering ten behoeve van Holwerda hadden 
kunnen overgaan en dus de . facto een afwe
apng van de betrokken belangen niet heeft 
~J.aats gevonden, zodat die vordering ook 
~ 's Hofs voorlopig oordt!el als misbruik 
van gezag moet wordeii aangemerkt; 

,,dat de tweede grief dus is ongegrond;", 
0. dat de burgemeester tegen 's Hof s ar

rest opkomt met de volgende middelen van 
cassatie: 

,,1. S., althans v. t. van de artt. 168 Grond
wet, 20 Wet R. 0., 1401, 1402, 1403 B.· W" 
48, 59 Rv., 7, 32 Woonruimtewet 1947, 

daar het Hof de tweede grief van den bur
gemeester om de voormelde redenen onge
grond acht, 

ten onrechte, 
omdat het Hof slechts te rade gaat met en 

· zijn beslissing doet ste\lnen op een afweging 
van de belangen van Adams en de vorderen
de gemeente en niet, zoals noodzakelijk is, 
met inachtneming van alle in aanmerking te 
nemen belangen. 

· II. S . ., althans v. t. van de genoemd~ 
artikelen, · 

daar het Hof overweegt en beslist als in 
middel I vermeld,. 

ten onrechte, 
1. omdat het Hof, vaststellende welke de 

belangen zijn van Adams, waar zonder vast-
stelling van alle ter bevordering van een doel
matige verdeling van woongel~enbeid in de 
gemeente in aanmerking te nemen belangen, 
noch ook van die van de vorderende ge
meente, en zonder te besli88en, welke de re
delijkheid was, welke een vordering bij een 
afweging van belangen door de gemeente 
onmogelijk zou hebben gemaakt, overweegt 
en beslist, dat de vordering naar 's Hofs 
voorlopig oordeel als misbruik · van gezag 
moest worden aangemerkt; 

2. omdat het Hof niet op de door het Hof 
aangevoerde gronden kon beslissen dat bur
gemeester en wethouders onder de gegeven 
omstandigheden "bij afweging van de belan
gen van Adams en de vorderende gemeente 
in redelijkheid dan ook niet tot de vordering 
ten behoeve van Holwerda hadden kunnen 
overgaan en dus de facto een afweging van 

· de betrokken belangen niet heeft plaats ge
vonden"; 

3. omdat het Hof wel overweegt, dat de 
gemeente naar 'a Hofs inzicht . bij afweging 
in ·redelijkheid niet tot de vordering ten be
hoeve van Holwerda had kunnen overgaan, 
maar niet, dat dit objectief de enige en mo
gelijke gevolgtrekking was, waartoe de vast
gestelde feiten konden leiden, 

bij welk een en ander niet uit het oog mag 
worden verloren, dat de reéhter niet bevoegd 
i,i over de doelmatigheid ener ·overheidshan
~eling te oordelen en dit ·zeker niet mag, nu 
art. 32 Woonruimtewet 194 7 verklaart, dat 
met uitsluiting van tegenbewijs de gedane 
vordering ex art. 7 een doelmatige verdeling 
van woongelegenheid in de gemeente bevor
dert;" 

0. dat het Hof, waar het spreekt van de 
,,belangen van de; vorderende gemeente", 
blijkbaar alle in aanmerking komende belan
g;en, andere dan die van Adams zelf, waar
onder dus ook die van het gezin Holwerda, 
te welks behoeve de vordering is gedaan, op 
qet oog heeft, zodat het eerste middel feite
.lijken grondslag mist; 
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0. wat betreft het eerste onderdeel van 
het tweede middel: 

dat in het bestreden arrest omtrent de 
naast die van Adams in aanmerking te nemen 
belangen wel niets uitdrukkelijk is vastge
steld, doch het Hof blijkbaar heeft aange
nomen, dat te dien aanzien - waar daarom
trent door den burgemeester niets was aan
gevoerd - geen bijzondere omstandigheden 
aanwezig waren en dat met name met be
trekking tot het gezin Holwerda - dat, naar 
tussen partijen vaststond, enkel uit een jong 
gehuwd echtpaar bestond - de situatie deze 
was, dat het óm een passende woonruimte in 
de gemeente verlegen was zonder dat gedacht 
behoefde te worden aan omstandigheden, 
welke aan de behoefte van de Holwerda's 
aan woonruimte een nog nijpender karakter 
zouden. geven dan aan die van om woon
ruimte verlegen zijnde jong gehuwden in den 
regel eigen is; 

dat het Hof zijn rechtsoordeel, dat burge
meester en wethouders, de ovqige belangen 
tegen de in zijn arrest omschreven bijzondere 
belangen van Adams afwegende, in redelijk
heid niet tot het vorderen van de woonruimte 
hadden kunnen besluiten, niet nader met 
redenen behoefde te omkleden; 

dat derhalve het eerste onderdeel van het 
tweede middel faalt; 

0. dat het tweede onderdeel blijkens de 
bij pleidooi gegeven toelichting aldus moet 
worden verstaan, dat blijkens andere over
wegingen van het bestreden arrest vaststond, 
dat burgemeester en wethouders de belangen 
van Adams · wel in aanmerking hebben ge
nomen, en dat dus het Hof ten onrechte, im
mers daarmede in strijd, zou hebben overwo
gen, dat een afweging van de betrokken be
langen de facto niet heeft plaats gevonden; 

dat daarbij echter wordt uitgegaan van 
een onjuiste lezing van het bestreden arrest, 
omdat het Hof in zijn betrekkelijke over
weging wil zeggen, dat, nu burgemeester en 
wethouders bij afweging van de in aanmer
king komende belangen in redelijkheid niet 
tot de vordering hebben kunnen komen, een 
afweging van die belangen, al heeft het a>l
lege deze inderdaad voor ogen gehad, geacht 
moet worden niet te hebben plaats gevonden, 
en wel omdat een belangen-a-fweging, welke 
in redelijkheid - dat is~ naar het i~icht van 
redelijk oordelende mensen - ruet tot de 
gegeven beslissing h«:eft kunnen voeren, . ~e 
dezen met niet-afweging moet worden geliJk 
gesteld; 

0. dat uit het laatstelijk overwogene tevens 
volgt, dat ook het d~~e onderdeel van ~et 
tweede middel feiteli3ken grond.lag rmst, 
immen het Hof is uitgegaan van hetgeen -
uiteraard naar zijn oordeel - objectief vast
stond; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

Post alia: ' 
Bij arrest van 25 Februari j.l. (N. J. 1949 

No. 558) heeft Uw Raad, voorop stel~ende 
dat uit de artt. 7 en 32 van de Woonru1mte

;,et in onderling verband valt af te leiden, 

dat de waardering in ~ bepaald geval van 
de in aanmerking komende belangen ter .be
slissing van de vraag, of voor een vordering 
grond is te vinden, is overgelaten aan het 
beleid van de administratie en. de rechter 
daarin niet uit hoofde van een andere appre
ciatie dier belangen kan tussen komen", ver
der overwogen, dat voor tussenkomst van de 
rechter reden zou kunnen zijn, indien de vor
dering als een daad van willekeur zou zijn 
aan te merken". 

Willekeur is volgens het arrest, aanwezig, 
als moet worden aangenomen, dat de vorde
rende autoriteit bij afweging van de in aan
merking komende belangen in redelijkheid 
niet tot een vordering heeft kunnen komen 
en dus afweging \ran die belangen geacht 
moet worden niet te hebben plaats gehad. 
Zodanig geval doet zich echter niet voor, 
indien de mogelijkheid aanwezig is, dat rede
lijk oordelende mensen bij afweging van de 
in een bepaald geval tegenover elkander 
staande belangen tot verschillend resultaat 
komen. De rechtsvraag, of de overheid, met 
inachtneming van de bij de woonruimtewet 
gegeven formele voorschriften gebruik ma
kende van haar recht om woonruimte te vor
deren, zich aan een onrechtmatige handeling 
is te buiten gegaan tegenover hem, wiens 
subjectief recht daardoor is aangetast, schijnt 
hiermede afgebakend in dier voege, dat zij 
- afgezien van het hier niet aanwezige geval 
van "détoumement de pouvoir,, - haar be
antwoording slechts kan en moet vinden in 
het objectieve criterium, dat een redelijk 
oordelend mens bij afweging van de . tegen
over elkander staande belangen onmogelijk 
tot de vordering had kunnen komen. 

Voor dat geval; maar ook uitsluitend voor 
dat geval, lijdt de uit art. 32 der Woonruimte
wet af te leiden hoofdregel, dat de rechter 
niét mag tussenkomen in het beleid der ad
ministratie uit hoof de van ~en andere waar
dering van de in aanmerking komende be
langen, uitzondering. Zodra er daarentecen 
slechts twijfel mogelijk is, zodra redelijk oor
delende mensen bij afweging der belangen 
geacht zouden kunnen worden tot een ver
schillend resultaat te kunnen komen, mag 
de rechter zijn opvatting niet in de plaats 
y-an die der administratie stellen. Het wil 
mij voorkomen, dat uit het bestreden arrest 
blijkt, dat het Hof dit niet in acht heeft ge~ 
nomen. Het valt toch m.i.., gelet op de in het 
arrest vermelde feiten, nauwelijks te betwis
ten, dat redelijk oordelende mensen bij afwe" 
ging -van de hier tegenover elkander staande 
belangen zeer wel tot het resultaat zouden 
kunnen komen, dat B. en W. terecht het be
lang van een jeugdig echtpaar hebben laten 
prevaleren boven dat van een vrijgezel, als 
verweerder, en dat diens belang en zelfs .zijn 
recht als eigenaar van de gevorderde woon
ruimte bij verdeling van, de in de gemeente 
aanwezige woongelegenheid voor eerstge
noemd belang had te wijken. Het Hof kon 
en mocht derhalve m.i. in zijn anders gerich
te waardering van die belangen geen grond 
vinden om de vordering der gemeente tot 
een daad van willekeur, misbruik yan gezag 
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opleverende, te ltempelen, .ooat het bestre
den arrest m.i. niet instand zal kunnen blij
ven. Met betrekking tot de voorgestelde mid
delen meen ik nochtam te moeten opmerken, 
dat het eerste middel mij •t gegrond voor
komt. 

Het Hof ia toch m.i. terecht bij zijn beslia
aing alleen te rade gegaan met de belangen 
van verweerder en die van de vorderende 
gemeente. Het mocht zelfs, naar het mij 
voorkomt, niet treden in een hernieuwde af
weging van alle andere belaugen. daar het 
.zich juiat dan zoude begeven op het gebied; 
hetwelk uitaluitend aan de administratie is 
voorbehouden. Art. 32 der Woonruimtewet 
gaat er toch van uit, dat vorderingen, onder 
de daarbij omachreveo ohlatandigheden ge
daan, met uitsluiting van ieder tegenbewijs 
voor de rechter, geacht worden een doel
matige verdeling van woongelegenheid in de 
gemeente te bevorderen. Aarcenomen dient 
dua te worden, dat het gemeentebelang hier 
bestaande in de doelmatige verdeling van de 
aldaar beschikbare woongelegenheid bij de 
plaats gehad hebbende vordering o~ juiste 
wijze ia afgewogen tegen alle andere m aan
merking komende belangen en dat de rechter 
in dit geval. waarin verweerder beweert, dat 
met zijn belang ten onrechte niet of niet op 
juiste wijze rekening ia gehouden en daar
door tegenOYer hem onrechtmatig ia &chan
deld. immen door niet wettelijk 1eoorloofde 
inbreuk op zijn nbjectief recht, enkel zal 
hebben na te gaan. of dit het geval i■ en wel 
- voorzover, gelijk lûer~ noch van aanwen
dins der ova-heidabevoegdheid mt een doel, 
waarvoor die niet ia va:leeod, noch van niet 
inachtneming van bepaalde daarbij op te vol
Fl, wettelijke voorschriften •prake is - uit
sluitend aan de hand van voormeld criterium. 

Aldus beacbouwd, zal men m.i., lettende 
op de in '• Hofa arrest vermelde feiten, tot 
geen andere alotaom kunnen komen, dan dat 
het allermimt uitgealoten ia te achten. dat 
redelijk oordelende menaen bij afweginc van 
de hier tegenover elkander staande belangen 
tot venchill.end resultaat 1:ullen komen. Ik 
ben dan ook van meninc. dat bet tweede 
middel, althans in zijn onderdeel 3, gegrond 
i1, immers '• Hofs overwecing, dat de ge
meente in redelijkheid niet tot de vordering 
ten behoeve van Holwerda had kunnen over
gaan, de aangevallen bew.iuing niet kan dra
gen, om.dat het Hof niet vaat.stelt en uit de 
vastgestelde feiten ook niet blijkt., dat dit 
de enig mogelijke gevolctrekking i■• waartoe 
die feitien .zouden hebben kunnen leiden. 

Ik concludeer mibdien tot vernietiging 
van het bestreden arrest, van het daarbij 
bekrachtigde Tomûa, tot onuegging van de 
oorspronkelijke vordering en tot veroordeling 
van verweerder in de kosten, in eerate aan
leg, in hoger beroep, e;n in c:aasatie aan de 
.zijde da wederpartij gevallen. 

(N.J.) 

64-4 

21 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Armenwet art. 15). 

De werkzaamheden der onderhavige 
stichting bewegen zich grotendeels op 
het ten'ein v_an de kinderbcachenning, 
voor welk doel in de betrokken gemeen
te rceda twee collecten worden gehou
den. In vergelijking met de werkzaam
heden dezer beide organiaaties is het 
werk der appellerende stichting veel be
perkter van omvang en heeft het dan 
ook geen speciale betekenis voor de ao
ciale zorg in deze gemeen~. Bovendien 
is te verwachten, dat door het toestaan 
der collecte andere, inzonderheid plaat
selijke instellingen, te wier behoeve de 
twee genoemde collecten georganiaeerd 
zijn, gevoelige schade zullen ondervin
den. Onder deze omstandigheden is de 
gevraagde 'vergunning terecht gewei
gerd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

h~t Bestuur van de Stichting ,,De Opbouw", 
gevestigd te Utrecht, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders 'VUl Amster
dam van 18 Juli 1949, no. 490/63 A.Z., waar
bij toestemming is geweigerd tot het houden 
van een openbare inzameling in die ge
meente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
ac;hillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
December 1949" no. 1710/I; 

Op de voordracht v.an Onze Minister ;van 
Binnenlandse Zaken van 19 December 1949, 
no. 23556, afdeling Maatschappelijke Zo11t I 
(Bureau Algemene en Juridiache Zaken); 

O. dat bovengenoemd besluit steunt op de 
overwegingen_ dat de StichtiD1 ,.De Op
bouw" alechta een zeer beperkte betekenis 
heeft voor de aociale zorg te Amsterdam; dat 
immen het aantal in de tehuizen der Stich
ting verpleegde personen, dat uit Amsterdam 
afkomstig wu, op 1 Januari 1948 slechts 21 
~roeg, tB'wijl het aantal verpleqdagen 
voor 1enoemde categorie in genoemd jaar 
7028 bedroeg, d.w.z. ■Jechta 5 % van het to
taal aantal verpleegdagen der Stichting; dat 
vanwege het Centraal Archief en Inlichtin
genbureau in cake Maatachap,pelijk Hulpbe
toon voor Nederland in begin 1949 een plan 
ie opgesteld, waarin voor de instelling~ die 
over het gehele land of in een groot gedeelte 
daarvan inzamelingen organiseren, telkena 
een periode van 14 dagen ia 1ereaerveerd; 
dat door voreugenoand bureau 16 instellin
gen worden aanbeYolen, welke allen in de 
grotlc steden toestemming vragen een collec:te 
te organiseren; dat in de hoofdatad, met haar 
eigen hoog ontwikkelde sociale zorg, boY'Cll
dien nog gerekend moet worden op 6 collec
ten ten behoeve van epecifiek Amsterdamse 
instellingen; dat om redenen van practische 
aard, als weersgesteldheid en vacantie, gedu
rende 5½ maand niet kán worden gecollec
teerd, ~dat derhalve in het resterende tijd
vak: van 6½ maand op een totaal van 22 in
zamelingen 2011 moeten worden gerekend, 
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hetgeen reeda een overbelasting van de llef
dadigheiduin der ingezetenen van Amster
dam betekent; dat in verband met de over
lading van het collecteprogramma er .zoveel 
mogelijk naar wordt geatreefd de acties van 
instellingen. welker doelstellingen overeen
komst vertonen. te combineren. doch dat 
.zulb echter niet tot in het oneindige kan ge
schieden; dat de arbeid van de Stichting ,,De 
Opbouw" voor het grootl~ deel ligt op het 
gebied der kinderbeschenning, hetgeen moge 
blijken uit het feit, dat bijna 80 % van de 
capaciteit der tehuizen, welke de Stichting 
exploiteert. is beetemd voor de verzorging 
van minderjarigen; dat voor de kinderbe
scherming reeds twee collecten te Amsterdam 
worden gehouden, met name de F.I.K.A.
collecte en de Collecte voor de Samenwer
kende Protestants-Chriatelijke Kinderbe
achermingsorganisaaie1; dat, gezien het aan
tal voor collecten in aanmerking komende 
dagen, het niet gerechtvaardigd moet worden 
geacht drie daarvan te reserveren voor in
stellingen op het terrein der kinderbescher
ming; dat bij vergelijking de Stichting "De 
Opbouw" voor de sociale zorg in de hoofd
stad verreweg de minste betekenis heeft; 

dat de Stichting "De Opbouw" hiertegen 
in beroep komt, aanvoerende, dat het stich
tiugabeatuur de aanvraag tot het houden van 
een collecte heeft gedaan voor de periode, 
die door het Centraal Archief en Inlichtin
genbureau inzake maatachappelijk hulpbe
toon in Nederland aan de stichting in het 
zogenaamde collecteplan 1949 is toegewezen; 
dat het stichtingsbestuur zich door de afwij
zende beschikking be.zwaard gevoelt; 

0. dat blijkens de stukken de werbaam
heden van de stichting "De Opbouw" zich 
grotendeels bewegen op het terrein van de 
kinderbescherming; 

dat voor dit doel te Amsterdam reeds twee 
collecten gehouden worden, namelijk door de 
Federatie van Instellingen voor Kinderbe
schenning te Amsterdam en door de Samen
werkende Protestants-Chri1telijke Kinderbe
achermingsorganisaties; 

dat in vergelijking met de werkzaamheden 
der beide genoemde organisaties het werk 
van de Stichting "De Opbouw'' veel beperk
ter van omvang is en ook geen speciale bete
kenis heeft voor de aoc:iale zorg in Amater
dam; 

dat daarenboven te verwachten ia~ dat door 
het toestaan der gevraagde collecte andere, 
inzonderheid plaataelijke imtellingen, te 
wier behoeve de twee genoemde collecten 
georganiaeerd sijn, gevoelige schade zullen 
ondervinden; 

dat onder deze omstandigheden B. en W. 
van Amsterdam bij hun bestreden beschik
king, wellce genomen ia in overeen•ternminc 
met het advies van de Armenraad te Amster
dam, terecht de gevraqde toestemming ge
weigerd hebben; 

Gmen de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Ome Minister van Binnenlandle Zaken ia 

belast enz. (A. B.) 

11 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
22bi1). 

Wel is bij de wet van 25 Juni 1948 
Stbl. I 254 beu 2e lid van art. 22bi■ in 
die zin gewijzigd, dat de gevolgen van 
raadsbealuiten als het onderhavige zich 
over een termijn vandrie jaren uitatrek
ken, doch uit geen enkele bepaling van 
die wet kan worden afgeleid, dat art. 
22bi1, zoals het met ingang van 1 Juli 
1948 luidt, ook van kracht zou zijn ten 
aamien van raadabeeluiten, die v66r de
ze datum genomen zijn. Ten onrechte 
hebben derhalve Ged. Staten de Raad 
in zijn ver.zoek: om goedkeuring aan een 
krachtena het 2e lid van art. 2 2bia nà 
1 Juli 1948 genomen besluit niet-ont
vankelijk verklaard op grond dat in -1947 
een raadsbesluit was genomen, verkla
rend dat de instandhouding der achool 
ingevolge art. 19 werd gevorderd, wellc 
besluit volgens de mening van Ged. Sta
ten krachtens het gewijzigd art. 22bis 
voor drie jaren van kracht zou zijn. 

Wij JULIANA, em.; 
Betchikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Rozenburg, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 15/29 Maart 1949, No. 74/1, hou
dende niet-ontvankelijkverklaring van de ap
pellant in zijrt ver.zoek om goedkeuring van 
zijn be■luit van 2 December 1948, houdende 
verklaring, dat de instandhouding van de 
tweede openbare lagere achool in de gemeen
te Rozenburg ingevolge art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Besruur, gehoord, advies van 16 
November 1949, No. 1549/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 December 1949. no. 47.648, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Rozenburg bij 
besluit van 2 December 1948 heeft besloten. 
dat de instandhouding van de 2e openbare 
lagere school te Rozenburg niet ingevolge 
artikel 19 der Lager Onderwijswet 1920 wordt 
gevorderd; 

dat dit raadsbesluit steunt op de overwe
gingen, dat het aantal leerlingen der tweede 
openbare lagere school te Rozenburg op de 
teldata in 1948 respectievelijk 22, :n en 18 
heeft bedragen of gemiddeld 201/3 en du1 
beneden 50 is gebleven; dat derhalve aan 
art. 22bi■ der Lager Onderwijswet 1920 toe
passing moet worden gegeven; dat het voor 
de toepassing van het 2e lid van att. 22bia, 
juncto art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 
nood.sablijk ia, dat wordt aangetoond, dat 
bij een eventuele opheffing van de 2e open
bare lagere echoot niet zou worden voldaan 
aan het bepaalde in het te lid van art. 19 
van de Lager Onderwijawet 1920; dat dit 
onder de tegenwoordip verkeenmogëlijk
heden niet kan worden aangetoond; 

dat, nadat dit besluit aan Ged. Staten van 
Zuid-Holland ingevolge art. 22bi■1 lid 2, der 
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Lager Onderwijswet 1920 ter goedkeuring 
was aangeboden. Geel Staten bij besluit van 
15 Maart 1949, No. 74/I, de raad der ge
meente Ro.zenburg in .zijn verzoek om goed
keuring niet-ontvankelijk hebben verklaard, 
daarbij overwegende, dat hun college bij be
sluit van 15 December 1947, B. No. 37870/52 
(4e afdeling) G.S. No. 112, goedkeuring 
beeft verleend aan het besluit van de raad 
der gemeente Rozenburg van 23 October 
194 7, houdende bevestigende verklaring, als 
bedoeld in art. 22bis, tweede lid, der gemelde 
wet, en daarbij tevens heeft uitgesproken, 
dat ook naar het oordeel van Ged Staten d~ 
instandhouding van de tweede openbare la
gtte achool aldaar, die over 1947 door een 
gemiddeld aantal leerlingen van 22 2/3 werd 
bezochtJ ingevolge art. 19 der Lager Onder
wijswet 1920 wordt gevorderd; dat bij de wet 
van 25 Juni 1948, Staatsblad I 254 onder 
meer art. 22bia der Lager Onderwijswet 1920. 
is gewijzigd in die zin, dat de verplichting 
tot opheffing ener openbare echoot voor ge
woon lager onderwijs, wanneer .zich het ge
val voordoet, in het eerste lid van dat wets
artikel voorzien, niet aanwezig i■, gedurende 
een termijn van 3 jaren, indien met inacht
nenûng van het tweede lid van dit wetaarti
kel wordt verklaard, dat ingevo)&e art. 19 de 
instandhouding der school wordt gevorderd; 
dat op het tijdstip van inwerkingtreding van 
vorengenoemde gewijzigde wetsbepaling, te 
weten 1 Juli 1948, een in kracht van gewijsde 
gegaan besluit, als zoi!ven bedoeld, te weten 
het hiervoren genoemde besluit van de raad 
der gemeente Rozenburg van 23 October 
1947, goedgekeurd door hun college bij be
schikking van 15 December 1947, G.S. No. 
112, aanwezig was; dat mitsdien op gemeld 
tijdstip een verklaring geldig was als bedoeld 
in meergenoemd art. 22bia, tweede lid, welke 
voor een termijn van 3 jaren onthief van de 
verplichting neergelegd in het eerste lid van 
dat wetaartikel, zodat er thans noch voor de 
raad, noch voor hun college plaats i■ voor 
een nieuwe uitspraak terzake; dat een en an
der onverlet laat de bevqegdheid van de 
raad om met toepassing van art. 23 der La
ger Onderwij■wet 1920 tot opheffing der 
school te besluiten, doch dat in het voorlig
gend besluit daarvan geen sprake ia; 

dat de raad der gemeente Rozenburg in 
beroep aanvoert, dat inderdaad door Ged. 
Staten bij hun besluit van 15 December 1947. 
B. No. 3 7870/52 ( 4e afdeling) G.S. No. 112, 
goedkeuring werd verleend aan het besluit 
van 23 October 1947, houdende verklaring, 
dat de i~standhouding van de achool inge
volge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920 
werd gevorderd; dat er dus op 1 Juli 1948 
een in kracht van gewijsde gegaan besluit 
aanwezig wa■; dat dit besluit echter is ge
nomen onder de werking van de ongewijsigde 
Lager Onderwijswet 1920( waarbij dus werd 
in aanmerking genomen, dat het besluit 
slechts voor één jaar zou gelden; dat, indien 
op het tijdstip van het nemen van dit besluit 
bekend geweest was, dat te zijner tijd de 
werkingaduur ervan tot 3 jaren zou worden 

verlengd, het besluit dan wellicht toen reeds 
in tegengestelde sin ware uitgevallen; dat 
het naar zijn mening niet juist kan zijn, dat, 
zonder dat de wet zulks bepaalt, door een 
naderhand in werking getreden wetswijziging 
aan een eenmaal genomen en goedgekeurd 
raadsbesluit een aanmerkelijk verdentrek
kende werking wordt toegekend, dan op het 
tijdstip van nemen van dat besluit bekend 
kon wezen; dat, daar immen het raadsbe
sluit van 23 October 1947 werd genomen on
der de werking van de ongewijzigde Lager 
Onderwijswet 1920, aange.zien de wij.dging 
van art. 22bis eerst op 1 Juli 1948 in werking 
is getreden, dat besluit toch door deze wij
ziging niet beheerst kan worden, en er wel 
degelijk plaats i1 voor een nieuwe uitspraak, 
.zowel van de raad als van Ged. Staten; dat 
deze uitapraak krachtens de wet verplicht 
is; dat, indien het toch de bedoeling van de 
wetgever ware geweest om de wetswijziging 
ten deze op de op het tijdstip van haar in-· 
werkingtreding, te weten 1 Juli 1948, in 
kracht van gewijsde zijnde raadsbesluiten 
(als het onderhavige bealuit van Rozenburg 
van 23 October 194 7, goedgekeurd door Ged. 
Staten van Zuid-Holland d.d. 15 December 
1947, G.S. No. 112) van toepassing te doen 
zijn, zoals Geel. Staten het voorstaan, dit dan 
toch in een afzonderlijke positieve bepaling, 
bij wijze van overgangsbepaling, in de wijzi
gingswet opgenomen had behoren te .zijn; 
dat, nu dit niet het geval' is en voor zover 
bekend ook niet bij de parlementaire behan
deling der wetswijziging tot uiting is geko
men, toch niet and.en aangenomen kan wor
den, dan dat de wetgever deze terugwerken
de kracht niet heeft gewild en mitsdien het 
standpunt van Ged. Staten, dat toch in elk 
geval op terugwerkende kracht neerkomt, on
juist en in strijd met de wet geacht moet 
worden te zijn; dat om deze reden, nu het 
leerlingenaantal andermaal beneden 50 was, 
naar het voorschrift van art. 22bis, lid 2, door 
de raad een nieuw besluit genomen diende te 
worden v66r 1 Februari 1949, hetgeen bij het 
onderhavige besluit van 2 December 1948 is 
geschied en waarbij dan vanzelfaprckend met 
de gewijzigde tekst van art. 2 2bis rekening 
ware te houden; dat dit besluit krachtens 
dezelfde wetsbepaling aan de goedkeuring 
van Ged. Staten is onderworpen en de wet 
dus voonchrijft een goedkeuren dan wel wei
geren der goedkeuring door Ged. Staten, zo
dat er voor een niet-ontvankelijk-verklaring 
van het verzoek om goeûkeuring geen plaats 
in de wet is en Ged. Staten wel degelijk een 
nieuwe uitspraak hadden moeten doen; dat 
bovendien than■ door Ged. Staten niet is vol
daan aan het in art. 22bis, lid 2. verder be
paalde, dat hun besluit inhoudt, dat naar hun 
oordeel de instandhouding der school al dan 
niet ingevolge art. 19 wordt gevorderd, dat 
er door Ged. Staten geen positieve uitspraak 
is gedaan omtrent de argumenten, welke tot 
het raadsbesluit ~an 2 December 1948 heb
ben geleid; dat toch het raadsbesluit van 2 
December 1948 terecht is genomen krach
tens het tweede lid van art~ 22bi■ der Lager 
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Onderwijswet 1920, · omdat de steeds groter 
geworden daling van het aantal leerlingen 
der onderhavige openbare lagere school in 
verband met de kosten dier achool, gezien in 
~ kader der totale onderwijskosten voor de 
gemeente, en de mogelijkheid van vervoer 
der leerlingen per autobus naar de andere 
openbare lagere school in zijn gemeente er
aan ten grondslag liggen; dat deze motieven 
van het raadsbe~uit immen . hun grondslag 
vinden in artikel 22bis voornoemd en dan, 
om tot de opheffing der school te komen in
gevolge het eerste lid, eerst lid 2 van artikel 
22bis toegepast moet worden, zoals oo~ i■ 
uitgesproken in het Koninklijk besluit van 
1 November 1948, No. 19, ten aanzien van 
de gemeente 's-Gravenhage; dat weliswaar 
door Ged. Staten ten overvloede nog wordt 
overwogen, ,,dat een en ander onverlet laat 
de bevoegdheid van de raad om met toepas
sing van artikel 23 der Lager-Onderwijswet 
19~0 tot opheffing der school te besluiten", 
doch dat d~ze procedure in het onderhavige 
geval geen toepa$8Ïng dient te erlangen, om
dat aan de voorgenomen opheffing der school 
nu eenmaal uitsluitend het geringe aantal 
leerlingen (minder dan 50) ten grondslag ligt 
en andere motieven niet in het geding zijn, 
welke tot een vermindering van het aantal 
openbare lagere scholen zO\lden heb~n doen 
besluiten, zodat van opbeffing der achool 
krachtens artikel 23 der Lacer-Onderwijswet 
1920 în het onderhavige geval geen sprake 
kan mjn; dat immen voor het geval van da
ling van het leerlingental toch speciaal arti
kel 22bis in de wet is opgenomen, waaruit te 
concluderen valt, dat daarvoor de algemene 
procedure van artikel 3 buiten beschouwing 
dient te blijven; 

0. dat uit de overgelegde bescheiden is ge
bleken, dat door Ged. Staten bij besluit van 
15 Decem~r 1947, B. No. 37.870/52 (4e af
deling) G.S. No. 112, goedkeuring werd ver
leend aan het besluit van de raad der ge
meente Rozenburg van 23 October 1947, 
houdende verklaring, dat de instandhouding 
van de tweede o~nbare lagere school aldaar 
ingevolge artikel 19 der Lacer-Onderwijawet 
1920 werd gevorderd; 

dat de raad der gemeente Rozen burg ~ij 
besluit van 2 December 1948 heeft besloten, 
dat de instandhouding van evengenoemde 
school niet ingevolge artikel 19 ~er meeq;e
noemde wet wordt gevorderd; 

dat Ged. Staten evenwel in hun bestreden 
besluit de raad in .zijn verzoek om goedkeu
ring van laatatgemeld raadsbesluit niet-ont
vankelijk hebben verklaard; 

dat dit ten onrechte is 1eechied; 
dat aan ·het raadsbesluit van 23 October 

194 7 slechts die gevo]cen kunnen worden 
toegeschreven, welke krachtens de toen gel. 
dende bepalingen der Lager-Onderwijswet 
1920 aan het raadsbesluit werden toegekend; 

dat krachtens artikel 22bis, lid 2. der La
ger-Onderwijswet 1920, zoals dit artikel luid
de v66r 1 Juli 1948, de datum, waarop de wet 
van 25 Juni 1948, Staatsblad I 254, waarbij 
evengenoemd artikel gewijzigd werd, in wer-

king trad, het onderhavige raadsbesluit 
slecbta gevo]cen voor ~ jaar had; 

dat weliswaar bij de evengenoemde wij.zi
gingawet het tweede lid van artikel 22bis der 
Lager-Onderwijswet 1920 in die zin ia gewij
zigd, dat de gevolgen van ,raadsbesluiten als 
het onderhavige zich over een termijn van 
drie jaren uitatrekken, doch dat uit geen en
kele bepaling van de wij.zigingswet van 25 
Juni 1948 kan worden afgeleid, dat artikel 
22bis der Lager-Onderwijswet 1920, zoals 
het met ingang van 1 Juli 1948 luidt, ook van 
kracht .zou zijn ten aan.zien van raadsbeslui
ten, die v66r deze datum genomen .zijn; 

dat mitsdien de raad van Rozenburg in zijn 
verzoek om goedkeuring van zijn besluit van 
2 December 1948 alsnog behoort te worden 
ontvangen; 

Q. voorta, dat blijkens de overgelegde 
ambtaberichten het aantal leerlingen der on
derhavige school, berekend naar de maatstaf 
van artikel 28 der Lager-Onderwijswet 1920, 
minder dan 50 bedraagt; 

dat, gelet op het feit, dat een andere open
bare lagere school in die gemeente gevestigd 
is en dat voor de leerlingen, die de thans in 
geding zijnde school bezoeken, een behoor
lijke vervoermogelijkheid naar de andere 
school aanwezig ia, moet worden geoordeeld, 
dat de _ instandhouding van de onderhavige 
school niet ingevolge artikel 19 der meerge
noemde wet wordt gevorderd en het raads
besluit van 2 December 1948 alsnog behoort 
te worden goedgekeurd; 

Gezien de Lager-Onderwij1wet 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland van 15/29 
Maart 1949, No. 74/1, alsnog het besluit van 
de raad van Rozenbuq van 2 December 1948 
goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

27 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 ~
lOlbis). 

Nu aan twee openbare scholen voor 
u.l.o.-vakonclerwija wordt gegeven teza
men tot een totaal van 22½ uur, terwijl 
het aantal verplichte onderwijzen ~ 
deze beide. acholcn tezamen elf bedraagt, 
is het getaf wekelijkse lesuren, geduren
de welke vakonderwijs aan deze soort 
van scholen wordt gegeven, terecht vast
geateld op 1/22. Het feit, dat dit getal 
ongunstig wordt beïnvloed door de om
standigheid, dat éàn slechts ~ der bei
de scholen het vak nuttige handwerken 
door een vakleerkracht wordt verzorgd, 
brengt niet met zich, dat ten opzichte 
van dit vak ook rekening wordt gehou
den met het aantal verplichte leerkrach
ten aan ~m ·school. Voor een afzonder
lijke_ vamtelting van het getal wekelijkse 
lesuren voor een bepaalde soort van 
vakonderwijs biedt art. 101~• geen 
■teUIL 
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Wij JULIANA, em.; 
Beschikkende op het beroep, ingeateld 

door het bestuur der Vereniging voor Gere
formeerd Schoolonderwijs te Zwolle, tegen 
het besluit van Ged. Staten van OverijMel 
van 14 Juni 1949, No. 4985, 2e afdeling, hou
dende ongegrond verklaring van het bel'oep 
van de appellant tegen het besluit van de 
raad der gemeente Zwolle van 14 Februari 
1949, No. 108/1080, tot vaatsteffing van het 
aantal wekelijbe lesuren, gedurende het
welk in 1949 vakonderwijs zal worden gege
ven onder meer aan de openbare scholen 
voor uitgebreid lager onderwij1 in die ge
meente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
BChillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
November 1949, No. 1551/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenachappen van 
19 December 1949, no. 47.650, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Zwolle bij be
sluit van 14 Februari 1949, No. 108/1080, 
onder meer heeft besloten het aantal weke
lijkse lesuren, gedurende hetwelk in 1949 
vakonderwijs zal worden gegeven, vaat te 
stellen voor de openbare acholen voor uitge
breid lager onderwijs op 2 1/22; 

dat, nadat het bestuur TBn de Vereniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Zwol
le tegen evengenoemd besluit beroep had in
gesteld, Ged. Staten van Overijssel bij be
sluit van 14 Juni 1949, No. 4985, 2e afdeling, 
het beroep ongegrond hebben verklaard, 
zulks op grond van de overwegingen, dat in
gevolge artikel 1 Olbis der Lager-Onderwijs
wet 1920, zoals dit artikel luidt na de tot
standkoming van de wet van 25 Juni 1948 
(Staatsblad No. I 254), de gemeenteraad 
v66r 1 Maart van elk jaar, voor het eerst met 
betrekking tot het jaar 1949, voor elke daar
VOOf' in aanmerking komende 900rt van 
acholen het aantal wekeHjkae lesuren, gedu
rende hetwelk vakonderwijs zal worden .gege
ven, behoort vast te etellen; dat het tweede 
lid van genoemd wetsartikel voorachrijft, dat 
het aantal wekelijbe lesuren wordt bepaald 
door deling van het totaal getal te geven uren 
vakonderwijs per week door het getal onder
wijzen, de hoofden daaronder begrepen, het
welk volgens artikel 28 in hetzelfde jaar aan 
die scholen moet zijn verbonden; dat aan de 
beide openbare echolen voor uitgebreid lager 
onderwijs te Zwolle gedurende 22½ uur per 
week vakonderwijs in 1949 zal worden gege
ven, terwijl het aantal verplichte leerkrach
ten aan deze 1cholen 11 bedraagt; dat mits
dien het aantal wekelijkse lesuren, gedurende 
hetwelk in 1949 vakonderwijs zal worden 
gegeven, voor de openbare scholen voor uit
gebreid lager onderwijs per verplichte leer
kracht terecht is vastcesteld op 22½ : 11 of 
2 t/H; dat weliswaar aan de appellant kan 
worden toegegeven, dat door de omstandig
heid, dat aan ~m der beide openbare scholen 
slechts gedurende een gering aantal uren en 
aan de andere school in het geheel geen vak
onderwij• in vak k wordt gegeven, het vo-

renstaand getal van 2 1/22 ongunatig is be-
invloed, doch dat niettemin de vastlltel1ing, 
zoals dese heeft plaatll gehad, in overeen
stemming is met de bewoordingen van artikel 
101bis der Lager-Ondenrijawet 1920; dat 
mitsdien het beroep van het appellerend 
1ehoolbestuur als ongegrond"behoort te wor
den afgewezen; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat blijkens het voorstel van burgemeester 
en wethouders der gemeente Zwolle van 25 
Januari 1949 aan de twee openbare uitge
breid lager onderwijs 1eholen 22½ uren per 
week vakonderwijs wordt gegeven, te weten 
21 uren onderwijs in lichamelijke oefening 
aan beide 1eholeri voor uitgebreid lager on
derwijl en 1 ½ uur onderwijs per week in 
nuttige handwerken aan de openbare 1ehool 
voor uitgebreid lager onderwij1, XIV, omdat 
aan tchool XV (mei1jeuchool) laatatge
noemd onderwij■ niet verzorgd wordt door 
een valronderwijRl"eS, doch door de onder
wijzereaaen aan die school; dat bij deling van 
het aantal uren vakonderwijs rekening ie ge
houden met het aantal verplichte leerkrach
ten aan beide 1eholen. waardoor het gemid
deld aantal uren vakonderwijs aan de open
bare scholen voor uitgebreid lager onderwijs 
lager gesteld wordt dan het aantal, dat in 
werkelijkheid wordt gegeven; dat hij van ge
noemd raadsbesluit bij 1ehrijven van 15 
Maart 1949 bij Ged. Staten van Overijeael in 
beroep is gegaan. omdat hij van mening i1, 
dat het bijzonder onderwij1, bij de uitvoering 
van genoemd raadsbesluit, schade lijdt en een 
lagere vergoeding ontvangt dan waarop het 
naar de bedoeling en de geest van de Lager
Onderwijswet 1920, met het oog op de gelijk
stelling van het openbaar en het bijzonder 
onderwija, ffeht Jean doen gelden; dat, indien 
met betrelcking tot het vak nuttige handwer
ken, het aantal uren was gedeeld door het 
aantal verplichte leerkrachten van school 
XIV voornoemd, het totaal getal wèkelijbe 
lesuren vakonderwijs nog te laag sou zijn om 
aan de van genoemd bestuur uitgaande school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de Goud-
1te'!g het aantal uren vakonderwijs te geven, 
dat wettelijk verplicht gegeven moet worden, 
welk aantal volgens het, door de Inspecteur 
van het lager onderwijs goedgekeurde let
rooster aan de.ze echoot 20 lessen van drie 
kw~er bedraagt, hetgeen is 15 uren onder
wijs in lichamelijke oefening en 6 lessen van 
drie kwartier, it 4½ uur vakonderwij,. in 
nuttige handwerken, of in totaal 19½ uren 
vakonderwijs; dat op grond van bovenge
noemd raadsbesluit maar 7 )( 2 1{22 is 
14 7/22 uren per week worden vergoed~ dat 
uit bovengenoemde lesrooster blijkt, dat 
combinatie van klassen niet mogelijk is, om
dat de aantallen leerlingen per klasse daar
door te groot worden; dat Ged. Staten bij 
hun besluit van 14 Juni 1949 het beroep on
gegrond hebben verklaard, uit OVffWeg,ing. 
dat het aantal wekelijbe lesuren gedurende 
hetwelk in 1949 vakonderwijs .zal worden ge
!'~ voor de openbare scholen voor uitge
orelf lager onderwijs per verplichte leer-
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kracht terecht ia vastgeateld op 22½ : 11 i■ 
2 1/22; dat door genoemd college weliswaar 
aan hem, appellant, kan worden toegegeven, 
dat door de omstandigheid, dat aan 6m der 
beide openbare scholen slechts gedurende 
een gering aantal uren en aan de andere 
school in het geheel geen vakonderwij■ in 
vak k wordt gegeven, het vorengenoemd ge
tal van 2 1/22 ongunstig i■ beïnvloed; dat hij 
van mening is, dat genoemde beslissing niet 
de juiste kan zijn, omdat daardoor het ver
eiste aantal uren vakondenrij■ aan genoemde 
■chool niet kan worden gegeven; dat, nu het 
onderwijs in nuttige handwerken alechts aan 
im openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs door vakleerkrachten wordt gege
ven, het billijk is, dat bij de vut■telling van 
het getal lesuren. bedoeld in artikel 1 0lbis, 
lid 1, der Lager-Onderwijswet 1920, ten op
zichte van dit vak ook rekening wordt ge
houden met het aanta1 verplichte leerkrach
ten aan ~m school; 

0. dat het ecnte lid van artikel l0lbi1 der 
Lager-Onderwijswet 1920, zoals dit artikel ia 
gewijzigd bij de wet van 25 Juni 1948, Stbl. 
I 254, voor zover hier van belang, bepaalt, 
dat, indien de gemeente ten behoeve van ~bi 
of meer openbare acholen ondencheidenlijk 
voor gewoon, voortgezet gewoon of uitge
breid lager onderwijs vakonderwijsen heeft 
aangesteld, de gemeenteraad v66r 1 Maart 
van elk jaar voor elke daarvoor in aanmer
king komende soort van echolen het getal 
wekelijlne lesuren bepaalt, gedurende het
welk vakonderwijs zal worden gegeven; 

dat krachtens het tweede lid van evenge
noemd artikel dit aantal wekelijkae lesuren 
bepaald wordt voor elke 800rt van openbare 
scholen door deling van het totaal getal per 
week te geven uren vakonderwijs door het 
aantal onderwijzen, de hoofden daaronder 
begrepen, hetwelk volgens ~kei 28 der 
meergenoemde wet in hetzeUde jaar aan die 
scholen moet zijn verbonden, waarbij de 
openbare acholen, waaraan geen vakonder
wijzen zijn verbonden, 'buiten beechouwirig 
dienen te blijven; 

dat blijkens de overgelegde bescheiden in 
de gemeente Zwolle aan twee openbare scho
len voor uitgebreid lager onderwijs vakonder
wij■ wordt gegeven te zemen tot een totaal 
van 22 ½ uur, terwijl het aantal verplichte 
onderwijzers aan deze beide scholen te zamen 
elf bedraagt; 

dat derhalve moet ~rden geootdeeld, dat 
het getal wekelijkse lesuren, gedurende het
welk vakonderwijs aan dC%e ■oort van scho
len wordt gegeven, terecht ie va11geeteld op 
2 1/22; 

dat het achoolbestuur, wijzende op het feit, 
dat dit getal ongunstig wordt beïnvloed door 
de omltandigheid, dat aan alecht■ Ho der 
beide .cholen het vak nuttige handwerken 
door een vakleerkracht wordt verzorgd, het 
billijk acht, dat ten opzichte van dit vak ook 
rekening WMdt gehouden met het aantal ver
plichte leerkrachten aan Un achool, doch 
dat ten aanzien van deze stelling moet wor
den geoordeeld, dat de bovenaangehaalde be-

palingen geen lteun bieden voor een af.zcm
derlijke valtlteffing van het getal wekelijbe 
lesuren voor een bepaalde soort van vak-
onderwija; · 

dat mibldien het beroep ongegrond dient 
te worden verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minimr van Onderwijs, Kunsten en 

Wetemchappen i1 belast enz. 
(A.B.) 

11 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 Se lid (nieuw)). 

Ten onrechte beroept het appellerend 
schoolbestuur zich op de door het Rijka
achooltoezicht op het L. 0. ter bepaling 
van het vergoedingsbedrag opgestelde 
richtlijnen. Ter bepaling van dat bedrag 
behoort geen andere maatstaf te worden 
gebruikt dan die van de redelijke be
hoeften van een normale school in de 

gemeente, zodat de door het Rijknchool• 
toezicht opgemlde berekeningen niet 
.zonder met de plaatselijke omstandig
heden reiening te houden automatisch 
in ieder geval afzonderlijk behoren te 
worden toegepast. In casu kan de ver
mindering op billijkheidsgronden van 
het door het Rijkuchooltoezicht gevon
den bedrag niet anders worden verstaan 
dan als de door de wet geëiste aanpas
sing van dit bedrag bij de redelijke be
hoeften in de betrokken gemeente. 

Wij JULIANA, ens.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der ,,Protestantse Schoolvereni
ging te Groenlo", tegen het besluit van Geel. 
Staten van Gelderland van 30 Juni 1949, No. 
188. 1.2, waarbij het bedrag, bedoeld in art. 
101, vijfde lid, der Lager Onderwijawet 1920. 
voor het gewoon lager onderwijs, geldende 
in de gemeente Groenlo voor het jaar 1949, 
is verhoogd van f 15,45 tot f 17 ,50 per leer
ling; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bettuur, gehoord, advies van 16 
November 1949, No. 1546/1; 

Op de voordracht van Onze ·Minister van 
Onderwija, Kunsten en Wetenschappen van 
19 December 1949, no. 47.644, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Groenlo in 
zijn openbare vergadering van 26 November 
1948 besloot het bedrag per leetling als ver
goeding ter bestrijding van de kosten, be,. 
doeld in het eerste lid van artikel 55bis der 
Lager-Ondenn,;..et 1920, voor het jaar 1949 
voor de bijzondere ■cholen voor het gewoon 
lager onderwij1 te bepalen op f 15,45 en voor 
het uitgebreid lager onderwija op f 24,50; 

dat de raad hierbij heeft overwogen, dat 
in de cemeente Groenlo geen openbare school 
voor gewoon, voortgeset gewoon of uitce
breid lager onderwijl bestaat; dat derhalve 
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voor het dienstjaar 1949 moet worden be
paald het bedrag dat per leerling voor de bij
zondere scholen onderscheidenlijk voor ge
woon of voor uitgebreid lager onderwij■ in 
dat jaar als vergoeding beschikbaar wordt 
gesteld ter bestrijding van de kosten, be
doeld in'•het eerste lid van artikel 55bis der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat als maatataf 
wordt genomen het bedrag per leerling, bet
welk voldoende moet worden geacht voor de 
redelijke behoeften van een in normale om
standigheden verkerende school; dat de ge
middelde uitgaven der schoolbesturen in het 
vijfjarig tijdvak van 1943 tot en met 1947, 
blijkens overgelegde rekening en verant
woording over die jaren, voor het lager on• 
derwijs f 10,10 en voor het uitgebreid lager 
onderwijs f 21,21 per leerling hebben be
dragen; dat stijging dezer uitgaven verho
ging .van het bedrag der vergoeding noodza
kelijk maakt; dat, rekening houdende met 
het feit, dat de kosten van verzekering tegen 
brand- en stormachade voor rekening der g~ 
meente komen, met een verhoging v,an de 
bedragen der vergoeding van f 3 per leerling 
voor het lager, zowel als voor het uitgebreid 
lager onderwijs, waardoor deze bedragen op 
resp. f 15,45 en f 24,50 komen, een behoor
lijke maatstaf wordt aangehouden; 

dat, nadat het bestuur der "Protestantse 
Schoolvereniging te Groenlo" van dit besluit 
,bij . Ged. Staten van Gelderland in beroep 
waa gekomen, dit college bij zijn. voormeld 
besluit het bedrag, bedoeld in artikel 101, lid 
5, der Lager-Onderwijswet 1920, voor het 
gewoon lager onderwijs geldende in de ge
meente Groenlo voor 1949, heeft verhoogd 
van f 15,45 tot f 17 ,50 per leerling; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de raad het bedrag, bedoeld in het 
vijfde lid van artikel 101, voor de onderwer
pelijke IIOOrt van onderwijs heeft bepaald op 
f 15,45; dat Ged. St.aten instemmen met de 
bewering van het schoolbestuur, dat dit be,
drag te laag moet worden geacht; dat het 
namelijk niet als voldoende kan worden be
t:chouwd voor de redelijke behoeften van een 
normale school voor gewoon lager onderwija 
in de betrokken gemeente; dat in gemeenten 
van orde en grootte ala Groenlo voor het lo
pend kalenderjaar een som van f 17 ,50 per 
leerling wel geacht kan worden met deze be,
hoeften in overeenstemming te zijn; 

dat het •'beatuur der ,,Proa,stantae School
vereniging te Groenlo" van dit beeluit van 
Ged. Staten in beroep ia gekom~ aanvoe
rende, dat hij, appellant, verhoging van het 
bedrag per leerling tot f 20 had verzocht, 
welk bedrag in. overeenstemming ia met het
geen op grond van de richtlijnen, vastge■teld 
door het Rijlmlc:hooltoezicht op het lager on
derwijs, als de normaliter benodigde ezploi
tatiebedragen per leerling moet · worden be
ecbouwdi dat bovendien een door de Inspec
teur van het lager onderwija in de. inspectie 
Zutphen uitgevoerde nacalculatie op grond 
van een zeer .zuinig opgezette begrotit11 voor 
het jaar 1949 eveneena een benodigd bedrag 
van f 20 per leerlina oplevert; dat derhalve 

ook de thans vastgestelde verhoogde. bedra
gen per leerling onvoldoende .zijn en ten on
rechte Ged. St.aten, uitsluitend afgaande op 
ingekomen berichten van burgemeester en 
wethouders van Groenlo en van de Onder
wijsraad, de gevraagde verhoging beperkt 
hebben tot f 17.50; 

O. dat op grond van de stukken met Oed. 
St.aten geoordeeld moet worden, dat voor de 
redelijke behoeften van een in normale om
st.andigheden verkerende school in de g~ 
meente Groenlo voor het jaar l949 een be
drag van f t 7 ,50 per leerling, als vergoeding 
ter bestrijding van de koeten, bedoeld in het 
eente lid van artikel 55bit der Lager On~r
Onderwijawet 1920, voldoende ia; 

dat het appellerende achoolbestuur zich 
weliswaar beroept op het d()Or het Rijks
ac;hooltoezicht op het Lager-Onderwijs ter 
bepaling van het vergoedingsbedrag opge
stelde richtlijnen, welke de vaststelling van 
het bedrag op f 20 per leerling zouden recht
vaardig~ doch dat ter bepaling van het be
drag der vergoeding geen andere maat.at.af 
behoort te worden gebruikt, dan die der re
delijke behoeften van een no.-ma)e school in 
de gemeente. zodat de door het Rijksschool
~icht opgestelde berekeningen niet zonder 
met de plaatselijke omatalidigheden rekening 
te houden automatiech in ieder geval afzon
derlijk behoren te worden ~epast; 

dat in dit geval de vermindering op bil
lijkheidegronden van het door de Rijkachool
inspectie gevonden bedrag niet anders kan 
worden ventaan dan als de door de wet ge
ei■te aanpaasing van dit bedrag bij de rede
lijke behoeften in de betrokken gemeente; 

dat door het schoolbestuur niet is aange
toond, dat de plaatlelijke omstandigheden 
.zodanic zijn, dat met het door Geel. St.aten 
vastgestelde bedrag niet volstaan zou kun
nen worden; 

Gezien de Lager-Onderwij■wet 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is bel";'t em. 
(A.B.) 

17 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101tcr). 

Nu van de kosten voor een vernieu
wing van de verwarmingsketel ten be
d.rage van f 3 t'OO door de gemeente 
oachtens art. 72 een bedrag van f U to 
is vergoed in verband met de omstan
digheid, dat de ketel 13 jaar in gebruik 
was geweeat en nog 9 à 10 jaar had kun
nen dien■t doen, indien zij tengevolge 
van de ~etting niet onbruikbaar was 
geworden, dienen de overige koeten der 
vernieuwing, f 1790, ten laste der jaar
liJbe vergoeding te komen, verdeeld 
over het in. art. 55ter bedoeld tijdvak 
van vijf jaren. 

• Wij JULIANA, em.; 
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~hikkende op het beroep, ingesteld 
door het ~ooms-Katholiek Kerkbes~ur _van 
de Parochie van de H. Joseph te Hillegom, 
tegen de beschikking van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 November 1948, no. 44.516, afdeling L.O., 
waarbij is afgewezen het verzoek van appel
lant om overeenkomstig artikel l0lter, eer
ste lid. der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van zijn bijzondere lagere school 
voor meisjes aan de Hoofdstraat 135, aldaar, 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der wet, 
over het jaar 1948 op een hoger bedrag per 
leerling vast te stellen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge• 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1949, No. 1623/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 December 1949, no. 47.932, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de bovenbedoelde beschikking 
steunt op de overwegingen, dat uit de stuk
ken niet blijkt, dat deze school in bijzondere 
omstandigheden in de zin der wet verkeert, 
noch dat het door de raad der gemeente Hil
legom voor het jaar 1948 op f 19,93 per leer
ling vastgestelde vergoedingsbedrag voor 
haar redelijke behoefte ontoereikend is; dat 
met name de kosten van het aanbrengen van 
een nieuwe ketel der centrale verwanning, 
waarop het schoolbestuur zich tot staving 
van zijtl verzoek beroept, geen grond ople
veren voor de toepassing van artikel l0lter 
der Lager-Onderwijswet 1920. aangezien zij 
gedeeltelijk als bezettingsschade kunnen 
worden gedeclareerd en voor het overige -
eventueel over verscheidene jaren verdeeld 
- uit de normale exploitatievergoeding moe
ten kunnen worden bestreden; dat zulks te
meer klemt nu de overgelegde begroting van 
uitgaven bij een zuinig beheer voor verlaging 
vatbaar moet worden geacht en de posten 
wegens aanschaffing van eeo lessenaar en 
gordijnen, als betrekking hebbende op voor
zieningen, welke naar haar aard langs de weg 
van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
tot stand kunnen komen, voor de toepassing 
van artikel l0lter buiten aanmerking moeten 
blÎjven; 

dat het Rooms-Katholiek Kerkbestuur 
van de parochie van de H. Joseph te Hille
gom tegen deze beschikking in beroep is ge
komen, daarbij aanvoerende, dat de gemeen
te alsnog voor een bedrag van f 1000 in de 
vernieuwingskosten van de ketel overeen
komstig artikel n der Lager-Onderwijswet 
1920 zal bijdragen: dat deze kosten uitein
delijk de somma van f 3150 bedragen heb
ben, zodat . nog een bedrag van f 2150 
resteert, dat uit de vergoeding ex artikel 
101 der Lager-Onderwijswet 1920 bestreden 
moet worden; dat -de begroting voor 1948, 
wanneer daaruit zijn verwijderd de kosten 
van voorzieningen, welke naar haar aard 
langs de weg van artikel 72 der Lager-Onder
wij1wet 1920 tot stand kunnen komen, een 
eindcijfer aanwijst van f 4561,25, exch~sief 
het ten laste van de exploitatierekening ko-

mende bedrag van f 2150 voor vernieuwing 
van de ketel; dat de vergoeding voor 194ij 
echter f 4683,55 zal bedragen en dus wel toe
reikend is voor de normale uitgaven, maar 
niet voor buitengewone, zoals de kosten voor 
vernieuwing van de ketel; dat het ook niet 
mogelijk zal zijn laatstbedoelde kosten uit de 
"ewone vergoeding ex artikel 101 over de lo
pende vijfjarige periode te bestrijden; dat de 
begroting voor 1948 is opgesteld met inacht
neming van de eisen van een zuinig beheer 
en geen der daarin voorkomende posten als 
overbodig geschrapt zou kunnen worden; dat 
ook niet te voorzien is, dat de exploitatie
kosten van de school in de komende jaren 
zullen dalen, doch.dat integendeel eerder met 
een stijging daarvan rekening zal moeten 
worden gehouden; dat hij, appellant, er der
halve niet op mag rekenen, dat er gelegen
heid zal zijn in de komende jaren e~n reserve 
te .kweken, waaruit het bedrag van f 2150 
voor vernieuwing van de verwarmingsketel 
bestreden kan worden; dat hem de overwe
ging, dat de bedoelde · kosten uit de normale 
exploitatievergoeding bestr~den moeten wor
den, ook hierom niet juist voorkomt, o_mdat, 
zo de school niet bezet was geweest, de ketel 
naar redelijke verw:achting minstens nog 10 
jaar bruikb.aar zou zijn gebleven en de kosten 
voor vernieuwing dan eerst op een veel later 
tijdstip op hem, appellant, zouden zijn ko
men te drukken dan thans het geval i, ge
weest; dat het billijk is, dat met de~e ver
vroegde kosten, welke vallen in een tijd, 
waarin de exploitatie der school de nadelige 
gevolgen van de bezetting nog ondervindt, 
bij de bepaling van het bedrag der vergoe
ding rekening wordt gehouden; dat hij daar
om verzoekt de vergoeding ex artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 over 1948 vast te • 
stellen op f 28,50 per leerling; 

0. dat van de kosten voor de vernieuwing 
van de verwarmingsketel, f 3100 bedragen
de, door de gemeente krachtens artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 een bedrag van 
f 1310 is vergoed, zulks in verband met de 
omstandigheid, dat de bedoelde ketel 13 jaar 
in gebruik was geweest en, naar aangenomen 
kan worden, nog 9 à 10 jaar had kunnen 
dienst doen, indien zij niet onbruikbaar was 
geworden; 

dat de overige • kosten voor genoemde ver
nieuwing. zijnde f 1790 ten laste van de jaar
lijkse vergoeding dienen te komen; 

dat Wij met de Onderwijsraad van oordeel 
zijn, dat dit bedrag over het in artikel 55ter 
der Lager-Onderwijswet 192(} bedoelde tijd
vak van vijf jaren verdeeld kan worden; 

dat, gelet op een en ander, het door de 
raad der gemeente Hillegom voor het jaar 
1948 op f 19,93 per leerling vastgestelde ver
goedingsbedrag voor de redelijke behoefte 
van de onderhavige school toereikend moet 
worden geacht; 

dat het bestreden besluit mitsdien gehand-
haafd dient te wordeni · 

Gezien de Lager-<>,Mierwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te ver~are~ 
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Onze Minister van Onderwij■, Kunsten en 
Wetenschappen ie belast enz. 

(A. B.) 

:J1 Dr,cember 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
SSquater j 0

• art. SSbi■). 
Wel komt in artikel 55quater niet 

voor een bepaling, krachtens welke voor 
de toepassing van dit art. afzonderlijke 
klasaen voor voortgezet 1. o., verbonden 
aan een echoot voor g.1.o., worden gelijk
gesteld met een ■chool voor voortgezet 
g.1.o., doch uit de tweede alinea van lid 
1 van art. SSbis j 0

• het vierde lid van 
dit art. vloeit voort, dat die gelijkstel
ling eveneens geldt bij de toepassing van 
art. 55quater. 

Daling van het aantal leerlingen kan 
niet worden aangemerkt als een bijzon
dere omstandigheid in de zin van art. 
SSquater Ie lid, waar niet is gebleken, 
dat de echoot in sodamge bijzondere 
omstandigheden verkeert, dat het beno
digd bedrag afwijkt van het bedrag, dat 
voor de school zonder zodanige bijzon
dere omstandigheden redelijkerwijze 
nodig zou moeten worden geacht, zulks 
te minder, nu de enige andere toortge
lijke bijzondere echoot voor voort.gezet 
1. o. ook wat het aantal leerlingen be
treft, in nageneg dezeUde omstandig
heden verkeert. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door de raad der gemeente Gauelte, tegen 
de beschikking van Ome Minister van On
_derwijs, Kumten en Wetenschappen van 3 
Juni 1949, No. 38.226, afdeling L. 0., hou
dende afwijzing van het venoek van de ap
pellant om toepauing van artikel SSquater 
der Lager-Onderwijnret 1920 ten aanzien 
van de aan de openbare lagere school te 
Gaueltemijveen verbonden klasse voot 
voort.gezet gewoon lager onderwijs over het 
jaar 1949; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen ven Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1949, No. 1550/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenechappen van 
19 December 1949, no. 48.102. afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Omie Ministe!' van Ondenrija, Kun
sten en Wetenschappen bij zijn evenvennel
de beschikking heeft over,rogen, dat blijkena 
de stukken de aan de openbare lagere echoot 
te Gasselternijveen verbonden klaae voor 
voortgezet ,gewoon lager onderwijs niet in 
bijzondere omlltaD.digheden verkeert in de 
zin van artikel 55quater der Lager-Onder
wij11Wet 1920; dat de raad .zich weliswaar tot 
etaving van zijn verzoek beroept op het ge
ringe aantal leerlingen van de voortgezet ge
woon lager onderwijs kluae, doch dat het 
aantal, dat deze klaeae bezoekt. gezien de si
tuatie, waarin overigens de voortgezet ge
woon lager onderwijs klauen in de gemeente 

Gasaelte verkeren, niet tot het aannemen van 
bijzondere omstandigheden in de zin der wet 
kan leiden; 

dat de raad der gemeente Gasselte van 
deze beschikking in beroep is gekomen, aan-
voerende, dat einds de inwerkingtreding van 
de wet van 25 Juni 1948, houdende wijziging 
van de Lager-Onderwijswet 192 0 (Staatsblad 
no. I 254) er in de gemeente Gasselte slechts 
twee klauen voor het voortgezet gewoon la
ger onderwij■ zijn; dat een hiervan verbon
den is aan de openbare lagere school te Gu
aelt.emijveen, telWijl de andere gevestigd is 
in de bijzondere school te Gaaseltemijveen; 
dat in de bestreden beschikking vermeld 
staat: ,,waarin overigens de voortgezet ge
woon lager onderwijs klassen"; dat, daar er 
buiten de klasse voor voortgezet gewoon la
ger onderwijs aan de openbare school te Gas
selternijveen nog slechts een klasse voor dit 
onderwijs in de gemeente is, niet duidelijk i1 
welke kluten door de Minister van Onder
wijs. Kumten en Wetenschappen in het hier
voor genoemde zinsgedeelte bedoeld worden; 
dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen miaschien doelt op de enige 
klasse voor voortgezet gewoon lager onder
wijs van de bijzondere school te Gaaaelter
nijveen; dat de situatie dezer echoot naar '• 
raads mening bij de behandeling van het ver
zoekechrift buiten beschouwing dient te wor
den gelaten, daar artikel SSquater der La• 
ger-Onderwijswet 1920 staat in Titel II, 
waarvan de omschrijving luidt: ,,Van het 
openbaar gewoon lager onderwijs en vervolg
onderwijs"; dat het bijzonder onderwijs in 
deze titel buiten beschouwing wordt gelat.en; 
dat, indien de bijzondere school ook in bij 
zondere omstandigheden verkeert door een 
gering aantal leerlingen, voor haar toepas
sing van artikel 101 ter der Lager-Onderwijs
wet 1920 kan worden verzocht; dat, ook in
dien de vergelijking tussen de klassen voor 
voortgezet gewoon lager onderwije van de 
openbare en van de bijzondere school voor de 
toepusing van artikel 55quater der Lager
Onderwijswet 1920 mogelijk is, er bezwaren 
tegen de bestreden beschikking blijven; dat 
het gemiddeld aantal leerlingen der openbare 
school (klasse) voor voortgezet gewoon la
ger onderwijs over 1948 7 bedroeg; dat het 
gemiddeld aantal leerlingen der bijzondere 
school voor voortgezet gewoon lager onder
wijs te Gasaeltemijveen over dat jaar 122/s 
bedroeg; dat dit laatste 81 % meer is dan 
het gemiddeld aantal leerlingen der openbare 
school voor voortgezet gewoon lager onder
wijs; dat. ook al zou het aantal leerlingen 
van de openbare achool voor voortgezet ge
woon lager onderwijs moeten worden verge
leken met het aantal leerlingen van de bij
zondere echoot voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs, dan dit grote verschil toch een si
tuatie echept, waarbij bijzondere omstandig
heden voor de openbare lagere echoot kunnen 
worden aangenomen; 

O. dat de gemachtigde van het be1tuur der 
Vereniging tot Stichting en Instandhouding 
van Scholen met de Bijbel te Gaaeeltemij-
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veen in de openbare vergadering van de Af
deling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Beatuur, waarin over deze zaak 
venlag is uitgebracht, heeft aangevoerd, dat 
artikel SSquater der Lager-Onderwijswet 
1920 niet .zou kunnen worden toegepast ten 
aanzien van afzonderlijke klassen voor .voort
gezet gewoon lager onderwijs, verbonden aan 
een school voor gewoon lager onderwij■; 

0. dienaangaande, dat weliswaar in het 
evenvcrmelde artikel 55quater- een bepaling, 
krachtens welke voor de toepassing van dit 
artikel afzonderlijke klassen als evenbedoeld 
worden gelijkgesteld met een IChool voor 
voortgezet gewoon Ia&er onderwijs, niet voor
komt, doch dat uit het bepaalde in de tweede 
alinea van lid 1 van artikel SSbis der Lager
Onderwijswet 1920 juncto het vierde lid van 
dit artikel voortvloeit, dat de bovenbedoelde 
1elijbtelling eveneens geldt bij de toepas
sing van artibl SSquater dezer wet; 

0. voorts dat weliswaar blijkens de over
gelegde ambtsberichten het voor de ooder
havice school benodigde bedrag per leerling 
aanzienlijk afwijkt van het voor 1949 voor 
bet voortgezet gewoon lager onderwijs in de 
gemeente Gaaaelte vaetgestelde bedrac als 
vergoeding ter bestrijding van de kosten, be
doeld in artikel SSbia, le lid, der Lager-On
derwijswet 1920J doch dat niet gebleken ia, 
dat deze school in zodanige bijzondere om
standigheden verkeert, dat het benodigde be
drag afwijkt van het bedrag, dat voor de%e 
ICbool zonder zodamge bijzondere ,omstan
digheden redelijarwijze nodig zou moeten 
worden geacht; 

dat met name de daling van bet aantal 
leerlingen der IIChool niet aJs een bijzondel"e 
omst.andigheid als boven bedoeld kan worden 
aangemerkt. te minder nu uit de stukken 
b~ikt. dat de enige anda'e aoortgelijke school 
in de gemeente 0-....:lte, namelijk de bijzon
dere school VOOI" vooncezet gewoon lager on
denrija, ook wat het ,aantal leerlingen betreft, 
in nagenoeg dezelfde omatandigheden ver
keert; 

dat derhalve de bestreden beschikkq ~ 
boort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en va-staan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Ondenrija, Kunsten en 

Wetcmchappeo ia belast enz. 
(A.B.) 

21 Decemb« 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Annenwet art. 15). 

Ten onrechte heeft het beltuur van 
een gemeente, die overwegend Ka~ 
lick ia, sich bij het doen van een op zicb
zelf noodsakelijke lrew:c uit de vele 
aanvn11en om vequnninc tot het hou
den van een collecte laten leiden door de 
overweginc, dat aan een Katholieke ver
eniging, die heaelfde doel aattreeft als 
de aanwacende. woon-ang dient te wor
den 'YCl'leend, daar aan de wddadic
heidain der buigen dient t-e worden 

overgelaten of aan inatellingen, die een 
bepaalde gaindheid vertecenwoordigen, 
al dan niet steun zal worden verleend. 
Evenwel z:ijn er in de onderhavige ge
meente enkele plaataelijke inatellincen, 
die hetzelfde doel at. de aanvragende 
beogen, gevestigd en wordt aan ten
minste twee daarvan jaarlijks toestem
ming tot het houden van een collecte 
verleend. Nu niet aan alle aanvragers 
t.oeste1umïne kan worden verlceud, 
dient aan dez.e plaataelijke instellinaien 
de voorkeur te worden gegeven en ia de 
gevraagde toe.temming terecht gewei
gerd. 

Beschikkende op bet beroep, ingeateld door 
het Bestuur van de Vereniging tot Chriate
lijk Hulpbetoon aan tubercul01elijdera, ge
wstigd te Amsterdam, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van Philippine 
van 23 Maart 1949, waarbij toestemming ia 
gewecerd voor het houden van een open
bare inzameling in die gemeente; 

De Raad van State, Afdeline voor de Ge
schillen van Be1tuur. geboord, advies van 7 
December 1949" No. 1545/1; 

Op de voordracht van Ome Minister van 
Binnenlandse Zaken van 19 December 1949, 
no.. 23555, afdding Maatschappelijke Zorg I, 
(Bureau AJgemene en Juriditche Zaken); 

0. dat burgemeeeter en wethouden van 
Philippine bij besluit van 23 Maart 1949 af
wijzend hebben beachikt op een verzoek van 
het Bestuur van de Vereniging tot Christe
lijk Hulpbetoon aan tuberculoselijden te 
Amaterdam (Sanatorium Sonncvanck) om 
vercwmisw tot het houden van een openbace 
geldimameling. bij wege van collecte, zowel 
op de openbare w~ al■ aan de huuen, in die 
1emeente op Zatenlag 14 Mei 1949; 

dat evengenoemd besluit lteunt op de 
overwegingen, dat het aantal aanvragen om 
vergunning tot het houden van een collecte 
momenteel zeer 1root ia, tencevolge waarvan 
een keuze moet worden 1edaan uit de vele 
aanvragen daartoe; dat ia de gemeeme jaar
lijb aan tenminste •twee vecenigingen, die de 
bestrijding van tuberculose beogen, ver&un
ni~ wordt verleend; dat de gemeente Phi
lippine overwegend Katholiek is" en dua een 
Katholieke vereniging, die hetzelfde doel na
■treeft. ale de Chriatelijke vereniging, voor
meld, voorrang dient te hebben· 

dat het bestuW' in beroep aanvoert, dat het 
bij de nastreving van de doelstelling zijner 
Vereniging. te weten de verpleging van tu
berculose-lijders in het Sanatorium der Ver
eniging, gedurig te kampen heeft met gebrek 
aan voldoende geldmiddelen en derhalve 
door hantering van het door de Armenwet 
genoemde middel van de opeDbare collecte 
wil pogen dit geldgebrek zoveel mogelijk te 
lemgcD, opdat het de mak dea- Vereniging 
beter kan volbrerwea. hetgeen in verband 
met het zeer crotc en mcla nog dagelijks uit,. 
meiden.de aantal tuben:uloae-patiënten, dat 
sanatoriumw::rple&inc belltleft, dringend ge
boden ia; dat ter illustsaïng hiervan mag 
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worden herinnerd aan het feit, dat in het jaar 
1948 circa 20,000 nieuwe gevallen van tuber
culoae zijn ontdekt en de massa-doorlichting 
van personen, werkzaam in bedrijven, doet 
vrezen, dat ook in het lopende en de volgen
de jaren het aantal patiënten eerder zal stij
gen dan dalen; dat de exploitatie van zijn 
sanatorium de laatste jaren aanzienlijke te
korten oplevert en bovendien de verbetering 
der outillage, alsmede de toediening van 
nieuwe, dure, geneesmiddelen en de nood
zaak het aantal patiënten te vergroten om 
meer patiënten hulp te kunnen bieden, extra 
geldmiddelen vordert; dat luj ten aanzien 
van de overwegingen van de bestreden be
alissing ·opmerkt. dat het verlenen van een 
vergunning tot collecteren aan een Katho
lieke Vereniging die een Sanatorium ten be..
hoeve van tuberculoselijders exploiteert, bij 
hem, appellant, waardering ontmoet, doch 
dat het weigeren daarvan aan zijn vereni
ging, die hetzelfde sympathieke doel na
streeft, hem onbillijk voorkomt; dat het be
stuur het verplegen van Rooms-Katholieke 
patiënten in zijn Sanatorium geenszins uit
sluit, indien deze zich ter verpleging melden, 
gelijk zulks v66r, tijdena en na de oorlog ge-
schiedde; dat de omstandigheid, dat de ge
meente Philippine overwegend Rooma-Ka
tholiek i1, geen oorzaak behoeft te zijn, dat 
de openbare inzameling moet worden gewei
gerd; dat het immers mogelijk zal kunnen 
zijn, dat de bevolking van de gemeente een 
open oog heeft voor het algemeen belang, dat 
ook door zijn vereniging wordt voorgestaan 
en gediend; dat bovendien een groter of klei
ner deel van de bevolking van meergenoem
de gemeente, dat niet Rooms-Katholiek ia, 
behoefte zal kunnen gevoelen het streven 
der vereniging te lteunen; dat door de wei
gering van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Philippine het belang ener goe
de volksgezondheid niet wordt gediend, maar 
integendeel wordt geschaad; 

0. dat met het gemeentebestuur van Phi
lippine geoordeeld moet worden. dat het aan
tal aanvragen om toestemmingen tot het hou
den van een collecte zo groot ia, dat op een 

· gedeelte der aanvragen afwijzend moet wor
den beschikt; 

dat het gemeentebestuur bij het doen van 
zijn keuze uit de aanvragen zich echter ten ·. 
onrechte heeft laten leiden door de overwe
ging, dat in de gemeente Philippine, die 
overwegend Katholiek ia, aan een Katho
lieke vereniging, die hetzelfde doel nastreeft 
als de onderhavige vereniging, voorrang 
dient te worden verleend; 

dat toch aan de weldadigheidszin der bur
gen moet worden overgelaten, of aan instel
lingen, welke een bepaalde gezindheid ver
tegenwoordigen, al dan niet steun zal wor
den verleend; 

dat evenwel uit de overgelegde ambts• 
richten is gebleken, dat in de gemeente Phi
lippine enkele plaatselijke inatellingen, die 
de bettrijding van tuberculoae beogen, ge
vestipt zijn en dat aan ten minate twee dezer 
instellingen jaarlijks tocatemming tot het, 
houden van een collecte wordt verleend; 

' · dat, nu niet aan alle aanvragers toestem-
. lman worden verleend, aan deze plaat-
-~ e instellingen de voorkeur dient te war
~ gegeven; 

dat mitsdien de gevraagde toestemming 
1terecht i1 geweigerd; 

Gaien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken ia 

belut enz. (A. B.) 

-21 Decembec 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101ter). 

Voor vloerbedekking in een gymna,
■tieklokaal van een lagere school kan 
met een kurk-linoleum-vloerbedekking 
ter dikte van 4,5 m.m. worden volstaan; 
het leggen van een zodanige bedekking 
van grotere dikte zou de redelijke eisen, 
aan het geven van L o. te stellen, ovet•· 
IChrijden. Wel bestaat er aanleiding tot 
verhoging van het vergoedingsbedrag in 
verband met de omstandigheid, dat het 
verleggen en gedeeltelijk venüeuwen 
van de onder de vloer van het lokaal ge
legen leidingen van de centrale verwar
ming noodzakelijk is gebleken. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beachikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de St. Antoniuacholen voor 
gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs, 
Walramplcin 18 te Valkenburg-Houthem, 
tegen de beachikking van Ome Miniater van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Jan. 1949, no. 32.124, afdeling L.O., waar
bij op verzoek van de appellant met toepas
sing van art. 101ter der Lager-Onderwijswet 
1920 voor de van appellant uitgaande ICho
len voor gewoon lager onderwijs en uitge
breid laget onderwijs, aldaar, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager-Ondawijswet 
1920, over het jaar 1948 per leerling is vaat
geateld op f 23,50 voor het gewoon lager on
derwij1 en f 37 ,50 voor het uitgebreid lager 
onderwijs; 

De Raad· van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Nov. 1949, No. 1505/1; 

Op de voordracht van Onse Miniater van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Dec. 1949, no. 47.642, afdeling Lager On
derwijs; 

o: dat bovengenoemde beschikking steunt 
op de overwegingen, dat in verband met bui
tengewone onderhoudsvoorzieningen aan de 
vloer van het gymnastieklokaal, de voor het 
jaar 1948 ten behoeve van het gewoon lager 
onderwijs en voortgezet gewoon lager onder
wij■ beschikbaar gestelde bedragen der ex
plottatievergoedi:ng Y8n rapectievelijk 
f 18,50 en f 22 per leerling voor de redelijke 
behoefte van de bovengenoemde acholen on
toeseikend moeten worden geacht, dat er der
halve blijkens de stukken voor inwilliging 
VliD het verzoek van adressant termen aan~ 
wezig zijn; 
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dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
deze verhogingen hem nog niet in st.aat stel
len de kosten van de voorzieningen •an de 
vloer van het gymnastieklokaal geheel uit de 
vergoeding ex art. 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920 te bestrijden; dat deze koetea na
melijk geraamd zijn op een bedrag van f 6200, 
waarbij werd aangenomen, dat de vloer met 
rubber bedekt zou worden en, hoewel deze 
raming, zo kurk-linoleum wordt aangebracht, 
tot ongeveer f 5000 verminderd zou kunnen 
worden, de eerste raming toch moet aange
houden worden, omdat kurk-linoleum niet 
geschikt ia voor het doeleinde, waartoe de 
zaal gebruikt wordt; dat de toegekende ver
hogingen slechts in staat stellen een bedrag 
van f 4042,49 te dekken; dat het restant niet 
uit de normale verg~ding ex art. 101 kan 
worden bestreden, daar de verwarming en 
het schoonhouden der school reeds meer dan 
d~ helft van het normale bedrag der vergoe
ding vragen; dat hij daarom verzoekt het be
drag voor gewoon lager onderwijs en uitge
breid lager onderwijs vast te stellen op res
pectievelijk f 29,23 en f 45,86 per leerling; 

O. dat blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten het schoolbestuur zich kennelijk bij 
het bezwaar tegen het aanbrengen van een 
rubber-vloerbedekking heeft neergelegd, en 
er dus nog slechts venchil van mening be
staat omtrent de dikte van het te leggen 
kurk-linoleum; 

dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat met 
een kurk-linoleumvloerbedekking ter dikte 
van 4,5 mm kan worden volltaan en dat het 
leggen van een zodanige bedekking van gro
tere dikte de redelijke eisen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, zou ovenchrij
den; 

dat derhalve een verhoging van de voor het 
jaar 1948 voor het gewoon lager onderwijs op 
f 23,50 en voor het uitgebreid lager onder
wijs op f 37,50 vastgestelde vergoedingsbe
dragen uit dezen hoofde niet noodzakelijk ia 
te achten; 

dat evenwel met de Onderwijsraad geoor
deeld moet worden, dat er wel grond bestaat 
d ~ genoemdè bedragen tot onderscheidenlijk 
f 24,50 voor het gewoon lager onderwijs en 
f 38,50 voor het uitgebreid lager onderwijs 
te verbogen in-verband met de op1atandig
heid, dat het verleggen en gedeeltelijk ver
nieuwen van de onder de vloer van het gym
nastieklokaal gelegen leidingen van de cen
trale verwarming noodzakelijk is cebleken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
.net wijziging van de bestreden b~schik

king van Ome Mini1ter van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, de vergoeding, be
doeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor· de St. Antoniusscholen voor ge
woon lager onderwijs· en uitgebreid lager on
derwijs te Valkenburg-Houthem voor het 
jaar 1948 per leerling vast te stellen op 
f 24,50 voor het gewoon lager ondet'wijs en 
op f 38,50 voor het uitgebreid lager onder
wijl. 

Ome Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenlchappen is belast enz. 

(A.B.} 

29 December 1949. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienatplichtwet art. 20). 

Daar het beroep1ehrift niet overeen
komstig art. 20 2e lid bij de burgemees
ter is ingediend" ia appellant in het in
gesteld beroep niet-ontvankelijk. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw C. C. Niemann-Van der Plas te 
Amsterdam, tegen de beslissing van Onze 
Minister van Marine van 12 Aug. 1949, no. 
Pa. 61716/1, waarbij aan haar zoon D. C. 
Niemann, zeemilicien-marinier der lichting 
1949 uit Amsterdam, vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige wegens penoon
lijke onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Beetuur, gehoord, advies van 2S 
Nov. 1949, no. ·1554/11; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Marine van 20 Dec. 1949, no. Pa. 61716/4; 

0. dat het beroepschrift niet overeenkom
stig art. 20, 2de lid, der Dienstplichtwet bij 
de burgemeester is ingediend: 

Gezien deze wet; • 
Hebben goedgevonden en verst.aan: 
de appellante niet-ontvankelijk te verkla

ren in haar beroep. 
Onze Minister van Marine is belast enz. 

(A.B.) 

29 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Besluit 10 Oct. 1945 S. F 221 
art. 2; Zuiveringsbesluit 1945. art. 5). 

Wel is het krachtens art. 1 a van het 
bealuit F 221 verleend eervol ontalag 
cte,tijda niet bij aangetekend schrijvai 
overeenkomstig art. 5 le lid voorlaatste 
zinsnede van het Zuiveringsbesluit 1945 
aan appellant meegedeeld, doch deze 
bepaling heeft kennelijk tot strekking, 
onzekerheid omtrent het tijdstip van de 
verzending en omtrent het tijdstip van 
de verzending en omtrent de ontvangst 
van de mededeling van het oot.slag uit 
te sluiten. Door de wijze, waarop aar. 
appellant mededeling van het ontslag is 
gedaan (persoonlijk door de C. de K.) 
ia deze onzekerheid uitgeeloten. Appel
lant, wien1 beroepachrift tegen het hem 
bij besluit van de Minister van 29 Dec. 
1945 verleend eervol ontslag eerst op 7 
Oct. 1949 is ingekomen, kan derhalvf! in 
zijn beroep niet worden ontvangen. 
Daaraan kan niet afdoen. dat de Mi
nitter hem op sijn verzoek bij -aange
tekend echrijven van 19 Sept. 1949 een 
afschrift van het ontsJagbesluit van 29 
Deè. 1945 heeft toegezonden. 

Betchikkende op het beroep, ingeateld 
door X te Y, tegen het besluit van d~ Mi-
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niatcr van Binnenlandse Zaken van 29 De
cember 1945, no. 4904. afdeling Binncnlanda 
Bestuur Kabinet (bureau Bestuurszaken), 
waarbij aan X, in afwijking van het advies 
van de Commissie van Advies, bedoeld in 
artikel 5, vierde lid, van het Zuiveringsbe
sluit 1945. gelet op artikel 2, eerste lid, van 
het Koninklijk besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad no. F 221, met ingang van 15 
Januari 1946 ongevraagd eervol ontslag is 
verleend als burgemeester van de gemeente 
Y, met toekenning van wachtgeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
December 1949, No. 1750/1; 

Op de VOOl'dracht van Onze Minister van 
Binnenlandae Zaken van 22 December 1949, 
No. 2546. afdeling Binnenlands Bestuur Ka
binet (bureau Bestuurszaken); 

0. dat X bij het evenvermelde besluit met 
ingang van 15 Januari 1946 eervol ontslag, 
als bedoeld in artikel 1, sub a van het Ko
ninklijk besluit van 10 October 1945, Staats
blad no. F 221, ia verleend als burgemeester 
der gemeente Y, met toekenning van een 
wachtgeld op de voet van het Koninklijk be
sluit van 3 Augustus 1922, Staatsblad no. 479, 
sedert gewijzigd; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat uit een terzake ingesteld onderzoek, mede 
naar het oordeel van de Commissie van Ad
vies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zui
'ftringsbealuit 1945, is gebleken, dat de hou
ding van X in verband met de bezetting zo
danig is geweest, dat hij in ~jn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 had geadviseerd, aan X onge
vraagd ontslag, als bedoeld in artikel lb van 
het Koninklijk be1luit van 10 October 1945, 
Staatsblad F 221 te verlcaen J;llCt behoud 
van wachtgeld, respectievelijk pensioen; 

dat de Commissie hierbij in hoofdzaak had 
overwogen, dat zij op grond van de overge
legde stukken als vaststaande aanneemt; dat 
Xvoonwemd: 

1 °. bij de arrestatie van een zevental jo
den in .zijn gemeente lijdelijk toezag en het 
risico van waarschuwen niet heeft willen 
nemen; 

2°. opdracht heeft gegeven tot de ar
restatie en overbrenging van inwonen naar 
Vught, die aan de Meistaking 1943 hadden 
deelgenomen; 

3 °. in het algemeen te lijdelijk en te wei
nig principieel is geweest; 

dat de appellant bij gemachtigde van bo
vengenoemd besluit in beroep ia gekomen; 

0. dat ingevolge artikel 2, lid 1, van het 
Koninklijk besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad no. F 221 bij het verlenen van 
ontslag, bedoeld in artikel 1, onder a en b, 
van dit besluit, onder meer de voorlaatste zin 
van het eerste lid en het vierde lid van arti
kel 5 en het eerste en tweede lid van artikel 
9 van het Zuiverinpbesluit 1945 van over
eenkomstige toepassing zijn; 

dat de voorlaatste zin van het eerste lid 
van artikel 5 van het Zuiveringsbesluit 1945 

bepaalt, dat het ontalag bij aangetekend 
schrijven aan de betrokkene wordt medege
deeld en dat, indien de lxslissing ia genomen 
in afwijking van het advies van de in het 
vierde lid van het evenvermelde artikel be
doelde Commissie, zulks in het tchrijven 
wordt vermeld; 

dat in het eerste lid van artikel 9 van het 
Zuiveringabesluit 1945 onder meer wordt be
paald, dat van een ontslag voor de getrof
fene beroep op Ons openstaat, indien de.ze 
maatregel ia genomen in afwijking van het 
advies van de in artikel 5, lid 4, van het Zui
veringsbesluit 1945 bedoelde Commissie; 

dat ingevolge het tweede lid van artikel 9 
van het Zuiveringsbealuit 1945 het beroep 
moet worden ingesteld binnen een en twintig 
dagen, nadat het schrijven, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 5, ter post ia bezorgd; 

dat blijkens de stukken de Minister van 
Binnenlandse Zaken op 29 December 1945 
drie afschriften van het besluit, waarbij aan 
de appellant met ingang van 15 Januari 1946 
eervol ontslag werd verleend, aan de waar
nemend Commissaris van de Koningin in de 
provincie N. heeft toegezonden met het ver
zoek, de appellant het voor hem bestemde af
schrift aangetekend toe te zenden, dan wel 
hem dit afschrift persoonlijk bij een onder
houd in het Kabinet van de Commisaaris uit 
te reiken; 

dat in het evenvermelde schrijven werd 
medegedeeld, dat de maatregel van eenrol 
ontslag genomen was in afwijking van het 
advies van de Advicacommiuie Zuiverings
besluit 1945; 

dat uit de stukken blijkt, dat het voor de 
appellant beatemde aflchrift van het ontslag
besluit hem door de waarnemend Commissa
ris van de Koningin in de provincie N. per-
900nlijk ia overhandigd bij een onderhoud, 
dat op een van de eerste dagen van de maand 
Januari 1946 heeft plaats gehad; 

dat de Minister van Binnenlandse Zaken 
bij achrijvcn van 26 Februari 1946, no. 510, 
afdeling B.B.Kabinet Bureau Bestuursza
ken, aan de appellant heeft medegedeeld, dat 
het ontslagbesluit genomen was in afwijking 
van het advies van de Adviescommissie Zui
veringabesluit 1945; 

dat op grond van een en ander de beroeps
termijn geacht moet worden te zijn aange
vangen op 26 Februari 1946; 

dat weliswaar het ontslag destijds niet bij 
aangetekend achrijven aan de appellant ia 
medegedeeld. doch dat het bepaalde in de 
voorlaatste .zin van het eerste lid van artikel 
5 van het Zuiveringsbesluit 1945 kennelijk 
tot strekkinc heeft, onzekerheid omtrent het 

. tijdstip van de verzending en omtrent de 
ontvangst van de mededeling van het ont:alag 
uit te 1luiten; 

dat uit het voorgaande blijkt, dat door de 
wijze, waarop aan de appellant mededeling is 
gedaan van het ontllagbesluit onzekerheid 
als bovenbedoeld is uitgealoten; 

dat derhalve de appellant, wieme beroep
schrift op 7 October 1949 ia incekomen, we
gens overschrijding van de beroepstermijn 
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niet in sijn beroep kan worden ontvangen; 
dat de om,tandigheid, dat Ome Minister 

van Binnenlandse Zaken a.i., op verzoek TRll 

de appellant, hem bij unget.eb:nd acbrijven 
:van 19 Septanbcr 1949, no. 1840, afdelinc 
B.B.. Kabinet Bureau Bcatuuruaken, een 
afechrift van het ontalagbmluit van 29 De
cember 1945 heeft toegezonden aan het bo
venstaande niet afdoet; 

Gezien het Zuiverinpbesluit 1945 en het 
Koninklijk bealuit van 10 October 1945, 
Staatsblad na. F 221; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant in zijn beroep niet-onltan

kelijk te verklaren. 
Onae Minim=r van Binnenlandse Zaken il 

belast enz. 
(A.B.) 

:J9 Dec..nber 1941. KONINXLIJK BE
SLUIT. (Anneawet art. .19). 

Het 2e lid vormt een afwijking van de 
algemene regel, vervat in het le lid, en 
moet dus in enge zin worden 1einterpre
teerd. Derhalve moet aan de woordeo 
"veor hunne plaatsing onder voogdij" 
de betekenis worden gehecht van: voor 
hunne plaatsing onder voogdij van een 
ve:remci:Dg, aticbting of imtellina, ai. be
doeld in art. 396 B. W. - Nu de pa
tiente, voordat door de rechtbank de 
vootdii over har aan een sodanige ver
enigiq wet"d overgedragen, onder voog
dij atond van haar vader~ die toen woon
plaat. had te :N., wendt deze p:meente 
aangevezen ala hare woonplaats in de 
sin van art. l9. 

Wij JULIANA, enz..; 
Bealisaende het geschil over de woonplaats 

van de annlatige knmbinaiae Grietje 
Voonna; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Batuur, gehoord, advies van 14 
December IM9, No. 1741/1; 

Op de voordracht 'N!l OmJe Minister van 
BinnenJandae Zaken van 21 December 1949, 
no. 23724 (W), afcleling Maatachappelijke 
Zorg I Bureau Alp:mene en Juridiache Za
ba; 

O. dat., nadat op 5 October 1931 het op 7 
Mei 1927 tuaeen Reinder Voorma en Wub
begien Hummel geeloten huwelijk door echt
scheiding ontbonden was, bij beacbilcking 
van 18 Januari- 1932 van de arr.-rechtbank 
te Amsterdam de moeder, W. Hummel, be
lut wa-d met de TOOgdij CJYer de minder
jari«e Grietje A. Voonna, geboren 31 Decem
.ber 1927 te Gioninpn; dat R. Voonna op 2 
·September 1930 alleen 'ftll Groaingen naar 
Hilwnum ging, alwaar bij op die datum ill 
·het bnolkingsrecis• werd Îllp9ChnWell; 
-dat hij op 25 October 1933 werd afgeechre
ven naar de gemeent.e Naarden: dat W. 
Hummel op 2 Januari 1940 te Omtwedde ia 
.-avertedffl; dat bij beacldldring van de ar.
rechtbank te Amatetdam van , April 1941 
,over de genoemde minder-jarige de vader R. 

L. 1949 

Vomma tie Naarden tot ~ benoemd il. 
tcn,ijl bij bacbikkinc van dezelide recht
bank van 30 Juni 1941 de vader van dac 
voogdij it ontheven en de YOOldij i1 opg~ 
dragen aan de Vereniging ,,Doorpngahuia" 
tl: Gronincen; 

dat Grietje A. Voonna op 15 Juli 1948 
zonder recbt.erlijke machti&iDc i9 opgenomen 
in het sanatorium ,.RU9toord" van de stich
ting ,,Beilcroonl'' ~ Beüe:n; dat de verplc
ginpkosten door de Verenigi,c .,lloof'PDI.,. 
huis" te Groningen werden voldaan tot 1 
September 1948, sedert welke datum de pa
tiënte met ~hterlijke machtiging wordt ver
pleegd; 

dat over de betalinc van de koaten van 
,ra-pleging van de patiënte na 1 September 
1948 gachil ia ontstaan; 

dat, nadat batgemee■ter en wethouden 
van Groni.flcen te kennen hadden gegeven, 
dat Grietje Voonna, voordat de voogdij door 
de Vereniging ,.l)oorganc■huia" aldaar werd 
aanvaard, woonplaats had bij haar vader
voogd te Naarden, zodat de kotten voor re
kcninc van de gemeente Naarden komen. 
Oed. 1St:11ten van Noordholland burgemeester 
en wethouders van Naarden en die van Hil
~rsum hebben geraadpleegd; 

dat burgemee■tcr en wethouden van 
Naarden achrijven, dat hum imiens op grond 
van de bewoordingen van artikel 39, 2e lid 
der Armenwet de gemeente Hilveraum aJa 
woonplaata van Grietje A. Voorma moet 
worden aangemerkt; dat bedoeld artikel 
luidt: ,,Met afwijking van het bep•lde in 
het vorig lid worden voor arme krankzinni
,gen. die, t.en tijde dat de rechterlijke mach
tiging wor:dt aangen-aasd, atun onder voog
dij van een vereniginc., ltichtinc of innelling, 
als bedoeld in artikel 396 B. W., welker set.el 
in een ancien: gemeente ia gevestigd dan 
waar zij voor hunne plaataing onder wogdij 
woonplaats .hadden in de sin van het Bur
gerlijk Wetboek, de in het eerste lid bedoelde 
kosten wldaan 11it de kas der ~nte van 
laatstbedoelde 'WOOJIJllua, en.. indien die 
wooapluts binaea het Rijk met ia aan te 
wijzen, uit ,. Rijk■ ba''; dat cle moeder 
Wuhbegien Hummel bij baachiklcing :van de 
arr.-recbtbank te Amaterdam van 18 Januari 
1932 met de YOCJldij ia belat; dat het pzin 
voor die datum woonplaats had t.e Hilver-
911111; 

d,it bwgemeeater .en wethouden van Hil
versum daarentegm. van oordeel mjn, dat, 
aangesien op de genoemde datum de moeder 
woonplaab llad in de p::meeate Groaingen, 
deze gemeente amgemerkt moet worden ala 
woonplalrts van de patiënte; 

dat burgemeester en wetboadr:rs van Gro
ningen, laieromtrent ger•dp.l.ecd, achrijven, 
dat bij de wet van 27 Juni 1135. Staatablad 
No. 371, het tweede lid van anikd 39 der 
Armenwet ia ingevoegd om te voorko.meo, 
dat een gemeente, waar een WWJCdijinfrtellinc 
geve.tipi ia, onredelijk zwaar met kosten va 
verpleging van krankzinnigen zou worden 
belat; dat zij ia _...Umc met het ge
meentebeltuur van :Naarden Y1lll meniag sijn, 

42 
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dat de wetgever niet bedoeld heeft gemeen
ten, waar natuurlijke voogden gedomicilieerd 
zijn, in bepaalde gevallen te ontheffen van 
de verplichting tot betaling van de!e kocm:n; 
dat bij beachikking van 30 Juni 1941 de 
voogdij is opgedragen aan de vereniging 
"Doorgangshuis" te Groningen, terwijl de 
vader bij die beschikking van de voogdij is 
ontheven; dat derhalve de koeten van verple
ging in de inrichting ,,Beileroord" ten laste 
van de woonplaats van de vader, in casu de 
gemeente Naarden, dienen te worden ge
bracht; 

dat de, nader geraadpleegde, burgemeester 
en wethouders van Naarden daarentegen 
achrijven1o dat zij zich hiermede niet kunnen 
verenigen; dat immen artikel 39, 2e lid, der 
Armenwet zegt, dat de kosten van verpleging 
van arme krankzinnigen, die onder de voog
dij van een vereniging enz. staan, worden 
voldaan uit de kas der gemeente, waar zij 
voor hunne plaataillg onder voogdij woon
plaats hadden in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek; dat huns indem hiennede wordt 
bedoeld vóór de plaatsing onder voogdij in 
het algemeen en niet slecht. vóór de plaat
sing onder de voogdij van een vereniging, 
stichting of instelling; dat, wanneer destijds 
de wetgever dit laatste tot uitdrukking had 
willen laten komen, hem dan daartoe diverse 
middden ten dienste hadden gestaan; dat 
.zij in deze mening worden gesterkt door de 
bepaling van artikel 86 (oud), 4e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 en van artikel 16, 
le lid onder b van het Subsidievoorwaarden.:. 
besluit Nijverheids-Ondenrija 1936 (Ko
ninklijk besluit van 28 Mei 1936, Staatsblad 
364); dat de wetgever m beide bepalingen 
met de woorden "onder die voogdij" zonne
klaar tot uitdrukking bre~ dat de beta
lingsplicht rust op de gemeente, waar de 
leerling woonplaats had in de tijd onmiddel
lijk aan die voogdij voorafgaande (namelijk 
de voogdij van de-vereniging, stichting. of in
etelliiur van weldadigheid); dat zij, nu artikel 
39, 2e lid der Armenwet echter zeer in het 
algemeen spreekt over voogdij, mene~ dat 
in het onderhavige geval de verplegingskos
ten zullen moeten worden betaald door de ge
meente. waar Grietje Voorma woonplaats had 
in de zin van het Burgerlijk .Wetboek, v66r
dat zij onder voogdij werd geplaatst, in casu 
de gemeente Hilvenum; dat zij derhalve niet 
beréid zijn de VCTplegingskosten van de pa
tiënte in de, stichting "Beilcroord" te Beilen 
voor rekening van bun gemeente te nemen; 

O. dat het bepaalde.in het tweede lid ,nm 
,artikel 39 der Armenwet een afwijking vormt 
van de algemene regel, vervat in het eerste 
lid van genoemd artikel, en dientengevolge 
in enge zin geïnterpreteerd moet worden; 

dat mitsdi• aan de woorden "voor hunne 
plaatsing onder voogdij" de betekenis ge
hecht moet worden van: voor hunne plaat
sing onder voogdij van een vereniging, stich
ting of imtelling, als bedoeld in artikel 396 
B. W.; • 

dat een andere uitlegging ook in strjjd zou 
zijn met het ,oogmerk van de wetgever, daar 

bij de totatandkoming van de onderhavige 
bepaling de bedoeling voorzat, gemeenten, 
waar zich verenigingen, stichtingen ·en instel
lingen, als hier bedoeld; bevinden, niet onre
delijk met de kosten van verpleging van 
onder voogdij van zodanige verenigingen, 
stichtingen en instellingen geplaat1ten te be
lasten, indien tot opneming in een krank
zinnigengesticht dier penonen moet worden 
overgegaan; 

dat, voordat bij be.schikking van de mr.
rechtbank te Amsterdam van 30 Juni 1941 
de voogdij over· Grietje A. V90rma werd 
overgedragen aan de ~Vereniging "Door
gangshuis" te Groningen, zij onder voogdij 
stond van baar vader, R. Voorma, die toen 
woonplaats in de zin van het Burgerlijk Wet
boek had te Naarden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
de gemeente Naarden aan te wijzen als de 

woonplaats wm de armlastige krankzinnige 
G. A. Voorma voor de toepassing van artikel 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. · 

(A.B.) 

31 December 1949. KONINKLIJK BE-
SLUIT-. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 le lid j 0

• art. 55) . 
Nu de telefoonkosten van leden van 

het 1choolbestuur ten behoeve van de 
onder dit bestuur staande acbolen. aan
merkelijk lager zijn dan de. uitgavep. die 
het bestuur voor dit dod voor · vergoe
ding in aanmerking wil doen komen en 
door het bestuur niet is aangetoond 
noch op andere wijze is gebleken, hoe
veel deze kosten ten behoeve van de 
achool bedragen, heeft de Raad de uit
gave van f 100 voor telefoonkosten van 
ieder van twee bestuursleden terecht 
-buiteD aanmerking gelaten. 

De uitgaven voor honoraria van de 
secretaris en .de penningmeester van het 
schoolbestuur moeten geacht worden te 
behoren .tot de kosten van administratie, 
gemaakt ter ver2:ekering van de goede 
gang van het onderwijs en vallen dus 
onder letter p van art. 55. Onder deze 
bepaling vallen zowel de koaten van het 
bestuur als administratiekoeten in e~ 
gere zin. 

Wij JULIANA, em.; 
Beachikkendc op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereniging tot bevorde
ring van.Christelijk Onderwijs te Schiedam, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holl~ van 18 Mei 1948, No. 160, houden
de ongegrondverklaring van het beroep van 
de appellant tegen het besluit van de raad 
der gemeente Schiedam van 21 November 
1947, waarbij> overeenkomstig het bepaalde 
-in art. 103, tweede lid, der Lager-Onderwije
wet 1920, onder meer werden vaatgestdd de 
bedragen van de volgens art. 101, eerste lid, 
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dier wet voor vergoeding in aanmerking ko
mende uitgaven van de onder genoemd be
stuur staande bijzondere scholen voor ge
woon en voor uitgebreid lager onderwijl over 
het jaar 1946; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 October 1948, No. 1049 en van 7 Decem
ber 1949, No. 1049/1(1948)/S02; 

Op de voordracht van Onze Miniltet van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenechappen van 
21 December 1949, No. 48.860, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Schiedam bij 
besluit van 21 November 1947, No. 164b het 
bedrag van de vo]gene artikel 101, eerste lid, 
der Lager-Onderwijawet 1920 voor vergoe
ding in aanmerking· komende uitgaven van 
de onder het bestuur ,der vereniging tot be
vordering van Christelijk onderwijs te Schie
dam staande bijzondere scholen voor gewoon 
en voor uitgebreid lager onderwijs over het 
jaar 1946 heeft vastgeueld op f 33.190,29, 
gespecificeerd als vo]gt: 
u.Lo. school Oomingel 
g.Lo. achool Ooataingel 
g.l.o. school Zalmstraat 

f 6.783,53 
f 4.489,03 
f 4.778,45 

g.Lo. achool W. Frankelandae-
straat A f 4.931,50 

g.Lo. school W. Frankelandae--
straat B f 4.722,39 

g.l.o. school Galileistraat f 4.346,46 
g.l.o. school Buys Ballotsingel f 3.538,93 

f 33.590,29 
Algemene onkosten te vermin
ren met f 5 7 u.Lo. en f 343 g.l.o. f 400,-

f 33.190,29; 
dat, nadat het bestuur van evenvermelde 

vereniging van dit raadsbesluit bij Ged. Sta
ten van Zuid-Holland in beroep was geko
men, dit college bij besluit van 18 Mei 1948, 
no. 160, het beroep ongegrond heeft ver
klaard, daarbij overwegende, dat bij het be
streden raadsbesluit uitgaven tot een bedrag 
van in totaal f 400 buiten aanmerking zijn 
gelaten, te weten: f 100 voor telefoonabonne
ment van de voorzitter van het schoolbe
stuur; f 100 voor telefoonabonnement van de 
penningmeester van het schoolbestuur; f 100 
wegens honorarium van de secretaris van het 
schoolbestuur; f 100 wegens honorarium van 
de penningmeester van het schoolbestuur; 
dat deze handelwijze blijkens de ambtsbe
richten van het gemeentebestuur in hoofd
zaak is gebaseerd op de volgende overwegin
gen; dat met de telcfoonkoatcn van de admi
nistrateur van het schoolbestuur bij de vast
stelling van de voor vergoeding in 1aanmer
king komende uitgaven rekening ia gehou
den; da,t het voldoende is, dat een schoolbe
atuur op kosten van de gemeente van niet 
meer dan één telefoon wordt voorzien: dat 
ook andere in de gemeente gevestigde achooL 
verenigingen slechta één telefoon ter beschik
king hebben; dat ventrekking van een tele
foonabonnement aan alle bestuunleden van 
achoolverenigingen de normale eiaen zou 

ovenchrijden; dat, wat betreft de beloning 
van _penningmeester en aecretaris, het ge.: 
woonte is, dat bestuunfuncties in het alge
meen niet worden bezoldigd; dat zulks een 
juiste gewoonte is, die niet alleen waardering 
verdient, maar ook moet worden gehand
haafd, temeer waar het zulk een ideële zaak 
betreft ala het bijzonder onderwijs; dat het 
de plicht ia van de overheid te waken tegen 
het gevaar van opvoering of invoering van 
beloningen voor vencbillende functies, in-• 
dien het bedrag der vergoeding hoger ia dan 
dat der uitgaven; dat voorts deze beloningen 
niet tot de kosten der acholen, doch tot die 
van de vereniging behoren en desgewenst uit 
de zelfstandige inkomsten der vereniging 
(i.c. de contributies der leden) zijn te be
strijden; dat door het schoolbestuur in hoofd
zaak hiertegen ia aangevoerd. dat de in ge
ding zijnde uitgaven als administratiekosten 
voor vergoeding in aanmerking komen; dat 
de norm "normale eiaen" i.c. niet -mag wor
den aangele&d; dat aplitaing van administra
tieve uitgaven in administratie-kosten in en
gere zin en kosten van het bestuur(vereni
ging}, van welke laatatgenoemde niet VOOl' 
vergoeding in aanmerking komen, niet is ge
oorloofd; dat het niet tot de competentie van 
het gemeentebestuur behoort om vast te stel
len, welk bedrag redelijkerwijze mag worden 
uitgegeven voor de administratiekosten der 
scholen; dat, indien bestuursleden bepaalde 
adminiatratiève handelingen verrichten, het 
bestuur de bevoegdheid heeft hun daarvoor· 
een beloning toe te kennet1t welke onder "ad
ministratiekosten" kan worden gerangschikt; 
dat de.ze kosten in elk geval, evenals de tele
foonabonnementen als kosten ten behoeve 
van de goede gang van het onderwijs zijn aan 
te merken; dat Ged. Staten met het gemeen
tebestuur en de Onderwijsraad van oordeel 
zijn, dat de in geding zijnde uitgaven niet 
zijn te beschouwen als kosten der scholen, 
bedoeld in artikel 101, le lid der wet, doch 
slechts als kosten der vereniging en mitsdien 
bij het bestreden raadsbesluit terecht buiten 
aanmerking zijn gelaten; 

dat het schoolbestuur van dit besluit van 
Ged. Staten in beroep is gekomen, aanvoe
rendet dat Ged. Staten, zonder zelfs met één 
woord het door het bestuur aangevoerde te 
bestrijden of te ontzenuwen, het beroep on
gegrond hebben verklaard, overwegende, dat 
bedoelde uitgaven niet zijn te beschouwen 
als kosten der school, doch slechta als kosten 
der vereniging; dat het bestuur ten volle zijn 
bezwaren handhaaft tegen het raadsbesluit 
en deze ook wenst aail te voeren tegen het 
besluit van Ged. Staten; dat de motivering 
van Ged. Staten bovendien in strijd is met 
het Koninklijk besluit van 6 Januari 1928, 
No. 14 en het Koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1932, No. 53; 

0. dat op grond van de nader op verzoek 
van de Afdeling van de Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat de telefoonkosten van de voorzitter en 
de penningmeeeter van het schoolbestuur ten 
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behoeve van de onder dit bestuur ataande 
scholen aanmerkelijk lager sijn dan de uit
gaven, welke het ■choolbeatuur voor dit doel 
V'OOI' vergoedinc in 1111Dmerking wil doen 
Immen; 

dat door het tchoolbestuur niet ia unge
tooml, noch op andere wij.ae ia gebleken. hoe
veel deze telefoonkoaten ten behoeve van de 
adiool bedragen; 

dat onder deac omstandigheden de raad 
de uitcr,e van f 100 voor ,tclefoonkoReo 
YBD de voorzitter en die van f 100 voor tele
foonkoau:n van de penninpneester ta'eeht 
buiten aanmerking heeft gelaten; 

dat de uitgaven voor honoraria van de ae
c:retaris en van de penningmeener van het 
scboolbeatuur geacht moeten worden te be
horen tot de kosten van adminiatratie, welke 
ter var.zekering van de 1oede gang van het 
onderwijs zijn 1emaakt en mindien vallen 
onder letter p van artikel 55 der Lager-Qn. 
denrijawet 1920; 

dat Geel Staten welunnar blijlmm de 
overwegingen van hun bestreden besluit een 
ondencheid maken tussen de kosten van het 
bestuur der vereniging en de administratie
kosten in engere zin der onder dit bestuur 
staande bijzondere acholen, van wellce huna 
inziens alleen de tweede voor vergoedinc in 
aanmerking 20uden kunnen kamen. doch dat 
voor een zodanice ondencheiding 1een '901-
doende grond aanwesig ia; 

dat toch beide rubrieken van Jroetm vaDm 
onder ietter p van artikel 55 da Lager-On-

derwij1wet 1930, :zodat, indien deze door het 
bestuur ten behoeve van de acholen nodig 
geacht worden en door hem werkelijk: zijn ge
maakt, zij mitsdien ingevolge de bovenaan
gehaalde wetsbepaling door het gemeentebe
stuur voor vergoeding in aanmerking beho
ren te worden genomen; 

dat derhalve het bedrag van de honoraria, 
zijnde twee maal f 100 voor vergoeding in 
aanmerking komt; 

dat mitldien de raad het bedrag der voor 
-vergoeding in aanmerking komende uitgaven 
niet met f 400, doch met f 200, sijade f 28,50 
voor uJ.o. en f 171,50 voor g.Lo., had beho
ren. te vennindenm; 

Genen de L~clenrijnret 1920; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 
met vernietiging, voor zoveel nodig, van 

het bestreden besluit van Ged. Staten en van 
het besluit van de raad der gemeente Schie
dam van 21 November 1947 no. 164b. de 
vermindering, welke deze raad op het totaal 
'bedrag der voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven van de Vereniging tot be
vordering van Christelijk andcnrija te Schie
dam over 1946 heeft toe.geput, nader vast te 
stellen op f 200, .zijnde f 21.S0 voor u.Lo. en 
f 171,50 voor g.1.D., dit laatste bedrq naar 
evauedigheid over de bovengenoemde echo
len van lager oadenrije te verdelen. 

Ome Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenachappen is belast enz. 

(A.B.) 



661 1949 

AANVULtJNG 1949 

10 Januari 1949. UITSPRAAK.van de Bij
zondere Raad van Cauatie. (Sr. art. 40; 
B.B.S. art. 27a). 

Voor een zelfstandic onder.soek naar 
de vraag of de bewezen verklaarde fei
ten V11llen onder oorlogamiadrijf of mie
drijf tegen de menselijkheid of ook -
wat de oorlog1111isdrijvcn betreft - on
der de daarvan in art. 6 letter b van het 
Handvest van Londen gegeven om" 
schrijving, ie geen plaab, indien .zij ge
dekt worden door de bijzondere om
schrijving van een der aldaar bij wijze 
van voorbeeld met name genoemde mi..,. 
drijven. De bewezen verklaarde feiten 
zijn reeda daarom oorlogsmisdrijven om
dat zij vallen onder ,,deportation", reep. 
"ill-t:reatment" ,,of civilian population 
of or in occupied tcnitory" en "wanton 
destruction of a village". Echter het 
platbranden van een 90-tal huizen van 
een dorp dat omstrceka 2000 huizen telt 
kan niet worden gebracht onder "other 
inhuman acta" in den zin waarin deze 
term wordt gebezigd in art. 6 letter c 
van het Handvest, behoudens. niet ge
bleken, bijzondere omstandigheden, en 
is du1 niet een misdrijf teKen de mense
lijkheid. 

Van straffeloze represailles kan hier 
geen sprake zijn, daar art. 50 Landoor
logreglement uitdrukkelijk verbiedt 
enige collectieve straf, in geld of van 
anderen aard, uit te vaardigen tegen de 
bevolkingen op grond van penoonlijke 
handelingen, waarvoor zij in haar geheel 
niet al■ hoofdelijk aansprakelijk kunnen 
worden beschouwd. 

Het gaat niet aan een vreemdeling, 
die zich gedurende den oorlog, deel uit
makende van het vijandelijke militaire 
en ambtelijke apparaat, op Nederland• 
grondgebied heeft schuldig gemaakt aan 
een vergrijp tegen de internationale 
rechteorde, in enigerlei op.zicht - in dit 
geval voor de toelaatbare strafmaat -
te vergelijken met een pel1IOOll, op wien 
de Ned. strafmaat van toepauing is en 
die gedurende den tijd van den huidigen 
oorlog opzettelijk een andet heeft 
blootge■teld aan maatregelen door of 
vanwege den vijand. 

Motivering strafmaat in verband met 
wat Fullriede heeft gedaan ,om het bevel 
te verzachten. 

Terecht heeft het Hof op den voor
grond ge■teld, dat voor het beroep op 
noodtoestand vereist is, dat het nadeel, 
hetwelk sou ontetaan, indien de delicts
handeling werd nagelaten, niet op an
dere wijft dan door het stellen van de 
delictshandeling kan worden voorko
men. Uit hetteen feitelijk door het Hof 
ie vaatgesteld blijkt geenszins, dat aan 
deze voorwaarde was voldaan. 

Het Hof heeft boviendien het beroep 
verworpen op grond dat het uitvoeren, 
sij het met enige mitigatie, van een on
rechtmatig bevel als het onderhavige, 
nooit gerechtvaardigd kan zijn door de 
omstandigheid, dat bij niet-uitvoering 
door req. een ander het 'bevel in al zijn 
gestrengheid en hardheid zou hebben 
ten uitvoergelegd. In de bestreden sen
tentie wordt te dezen aanzien met juist
heid overwogen, zakelijk, dat de rechts
orde in dit opzicht iedere bescherming 
.zou miaaen, indien de genoemde omstan
digheid als een rechtvaardiginpgrond 
voor ieder ander dan den atrenpten uit
voerder van een misdadig bevel werd 
aanvaard. 

I. De Procureur-Fiscaal bij het Bijzon
dere Gerechtshof te Arnhem, 

II. F. W. H. Fullriede, van beroep far
mer, wonende te Wilhelmstal (Zuid-Afrika), 
requiranten van ca1aatie tegen een sententie 
van het Bijs. Gerechtshof te Arnhem, van 
den 2en Juni 1948, (N.O.R. 1948, No. 1309 i, 
Red.) waarbij de tweede req. werd schu1dig 
verklaArd aan: ,,Gedurende den tijd van den 
huidigen oorlog v66r 15 Mei 1945 in krijg■-
dienst bij den vijand zich schuldig maken 
aan enig oorlogsmilldrijf en enig misdrijf te
gen de menselijkheid als bedoeld in art. 6 
onder (b) en (c) van het Handvest, beho
rende bij de overeenkomst van Londen van 
8 Aug. 1945, bekend gemaakt bij K. B. van 
4 Jan. 1946 (S. G 5), meennalen gepleegd, 
welke mi■drijven tevens bevatten de be
standdelen van strafbare feiten volgens de 
Nederlandse Wet", en met toep&llling van 
de artt. 27a, 47, 48, 57, 157, 278. 284, 350 
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Sr., 1, 2, 3, 7b, 11, 26, 27, 27a en 28 B.B.S.. 
werd veroordeeld tot gevangeni1Straf voor 
den tijd van twee jaren ,en zes maanden, met 
bepaling. dat de tijd door veroordeelde sinds 
10 Mei 1946 in bewaring doorgebracht, bij 
de uitvoering der opgelegde gevangenisstraf 
in mindering zal worden gebracht. 

De Bijz. Raad, em.; 
Gehoord het venlag van den Raadsheer 

Voe; 
Gelet op de middelen van cassatie door 

den eersten req. voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

I. S., althans v. t. der artt. 27a en H · 
B.B.S., 350 en 358 Sv., doordat het Hof ten 
onrechte niet bewezen heeft geacht, dat ten
gevolge van de wel bewezen daad van ver
dachte het merendeel der naar Duitsland 
gedeporteerde mannen {onder afschuwelijke 1 

omstandigheden) om het leven ia gekomen 
en verdachte deswege heeft vrijgesproken 
en zulks op grond, dat, waar voor iemand in 
de situatie van verdachte redelijkerwijze niet 
was te verwachten. dat de gedeporteerde 
mannen in Duitsland in een concentratie
kamp zouden worden ondergebracht en waar 
gebleken is, dat de dood van het merendeel 
dezer mannen een gevolg ia geweest van het 
verblijf in het concentratiekamp, dat gevolg 
niet in strafrechtelijken zin een gevolg kan 
worden genoemd van de handelingen van 
verdachte, immers het Hof blijkens zijne mo
tivering een onjuiatc uitlegging heeft gege
ven aan de in de dagv. voorkomende en via 
art. 27a B.B.S. aan art. 26 B.B.S. ontleende 
term ,,tengevolge waarvan", welke woorden 
bij een - zoals ten deze ten laste gelegd -
geobjectiveerd gevolg vau art. 26 B.B.S. be
tekenen, hetzij, dat bij een objectieve beoor
deling van de ten tijde der beoordeling be
kende oorzaken het ingetreden gevolg waar
schijnlijk voorkomt, hetzij dat ieder normaal 
mens van redelijke ontwikkeling het gevolg 
heeft kunnen voorzien en het daarbij niet 
ia vereist, dat men de wijze ( de dood in con- • 
centratiekampen) heeft voorzien, waarop 
het gevolg is ingetreden, (zie Bijz. Raad van 
Cassatie 6 Mei 1946 N.O.R. 1946 no. 593) 
bij een hoedanige uitlegging het Hof niet tot 
de gegeven niet-zuivere vrijapraak zou sijn 
gekomen; 

IL V. t. der wet in den zin van art. 16 
van het Besluit op de Bijz. Gerechtshoven 
vermits de door het Hof opgelegde atraf niet 
geacht kan worden te beantwoorden aan den 
ernst van het ten lute gelegde mildrijf, de 
omstandigheden waaronder dit is begaan en 
den penoon en de peraoonlijke omstandic
heden van veroordeelde, immers - ondanJm 

· de door het Hof aangenomen verzachtende 
omatandigheden. die dezerzijds ten dele wor
den erkend - het gepleegde feit en in het 
bij.onder de daaruit voortgevloeide de
autreuse gevolgen ( vide het eerste cassatie
middel) dusdanig ernstig sijn, dat een vrij" 
heidsetraf van 2 jaar en zea maanden geeq 
redelijke vergelding oplevert en mitsdic:n 
naar dezerzijds oordeel een straf van l~ 
ren duur noodzakelijk isï 
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Gelet op de middelen van cassatie namens 
den tweeden req. voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

I. S. of v. t. van de artt. 1, 40, 41, 42, 43, 
47, 48, 57, 157, 278, 284, 350 Sr., 1, 2, 3, 11, 
26, 27a en 28 B.B.S .• 1 en 38 Mil. Sr., 6 van 
het Handvest, behorende bij de Overeen
komst te Londen van 8 Aug. 1945, bekend 
gemaakt bij K~ B. van 4 Jan. 1946 {S. G 5), 
1, 350, 351, 358, 359 Sv., 1 B.B.R., 

doordien het Hof ten onrechte, immen op 
die beslissing niet rechtvaardigende en ook 
zelf onjuiste gronden, heeft verworpen het 
door req. en diena raadsman gedane beroep 
op noodtoestand; 

II. Het Hof heeft ten onrechte aan req. 
een straf opgelegd, welke niet geacht kan 
worden te beantw~den aan den emlt van 
de bewezen verklaarde misdrijven, de om
standigheden waaronder zij zijn begaan, en 
den penoon en penoonlijke omatandigheden 
van requirant; 

Gehoord den Adv.-Fiacaal namens den 
Proc.-Fiscaal in zijn conclusie strekkende tot 
verwerping van beide beroe_pen, met ref e
rentie wat betreft het verzoek tot invrij
heidstelling aan het oordeel van den Raad; 

o. dat bij de be1treden sententie ten laste 
van den tweeden req. is bewezen verklaard: 
dat hij te Putten in de eemte dagen van 
October 1944 gedurende den tijd van en in 
verband met den op 10 Mei 1940 aangevan
gen aanvalaoorlog van Duitsland tegen het 
Koninkrijk der Nederlanden als Oberst van 
de Duitse weermacht opzettelijk in strijd 
met de wetten van den oorlog en van de 
menselijkheid, misbruik makend van gezag 
in zijn opgemelde functie als vergeldings
maatregelen tegen den te Putten in den 
nacht van 30 Sept. 1944 op 1 Oct. 1944 op 
enige in een auto gezeten Duitae militairen 
gepleegden aans~ in zijn opdracht door on
der zijn bevelen gestelde Duitse troepen 
enige honderden mannen gevangen heeft 
doen nemen en ter wegvoering heeft doen 
overleveren aan de S.S., tengevolge waarvan 
deze mannen op enkele uitzonderingen na 
naar Duitsland zijn gedeporteerd; vrouwen 
en kinderen uit hun woningen heeft doen 
verdrijven en een aantal huizen in brand 
heeft doen steken en verwoesten; 

O. dat het Hof, voor zover thans van be
lang onder meer heeft overwogen: 

16. ,.dat het een feit is van algemene be
kendheid, dat het platbranden van een deel 
van een dorp, het doen evacueren van vrou
wen en kinderen en het doen wegvoeren van 
een groot aantal mannen, waarbij een ,rede
lijke kans bestaat dat deze zullen worden 
verder gevoerd naar het land van den be
zetter, uit den aard der feiten zelve indruist 
tegen alle regel1 der menselijkheid alamede, 
dat behoudens zeer speciale omstandighe
den, die in casu ter terechtzitting niet zijn 
gebleken ,een ieder van de ontwikkeling en 
met de functie van verdachte. die tot voor
Jnelde daden last geeft, zich van de strijdig
heid van deze last met de elementaire eisen 
der menaelijkheid noodzakelijk bewua~ moet 
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zijn, gelijk trouwens door de .eigen verkla
ring van verdachte bevestigd wordt"; 

en voorts 
2 7. ,,dat, waar gcszins is _komen vaat te 

staan, dat de aanslag op de Duitse officie
ren in Putten een verdediging was van de 
inwoners van het bezet· gebied tegen een 
daad van den vijand, in strijd met het inter
nationale recht verricht, verdachte zich . ten 
volle op de strafuitsluitingagronden, die het 
,ntematiortale recht kent, kan beroepen''; 

28. ,,dat derhalve nu moet worden nage-. 
gaan, of de bewezenverklaarde handelingen 
door verdachte op grond van het volkenrecht 
itraffeloos konden worden verricht, omdat 
het hier zou betreffen een niet verboden 
repr&aillemaatregel". welke vraag het Hof 
vervolgens op de gronden, uiteengezet in de 
29ste tot en met 34ste . rechtsoverwegingen 
van de bestreden sententie, ontkenend heeft 
beantwoord; . 

0. dat de van weerszijden voorgedragen 
cassatiemiddelen in na te melden volgorde 
behoren te worden behandeld; · 

0. t. a. v. hèt eerste middel van req. Full-
riede: . 

dat het Hof bij zijn weerlegging van het 
gedane beroep op noodtoestand terecht op 
den voorgrond heeft gesteneld, dat daarvoor 
vereist is, dat het nadeel, hetwelk zöu ont
staan, indien de delictshandeling werd na
gelaten, niet op andere wijze dan d90r het 
stellen van de delictshandeling kan worden 
voorkomen: 

dat in de bestreden aententie dienaan
gaande wordt overwogen: 

,,dat geenszins is kómen vast te staan, 
dat aan deze voorwaarde was voldaan; dat 
immers niet is gebleken, dat req. met de uit
voering van het bevel niet eerst enige dagen 
had kunnen wachten, terwijl er nog kans 
was, dat de daden zouden kunnen worden 
gevonden; dat evenmin is gebleken, dat hij 
op enigerlei wijze tegen het bevel protest 
heeft doen horen of dat hij bij zijn supe
rieuren pogingen in het werk heeft gesteld, 
om wijziging van het bevel te verkrijgen, 
welk middel aan req. gezien zijn zeer zelf
standig en zeer succesvol optreden in andere 
en zuiver militaire aangelegenheden, zeker 
ten dienste stond.;" 

dat deze gronden, als van feitelijken• aard, 
in cassatie 0Qaanta1tbaar zijn en op zich zelf 
de verwCfping van het beroep op den straf" 
uitsluitingsgrond van art. 40 Sr. kunnen 
dragen; 

dat het Hof bovendien dit beroep op °'ood~ 
toestand heeft verworpen op een tweede, 
grond, in het kprt hierop n~erkomende, dat 
het uitvoeren, zij het met enige mitigatie. 
van zulk een on:rechtmatig bevel als het 
onderhavige nooit gerechtvaardigd kan zij1' 
door de omstandigheid, dat bijl niet-uitvoe.
ring door req. een ander het bevel in al zij~ 
gestrengheid · en hardheid zou hebben tea 
uitvoer gelegd; 

dat te dezen aamien in de bestreden sen,,, 
tentie met juistheid wordt overwogen_. za• 
kelijk, dat de rechtaorde in dit opzicht iedere 
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flcachcrming-zou missen, indien. de geno~m
-fe· omstandigheid als een l'C(;htvaardigings
... ond voor ieder ander dan den strengsten 
4itvoerder van een misdadig bevel werd aan
vaard; 

dat het middel derhalve faalt; 
0. ambtshalve: 
dat de Raad zich in enkele op.iichten niet 

kan verenigen met de gronden, door het Hof 
v-oor sommige van zijn besliasingen aange
voerd; 

dat dit met name geldt voor de hierboven 
letterlijk weergegeven 16e overweging, op 
grond waarvan het Hof heeft aangeaomëo, 
4a.t req.. Fullriede .zich heeft schuldig ge
maakt aan misdrijven tegen de menselijk
heid; 

dat immers voor de_ toepasselijkheid van 
art. 27a B.B.S. behoort vast te staan, dat 
de bewezen verklaarde feiten opleveren het
tij een oorlogsmisdrijf, hetzij een misdrijf te
gen .de menselijkheid, niet in den zin van 
enig algemeen spraakgebruik maar in dien 
van art. 6 onder (b) resp. onder (c) van het 
Handvest, behorende bij de Overeenkomst 
van Londen van 8 Aug. 1945, bekend ge,.; 
maakt bij K. B. van 4 Jan. 1946, Stbl. G 5; 

dat voor e.en zelfstandig onderzoek naar 
de vraag, of de bewezen verklaarde feiten 
vallen onder een dier beide algemene be
grippen of ook - wat de oorlogemisdrijven 
betreft - ol);(ia de daarv,an in art. 6 letter 
(b) van het Handvest gegeven om1Chrijving, 

·· geen plaats is, indien zij gedekt worden door 
de bijzondere omschrijving van een der al- .. 
daar bij -wijze van voorbeeld met name ge-
noemde misdrijven; • 

dat 1nu de in de sententie bewezen ver
klaarde feiten alle reeds daarom oorlogsmie
drijven zijn, omdat zij- .vallen onder: de in art. 
6 letter (b) genoemde feiten van "deporta
tion", respectievelijk "ill-treatment,,. ,pf 
civilian population of ,or in .occupied ter
ritory'' en "wanton destruction ·of a village"; 

dat zij daarentegen niet alle vallen onder 
art. 6 letter (è) van het Handvest; 

dat immers weliawaar het doen verdrij
ven van vrouwen en kinderen uit hun wo
ningen en het doen wegvoere~ van een groot 
aantal mannen, met een redelijke 1N.n1 dat 
deze verder zullen worden gevoerd naar het 
land van den bezetter, vallen onder "ill
treatment" ondencheidenlijk "deportation" 
•:···· commi~ed againat any ~vil pop~
tion . . • • .. dunng the war ..••.• in connection 
with any crime within the jurildiction of the 
(International Military) Tribunal''; 

dat echter. het platbranden van een 90-tal 
huizen van een dorp, dat omstreeks 2000 
huizen telt, niet kan worden gebracht onder 
"other inhuman acts" in den zin, waarin 
deze term wordt gebezigd in art. 6 letter (c) 
van het Handveat> behoudens bij aanwezig
heid van bijzondere omstandigheden, waar
van uit de bestreden sententie niet is ge
bleken; 

dat ook na deze verbetering req. Fullriede 
.zowel verachillcnde oorlogsmisdrijven als 
verschillende misdrijven tegen de menselijk-
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heid blijkt te hebben gepleegd, zodat de dool' 
het Hof gegeven qualificaties kunnen worden 
gehandhaafd; 

dat de Raad zich evenmin :kan verenigen 
met de hierboven aangehaalde en aan&edui
de overwegingen uit de be1treden aententie 
over de vraag, of de tegen het dorp Putten 
en sijn bewonen getroffen maatregelen wel
licht als volkenrecht.elijk niet verboden re
pr&aillee kunnen worden beechouwd; 

dat het hier immers niet betrof echte 
repr&ailles van Staat tot Staat, ten aansien 
waarvan de Haagse VredeK'Ollferentiea niet 
hebben willen prejudiciëren en die zij onge
regeld hebben gdaten, doch .zogemamde 
repráaillea (metUreS de ripreaaion), ,:ijnde 
maatregelen van weerwraak tegen bewonen 
van bezet gebied wegens daden van verzet 
van andere bewonen; 

dat art. 50 Landoorlogreglement uitdruk
kelijk verbiedt enige collectieve straf, in geld 
of van anderen aard, uit te vaardigen tegen 
de bevolkingen op grond van penoonlijke 
handelingen, waarvoor zij in haar geheel niet 
als hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden 
bachouwd; 

dat reeds op dezen grond in het onder
havige geval van ltraffeloae repr&ailles geen 
apr-ake ia geweest; 

0. t.a.v. het eente middel van den Proc.
Fiecaal en ambtshalve: 

dat het Hof bij de door art. 27a B.B.S. 
voorgeachreven vergelijking van de feit.en, 
zoals deze in werkelijkheid door gerequi-

• reerde Fullriede blijken te zijn gepleegd, met 
de venchillende in aanmerking komende 
Nederlandse wettelijke strafbcpalîngcn. on
der meer art. 26 B.B.8. heeft ingeschakeld: 

dat de Proc.-Fiacaal in zijn eerate middel 
er over klaagt, dat het Hof geRquireerde 
Fullriede heeft vrijgeaproken van de hem 
mede te la■te gelegde verzwarende omstan
digheid van het 4de lid van het laatatelijk 
aanphaalde artikel; 

dat, alvorena deze klacht aan de orde kan 
kome-n, dient te worden nageg~ of een 
vergelijking van de beltanddelen van een 
oorloguniadrijf of een mildrijf tegen de men
selijkheid met die van het miadrijf van art. 
26 B.B.S. ooit op h-r pl•ts kan zijn; 

dat deze vraag ontkennend dient te wor
den beantwoord; 

dat het immen niet aangaat een vreem
deling, die sich gedW'ende den oorlog, deel 
uitmakende van het vijandelijke militaire 
en ,ambtelijke apparaat, op Nederlands 
grondgebied heeft achuldig gernaakt aan een 
vergrijp tegen de internationale rechtaordc 
in enigerlei opzicht - in dit geval voor de 
bepaling van de toelaatbare mafmaat -
te vergelijken met een peraoon, op wien de 
Nederlandte atnfwet van toepaeaing ia en 
die gedurende den tijd van den huidigen oor
log opzettelijk een ander heeft blootgesteld 
aan maatregelen door of vanwea1e den vijand 
of degene, die daarmede in art. 26 B.B.S., 
eente lid, worden gelijqeateld; 

dat immen het eerstgenoemde feit nbch 
van het laatatgeooemde de bestanddelen be-
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vat nbch daarmede overeenstanminc va-
toont; 

dat derhalve '• Hofa sententie in zoverre 
onjuilt ia - hetgeen door de be11iaing over 
de atraftoemeting verder geen gevolgen heeft 
gehad - en het eente middel van den Proc.
Piacaal handelende over de 1trafverzwarende 
omatandigheid van het vierde lid van art. 26 
B.B.S. niet tot caaaatie kan leiden; 

dat in dit verband nog opmerking ver
dient, dat handelingen ala hier bedoeld in 
den regel de bestanddelen zullen bevatten 
van, althana overeenatemming zullen ver
tonen met, deelneming aan miadrijven tegen 
het leven of tegen de penoonlijke vrijheid 
gericht, gelijk het Hof in deze zaak ook heeft 
aangenomen; 

O. t.a.v. het tweede middel van den Proc ... 
Piacaal en het tweede middel van req. Full
riede. die zich beide richten tegen de opge
legde straf en derhalve gezamenlijk kunnen 
worden behandeld: 

dat de Raad, evenal■ het Hof diep begaan 
met het vreselijk lot, dat een groot aantal 
mannelijke inwonen van Putten na hun de
portatie heeft getroffen, van oordeel ia, dat 
req. Fullriede zoveel heeft gedaan om de 
uitvoering van het miedadige 'bevel van zijn 
meerderen te verzachten en dat hem ■lechta 
zo betrekkelijk lichte ~jten treffen, dat 
met de milde 1traf, in de bestreden aententie 
opgelegd, behoort te worden volataan; 

Verwerpt beide beroepen. 
(N. J.) 

U Januari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Vorderinglbesluit Woonruimte, 
E 103, art. 1; Woonruimtewet 1947 art. 
33). 

Art. .33, lid 3, c, Woonruimtewet 1947 
betekent, dat, ale een vordering van 
kracht wa■ onder het Vorderinpbeeluit 
Woonruimte, de daafflit voortvloeiende 
rechten en vCl'J)lichtingen voortaan naar 
het nieuwe recht zullen worden beoor
deeld. De vraag of de vorderi111 bevoeg
delijk en rechtmatig ie gedaan, valt uit• 
sluitend naar het ten tijde van de vorde
riDR geldende recht te beoordelen. 

Al laat het Vorderingabesluit Woon
ruimte ,naar ~jn tek■t den Burgemeester 
bij het uitoefenen van de hem toegeken
de bevoegdheid een niet beperkte. vrij
heid wat betreft de beoordeling welk 
perceel voor vordering in aanmerlüng 
komt. toch mag hij van dese bevoegd
heid niet een ander gebruik maken dan 
tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven. 

De rechter, die bevindt dat kennelijk 
dit laat1te het geval is, geeft een oordeel 
over de rechtmatigheid van '• Burge
meeatera handelen. 

Doel van het Vorderinpbealult, over
eenstemmend met dat van de Woon
ruimtewet: het bevorderen van een 
doelmatige verdeling van de woongeJe.. 
genheid. 
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Laat de Burgemeeeter •ich bij het 
vorderen van een bepaalde woning lei
den door andere drijfveren - zij het ook 
aan het algemeen belang ontleend -
dan die welke naar de strekking van de 
wet bij de keUR van het te vorderen 
object in aanmerking mogen komen, 
dan maakt hij van zijn vorderingsbe
voegdheid een ander gebruik dan tot de 
doeleinden, waarvoor zij gegeven ie. 

Het motief, hetwelk hier de vordering 
h~ft bepaald - t.w. dat voor de woning 
een te hoge huur in rekening werd ge
bracht - strookt niet met doel en etrek
king van het Vorderingabealuit. 

De Burgemeester van de gemeente Zand
voort, eiser tot cassatie van een op 11 Juni 
1948 door het Gerechtshof te Amsterdam 
tussen partijen gewuen arrest (1948 No. 
575, (Red.), adY" Mr C. R. C. Wyckerheld 
Bisdom, . 

tegen: 
J. van Spingele~ te Zandvoort, verweerder 
in caaatie, adv. Mr A. :& J. Nyängh. 

De Hoge Raad. enz.: 
o. dat uit het be.treden-arren blijkt: 
dat van Spingelen den burgemeester heeft 

gedagvaard in kor:t: geding voor den preai
dent van de Arr.-Rechtbank te Haarlem en 
heeft gevorderd te bevelen de uitvoering te 
ataken van de op 21 Augustua 1947 aange
zegde vordering van het aan van Spingelen 
in eigendom toebehorende perceel Weater
parkltraat 20 te Zandvoort benevens het 
daarbij behorend zomerhui1je, op grond dat 
de burgemeester bij die vordering niet is 
gebleven binnen de grenzen gesteld door 
den tekst, het doel en de ■trekking van het 
Vorderinpbealuit Woonruimte, althans de 
hem bij dat besluit verleende bevoegdheid 
heeft ovenchreden, dan wel heeft mia
bruikt; 

dat de burgemee1ter heeft aangevoerd, dat 
h~j voormeld perceel heeft gevorderd voor 
den inspecteur van politie Douma, die drin
gend een andere woning behoefde dan de tot 
nu toe door hem bewoonde, terwijl hij at, 
reden voor de keuze van het object van de 
vordering mededeelde; 

,,A. Zowel het zomerhuiaje als het hoofd
oerceel is ver boven de toegelaten prijs ver
huurd. Ik ben voornemens de tegenwoordige 
bewoners. ook voor den winter daar in te 
laten wonen, doch dan voor een normale 
huur. 

B. Van Spi111elen's normaal beroep ia 
dat van tandtechniker. 

C. Ter zake van overachrijding van den 
maximum huurprijs ia tegen hem proces
verbaal opgemaakt. 

D. Hij bewoont het perceel zelf niet en 
de familie Buaing, die het bewoont, verlaat 
dit omstreeks 1 October 1947. 

E. Van Spmgelen gaat het perceel dan 
niet self bewonen doch wil het natuurlijk 
weer verhuren om daarmede exorbitante 
winat te makm. Door vordering zal de even-
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bJde gebnüker een normale huur betalen!' 
dat de president bij vonnis van 6 October 

194 7 den ei.1 van van Spingelen wat b=treft 
het bij het perceel Westerpa.rbtraat 20 ge
legen zomerhuisje beeft toegewezen, doch 
dien voor zoveel betreft het hoofdperceel 
heeft afgewezen; 

dat op het beroep van van Spingelen het 
Hof bij het bestreden arrest het vonni1 van 
den president heeft vernietigd, :voorzover 
daarbij de door van Spingelen ingestelde 
vordering was afeewCJ:en en hem alsnog die 
vordering in haar geheel heeft toegewezen; 

dat het Hof op de eerste grief van van 
Spingelen heeft hem.at, dat uit diene stel
lingen geenuins voortvloeit, dat het gezin 
Douma niet dringend verandering van 
woonruimte behoefde, laat staan dat zulks 
niet naar '• burgemeesters oordeel het geval 
was, terwijl het Hof vervolgens heeft over
wogen: 

,,dat appellant als tweede grief aanvoert, 
dat de Rechtbank ten ,onrechte als grond
■lag harer (gedeeltelijke) niet-ontvankelijk
verklaring heeft aangenomen~ dat de burge
meester bij het vorderen van het hoofdper
ceel binnen de grenzen van het Vorderinga
besluit zou zijn gebleven, nu bij die vorde
ring beoogd zou zijn voorziening in een 
dringende behoefte aan verandering van 
woonruimte, daarbij tevens overwegende, 
dat de rechter niet bevoegd zou zijn in een 
beoordeling te treden van die dringende be
hoefte; 
. ,,dat appellant ter nadere motivering van 
zijn grief aanvoert. dat de rechter zeer ze
ker het oordeel heeft over de vraag of de 
burgemeester binnen de grenzen, door tekst, 
doel en strekking van het Vorderingsbesluit 
gesteld, ia gebleven, en dat in casu deze 
vraag ontkennend had moeten worden be-
antwoord, gezien: · 

a. de door geïntimeerde opgegeven rede
nen, waarom het gezin Douma n$8.r geinti
meerdes oordeel verandering van woon
plaats zou behoeven; 

b. het feit, dat geïntimeerde beeft gevor
derd op grond, altbana mede op grond van 
zijn mening, dat door appellant voor de ge
noemde percelen ontoelaatbaar hoge huren 
werden berekend; 

c. het feit, dat geïntimeerde om de drie 
personen van het gezin Downa aan andere 
woonruimte te helpen ontruiming heeft ge-
vorderd van het gehele perceel Westerpark
straat 20, bewoond door 2 gezinnen, te%amen 
bestaande uit 9 personen; 

..dat het Hof appellant& 1tandpunt, deelt, 
dat de Rechter mag oordelen over de vraag, 
of de burgemeester binnen de grenzen van 
tebt, doel en strekking van het Vorderings
bealuit i1 gebleven, met dit voorbehoud 
evenwel. dat naar 'a Hofa oordeel de rechter 
zich daarbij heeft te beperken tot een oor
deel over des burgemeesten bedoelingen, 
gelijk deze 6f door dezen zijn erkend 6f uit 
vaststaande feiten duidelijk aan den dag 
zijn getreden, en niet mag treden in de 
vraagt of deze bedoelingen door diens be-
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sluit tot vorderen ook werkelijk geaèht kun-· 
nen worden te .zijn verwezenlijkt~ dan wel 
geacht moeten worden ·ten gevolge van een 
daarbij voorgezeten. hebbend.en onjuist.en 
kijk op de omstandigheden van het geval 
niet tot hun recht zijn gekomen; . 

,,dat op grond van deze opvatting om
trent des rechters bevoegdheid ia deze het 
Hof door appellant · hierboven sub a aange
voerde geheel ter.zijde moet stellen, immers 
het door hierop in te gaan een oordeel zou. 
geven over de vraag of -gebreken van de 
woning van den aard als hier genoemd een 
vordering rechtvaardigen, een vraag. die, 
temeer waar zij niet onafhankelijk van de 
in . een gemeente heersende woningtoestan
den beantwoord kan worden, typisch eert 
beleidsvraag is en dan ook uitsluitend tot 
de competentie van den burgemeester be
hoort· 

"d~t het echter anders staat · met den sub 
b aangevoerden grond; 

,,dat inderdaad uit geintimeerdes con-
. clusie van antwoord blijkt, dat het feit, dat 

appellant voor het perceel .in kwestie (en 
wel zowel voor het hoofdperceel als voor 
het zomerhuisje) ontoelaatbaar hoge huren 
in rekening bracht en ook in de toekomst 
in. rekening zou brengen, door geïntimeerde 
als een rechtvaardiging van de door hem ge
dane· vordering wordt beschouwd; 

"dat ten aanzien vari het zomerhuis zelfs 
vaststaat; dat dit feit het uitsluitend motief 
der vordering is geweest, immers dit zomer:
huis gevorderd is ten behoeve niet van het 
gezin Down~ doch van de daar. reeds inzit
tende huurders, ten einde dezen voor de toe
komst een anderen titel te bezorgen dan een 
voor hen nadelig huurcontract; 

,,dat het Hof, al is het niet- gelijk appel"\ 
lant blijkens zijn det"de grief - van oordeel, 
dat de vordering ondeelbaar is en de on
rechtmatigheid t.a.v .. een deel daarvan (het 
zomerhuisje) pen~ ook het geheel vitieert, 
niettemin in de miskenning van doel en 
strekking van het Besluit, die uit bedoeld 
gedeelte der vordering s~kt, ~ sterke 
aanwijzing vindt, dat deze miskênning bij 
het andere gedeelt~ der vomering . ( die van 
het hoofdperceel) evenzeer.heeft voorgeze
ten, waar toch vaststaat, dat soortgelijke 
motieven als tot eerstgenoemd gedeelte lei
den, ook bij laatstgenoemd gedeelte hebben 
medegewerkt; . 

"dat in ieder geval aangenomen moet 
worden, dat de keuze van het object der vor
dering in deze uitsluitend is bepaald door 
het feit van de te hoge huur, immen geü\ti
meerde geen enkele andere serieuse over
weging noemt, die hem bij die keuze heeft 
geleid, kunnende immen als zodanige over
weging niet gelden, dat het gezin Buaing 
het perceel omstreeks October ging verla
ten. au uit de .overgelegde brieven van het 
Huisvestingsbureau van 15 en 16 September 
1947 blijkt, hoezeer dit onder pressie van de 
gemeente geschiedde, noch ook het feit dat 
bedoeld . gezin geen vestigingsvergunning 
had. waar uit de .brieven blijkt, dat aan ·dat 
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gezin· vestiging elders in de gemeente wel 
werd toegstaan; 

,,dat, wat het 111b a. aangevoerde betreft, 
dit feitelijk in zoverre niet juist ia, dat voor 
het gezin Douma slechts gevorderd blijkt 
te .zijn het hoofdperceel, bewoond door het 
gezin Bussing, hetwelk blijkens de overge
legde aanvraag tot vestiging uit vier per
sonen bestond (niet uit 5, gelijk appellant 
stelt), zodat deze grond, .zo niet alle dan toch 
zijn voornaamste kracht verliest, zijnde een 
vergelijking van het aantal dergenen, voor 
wie respectievelijk van wie eventueel ge-. 
vorderd zal worden, geenszins dat.gene, wat 
bij een redelijke uitoefening van een taak 
als de onderhavige steeds den doorslag moet 
geven; 
· ,,dat het Hof echter -reeds op grond van 
het ten aanzien van den grond sub b over
wogene van oordeel is, dat de op 2 7 Augus
tus 1947 aan appellant aangezegde vordering 
van geïntimeerde in haar geheel onrechtma
tig is te achten"; 

0. dat de burgemeester 's Hofs arrest 
aanvalt met het navolgende middel van cas
satie: 

S. en/of v. t. van de artt. .168 van de 
Grondwet, 20 Wet R. 0., 1401, 1402, 1403 
B. W., 48, 59 Rv., 1, 2, 5 van het Vorderings
besluit Woonruimte, zoals dit is gewijzigd, 
laatstelijk bij de Wet van 11 Mei 1946 (S. G 
123), 7, 32, 33 van de Woonruimtewet 1947. 
Het Hof heeft overwegende en beslissende 
als hiervoren ia vermeld het volgende over 
het hoofd gezien: 

1. De vraag welke woning voor vordering 
in aanmerking komt is in het Besluit aan 
het oordeel van den burgemeester voorbe
houden. De Rechter mag daarover niet oor
delen, ook niet indien Hij van mening mocht 
.zijn, dat de Burgemeester niet binnen de 
grenzen van doel en strekking van het Vor
deringsbesluit ia· gebleven bij het uitoefenen 
van .zijn vorderingsbevoegdheid. 

2. Bovendien volgt uit de feiten zoals die 
door het Hof zijn vastgesteld niet, dat de 
burgemeester . doel en strekking van het 
Vorderingsbesluit zou hebben overschreden. 
Het enkele feit, dat de keuze van het object 
der vordering in deze. naar het Hof aan
neemtJ uitsluitend ia bepaald door het feit 
van de te hoge huur belet niet, dat de vorde
rinpbevoegdheid is uitgeoefend teneinde op 
eenvoudige wijze woonruimte te verkrijgen 
in het belang van burgerpersonen, die ten
gevolge van de heersende buiten.gewone 
omstandigheden niet in eigen huisvesting 
kunnen voorzien en dringend woonruimte 
of verandering van woonruimte behoeven, 
althans overeenkomstig doel en strekking 
waarmede deze bevoegdheid i■ gegeven. Het 
Hof aanvaardt klaarblijkelijk dat de be
voegdheid aldus is uitgeoefend, laat althans 
in het midden of dit het geval ia, terwijl de 
burgemeester had ·betoogd, dat dit zo was. 
Het motief, waarolll de burgemeester juist 
het huis van van Spingelen kooa ·a1s object 
van de vordering, ia niet relevant voor de 
beoordeling of äeze laatste binnen de gren-
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zen van doel en strekking van het Vorde
ringsbesluit bleef. Dit geldt te meer nu het 
Hof niet vaststelt, en zelfs niet beweerd 
was, dat een redelijke afweging van alle be,. • 
trokken belangen had moeten leiden tot de 
vordering van enige andere woning dan die 
van van .Spingelen, noch dat deze vordering 
niet een redelijk belang diende. 

3. Voorts is het feit, dat voor de gevor- -
derde woning een te hoge huur in rekening 
werd gebracht, een motief voor vordering 
van de betreffende woning, dat alleszins met 
doel en strekking van het V ordcringsbesluit 
strookt. Immers dit Besluit dient mede de 
doelmatige verdeling van de beschikbare 
woonruimte, welke verdeling echter door 
het in rekening brengen van ontoelaatbaar 
hoge huutprijzen in gevaar gebracht kan 
worden. 

-4. Tenalotte moet de onderhavige vorde
ring voor wat betreft haar rechtsgevolgen 
na . het in werking treden van de Woon
ruimtewet 1947 geacht worden uit kracht 
van deze wet te zijn geschied, en mitsdien 
ook geacht worden een doelmatige verde
ling van woongelegenheid in de gemeente 
te bevorderen, zonder dat tegenbewija voor 
den Rechter in burgerlijke zaken is toege
laten. De President en het Hof, uitspr-aak 
doende na de inwerkingtreding van voor
noemde Wet, hadden zich reeds op dezen 
grond van een beoordeling van de motieven 
welke den burgemeester ten deze ,geleid heb
ben behoren te onthouden, nu de door van 
Spingelen ingestelde vordering er toe strek
te voor de toekomst de uitvoering van de 
vordering te doen staken en de ontruiming 
te doen nalaten; 

0. dat de Hoge Raad van de vier grieven. 
welke het middel inhoudt. eerst de vierde 
zal onderzoeken: 

dat art. 33 van de Woonruimtewet 1947 
bepaalt, dat de vorderingen, geschied krach
tens het Vorderingabesluit Woonruimte, 
van kracht blijven en dat zij, voor wat be
treft hare rechtsgevolgen na het in werking 
treden van deze wet, geacht moeten worden 
uit kracht van deze te zijn geschied; 

dat dus een vordering - gelijk te dezen 
- gedaan v66r de inwerkingtreding van 
de wet van kracht blijft, ala zij is geschied 
krachtens het Besluit, derhalve als zij reeds 
onder dat Besluit, als bevoegdelijk en recht
matig genomen, van kracht waa; 

dat de vraag, of dit ten opzichte van de 
onderhavige vordering het geval was, uit
sluitend naar .het ten tijde van de vordering 
geldende recht valt te beoordelen, immen 
het elot van art. 33 alleen dit betekent. dat, 
als een vordering van kracht was, de daar
uit voortvloeiende rechten en verplichtin
gen voortaan naar het nieuwe recht zullen 
worden beoordeeld; 

dat de grief mitsdien ten onrechte art. 32 
van de wet wil betrokken zien in de beslis
aing over de rechtmatigheid van de hier in 
gachil zijnde vordering, zodat zij ongegrond 
is; 

0. dat de aantasting van de rechten van 
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hen, die naar burgerlijk recht tot het ·ge
bruiken of in gebruik geven van woonruim ... 
te gerechtigd zijn, gelegen in het vorderen 
van het gebruik van die woonruimte door 
den burgemeester, rechtmatig is, voorzovCF 
deze aantasting · wordt . gedekt door de be
voegdheid, welke op dit stuk het Vorde
ringsbesluit Woonruimte aan den burge
meester heeft toegekend; 

adt het Besluit naar zijn tekst den burge
meester bij het uitoefenen van de hem toe~ 
gekende bev~dheid een niet beperkte vrij• 
heid laat wat betreft de beoordeling, welk 
perceel voor vordering door hem in aanmer
king komt; 

dat echter van een bevoegdheid als de on ... 
derhavige niet een ander gebruik gemaakt 
mag worden dan tot de doeleinden, waar" 
voor die ·bevoegdheid is gegeven; 

dat de rechter, die bevindt dat kennelijk 
dit laatste het geval was, een oordeel geeft 
over de rechtmatigheid van 's burgemees
ters handelen, immers beslist, dat dit ~ 
delen niet gedekt wordt door de wettelijke 
bepalingen, waarin die ·bevoegdheid ia toe
gekend; 

dat de eerste grief van het middel .dus- ·ten 
onrechte klaagt, dat het Hof zoude hebben 
geoordeeld over een punt, dat niet te zijner 
beoordeling zoude staan; 

0. dat de tweede grief betoogt, dat nu 
hier is gevorderd ten· behoeve· van Downa, 
omtrent wien feitelijk ia vastgesteld, dat hij 
dringend woonruimte behoefde, de burge
meester niet een verkeerd gebruik zou· heb
ben gemaakt van de hem gegeven bevoegd
heid, terwijl het motief waarom hij juist het 
huis van van Spingelen heeft gekozen als 
object van de vordering, -irrelevant is voor 
de beoordeling. of hij binnen de grenzen van 
doél en strekking van het Vorderingsbealuit 
bleef; 

dat de Hoge Raad ook deze grief onge
grond acht; 

dat het doel van het Vorderingsbealuit 
Woonruimte geheel overeenstemde met dat 
van de daarop gevolgde Woonruimtewet 
1947, in welker considerans dit doel - beter 
dan in die v,an het Besluit - is omschreven 
ala: uhet bevorderen van een doel.matige 
verdeling van de woongelegenheid"; ~ 

dat uit deze strekking van het Besluit 
voortvloeit, dat, als de burgemeester wil 
overgaan om voor burgerpersonen, die 
dringend woonruimte behoeven, .zijn be
voegdheid uit te oefenen woonruimte van 
een ander te vorderen, hij bij het in aan
merking brengen daartoe van een bepaalde 
woning zich moet laten leiden door hetgeen 
een doelmatige verdeling van woongelegen
heid mcdebrengt; 

dat, laat hij zich· daarbij op- den voet, als 
door het Hof feitelijk is vastgelegd, leiden 
door andere drijfveren - zij het ook aan het 
algemeen belang ontleend - dan die welke 
naar de strekking der wet bij de keuze van 
het te vorderen object in aanmerking mogen 
komen, hij van zijn bevoegdheid tot vorde
ren een ander gebruik maakt dan tot de 
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doeleinden. waarvoor die bevoegdheid ge
geven ia; 

0. dat de derde grief aanvoert, dat het 
motief, hetwelk hier de vordering heeft be
paald - te weten dat voor de &evorderde 
woning door van Spingelen een te hoge huur 
in rekening werd gebracht - w~l strookt 
met doel en ,trekking van het V orderings
besluit; 

da otok deze grief f-lt, daar het euvel 
van het vragen van te hoge huren in .andere 
wettelijke bepalingen zijn bestrijding heeft 
gevonden, tot de daarin voorziene maatrege
len niet behoort het vorderenvan de aldus 
verhuurde woonruimte ten behoeve van 
derden, terwijl het Vordcringsbesluit dezen 
maatregel wel invoert doch slechts voor een 
doelmatige verdeling van woongelegenheid; 

0. dat geen der grieven tot caaatie kan 
voeren; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt den Burgemeester in de kos-

ten. (Salaris f 450). 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
In verband met de vraag welk recht toe

puelijk is, acht ik het wenselijk allereerst 
de stelling te bespreken, welke in de laatste 
alinea van het middel is opgenomen, en de 
vraag onder ogen te zien of in dit geval het 
Vorderingsbesluit Woonruimte dan wel de 
Woonruimtewet 1947 (H 291) in aanmer
king moet worden genomen. 

Feitelijk staat vast, dat de vordering ge
daan is, terwijl het Besluit gold. Zowel het 
vonnis als het arrest sijn gewezen nà het 
inwerkingtreden der Wet, welke op 1 Oc-
tober 194 7 plaats vond. 

Het slot van het middel vordert uitlegging 
der art.. 32 en 33 lid 3 sub c en d der Wet, 
daar het • stelt, dat de doelmatigheidsvraag 
niet ter beoordeling van de rechter staat, nu 
art. 33 bepaalt, dat vroegere vorderingen 
worden geacht uit kracht dezer wet te zijn 
ge.chied. 

M.i. is dea:e stelling onjuiat. Artikel 33 
zegt, dat vroegere vorderingen van kracht 
blijven en vooctaan dezelfde werking zullen 
hebben als in de wet voor de vorderingen 
thans is geregeld. Die vroegere vorderingen 
,ccdaan voor de totstandkoming der wet val
len daarmede echter niet onder de regeling 
van art. 32 van deze wet. 

De geschiedenis der wet is op enkele pun
ten verwarrend. Mr R. van Oppen wees 
daarop uitvoerig in zijn artikel over de 
Woonruimtewet 1947 (N. J. B. 1948, bi. 93), 
en zette uiteen, dat ook de Minister bij de · 
behandeling niet steeds hetzelfde standpunt 
heeft ingenomen (blz. 97). Onder de ,,rechts
gevolgen" genoemd in art. 33 valt de bepa
ling van het tegenwoordige art. 32 niet, en 
het ia niet te aanvaarden, dat deze Wet aan 
vorderingen, welke v66r sij be1tond on
rechtmatig en onwettig waren, kracht zou 
hebben willen geven. Het wil mij voorkomen, 
dat uit ICJloemde bepalingen slechts voort-
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vloeit, dat vroegere vorderingen van kracht 
blijven, indien zij op de juiste, v66r de Wet 
geldende wijze waren gedaan. Ik kan mij dus 
niet aansluiten bij de bedoeling van dit mid
del, als zoude de vordering krachtens . het 
Besluit bij wege van fictie tot een vordering 
krachtens de nieuwe wet zijn gemaakt,. 
waarop art. 32 der Wet van toepassing is, 
met het gevolg, dat deze vordering krach
tens het Woonruimtebesluit geacht 1;ou 
moeten worden een doelmatige verdeling 
van woonruimte in de gemeente te bevorde
ren, waartegen het leveren van tegenbewijs 
voor de rechter in burgerlijke %&ken niet is 
toegelaten. . . 

Voor het Hof heeft de tegenwoordige ver
weerder onder meer als grief aangevoerd, 
dat de rechter het oordeel heeft over de 
vraag, of de burgemeester binnen de gren
un door tebt, doel en strekking van het 
Vorderingabesluit gesteld, is gebleven en 
dat de President der Rechtbank deze vraag 
ontkennend had moeten beantwoorden -
onder meer - gezien het feit, dat de burge
meester gevorderd heeft op grond, althana 
mede op grond van ájn mening, dat door 
van Spingelen voor de genoemde pera!len 
ontoelaatbaar hoge huren werden berekend. 

Het Hof verenigde zich hiermede, enz. 
Het in cassatie in het eerste onderdeel 

van het middel opgeworpen bezwaar, vormt 
een beroep op de woorden van art. 1 van het 
Vorderingsbealuit, zoals dit luidt sedert de 
Wet G 123 volgens hetwelk de Burgemees
ter het gebruik kan vorderen van daarvoor 
naar .sijn oordeel in aanmerking komende 
woningen. 

Het Hof %ou ten onrechte de motieven, 
welke aan het oordeel van de Burgemeester 
ten grondslag lagen in .zijn beschouwingen 
hebben betrokken en op grond van de beoor
deling daarvan de vordering onrechtmatig 
hebben verklaard. 

Het middel zegt, dat de rechter niet mag 
oordelen over de vraag welke woning voor 
vordering in aanmerking komt, hetgeen 
het Hof naar zijn mening echter ook niet 
gedaan heeft. Het heeft een beslissing ge
geven over deze woning en is van oordeel, 
dat e~n vordering van een bepaalde woning 
slechts wettig is, indien de keuze daarvan 
niet bepaald wordt door belangen - in dit 
geval te hoge huunom - welke buiten doel 
en strekking van het vorderingsbesluit 
staan. De Burgemeester had een hoofdwo
ning en een .zomerhuis gevorderd. Uit het 
arrest blijkt, dat het hoofdperceel alleen voor 
bewoning door een bepaald persoon was ge
vorderd. terwijl het zomerhuis verlangd werd 
om de daar reeds inwonenden goedkoper te 
laten wonen. 

Ten opzichte van dit zomerhuis is dus 
sprake van een vordering, die geheel buiten 
het Vorderingsbealuit ligt. 

Het Hof stelt vaat in de bovenvermelde 
overweging, dat in• elk geval aangenomen 
moet worden dat de keuze der vordering 
van de hoofdwoning uitsluitend bcpaaJd is 
door het feit van de te hoge huurprijL Wel 
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heeft de Burgemeeater voor het vorderen 
van die woninc nog twee andere beweeg
redenen opgegeven, doch het Hof stelt deze 
ter zijde in dexlide beechouwing. Het Hof 
neemt naar mijn opvatting dus terecht aan, 
dat hier is gehandeld in strijd met doel en 
atrekking 'Y1ln het Besluit, dat woonruimte
vudeling wenst te regelen en zich niet in
laat met huurprijzen, waa1Voor de regelen 
der Prijsbeheersing gelden. 

Het tweede middel bevat de stellingen dat 
de bedoeling van de Burgemeester niet ia 
1trijd is met het doel van het Vordaingsbe
aluit en dat, gesteld al dat het anders mu 
.zijn, er toch geen d~urnement de pouvoir 
ia, om.dat het objectieve element, het qua 
woonruimte Tffdeling onaanvaardbare re
sultaat ontbreekt. 

De geachte pleiter voor eiser beeft hij 
deze stellingen scherp uiteenceset, dat met 
betrekking tot het d&oumemeat de pouvoir 
twee elementen te ondencheiden si.ja, een 
eztern object element en een iatlnl, wb
jectief. 

Hij verwees hierbij o.a. naar Jke, Les 
principes gEnhau:x: du droit admmiatratif, 
3e ed. bis. iss. naar Ripert, Le~ morale, 
Nrs. 98, vlg., naar Duez:, Lea acta ck gou
vernement, blz. 208, en naar J081C!lUld, De 
!'esprit des clroits et de leur relativiti, 2e 
cd. blz. 314 vlg.). om tot de slabom te ko
men, dat de vordering in haar geheel ia te 
beacbouwen, en dat de bedoeling van de 
vordering in dit geval was woonruimte te 
venchaffen aan een bepaald guin, en niet 
om YaWeerder te beletten te hoge huren te 
wacen-

Ik kan echter uit dit arrest niet 1uen, dat 
de 'ftJl'derinc .zou hebben plaatl gevonden, 
om aan het daaqeaoemde ge.in woomuim
te te verxbaffen. Andere beweegredenen 
apeekle:D daarnaast een l'Ol. en het Ho( zegt 
nadrukkelijk, dat de keuze van het object 
der vorderiag in dese uitsluitend bepaald 
is door het feit Tail de te hoge lnml'. 

Ik acht ondel' de wairi:ng van het Vorde
ring1bealmt de taak van de nd:lter be
perkt tat het onder.roek van de vraag ei de 
burgemeester met zijn vordering is gegaan 
buiten doel en atreldr:ing van llet Beduit. 
Wanneer blijkt. dat dit het geval ia, dan n 
er een onrechtmatige daad ppleesd. Ik 
meen dan ~ dat de Burgemeester om
tn:llt njn beueepcdenen zo veel heeft me
deegdeeld, dat hij daaronder aan het Hof ge
legenheid heeft ~even in een na:ler on
denoek te tredm ,en tot de slot80D1 te ko
men, tawijl bd sicb onthield - zoal. zija 

.. plicht wa1 - 'van de beoordeliq' der doel
matipeid der voräaiJc, dat dele YOrderillc 
nm deze bepaalde woning niet op het Be
aluit bematte, dm amedttm~ WIIL 

Het derde onderdeel betoogt, dat vorde
ring van een woaiac op graad dat een te 
hoge huur in rekening wordt gebracht, valt 
ander bet: doel Y11D het Vorduiacabcaluit, 
oindat een doelmatige verdeling vm de be
schikbare woonruimtie ia gevaar wordt &&
bracht door het in rebainc brengen van 
ontoelaatbaar hoge huurprijzen. 
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Toegegewn lam worden, dat huuprija
opdrijvinc een gezonde verdeling der woon
ruimte in de weg kan ataan, docb naar mijn 
Gp'V'atting diende het Vordcriapbesluit, zo.. 
als ik reeds heb uiteenga-et, niet tot weg
nemimg van dit euvel. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, c::oacludeer ik tot ver
werping van het beroep en veroordeling 
van eiaer 1in de ko.ten dezer procedure. 

(N. J.) 

18 Januari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Sr. art. 40; Buitengewoon Be
aluit Arbeidsverhoudingen 1945, artt. 12, 
21). 

Het Buitengewoon Besluit Arbeid■-
~hoadingen 1945 ia door de Kroon~ 
gevaardigd te.n tijde dat tengevolge van 
buitengewone om1tandigheden de geza
menlijke uitoefening van de wetgevende 
macht door de Kroon en de Staten-Ge
neraal niet mogelijk wa1. De Kroon was 
tot het uitvaardigen van maatregelen 
van wetgevenden aard bevoegd, wori:o-
ver w1b, zonder dat het hente1 dier 
samenwerking kon worden afgewacht, 
door de omstandi1heden geboden WIII. 
In het middel wordt niet 'bet:oGcd - en 
terecht niet - dat deze gebodenheid 
niet aanwezig kan sijn geweest, derhalve 
kan de klacht omtrent het ollftrbindead 
:lijn van art. 12 niet l1agen. 

De rechtalaacht, waarvan in den 
tweeden .da van art. 12 Buiteagew. Be-
9luit Arbeidlftmoadingen lMS •pra~ 
ia, brengt niet mee de toepaadijkbeid 
van art. 2 lid 2 van de Wet op het alge
meen verbindend en onwabi.ndend ver
ldaren van bepalingen. van collectieve 
arbeidsovereenkomsten (de i,erbindead
wirldarillg be-perkend t.ot ten hoopte 
twee jaal'), immen de na dat lid ,gege
ven regeling sluit aan aan het bepaalde 
in art. 19 van de wet op de collectieve 
arbeidsovereenlmmst en een oivereen-
bmstig voonchrift ontbreekt in voor
noemd buitengewoon bealait. 

Het middel, - klagend dat vergun
DÎllg wu -.erleeud tDt de afwijkende 
loanbepaling ea req.n zich slechts niet 
,gehoaden hebben aan de daarbij gestel
de voorwaardea -, faalt, daar voor af
wijking van de bindend vastgestelde re
lcmll ingnolge m:t llllltste lid vaD art. 
17 van het Buiteagewoan Besluit Ar-
1beidftoahoudingen 1945 voorw■anlelijk 
tt,eatemming was verleend en vastataat, 
dat de geatelde '900nftWde met il na
geleefd. 

De grief dat de Pobecbtn het beroep 
op Oftffllacht ~nder moti'Rring ia 
-.,oorbijarepan millt feiteli1laen grondslc,. 
daar diem oordeel dat men kan nalaten 
t.e oaderaemea en ,dat de geatelde over
machtsfactoren door de wetgever zijn 
.ooniea, de ftdenen behelsen waarom 
dit baoep ia alg~ De gestelde on
mogelijkheid om. gezien de ingewikkeld-
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heid van het bedrijf, de door de Rijks
bemiddelaars gestelde voorwaarden na 
te komen, kan slechts tengevol,le heb
ben, dat de regeling van lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden in het; bouwbedrijf 
door req.n is na te leven. Door req.n .sijn 
1een feiten aangevoerd waaruit kan vol
gen dat bepaaldelijk in hun bedrijf het 
inachtnemen dier regeling een toestand 
zou doen intreden, die hun beroep op. 
ovamacht, wat er overigem .sij van de 
redengeving van den Pol.rechter, zou 
rechtvaardigen. (Anden: Adv.-Gen. 
Langemeijer ). 

Qualüicatie verbeterd. 

Op het beroep van 1 °. K. P., uitvoerder 
in het Bouwbedrijf, voorzitter van de Coö
peratieve Vereniging: Arbeiden-Coöperatie 
voor het uitvoeren van Bouwwerken Rotter
dam, U.A. 
• 2°. J. J. W., aecretari1 van genoemde 
vereniging, . 
- 3°. D.P., penningmeester der 1enoemde 
vereniging, allen wonende te Rotterdam, 
req.n van cassatie tegen een mondeling von
nis van den Politierechter, als bedoeld in art. 
5 van het Besluit ber. econ. delicten bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 25 Maart 
1948, waarbij de req.n ter zake van "overtre
ding van het bepaalde bij of krachtenl het 
art. 17, te lid Buitengewoon besluit arbeids
verhoudingen 1945, vijfmaal gepleegd", met 
aanhaling van de artt. 12, 17, 21, 28, ·29 van 
dit Besluit en 23, 63, lees: 62 en 91 Sr., zijn 
veroordeeld ieder tot vijf geldboeten, elk van 
150 plden. elke boete te vervangen door 
twee weken hechtenis. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen;. 
Gelet op de middelen van caaatie, namens 

de req.n voorgesteld bij achriftuur en lui
dende: 

I. ,.S., althans v. t. van de artt. 56 en 57 
der Grondwet, 350 en 351 Sv., 

doordat de Econ. Politierechter het be
wezen verklaarde ·een strafbaar feit heeft ge
oordeeld. 

Zulks ten onrechte, daar de door het Col
lege van Rijbbernidde~ vastgestelde 
,,Regeling van lonen. en andere arbei.clavoor
waarden in het Bonuwbedrijf" geen rechts
k-r-acht heeft. Deze regeling zou haar rechts
kracht moeten ontlenen aan het Besluit van 
5 Oct. 1945, houdende vaatstellinc van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945, welk besluit in art. 12 het College vàn 
Rijkabemiddelaars bevoegdheid geeft zoda
nige regelingen vast te stellen. Dit artikel 
is echter onverbindend, immers in strijd met 
de Grondwet, welke de uitvoerende macht 
aan den Koning opdraagt en. generlei be
YDegdheid aan den Koning geeft om wet
gevende macht op te dragen aan andere or
glinen;" 

II. .,S., althans v. t. van art. 12 van voor
meld Bealuit van 5 Oct. 1945, 350 en 351 Sv., 
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doordat de Econ.. Politierechter het be
wezen verklaarde een strafbaar feit heeft ge
oordeeld. 

Zulks ten onrechte, daar ingevolge bedoeld 
art. U de regelingen van het College van 
Rijksbemiddelaan dezelfde rechbkracht 
hebben ale krachtens de Wet op het alge
meen verbindend en onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsover
eenkomsten verbindend verklaarde bepalin
gen, welker rechtskracht door de Wet beperkt 
ia tot -een tijdvak van twee jaren. De rege
ling -in kweatie is in werking getreden op 12 
Nov. 1945 en heeft mitsdien op U Nov. 1947 
haar rechtskracht verloren;" 

111. ,,S., althans v. t. van art. 12 en art. 
21 van voormeld Besluit vanS Oct. 1945, 
350 en 351 Sv., 

doordat de Econ. Politierecht.er heeft be
wezen verklaard, dat de ver.zoeken aa-n P. 
J. van Hcmert, G. van Diggelen en J. H. 
Kranendonk hebben · toegekend lonen, die 
afweken van de regeling voor arbeidslonen 
en andere regelingen in het bouwbedrijf. 

Zulks ten om-echte, ·daar aan verzoeken 
vergmming was verleend door het College 
van Rîjbberniddelaara om deze lonen te be
talen, immen vergunning was verleend 25 % 
boven het basisloon te betalen, hebben ver
zoekers zich niet gehouden aan de verdere 
bepaling. die bij deze vergunning gesteld 
wa11, welke feitelijk echter niet strafbaar ia;" 

IV. ,,S., althans v. t. van art. 40 Sr., 358 
en 359 Sv., 

doordat de Econ. Politierechter het uit
drukkelijk door ver.zoekel'B voorgedragen be
roep op overmacht zonder, althans .zonder 
voldoende motivering, is voorbijgegaan. 

Verzoeken hebben bij de Econ. Politie
rechter uitdrukkelijk aangevoerd, dat in de 
concrete feitelijke omstandigheden naleving 
van de norm redelijkerwijze niet van hen kon 
WOl'den gevergd en dat sij tot de 1eïncrimi
necrde handeling gèbracht zijn door een 
drang, waaraan men geen weentand behoeft 
te bieden. omdat, wanneer verzoeken niet 
.zodanig gehandeld hadden, het door hen be
stuurde bedrijf zou zijn teniet gegaan;" 

0. dat bij het bestreden vonnie, met quali
ficatie en 1trafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de telastelegging ten laste van 
req.n is bewezen verklaard, dat de Coöpe
ratieve vereniging "Arbeiden-Coöperatie 
voor het uitvoeren van bouwwerken Rotter
dam U.A." in en/of omstreeks de loomveek 
van 17 tot en met 22 Nov. 1947 te Rotter
dam, in elk geval in Nederland, als werkge
ver (in .de zin van na te noemen Regeling) 
van na te melden werknemen (in de sin 
van na te noemen Regeling), voor welke al
daar ( Gemeenteklasse 1) in de onderneming 
van genoemde vereniging werkzame volsla
gen en valide w~knelnen bij de krachtens 
art. 12 van het Buitengewoon Besluit Ar
beidsverhoudingen 1945 door het College 
van Rijksbemiddelaars bindend vastgestelde 
,,Regeling van lonen en andere arbeidsvoor~ 
waarden in het Bouwbedrijf (B. & U. en 
W. S. W .)n het loon was vaatgesteld, over 
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gemelde week aan die werknemen, die in 
die week gedurende 48 uren, deels we~ deels 
niet in tarief-, 11tuk- of aangenomen werk; 
ar-beid verrichtten in die onderneming, heeft 
toegekend de navolgende lonen: 

aan de metselaar P.J. ván Hemert f 54,- · 
aan de opperman G. van Diggelen f 50,40 
aan de timmerman J. H. Kranendonk f 54,-
aan de timmerman G. Kieviet f 4 7 ,52 
aan de opperman H. de Rooy f 44,16 

in elk geval . aan gemelde werknemers heeft 
toegekend lonen, die afweken van genoemde 
Regeling. 

De door die -werknemers in die onderne
ming verrichte werkzaamheden waren -ZO-=
datlige, dat zij vielen onder de werkinga-
sfeer van genoemde Regeling; vermeld on
der Burgerlijke en Utilitcritsbouw, althans 
onder Water-, Spoor• en. Wegenbouw, al
thans onder beide. 
• Verdachten gaven opdracht tot het toe-

kennen van die afwijkende lonen;•' 
0 .. dat het eerste middel de grief bevat dat 

de door het College van -Rijksbemiddelaars 
vastgestelde regeling van lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden in het bouwbedrijf ieen 
rechtskracht heeft, daar het aan deze rege
ling ten grondslag liggende art. 12- van hèt 
Bui~ewoon besluit arbeidaverboudingen 
1945 ·onverbindend is als strijdende met voor
schriften der Grondwet; 

dat voormeld besluit van 5 Oct. 1946 (lees 
1945, Red.) door de Kroon is uitgevaardigd 
ten tijde dat .tengevolge van buitengewone 
omstandighechm de gezamenlijke uitoefe
ning van de wetgevende macht door de 
Kroon en de Staten.Generaal niet mogelijk 
was; , 

dat- de Kroon tot het uitvaardigen van 
maatregelen ·van wetgevenden aard bevoegd 
was, voorzover zulks, zonder dat het herstel 
dier samenwerking kon worden afgewacht; 
door de omstandigheden geboden ·was; 

dat in het middel niet wordt betoogd - en 
terecht niet - dat deze gebodenheid niet 
aanwezig kan sijn geweest en de klacht 
omtrent het onverbindend zijn van voormeld 
art. 12 derhalve niet kan slagen; 

0. omtrent het tweede middd, 
dat de rechtakracht, waarvan in den twee

den zin van voornoemd art 12 sprake ia, niet 
de toepa11elijkbeid meebrengt van het twee
d~ lid van art. 2 van de wet op het. algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren van 
bepalingen van collectieve arbeidaovereen• 
komsten: dat toch de in· dit lid gegeven rer
geling aansluit aan het bepaalde in art. 19 
van de wet op de collectieve arbeidsovereen
komst en een overeenkomstig v~ft in 
voornoemd buitengewoon besluit ORtbreekti; 

0; dat ook het derde middel faalt, daar 
voor afwijking van de bindend vastgestelde 
regeling ingevolge het laatste lid van art. 17 
van voormeld ·besluit voorwaardelijk toe
atemmi.ng was verleend en va~t. dat de 
gestelde voorwaarde ni~ is nageleefd; dat 
derhalve afwijking van de regeling in de ver
te~· toestemming geen grondslag vindt en 
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het verbod, bedoeld in het eerste lid van 
voormeld art. \ 7 geldt; 

0. nopens het vierde middel, 
dat namens req.n is betoogd "dat zij niet 

strafbaar zijn door overmacht bestaande uit 
het gevaar van verloop der arbeiders, en de 
onmogelijkheid om, iezien de incewikkeld
heid van het bedrijf, de door de Rijksbe
middelaars gestelde voorwaarden na te ko
men. Ook is het uitgeslote~ aan bekwame 
arbeiders, die. niet in tarief werken, de toe
slagen te onthouden, die hwi collega's ont~ 
vangen"; 
. dat de Politierechter de volgende be1lis
sing te dien aa11%Ïen heeft gegeven: ,,ver
werping van het beroep op overmacht, daar 
men in dit geval door dispenaatie te vragen 
en te verkrijgen de moeilijkheden kan over
winnen, of. zo dit onvoldoende i1, kan .na
laten te ondernemen. De gestelde over
macht.factoren zijn door de wetgever voor
zien. De Rechter is in zulk een geval niet 
gerechtigd op grond van ovamach1;. de wet
telijke voorschriften buiten toepassing te 
la~n, daar hij dusdoende de innerlijke waar
de of billijkheid der wet .zou beoordelen. Hij 
.zou een beroep op overmacht slechts kunnen 
aanvaarden, indien er dispensatie door Rijks
bemiddelaars op kennelijk onjuiste gronden 
zou zijn geweigerd waarvan in casu niet ·is 
gebleken; • 

dat de grief dat de Politierechter het be-. 
roep op overmacht zonder motivéring is 
voorbijgegaan feitelijken grondslag mist, 
daar diens voormeld oordeel, dat· men kan 
nalaten te ondernemen en ·dat de gestelde 
overmachtsfactoren door de wetgever zijn 
voorzien, de redenen behelzen waarom dit 
beroep is afgewezen; 

dat de gestelde onmogelijkheid om, gezien 
de ingewikkeldheid van het bedrijf, de door 
de Rijksbemiddelaars gestelde voorwaarden 
na te komen, gelijk t.a.v. het derde middel is 
overwogen, . slechfil tengevolge kan hebben, 
dat de voormelde regeling van lonen en an. 
dere arbeidsvoorwaarden in het bouwbedrijf 
door :req.n is na te leven; ·. 

dat door req.n geen feiten %ijn aangevoerd 
waaruit kan volgen dat bepaaldelijk in hun 

. bedrijf het inachtnemen dier regeling een 
toestand zou· doen intreden, die hmi beroep 
op overmacht, wat er overigens zij van de 
de redengeving van den Po1iti:erechter, .zou 
rechtvaardigen; 
· dat mitsdien ook ·het laatste middel niet 
tot cassatie kan leideo-; 
.. 0. ainbbbalvc: 

dat de qualificatie niet geheel Juist ia en 
behOOTt te , luiden: opdracht geven tot het 
begaan door of vanwege· een rechtaJjenO<m 
van de overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens art. 17, te lid van het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, 
vijfmnl gepleegd; · . 

Vemietigt -de, bestreden uitspraak enkel 
wat bebdt de aan het bewezenverklarde 
gegeven benaming; 

Rechtdoende krachtena art. 105 der Wet 
R.'O.: 
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Qualificcert het bewczenverldaarde als 
voormeld; • 

Verwerpt het beroep voor het OYerice. 

Anders t.LV. het laatstgenoemde caNat:ie,.. 
middel de Adv.-Gen. Langemeijer. die in 
verband met de gestelde middelen opmerk-
te: • 

,,Middel I komt mij ongegrond voor. Het 
heropent de oude ltrijd over delegatie van 
nadere regeling aan ambtenaren, waarvoor 
ik mag Terwijzen naar Kranenburg, Staats
recht 6e druk, Deel I blz. 105 e.v. en v. cl 
Pot. Staat:sft:cbt 2e druk blz. 316-319. Het 
debat is mj ijdel De wetemchap beeft bier 
linda enige tijd algemeen de dringende prac
tiache nooda:ûelijkheid de doonlag laten ge
ven ten gumte van de op zichzelf wellicht 
niet zo sterke theorie, volgens welke de wet
gever zich kan beperken tot het vastleggen 
van hoofdlijnen en door dit te- doen de na
dere regeling, die hij aan een ambtenaar 
ovvlaat ,tot uitvoering kan stempelen. Deze 
redenering geldt gelijkelijk voor de gewone 
wetgever en voor de Koning destijds han
delende in sijn hoedanigheid van noodwet
gever. 

Ongegrond achijnt mij ook middel II. Ken
nelijk .ziet art. 12 ,yan het Buitengewoon 
Besluit Arbeidaverb-,.:wlingen, waar het aan 
de regelingen van Rijkabemiddelaan gelijke 
rechtalr:racht toekent ai. aan algemeen ver
bindend Terklaarde collectieve arbeidaover
ecnlromaten op de aard dier recbtlkracht, 
niet op de beperkte duur dier rec:htakracht, 
gelijk art. 2 van de Wet op het a]cemeen 
verbindend en onverbindend verklaren van 
coUectieve ar~m. die kent. 
Dit blijkt duidelijk wanneer lMn bedenkt, 
boe laatstgenoemd YOOnChrift deel uitmaakt 
van een regeling in die wet, die aamenhangt 
met art. 19 van de Wet vaïl 24 Dec. 1927, 
S. 415 en waarin de tijdbeper.lrins thuis be
hoort. welke secelinc in het Buitlmllewoon 
Bealoit Al-beidaverboodingen geen tiegen
bager heeft. 

Ongegrond schijnt mij ooit middel 111. De 
lonen in dit geval weken inderdaad af van 
de toepasselijke re,eJing. Zij mocbtefl daar
van afwijken .krachtens verleende vergun
niag. Aan deze vequnning was echter een 
YO<>rwaarde w:rboadcn,. waarvan V8111btaat, 
dat zij niet naseleefd ia. In di~ ceval •old de 
vergwming tot afwijking niet en gaf de rech
ter met juiatheid de rechtatoestand weer door 
bewezen te verklaren,. dat van de n:celidg 
afwijkende lonen waren uitbetaald. Als be
wezen verklarinc .zou dit op ncb:lelf ook dan 
ulfs juist geweClt .sijn. indien de voorwaar
de Yall de ,yerguoning wB was nqeieefd. 
Slechts de strafbaarheid Taft het bewezen 
verklaarde zou dan sijn ~evallea.. 

Middel IV naakt de k-=rn der Aak. Nu 
verdient opmerking, dat htt praces-vubaal 
van de nttinc melding maakt van twee ver
weren, namelijk vooreerst het beroep op de 
stelling dat req.n hun arbeiden alleea aan 
het werk konden houden doet ia venchil
lende gevallen hogere dan de toegelatlm. Jo-
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nen t.e betalen, maar bovendien het betoog, 
dat .sij de adminiatratieYe voorwaarden, bij 
voldoening waaraan zij in 1ommiee gevallen 
de betaalde lonen inderdaad, namelijk krach
tens vergunninl, betalen mocht.en, we,iena de 
ingewikkeldheid van het bedrijf niet konden 
naleven. 

Nu zeet de weuleaging van het beroep 
op overmacht door de rechter niet duidelijk, 
of zij op beide verweren slaat. De redenering 
maakt echter de indruk slechts op het eerste 
betrekking te hebben. In verband daarmee 
zou ik haar ook voor volkomen juilt hou
den. Op het tweede verweer daarentege!l 
past áj niet en ik neem aan, dat sij daar
voor ook niet bedoeld ie. Dan echter is ten 
UJUien van dat verweer art. J 58 lid 3 Sv. 
niet nageleefd. 

Op die grond condudeer ik tot vernieti
ging van het vonnis waarvan baoep en ver
wijz:ing naar het Gerecht.mof van het rea-
90rt taieinde de zaû opnieuw te berechten 
en af te doen." 

(N. J.) 

l Februari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Arbeidswet 1919, art. 76). 

Een juwte uitlegging van art. 76, le 
Jid der ./ubcidswct 1919 brengt mee dat 
ook bevelen en maatregelen •-rvan 
werkstaking en ermtice schade voor het 
bedrijf sijn te duchten, niet onder alle 
omstandigheden van de in dat voor-
1Chrift bedoelde nodi&e bevelen en 
m.aat:rqelen zijn uitgesloten. 

Op het beroep van den Proc.-Oen. bij den 
Hogen Raad der Nederlanden. req. van cas
aatie in het belllfll der wet van een vonnis 
der Rechtbank te Almelo van 20 April 1948, 
houdende bevestiging in hoger beroep met 
verbetering ftD gronden van een vonnis 
van den Kaatomec:htll!:r te Almelo, gewezen 
op 12 Dec. 1947, waarbij Ch. H. &. H. J. G., 
indu~ wonende te Stad-i;>elden is mj
geaproken van het hem t.elaate gelecde. 

De Hoge Raad, em.; 
Gehoord de voordracht en de wrdering 

van den Adv.-Gen. Langemeijer ter terecht
sittiQK; 

Oehaord het wenlac van den Raadaheer 
Rombacb; 

0. dat aan den verdachte is telute ,gelegd: 
dat bij in de 1emeente Borne cp Maandag 
20 Oc:t. 194 7 omatreelr:s 17 uur en 20 minu
ten, althans tu•en 17 uur 20 minuten en 18 
uur ai. lioófd en bestuurder van een oader
nem:ins, waarin het apinnen- en wevaabe
drijf werd uitgeoefend, in welke onderneming 
Op dat tijdstip arbeid werd venicbt door een 
aantal in de telutelel&ing genoemde arbei
den, 11iet zijnde ploegàrbt:iden, in een al
daar gelegen werkplaats dier onderneming 
niet heeft gezorgd, dat die arbeid niet werd 
ffS'richt, zijnde aan hem va-dachte de dato 
6 Oct. 1947 door het Hoofd van het 8e 
District der Arbeideinapectie met machtiging 
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fll1 den Directeur-Generaal van den arbeid 
vergunning verleend dat in de bovenge
noemde onderneming ingevolge art. 2 8 der 
Arbeidswet 1919 in afwijking van het be· 
p"lde bij art. 24 lid 1 der Arbeidswet 191~, 
tot 1 Oct. 1948 door alle arbeiden, behal~ 
de ploegarbeiders, arbeid wordt verricht, 
gedurende 8¾ uW' per dag CQ 48 uur per 
week volgen• ondentaande werktijdregeling: 

Maandag tot en met Vrijdag van 7-8¾; 
9-12¼ en 13~/z-17¼ uur en Zaterdag van 
7-11¾ uur, onder voorwaarde dat op geen 
andere uren arbeid wordt verricht dan hier
boven is aangegeven; 

0. dat blijkens bat bevestigde vonnis de 
Kantonrechter zich onder meer de vraag 
heeh gesteld of verdachte heeft aangetoond 
dat hij aan .sijn in art. 7fi der Arbeidswet 
1919 nader omschreven verplichtingen in 
voldoende mate heeft voldaan; 

0. dat de Kantonrechter die vraag beva. 
tigend heeft beantwoord omdat &or de Tet"• 

klaringen ter terechaitting afgelegd door 
de door verdachte YOOtgebrachte getuipn 
genoegzaam is gebleken: J. dat met de Ne
derlandse S~rwegen een ~ling is ge
troffen, krac:htene welke de trein voor de 
arbeiders, die moeten reinn in de richtina 
Riet-Almelo op werkdagen, met uitzonde
dng van den Zaterdag, uit Borne vertrekt 
om 17 uur 20 minuten en die voor de arbei
den" die moeten reben in de richting Hen
gelo om J 7 UUF 2 minuten en 2. dat al het 
betreffend personeel bij gedrukte aanechrij• 
ving ••n IO Oct. 1947 ermede bekend is ge~ 
maakt, dat arbeid wnicht tutllîell 17 uur 15 
minuten en 18 uur van 13 Od. 1941 af niet 
mocht worden betaald en betaling van den 
arbeid ook inderdaad niet i1 geachied en op 
deze gronden van mening ia geweest dat 
niet •ettic en OYertuigend is bewuen dat 
verdaehte niet heeft gezorgd dat de in de 
dagvaarding omschreven arbeid niet werd 
verlicht en verdachte moest worden nij-. 
gesproken van het hem telaste gelegde; 

0. dat blijkens het' bestreden vonnis de 
Rechtbank: de ~elde gronden det Kan
tonrechters heeft overgenomen, doch daar
aan nog heeft toege-voegd: ,.dat bij de be
·handeling ter terechtzitting in hoger beroep 
weliswaar is cebleken. dat verdachte, indien 
bij, zoals hij het zelf heeft uitgedrukt, alles 
op aDes had ge%et. door ontslag van een aan
-tal arbeiders of het met politiehulp verwijde
Ien van de arbeiden, had kunnen '9'0orkomen 
dat de in. de dagvaarding aangegeven arbeid 
·werd venicht, doch de.ze maatregelen, welke 
naar voldoende aannemelijk is gemaakt, een 
werkstaking tengevolge zouden hebben ge
had, van verdachte niet ge-vergd konden w•• 
den; dat art. 76 van de Arbeidswet 1919 ge
wa,iende van de "nodige" bevelen, maatrege
len en middelen .hier~ kenaelijk bedodt 
zodaniere bevelen, maatregelen en middelen 
als in de gegeven ometandïtbe(lm redelijbl'• 
wijze van het hoofd of den bestuurder mogen 
worden ,,e,rfancd en welke in het algCD'lftll 
de nalering der vooqfeSChreffll beJ,alingen 
lcunnen ,rerzekeren; dat bi-j het onder.zoek 1 
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ter terechuittimg in ha&er beroep ia geble,. 
ken~ dat, in dezen zin opgevat, de nodige be,. 
velen zijn gege~, de nodige maatregelen 
zijn·· leJ'lOllleD, de nodige middelen zijn wr
achaft en het redelijkerwijze te vorderen toe
.richt is gehouden, kunnende verdergaande 
maatregelen. welke werkstaking en ernstige 
schade voor het bedrijf veroorzaakt zouden 
hebben, redelijkerwija van het hoofd of den 
bestuurder niet •orden .erhmgd" en aldus 
de daarvoor reeds gegeven gronden aanvul
lend, bij. voormeld thans bestreden vonni1 
de door den Kantonrechter 1egeven vrij. 
•pcaak heeft bevestigd: 

O. dat het middel van cassatie luidt: 
S. of v. t. van art. 7ti der 1vbeidswet 1919 

en voormelde vordering strekt ta- vernieti. · 
ging van voormeld vonnis in .aoverre daubij 
besliat ia dat uit de aangevoesde gronden 
voortvloeit dat verdachte de nodige bevelen 
heeft gegeven~ de nodice maatregelen beeft 
genomen. de nodige middelen heeft ver• 
echaft en het redelijkerwijze te vorderen toe
:&icht heeft gehouden om de naleving te ver-• 
zekeren van de be)llllinaen voor welker na• 
Jevinc hij volgens de telastelegging niet had 
ge%0rgd een en ander zonder dat de besli1-
aing op het cusatieheroep aan de rechten 
door partijen verkregc:n nadeel toebrengen; 

0. dat blijkens de toelichting req. welis
waar niet zover zou willen gaan dat aan den 
tffm ,,nodige" in YOOnneld art. 76 de ltrict 
letterlijke uit:Jeainc gegeven moet worden 
die zou mecbn:ngen, dat, wanneer %achter 
maatregelen niet helpen, de hardere~ die niet 
volstrekt onuitvoerbaar zijn. uit den aard 
del' zaak zijn geboden; dd.t .bij slechts be· 
twist, dat het niet r'edelijk zou zijn om van 
den werkgever te verlangen, dat hij een sta
king riskeert ten einde de wet na te leven; 
dat hij dit niet betwist omdat hij de nadelen 
die een n:aking vom' den werkpya kan 
medebrengen onderschat, maar omdat de 
tegengestelde opvatting nadelen voor de ge
hele sechtsorde ~ meebnnge~ die nog 
mindes- te aanvaarden .zijn; dat de conse
qflaltie van de leer van de Rechtbank im
mers zou wezen dat de arbeiden het in de 
hand souden hebben am een lluo onwelge
vallil wettelijke reaeli111 knlcbteloos te ma
ked; dat dit naar requinmtl marine onaan
vaardbaar •; dat onze recht.lorde de werk
daking 1U111vaa.rdt, hoewd deze een uit ju
ridisch oogpunt abnormaal venchijmel ia, 
in den gedachtengang dat .zij VOOI' arbeiders 
een teseawicht vormt tegen de ecoaomische • 
omstandighedm die hen bij het vaststellen 
de:r arbeidavoorwaarden tot de zwakkere 
pmtijca zouden m.alam; dat deze zelfde ratio 
zich niet doet gelden ter eec.htvMrdiging 
vn. stakifll all middel om te cmt.lU>mal aan 
maatregelen van den wetgever (de wetgever 
bij delegatie ea de uitvoer-cndê or1anen 
daaronder bepepcn); dat immen de wet
geve, ll10e1: pacht wordat te doen hetgeen 
het aJaemeen . belang naar best bereikbaar 
iazicbt eist; 
• 0. naar unlei:dina van àet. aldus tDcge
lichte middel, dat in bovenvermelde over-

43 
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wegingen der Rechtbank, in het bijzonder in 
het laatste gedeelte daarvan, de opvatting 
ia neergelegd, dat art. 76, le lid der Arbeids
wet 1919 aldus moet worden uitgelegd, dat 
het hoofd of de bestuurder ener onderne
ming en het opzichthoudend penoneel daar
van, voorzover het door hem met de zorg 
over de naleving der bepalingen is belast, 
aan de verplichting van naleving ~ zorg, 
die door of kracbtem venchillende artikelen 
van genoemde wet op hen .zijn gelegd, ateeds 
en onder alle omstandigheden geacht moe
ten worden te hebben voldaan, wanneer zij 
aantonen, dat zij met het geven van bevelen, 
het nemen van maatregelen, het venchaf
fen van middelen en het' houden van toe-

• zicht zover zijn gegaan dat nog verder 
strekkende maatregelen werkstaking en ern
stige schade voor het bedrijf veroorzaakt 
zouden hebben; 

0. dat deze uitlegging niet kan worden 
aanvaard; · 

0. dat een juiate uitlegging van genoemd 
art. 76. lelid der wet meebrengt dat ook 
bevelen en maatregelen waarvan werksta
king en ernstige achade voor het bedrijf zijn 
te duchten, niet onder alle omstandigheden 
van de in dat voorschrift bedoelde nodige 
bevelen en maatregelen zijn uitgesloten; 

0. dat derhalve de bevstiging der vrij
spraak van den verdachte op een verkeerde 
toepassing van art. 761 le lid der Arbeidswet 
1919 berust en het middel deugdelijk ia; 

Gezien de artt. 95 en 98 der Wet R. 0.: 
V cmietigt het bestreden vonnis in het be

l&Rg der wet, met bepaling dat deze caaaati~ 
geen nadeel zal toebrengen aan de rechten 
door partijen vcrlaegm 

(N. J.) 

1 Februari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Sr. art. 33; Besl. Bcr. Econ. De
licten art. 1). 

Art. 1, te lid onder Ild Besl. Ber. 
Econ. Delicten regelt de bijkomende 
straf van verbeurdverklaring in eigen 
bewoordingen, afwijkend van die van 
art. 33 Sr., waar het aan verbeurdver
klaring -onderwerpt de goederen met be
trekking tot dewelke - en niet waar
mede - het feit ia gepleegd. Deze rui
mere -omschrijving strookt geheel met 
aard en strcldri.ng van dit besluit, te we• 
ten om handelingen welke de vollmhui1-
houding in gevaar brengen, te bc1trijden 
met bepaaldelijk daartoe geëigende 
middelen en straffen. Het voormeld 
voorachrift vermeldt niet den eis "den 
veroordeelde tocbehorenden". Uit dit 
atil.nrijgen, gelet op de voormelde rui
mere omachrijving. en op de aard en 
strekking van het besluit, mag niet wor
den afgeleid, dat men daarbij zich over
eenkomstig de regeling van art. 33 Sr. 
heeft willen gedragen, maar moet inte
gendeel worden aangenomen dat men 
ook op voormeld punt anders heeft be
paald. 
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Op het beroep van den O. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam, req. van cas
satie tegen een mondeling vonnis van den 
Politierechter, als bedoeld in art. 5 van het . 
Bealuit berechting econ. delicten bij de An.
Rechtbank te Rotterdam van 24 Mei 1948, 
waarbij in hoeer beroep, behalve t.a.v. de 
strafoplegging, is bevestigd een mondeling 
vonnis door den Tuchtrechter voor de Prij
zen in het arr. Rotterdam op 5 Maart 1948 
gewezen, waarbij R. F., geb. H., van beroep 
filiaal-houdster, wonende te Schiedam, ter 
zake van: 1,bet niet nakomen van een voor
schrift gegeven krachtens de artt. 3 of 4 
van de Prijaopdrijvinga- en Hamsterwet 
1939". met aanhaling der artt. a, 4 en 12 dier 
wet, 1, 5, 11 van het Besluit berechting econ. 
delicten en 2 van de Prijzen.beschikking 
Texti~lhandel 1946, is veroordeeld tot een 
geldboete van 800 gulden met verbeurdver
klaring van het bij ambtsedig proces-ver
baal van den 18den Dcc. 1946 inbeslagge
nomene, te weten i pakken costuumstoffen 
met fournituren, hebben de Politierechter 
met te niet doen in zover van het vonnis 
van den eersten rechter, requirant (lees: 
gerequireerde, Red.) veroordeeld tot een 
geldboete van 300 KUiden. 

Conclusie van den A.-G. Langemeijer. 

Het door de Heer 0. van J. in deze zaak 
ingestelde cassatieberoep dient uitsluitend 
om van Uw Raad de beslissing te verkrij
gen, of de verbeurdverklaring, genoemd in 
art. 1 van het Besluit Ber. Econ. Delicten, 
ook goederen kan betreffen, die niet aan de 
veroordeelde toebehoren. 

Het voorschrift zelf zwijgt over deze vraag. 
De overwecende mening in de literatuur is, 
dat bij dergelijk zwijgen het begifisel van art. 
33 Sr. blijft gelden, volgens hetwelk alleen ei
gendom van de veroordeelde kan worden 
verbeurd verklaard (Pompe, Strafrecht, 2e 
dr., blz. 296; Simons leerboek I, No. 299.; 
Noyon Strafrecht, Se dr., aant. 7 op art. 33; 
iet! minder stellig v. Hamel-v. Dijck, blz. 
506). In tegengestelde zin sprak zich daar
e~tegen• uit de toenmalige Minister van 
Justitie bij de behandeling in de Tweede Ka
mer van hetgeen ie geworden de Wet van 28 
Juli 1920 Stbl. 619 (zie Noyon t.a.p.). Uw 
Raad heeft de vraag nog niet beslist, ook niet 
in verbatid met andere wettelijke voorschrif
ten dan het onderhavige. 

Hoewel ik nu in het algemeen van mening 
ben, dat de systematiek van onze wetgeving 
als geheel en tevens in het algemeen de 
rechtvaardigheid CÎICII om bij zwijgen van 
de wet het beginsel van art. 33 als van toe
paasing te beschouwen, zou ik toch niet 
meer zo ver willen gaan als bij mijn bewer
king van Noyon, waar ik meende dat alleen 
een uitdrukkelijk voorachrift tot een andere 
slotsom kan leiden. Een geval als het on
derhavige illustreert m.i., dat er soms reden 
kan zijn om een 1tilzwijgende afwijking aan 
te nemen. Die redenen zijn in dit geval de 
volgende. Art. 1 van -het Bealuit Ber. Econ. 
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Delicten vervangt als strafbepaling, onder 
meer vooral, de strafbepalingen van het 
Economisch Sanctiebesluit. Van de.se bepa
lingen handelt art. 3 over verbeurdverkla
ring en verklaart het uitdrukkelijk voor on
verschillig of de veroordeelde eigenaar is. 
Nu is er geen enkele reden om het blote 
stilzwijgen van het Besluit Ber. Econ .. De
licten uit te leggen als een uiting van de wil 
van de wetgever om op dit punt een wetswij
ziging aan te brengen ten gunste van eige
naars van goederen met betrekking waartoe 
een economisch · delict is gepleegd. Integen
deel, tegen consequent vasthouden aan het 
hoofdbeginsel pleiten op het gebied van de 
economische delicten wel bijzonder sterke 
gronden. Deze feiten toch worden meestal 
gepleegd in verband van een bedrijf, waar 
de delictshandeling al zeer gemakkelijk ver
richt kan worden door een ander dan de eige
naar van de goederen waarop zij betrekking 
heeft, terwijl dan toch de laatste mede schuld 
zal hebben aan of althans mede voordeel 
trekken zal uit het delict. 

Ik meen dus dat de grond om geen ver
beurdverklaring uit te spreken, een grond 
waarvan de politierechter uitdrukkelijk ver
meldt, dat zij de uitsluitende grond is, on
deugdelijk is. De genoemde overweging over 
het uitsluitend karakter van die grond maakt 
het naar mijn mening aan de Raad tevens 
mogelijk om aanstonds ten principale uit-

• eindelijk recht te doen. 
Ik concludeer mitsdien, dat Uw Raad het 

vonnis waarvan beroep vernietige voorzo
ver de beslissing omtrent de bijkomende straf 
betreft en te dien aanzien recht doende ten 
principale de in beslag genomen twee pak
ken costuumstoffen met garnituren .verbeurd 
ver klare. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur en luidende: 
"S. of v. t. van art. 1 Besluit berechting 

econ. delicten, door de verbeurdverklaring 
der in beslaggenomen goederen niet uit te 
spreken, op deze grond, dat die goederen 
niet aaJI. veroordeelde toebehoorden en ver
beurdverklaring mitsdien in strijd met de 
wet zou zijn, zulks ten onrechte, omdat in 
genoemd art. 1 onder meer als bijkomende 
straf wordt genoemd: ,, verbeurdverklaring 
van de goederen, met betrekking tot de
welke het feit is gepleegd of dewelke door 
middel van het feit zijn verkregen", welke 
woorden duidelijk aantonen, dat de wet
gever hier, met afwijking van het bepaalde 
in art. 33 Sr., een volledige omschrijving 
van de omstandigheden, waaronder ver
beurdverklaring kan plaats vinden, heeft 
willen geven, en over de eigendom in die 
omschrijving niets wordt vermeld, zodat de 
stelling, dat verbeurdverklaarde go~deren 
aan verdachte moeten toe behoren, met op 
de wet steunt;" 

0. dat met qualificatie als voormeld door 
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den eersten rechter is bewezen verklaard dat 
gerequireerde. handelende i:n haar hoedanig
heid van filiaalhoudster der N.V. Ned. Kle
ding Maatschappij te Amsterdam, in of om
streeks de maand September 1946 aan het 
publiek coupons costuumstof met voerings 
heeft verkocht, onder meer tegen de prijs van 
circa f 156 en circa f 149,50 per coupon, wel
ke prijzen hoger waren dan -toegelaten inge
volge art. 2 van de Prijzenbeschikking Tex
tielhandel 1946; 

0. dat de Politierechter voornoemd voor 
zoveel thans van belang heeft overwogen en 
beslist als volgt: .,,de rechter bevestigt het 
vonnis, waarvan beroep, behoudens t.a.v. de 
straf, welke Hij vernietigt en opnieuw recht
doende, bepaalt als bov~n en behoudens t.a.v. 
de bijkomende straf, welke Hij vernietigt 
zonder meer en wel uitsluitend op grond, dat 
niet bewezen is, dat de door de Tuchtrechter 
verbeurdverklaarde goederen aan verdachte 
toebehoren, zodat de verbeurdverklaring niet 
op de wettelijke voorschriften kon steunen"; 

0. t.a.v. het middel: 
dat art. 1. Ie lid, onder Ild van het Besluit 

berechting econ. delicten de bijkomende straf 
van verbeurdverklaring regelt in eigen be
woordingen, afwijkende van die van art. 33 
Sr., waar het aan verbeutdverklaring onder
werpt de goederen, met betrekking tot de
welke - en niet waarmede - het feit is ge
pleegd; 

dat deze ruimere omschrijving geheel 
strookt met aard en strekking van dit be
sluit, te weten om handelingen, welke de 
volkshuishouding in gevaar brengen, te be
strijden met bepaaldelijk daartoe · geëigende 
middelen en straffen; 

dat voormeld voorschrift, anders dan art. 
33 Sr., niet den eis vermeldt, ,,den veroor
deelde toe behorende" ; 

dat uit dit stilzwijgen, gelet op de voor
meld ruimere omschrijving, en op de aard 
en strekking van het besluit, niet mag wor
denafgeleid. dat men daarbij zich overeen
komstig de regeling van art. 33 Sr. heeft 
willen gedragen, maar integendeel moet 
worden aangenomen dat men ook op. voor
meld punt anders heeft bepaald; 

0. dat mitsdien het middel gegrond is en 
de beslissing van den Politierechter, dat te 
dezen een verbeurdverklaring niet op de wet 
kan worden gegrond, niet in stand kan blij
ven; 

Venûetigt in zover het vonnis van den 
Politierechter; 

Rechtdoende krachtens art. 10S der Wet 
R. 0.: 

Verklaart verbeurd het bij ambtsedig pro
ces-verbaal van den 18den Dec. 1946 inbe
slaggenomene, te weten 2 pakken costuum
stoffen met fournituren. 

(N. J.) 
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8 Februari 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Prij1vorming1be1luit 1941 art. 1; 
&Il.luit Ber. Econ. delicten [E 135], art. 
21). 

Het algemeen ~oonchrift van art. 1 
lid 1 van het Prij1vormil)iabe1luit 1941 
heeft betrekkillg op "de prij~en en ver
goedingen voor goederen en diensten 
van elken a..-d,,, waaronder valt een 
prija voor welken men eanbiedt het bou
wen van een woonhuia, daar dit tot 
stand brencen van een bouwwerk omvat 
het leveren van de materialen (aoede
nm) en het verrichten en/of doen ver
richten van arbeid (diensten), .&ijnde het 
inschrijven voor een bepaald bedrag bij 
een openbare aanbesteding het "vor
m.en" van een prijs, ongeacht of voor den 
aldus gevonnden prija de aanbesteding 
van het bouwwerk vervo)gone werkelijk 
wordt ge,und. 

Nu het Prijavorminpbealuit 1941 in 
art. 1 op duidelijke wij.ae de aeer alge
meen gestelde verplichti• OllllChrij ft, 
mocht de Pol.rechter aannemen dat -
zoals eenmaal was gesteld doch voor de 
stTafbaarheid niet ter zake deed - req . 
.kon" weten dat req. verplicht was zijn 
prijs te vormen mala in 1enoemd art. 1 
ia vereist. 

Uit geen enkel voonchrift volgt. dat 
van een tuchtbeschikking van den 
Tuchtrechter voor de Prijzen, waarbij 
overeenkom.1tic art. 1 l Bcsl, Ber. Eçon. 
Delicten wordt volstaan met het geven 
van een waanchuwing, een bo&"er be
roep zou opcnataan, aijnde integendeel 
volgens art. 21 dit beroep voor alle 
Tuchtbelchikkincen van dien rechter 
toegelaten. 

Op het beroep van J. A. M. te Rooaendaal, 
timmerman-aannemer, req. van cassatie te
gen een mondclinc vonnia van den Bij.z. Po
litierechter bij de Arr.-Rechtbank te Breda 
van 14 Juli 1948, waarbij in hoeer beroep, 
met vemieticing van een tuchtbeilchikking 
van den Tuchtrechter voor de Prij.zen in het 
arrondissement Breda van 28 Mei 194 7, t"eq. 
ter zake van "een voonchrift gegeven krach
tens de artt. 3 of 4 der Prijeopdrijvings- en 
Hamstcrwet 1939 niet nakomen" met aanba-
liDC van de artt. 1, 3, 4, U, 2V dier Wet, 
1, 10 Prijsvormingsbealuit 1941, 1, 5, 11, 30 
Besluit Ber. Econ. Delicten, l. 2, 4 dier Wet 
van 11 Mei 1946 (S. G 117) werd veroor
deeld tot een geldboete van honderd gulden. 

De Hoge Raad. ent.; 
Oehoot"d het venlag van den Raadaheer 

Feber; 
Gelet op de middelen van caaatie, namena 

den req. voorgesteld bij achriftuur, luidende: 
t. S. of v. t. van de artt. 12, 1, 11 en 21 

van het Besluit her. econ. delicten (E no. 
135) doordat de Politierechter het door den 
req. ingestelde hoger beroep mogelijk heeft 
geacht, ofschoon de:. Tucht~chter yoor . de 
Prijzen te Breda bl'i)kens z1Jn kennisgeV'Ulg 
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aan req. van 4 Juni 194 7 geen 1traf had uit" 
ge1proken, maar 1lechts een kosteloze waar
schuwing had gegeven. 

2. S. of v. t. van art. 1 van het Prijavor" 
ming1besluit 1941 doordat de Politierechter 
aannam, dat op het den req. subsidiair te 
laste gelegde bij openbare aanbesteding 
voor _het bouwen ener woning inachrijven die 
bepaling toepuaelijk was. 

3. S. of v. t. van de artt. 338, 339, 340, 
341, 342 en 344 Sv., doordat de Politierech
ter ala bewezen aannam, dat req. kon weten 
dat hij verplicht wa1 bij de ten de.ze bedoelde 
imchrijving, .ich aan het in art. 1 van het 
lnjsvormil)itbcsluit 1941 voorgeachrevene te 
houden; 

0. dat bij het bestreden vonnit, met quali
ficatie en 1trafoplcgging als voormeld ten 
laste van req. ia bewezen verklaard, dat hij 
door op 29 Mei 1946 te Roosendaal bij open
bare aanbesteding voor het bouwen van een· 
burgerwoonhuis aan de Hulsdonksestraat te 
Roosendaal in te achrijven voor een bedr&1 
groot f 24.300 zijn "prijs niet zodanig heeft 
gevormd. ala krachtens art. 1 van het Prijs
vorminpbesluit 1941 i1 vereist, zulk-. terwijl 
hij kon weten, dat hij daartoe verplicht was; 

T. a. v. het eerste middel: 
0. dat dit niet deugdelijk is, aangezien uit 

geen enkel voorechrift volgt, dat van een 
tuchtbeachikking van den Tuchtrechter VOO"r 
de Prijzen, waarbij overeenkomstig art. 12 
Besluit Ber. Econ. Delicten wordt vol1taan 
met het geven van een waar1chuwing, geen 
hoger beroep zou openstaan, zijnde integen
deel volgens art. 21 van dat Besluit di~ be
roep voor alle tuchtbeachikkingen van dien 
rechter toegelaten; 

T. a. v. het tweede middel: 
O. dat ook dit ongegrond is, daar het al

gemene voorschrift van art. 1 lid 1 van het 
Prij1vonningabesluit 1941 betrekking heeft 
op "de prij.zen en vergoedingen voor aoede
ren en diensten van eiken aard'"'• waaronder 
valt een prijs voor welken men aanbiedt het 
bouwen van een woonhuis als in de bewe
i;enverklaring genoemd, daar dit tot stand 
brengen van een bouwwerk omvat het leve
ren van de materialen (goederen) en het 
verrichten en/of doen verrichteI\ van arbeid 
(diensten), zijnde het inschrijven voor een 
bepaald bedrag bij een openbare aanbeste
ding het "vormens

' van een prij ■, onpacht 
of voor den aldus gevormden prijs de aan
besteding van het bouwwerk vervolgens wer
kelijk wordt gegund; 

T.a.v. het derde middel: 
O. dat ook dit niet kan llagen, daar, nu 

het - zoala de Politierechter overwoog reeds 
lafll bestaande - Prijsvormingsbeslüi1: 1941 
in art. 1 op duidelijke wij.ze de zeer aJcem~en 
~ltelde verplichtina omschrijft, de Politie
rcchtet mocht aannemen dat ....... zoals een
maal 1esteld was doch voor de strafbaarheid 
niet ter zake deed - re~. ,,kon" weten dat 
hij verplicht wa1 ,:ijn pnjs te vormen .zoals 
in genoemd artikel 1 ia vereist; 

Verwerpt het beroep. 
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Oewe.en overeenlêom1tig de concluaie van 
Adv.-Gen. Hooykaas, die opmerkte: 

Het eer1te middel kla&at, dat de Politie
rechter het door req, ingestelde hoger be
roep mogelijk heeft geacht, hoewel de Tucht
rechter voor de Prij.1en aan req. geen 1t:raf 
oplegde doch hem enkel een kosteloze waar• 
schuwing gaf. 

Dit middel komt mij onjuiat voor. Ook een 
waarschuwing met of zonder koeten 1chijnt 
mij een 1traf. Uit het onderling verband 
tuasen de artt. 11 en U van het Bealuit ber. 
econ. delicten, waarop de memorie van cas
satie een beroep doet, blijkt niet het tegen" 
deel. Art. 11 zegt, dat de tuchtrechter voor 
de prijaen bevoegd ia tot het opleggen van 
de maffen, opgesomd in art. 1t. met uitzon
dering·van de vrijheid■■traffen. Art. 12 houdt 
in, dat hij in bijzonder lichte gevallen vot
staan kan met een waanchuwing. Dit duidt 
eerder in de richting, dat een waarschuwing 
ook een straf ia, zij het een lichte, Ware het 
anden, zo zou ingevolge art. 151 ffll echik
king, een waanchuwing met of zonder koe
ten nog mogelijk zijn, een ongerijmd resul• 
taat. 

Intuaaen, ook ala een waarachuwing inge
volge art. U geen 1traf doch een maatregel 
zou zijn, sou hoger beroep naar mijn oordeel 
van een beschikking, waarbij a:odanige maat
regel werd opgelegd, openstaan. Art. U ■telt 
hoger beroep open van alle "tuchtbeschik
kingen" van de tuchtrechter. Art. U regelt 
de tenuitvoerlegging dezer zelfde "tuchtbe" 
schikkingen". In dit artikel moet "tuchtbe
schikkingen" ook de uitspraken, waarbij de 
waarschuwingen met of mnder kosten wor
den opgelegd, omvatten, omdat anders de 
aan waarschuwingen verbonden kostenver
oordelingen niet zouden kunnen worden te-n 
uitvoer gelegd. 

Het tweede middel klaagt, dat de Politie
rechter ten onrechte aannam, dat in■chrij
vingen bij openbare aanbestedingen vallen 
onder art. 1 van het Prij■vorming■beslult 
1941. 

Dit middel komt mij ongegrond vooT. Art. 
1 spreekt volkomen algemeen van "prijzen 
en vergoedingen voor goederen en diensten 
van eiken. aard". In ca1u nu bood req. aan 
een bepaald bouwwerk tot stand te brengen, 
dit wilde .1eggen, de daarvoor nodig~ ma
terialen te leveren en arbeid te verrichten 
en te doen verrichten (vgl. artt. 1640 en 1~ 
B. W.). Het eente valt onder ,,goederen", 
het tweede onder "diensten". Hij deed dit 
aanbod voorts voor een bepaalde prijs en 
"vormden daarbij een prij■ in de %in van het 
artikel. 

Het derde middel klaagt, dat de Politi~ 
rechter als bewezen aannam, dat req. kon 
weten, dat hij verplicht waa zich bij zijn 
inschrijving aan genoemd prijsvoonchrift te 
houden. 

Ook dit middel lijlct mij niet jui1t. Het 
prij1voonchrift is behoorlijk afgekondigd en 
uit de inhoud kon req. sijn verplichting af
leiden. Illuat:ratief is overigens te dezen de 
cin:ulaire van 16 Aug. 1146 van de keder-

1949 

landae Katholieke Bond van Bouwpatroona, 
bij de memorie van cassatie overgelegd, 
waaruit het volgende worde geciteerd: 

"Om alle misventanden te voorkomen zij 
opgemerkt, dat dit natuurlijk niet betekent, 
dat het in het Bouwbedrijf geoorloofd zou 
zijn de prijen op te drijven. Ook de aan
nemer mag alleen een redelijke maatschap
pelijk verantwoorde prija voor zijn werk
zaamheden bedingen ...•• " 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

(N. J.) 

11 April 1949. ARREST van de Hoge 
Raad. (Prijsvonning1be1luit 1941; Uit
voeringsvoorschrift Prij1vo-rmingsbesluit 
1941, art. l). 

Art. 1 lid 2 Uitvoeringsvoonchrift 
van het Prijsvonningsbesluit 1941 van 
17 Febr. 1943 gewaagt van "te doen 
mededélen''; een mededeling van den 
Directeur-Generaal van de Prijzen aan 
het adres v;an de in de bewezenverkla" 
ring genoemde maatschappij, om deze 
door te geven aan haar tussenpersonen 
- hebbende naar vastataat de mede
deling ook req. bereikt - voldoet aan 
dit wettelijk voonchrift. 

Uitvoerige motivering, waarom prijs
vastatelling vervat in zodanige medede
ling niet kwam te vervallen met het 
einde van den Bijzonderen Staat van 
Beleg op 4 Maart 1946. 

Prijevorming in den zin van het Prij► 
vormingsbesluit 1941 heeft plaats tel
~nmale, wanneer de prijs of vergoeding 
aan den schuldenaar wordt berekend. 
Blijkens de bewoordingen v,an het be
sluit is aannemelijk, dat de verplichting 
van den schuldei■er, om de voorachrif• 
ten van het besluit bij de prijsvorming 
in acht te nemen, .ïch niet uitstrekt tot 
goederen of diensten, geleverd of ver
richt vóór het in werking treden van het 
besluit. Zulks brengt echter geenszins 
met zich dat, wanneer de betrokkenen 
v66r 6 Sept. 1941 omtrent prijs of ver
goeding zijn overeengekomen, zodanige 
afspraak, ingeval de goederen zijn gele
verd en d4!! diensten sijn verricht na dien 
datum, niet zou hebben te wijken voor 
hetgeen in het bealuit ia voorgeschre
ven, En de ruime bewoordingen van het 
besluit ~n zijn 1aard en strekking moeten 
er toe leiden, dat zodanige af1praak 
door een prijsvorming overeenkom1tig 
het bealuit wordt ter zijde gesteld. 

De klacht dat art. 1 van het Uitvoe-
rinpvoonchrift den Adv.-Oen. v. d. Prij
zen niet de macht verleent om te tomen 
aan een prije v66r 6 Sept. 1941 bedon
gen ter zake van v66r dien datum ver
richte diensten, kan niet ala juiat worden 
aanvaard; al aangenomen dat in de v66r 
6 Sept. 1941 overeengekomen provilie 
van 7½ % van de naheffingen, naait de 
vergoeding voor het innen der VOide-, 
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ringen, mede nog enige vergoeding is 
berekend voor het ,,aanbrengen der pos
tenu en dat dit aanbrengen vóór dien 
6den Sept. plaata had, kan den Oir.
Gen. v. d. Prijzen de bevoegdheid niet 
worden ontzegd om een prijsvaststelling 
te geven, mita alechta onaangetast la
tend en dienavolgena in zijn vaststelling 
opnemende, hetgeen den betrokkene uit 
hoofde van die overeenkomst ter zake 
van v66r 6 Sept. 1941 verrichte diensten 
geacht mocht worden toe te komen. 
Door req. is niet aangevoerd, en overi
gens is ook niet gebleken, dat door den 
Dir.-Gen. van de Prijzen - aangeno
men alweer dat daartoe de hoger aan
gegeven red.en bestond - die vergoe
ding voor het aanbrengen der posten in 
zijn prijsvorming niet zoude .zijn ver
werkt. (Anders: Adv.-Gen • . Lange
meijer). 

Op het beroep van M. J. P.D., te Tilburg, 
van beroep agent en inspecteur van verzeke
ringen, req. van cassatie tegen een vonnis 
van den Politierechter belast met de berech
ting van economische delicten bij de Arr.
Rechtbank te Breda van 13 Sept. 1948, hou
dendè bevestiging in hoger beroep van een 
op 10 Maart 1948 door den Tuchtrechter 
voor de Prijzen in het arrondiasement Breda 
gewezen vonnis, waarbij req. ter zake van: • 
"een voorschrift gegeven krachtens art. 3 of 4 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
nièt nakomen", met aanhaling van de artt. 
3, 4, 12 dier wet, 5, 11 van het Besluit her. 
econ. delicten, Prij sva■tatelling no. 66/ C/ 511 
juncto art. 1 van het P~jsvo~!ngsbesluit 
1941, 2,17, 43 Verorde~ng PriJzen (P.B. 
28.9.44, no. 5), 1, 2 der wet van 11 Mei 1946 
S. G 116, is veroordeeld tot een geldboete 
van tien gulden, zijnde door den Politie
rechter alsnog aangehaald de artt. 1; 21 van 
het Besluit her. econ. delicten en 23, 56, 91 
Sr.; (gepleit door Mr L. D. Pel1 Rijcken, 
adv. te 's-Gravenbage). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Langemeijer. 

Het eerste van de drie in deze zaak be
pleite middelen omvat twee klachten. De 
eerste is, dat tot de bewijsmiddelen waarop 
de Politierechter zijn bewezenverklaring 
heeft doen steunen niet zou behoren de hier 
van toepassing geachte prijsvaatstelling, ter
wijl haar inhoud ook niet uit de bewijamid
delen blijkt, zodat, nu de.ze nergens gepubli
ceerde prijavaststclliDg geen wet in mate
riële .zin vormt, de bewczenverklaarde ■trij
digheid met haar van de berekende prijs niet 
uit de bewijsmiddelen kon worden afgeleid. 
De tweede klacht is dat niet blijkt, dat deze 
prijavastatelling ia medegedeeld aan req., ge
lijk art. 1 van het Uiwoeringsvoorschrift van 
het ·Prijsvormingsbesluit 1941 van 17 Febr. 
1943 voonchrijft. . 

De eerste · klacht achijnt mij · feitelijke 
grondslag te missen. De Politierechter be
vestigde het vonnis van de Tuchtrechter. In 
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dit laatste werd als· bewijsmiddel onder meer 
gebezigd het proces~verbaal van de opspo
ringsambtenaar A. de Groot. Dit verwijst 
naar· de prijsvastatelling en vermeldt haar 
tevens als bijlage. Onder die omstandigheden 
werd naar mijn mening de zakelijke inhoud 
van die prijsvaatatelling deel van de inhoud 
van het proces-verbaal. 
· Wat de tweede klacht aangaat: het doet 
inderdaad wat luchtig aan, dat de prijevut
etelling is toegezonden Haan de Onderlinge 
Nederlandse Moleatverzekeringmaatschappij 
en alle daarbij werkzame tussenpersonen, 
Keizersgracht 399, Amsterdam" en !Zolang 
dan ook niet blijken zou, dat de inhoud ter 
kennis van req. gekomen was, zou ik bem aan 
die inhoud niet gebonden willen rekenen. 
Echter, het reeds genoemde uitvoeringsvoor
schrift stelt nu ook weer geen zwaardere eis 
dàn een schriftelijke mededeling aan de be-. 
trokkenen. Een mededeling nu, blijkens het 
opschrift bepaaldelijk ook voor hen bestemd 
en geadresseerd aan de maatschappij waar
aan zij ~jn verbonden, i■ naar mijn mening 
wel .zulk een mededeling, voór,zover de in
houd inderdaad overeenkomstig de verwach
ting door de maatschappij aan de agenten 
wordt doorgegeven. Uit requirants verkla
ring voor de Politierechter blijkt dat dit laat
ste in casu is geschied. 

Gevolg van de.ze opvatting is, dat anders 
dan de pleiter voor req. aannam Uw Raad 
w~l beoordelen kan, of req. inderdaad met de 
prijsvaststelling in strijd gekomen ia. 

Ik kom hierop terug bij de bespreking- van 
middel III. 

Middel II berust op de stelling, dat ten tijde 
van de bewczenverklaarde feiten de prijs
vaststelling geen kracht had. De bevoegd
heid tot deze prijsvastatelling, aldus de toe
lichting op het middel, was aan de Directeur
Generaal voor de ·Prijzen gegeven door de • 
Verordening Prijzen van de Chef Staf Mili
tair ~ag. De prijsvaststclling, ·aldus nog 
steeda de toelichting, verviel dus met die ver
ordening en de Wet van 11 Mei l 946 Stbl. 
G 116 deed haar niet herleven, omdat zij dit 
alleen doet met tijdens de vijandelijke be
zetting tot stand gekomen regelingen. De.ze 
redenering vergeet m.i., dat wel niet de prijs
vastatelling, maar wel de Verordening van 
de Chef Staf Militair Gezag tijdens de be
zetting ia tot stand gekomen. Deze laatate ia 
dus wel met terugwerkende kracht gehand
haafd en daarmede het voorschrift dat de 
Directeur-Generaal tot de prijsvaststelling 
bevoegd maakte en daarmede weder die 
prijavaatatclling zelf. 

Middel 111 gaat uit van de stelling, dat de 
bevoegdheid van de Directeur-Generaal om 
prijzen vast te stellen ·in ieder geval niet z6 
ver gaat, dat daardoor ook zou kunnen wor
den getroffen het ontvangen of onhouden 
van een vergoeding, die reeds lang voor die 
prijsvamtelling, ja zelfs voor het Prijavor
mingabe■luit 1941, waarop zij uiteindelijk 
berust, wa1 overeengekomen, zeker wanneer 
zodanige overeenkomst reeds gedeeltelijk 
voordien was uitgevoerd doordat de praesta-
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tie waarvoor de prijs of de vergoeding was 
bedongen reeds geheel of ten dele waa ver- · 
richt. Deze stelling in haar algemeenheid, 
tenminate in haar laatste, beperkte formule
ring, zou ik wel kunnen onderschrijven, al
thana voorzover het ·betreft tevoren uitdruk
kelijk bedongen prijzen en ook dan nog 
slechts voon:over de toepauelijke regeling 
niet uitdrukkelijk ook daarvoor terugwerken
de kracht bepaald. Zo opgevat vindt de stel
ling m.i. ook bevestiging in de betreffende 
voonchriften. Immers, .,berekenen'' en ,.in 
rekening brengen" zijn geen goed paaende 
uitdrukkingen voor het invorderen van het
getn men reeds voor het in werking treden 
dier regelingen bij geldige overeenkomst be
dongen had. 

De vraag is echter, of in dit geval de om
standigheden waarvoor de stelling geldt fei
telijk vaststaan. Was hier inderdaad de 
ptaestatie van req. reeds verricht? De bewe
ring, dat dit zo zou zijn, berust op de mening, 
dat de incassoprovisie over de naheffing 
mede gezien moet worden a1a een provisie 
voor het aanbrengen van de post. Dat dit zo 
sijn zou, ia moeilijk verenigbaar met de be
woordingen van de bewezenverklaring. An
denijda geeft de Politierechter door te over
wegen, dat het niet af zou doen, om.dat de 
prijavastatelling ook de aanbrengprovisie zou 

· betreffen, min of meer blijkt het ook weer 
niet voor uitgesloten te houden. Hier staat 
weer tegenover, dat de Tuchtrechter, wiens 
gronden de Politierechter met aanvulling 
heeft overgenomen, het element van aan
brengprovisie in de incauoproviaie niet J1iet. 
Zijn grond daarvoor ia, dat het bij het sluiten 
der overeenkomst niet zeker i■, of het wel tot 
naheffing zal komen. Dit ia juist, maar be
wijst niet meer dan dat de provisie van het 
incaao dier naheffing een omekere ba.te 
voor de agent is en dus niet licht de voor
naamste t.egenpraeatatie voor het aanbrengen 
van de post kan vormen. Het aluit echter op 
zichzelf nog niet uit, dat die provieie bedoeld 
ia als een bijkomstige extra-vergoeding voor 
dat aanbrengen, zij het dan een onderge
schikte en onzekere. Het· feit, dat de proviaie 
ook achijnt te worden uitgekeerd, althans 
voor een deel, wanneer de werkzaamheden 
van het incasseren niet door de agent ver
richt sijn, wijst in deze laatste richting. 

De slotsom uit deze beschouwingen ia naar 
mijn meni.nk, dat niet vaststaan feiten op 
grond waarvan Uw Raad, zoals Middel 111 
beoogt, de prijsvaststelling ale niet bindend 
zou kunnen beachouwen, maar anderzijds ook 
niet fei~ waaruit noodzakelijk volgt dat het 
,,inhouden", hetwelk ten laste van req. ie be-
wezen verklaard het karakter draagt van ,,in 
rekening brengen" als bedoeld in de prij.., 
vamtelling of van "berekenen'' in de zin van 
het meer genoemde Uitvoermgevoorschrift. 
Dit brengt naar het mij voorkomt weder me
de, dat ge2:egd moet worden, dat de Pol.rech
ter niet over voldoende redengevende feiten 
en omstandigheden heeft beechikt voor de 
bewezenverklaring van de 1trijd met de prij.., 
vaststelling, welke strijd hier, nu die prij8-
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vaststelling geen wet in de materiële .zin 
vormt, een feitelijk bestanddeel van de ge
hele bewezenverklaring ia. 

Dit geeft mij aanleiding om te conclude
ren, dat Uw Raad het vonnis waarvan beroep 
vemietige en de zaak verwijze naar het Ge
rechtshof van het ressort teneinde haar op 
het bestaande hoger beroep opnieuw te be
rechten en af te doen. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het ven1ag van den Raadsheer 

van der Meult:n; 
Gelet op de middelen van cassatie, namen■ 

den req. v~eateld bij pleidooi en luidende: 
L "S. en/of v. t. van de artt. 350, 358, 

359, 367 Sv., 5, 6 en 21 Beïluit her. econ. de
licten, 3, 4 en 12 Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet 1939, 1 Prijsvormingsbesluit 1941 
(Verordeningenblad 1941 no. 167) en 1 Uit
voeringsvoorschrift van het Prijsvormings
besluit 1941 van 17 Febr. 1943 (Ned. Stct. 11 · 
Maart 1943 no. 49), omdat het vonni■ van 
den Politierecht-er geen met redenen omklede 
beslissing bevat, dat de door req. ingehouden 
provisie hoger was dan bij een voorschrift, 
gegeven op grond van de artt. 3 en 4 van de 
Prijsopdrijvinp" en Hamsterwet 1939, wu 
toegelaten en uit de gebesigde bewijmnidde
len niet is af te leiden, dat overeenkomatig 
art. 1 van het Uitvoeringsvoorschrift van het 
Prijsvormingsbealuit 1941 van 17 Febr. 1943 
aan req. een schriftelijke mededeling is ge
daan, dat hij ten hoogste een vergoeding 
mocht berekenen, welke 1ager was dan de 
door hem ingehouden provisie;" 

II. ,,S. en/of v. t. van de artt. 3, 4 en 12 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 1 
Prijsvormingsbealuit 1941 (Verordeningen
blad 1941 no. 167), 1 Uitvoeringsvoonchrift 
van het Prijavonninpbealuit 1941 van 17 
Febr. 1943 (Ned. Stct. 11 Maart 1943 no. 49), 
5 Verordening Prijzen -van den Chef van den 
Staf Militair Gezag (Publicatieblad M. G. 
van 28 Sept. 1944 no. 5), 2 en 8 van het K. 
B. van 11 Sept. 1943 (S. D 60), 1 van het 
K. B. van 8 Sept. 1945 (S. F 168), en 1 lid 2 
Sr., doordat de Politierechter den verdachte 
heeft strafbaar geoordeeld wegens het inhou
den van een hogere vergoeding dan door den 
Directeur-Generaal van de Prijzen vastge
steld bij een op grond van art. 1 van het 
,,Uitvoeringsvoorschrift van het Prijsvor-' 
mingsbesluit 1941 van 17 Febr. 1943" gedane 
mededeling, welke prijavaststelling echter, zo 
deze al op 26 Nov. 1945 bevoegdelijk ia tot 
stand gekomen, in elk geval ten tijde van het 
ten laste gelegde feit, althans ten tijde van 
het vonnis van den Politierechter niet meer 
van kracht was, terwijl die prijsvaatstelling 
voorts ook niet geacht kan worden krachtens 
art. 3 of 4 van de Prijsopdrijvinp- en Ham
sterwet te .zijn gegeven, :Zodat overtreding 
daarvan niet bij die Wet, noch bij enige an
dere geldende bepaling, ia strafbaar gesteld;" 

111. ,.S. en/of v. t. van de artt. 3, 4 en 12 
Prijlldpdrijvings- en Hamsterwet 1939, 1 
Prij11Y011Dingebealuit 1941 (Verordeningen
blad 1941 no. 167) en 1 Uitvoeringsvoor-
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acbrift van het Prijsvormingabealuit 1941 vu 
17 Febr. 1943 (Ned. Stct. 11 Maart 1943 DO. 

49), omdat de bevoe1dheid van den Direc
teur-Generaal van de Prij.zen om krachtena 
art. 1 van het "Uitvoeringavoonchrift van 
het Prijavorming■bealuit 1941 van 17 Febr. 
1943" achriftelijk aan de betrokkenen 1een 
voor hen bindende mededeling te doen vma 
de prijzen en vergoedingen. welke .ij iag&
volge art. 1 van het Prijavormingabceluit 
1941 ten hoogste mogen berekenen, niet zover 
g•t, dat bij zodanige mededeling een voor 
de betrokkenen bindend ver'bo~ op overtn
ding waarv.an straf ia geateld, .zou kunnen 
worden gegeven om prijzen of vergoedincm 
te ontvangen of in te houden, die reeds lang 
v66r die mededeling en .zelfs vóór het van 
kracht worden van het Prij1vorming1beeluit 
1941 en het daarop gegronde "Uitvoerinp,
voorschrift" waren overeenceJmmen, seker 
wanneer zodanige overeenkomst reeda ce• 
deeltelijk v66r dien was uitpvoerd doordat 
de prestatie, waarvoor de prij■ of vergoeding 
ia bedongen, reeds geheel of ten dele wu ver
richt;J' 

0. dat bij het bevestigde vonnu, met qua" 
lificatie en strafoplegging all voormeld, over
eenkomatig de inleidende oproeping tot 'VCl'
antwoording ten laste van req. is bewezen 
verklaard, dat hij in de maanden Juli en 
Augustus 1946 te Tilburg bij de verantwoor
ding aan de Onderlinge Nederlandae Molest
venekeringamaatllchappij te Amsterdam van 
de door hem geïnde naheffing over het 2e 
halfjaar UM4 van de Molestvenekerinc, wel
ke verantwoording minder dan 90 % van de 
hem ter incauo gezonden kwitanties bedroeg, 
een provisie beeft ingehouden van 7½ o/o, 
zullo terwijl deze provisie ia gelegen boven 
de lcrachtena een voorschrift gegeven op 
grond van de artt. 3 en 4 van de Prijaopdrij
vings.. en Hantsterwet 1939 hiervan ten hoog
ste af te houden ptOflaie; 

0. omtrent het eente middel, 
dat de eerste daarin ftl'Vatte ltlacht over 

het onvoldoende zijn der gebezigde bewij► 
middelen hierop afatuit, dat de bewezen• 
verklaring mede steunt op de opgave van req. 
ter zitting, dat hij de feiten erkent; 

dat ook de tweede klacht welke in het 
middel is te lezen, faalt, daar het tweede lid 
van art. 1 van het Uitvoeringavoonchrift ,,._ 
het Prijsvonnincabesluit 1941 van 17 Febr. 
1943 gewaagt van "te doen mededelen"; dlltl 
een mededeling van den Directeur-Generul 
van de Prijxn aan het adres van de in de 
bewezenverklaring genoemde maatachappij,: 
om deze door te geven aan haat tuaenper
aonen - hebbende naar valt:Staat de m~ 
delit:18 ook req. bereikt - aan dit wettelijlr 
voorschrift voldoet; 

0. nopcna het tweede middel, 
dat dit blijlama de toelichting C1Van uit.e 

g-t dat de Directeur-Generaal van de Prij.., 
zen, op 36 Nov. 1945 de voorzegde ,,m~ 
delifll'' gevende, mjn bevoegdheid daartDe 
ontleende, behalve aan art. 1, Ie lid Ui~ 
rifl8avoonchrift van het Prijnormingabeád 
1941 van 17 Febr. 1943, mede aan art. S 
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Verordening Prijzen van het Militair Guag, 
Tan 18 Sept. 1944 (Publicatieblad 28 Sept. 
l944 no. 5), dat met het einde van den Bij
sonderen Staat van Beleg op 4 Maart 1946 
ook dese bevoegdheid van den Directeur
Generaal een einde nam en daarmee de in 
de ,,mededelinc' vervatte prijsvutst:elliag 
kwam te vervallen, in aan■luiting waarun 
namens den req. i1 betoog~ dat een wette
lijk voonchrift waarbij de bedoelde prijnast
atelling i■ gehandhaafd, niet i1 aan te wijzen; 

dat echter het be■luit van de Secretariaen
Generaal in zake de benoeming van een ge
machtigde voor de prijzen van 11 Nov. 1940 
(Verordeningenblad 39 de dato 30 Nov. 1940, 
no. 218) ingevolge art. 2 aanhef en onder d 
van de Verordening voor Prijzen van het Mi
litair Gezag, behoudens een enkele wijziging, 
zijn kracht heeft behouden, bepalende voorts 
art. 5 dier verordening: ,,Overal waar in de 
regelingen, welke krachtem de voorgaande 
artikelen worden l'ebandba-fd, ge1proken 
wordt van den "Gemachtigde voor de Prij
zen.,, wordt in de plaaû daarvan gele.zen "de 
Directeur-Generaal van de Prijzen"; 

dat ingevolge art. 1 der Wet van 11 Mei 
1946 (S. 1946, no. G 116) - welke wet te-
rugwcrkt tot het tijdstip waarop het Besluit 
op den Bijzonderen staat van beleg ophield 
te werken en bij welke wet ook de Verorde
ning Prijzen van het Militair Gezag werd 
gehandhaafd - het voormeld besluit van de 
seeretarille'D~enttaal in den tekst, zoals het 
op 3 Maart 1946 luidde, van kracht bleef; 

dat derhalve voorzover de Din=cteur-Ge
neraal van de Prijzen in deze zijn bevoegd
heid ontleende aan art. S van de Verordening 
Prijzen van het Militair Gezag, daarin door 
het eindigen van den Bijzonderèn Staat' van 
Beleg geen wijziging i1 gekomen en de voor
melde klacht niet tot caNatie kan leiden~ 

dat voorts in het middel wordt geklaagd 
dat de meerbedoelde prijavubtelliftl niet een 
voorschrift zou .zijn dat krachtens de artt. 3 
of 4 van de Prijsopdrijvi.np- 1en Hamsterwet 
1939 ia gegeven, en geen verplichting zou OJr 
leg-en welker niet-nakomen bij art. 12 dier 
wet zou .sijn strafbur geateld; 

dat ook deze klacht niet kan slagen, daar 
het voonc:hrift gegeven krachtena de artt. 3 
of 4 dier wet, dat req. nièt i■ nagekomen -
waarop bij art. 12 ■traf is gesteld - niet i■ 
de voormelde prij1vaststelling, maar req. niet 
i■ nagekomen de verplichting, waarvan apra. 
ka is in den ■lot.zin :van h-et tweede lid van 
art. 1, van het reeda eerder genoemde uitvoe
ringsvoonchrift van 17 Febr. 1943; 

dat voonover req. met de klacht het slot 
der bewezenverlclaring beoogt te beltrijden, 
de klacht evenmin doel kan treffen, daar de 
prijsvamtelling berust op art. 1 van voor
noemd uitvoerinpvoor9Chrift - waarvan 
req. terecht niet betwist dat het een voor
achrift ia dat geacht moet worden te .ïjn ge
geven krachtens de artt. 3 of 4 der zoeven 
genoemde wet - en aldua overeenkom■tig 
de bewezenverldaring gezegd lam worden_ zij 
het middellijk, op grond van die artikelen te 
zijn gegeven; 
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0. t.a.v. het derde middel, 
dat voor den Politierechter namena den 

req. ia betoogd, dat hij sal behoren te worden 
ontslagen van rechtsvervolging daar bij reedl 
op 1 Oct. 1940 met de Onderlinge Neder
landae Molest• Venekerinpmaatxhappij is 
overeengekomen dat hij een provisie van 7½ 
% over de omslagheffinpn der door hem 
aangebrachte posten zou ontvangen en aan 
de voor verdachte wortvloeiende rechten uit 
de&e overeenkom•t door een latere prijwut
stelling van den Directeur-Generaal van de 
Prijzen geen afbreuk Iran worden gedaan; 

dat de rechter deze opvatting ala niet juist 
heeft ~~ daartoe overwegende ,,dat 
volgens art. 1, tweede lid van het Prijavor
mingsbealuit 1941 ook bestaande prijzen 
welke hoger zijn dan geoorloofd verlaagd 
kunnen worden en art. 1 Uitvoeringsvoor
schrift van het Prijavormin11bealuit 1941 bo• 
paalt, dat betrokkenen verplicht zijn de prij. 
zen en vergoedingen overeenkomatig de 
achriftelijke mededelin& van den Directeur
Generaal van de Prijlleft te berekenen; 

dat voornoemde de.kundige nog heeft aan
gevoerd dat de provisie die verdachte zou 
genieten reeds overeengekomen is in October 
1940 en dat du1 toen reeds de prijs i1 ge
vormd en berekend, zodat de prijavastatel
ling van den Directeur-Generaal voor de 
Prij.een No. 66/e/511 die dateert van 26 Nov. 
1945 in casu niet van toepaaing zou sijn; 

dat deze opvatting echter verworpen be-
hoort te worden daar de prij, nog kan wor
den gewijzigd zolang deze niet is betaald; 

dat aan Mr Houtappel kan worden toe
gegeven dat de aan den Directeur-Generaal 
van de Prijzen toegekende bevoegdheid om 
de prijsen van beitaa11de overeenkomsten 
op grond van het algemeen belang te wijzigen 
zeer ingrijpend ia, doch dat in casu niet ge
bleken ia dat hij zijne bevoegdheid heeft 
overschreden of misbruikt; 

dat Mr Houtappel er nog op heeft gewesen 
dat genoemde prijsvHätelling tot onbillijk
heden aanleiding kan geven, doch dat geell9- • 
.zins gebleken is of ook zelfs maar gesteld, dat 
zij t.a.v. verdachte onbillijk was; 

dat namens verdachte ook nog het verweer 
gevoerd i■, dat gêftoemde Prijsvaatatelling 
niet toepasaelijk zou zijn, daar in deze vut ... 
stelling slechts een maximum prija voor het 
incasseren van naheffingen i■ vaatge■teld,. 
terwijl verdachte ook de poeten voor de Vu
.zekerinpmaatachappij heeft verworven en 
zijne provi1ie daarvoor in het inca110percen
tage gecalculeerd is, doch dat dit verweer 
geen hout mijdt omdat de.ze prijevaetatellinar 
gericht ie aan tusaenpenonen (makelaut, 
asaurantiebezorgen, agenten e.a.) bij een 
verzekeringlmaatschappij werkzaam en der• 
halve moet worden aangenomen, dat de Di• 
recteur--Generaal van de Prijzen door die 
vaststelling ook de aanbrengprovisie en niet 
alleen de incaBSOk<Mlten heeft willen regelen"; 

dat de prijsvorming iri den zin van het 
Prijsvormiapbesluit 1941 plaata heeft tel .. · 
k:enmale, wanneer de prijs of vergoeding 
voor goederen of dienaten aan den léliUlde-
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naar wordt berekend, zodat in het onderha
vige geval de prije is gevormd in de maanden 
Juli en Augustus 1946; 

dat blijkens de bewoordingen van het be
sluit aannemelijk is dat de verplichting van 
den schuldeiser, om de voonchriften van het 
besluit bij de prijsvorming in acht te nemen 
.zich niet uitstrekt tot goederen of diensten, 
geleverd of venicht v66r het in werking tre
den van het bealuit, zijnde 6 Sept. 1941; 

dat zulks echter geenszins met zich brengt 
dat, wanneer de betrokkenen v66r 6 Sept. 
1941 omtrent prijs of vergoeding njn over
eengekomen, &odanige afspraak, ingeval de 
goederen zijn geleverd en de diensten .zijn 
verricht na dien datum, niet zouden hebben 
te wijken voor hetgeen in het besluit ia voor
geschreven; 

dat toch ~n de ruime bewoordingen van 
het besluit, èn zijn aard en strekking er toe 
moeten leiden, dat zodanige afspraak door 
een prijsvorming overeenkomstig het betluit
wordt tlenijde geateld; 

dat het middel in zover derhalve niet kan 
slagen; 

dat het middel voorta de klacht bevat, dat 
art. 1 van het Uitvoeringsvoonchrift van 17 
Febr. 1943 den Directeur-Generaal van de 
Prij.zen niet de macht verleent om te tomen 
aan een prij• v66r 6 Sept. 1941 bedongen 
ter zake van v66r dien datum verrichte dien• 
sten; 

dat echter de juistheid dezer stelling even
min kan worden aanvaard: dat toch - al 
aangenomen dat in de vMr 6 Sept. 1941 over
eengekomen provillie van 7½ % van de na
heffingen, naast de vergoeding 'YOOr het in• 
nen der vorderingen, mede nog enige vergoe. 
ding is berekend voor het ,,aanbrengen der 
posten" en dat dit aanbrengen v66r dien 6en 
Sept. 1941 plaats had - den Directeur
Generaal van de Prijzen de bevoegdheid niet 
kan worden ontzegd om een prijsvaststelling 
ale vorenbedoeld te geven, mits slechts on
aangetast latende en dienvolgens in zijn valt
stelling opnemende, hetgeen den betrokkene 
uit hoofde van die overeenkomst ter zake van 
vö6r 6 Sept. 1941 verrichte dientten geacht 
mocht worden toe te komen; 

dat door req. niet is aangevoerd, en overi
gens ook niet i1 gebleken, dat door den Direc
teur-Generaal - aangenomen alweer dat 
daartoe de hogu- aangegeven reden bestond 
- die vergoeding voor het aanbrengen der 
posten in zijn prijsvorming niet zoude sijn 
'W!f'Wetkt; 

. dat mitsdien, wat er overigens zij van het 
als voormeld door den Politierechter over
wogene, ook het derde middel tevergeefs 
wordt voorpeteld; 

Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 
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10 Mei 1949. UI'.rSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 71 ). 

Ten onrechte heeft het Ambtenaren
gerecht een zelfstandig beroep, gericht 
tegen een besluit van B. en W., aange
merkt als een aanvullend klaagschrift, 
gericht tegen een besluit van de ge
meenteraad der. zelfde gemeente. 

Aangezien B. en W. daardoor in hun 
belangen kunnen zijn geschaad, wordt 
de zaak met analogische toepassing van 
art. 110 der Ambtenarenwet 1929 terug
gewezen naar het ambtenarengerecht. 

Het College van B. en W. der gemeente 
Bergambacht, eiser in hoger beroep, 

tegen: 
C. Verhoeven, wonende te Bergambacht, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistAedini: 
0. dat burgemeester en wethouders van 

Bergambacht hebben genomen het navol
gende besluit, gedagtekend 30 Augustus/ 
7 September 1948: 

,,Burgemeester en Wethouders van Berg
ambacht; 

,,0. dat het besluit van de Raad dezer Ge
meente van 23 Juli 1948, waarbij met toe
passing van het 7e lid van artikel 36 der 
L.O.-wet 1920. de heer C. Verhoeven, .Hoofd 
der Openbare School voor gewoon lager 
onderwijs alhier, met ingang van 1 Aug. 
1948 werd gesteld aan het hoofd van de 
openbare school voor . voortgezet gewoon 
lager onderwijs, bij K. B. van 18 Augustus 
1948, opgenomen in het Staatsblad van 7 
September 1948, is geachont; 

"0. dat aan de school voor V.G.L.O. geen 
peraoneel verbonden is; 

,,dat het noodzakelijk ia een onderwijs
kracht van de school voor G.L.O. tijdelijk te 
werk te stellen aan de school voor V.G.L.O.; 

"dat daarvoor het meest in aanmerking 
komt de enige leerkracht met hoofdakteJ de 
heer C. Verhoeven, voornoemd, hoofd der 
school voor G.L.O.; 

,,Besuliten: 
. ,,1. de heer C. Verhoeven, voornoemd, als 

onderwijskracht, tijdelijk te werk te stellen 
aan de school voor V.G.L.O. alhier, 2. te be
palen, dat. dit besluit geacht wordt in wer
king te zijn getreden/te treden op het tijd
stip, waarop het hiervoor aangehaalde 
achorsingabesluit in werking treedt/is ge
treden."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 26 Januari 1949 -
naar welker inhoud, voorzover te de.zen van 
belangJ hierbij wordt verwezen - voormeld 
besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat de burgemeester van Bergambacht, 
ingevolge het 2e lid van artikel 26 der Amb
tenarenwet 1929 het college van burgemees
ter ' en wethouders dezer gemeente verte
genwoordigende, tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en in het be-
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roepschrift heeft verzocht het daarheen te 
leiden, dat die uitspraak ongedaan wordt 
gemaakt, zulks met handhaving van het de
tacheringsbesluit, d.d. 30 Aug./7 Sept. 1948; 
zijnde daartoe o.a. aangevoerd: 

dat bedoeld besluit nietig verklaard is 
zonder burgemeester en wethouders gelegen
heid te hebben gegeven zich te verweren; 

dat zulks wellicht een gevolg is van de 
omstandigheid. dat in de uitspraak abusie
velijk, althans ten onrechte, wordt gewaagd 
van het besluit van verweerder (waarmede 
gedoeld wordt op de raad der gemeente 
Bergambacht; 

dat het detacheringsbesluit uiteraard een 
beslissing is van burgemeester en wethou
ders, alzo niet van de gemeenteraad; 

dat, aangezien burgemeester en wethou
ders niet in de gelegenheid .zijn gesteld van 
de stukken kennis te nemen noch tot het in
dienen van een contra-memorie, dan wel zich 
te verweren tegen het ingestelde beroep resp. 
de voorgenomen nietigverklaring, is te dezen 
in strijd gehandeld met de Ambtenarenwet 
1929, weshalve alleen reeds op die grond het 
deel van het vonnis van het Ambtenarenge
rech~ dat betrekking heeft op het detache
ringsbesluit van burgemeester en wethou
ders, ongedaan dient te worden gemaakt; 

0. dat E. de Klerk, voornoemd, als ge
machtigde van gedaagde bij contra-memorie, 
voorzover te dezen van belang, heeft ver
zocht de uitspraak van het Ambtenarenge
recht, waarbij het besluit van het gemeente
bestuur van 30 Aug. 1948 nietig is verklaard, 
te handhaven. 

In rechte: 
0. dat in de uitspraak van het Ambtena

rengerecht twee samenhangende zaken ge
voegd zijn afgedaan, maar de Raad het wen
selijk acht die .zaken in twee uitspraken ge
splitst te behandelen en in de onderhavige 
uitspraalr; alleen aan de orde stelt het be
roep tegen het voormelde besluit van bur
gemeester en wethouders van Bergambacht, 
dd. 30 Aug./7 Sept. 1948, terwijl de andere 
zaak het onderwerp is van 's Raads uit
spraak van heden A.W. 1940/B 23; * 

0. dat in het beroepschrift als eerste grief 
tegen de aangevallen uitspraak is aange
voerd, dat meergenoemd besluit nietig is 
verklaard zonder dat burgemeester en wet
houders de gelegenheid hebben gehad zich 
te verweren; 

0. te dien aanzien, dat uit de gedingstuk
ken blijkt; 

dat op 8 Aug. 1948 bij het Am btenarenge
recht een klaagschrift van gedaagde was 
ingekomen, gericht tegen het besluit ven 23 
Juli 1948 van de raad der gemeente Berg
ambacht tot overplaatsing van gedaagde 
van de school voor gewoon lager onderwijs 
naar die voor voortgezet gewoon lager on
derwijs; 

dat vervolgens het hoofdbestuur van de 
Nederlandse Onderwijzersvereniging op 21 
Sept. 1948 aan het Ambtenarengerecht heeft 

* C. V. 1949, bi. 239. 
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doen toekomen een door .zijn voorzitter, E. 
de Klerk, voornoemd, ondertekende brief, dd. 
20 Sept. 1948, waarin onder overlecaîng o.m. 
van eerdervermeld besluit van burgemees
ter en wethouden dier gemeente, gedagte
kend 30 Aug./7 Spt. 1948, als de mening van 
dat hoofdbestuur werd te kennen gegeven, 
dat door dit besluit was gehand.end in strijd 
met het Koninklijk Besluit van 18 Aug. 1948, 
waarbij het raadsbesluit van 23 Juli 1948 
was geschorst, en tevens in strijd met de 
bepalingen der Lager-onderwijswet 1920; 

dat- in de brief van 20 Sept. 1948 is ver
zocht de brief met de bijlagen te willen voe
gen bij het dossier van het beroep van ge
daagde; 

dat de gpffier van het Ambtenarengerecht 
op 21 Sept. 1948 een afschrift van die brief 
heeft toegezonden aan de raad van Berg
ambacht met een begeleidend &ehrijven, 
waarin in hoofdzaak ia gesteld: ,,In vervolg 
op mijn &ehrijven dd. 19 Aug. 1948, waarbij 
ik U deed toekomen afschrift van een klaag
schrift ingediend door C. Verhoeven te 
Bergambacht, gericht tegen Uw besluit dd. 
23 Juli 1948, zend-ik U hierbij afschrift van 
een nader ingekomen aanvullend klaagschrift 
met bijlagen."; 

0. dat in de aangevallen uitspraak niet 
het college van burgemeester en wethouders, 
doch alleen de raad dier gemeente als ver
weerder is genoemd, het besluit, dd. 30 Aug./ 
7 Sept. 1948, als een besluit van de raad is 
aangemerkt (blijkens het vorenstaande ten 
onrechte) en de voormelde brief van 20 
Sept. 1948, ia aangeduid als een "aanvullend 
klaagschrift"; 

0. dat de Raad, mede gelet op de te .zijner 
:terechtzitting door gedaagde's raadsman en 
gemachtigde De Klerk desgevraagd gedane 
mededeling, wil aannemen. dat de brief van 
2 0 Sept. 1948 is bedoeld als een klaagschrift, 
namens gedaagde gericht tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders, d.d. 30 
Aug./7 Sept. 1948; 

0. dat - nog afgezien van de omstandig
heid, dat ter zake van dit beroep niet is ge
heven het in art. 5 7 der Ambtenarenwet 
1929 vermelde griffierecht - met dit klaag
schrift niet! is gehandeld overeenkomstig de 
voorschriften dezer wet, zijnde daarvan met 
name niet een afschrift toegezonden aan de 
anden~ partij: burgemeester en wethouders 
van Bergambacht, welk college van de voor
genomen behandeling van dat beroep ter te
rechtzitting ook geen kennis heeft gekregen 
en aldaar dan ook niet was verschenen; 

dat op die terechtzitting weliswaar aan
wezig was de burgemeester van Bergam
bacht en aldaar ook het besluit van burge
meester en wethouders, dd. 30 Aug./7 Sept. 
1948, ter sprake is gebracht, maar de bur
gemeester aldaar alleen aanwezig was in 
zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 
van de raad der gemeente en, daar aanne
melijk is, dat de burgemeester niet had be
grepen, dat er ook beroep was ingesteld te
gen het besluit van burgemeester en wet
houders en dat mede dit beroep ter terecht-
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zitting zou worden . behandeld, deze behan
deling onverhoeds heeft plaats gehad, zon
der dat vooraf was gegaan de in de Ambte
narenwet 1929 voorgeschreven schriftelijke 
behandeling; 

0. dat burgemeester en wethouden daar
door in hun verdediging kunnen zijn ge
schaad en het mitsdien noodzakelijk is de 
aangevallen uitspraak te vernietigen en, 
met analogische toepassing van art. 110 der 
Ambtenarenwet 1929, de onderhavige zaak 
naar het Ambtenarengerecht terug te wij
zen om te worden hervat in de stand, waarin 
.zij zich bevond op het ogenblik, dat het 
klaagschrift, dd. 20 Sept. 1948, bij het Amb
tenarengerecht was ingekomen; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzover daarbij het' besluit van burge
meester en wethouders der gemeente Berg
ambacht dd. 30 AugJ7 Sept. 1948, nietig is 
verklaard; 

Wijst de, zaak, door het tegen dit besluit 
gerichte beroep bij het Ambtenarengerecht 
te Rotterdam aanhangig gemaakt, naar dit 
Gerecht terug om te worden hervat in de 
st~d, waarin zij zich bevond op het ogen
bliw, dat het klaagschrift, dd. 20 Sept. 1948, 
bij het Ambtenarengerecht was ingekomen. 

(A. B.) 

31 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Huurprijabealuit 1940 art, 6). 

Art. 6 Huurprijsbesluit 1940 gewaagt 
van "bedingen" en wel .,ter zake van of 
in verband met een huurovereenkomst", 
welke woorden bezwaarlijk kunnen doe
len op een "bedingen" tijdens onderhan
delingen, welke niet tot het sluiten van 
een huurovereenkomst hebben geleid. In 
aansluiting aan deze woorden spreekt 
de t.1.1. van "heeft- bedongen" en wel 
,ter zake van of in verband met het slui
ten, althans overnemen van een huur
overeenkomst'', daarmede er kenlijk 
evenzeer op doelend dat het bedingen 
plaats had tijdens onderhandelingen, bij 
welke partijen tot overeenstemming .zijn 
gekomen. Uit de bewijsmiddelen kan 
niet volgen dat bij de besprekingen, bij 
welke req. een voordeel zou hebben be
dongen, partijen overeenstemming heb
ben bereikt met betrekking tot het af
sluiten, althans overnemen, van een 
huurovereenkomst. 

Op het beroep van S. L. D., te Rotterdam, 
administrateur van beroep,- reg. van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Econ. 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam, van 13 Dec. 1948, houdende bevesti
ging in hoger beroep, behoudens na te noe
men uitzonderingen, van een door den Tucht
rechter voor de Prijzen in het Arrondiae
ment Rotterdam op 24 Sept. 1948 gewezen 
mondeling vonnis, waarbij req. ter zake van: 
,,het niet nakomen van een voorschrift ge
geven krachtens de artt. 3 of 4 van de Prijs-
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opdrijvinga- en Hamaterwct 1939, met aan
haling van de artt. 3, 4 en 12 dier wet, 1, S, 
11 van het Besluit ber. econ. delicten en art. 
6 van het Huurprij1bealuit 1940, i■ veroor
deeld tot een geldboete van vijfhonderd gul
den, met bevel tot openbaarmaking van het 
vonni1 op k0t1ten van den veroordeelde, heb
bende de politierechter, niet beweaen oor
delend de in de telastelegging voorkomende 
woorden ,,voor r:ich" de door den Tuchtrech
ter gegeven bewezen verklaring in sover ver
nietigd, en voort&, met vernietiging van het 
votu1is van den Tuchtrechter ook t.a.v. de 
strafoplegging, req. veroordeeld tot een geld
boete van drie honderd gulden. 

Conclusie van den A.-G. Mr Langemeijer. 

De req. in de.ze r:aak is veroordeeld op 
grond dat hij als tussenpersoon voor de ver
huurster van een winkelhuia aan de verte
genwoordiger van een upirant-huurater, die 
de in dat winkelhuis gevestigde handelszaak 
zou overnemen, het voorstel heeft gedaan 
(of, naar hij .seH .zegt: op het voorstel van 
die vertegenwoordiger is ingegaan), dat die 
aspirant huurster aan de verhuurster f 1500 
betalen zou, ten einde haar te doen toestem
men in de overgang van de huur van de te
genwoordige huurster op de aspirant huur
ster. De Tuchtrechter en de Bijr:. Politie
rechter zagen hierin een overtreding van 
art. 6 lid 1 van het Huurprijsbealuit 1940. 
Naast deze feiten behoort als van belang 
nog deze bewering van de verdachte te wor
den vermeld: dat bij sijn voorstel slechts 
voorwaardelijk had gedaan. namelijk onder . 
het voorbehoud, dat het naar het oordeel 
van zijn juridiache raadsman toelaatbaar zijn 
zou, en bovendien onder voorbehoud dat zijn 
lastgeefster zich ermede zou verenigen. 

De casaatieschriftuur ontwikkelt tegen de 
veroordeling twee fundamentele bezwaren, 
die ik duidelijkheidshalve eent loa van hun 
belichaming in ca8118tiemiddelen vermeld. 

Voor alles zou, bij hetgeen gebleken ia van 
het door verdachte gemaakte iroorbehoud, 
het stadium waarin men van ,een voltooid 
,,bedingen" spreken kan niet aijn bereikt. 

Zelfs een werkelijk bedingen echter zou 
in dit geval niet strafbaar zijn geweest, om
dat art. 6 niet geldt voor-bedingen ten be
hoeve van de verhuurder. 

Req. heeft deze bedenkingen gegoten in 
d~ vorm van drie cauatiemiddelen. Het eer
ste en het derde zijn vormmiddelen, namelijk 
gericht tegen de motivering respectievelijk 
van de bewuenverklaring en van de weer
legging van verdachte's verweer. Zij gaan . 
dus voor bij middel II, dat de strafbaarheid 
van het beweftnverklaarde betwist. 

Volgens middel I dan sou uit de bewijs" 
middelen niet kunnen worden afgeleid: 

a. dat req. art. 6 Huurprijsbesluit heeft 
overtreden; 

b. dat req. heeft bedongen; 
c. dat req. ,,als derde" heeft bedongenf 
d. dat er reeds een eluiten althana over..2 

nemen van een huurovereenkomst was tol 
stand gekomen; d 
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e. dat er f 1500 ia bedongen "ter.zake van 
•f in verband met een huurovereenkoma~•; 

Voor wat a betreft acht ik de klacht onge
grond. Het overtreden aijn van art. 6 toch i1 
ceen afzonderlijk feitelijk onderdeel van de 
telastelegging in deze, die ook als men de 
vermelding van die overtreding wegdenkt, 
niettemin feiten bevat, welke dezelfde over
tttding ondubbelzinnig opleveren. 

De klacht onder b raakt het eerste v:an 
teq.'s hoofdbezwaren. Zij is naar mijn me
ning gegrond. Tot het bewijs hebben mede 
gediend de verklaringen van V. de verhuur
ster en Mevrouw B. Uit de eerete zou vol
gen, dat de gedachte van de betaling van 
f 1500 ,,provi10risch" was en dat de ver
dachte daarover nog .sijn raad1q1an wilde 
raadplegen, uit de laattte, dat men aan het 
vragen van de toeatemming van Mevrouw 
B .. die toch onmisbaar was, niet eens ia toe
gekomen. Nu kan men misschien twijfelen, 
of de term "bedingen" eerst van toepaRSing 
wordt al■ partijen tot wil10vereenatemming 
sijn gekomen, dan wel reeds indien een van 
twee onderhandelende partijen doet blijken 
dat hij van aijn kant voor het tot overeen
stemming komen een bepaalde eis stelt. In 
ieder geval echter ia er nog geen bedingen, 
wanneer die partij sich •elfs nog niet defini
tief heeft uitgesproken. Reeds het gebruik 
van deze getuigenverklaringen als bewijs
middel mede van het "bedingen", zonder dat 
middel mede van het ,,bedingen'', zonder dat 
een uitzondering ia gemaakt voor de zo juiat 
genoemde onderdelen dier bewijsmiddelen, 
maakt dus de bewettnverkl•ring van dat 
,,bedingen'' naar mijn mening ondeugdelij1k. 
Het is ■bikt genomen ten overvloede op te 
merken. dat de overige bewij1middelen de 
bedoelde bij.sonderheden wel niet bevestigen, 
maar ook ,niet weerleggen. 

Met de klacht onder c wil req. uitdrukking 
geven aan zijn tweede principilne bezwaar. 
H(j redeneert namelijk aldus, dat hij bedin
gende als onmiddellijke vertegenwoordiger 
van de verhuurster, niet bedongen 1.1ou heb
ben als "derde" in de sin van art. 6. Dit be
awaar komt mij op zichzelf juist voor, zoals 
ik bij mijn behandeling van Middel II beto
gen zal. Ik meen echter, dat de Politierech
ter, die van mening was dat art. 6 ook op 
bedingen ten behoeve van de verhuurder be
trekking heeft, aan het woord "dente'' in de 
telastelegging een ruimere betekenle heeft 
gegeven, namelijk die van een ander dan de 
partijen bij de huurovereenkom■t, daarge
laten de hoedanigheid :van vertegenwootdi
ger van een der partijen waarin die ander 
optTeedt. De.ze uitlegging van de telasteleg
ging mou op zich.zeH toelaatbaar .rijn geweest, 
daargelaten of des politierechten uitlegging 
~an art. 6 juiat sou zijn. Daarom meen ik dat 
het niet de bewijsmotivetlng ia, die hier on
deugdelijk is; 

De kalcht onder d valt m.i. samen met die 
onder 6. 

De klacht onder e zou ik niet voor gegrond 
houden. Zij i1 toecelicht met een tweeledig 
betoo,. Vooreent ftamelijk r:ou de f 1500 niet 
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a1a een vergoeding voor het aanvaarden va11 
de nieuwe huurder maar voor het onbl&a11 
van de oude huurster zijn bedoeld. Het komt 
mij voor, dat de inhoud van de bewijsmid! 
delen aan de Tuchtrechter en de Politierecht 
ter alle reden 1af om de tegengeetelde me-, 
DÎDI te huldiaen. Ver4er, aldu■ req., zou h~ 
bedingen van een bate in een geval als di, 
door de verhuurder redelijke grond hebben, 
namelijk due, dat de waarde van de ver
kochte handelszaak mede door de bruikbaar
heid van het verhuurde voor het drijvesi van 
die zaak zou worden beïnvloed. Daarcelatq 
dat deze redenering niet zou wegnemen, dat 
het bedingen van die bate ,,in verband met 
een huurovereenkomst" 1eachiedt1 achijnt do 
redenering mij ondeugdelijk. Immen, indie.q 
een winkelhui1 voor het drijven van een ~ 
paalde zaak bijzondere voordelen biedt, daq 
zal dat reeds tot uiting komen in de buur-, 
prijt die de verhuurder van de oude en de 
nieuwe huurder kan bedingen en in de ver~ 
koopwaanle. die de fljne blijft. Nu belem
mert: de prij1beheening hem weliswaar in hetj 
onbecrensd bedingen van een hoeere huur, 
maar de toelaatbare huur wordt toch in ieder 
ceval mede bepaald door de huur die gold, 
voordat de prijabeheeninc in werkinl trad, 
en die huur zal toch altijd voordeliger sijn 
dan die van panden die niet dezelfde voor-
delen hebben. Ik zie du1 1een rech1:1&rond 
voor een ac>Ort van heffing ten gunate van de 
verhuurder bij overdracht van de in het ge
huurde gecheven zaak. 

Middel III meen ik te moaon ovenprin
gen. Des.ielfs gegrondheid volgt noodzakelijk 
uit de reeds betoo1de gqrondbeid van mid
del I onder benden van middel 11, waar ik 
tbam toe kom. 

Inderdaad bal ik van mening, dat art. 6 
geen betrekking heeft op het bedingen van 
voordelen ten behoeve van de verhuurder. 
Besliuend is voor mij due overweging, dat 
het stelael van het Huurprijabealuit 1940 vol
strekt niet medebrengt, datten behoeve van 
de verhuurder geen voordelen bedo111en mo
gen worden. In het geval van art. 3 ftD het 
Bealuit ia aelfs verhoging van een door bij
~ondere ometandigheden tot dusver Ja&e 
huur, uitdrukkelijk voorzien en dese vuho
ging is toch zeker een voordeel. Aan de ver
huurdm' wil bet besluit alleen verbieden het 
bedingen van een huur die de rich_tlijnen 
van het besluit te boven 1aat. Heuelfde zal 
uit den aard der zaak moeten 1elden, wan
neer het een andet is, die ruunc:na de ver
huurder bedin;t. 

Gezien de gegrondheid van Middel l onder 
ben d concludeer ik dat Uw Raad het voonil 
waarvan beroep vetnieti1e en de .zaak ver
wijze naar het Oerechtahof van het re910rt 
ten einde haar op het bestaande hoger he-

• roep opnieuw te berechten en af te doen. 

De Hoee Raad, em. _ 
Gehoord het venlac van den Raadaheer 

van der Memen; 
Gelet op 4e 111iddelen van cauatie, namens 

den req. voorae,teld bij echriftu.ur luidende: 
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,,J.. S. althane v. t. van de artt. 338 tlm 
344_, 350, 351. 352. 358 en 359, 367 tlm 381 
Sv., 6 en 21 Bètluit her, econ. delicten, 1 tlm 
7 van het Huurprijabealuit 1940., doordien 
het bewe~enverklaarde niet uit de bewij ... 
middelen kan worden afceleid, sijnde met 
name niet bewezen: 

a. dat req. art. 6 Huurprijabealuit heeft 
overtreden; 

b, dat req. heeft bedoncen; 
c. dat req. ,,ala derde" heeft bedonaen; 
d. dat er reeds een sluiten althans ovu

nemen van een huurovereenkomst was tot 
stand gekomen; 

e. dat sf 1500 i1 bedon&en "terzake van 
of in verband met een huurovereenkomat''; 

II. S. althana v. t. van de 1ub I vermelde 
artikelen met uiaonderinc van de artt. 338 
t/m 344 Sv •• doordien. - aaqaenomen met de 
rechter, dat het feitelijke gedeelte der te
luteleg1ing aanvangende met ,,doordien" 
behoudens de woorden "voor sich" bewezen 
sou .&ijn - het aldus bewezenverklaarde 
niet 1trafbaar is en req. derhalve had dienen 
te worden ontslagen van alle rechtavervol-
&inl. 

III, S. althana v. t. van de 1ub II ver
melde artikelen doordien op oen deabet:ref
fend verweer van req. de·rechter ten onrech
t.e overweect, dat het voor de toepaaing van 
het Huurprijabealuit 1940 1een ver1ehil uit
maakt of verdachte voor zich dan wel voor 
verbuurater bedong." 

0. dat aaq req. bij de oproeping tot. ver
antwoording ia te latte 1elecd, dat bij in het 
tijdvak 1 Sept. 1947-19 Maart 1948 te Rot
terdam heeft overtreden art. 6 van het Huur
prijabnluit 1940, doordien hij ala derde voor 
zich een voordeel, croot f 1500 beeft bedon-
1en ter •ake van of in verband met het af
aluiten althan1 overnemen van een huurover
eenkomst betreffende het pand Be)'fflandse
Jaan 123 te Rotterdam; 

0. dat dit telaste celecde door dn Politie
rechter all bewezen i, aancenomen met uit
J:ODderinc van de woorden "voor .nch"; 

O. t.a.v. de ia het eerste middel onder b 
en d 1enoemde pievea: 

da1; art. 6 van het Huurprij1belluit 1940, 
voorzoveel tha111 van belanc, 1ewact van 
nbediacen" en wel "ter zake van of in ver
band met een huurovereenkonwt", welke 
woorden bezwaarlijk kunnen doelen op een 
"bediacon" ti.iclcna onderhandelincen, welke 
met mt het sluiten van een huurovereen
kOllllt hebben geleid; 

dat in aansluitinc aan deae woorden van 
voornoemd ut. '8 de telasteletiaina spreekt 
van "heeft bedongen" en wel "ter zake van 
of in verband met bet aluiten, althans over
nemen van een huurovcreenkom,t", daar• 
mede er kenlijk evemeer op doelend dat het 
ltedinlen plaau bad tijden. onderhandelin
gen, bij welke partijen tot overeenatemmina 
.sijn gekomen; 

dat uit de 1ebezicde bewijamiddelen niet 
11:an volgen dat bij de beaprekinge~ bij welke 
,eq. een VOONleel aou hebben bedongen, "'°. 
tijen overeemtemminc hebben bereikt met 
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betrekki~ tot het áfaluiten, althans over
nemen, van een huurovereeokomat, zodat de 
voormelde grieven gecrond zijn; 

0. dat de beoordeling der overige grieven 
en middelen achterwece kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnia; 
Rechtdoende krachtens .art. 106 R. O.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtahof te 

'a-Gravenhage, teneinde haar op het be
ataande hoger beroep te berechten en af te 
doen. 

(N. J.) 

31 Mei 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(Besluit Ber.Econ. Delicten, E 135; 
Prijavonningabesluit 1941, art. 1). 

Het middel, stellende dat het Besluit 
Ber. Econ. delicten niet meer verbindend 
i■ nu de noodtoestand niet langer be-
staat, faalt daar dit Besluit als wette
lijke regeling overeenkomstig het be
paalde bij art. S der Wet A. · B. slechtl 
door een latere wet %ijn kracht kan ver
liezen. 

Volgens het bepaalde in art. 6 Vorde
ringsbesluit Woonruimte wordt de ver
goeding voor kraçhtens art. 2 van dit 
besluit gevorderde woonruimte vastge
ateld door of namens den burgemeester, 
terwijl degene die zich met een aldus 
vastgestelde vergoeding niet kan vereni
gen, zich kan wenden tot een te dier 
zake door den Minister ingestelde com
miasie, welke de vergoeding daarna in 
hoogste reaeort vastatelt. Hieruit volgt 
dat het Prijzenbureau alleen dan be· 
voegd is het bedrag der vergoeding voor 
gevorderde woonruimte vaat te stellen, 
indien het daartoe door den burge
meester is gemachtigd. De Bijz. Politie
rechter had dus behoren te beslissen of 
hier van vergoeding voor gevorderde 
woonruimte sprake was. en •o ja, of het 
Prijzenbureau door den burgemeester ge
machtigd was het bedrag daarvan na
mens hem vast te stellen. Waar de Pol.
rechter zulb naliet, ia niet met voldoen
de redenen omkleed de bewezenverkla
ring dat de in rekening gebrachte ver
goeding hoger was, dan toegestaan in
gevolge het bepaalde in art. 1 Prijsvor
mingabesluit 1941, gelet op de aan ver
dachte toegezonden beechikking van het 
het Prijzenbureau voor Onroerende Za
ken te Utrecht d.d. 3 Oct. 1947,. Volgt 
vernietiging en veiwijsinc. 

Anders: Adv.--Gen. Lancemeijer. 

Op het beroep van W. W., van beroep 
ambtenaar C.D.E.C., wonende te Utrecht; 
req. van cassatie tegen · een vonnis van dea 
Bijz. Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht van 28 Oct. 1948, waarbij met verio 
nietiging van de beschikking van den Tucht-
rechter voor de Prijzen aldaar de dato S 
Sept. 1948, req. ter zake van de voortgezetta 
overtreding van: ,.een voorschrift gegevea 
krachtens art. 3 van de Prijeopdrijvings- elt 
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•amsterwet 1939 niet nakomen", met aan
•ling van de artt. 3, 12 Prijaopdrijvinga- en 
Bamsterwet 1939, art. 1 Prijavormingabealuit 
!Ml; art.- 1 Besluit her. econ. delicten; artt. 
1 en 2 van de Wet·van 11 Mei 1946 Stbl. 
6 116; artt. 23, S6 en 91 Sr., is veroordeeld 
tbt een geldboete van honderd en vijftig pl
len. 

Conclusie Adv.-Gen. Mr Langemeijet. 

Het eerste van de in req. '• schriftuur ont
wikkelde middelen klaagt over ongeoorloofde 
wijziging der telastelegging doordat daarin 
ál1 het voorschrift, waarmede de door req. 
In rekening gebrachte vergoeding voor het 
•ebruik van woonruimte in strijd zou sijn 
gekomen, in plaatl van het aanvankelijk ver
melde Huurprijabesluit 1940 zou zijn gelezen 
Prijsvonningabesluit 1941. 

Dit middel is feitelijk geheel ongegrond. 
De oproeping ter verantwoording heeft niet 
de gestelde wijziging ondergaan; een vroe
gere oproeping met de oorspronkelijke tekst 
ia ingetrokken, een nieuwe met de uiteinde
lijke tekst ia uitgegaan. Ik zie niet in welk 
bezwaar in de pr-ocedure voor de Tuchtrcch-
ter hiertegen -zou kunnen worden ingebracht. 

Zelfs echter indien men - geheel ten on.: 
rechte m.i. - zou willen aannemen, dat hier 
in wezen wijziging der telastelegging heeft 
plaats gehad en al zou men aannemen. dat 
de Politierechter recht sprekende volgens het 
Besluit Ber. Econ. Delicten bij het wijzigen 
van een telastelegging gebonden was aan de 
grCl1%en genoemd in art. 313 Sv., dan nog zou 
deze wijziging geoorloofd .zijn. De vermel
ding van het overtreden voorschrift behoort 
in een telastelegging eigenlijk in het geheel 
niet thuis. Strikt genomen zou men eenvou
dig in een geval alii dit de berekende prijs 
kunnen telute leggen, aan de verdachte en 
de rechter overlatend zich rekenachap te 
geven, welke regelingen voor de beoordeling 
van de toelaatbaarheid van die prijs van be
lang zijn. Het is ter wille van de duidelijk
heid alleen dat men, terecht in zover, meestal 
anden handelt. Dan ·echter kan wijziging 
van het aangehaalde voorschrift het feit 
zeker niet maken tot een ander feit als in ,art. 
313 bedoeld. 

Merkwaardig is dat de toelichting tot he1: 
middel een volkomen ander betoog voert dan 
het middel zelf. De toelichting stelt. dat het 
Prijsvorminpbealuit niet op huurprijzen be
trekking heeft. Daar deze stelling mij niet 
juist voorkomt en zij niet in een middel ia 
verwerkt - waaraan niets in de weg zou 
hebben gestaan - meen ik haar onbespro
ken te mogen laten. 

Midel II betoogt, dat de Politierechter ten 
onrechte heeft aangenomen, dat de bevoegd
heid van het Prijzenbureau tot het vaststel
len van een hoogst toelaatbare huurprijs ook 
betrekking heeft op vergoeding voor gevor
derde woonruimte. Dit middel zou inderdaad 
ernstige ove~ eiacn, indien men hier 
kon apreken van een "bevoegdheid" van het 
Prijzenbureau in die zin, dat dit Bureau 
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diacretionnair een huurprijs zou kunnen be
palen, terwijl die huurprijs afgezien van deze 
bevoegdheid van het Bureau aan geen be
perkende bepalingen onderworpen zou zijn. 
Zo moet echter de taak van het Prijzen.bu
reau niet worden opgevat. Die taak is enkel 
om te constateren, welke prijs uit de toepas
selijke wettelijke voonchriften voortvloeit. 
In het gegeven geval is dan ook eenvoudig 
aangenomen, dat de ontoelaatbaarheid van 
de gevorderde vergoeding voortvloeide uit 
art. 1 van het Prijsvormingsbesluit 1941. 
Voor die beslissing heeft de Politierechter de 
prijsvutstelling enkel als een bewijsmiddel 
gebruikt. Al zou nu aan het Prijzenbureau 
enkel zijn opgedragen het vaststellen van de 
huurprijs bij echte huurovcreenkomste~ dan 
mocht toch naar zijn mening het de Politie
rechter uit de uitspraak van dit bureau om
trent de prijs die bij huur toelaatbaar zou 
zijn geweest een conclusie trekken omtrent 
de toelaatbare prijsvorming met betrekking 
tot een vergoeding van gevorderde wopn
ruimte. 

Req. schijnt dit aspect van de zaak wel ge
zien te hebben, immen hij acht het dienstig 
te betogen, dat een hogere vergoeding voo.::
gevorderde dan voor gehuurde woonruimte 
redelijk zou .zijn. Het behoeft echter weinig 
b?toog, dat prijsbeheen1ing met betrekking . 
tot vergoeding voor .het gebruik van wonn
ruimte (gevorderde of gehuurde) een derge
lijke onderscheiding niet zou verdragen. 

Middel III klaagt over het aanneme11 van 
b~wijs op de verklaring van slechts één ge
tuige. Het middel voegt daaraan veelzeggend 
toe "in feite", reeds daarmede uiting geven
de aan het besef, dat het juridisch, in het 
bijzonder in het licht van Uw overvloedige en 
standvastige rechtspraak over dit onderwerp, 
niet sterk zou .zijn. Overigens is ook de tenn 
,,in feite" hier met de werkelijkheid in strijd. 
Zelfs al zou men afzien van de verklaring 
van getuige Groen - die formeel natuurlijk 
wel degelijk mede telt, maar inderdaad geen 
heel belangrijke inhoud heeft - dan nog zou 
verdachte's eigen verklaring die hij zelf ver
meldt naast de getuigeverklaring van Ver
kerk een zeer belangrijk middel van bewijs 
vormen. Ook hier wil de toelichting iets ge
heel anders betogen dan het middel, name
lijk dat de gebruikte verklaring van de ver
dachte geen bewijs zou opleveren wanneer 
men haar beziet in het licht van wat ver• 
dachte mede heeft verklaard maar wat niet 
als bewijsmiddel gebruikt i■• Ook dit betoog 
kan natuurlijk niet slagen. De rechter die 
over de feiten oordeelde was bevoegd om on
der zijn verantwoording vast te stellen, dat 
het deel van de verklaring van verdachte, 
dat hij gebruikte als bewijsmiddel inderdaad 
zakelijk de door de rechter vermelde inhoud 
had, ook gehoord het door verdachte daar
buiten aan diezelfde rechter verklaarde. 

Middel IV is weder feitelijk ongegrond. De 
door het middel weergegeven formulering is 
de qualificatie in het vonnis en als zodanig 
geheel juist. De bewezenverklaring luidt ge
heel anders. 

1949 

Midel V ten slotte betoogt, dat de Politie~ 
rechter ten onrechte in strijd met req. '• be
toog het Besluit Ber. Econ. Delicten verbin
dend heeft geacht. Volgens req. zou namelijk 
~ verbindendheid van dit besluit minst ge
nomen tot een einde .zijn gekomen mét de 
noodtoestand, die de reden vormde om dit 
onderwerp bij besluit te regelen. 

Wat req. hier opmerkt ·is enkele jaren ge
leden een bekend vraagstuk geweest. Schiep 
het staatsnoodrecht alleen een buitengewone 
bevoegdheid om wettelijke regelingen voor 
de duur van de nood te geven, of wel gaf het 
voor die duur een bevoegdheid tot wetgeving 
met afwijking van de gewone procedure, 
maar met gelijk werking als normale wet• 
geving? Men kon er zeker: verschillend over 
denken. Thans echter kan men dat naar mijn 
mening niet meer en dat op de volgende 
grond. Sedert meer dan drie jaren heeft de 
wetgever zich practisch gedragen overeen
komstig de laatste opvatting. Dit gedrag be
rust ook op een welbewuste ~jkeuze te
genover het probleem bij het bekende kamer
debat van November 1945. Deze overweging 
ia m.i. beslissend tussen beide opvattingen 
ten gunste van de laatst genoemde, nu niet 
te b~twisten valt dat voor beide opvattingen 
ernstige argumenten waren aan te voeren en 
ook aangevoerd zijn. 

Geen der middelen gegrond bevindende 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur luidende: 
"L S. althans v. t. van art. 313 en 348 

Sv., doordat de Tuchtrechter voor de Prij
zen in het district Utrecht, door op de sit
ting van 20 Aug. 1948 de oorspronkelijke te
lastelegging de dato 9 Aug. 1948 luidende: 
.,Overtreding van het Huurprijabesluit 1940" 
te wijzigen in "Overtreding van art. 1 van 
het Prijsvorrnîngsbesluit 1941"; hiermede 

. een wijziging in de telastelegging heeft aan
ge bracht, als gevolg waarvan deze niet langer 
hetzeHde feit, in de zin van art. 68 Sr. in
houdt. 

II. S. althans v. t. van de artt. 3 en 12 
Prijsopdrijvinga- en Hamaterwet 1939, art. 1 
Huurprijsuitvoeringabesluit 1941, art. 1 Prijs
vormingsbesluit 1941, art. 1 Besluit her. econ. 
delicten 1944, omdat de Bijz. Politierechter 
in zijn beslissing heeft aangenomen, dat de 
bevoegdheid van het Prijzenbureau tot het 
vaststellen va nde hoogst toelaatbare huur
prijs, in afwijking van het bepaalde in het 
Huurprijabealuit 1940, moet geacht worden 
zich uît te strekken tot het vaststellen van 
een vergoeding voor gevorderde woonruimte 
en het van geen belang te achten, dat er 
sprake is van .,huurprijs", .zulks terwijl er 
geen huurovereenkomst was aangegaan, noch 
enige andere overeenkomst. 

111. S. althans v. t. van de artt. 342, 351. 
352 Sv.,omdat de Politierechter, waar bij 
in strijd met de waarheid in het proces-ver-
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baal van de terechuitting beweert en ala be
wijsmiddel bezigt, dat door mij req. in het 
onder A gemerkte deel i■ verklaard: ,,Ik heb 
- verdachte (??) in de periode in rekening 
gebracht een vergoeding van 30 gulden per 
maand"; en even verder ,,Bij be■chikking van 
het Prijzenbureau Onroerende Zaken te 
Utrecht van 3 Oct. 194 7 is de huurprijt van 
de aan getuige Verkerk verhuurde vertrek
ken vastg~ld op f 5,85 per week11

, in feite 
het bewij■, dat het telastegelegde feit door 
mij, req.> is be&aan, uitaluitend beeft aange
nomen op de verklaring van ~&t getuige, nl. 
van 1etuige Verkerk. en bovendien niette
gemtunde bovengenoemde beachikking door 
mij req. niet eerder is ontvaqen, dan nadat 
ik deze omstreeks sinds Juli 1948 heb laten 
opvragen. 

IV. S. althans v. t. van de artt. 350, 351, 
352 en 359 Sv. en de artt. 3 en 12 Prijsopdrij
vinp. en Ham■t:awet 1939, art. 1 Prijsvor
minpbealuit 1941 en art. 1 Bealuit her. EcolL 
Delicten, doordat de Politierechter in •ijn 
vonnia van 28 Oct. 1948 strafbaar en bewe
zen heeft verklaard het niet nakomen van 
een prijsvoonchrift gegeven krachtens art. 3 
van de Prijaopdrijvi.ngs- en Hamsterwet 1939, 
zonder dat dit prijsvoonchrift met name is 
genoemd, mjnde dit nie'I: nakomen bovenbe-
doeld daardoor niet bewezen en niet behoor
lijk met redenen on,kleed. 

V. S. althans v. t. van art. 1 Sv., doordat 
de Politierechter in zijn vonnis van 28 Oct. 
1948 het beroep van mij req., op het onver
bindend zijn van het Besluit her • ., ecolL de
licten heeft verworpen, zulka of■choon het 
,rerbindend zijn van dit besluit 1lecht1 geacht 
moet worden gerechtvaardigd te zijn door 
een beroep op de noodtoestand, waarin ons 
land onmiddellijk na de oorlog 1940/1945 ver
keerde, doch dat den noodtoestand tijdena 
de uitspraak: van voormeld vonni• geacht 
moet worden niet meer aanwesig te zijn." 

0. dat t.a.v. req. met strafoplegging en 
qualificatie al, voormeld, bewe2en ia ver
klaard ,,dat hij omstreek■ de periode van 31 
Juli 1947 tot 31 Juli 1948 aan J. G. Verkerk 
voor het gebruik van de le etage van het 
perceel Egelantient:raat 7 te Utrecht en het 
medegebruik van de zich daarin bevindende 
.zolder en van het daarbij behorende schuur
tje en een au rijwielbewaarplaata gebruibt 
poort_ in reuning heeft gebracht een vercoe" 
ding van f 30 per maand, exclusief de koatea 
van gas, water en electriciteit, welk bedraa 
hoger was dan toegestaan ingevolge het be" 
paalde in art. 1 van het Prijsvormi.ngabe• 
sluit 1941 gelet op de aan verdachte toeg~ 
zonden belchitking van bet Prij:a:enbureati 
voor Oruoere!Jde. Zaken te Utrecht de dato J 
October 1947.•-

0. t.a.v. het vijfde middel: 
dat het Be9luit bcr. econ. delicten ala web

telijke regeliq overeenkomatig het bepaalde 
bij art. 5 der Wet houdende algcmme he, 
palingen slechts door een latere wet sija 
kracht kan verliesen, zodat het middel is on-
gegrond; 

0. dat het eerste middel feitelijken pand. 
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álg miat, dur uit de aantekening van het 
aondelinge vonnis van den Bijz. Politie
.wtchter blijkt, dat ten laste van req. is be
wezen verklaard hetgeen hem bij oproeping 
4e dato 21 Aug. 194& wa I te lane gelegd; 

0. t.a.v. het tweede middel en ambtshalve: 
dat door req. van den Bijz. Politierechter 

ia verklaard, dat bij beschikking van het 
~zenbureau van 3 Oct. 194 7 een huurprijs 
la vaatgesteld van f 5,85 per week; 

dat daarna door hem het verweer is ge
voerd, dat bij bedoelde betchikking ,,is van
aesteld de hoopt toelaatbare huurprij•, doch 
hij, verdachte, met getuige Verkèrk geen 
huurovereenkomst heeft gesloten, terwijl het 
Prijzenbureau niet bevoegd ia tot het van~ 
nellen van de hoogst toelaatbare vergoeding 
voor gevorderde woonruimte"; 

dat dit verweer kennelijk de strekking had 
aan te voeren dat de in de telastelegging be
do~lde woanruimte gevorderd waa krachtens 
het Vordering1beaenluit W oomuimte. en het 
Prijzenbureau daarom niet bevoegd was de 
beschikking de dato 3 Oct. 1947 te geven; 

dat de Bijz. Politierechter, .zonder te be
alisaen. dat bier vordering van woonruimte 
had plaata gehad, aangaande dit verweer 
heeft overwogen: .,dat de bevoegdheid van 
de Prijzenbureaux: tot vastatellen van de 

. hoopt toelaatbare huurprij■ in afwijking van 
het bepaalde in het Huurprijabesluit 1940 
geacht moet worden zich uit te strekken tot 
het vaststellen van de vergoeding voor ge
vorderde woonruimte;" 

0. dat deze bealislllJI in hare algemeen
heid ia onjuist; 

dat toch vol&en• het bepaalde in art. fi van 
het Vord.erinpbesluit Woonruimte de ver
goeding voor krachtens art. 2 van dit besluit 
gevorderde woonruimte wordt vaatgcatcld 
door of namens den burgemeester, terwijl de
gene, die zich met een aldus vastgestelde 
vergoeding niet kan verenigen, z::ich kan wen
den tot een te dier .zake door den Miniatcr 
van Algemene Zaken ingestelde Commiuie, 
welke de vergoeding daarna in hoogste res
aort vaststelt; 

dat hieruit vo~ dat het Prijzenbureau al
leen dan bevoegd is het bedrag der vergoe
ding voor gevorderde woonruimte vaat te 
stellen, indien het daartoe door den burge
meesttt ia gemacbticd; 

dat de Sijs. Politierechter dus had beho
ren te beilie•en of hier van vergoeding voor 
geYOrderde woonruimte sprake was, en zo 
ja, of het Prij.zenbureau door den burgemees
ter gemachtigd was het bedrag daarvan na
mens hem vaat te 1tellen; 

dat, waar de Bijz. Politierechter zuDra na
liet, niet met voldoende redenen ia omkleed 
de bewaenYt:rklaring dat de in rekening ge
brachte vergoeding van f 30 per maand ,.ho
ger was, dan toegeataan ingevoJce het be
paalde in art. 1 van het Prijsvonningsbealuit 
1941, plet op de aan verdàchte toegezonden 
bcachikking van het Prijzenbureau voor On
lGCl'CDde Zaken te Utrecht de dato 3 Oct. 
1947;,. 

dat het bestreden vonnis dus niet in. stand 
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kan blijven en de overige middelen geen be
handeling behoeven; 

Vernietigt het bestreden vonnis: 
Rechtdoende krachten& art. 106 van de 

Wet R. 0.: 
Verwijat de aak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam teneinde haar op het beataande 
hoger beroep opnieuw te berechten en af te 
doen. (N. J.) 

26 Juli 1949. ARREST van de Hoge Raad. 
(B. W. art~ 629; Huurbeschermingsbe
sluit ' 1941 art. 2). 

Het Huurbescbermingsbesluit heett 
niet de strekking ·huurovereenkomsten, 
ondanks opzegging, automatisch te doen 
voortduren. 

Uit de regeling der artt. 5 en 6 van 
het besluit en van art. 30 F der· Wooh
rulmtewet 1947 vdlgt niet, dat na het 
einde van de huur, zolang de rechter 
geén uitspraak heeft gedaan de gewe
zen h'uurder enlgerlel recht of tit~l 'zou 
hebben om het gehuurde te gebruiken, 
doch slechts dat de mogelijkheid be
&taat, dat· als een vordering tot óntrul
mtng tegen hem wordt ingestèld, hem 
alsnog een recht zal worden verleend. 

De stelling, dat sedert de ·tnwerktng
tredlng van het H.b.b. een vordering tot 
ontruiming na geëindigde huur nlet 
kan worden ingesteld ln den vorm van 
een revindicatie, doch uitsluitend lh den 
vorm door art. 41 R . 0. aangewezen bij 
den kantonrechter kan worden aange
bracht, vindt geen steun ln de bewoor
dingen van het" besluit. 

.-De n.v. Albert Heyn N.V., te Zaandam, 
-eiseres tot cassatie van een op 25 Januari 
1949 door het Gerechtshof te 's-Hertogen
bosch tussen partijen gewezen arrest, adv. 
Mr A. E. J. Nysingh, (gepleit door Mr Co
lijn) 

tegen: 
Tb. H. Vijgen, te Kerkrade, verweerder In 
cassatie,. adv. Mr F. M. Westerouen van 
Meeteren. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat ult het bestreden arrest blijkt: 
dat Vijgen bij inleidende dagva.a.rding van 

11 Februari 1948 op verkorten termijn de 
~iseres tot cassatie, hier verder te noemen 
Heyn, heeft gedaagd voor de Arr.-Recht
bank te Maastricht, en op grond dat hU 
eigenaar ls V8Jl. het perceel Markt no. 20 te 
Kerkrade en dat Heyn het parterre gedeelte 
i.ran dat pand, alsmede een grote kamer aan 
de straatzijde op de eerste verdieping van 
d&t pand gebruikt zonder daartoe gereeh
tlgd te zijn, waardoor btj - Vijgen - schade 
lijdt, welke schade onder meer hierin be
staat, dat hij verhind,erd wordt in het ten 
uitvoerleggen van zijn plan om in gemeld 
pand, samen met zijn zoon een lunchroom 
ot cafetaria te beginnen. welk plan daardoor 
ten mlnste wordt vertraagd, en heeft ge
vorderd de veroordeling van Heyn tot ont
ruiming van meergenoemd perceel met baar 
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veroordeling tot schadev,ergoedlng, nader op 
te maken bij staat en te vereffenen volgens 
de wet: 

d&t Heyn hiertegenover heeft aangevoerd: 
dat zij in Juni 1937 het omschreven per
ceelsgedeelte van Vijgen heeft gehuurd 
voor den tijd van vijf jaren, aanvangende 
li J'ull 1987 ,en eindigende 14 J'uU 1942, welke 
huurovereenkomst 1s verlengd tot 16 J'uU 
1947: dat sinds- 15 .Tull 1987 in het gehuurde 
is gevestigd baar enige fillaal te Kerkrade 
met bijbehorende woningacoomodatie voor 
haar filiaalhouder aldaar; dat Vijgen bU 
schrijven van 6 Maart 1947 de huurovereen
komst tegen laatstgenoemden datum heeft 
opgezegd; dat Heyn zich hierop tot den 
Kantonrechter te Heerlen beeft gewend 
met het verzoek te verklaren, dat de ont
ruiming van het gehuurde op grond van ar
tikel .2 .van het Huurbescbermingsbe&lult 
niet kan worden gevorde~ in welk verr.oek 
zij niet ontvankeliJk is verklaard, daar dlt 
niet tijdig was ingediend; 

dat Heyn van oordeel .:la, dat Vijgen in 
zijn vordering niet kon 1worden ontvangen, 
dat toch baars inziens na de inwerking tre
ding van het Huurbesehermingebesluit een 
huurovereenkomst .na opaegging daarvan 
door den verhuurder niet zonder meer ein
digt,_ doch blijft voortduren, totdat de Rech
ter uitspraak beeft gedaan · en hieruit weer 
volgt, dat zU het gehuurde niet zonder Ncht 
of titel onder zich had: 

dat Heyn voorts nog heeft gesteld, dat 
het.baar niet was mogen gelukken, ondanks 
alle daartoe· aangewen.de pogingen, om te 
Kerkrade een ander pand te huren of te ko
pen en een gedwongen ontruiming van· hèt 
gehuurde de opheffing van haar filiaal te 
Kerkrade zou medebrengen: 

dat Vijgen hiertegenover heeft gesteld, 
d&t de door Heyn gestelde huurovereen .. 
komst op li .Juli 1947 was geêindigd en d&t 
bij zijnerzijds het pand voor eigen gebruik 
zo dringend nodig had, dat van hem; da 
economische belangen en maatschappelijke 
behoeften van belde partijen in aanmerking 
genomeni voortzetting. van de huur niet kan 
worden. gevergd, dat het. pand zijn enlg be
zit was, waarv8Jl. hij met zijn gezin moest 
lev.en en hij van plan was met zijn zoon 
daarin een cafetaria-lunchroom te beginnen. 
d&t een vergunning daartoe hem zou wor
den verleend, wanneer hij de beschikking 
over de benedenlokalen had verkregen; 

dat de Rechtbank bU vonnis V8Jl. 27 Mei 
1948 pa.rtljen heeft toegelaten door getuigen 
te bewijzen: 

Vijgen: d&t hem, wanneer hij het betref
fende deel van het pand in geschil tot zijn 
beschlkking mócbt krijgen, redelijkerwijze 
een vestlglngsvergun.nlng voor cafetaria
lunchroom zal worden verleend; 

Heyn: dat 1n Kerkrade geen voor haar 
filiaal geschikt p8Jl.d te koop of te huur ls: 

dat Heyn van dit vonnis Is gekomen in 
hoger beroep en daartegen twee grieven 
beeft aangevoerd. waarvan de tweede luidt: 
ten onrechte heeft de Rechtbank haar ver-

44 
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weer verworpen. hierop neerkomende. dat 
na het van toepassing worden van het 
Huurbeschermingabesluit 1941 een huur- · 
overeenkomst niet meer eindigt op den da
tum, waartegen de huur door den verhuur
der is opgezegd. maar eerst nadat de Rech
ter heeft uitgemaakt. dat zich een der in 
art. 2 van dlt Besluit limitatief opgesomde 
gevallen voordoet. die den verhuurder het 
recht geven de ontruiming van een onroe• 
rend goed te vorderen; 

dat het Hof voormeld vonnis heeft beves" 
ttgd en de zaak naar de Rechtbank heeft 
teruggewezen om op de hoofdzaak te wor
den beslist. en. daarbij ten aanzlen van deze 
grief heeft overwogen: 

,.dat voorzover kan worden aangenomen, 
dat de beslissing der Rechtbank niet steunt 
op de artt. 1 tot en met 8 van het Huurbe
achermlngsbeslult en derhalve in hoger be
roep op haar Juistheid kan worden onder
zocht. de tegen die beslissing aangevoerde 
grief niet gegrond Is; 

11dat de strekking van het Huurbescher
mlngabesluit 1941 la de verhuurder te be
perken In zijn bevoegdheid om de ontrui
ming van het verhuurde te vorderen; 

,.dat de7.e beperking tn dier voege Is ge
regeld, dat die bevoegdheid slechte tn be
paalde, In art. 2 van dat Besluit omschre
ven gevallen is toegestaaD; 

.. dat Ingeval een -vordering tot ontruiming 
door de rechter wordt afgewezen of een 
verzoek van de huurder krachtens art. a 
VBD het Besluit door hem wordt ingewilligd, 
niet de rechter, doch het Besluit zelf het 
gevolg daarvan regelt; 

,,dat volgens de duidelijke tekst van art. 
6 van genoemd Besluit alsdan in geval van 
geëindigde huur, van het einde der huur 
gerekend, een nieuwe huurovereenkomst 
op dezelfde voorwaarden voor onbepaalde 
tUd geacht wordt te zijn gesloten; 

"dat Indien een vordering tot ontruiming 
niet wordt afgewezen of een venoek van 
de huurder krachtens art. 3 van het Besluit 
niet wordt Ingewilligd, meergenoemd Be
sluit geen algemene regeling geeft en deze 
ook niet behoefde te geven, daar alsdan de 
gewone regelen van het Burgerlijk Wetboek 
op het stuk van huur en verhuur, o.a. art. 
1606 B. W. gelden; 

,,dat derhalve noch In het ene noch lD het 
andere geval de oorspronkelijke huurover
eenkomst eerst eindigt door de uitspraak. 
van de rechter en dan ook de onderhavige 
schriftelijk aangegane huurovereenkomst 
eindigde bij het verstrijken van· de overeen
gekomen tijd, te weten 14 Juli 1947; waar
aan nlet afdoet dat appellante al dan niet 
terecht een beroep deed op het Huurbe
achermingsbeslult; 

,,dat mltedlen geïntimeerde bij dagvaar
ding d.d. 11 Februari 1948 kon stellen. dat 
appellante het ten processe bedoelde perceel 
zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik.te 
en de Rechtbank dan ook terecht geinU
meerde in zUn vordering heeft ontvangen; 0 

dat Heyn tegen dit a.rreat navolgend mid-t 
del van cassatie heeft aangevoerd: 
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"S., althana v. t. van de .artt.. i. 2, a, 6. 8. T 
en 8 van het HuurbeschermiDgabeelult 194:1 
( Besluit van 25 April 1941. no. 81). 826, 6.27, 
6.19, 630 tot en met U8, 1179-.. uso, 1282, uo L, 
14-02, 1684-, 1608, 1607, 1198, 1109t 1616 en 
1823 B. W., 16& Grondwet. JO, 41 en 54 Wet 
R. O., 1, 6, 48, 69, 812, 81~ 814 en 816 Rv.,. 

. 30 van de Woonruimtewet 1947 (Staatsblad. 
H i,n)~ 

doordien het Gerechtahof heeft beslist 
dat verweerder in cassatie op de hierboven. 
aangegeven gronden bij dagvaarding d.d. 11 
Februari 1948 kon stellen dat eiseres 1n 
cassatie het ten processe bedoelde perceel 
zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruikt& 
en de Rechtbank dan ook ter-echt verweer
der tn cassatie tn zijn vordering heeft ont
vangen, zulks ten onrechte 

omdat. waar het hier, zoals uit 'a Hofa 
overwegingen ten aanzien van de feiten 
blijkt. gaat om een ontruimtngsvordertng 
op grond van.dringende beboette voor eigen 
gebruik. de Wet bij toewtjzlng der vordering" 
verlening van een termijn voor ontruiming 
dwingend voorschrijft, zodat de huurover
eenkomst geacht wordt tot het einde van 
die termijn te hebben voortgeduurd, terwijl 
bij afwijzing der ontruimingsvordering een 
nieuwe huurovereenkomst geacht wordt te 
zijn ingegaan op het tijdstip, waarop de oude 
buur expireerde, zodat de-eiseres in.cassa.tl& 
na het verstrijken van de ·bedongen huurtljd 
in het genot van het gehuurde is gebleven. 
en kon bllJven op grond van de bepalingen 
In het Huurbeschermm.gsbealuit 1941 tot 
dat een uitspraak werd gedaan of één van 
de in art. ! van dit Besluit genoemde geval
len zich voordeed, en dus gedurende de pe
riode tUBsen het eindigen van de bedongen 
huurtijd en de uitspraak van de rechter 
eiseres in cassatie het genot van het ge
huurde heeft op grond van het Huurbe
schermin.gabesluit 1941 en niet zonder recht 
of titel het gehuurde gebruikt. zodat de ver" 
weerder in cassatie in zijn vordering niet 
ontvangen had mogen worden, terwijl het 
Hof zich beperkend tot de vraag of door de 
opzegging de huurovereenkomst tussen 
partijen was geëindigd, verzuimd heeft. 
ambtshalve de rechtsgronden aanvullende. 
dit te onderzoeken, althans zijn beslissing 
op dit punt niet naar de els der wet met 
redenen heeft omkleed. en voorts omdat uit 
de aangehaalde wetsbepalingen volgt, dat 
een vordering tot ontruiming na geëindigda 
huur sedert de inwerkingtreding van het 
HuurbeschermJngsbeslult 1941 niet kan 
worden ingesteld in de vorm van een revin
dicatie doch uitsluitend in de vorm, aan.ge~ 
geven door art. 41 Wet R 0. waardoor ont
rqlmtngsvorderin.gen wegens geëindigde 
huur komen ter beoordeling van den Kan
tonrechter, die voor de atweglng van belan
gen. bedoeld In art. 2 Ud 1 onder 2 van het 
HuurbeschermJ.ngsbesluit 194:1 de aangewe
zen inBtantie 1B en omdat in ieder geval nu 
verweerder niet-ontvankelijk had moeten 
worden verklaard in zijn vordering tot ver
goedlng van schade op te _maken bij staat 
en te vereffenen volgens de wet over het 
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tijdvak tussen het expireren van de huur
()vereenkomst en het tijdstip, waarop vol
gens rechterlijk bevel moet worden ont" 
ruimd, nu uit de bepalingen van het Huur
beschermingsbesluit 1941 volgt, dat eisere,s 
in cassatie zo er al van schadevergoeding 
sprake zou kunnen zijn, in het geval ont
ruiming zou worden uitgesproken, niet tot 
meerdere vergoeding gehouden kan zijn 
dan het bedrag der vroegere bestaande 
huur over bedoeld tijdvak en met name nu 
verweerder niet ontvangen kon worden in 
.zijn vordering tot vergoeding van bedrijfs
schade, geleden in meergemeld tijdvak." 

0. wat het middel betreft: 
dat het Huurbeschermingsbesluit 1941 

niet de strekking heeft huurovereenkom
sten betreffende onroerend goed,• ondanks 
opzegging met in acht.neming van de bepa
lingen der huurovereenkomst, automatisch 
te doen voortduren. maar de regeling bevat. 
dat de verhuurder de ontruiming door den 
gewezen huurder slechts kan vorderen in 
de in art. 2 van dat besluit genoemde geval
len; 

dat, indien de rechter op grond van die 
regeling de vordering afwijst of den gewe-
2en huurder hetzij krachtens genoemd be
aluit, hetzij krachtens art. 30 onder F van 
de Woonruimtewet 1947, Staatsblad no. H 
291, een termijn gunt, binnen welken hij 
het gehuurde moet ontruimen, een nieuwe 
huurovereenkomst op dezelfde voorwaarden 
geacht wordt voor onbepaalden tijd te zjjn 
gesloten, onderscheidenlijk de huurovereen
komst geacht wordt tot het einde van dien 
termijn te hebben voortgeduurd; 

dat hieruit echter niet volgt, dat na het 
~inde van de huur, zolang de rechter geen 
uitspraak heeft gedaan, de gewezen huur
der enigerlei recht of titel heeft om het ge" 
huurde te gebruiken, doch slechts dat de 
mogelijkheid bestaat. dat als een vordering 
tot ontruiming tegen hem wordt ingesteld, 
hem alsnog een recht zal worden verleend; 

dat aan het Hof dan ook ten onrechte 
wordt verweten, dat het heeft nagelaten 
Vijgen in zijn vordering niet-ontvankelijk 
te verklaren op grond, dat Heyn niet zonder 
-recht of titel het gehuurde gebruikte; 

dat de tweede stelling van het middel, dat 
aedert de inwerkingtreding van het Huur
beschermingsbesluit 1941 een vordering tot 
ontruiming na geëindigde huur niet kan 
worden ingesteld in den vorm van een re
vindicatie, doch uitsluitend in den vorm 
door art. 41 Wet R. 0. aangewezen bij den 
Kantonrechter kan worden aangebracb~ 
geen steun vindt in de bewoordingen van 
dat besluit; 

dat dit toch steeds spreekt van den rech
ter zonder nadere aanduiding en derhalve 
de beantwoording van de vraag, bij welken 
rechter een bepaalde vordering tot ontrui
ming zal moeten worden aangebracht, over
laat aan in andere wetten daaromtrent ge
geven regelen, terwijl reeds uit d,e artt. 42 
-en S3 van genoemde wet volgt, dat deze 
rechter niet steeds de kantonrechter zal 
zijn: 
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dat voorts dit besluit den eigenaar van 
een onroerend goed niet uitdrukkelijk ver" 
biedt om dat goed als zijn eigendom te re
vindiceren in het geval, dat hij, die het zon
der recht of titel gebruikt een gewezen 
huurder is, en het evenmin grond oplevert 
om aan te nemen, dat desondanks daarin 
toch zulk een verbod ligt opgesloten; dat 
immers ook zulk een revindicatie oplevert 
een vordering tot ontruiming gericht tot 
een gewezen huurder, bij welker beoordeling 
de rechter met de voorschriften van het 
besluit rekening ?.al kunnen en moeten hou
den; 

dat de derde stelling van het middel, blij
kens de toelichting ervan uitgaat, dat Vij
gen in zijn gehele vordering is ontvankelijk 
verklaard; 

dat echter de Rechtbank bij haar vonnis 
waarvan beroep, slechts de door Heyn op
geworpen middelen van niet ontvankelijk
heid, waaronder niet was een van de strek
king dat ook bij toewUzing van de vordering 
tot ontruiming die tot vergoeding van be
drijfsschade niet ontvankelijk zou zijn, heeft 
verworpen en het Hof dat vonnis heeft be
vestigd, na de daartegen door Heyn aange
voerde grieven. waaronder evenmin een van 
de aangegeven strekking was, ongegrond te 
hebben geoordeeld; 

dat in die omstandigheden het bestreden 
arrest niet geacht kan worden ten aanzien 
van de vraag van de ontvankelijkheid van 
de vordering tot vergoeding van bedrijfs
schade, welke vraag slechts van belang zou 
kunnen zijn, indien de Rechtbank de vor
dering tot ontruiming zou toewjjzen, een 
beslissing in te houden, zodat het middel 
met betrekking tot de derde stelling feitelij
ken grondslag mist: 

dat het middel derhalve in geen van zijn 
onderdelen tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 460). 

Conclusie Adv.-Gen. Hooykaas. 

Post alia: 
Het is wenselijk de drie gronden, waarop 

dit middel berust, afzonderlijk te bezien. 
De eerste grond, gaat uit van de gedachte, 

dat een huurder, die na afloop van een huur
overeenkomst een huis blijft bewonen, gezien 
de bepalingen van het Huurbeschermingabe
sluit 1941 en de Woonruimtewet 194 7, StbL 
H 291, het huis niet zonder recht of titel be
woont, althans zolang de rechter nog niet uit
spraak heeft gedaan op een door zijn ver
huurder ingestelde ontruimingsvordering. 

De gedachte komt niet juist voor. 
,.Zonder recht of titel" betekent te dezen: 

,,zonder recht of titel, ontleend aan het ma
teriële recht". Nu is echter de opzet van het 
Huurbeschermingsbesluit 1941, in tegenstel
ling met die van soortgelijke regelingen uit 
de eerste wereldoorlog, zodanig, dat de op
lossing van de voor de huurders gerezen 
moeilijkheden wordt gezocht in de sfeer van 
het formele recht. Het materiële recht wordt 
in beginsel in het besluit niet gewijzigd, in 
het bijzonder niet voorzover het beëindigen 
van huurovereenkgmsten aangaat, het recht 
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der verhuurden, ontruiming te vorderen na 
afloop van de huurovereenkomaten, wordt 
echter aan banden gelegd. Slechts in enkele 
gevallen trekt het besluit materieel-rechte
lijke consequentie.: men zie de artt. 5, 6, 7, 
lid 1, en 8, lid 2. Deze bijzondere bepalingen, 
die atrikt moeten worden geïnterpreteerd, 
brengen geenuina mede, dat de huurder in
gevolge het Huurbeachermingabesluit ateeds 
na afloop van de huur een materieel recht 
zou bezitten het gehuurde te blijven bewo
nen. Deze gedachte is met de opzet zelf van 
het besluit in strijd. Zij gaat ook uit van een 
onjui1tc interpretatie van de genoemde bij
zondere bepalingen. Aan de hand van art. 
5, op welk artikel het cassatiemiddel in het 
bijzonder een beroep doet, moge dit worden 
aannemelijk gemaakt. Artikel 5 geeft de 
rechter de bevoegdheid (het cassatiemiddel 
suggereert ten onrechte, dat het hem de ver
plichting oplegt) de huurder nog een termijn 
te gunnen. binnen welke hij het gehuurde 
moet hebben ontruimd. Op dit voonchrift 
volgt in het artikel een wettdijke fictie, al-
dua geformuleerd: ' 

"In dat geval wordt de huurovereenkomst 
geacht tot het einde van dien termijn te heb
ben voortgeduurd." 

Eiseres vat deze fictie aldus op, dat zij de 
huurder een materieel recht zou verlenen tot 
het ontruiminptijdatip het gehuurde te blij
ven bewonen. Naar mijn oordeel ten omech-
te. De fictie bedoelt slechts een aantal ma
terieel-rechteliike gevolgen, als bijvoorbeeld 
betaling van de huur, te regelen van 's rech
ter• beslissing, dat het formele recht op ont
ruiming van de verhuurder eerst op een later 
tijdstip mag worden uitgeoefend. 

Iets dergelijks geldt naar mijn oordeel ten 
opzichte van de laatate volzin van art. 30 F 
van de Woonruimtewet. Redactioneel ver
toont deze volzin grote gelijkenis met de zo 
jUÎlt besproken bepaling van het Huurbe
achermingsbesluit. Ook deze zin moet m.i. 
aldu, worden opgevat, dat zij wel materieel
rechtelijke gevolgen regelt van een feitelijke 
toe.tand, doch niet zover gaat de feitelijke 
toe■tand zelf een juridisch karakter te ver
lenen. 

In dezelfde zin voor wat het recht van de 
huurder betreft van der Grinten, De Huur
besluiten, 1941, blz. 44. 

Overigens achijnt de atelling van eieeres, 
dat zij tenminate tot 's rechten uitspraak 
niet zonder recht of titel in het gehuurde ver
toeft, ook indien men aanneemt, dat deze 
stelling juist ia, niet doorslaggevend. Niets 
behoeft de verhuurder te beletten ontruiming 
van een perceel te vorderen, omdat de huur
der na 's rechten uitspraak zonder recht of 
titel daarin zal vertoeven, noch de rechter 
een vordering tot ontruiming wegena vertoe
ven zonder recht of titel toe te wijzen, al is 
laatstbedoeld rechtsfeit eerst na 's rechters 
uitapraak aanwezig. Vgl. Star Busmann, 
Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvorde
ring. Nieuwe uitgave 1948, no. 201, en met 
betrekking tot het eerste punt de arresten 
van Uw Raad van 4 Maart 193~, W. en N.J. 
1938 no. 948, en 29 November 1940, W. en 
N. J. 1941 no. 420, met óetrekking tot het 
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tweede punt de arresten van 20 Febr. 1885, 
W. 5145, 20 Maart 1891, W. 6006, 4 Maart 
1921, W. 10804, N. J. 1921 blz. 510, 30 Maart 
1931, W. 12283, N. J. 1931, blz. 1469, 16 
April 1936, W. en N. J. 1936 no. 469 (met 
noot P. S.) en 4 October 1937, W. en N. J. 
1938 no. 351 (met noot E. M. M.). 

De 2de grond van het cassatiemiddel be
rust op de gedachte, dat het Huurbescher
mingsbesluit het imtellen van een ontrui
mingsvordering in de vorm van een revindi
catie niet toelaat. De ontruimingsvorderin
gen, bedoeld in het besluit, zouden alle bij de 
Kantomechter moeten worden ingesteld. 

Voor deze gedachte - voorzover sij zelf
standige betekenis bezit en niet berust op 
overwegingen, reeda bij de eerste grond be
sproken - is in het Huurbeschermingabe
eluit geen aanknopingspunt te vinden. Ar
tikel 3 spreekt van "de rechter, die bevoegd 
zou zijn van de vordering tot ontruiming 
kennis te nemen,,, klaarblijkelijk ten einde 
duidelijk te doen uitkomen, dat het besluit 
generlei wijziging bedoelt te brengen in de 
rechterlijke organisatie. Hierbij aluit aan, 
dat de artikelen 2, 5, 6, 7 en 8 spreken van 
"de rechter" in het algemeen. Indien het 
werkelijk de bedoeling was geweest van het 
besluit alle ontruimingsvorderingen bij de 
kantonrechter te brengen, zou het reeds dui
delijkheidshalve aangewezen zijn geweest in 
el deze artikelen van kantonrechter te spre
ken. Deze terminologie was trouwen, om 
een andere reden bij zodanige bedoeling niet 
slechts wenselijk, doch bepaald noodzakelijk. 
De gedachte van eiseres brengt mede, dat 
het Huurbescherminpbesluit derogeert aan 
de artt. 41. 42 en 53 R. 0. Zulks kan alleen 
uitdrukkelijk geschieden. De tweede grond 
van het cassatiemiddel komt dienvolgen1 be
paaldelijk niet jui1t voor. 

De laatste grond van het middel houdt in► 
dat het Hof verweerder in ieder gevel niet
ontvankelijk had moeten verklaren in .zijn 
vordering tot vergoeding van schade op te 
maken bij staat over het tijdvak tuaaen het 
eindigen van de huur en het tijdstip, waarop 
volgena rechterlijk bevel moet worden ont
ruimd. Over dit tijdvak zou de vergoeding 
ingevolge het Huurbeacherming11besluit niet 
meer mogen bedragen dan de huur. 

Eiseres is in de.ze klacht niet-ontvankelijk. 
Het door het Hof bevestigd interlocutoir 
vonnis van de Rechtbank bevat geen andere 
besliuing dan verwerping van de door eise
res opgeworpen beide middelen van niet
ontvankelijkheid. Onder deze middelen is de 
thana besproken klacht niet te brengen. Wel 
is, gezien de gegeven bewijsopdracht, niet 
onaannemelijk, dat de Rechtbank de vorde
ring aanvankelijk ook overigens ontvankelijk 
heeft geacht, doch een uitdrukkelijk en zon
der voorbehoud gegeven beslisainc, welke 
door het Hof zou zijn bevestigd, is te dezen 
niet aanwezig. 

Ik concludeer, dat Uw Raad eiseres niet
ontvankelijk verldare in haar derde klacht,. 
haar beroep voor het overige verwerpe en 
haar veroordele in de kosten op de cassatie 
gevallen. 

(N. J.) 
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5 October 1949. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Amaterdam. (Be
sluit Beaettingamaatregelen S. E 9~, artt. 
25 en 30). 

Een ontslag door de Commisaari.1 voor 
de belangen van de voormalige Neder
landse weermacht op instigatie of aan
drang vanwege de Duitse weermachts
bevelhebber maakt dit ontslag noa niet 
tot een vanwege die bevelhebber tot 
atand gekomen bezettingsbeslissing. 

Ook al was dat wel zo, dan nog zou 
klager daarmede niet gebaat zijn, omdat 
klager aan het kracht verliezen van art. 
25 ingevolge art. 30 geen rechten kan 
ontlenen, zolang geen bijzondere voor
ziening ia getroffen ala in art. 30 bedoeld. 

S., wonende te E., klager, 
tegen: 

de Minister van Oorlog te 'a-Gravenbage, 
verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Ten a111Uien der feiten: 
0. dat klager bij besluit dd. 4 Sept. 1941, 

afd. B, bur. 5, no. 112 (f), van het toenmalig 
Hoofd van het Afwikkelingsbureau van het 
Departement van Defensie met ingang van 
1 Sept. 1941, tot wederopzegging, doch voor 
ten hoogste één jaar, op nonactiviteit ia ge
steld als hoofdcommiea bij (het toenmalige 
afwikkelingsbureau van) het Departement 
van Defensie; 

O. dat aan klager vervolgens bij besluit dd. 
17 Juni 1942, afd. F. bur. S, nr. 118 d, van 
de toenmalige Commissaris vOQr de belangen 
van de voormalige Nederlandse Weermacht 
met ingang van 1 Juli 1942 eervol ontslag als 
hoofdcommies bij het Departement van De
fensie, toenmaals commissariaat voor de be
hartiging van de belangen der Nederlandse 
Weermacht. is verleend wegens verandering 
van de imichting van het dienstvak waarbij 
hij werkzaam was; 

0. dat aan klager terzake van vorenbe
doeld ontllag - hierna aan te duiden ala kla
gen "bezettingsontslag" - door genoemde 
Commiasaris een wachtgeld is toegekendi 

0. dat klager onder dagtekening van 13 
Juni 1947 middels een formulier, als bedoeld 
in artikel 2 van het Eente Uitvoerinpbc
sluit Wet rechtsherstel overheidapersoneel 
1946 herziening van vorenbedoeld ontslag
besluit heeft verzocht overeenk:ómstig het 
bepaalde bij of krachtena evenvermelde wet; 

0. dat verweerder naar aanleiding van 
klagen voormeld verzoek dezen ter fine van 
wederindiensmeming bij brief van 2 8 Oct. 
194 7 heeft opgedragen zijn dienst ten depar• 
temente op 3 Nov.1947 des voorm.iddag1 9 
uur aan te vangen, daarbij tevens mede
delende, dat aan klager in het belang van de 
dienat geen faciliteiten (bedoeld is de facili
t~it om dagelijks van klagers woonplaats 
naar 'a-Gravenhage en terug te reizen) kon
den worden verleend; 

0. dat klager in verband met bezwaren zij
nerzijda om wegen, de gezondheidstoestand 
van zijn vrouw en dochtertje wekelij~ meer-
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dere dagen achtereen van huis te zijn, terwijl 
die ziektetoestand verhuuing naar 'a-Gra
venhage op korte termijn naar zijn oordeel 
onmogelijk maakte, aan verweerder bij brief 
dd. 29 Oct. 1947 heeft verzocht zijn "ver
zoek om rechtsherstel" als ,,niet ingediend" 

11 te beachouwen, zulks onder bevestiging dat 
bij van alle voordelen van de Wet rechts
herstel wilde afzien en onder verwijzing naar 
een verklaring van de Heer Hoogewooning, 
dat (in dat geval) een weigering van klager 
om zijn oude functie weder te hervatten, niet 
zou worden opgevat als een ( verlies van 
wachtgeld medebrcngende) weigering om 
hem passende arbeid te aanvaarden; 

0. dat verweerder bij brief van 20 Nov. 
1947, Geh. La. A. 196. de klager - onder 
verwijzing naar diens laatstvermelde brief -
heeft ontheven van de opdracht om zijn 
vroegere functie bij verweerders departemen,t 
te hervatten, zulks onder bevestiging van 
klagen ,afstand van rechtsherstel en onder 
toezegging dat klager, voor wat verweerden 
departement betreft, in zijn positie ala 
wacht.gelder ongemoeid zou worden gelaten; 

O. dat klager bij brief van 29 Juli 1948 -
gerappelleerd bij brief van 29 Nov. 1948 -
verweerder heeft verzocht om - kennelijk 
anden dan door toepassing van de Wet 
rechtsherstel overheidapenoneel 1946 - sijn 
meerbcdoeld bezettingsontslag ongedaan te 
maken, zijn nonactiviteit te doen voortdu
ren tot aan de bevrijding en daarna zijn ont
slag en opwachtgeldatelling opnieuw te rege
len· 

O. dat verweerder hierop bij brief van 30 
Maart 1949, Geh.La.Z.59, aan klager heeft 
medegedeeld, dat waar deze onder dagteke
ning van 29 October 1947 zijn dd. 13 Juni 
194 7 ingediend verzoek om herziening van 
zijn ontslag overeenkom1tig de bepaling van 
de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
had ingetrokken, aan diena -verzoek om her
ziening van het ontslag, indertijd aan hem bij 
beschikking van de Commiasaria voor de be
langen van de voormalige Nederlandae Weer
macht verleend, thans niet meer kan worden 
voldaan; 

0. dat klager bij een op 26 April 1949 ter 
griffie van het Ambtenarengerecht te 'a-Gra
venhage ingekomen ,en door de Voomtter 
van dat Gerecht aan de Voorzitter van dit 
Gerecht toegezonden klaagschrift beroep 
heeft ingesteld en op de in het klaagachrift 
uitvoerig weergegeven gronden heeft ver
zocht "de beslissing" van verweerder van 30 
Maart 1949 te vernietigen en uit te spreken, 
dat het aan klager met ingang van 1 Juli 
1942 verleend ontslag - kennelijk wederom 
anden dan op grond van de Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946 - in dier voege 
dient te worden herzien, dat hem alsnog non
activiteit gewaarborgd blijft tot uiterlijk 1 
Juli 1946; 

0. dat verweerder bij contra-memorie -
ter griffie ontvangen op 23 Juni 1949 - zijn 
standpunt in deze heeft verdedigd en tot 
niet-ontvankelijkverldarinc dan wel onge
grondverklaring van klagen onderhavige be
roep heeft geconcludeerd; 
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O. dat de zaak vervolgens is behandeld 
t.er openbare terechtzitting van het Gerecht 
van 21 Sept. 1949. waarop de klager ia ver
schenen in persoon en de verweerder bij zijn 
gemachtigde Mr Ribert Ynzonides, commies 
bij het Ministerie van Oorlog, wonende te 
's-Gravenhage en waarop sla getuige-de.
kundige is gehoord Bemardus Johannes 
Hoogewooning, referendaris bij het Miniate
rie van Oorlog, wonende te •s-Gravenhage; 

In rechte: 
O. dat waar klager niet wedertewerkstel

ling in zijn oude functie beoogt, ingevolge het 
bepaalde bij art. 59, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929 niet de aan die functie verbonden 
standplaats, doch klagers woonplaats de be
voegdheid van de ambtenarenrechter om 
van het onderhavige geechil kennis te nemen, 
bepaalt, en dat, waar deze woonplaats bin
nen het rechtsgebied van dit Gerecht is ge
legen, dit Gerecht tot kenni111eming van dit 
ge1ehil bevoegd ia; 

0. dat - waar klager ter terechtzitting 
uitdrukkelijk heeft verklaard, dat zijn brief 
van 29 Juli 1948 uitsluitend de strekking had 
om anders dan met toepassing van de Wet 
rechtsherstel overheidapenoneel 1946 tot on
gedaanmaking van meerbedoeld bezettings
ontslag te geraken en een zodanige interpre
tatie wel verenigbaar ia met de op dit punt 
niet overduidelijke redactie van die brief -
het Gerecht verweerders achrijven van 30 
Maart 1949 wil aanmerken als te bevatten 
- althans mede te bevatten - een weige
ring om anders dan met toepassing van de 
Wet rechtsherstel overheidapenoneel 1946 
tot de door klager verlangde ongedaanma
kin& van diens meerbedoeld bezettingsont
slag over te gaan met herstel en continuatie 
van klagen nonactiviteit en hernieuwd ont
slag en opwachtgeldstelling els door klager 
verzocht: 

O. voor zover meerbedoeld achrijven dd. 
30 Maart 1949 van verweerder inhoudt een 
weigering om alsnog klagers bezetting10nt
slag te benien overeenkomstig de bepalin
gen van de Wet rechtsherstel overheid1per
soneel 1946, dat een zodanige weigering, ge
let op de intrekking van klagers verzoek om 
herziening enerzijds en de omstandigheid dat 
klager niet weder in dienst is genomen an
derzijds, niet in strijd ie met enig daartoe 
betrekkelijk algemeen verbindend voor
achrift, terwijl aan het Gerecht evenmin is 
gebleken, dat verweerder dus weigerende van 
zijn bevoegdheid daartoe kennel_ijk een an
der gebruik beeft gemaakt dan waartoe hem 
die bevoegdheid was gegeven; 

0. voor zover meerbedoeld schrijven van 
30 Maart 1949 geacht moet worden mede in 
te houden een weigering om anders dan 
overeenkomstig het bepaalde bij de Wet 
rechtsherstel overheidsperaoneel 1946 tot on
gedaanmaking van klagers bezettingsontslag 
en tot de door klager verzochte aan een zo
danige cmgedaanmaking te verbinden nadere 
rcchtspolitieregeling over te gaan: 

dat klagers meerbedoeld bezettingsontslag 
naar het oordeel van het Gerecht is een be-
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zettingabesliaaing, genomen op grond van 
Verordening nr. 108/1940; 

dat deze verordening ia een bezettings
regeling, welke geplaatst ia op de bij het Be
sluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad no. 
E 93) behorende lijst B; 

dat klagen bezettingsontslag els bezet
tingsbeslissing derhalve ingevolge het be
paalde bij art. 22 van het Besluit Bezettings
maatregelen voorlopig in stand is gebleven; 

dat de enige bijzondere voorziening, welke 
ten aan.zien van klagers bezettingsontslag ge
acht kan worden de ongedaanmaking van de 
gevolgen te regelen is de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946; 

dat verweerder dan ook onder deze om
standigheden naar aanleiding van klagers 
verzoek weigerend anders dan overeenkom
stig evengenoemde wet tot ongedaanmaking 
van klagers bezettingsontalag met daaraan te 
verbinden nadere rechtspositieregeling over 
te gaan, niet gezegd kan worden met enig 
daartoe betrekkelijk voorschrift in strijd te 
handelen; 

0. dat verweerder, dus weigerend ook niet 
gezegd kan worden vart zijn bevoegdheid 
daartoe kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan waartoe hem die bevoegdheid 
was geg-!ven; 

0. dat het Gerecht - naar aanleiding· van 
in de door klager ingediende stukken voor
komende passages. waaruit valt af te leiden, 
dat klagen bezettingsontslag op instigatie of 
aandrang vanwege de Duitse Weennachts
bevelbebber zou zijn aan te merken - nog 
wil opmerken, dat zulks dit ontslag nog niet 
maakt tot een vanwege die Bevelhebber tot 
stand gekomen beuttingabesliaing als be
doeld in art. 25 van het Besluit Bezettings
maatregelen; 

dat het Gerecht hieraan nog wil toevoe
gen. dat zelfs al ware dit wel het geval, 
zulks in de rechtsgeldigheid van verweerden 
laatstbedoelde weigering geen wijziging zou 
vermogen te brengen; -

dat weliswaar vorenvenneld art. 2 5 be
paalt dat een zodanige bezettingsbeslissing 
haar kracht verliest naar gelang het grond- • 
gebied van het Rijk in Europa door de vijand 
wordt ontruimd, doch klager ingevolge het 
bepaalde in art. 30 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen aan dat "kracht verliezen" 
geen rechten kan ontlenen zolang geen bij
.zondere voorziening ia getroffen omtrent de 
regeling of de ophefCmg van de gevolgen 
daarvan; 

dat bij gebr.ek aan een .zodanige nadere 
voorziening van enige hogere autoriteit ver
weerder buiten de Wet rechtsherstel over
heidapenoneel 1946 geen rechtsplicht heeft 
om ten aanzien van klagen bezettingaontslag 
nadere voorzieningen te treffen; 

0. dat, waar zich ten aanzien van klagen 
beroep tegen verweerders weigeringen, welke 
geacht kunnen worden te zijn vervat in diens 
schrijven dd. 30 Maart 1949 aan klager, geen 
der gronden, als bedoeld in art. 58, eerste 
lid, der Ambtenarenwet 1929 voordoen, dat 
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beroep ongegrond behoort te worden ver
klaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart zich bevoegd van het onderha

vige beroep kennis te nemen; 
Verklaart dat beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. (A.B.) 

28 October 1949. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht 's-Gravenhage. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58, 2e lid). 

Het staat een administratief orgaan 
vrij in plaats van één straf twee lichtere 
op te leggen, mits deze tezamen niet on
evenredig zwaar zijn. 

I. B., wonende te S., II. W., wonende te 
S., klagers, 

tegen: 
het College van B. en W. te S., verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat de feiten betreft: 
0. dat verweerder bij besluit van 1 Febr. 

1949, zoals gewijzigd bij dat van 3 Maart 
1949 aan klager B., gemeentewerkman bij 
de plantaoenendienst van S., ter zake, dat hij 
op 4 Jan. 1949, des namiddags te 16.15 uut 
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niet meer op zijn werk aanwezig was en in 
diensttijd snoeihout naar het erf van· zijn 
woning heeft gebracht. heeft gestraft met 

a. een schriftelijke berisping, en 
b. beperking van het recht op jaarlijks 

vacantieverlof door inhouding van een dag 
verlof over 1949, en · 

bij besluit van 1 Febr. 1949 aan klager W., 
gemeentewerkman bij de plantsoenendienst 
te S., ter zake, dat hij op 4 Jan. 1949 des na
middags te 16.15 uur niet meer op zijn werk 
aanwezig was en die middag vóór 5 uur niet 
aan de z.g. kweek bij gemeentewerken is ge
komen, heeft gestraft met dezelfde straffen 
als hiervoor onder a. en b. vermeld; 

In rechte: 
0. dat verweerder dan ook terecht plichta

verzujm bij klagers heeft geconstateerd en 
bevoegdelijk hen deswege heeft gestraft; 

0. dat de beide straffen tezamen aan 
ieder der klagers opgelegd, ook niet oneven
redig zijn aan de gepleegde overtredingen, 
staande het. naar het oordeel van het Ge
recht aan verweerder vrij in plaats van één 
straf twee lichtere straffen op te leggen, mita 
deze tezamen niet onevenredig zwaar zijn; 

Rechtdoende: 
Verklaart de beroepen ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 
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Aardappelmoeheid. 
- Wet, houdende regelen ter bestrijding 

van de aardappelmoeheid. (Wet Bestrij
ding Aardappelmoeheid). 

S. J 273. 24 Juni. Blz. 383. 

Academie van Wetemehappen. 
- Besluit, houdende wijziging van het re

glement van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, Staatsblad 
1938, No. 390. 

S. J 421. 8 September. Blz. 887. 

Ambtenaren. 
- Konfn.klflk Besluit. (Beslu,t 10 Oct. 19,J5 

8. IJ' H1 art. B J0
• art. 1). - De vaatstel

Hng van een wachtgeld ,ngewlge art. I 
lid 1 van het K. B. IJ' H1 '8 aan een ont
slag krachtens art. 1 onder a onlosmake
lijk verbonden; derhalve heeft de Oom
miBBie van Ad1JÏe8" door te adweren aan 
a11peUant o•tslag te verlenen" ook de toe
kenning van wachtgeld gewUd. - Na de 
datum van ,ngang van het ontslag ~elf
de ia als die van de ontslagbeschikking 
kan n'6t -worden staande gehouden dat 
deze bescMkking genomen '8 ,n afwi,jk;l,ng 
van het ad11ies" hetwelk geen datam 
noemde. IS Augustu. 

- Kon,nk1'Jk Beslwt. (Beslu,t van 10 Octo
ber 19,15 8. IJ' H1 art. 1). - AppeUant" re
aerve-oflfcter ia gedurende korte tijd ,n 
Ja.et eerste Jaar der bezetting Hd geween 
van de N.8.B.,. doch heeft na -tn miBstaJJ 
te hebben ,ngeden~ gedurende de volgen
de jaren van de bea,etting en ook in de 
Jaren daama zich geheel aan de belangen 
van het vaderland gewC/d. Tot ongetwaagd 
een,ol ontalag bestaat clerholw niet -vol
àoende grond. 17 September. 

- Koninklflk beslu,t. (Beslu,t van 10 Oct. 
1945 8. IJ' 211 art. 1). - Van de besliB8ing 
van de M,n,ater 011 1&et verzoek van ai,
peUant tot henïen,ng van het hem ver
leend ontslag staat geen beroep op de 
Kroon OfJeft. l October. 

- Komnkl'ik Besluit. (Bealu,t 10 Oct. 1945 
8. IJ' !!1 art. ! ; za,veringsbealuit 1945 
art. 5). - Wel iB het krachtens art. la van 
het bes1u,t IJ' H1 verleend eervol !Ontslag 
dest(Jds ,a.~t bij aangetekend schrliven 
overeenkomstig art. 5 1e Ud voorlaatste 
!rinsnede van het zu,verinosbeshdt 1945 
aan a11gellant meegedeeld" doch deze be
paling heeft kennelflk tot strekking" on
zekerheid omtrent het ti,JtüJt,11 van de 

venending en omtrent de ontvangst 
van de mededeHng van het ontslag u,t te 
slwten. Door de wC/ze" waarop aan ap,,el
lant mededeHng van het; ontslag ,s ge
daan ( 11ersoonlflk door de O. de K.) u 
deze onzekerhdà uitgesloten. Api,ellant" 
tDtens beroepschrift tegen het hem bil be
alu,t van de M,msters van !9 Dec. 1945 
verleend eervol ontalag eerst op 7 Oct. 
1949 '8 ,ngekomen. kan derhalve ,n zfln 
beroep ntet wonlen ontvangen. Daaraan 
kan njef afdoen. da.t de M,nister hem 011 
tiiln verzoek bil aangetekend schrflven 
van 19 8ept. 1949 een afschrift va.n het 
ontslagbesluit van !9 Dec. 19,65 heeft toe
gezonden. B9 December. 

Ambtenarenbesluli. belastlnpleDBt. 
- Uitspraak van de Oentrale Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenbeslutt belast,ng
d~st artt. 15 en 160; Beslu,t Bezefflngs-

• maatregelen 8. E 91 af'1t. 1,J en 11). -
De ,ntrekking van een 1'6f"fllaa,tangsbe
slu,t van een ontvanger" welke verplaat-
8ing nog niet geërtectveerd was" heeft niet 
het karakter ener nieuwe verJJlaatang. -
Door da.t intrekk'ngsbeslu,t is de fdte
lifke grondBlag wor een toepa.aang van 
art. 160 komen te vervallen.- omdat nu 
geen ontvangkantoor behoefde te worden 
vervtcld. - De Minister va.n f'nanain 
was tot intrekkfng beooegd; de belangen 
van de eerst-belanghebNtlde wenlma 
daardoor n,et gesch.aad en ook n,et dje 
van derden. - De door de •ecretaris-ge
neraal aangebrachte wvztg,noen ,n de 
artt 160 en 161 van het Ambtenarenbe
slu•t bela.atingdlenst ~n l>u,ten werldng 
getreden naar gela.ng het grofldQeb'6d van 
het Rijk in Eurof)(J door de vt;and ,s ont
ndmd. Mede gelet op art. B1 gold dus de 
oude tekst dter bef)al,ngen weer. 

!9 November. 
Ambtenarenwet. 
- U'tspraak va.n de Oentrale Raad van 

Beroe11. (Gemeentewet af'1t. B" 10!; Amb
tenarenwet 19!9 artt. lB" 58" le 1'4). -
(lmJJlfdte). Een gemeente-secretarw kan 
met benoem.tl 100~ .. al~ns zfln wor
ganger is ontslagen of d'6na beno6fflÛ'IO 
'8 ,ngetrokken. - lntrekk;(ng der benoe
ml-no van een gemeenteaecretariB -18 '" 
lltf'ild met art. 10! en het gemeefl.telflk 
ambtenarenreglement, Offl.da.t ten tflde 
van '1&et tntrekk;(ngabesh"t de c. r. reetüJ 
besl'8t had" àat de weigering om een eer-
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der tot aecretariB benoemde ts beëdigen 
weHawaar moeat wonlen. meffgverklaard" 
doch deze niet(gheid tevena voor gedekt 
was -verklaard_. hetgeen mede bracht ala 
noodweNUg gevolg" dat de benoem(nq 
-van de eer.atbenomnde ongedaan werd ge
maakt. - Gedelctverklaring tHJ.n de ue
tigJ&eià ener weigering om een benoemde 
gemeenteaecretarfa te l>e&us,en.,, maakt 
die benoeming 1t0odwentUg ongedaan. -
IntrekldnO ener 'kM,e,11(ng -..etv '11er

klaard wegena atriJd met een •~ 
rechtabeginael. _. Januari. 

- mtaproak van de Centra.Ie Baad van 
Beroep. (Wet rechtshef"atel overheidsper
aoneel t9,i6 art, 6; Bealv(t Tijdelifke Voor
dimmg Bestvvr ProvfncUm en Gemeen
ten Stbl. È 86" art. t" le M.; Ambtena
renwet 19!9 art. SB" le Hd}. - Het be
reCken -van de 6S-Jarige leeftfd door een 
11ürgemeeBter levert op zich zelf t.a.v. 
de:ee niet op een bvften de bezetttnq ge
legen grond voor ·ontslag" a1a bet!oeld (n 

tirt. 6" 1e Hd onder a. - Tijdel(tke 
a.m:~f~g" ez art. !_. fe Jid, van 
E 86" door een burgemeeater kan niet 
worden geli,jkgeateJd met een t0eder-in
cffen8tnemfng ,n de zin der Wet -r~ta
hen,tel overheC4ss>eraoneel 19,ft. 

16 Jan"fldri. 
-- Vitt11waak van de Centrale Bèoà van 

Beroep-. ( Ambtenarenwet 19!9 artt. !.j" 
!S; Lat,etr- Onden.ofawe't 19!0 Grt. aB}. -
-01IAer ber~ (. h. bela,n// d6f" \l,"et '8 ho
ger t,e,uep i. h. belcmg der wet m«le k
g~ - AJB ~en bil •eA gelling" 
daor hoger beroep '- h. 'belant, •der wet 
dàa1MlnoCD .fle,n,aakt" 1n0eten .oonlen aan
~t de M(ni.9tef" -van Jv.sfftie en het 
MgMn" 'tegen welles beaiwt • eer-Bte aan
leg beroep wcs (ngesteld. - Door de u(t
aflNJ,ak '11. Ja.. 1. kon geen enkel tta4eel 
taorden t,oegebmcht aan de n,oMen,_,, ~l
ke fé1.Q.OfJ.a'ter door 4e 1dtspn14,k .,_ h. A..G. 
1«Jeft verioreoen,. - Ook al ia het cmtalag 
-t,doaeerd op de_ Wet f"80htsher8tel over
~peraoneel 1946 (hetgeen, i. c. u(t- · 
fl'rw.kkelijk ldet het ge110l u geu,eeat} ~o 
moet worden oo.~ fl4 Me toet 
geen a/'Wijkend.e ·bepaHngeft. bevQ.t, dat 
ter,en het onüla.g admffliatndief beroep 
heeft o,,engeataa.tt. Het A.G. had Waag
ster m,taàieft "'·"'°· moeten. 1'6r1"oren. 

18 .Janua.ri. 
- U(tspraak van -de Centrale Raaà van 

Bff'Oep. ( A mbten.onmwet 19!9 art. 1!6; 
Gemeentewet artt. 869a" 'Hl}. - Met een 
-rMd&bealvit moet op één lijn geateld wor
den een krachtena art. 1!6 der Atn:bt'6-
11a~t 19S9 door B. en W. 1XU1t11eetelde 
veror#Jemfl.g. - De"' deze bepal,ng aan 
de burgemeedef' ...,,,edlraoen vit-voering 
omvat -in de mgel n4et meer dan de u«t
'DOel'ino van mec114flische aard. Het ia 
,eeltter aanredelfke ,v,ijfel oft.derhet,io_,, of 
ztüks zonder '1N.eet'" ook geldt ten aan.de" 
van alle f'f.lGdabealt&Üen met betrekking 
tot oemeentepolU~. -l.o. m het middeta 
geJateft" of het nEmien van het beatredef\ 
beah6't tot de bew~ van de hr• 
gemeeMer of fot d4e 'VGn B. en W. Ie-

J&oorde ( OJ)VOrderi-n.g 1&(,UléHg 8aldo kle
d(ngreken(ng poH«eombtenaar}. 

BS Januari 
...J-. U(taproak van de Centrale Raad van 

Beroep. ( Bezold(gingabealtdt Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1ss.; artt. 17" 19; Amb
tenarenwet 19!9 art. !.J). - De ,.,deabe-
tref!ende ach.aal van bezold(g(ng" duidt 
althana met onder alle omatandigheden 
op de achaal_,, waarin m de lagere rtm.g of 
JaJasae ket ambt ia ,gerang.oh(kt. Wan.
deler_. .gelijk l. c.,. in de lagere mng of 
klaase, de bezold(g(ng in feite is vaat-
geateld -volgena een. andere achaaJ, ia deze 
achaal de ,.,desbetreffende"" schaaJ van 
bezold(ging. - Het K. B. 'Otln !6 N-o-r,em-
1,er- -11,li_. 9N1uJende 11RJOMlt,1ing aan de 
~ste,- "fJan ~ &.11ti. ,af'ttkel 19 
van het B.B.R,. iA,t toe te -..een" TMBt 
-recNtalcraidht. AT't. 1t t,eè..ft de Kroon ntet .... 
de bevoegdheid om Haar bij art. 19 voor
behouden bevoegd~ te delegenm. Het 
Ir. B. '8 ook niet aan te m~ ala een 

• 1rege'Hng_,, al3 ln art. 19 bedoeld. - De 
1"1Btstellmg van het salaris van gedaQ,g
de, waarbij de vaate en t(1del1,ike toelagen 
m ~n wedde 11eincorporeertJ. werden" '8 
een -voorlopge geu;eeat. -vooruitlofJe"l(le Of> 
de (bij K. B. van 8 Maart 1948~ 8. I 84} 
herdeni•g van het B.B.B. 198-1. -- Ge
heel lfo.arqelatein_,, of die t10'1'ffof11ge 'V08t
Bten«nu in overeenatemm(ng waa met de 
toenmaals geldende toef)(Maelf ke alt,e
meen verlnnt'le1tde --voorschrllten, de ge
dilagde i9 daardoor tdet reefl.tstreekà ,n 
~n 'belang 11etrof1en,, nv bij tffe 'VfUltstel
lf,ig -verkregen, rechten 11.,et zijn aange
tast. - Bezoldlgtng bil d4e 'VGd8teU(ng 
it,olt,ena schaal 170 v. h. B.B.B. 1984 en 
friet ooJ{left.8 achaaJ 196 '8 toen friet ooor 
de eer.te maal geachted. Reeda J&ren. te 
ooren was ttul~ - eri door rechter, on
aanta..ttbaar - geachw,4. - Beroep jn
eake derhalve nCet-ontvankel"k. 

8 Maart. 
- Uft~k van de Centrale .Raad van 

Beroep, (Wet Pechtaheratel overheûfeper
aoneei ~6 artt. ♦, 1e l'4_,, B, tl, S; '(k
'1nee.del0ef art. 108; A mbtena.renwet 19!9 
an. IJ5J. - Vain. een u.-edennàien.ttnem+n.g 
"'- de 8ffl. d.ea:er bepaUng '8 geen sproke, 
10an-neer na de 'be'VriJding Biechts een «f
deUJlce 1'eMJUllmg der betlrekWng ,Oflder 
b-.ijzOtMlere 011&atatldiDl&eclen. 4a bedoeld. -
'Een buiten de bezetting gelegen grond 
'VOCJII' matalGII '8 ooor de gemeentoaecre
toria -van Amsterdam omBtaan met het 
bef'eiken van de BS-Jarige leeftijd. Ge
meenttdijA; ambtenarenreglement ia op d6 
aecrdaria, beh01'defl..t het u,ettelffk -voor
be.ho114_,, van toepaaaing. AnaloD(ache toe
fNJ.Bffflll va,n een bes,aUng van '11.ee ge
meenteUJk ambtenarenreglement. - Ook 
al heeft de comm'88'e van beroep ten on
rechte als venoeerater aangemerkt het 
,oollege van B. en W • ., i. pl. ,,_ de gemeen
teraad" dettWeoe wordt haar tlÏtapraak 
verntet(ud, De o. r. merkt thati:a de ge
meenteraad als pa,rtf.J aan. - Termijn. -
De termijn van art. a. lid s" ia met een 
fatale. De vet"SJHch«ng tot het -nmnen 
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-wn een. beahdt tot J&en:iemng veroo.lt ~ 
door 1&et ver1trijhm "'" dée """fft,. 

8 Maan. 
- UitaJ:Waak van de Oentrale Raad 'Vaa 

Beroep. (.A:mbtena.rentDet 19!9 art. 1; Be
sluit Beaettingamaatregekm" B. E 91 art. 
17; Wet rechtsherstel Ot16rheMlaJ)eraowed 
19,16 art. 4" le Hd B). - Een bij de Ne• 
derlandae .A.r~t aangesteld ka
derlid 'n&.Oet worden aangemef'kt als te 
zijn aangesteld lti Nederlandse OjJenbare 
cUenat om 11,,e,- te lande werkzaam te ~tl• 
en du.a ala gewezen. ambtenaar ,. de .rit1 
11Gn art. 1. - V erhoucUno tul.ten het Be• 
aluit bezettingamaatregelen. B. E 91" eft 
het Be.luit opM/fing N.A.D.,, 8. E 95. 
welke -an.et elkanà.et' in atrl4d •iJn t.o. v. de 
datum" m.,. thaan,an de Arbetdadienat
veronlemnq bu.iten werking "8 getreden. 
Beide beal1dten gaan er echter blijkbaar 
-wn 1"t" dat vcStSr de btdtenwerkingtreding 
de ArbeWatUenat1Jerorden,ng gegolden 
heeft. T.a.u. de bu.UenwerkinotrecUnd 
acht de Raad E 93 (het laatatgenomet1 
en. m werk&ng getreden) verbindend bo
ven E 9S" nlka on.oeocht -de waag" of 
daarvoor ook zou kunnen worden aange
voercl" dat E 95 vermoedelijk inderhaast 
ia gemaakt en minder zorgvuldjg over• 
wogen.. - Het ontslag t(fdena de belret
t,ng door de Duitse autoritetten 'Van het 
kaderlid van de N.A.D. benut lc. niet 
op een buiten de bei:ettbs.q gelegen l1fTl'fl,d. 
omdat oa.nnemel(l1c (B gem44kt" dat hij 
tot de N.A--.D. u toegetreden.,, altl&au er 
tot September 1944 toe bij ia gebleven" in 
olJ(lnJCht def- Ulepaffteit en met geen an.
der ooomerk dan het -ve7'%et tegen de 
-r,(fand en zf'1, trawcinten ~ bevorderen. 
- In een. dergelijk geval moet een. ont-
alag, gegeven omdat aan de vvstld j11,ist 
die -venetahow,no waa geblekeft., 11eaegd 

. worden. te zijn verleend op een tn de ~e-
eettift.11 gelegen grond. 15 Maart. 

- Uita,wuak van het A•btenarengerech.t 
AfflMffl. (Ambtenarenwet 19!9 art. l.fJ. 
- Tegea een menlngaaitm.g Btaa.t ueen. 
beroep open, aange.rien men daardoor 
met recàta'tf'eeka '" zfln Wang '8 ge
troffen. Zij M.d. alechta aanleiding kl&n
wen. dl• een ooor beroep vatbare beaHa-
.an.o te vrogen. 15 Maart. 

- Uit8pn14k van de Centrale Raad 1Xffl Be-
-roep. (Z1"veri11g.tbealuit 19,U art. 1; A•ll-
tenarent<,-ef 19!9 art . .j.1). - Het vercHent 
de voorkesr Aet o,ileggn -usn maatrege
l~" oolge,,,a het Zui1.Jerlfl.QBke-.,t J'9-U -
geqevett, de U1tzonderlike toeata~-., tDe~
ke tot het aU,,oartUoen van dit beah&.it 
hebben geleid" en de •tzoflderiijke reqe
iinge,1,,, daaria ven,at - aan te merken 
ala een rechtatoepaHtnl/ van eigen aard; 
derhalve geen reohterU#loe 1"tsprélak en 
geen aàm!niatratieve l>eschiklolng. - De 
c. r. 1.HWldaa.t-t met •telHoheld. dat a:oda
,dge 1nGa.tregel ka-• u,orden ingetrokken 
door net rJeMJ.D-, dat deu heeft opgelegd" 
len m"'-tte" 10Cffl.Reer dit ge•chM3dt ten 
"1&Mte van de a.mbtenaar; ook al '8 zvJka 
ne,-geru, a,.itdM&kJoel'1k beJ)(IClld. - De in 
ra:ng ten,.gi,e,,laaute ambtenaar fa.la ge-

11eoolg van. een mveriflu.tn1a&tre,,el) 
moet" nu dte maatregel "8 b1oetrokken" 
100rden erkend ~n oude rang te hebben 
behouden. Hfd heeft d"8 aaus,raak op 
W ac1t,teratall,ge aalaria en Ml flOet 
eel/a ook nog be1'0f"'derd tv0rden, 

S April. 
- UUapnuik van de Cen~ .Raad van 

Beroep. ( Affl.bt6ftaren.wet 19!9 art. 60" Se 
Ud.. Wet rechtaheratel owrl&eid.ss,eraoneeJ 
1946 art. 8" Se l'4.). - De in art.&. Se Ud" 
llffflOeffltJe tenn~ '- geea fatale. Na Aet 
veratri,lken daarvan blldft de vert>licl&ting 
om op een verzoek va• rechtaheratel een 
l>e•luit te nemen beataa, Zodanig ~luit 
w voor beroep vatbaar; de atiel,Ung" dat 
art. 60" Ie l'4.,, trich daartegen verzet "8 
onJd8t" toa.At ckze be,PaUt1g '1,,eeft geen 
betrekklag op het beroe,> tegea een be
.Z1&.it" maar tegen een (ft,ctfeve) v,eigerinq 
om te l>e.tlwter& of te handelen. 

S April 
- Uita,waak 'Van de Oe,urale Raad 'Van 

Beroep. ( A•btenar«moet 19B9 artt. l.f en. 
103). - Beroe11" tvdlo W&gateld tegen een 
bul1"t" houdende het VOOt"'llefflen te lltra.f -
fen met ontslag ia wt-ont-w1&kel'1k" n1&. 
tegen een daa.-rna genomea lleah,,t" in.hou
dende de stN/ 1,1a,i o"'8Ja.g" geen bene,, 
ia ,ageateld en dit laatste beal1'1t mUa
dien rechteM onaantastbaar ia geworden, 
.A.an het bestreden be.Z1"t la daard.oor de 
gro,uula,g ont'VGU~ zo4a.t de betrokkene 
daardoor n«et meer rechtatreeka in ~n 
belang wordt getroffen.. - Beroep 011 art. 
108, $e Ud, JAJ asn. faalt in dit ge'UDJ, om
dat het de voondtter n,et duidelijk waa" 
dat het qebrek1doe achtii1'efl. van klager 
als een klaa.gschrlft van kla,ger moeat 
100rden aa.ffgemerkt. 5 .A.J)ril. 

r- UitBJW~ oo.n ~ Amb.tena.rea.oer4fCht. 
(IA.oer 01Ulerwljawet 1820 artt. I ea .!8; 
Ambteaa.reawet 19J9«rt. &8"1e Ud.J. -N" 
Aet aa.n de Minister va• O., K" en W. ge
vraagde 1Jerl.o/ om aa.,s. de g.l.a. BChooi een 
.of meer lda.aaen voor wortnaet L .o. te 
uerMftd.en op .l Janvari 1949 '11,()g met icaa 
werieend, '1,,eeft eea kla.a ooor ».0.L oader
w44a oeea wettu, beataaa. - DerhaltJe ia 
alleen reken!ng te houclea met bet .aaatai 
leer~ ... da..t het gJ..a.. oowt en kan de 
boventallig geworden MUlendlzer eervol 
ontslagen wordea - Nu de gemeente, 
8tat1enisae gee,i afdoeiin.gsrtWeling t1oor 
atn.btena.ren beàt, w de gemeenteraad be
voegd. te ontslaan de leerkrsc'h,t" welke 
hem goedd1&.nkt en mag het A..G. ntet tre~ 
den in eet&. beoorcü Uno van. ü m.otie"en" 
welke de Baad bewogen he.bl>en Juist kla
ger te .onulaa.n. !9 ...iJWil. 

- UUaJWOGk van het Ambtena.ren.gerecl&.t te 
Ana.J&e1R. (Ambtenonmwet 191!9 art. 58, Ie 
HdJ. - Onevenredig ia de straf va-n.&cl&Dr
MU voor één wede" met beAoud van la,a,r
wedde" QSWelegä aan een hoofd der oJ.s.,, 
die onJuute (te "/wge) o»oaven heeft c,er
-.trekt OMtren.t het aantal leerHngen" dat 
de aohool beaioekt,., u,aardoor de gemeente 

2 schade lijdt. BvearetU(I geacht soh,ri/teJflke 
1>eri8,nno. - De gemeente waa uitc,eoaan 
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van opzettelijk 1Jeratrekte on.Juiste opga,.. 
ven" doch het A.G. neemt geen opzet aan. 

5 Mei. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
, Arnhem. ( Ambtenarenwet 19!9 art. 58" 1e 

lid; PolitieambteMrenreglement art. 70). 
- Niet-beëindig,ng ener biutenfvncne
BteUing levert" naar het oordeel van het 
a.g • ., zowel f eitelflk atr#ld met art. 70 Po
litieambtenarenreglement als Utovrne
ment de 11ouvtrir. - Bu4ten.fvnctiestelHng 
is naar haar aard een tvdelflke maatregel. 
1. c. ia zl.j gegeven" omdat het dle-n.stbelang 
zvlks vordert. Ook het tUen.stbelang staat 
hier ter beooràeHng van de rechter. Het is 
een verplichte hanàeHng van de bevoeg
de macht aan te geven" waarom de bui
tenfvnctiestelling ,n het belang van àe 
dienst ia. Daarvoor is,. c. opgegeven on
geschiktheid wegen-, dekte. Nu 011 grond 
van een vitspraak van de centrale raad als 
vaststaande moet ioorden aange-n.om-en" 
dat betrokkene niet tHt hoofde van ziekten 
of gebreken ongeach,kt waa voor de waar- • 
nem.,ng zijner betrek'kAng.,. moet de weige-. 
ring de buitenfunctieatelHng te beëind.,gen 
nktig -worden verklaard. S Mei. 

- uitspraak van de Oen.tra.Je Raad van Be
roep. f Ambtenarenwet 19!9 art. 71). -
Ten onrechte heeft het Ambten.gerecht 
een zelfstand,g beroep., • gencht tegen 
een besluit van B. en W . ., aangemerkt als 
een aanvullend kJaagschrift" gericht te
gen een bealu,t van de gemeenteraad der 
zelf de gemeente. - Aanoez,e11, B. en W. 
daardoor in hun bela11,gen kunnen zijn ge
schaad" wordt de zaak met analogische 
toe,,aslring van art. 110 der Ambtenaren
wet 19!9 teruggewezen naar 11,et Ambte
narengerecht. 10 Mei. 

- uitspraak van het Ambtenorengerecht 
Am.sterdam. ( Ambtenaren.wet 19!9 artt. 48 
en 58" 1e HdJ. -Gedekte nktigheid" aan.
gezien anders tengevolge van de -nietig
verklaring der 011,talaobeBltHten" betrok
kene" die als N.8.B.er ,n qn beide ge
meentelijke funcriea waa benoemd" weer ,n 
dienst der gemeente zou komen. - Nietig 
zijn de besluiten., '"'houdende 011,middellijk 
,ngaand ontslag" aa11,geden aan zoda:nig 
ontslag een bepal,ng m het gemeentelijke 
ambtenarenreglement ,n de weg staat. 

~O Mei. 
- Uitsproa,k va.n cie OentraJe Raad van 

Beroep. ( Ambtenm,en.u,et 19!9 art. 58" Se 
Hd; Politietuchtreglemen.t art. 8). - On
evenredig ia de straf van ongevraagd, ont
slag vlt de JJOliti&.Uenst t.a..v. een briga,... 
dier van gemee-ntepolitte" die geweigenj. 
heeft aan een overtJla.at.smgsbeslvit ge
volg te geven" omdat het de Raad aanne
melijk voorkomt" dat betrokkene" do&r di
verse te zijnen aan.den genomen besluiten. 
,n de war gebracht" geheel te goeder trouw 
gemeend heeft aan het overJ)laatsingsbe
slmt geen gevolg te mogen geven, 

81 Mei. 
- Uitspraak van de Oentrale Raad van Be

roep. f Am.btenareniwet 19!9 art. 58.,. 1e 
lid). - Wil er van een besivA.t in àe zin 

van art. 58 der wet sprake zijn" :w moet 
slechts ais eis gesteld worden, dat het aan 
àe belanghebbende redelijkerwijs duidelijk 
kon zijn" dat het bewegde aàministra;«ef 
orgaan ter zake een defin-itief stand.punt 
heeft lngenomen. Het i8 niet nod,g" dat ,n 
het desbetreffende stvk het -woord beslv,t 
of een overeenkomatiue term ia gebf"Wkt. 
-1. c. bevat het bestreden beslvit in uie
zen niet anders dan een beslvit njet ten,,o 
te komen OfJ een 'Vf"Oeger beslvU. Beroep 
dus on.gegrond. 81 Mei. 

- Uftspraak van de Centrale Raad van Be
roei,. f Ambtenaren.wet 19!9 art. 58, !e lid; 
PoHffetuchtreglement art. 8). - Oneven
red,g '8 de straf van ongevraagd ontslag 
u,t de r,oHffedienat t.a.v. een bril1ad,er van 
gemeentP.poHffe, die geweigerd heeft aan 
een overJ)laatringsbeslvit gevolg te geven" 
omdat het de Raad aannemelijk voorkomt" 
dat betrokkene, door diverse te zijn.en 
aanden genomen bealviten in de war ge
bracht" geheel te goeder trouw gemeend 
heeft aan het overjllaatllingsbesluit geen 
gevolg te mogen 11even. 81 Mei. 

- Uitapraalo van de Centrale Raad van Be
roep. f Ambtenaren.wet 19!9 art. 58" 1e lid). 
- WU er van een beslu4t m de zin van art. 
58 der wet Sllf'ake zijn.,. zo moet slechts als 
eis gesteld worden" dat het aan de belang
heb bende redelijkeru,-ijs duidelijk kon rriJn" 
dat het bevoegde administratief orgaan 
ter zake een def,nitieJ standpunt heeft 
mgeoomen. Het ,s niet nodig" dat ,n net 
desbetreffende stuk het woord beslu,t of 
een 01Jereenkomatige term ja gebru,kt. -
1. c. bevat het bestreden besluit ,n ~en 
11kt anders dan een besluit niet terug te 
komen op een vroeger beslvit. Beroe,1 du 
Ofll}egrond. 81 Mei. 

- uitspraak van de Centrale Raait van Be
roep. ( Ambtenarenwet 19!9 artt. 97 en. 58" 
1e Hd; BezoldigfngMegeHng Politie 19,+7 
art. !) • - Het doen van een mondeHnge 
uitspraak" ondanks dat ter terechta:ltting 
is medegedeeld" dat binnen 3 weken uit
spraak zal worden 11edaan, terwf,il van een 
mondeHnge uitspraak niet werd gerept" 
kan n~ leiden tot vernietiging der aan
gevallen u,ta11raak" nu niet ia gebleken, 
dat een van d eleden van het A.G. z,ch te
gen net doen van een mondeHnge tiit
spraak heeft verzet en eiser door het doen 
van een mondeHn11e vitsJWaak ntet in àifn 
belangen '8 gesohaad. - Het bestreden 
beslu,t bevat f..c. wèl een weigering om te
rug te komen op een 'Vroeger besluit" zij 
het" dat d't een ander besluit is dan door 
àe eerste rechter werd aangenomen. Ult
s11raak" w. b • ., mitsdien be'Vestigd op a11,
dere gro-nden. - Een door de Minister van 
Justtffe ,. h. belang v. d. dienst verplaatste 
01111erwachtmeester der BtaatsJJOHffe 
·wordt m.i.v. 1 Juni 19i6 door de Burge
meester van Rotterdam benoemd tot agent 
van golitie 1e klane en àoor..àe Inap.-Gen. 
àer R'fk8poHtie mgaande 1 Juni 19.j.8 eer
vol ontslagen. Over het tijdvak 1 Jan-uari 
tot 1 Jun, 19,JB kent àe Alg. Insp. van Po
liffe hem alBnOg de rang van wachtmees-
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ter 1e klasse der R. P. toe. Betrokkene 
verzocht daarop de Burgemeester aan
stelling als hoofdagent. - De c. r. laat 
daar, of de Alg. Insp. wel bevoegd was 
zijn besluit t.a.v. eiser te nemen, doch ze
ker was deze niet op grond van enig alg. 
verb. voorschrift verpHcht dat besluit te 
nemen. - Voor de Burgemeester bestond 
daarom niet enige verplichting op zijn be
noemingsbesluit terug te komen. - De 
rang van opperwachtmeester der staats
politie kan in het algemeen gelijkwaardig 
worden geacht aan de rangen van wacht
meester der rijkspolitie en van agent va·ri 
gemeentepolitie. !5 Junt 

- Uitspraak van de Centrale Raad van Be
roep_ (Ambtenaren.wet 19!9 art. 58; fe lid; 
Rangenbesluit politiepersoneel art. S; Po
litietuchtreglement art. S). - Niet on
evenredlg iB de straf van terugzetti-ng in 
rang en voor onbepaalde tijd met ver
mindering van bezoldiging en het begane 
plichtsverzuim, hieri11. bestaande, dat- de 
hoofdinspecteur van gemeentepolitie, dte 
een hem voor een nader onderzoek ter be
schikking gestelde gedetineerde verdach
te verschillende vriiheden toekent i-n gro
tere mate en gedurende langere tijd dan 
redelijkerwijs verantwoord was. A ndera 
het a.g., dat de straf te licht vond. - De 
hoofdinspecteur heeft te deze niet ge1w:n
deld als hulpofficier van Justitie, doch als 
ambtenaar van politie. - In de voor het 
politiepersoneel geldende voorschriften 

· wordt duidelijk onderscheid gemaakt tus
sen rang en functie. Terugzetting van een 
hoofdinspecteur van politie ( ambtenaar 
1e klasse) kon dus geschieden tot de rang 
van inspecteur ( ambtenaar !e klasse). 

!5 Ju-ni. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van Be

roep. ( Ambtenarenwet 19!9 art. 116; Ge
n1,eentewet art. 108). - Voor de toepas
sing van artikel 116, le lid, der Ambtena
renwet 19!9 moet onder het door de amb
tenaren aan de openbare lichamen ver
schuldigde mede worden begrepen het ver
schuldigde aan een orgaan van die open
bare lichamen. - Met toepassing van deze 
bepaling waren B. en W. dus bevoegd de 
gelden, welke de voormalige gemeente
secretaris uit hoofde va-n zijn bemoeiingen 
met het fonds van het voormalioe zakken.
dragersgilde onder zich had en welke hij 

• aan B. en W. moest afdragen, in te hou
den op de door de gemeente aan die secre
taris verschuldigde bezoldiging. - De ge
meentesecretaris van G. heeft niet als zelf
standig administrateur, doch in zijn kwa
liteit van secretaris der gemeente, be
moeiingen gehad met het fonds van het 
voormalige zakkendrageragUde. Onder het 
ln art. 108 der gemeentewet genoemde be
stuur ts het beheer va-n dat fonds begre
pen. 11 JuH. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van Be
roep. ( Ambtenarenwet 19!9 art. 58; art. 
60, !e Hd). - Het administratieve proces
recht, zoals dit in de A.. W. 19!9 ia vervat 
heeft tot uitgangspunt, dat tegen elk be-

sluit, elke handeling en elke weigering 
( om te besluiten ·of te handelen) waarte
gen de ambtenaar i-n beroep wenst te ko
men, uitdrukkelijk beroep wordt ingesteld, 
zodat niet kan worden aangenomen, dat 
een reeds aanhangig beroep tevens zal zijn 
gericht tegen een, hangende de beroePB
zaak, nader genomen besluit, verrichte 
handeling of uitgesproken weigering. -
z.,ictieve weigering_ 1. c. was de redelijke 
tijd, als bedoeld in dit artikel, reeds lang 
verstreken, zodat het beroep n.o. iB. - Ten 
overvloede: de Burgemeester moet over 
een gedeelte der periode, waarover aan
spraak op achterstallig salaris gemaakt 
wordt, alsnog een besluit nemen, aa-nge
zien dit bij de plaats gevonden heb bende 
afrekening -nog niet i8 geschied. !6 Juli. 

- Uitpsraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. (Ambtenarenwet 19!9 artt. 1 
en 58, 1e lià). - De Commandaint van àe 
brandweer te Ltmmen was ambtenaar in 
de zin van art. 1 der Ambten.wet 19!9. -
Dwaling, - Daartoe door onware mede
delingen bewogen, heeft de commandant 
der brandweer in Limmen eervol ontslag 
uit die Junctie verzocht en verkregen. Het 
ontslagbesluit wordt nietig verklaard, 
want het verzoek om o-ntalag iB in dwa
ling gedaan en kan mitsdien niet als een 
deugdelijke wilsverklaring worden aange
merkt. Aa-n het bestreden besluit ont
breekt mitsdien de grondslag, te weten 
een rechtsgeldig àoor klager gedaan ver
zoek. !6 Augustus. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19!9 artt. 7 4- en 
1). - Het niet-toezenden van een af
schrift der contra-memorie levert geen 
gro"'# op voor vernietiging der aangeval
len uitspraak, daar niet aannemelijk ia, 
dat eiser d<rordoor in zijn belangen in noe
menswaardige mate is geschaad, te min
der nu de c. m. ter 1Ji8ie heeft gelegen en 
ook door eiser bij het a.g. iB ingezien. -
De deurwaarder der plaatselijke belastin
gen, wiem beloning -niet bij de maand of 
langer ia bepaald, is wel ambtenaar in àe 
ztn der Ambtenarenwet 19!9, doch niet in 
de zin van het gemeentelijke ambtenaren
reglement. 4 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Ambtenaren.wet 19!9 art, 60). -
Geheel daargelaten1 of het burgerlvk 
recht juist i8, da.t de .,-echter niet ambts
halve de niet-ontvankelijkheid. mag uit
spreken1 voor het administratreve recht 
gaat die .atelH-ng met op, alleen reeds, om
dat de administratieve rechter •t lijde
lijk is en dus o.m. zelfstandig heeft te 
onderzoeken, of de formele ooorachriften 
t.a.v. het beroepsrecht in acht ziln geno
men. - Het staat de admi-nistratie niet 
1Jrii om, wanneer de beroepstermijn tegen 
enig op grond van de Ambtenarenwet 
19!9 aan te tasten besluit ia verstreken, 
de belanghebbenden aan een nieuwe be
roepstermijn te helpen. Doet zij dit toch, 
dan geschiedt zulks in fraudem legia, het-
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geen te dezen. betekent in stri/d met de 
wet. .J Octo ber. 

- Uitspraak 1Xffl. 1&et Ambtenarengerecht 
Amsterdam. (Wet rechtahef'stel over
heidsperaoneel 1946 an. ! en an. •• 1e Ud 
B; Ambtenarentoef 1919 arl~I ). - Dme 
beJ)BHnoen in onderHng band le-
schotiiDà latma niet toe een noaowt-
alao te niet te doml" noch op gro-nd van 
deze toet,,. noch bt"teft. dMi wet om. - Her
defting van .zoda1d11 ontalag door te beJNJ,-
ien. dat betrokkene over een beJ)CIOlde ,,e
riode geacht 1DOrdt ,n ioerkeJijk.e dien.at te 
~n 1/tl'l&eeat,,. iB der1&al-oe ntet ,eoorloofd. 
- Een mondelinge kenn'811emin11 door de 
wnd. commtssaria van JJOHffe" dat op be
houd bij de J)OHtled'6nst geen twijs wordt 
gesteld is afkoms«o van een tot ontalao
verlentng niet be1JOe11d 11eza11. - Bevesti
g'"" f door de b11,rt)emeester) van .zoda
n,oe geen rechtsge1JOlgen te weeg bren
gende handeling brengt .zel,oo ook geen 
rechu11evol11en te weeg" aodatide klager 
daardoor niet rechtstree1" '"' n ~lang 
wordt getroffen.. 5 October. 

- UUaJ)t"'(l(lk van het Amb~rengerecht 
•a-Gra1'fmh.a.11e. f Afflbtenaffft.wet 19!9 art. 
60. !e Hd). ~ Weigering. - Hee g~ht 
neemt aan. n• klager kennelijk heeft aan
genomen en redelfkenm,4.ze ook mocht 
aannemen. dat hij nog krngeriwachten 
had op het door hem oewe te besluit 
(hem was destijds d,lden.a ver · reler ge-
zegd" dat het nog ivel eeA i kon du
ren) dat klager binnen 30 dagen na de 
dao" waarop hij van de aangevallen wet
gering redelijkerwija heeft kunnen kennis 
dragen" beroep heeft ,noeateld.. 

JO October. 
- mtaprnak van de Centrale Baad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 19!9 artl. 1., !e 
Hd. nb ben 58. 1e Hd). - In liet onder
werpelijke geval heelt het ,c~oerecht 
der gemeente •s-G-ra1Hffl.l&a.ge un ad-mea 
aftgebmcht over het -voornemen klager te 
ontalaan. - Onoeach'1ct" ander, dan. ten
gevolge van ztela- of Hchaamagebreken is 
een met leiding en contr8le belaste amb
tenaar van de cri.ris- en distributiedienst, 
die" op vermoeden va-n fraude bij enkele 
conega's" een dier collega", uit?1,odigt ge
~amenlijk met hem een fraude ,n teztiel
,mnten te beoaa11. Ook al wU de Centrale 
Baad tJO.nnemen. dat hij met ~ be
doeld heelt fratMle te JJ1e11en - betrok
kene .zegt 11,ef alechta gedaan te hebben 
om na te oaa•. of da co'llega betf'01'w
baar wo., - hit moet ongeachikt geacht 
1110rden" omdat hU dJt1, collega ~n ernaffg 
Qe'IJtlll,f" heelt bJootoeateld" zo die 011 de 
11,(tnodiging aerteua waa ,noeoaan en om
dat M; noch vooraf ft.OCh achteraf met • 
~n nperieuren 011erle11 heeft gepleeod. 

11 October. 
- Uttaprnak '001' de O6fltrale Raa4 v. Be

roep. (Wet rechtaheratel overheids_perao
neel 19.f.6 art. 10. Ambtenarenwet 19!9 
art. 11!). - Herziening. - Geen omata.n
cUohef4. a1, bedoeld m art,1ce1 ui. !e Hd. 
levert op de 111i#a,PnJak door 1&et Gerechta-

hof van het te iute gelegde: een onJ11,'8te 
mHchttng veratrekken,,. wetende" dat nJ 
onJ1''8t '8" tenalce , van de toepa.aalng der 
Wet rechtahef'stel overheiàaJ)ef'aone~ 
1946" welke 'IJf'ijapmak ber1'8t op het nMit 
bewe.zen verklaren van het te laste ge
legde. IMt is te m,nder het getXll" -nu het 
an-eat van het Hof geen motivering be
vat" waardoor aan de •itapraak,,. waarvan 
hen:iemng toordt verzocht. afbrevk toonlt 
gedaaft. - De mn.ttaadighetd. dat er twee • 
rechten., onaantastbare rechterlijke le
alisflngn ,if,a" welke niet met elkaa,r ,n 
overeenaUnnm,ng ,:fin,,. ia op :rich zelf n'6t 
1JOldoeflde voor hemen,ng. 18 October. 

- Uitapraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Algem. RiJkBambtenarenregle
ment Grl. 21; Ambtenarenwet 1989 art. 
1!5. 1e Hd oanM/ en sub k; Aloem. Rijks
ambtena.renreglmn.ent art. 1!; Wet op de 
R,ijkrt,enekeriftgabank en de Raden van 
Arbeid an. 19). - De werktijdreoeltng 
~r de ambtenaren. bil de mad van arbeul 
te V emo '8 niet rechtaqeld,o gew4Jdgd 
dqor de circulaire van 7 Mei 19-68 van ·de 
10tad. Becr.-Gen. 1'. -,,,_ dep. van somale 
.zaken. Ook nadien lleel du., de beataande 
ioerktijdregeHng 1JOor die ambtenof'en ge
J&andh,a,a,fd. Eer•t 1fl..i.V. 1! Nov. 19,JS is 
daaritt. v,ijdgl,ng gekomen. door een 
rechtaoeldfg genomen" beal•'t van de 
voomtter van dte r. -v. a. Sedert 1B Nov. 
1945 beatond voor de uren. welke meer 
dan 39 doch niet meer dan 41~ per week 
waren t,e'IDfWla. oeen aanspraak op over
werkvergoedtng. - T.a.v. de aren ala 
-voonn.eld,,. gewerkt -vóór 1! Nov. 1946 be
vat 1&et beatreden beal11,it een 001111,t met 
ten,.g te komen op 1Jroe11ere t.Dd11erm11en.. 
___. Dat de oomm'8Bie -voor georgaAiseerd 
o1'erleg tuet is gehoord. leidt fliet tot 
me«ghetd van de wflzlging de1- werktl;ld
rei,eHno" want de commune vergoden 
alechta .zo de 1'00rzitter zvlka 11GtUQ oor
deelt" of op venoek van de orgaftiaatiea 
van 01'f1rheidlJ>erBOneel. - Door het laten 
circuleren van een be1l11,it tot wUn"'n" 
der werktfdregeHno" waarb(I de ambtena
ren door hun J)Braaf op een bij d't besluit 
oe1JOeode ataat te stellen, kennia geven 
van de inhoud van dat beaiu,t te hebben 
kenn,aoenomen" is voldaan aan het be
paalde m art. lS 0-t" .&t". - Nu 11eeft Je
den-werkgevera en leden--u,e,-knemera 
114n de rood van arbeid te Venlo waren 
aangewezen" wo., de -voomtte,- 1'G'fl. dje 
raacJ beuoegtl de werktijden van de a.mb
tenaren bq d4e t"GOd te tD41:dgen. 

18 October. 
- u,tspraak van de Oentrale Raa4 van Be

f'OefJ. ( AmbteRarenwet 1989 arlt. 5S" 1e Hd" 
194 en 111). - Hetberoe1>. gencht teoen 
het roadabeal11,U,,. ,nhoudende,.. dat oeen ge. 
volg wordt gegeven aan de uttspruak van 
de cent-rale rGQd van beroep is o-n,gegrond" 
want dat besl1'it atriJdt niet met en,o toe
fKl,sselij k algemeen verbmdend voor
achrift en er is t..c. niet sprake van en.,11 
onredelijk of onmrbaar motf,ef. De Amb
te11aren10et 1989 heeft de bewegàh$à een 
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uitspraak van de am btenaren.rechkw "'6t 
op te 1'61,oen. - De u«ts,waek vatt de cefl.

trare-f'GGCI -va" kroeit" heudefl4e •tetiot1er
ltlcriflg 1:Ja11 het o"tslsg van de dwecteur 
-van de ua,fa"briek te 1' • ., h&Mdt voor de 
toepaasmg der a.rlt. 111 e11 10,J ,n de nfet 
te ezecvteren" docA slecht• fn acJ«ldever
goeM,tg OSJM-Bb&re VfWOOf'deMng van het 
gemeente1Je11tvur 'Wn B. om eiser weder 
«n de gelegenheid te steRen rijn /vnctfe 
W,t te oefenen. - Waar het ontslag n,et,g 
'8 -verklaard_. blflf t de directevr am btenaa.r 
tte,,, gemeente B. eR hoildt Mi ~ aan
spraak op "be,soltfig4ng_. te,wffl ook het 
GfflMieffanmregleMeft.t op hem 11ffll. toe
.l)fUBing bli,lt. - V eroonJelmg der ge
meente B. tot 1'ej betalen va.n eet1 achade
vergoed,no van 11500. - De artt. 104 en 
111 ie.te" n~ toe de gemeente te veroor
delen tot een dwangso•. 18 Octol>er. 

- u«tspraak 1'Bn de Ce-Rtrole Raad van 
1Mroe1>. (Ambtenarenwet art. 58_. 1e Hà). 
- Eervol ontslag wegens 01ilwf,/jKg der 
betreklcbao als geoolg w11, NOf'O'Q11iaotie 
wn de ,.Menat» WK ge-Meefttewerkeft -van 
1aef hoofd van. dfe _.,djen,r'. - Geen sfn,ld 
met emu toepa.saelijk algemeen oorMn
dew.t:I 't'IOOf"sehrtft" noc1' M'ef>1Wfl6meftt de 
p,tt1'°'r. Geen ver.kon on"'°'1 wegen, 
ongescldlctheM. Befrolckefte 1a.ad geen 
recAt om ,n de ntewtoe functie van d«t"eC
tewr -oon ge,neenteaoerJren. befl.oemd te 
~"- 15 Ocfp.l>er. 

- lT,taproak ven h8t Amkefi49'eRDet"6Cht 
... .,...~enlMJoe-. (Am&tenerefiu,et 1919 art. 
58_. !e Hd). - HtJt staat een aàm,n,stratie/ 
orgaan. vriJ ,n plae'8 wn ~ atmf twee 
l,Chtere op te lB11gn. mfts deze fem.M-eff 
met onevetiredig a:waar ·ai#n. !8 Octol>er. 

- U«tapraak vaft de Oentrale Raad van 
Bef'Oe9, ( Ambtenaren.tref 1919 &rt. 66" Ie 
Hel.· Bealu,t Ber,etfftl.gnMl(.lfret,elen_. 8. E 
98 srtt. &!_. !_. 18 en !"IJ. - l.o. i.t eiaeresae 
van een werkelifk.e weigering tot 1Htbe
taNnt1 niet TtMnne11 bH,lken, voornl nu haar 
bij l>nef 1X1n T Jan11&ri 194' 1.0Gs me.,.e
äeeld, dat_. ,w terKgont1XJngat 1Xln da&rbil 
gevoegde -oortlartn.o" Mt J)etl.rioen onwr
wfJld betaalbaar a:ou won:len gesteld en a:ij 
ook o-verigens geen enkele reden had oon 
te "6Men" dat gedaaofle -van standJHl,nt 
-oo-randef'd u..-a.s. ~t toenl haar eerat d16We-
1'.ik '"'t een benoht van IS .December 1948. 
Beroe,, t«gen het «n dat "bericht bedoelde 
beal"'t daarom ontvanke1'4'k. - De "IDet'
kmll va• 4ft arükà S! '8 geenadna, dat 
de voorlopige ooortzet«ng de7' betafüigen 
oo1c :cai 110oraduNn.., nadat de 'belanolleb
bende ,.,. het genot ,a gekome" of Aad 
kunwen komen tJan d.e •«tkeringen_. ter 
1'eNJann'ng u.-aarvan dfe -u«tbetalft1gen 
str-ekle11. - Het besluft van de rC!kaoom
miaaari• tH>Of" 1&et b62'ette N ederlandae oe
lried" dd.. J8 Febnuirt J9_.,, bes,alende_. dat 
het overhmd.apm'B0neel" 1&.etwelk gehMwd 
'8 met een persoon, dfe Jood (Jod,n) '3 of 
als ~danig 100rdt aanoemerkt" m.i.1J. J 
Al)ril 19,63 ontslagen, •• moet~ GCJ1t-
11-emer1't aJ, een beaet"nga be.HBMRU «n de 
-'" fJ6r c:1nt. 1 e,a B4 van E '3. - lt1 elk 

geval had dat beshdt t.a..t,. euereaae" 4'e" 
met een Joodfle i,ersoon gehuwd dnde_. 
deawege onnlagen waa" zf,i rechtskracht 
11erioFen vó6r· 1 J'Ulf 19,16. 8in48dien 1008 
dsereBBe dus geen ontalaoen aml>tenaa.r 
meer 6ft had om deze reden althans na 
36 Jun, 1945 geen aa'Mproak meer op 
f)efl.lÜJen. - Dit artikel net Bl-echts op 
eventuele nadere regeling der rechtage
voJ,ge-n.., ~116 1'-t gee-n.uwu, etu«t de 
rechtsg~oolgen" welk<I -.ït het verlws van 
rechtskracht ~ "'1"ffkel es onmfddeHilk 
wortvio•a. J No-vemkr. 

-- VitqwQGk van de Centralè Raa4i -van 
Bereez,, (Reg.l_ement i-echtstoesta,n(J mU«
taireti zeemadlt •rt. 97; Ambtenare,11oet 
artt. S8" Se Hd" S" Je Hd ~ 1.fJ. - liet 
öesl~t tot ont,wmt»D van het vliegbre'kt 
c:u;in een a.e,-g.ea11,t""1wger d,ft- mari,ie '8 
genomen door ee,a militaire 1:111.toriteit" 110-
dat teoe» dü lte•lv't adm,niatrotief beroep 
Me/i G.P~e"Vectcw"' - Beroe• 91) liet 
~m btesMenoer~t ia dtU met-ontVCJrwc:e
lflk. -- De oJi)dir"~t ee• aerge&At-vlie11er 
te te.tten" die te.at :reh,e et1 J&et n.e.l. wn 
4,fe test geg4"Vef& acl-wea ~ cMeilataa,we-
1,eg~tlhede• "'1» i"'en1e aard" door welke 
h,fj eci.er niet rschtstreek8 «n aijn lleian
gen '8 getroftfff4. Zit -tn n«et .wtl1Qq1" ~or 
Nt"OeJJi bC, 1',et a•lteaare~t, n<1ch 
veor aàmhaiatratiej kroeJJi, _. ~ Qtl

rec1'te 'h.eete liet ci.g, de- Mhiist6" vat\ Ma
rine ala t~pg.rlt( aangemerkt. ~.c. ech
t« gee,. ~tüetdtrig tot ~4e«otng d.er 
16ftapraa.k ea tervg-wi#zi•o" da.or de k
Jange11 der~ncsn" die e«.oe.Z1'k als $e_,n
partij Raelden mC)ete» zijn aasgem~('kt, 
doof' 1'et opn-~ van cl6 mmï•~ •kt 
zijn geschaail" tè m...,_ nu de ~IM"I 
toch nwt-.o»C~•keli#k worden ~ac-t. 

8 Nov~~r. 
- Uftsp,raak van de Centrale .R,aad van 

Ben,e.-. ( Ambte11arfmv,ef 1919 arl. 58_. 1e 
Hd). - O.m. h'8torilfche en B'Jlstematuche 
intef'j)l'etaHe, .DtacreNonna're bevoe11d-
1'eW. - De t.VOOrdeft ,Jlf!JaC'l&t wordr' ,n 
arl. 39_. nb ,i•., det-- BevorderinQswet voor 
de iandmacht 190! hebbe1t" ueJet op de oe
sch~en,, der totstandkom,ng d.el$er be
_paHng en op het verschil «n redactie met 
1'et bei,oo1de m art. S9. wormeid, BUb S0 

en 6°_. deze &etelce,ua, dat aan de Kroon, 
&ij uftshdHnu" u 1'00f'belao1uien te beoor
delen, o/ een of f«cler der Kon«nkli/ke Jand
mac1u voor de woameming -oon de d,enat 
niet meer ,en voJJe gesch«kt u. De woor
den JJeGC'At wordt"' hebbe-R_. mede gelet op 
de plaats, welke~ «n de onderwerf)61tlke 
beJJ(IJinu m-wemen. ·a:owel bet-reklclng op 
het "niet meer ten oolle gesc"1&'1ct te ,:f;#f&." 
aJa OJJ! het ,..-werbanà met z,C1n leeftijd.,. Het 
bestreden besltdt strijdt derhalve nkt met 
en,g aJQemeen verbtndend -voorachri/t en 
loomt ook -met wegena mu&ndk 1'0fl te-

.. voeg.d.116id wor n'4,Hllvef'1daring In aan
mer'lo(ng. - De ambtenarenrechter mc:1g 
zich niet bege~n ,n een beoortJeH,ig van 
de twaag, of en,g tvettelijlc t100f'ae1&.rift 
eve11tueel tot m,flder 'IOS1Uel"k(, gevolgen 
kan Jetdetl. JS November. 
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Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19!9 art. 11!). 
- Geen ,.;normen""., als in art. 11! der wet 
bedoeld" door de gemeente aangevoerd. 
Door de thans aangebrachte getuigen
verklaringen worden de getuigenverkla
nngen" waarvan sprake is in de uit
spraak" waarvan herdening wordt ver
zocht" nfet aangetast. 15 November. 

Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19!9 artt. U en 
70 .,· Reglement mfHtaire landmacht art. 
98). - Belang. Door een besluit" hande
Hng of weigering (om te beslutten of te 
handelen) va.n de Mfnister van Oorlog 
om klager voor de bevordering voor te 
dragen" wordt een kapitein of een o//fcter 
van hogere rang niet rechtstreeks fn zijn 
belang getallen" omdat het tot de bevor
dering bevoegde gezag de Kroon is. -
Conduitestaat. Waar de beoordelaars van 
klager geen zelfsta.ndfg oordeel konden 
geven over zijn geschiktheid voor een 
instructiën/un.ctie" hadden zij ook geen 
oordeel behoren te geven over klagers ge
schiktheid voor zodanfge functie. De be
voegdheid der beoordelaars om adviseurs 
te raadplegen sluit niet fn" dat zv als hun 
oordeel over het beoordelingstijdvak mo
gen opnemen het oordeel van een ander" 
die de beoordeelde o//fcter in dat tijdvak 
m het geheel niet heeft medeQemaakt. -
Welisu,-aar zou in de eerste I aanleg het 
A.G. te 's-Gravenha{Je" rechtspekende fn 
mUftafre ambtenarenzaken bevoegd zijn 
te oordelen over een deel va,a. het aange
vallen besluft" doch" nu het beroep in zo
t,erre toch niet-ontvankel\ik moet worden 
verklaard" vindt de Centrale Raad geen 
aanleiding de zaak fn m~ verw(l-
zen. November. 

- U(tspraak van de Centrale van Be-
roep. (Wet rechtsherstel o Je.e(ds,.,erao-
neel 19,+6 art. ! ~n art • .+, 1e lid A; Ambte
narenwet 19!9 art. 11!). - Historische 
(nterpretatie. - Mede in 01,7e1"eenstem
ming met de bedoeHng van de wetgever" 
neemt de C. R. aan" dat de loorden J,n 
feite op een buiten de bezett ng gelegen 
grond"., voorkomende in art. ., !e lid" der 
wet" aldus moeten worden verstaan" dat 
u,-anneer nationaal-socialisti.sche en/of 
Duitsge:rinde overtuig(ngen bepalend zlln 
geweest voor de zwaarte àer opgelegde 
disciplinaire straf" een dergelijke stro/ 
daardoor fs "/romen te berusten op een (n 
de bezettfng gelegen grond. - Weliswaar 
ziet art. !., !e lid" alleen op discipHnaire 
straffen anders àan ontslag" doch de hier
voren weergegeven fnterpretatie moet 
mede gelden voor art. j" 1e lid onder .A.., 
der wet" aangezien onder het daargenoem
de .,ontslag" mede begrepen is het ontalag 
biJ wijze van cUscfl)l(nafre straf. - Al• 
omatandigheid" bedoeld In art. 112" kan 
nfet worden aangemerkt een veranderift.g 
(n de waardering van de strafmaat door 
de rechter" d.i. in wezen een verandering 
van indcht bij de rechter. !0 December. 

Arbeid. 
- Arrest va.n de Hoge Raad. (Sr. art • .JO; 

B,dtengewoon Besluit Arbeidsverhoudin
gen. 19.j5" artt. 1!., !1). - Het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 19,+5 
is door de Kroon uitgevaardigd ten tijde 
dat tengevolge van buitengewone omstan... 
digheàen de gezamenlijke uitoefening van 
de wetgevende macht door de Kroon en de 
Staten-Generaal niet mogelijk was. De 
Kroon was tot het uitvaardfgen van maat
regelen van wetgevenden aard bevoegd, 
voorzover zulks" zonder dat het her8tel 
dier samenwerking kon worden afge
wacht" door de omstandigheden geboden 
was. In het middel wordt nfet betoogd -
en terecht niet - dat deze gebodenheid 
niet aanwezfg kan zijn geweest" derhalve 
kan de klacht omtrent: het onverbindend 
zijn van art. 1! niet slagen. - De rechts
kracht" waarvan fn den tweeden zin van 
art. 1! Buftengew. Besluft Arbeidsverhou
dingen 19j5 sprake is" brengt niet mee de 
toepasselijkhefà van art. ! Hd ! van de 
Wet op het algemeen verbindend en on
verbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbeidsovereenkomsten (de 
verbindendverklaring 'beperkend tot ten 
hoogste twee Jaar)., immers de fn dat lid 
gegeven regeling sluit aan aan het be
f)Q.alde in art. 19 van de wet op de collec
tieve arbeidsovereenkomst en een over
eenkomstfg voorschrift ontbreekt in voor
noemd buitengewoon besluit. - Het mid
del., - klagend dat vergun.n(ng was ver
leend tot de afwijkende loonbepal/ng en 
req.n dch s'lechts niet gehouden hebben 
aan de daarbij geatelde voorwaarden -, 
faalt" daar voor afwijking van de bindend 
vastgestelde regeling ingevolge het laat
ste lid van art. 17 van het Buftenoewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 voor
waardelijk toestemm(ng -was verleend en 
Va8tstaat" dat de gestelde voorwaarde niet 
is nageleefd. - De grief dat de Pol.rech
ter het beroep op overmacht zonder mo
tivering is voorbidgegaan mfst /ettelvken 
grondslag" daar diens oordeel dat men kan 
nalaten te ondernemen en dat de geatelde 
overmachts/actoren door de wetgever zijn 
voorzien" de redenen behelzen -waarom dit 
beroep is a/geweun. De gestelde onmo
gelijk'hdd, om" gezien de ingeu,ikkeldheid 
van het bedrijf" de door de Rijksbemidde
laars gestelde vaan.vaarden na te komen" 
ka-n, slechts tengevolge hebben" dat de re
geling va.n lonen en andere arbeidsvoor
-waaràen (n het bouwbedn;Jf door req.n is 
na te leven. Door req.n zijn neen feiten 
aangevoerd waaruit kan volgen àat be
paaldeliJ k (n hun bedrijf het (nachtnemen 
dier regeling een toestand zou doen in.
treden" die h"11. beroep op overmacht, wat 
er overigens z;J va.n de redengeving van 
den Pol.rechter, zou rechtvaan:Ugen.. ( An-
ders: Adv.-Gen. La-n,gemel,Jer). · 

18 Januari. 
Arbeidswet. 
- Arrest van de Hoge Raad. fArbetdswet 

1919" art. 76). - Een juiste uitlegging van 
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art. 76, 1e lid der Arbeidswet 1919 brengt 
mee dat ook bevelen en maatregelen waar
van werkstaking en ernstige schade voor 
het bedrijf zijn te duchten, niet onder alle 
omstandigheden van de in dat voorschrift 
bedoelde nodige bevelen en maatregelen 
zijn uitgesloten. 1 Februari. 

- Besluit tot wijziging van het Werktij
denbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1936, Staatsblad No. 862. 

S. J 291. 25 Juni. Blz. 525. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ar

beidsbesluit 1920, Staatsblad No. 694. 
S. J 324. 14 Juli. Blz. 561. 

- Besluit tot hernieuwde vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 59, 62, eerste lid, 
tweede lid, onder a, c en d en vierde lid, 
68, elfde lid. 91 en 98bis, derde lid, der 
Arbeidswet 1919. (Werktijdenbesluit voor 
koffiehuis- en hatelpenoneel 1949). 

S. J 352. 3 Augustus. Blz. 749. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop artikel 62, tweede lid, onder d, en 
derde lid, der Arbeidswet 1919 in werking 
treedt. 

S. J 392. 13 Augustus. Blz. 818. 
- Besluit beteffende de verdeling van het 

Rijk in districten ten behoeve van de 
dienst der Arbeidsinspectie en van de 
dienst der Inspectie van de havenarbeid. 

S. J 410. 30 Augustus. Blz. 839. 
- Besluit houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 4 October 1920 
(Staatsblad No. 773) tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld bij artikel 82 der Arbeidswet 1919. 

S. J 464. 15 October. Blz. 973. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1920. Staatsblad No. 720, tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 7 7, vierde lid, der 
Arbeidswet 1919. 

S. J 516. 28 November. Blz. 1013. 

Archiefwezen. 
- Besluit tot nadere wijziging v~ het Ko

ninklijk besluit van 2 September 1919 
(Staatsblad No. 551), regelende de be
noembaarheid tot wetenschappelijk ar
chiefambtenaar. 

S. J 193. 5 Mei. Blz. 306. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 7 October 1919 
(Staatsblad No. 596), regelende de ver
nietiging en vervreemding van archief
stukken. 

Arm13nwet. 
S. J 322. 13 Juli. Blz. 560. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 39). 
- Aangenomen moet worden dat de i,a-
tient, toen hij ~n hoofdverbZiJf naar V. 
o-uerbracht, tot J&et nemen van een be
sluit ,Jaartoe geeatelijk in ataat kon wor
den geacht. Wel bestond zijn kwaal toen 
reeàa geruime tijd, doch na zijn komat te 
V. heeft J&ij nog enige maanden in. een 
fabriek gewerkt, en het daar vertUenàe 
loon met overleg besteed" terwvl hiJ te-

vena geregeld %ijn goàsàienatJ)lichten 
vennude. Door hij te V. zf,Jn 1wofdverbli,Jf 
nog had, toen door de rechtbank zijn 
plaatsing in een krankzinnigengesticht 
werd gelast, wordt V. aangewezen. als 
woonplaats voor de toepassing van art. 
89. 4 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 
89'bis). - Noch de omstandigheid, dat de 
armlastige vroeger in de gemeente Z. 
met zijn gezm heeft gewoond, noch zijn 
later kortstondig verblijf in. die gemeen.
te kan er toe leiden aan te nemen, dat hi,J 
aldaar een verblijf van meer duurzame 
aard hield. Evenmin behoeft de aanwe
zigheid 'in die gemeente van enig door 
hem achtergelaten bezit op een zodanig 
verblf,ff te wijzen. Integendeel dient uit 
het feit, dat hij te Z. reeds geru.imen tijd 
geen vaste slaapgelegenheid meer tot zti-n 
beschikking had en hi.i sind.8 zijn vertrek 
van daar in verschillende gemeenten is 
gaan werken. te WOt"den af geleid, dat er 
geen voldoende band tu.ssen hem en de 
gemeente Z. meer bestond, die tot toe
passing van art. S9 bis aanleiding zou 
kunnen geven. .J Januari. 

- Arrest van de Hoge Raad. ( Armenwet 
art. 6S). - Art. 63" Hd 1, onder S0

" Ar
menwet, verhaal op onderhoudsJ)lichtigen 
van een ondersteunde slechts toelatend 
o.m. voorzover mag u,-oràen aangenomen, 
dat verhaal op den ondersteunde zelf niet 
tot het doel zou kunnen lelden, maakt 
daarbij geen uitzondering voor het geval 
dat de ondersteunde een minderjarige l.s. 
- Niet is uitgesloten, dat verhaal op een 
minderjarige - ook tijdens diens minder
jarigheid - onder omstandigheden tot 
het doel kan leiden. !8 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 40). 
- Door het verstrekken van reisgeld aan 
de echtgenote van een armlastige, om 
zich na de arrestatie van haar echtge
noot met 'haar kinderen naar A. te bege
ven, is door de gem. instelling van 
maatsch. hulpbetoon te B. invloed tûtge
oefend, die heeft medegewerkt tot àe 
komst van de vrouw met haar kinderen 
te .A.. Daaraan doet -niet af het verweer 
van B. en W. van B., dat hier slechts 
sprake zou z~n van een politionele maat
regel. 16 Februari. 

- KomnlrJijk besluit. (Armenwet art. 35). 
- Van een gemeente met nog geen !500 
inwoners . kan niet worden gevergd dat 
zij, door financiële steun te verlenen voor 
een vroedvroutv het uitoefenen van haar 
praktijk mogellJk maakt of bevordert, in
dien meer dan één huisarts ter plaatse 
zal zijn gevestigd. Een dergelijke ge
meente is niet verplicht aan een zich al
daar veatigende vroedvrouw een zodanig 
inkomen te verzekeren_ dat zij hiervan 
kan bestaan. - Het is 011aanvaardbaa.r" 
de -aûtkering, welke een vroedvrouw van 
gemeentewege ontvangt, afhankellJk te 
stellen van een aan haar door een derde 
uit te keren bedrag. 16 Februari. 

- KoninlrJijk Beslv.i~ ( Armenwet art • .JO). 
- Aan de armlastige is door tv.ssenkom8t 
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'VUn Aet ~k Arm1'eetvur te V. een 
'OOM'Bchot -veratreq teneinde haar in 
staat te 1ttenen de kosum t,a.11, verh1'Üing 
-mn Aaar gezin naar G. te betalen. AldUB 
heeh 01> de komst vo.n d-'t ge#rin te G., 
al'IDOa7" ket reeds een maand la.ter m de 
ondenteun,ng moeltt worden of)genomen. 
vanwege het beshiur der 111'rgerl\11oe m
ste1Hng 'VUn weldad,gla.eid te V. invloed in 
de dn va11 art. ..f.0 medegewerkt. H~rean 
doet met Gf" dat het geltübedrag nlei ai. 
gift" doch als 1'00r8Chot ta uUgeleetml, en 
dat zulks op -verzoek von betrokkelte ge
achtedde, noch de omataffdighetd" dat iet 
genn, te V. gewoonlijk in elgew onder11-oud 
worzag. !1 Febrwari. 

- Kon,nklijk beal-uit. (Annenwet art. ~O). 
- Aan de a.rm.1ostige ia door t1'8senkomst 
txin het Bu.rgerildk ArmbeattHif' te V. een 
voorachot 1Jef'Bfrekt teneinde haaf' in 
staat te ,tellen de kosten van verlr.uf.ring 
van haar gezin naar G. te 'betalen. Aldus 
heeft op de komst van dit gezin te G.,, 
alwaar 11,et tteds een maa7"l later ,,i. de 
onderateun,ng moest wordeft. opgenomen" 
vanwege het be.,.tuur der btirgeritJ~ in
atelHng van welàadtgheid te V. ,nvloed in 
de rin va,n art. ..f.0 medegewerlct. H(eraan 
doet niet af" dat hBt geltiabedrag n~t als 
gift" doc"lt als 1JOoncmot ta •ftgekeerd, en 
dat ~tllks op verzoek vo.n betrokkene ge. 
achledde" noch de oma-tandiglaeid. dat lt.et 
geafn tt, V. geu,ocmliflc • eti,en. onder
houd voorzag. !1 Feb,-.ari. 

- Kon,nk(ifk Besluit. (Annen10et art. 39). 
- De echtgenoot van patiënte 11.oudt atnds 
8e9t, 1S48 verblijf ten htdZe van een we
duu.-e te G ... alwaar hij overnacht en de 
ochtend- en avondmaaltijden gebrv,kt, 
tencfl genoemde weduwe hem wor de 
middagmaaltijd brood meegeeft. Der"lta.1-ve 
had hij" toen in Febr. 1948 de rechterlijke 
machtiging werd oonge1Jraagtl zi#,1. 1t,oofd
verb1ijf te G. H~raan doet niet a.f" dat hij 
n~t in het bewlkingsregiater 'Van 0. '8 of 
was Ingeschreven en evenm,n ,n het be
zit is van een vestfgingsverQUft.n,ng voor 
deze gemeente, noch de om.atGn,:Hgheid" 
dat hij zijn distributfebeacheiden betrekt 
uit de gemeeate w._ a.lwaar 11.v werk
zaam ,s. Derhalve moet de gemeente G. 
als woonplaats vo.n den echtgenoot en 
,nge1JOlge art. 78 B. W. dus ook als die 
van f)atiënte worden oongemerkt. 

10 Moort. 
- Beslui~ houdende hernieuwde vutatd

ling van nadere voonchriften, als bedoeld 
in artikel 39. vierde lid. der Armenwet. 

. , S. J .1.15. :ra Maart. Blz. :z:57. 
- Arrest va-n clen Hooen Raad. (R. O. art. 

99; Armenwet art. 69). - De H. B. acht 
inlpltcite ont'VUnkelC,k het onderhavige 
caasatieberoef)., fn.gestelcl tegen een bevel
schrift van den KGntonrechter" ala be
doeld in art. 84, Hd 1., !• r. art. 89" Ar
menu.,-et (waartegen ingevolge de artt. 69. 
lid 5, /°. 67" Hd !. '11,oger beroef) niet mo
geH/'k waa),, waaruit volgt" dat dit bevel
schrift met word, beschOVwd . tila een. 
,,vonnt11", als 1,edoe1tJ in art. 99" Htl 1, 
R. O. - Art. 69" lid 1" def' A.rmenwe-t stelt 

met den. eea" dat In den daar genoemden 
staat gegevena worden ,r,erschaft over de 
jlna,r,:t(è"le omstandigheden va-n dengeen 

• op ~ verhaaJ wordt gezocht. 
8 A.1Jril. 

..,_ Kon,nklilk besl•t. (Armenwet art. 16). 
- Daar de ouders va-11 de m«nderja,rige 
p.r.ff6-11te. ten tilde waarop de rechterlijke 
machtiQiRg werd C1Gngewaagd" 1&00n
f)laats hadden in de gemente R., komen 
de kosten 1.,-an 1'6rf)leol•o tera. laste van die 
tl~- Bef leteoe, wa-n. ~et_,. .... 
bestu1'r, flat de patien~ 9«1' tekene11 van 
kr~nntoheid aov senonen" maar dat 
11.et Mer een. ge,w,l 'Van ee,i ps71c1&.opaath 
zou 'betrgffen" waarvan de kosten ten laa-te 
wan. het .Btjk. 'behor"e,l ie koacm.,, ko•. gelet 
Of' de duidelijke bew,oor"'1ige,i. van a.rt. 89" 
Of' deze betlliuflt11 ,iMt vcin invloed zftt. 

9.Mei. 
- K onlrdcltl k ~.dutt. f Armen~e, ort. 19). 

- WeJ "ltee/t ~t van l Jan. 19,f:8 tot 
18 Juli 19,U telkens gedurende kortere of 
1A-n.gere f)eriodew tn totaal O'N.geveer 1S 
maanden "' de gffmeente G. verblijf 11e-
1t,oudefl., doch zijn verblijf aldaar heeft 
geen va&t en blij-rend karakter gehad; hij 
'l&eelt dch evenee11s meermalen +n. aAdere 
geaeeatma. Met mee" of minder aterke re
gel111QGf o_pge.Jao1'dea ea 'Van da4nitt de 
omoeu«ng -.et zij11 waren o:/gere&Bd, zodat 
11.ij cltt ooi: vaa G. uit heeft oedaa,a.. Onder 
tleze omstandigheden moot 'Jlij aJs ZU>ef"Vel' 
mnd.er 'VGBte woon- of 11er'lllijff)laats 1tt-or
de• G011genaerkt en oeac'IU worde1& noch 
in G. nocJ&. eldere woonplaats te hebben 
oehad. 9 Mei. 

- KomnkJijk Besluit. (Annen.wet art • .f:OJ. 
- Va. net geraken fn een toestand, die 
onàerstetHdng nood.1SGkeliJk maa.kte ,,Jcorte 
tijd"' -na de komat van àe arme in de an
dere gmr,,ee,a,te ta geen, siwuke" waa.r de 
a.rme eerst mim S mCJ01lMn na de komst 
"'die gemeente ,n ondersteumng ,s opge
fl.O'ln.ett. Arl. ,f:O kan d8rhal1'8 m Mt ge1Jal 
niet worden toei]ef)(l,8t. is Mei. 
~ Koni1',klijk be1hdt. (Armera,iaec art. 89). 

- A.ange•a Jattë'nt te,a. tilde dat de 
t'ecJ&terHlk,e maohtiqing werd aanqe
Vf'Oll,1/d. woon_ploota had te -'~ 'behoort die 
gemeente de verplegingsk-0,te-n te voldoen, 
'lletD6fll. met e/tfo.et aan de be1JOegdheià 
1xr.in de gemeente om" indien en 1JOonover 
fiaàer kamt vaat te staan_. dat de verple
gi1&11.11koaten geheel of ten dele ten Ja.ste 
komen van het Ri.ik (De9. van Oorlog) 
de door haar betaalde kosten. tenig te vor
deren. 11 Juni. 

- Konink'.flk. bealtiit. ( Armen1DBt art. 39). 
- Acm. 11.et feit" dat d6 'VOder van de m,•-
derJarige pa.t,en.t, toen deaie ,n een inrich
ting werd opgenomen, woonf)laatg had te 
Tl •• doet ,det 11,f, dat deze vader ten ff}de 
der of)ft.emiftg waa gedetineerd en de fKJ,

tient 1MJl/ do&r de O#-Nder vaa JtUtitie aan 
de ~rgen. van de Veogài}raad was toever
trouw. daar •it een en ander •Cet voort
"Vloett, dat de 1JGder op even.bedoeld tfd-
8titt u ouderitlke macht ooer de i,affent 
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met 11ttoefeKde in de zm van art. '18 B. W. 
· 85 ./v.ni. 

- Kon,nklijk besluit. (A,·•etHoet art. 39). 
- Het gemeentebestuur van Z. had zich 
aanvankelijk bereid verkJaard" de ver
f)leegkoste11 van een. geëvacueerde voor 
rekening van •iJn gemeente te nemen op 
grontJ van het ronàscht;lven van de 8.-G. 
van B. z. van 1 Sept. 194,S "- u. 19803 afd. 
B. B • ., B.A"B . ., toelke circulawe dch echter 
n'6t -verdraagt met Jaet m art. 39 fleerge
Jegd beU,uel. In de gemeente z. kon, toen 
de bereid-verklaring wercl afgege'tNffl" ten
getJOlge van de oorlogsom.ttand,gheden 
het oemeenteltik best1'uraapparaat MU 
slechts gebrekkig funcffoneren. Een be
reidverkla,nnu" onder dergelijke omstan
digheden afgegeven" moet geacht worden 
te •ijn geschied behoudeu het recht tot 
teruotJOrdering der kosten van de gemeen
te" cUe als woonplaats 100rdt aangewezen.. 
-· Wel waa de verJl.1"ftng van patiente 
van Z. naar N. een gfJ1JOlg van een ge
dwongen evocuati6" doch dwmten.gevolge 
u.-aa de band" die haar aan z. bond, ver
brokeft. Daar vit de omstandlghedeft blijkt" 
dat paHente" zv het tvdeHJk" haar hoofd
'Vef'bl1/I te N. laeelt gevetlffgd" moet tUe ge
meente als woo,a.f)laatJI in de nn van art. 
39 worden aangewe2en. Doa.roan doet 11tet 
a.i" dat s,atiente tijd'ena haar -verblfll te N. 
heeft te kennen gegeven .ztch tn de toe-

~ komst weer te Z. te willen -veBttgen.., ver
mits de venvezenlijking. van dat voorne
men op dat tijdstip en ook toen de rech
terlijke machtiging werd aange1JnJCJ.gd 
aeer onzeker wa.s. 30 ./uni. 

- Kontnklflk Bealuit. (.Annet1toet art. 89). 
- De band tuaaen de gemeente B. en de 
vader van de minderjarige paffente heeft 
alechta hierin bestaan" dat hfl met äjn 
schip ,n 1 Jaar 18 maal VGn de haven al
daar oebn,.ik heeft gemaakt eoflder dat 
wor ~n achip een 'VOBte Hgl)lc,a.ta was 
aangesoezen" en dat h11 met ,zfn gerin m 
het 1'eoolkmosreuiater dter oe,n,eente 
stond ,ngeachreven. In -verband htermede 
kan geen gemeente worden aangewezen 
al.B woof)laats voor toepas8'ng van art. 39. 

!6 Juii. 
- Koninklijk Besluit. ( A-rm,e,s.wet art. 4,0). 

- De annlastige weduwe bealoot tn 194,5 
met Aaar gedn van L. naar B. te 1'ertrelc
ken" tJoch ü toen geaf'f"é.tteerd" ten.ovl haar 
ldndenm op kosten van L. naar B. ztn 
1'6f"OOerà; na hare -vrC#lattng laeelt de at"ffl
laAffge haar beahiit tdtgevoerd en ,., ,n 
B. nog ongeveer een half /aar door de 
dienat van sociale zaken. te .t,. geateund. 
Op grond htervan en van verkJan11gen 
van de armlastige omtrent haar te L. ge
dane toezeggingen o-ver wometffng van 
de steun na haar -vertrek vtt L. moet 100r
den aangenomen" dat t o. terecht art. ,f.O 
i., toegepast. 13 Augustus. 

- Konu..ldijk Besluit. (Armenwet art. ,f.OJ. 
- Uit de verklannoen van de echtge,w-
ten van twee doortrekkende woonu,a.gen
beto0Mra en •t een nader baaeateld Po
H«eondenoek u al te lddeft.., dat bf deze 

tJi'ouu,en" toen aij ach om onderstevning 
bii het gemeente1u,'8 van 8. vervoegden" 
door hetgeen de daar aanwezige ambte
naren uezed hebben de tndn,.k ia gewekt" 
dat Z#I maar naar A. moesten oaan en dat 
liet daar met de onderateuning wel in orde 
,:ou kom.en.. Terecht hebben dan ook Ged. 
Staten beaHat" dat de onderateuning •al 
komen ten iaate der gemeente B. 

15 .Avg1'B'tu. 
- Kon,nklijk Beal11tt. ( .At"fflent.oet art. I.J). 

- De aanwea:igheitJ van een 'Vt"Oed'Vt"Ouw ,n eea gemeente la n'6t alechta wenaelflk 
ooor de behandeHng van anr&Joattue Po
tiiinten" doch ook voor de bevallingen tn 
het algemeen" daar ,n bijna de helft van 
àe gevallen de verloskwnd,ue hulp door 
vroeàvrouwen f)leegt te -worden verlee11d. 
Derhalve ts het gerechtvaardigd bij de be
S)aling van de Jaarwedde der vroedvrouw 
n'6t slechts met haar a.rm.,enprakt(lk re
kenlng te houden.. doch ook met de hvlp" 
die zij overigens t,et'leent" zodat niet be
aZ.saend w, dat Jaet aantal armlaaffgen" 
aan '°'6 kracJl.tena de .Armma.wet verloa
kund.ige hvlt> moet worden 11m'ieend" 
alechta geriftll u. Tegen een raadabe.tlvtt" 
100arbiJ de /aanoedde van de 'Vt"Oed'Vt"Ouw 
ffl. 'Vet"band met de stijging van de koaten 
van het levenaonderhoud ia verhoogd" kan 
dan ook n'6t met grond bezwaar worden 
gemaakt. f4 A uuustus. 

- KoninkJfik Beslutt ( Armenwet art 15). 
- B. en W. hebben afw#it:end beschikt op 
het verzoek tot het houden van een col
lecte" doch hebben venvtmd hun beschtk
king" zoals d'6 was genomen" tngevolge 
art. 15 .Je lid aan appeHant te doen. toe
komen" en hem •onder meer bericht, dat • 
op hei venoek af'ID4Jzend was beach,kt. 
Door dit ver:ntm. '8 appellant onkwndig 
gelaten van de motieven der a/'IDll:dng. 
Het aan appellant toegezonden bericht la 
n'6t een beach,kldng" waartegen tngetJOl
ge art. 15 ,Ie Hd beroep open.staat. Nadat 
aan dit voorschnft alsnog Nl4r behoren 
uttvoering •al ~" gegeven" zal appellant 
van de genomen beschikking alsMg ,n 
beroep kunnen komen. Thans moet appel
lant in ~n beroep ntet-ontvankelijk wor
den verkJaard. !4 Augustus. 

- Arrest van de Hoge Baad. (Armenwet 
art. 68}. - De rechter, het 1'et"%oek tot 
'Vet"haal t14et balilk oordelend" mocht -
teat er dl van d,t oordeel - op grond 
daarvan dat 'VeffOek n~t a.fwi,;zen.. 

15 September. 
- Kontnkl1/k bealvtt. ( Ärmma.wet art. 89). 

- Patiën.t had Of> het tijd.stip" waarop 
zij met medewerking van tie dwcon'6 der 
gereformeerde kerk te R. in een innch
ffng tot du11r:rame verzorging van ht&lp- , 
behoe1Jenden te A. werd opgenomen" 
woonplaats tn B. De band met die ge
meente werd n'6t 'Vet"broken door haar 
plaat.ring (n de t11nchffng te .A.; uit niets 
blijkt" dat dj toen het voornemen 'lu!left 
gehad, ach te A. te veatigen.. Ntet alleen 
u de keuze der tnnchffng door tie daaco
nte geacMed, doch ook ioerde1I de reke-
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11,ingen door tWJsenkomst der diaconie be
taald en heeft deze zich ook voor het vol
doen der kosten garant gesteld. Derhalve 
moet worden aangenomen dat de pattënte 
op · het tijdstip, waarop de rechterlijke 
machtiging tot haar pla.at8'ng in een 
krankzinnigengesticht werd aangevraagd, 
haar woonplaats nog had te R.; daaraan 
kan niet afdoen het feit, dat zi,f in het be
volkingsregister te A. werd ingeschreven, 
nadat zij door de diaconie te R. was uit
besteed in de inrichting te A. 1 Octo ber. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. ,40). 
- A1s algemene regel moet worden aan-
genomen, dat steun niet aan een lid van 
het gezin (i.c. een minderjarige dochter} 
afzonderlijk wordt verleend, doch aan de 
vader als hoofd van het gezin, dfe immers 
in dat geval niet bij machte is, zi,fn oeztn 
het nood.zakelijk levensonderhoud te ver
schaffen. Derhalve '8 de vader de arm
lastige, zodat de vraag naar een domicilie 
voor onderstand van de minderJa.rtge, met 
behoeft te U,"'Orden opgeworpen_ Echter 
moet in ieder bijzonder geval worden na
gegaan, of de algem. regel geen uitzonde
nng lijdt. I.c. had de minderjarige gedu
rende 1 ½ jaar met medeweten van haar 
ouder11 in conculrinaat geleefd, zodat kan 
worden aangenomen, dat de gezinsver
houding feitelijk was verbroken, terwijl 
zij ook voor haar levensonderhoud niet 
meer van haar ouders afhankelijk was. 
Toen zij tengevolge van de arrestatie van 
de man, met wie zij samenleefde en in ver
band met haar aanstaande bevalHng ifl 
behoeftige omstandigheden kwam. te ver
keren, kwam zif zelfstandig voor onder
steuning in aanmerking. Door haar in 
stede van ondersteunino, reisgeld t~ ver
strekken om naar de verblijf plaats van 
haar ouders te vertrekken, heeft het ge
meentebestuur van W. op haar komst in 
H., alwaar zij na korte tijd ondersteund 
moest worden, invloed in de zin van art. 
40 uitgeoefend. 1 Octo ber. 

-An-est van den Hogen Raad. (B. W. art. 
468; Armenwet art. 6-V. - Daargelaten 
of de door Maatsch. Hulpbetoon uit etgen 
middelen gemaakte kosten t.b.v. een min
derjarige, over wlen deze instelling met de 
voogdij is belast, als kosten van armen
verzorging kunnen ge1den; in elk ge1XIJ 
komt in het onderh. geval verhaal daar
van ingev. de Armenwet nfet in aanmer
king. Te dezen toch strekt het verhaal om 
den rechter te doen vaststellen een be
drag hetwelk t.l.v. een ontheven 'IXU!er, 
uit hoofde van den op dezen ingevolge art. 
467 B. W , rustenden pitcht, wekelijka aan 
M. H. zal zijn uit te betalen door den
g_ene, van wien deZe ouder periodieke in
komsten geniet. En -nu treft art. 468 B. W. 
een voorziening voor het geval een ouder, 
gelijk deze, in de vervulling van den plicht 
van art. 467 te kort schiet. Met deze reoe
ling 'Vef"draagt zich -nfet de mogelijkheid 
van verhaal krachtens de regeling der Ar
menwet. De regeling van art. 468 is voor 
dit geval te beschouwen als een speclale 

regeling, waarvoor de in het algemeen 
voor verhaal bij wege van periodjeke uit
kering geldende regeling van de Armen
wet behoort te wldken. - Art. 468 geldt 
ook voor kosten, welke reeds z(jn ge
maakt. De omstandighetd, dat i.c. de kos
ten zijn gemaakt vó6r de inwerkingtre
ding van art. 468, ia reeds hierom niet ter 
zake dknende, ,wvl de regeling van art. 
468 zakelijk overeenstemt met die van de 
artt. 353 J0

• 374g (oud}. 7 October. 
- Koninklijk Besluit. ( Armenwet art. 40). 

- Door een ambtenaar der gemeente M. 
i8 bij de betrokken vrouw de stellig~ in
druk gewekt, dat zij te M. niet in aan
merking kwam voor het verkrl,;gen van 
ondersteuning, indien zij tengevolge van 
de arrestatie van haar echtgenoot m be
hoeftige omstandigheden zou komen te 
verkeren, daar de ondersteuning door de 
gemeente A., waar zij op dat tijdstip m 
het bevolkingsregister ,was ingeschreven, 
behoorde te worden verleend. Met na.me 
is door de ambtenaar op haar vraag op 
welke wijze zij ondersteuning zou kunnen 
verkrl,igen, geadviseerd zich bij de Dienst 
va.n Sociale Zaken te A. te vervoegen. Op 
deze wv~e heeft vanwege B. en W. van 
M. -tot de komst van de betrokkene met 
haar drie kinderen in de gemeente A. in
vloed medegewerkt, die tot toepas8'ng van 
art. 40 !e Hd behoort te leiden. 

19 October. 
- Koninklijk Besluit. (Armenwet art. 74). 

- In casu is aanwezig een geschil als be-
doeld m art. 7 4 over het recht van de 
Raad een lid van het gemeentebestuur te 
benoemen tot lid van het college van re
genten van het Burgerweeshuis, waarbij 
de doelmatigheid va-n het besluit geen 
punt va11. overweging vermag uit te ma
ken. De benoeming i8 geschied in over
eenstemming met het door de Raad ter 
uitvoering van art. M der Armenwet vaBt
gesteld reglement voor dat weeshuis en 
is ook niet in strijd met enige andere wet
telijke bepaling. Derhalve beslist àe Kroon 
dat de Raad tot de gedane benoeming 
rechtens bevoegd was. !1 October. 

- Koninklijk Besluit. ( Armenwet art. 7 5 
Jis artt. 39 en 80}. - Een deskundige ver
klaring, als bedoeld in art. S 9 lid J, die 
opzettelijk ia geantedateerd, is ontoelaat
baa" te achten en moet derhalve als niet 
bestaande worden aangemerkt. Hieruit 
vloeit voort, dat door de Kroon geen be
sli88'ng over de woonplaats ingevolge art. 
7 5 kan worden genomen, zodat àe verf)le
gingskosten zullen moeten worden vol
daan op de voet van art. SO. 

U October. 
- .Arrest van de Hoge Raad. (Armenwet 

art., 63) .. - De Gemeente komt in hoger 
beroep van de beschikking des Kanton
rechters, waarWJ zekere uitkeringen 
( minder dan gevraagd} zijn vaBtgesteld. 
De Rechtb. acht bij het onderzoek in raad
kamer niet gebleken. dat de ondersteunde 
armlastig '81 en wijst het inleidend ver
zoek af. - Geen der in het middel aan-
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gehaald.6 wetsartikelen verzet er zich te
gen_. dat de rechter_. bij zijn verhOQr over
eenkomstig art. 65" lid!., J0

• art. 61" lid!. 
.Armenwet n.a.v. een ingesteld hoger be
roep" bevindende" dat het wettelijk ver
haalsrecht ontbreekt, die omstandigheid 
aan zijn beslissing ten grondslag legt. 

· S November. 
- Koninkliik Bealuit. { Armenwet art. S! J0

• 

art. 30). - Een minderjarige" wiens moe
der is overleden en wiens na.tvurli;ke va
der hem niet had kunnen erkennen. is 
door de zorgen van de voogdijraad te .A. 
geplaatst in het doorgangshuis van de 
ver .• ,Kinderzorg" te B . ., die later heeft 
verzocht het kind vandaar weg te halen. 
Nadat de mogelijkheid daartoe door op
neming in een weeshu4s te H. is ontstaan. 
is aan het gemeentebestuur van B. ver
zocht" de verzorgingskosten In het wees
huis te H. te betalen. wat ts geweigerd. 
Nu de plaatJring van het k'1ut te B. niet 
gescMed ts door of door tuasenkomst van 
enige gemeentelijke autoriteit te A • ., doch 
door de voogdijraad aldaar. heeft het ge
meentebestuur van B. onàersteuntng ge
weigerd met de kennelijke bedoeling om 
een arme van ondersteuning uit te slut
ten op gronden" niet overeenkomend met 
de bestemming van de burgerlijke armen
verzorgtng en wordt die gemeente belast 
met de betaling der verzorgingskosten in 
het weeshuis te H. 19 November. 

- KoninkJ.ijk Besluit. { .Armenwet art. 40). 
- Door 4et verstrekken van reisgeld 
heeft de gem. Dienst voor Soc. Zaken te 
Z. medegewerkt tot de komst van de arm
lastige te G. Wel voeren B. en W. van Z. 
aan. dat de armlastige aan twee am btena
ren van dte dienst medegedeeld had. àat 
zij bij een schoonzuster te G. onderdak en 
verzorgtng zou verkrlJgen" doch er is zelfs 
geen pogtng gedaan om uit G. daarom
trent zekerheid. te verkrijgen_. terwijl 
vaststond" dat de armlastige" die geen 
middel van bestaan bezat en in verwach
ting was" in G. ondersteuning zou behoe
ven. 6 December. 

- Koninklijk Besluit. ( .Arm.enU,"'et art. 15). 
- De werkzaamheden der onderhavige 
stichting beu,-egen zich grotendeels op het 
terrein van de kinderbescherm.tng_. voor 
welk doel in de betrokken gemeente reed& 
twee collecten worden gehouden.. In ver
gelijlclng met de werkzaamheden dezer 
beide organisaties is het werk der appel
lerende stichting veel beperkter van om
vang en heeft het dan ook geen speciale 
betekenis voor de sociale zorg in deze ge
meente. Bovendien is te verwachten. dat 
door het toestaan der collecte andere" in
zonderheid plaatselijke Instellingen" te 
wiet- behoeve de twee genoemde coUec
ten georganiseerd zijn" gevoelige sc"hade 
zuUen ondervinden. Onder deze omstan
digheden '8 de gevraagde -vergunning te
recht geweigerd. !7 December. 

- Koninklijk Besluit. ( .Armenwet art. 15). 
- Ten onrechte heeft het bestuur van een 
gem~ente" die overwegend Katholiek is_. 

zich bij het doen van een op zichzelf nood
zakelijke ket,f,ze vit de vele aanvragen om 
vergunning tot het houden van een col
lecte laten leiden door de overweging" àat 
aan een Katholieke verentuing" die het
zelfde doel nastreeft als de aanvragende. 
voorrang dient te worden verleend_. daar 
aan de weldaàtgheidszin der burgers dient 
te worden overgelaten of aan instellingen, 
die een bepaalde gezindheid vertegen
woordigen. al dan niet steun zal worden 
verleend. Evenwel zijn er in de onderha
vige gemeente enkele plaatselijke instel
Hngen. dte hetzelfde doel als de aanvra
gende beogen. gevestigd en wordt aan ten-
11iinste twee daarvan Jaarlijks toestem
ming tot het houden van een collecte ver
leend. Nu niet aan alle aanvragers toe
stemming kan worden verleend" <lient aan 
deze plaatselijke instemngen. de voorkeur 
te worden gegeven en is de gevraagde toe
stemming terecht geweigerd. 

!7 December. 
- .'Koninklijk Besluit. {Armenwet art. S9). 

- Het 2e lid vormt een afwl,;ktng van àe 
algemene regel. vervat in het 1e lid, en 
moet dus in enge ztn worden geinterpre
teerd. Derhalve moet aan de woorden 
,..voor hunne plaatlling onder voogdij" de 
betekenis worden gehecht van: voor 
hunne plaatsing onder voogdij van een 
vereniging" stichting of inatelling. als bey 
doeld in art. 396 B. W . - Nu d,e pa;tiente. 
voordat door de rechtbank de voogdij over 
haOt" aan een zodanige verenigtng werd 
overgedragen" onder voogdij stond van 
haar vader" die toen woonplaats had te 
N ... wordt deze gemeente aangewezen als 
hare woonplaats tn de zin va-n art. 39. 

.. 29 December. 
Autovervoer personen. 
- Arrest van àe Hoge Raad. (Wet .Avto

vervoer personen art. 1). - Onder autobua 
• «n de zin van art. 1 onder e der Wet .Auto
vervoer Personen is" ?Met te verstaan een 
vrachtauto U,"aarop door het plaatsen. va-n 
banken en stoelen op de laadrutmte ge
legenheid om te zttten is geschapen voor 
meer àan zeven versonen buiten de be
stuurder. - Anders: Adv.-Gen. Lange
me(;er. S Mei. 

- KoninkJ.i;k besluit, (Wet Autovervoer 
Personen art. 10 J0

• art. 5!). - De vergun
ntng tot het uitvoeren van toenoagenrit- • 
ten en ongeregeld vervoer is ten onrechte 

geweigerd. daar In d,e onderha'Vige gemeen
te thans geen toerwagenbedri;f ts geves
t,gd._. terwijl daaraan 'th-el een grote be
hoefte bestaat. Af gescheiden van de 
vraag_. naar welke richtlijnen tn het alge
meen thans vergunningen moeten worden 
verleend of geweigerd, komt appellant 
thans voor een vergunning in aanmer
king" met beverking van het aantal te 
bezigen motorrijtuigen tot één. 2! Junf.. 

- Koninklijk besluit. (Wet Autovervoer 
Personen art. 10 J0 • art. 5!). - Terecht ts 
aan appellant vergunning geweigerd voor 
àe uitvoering va.n toenvagenritten en on
geregeld 'Vervoer~ daar hfi vó6r de oorlog 
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dcA uitsluitend met goedere,wer-voer 
'lt,eeft 'bezf.g gehouden en eer.at na de be-
1'f"ijding peraoneni,ervoer heeft uitge
voerd. Deze omatandiglurid levert geen 
grond op hem thana een t,ergvnnift.g -voor 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer tdt 
te reiken. 30 Junf. 

- Kontn.kJfk Bealvft. (Wet A•to-ver-voer 
Personen art. 10 J•. art. SI). - Appellan
ten l&ebben m 1989 het toenoagenbedrill 
'00.n een derde ow,-genomen" doch ~n 
door omatunttigheden ntee fn ataat geweest 
ift dat Ja,ar Mnnen de daartoe geatelde ter
mijn een ,,ergunntng -voor toenoagenritten 
en ongeregeld vervoer aan te wagen. In 
1947 is hun door de J«lkain.ai,ecte1'r "· h. 
Verkeer een autobua toegewezen. Op 
grond hiervan en af geacheiden van de 
'IJ'raag, naat" welke richtlijnen fn l&et alge
meen thans vergunnfng~ moeten worden 
verleend of gewe(gerà" moet tDOrden geoor
deeld" dat aan appella11~n de ge1Jf'Oagde 
vergunning behoort te worden verJeend" 
echter met beperldag van. het aantal te 
be:dgen moton;ftafgeA tot Mt&. -1 JuH. 

- Koninkl-C,k Beaiutt. (Wet auto-vervoer 
peraonen. art. 31 J•. art. ff). - Terecht ia 
aan twee ondernemer• w,-qu.nning -ver
leend 110or de uft1'0ering van toenoa.gen
ritten en ongeregeld 1'eNX>er, nu -voo,-heen 
tn de gemeente twee ondernemera gevea
tfgd waren fn het bmt tx1n een vergun
fl.ing als h'6r bedoeld" Ofl4er bei,aJing, dat 
in totaal 5 motorrlJtulgen. mochten wor
den gebezigd en thans wederom. aan twee 
ondernemingen verqu.nntng '8 verleend 
oftder bepaling" dat tt.. totoal ! motonil
tufgen mogen worden gebedgd, zodat een 
1Jenneet'dering van het aantal -verovn
nfnghouden of -oon het aantal te bezigen 
motornJtuigen met heeft i,lo&t.t gehad.. 1, JuH. 

- Komnkli,k BeaJuft. (Wet o.uto-verooer 
s,eraonen art. 51}. - Appella11t beachfkie 
bij het indienen van eijn aa11Vt"4ge fn B@t. 
19~9 o-ver ! autobuaaen voor de .U-voering 
van toerwagenritten en ongeregeld 1>er
i,oer. In verba.nd daarmede beat®t er 
aanleiding thana het aantai motorrijtui
gen" àat gebezf.gd mag worden, op Z te 
atellen. 10 Augaiatua. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Uit-
voeringsbesluit Autovervoer Personen 
1939. 

S. J 391. 13 Auguatua. Blz. 817. 
- KonCnldfJi; Beahc.ft. (Wet GVtovenx>er 

JJ6f'IJOnen art. S!J. - Noch de omatondlg
hettl" waartoe appellant behoorde" to, 1937 
een garage°'bedf"iff met "n autobv.t e:epoi
teerde" ,wch de omatam4,gheid, dat dln. 
hotelbedrijf in de oorlogaJaren moest wor
den stopgezet" leveren grond O'JI, hem een 
,vergunning voor toen.vagen.ritten en. on.
geregeld vervoer te t,erlenen. Hiervoor ia 
te minder reden" nu de ea,ploitatie va.n 
toenoo.gens voor a11pellant een net1enbe
drijf zou i,ormen en bovendien aan de i,er-
""""'"g voor de 'tJeNJOerabehoefte ter 
f)laatae geen behoetie katdat. 

!! Á1'{11,l,dlla. 

- Komnklijk bealuit. (Wet Avto1'ef"VOer 
Peraonen art. 10 J0

• art. 5!). - Appellant 
heeft thans de beacR.ikking over 18 auto
bu.aaen en over 3 btissen in aanbouw. On
der deze omatandigheden en mede gelet 
op de grote omt,ang" -àfe 'lt,et toenoagen
bedrl,Jf 11an appellant voor de oorlog J&ad" 
en afgeacheûlen. van de 1Jf'aag. naar welke 
richtlijnen fn het algem~en ,,ergvnnfngen 
moeten worden -verieetld of g~d" 
:riJn termen aanweng" aan appellant 8han.e 
11erqu.nnfno te verlenen voor !1 motor
rlJt1dgen. 18 October. 

- K ontnklijk bealtiit. (Wet A tito11ef"VOer 
Peraonen art. 10 r. art. S!J. - Nu het 
nog niet mogelijk is richtlijnen vaat te 
fttellen, aan de hand waarvan vergunfl.fn
gen tot l&et uttvoeren van toerwag~ntten 
en. ongeregeld vervoer van een meer 
daunaam kamkter verleend dienen te 
worden.., '8 het wenaelv k thans alechta til
delC,ke -verqu.nnfngen te -verlenen. en doar
MJ bello uden.a fn bijzondere gevallen.., teo
veel mogel-C,k de 110orooriogae toestand te 
beatendtgen zoala deze utt de deatijda Of) 

grond van de W.A.P. -verleende ,,ergvn-
11,fngen N-C,kt. Da.ar appellant fn 1989 over 
6 moton;ftutgen besc'lt,ikte en ook m het 
'n 1989 tngedümde aan1't"'GGgfoffll.uUer 
vergun.ntng woeg tot het bedgen tx1n 6 
ffl()torri/tufgen, ~n termen aanwedg hst 
®ntal te bedgen moton;f tutgen thana 
aianog te bepaien op 6. 18 October. 

- KontnklC,k Besluit. (Wet atitovervoer 
Peraonen art. 10 l°. art. 5S). - Áf)pellant 
l&eeft oo6r de oo,-log nimmer een vergvn
ntng ala tl&.mt.8 gewaagd bezetefl.. Een MJ
zotader geval kafl. hier niet aanweng 100f'

den. geacht" nu dch gelm tekort aat1 -uer
-voergelegen.1&.efd. 1'00f" de u.itvoering wn 
toenoagettritten en ongeregeld '16fWer 
-voordoet fn de gent,eente1 in. de aanvraag 
voor een 11erg•n11,,i.g als pl®ta van vea
tigfng -vermeld" en. appellant eldera geen 
bedrlJI heeft. 1 November. 

- Konfta.klij~ Besluit. (Wet autovervoer 
Peraot1et1 a.rt. 10 J•. art. HJ. - wei heeft 
appellant een vergunning voor het 1Ut-voe
ren van toenoaoen.ntten en ongeregeld 
vervoer 1'66r de oorlog ?liet bezeten., doch 
hij heelt wel tn 1989 een aanvraag tnge
dfend, die 'Il.ij· later 'Il.eelt ingetrokktm" om
dat h'I n~ meer over de door kem 11e
bmgde MOton,;ftuigen. beacMkte, hetgeen 
geen gevolg '00.fl. de 1'f"fle wilabeach,kldng 
van appellant u geweeat. Op grond hier
van wonlt h'6r een b~.zmader ge-val aan
wmg geacht" dat aanleidtng geeft appel
lant alanog een 1'erll1'nfllng te geven. 

7 November. 
- KontnkWk Be.Zt!,,ft. (Wet atito-ven,oer 

Perao"'6fl. art. 10 J0
• art. 5!}. - A.n. heeft 

1'66r de oorlog een vergtinnmg als ge
vraagd niet bezeten. Wel stelt R.ij" dat Ml 
rechten ~ov ktin.en ontlenen aan het 1'66r 
de oorlog door wvien zijn schoonvader oe
dreven. toef"UJ-agenbednJI" doch deze 'lu,eft 
'11. 194! ,:fJn be4,i;f overgedaafl. aan. ·een 
derd6. Ook de door appellant aangevoerde 
OW14tatlCUgl&etd" dat h'I f',iafldëlc,: fl(l.(Wen. 
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onàervindt tengevolge w.,a. _.,.. ,nvaitd,
teit en van het 4n Indouftë tJerblij1Jen 
van één ~ner zonen, kan er niet toe leiden 
1&.fer een 1,vzonder gevaJ a.anwemg te aoh
HJt. 1.0 November. 

- Koninklijk Besluit. (Wet autovervoer 
PersOfleflo art. 10 r. art. $IJ. - De N.V., 
1100Gf'VO.n at>l)ellaaten. en,ge aan.4eelhoti
der• Wllren" 'heelt 1166,- de oorlog o.a. toer-
10ageRritten en ongeregeld ven,oer uitge
voerd. Het bedrijf der N.V. u ,n Nov. 19l0 
G'fJergeàragen aan de N.V . .,,A./l'.0."., wuar
bil de aandelen aan laatstget&Oemde N.V. 
.Un overgegaan. De .Raad voor het 

l :Rechtsherstel heeft slec!hta Mt aa.n deze 
oivereen7comBt verboniten eon'CUY'rent~- en 
boetebed,ng veniietiQ~ aocn de overe-en
kom.at is ovenoenB geht,,nilh,att/fl" iveshal
ve aan de oveirttracht mn h-et f>edrl,Jf geen 
gevolg kan worden ontzegd. Derhalve ko
men appellanten thans niet in. aanmer-
1cfng voor een vergunn,ng OJJ grond, van 
de 01Jutandigheid" dat ~ toencagenritten 
en ongeregeldvenJoer hebben s4tgevoet"d 
totdat mobUiaatie- of oorlogaomatand,g
heden dit onmogelijk maakten. 

11 November. 
- Kon,nkJijk Besluit. (Wei avt01.1ervoer 

Personen art. 10 I°. art. 5!). - Zij tfie t166r 
de oO'f'lOD niet in het bent van een ver
,u,inning ooor de uitvaermu mn toenoa
gen.f'itten en ongeregeld ver1,,oer •'in 11e
weeat, kunnen slechts voor een vergun

"ntng ,n aanmerking kO'men., ,miten 'te hun-
nen aanzien een bt}~onder gfJ/NJ d&'Pl'WBIÏP 
t'8 "te &efnen. Dese omstandiohdd -doet ~cl& 
t0oor 'IOO,(lf": ia. ·fle ,ve,,vo~eJegen•1'eid '8 
-verm.!fl.derd" doot"dat enkele •~ le
·dsrenàe de .arlOJJ opgehouden hebben te 
~n" ,e,,,,ijl ander.at/tü ,de fJftoa.g naar 
~ fn de &etntkken atreeki• teeoe,at>
men.; 1°. de oon,oerder op aaflàrattg ,van 

fl6l g8fneeritelestw,w aloh l>e~ heelt ver
klaard de vit sociaal oog,nfflt noodzakelij
ke" doch overigen.. wmmo 'lmMtgeven.de, 
locale auto buadienst te verzort,efl., en een 
eoonomtsche oervoervoomen.,ng er toe 
kan leklen een l~ndienstondernemi1tg bi. de 
gelegenhekl te stellen naast ~n lijfld,enat
beàri1f toen.cagenritten en ongeregeld 
vervoer te bewerk8telHgen. 

1+ Noc,ember. 
- KoninlrJi#k Besluit. (Wet Ataovervoer 

Peraonen. art. 10 J0
• tirt. UJ. - De N.V., 

waarvan a1111ellant de enlge aandeelhou
der 10U" Me!t vóór de oorlog o.a.. toer
wagen.ritte. en ongeregeld -t,en,oer uitge
'VOff'd. Hee bed,ri;jf van clea:e N.V. .. ~ 
-OIIJef'eenkomst van 11 Dec. 1941) owroe
dra.gen aan de N.V • .,J...T.D.."., waarbij de 
·aanflelen van. eerstgenoemde N.V. aan 
·,ia.tetoenoemde %v,n OtVergegaa.n. De Raad 
'4100f" ,het R.eollt8herstel heeft sleoäts het 
,oa.,n. -oeee ove1'eet-.~t verbon4en con
cvrren«e- en boeté'bed,ng vem'6tÎQd" doch 
de o-vereenleom.trt ia -De'lulntlhoofd~ weahal-

• -ue aá-n ,&e 6Verd-raoht 1Hin J.et bedrlJf geen 
1116'Voig rMan worà611 ~ Ber-halve lcan 
·~llant thons tMBt • aanm6"Wn.g Joo
,nen tebor •ema. flJerJ1.fl'lffl7lnl1 op gf'Ollf4 1'Gn 

4e O'IIUta.1UU.{)heèd, 4a.t kii voorheen toer
-wc1geftrit.ten e• ongeregdd vervoer heeft 
'Uitgevoerd. 13 December 

Baak-wet. 
- Baluit, houdende toepaaing van artikel 

21 van de Bankwet 1 M8, Staatablad. no. 
I 166. S. J 222. 30 Mei. Blz. 323. 

Bedrijfsadmlnl8'ra,te. 
- Besluit tot imtellinl 91111 een Staataprac

tijWiploma voor Bedrijfaadmiaiatratie en 
vuts1!elling van een reglement ,en pro
gramma voor het examen ter verkrijging 
van dat fliploma. 

S. J 407. 25 Aaguatua. BJ.z. 834L 

Bedrijfsleven. 
-Arrest van de Hoge .Rood. (Tweed,e VU1,,_ 

besJuit Org. Bedrl,Jfaleven 1940 art. $). - · 
De KantonreOÄter, 'Vastatenend ... dat de 
tJerenigtng n~t beoogt het maken van. 
1Dinet" maa-r 1'ÏtaluUen4 beooo.t de leden 
llell.1"~aam te eiln bij het vef'%0roen -van 
hun be1J1"a./eA'8H'll., moet aldus worden
ver.ataa1L" dat 1&6er a,wake ia van een 1J6'f
en-iging van ftatvurJijk,e 11eraonen, die zich 
hebben CJ4nenge,1oten niet ten. einde 
deor beaparing van koaten of anderszina 
.h4in lltoffelijke belange,a. te dienea_, maar· 
16itsliuitend om te bermken.# dat~ na kun 
overlijden 011 een met de in hun kring 
lleeraende or>va.ttmuen strokende wijze 
~ouoon 100rden begraven. - Het middel 
11n1at feitelijloen grondalag. U Octo'ber. 

lleff,Ufspensloenfeudsen. 
- Wet, houdende vaststelling van een re

.gding betreffende verplichte deelneming 
in een bedrijfspensioenfonds. 

s. J UI. 17 Maart. Blz. di7. 
- Besluit, houdende vaatstelliug van een al

gemene maatregel van bestuur, als bedoeld. 
in artikel 15 van de Wet betreffende ver
p}ichtedeelncming in een bedrij&peuioen
fonds (Staatablad No. J 121). 

S. 1 395. . 17 Augustus. Blz. 819" 

JIMrl)venwet. 
- Wet, houdende vaat.telling rent.epercen-• 

tage ovet gedurende de jaren 1934 tot en, 
met 1938 door het Rijk aan Staatabedrij
ven veratrekt.e kapitalen en wijziging van 
artikel 9, tweede lid, der Bedrijvenwet: 

• 1ga8 (Staatsblad No. at9). 
S. J 73. 16 Februari. Bl.z. 79-. 

- Besluit, waarbij met toe~ssmg van arti
kel 16 der Bedrij"VCDwet {Staatsblad 1928~ 
-No. 449) het reltant op een artikel van de· 
begroting v.an het Staatsdrukkerij- en Uit
geverijbearijf voor het dienstjaar 1948 
wo~ toegevoaad aan het .overeonkomstige
artikel -Y&R tie 1'tw,rotmg wm het Staats
•drulfkmaij- -en lJi.iaeYOÓjl>emijf voor het 
dienstjaar 1949. 

S • .tJ 350. S Auguatua. Blz. 748. 

JkCraalwe1.. 
- Kon,nkJijk besltut. (Wet Of! het be.graven. 

tMt. •J. - 1"' de u.itbtllriding der be-
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graaffilaats noodzakelijk is en moeilijk op 
andere UJ"i!ze dan oolgens het ontworpen 
plan kan geschieden-, en tegen d~ 1'it
breüflng geen bezwaar bestaat u,t een 
oogpu.nt van volksgezondheid, hebben 
Ged. Staten terecht af1Dfikf.ng toegestaan 
van het ,n het eerste lwi van art. 16 be
paalde. 8 Januari. 

- Kon,nkli;k Besluit. (Wet op het beora
ven art. 16). - Het artikel bedoelt te 
voorkomen" dat de in het belang der OJ>efl
bare gezcmd1Leid bij een begraafplaats no
dig geachte doorstroming van verse lucht 
wordt belemmerd dlJor tot een kom bijeen.
gebouwde u,oningen. Aan het bestemmen 
van een perceel tot begraafplaats kan der
halve met t.n de v;eg staan de nal,üheid 
van enkele op zichzelf staande gebouwen.. 
vri,J ver van een bebouwde kom 1'eT"ICij
det-d. 31 Md. 

- Koninklijk BesluU. (Wet op het begraven 
art. l'B). -Terecht heeft de burgemeester 
1Jerlof tot opgramng gewdgerd, daar het 
stoffelijk overschot '8 bifgezet in een graf, 
waarin zich meer lijken bemnden. zodat 
bil i-nUJilliging van het verzoek meerdere 
lijken zouden moeten worden opgegraven" 
en het belang van de ongestoorde grafrust 
en dat van de openbare volksoezonàheid 
dch daartegen 'VerZetten. !8 Jun,. 

- Koninklijk Besluit. (Wet op het begra
ven a.rt. 1B). - Nu uit het oogpu.nt van 
de volksgezondheid geen bezwaar tegen 
inwinilJing van het ver.wek belltaat, mits 
de nodige en gebruikelijke worzorgs
maatregelen worden genomen, 'behoort 
appellante in de gelegenheid. te worden 
oellteld gevolg te geven aan haar Wllijk 
verlangen het lijk van haar overledene 
echtgenoot, dat ,n een algemeen graf is 
begraven, over te doen brengen in een 
eigen graf op dezelfde begraafplaats. 

!8 September. 
- Koninklijk besltdt. (Wet op het begro

.,,en art. 11). - Nu uit het oogpu.-nt van 
de volksgezondheid geen bezwa(lr tegen 
inwilHuing van het verzoek bestaat, mits 
de nodige en gelwuikelC,ke worzorgs
maatregelen worden genomen. behoort 
appellante in de gelegenheid te worden 
gesteld gevolg te geven aan haar bUH;k 
1Jerla.ngen het lijk van haar overledene 
echtgenoot, ctat ,n een algemeen graf ,., 
begraven, over te doen brengen in een 
eigen garf op dezelfde begraafplaats. 

Begrotingen en rekeningen. 
(Huis der KonJaAin) 

BB September. 

- Wet tot nadere wijziging van het Eerste 
Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
die1111tjaar 1948. 

S. J 7a. x6 Februari. Blz. 7g. 
- Wet tot wijzidng van het Eente Hoofd. 

stuk der RHbbegrotinc voot het dienst
jaar 1949. 

S.J. 201. 12 Mei. Blz. 31°" 
- Wet tot nadere wijziging van het Eerstt 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. 

S. J 202. 12 Mei. Blz. 310.-. 

-.- Wet tot nadere wijziging van het Eerste 
Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. 

S. J 481. 4 November. Blz. 987. 
.- We~ tot nadere wijziging van het Eerste 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienatjaar 1949. 

S. J 582. 22 December. Blz. 1116. 
- Wet tot vaststelling van het Eente 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1950. (Huis der Koningin.) 

S. J 602. 30 December. Blz. 1235. 
Algemene Zak.en. 
- Wet houdende vaststelling van het 

Tweede Hoofdstuk A der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1:~9. (Departement 
van Algemene Zaken.) 

S. J no. u Maart. Blz. x56. 
- Wet, houdende wijziging van het Tweede 

Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. (Departement van Alge
mene Zaken). 

S. J 390. 12 Augustus. Bb. 817. 
- Wet, houdende wijziging van het Tweede 

. Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Alge

, mene Zaken). 
S. J 480. 4 November. Bb:. 986. 

- We~ houdende nadere wijziging van het 
Tweede Hoofdstuk A der Rijlnbegroting 
voor het dienstjaar 1948. (Departement 
van Algemene Zaken). 

S. J 578. 22 December. BJ.z;. U 15. 

Ho,e Coll9'es van Staat. 
- Wet tot nadere wijziging van het Tweede 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J .153. x April Bb. 194. 
- Wet, houdende wijziging van het Tweede 

hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J 167. 7 April. Bk. :a47. 
- Wet tot wijziging van het Tweede Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1949. 

S. J 557. 14 December. Blz;. 1041. 
- Wet tot vaststelling van het Tweede 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1950. (Hoge Colleges van Staat 
en het Kabinet der Koningin.) 

S. J 603. 30 December. BJ.z;. 1236. 
-Wet tot wijziging van het Tweede Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1948. 

S. J 615. 30 December. BJ.z;. 1238. 
Buitenlandse Zalcen. 
- Wet, houdende wijziging van het Derde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J 84. as Februari. Blz. u8. 
- Wet tot vaststelling van het Derde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 (Departement van Bui
tenlandse Zaken}. 

, S. J 233. 9 Juni. Blz. 337. 
- Wet tot wijziging van het Derde Hoofd- • 

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1948 (Departement van Buitenlandse 
Zaken). S. J 234. 9 Juni. Blz. 337. 
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- Wet, houdende nadere wijziging van het 
Derde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. (Departement van 
Buitenlandse Zaken.) 

S. J 613. 30 December. Blz. 1237. 

Justitie. 
- Wet, houdende wijziging van het Vierde 

Hoofdstuk der R9ksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Aankoop van ,,Huize 
Katwijk".) 

S. J 9.a. 25 Februari. Blz. 133. 
- Wet, houdende wijziging van het Vierde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J 161. 1 April. Blz. 196. 
Wet tot vaststelling van het Vierde 

Hoof datuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. (Departement van Justi_ 
tie). S. J 177. 19 April. Blz. 251. 

- Wet, houdende nadere wijziging van het 
Vierde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 194 7 (Departement van 
Justitie). 

S. J 489. 4 November. Blz. 990. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Vierde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948 (Departement van 
Justitie). · 

S. J 549. 8 December. Blz. 1039. 

Binnenlandse Zaken. 
- Wet houdende vaststelling van het Vijf

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 19.49. (Departement van Bin
nenlandse Zaken). 

S. J 1u. n Maart. Blz. 157. 
- Wet tot nadere wijziging van de begro

ting van het Staatsbedrijf der Algemene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1947. 

s. J 15.a. 1 April. Blz. 194. 
- Wet tot wijziging van het Vijfde Hoofd. 

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1947. 

S. J 198. 12 Mei. Blz. 309. 
- Wet tot nadere wijziging van het Vijfde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 194 7 (Departement van Binnen
landse Zaken). 

S. J 333. 21 Juli. Blz. 567. 
-Wet tot wijziging van het Vijfde Hoofd
stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1949 (Departement van Binnenland
se Zaken). 

S. J 526. 30 November. Blz. 1021. 
- Wet tot wijziging van het Vijfde Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1948 (Departement van Binnenland
se Zaken). 

S. J 527. 30 November. Blz. 1021. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1946. 

S. J .a.a. 13 Januari. Blz. a3. 
- Wet, houdende vaststelling van het Zes

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het . 
dienstjaar 1949 (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen). 

S. J 299. 2 Juli. Blz. 537. 

- Wet tot nadere wijziging van het Zesde 
Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947 (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen). 

S. J 309. 13 Juli. Blz. 551. 
- Wet tot wijziging van het Zesde Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1949 (Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen). 

S. J 365. 6 Augustus. Blz. 765. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.) 

S. J 616. 30 December. Blz. 1238. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.) 

S. J 617. 30 December. Blz. 1238. 
- Besluit, waarbij met toepassing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
192 7, No. 2 59) restanten op enkele artike
len van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948 worden 
toegevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1949. 

S. J 629. 31 December. Blz. 1242. 

Financiën. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van inkomsten en uitgaven van het Ge
meentefonds voor het begrotingsjaar 1949. 

S. J 3. 5 Januari. Blz. 8. 
- Wet, tot nadere wijziging van de begro

ting van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J 4. 5 Januari. Blz. 8. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

u December 1946 (Stbl. no. G 390), tot 
aanwijzing van de middelen tot dekking 
van de uitgaven, begrepen in de Rijks
begroting voor het dienstjaar 1947. 

S. J 5. 5 Januari. Blz. 8. 
- Wet, tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 (Departement van Fi
nanciën). 

S. J 105. 7 Maart. Blz. 151. 
- Wet tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk -A .a der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1947. 

s. J 155. 1 April. Blz. 196. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van inkomsten en uitgaven van het pro
vinciefonds voor het dienstjaar 1948. 

S. J 236. 9 Juni. Blz. 337. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van inkomsten en uitgaven van het pro
vinciefonds voor het dienstjaar 1949. 

- S. J 237. 9 Juni. Blz. 337. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1948. S. J 238. _ 9 Juni. Blz. 337. 

- Wet tot nadere wijziging van het Ze
vende Hoofdstuk B der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947 (Departement 
van Financiën). 

S. J 276. 24 Juni. Blz. 520. 
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- Wet tot wijzi&inc van het Ze.ende Hoofd
■tuk A der Rijbbegroting voot het dienst

jaar 1947. (Nationale Schuld). 
S. J 310. 13 Juli. Blz. 551. 

- Wet, houdende vaatat:elling van het slot 
der algemene rekening van Rijkaontvang
sten en -uitgaven, het slot der rekeningen, 
bedoeld in artikel 8 7, derde lid, en het 
slot der rekeningen van takken van Rijks
dienst, bedoeld in artikel 88 der Compta
biliteitswet (Staatablad 1927, No. 259) 
over het dienstjaar 1944. 

S. J 311. 13 Juli. Blz. 551. 
- Wet tot wijziging van het Zevende Hoofd

atuk A 1 der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Nationale Schuld). 

S. J 366. 6 Augustus. Blz. 765. 
- Wet tot wijziging van het Zevende Hoofd

stuk B der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1949 (Departement van Financiën). 
Uitkering van defenaieachade). 

S. J 367. 6 Augustus. Blz. 765. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, No. 
249) restanten op enkele artikelen van de 
begroting van het Staatamwitbedrijf voor 
het dienstjaar 1948 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van de begro
ting van het Stptsmuntbedrij f voor het 
diemtjaár 1949. 

S. J 479. 2 November. Blz. 986. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

inkomsten ei,. uitgaven van het Gemeente
fonds voot het dienstjaar 1949. 

S. J 550. 8 December. Blz. 1039. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het dienstjaar 1948. 

S. J 551. 8 December. Blz. 1039. 
- Wet tot wijziging van het Zevende Hoofd

stuk A 1 der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. 

S. J 559. 14 December. Blz. 11)41. 
- Wet tot vast■telling van het Zevende 

Roofdstuk A l der 'Rijksbegroting voor het 
llif!mltjaar 1950. (Nationale Schuld.) 

S. J 604. 30 December. Blz. 1236. 
- Wet tot vaststelling van het Zevende 

8:oofdstuk A 2 der Rijkabegtoting voor het 
dienstjaar 19SO. {8uitengewone AftOàSing 
van NatiOl'dde Stbul4.) 

S. J 605. 30 December. Blz. 1236. 
-- Wet, houdende aanwijzing van de midde

len tot dekking van de uitgaven, begrepen 
i'ft de Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1950. S. J 6G7. 30 December. ffl.1.1236. 

Defensie. 
- Wet, houdende vaatateDing van het Acht

ste Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor 
htt dienatjallr 1949, (Departement van 
Marine). 

S. J 204. 13 Mei. Blz. 310. 
- Wet. houdende vaststelling van het Acht• 

ste Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor 
bet -diemtjaar .1949 (Departement van 
Oodoc). 

S. J 205. 13 Mei. Bb:. 310. 
- Wet tot wijziging van het Achtate Hoofd

stuk A der Rijkabegrotin& voor het dienst-

jaar 1948 (Departement van Oorlog) (Na
tionale Re.erve Grensbewaking). 

S. J 482. 4 November. Blz. 987. 
- Wet, houdende nadere wij.ziging van het 

Achtste Hoofdstuk A der Rijksbegroting 
voor het diemtjaar 194 7 (Departement 
van Oorlog). 

S. l 55.J. 8 December. Blz. 1040. 
- Wet. tot wijziging van het Acht■te Hoofd

stuk A der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1949 (Departement van Oc,rlog)" (Na
tionale Re.ecve en Reserve Grensbewa
king). 

S. J 572. 22 December. Blz. 1098. 
-- Wet tot nadere wijziging van het Achtste 

Hoofdstuk Ader Rijksbegroting voor het 
4ienatjaal' 1949 (Oepartemènt van Oorlog) 
(Her,zienïac militaire bei:oldigingen). 

S . J 573. 22 December. Blz. 1098. 
- Wet tot nadere wijziging van het Achtste 

Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Oorlog) 
(Herziening militaire bezoldigingen). 

S. J 574. 22 December. Blz. 1098. 
- Besluit, waarbij met toepasaing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet (Staatablad 
1927, No. 259) restanten op enkele artike
len van het Achtste Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
worden toegevoegd aan overeenkomstige 
artikelen van het Achtste Hoofdstuk A der 
Rijk1be,:roling voor het dienstjaar 1949. 

S. J 627. , 31 December. l3lz. U42. 

Wederopbouw en V@lkBlwitwetltini. • 
- Wet. houdende vastatclling van het Ne

gende Hoofdstuk A der Rijksbegroting 
voor het dienat1aar 194-9. (Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting). 

S. J i:69- 7 April Blz . .170. 

- Wet, houdende wijaiging van de begro
ting YflD inkolnsten en uitgaven van het 
Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1947. 

s. J 336. 21 Juli. J3lz. 567. 
- Wet, houdende naaere wijziging van het 

Negende Hoofdstuk Ader Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947 (Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting): 

S. J 369. -6 Augustus. Blz. 765. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Negende Hoofdstuk Ader Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948. (Departement 
van Wederopbouw- en Volkshuisvesting). 

S. J 584. 22 December. Blz. 1117. 
- Wet, houdende wijziging van het Negen

de Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor 
het d ienstjaar 1949. (Departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting.) (Pr~ 
miere'91iti4 woningverbeterin4 en wonin,
splitlli~.) 

S. J 619. 30 December. Blz. 1239. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Negende Hoofdstuk Ader Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1949. (Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting) . 
(Teruggave tuindenglas). 

S. J 625. 30 December. Blz. 1241. 
- Besluit, waarbij met toepuaing van arti

kel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
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dm7" Jlo. 259➔ restanten op enkele sm-
kelen van het Negende Hoofdltlik A ..der 
Rijksbegroting voor het dienatjaar 1948 
wor.den toegevoegd aan ov.ereenkomstige 
artikelen van het Negende Hoofdstuk A 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1949. a 

S. J 628. ~l December. Blz. 12'42. 

Y•keer en Wateutaat. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groting van het Staatsvilaenhavenbedrijf 
te IJmuiden voor het dienstjaar 1:949. 

S. J 6. s Januari. Bb. 8. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staatsviaaershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1947. 

S. J 96. 25 ·Februari. Blz. 141. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

lJ"OtÎDg van het Scheepvaartfonds voor 
bet dienstjaar 1949. 

S. J 158. 1 April. Blz. a6g. 
- Wet, ,houdende wijziging van het Negen

de Hoofdstuk B der RijklbeRroting voor 
het dienstjaar :194,8. (Schadevergoedingen 
voortvloeiende uit de Zee- en Luchtvaart,.. 
wa llerlll&llwet :1939). 

S. J :159. 1 April. Blz • .a69. 
- Wet, houdende vastatelliQg van het Ne

gende Hoofdstuk: B der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1949. (Departem.e:n.t 
van Verkeer en Waterataat). 

S. J 160. 1 April. Blz. 269. 
- Wet. houdende vaststelling van de be

lJ"Oting van het Staatsbedrijf der Poste
rijen. Telegrafie en Telefonie voor het 
dfenatjaar 1949. 

S. J 168. 7 April. Blz. a6g. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1919. ~s. J 2'03. ·12 Mei. Bb. 310. 

- 'W~ ·houctenae wijziging van de bqro
ting van het Scheep~onda voor het 
4ienatjaar 1947. 

S. J 278. 24 Juni. Blz. 520. 
- Wet, houdende nadere wijziging van, het 

Negende Hoofdstuk B der Rijkabegroting 
-voor het .d.ienatjaar • 1-947. (•Departement 
van Verkeer en Watentaat). 

S. J 279. 24 Jurû. Blz. 520. 
- Wet, houdende wijziging van het Negende 

Hoofdstuk B der Rijksbqrotin& voor het 
.dienstjaar 1948 Departement van V crkeer 
en Watenrtaat). '( Gedcc1teliJke overneming 
apoorweg-Mechelen-Temeuzen). 

S. J 337. 21 Juli. Blz. 567. 
Wet, houdende wijziging van de begroting 
van het Staatsviaacrshavenbedrijf te IJ
.muiden voor het dienstjaar 1948. 

S. J 371. 6 Augustua. Blz. 809. 
- Wet, houdende wijziging van de begroting 

van het Scheepvaartfonds voor het dienst
jaar 1948. 

S. J 372. 6 Auguatua. Blz. 809. 
-Wet, houdende wijziging van de begroting 

van inkomsten en uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar l948. 

S. J 3 73. 6,AqauatuL Bb. 809. 
- ~uit, 'WIUll'hij met -toepusing van ar-

tikel 16 der IBealrijvenwet (Staa'8.blad 
D.928, No. 249) het reatant op 1een ardkel 

'111111 " b=lmtiac .an .be.t ~-· 
llai,mrbecbijf :ä: Ijnruiclen ·voor het di.cnst-
_jear .1'948 wordt ,,toegevoegd .aan het over-
ecnkomsti&e artikel van de begrotinc van 
het Staatavisserahavenbedrijf te IJmuiden 
voer het dienstjaar . 1949. · 

S. J 426. 13 September. Blz. 906. 
- Wet. houdende nadere wijziging van de 

begroting van tiet Staatsvisaershavenbe
drijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1948. 

S. J 542. 8 December. Blz. 1033. 
- Wet, houdende wijziging van het Negende 

Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 (Verhoging bedrijfskapi
taal Stichting Waterbouwkundig Labora
torium te Delft). 

S: J 543. 8 December. Blz. 1033. 
._ Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staataviaaershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1949. 

S. J 544. 8 December. Blz. 1033. 
- Wet, houdende wijziging van het Negende 

Hoofdstuk B éler Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948: (Departement van Ver
keer en Waterstaat.) 

S. J 609. 30 December. Blz. 1236. 
- Wet, houdende wijziging van de begroting 

van inkomsten en uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar .1949. 
( Kosten, verband houdende met i.ndrot4in4 
van fronden aan de r.aachm. van de Noord
oost-polder tussen Lemmer en BlDkzijI.) 

S. J 610. 30 December. Blz .. 12!7. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ,arti

kel 24 der Cc,mptabilitcitawet (,Staatsblad 
1927, No. 259) het restant op artikel a86 B 
van het Negende Hoofdstuk B der Rijka
bqrotiqg voor .het .dienstjaar 1948 wordt 
.toegevo* aan bat overmnkamatige arti
kel van het .li«ende Hoofdstuk B der 
Rijlabegmting voor het dienstjaar 1949. 

-8. J ..630. 3.1 .li>ecam.ber. Blz. 1242. 
Boonomische Zalien. 
- Wet, houdende ~lling van het~ien

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar li949 ·(Departement van Eco-
nomische Zaken). . 

s. J 13.a. 24 M•rt. Blz. I 78. 
- Wet, houdende va■tatelling van de ~ 

groting van de Staatsmijnen in Limbur& 
voor het dienstjaar :1949. 

S. J :133. llS Maart. Bb. :178. 
- Wet, houdende wijziging van het Tiende 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienatjaar 1948 (Departement van .Econo
miache Zaken) • 

s. J 540. 8 December. Blz. 1033. 
- Wet, houdende wijziging van het Tiende 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947 (Departement van Econo
mische Zaken). 

S. J 541. 8 December. Blz. 1033. 

Landoouw, Viuerü en Voedaelvoorsi_,,., 
- Wet, houdende wijsiging van het Elfde

Hoofdsblk :der iRijbbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J as. ·as Februari. Blz. u8. 
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- Wet houdende vaatatelling voor het Elf
de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. (Departement van Land
bouw, Visaerij en Voedselvoorziening). 

S. J u1. u Maart. Blz. 157. 
- Wet, houdende wijziging van het Elfde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. Departement van Land
bouw. Visserij en Voedaelvooniening 
(Herverkavelmg Walcheren). 

S. J 274. 24 Juni. Blz. 520. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Elfde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. (Departement van 
Landbouw, Visaerij en Voedaelvoorzie
ning). 

S. J 275. 24 Juni. Blz. 520. 
- Wet, houdende vastatelling van de begro

ting van inkomsten en uitgaven van li~t 
Landbouw-Egalisatiefonds voor het dienst
jaar 1949. 

S. J 374. 6 Augustus. Blz. 809. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

het Landbouw-Criailfonda voor het dienst
jaar 1946. · 

S. J 483. 4 November. Blz. 987. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Elfde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1947 (Departement van 
Landbouw, Viaerij en Voedselvoorzie
DÏUJ). 

S. J 484. 4 November. Blz. 987. 

Sociale Zaken. 
- Wet. tot wijziging van het Twaalfde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. ( Re-v,alidatie-centra 1,De 
Hooistraat" en ,,Beer,schoten" ). 

S. J 9. 5 Januari. Blz. 9. 
- Wet, tot nadere wijsiging van het 

Twaalide Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947. 

S. J 99. a5 Februari. Blz. 144. 
- Wet, tot vastatelling van het Twaalfde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
diensttaar 1949 (Departement van Sociale 
Zaken). 

S. J 144. a6 Maart. Blz. 185. 
- Wet tot nadere wijziging van het Twaalf

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. (Departement van So
ciaale Zaken). 

S. J 282. 24 Juni. Blz. 521. 
- Wet tot nadere wijziging van het Twaalf

de Hoofdstuk der Rijkabegroting voor het 
dieuatjaar 1948. (Departement van So
dale Zaken). 

S. J 283. 24 Juni. Blz. 521. 
- Wet tot nadere wijziging van het Twaalf

de Hoofdstuk der Rijkabegroting voor het 
dienstjaar 1949. (Departement -van Sociale 
Zaken.) (Revalidatiecentrum "De Hoog
ltraat".) 

S. J 622. 30 December. Blz. 1240. 
Overseese ~biedsclelen. 
- Wet tot wijziging van het Dertiende 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. J 10. 5 Januari. Blz. 9. 

- Wet, tot wijziging van het Dertiende 
Hoofdatuk der Rijksbegroting voor het 
dienatjaar 1948. 

.S. J 131. a4 Maart. Blz. 178. 

- Wet tot vaststelling van het Dertiende 
Hoofdstuk der .Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 (Departement van Over
zeese Gebiedsdelen). 

S. J 216. 27 Mei. Bb. 315. 

- Wet tot nadere wijziging van het Der
tiende Hoofdstuk der Rijksbegrotinc voor 
het dienstjaar 1947. (Departement van 
Overzeeae Gebiedsdelen). 

S. J 285. 24 Juni. Blz. 522. 

. ( Onvoor•iene uit saven). 
- Wet tot vaststelling van het Veertiende 

Hoofdatuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1950. (Onvoorziene uitgaven.) 

S. J 606. 30 December. Blz. 1235. 

Belemmerlncenwet. 
- Wet tot het doen vervallen van een be,. 

zettingsregeling betreffende opheffing van 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
belemmeringen. 

S. J 281. 24 Juni. Blz. 521. 

Bel. wet-verordenlnren. 
- Wet tot het doen vervallen van een be

zettingsregeling betreffende opheffing van 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
belemmeringen. 

S. J 281. 24 Juni. Blz. 521. 

Beroepswet. 
- Besluit, houdende wijziging van tarieven 

voor vergoedingen voor getuigen en des
kundigen, opgeroepen krachtens de Be
roep8WC1:, en van de wijze van uitbetaling 
van vergoedincen. 

S. J 231.. 2 Juni. Blz. 336. 

Bevolklnrsboekhouding. 
- Bealuit, houdende wijziging van het be- .. 

sluit bevolkingsboekhouding, Stbl. 1935, 
no. 342. 

S. J 457. 11 October. Blz. 960. 

BezettJnR'Smaatregelen. 
- Besluit, houdende aanvulling van de bij

lage, bedodd in de Wet bezettingsmaat
regelen 111, Staatsblad No. I a63. 

S. J 37. 15 Januari. Blz. 33. 
- UitsJ)f"Oak -van de Centrale .Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 19!9 art. 1; Be
aiv.,t Bezetffn11amaatregelen, B. E 93 an. 
11; Wet rechtsherstel overneidBi>et"BOneel 
1946 art. ,4" Ie 1'd B). - Een b(I tie Ne
derlandae Arbetdadienat aangeateld ka
derHd moet worden aangemerkt aJa te 
zijn aaageateld. in Nederlandse openbare 
dienat om niet- te lande werkzaam te at.In 
e·n d1'8 aJa gewezen ambtenaar in de &in 
van art. 1. - VerhoU<Ung tv.Iaen het Be• 
al1"t be%etUn11amaatregelera" B. E 93, en 
het Beaiv.,t Ot>heflfng N.A..D.,., B. E 9$., 
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u,-elke met elkander t-n stridd ziJn t.o.-v. de 
datum, m.,. waarvan de Arbeidadienat
veroràemng buiten werking ia getreden. 
Beide besluiten gaan er echter blijkbaar 
van uit, dat vóór de buttenwerkingtredtng 
de Arbeiàsdienatverordentng gegolden 
heeft. T.a.v. de buitenwerkingtredtng 
acht de Raad E 98 (het laatstgenomen 
en in werking getreden), verbindend bo
ven E 95, zulks ongeacht de vraag, of 
daarvoor ook zou kunnen worden aange
voerd, dat E 95 vermoedelijk inderhaast 
is gemaakt en minder zorgvuldig over
wogen. - Het on.tslag tiJdens de bezet
ting door de Duitse autoriteiten van het 
kaderlid van de N.A.D. berust i.c. niet 
op een b1"ten de bezetting gelegen grond, 
omdat aannemeliJk ts gemaakt, dat hiJ 
tot de N.A.D. ia toegetreden" althans er 
tot September 1944 toe biJ ia gebleven, in 
opdracht der illegaliteit en met geen an" 
der oogmerk dan het verzet tegen de 
vijand en zijn trawanten te bevorderen. 
- In een dergeliJk geval moet een ont
slag, gegeven omdat aan de vijand juiat 
die verzetshoudlng was gebleken, gezegd 
worden te zijn verleend op een in de be-
zetting gelegen grond. 15 Maart. 

- Wet, houdende vervallenverklaring van 
de bezettingsregelingen ten aanzien van 
de bescherming van schuldenaren van de 
burgerlijke en strafrechtspleging, alsmede 
van het administratieve recht met het 
oog op de sinds 10 Mei 1940 ingetreden 
bijzondere omstandigheden. 

S. J 88. as Februari. Blz. 130. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. ( Besluit Bezettingsmaatre
gelen 8. E 98" artt. Men 80). - Een ont-

. slag door de Commissaris voor de belan
gen van de voormalige Nederlan<Lse weer
macht op in.stignatie of aandrang vanwege 
de Duitse u.-eennachtsbevelhebber maakt 
dit ontslag nog niet tot een vanwege die 
bevelhebber tot stand gekomen bezet
tingsbesliatring, - Ook al was dat wel zo, 
dan nog zou klager daarmede niet gebaat 
ztjn, omdat klager aan het krac'ht verHe
zen van art~ !5 ingevolge art. 80 geen 
rechten kan ontlenen, zolang geen bijzon
dere voorziening is "fJetroff en als in art. 80 
bedoeld. 5 October. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19!9 art. 60., !e 
lid,· Besluit Bezettingsmaatregelen" 8. E 
98 artt, 8!, !, 26 en 21). - l.c. ia eiseresse 
van een werkelijke weigering tot u,tbe
taling niet kunnen blijken, vooral nu haar 
bij brief van 7 Januari 1946 was medege
deeld" dat, na temgontvangst van daarbl,j 
gevoegde verklaring, het pensioen onver
wijld betaalbaar zou worden gesteld en zij 
ook overigens geen enkele reden had aan 
te nemen, dat gedaagde van standpunt 
veranderd was. Dit werd haar eerst duide
liJ kuit een bericht van 29 December 19,48. 
Beroep tegen het in dat bericht bedoelde 
besluit daarom ontvankeliJk. - De wer
king van dlt artikel 82 is geenszins" dat 

de voorlopige voortzetting der betalingen 
ook zal voortduren, nadat de belangheb
bende in het genot ts gekomen of had 
kunnen komen van de uitkeringen, ter 
vervanging waarvan die uitbetalingen 
strekten. - Het besluit van de riJkscom
missaris voor het bezette Nederlandse ge
bied, dd. 18 Februari 1943, bepalende, dat 
het overheià&personeel, hetwelk gehuwd 
is met een persoon, die Jood (Jodin) is of 
als zodantg wordt aangemerkt, m.i.v. 1 
April 1948 ontslagen is, moet worden aan
gemerkt als een bezettingsbeslissing tn de 
zin der artt. 2 en 26 van E 98. - In elk 
geval had dat besluit t.a.v. eiseresse, dte, 
met een Joodse persoon gehuwd zijnde, 
deswege ontslagen was, ziJn rechtskracht 
verloren vóór 1 Juli 1945. Sindsdien was 
eisere88e dus geen ontslagen ambtenaar 
meer en had om deze reden althans na 
30 Juni 1945 geen aans11raak meer op 
pensioen. - Dit artikel ziet slechts op 
eventuele nadere regeling der rechtsge
volgen, u.-eshalve het geenszins stuit de 
rechtsgevolgen, welke uit het verlies van 
rechtskracht ez artikel 26 onmiddellijk 
voortvloeien. 1 November. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenbesluit belasting
dienst artt. 15 en 160; Besluit Bezettings
maatregelen 8. E 93 artt. 14 en !1). -
De intrekking van een ver11laa.t8ingsbe
sluit van een 01ttvanger, welke verplaat
Bing nog niet geëffectueerd was, heeft niet 
het karakter ener nieuwe verplaatsing, -
Door dat intrekkingsbesluit is de feUe
liJke grondslag voor een toepaslJing van 
art. 160 komen te vervallen, omdat nu 
geen ontvangkantoor behoefde te worden 
vervuld. - De Mintster va.n financiën 
was tot intrekking bevoegd; de belangen 
van de eerst-belanghebbende werden 
daardoor niet geschaad en ook niet die 
van derden. - De door de secretaris-ge
neraal aangebrachte wijzigingen in de 
artt 160 en 161 van het Ambtenarenbe
sluit belastingdienst zijn buiten werking 
getreden naar gelang het grondgebied van 
het Rt.ik in Europa door de vijand is ont
ruimd. Mede gelet op art. !1 gold dus de 
oude tekst dier bepalingen weer. 

29 November. 
Boswet. 
- Wet, houdende verlenging van de geldig

heidsduur van de artikelen 2 en 3 van de 
wet van 12 Februari 1948, Staatsblad No. 
I 55, tot intrekking van het Besluit Staats
toezicht op de Bossen 1943. 

S. J 623. 30 December. Blz. 1241. 

Bouwkassen. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkas
sen (Staatsblad 1946 No. G 331). 

S. J 312, 29 Juli. BlL 743. 

Bult.en gewoon N avorderlngsbeslnlt. 
- Arrest van de Hoge Raad. (8r. art. l1, 1°; 

Buitengewoon Navorderingsbesluit" art. 
14). - Aan het bewezenverklaarde ....on-
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.,..llfe gege1Je'IUI 11ft"lltrekken'' Nfl. de k
fl4ffl,ng gegeven. worden "tmJu«ate of cm
oolled,ge gegeven.. ver11trekken'', welke 
beRcimtng" oatleend aan art. 1,1" Je HtJ. 
n'& c Buttengewoo,i Na1'0rderfn.g11iealvU" 
geen, fettelC,ke beteken,s heeft maar 
,tlecht• 01.Jlereenkomntg tJe wet aangeete 
welk:e lltra:fbare feiten dit be'l.oezen17e'r
klaarde wlgena ITffflOemd Besluit oplevert. 
- De kltJCht da.t de gegeven. ntet 1'e'l"
strekt werden aan emi ambtenaar lnJ de 
1.1er1'Ulling -r,an dkna taak ter uttwerino 
van het Btdtengewoon Nawrtlerfn,gal>e
.tltdt r tlaafl dJ alleen '00-ff '&elang zouden djn 
voor de inkomsten.belaattng 19,H) mtst fel,.. 
telfken grofllllllag. - Waar de woorden 
van art. 1.1, te Hd nb C, tn tegerastellmg 
met dle 1'an art. 1,l" 1e Ud sub A en B" ntet 
tnAotulefl., dat de strafbepaltng alleen op 
den bela.attngpHchttge van toepassing '8 
staat het niet 1Jrl,f d~e beperking daar~ 
In te lezen en ook deze atra.fbes,(tltng 
alleen op den belaattngJJlichUge toepa.ase-
1tik te achten. - Het meddel" klagend dat 
geen keue '8 gedaan tuasen. ,.Jffdtenen" 
en ..,tl.oen tndienen» faalt, omdat een 0<m
gffte als bedoeld ,n art. 14 Je lid sub B 
e-a,eueer wordt gedaan door Jaet tnundeff 
of fndfenen fXIA het aanD(ttebtljet al• door 
het doen ,uenden of doen. md4ewen daar
van» tenofl" u,a.nneer zodantge aang(Jte 
een strafbaar feit oJ)le1,ert, het doen tn
zenckn of doen ,ndtenen ntet het doen ,,ie
gen wn dat /eit of)levert in den zin -van 
art • .f,7 1e Hd aub 1° Br. - Wel'8tooa4- kan 
slechts hil, aan tDietl ingevolge het Besluit 
een· aan.o'JtebilJet ï• fdtgereikt, het m'8-
drl,lf van art. Il 1e lid nb B flleoen, doch 
dtt •lu,t ntet •tt dat een ander, ook al be
hoort hid met tot degenen van 1Dle 1.10lgens 
het Buttengeu;. Na1.10rdering11beslutt be-

• ~ng k:4n worden naoew-rdent" dit straf
baar lelt ,11. den dn van an. 47 Br. kan · 
-medefllegen.., en de ten laste van req. be
~" verklaarde handelfngma. ,u;etttgen 
ook deze Qualtfkatie. S Met. 

Bur"erlijke Stand. 
- Besluit tot uitvoering van de Wet van 2 

Juni 1949 (Staatsblad No. J 227), hou
dende voorzieningen betreffende het op
maken van akten van overlijden van ver
miaten. 

S. J 3 75. 9 Augustus. Blz. 809. 

- Wet, houdende voorzieningen betreffen-· 
de opmaken van akten van overlijden van 
vermiaten. 

S. J 227. 2 Jwû. Bb. 332. 

Oomptablllteltawet. 
- Wet houdende ftgelen betreffende de 

geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk 
,roor het beheer van de Stichting voor 
Nederlands-Franse ..Culturele Samenwer
king. S. J 235. t Juni. Blz. 337. 

- Wet, houdende goedkeuring van een over
eenkomst tussen het Rijk en Mejuffrouw 
Alma Oakes te Coolham (Suaex, Enge-

land (imake eigendomaoverdracht van het 
pand "In de Struys~ te Veere.) 

S. J 345. 29 Juli. Blz. 745. 
- Wet, houdende 1oedkeuring van een over

eenkomst tussen het Rijk en de Gemeente 
Delft betreffende het gebruik en de be
mm,rni:nc van het Prinsenhof te Delit. 

S. J 364. 6 Augustus. Blz. 764. 
- Wet, betreffende de regeling van de gel

delijke aansprakelijkheid van het Rijk 
voor het beheer van de Nederlandse Kaste
lenaticlmng, gevestigd te 's-Gravenhage. 

~ J 618. 30 December. Blz. 1239 • 

Bevlesenbeslult. 
- Aneat vma. de Hoge Raad.(~

sluit 19lS art. 16). - Req. 'beklaagt dch 
ero'Vet", dat de n,chter Aet bewezen ver
klaarde betalen ten Qtl,fUlte van a. woaen
de te Brsasel, 1t,ee/t gelwac'llt onder de 
.,.,overeen.koffl8te3 en h4fldeHngen ten gun
ste van een niet-hagezetene'"., waan,on an. 
S atib 18 Deviezenbesiu,t t!J-.f S voor de toe
f)0.8ring van dlt besluit de begnJJ,80ffl
achrf'rJlng geeft. Dte begriJ>,10mac1lrC11m1g 
1"ndt toepa881ng waar tn dit besJtiU 
h_etze, overeenkom.ten heûCI handeHn
oe• een Dlfflate '00-n een. ftllet-it1Daeten.e 
omachriJt,m.g hebbeft oevondm . .mt '8 Aet 
08'11fM • an:. 18 rsaahel r. lid 1 1ll6f ,>n. Aet 
1rinnenland l»etoHagea te "6ffichten een 
g,unate -van een .et-,ngaretene"". .- utt 
de l>ewflsmtddelets volgt dat req. de beta
Hng verrichtk wor relientRg van 0., dte 
•mm.era daardoor werd gekweten van de 
door hem aan.gegane 'Ver:pHchttna dat be
drag als aandeei tn een koOJJBOm te beta
len. Die betaling voor reken,ng van C. Je
-vei-de krachtens de begripsomschrC#vino 
van art. S sub 18 de telaa'tegelegde beta
Hng ten gunste van a. op. 17 Met 

- Deviezenbeschikking in verband met het 
Grenscorrect:iebesluit 1949. 

S. J 183. H April. Blz. 261. 

- Arrest van de Hoge Raad. (Deviezenbe
ahdt19U an. S). - Art. S onder 1Sc De
viezenbesluit 194S vereist nwt voor de 
aanwepgheid van de be•temm,ng 1.10or 
uit1'0er, dat en,g persoon dw u.itwer be
toogt1 doch slechts dat de fmtelijke om
standtoheden medebrenoen dat d,e goe
deren bij een norm.alen gang van aken 
zullen worden uttgeooerd. De rechter kon 
bewezen 1.1erkJBren dat tn redelijkhetd 
ffweat 100rden aangenomen dat genoemde 
bestemmtng aantoedg tooS op grond van 
de opgave van req.1 dat h\i zonder de ver
eiate -vergunmng een bedrag van. S!S gvl
den heeft medege,,oerd" welk bedra.g hf, 
indten de 'Vifttatie-ambtena.ar bij de 
Douane het ntet zou hebben ontdekt. naar 
het bvitenlafftl z-ou hebben uitgevoerd.. 

29 November. 

D1enstpllelltwet.. 
- Kontnklijk bealuU. (Dlen.lJtpHchtwet art, • 

5). - De omstandtgheià, dat de vader 
"VCJn de. d~stpfchffge" die weduWtlatlr en 
door tn-vaHdttelt geheel hulpbehoevend «.., 
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wanneer zijn zoon nu in dten.tt zou wor
deff. geroepen, alleen zou achterbliiw., IJO
dat ki,;., van familieleden vt:rstoken, tien 
laste 'fXl.n uitsluitend vreemde hulfJ zou 
k,Qt,R.en.,.. leidt er toe om aan "te nemen, dat 
hier aanwezig is een bijzonder o~ als 
bedQeld ln a.rtikel 15 eerste Ud e. 

10 Januari. 

- Konin1dl,;k beslult. (DienstpHchtwet art. 
15). - De oms-tanàigheid, dat appelkJ.m 
als onàerwidzer aan een openbare laoere 
school fo de N Qordo01J.tpolder in verband. 
met de moeilijkheden, u..-aarin het onàer
wf,Ja aldaar verkeert, met gemist k(Jn 
worden, leidt er niet toe om aan te ,ie

men, dat hier a.anwezlg ls een b(izonder 
geval, als bedoeld in art. 15 eerste lid e. 

l5 Januari • • 

- .Komn.klijk Besluit. (Dienstf>lichtwet art. 
15}. - De dienstplichtige i$ opgenomen 
in. het gezin van appellant, met u..iena 
dochter hij verloofd ia en in 'Wiens be
drilt hij vó6r zijn O.J)komst werkzaam 
was; bl,f,Jkena ROtariële akte la hij tot 
opvolger in dat bedrlif bestemd; zonder 
hv.lfJ van de àienatplichtioe kan het be
drijf niet in stand wor~n gehouden, nu 
appellant slechts gedeeltelijk valide is te 
achten en. blJ gebreke van een vervan
oer z,f,Jn echtgenote geregeld ln het be
drijf behulpzaam moet zijn. Deze om
standigheden tezamen in hun o-nderHng 
verband gezien geven aanleidlno de 
tlîenatflllcheige te ~.tcla.euwew. als te 'Ver'

keren i11 ee11, 1).ij;zonder gea,al, al& bedoeld 
bs. arl. 15 eerste lid e. 10 Maart. 

- KonmkilJk Besluit. (DienatJJHchtwet art. 
1$). - De dienstJJlichtlge ls sedert 194$ 
OfJgenomen ln het gedn van ~ien d:Jn 
oom, aroAitect, die in 19.+4 door de S.D. 
"8 oef1Uilleerd, en beheert na het l>eha
len. van ket eindezam.endiploma. M.T.8 . 
diens archltectenbureau; aangenomen 
moet tv0rden" dat het bureQi1' te or~ 
oaat, wanneer a.an de dienatJ)lk:htioe, die 
vrijwel al& enige arbeidskracht in dit bu
reau werkzaam is, geen vri,JstelHng wordt 
verleend; hierdoor zou niet alleen aan de 
weduwe van de gefuaileerde dit middel 
van bestaan ontvallen, doch zou boven
dien aan de dienatz,li.chtioe de mogelijk
heid tot voortzetting van het bureau ont" 
nomen worden. Onder deze omatcindlghe
àen moet de dienat-pJichtige geacht WOf"• 

den te verkeren ln een bvzo-nder oeva.l, 
als bedoeld in art. 15, eerste lid e. 

16 Ma.ort. 
- Konlnklijk Besluit. (DienatpHchtwet art. 

15). - De omstandigheid, dat de aanwe
zi.gheià van de dlenatJJlicktige thula ln 
verband met de oeeateli;ke toestand -van 
zijn moeder noodzakelijk zou.:tqn., kan er 
niet toe rewe11, om aan te ne-m.Em, dat hier 
aanweag ia een bt.izonder geval, als lJe
doold ln art. 15 eerste lid e. 

18 Maart. 
- Kontnkiijk Besluit. (.Dtenstplichtwet art. 

15 r. a.rt. S8.) - Appellant kan ln zlJn 
stelling. dat ~ijn.. dle-natplichtige zoon, nti 

deze reeds Bind& S Sept. 19i7 o-nder de 
wape,ien la. zijn eerste oef e1dng zou heb
be"' volbracht, ln verband met art. V der 
wet van !'1- Mei 19-48 Stbl. 1 !!1 niet wor
d.en gevoiod. - A.ppellant heeft niet aan
getoond., dat er na het nemen van een 
WQegere beslîaaing. waarbv het beroep 
tegen de aan de dien-,tpUchttoe oeweioer
de vrijatelHng ongegrond werd verklaard, 
een zodanige wijziging i8 lngetreden in 
de omst-anàloheden., op grond waarvan 
deze besHssing werd genomen, dat hier
door een nieuwe behanàeHng gerecht-
-vaaf'digd zou z(ln. SS Maart. 

...... Koninkl#Jk Besluit. (.Dlenst11lichtwet art. 
80.) - Een architect voor de 1dt'l1oering 
van een. bouwJJlan ls n'6t aan te merken 
als bela'IIQ.hebknde m de zin van art. BO 
lid 1 ten aanzien van een verzoek om 
-vrvatellino van een ctienatfJlichtige, die 
~n 'Vader behulpzaam moet zijn bi,i de 
1'ltvoering van dat _plan, Evenmi11. kan 
als zoaanio worden aangemerkt de dlrec
teur van een inrichting met de herbouw 
icaarvan de vader van de die-natJ)lichtioe 
eveneens ia belast. en waarbij ~e zijn 
va4er ook behulpzaam zou mo.eten zijn. 

29 Maart. 

- K onlnklijJc Beal1'it. ( .DtenatJ)lichtwet 
art. 14,) - Ä.fJpellante,a. zijn ln 19i6 voor 
de militalre dienst voorgoed ongeachlkt 
verklaard OfJ grond van de uitslag van 
een keuring, welke '8 verricht door een 
Mts, dle ln een aantal gevallen op de 
keurinqafo,rmv.Ueren niet bestaande af
'W1dkingen c;iantekende en hi~voor geld en 
goederen ontun,o en van wie moet wor
den aangenomen, dat bedrog, door de op
geroepenen gepleegd, gemqkkelifker aan 
zijn aandacht ontsnapte dan bij een on" 
der normale 0111,atan(jigheden werkende, 
a_cherp OfJ zijn .Plicht innestelde arts het 
geval zou zlJn geweest. Naar aanleidlng 
hiervan zvn aJJJJellanten ln 19i8 aan een 
,nieuwe keuring onderworpen met het ge
volg, dat i,v thans voor de dien.at oe
BCMkt M}n verklaard. Er bestaat derhalve 
gegrond. vennoede1l, dat zfd mede door de 
door hen aan de keurende arts gedane 
mededelingen ala ge-volg van bedrog voor 
de dienst ongeaohikt ~n verklaard, zodat 
terecht èan- art. t.i toepassing la gegeve-n. 

S5 Maart. 

- Kom11ikli.ik Besluit. (Dienatplichtwet art. 
JS.J. - Een ,,bijzonder geval" wor.it aan
wezig oeacht, wa.a,, de dfon.atpUchHue als 
bedrlJfaleider werkz(l(lm ts in het land
bouw"t>e4ri1! V'ffl. twee zusters e-n als zo
danig niet kan worden gemist, terwijl hij 
bovenàMm bij event1(ele oeh.e'l,c ot qedeel
te'liflçe 11erlooo1J of ~htmq liet recht 
1)qn voor~r ~ar genieten. 6 AprU. 

- K onifl.ldilk beaJ'Uit. ( DietiBtJJlk:11.twet a.rt. 
1:9 J0

• art. !OJ. - Wei ia de aanvrage om 
vrif•telliao wegens i>roederdlenat te raat 
ingediend, doch nu aannemelijk iB ge
maakt, dat deze late indtenino niet ia te 
10\tten aan.. oi,,:et ot onverBchilHohetd, ,:ifn 
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termen aan.,u,-ezig" de aanvrage alsnog in 
tehandeling te nemen. Daar 2 'halfbroe
ders en 1 broeder van de dienstplichtige 
ten1n,nste SO dagen jn werkelifke tüen8't · 
zijn geweest" heeft de dienstplichtige f.nue
volge art. 19 recht op vrijstelling wegens 
broederdienst. 11 April. 

- Koninklijk besluit. (Dlenstplichtwet art. 
15). - Een _,bijzonder geval" wordt aan
wezig geacht" waar de dienstplichtige met 
zijn tante voor gezamenlijke rekenffl/1 een 
landbouwbedr4/f met veestapel en kaas
makerij ezploiteren" waarin. de dienst
plichtige als bedrijfsleider 1.Cerkzaam is" 
zodat door zijn verbUJf in werkeli,ike dienst 
voor de instandhouding van het bedrijf on
overkomeJiJke bezwaren zullen ontstaan. 
waardoor de belangen van de die-nstplich
t,ge zelf worden geschaad en die van zvn 
tante en haar gezin en 6 Jonge kinderen 
zee,- ernst,g worden getrot! en. 28 April. 

- Koninklijk Besluit. (.Diefl.stpllchtwet art. 
15 i°. art. 11). - .Appellant heeft niet aan
getoond" dat er -na de ongegrondverkla
ring van zi;n beroep tegen een door de 
Minister geweigerde tJrijstelling wegens 
persoonlijke onmisbaarheid een zodanige 
wijziging is ingetreden in de omstandig
heden" op gronà waarvan de afwijzende 
beschikking werd genomen, dat hierdoor 
een nieuwe behandeling gerechtvaardigd 
zou zijn. Der'halw behoort de beslissing 
va-n de Minister te worden gehandhaafd. 

! Mei. 

- Koninklijk besluit. (Dienatplichtwet art. 
15 J0 art. 19). - Wel ,s de aanV1"aag om 
tJrij.stelling wegens broederdienst te laat 
f.ngeàiend. doch nu aa-nnemeUJk ,s ge
maakt, dat deze late indiening niet is te 
wvten aan opzet of onverschilHgheid, zv-n 
termen aanwezig om de aan'Vf'aag alsnog 
in behandeling te nemen en wordt de vrij
stelling op grond van art. 19 verleend. 

10 Mei. 
- Kon,nkU.Jk Besluit. (D(enatplichtwet art. 

lp i°, art. 18). - Appellant ,s aangesteld 
als directe vertegenwoordiger van the 
W atch Fower Bible and Tra,ct Societ11 ..,om 
het werk van een bedienaar des Eva.nge
Hes te verrichten en in het algemeen f.n 
een duideli.;k omschreven gebied, dat hem 
is toegewezen, het Evangelie van het Ko
ninkrijk Gods te prediken". Hoezeer deze 
werkkring ook een geesteU,ik of een goda
àienstig-menaHevend karakter moge dra
gen, ia hi,i met een ambt in de zin van art. 
15, aangaïen genoemd genootschap niet 
is aan te merken als kerk of kerkgenoot
schap. 16 Mei. 

- Besluit, betreffende inschrijving voor de 
di~licht voor de lichtingen 1950 en 
1951. S. J 220. 28 Mei. Blz. 323. 

- Komnklijk besluit. (Dtenstplichtwet art. 
19; D(e-nstplichtbesluit art. 28). - Terecht 
heeft de Minister de dienstplichtige der 
lichting 1949 niet-ontvankelijk verklaard 
in zijn aa11,vraag om i,riJstelling wegens 
broeàercUenst" daar h-ü tijdig door de bur-

gemeester va-n de voor de lichting 1949 
geldende regeling der aan'Vf'age om vrii
stelHng ,n kennis '8 gesteld. doch de aan
vrage te laat heeft ,ngediend. Wel was 
op het tijd.Btip der indiening genoemde 
regeHng vervallen, doch volgens het daar
na weder geldend art. M lid 1 van het 
Die-nstplichtbesluit had de aanvrage op 
een -rwg vroeger tijdstip dan die regell.71,fJ 
aangaf moeten zijn inged.send.. 2 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
15). - Een »bijzonder geval" wordt aa-n
we:rig geacht waar de dienstplichtige en 
diens broeder ongeveer in dezelfde tijd in 
dienst zqn getreden en twee andere broe
ders reeà8 dienen of gediend hebben. 

S·Jun,. 

· - Koninklijk besluit. ( Dienstplichtwet art. 
15). - Een "bijzonder geval" wordt aan
wezig geacht waar de vader en een broe
der van de dienstplichtige op tragische 
wi,fze tengevolge van gevechtshandeHngen 
het leven verloren hebben. terwijl een 
andere broeder tengevolge van een maat
regel van de bezetter het leven verloren 
heeft" in het gezin, oe'halve de dienstplich
tige, 4 kinderen va-n 6-11 ;aar aanwezig 
zijn en de moeder in overspannen toestand 
verkeert. zodat wegens een en ander de 
dienstplichtige als oudste van het gezin 
al.s onm,sbaar beschouwd moet worden. 

4 Junt 

- Besluit tot uitvoering van artikel 19 der 
Dienstplichtwet (Broederdienst). 

S. J 265. 20 Juni. Blz. 355. 
- Koninklijk besltdt. (Dienstplichtwet art. 

15). - De omstandigheid dat appellant als 
voorzitter van een arbeidersJeugdvereni
gi-ng bezwaarlijk vervangen kan worden, 
kan er niet toe leiden om aan te nemen, 
dat hier aawezig ,s een "bijzonder geval'•. 

1 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

15). - De omstandigheid, dat bij atwez,u
heid van appellant het verrichten van de 
werkzaamheden, verbonden aan de func
tie van secretaris-ontvanger ener gemeen
te, belemmerd zou worden. kan er -niet toe 
leiden om aan te nemen, dat hier aanwezig 
,s een »bijzonder geval". 1 JuH. 

- Koninklijk Besluit. (LHenstplichtwet art. 
15 J0

• art. 18). - Onder zenàeHngen in de 
zin van art. 18 zvn te begrijpen degenen" 
die zich op zodanige wvze aan de zending 
wijden. dat zij op één lijn mogen worden 
gesteld met ,~endingleraren" als bedoeld 
in art. 19 der wet, zoals dit luidde vóór de 
wijz&gingswet van U Juli 19!8 8. 255. Op 
de dienstplichtige, die door de Deputaten 
voor de Zending op Boem ba door de Gere
formeerde Kerken in Nederland in de drie 
noordelijke provinciën is benoemd tot zen
dingsarts aan een ziekenhuis op dctt eiland 
is het voorgaande van toepassing, zodat 
hij als zendeling in de zin van art. 18 is 
aan te merken. 9 Juli. 

- Koninklijk Besluit. (Dienstpllchtwet art. 
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1S. i°. art. S1). -De aan appellant wegens 
het verkeren,.,,, een ge'OOJ,. als bedoeld in 
art. 1S Hd 1 onder c verleende vrijatelHng 
was gegrond op een verklaring van de 
rector-magnificus ener univerriteit dat 
h'.i als student aan die universiteit w;s m
geschreven en blijkens een verklaring van 
een hoogleraar werkelijk de theologische 
lessen volgde, Echter ts later gebleken, dat 
appeUant ntet of slechts in zeer geringe 
mate de theoloo,tsche lessen volgde en niet 
geacht kan worden tot bedienaar van de 
godsdienst te worden opgeleid.. Derhalve 
moet worden geoordeeld, dat de vrlJstel
ling was gegrond op een beu:,ijsstuk, dat 
een met de waarheid strijdige verklaring 
bevatte en ts deze terecht vervallen ver- · 
klaard. 11 Jul'. 

- Wet, betreffende herkeµring van afge
keurden. 

S. J 343. 29 Juli. Blz. 744. 
- Besluit tot ongegrondverklaring v·an het 

beroep van G. J. Dirkse, te Zuilen, in zake 
vrijstelling van de dienstplicht. 

S. J 408. 2 Augustus. Blz. 836. 
- Koninklijk Besluit. ( DiefUltplichtwet art. 

1S). - Aan appellant was geruime tijd 
uitstel van eerste oefening verleend om 
tegemoet te komen aan de moeili,ikheden, 
u-aannede zijn werkgever bij het weder ,n 
werking stellen van het bedriJf na de be-
1Jrijding te kampen k:reeg. De moeil(fkhe
den, welke dit bedrijf ondervindt, doordat 
appellant wegens het veroullen van zijn 
dienstplkht daaraan thans i8 onttr&kk.en, 
zi,,'n niet van zodanig ernstige aard, dat 
hij op grond, daarvan geacht moet worden 
te verkeren in een "bijzonder geval". 
Evenm,n geeft daartoe aanleic:Hng de 
omstan.dighetd, dat door het verblijf van 
appellant in werkelijke dienst schade aan 
zijn persoonl\fke belangen zou worden 
to~gelwacht. ! Augustu.,. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van J. Th. E. E. Wayenberg, te 
's-Gravenhage, in zake vrijstelling van de 
dienstplicht ten behoeve van zijn zoon D. 
E. J. C. Wayenberg. 

S. J 354. 4 Augustus. Blz. 755. 
- Besluit .houdende een nieuw reglement op 

het geneeskundig onderzoek omtrent de 
geschiktheid voor de militaire dienst. (Mi
litair Keuringsreglement). 

S.J. 404. 24 Augustus. Blz. 826. 
- Ko•,nkl«#k Besluit. (Dienstplichtwet art. 

1S J0
• art. 19). - De àienstplkhtige had 

oo6r Z\ln opkomst ,n werkelijke dienst 
een aanvraag om vrijatelHng wegens broe
derdiemt moeten indienen, hetgeen niet 
'8 geschied. Echter is gebleken, dat hij uit
sluttend per openbare kennisgeving van 
deze regeling in kenn,s is gesteld, terwijl 
verder aannemelijk is gemaakt, dat de te 
late indten.lng va.n de aanvraag niet te 
u--ldten ts aan opzet of onverschilligheid. 
Derhalve dln er tennen. het 1Jenoek als
nog tn 'behandeling te nemen. - Daar de 
dienstf)lkhtige S broeders heeft die ge
diend hebben bij de landmacht, de zee
macht of ~ overzeese krijgsmacht, heeft 

MJ recht op 1JrijstelHng wegens broeder
dienst. 2,J A ugutus. 

- Kon,nkli}k Besluit. (Dl.eMtf)lkhtwet art. 
SO). - Daar het beroepschrift niet over
eenkomstig art. 20 f-e lid bii de burgemees
ter is ,ngediend, is appellant ,.,,, zijn beroep 
n'et ontvankelijk. !6 A uguatus. 

- Kon,nkli}k Besluit. (menstplichtwet art. 
15). - Wel geeft de dienstplichtige zijn 
krachten aan de verbetering van a-aociale 
gezinnen en in het bijzonder van de jeugd 
tdt deze gezinnen, welke arbetd van grote 
betekenis moet worden geacht, doch nu 
n~t aannemelijk is gemaakt, dat zijn me
dewerking aan de gerina- en Jeugdverzor
u,ng voor de voortgang van dit werk 
noodzakelijk is, te minder nu deze nog 
geen jaar duurt" is Mer, hoezeer zijn vrii
wUlige arbeid moet worden gerespecteerd, 
niet aanwezig een "biJz&nàer geval'" als 
bedoeld in art. 1S lid onder e. 

26 Augustus. 
- Koninklijk Besluit. (Dienstplichtwet art. 

1S). - Aan appellant i8 verscheidene ma
len uitstel van eerste oefen,ng verleeflà, 
teneinde hem ,n staat te stellen, de door 
hem voorgenomen stud,ë-n te beël.nd.igen. 
De vrees van appellant" dat hij na het ver
vullen van zijn dienstplicht te oud zal zijn 
om dan alsnog de door hem begeerde aan
stelling bij de politie te verkrijgen" kan er 
n'et toe leiden hem te beschouwen als te 
verkeren in een .,.,l>ijzonder geval#. Hierin 
kan geen verandering brengen zijn even
tueel te slu,ten driejarig contract om als 
politieambtenaar naar Inàonelrië uitge- · 
zonden te worden, mede gelet op de soort
gelijke omstanà,gheden" waarin vele an
dere gewoon dienstf)lkhttgen verkeren.. 

80 Augusttu. 
- Konink.lijk Besluit. (Di,en,stplichtwet art. 

1S). - Het feit, dat de oudste twee broe
ders van de dienstplichtige 'n het verzet 
gevallen zijn (ln een concentratiekamp 
omgekomen) geeft aanleMling de dieMt
plichtige te beschouwen als te verkeren 
in een "bijzonder geval" als bedoeld ,n 
art. 1 S 1e lid onder e. S September. 

- Koninklijk Besluit. (Dienstplichtwet art. 
1S). - De dienstplichtige heeft op SO Jan. 
1948 een zaak overgenomen. Niet is aan
nemelijk gemaakt, dat deze zaak door zijn 
opkomat in militaire dienst te gronde zal 
gaan. Ook indien dit anders ware, kan een 
,.,bijzonder gevaJ" hier niet aanwezig wor
den geacht" daar appellant, toen hiJ de 
zaak overnam, t'bist, althans kon weten, 
dCJft Mi binnen ai~ienbare tiJcl in mfütatre 
dienst zou worden opgeroepen, en daar
mede het risico van de oproeping op de 
koop toe heeft genomen. S 8eptem 'ber. 

- Koninklijk Besluit. (Dienstplichtu-et art. 
22). - Appellant iB krachtens art. U 1e 
lid sub a in 1946 van de dienst uitgesloten 
geweest, welke uitsluiting in 1947 i8 tn
getrokken op grond van de overweging" 
dat hij als oorlogsvrlJiviUiger in werke
lijke dienst ts getreden en zvn gedrag ge
durende zl,Jn verblijf onder de wapenen 
reden tot tevredenheut geeft. Onder deze 
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omstandigheden tril• er term.en om een 
,,,.bijzonder geval,, als bedoeld fn art. H Ud 
S aanwezig te achten, woarift. een Jt.er
nievu.-de uUal•'ting achterwege kan wor
den gelaten, ondanks het feit, dat api,el
lant in 19l8 krldg•tueh'teliJ.k ,a gestraft 
met 10 dagen streng Gn-est. 

! September. 
- Koninklid1' Besluit. (Dtenstplichtwet art. 

15 Jo.. art. 19). - Wel '8 de aan-vraae om 
'Vrldstellinp wegens broederdienst, die v66r 
1 Aug. 19l8 had moeten ue-;Meden, eerst 
op ,i April 194,9, dtis te laat, inged6end, 
doch nu aannemelijk i8 gemaa1ct, dat deze 
late ,ndien,'1tfl niet is te wijten aan opzet 
of onverschUlighmd, zfn termen aa.nwe
:rig, de aanvraag alsnog ,n behandeHng te 
nemen. - Daar 8 broeder8 van de d,enst
JHichtige tenmina'te so tJa.gen. in werkelijke 
dienst zijn geweeat, wordt hem 1JOorgoed 
vrijstelling va.n d,enst verleend. 

8 September. 
- Kon.inklijJG. Besl•U. (DtenatJHicla.twet art. 

15). - Een "bijzonder geval" als bedoeld 
in art. 15 lûl 1 onder e" is aanwezig" waar 
de cflenstJHfoldige op het bedrldf van d;n 
tan'te, wier echtgenoot en o'IU!ste zoon 
door de Duitsers ~n gefu.rilleerd en ~r 
tweede ·zoon, tengevolge van doorgestane 
emoUes, geestelijk nog niet in staat ,., 
het bedri,jf te Zeiden.., als beà,vfsleider -n.iet 
gemt.at ka-n 10Grd6t11, n-u het met mogelijk 
i8 voor hem een vervanger te vinden. 

1.f September. 
- KomnkliJk Besltiit. (Dterutp'lichtwet art. · 

15). - Ten aanzien van dieutplichtigen, 
die reeda in Indonesië tilln ter vervtüHng 
van h-un dûmatplicht, -u 'Jtet emigreren 
van het gedn, waartoe ~ij be1aoren, geen 
omstandigheid, welke grond oplevert om 
een »Wzonder geval» als bedoeld in art. 
15, Hd 1 onder e, aan-wedg te achten. 

80 Se,Jtember. 
- Kcndnlelidk beshut. ( D4enstJllichtwet art. 

15). - Ten aaflàen van dienatJHichtigen, 
die reeds in I-ndone8'i.ë ~n ter 11ervulling 
-van hun dien&tplk'lt.t, '8 het emigreren 
1'an A-et gmn, waartoe~ lelloren" geen 
omatandighetà, u,elke gnmà ol)levert om 
een »bi/zonder ge,,a,l"' ala bedoeld ,t1o art. 
15, lid 1 onder e" aan-weaig te acAte& 

80 September. 
- Kon(nkl1,Jk beslu,t. (DleflBtJ)Uchfwet ca.rl. 

15). - Ondanka het l>etrevrenswaardige 
feit, dat de echtgenoot van appellante, 
moeàer van de tMenatf)lfchtige, als slacht
offer -van het ve,-zet ~ gevallen, zfln er 
geen redenen om een "b(lzonder geval• als 
bedoeld fn art. 15 lid 1 onder e aanwezig 
te oehten.. Aoewel de dienatJHich.tige enige 
zoon is en de moeder w1gefl.8 haar tewe
ring zenuwpatië•te zou z{j,i en alleen 
staat. · 6 October. 

- Kon,n.klijk bealuit. (Dwmstplichtwet art. 
15 J0

• art. 17). - Gebleken is dat aedert 
het K. B., waarbld het leroei> van aP,lel
Zca.nt ('VOiler van de dienatpl.ichtige) onge
grond is verkla•nl, MJ 2"11-n ene alee11-
achip heeft moeten stilleggen. terwetl ook 
de peraotaeel~r.ri6nin,a -van ~n tweede 

alee1>Bc'lt.tp met moeüijkhedeft te kami,en 
heeft. Op grond Mer-van ~n termen aan
~. 01ndeuw omtre11t het recht van de 
d'enlltJHfchtige op 1W(latelling wegens 
~raoonlijke onm,sbaarheid uitspraak te 
doen, en wordt deze vrijatelHng almog 
voor de tijd van een Ja,G,- verleend. 

10 October. 
- Koninklijk besluit. (D(e11,Stf)Hchtwet art. 

16). - De Of) ,i Febnlari 1946 voor de 
militaire dienst geschikt bevonden dien.st
plichttue der lichting 19l5 ia, ondank, her
haalde door de burgemeester verstrekte 
opgave, eerst Der 1 Maart 19.f9 voor eerste 
oefening onder de wapenen geroepen. 
Door deze zeer late Of)f'oef]tng wordt Jt.41 
ernatig in ~• belangen geschaad. Deze 
omatandighedeu. in onderling verband lei- • 
den er toe. üer een "bv20fl.der gevaJP aan
wedg te achten. 11 October. 

- Koninklijk Bealu,t. (DienstpHchtwet arl. 
.15). - In 19.f6 werd de m werkelilke 
dien.at Of)gekomea dienstplie1&.ffge bij een 
geneeakund,g onderzoek 011,geach,kt be
vunden voor de verdere waarneming van. 
d,e militaire dieaat en vervolgens in af
wachting va.n ontslag uit de dienst met 
verlof naar hut., gezcmdea.. Hfi loon ioen 
terecht van tnening .tin, dat hij 'ldt de 
mmtaire dienst ontslagen, was of zou 
u.-orden.. Hterna.n vermag 1det af te doen, 
dat hii MJ een njeuw geneeskundig onder
zoek in Febr. 1941 goed.gekeurd u,enJ, 

, daar hem van ~e goedkeuring geen me
dedeling toerd gedaa-. la Oct. 1948 werd 
hij vervo1gena in werkelijke dien,t opge
roeJten. Door deze ~eer late 0JWOeping 
10Mdt hij in, aijn belangen erru,tig ge
schaad. Deze omatandigheden, in onàer
ling verband be.21ien., leiden er toe hier een 
"lri/a:onder ge'f]al'A als bedoeld in art. J 5 
Je lûl onder e aanwezig te achten. 

18 October. 
- Besluit tot uitvoering van artikel M, twee

de lid, der Dienstplichtwet. 
S. J 476. 21 October •. Bb" 985. 

- K oninklilk Bealtdt. ( Dienat1tHc1t.noet art. 
1S). - De omstandigheid~ dat de vader 
van de dienstf'lkhtige in een concentra
tiekami> f.e ge11tor:1Je'JI., kan er aiet toe lei-
den. aan te nemea. dat hier een »bv.tonder 
gewJ" aa-nwe:na fs" daar deree omstandig
held zich helaaa tea. aaMen -van -vele 
diefl.8tpHclatige" wordoet. Hteraan ver
'1lllt0tg het f e.t" dat cle dienatpHchtlge de 
enjge zoon van appellante '8" met af te 
dom1. !9 October. 

-. Komn'll;HJk BesZuit. (Dienstplichtwet art. 
15 J0 • art. 17J. - Na de besHaai-n.g van de 
Mlaister. waa.rbij de aanvraag om 'Vf'i1-
a.telling wegens f}ef'aoonlijke onmi8baQr
heid is a/gewea:e•, is geen ~odanige ,mJzt
ging ingetredea in de omstandigheden, op 
Qr&Rà waarvan deze beschikking toerd ge-
11omen, dat hierdoor een n,euu.,-e behan
delit,g gef'echtvaardiQd zou ~n. Terec'lt.t 
11,ee/t de Mi11iater appellant derhalve tn 
Sl)ijn tweede CIQrnvra.ag niet-omvankelfJk 
verkl·aartt. ..1 November. 

. - .KonmklUk Beduit4 f Dwm.stpioktwet ar.t. 
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1ó), - De omstantUgheid.. dat al)J)ellant 
als ofUlerwij~er aan een bllzond.ere la,oere 
school bezwaarlijk kan worden gem'8t, 
levert nwt Of! een ~bijzonder ge'l)O,l" als 
bedoeld ,n art. 15 lé Ud 01Uiet" e. 

ó November. 
- Koa,nklijk Bealvit. { DCenatpHchtwet 

art. JO). - Het woord .,.belanghebbende" 
'" art. !O is te verstaan m de Jdn van een 
,,.eigen persoonlijk belang-hebbende'•. Ä~ 
peltant. diatrlctabestuurder w.n een Ar
bddersbeweg(n.g. kan nwt geacht worden 
een zodanig belang bij de 1'et"ll~.u'-ng van 
een besl'8Bing omtrent het verlenen van 
vfif stemng te hebben en '8 dus ,n zijn be
roep -n,et-ontvankelijk. 16 November. 

- Koninklijk Besluit. (DienstpHchtwet art. 
15). - De die7J.8tplichtil}e '8 emge tijd ge
leden naar 1',et bu,tenland vertrokken. 
doch het is 1',iet aannemelijk. dat hij dch 
aldaar als em,gra-nt heeft gevestigd. On
der deze om.stand,gheden is Ja.ter n'et aan
tDedo te achten een .,.bf,laonder oeval" als 
bedoeld '" art. 15 eerate Hd onder e. 

!! November. 

- Koninklijk Besltdt. ( Dien,ti,lichtwet art. 
15). - De omsmRtUgheden. dat het '" 
dCensttreden van a.PJ)eZZant's dienati,lkh
tioe zoo~ zeer bem.vaMlijk zou zifn, voor 
diens opleiding tot een leidende functie 
• het concern. waarvan OPiJella.nt direc
teur '8 en dat ook de ondenaem.ing. waar
'" de dienstplichtige thans em leidende 
functie ,n een deel van het bedrldf be
kleedt, schade zou onderm-nden door zijn 
verblijf '" werkelijke dienst. geven geen 
voldoende aanzeid,ng om hier aanwezig 
te achten een .,bijzonder geoal'" als be
doeld. ,n art. 15 eerate lid onder e. 

1 December. 
- Komnklilk Bealuit. (.Dieflstplichtwet art. 

18). - Hii. aan wte het tUi,loma van de 
academie _Kerk en Wereld" te Drieber
gen verleend iB, kan als werkff m kerke
lv ke arbeid (W,ka) aangesteld -worden 
tot evanoeliBt bij een kerkelijke a.emeente 
van de Ned. Herv. Kerk met bevoegdheid 
tot pred,king en catechese. De w,ka
eva.ngeHst oefent zijn ,cerkelijke arbeid 
uq ah beroep en met als newnfunct«e en 
dwnt wanneer hiJ een. brief van de Ned. 
Ben,. Kerk o/ een harer gemeenten tot 
aanstelling als evangel'8t bV een kffke
l#jke gemeente o/ in algemene dienst kam 
o1'ef'leggm., ,ngeooioe art. 16 lid 1 van. 
Mt Dtenstplichtbesluit te worden aange
merkt ala bedÎeflOClr van de godadienat. 
Derhalve behoort Ja.ij van dl.en.at als ge
tDOon dienati,lichtige te it,"Ordea 1'f'f ge
ate1d. Wel ontvangt as,peRant aan ge
t&OB1'Wie academie een of)Jeid.ing. doch deze 
"8 n,et uitsluitend een oz>iewHng voor e-van.
geHst. doch ook voor a.ftdere fuff.Cttea" zo
ai, b.11. Jeu,gdleitler. Aan hee einde der op
lettUng ontvange11 all~"' tie 1'ewegd1Mrid 
als e'tXfflt1eHst te Wot"den aangeateics. doch 
slechts een gedeelte ontvangt det4e Mn
rielHflg. Onder deze omatcltlcUgJ&eden kan 
apiaeUcm.t met geacà:& wordefl te -verkeren 

iu. een der gevallen_, bedoeld in art. 18 
a.ub b. 6 December. 

- Koninklijk Besluit. (DCenstplichtwet a.rt. 
Z.O). - Daar het beroepscht:ift nwt over
eenkomstig art. 20 !e lid bij de burge-
1118ester ia inoedwnd. i.s appellant in. het 
i'»O,esteld beroep neet-ontvankelijk. 

!9 December. 
- Wet, betreffende uitzending van dienst

plichtigen. 
S. J 601. 30 December. Blz. 1235. 

DlstrlbutJewet. 
-An-en van de Hoge Raad. (Te:rtteld'8tri-

1'utiebescMkking 194' 1 arl. 5). - De 
rechter kan op grond va-n de bewij.smW
delen beioe:ren verklaren ·dat req. de te:,:
ffelproducten 'ltlBeft afgeleverd m den. dn 
van art. 5 TeztCeld"8trib. beach. 19.U 1. -
Anders: Adv.-Gen. Hoc,4Jkaa8: Blijkens de 
bew(1smidde1en vertrovwde -req. een aa,.,_ 
tal te:,:tielproducten we aan een zekeren 
B •• ten. 6'flde deze voor 1wm&, zil het -bv,ten 
%1,fn winkel. te 1'el"kopen en aJ te levenm. 
.Zodan,11 toe-m-froutDeft., hetwelk de goe-
deren laat '" de sfeer van. wie toever
trouwt-. '" C<l8W de winkelier, vormt naar 
m{;n oordeel geen ,pfletJeri.Afl'' '" de dn. 
van art. 5" hooo,Btfffl8' een voorbereicftnga-
1&.andeliag om tot otiUV6ring te geraike:n. 

!6 April. 
- Besluit, regelende de hernieuwde inwer

kingtreding van enige artikelen van de 
Distributiewet 1939. 

S. J 331. 19 Juli. Blz. 566. 
1 

- Arrest van den Hogen .Raad. (Distribv.-
tiewet 1939 art. 18). - Ook degene die uit 
Ä6f buitenland 011,t1>e1n.oen en. voor hem be
stemde geschenka:endf.n.gen van cigaret
ten weden>m aa-n derden aflevert, en. de 
derde di(: zodmHlle goederen._,n ontvan.gat 
neemt begeven Jdch 0:11 het terrein. dat 
door de tUatributieregeHngen wordt be
heerst en kunnen door aldvs te handelen 
met deze goederen een doelmatige diatri
butie doork"'"8en. 0:11 grund waarvan zij 
behoren te vallen onder de <ksbetreffer,,&J 
-verboden. 6 October. 

Domeinen. 
- Wet tot goedkeuring van de verkoop van 

enige tot het Kroondomein behorende per_ 
celen grond onder Geertuidenberg. 

S. J 154- 1 April Bk. 19,4. 

Dnnkwet.. 
- Arrest van deA Bogen Baad. (Dran.k?wet 

8. 1931 No. 416" art. ó4). - mt de be
,ofamtddelen kon. de .Rechtbank afleiden 
het telaategelegde .,;toelaten!" va,.., een J)et"

soon. beneden 16 Jaa,,- '" den zin van art. 
S,l litl 1 der Dranku,et 8. 1981 No. 416, te 
weten.: gedogen dat cJeze persoon daa.r 
binnentrad of binnengekomen, zich daar 
ophwld. - Art. 54 lid 4 der Drankwet 8. 
1981 No. ,+16" sprekende van den verko
per V(lft. .wa.k-alcohol'8chen drank of •ijn 
verVtJ,nger, 'ltlBeft met dezen laatste in. 
a&rwh,iting 0:11 art. 45♦ Br~ het ooo op 
1'1'iagenoten ett. be<Uenden van den ta:11per 
van dl.en draak" en slvit niet uit dat dw 
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oorkoi,er van dien drank kan 2ijfl. de ver
vanger van den houder der vergunn,no 
voor den 1'6rkoop 1'Bn sterken drank ,n 
het kldn ,n deft. zin van art. 1 dkr 
Drankwet, kf'achtefl.8 welke 'V6f"gunn,ng 
het verkopen of verstrekken 'VOn eerat
bedoeldeft. drank flla.ats vindt. { A:ndera: 
Adv.-Gen. Langemei,er). 

15 Ma.art. 

- Arreat van de Hoge Raad. (Drankwet 
[B. 1931 No. 416] artt. 59, 16). -Niet ,s ,n 
te zwm, waarom ,n art. 59 lid 1 onder 4° 
onder het woord vergunn,ng bepaaldeHJk 
een aocietettB"Vergvnning zou moeten u,or. 
den 'V6f"ataan" waar de Dranlowet het be
zitten van een volied,ge of tapvergunnmg 
voor een loca.lUett van een aoctetett niet 
u,tal,"t· Het b~verklacmle .;toedie
nen van aterke drank ,:onder dat voor de 
loca.l,teit een vergufl,fl,ng a.ls bedoeld in 
art. 1 Hd 1 onder , {d. t. somtdt.wergun
ntng) waa -verleend'' la dua n~t atrq,fbaar. 
- Adv.-Gen. Langemefer boven<Uen: 
~h zelf toedtenen-'' valt niet o~ ~toe
dlenen.'' ,n den. zin der wet . ..-Art. 16 Hd 1 
onder S0

" sprekende van .,.vergunn,ngen 
welke staan ten name van een· societett'1 

doelt alleen op aociete&tBVergunningen en 
met ook op andere 'V6f"gunningen.. S Me&. 

- Kcm,nkli;k besl1"t. (Drankwet B. 1931 M. 
4'16 art. 1S). - Terecht hebben Ged. Sta
ten de aangevroogde hotelvergunn,ng oe
wetgerd, daar af1f)el'la.nt n«et aannemelijk 
heeft kunfl.eft. ma.ken, dat de loka1'teit, 
waarvoor hij de vergunning aanvraagt" 
uitslmtenà of in hoofdzaak ten d(enate 
van de logeergaaten mekt. Hieraan kan 
n~t afdoen, dat het a.anta.l slaapkamers 
hl.middels 1net één vermeerderd en daar
door op het veretste aantal gebracht ,a, 
noch het fett, dat alechu tijdelijk tenge" 
volge van oorlogsomstanà,gheden, een 
der kamers niet voldoet aan het verefate 
-va.n art. 18 lid 1 van het Dmnkwetbealu,t 
19SS. 1 Ju.H. 

- Arreat van de Hoge Rood. (Drankwet 
B. 1931 No. 4'16, art. 59). -Art. 59 Drank
wet 8. 19~1 No, 476 atelt onder meer straf
ba.4t" 11.em., die sterken drank in het klein 
te koop aanbiedt zonder de vereiste ver
gvnnin,g, welke, krachten& ort. !7 Hd Z 
uitaluttend geldt voor de ,n de akte dier 
t1ergunn'11g vermelde localtteit of locau" 
tetten van een aldaar gelegen h1ds. Der
halve ta in elk geval atf'afbaar de slijter, 
d'e ,n een andere gemeeate genever ,n 
kleine hoeveelheid te koop aanbiedt; dat 
laatste begn11 zou a.llen ,nhoud komen te 
musen, indien het niet allereerat het hier 
bewezen-verklaarde geval omvatte" dat hfl 
mogelijke gegadigden ,n die gemeenten t• 
hUnfl.eft. woon_fJUJClts bezocht en hvn vraagt 
of zl,I van hem gen.ever wUlen kopen. 

!7 Beptemb~ 

- Kon,nkliik Besluit. (Dmnkwet 8. 19SI 
no. 476, art. 13). - <Jed. Staten hebbe« 
terecht de gevraagde .hotelvergunn,ng g.-, 
w6'gerd~ daar de lokal,teiten n,et aan dè 

wet/elfdke etsen voldoen. De wet kent niet 
een in beraad hovden der beaHaaëng" om . 
de aanvrager ,n ataat te atellefl door het 
aanbrengen van veranderingen alsnog de 
lokaliteiten aan de et8efl te laten voldoen. 
Na het aanbrengen der venuu:leringen 
ataat hem een nieuw verzoek om een ho-

. telvergunnmg 'IW'ij. !! November. 

- Arrest van de Hoge Raad. (Drankwet B. 
1931 No. 416" artt. 39, 59" 6~). - Nu het 
-verlof B '8 -verleend aan een N.V., en der
halve ingevolge art. 6S voor de te'la.ste ge
legde en bewezen verklaarde gedrag,ng 
oonsprokelfk .evn (Degenen, aan wie door 
deze N.V. de verkoop ban drank ia opge
dragen en bv gebreke 'VOn zodan,ge perso
nen de bestuurders, d,ent req. te dier zake 
van aDe rechtavervoll]fflg te worden ont
slagen, nu ,n het bewezen-verklaarde niet 
'8 venneld" dat req. een der ,n art. 63 ver
melde hoeda.n,gheden. had. - Wilkt het 
verbod 'VOn art. 59 Hd 1 sub 8 ( om ,n een 
loca.i,teit d,e binnenshuis gemeenschap 
heeft met een andere loca.i,tett, waarvoor 
een -verlof B verleend '8, zu,ak alcohoH
sche drank in voorraad te hebben) voor 
de omstand,gheid dat m de eerste locaH
te&t zulke drank verkocht mag worden 
overeenkoma«g art. 39 lid 1 aub b Drank
wet, - Kantonrechter en Adv.-Gen. Lan" 
gemefer beantu.-oorden deze vraag ont
kennend. Door Hogen Raad niet u,tdru.k
kelC,k beaHst. !9 November. 

Eigendommen. 
- Wet, houdende goedkeuring van een over

eenkomst tussen het 'Rijk en Mejuffrouw 
Alma Oakes te Coolham (Suaau, Enge
land) inzake eigendomsoverdracht van het 
pand uln de Struys'' te Veere. 

·s. J 345. 29 Juli. Blz. 145. 

_. Wet, houdende goedkeuring van een over
eenkomst tussen het Rijk en de Gemeente 
Delft betreffende het gebruik en de be
etemming van het Prinsenhof te Delft. 

S. J 364. 6 Augustus. Blz. '764. 

Geldzuivering. 
- Wet houdende Afwikkeling van de geld

.zuivering. 
S. J 53. ag Januari. Blz. 48. 

- Beschikking van de Minister van Finan
ciën houdende hernieuwde vaststelling 
van de Beschikking Deblokkering :1945, 
Staatsblad No. F xg6. 

S. J 60. 8 Februari. Blz. 6a. 

- Wet, houdende wijziging van de Wet af
wikkeling Geldzuivering. Staamblad No. 
J 53. S. J 6~. g Februari. Blz. 68. 

- Beschikking van de Minister van Finan.. 
ciën tot wijziging van de Vierde en Zesde 
Aanvullingabeachikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsbladen Nos. I 1:58 
1en 1 ~37). 

S. J 63. 9 Februari. Blz. 68. 

- Eerste Uitvoeringabeschiklring Wet af-
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wikkeling Geldzuivering van de Miniatei 
van Financiën. 

S. J 66. :10 Februari. Blz. 70. 
- Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Af

wikkeling Geldzuivering van de Miniater 
van Financiën van 7 Maart 1949. 

S. J :104. 7 Maart. Blz. 150. 
- Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Af

wikkeling Geldzuivering van de Minister 
van Financiën. 

S. J u3. 17 Maart. Blz. :173• 
- Beschikking van de Minister van Finan

ciën. houdende wij.ziging van de beschik
king Beumrerkeer :1947 (Staatsblad No. 
H :105). 

S. J u4. :17 Maart. Blz. :174. 
- Eerste Uitvoering,beecbiklri• Molestver

zekeringsuitkeringen 1945 van de Minister 
van Financiën. 

S. J 191. 27 ApriL Blz. 303. 
- Beschikking van de Minister van Finan

ciën houdende wijziging van de Beschik
king Deblokkering 1945 (Staatsblad No. 
F 196). 

S. J 348. 1 Augustus. Blz. 74 7. 

Gemeen~belastlngen. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Gemeente

wet a.rt. 180). - Bli,fkena art. 1 der ver
ordenmg blijven percelen" die met - op 
een der aJdaar genoemu qzen. - in 
betrekking staan tot u-egen, waarvan de 
kosten van aanleg en onderhoud, voor 
hun verHchting of voor afvoer van water 
en 'VUU t.l.11. de gemeente komen" voor de 
he111ng &uiten aanmerking. - Weliswaar 
schnJft art. !90 Gem.wet zulk een- beper
king niet voor" doch de gemeente was 
1,rij zich dte op te leggen,. - Onden:ocht 
moet nog word.en of hetgeen- de Burge
meester stelde" tot vitdf"Kkkifl.lJ 10flde 
brengen, dat àe 'U,"egen" die hier va.n 
belang ztn, voor tie gemeente kotten. 
van verHchting medebrengen. 5 JanUBri. 

- .Arrest van de Hoge Raad. (Gemeen-te
wet art. !99; Wet Ra.den van Beroep 
art. 16). - B. 11. B. -verklaart het beroe,0 
nlet-cmtvankeli,;k op grond" dat elke na
dere aanduidlng van de aauaoen c.q. 
heffln,gen" waarop belanghebbend.e's be
zwaar betrekkifl.l} heeft" ontbreekt, ter
'U,i1l evenmm het aantal dier aansla.gen 
of heff(ngen en de ooftCf'ete bedragen.., 
waarover het oaat" worden vermeld. -
H. R.: Voor de waag of belanghebbende 
ontvankelijk '8 ,n ziVn beroep" :evn de 
gnmden" waarop hij dlt doet atev.nen., 
van geen beJa.no. - Het '8 niet de taak 
van den .R. v. B. een oordeel tie geven 
over bela,stin,ghef!,ng in een veronder
steld geval_ doch om aanhangig gemaak
te geschillen m.b.t. opgelegde aanslagen 
of gedane heffingen te besH,aen.. - In 
dezen echter vermeldt het in het ~oep
schrift ifl.l}ela.ate bezwaarachrift" dat be
langhebbende bezwaren wenst m te bren
gen regen tie door hem gedane betalln- · 
gen van f 10 P6f' etmaai" ffl(1e1J0lge be
sluiten van B. en W. hem ter kennia ge
bracht" terwfll het niet-vermelden van 
het aantal der gedane heffingen. en der-

zelver concrete bedragen met dwtngt tot 
de conclu..rie, dat daarop slechts een uit
spraak in abstracto mogelijk zou ztn; 
~nomen het in het algemeen op den 
weg van den. B. v. B. zo goed als op dlen 
van den Gemeenteraad" Hot aa.n bela,ngh. 
ter zake aan'VUlHng van zl;n beroep
schrift resp. bezwaarschrift te verzoeken. 
- Vemïeffq(ng en toewv:nfl.11. S Januari. 

- Arrest van tie Hoge .Ra.ad. (Sr. art. 1" Hd 
! ; Gemeentewet a.rt. !77; Gem.veront. 
Leeuwarden op heff,ng van bela,sffno op 
1.,ermakelilkheden" a.rt. 7). - De rechter 
behoefde n,et te onden'oeken of de door 
req. worgenomen verma.keHJkheid ook 
viel onder de vermakelijkheden waarvan 
a.rt. !77 sub , Gemeentewet toestoat be
laBffng te heffen, kunnen.de vermakelijk
heden ln den zin -van a.rt. 8 der Geme.en
teverordenlng méér vermakelijkheden 
om-vatten. Immers de .11ermakeli;kheden, .. 
in den dn van art.! der verordening tein 
slechts ln voege .als m de artt • .+ en 6 om
achreven bela,stbaar gesteld en daarvan 
wordt m voege als in a.rt. 6 omschreven 
neen belasffno geheven op 1.>f'ilstellmg of 
ontheff,ng van belaaffng verleeftd..; het 
was h,er n,et tie vraag of req. belaat,no
plichffg U48" maar · of hii 11erplfcht u-as 
van een dansoefenavond aang,tte te doen 
krachtens art. 7 der veronlerdfl,g'. - De 
aangifteplicht" die alle ,,v.ermakel4,fkhe
den" ln den zin der Gemeenteverordenlng 
betreft" ma.g zich ,näerdaaà buiten het 
door den belaaUng,,Zicht betreken gebied 
uitstrekken tot aangreuende soorten van 
gevallen, ten~ntle de gemeente-orgaMft. 
in staat te stellen" op het spoor te komen 
waar en een vergeli,fkend oordeel te 'VOf'

men of de betrokken bela,st'ng verschul
digd ia, al8metle b.-v. 11oorwuarden te stel
len. De door req. beoogde danaoefena.vofld 
behoorde tot die gevallen. - Betekent de 
1'61"anderi,a.g in de Gemeen.teverordenlng" 
1WOeger als .,,-vermakelijkheden" noem.end 
..,dansen, rolachaataen rilden"., en. ,a,. 
sprekend van »hals" danspa.f1(1e,a. en 1'61"
maak ,n nachtclvbs e. dergelijke"., een 
verandering in den rin van art. 1 lid ! 
Br., Garantie of hier 11,wa.ke '8 -van ver
andering van opvattmo t.a.v. strafwaar• 
dighetd" in verband met mogelijkheid dat 
11emeentewetgever zou hebben ingeden. 
dat de oude redactie ln strlJd wa.a met 
a.rt. !77 Gemeentewet. (Hkrover Ad-v.
Gen. Lam.gem,eUer). 16 Februari. 

-Arrest van den Hogen Raad. (Gemeente
toet art. !77). - Voloen.s de .R. 11. B. '8 
in dezen tie aanwedgheid -van tien goeden 
Bint ,n tie winkel van belanghebbende 
geen .vermakelijkheid". - Het aange
voerde ca.ssa.tiemiddel m'8t feitelijken 
orondalag. (Zie een ander s,nterklaas
a.n-e,t H. B . .J Dec. 19,J0" 0, V. 19.J() bladz. 
409; Red.) ente. ! Maart. 

- Arrest van den Hogen Baad. (Wet Ba
den -v. Beroep art. 16). - Ook al zou be
langhebbende wor 19l6 een aansla11 ,n de 
hondenbelasting z,ijn opgelegd met toe
JKl,Blring van het ta.nef" dat wor het eerst 
O'Vef" 1947 kon worden toegepast, toch had 
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de .R. "'· B. op d~ grond den. aa!rullag 
nCet m,ogen. vemteoioen" doch had hi.l 
amlttshalve de Ju,f.atheld -van àen 00"8la11 
moeten toetsen aan de voor 1948 toepas-
selijke ~fl.g. 9 Maart. 

- ÄtTest va.n de Hoge Baad. (Gemeente-
-wet art. 180" wet R. v. B. art. 18). - De 

· omstandighdà dat de etgenaar vafl. een 
ingesloten 8'JM.k gron4 krachtens art. 715 
B. W. de aanwijzing van een. wtwe11 kan 
wrderen" sJait nwt de mogelqklt,evl ..it" 
dat dit stuk grond alleen krachten.a ·gedo
gen van de eigenaars va-n de naaat gele
Den landen wordt beretlot" in welk geval 
men niet VGn een .•tgano op den. o_pen.
baren w,egN ka.n spreken. - De OfflBtan
digheut, dat een open.bare 1DBtenoe11 '6n on-
derho'Ud ia bij het .Rijk en de zorg daarvoor 
ln algemet'left. zin op het JUjk rut" shut 
met tilt, dat een i,e,neeate het tot haar 
taak ka.n f'eke,aen ook haren:ijda t.b.v. 
d~ wa.tenoeg aekere -ooomenlflDen te 
treffen" wa.a.rdoor ko.ten" vallende onder 
de omBCh,iJ1Jing VGn art. 880 Gemeente,cet 
en art. 1 der onderhavige ven>nlenmg _ 
t. '· "'· de gemee,a.te kotneft.. De 1WtJag•ot 
deze voomenlngen noodmkelijk lriln, staat 
ter tdtshuteflde beoof'deHng 1Jtl.fl de ge
meente. - Inge-val p.fJ. venleeld djn t.a.v. 
de vraag" welke etgendommen in een aan. 
aJa,g behoren te wordell beQrefJCA" behoort 
de Raad -va-n Beroe11 dfe 11odam11 ln zi,111 
1dt6JW'aak te omsch,iJ-ven.., dat geen nader 
Oflderzoek meer fl.Odio u. Het Hot zanodig 
op den. weg 1Jt1.n den, Baad aan P.P. tenake 
a.anv-ulUng te vef'%oelcen. 18 AJ>rll. 

- An-est -van de Hoge Raad. (Gemeen.tewel 
art. 880). - An. 1 der otlderhavioe wr
'Of'dening Nt dat kosten van defl. be_paal
den, weg" of van de bepaalde wegen" waar
aan het betreffende perceel bel8'14t of in 
de a,n,m4dtfelli1ke nabijheid 1DOfJrvan het 
gelegen '8" resp. waaro11 het w.itgan,g heeft" 
t.l.tv. de. geMeente ·1r.omen. -1 n deaen heeft 
de R. "'· B. terecht geoordeeld" dat -ge
noemde wegen -niet behoren tot de open
bare alnd- of watenoeoen,, als bedoeld in 
art. 1.. - Middel opkomend tegen. een 
t10eeden. uUstaftiU.gen qronà" tenofl de 
~•te gf'Oftd iulat '8 be-uonden... 18 April. 

- .A.rrest van. de Hoge Raad. (Gem.wet art. 
!77). - P,-opauanda-avcmd en. JJB3/Chome
triach.e 8'a.nce" gehov.deft. door een vere• 
ging van. s,nritiaten. Volgena R .. v. B. geen 
vermakeUJkheià in ,tien zm der wet. - Te
genover de stelling van de gemeente" dat 
op de •'°'AOe meermalen het gebtecl van 
het apiritiame tDBB verlaten en. het terretn 
-van het somnambtüisme, de .telepathie en 
dergelijke versohi,lnaelen werd betreden.., 
lton-de B. "V. B. -niet 'VOistaan met te Ul9Z6ft 
op het doel" dat de -vereaCglng met "een
komsten als deae tnrohtte te bermten en 
op de o,,,.,.tandlghelddat een- deel w..het 
1>U'Niek kelt meeget86'1'kt aan ·de o,mch
ting van. een af 4.. der -ver • ., ie ndnder waar 

·de vage om.schriwffig -van hetgeen op de 
.smnce '8 11eac1&(ed., ~ KUahi.,.,1dat 

daorop aa-n het :Pl'blfek veri..Uging of 
onderhoudende ontspanning werd gebo
den.., nog daargelaten dat het begrip ver
-,n.akfllijlds,dd.,. '00-n -of"'t. "!77, Jetter .(. Gem.
'"f -,n,eer om1.ut dGn. i:a deze beide door 
den .Raad gebezigde uffdru.kloinoen -naar 
spraia.koebrvik Hot opgesloten. H Juni. 

~ Bealuit tot vernietiging van het besluit van 
de raad der gemeente Stein, d.d. 29 April 
1949, betreffende hondenbelasting, 

S. J 4 78. 31 October. Blz. 986. 

- Aneat van de Hoge Raad. (Gemeente
wst art. -rt7 J. - Een gemeenteveronle
ning tot heffing van een verma.kelijk
Acwkbel~tlO die daarin l>etrekt ver
malr;eUJkMltlen, wel1oe te goeder troaw"' 
besloten JGl'tWtU'iere gezelsch.a.ppen plaats 
mnden, ia ln dit opzicht nlet verb,nàend. 
- Onder dè gegeven. omstandigheden kon 
en mocht de .R. v. B. komen tot de ue
volgtrekkCng dat kier een vermakelijk
heid -in besloten particuller gezel.acha.11 
heeft plaatsgevonden. 1♦ Deoembe, . 

GemeentelM,stuur. 
- U"aproa.k 'l1Gfi de Centrale Baad 1Jt1.n 

Beroep. (Gemeentewet artt. B" 10!; Amb
tenarenwet 1989 artt. 48, 58" 1e Hd.). -
(lmJJlidte). Een gemeen.te-aeC'f'etaria kan 
tsiet benoemd 100nlen., alvorens qn wor
oan11er is ontslagen of dtena benoeming 
is Cngetrok.ken. - Intrekk&n11 der be,aoe. 
miAQ van een gemeen.-teaecretaria '8 in 
mijd met ort. 108 en Mt gemetffltell,#k 
am.btenaret1reoiement" omdGt ten -Wde 
van het Cntrekkffl.Q&besl-u4t de c. r. reeàs 
bealiat had" dat de t.Oeiueri.t'&D om een eer
det' tot secretaris benoemde te beë~en 
· weiuwaar moeat worden tMetiuverkklard., 
doch deze nietighetà tevens voor g6èekt 
10GB 'Vffl".Woo-r4, h,,etgefffl mede bnlcht als 
-noodwen(Uq gevolg, dat de beRoeming 
vma. de eeratl>enoemde on.gedaan werd ge
maakt. - Gedektverkla.ring van de nie
'ttgheià ener -weigering om een. benoemde 
gmneen.teseoretam te beëd4gen" fflGakt 
die benoemlng noodw~D ongedaan. -
Intrekloing ener benoemfflQ' meUg ver
klaard wegens Bfrilà met een algemeen 
rechtsbe"'mel- .f Ja.,a.1MJri. 

- Besluit tot intrekking van de schoning 
van het bealuit van de raad der gemeente 
·Sommeladijk van s October 194,8 betref
fende de benoeming van de heer G. G. 
•t Hooft te Maasdam tot hoofd ~er open
bare lagere school te SommelsdiJk. 

· S. J 1:4. 6 Januari. BI%. i:8. 

.KOtJlnA::li,lk lleal-ult. (Gemeen.~ art. 
J388a). - Tegen een ann.uiteitBleff.fflg ter 
fmoncleriAQ van kapitaalauitga.wn be
•taae geen bedenldng ln al die oe,,oHen., 
W(l(lrin een llehoorl"ke ea:ploUatief"egeling 
wa,a.rborot" d4t 011 de verkregen bezit
-U,a.oen aodatdge tz/schrl;ft,mgen a:'Kllen 
100men. toegepaat a.Ja met de beqtmelen 
1Xlfl. .een Rkelifk verantwoorà beheer in 
.overeerz.sttffltmffl.g ~ .. tm da.t -de 'belra
Dtm, welke JJoor IG1ach~,m. be.dÀik-
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baar lcomen., voot"ZOver .;,; taiet on.,n.«à
delZiJk wor a'floan-ng l>eftodtgcl llfln, wor
Jatere aflosdngen worden gereserveerd, 
dan wel" o-nde1' genoegzame 1.roarbor,en.. 
fot tlBkking -van a11dere kaJrita.a.lsu,tgave111.: 
UJOrden aangewend. Op ~e grondslag 
moet 'bij de h-uUlge rentestand een kaJri• 
tt&alalening voor wonlng'boiaw op een ba
m -van .,--.," fó, te d.elgew ,n 50 Jaren, 
niet ongeraden worden geacht 

1.f Januari. 
- Uitspraak van de Ventrale Ra.ad va" 

Beroe,-. (Wet ~tsheratel ovemeidaper" 
110fteel 19t6 af't. 6; Beslutt Tijdelijke Voor-
Me'Mftg Beat'llur Pro~ en Gemeen
fen 8tbl. E 86, art. t" 1e Hd; Amt,tena
renwet 19!9 art. 58" 1e Ud). - Het 1,e" 
reiken. van de 65-larige leeftijd door een 
lNrgemeester levert op ach zelf t.a..v. 
deze tdet op een bwten de bezetting ge
iegen. grond -voor on"talag, als bedoeJd. '"' 
art. 6, 1e Hd" onder a. - Tijdelijke 
ambt.t11eroa&U,no" ez art. B, 1e Ud" van 
E 86" door een burgemeester kan niet 
wordma. oelifkgeateJd met een ioeder-4n
dienat-neming in de .zin der Wet rechts• 
herstel o"Verheidspersoneel 19l6. 

16 JanUClri. 
-- u,tsf)flltlk van de Centrale Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 19!9 art. 1!6; 
Gemeentewet artt. B09a" 18). - Met een 
raaàabesluit moet op één lUn gesteld wor
den een krachtens art. 116 der Ambte
narenwet 19~9 door B. en W. vastgestelde 
verorde,dng. - De ,n deze bepalmg aan 
de burgemeester opgedragen. uitvoering 
omvat in de regel n'6t meer dan de telt
-voering van mechan,sche aard. Het iB 
echter aanredelvke twijfel oflderhfflg, of 
zulks zonder meer ook geldt ten aan.den 
van alle rnaäabesluiten met betrekkCng 
tot gemeenter,oHt,e. I.c. ,n het midden 
gelaten., of het nemen. van het beatreden 
besiu,t tot 'de beooegd.h~ van de bur
gemeeaiet- of tot die van B. en W. be-
1W>onle { opvordering nadelig saldo kle
dmt,rekeMfl.{1 s,oHtieambtenaarJ. 

15 Jafl.vari. 
- KoJMnkUJk teslvU. {Gemeente.wet art. 

.1..f-'J. - Aan de betrokken gemee,a.ten 
wonlt een gemeenschapp,,U,1 ke regeHng 
ter Mhaf'tin'ng van het gew.enkMnd'g 
schooltoedcht opgelegd. Aan het be
zwaar van een der gemeenten, dat ,n de 
regeHng niet tot uitdrukking komt, dat 
e-ventuele 'IDGChtgelden van thans in 
tuncNe ZC,nM tcl'loolanaen" die ontsla
gen zullen worden, ten laste van de 
achoolartaemUeMt 1c.omen.., ka.n worden 
tegemoetgekomen door h'6rvoor een post 
op de begroting van de gen&.eeft.8Char>»e
HJke regeling te brengen. Het be.zwaar 
van een andere gemeente" dle wenat een . 
...Ugebrelder oftdenoek van de schoolkin
deren dan mOfflenteeJ in de ontwers,-m- · 
atnwffe '8 vastgelegd" '8 niet ter za.ke 
dienende" omdat het niet op de gemeen
acha,f>peHJke regelm.g" docla. op de "'-ttf"IIC
ffe voor de achooJarta betrekking la.e61t. 

18 J a.nt&Gri. 
- An-est van de Hoge Raad. (Gemeeme-

wet art. 188). - De Ktr. achtte art. 1 
'Nfl. de! ..,Verof"den,n.g Of) het venten'' u4t
,Oe1'Ganlagd door den .La.nddrost van het 
Ope,1.badr LkPulam ,Jl,e NoordoosteHJke
Polder', n~t -verMtldefld, omdat het .dch 
mede richt tot de ,n den poJdef- geooatig
tle w(nkeUen. Tew onrecfl.te" daar het sa
menstel der bel)allngew van gemeld vent
-verbod den Landdrost ,n staat stelt de
ondet"Hnge conceirrenffe der ,n den pol
tMr geoostigdë en -voor de ingezetenen 
o-now.tbeerl(lke neringdoenden, door het af
ge1Hffl van beperkte verguntringen te re-• 
gele-n" en zodoende de beatoonamogel(lk
lletd van teder h•nner in het algemeen 
belang der ,nge%etenen zoveel mogeiijk te
'Vet"lllekeren. - Dit verbod kan dua - ook
ooorzooor het ekh ncht tot de ,n den 
f)Older geveatigde to«nkeJiera - een OfJ6'ft
baar belang der ingezetenen dkmen en de-
1&w-1&o1UUng Wff. het 01)6'ftbaar Uchaam 
~ N.0.-po(der" betreffen,., eodat het met· 
Hot lndten de urena:en door art. 188 Ge
m8efltewet getrokken. 15 .Februari.. 

-:- Kon,nklijk leahdt. (Gemeeflfetoet art. 
151). - De 1,edraoe", tt,elke of) de be
dtflnoen van een 1>edrllf moeten worden. 
af geschreven moeten naar technische en 
eoottamiBche begin.telen worden betaald.; 
daarentegen. i• de regeHng van de 1.vij~e ... 
eaarop let1Mig,aioh1'Men .iien. worden 
gedelgd., ee·,i :1ook 1Xln fina,nciëel beJewl._ 
tosaf"lriJ in. ket b-1.j~Rder Mtt. de verh01t,
Mnge11 op de k&,ntaolmarhlt en aa.n het 
algemene tw,.nciifüs b6l6W mn de Rege
ttng betelaeMB 1110et 1'l0nleta. toegekend. 
Het aan elloo&r -koppeien va.n ~e beC4e· 
regeUnuea '8 d4U met mogelUk, zonder· • 
dat 4R emg opricn.t aan de begifl8elm. van 
een Jwt beÄ8ef' fiOOf'dt te l«wt gedaan.. De- -
com,,tabiKteitaworacl&fi/ten. der gemeen-
ten bieden de gelegenheid om verschillen 
tw..taen aflossingen en afschriJvingen op 
de jtl,iste wflze ,n de adm,nistraffe tot wt
df'Wk~ng te brengen en te voorkomen, 
dat door eett- m,nder Ju'8t beheer op .J&et 
vermogen van de gemeenten wordt ,noe
teerd. Het ,s de! taak van Geel. Btaten 
hierop toe te den en het '8 ook met 11,et 
oog "" dit toe:dcht niet nod,g, ee,i f)fin
cffriëel ongewenste afhanlcel(lkh~ van 
de beide bedoelde regeHngen vast te leg
gen. 16 Februa.n •. 

- Konmkl-ük lealtdt. (Gemeentewet art._ 
!58 r. art. H.J). - Appella.ntl in 19.J.J 
kt'O'etfteester" oeffffltde toen. de beooet,d
hedeff 1Xln B. en W. u.Ct en moet derhalve· 
oetu!'ll,t tDOl-4en aan art. !64 recht 'VGn 
beroep teuen een hes Jun van Geà. Btaten . 
omtf'en.t de reken.,ng te ontle11et1: daar
llan doet "'6t (J,f" dat Mi ,nmidde1s opge
houden Ja.eelt hrtoemeeater te z,ij,a. -
Het ia niet gebreken dat a.p,r,ella.nt als
lnwgemeester bv het doen •tweren van 
de 100rltzaamJa.eden ,n 19.f.f., 11.em door de
bezettende wiacl&t ow,edragen, zijn k
voegdhefd ia te bwten gegaan. DerhaJoo-
hebbe3 Ged.. Btaten de daarvit wortoe
vloftde uitgave l,tJ de vaatatelHng der re
ketNn.Den te,a. oRreoh.te b-v4ten OGnmer--
1aiflg .gela.ten. .i Maart. 
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Uitspraak van de Centmle .Raad van 
Beroep. (Wet rechtsherstel overhewtaper
aoneel 19,t6 a.rtt. ,i" 1e Uà" B" 6" S; Ge
meentewet a.rt. 101; Ambtenarenwet 19!9 
a.rt. IS}. - Va.neen wederindiefl..ttnemino 
,n. de zin deZer be.r>aHng ia geen SfWG,ke., 
wan~er na. de bevrij,Un.g slecht, een til~ 
deli,fke vervtülin.g der betrekking onder 
bijzondere omstandigheden ia bedoeld. -
Een lndten de bezettmg ge'legen grond 
voor on.tala.g ia voor de" gpn,een,teaecre
tcirïs van Amsterdam ontsta.an. met het 
bereiken. van de 65-Jarige leeftijd. Ge
meentelijk ambtenarenreglement ia op d.e 
secreta.ria" behouàe11.a het wettelijk voor• 
behoud" van toef)(IB.ring. Analos,uc1&e toe
fHJ,Btring van een bepa.l,ng van het ge
meen.telij k ambtenarenreglement. - Ook 
a.l heeft de commis.rie va-n beroep ten on
rechte a.la verweerster a,a11gemerkt het 
ooUege van B. en W • ., '- IJl. v. de gemeen
teraad" deswege wordt haar uUa.l)f'aak 
vernietigd. De c. r. merkt tha.n• de ge
meenteraad a.la pa.rtl,J a,an. - Termijn. -
De tenn.ijn van a.rt. 1" Hà S" ia n(ef een 
fatale. De verflltchffng tot het nemen 
van een besluit tot hemèmng ven,aJt met 
door het verstrlJken van die termijn.. 

8 Ma.art. 
- Besluit. tot verlenging van de achorsin& 

van het besluit van de raad der gemeen
te Noordgouwe van x6 November x948, 
■trekkende tot uitbreiding van het hoofd
buizennet der N.V. Waterleiding Maat-
■chappij "Schouwen-Duiveland". 

S. J :145. a6 Maart. Blz. i:85. 
- Besluit tot opheffing van de achorsing 

van het besluit van de raad der gemeente 
Voorhout d.d. 18 Auguatua 1948, in zake 
interpellatie over woningvordering. 

S. J 196. 23 April Blz. 308. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Molenaarsgraaf van 17 Juni 1948, 
in zake terreinafscheiding voor de Neder
landse Hervormde Kerk aldaar. 

S. J 197. 9 Mei. Bit. 308. 
- Koninklijk BesluU. (Gemeentewet a.rt. 

H8dJ. - De door de gemeen.te gestelde 
verkooi,11ri,la voor een ,nduatrieterrein. 
mag geacht worden zo na. mogelijk te be
antwoorden. a.a.n. de ,n. het V enweemdin.gs
beahdt on.roerende zaken geatelde norm. 
Derhalve mocht het gemeentebestuur 
geen hogere prijs bed,n.gen. en hebben Geel. 
Btaten. ten O'ft.recht.e a.a.n. het bealuit tot 
-oorkoo.P goedkev.ring onthouden. 011 gnmd" 
cla.t op de verkoo.PfW'Ua verlies a:ou worden 
geleàen. 1,t Mei. 1 

- Koninklijk BesluU. (Gemeentewet art. 
t,68}. - Een sitga.ve van I 65,t,S0 a.a.n. 
dranken ter 11elegenheid va11, de ,fl.Bta.Ua.tie 
van de n.~we bvrgemeester van een ge
meente van ruim JS.000 inwoners bean.t
tt,"Oorclt met aan de ets va-n soberhdd.., 
welke - ook voor n.fet-noodll,Jdende ge
-meen.ten. - ia geboden.. Bepaaldelijk was 
er getm reden a.a.n. cle bezoekers van de 
receptie een nodeloos clvre consumptie aa,r 
te bieden.. Terecht hebben derhalve Geit. 

Bta.ten a.a.n de desbetreffende begrotings
wijziQCng goedkeuring onthouden.. 

1,tMet 

- Besluit tot schoning van een drietal be
sluiten van de raad der gemeente Finater
wolde, houdende benoeming ondenchei
denlijk van J. Pal■, G. Kolthof en P. Mo
lenkamp tot lid van de gemeentelijke in
stelling voor Sociale Zaken van de ge
meente Finsterwolde. 

S. J 213. 25 Mei. Blz. 314. • 
- Bealuit, houdende 1chorsing van het be

sluit van de raad der gemeente Stein, del. 
29 April 1949, betreffende hondenbelas
ting. S. J 214. 25 Mei. Blz. 314. 

- Kon.,n.klifk bealu,t. (Gemeentewet a.rt. 
2f8dJ. - Onder de huidige omstandighe
den ia n.og niet te voorzien. of de àoor de 
gem.een.teraa4 voorgenomen. verkoo.P van 
een. WOMng Met belangrijk /ifWffleiëel na
deel voor de gemetmte tengevolge za.l heb
ben." daar enenijd.8 de waarde van het 
pand -n'6t met voldoende zekerheid kan 
worden vaatgestelcl" en a.ndenijd.8 nog n.~t 
is te voomea., ,n. hoever het Ri;k ln. de 
kosten,., door de gemeente a.a.n.gewend tot 
1terbou.w van het pa'Rà" zal blijven drogen. 
Derhalve kan a.a.n het raaclabealuit geen 
goedkevrin.g worden -oorleend. S1 Mel. 

- K011,n.kltik besluit. (Gemeentewet art. 
188). - De gemeenten" (lje het venoek 
tot of)legQCn.g van een gemeen.acha.ppeU,fke 
regeHn.g aan een a.n.clef"e gemeente deden" 
zijn ln. sta.at ook zonder medewerking van 
clie gemeente gezamenlijk een. technische 
dien.at voor bouw- en won.in.gtoericht en 
gemeentewerken te onderhouden" teneUl 
a.nd.erzijd.8 de andere gemeen.te zeer wel 
in. sta.at ia" zodan.lge dien.at zelfstandig op 
een behoorlijke wfjze te regelen. en daar
door ook niet onevenredig zwaar zal 100r
den. belast. Derhalve is de medewer~n.g 
van deze gemeente noch voor àe anderen" 
noch voor zic'Melf noodzakelijk" en be
sta.at geen, grond tot opegQCn.g" als ver
zocht. :I Juni. 

- Besluit houdende achoning van het be
sluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Beerta van 27 ~ 1949 
betreffende het verlenen van ondersteu
ning ingevo]ge de Armenwet. 

S. J 268. 22 Juni. Bb:. 356. 

- Kon,n.kll,Jk bealuU. (Gemeentewet art. 
!4/JJ. - Een. ambtenaar ter secretarie 
heeft gedurende de penode" waarin. hij 
te.vena als leider van de d,atributieknn.g 
we,-kzaam was" dagelijks een groot aantal 
uren arbeid buiten de gewone werkttJden 
venioht" ten.einde zijn dubbele ta.a.k vol
ledig u,t te voeren.• De door hem veniohte 
~IClla.am.heden zijn derhalve n.~t behoor
ijjk gehonoreerd met de door hem ontvan
gen beloningen. als a.mbtenGar ter secre
ta.ne en als leider van de diatributkàten&t. 
Het gemeentebe.atuur wil hem. alanog toe
kennen. een bedrag" overeen.komende met 
het sa.la.ris" als Jefder van cle d'8tributie
dtefl.8t, berekend, na.ar de voor de sala.rië-
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ring oon cUatrfbutieambtetwren geldende 
voorschriften, onder aftrek van wat hij 
als .zodanig ree-ds heeft ontvan.gen.. Ten 
onrechte hebben Ged. Baten tel/fffl een 
deabetre!!ende begrotingaWi#dt:,inq be
zwaar ge'm(Aakt. !6 Juni. 

- Besluit, houdende schoning van het be
sluit van de raad der gemeente Finster
wolde van 2 Juni 1949, tot opheffing van 
de gemeentelijke instelling van eociale 
zaken. S. J 294. 28 Juni. Blz. 529. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van Be
roep.. ( Ambtenarenwet 1929 art. 116; (le
-meentewet art. 108). - Voor de toepaa
lring 1'tln artikel 116" 1e lid, der Ambtena
renwet 19i9 moet onder het door de amb
tenaren aan de openbare lichamen tJer
sch11Jmgde mede worden begref)en het ver
t1chuldigde aan een orgaan van die open
bare lichamen. - Met toefKl,88ing van deze 
bepal.ing waren B. en W. dus bevoegà de 
gelden, welke de voormalige gemeente
~ecretaria vit hoofde tJan zijn bemoeiingen 
met het fond& van het voormalige zakken
drageragûàe onder zich had en welke ht,J 
aan B. en W. moest afdragen" in te hou
den op de door de gemeente aan die secre
taris verach'Ulàigd,e bezoldiging. - De ge-
1neenteaecretaria van G. heeft niet als zelf" 
atandig aàm,niatrateur" doch in zvn kwa
liteit van aeCf'etariB der gemeente, be
moeünoen gehad met het fond.8 van het 
voormalige a:a.kkendrac,eragilde. Onder het 
in art. 108 der gemeentewet genoemde be
stuur ia het beheer van dat fond.8 begre
f)en. · 11 Jul(. 

- Besluit, houdende schorsing van het be
sluit van de raad van Capelle aan de 
IJ11Cl van 13 Juni 1949, waarbij aan A. 
Twigt aldaar vergunning is verleend voor 
de bouw van een loods op grond aan de 
Bermweglaan. 

S. J 307. 12 Juli. Blz. 551. 
- Besluit, houdende schoning van het be

sluit van de raad der gemeente Finster
wolde van 12 Juli 1949, tot benoeming van 
leden van de gemeentelijke. instelling vool' 
sociale zaken aldaar. 

S. J 340. 28 Juli. Blz. 569. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van de raad der gemeente Noordgouwe van 
16 November 1948, strekkende tot uitbrei
ding van het hoofdbuizennet der N.V. Wa
tet-leiding-Maatschappij "Schouwen-Dui
veland". S. J 347. 29 Juli. Blz. 949. 

- Koninklijk Besluit. (Qem,eentewet art. 
! .?8d I°, art. !S!J. - Ten onrechte is de 
a9f)ellerende gemeenteraad van mening. 
dat het beahut van Ged. Staten tot ont• 
houding van goedkeurinc, aan een raaàs
beslust tot ,verkoop van groftà niet met re
denen omkleed zou zi,tn. nu Ged. Staten 
hebben overwogen dat het naar aanleiding 
van llet raadsbesluit ingesteld onderzoek 
n~t zal zijn beëindigd binnen de in art. 
!SO ges-telde term.tin van drie maandeft.. -
.Aan. het raadabeduit il terecht goedkeu
ring outhouàen daar tegen een. verdere 
1'n-tbebouunng van de weg, waaraan àe te 
1.1erkope"' gron,d, ia oe"legen. -Ot,erwegeflde 

bezwaren van s;,lanologiache aard beataan 
en elders nog bouwgrond buchikl>aar i.t. 

S Augustua. 
- Koninkl\lk Besluit. (Gemeentewet art. 

!!Bf J. - Een raaàabealmt tot 'V(J,8tBt6lltng 
van de voorwaarden en beva.Ungen" waa.r
onder B. en W. vergunning kunnen ver
lenen tot het gebruik maken va.n het ge
n,eentelijk openluchttheater i8" als betref
fende gemeente-eigendommen ten pubHe
ken. dienste bestemd, niet een besluit als 
bedoeld in art. HBf en à-ua niet aan de 
goedkeuring van Ge<l. Staten onderwor
pen. 8 A ugvattu. 

- Besluit tot achorsing van het besluit van 
de raad der gemeente Monnikendam dd. 14 
14 Juli 1949 tot opheffing van de 1chor
aing van F. A. Nagelhout als secretaris de
zer gemeente. 

8. J 376. 11 Augustu1. Blz. 810. 
- KoninkUJk Besluit. (Gemeentewet art. 

!!9J. - Niet i.t komen vast te ataan., dat 
de door de gemeenteraad gewenste ver
schuiving van de eerste Jaarkermia te K. 
naar andere dagen ermtige bezwaren op
levert. Wel wordt in de gemeente W . "/ur
m.is gehovden op dagen, liggend nabij de 
gewenate, doch mede gelet op de afstand 
tussen K. en W., ia de wees dat de kermis 
te W. van die te K. noemenawaard4ge 
hinder zal ondemflàen, niet gegrond te 
achten. Daarentegen valt volgens àe gel
dende regeling àe kermis van K. veelal 
uoeddeela samen met die in het naburige 
J., zodat door het raaàsbesluit een be
staand bezwaar wordt ondervangen. Aan 
het raaàsbealu.it ia derhalve ten onrechte 
goedkeuring onthouden. es September. 

- Koninklijk bealtut. (Gemeentewei art. 
Hl). - De 1Jerhogtng der uitkeringen. uit 
het gemeentefonds voor 1948 en 1949, di6 
geen enkele waarborg biedt voor de groot" 
te dier uitkeringen m. volgen.de Jaren, doet 
niet een zodanige algemene verbetering 
in de financiële po8'tie der gemeente ont
staan, dat het f)rijsgeven v an inkomsten 
en het losmaken van het aanvankelijk 
terecht gelegde re.chtatreekae verband 
tussen een ingevoerde heffing en de kos
ten van een nieuwe ooomening daarin 
zqn recht-vaardiging vindt. Het raadsbe
&luit tot intrekking 1'tln de verordenin.g 
op die heffing kan derhalve niet U,-Orden 
geacht in overeen.stemming te :l-ijn met de 
eisen, welke aan een evenwichtig en voor
:aichtio financieel beleid moeten worden 
gesteld, en ia àua niet voor goedlreu.ring 
vatbaar. 1 October. 

- Koninklijk bealu.it. {Gemeentewet a.rt. 
!!8e). - In de gemeente bestaat voor de 
ontalulUtlQ van bouu."terrein behoefte aan 
de aanleg van een dwaf'Batraat over een 
bepaald perceel. Om deze dwarsstraat te 
kunnen aanleggen heeft de Raad met de 
eigen,a,a,r van dat J16roeel een overeen
kom.at gesloten al• in. het K. B. omachre-
11en. Wel bf'engt deze overeenkomat voor 
de gemeente ttnanciëie gevolgen. mede, 
doch gelet op de omvang h.ierva.n. en.er
d.id.8 en het belang van de gemeente a.n-
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deniltlll, ontmoet 11oedkev.rin11 van deze 
o1'6t"eenkoffl8t geen ovenoeoend bezwaar. 

S October. 
- mtapraak -van het Ambtenarengerecht 

Gromngen.. (Gemeentewet a.rt. 101). -
Het a.an de secreta.ria -van Anloo 11e11even 
eervol ontslag moet worden nietil} ver
klaard, nu zich oeen. der onalagoronden" 
oenoemd ,n het op de secreta.ria toelJ(JB
aelijke ambtenarenreglement, voordoet. 

8 October. 
- Koninklijk beaiu,t. (Gemeentewet a.rt. 

!48 J0
• a.rt. !OJ. - Ged. Sta.ten hebben 

goedkeuring onthouden aan een begro
tinoawijztl}ing" waarin f S70 was oeraamd 
wor een nb8'die voor een mMidenata.nda
C1'rn.t. VCffl. dit besltdt van Ged. Sta.ten 
ia oeen beroep inoe.teld" sodat het naar 
de bedoeHng van de wetg61Jer de kracht 
-va.n eb&dbesl'8dn11 heeft 1'6t"kreoen. Der-
1&4lve heeft de Ra.ad ten onrechte. ten
etnde een verloren gegaan 11,eroeparecht 
te doen herleven" zander dat van tdeuive 
of 11ewvzt11de offl8ta.nci,11heden iB gebleken" 
wederom. een beslu,t -van dezelfde strek
ldno ala het niet ooedgekeurde genomen; 
de verlatJ'no van het aubaidie van f 370 
tot f SS ka.n in dit oewl 11iet alii een 
njevwe of veranderde Offl8tandioheid wor
den aangemerkt. Ged. Staten hebben der
halve terecht ook aan het tweede roads
bealuit 11oedkeurin11 onthouden. 

10 October, 
- Besluit tot schoning van het besluit van 

de Raad van Doeaburg wn 30 September 
1949, waarbij aan H. W. Roelofsen aldaar 
vergunning is verleend tot het verbouwen 
van een huis aan de Paardenmarkt. 

S. J 4 77. 29 October. Blz. 985. 
---c Arrest -van de Hooe Raad. (Wet Kerk

genootschappen art. 9; Alo. Pol.-1'6t"orde-
. 11in11 gem_ Hasselt a.rt. 10). - Het voor
achrift in de gemeenteverorden,ng" dat 
het ,verboden iB op of aan. den openbaren 
weo een toespraak te houden moet aller
minst naar het spraakgebruik aldus wo,:
den verstaan" dat het verbod zich mede 
richt teoen het houden ener ood.adienst
oefening, Veeleer ia aannemelijk" da.t de 
oemeentewetgever niet heeft wUlen tre
den ,neen ofldenverp" u:oarin reeda door 
de toet ia oooniefl. De Ktr., oordelend dat 
het voorschrift ..,mede omvat het houden 
van een toespraak welke het karakter 
heeft -van een oodadienstoefening of een 
onderdeel daa.nxm '8"'., heeft aan voor
meld voorschrift een onJ1date uitlel}gino 
11e11even. - Nu de rechter de vraag" of de 
door req. oehovden toespraak inderdaad 
'het kamkter e,aer Dodldfen.stoefeninD 
heeft gehad" onbeaHst heeft gelaten moet 
de zaak naar de Ktr. worden terugoewe
zen. - Het middel klagend, dat de Ktr. 
oordeelde. dat de fllaats waar de Joe
spraak"'werd geho'IUJen, -niet een besloten 
plaats waa als bedoeld in art. 177 Grond
tDet, kan geen. dOel treffen daar bU de bo
ven vermelde uitlegtJ'ng der oemeentever _ 
ordening, deze vraag n.iet ter zake kan 
~n. 1 November. 

- Besluit tot achoraing van het besluit van 
de raad der gemeente Be1111Chop d.d. 6 
September 1949 houdende benoeming van 
P. J. Lekkerkerker tot wethouder dier ge
meente. 

S. J 495. 5 November. Blz. 994. 
- Bealuit tot achoning van het besluit van 

de raad van Finsterwolde dd. 31 October 
1949, waarbij aan B. Mulder aldaar met in
gang van 1 December 1949 ontslag wordt 
verleend als controleur voor de uitvoering. 
van de overbruggingauitkerings- en eociale 
bijstandsregeling in die gemeente. 

S. J 503. 16 November. Blz. 1005. 
Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 

!5h). - Ap_oeJlant, die ondem,ija oeeft aan 
de H.B.8.-a,fdeling van een tweetal l'lfoea., 
moet geacht worden middelbaar onder
u,"ifa te geven in de dn van a.rt. !S eerste 
lid onder h en '8 dw ten onrechte als 
raadllid toegelaten. 1 neoember. 

- Besluit, houdende verlenging van de 
schoning van het besluit van de raad der 
gemeente Finsterwolde van 12 Juli 1949, 
tot benoeming van bestuursleden van de 
gemeentelijke instelling voor sociale zaken 
aldaar. 

S. J 530. 3 December. Blz. 1023. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeenteu,-et a.rt. 

B28d J0
• art.IS!). - Ged. Staten hebben 

goedkeurino onthouden aan een raaäsbe
sluit tot verkoop van orond omdat de ter
zake gevraaode ambaberichten noo neet 
alle waren ontvanoen en met het oog op 
de termijn" bedoeld in a.rt. B30, een beslia
Bino moest worden oenom.en. Het bemmar 
vam de Raad, dat het beslwt van Ged. 
Staten niet voldoende met redenen zou 
qn om.kleed, uaa.t niet op, daar reeda uit 
een voora/oa.a.nde Mie/WUJaeHno het oe
mcentebeatuur de b~~ttn van Ged. 
Staten teoen het raadsbesluit heeft ver
nomen en er dw van mi81'ersta.nd oeen 
sprake kan rin. - Het terrein zou als 
bouwten-etn worden verkocht. Met het 
0011 op het fraaie landacha,p en het uit
dcht van de weg op een heuvelrand is be
bouwtno -van het terr6'n ontoelaatbaar te 
achten" daar hierdoor aan het dorpsbeeld 
onherstelbare schade zou worden toege
brocht. S December. 

- Koninklvk BesluU. (Gemeentewet art. 
B48 J0

• art. BBBo). - Een raadsbesluit, 
waarb\1 '8 besloten dat àe kosten van ver
bouwing -van de wonino -van de hroe
m.ee.tter tot een zeker ~m•m ten laate 
der oemeente woràen genomen, ia niet 
aan de goedkeurino -van. Ged. Staten on
àertcorpen. Bef)O(Jldelijk kan dit bealuit 
met worden aa.noemerkt ala een besluit 
tot wlJ~ginl} of aanvtilHng der begroting" 
als bedoeld in art. B.j8" waaromtrent Ged. 
Staten afzonderlijk ftillen hebben te be
slissen. - Voor zo1'6t" bit het raadsbesluit 
is besloten tot onderhandse aanbestedin.g 
van het werk overweegt àe Kroon dat niet 
iB gebleken· dat ~e Vit het oogl)Vnt van 
financiëel gemeentebeleid dan wel uit an
deren hoofde ontoelaatbaar ,s te achten" 
dat weHs1.VCJ4r in het algemeen een. on-
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derhandae aanbested«ng van gemeente
werken van enige omvangen niet Ju'8t '8. 
doch oot tn àtt geval htertoe goede aa,a.
leidtng bestond en derhalve goedkeuring 
van dit gedeelte van het besluit geen be
zu,aar ontmoet. S December. 

- Besluit, houdende ongegrondverklaring 
van het beroep van de raad der gemeente 
Lochem in zake verlaging rentevoet van 
geldleningen. 

S. J 533. 6 December. Bh. 1243. 
- Bealuit. houdende achoraing van het be

sluit van de raad van Finsterwolde d.d. 6 
September 1949 tot benoeming van be
stuursleden van de gemeentelijke inatel
ling voor aociale zaken aldaar. 

S. J 535. 8 December. Blz. 1024. 
- Jrontnkli,1k Besluit. (Gemeentewet art. 

1!8a; Gemeentewet art. H8d). - .Raads
besluiten tot het verlenen van voorachot
ten tngevolge de Landarbeuierswet behoe
ven niet m verband met art. !!Ba. der Ge
meentewet de goedkeuring van Ged. Sta
ten. · 19 December. 

- Be1luit, houdende vernietiging van het 
besluit van de raad van Finsterwolde van 
2 Juni 1949 tot opheffing van de gemeen
telijke instelling voor aociale zaken. 

S. J 590. 22 December. Blz. 1201. 

Gemeente•borlf1;ocbtenwet. 
- Bealuit, houdende nad~ voorziening 

omtrent de intrekking der Gemeente
borgtochtenwet. 

S. J u5. aa Maart. Bh. 11+ 

Gemeente-tlnanerén. 
- Besluit, houdende wijsiging van de voor

achriften betreffende de inrichting van de 
begrotingen der gemeenten en nadere wij
ziging van de voorachriften betreffende de 
inrichting del' rekeningen der gemeenten. 

S. J 195. 6 Mei. Blz. 307. 

Qemeentegrensen. 
- Wet tot samenvoeging van de gemeen

ten Hoogezand en Sappemeer. 
S. J 11. 5 Januari. Bh. 9. 

- Wet tot samenvoeging van de gemeen
ten Maansen en Maarueveen. 

S. J 10a. a8 Februari. Bh. 146. 
- Wet tot instelling van een gemeente 

,,Wieringermeer". 
S. J 200. 12 Mei. Blz. 309. 

- Wet tot wijziging van de grens tussen de 
gemeenten Scheemda en Termunten. 

S. J 528. 30 November. Blz. 1021. 
- Wet tot wijziging van de grens tussen de 

gemeenten Zutphen, Goraael en Wamaveld. 
S. J 577. 22 December. Blz. 1112. 

Gemeentewet. 
- Wet, houdende wijziging van de kieswet, 

de gemeentewet en de wet van x Maart 
1946 (Staatsblad No, G 41), alsmede een 
bijzondere voorziening met het oog op de 
in een tweetal gemeenten in :1949 te hou.
den 1emecnteraadsverkiezingen. 

S. J 70. :16 Februari. Bh. 77. 

Gerechtskosten. 
- Wet, houdende WJJZIIJ.DI van tarieven 

van gerechtskosten. 
s. J 87. as Februari. Bh. 119. 

- Besluit, houdendé wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 18 December 1874 
(Staatsblad no. 212), betreffende uit:voe
ringsvoonchriften met betrekking tot het 
Tarief van gerechtskoaten in strafzaken, 
alsmede een regeling omtrent het inwer
kingtreden van de wet van 25 Februari 
1949 (Staatsblad No. J 87). 

S. J 230. 2 Juni. Bh. 335. 
Geneeskunst. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de 

wet van :as December 1878 (Staatablad 
No. aaa) houdende regeling der voor
waarden tot verkrijgin1 der bevoegdheid 
van 'arts, tanda.rts. apotheker, vroed
vrouw en apothekersbediende. 

s. J 157. 1 ApriL Bh. 1g6. 
Giro. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Gi

robesluit 1934 (Staatsblad No. 493). 
S. J 136. as Maart. Bh. 193. 

GreDBCorrectle. 
- Wet. in .zake bevoegdheid tot het tref

fen van voorlopige voorzieningen in ver
band met de verwezenlijking van bepaal
de correcties in de Nederlanda-Duitae 
grens. S J 180. a I April. Bh. a51. 

- Besluit, houdende voorlopige voorzienin
gen in verband met de toevoeging van 
eni& Duits gebied aan het grondgebied van 
het Rijk, ter correctie v:an de Ooatelijke 
grens damvan ( Gremcorrectiebealuit 
1949). S. J 181. aa April. Blz. a51. 

- GrenaoorrectiebeacbikJriag Financiën I, 
van de Minister van Financiën. 

S. J 18a. a3 April. Blz. a59. 
- Deviezenbeechiklá.ng in verband met het 

Greoacorrectiebealuit 1949. 
S. J 183. aa ApriL Bh. a61. 

- Gremcorrectiebeschikking Financiën Il 
van de Minister van Financiën. 

S. J 207. 9 Mei. Blz. 311. 
- Grenacorrectiebeechikkml Sociale verze

kering I van de Minister van Sociale Za
ken. S. J 267. 10 Juni. Blz. 355. 

- Besluit tot wijziging van het Grenacor
rectiebesluit 1949 (Staatsblad No. J 181). 

... S. J 303 • . 9· Juli. Bh. 538. 
- Grenacorrectiebeschikking FiDAndën III 

van de Mini9ter van Finandën. 
S. J 394. 15 Augustus. Bh. 819. 

- Beal.uit, houdende wijziging van het 
Grenscorrectiebealuit 1949, Staatsblad No. 
J 181. 

S. J 409. 29 Auguatua. Bh. 839. 
...... Besluit tot nadere wijziging van het 

Grm9COITeCtiebesluit 1949 (Stbl. no. J 
181). . 

S. J 436. 19 September. Bh. 926. 
...._. Besluit, houdende wijziging van artikel 52 

van het Grenscorrectiebesluit 1949 (Stbl 
no. J 181). 

S • .J 445. 28 September. Blz. 948. 
- Besluit, houdende wijziging van de artike-
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len 25, 26 en 27 van het Gren900rrectie
besluit 1949 (Stbl. no. J 181). 

S. J 449. 29 September. Blz. 951. 
- Grenscorrectiebeschikking, Financiën IV 

van de :M;nist.er van Financiën. 
S. J 452. 30 September. Blz. 957. 

Grootboek.. 
- Besluit tot wijmamg en aanvu1linc van 

het Koninklijk besluit v• 8 Januari :1946 
(Staatsblad No. G 9), houdende regelen 
nopens het beheer van het Grootboek 
:1:946- S. J 64. g Februari. Blz. 6g. 

- Besluit, houdende wij&iging van artikel 
23, 2e lid, sub 1, van het Grootboekbelluit 
1913 (Staatsblad No. 345). 
• S. J 403. 23 AU&u■tua. Blz. 826. 

Grondwet. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Grondwet 

artt. 11Z--11S; Beslu,t F 178 art. 1). -
Van de ,n het Beslu,t geoolgen van het 
huwelijk A«ef 'V'fla,ndlge onderdanen N.,.. 11 
1Xffl 17 Nov. 19,16. B. F 178, getroffen, ooor
:denmg kat1. fl.fet gaegd 100rdeft, dat zlJ 
door de toenmaHge offldand(gheden. zon
der het herstel -van. de samenwerking ta
sen de K root1. en de Sta.ten-Generaal a,;J te 
wacJa.teti Riet geboden kan~ geweeat, 
oolc a.l was herstel -van d«e samenu;erktng 
apoedig te verwachten. De steZHng, dat 
het Be.sluit niet verl>Cndend '8, moet dus 
worden vencorj1en. !5 Mei. 

- Wet, houdende een voorziening in de zin 
van artikel 211 der Grondwet (Wet Sou
'"ireiniteitsoverdracht Indonesië). 

S. J 570. 21 December. Bh:. 1051. 

Bandelsnaamw~t. 
- Art"est van tle!l Hogn .Raa4. (Handels

naamwet artt. 8 en S). - De beachikking 
der Bechtb ka• met a.fldera 100rden be
grepen, da,,; aldtia, dat -voor 1laar Atet ia 
komen vaat te sta.a•, da.t de ,n an. S Hft.W. 
bedoelde venoo.mng te dezen. te dvchten 

' u. - Het valt n«et ,n te den. waan>m de 
Rechtb. het adverteren onder den naam 
J{ifma Bclwenfabnekefl!' ter aanneming 
van per.oneer met heeft kunnen opvatten 
als een door de N.V. Schoenfabriek Wel
let1. d Co. voere11, van een vat1. haar ata.
tu.tairen handelsnaam afwijkendet1. naam 
op 'beperkt eerrein. - De atelHng" dat a.rt. 
8 Bnw. alleen toef)CJ,88eliJk '8, indien .,de 
ander' een. natv.u.rHJk J)et"aoon. q" '8 on
Jv.iBt. - Evet1.eeu '8 onJuwt, dat mrt. 8 
,det van toef)(J88f.ng zou tritt1.., indûm de 
handelsnaam -van .,eea ander" tot de -ver
warring aanlewUnq geeft. - Dit art. kan 
Blechts toeJJ(J,88ing 111nden., ,JUUefl. het ge
vaar voor venDQ.r,ing oon den. aanvang 
a.f dat een handelsnaa.m werd gewerd. 
aanwezig is geweest" zodat het voet"en 
'DCln een. handelsnaam. aanvankelijk recht
ma'ffg. niet onreohtmat1g kan worden 
door het opkomen van omstandigheden 
geheer liggende bu«ten het toedoen van 
hem" die dien handelsnaam • tot dan toe 
ooenle. 6 Octo~. 

- Arreat van defl. Hogen Baad. (Handelll-

naamwet art. 6). - Dlt art. heeft alechta 
betrekldng op dengene, d«e een uenoek 
tot toi18'o'ng tx1n een. ha,a.delsfl(l(Jm. doet. 
en n«et op dengene. tegen uien een tkr
gelijk venoek ia gericht. - In de toet ia 
geen ateun te vinden voor de stemng, dat 
-veneeer tegen een -verzoek tot wf,ldg«ng, 
ook ,ndien aan oereqv.eatreerde een ,a.aam 
mei'- strijd met art. S voert. door dere,a 
toch alleen mag worden gedaan. ,tldiefl. 
h#J d~n naam geMWi,kt uit hoofde -van 
een mateneel belang. 'lletwelk hf daarl)v 
meent te hebben.. ( In dezen had gereq. 
verklaard op den naam alechta J)ri.fs te 
stellen 1dt een soort con.servaffame of ge
voel voor traditle). 13 October. 

Havenwet. 
- Wet, houdende verlengin1 van de seldi1-

heidaduur der Buitengewone havenwet 
:r946. S. J 94. 25 Februari. Blz. 141. 

Hinderwet. 
- Kon.,mdflc besluit. (Hinderwet art. 1S 1° 

an. 8). - De Oj1enbare aat1.kondlg«n.g" le
doeld in art. 8" 'heelt f'laata gehad op 11 
Bept. 19-6,8 en de venoeke.,. iB op dezelfde 
datum opgeroepen, de t1ef"l1"'t1.Aifl0 fn. ont
vangst tJe loomen nemen.. aat1. welke oproep 
hil de wlgende da.IJ getJOlg 'l&eeft gegeven. 
De oproep zel11e kan niet worden aange
merkt als de ,n a.rt. 8 lid 1 bedoelde ketl-
11Jaueving aan de verzoeker; doch ~e 
kenniegea,ing moet geacht worden 'te heb
ben plaats gehad op 1313 Bept. 1948, toen 
het besl'UU ,n ot1.t-vangat iB genomen. Der
halve '8 op deze datum de afkond,g«ng 
voltooW en. de beroepstermijn aangevan-

• gen. Daar het bet"OefJ8chrift op 9 Oct. 
19~ '8 an.tvangen, heeft appellant de ter
mfn tx1n 1,f dagen ,fl. art. 15 lid 1 ge
steltJ, met m acht genomen. en kan hf du 
in zl/n beroep t1.iet tDOrden ontuJ.•gea. 

!8 Febnlari. 
- Kontnklflc Besluit. (Hinderwet an. 10 

1•. artt. 15 en 8). -Het beszu,t va11, B. en 
W. tot ,ntrek-ldno van een vergunn,ng '8 
gedateerd 15 J11,H, doch de kenmsD'fflft,gl 
bedoeld ,n art. 81 die onmiàdelHJk- en ge
lifk«ld'g met de aankondiging aan het 
pbHek tnoet geschietien en tnet haar een 
geheel u,tmaakt" Aeeft eerat op 10 Aug. 
plaata o,eoonden. Nu ket beroepschrift 
Mnne,t 1-f dagen tl4 dmJe datum bei de 
Kroon '8 ,n.gekomen. moet al>t)ella•t '"' 
tritn beroer, Offtvafllcel/rik toorden geacht. 
- Terecht ~ B. et1. W. tot fntrek1eCng 
der verow•n,ng otJergegaat1.. daar aps,el
lan.t, ook nadat Mi daartoe u,aa aange
maand, 11Cet aan de geatelde voorwaar
den. heeft 1'0ldaat1. en. de mrich"ng door 
het •«et Ofl1'0lg8'1. daarvan ern.s"t, brand-
gevaar of)levert. 5 A,,,..,. 

- KonmkJi1k- besluit. (Hindenoet art, 16}. 
- Owder .,,,belanohebbende" moet 100rdeft 

• '1Mf'Staa11, hlJ, die redeli1kenm/ze gevaar, 
.c1u.1"6 of Mflder m de zi11. van an. 11 kan 
duchte'n.. D«t '8 w.iet het geval met een 
naburiQC!J g~C!J als zo&smg I aa,a.qanen 
n.'6ti '8 geNeA:,en.. dat f11. de mn.oe1"ing oon 
de te sffchten fn.richfft1.g bebo#wde of on-
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bebot110de i,eroolen.., 1DOGroi, de ~ 
het eigmdomarecllt of en,ig a.nder 8&keHI 
t"8Cht kan, doea geldtm.., eC#a l}eleg6ft.. Een,. 
gemeen.tebed'li»r kan aan geen enlcele 
wetteHJke bef)Oliff,(/ de beooegdheid ontle
nen 0111 l>ezowGret1.., welke ,ngezet<men der 
gemeente w.n de ,nrichtifl.O 11oude11 k1m
un ondervinden.., ,n beroei, 11Gar ooren te 
1,rengen. 1.t A1JrU. 

- KoninkJijk Besluit. (H'nderwet art. 16). 
Van ee11 ...,l>elcmohebb~ kan. alleen dan· 
gezegd worden" da.t hl,J ,n het ongelijk '8 
11eateld, wanneer hii zqn be:inDaren inge- . 
oolge art. 7 ten overstaan w.n het ge
meentebestuur of een of meer zijner leden 
heeft ,ngebrac1a.t. la zulks 11,'6f geac11'6d" 
dan. kan zijn beroe1J niet worden ontva.
gen.. 81 Mel. 

- Kon,nkJijk besluU. (H,nderwet art. 15). 
- Het voorschrift wn het tweede lid 
brengt,11'1ede.., dat de keftnl.lge'Ving -van het 
beroep aan het gemeentebestuur en aa-n 
de -vef"ll!iOeker ,n elk geval moet geschieden 
binnen de terml,Jn" voor het ,natellen van 
beroep gegu-nd. Daar dit m caau met is ge
blelcen.., w a.ppella11,t i11, ~n beroeo 11'6t
ontvankelijk. 17 Juni. 

- Kon,nkJijk Besl11,U. (Hmdenoet art. 11 J•. 
art. 1-'). - Terecht ia de vergunn,ng ge
tDeigenl os, grond va.n Mnàer van ernatige 
aard, waaraan door het ,tellen van voor• 
waarden niet kan worden tegemoetgeko
men. De 1Jra4g of ai,pellant ,,.. 193-6 het 
1'echt gehad heeft ee-n ,nrichting" als door 
hem bedoeld te ez,Ploitenm" kan bu,ten be
schouwtng wonlen. gela.ten" daar €Ut recllt 
dan nu toch vervallen zou zl,Jn krachteu 
art. 1.t onder 1°. 14 .iu1'. 

- KoninkJijk Beshdt. (H«nàerwet art. il). 
- Aanue:deft ooor de inrichting de daar-
voor -verdate vergunnfn.g n'6t '8 verleend 
hebben B. en W. tef'echt het -voortzetten 
va.n de toorkzaamheden. in de inrichting 
-verboden. Het 1'et"%0ek va-n appellant om 
1'Uatei vindt geen ateun ,n de wet. 

19 JuH. 
- Kon,nklijk Bealu«t. (Hbaderwet art 16). 

- Het voorachrift -van· 1&.et tweede Ud 
brengt mede" dat de kenn,sgevJng van het 
beroei, bij aploit aan de 1Jef'%0eker «n elk 
ge'VOI moet geachleden. binnen de term.fn,., 
wor beroei, gegund. De geringe over
achrll"'ng it,an de,;e termij11 '8 L c. te wV
ten aan de omstafldigheid" dat blijkens de 
aankond«oing de -verounn,ng was -verleend . 
aan ",d,e f'n,w,"" Z" zodat" alwrena door 
a1J1Jellant van het ,nstelle-n w.n .Un be
roeo kennis kon u:orden geg61Je'II" ondet'
~cht moest worden" aan welke persoon 
deze kenn'8ge"'ng diende te geach~ 
In verband h'6nnede eijn tennen aanwe
dg ...,a'IJpellant in tZl,Jn beroep te ontvan
gen. - Wel u de -verov-nn«""1 1'en0Cht 
door J)6 fin,w," z. doch gebleken '8" dat 
het T>edriff n«et wordt u,tueoefend door 
een -vennootschap onder f'f"Wl4., doch d
gendom «s van een gehuwde wouw~ zodat 
de -ven,ergunning door B. en W ~ ten name 

'VU11 de doenca.reaae en haar recllt,xwkrf
genden had l>ehoren te ~n geateld. 

19 Auguatua. 
- KoninlrJik Beshdt. (Hbulenoet a.rt. 5). 

- Daar de door aanvrager overgelegde 
beachrl,l'Ving os, een aantal in het K. B. na
der apngegeven punte-n niet voldoet aan 
de ewen -van art. S 01lder 1°. hadden B. en 
W. de aanvrager wegens ongenoeg1KJO.m
heid der ,n a.rt. S onder 1 °. en i ·0 genoem
de stukken 4n ~n t,erzoek fliet-oat1'anke
li,lk moeten -verkJartm. Derhalve kan het 
-ver.g"nn,ngabe.sl"ït niet worden geha'fl.Ci-
1&.aa,fd en. moet de aan-vrager alanog ,n ~n 
vensoek niet-ontva,nkell,Jk worden -ver• 
kJaard. !6 Auguatu. 

- KOffinkJijk Beal""· (H,nàerwet art. 11 l°. 
art. 11). - s,n.d.a het K. B •• tA-Wll"bfJ met 
tJef"Aieti(lfno van hei ·be•l•it -van B. en W. 
vergunn,ng tot het oprichten van een 
amederij u g6'1Ddgerd, '8 ,,.. het perneel 
een afzoffderll,Jke volwaartMge spouw
muur aangebracht, tengevolge waarvan 
thans geen rechtstreeks contact mee,- be
staat tussen de woning van appellante en 
de ,m.ederv. Deze u,ijàgjfl.11 in de feitelijke 
toestand rechtvaardAgt een 'ftieK-we behan
deHng van de aan-vrage. - Hoewel .door 
het aanbrengen -van de muur de hbader, 
welke appellante van de smederi1 onder
"'ndt" niet geheel '8 weggenomen, kan 
door het ateHen -van voorwaardm 11.'6raan 
worden tegemoetgekomen. 

1-t September. 
- Koninklijk Beshdt. (H,ndencet art. 10). 

- A1Jpellant u, ook nadat hij door het ge-
meentebeatu11,f" achri/tell,Jk gewaarschuwd 
was, ,n gebreke gebleven een -voorwaarde 
,xwbonden aan de hem verleende -vergun
mng" os, te volgen.. Wel,, ,n de openba1'e 
vergadering van de AJdeHng van de Ra.ad 
-van State os, !7" Al)ril 1949 medegedeeld" 
dat ,nmiddels door a1Jpellant maatregelen 
1Daren getroffen om aan de ge,telde -voor-
10aarde te hnnen. -voldoen en dat e(ffll 
M~ 19,#9 deze voon.caaràe ten volle zou • 
etn opgevolgd, doch nu 1X1 een os, 13 Jv.U 
19,t9 ,nuesteld onder.roek ia gebleken, dat 
op de àatum aan de voorwaarde nog ateeda 
n'6t wa• voldaan en de ,nrichting dêen
tengevolge em.at,g brandgevaar OIJleuerl" 
beataat er geen aanle«d,ng het bealu«t -van 
B. en W • ., tooarbij de -verleende vergun
,ung '8 ingetrokken" te -vendetige11,, 

16 Seotember. 
- Kon,nkJijk Besluit. (Hbiderwet art • .t). 

- Kruchte-na een verordening e!l: cwt. -t 
eer.te Hd sub 1° '8 oprichting ene,- m
nchting al8 de onderhavige in het betrok
ken. deel der gemeente verboden. Wel 
zou dit wrbod n'6t van toepa,aMng ~ .. 
itU.Uen het gemeentebestu,w de_ oprichting 
met het oog OIJ de behoefte def' bewoner• 
0014 eldef's dan «n het bij de -verord. aan
gewezen gebfed toelaatbaar zou hebben 
geacht~ doch d«t beatuur heeft geen aan
l~d,ng geoonden van de~e beooegd,h.ejd 
gebni,k te m.aktm. Een bealiaaing omtnmt 
het al dan ntet gebndkmaken van deze 
aan B. en W. MJ de w,-ordenino geg61Je'II 
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bevoegdheid kan ,n beroep niet aan be
oordeHno worden ondencorpen. 

11 Sefltem.ber. 
- Kon«nklijk Besh"t. "(Hinderwet art. 15). 

- AJJpellant heeft 1,enndmd van het door 
hem ingestelde beroeJJ biJ e:z:plo«t kennia 
te g6'Verl aan de 1'8f%oeker, en heeft der
halve niet voldaan aan art. 15 !e Hd. Der
halve la hij ,n ~n beroep niet-ontwn
kelijk. 19 September. 

- Koninklijk Besluit. (Hinderwet art. 11). 
- B. en W. hebben aanvra.ger niet-ont-
wnkeliJk verklaard in zi#n verzoek mn 
vergunning tot het oprichten van ~n 
bendnehandpompCnstallatie op grond, d.at 
de oapamteit van de op het f)ereeel aanwe
dge autogarage de plaatdng wn een be11-
dnepomJrinstallaOe met recht1'Gardi11t. 
Deze nlet-ontvaftkelij kverkla.ring u ten 
onrechte gesch,jed,, nu. aan de etsen, ge
steld aan het indienen van een aanvrage 
'8 voldaan" doch het gemeentebestuur 
heeft bedoeld de gewaagde vergunning 
te weigeren. Het door B. en W. gebezigd 
arg'Ument is niet ontleend aan de beJJG,
Hngen der Hinderwet" daar alleen de be
.waren, genoemd in art. 11 !e Hd tot t&d
gering der vergunn«ng kunnen leiden, in
dien daaraan door het stellen van voor
waarden niet kan 100f"den tegemoetge"lro
men. Bovendien hebben B. en W. de be
palingen van art. 6, leen !e Hd en het sl~t 
van art. 8 niet na.geleefd" en heeft de zit
ting, bedoeld in art. 1 niet plaats gehad. 
Op grond van een en ander wordt het be
sluit van B. en W. vena.ietigd.. 

19 September. 
- Koninklijk Beal1'it. ( HifldenDet art. !1). 

- Aan appellant was ,n 19-U ,vergunning 
-verleend tot oprichting van een meubel-
fabriek" waarbij het vermogen. der te be
dgen motoren was vastgesteld op U.,8 pk. 
In 19-tB heelt appellant dst vermogen ver
hoogd met !6,25 pk . ., «n verband met b-1,1-
JJlaatdng van enige -werktuigen- Voor 
deze uitbreiding ia vergunn«ng geiceigerd" 
welke u,mgering echter de m 19,61 -verleen
de vergunning onverlet laat. Een algeheel 
verbod tot voorQetting der wer1"aa.mhe
den ,n de meubelfabriek gaat te ver" daar 
van de «nnchting, voonover deze bestaat 
vit de -oo6r de uitbreidtng aanwe.dge 
werkt1dgen" bezwaarlijk kan worden ge
zegd, dat zij zonder de 'Vef"ei8te verOlffl
ning in werking '8. Het verbod wordt der
halve" voorzover het mede betrekld•g 
heeft op de ,n de inrichting" zoals de.e 
bestond vóór de tdtlwmding" te verrichten 
werkzaamheden" vernietigd. 

Sl Octo'ber. 
- KOfl.inkli;lc Besltdt. ( Hinderwet art. 1,t· 

/ 0 • art. 11). - Wel blijft ingevolge art. 1 
der toet van 1 Maart 19.fl Stbl. G -tSi het 
bepaalde in art. 1,t onder ! 0 der H«nder
wet ln,dten toefJG,UÎng ten aanzien va-n 
een inrichting" welke na 9 Mei 1940 -vier 
/aren of langer heelt stilgestaan1 doch nu 
apl)ellanten hebben -ver.nimd ge-oolg te 
geven aan het au'b b van gemeld art. 1 
genoemde -vpor.chrift" en. het kamlc:ter 

daan,an al• •iteonderingabe11e1Hno een 
strenge toel)(l8dng VGn het daarin bepaal
de vordert, kan <Ut vet"%1Hm met worden 
voor1",lgeden en moet mitadten geoordeeld 
wanten" dat apoellantefl. de ,nrichting oJJ
nievw in v,erldng hebben geb~ht ZOfl.
der de daan,oor ve,re"8te vergunn,ng, zo
dat B. en W. tef'ecla.t het voortzettefl. van 
de weruaamheden m de «nrichting heb
ben verboden. 8 November. 

- Ko-ninklijk Beslu«t. (Hfndenvet art. 1-i / 0
• 

art. !1). - De plaat8'ng 1'4n een n«evwe 
kerfmachie en de daarmee gepaard 
gaande overige veranderingen m de tG
bakakerverl/ vormen een zoàan«ge wijd
ging in de inrichting" dat op grond van 
art. 1,t een njeuwe vergunnig vereiat wa•. 
Terecht hebben B. en W. derhalve het 
voortzetten der -werkzaamheden met die 
mach.ie verboden. 17 November. 

- Koninklijk Beal'Uit. (Hfnder'Wet art. -t). 
- Een besH88'ing omtrent het al dan n,et 
gebrvik maken van de bevoegtlheü!., aan 
B. en W. b,U een verordening e:z: art. 4 
eerate Hd onder ! 0 toegekend" om de OJJ
richting van een ingevolpe die verorde
ning in ,een bepaald deel der gemeente toe
gelaten inrichting ook elder• in de ge
meente toe te laten" indien Z,U dft met het 
oog op de behoefte der beu;onera aldaar 
toelaatbaar zouden achten, ka.n niet aan 
beoordeling in beroep worden onden(,o,-
pen. 9 December. 

- KoninkliJk Bealuit. (Hiflderwet art. -t). -
De bewering van appellant1 dat art. -t eer
•'te Jid onder ! 0 niet de 'bevoegdheid zou 
geven om een uitbreidsng van een be
staande inrichting tegen ,te gaan1 gaat 
niet op" daar de wet bli/kefl.B art. 1,6. het 
uitbreiden van een bestaande inrichting 
geheel gelijkatelt met het oprichten van 
een nieuwe, en reeds het voorkomen van 
de woorden ,JaebN71, en. gebrvikeft." in art. 
4 eerste lid onder ! 0 bu.ften twvfel stelt, 
dat de daarbedoelde verordening mede be
trekktng ken hebben op uit te breiden in
richtingen. 1! December. 

- Koninklijk Besluit, (H,nden.cet af't. !6). 
,-- Wel heeft de belanghebbende venu.imd 
haar benmren in te brengen ten over
staan van de comm'88ie u,t Ged. Btaten1 
gelijk Hd J worschriJft" doch dit vet"%1ffffl 
is veroonaakt" doordat zij tenDtvOIDe van 
een aan'V4nkelijke1 verkeerde adreaaering 
de voor haar bestemde kenn'8ge'Ving eerst 
! dagen v66r de dtffng der commis8'e 
ont'Vtng. Derhalve ia er voldoende aanlei
dtng" alsnog over de aangevoerde be~tDa
ren te beslu•en. - Aan het bezwaar, dat 
de inrichting gevaar zou opleveren" kan 
doOf" het stellen van voonvaardefl. 100f'den 
tegemoetgekomen. Waardevermindering 
van een peroeel tengevolge van de aan
weztgheid der inrichting u geen bezwaar, 
dat de bepalfngen. der H,ntJerUJet beogen 
te weren. 11 December. 

HuurbMebermlnpbelllult. 
- Arrest van de Hoge Baad. (Hvurbe

schermingsbeal•it 19,U artt. ! en. -t; Bv. 
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art. 114), - Art. 4 van het Beslu,t moet 
aldus worden verstaan" dat hoger beroe,P 
en beroe_p ,n cassatie ( behalve die ,n het 
belang der wet) tegen u,tspraken over 
een aanhangige vordering tot ontrKCmCng 
1JC1n onroerend goed of over een verzoek" 
ala bedoeld ,nart. 3" alechta zijn v.Ugealo
ten" voor zover daarb-c, een be8Hs8'ng u 
gegeven hetzi,f over de vraag" of de vor
denng tot ontru,m,ng wegens het be
staan van het ,n art. 1 bedoelde oogmerk 
moet worden af gewezen" hetzij omtrent 
de vraag" of een van de feiten en om
sta:ndf(lhed.en.,. welke wlgetu1 art. ! een 
vordering tot ontrtdm,no recht1'CICJ.rdigen" 
aanwedg '8. - De stell""1 dat de rechte, 
ter beoordeling van de ontvankell,lkh.e(d 
der vordering alleen o_p de bij dagvaar
ding gestelde fmten acht zou mogen 
slaan, '8 njet Juiat. Hil moet letten op 
alle fmten" 100aro11 de daer- :rich ,n den 
10011 1'(1.n het geding heeft beroepen" ten
md - aangenomen dat art. 114 Rv. ook 
zou geld.en voor de kantongereehtBJJf'OCe
d•re - deze daarmee Cn atriJd ia geko
men met dit artikel en de weder,Pa,r'NJ 
hkrop beroep heeft gedaa.n. - Art. 1 
laat geen, andere 'redng toe dan dat ont" 
ndmmo door den huv.rder of gewezen 
hv.urder enkel OJJ grond 1JC1n een 'VCln de 
,n art. ! omschreven gevallen kan wor
den toegewezen. .+ Febn&a.n. 

- A1TeBt van den Hogen Raad. (Hûurbe
acherm,noabealu,t 1941 art. !J. - ,.,ECgen 
gebnrik"' moet niet zo eng 100rden 011geva.t" 
dat hld -uitsluitend op een be:rigen, dbor 
verh-.rder peraoanlldk zov. dtdden.. -
7'1'8868 de verhuurder en een ander kan 
een zoda.n,ge strekklno beataa.n" dat het 
gebnûk van een perceel door dien. ander 
tevens als ",eigen gebru,jlc'' van den ver
huàrder kan worden beacho-uwd. - In de
zen moet het gebnlÄk door den man t.b.v. 
de vltoefemng van ~n beroeJJ teven.a 
worden aangemerkt als ~gen gebruC~ 
door de v,ouu, (verhuurster). 8 A,,,.U. , 

-An-eBt van de Hoge Baad. (Rv. a.rtt. J,43-
JSB; HuurbeschermCngsbesluit 19,fl artt. 
!,. 4). - Art. ,i Huurbesohenningsbeslvlt 
- voorzover hier van belang - moet al
dus worden verstaan" dat beroep ,n oaa
saffe slechts ia v.Ctgealofen.., voor.rover 
daarbij wordt 011gekomen tegen een be
alia8'ng over de vraag of een der letten of 
omstancllgheden" welke volgern, art.! een 
vordenng tot ontruCmCng · rechtva.ardCgen, 
aanwe.rig ia. Oa.ssatieberoep ontvankelijk 
geoordeeld. - Ontva.nkeli,fkheüt van het 
ho11er beroe,P. De besHalin11 van den Kan
tonrechter was nkt gegrond 011 de artt. 
1--1. - Onder verplich"no" hem door ea,g 
rechtsooorachnft opgelegd" vermeld '" 
art. 1" lid 1" Oftder 3" wordt slechts gedoeld 
op een rechtsvoorsch,nft" hetwelk recht
atreeka, butten toedoen van den verhuur
der. die verpHchtino '" het le1.1en roept. -
Het Bealult heeft njef UCtslu,tend betrek
king o,P wonh111en" maar ,n het algemeen 
op onroerende goeder'en. - Door het door 
oorBJJJ", ged. tegen het vo,a.n'8 van den 

Kantonrechter jngeatelde hoger beroe,P 
werd aan Mt oordeel van de Rechtb. de 
vraag ondenvorpen qf de door den eiser 
jngestelde vordenng tot ontruim,ng te
recht 1VfJ.f toegewezea. - Ter 'beantwoor
ding 'VCln de:re vraag had de Rechtb. mede 
ingevolge art. 48 Rv. ambtahalve te be
oordelen. of de gestelde feiten de vordering 
rechtvaardjgden en wa.a zl,I" van oordeel 
dat Z'Ulks nCet het geva.J 1D08" nkt alleen 
bevoegd" maar zelfs ver.PlCcht de met
ontvankell,lkheid daarvan v.Ct te sl)reken. 

11 Mel 

- Arreat 11<1rn de Hoge Raad. (B. W. art. 
6!9; HuurbeschermCngabealv.Ct 19,+1 art. 
!). -Het Huurbescherm,ngsbeszu,t heeft 
niet de strekking huurovereenkomsten" 
ondanks opzegging, automatisch te doen 
voortd-uren. - Uit de regeHng der artt. S 
en 6 van het besluit en van art. SO F der 
Woonru,mtewet 1941 volgt nkt" dat na 
het mnde van de hvur" zolang de rechter 
g.een uetss,raak heeft gedaan de gewezen 
huurder enCgerlei recht of titel zou heb
ben om het gehuurde te gebruiken" doch 
slechts dat de mogelldkhmd bestaat" dat 
als een vordering tot ontru,mino tegen 
hem wordt ,nuesteld" hem alsnog een 
recht za.J wonlen verleend. - De steU,ng" 
dat sedert de ,n-werldngtretUng Wfl het 
H.b.b. een vordering tot ontndm,ng na. 
geëindCgde huur niet kan worden ,nge
steld Cn den vorm van een revindwa«e" 
doch uUsluUend j13, ·den vorm door art. 41 
R. 0. aange·wezen bid den kantonrechter 
kan 100nJen aangebracht" vindt geen steun 
in de bewoordingen van het besluet. 

. 26 JvJC. 
Buurprijsbeslult. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Huurprl,lsbe

sluit 1940 art. 6). - Art. 6 Huurprl,lsbe
sluit 1940 gewaagt van .,,,be<l'noen"' en wel 
.ter zake van of ,n verband met een h-uur. 
overeenkomst"', welke woorden bezwaar
lijk kunnen doelen op een _,bedingen,, tf
den-8 onderhandelingen" welke niet tot het 
sluiten van een huurovereeenkomst heb
ben geleid, In aansluu«ng aan deze WOOf'
den spreekt de t.l.l. van ,),,eelt bedongen• 
en wel" ter zake van of Cn verband met het 
sluUen" althans overnemen van een hv.v.r
overeenkomst"'., daann.ede er ke-nliik even
zeer op doelend dat het bedlngen. plaats 
had ttjdena onderhandeHngen, biJ welke 
partijen tot overeenstemm,ng zijn geko
men. mt de bewijsmiddelen. kan, nCet vol
gen dat bij de beal)rektngen, bij welke req. 
een voordeel zou hebben bedongen, JJ(lr
tien overeenstemming hebben bereikt met 
betrekkfflg tot het a.fslulten" altha.'flB over. 
nemen" 1JC1n een huurovereeen.komat. 

U Mei. 

- ArreBt van de Hoge .Raad. (Huurprl,lsbe
sluit 1940 art. 8) • ..._ Wat er zij van de 
atelHng, da'I het Prl,IUfl.bureau voor O. Z. 
bevoegtJ •ou tri,in den hoogst toeiaatbanm 
hv.urfWita Wn gestoffeerde en/of gem.eu
bUeerde kamera, ,ncltull.ef het gebf"Kjk 1'(1.n 

stoffering en meuMlaCr" vast te Btelleft., ,n 
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jetJer get><il heeft een •oda.mg be•hdt geen 
ten1g-werkende kracht. Het werkt eerst 
nadat .het door mededeHng aan bela.n,g
.he b benden ope,s.ba.a,, u qem,ao,kt. - Uit 
11,et- genelde ffflt, dat liet Pnjaenburea.u 
by beslutt van H A160. 19,t'1 een hoogst 
toelaatbaren .hu•rfJrll• '/&eelt 11tU1tgedeld, 
tJOlgt 41'8 flfet, dat de van 1 Felw. tot en 
mei 81 A11g. 19,t'1 ""8aen f,Klrti#en gelden
de 1&.tiur,w,la 011 'ladllel/de bed.nJ.O moet 
100t"den gesteld. ,t Na'V8fflber. 

Hypotheken. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijke besluit van 26 April 1922, 
Staatsblad No. 226, in zake tarieven voor 
hypothecaire verrichtingen. 

S. J 304. 9 Juli. Blz. 539. 
Indië. (Ned.) 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 19 Mei 1917, Staats
blad No. 404, houdende bepalingen be
treffende de Geneeskundige Raad van het 
Ministerie van Overzeeee Gebiedsdelen. 

S. J ao. u Januari. Blz. u. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko-

ninklijk besluit van 19 October 1gag 
(Staatsblad No. 463), houdende nadere 
herziening van de bezoldigincen en de sa
menstelling van het -personeel van de Di
rectie der Indische Pensioenfondsen. 

S. J 39. 17 Januari. Blz. 34. 
We~ houdende vutstelling van de 

heffing van een retributie over de vor
deringen en aanaprak~n in de zin van het 
Koninklijk bealuit van 6 Maart 194a 
(Staatsblad No. C 18). 

S. J 71. 16 Februari. Blz. 78. 

lndonesJë. 
- Besluit, houdende benoeming van A. H. 

J. Lovink tot Hoee Verteaenwoordiger 
van de Kroon in lndoneaii!. 

S. J 210. 19 Mei. Blz. 312. 
- Besluit, houdende goedkeuring van de 

aanvullingsbegroting van Indonesië voor 
het dienstjaar 194 7. 

S. J 215. 25 Mei. Blz. 315. 
- Wet, betreffende oprichting van de Ne

derlands-Indonesische Maatschappij tot 
Financiëring van het Economiach Herstel 
van Indonesië N.V. en verlenging van ga
ranties voor investering in Indonesië. 

S. J 217. 21 Mei. Blz. 315. 
- Wet. betreffende credietventrekking aan 

Indonesië. S. J 218. 27 Mei. Blz. 322. 
- Wet, betreffende machtiging tot het ver

etrekken door het Rijk van geldleningen 
aan Indonesië, c.q. tot het garanderen 
door het Rijk van geldleningen aan In
donesië resp. tot het aangaan van geld
leningen ten laste van Indonesië. 

S. J 219. 28 Mei. Blz. 322. 
- Wet tot bekrachtiging van een met toe

passing van het tweede lid van artikel 
183 der Indiache Staatsregeling vastge
etelde ordonnantie. (Hef.fini van opcen
ten op de invoerrechten in 1949 ). 

S. J 312. 13 Juli. Bis. 552. 

- Wet tot bekrachtiging van een met toe
passing van artikel 183, tweede lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnantie (Her.nening opcenten op ■pc
cifieke invoerrechten). 

S. J 536. 8 December. Blz. 1025. 
- Wet tot bekrachtigine van een met toe

pasaing van artikel 93 der "Indiache 
Staat.regeling" v&a1gestelde ordonnantie 
(Uitcifte van bankbiljetten van De Java
sche Bank ter waarde van vijftic cent, een 
pielen en twee gulden en vijftil cent). 

S. J 560. 14 December. ~- 1041. 
- Wet, houdende een voorziening in de zin 

van artikel 211 der Grondwet (Wet Sou 
vereiniteit:aoverdracht Indonesië). 

S. J 570. 21 Deceniber. Blz. 1051. 
- Wet, betreffende credietverstrckking aan 

Indonesië 1949. 
S. J 580. 22 December. Blz. 111S. 

- Wet, houdende vooaicning in de behoefte 
aan kugeld voor de Indc>ncsische dienat 
hier te lande gedurende het jaar 1949. 

S. J 581. 22 December. Blz. 1115. 
- Bealuit, houdende vaatatelling van de eed 

(verklarin& of belofte), af te leggen door 
de Hoge Conuniuaria Vllll het Koninkrijk 
der Nederlanden bij de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van In
donesië, alvorens hij zijn ambt aanvaardt. 

S. J 589. 22 December. Blz. 1200. 
- Bealuit. houdende machtiging aan de Ho

ge Vertegenwoordiger van de Kroon in 'ln
donesi~, om Ztjn waardigheid neer te leg
gen. 

S. J 594. 24 December. Blz. 1209. 
-Publicatie, houdend de plechtige ·afkondi

ging van de nieuwe rechtsorde, zoals deze 
is vervat in de door de Algemene Verga
dering van de Ronde Tafel Conferentie te 
's-Gravenhage op 2 Nctvember 1949 aan-
1enomen Mantelresolutie met ontwerp
overeenkomsten en briefwineling. 

S. J 600. 27 December. Blz. 1228. 

Inkwarilerlnr1wet. 
- Besluit tot verlenging van de machtiging, 

verleend aan de Chef van de Generale Staf, 
bedoeld in artikel 33 van de wet v:an 14 
September 1866 (Staatsblad No. 138) hou
dende bepalingen betrekkelijk de inkwar
tieringen en het onderhoud van het krijgs
volle en de transporten en leverantiën, voor 
de legen of verdedigingswerken van het 
Rijk gevorderd. · 

S. J 569. 21 December. Blz. 1050. 

InvaUdlitefts• en ouderdomsvenekerlng. 
- Wet, houdende wijziging van de Kinder

bij■lagwet voor invaliditeita-. ouderdoms.. 
en wezenrentetrekkera. 

S. J 141. a6 Maart. Blz. 184. 
- Besluit tot nadere wijziging ven het Ko

ninklijk belluit van 17 April 1923, Staata
blad no. 146 (,,Tariefbesluit V.O.V."). 

S. J 251. 11 Juni. Bis. 501. 
- Wet, houdende wijziging van de Wet tot 
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aanvulling van renten krachtem de Inva
liditeitswet. 

S. J 335. 21 Juli. Bh. 567. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 28 September 
19201 Staat.blad No. 760, tot vaatstelling 
van een algèmene maatregel van bestuur, 
houdende een regeling der premiebetaling 
door middel van dagaiegela. 

S. J 382. 11 Augustus. Blz. 812. 
- Bealuit, houdende nadare wijziaing van het 

Koninklijk besluit van 12 Mei 1939, 
Staatsblad No. 849, tot vastatelling van een 
receling nopens premiebetaling met be
hulp van zegelatempelmachines. 

S. J 383. 11 Auguatu&. Bh. 813. 
- Besluit, houdende nadere vaatatelling van 

de modellen der dagzegela, als bedoeld in 
artikel 3 van het Koninklijk besluit van 
28 September 1920, Staatsblad No. 760. 

S. J 412. 2 September. Bh. 840. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 13 Maart 1919, 
Staatsblad no. 107, tot uitvoering van ar
tikel 243 der Invaliditeitswet. 

S. J 458. 11 October. Bh. 960. 
- Besluit► houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 28 November 
1919, Staatsblad No. 791, tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur 
al1 bedoeld in de artikelen 3 7, derde lid, 40, 
eerate lid a en b, 40, zesde lid, 41, vierde 
lid, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87 in 
verband met artikel 409, 197, tweede lid, 
en 221, derde lid der Invaliditeitswet. 

S. J 498. 8 November. Bh. 995. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, ala bedoeld in ar
tikel 6, derde lid, der Wet tot aanvulling 
van renten krachtens de Invaliditeitswet, 
Staatsblad No. I 308. 

S. J 500. 9 November. Bh. 998. 

lnToerrechten en acc,Unsen. 
- Besluit, houdende verlenging van de tij

delijke opschorting van de heffing van 
het invoerrecht op ongebrande cacao
bonen. 

S. J sa. ag Januari. Bh. 48. 
- Besluit, houdende intrekking van de tij

delijke opschorting van de heffing van 
invoenechten op ruw epiegelglaa, draad
glas en vensterglas. 

S. J 56. 4 FebruarL Bh. 61. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de Ka

men van Koophandel en van organieatiea 
op het gebied van landbouw, handel en 
nijverheid, waarmede ingevolge artikel 4 
van de wet van a8 Juni x935 (Staatablad 
No. 381) voor het benoemen van bui
tengewone leden der Tariefcommissie 
overleg moet worden gepleegd. 

S. J 65. 9 Februari. Bh. 70. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

atelling van eni&e wijzigingen en aanvul
lingen in het tarief van invoerrechten. 

S. J Sx: 18 Februari. Blz. u4. 
- Besluit, houdende intrekkinc nn de tij

delijke opschorting van de heffing van 

invoerechten op mut, petten, mutaen en 
baretten. 

S. J :u7. a3 Maart. Bh. 175. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

stelling van enige wij2:igingen en aanvul
lingen van het tarief van invoerrecht.en. 

S. J 2 70. 24 Juni. Bb. 366. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent teruggaaf van accijm voor suiker, ge
bezigd voor de bereiding van eetwaren en 
dranken, die naar het buitenland worden 
uitgevoerd. 

S. J 475. 28 October. Bh. 985. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

■telling van enige wij.zigingen van het ta
rief van invoerrechtenF .zomede herziening 
van een tijdelijke opschorting van de hef
fing van een invoerrecht. 

S. J 504. 18 November. Bh. 1005. 
- Be,tluit, houdende intrekking van de tijde

lijke opschorting van de heffing van in
voerrecht ten aanzien van wollen weefsels. 

S. J 505. 18 November. Bb. 1008. 
- Beeluit, houdende verlenging van de op

achorting van de heffing van enige invoer
rechten. 

S. J 534. 7 December. Bh. 1024. 
- Bealuit, houdende instelling van een ge

riefkantoor en aanwij2:ing van een weg, ala 
bedoeld in ,artikel 38 der Algemene Wet 
van 26 Augustua 1822 (Staatsblad No. 38). 

S. J 556. 13 December. Bh. 1040. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

stelling van enige wijzigingen en aanvul
lingen van het tarief van invoerrechten, 
hetwelk deel uitmaakt van de Nederlands
Belgiach-Luxemburgae douaneovereen
komat. 

S. J 591. 22 December. Bh. 1201. 

Jachtwet. 
- An-eat van de Hoge Raad. ('1achtwet 19!1 

art.11), -Ten on.rechte heeft de Rb. aa.n
genomen" dat" wan.neef' door het hoofd van 
de glaataelvke 110Htie op grond van het 
eef'ste Hd van art. 11 .Tac1&twet 19!8 de 
Jachtacte f8 ifl{1firokken" het beroep" dat 
volgen, het tweede lid van dit art4kel 
openataat" de kracht van de beachik'ldnu 
opachort. - (Anders: Acw.-Gen. Lafl(Je
'ffl.efer). !8.Tv•l 

- An-eat van de Hoge Raad. (Bf'. art. 55; 
Bv. artt. 318, ~4!1, IS8" 159; Jachtwet 19!8 
art.!}, - Req. klaagt" dat de Rechtb. ten 
onrechte zou hebben aanoenomen dat be
machtioen van ioUd tea gevolge van een 
toevalHae omatandloAeid {nl. doof' mwldel 
van een hengel met 1&aak} ook ,.,bemach
tigen" daaf'van 4n den .e4,a, van art, S 
Jachtwet 19!~ R:OU uitmaken. De grief 
miat feUelijken grondslag omdat de Rb. 
Jllut '/teelt aa.nget'IO-m.en" hetgeen zf op 
grofld van de gebezigde bew(Jnniddelen 
ook kon aannemen~ dat &ij verdachte de 
bed,oèl4ng om tdld te bemachtigen aanwe
;dg '8 geu,eeat. - De Rechtbank heeft 1'lt 
de beu,iSffl.Wdelen kannen a/leitl,fm" da.t 
-,-eq. en tdemand anden het was die te 
MO'ntfoort in de Grote Gracht de tmlde 
eend heeft bemachtigd en deze verval-
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gem heeft gedood" kunnende in de cas
satie-procedure ntet 1.00rden onderzocht 
of zij djt terecht heeft gedaan. - Het als 
geschonden vermelde art. !4!, tweede lid 
Bv. geldt slechts voor het feit in zijn ge
heel. - Het kan aan een doelmatjge oe
dachtengang beantwoorden" dat de Rech
ter eerst felt en verdachte .strafbaar ver
klaart en venx,lgena overweegt u-aarom 
ook een betoog van den raadsman" dat er 
een grond tot uitsluiting der strafbaar
heid zou zijn, niet opgaat. -Het jagen" dat 
in strijd met art. l Hd 1 der Jachtwet 
19!3 op grond van een ander geschiedt en 
tegelijkertijd jn atrlJd met het verbod van 
art. !0 dier wet op Zondag plaats heeft" 
levert njet één feit in den zin van art. 55 
Br., maar twee aamenloJ)ende feiten als 
bedoeld in art. 57 Br. op. -Inderdaad hou
den enige tot bewva gebezigde verklarin
gen in, dat het f ei,t gef)leegd zou zijn te 
Breukelen-Nijenrode, doch dit '8_. zoals 
uit het proces-verbaal der terechtzitting 
en den verderen inhoud van het vonnis 
met volkomen duidelijkheid blijkt" een 
mi.aalag voor Montfoort" zodat het daar
tegen gerichte middel ondeugdelijk '8. 

· 8 November. 
Kanselarij rechten. 
- Besluit, betreffende de inwerkingtreding 

van de Wet op de Kanselarij rechten 1948 
(Staatsblad No. I 481). 

S. J 554. 9 December. Blz. 1040. 

Kastelenstichting. · 
- Wet, betreffende de regeling van de gel

delijke aansprakelijkheid van het Rijk 
voor het beheer van de Nederlandse Kaste
lenstichting, gevestigd te '11-Gravenhage. 

S. J 618. 30 December. Blz. 1239. 

Kerkgenootschappen. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Wet Kerk

genootschappen art. 9; Alo. Pol.-verorde
ning gem. Hasselt art. 10). - Het voor
schrift in de gemeenteverordening_. dat 
het verboden ia op of aan den OJ>eAbaren 
weg een toespraak te houden moet aller
mimt naar het spraakgebndk aldus wor
den verstaan" dat het verbod zich mede 
richt tegen het houden e1ter godadienst
oefenjng. Veeleer ja aannemelijk, dat àe 
gemeente-wetgever niet heeft w'1len tre
den in een onderwerp, waarin reeds door 
de wet is ooomen. De Ktr._. oordelend dat 
het voorschrift --mede omdat het houden 
van een toespraak welke het karakter 
heeft van een godsdienstoefening of een 
onderdeel daarvan '8", heeft aan voor
meld voorschrift een onjuiste uitlegging 
gegeven. - Nu de rechter de vraag, of de 
door req. geh-Ouàen toespraak inderdaad 
het karakter ener godsdienstoefening 
heeft gehad, onbeslist h«lt gelaten moet 
de zaak naar de Ktr. worden terus,gewe
zen. - Het middel kJagend, dat de Ktr. 
oordeelde_. dat de plaats waar de ,.toe
spraak"werd gehouden, ,a.tet een besloten 
plaats was als bedoeld i,a. art. 177 Grond
wet_. kan geen doel treffen daar bij de bo-

ven vermelde uitlegging der gemeentever
ordening, 'deze vraag niet ter zake kan 
zijn. 1 November. 

Keurenwet. 
- Koninklijk bealujt. ( K eurenu-et art. ! ; 

Wegenwet art. !5). - De bepaljng jn een 
polderkeur: J&et la verboden de dijken 
en de niet-oJ)enbare wegen binnen de s,ol
der gelegen met nl- en motorvoertulgen 
te berijden_. anders dan door of ten be
hoeve van ingelanden" is als een gedeel
telijke gesloten.verklaring van wegen jn 
het belang van hun imtandhouding en 
bndkbaarheut aan te merken en betreft 
derhalve een punt" waaromtrent, zij het 
dan slechts ten aanzien van moton/t114-
gen" bid het Motor- en Rijwlelreglement 
'8 ·voorzien. Derhalve '8 deze bepaljng in 
strijd met art. 8 lid 1" der Keuren.wet en 
kan hierKit dus geen beperking van het 
gebndk der wegen voortvloeien_. dje te11 
onrechte in ~ legger is opgenomen. 

5 Februari 
Kieswet-
- Wet, houdende wijziging van de kieswet, 

de gemeentewet en de wet van i: Maart 
i:946 (Staatsblad No, G 4i:), alsmede een 
bijzondere voorziening met het oog op de 
in een tweetal gemeenten in i:949 te hou
den gemeenteraadsverkiezingen. 

S. J 70. 16 Februari. Blz. 77. 
Arrest van de Hoge Raad. (Grondwet 

artt. 11!-1!5; Besluit F !78 art. !) . -
Van de in het Besluit gevolgen van het 
huwelijk met m}andige onderdanen N-r. 11 
van 11 Nov.1945, B. F !78" getro!Jen voor
ziening kan niet gezegd worden, dat zij 
door de toenmalige omstandigheden zon
der het herstel van de samenwerking tus
sen de Kroon en de Btaten-Generaal af te 
wachten njet geboden kan zijn geweest, 
ook al was herstel van die samen.werking 
spoedig te verwachten. De stelling" dat 
het Besluit niet verWndenà ia" moet dus 
worden verwor.r>en.. !5 Mei. 

KlnderbUs1agwet.. 
- Wet, houdende wijziging van artikel 35, 

fCrate lid, der Kinderbijslagwet. 
S. J 8. 5 Januari. Blz. 9. 

1
Wet, houdende nadere wijziging van de 
and- en Tuinbouwongevallenwct :19:aa, 
an de Ziektewet en van de Kinderbij

slagwet. 
S. J 35. i:3 Januari. Blz. 34. 

- Besluit tot hernieuwde vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, der Kinder
bijslagwet. 

1 S. J 206. 13 Mei. Blz. 310. 

1 Besluit tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in u
tikel 10 der Kinderbijslagwet voor invali
Jditeita-1 ouderdoms- en wezentrekkers. , 

S. J 349. 1 Augustus. Blz. 748. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de 

Kinderbijslagwet. 
S. J 588. .22 December. Blz. 1200. 
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KonlnldQk Huls. 
- Wet, betreffende het inkomen uit '• Rijb 

kas van Hare Koninkli_ike Hoogheid Prin
ses Wilhelmina der Nederlanden. 

S. J u. 5 Januari. Blz. 13. 
K.oophandeL 
- Wet tot vervallenverklaring van de bezet

tingsregeling en wijziging van de bepalinc 
in het Wetboek van Koophandel betref
fende de termijn van bewaring van boe
ken, bescheiden en balamen van bedrijven. 

S. J 545. 8 December. Blz. 1034. 

Kraam,elden. 
- Besluit, houdende nadere vaat:ltelling 

van de tijdstippen, tot welke van Rijb-
wege kraamgelden en bijzondere toesla
gen op bepaalde sociale verzekeringsren
ten worden verstrekt. 

S. J 10:1. as Februari. Blz. 145. 

Kraokzlnnlgieoverpleglog. 
- Besluit houdende reorganisatie van het 

Krankzirmigengesticht • .Licht en Kracht" 
te Assen. 

s. J 109. 10 Maart. Blz. 155. 
- Besb.ût. houdende reorganiaatie van de 

Stichting ,,Rosenburg'' te 's-Gravenhage
Loosduinen. · 

S. J 164. 6 April. Blz. 197. 
- Besluit, houdende reorganisatie van het 

krankzinnigengesticht ,,Hulp en Heil"• te 
Leidschendam. 

s. J 259. 17 Juni. Bis. 349. 
- Besluit. houdende vaststelling van rege

len omtrent de inrichting "Sanatorium 
Berkenoord" te Nijmegen. 

S. J 300. 4 Juli. Blz. 537. 
- Besluit, houdende reorganisatie van de 

,,St. Bavo-Stichting" t.e Noordwijkerhout. 
S. J 398. 18 Augustus. Bls. 823. 

- Besluit, houdende reorganieatie van Huize 
,,Sancta Maria" te Noordwijk/Noordwij
kerhout. 

S. J 399. 18 Augustus. Blz. 824. 
- Besluit, houdende reorganiaatie van de 

Psychiatrische Inrichting "Maasoord" te 
Rotterdam. 

S. J 402. 23 Augustua. Blz. 826. 
- Besluit. houdende reorganisatie van de 

Psychiatrische Inrichting "Dennenoord" te 
Zuidlaren.. 

S. J 507. 22 November. Blz. 1009. 
- Besluit, houdende reorganisatie van de 

Psychiatrische Inrichting "Veldwijk" te 
Ermelo. 

S. J 508. 23 November. Bls. 1009. 

Land■ en Tnlnbonwongevallenwet. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de 

Land- en Tuinbouwongevallenwet 19aa, 
van de Ziektewet en van de Kinderbij
slagwet. 

S. J as. 13 Januari. Blz. a4. 
- Wet, tot wij.sigîng der Ongevallenwet 

19n en der Land- en Tuinbouwonaeval
lenwet 1gaa. 

S. J g8. as Februari. Blz. 141:. 
Besluit. houdende vaststelling van een 

algemene maatregel van bestuur, als be-

doeld in artikel :ic eente lid, der Land
en Tuinbouwongevàllenwct 1gaa. 

S. J 1:74 g ApriL Blz. a50-
- Beeluit, houdende nadere wijsicing van 

het Koninklijk bealuit van 26 Januari 
1923, Stbl. No. 2 5, tot vaatltelling van 
een a]gemene maatregel van bestuur, al■ 
bedoeld in de artt. 17, eerste en tweede 
lid, en 25, sub b, der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922. 

S. J 250. 10 Juni. Blz. 345. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 20 Auguetua 1928, Staatsblad 
No. 338, houdende vaststelling van een al
gemene maatregel van be■tuur, als bedoeld 
bij de artikelen 99 en 100 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. . 

S. J 328. 18 Juli. Blz. 564. 
- Besluit, houdende vaatwtelling van het 

tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 25 Februari 1949, Staat:ablad No. I 98, 
tot wijziging der Ongevallenwet 1921 en 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922. 

S. J 377. 11 Augustu1. Blz. 810. 
- Besluit tot vaatatelling van een a]gemene 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 95a, tweede en vierde lid, en 95e 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922. 

S. J 381. 11 Augustus. Blz. 812. 

Landbonwultvoerwet.. 
- Bealuit, houdende vasbtelling van nadere 

recelen met betrekking tot de uitvoer van 
late conaumptie-aardappelen. (Uitvoer
contr61ebealuit 1949 (Late Consumptie
aardappelen). 

. S. J. 120. 15 Maart. Blz. 563. 
- Wet, houdende aanvulling van de Land

bouwuitvoerwet 1938. 
S. J 334. 21 Juli. Blz. 567. 

- Besluit, houdende aanvulling van het Uit
voercontr61ebealuit 1948 (Kaas), Staatl• 
blad no. I 289. 

S. J 419. 6 September. Blz. 886. 

Land- en tul11bouwwlnter1cholen. 
- Besluit tot wijziging van de reglementen 

voor de Rijka-land- en tuinbouwwinter
scholen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 11 Maart 1925 (Staat:lblad No. 68). 

S. J 462. 14 October. Blz. 972. 
- Besluit ter bekendmaking van de teksten 

van de reglementen voor de Rijksland- en 
tuinbouwwintencholen. 

S. J 592. 22 December. Blz. 1203. 

Landoorlogreglement. 
- AJTeat 1'0-n den HOl}fffl Baad. (B. W. art. 

1693; Bealuit Ma.terleele Oorlogaacllad.en 
194S a.rt. 1; Land.oorlogreglement a.rt • .U). 
- Het Bealuit op de Ma.terieele Oorloga
achaden 194S heeft allerminst de atrek-
ling om 'IJef'kf'egen. rechten op 'IJef'goe
din.g -van achade te-njet te doen.. - WU er 
B1JNlke zijn van oebondenheul van den 
Btaa.t, dan moet de Du-ectmw ~ alleen 
dJ-n. 01Joetreden. voor en namen., den. 
Btaa.t, doch tevens het recht hebben ge-
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had den Staat te Wnden. Zulka ia met 
het geval" nu zijn optreàeff" op eis van 
den 'bezetter" 'blflkba.ar m hoofdzaak 
strekte om dtena 'belangen te dienen en 
geen steun 11enn-0cht te vinden. m de 
taak hem toegevallen naar art. ,IS. - Uit 
art. 1698 B. W. 1'0lgt" dat bil on1'et"achlll
digde 'betaling aan ~nd. die" hoewel 
optredend als 1'ef"tegen.-woordtger van een 
zedelijk Hchaam" het recht m'8t dtt te 
1'et"binden. het Hchaam .-elf gebonden. IB" 
voorzover het door diens optreden werke
HJk ia gebaat en dus ook Cn zover Caoe
volge art. 1l95 gehouden, '8 tegenover 
hem die on.wrachulcUgd n,eeft betoald (af
wijkend Proc.-Gen. Berger~. 

8 April. 
- Uitspraak van de Bijzondere Raad van 

Oasaatie. (Br. artt. 8" 10!; Wet B.O. art. 
99; Landoor'logreglement art. 81; UUleve
riff.DBwet art. 1). - Art. 99 sub ! 0 der Wet 
R. 0. moet geacht worden t.a.v. de taak 
van den Bijz Baad van Oassatie een uit
breiding te hebben ondergaan in dien dn" 
dat hem '8 opgedragen, de sententies der 
1>1,lz. gerechtshoven eventtteel ook te toet
sen aan de in aanmerking komende" voor 
hun rechtspraak beal'8seflde" nonnen van 
Internationaal recht. - Wat re ook zij van 
de betekenis van het techn'8che apet,iall
teitabeginsel a.la nonn van verondersteld 
aan1'Ullend gewoonterecht in gevallen van 
stilzwijgen van een AOrmaal uttievennos
tJerdrag, in elk getJal wflst nlets er op" dat 
en de (uitweng weergegeven) interge
allieerde documen:t4tie en praktf,lk met be" 
trekking tot de wederzl,Jd.se overlevering 
van ",oorlogsmiadadtgerr' te,, berechting 
ter plMtse hunner mistlrllven, dit begin
sel stilzwijgend gemcorJJQreenl zou moe
ten -worden geacht. - Art. 7 der Uitleve
ringswet biedt Cn deze geen g,·ond#ilag de 
niet-ontvankel\lkhefd -van den Proc.--Fls
oaal met ~vccea in te roepen. De Ned. 
rechter behoeft geen bezwaar te maken 
tegen berechtfng -van temend" die in a.fwV
ktng van de Ned. opvatting zonder spe
cwlfteitsooonooarde door het buitenland 
a.an Nederland zou zijn uitgeleverd. Bo
vendien Hut de geheJe materie der Inter
geallieerde 1"tleverl.ng van nattonale en 
internationale J)orlogsm'8dadigers'" lnli
ten het terreCn. der Uitleveringswet. omàa.t 
het hier Ju'8t tJlplach poHtieke misdrijven 
geldt. - Op uredes-spionnage zijn àe voor
schriften omtrent oorlog8rechtelfike 
spionnage, vervat ln afd.! h/dst. ! Land
oorloureolemen.t" niet" zelfs niet bij wijze 
van analogle toefJ(l,8selUk; zodanig optre
den valt uitsluitend ondef' het nattoftale 
strafrecht van den benadeelden staat. -
De namens req, Cngeroepen, door de Ned. 
wet wor toepa,alrin11 van het naUonak 
strafrecht ,ngewerde gel{JkstelHng van 
een periode van dreigenden oorlog met 
den oorlogstoestand, vennag In geen geval , 
uitbreiding te geven aan het -volkenrech- .. 
teli,Jk begrip van oorlogsspionnage. - Art. • 
31 Landoorlooreglement geldt alleen ooorr 
miUtairen. - Sf)tonnage in den zin van dat 

aitikel is alleen dan aanwe:no" wanneer de 
h ndelingen zijn gepleegd ,n de operatie-
z ne van een oorloll'VOerende. - Het op
z tteliJk een enveloppe met mmtaire ge
gtve11s, 11,-aan,an" naar req. w'8t" àe ken
ntsoevi:ng voor àe Du,tae oorlogvoering 

i
n belang zou zijn" van derden in ont
ngst nemen ter doorzendinD aan den 
ruchten Duitser Dr Otto Butung en -.et 

d t doel die enveloppe in zijn woning lie
u,aren en verbergen, is reeds het voltooide 
dplict van h-ulpverlening aan den vijand. 
Ii et antwoord op de waag ot iemand door 
'bppaalde ha-n.delingen den ""Jand hulp 
h,eeft verleend in den ~n van art, 10! Br. 
i,$ niet athan'loeUJk van het uitetnàel#Jk 
r~aultaat, noch van de doeltreffendheid 
*n die hulp, maar veeleer hiervan of de 
dioor hem gepleegde handelingen ten tijde 
-qan het l)legen ervan door eten vijand ge
*ht werden in htlt belang van zidn oorlog .. 

iering te zijn - hetgeen in het alge
een reeds beslissend ia - e~ of die han
li.ngen 11erioht waren op een reaultaat, 

~at, objectief bezien, de Duitse ooriogooe
fing kon dienen.. !7 Juni. 

- Uitspraak van de Bijzondere Raad van 
Cassatie. (Br. art. ,f.!; B.B.8. art. B7a). -
qp aan het Duitse militaire strafrecht on
~erworpen personen zijn de begin.telen van 
liet, 1Mt betreft de regeling van het ~mb
teliJk be-vei aan een redelfjken standaard 
ipOldoende" Duitse reclt.t van toepassing. 
-t- Het bewezen verklaarde In brand Bte
~n -van 11,-oningen in verband met aabo
~aoe aan de spoorlijn heeft het Hof te
tte.cht geqvalificeerà als oorlogBmiadrllf in 
den dn van art. 6 (b) van het Handvest 
wn Londen" aangezie~ het ojllevert Jl,e
-tastation not Juati/ied bJI military necea
JtitV' en te-vena achendi.ng art. 60 Land
oorlooreglement. Daaraan staat niet in 
tien weg, dat aan req. niet ia tela3tege1egd 
tjfat h'I zich van de atriJdlghcld van zijn 
l,ra.ndstichting met de wetten en gebnii
ken van den oorlog bewust '8 geweest" 
t1ange:rien art. !7a B.B.B. het vereiste van 
9pzet des daders in deze schakering van 
'heWU8tzijn van wederrechtel(fkkeid niet 
~ls een der elementen van het misdnJf 
ftelt. - Daaraan sta.at evenmin in den 
f'eU, dat er in. milttai~e reglementen be~
~ingen voorkomen" dte de f-n de sententie 
tJerecht gewraakte àaden schijnen toe te la.
fen, zoals § S58 onder ( e) U.8. Balric Field 
.ptanual, en àat er schrijvers z1Jn zoals 
pppenheim-Lauterpacht, d(e dergelijke 
~den toelaatbaar verklaren. - Het Land
oorlogreglement biedt generleC aanlono
'fnngspunt voor de stelling, àat zodanige 
maatregel toelaatbaar geacht kan tDOf'den" 
pok wanneer er geen deugdelijke aanwij
Mngen ::#jn -van collectieve verant-woorde-
11,/khewl -van het betrokken dorp of stad 
voor den alclaar gepleegden ven-aderlijken 
aan-val. -Het bestaan van bei,aal.de voor
~hrlften in militaire regleme11ten. kan in 
~t algemeen nomt we_ttigen als _oorlog•
lt;";bnd~ een optreden" dat door een ver-
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drag wrboden 100rdt -verklaard. Zelf• ,n
dien I 358 off.der (eJ U.B. B4'ric Field Ma
n-ual een ru,mere strekking mocht hebben 
dan de Raad bereid w er m te lezen, zou 
de in dat geval door het voorschrift ge
dekte brandstichting een oorlog11111,l.&df"llf 
blijven. - Dit brengt echter n,et noo<Ua-

• kelijk mede dat req. ook behoort te wor
den gestraft. In gevaUe" als het o-n.der-
11.a.vtge ka.n ,ngeroepen worden het ver
weer dat het de dode,- onbekefld was ,,ila,Ba 
der Befehl des Vorgesetzten ebie H anä
l•ng betrof, welc1&.e dn m,Htäriach.en Ver
brechen bezweckte». De aanvaardbaarheid 
van dtt verweer is enen:ijdB afhankelijk 
van àe ontw4kkeHng en militawe DOBiNe 
van den dader en anderzl,ldB van deft aard 
der gepleegde (laden, ,n welk laatste ver
band b.v. het doden. van Ofl.Bchtlldige bur
gers voor ieders zedelijk oordeel een veel 
ernstioer karakter draagt dan het -venue
len van dgendommen. - In het onderha
'Vige ge'IXJl echter had het beM,~tzijn van 
het naar oorlogsrecht miBdad,ge ka.rakter 
van z1J,-r& daad bi} dezen dader - een DO· 
Htieman van geen ondergeachikten rang 
.- niet aanwezig mogen wordew. geoor
deeld-. - Beq. on~"lagen van alle rechta
verwlS,,ng. 6 Juli. 

- Uitapraak van de Bl,lz. Baad van Oa,aaa.
tie. (B.B.B. art.17a; Landoorlogreglement 
art. 50). - art. 50). - Deelnemen van 
.Dtdtaer behorend tot B.D. aan ezecu.tiea 
van peraonen, n,et in een strafprooea ter 
dood veroordeeld. RepreaaUlea en zoge
naamde rezwesaüles. Doden vaa. gijzelaars 
in elk geval een oorlogam'8dtilf. Beteke
nu van het be-waistzifn van wederrechte
lijkheid bv het misdriff van art. !7a 
B.B.B. Ten onrechte door Hof rekening 
gehovden met aan anderen verleende Ju
bile1imgratie. 17 October. 

- u«u,waak van de BiJz. Baad van Oa.a.sa
tie. (B.B.B. art. !7a; Landoorlogregle
ment art. 50). - De a,ogenaamde repd
aaille tegen OMChuld,gen ( zoals in caau 
het doàen daarvan) kan noch als daad 
,xin weerwraak, aoch ala daad van af
schrikki.,.,g, ndch uit het oogpu.nt -van de 
praktijk van gijzeling worden gerecht
vaardigd, ook al wordt de maatregel al
leen toegepa.at -na vergeeJae JJO{JVI.Uen om 
de daders op te BJ)Oren en te straf/en en 
al 100rdt geaCreefd naar een geCOMtt"Meer
de ..,et,efl,redigheid". - Mo«venng van. de 
.eraf oggeleod aan Duitser die oorlogs
miadrijwn en miBdt"WWft. tegen de men•e
lvkhetd pleegt (moorden en mlshandeHn
gen). 17 October. 

- Uitspraak -van de Bijzondere Baad van 
Caaaa:tie. (Br. art. U; B.B.8. art. 17a; 
Landoorlogreglem.ent art. 60). - Beroep 
op ambtelijk bevel door .O-it.te mtHtmren. 
Uitweriqe tdteenaetting 1)(1,fl. het Btaffd
Pl'flt ,xin de B. B. 11. O. t.0.11. de wor 
D&dtae mUita.irea oeldende jHJr. ,6'7 1)(1,fl. het 
Duitse Militalre Strafwetboek. Ook in 
Duitaland oolà . •iet de regel .,.BeJeM iat 
Befehl'~; ware dit wel zo geu,eeat" dan aou 
een l)eroep op die reoeJ ntet nnnea ba-

um. omdat illan dat .Dtdtae Btrofrecht be
neden een redelifken standaard zou blij
ven en daarom door deft n«et-Dvitaen. 
rechter niet :iou worden toegepa.at, - Als 
zogenaamde re,weaaUle '8 het doden van 
onschuldige burgera ontoelaatbaar, als ,n 
strl,ld met de elementaire be~nselen van 
het volkenrecht. Daaraan doet met af 
dat de leer, dat d't wel toelaatbaar '8, zelfs 
door bepaalde mUita,re gerechten. na deft 
laataten wereldoorlog tot op zekere hoog
te is o'Ve1"genomen.. In die overneming 
kan alechta worden gezien een niet zelden 
voorkomende m'8kenning door militairen 
van grote mogendhedeft van de grond
slagen van het moderne oorlogarecht" te
gen welker 7,n.'8kenning de Ned. rechter 
J)t'incipieel stelHng moet nemen. - Mot'-
11ering van de op te leggen atrof. 

5 December. 
- U«tapraak van de Bijzondere Raad w.n 

Oaasat«e. (B.B.8. art. 17a; Landoorlog
reglement art. 50). - BepresaUlea en zo
genaamde represailles. Beroep van req. op 
het feit dat de door hem gedode personen 
reedB tevoren standrechtelijk waren ter 
dood veroordeeld" waarbif de e~ecutie 
werd opgeachort" totdat een aabotagedaad 
àe noodzaak van represaille meebracht. 
- Het volkenrecht ontzegt den bezetter -
in beg,n.Bel - n,et de vrijheid om ,n-wo
ners van, bezet gebied wor daden, die de 
vetlighetà zijner kriJgamacht bedreigen na 
een behoorlijk gevoerd, onderzoek ter dood 
te -veroordeln ,en daarna. zulk een vol
ke11rechtel1Jk regelmatig vonnia henif 
teratond, he"V na Ja.et intreden van latere 
g~&eurteniaaen, zoala sabotagedaden te
gen die kriJg8ffl4Cht" te ezecuteren. - De 
strafbepalingen van de Verorden,ng 
0f)efl.bare Orde 19l3 (Verord.blad No. 1" 
194SJ hadden alleen op gronà van volken
recÄtelijke normen door Ja.et vijandelijke 
•iHtmre gezag kanne• tv0ràen uitge
vaardigd. Indien de ongeldägverklaring 
-van zodanige strafbepalingen met tef'Ug
werkende kracht de verdere strekking 
mocht hebben, aa.n den bezetter,.,., Ja.et al
gemeen de vtiJlt,etd te ontzeggen, z·l,1n 
atrildkrachten door atrafbedreigingn te
gen aanslagen en f8'telijke verzetsdaàen 
te beachennen, zo• aan de aantekening, 
gesteld naast àe vermelding van de Ver
ordening 1" 19,U op li;at B ,xin Ja.et Be
sltrit Bezett«ng.t1naotregele71, ( ,nhovdend 
dat ,rij geacht moeten toordea n,mmer van 
kracht te dJn geween),. ·als met 11.et vol
kenrecht In strijd, rechtskracht moeten 
worden ontzegd. - Bf.J rechtspruak over 
vreemde oorlog~'8dadigers moet alleen 
het geachreven en onoeaèhreven oorloga
recht maatstaf van beoordelino zijn, -
Noch de .D111tae Verordening Openbare 
Orde 19U, met haar onjldaten lel1"Slatie-

. -ven grondslag en ha.ar te rv.ime strekkÁng, 
nàch de daarop betrekk'no hebbende aan
tekening op liist B van het Ned. Besl'lrit 
Bezettingsmaatrec,elett kan ten dease lHI
N van beoordeHt1g drift,,· àe toelaatbaar
heid der dood1'0flnisaen, op welker be-
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staan req. dch beroept om de op zichlt:elf • 
en als zodanig wederrechtelijke represail
les te verdedJgen" kan enkel en alleen be
oordeeld worden op den grondalao van het 
internationaal oorlogsrecht. - Recht van 
defl. bezetter om -verzetadaden met den 
dood te atra,ffen kan niet worden. erkend 
in gevalkm" waarin die venetadaàen zich 
richtten tegen - en er een rechtstreekB 
verband bestond tussen die venetsdaden 
en - hanàelmgen des bezetter,., d~ zelve 
enistige schendingen van het wlkenrecht 
waren. - De in de sententie workomen
de weerlegtl«ng van reqa 11erweer is niet 
voldoende met reden.en omkleed. 

s December. 

Leningen. 
- Wet, houdende instelling van achuldre

gisters voor geldleningen ten laste van 
het Rijk. 

S. J 23. 13 Januari. Blz. :.13. 
- Wet, houdende regelen nopens het be

heer van schuldregiaten voor geldleningen 
ten laste van het Rijk. 

S. J 529. 30 November. Blz. 1022. 
- Wet, houdende vereenvoudiging van de 

wijze van uitbrengen van czploiten aan 
het Grootboek 1946 en aan enig Schuld
register voor ,:cldleningen ten laste van 
het Rijk. 

S. J 558. 14 December. Blz. 1041. 

Levensverzekeringbedrijf. 
- Besluit, houdende ongegrondverklaring 

van het beroep van de Hollandsche So
ciëteit van Levensverzekering N.V. te 
Amsterdam inzake uitoefening van het le
venaverzekeringabedrijf. 

S. J 305. 11 Juli. Blz. 539. 

Luchtbeschermlngsongevallenfonds. 
- WetJ houdende intrekking van het be

aluit tot instelling van het Luchtbescher
mingaongevallenfonda. 

S. J 78. 16 Februari. Blz. 116. 

Luchtvaart. 
- Besluit tot wijziging van artikel 9, lid 2, 
van het ,,Luchtvaartbesluit 1932" (Staats-

blad 1933, No. 45). 
' S. J 531. 6 December. Blz. 1023. 

Meetbrlevenwet. 
- Besluit, houdende vaststelling van een al

gemene maatregel van bestuur ala bedoeld 
in artikel 7 van de Meetbrievenwet 1948, 
Staatsblad No.• I 492 (Meetbrievenbesluit 
1949). 

S. J 415. 5 September. Blz. 841. 
- Besluit, houdende vaststelling van de da

tum van inwerkingtreding van de Meet
brievenwet 1948, Staatsblad No. 1492 en 
van het Meetbrievenbesluit 1949, Staats
blad No. J 415. 

S. J 471. 25 October. Blz. 981. 

Medisch Tuehtreeht. 
- .A.n-eat van de Hoge Raa4.. (Wet Mediach 

Tuchtrecht art. I; Begl • .Medfach Tucht-

icht artt. 88. 91). - Voor overeenkom
, ge toepa.a"'ng van art. 38" ingevolge 

a.rtt. 91 en 87 Regl. Medisch Tucht
rf1cht en oploa8'no van geschUlen.. in ho
ger beroe11 '- slechts plaat,., indûm dat 
beroe,11 100rdt fnoeateld door een ander 
dan de peraocm" over 1Dfen. '- gelüaa.gd. 
en niet" fndtefl. die per.soon zelf het be
rt,epschrift heeft ingediend. ( Anders 
..4.dv.-Gen. W#,lnveldt). - Het tweede 
*iddel kan niet alagen, omdat het slechts 
aanta.at den eeraten grond van de bealia
sf,ng en deze een tweeden -:- niet bestre
den - zelf atandjgen grond bevat. Äd'V.
qen. W\fn-veldt : In het algemeen heeft 
~ dienatverl>and 'V(ln een tandarta en 
een tandtechnfker een zeer bedenkelijke 
al,Jde, doch tot volstrekte afkeuring daar
van kan eerat worden overgegaan" in
dien feitelijk vaatataat, dat de Vf1fheid 
van dien tandarts gebonden '- door 11er

i,lkhtingen" welke -uft zi;n ar'beuuverhou
ding ooorwloelen. 4 Feb""'ri. 

- Arrest van den Hogen Baad. (Wet Me
d,sch Tuchtrecht art. 1.) - Bekracht1-
qing (met verho"'11,g van de boete) van 
de beschtkkfng van het Med. Tuchtcol
lege door het Hof, hetwelk daar bv -
a.ndera dan het Tvchtcollege - nog twee 
~nten van de klacht als het -verlrouwen 
chulermijnend aannam. - Onzekerhefd 
wat het Hof t.o.1'. twee andere J)Knten. 
van de klacht heeft bedoeld. Besltsstnu 
niet -naar den ma van het Regl. M ed. 
1/'uchtrecht met redenen omkleed. - De 
stelling, dat door het berekenen van een 
,e hoog honora.rium het 11ertrouioen. in 
den stand der geneeaku-ndfgen ntet kan 
worden ondenn#,lnd" kan in haar alge
meenheid met worden aanvaard. - Nlet
fno.chmemfng van een beroepsregel (fn 
dezen: geen huls bezoek door speciaJtst 
zonder wora.fgaa,nd 011erleg met behan
delend geneesheer) '8 niet steeds aJa zo
danfg een handeling welke meergenoemd 
vertrouicen ondennf,rnt. - V ermetiQing 
van •, Hof• beaohl~ng en venoij.dno 
nao.r een ander Hof. - Adv.-Gefl.. Wifn
veldt concludeerde tot vernieti"'ng en af-
wl,Jztng van de klacht. JS Maa,rt. 

Merkenwet. 
.......i Arrest van de Hooe Raad. (Merkenwet 

an. 10; Fw. arl. 131). - Het Bof, oor
delend, dat de merken fn hoofdleaa'k over
een.Btemmen, 1uJ4 de door de Rechtb. uft
gesproken ntetfgverklanng te bekrachti
gen. - Het tweede middel !aalt reeds 
hterom.., umdat daarbij niet wordt geateld" 
dat de partij, MM nratfance van betaling 
tDS8 verleend, metterdaad in de oorige 
fnatant~, zonder medetll-erktng van den 
bewind-voerder '- o,11getreden; dlt 'OOlgt 
niet utt het enkele fmt, dat tn d'e instan
ties de bewindvoerder niet fn het ged4ng 
fa geweest. - Zie concl . ..4.dv.-Gen. Lan
gemei;er over het dpel van de Merken
wet en over de 'IWaag. of een venoek tot 
nietigverklaring 1'Q,fl. de fnacht11'Ving · een 
recht of vers,lkhting va11. den boedel ten 
onderwer11 heeft. !8 Januari. 



47 ALPHABETISOH REGISTER 1949 M 

Militaire Zaken. 
- Besluit houdende nadere vaststelling van 

de regelingen, die op het gebied van mi
litair wachtgeld gedurende de vijandelijke 
bezetting zijn uitgevaardigd. 

S. J a1. u Januari. Blz. aa. 
- Besluit, houdende voorzieningen met 

betrekking tot de uitoefening van straf
bevoegdheid bij de Koninklijke Land
macht. 

S. J 35. 13 Januari. Blz. 33. 
- Besluit, houdende vaststelling van ,,Voor_ 

schrift.en betreffende het verlenen van 
geldelijke steun van rijkswege aan stu
denten in de electro-techniek, die zich 
hebben verbonden om als officier van 
spetjale diensten bij de zeemacht te 
dienen". 

S. J 148. a9 Maart. Blz. a64-
- Besluit houdende herziening van de sa

larissen ;,an de leraren aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine, Opleidingen 
van de Zeemacht, de Koninklijke Mili
taire Academie, verdere inrichtingen van 
militair onderwijs en de Hogere Krijgs
school. S. J 149. 30 Maart. Blz. 186. 

- Uits,n-aak van het A..-G. 's-Gravenhage, 
Techtsprekende in militaire amWenaren
zaken. (Reglement militairen landmacht 
art. !!) . - Gelet op kJagers staat van 
dienst en zijn overige gedragingen, mede 
die in de bezettingstf,Jd, levert de eenmat
lige misstap van kJager, bestaande in op.. 
zettelijke overtreding van het Deviezen
besluit 1945, door àe krijgsraad bestraft 
met een geldboete, geen genoegzame grond 
op om aan te nemen" dat kJager behept is 
met kamktereigen8chappen" waardoor hij 
ongeschikt of onbekwaam is om in de be
klede betrekking bij de landma,cht te die-
nen. 16 Mei. 

- Besluit, betreffende nadere regelen in 
zake de uitbetaling van pensioenen, be
doeld in de Militaire Weduwenwet 1922. 

S. J 209. 18 Mei. Blz. 311. 
- Besluit, houdende vaststelling van bepa

lingen omtrent vrijwillige dienstneming bij 
het reserve-personeel der Koninklijke 
Landmacht en daaruit voortvloeiende bij
zondere aanspraken. 

S. J 211. 19 Mei. Blz. 312. 
- Besluit tot verdeling van het Rijk in 

Europa in drie militaire arrondissementen. 
S. J 232. 4 Juni. Blz. 336. 

- Wet, houdende vaststelling van een pen
sioenwet voor reserve-officieren der Ko
ninklijke landmacht, die zich, krachtens 
een daartoe door hen gesloten vrijwillige 
verbintenis, voor onbepaalde tijd in ac- . 
tieve dienst bevinden met bestemming om 
werkzaam te zijn bij, door de Minister van 
Oorlog aan te wijzen takken van dienst, 
alsmede voor hun weduwen, kinderen en 
nabestaanden. (Bijzondere Pensioenwet 
reservepersoneel landmacht.) 

S. J 344. 29 Juli. Blz. 744. 
- Besluit, houdende voorzieningen met be

trekking tot de uitoefening van stra~
voegdheid bij de Koninklijké landmacht m 
Indonesië. 

S. J 411. 31 Augustus. Blz. 840. 

- Besluit, houdende vaststelling van de on
derscheidingsvlag van de Staatssecretaris 
van Marine. 

S. J 414. 3 September. Blz. 922. 
- Besluit, houdende nadere instelling van 

de functie van Militair Bevelhebber. 
S. J 420. 6 September. Blz. 886. 

- Besluit, betreffende wijziging van de rang
schikking en gedeeltelijke opheffing als 
vestingwerk van de stelling om den Helder. 

S. J 434. 17 September. Blz. 922. 
- Besluit in zake het dubbeltellen van 

diensttijd van het militair personeel der 
landmacht en van het reserve-personeel 
der landmacht, hetwelk in het tijdvak van 
1 O Mei 1940 tot 5 Mei 1945 aan krijgsver
richtingen beeft deelgenomen. 

S. J 631. 4 October. Blz. 1243. 
- Besluit tot verlenging van de machtiging, 

verleend aan de Chef van de Generale Staf, 
bedoeld in artikel 33 van· de wet van 14 
September 1866 (Staatsblad No. 138) hou
dende bepalingen betrekkelijk de inkwar
tieringen en het onderhoud van het krijgs
volk en de transporten en leverantiën, voor 
de legers of verdedigingswerken van het 
Rijk gevorderd. 

S. J 569. 21 December. Blz. 1050. 
- Wet houdende bijzondere voorzieningen 

milit~ire straf- en tuchtrechtspraak in 
hoogste instantie bij de Zeemacht en de 
Koninklijke Landmacht. 

S, J 571. 22 December. Blz. 1097. 
- Wet, houdende voorzieningen ten aanzien 

van de Bevorderingswet voor de landmacht 
1902 en de Wet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905. 

S. J 583. 22 December. Blz. 1116. 
- Besluit, houdende nadere voorziening met 

betrekking tot de aanwijzing van Militaire 
Bevelhebbers, belast met de uitoefening 
van het Militair Gezag. 

S. J 598. 29 December. Blz. 1210. 
- Wet houdende wijziging en aanvulling 

van ~nige artikelen der wet va~ 17 ~uli 
1923, Staatsblad no. 364, tot u1tvoenng 
van artikel 97 (thans 99) der Grondwet 
en wijziging van de Hoger-Onderwijswet, 
van de wet tot regeling van het Hoger 
Landbouw- en Hoger Veeartsenijkundig 
Onderwijs (thans de wet tot regeling van 
het Hoger Landbouw Onderwijs), van de 
Lager-onderwijswet 1920 en van de Bevor
deringswet voor de Landmacht 1902. 

S. J 614. 30 December. Blz. 1238. 
- Wet, houdende machtiging tot wijziging 

der overeenkomst tussen de Staat der Ne~ 
derlanden en de N.V. Nederlandse Spring
stoffenfabriken te Amsterdam. 

S. J 624. 30 December. Blz. 1241. 
Ministers. 
- Besluit, houdende toekenning van een 

vergoeding aan de Ministers ter tege
moetkoming in de representatiekosten. 

S. J 68. 7 Februari. Blz. 76. 
Mln. Departementen. 
- Besluit, houdende wijziging van de naam 

van het Ministerie van Overzeese Gebieds
delen. 

S. J 593. 24 December. Blz. 1209. 
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lloleetvenekerlDI'• 
- Eerste Uitvoerinpbelcbïkkinc 'Moleatver

zekeringsuitkeringen 1945 van de Minister 
van Financiën. 

S. J 191. 27 April Blz. 303. 

Motorrijtuiseabelas&.lnrweL 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

bealuit van 11 November 1935, (Staats
blad No. 646). houdende vrijatclling van 
motorrijtuigenbelaatinc aan in Tsjecho
Slowakije wonende of gevestigde houden 
van motorrijtuigen. 

S. J 514. 25 November. Blz. 1013. 
- An-est van de Hoge &ad. {Motorrvtvi

genbelaating,cet art. 16). - Art. 15 lid l 
Motorrijtu,oenbela.atingwet leut den be
stuurder van een Moton'ijtv,g" die daar
mede of) den os,enbaren weg rildt, meer 
dan één ver_pHc1t.Hng op~ 1DOM'Ottder dUJ 
01n Of) de eerste vordering van de betrok
ken ambtenaar aan heM een belaating
kaart te vertonea. Auenn,ut -vloeit vit 
de strekkin11. en a.J evenain u,t het a:ina
verbafld, 'Van d,t woracArilt 1'°0rt. dat 
zodra madr de beat1'1'rder 'Van ket motor
rijtuig den openbarefl. weg 'l&uft t,erlateft.. 
de bedoelde wrderinn nÜJf -.eer rechtma
tig zou kvn.ne. geac1t.teden.. - In aanslui
ting aa11 dit wettelijk -voorschrift ia de 
t.u .• en dientenoewloe ook de bewezen
tJerklaring, aldu., te t.1erataa.n dat req •• op 
tmen. uit hM>fde van het lmt dat hli met 
een door hem be1tuurd motoni1tu,g over 
den openbarefl. weg reed. de voormelde 
1.>ef"plichtinJJ ku-affl te naten,. ,n gebreke 
ia gebleven haar te tJef"VtlUen. -Het mMt
del, dat ook bll,lkens de toeHchffng uitgaat 
'Van een atlàere ledno wn het tela.atge
legde en betaezent.1erldaarde" mist m,ta
dien. feitel#lken gron4Blag. 6 December. 

Mot.or- en RUwlelngtem.ent. 
- An-eat 'Vafl. de Hoge Baad. {Sr. artt. :150. 

:158; Wegeft.verkeeraregeHflO art. 1:l; Mot. 
en Rifw.Regl. art. 7$). - DoMdat een 
rechter verklaringefl. van -verdachte en een 
getmge en den ,nhoUd van ,wooeaaeft.-ver
baal niet tot het beunjs doet medewerken., 
kan op zichzelf geen enkele wetsbepaltno 
geschonden ziln. - Het meddel bedoelt er 
over te klage11,., dat geen reken,ng Z01l, zijn 
gell.ouden met af'tDeZ'IQheid va.n a.lZe 11chvld 
bil reqtdra.nt. Op zoda.n'ge afwezigheid ia 
evenwel ter terecàtdtffng van. den Kam.
tonrecl&ter geen, beroep ged44n.. Ter dt
ffng 'Van de ..Rechtba,s.k te ten. deze alechts 
aange-voertl JJ,at verdachte geen. -voorrun.g 
kon verlenen. daar hij op het veremotno•
J1Unt v:egena de l&eeraende duuternu en 
mtat het verkeer lafl.Ds de 'h.oottlweo nld 
kon zien.» De m het mW-el vermelde 
11rofld" dat de "71dere auto te snel reed. i8 
dus niet aangeooertJ.; de andere in het 
middel vermelde. en ,n a.ppèJ aangevoerde 
grond, is door de .Rechtb. gemotiveerd. ver
worpen. - J11, de ot,entiegCflO der Rec'll,t
bank dat men ~olang men wegena weers
om8tandighetlen er n'6t ~elcer va.n ia het 
voorschrift van a.rt. l:l lid 1 der Wegen.,ver
keersregeHn.11 te hanen 1'1Gkomen" van 

het ofWilden van de hoofdverkeer111Deg r,e" 
1'.oort a,J te •,a.",. ia strijd met }tet a.Jge. 
•een ooor,ch,rlft van art. 18 lid 1 Wegen-
11erkeerarege1'ng niet te .neP&,. daar de 
Rechtb. aldus slechts overwoog waartoe 
de tWJ.kom'"" -van dit voorachrilt den u:cg. 
gebruiker Otlder de gegeven Offl8UJ.ffàig" 
heden 1t00J)te. - De bei>aling van art. 7' 
Jid I M. en. B.regl. kcm" daargelaten ol ri, 
au art.,# Wegenverkeeraregeling art.SM. 
en B.reol. buiten werking gesteld heeft.., 
u blV"OM gelikn,,. J&ier in. geen ge'IXll toe
lJ(J.8àag 1'Ulden, daar 1'fl.n dea door den da
l.er aa.nnemdflk te maken. stratu,ul9'A
tingagro11d" dat Mi de -nadering van den 
bestuuder 1Mln • Ja.et motof",..,ttdll. waa.r-
1,'0or 'Il.Il den doorgang vrl,I had 'l'lloeten la
ten, 11~t heeft kunnen bemerken" t,een 
apra.k,e kam. -V•. ,nueval de dader biJ het 
naderen va.n 1&.et J>1&,nt VGn -veren~ van 
wegefl. reeda moest 'l,eseften dat elk be
merken ,va,n naderend ver1ceer wa.a 1"tge
•lote,s.. Zulk• was ~et geval 1X1lgena req., 
,a.u hfj op grond van ..,Ik keer.tende duid'-'"
• en. •Yr" die 1',41 kende en du '• 1Jfj11, 
'(Jed:ra,g in crcAt te 11.efflen had" betoogt dat 
hif op het veremging•Jn&-nt ...oeen ooon-ang 
kon vet'le11et1-'"'"., daar Ja.ij ,.)iet ver~er 1afl.DS 
de 11,,oofdweo 11iet kon den". { Attders: 
IAdi,.-Chn. Langemefer. die m.ee11,t dat 
nader djent ondenocht of req. de a-nclere 
auto kon den ,n oorbmt.d met de snelheid 
van d~ andere auto). 8 Met 

-- Konb,.klijk Besluit. {Motor- en Rilwtel
reglement art. ,J7J. - Door ai>pellanten 
zijn geen gronden aa11gevoerd om aa.n te 
tonen. dat ooor de instandhoud,ng en de 
bMkbaa.rhetd van de brug de ge,loten
verklaring n~t 't'IO(Hg zou :dln. Hvn ver
zoek om de bnig zodan,g te laten herstel
len en t.1erBterken.,. dat zf,I ooor het berfden 
mei Moton-Vtv,gen met een nt>Oardere 
wiefbel'adfflg geschikt zou~ .. bln m dit 
geacMI geen- "OOon.oet"JJ 'Van onderzoek -9't
m.abm" acmgezten de Kroon daarbil alec1t.ta 
heeft te oordelen. over de maawegd van 
gea1oteni,erk1ari,s.g en Haa.r be8Ha8'ng n,et 
kan leû:len tot het doen her8tellen of t,er
sterkeft. oon een gealoten verklaarde brug. 

1.i Mee. 
Komnklf,fk Besluit. { Motor- en .R'1"'°'1el

reglement artt. af. ,J1). - Terecht hebben 
Ged. Staten het oNlerha.mg gedeelte dl,1k, 
c:fte al• WGterkering tJ.ienat doet" in weg
klasse B jn.gedee1d en gesloten verklaard 
ooor moton'i#ttdgen. en aanhangwagen.a. 
waa.roa11. 4e belaattng van enig toiel 1t.et 
~m.vm van 1000 K.G. overachrildt. -
Aan de bez1varen. 'Van af)pellanten" dat de 
langs de dif k gevemgde bedrif1'eff. voor 
a.a.nooer van grondato/fen en a,fvoer txin 
producten gebndk moeten maken van zeer 

• zware 1't"'achtauto'a kan geen besHaaende 
beteken,a worden toegekend, nu het be
l"ng van de ,n8tandhoudin.o en brv,kbaar
h6'd van de dijk de indeling van een ge
deelte daaf"'VG.n ,n de B-klaaae flOO~ake-
11,1 k maakt" te m,nder daar verwacht mag 
wonlen dat door o1'erd.racht 1'fl.n het on
derhoud van. de dijk van de polder flGar 
de gemetmte Mtmenkort een. -Oflioalring ml 
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wotden gevonden" die aan de beffOO.ren 
van a.ppellar;ter; teoemoet k(,mt. 9 JuH. 

- Kontnfél1jk Beahat. (Mo.tor- en Rijwiel
reglement a.rt. ,17 ,;•. art. 51-),. - Terecht 
hebben Oed.. Sta.ten het o-n.4erha""'1 weg
gedeelte ges'tc,ten ver)daar4" Om redenen 
van betlrflfsbela.ng mag ,e weg n.tet aan 
ver'ldelwg u,orden priJIJ(Jepeven,; boven
dien kan tttgevolge art • .5,1 Dnthe/fv,,g van 
het verbod woràen gevra,agd,. · De vraag 
of entg aluem.een befa71:g het :ingrl}p.en van 
Ged. Staten vorderde" nu 1,g . bez-wijken 
van àe 1L--eg tenqe110lpe wn :te zwaar ver
keer of onvoldoende onàerh..oud uitaluitenà 
het vervoer ten 011:oerieve van appdlanten 
zal stagneren, m.De;t 'bevesJJoend worden 
beaatwoor.tl" daar 4e in&tantlhoUlDno en 
brr.dkbaarneid 4er openbare wege.a in se. 
der geval al, ee~ · afg.emeen be.lang be
schouwd moet worden. De wet stelt n~t 
àe eis" dat g.eb1eken -moet dJn" dat ae weg 
ook 4aor ander.en da.n a,ppeUanten ge
bru4kt WPr.d.t. ~ 4.u.gust1t8. 

- AJttre,,t van àe Hoge &&4. (Mfllor- eft 
Rffwlelr.ep,lement ·art. l lid j; W~enver
keersregeling artt. !., 11). - Art • .6 Hd .f 
Motor- en Rijw.regle.m.ent en art. 11 litl. ! 
Wegenver.keer8regeJ,mg brengen aller
minst meàe" dat de beatU1'.1"tler mn een 
auto" die .een voor hem uitrijdeade auto 
inhaalt en ter linloerzi,jd.e wil ~oor1»;rijàen" 
t.o.v. die .au.to, iaàien tle befJt"l,1,1,rd,er daar
van ttjilio ,en op dutdeHike wl;lee heeft 
blijk gegeven van ,zJJn voornemen .om 
naar links vs.n ricluing te ve;rsnderen.aoo,
het uitsteken vaii. den linloer riehting
aanu'(lzer van tlie .auto, zi;.»erziid,a voor
rang heeft. On<ler .die omataodigll,ed,en le
vert het ,.,gaan 1HJS&ere11/',. a.ls in de bewe
.zenverklarw.p 't1e't"meld" .tn Jtet ~emeen 
011 een qedroQing -waardo9r het verkeer 
in gevaar kan wordtm oeb.ro-cht" behou
àena bijzondere omsta.1t.d"1hedeo, welke 
aan die gedra{l!ing het gevaarij,Jk k4rakter 
zoJJiJ,en ain11.e11, ont~men" 1'0tedanige om
.stand\,~en noch door req. ter #i;aer be
vrii,Mn,p qn aange.voer4,..dotch zli~ geble
ken. • 8 Nouember. 

- Kontnkliik Besl.1.ti.t. (Motor- en Bl,f'U:lid-

urali&atie. Wet:1Jen houdende naruralisatie na: 
s. J Blz. 

reglement a.rt_ i1),. -De onàerha.vige we
oen.zlJn ai.eob,ta amalJe wenen, grotenàeela 
voomen -van ee» pnndverharding" de be.r
ffJ.en zijn a.l8 regel, 81tJ.DI en zacht en bittl:5 
alf~ wegen vertonen. putt.en en vena.~
kiJJ.oen. Deze omstl?ndtgheden f>re,i.gen 
mede dat" 1toewJtl .som.m,ige appellante11, ·fa 
hun parffcuJiere be.fangen U,"Or,àe,i ge
scha.ad" c,p deze we11eti- geen onbepfflcf 
verkeer kan worden toegelaten . ..E11'eff.tM 
dJcnt een uitzondering te word.en gemaakt 
t.en. aanzien van. t~e wegen# 1:JO!W~.o.,er 
deze toepaf1:JJ111Deoen z1/n tot een pW~'lt.fa,
triscAe mrichting; at heeft een ~ -we
gen .JJlechts een J meter brede klinker1'er
harding~ eist to.ch het algemeen be.la.no" 
dat deze inricJitjnp met zwaardere en M"e
dere m,oton'\ftutg~n J,ereikbaar blij~. 

20 Deeeml>er. 
M1.1nwezen. 
- 'Besluit tot aanvullitW van het Mijnr~e

ment 1939 (Staatsblad No. 568) met vPDr
scbriften" als hedoeld jn artikel 9, eerste 
lid,, o,nder c vao ..de Mijnwet 1903 ! Staats
b1ad 1904, No. '7.3). 

Sw J 2.66. 11 Juni. Blz. ft f. 
- We1w houdende nadere voorziening ten 

aanzien van mijnarbdders, die niet -ver
i:ekeringsp1ichtig .iijo jogevolge de I.nvali
diteitsw.et. 

S. J S87~ 22 December. Blz. 1200. 

N atlonue ftan. 
- Koai.nkljk beelarit. (Verordemng Natw

tMJZe PJaa Mt. ~). -- Terecht ~ft de 
Ptreaid,cnt van . 4e Qkadtenst voor het 
N a.äow.ri.e Plan l>ez,war gemaakt t"en 
f.e 'blHf.w 1.10.11, ee.a tz.oootmuis op een terrei_u 
11eleuea m ee,a. m worbereidlno z.1114 
-atr-e.elrà4tr,~ ioelfoe vaorlJereûUng door be.
bo1'(J.Vi11,g tx1,11, Ml terrein op ongewenste 
wJiu ~ 100rde.n tüto.rknmt. Bilti:ten be ... 
~q moet :bl~ de 1'f'QaD of,# ~ 
~o Ja. ,,,. b,oeve"e, dfJ oemeewe .is ~pe. 
1tar.-aa ~rt te too~n schadelou pe.. 
~ld~ a.,. àit punt eer~ ~ Jl!J ordt: 
ka.tt, ko~ 'I.Vtl.:fl.aeer de bestemming ,dtit· 
ten,m~ dejini,fkf soordt ger~'ld,., }l,et
geea UkiM no, g,eenaal,ns het JJ.e1)11/, '-· 
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Wet Nederlanderschap art. 7 J. --.- Oom,1. toe te rekenen. - H. R.: Nv -verzoeker 
Ad-v.-Gen.. LangemetJ,er: Art. 1. j 0 , Wet door geboorte Nederlander ,a en niet blijkt, 
Nederlanderschap ia neet oon toepaarin.g dat hfl dat Nederlanderschap heeft -verlo-
op de lHSJOtnde (N ederlan4er-.Duitser). t.Ue ~n. .. "8 toewUsbaar :zUn verzoek dat de ~t 
biJ ~n andere vaderland tn. krvoadfenat van 18 Aug. 18,J9, 8. 89 op hem van geen 
treedt. - Bo-vendieft. blfllt dit a.rl. bmtea toepa.ann.o u. !1 Jvn.f.. 
werlc'ng a.Js gevolg van verzoeker• min- - Wet, houdende nadere voorzieningen aan-
derJarigheid tijdens het in dienst treden.. gaande in de wet op het Nederlandencbap 
- Wanneef' men -voor de wet"king van ge- en het ingezetenschap gestelde termijnen 
noem.d art; eist een. a:ekere toerekenbaar- (Tcrmijnenwet Nederlanderschap). 
heid, ~aJ verzoeker er ncht op kunnen s. J 359. 6 Augustus. Blz. 760. 
beroepc,n, dat hij heeft gehandeld in on.-
bekendhe'd · met iriJn staat van N ederla.n- Nieuw-Guinea. 
der. - In dit geval 'V6t"1oor -verzoeker djn -Wet, houdende voorzieningen met betrek-
Nederla.TaderBChaJJ n'6t doof"dat hil, meer- king tot de voortzetting van het gezag van 
derJario geworden, den dieft.sf 'Vf'ilwUHo de Regering van het Koninkrijk der Neder-
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landen over de residentie Miauw-Guinea. 
(Machtigiagswet Nieuw-Ouiuea). 

S. J S76. 22 December. Blz. 1111. 
- Besluit, houdende voomening ia een af

zonderlijke bevrindveering in Nieuw-Gui
nea (Besluit Bewindll'qelinc Nieuw-Gui
nea). 

S. J 599. 29 December. Blz. 1211. 

0etroolres1ement. 
- Besluit tot 118.,.. wi.jsigiJ.1fl VaD het Oc

trooireglemcmt (Staatsblad :1911, No. 
1083). s. 1 :io& 10 Maart. Bb.. ~ss. 

Oetroolw6. 
- Arrest van de Holle Raa4. (B. 1V. art. 

1.f,01; Octroolteet art. IOJ. - Het in ziln 
beärllf verkopen of a/Jeverea van het 
onder-werpelflke aati-8tolm'44el aan of 
t.b.v. personen of ondernem,n.gen, waar
van de -oorkove,- bef}a(Jldeli/k weet" da.t 
~ .. zonder tlaa,ttoe gereoht'94 te a{Jn. het 
met dit middel 'behandelde bloed zullen 
gebruiken om. al d4.n n.,ei delbe'IO'U8t. in
breuk te Jilet1en Of) Mt octf'Ool 'U(Jn eiser" 
komt hkro11 neef'. 44t hC, zkh te11. 1ooste 
van het den. ocirt1óilwv4er toéklomen.de 
de'Wet" een af~et 1'0oY zt11, waar ver
schaft door «1tlltMH en ioetf!ft8 u ,profite
ren van het fat 44t bel,H14läe ,eraonen 
het octrooi tc'henden. zander da.f dit met 
de m. de Octrooiwet geoeven rechtsmid
delen volclofffl<U!• kan worden tegenge
gaan. - Het aldUB 1.Dlnen.8 en wetens 
f)rof4.Jt trekken -van Dctf'OoUnbreuk door 
anderen en ~ te bevorderen.., '8 ln 
strijd met de z&rlf1JUZ4lt11t.eid" tn. het maat
scn,a.11pelijk tJel'keér ln acht te nemen 
t.a.v. de rechtmattge belangen it,lln den 
octrooihof&det". - Set atetlm va.n dezen 
eis van zor1'111.dtUoheld geeft geen flUbret
tUng aan de uitaluffende bevoegdheden. 
welke att. 30 Octroolwet den octroofäou
der toekent" en lwn ew:ftmln 11~e(Jd wor-

. den àe 17rll'lld4 te 'bel16rken. äle handel 
en 1'erloeer behoeue1t. -- 'Wat betf'dft ,ver" 
koop en a'!le-verfn{I 1'an Mdoel4 mfd&t!l. 
waarbij 1'erlr,ofltw •Mi de ~tenaaAa.11 had. 
dat bepaalde Pe1'.901tet'J het met dit mW
del behandelde bloed ar<>uden gebrviken 
om octrom-,nbreuk te f)legen, '8 h,et Hof 
~,J11.t f&ff/lfJll'J4a VB,a, de geNuJh,te. dat 
het '11- 'het 1>eta.n11 w.11, de v_,..,liefd mn 
Jlandél era, 1Je4Hlf ft4et GAftO-aa.t de le
'°h•rtmfffl" welke het uerne-ne .-echf den 
ootrOofl&OUd41r geefl, 110 i1et"' u.lt te .erek
kefl" d4J van den 'f>erkager een mate 11G.n 
zorva,aldlgheál ~ov ioordefl. geëuf. 11eer
'lcomende op een rechtllfllicht Jege11,11 den 
o~uder om zich te veroesbiuen. 1m.t 
dé 'lwtH!r 'lft.et hel gekochte oaat doém" ie 
m4fl4ff bij de OtMlet'lwwige klo·oJJWGGJ'. 

18 Febrwa.ri. 
Om■etbêlut111w. 
- Bdluit tet nadere wij.11,iing van het Ko

ninklijk besluit van as Juni z947 (Staats
blad No. H i:89), houdende aanwijRJII 
van ~mdo utilitygoederen, ten aan.. 
•ion van wolke een gedeeltelijke vrij1tel
li111 va omzetbelasting al 1eldcn. 

S. J 44. u Januari. Blz. 36. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 2S Juni 194 7 (Staats
blad No. H 189), houdende aanwijziDg. 
van zogenaamde utility-goederen, ten. 
aanzien van welke een gedeeltelijke vrij
stelling van omzetbelasting zal gelden. 

s. J 292~ 25 Juni. Blz. 526. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 25 Juni 1947. ,Staats-
blad No. H 189), houdende aanwijzing vlilll 
zcgenaamde utility-goederen, ten aanzien 
van welke een gedeeltelijke vrijstelling van 
~ ml gelden. 

S. J 393~ 13 Augustus. Blz. 819" 

OnclerwUs. (Hoger) 
- Besluit tot nadere wijziging van het aca

demisch statuut (studie in de Chinese ett 
Japame taal- en letterkunde). 

S. J ~g.. :ia Januari. Blz. :n. 
- .Bealuit tot aanwijziag overeeukomàtig 

artikel z57 van de hoger onderwijswet 
van het RC>Omlt Katholiek Gymnasium 
voor meisjea te Heerlen. 

S. J 45. ái Januari. Blz. 3fi. 
- Besluit tot aanwi.jzmg overce12komsti( 

artikel zS7 van de hoger-onderwijswet-van 
de afdeling gymnasium van het Tweede 
Vrij.tiunig Christelijk Lyceum te 's-Gra
vellhaae. 

. S. J 4,6. 24 Januari. Blz. 37. • 
- Besluit tot aàdwij.zing overeenkomstig 

artikel Is 7 van de hoger-onderwijswet 
\?aft de afdeling gymnasium van het 
Chriatelijk Lyceum te Stadskanaal. 

S. J. 7g. 16 Februari. Blz. 1.t7. 
-- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel :r57 van df! hoger-onderwijawet 
van de afdeline gymnasium van het 
.,Utrechts Lyeem:n" te De Bilt. 

8. J Jo6. ? Maart 1949. Blz. 15z. 
Besluit tot aá11Wij%ing overecnkomatig 

artikel :tS7 vatt df! hoger-onderwija91'et 
vcm de afdeling ~ium van het 
,.Chtisteli.J"k Lyceum' te Dordrecht. 

S. J n4- u Maart. Blz. 157 . 
.- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van de faculteit det letteren en wijltbe,. 
·g~ette aan de Rijkauniversiteit te Gronin-
gen om doctorale examens in de alge
mene oudheidkunde af te nemen. 

S. J za6. n Maart. Blz. 175. 
-.. Besluit tot nadère wijziging van het Ka .. 

ninklijk besluit van :13 Juni J:93x. Staats-
blad No. 249, houdende uitvoering van 
artikel ns van de hoger•cmderwijanvet. 

S. J :162. ~ April. Blz. 196. 
- Belluit tot aanwijsing oveteenkomatig 

•rti~ 197 van de holer-ondel"fiijawet van 
de afdelidg a,mau.ium van het ,.Huy
gens Lyceum" te Voorbura. 

S. J :175- 12 Anril. Blz. a50. 
-1.. Bealuit tot aanwijzing oveteenkomatig 

artikel 157 van de hoger-ondetwijawet van 
de afdeling tymnasium van het R.K. Ly
ceum 1"00I' het Gooi ~ 'Hilversum. 

S. J 194. 5 Mei. Bb. 307. 
- Besluit tot aan,riJnna overeenkomatic ar

tikel 170 der hogct-ondcrwijn,et van de 
Stichting tot oprichtina( en inatandhou
ding van bijzondere leentoelen voor Cal-
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vinistisdre wijsbegeerte- en verwante n.k
kcn aan openbare en andere univeniteitcn 
en ho&esdioferr, gevestigd te Amsterdam, 
als bev~d om bij de faculteit der lette
ren en wijsbegeerte aan de Rijksuniveni
teit te' Leiden een bijzondere leerstoel te 
vestigen in de Calvinistische wijsbegeerte. 

S. J 208. 17 Mei. Blz. 311. 
- Besluit_ tot wijziging van artikel 4 van 

het academw:b statuut (opvoedkunde). 
s •. J 252. 14 Juni.. Blz. 345. 

- Baluit tot nadere wijziging eo aanvul
ling. van het Koninklijk beahiit van 26 
Mei 1922 (Staatlblad No. 337), waarbij 
is ..,..tgate1d een psogramma voor het 
eindexamen der gytnJHl9ia en het daar
mede gelijlqeatekle ~amen, vermeld in 
artikel 12 der lqer-onderwijawet. 

S. J 29S. 28 Juni. Blz. 529. 
- Be.luit tot aanwijzing overeenkmmtig 

artikel 157 van de hoger-ondel'Wijawet van 
de afdeli:Dc gymnatium van het Ge10is 
Lyceum te BuNUm. 

. S. J 291. lO Juni. Blz. 533. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk be1luit van 13 Juni 1931, Staats
b1ad no. 249, houdende uitvoering van ar-
tikel 125 van de hoger-onderwijswet. • 

s. J 3.l8. 21 Juli., Blz" 567. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

bealuit van 22 Augustus 1906 (Staatsblad 
No. 229), houdende aanwij2ing van bui
tenlandse instellingen en getuig1ehriften, 
bedoeld in artikel 134 van de hoger-onder-
wijswet. · 

S. J 356. 5 Augustus. Blz. 759. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 van de ho,er-onderwijswet van 
de afdeling gymnasium van het Jansenius 
Lyceum te Hulst. 

S. J 357. 5 Augustus. Blz. 159. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 van de hoger-onderwijswet van 
de afdeling gymnasium van het Christelijk 
Lyceum te 's-Gravenhage. 

S. J 358. 5 AU1Ustus. Blz. 760. 
- Wet tot wijzieilli van de wettelijke bepa

lingen betreffende de subsidiëring van bij
zondere scholen voor voorbereidend h01er 
en middelbaar onderwij■• 

S. J 387. 12 AUiU&tua. Blz. 815. 
- Wet, houdende wijziginc van de hoger

oaderwij.wet. 
S. J 401. 12 Au&uatu" Blz. 824. 

- Besluit, houdende van toepassingverkla
ring van de eisen, die bij Koninklijk besluit 
van 27 Mei 1937, Staatablad No. 365, zijn 
1eateld aan vereDilingen, welke zich be
lasten met het geven van godadiemtonder
onderwijs aan leerli111en, ondencbeidenlijk 
van openbare hogere burgencholen en 
handelscholen en van openbare gymnasia, 
mede op de verenigingen. die zich met het 
geven van dat onderwija aan leerlingen van 
openbare middelbare 1eholen voor meisjes, 
belasten. 

S. J 405. 24 Augustus. Blz. 833. 
- Besluit tot aanwij2ing overeenkomstig 

artikel 15'1 van de hoger-onderwijswet van 

de afdeling gymnasium. van het Chriltelijk 
lyceum te Hoogeveen. 

S.J 406. 24 Augustus. Blz. 834. 
- Besluit tot wijziging van de Koninklijke 

besluiten van 4 Augustus 1931, Staatsblad 
No. 357, van 8 Juli 1936, Staatsblad No. 
1366 en van 4 Januari 194'1, Staatsblad 
No. H . 2, houdende aanwijzing van de 
Stichting "Delfts Hogeschoolfonds", ge
vestigd te Delft, als bevoegd · om bij de 
Technische Hogeschool te :Delft bijzondere 
leerstoelen te vestigen in onderscheiden
lijk: a. de theoretiache natuurkunde; b. de . 
physische techno?o&ie; c. de mijnschade
leer en de toegepaste mijnmeetfrunde. · 

S.] 413. 3 September. Blz. 841. 
-Besluit tot aanwijzing overcenkomatig ar

tikel 15 7 van de hogu-onderwijawet van 
de afdeling gymnasium van het "Oroen 
van Prineterer Lyceum" te Vlaardi.ngen. 

S. J 429. 16 September. Bb. 907. 
- Besluit tot nadère wijziging van het Ko

ninldijk be11luit van 22 Augustus 1906, 
Staatsblad no. 229, houdende aanwijzing 
van buitenlandse instellingen en getuig
schriften, bedoeld in artikel 134 van de 
hoger-ondenrijswet. , 

S. J 430. 16 September" Blz. 908. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad No. 227) ter uitvoering van artikel 33 
onder c van de hoger-onderwijswet. 

S. J 466. 19 October. Blz. 1109. 
- Bealuit, betreffende verlening van de vrij

stelling van het candidaatsexamen, bedoeld 
in § 62 van artikel 4 van het academisch 
statuut (Indologi1che studie). 

S. J 468. 22 October. Blz. 978. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
. ninklijk besluit van 13 Juni 1931,. Staats

blad No. 249. houdende aanwijzing van 
buitenlandse instellingen en getuigschrif
ten, bedoeld in artikel 125 van de hoger• 
onderwijswet. 

S. J 493. 5 November. Blz. 994. 
- Komnkl#lk Be.hut. (Hogef' Onàerwvnt1e'J 

art. 19'1ter). - Het zevende Ud van art" 
l~ter ia aa11, te merkew ala ee11 1'C>Of'Zie
ning -voor factilteiten, die met m de wet 
zfln -voor.rien> en d-tU n,et voor de facal
tdten, ioaarin nog geen voUed,g ofldenDi;s 
wordt gegeven en die deBWege met in de 
aanun}zing zifn gewoemd. Terecht hee~ 
de Minister derhalve besloten in de uit
gaven van de medische facalteit van de 
VTt#e Univer.riteit te .A.m.stenfam, -welke 
f acultelt noch onde,- de omsch,;J'Vino van 
het derde lid, ft.OCh ondet' die van het Wi
de Hd van art. 197ter 1Xllt, geen tegemoet-
1com,ng te verlenen. - De wet •preekt 
akchta van een tegemoetkom,ng ln de 
,,,kosten van de un,verriteit" en n,et in 
die van de verenlgtng, van "'-elker de uni
ver6iteit uitgaat. Voorzover '"' de ver
enfglngakollten ook opgenomeft. zijn ...,kos
ten van de un,versiteit" m de zin der wet. 
kunnen deze kosten als zodan,g, thJch n,et 
ala fJef'en,~ga_koaten, voor een tegemoet-
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kommg in aanmerk«ng 1.0Mden gebf'acht. 
14 November. 

- Wet, betreffende het niet heffen van 
schoolgeld over het cursusjaar 1944-1945. 

S. J 509. 24 November. Blz. 1010. 
- Wet, betreffende de heffing van school

geld voor het middelbaar en het voorberei
dend hoger onderwija. 

S. J 511. 24 November. Blz. 1010. 
~ Besluit, ter uitvoering van artikel 132, 

derde lid, der hoger--onderwijswet (Belgi
sche getuigschriften). 

S. J 561. 16 December. Blz. 1041. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 Maart 1936 (Staats
blad No. 392) tot vaststelling van de exa
mengelden ten aanzien van de Staatae:m
mens, bedoeld in artikel 12 van de hoger
onderwijswet, in artikel 55, tweede lid, van 
de middelbaar-onderwijswet en in artikel 
3 van het Koninklijk besluit van 27 De
cember 1934 (Staatsblad No. 678). 

S. J 564. 19 December. Blz. 1043. 
-Wet tot wijziging van de wet van 11 Juni 

1921 (Staatsblad No, 795), betreffende 
machtiging tot het van Rijkswege garan
deren van geldleningen, ten behoeve van 
door het Rijk gesubsidieerde scholen voor 
voorbereidend hoger- en middelbaar on
derwijs en ingevolge de artikelen 156 tot 
en met 171 der lager-onderwijswet 1920 
gesubsidieerde bijzondere kweekscholen 
voor onderwijzen. 

S. J 579. 22 December. Blz. 1115. 
- Wet, houdende wijziging en aanvulling 

van enige artikelen der wet van 17 Juli 
1923, Staatsblad no. 364, tot uitvoering 
van artikel 97 (thans 99) der Grondwet · 
en wijziging van de Hoger-Onderwijswet, 
van de wet tot regeling van het Hoger 
Landbouw- en Hoger Veeartsenijkundig 
Onderwijs ( thans de wet tot regeling van 
het Hoger Landbouw Onderwijs) , van de 
Lager-onderwijswet 1920 en van de Bevor
deringswet voor de Landmacht 1902. 

S. J 614. 30 December. Blz. 1238. 

Onderw)Js. (Lagt,r, Mlddelb., HeprJ 
- Besluit houdende toekenning van een tij

delijke bijslag en een tijdelijke kindertoe
slag aan een deel van het personeel in 
Rijbdienat, van het politiepersoneel en 
van het pcnoncel van inrichtingen voor 
onderwijs. 

S. J 192. 3 Mei. Blz. 304. 

0nderw~. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwl,lswet 

1920 art. 88). - Nu niet '8 gebleken,, cl.at 
in het belang van het onàerwvs oJ op 
andere gro,nden. -voldoende termen aanwe
zig Ajn om af te wijken van de regel, cl.at 
voor ontslag wegens verm.inderino •11tJ.n 
het aantal 'leerlingen. 'h,et eerst in aan
merldng komt de onderwijzer met het 
klein.Bte aantal dien.Btjaren, heeft de ge-
1neenteraad ten onrechte aan appellant, 
u..'iens àienattijd vier Jaren langer '8 cl.an 
die van de andere Ot&dffu,iJa:er, ontslag 
verleend. 8 Januari. 

- Koninklijk besZu.it. (Laoet' Onderwvawet 
19!0 art. 18). -Het aantal ,ngezetenen in 
de betrokken wijk der gemeente, welker 
totale bevolking -van 198! tot 19-l7 w toe
genomen van !5.000 tot 40.000, '8 in dat 
tijdvak ge.stegen van 1000 tot !100. Me
de gelet op de ligging der wijk ren op.. 
dchte van de overige bebou-wde loom, 
moet geoordeeld worden dat hier sprake 
'8 van een aawrienlijke toenembr,g der 
bevolldng" dte tot schoolstfohting aanlei
,Ung geeft. Terecht "'6e!t derhalve de ge
meenteraad tot de gevraagde medewer
ldng besloten. . 6 Januari. 

- UitsJ)Taak van de Centrale Baad van 
Beroep. ( .Ambtenaren.wet 19!9 artt. 24, 
BS; Lager Ondenovawet 19!0 art. 88). -
Onder beroep i. h. belang der wet is ho
ger beroep i h. be'lang der wet mede be
grepen.. - Als part'Jen. bij een geding, 
door hoger beroep ,. h. belang der wet 
aanhangig gemaakt, moeten worden aan
gemerkt de Minister van Ju.stitle en het 
orgaan, tegen welks besluit in eerste aan
leg beroep icas ingesteld. - Door de 1'it
s,waak in h. b, kon geen enkel nadeel 
worden toegebracht aan de rechten, wel
ke klaag&ter door de uitspraak v. h. A.G. 

• heeft verkregen. - Ook al ,s het ontslag 
gebaaeerd op de Wet rechtsherstel ove,-
heidapersoneel 1946 (hetgeen t. c. uit
drukloeUJk niet 'h,et geool '8 geweest) zo 
moet worden aangenomen, nu die wet 
geen af,m,/kende bepalingen bevat, dat 
tegen 'h,et ontslag admimstratief beroep 
heeft opengestaan. Het .A.G. had klaag
ster -mitsdien n.-o. moeten verklaren. 

18 Januari. 
- Koninklilk beslu,t. ( Lager Onderwüawet 

19!0 art. 83). - Wel hebben Ged. Staten 
op 80 Maart 1948 terecht een beslissing 
genomen als bedoeld in art. BS v(lfde lid, 
doch nu deze zaak in beroep door de 
Kroon m.oet worden beslist mag in aan
merk4ng worden genomen, dat bij de wet 
·van !S Ju,n, 1948 het vl,f!de lid van art. 83 
gewijzigd '8, welke wijztg,ng, 1 Juli 1948 

. in werking u getreden, waardoor het ge-
durende drie Jaren dalen van '11,et leer

. Zingen.aantal beneden de helft van het in 
de aanvrage genoemde aantal n~ mem
het voorheen. daaraan in art. B~ verbonden 
gevolg heeJt. Onder deze omstandigheden 
kan. het besluit -van Ged. Staten. niet oe~ 
hanàhaafd blijven. !9 J anuan. 

- KoninklUk beslu.it. (Lager Onderwijswet 
1910 art. 7!.J. - Terecht heeft de Raad 
besloten tot verbouw van de o. l. school, 
tenebtde een van de beide leslokalen., dat 
thans -nlet u.,-oràt gebnük;t, te 'kunnen be
stemmen voor de door het bestuur der 
'bijzondere l. school opgerichte kleuter
achool, voor welke school elders geen lo
kaliteit beschikbaar '8. De h'nder, die 
voor de o. l. school zal ontstaan, imUen 
in hetzelfde gebouw een klevteraehool 
wordt gehouden, w niet zocüÎ,nig te ach
ten, dat deawege aan het raad.Bbealuit 
goedkeuring zou moeten worden onthou
den. Het '8 niet te ven.oachten, cl.at het 
leerlingental van de o. i. school -reeds 
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binnen afdenbaren tiJd, zo groot zal zifn. 
dat een tweede leerkracht nodig '8 en 

, dus ook het tweede leslokaal zal moeten 
worden in 11ebru,k genomen. 

18. Febncari. 
- Koninklijk bealwt. (Lager Ondenc'1swet 

19:BO art. 101. le Hd). - Vergoed,ngen 
voor aàminiatratiewerkzaamheden ten be
hoe-ve van een lagere school moeten ge
acht 1h-Orden te behoren tot de uitga-ven. 
welke ter verzekering van de goede gang 
van het onderwijs zijn gedaan. en vallen 
mitadûm onder letter o van art. 65. Nu 
het schoolbestuur de desbetreffende mt-

• gaven ten behoeve van een tweetal scho
len nodig geacht heeft en deze uitgaven 
werkel#lk gedaan zs}n. heeft de gemeen
teraad. zich ten onrechte begeven in een 
beoordeling van de vraag. of deze uitga
ven te hoog waren. aanoea:ïen het school
bestuur vrij ia om de vergoeding inge
volge art. 101" 1e Hà, naar eigen in.zicht 
ten bate -van -ziin scholen te besteden. 
waar~ onverscMlllg ia de vra,a,g. of deze 
uitgaven boven de normale eisen uitgaan. 
- Nu de .Raad MJ het vaststellen van de 
voor vergoeding ,n aanmerking komende 
uitgaven alleen had te beoordelen of de 
door het schoolbestuur gedeclareerde 1"t
oaven werkelijk ziln gedqan en in haar 
geheel tot de kosten" bedoeld in art. 101, 
1e lid" behoren_. behoort daarbij buiten 
beachou1mn11 te blijven de 'IWaCIU. of de 
toegekende vergoed'ng voor het voeren 
-van de administratie in atrlàd ia met het 
K. B. van 5 Oct. 19.i5 tot vaatatellino van 
het Buitengewoon Besluit Arbe1Claver
houdinoen 1945. 18 Febncari. 

- Koninldilk Beahiit. (Lager Onderwijawet 
19!0 art 'ta.J - Wel m-0et een van de 
hanàte'lreningen van de ouders voorzien 
stuk niet alleen ala de meeat voor de 
hand, liggende en meeat gebruikelijke 
vorm voor de verklanng_. bedoeld. in arl. 
78 1e Hd onder a worden beachovwd_.doch 
m de regel ook als de emo juiate worden 
aan.gemerkt. Dit sluit echter niet uit. dat 
m ~ondere gevallen een verklaring vol
doende bewijskracht kan hebben" ook in
dien z1,I geen namen en adressen van aan
staande leerlingen vermeldt. In casu ia 
dit het ge-vaJ. waar de te stichten school 
bestemd is voor leerlingen van een in àe 
gemeente gevestigd koloniehuia" een in
richting" met betrekking tot welk8 om
vang en het getal en de leeftf,fd der daar
in ver,,Zeegden het gemeentebestuur over 
alle nodige gege1Jefl8 beschikt of zich de
ze te allen «,de kan verschaffen. Der
halve moet worden aangenomen dat door 
de verklaring 1'an het bestuur_. dat de 
school zal worden bezocht door ten min
ste 50 leerHngen" aan art. 18 1e lid onder 
a ia 1'0ldaan. 10 Maart. 

- Kon,nklijk Besl1"t. (Lager OndenoiJIIWet 
19!0 art. 55bia). - Nu het schoolbestuur 
niet aannemeJ#,fk heeft gemaakt" dat de 
door Ged. Staten ingevolge arl. 55bia Hd 
S 1'a8tgeatelde bedragen onvoldoende 
moeten worden geacht voor de redelijke 
behoeften van een. in normale omatan-

d,igheden verkerende school in de be
trokken gemeente" bestaat er voor de 
Kroon geen aanleiding. de door Ged. 
Staten -1XJBt11estelde bedragen te 1hildgen. 

18 Maart. 
- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 

19!0 art. 8! / 0
• art. '11). - Nadat de ge

meenteraad Z'l,ln medewerking tot een 
verandenng van inrichting enere bijzon
dere school had gewdgerà en het school
bestuur daarvan bij Geel. Staten in be
roep is gekomen, heeft het de ge-wenste 
verandenno tot stand gebracht. zodat art. 
11 niet_ meer kan worden • toegepaat. 
Daardoor ia het karakter der aanvrage 
waaromtrent Ged. Staten in beroej) had• 
den te beslissen. oewildod fn die dn. dat 
er van een op art. 7! .steunende aanvrage 
geen sprake meer ia" u,-aarmede de oor
apronkèl#lke door het schoolbestuur 
krachtena art. 7! ingediende aanvrage ia 
komen te vervallen. Ged. Staten hebben 
derhalve terecht het schoolbeatuKr ,n zijn 
bij hen ingesteld beroep niet-ontvanke
lijk verklaard. Een spoedgeval om tot de 
verandering 1'an inrichting over te gaan 
ia in deze niet aan.we.rio geweest. 

!1 Maart. 
- KoninkJijk Besluit. (Lager OnàenDijawet 

19!0 art. 101 5e lid (meuw) l°. arl. 101 
ter.) - Hoewel ten aanzien van de on
derhamge bijzondere school inmiddels art. 
101ter toevaatrino heeft ge-vonden en ifl 
verban.à hiermede het schoolbestuur geen 
belang meer heeft bi,I handhamng van de 
beschikking op het zijner:rilds bll Ged. 
Staten ingesteld. beroep. weshalve dit be
stuur het beroep en de daarop ge1JOlgde 
beschikking van Ged. Staten als onge
daan wil den beschouwd, kan intrekking 
van een beroep slechts f)laata hebben zo
lang daarop niet ia beschikt en kan aan 
een later Ingediend verzoek om het be
roep en de beacMkking als ongedaan te 
beachoK-wen geen ge110l11 worden gege
ven. Derhalve moet worden besliat of het 
besluit van Geà. Staten op goede gron
den beruat. In casu ia dit het geval. 
Daa11aan doet met af" dat het algemeen 
landelijk gemiddelde lager dan het door 
Ged. Staten vaatgesteld bedrag zou lig
gen. en evenmin dat het Rllk.Bschooltoe
zicht een lager bedrag voldoende achtte. 
Evenmin doen ter zake de lnjzondere be
hoeften van de onderhavjge bijzondere 
school. daar deze bij de vaststelling van 
het in art. 101 5e lid bedoeld bedrag geen 
gewicht ,n de schaal leggen, Ook de fi
nanciële gevolgen van het bestreden be
sluit voor de gemeente moeten buiten be-
schouwing blijven. 11 Maart. 

- Besluit tot vaststelling van de · algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 

. n8decies der Lager-onderwijswet :1920. 
(Bijdragenbesl. Lager-onderwijswet; :a:gao). 

S. J 178. 1g April. Bis. 270. 
- Vita,wua.k van het Ambtenarengerecht. 

(Lager Ondef'1.IX/Btoot 19!0 a.rtt. s en !8; 
Ambtenarenwet 19i9 art. 58" le lid). - Nu 
het aan de Minvter 1'an O._. K. en W. ge-
11fYJ(J,IJde verlof om aan de g.l.o. school een 
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of ,neer kla8aen voor 'OOOrtoezet 1. o. te 
verbinden. op 1 Januari 19-#9 nog nkt 1.C08 

verleend, heeft een klas voor 1'.g.l. otlder
tvl# geen wettig bestaan.. - Derhalve '8 
alleen rekening te houd.en met het aantal 
leerHn.gen, dat het g.l.o. fJOlgt en kan de 
boventallig geworden onderwiJzer eerr,ol 
cmtalagen 1COrden. - Nu de gemeente 
Stavenisse geen. afdoeiin.gsrege1'ng 'fJOor 
ambten.aren bezit, is de gemeenteraad be
'OOegd te ontslaan de leerkracht, welke 
hem goeddunkt en mag het A.G. niet tre
den in esn. beoordeling van de motieven, 
welke de R.aad bewogen. hebben fulst kla
ger te ontslaan. t9 April. 

- Koninklijk be&J1'it. (Lager Onderwijswet 
19!0 a.rt. 85). - Ten. ow.rechte beroept het 
achoolbeatu1ir zich voor zijn. betoog" dat 
de woarde van het i:eff'ein. door de •door 
Geà. Btaten i'lltlevolge art. 85 Se lid be
noemde deaku-ruUgen. te laag is geschat, op 
de prijs" die in 1989 -voor het ten-ein. ia be
taald; daar het hwr betreft de 1'aatateUing 
van de werkelijke waarde van het termn, 
mag geen reken.tft.11 wortletl. geho1&den met 
de omstandigheid" dat het in 11.et terrein 
gein.vesteerde bedrag 'hoger l.s. 5 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
19!0 art. 7U. - Terecht is op het verzoek 
'Dan het achoolbenuur om gelden ter be
schikking te stenen otJereenko1JUJtig art. 
7! voor de nootkakel(f k geachte vernfeu
wmg van een .,,,,.ondstotteruchuurtJe af
wt/zend be8ch'1ct, daar de toeatand, waarin 
het schuurtje verkeert, aan. on.voldoend 
onderhoud moet worden geweten.. 5 Mei. 

- Koninklijk besluit. (La.oer Onderu,vswet 
19!0 art. 101ter). - Noch uit de bewoor
dingen" noch. 1'it de Btrek,king van art. 
101ter tweede lid valt af te leiden, dat de 
daarin genoemde datum van 1 J11,l1 een 
fatale tenn#ln- zo-11 betreffen,, zodat de Mi
nister na die datum geen beschikking als 
in het ee,-ate Hd. bedoeld meer zov m-0oen 
nemen. 5 Mei. 

- Uitspraak van. de Oentrale Raad van Be
roep. (La,ger Onderwijswet 19!0 art. J6). 
- Overplaatrino van. het hoofd der open.
bare g.l.o. school naar de open.bare 1',gJ.o. 
school is i.c. in str(fd met art. S6, 7e lid 
(nieuw) der L.0.-wet 19!0. aan.gezien. ten. 
tidde, àat het overr,laatsin.gsl>esluit werd 
genomen.,. het voortbestaan. van. de 1'.g.1.o. 
school zodanig onzeker was, dat daardoor 
de rechtapositie van het overger,laatate 
hoofd zeer wankel werd. - Aan.genomen 
moet U,"Orden" dat art. S6, 1e lid (niev.w) 
niet geldt voor een overf)laatsing m een 
betrekking, welke voor de belanghebbende 
een. achteruitgang in rechtspositie mede
brengt. 10 Mei. 

-KontnkltJk Bealvit. (La.oer Onden.ovnoet 
1920 art. 101ter). - Het be8tuur der bij
zondere lagere achool ia, na zich tever
geefa veel moeite te hebben. g.etrooBt om 
een onderu;-i/f:erea aan de school te ver
binden" teulotte O'rJergegaan. tot de benoe
ming van een onden.olper en heeft toen. 

liet 1w11idwerko1uferw(;s aan. twee zuters 
opgednJ.gen.. De hieraan. 1Jerbon.den mla
ri,11dtga-ve11 z;;.,. terecht in de beachikking 
van de Minister· in aanmerking genomen.. 

__ De door de Minister vastgestelde ver
hoging houdt ~ slecht8 verband met het 
oo.kofl.derwijs, doch. ook met het feit, dat 
de achool ln een oud, -veel onderhoud 
-,,ergen,d gebouw is gehuwveat, het~n 
een llifzondere om3tandighekl ia ala be
doeld in art. 101ter. 1! Mei. 

- Konln.ldilk Besluit. (Lager Onderwilawet 
19!0 a.rt. BS). - Van een. bijzonder geval, 
aJs in. art. BS Se lid laatste zin.mede be
doeld is 8f)t"'ake, indien. de eigen.dom ,voor 
de gemeen.te geen of lvttel baat zou OP
leveren.. lw. caa1&- blijkt met" dat va.n ge
ffl.6efl.tewege op 1tet behoud. van de eigen
dom va.n. de b#I het voorm.alige ( door bom
bardement 'OOnl,,'Oellte) schoolgebou.10 l>e
Jwrende Df"On.d grija wordt gesteld, tenci,il 
daaren.tegen. deze elgen.do11t. voor het 
achoolbeat11,11,r" mede met het oog op de 
Ugging" van groot belang '8, Onder deze 
omnandigheden Ofitmoet 1let geen. be
~waar, hier een. bijzonder ge'VOl aa.n.tre.rig 
te achten. Er :ziJn. geen. termen a.a-nwe:rig, 
de in art. 8S lid 5 bedoelde 'Vef'goedln.g vast 
te stellen, op een ander bedrag dan dat van 
de tegenwoordige UJaarde der eigendom
m.en, 16 Mei. 

- Koninklijk Bealv.it. (La,ge, OAderwfla,.cet 
19!0 art. 55quater). - Terecht heeft de 
Mimater het feil, dat de enige openbare 
lage,-e school door een. geri"D aantal leer
lingen. wordt bezocht" in. verband 1€)(1(1.nne~ 
de de koaten. per leerffn.g een hoge,- bedrag 
aan-wijzen. dan. bid een normaal aan.tal leer
lingen het geool zo-u. =In., aan.gemerkt al.s 
een. 11'jzmt.dere omstandigheid in. de zin van 
art. 55qt&Gter. Daarbij doet niet terzake, 
of de vergoeding voor de bi#ondere 'lagere 
scholen voldoende is te achten daar de be
nvren. dezer ac'holen, zo~g langa de weg 
-van art. 101 of art. 101 ter verhoging had
den kunnen vragen. 19 Mei. 

- Uitapraak, van. de Oom.missie van Beroep 
voor de groep van. schol.en.,. aanoesloten. bij 
den Sc'hoolroad. voor de scholen met den. 
Bifbel. (Lage,,- Ondenoijnoet 19!0 art. 51 
bis J0

• art. 185). - Het beJ)aalde bij art. 
1!5 Hel 1 is n.tet 1>an t.epa.aring met be
trekk;jn.g tot het recht or, -wachtgeld 
krachteM <tri. 51bis" daar art. 1!5 lid 1 
alechta betrekk;jng heeft op wachtgeld ten 
laate van "het Rijk. In. zodanig geval ka.n 
van handhaving van het on.talag door de 
OommisBie van Beroep dan. ook op zi#n. 
'hoogst alleen de rede zi#n., indien de ge
meentelijke wachtgeldverordening voor 
1,,et recht op wachtgeld dien eta atelde. In. 
casu ontbreekt zwJk een 'Vef'Orden.ing en 
is de?'halve die ela ook niet gesteld. Ver
zoekater wordt derhalve in. haar verzoek 
tot han.tlha-mn.g van· het haar wegens op
heffing van haar 1Jetrekktn.g 'Verleend eer
vol ontslag -rdet-ont'VankelfJk -verklaard. 

!8 Mei. 
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- Arrest ~ de Hoge Raad.. (Wet Lager 
On.denoils artt. 81--61). -Arl.10 Tijdelijk 
Besl11,ït ac1wolgeld L.-0. 19,iS oorbifldt de 
schoolgelà1Jerplichti11,g aan de" op de Leer
J)lich.twet ben.atende, ,m,ch.riivi,ig. 8chool
geltl, versch.iuàiod voor een leerU#g" die 
het gehele Jaar de llC1wol fiiiet Aeeft be
zocl&.t. $B Jtt.ni. 

- Kmunkli;k Be.ri11,it. (Lager onae~awet 
19!0 art. 7$). - Terecht heeft de gemeen
teraa(i bealoten. nu het 111, verband met de 
öilzoffdere tijdMmistandiglt,eden wm-lopig 
011,moueliJk ls, een lealoka.al btJ te bouwen. 
een lokaal van de -o. l. achool Wfielijk aan 
Aet best1i-1ir der biiz. l. sc•ol ter beach.ilc
king te stenen. 8 J11Ji. 

- KoniKklijk Be&lwit. (La(ler Onàerw(;swet 
19!0 art. 101. 1e lid). - Terec1a.t }l.eblJen · 
Ged.. Staten de uitgaven. ooor ,achoolreizen. 
bij het vagtstel-len der vergoeding volgens 
art. 101 ia relcetd11,g gebracht, daar deze 
re«zeft van bela,ig zijn, voor en ia ,iauw 
verbcifld staaft. met het onderwijs~ zodat de 
uïtga.oon daarvoor oeaclt,t kannen 10orden 
te oo1wren. tot tie 1'itnave. ter venek.ering 
tJan de goede yang van het onàerwi,is, be
doeld in artikel 55 onder p. 8 J•li. 

- K oninklf,ik Bealuit. ( Lager Onderwijswet 
19!0 art. 'T!J. - Kachels Z'ijn a.a" temer
ken al8 schoolmeubels in .de zil'l va?i art. 
7!. Medewerking aan de a,a,11,ackaffing 
daarvan ka-n slechts worden geweigerd, 
ma,en de ..,normale e'8en'' zouden worden 
overachreden. I. c. is dit niet het geval. 
Wel waren de bereids aangeachafte ka
chels bestemd om de in het schoolgebouw 
aanwezige" doch defecte, installatie der 
centrale venvarndng te vervangen en 1'a.l
len de kosten van herstel dezer in8taJlatie 
onder de ko.Bten van instandhouding, be
doeld in art. 101" doch de omstandig'h,eden 
waren zodanig" dat het schoolbestuur in 
de onmogeli,ikheid verkeerde de defecte 
ketel te doen herstellen àan wel een nieu
we ketel aan te scha!fen, terwb1 anderz(jd.a 
de getroffen voof'Ziening oeen uitstel kon 
lijden. De gevraagde medewerking moet 
derhalve alsnog worden verleend. 8 Juli. 

- Kcminldijk Besluit.. (Lager Onderwtdswet 
1920 .art. 72)4 -De door het sch.oolbest11,ur 
beoogde 1.7oorzietdn:0 bestaat in het aan
brengen van 8ea Unol.euanbeàekking op de 
tJloer van Mt g11m1la8UekuJkaaJ" van wel
Pee vloer tle vaste 'llovenlaag over een zeer 
JJf'Oot deel der opperuakte ia 1.1erdwenen. 
De kieraa," t,erbonde11, ko&'ten valle• naar 
"'"" ciard onder die van. inatandhov.dlng, 
bedoe.id in art. 101 Uà .S. De -voorziening 
ixz.11 met worden. aa,eqewerlct al.a eea ver
a.nàerlng t;a,i, (fl.richttng .och. als aan
sc"/uJ,ffino van leennwulelett.. De Raad h-ad 
de ge-vraagde medewerldng behoren te 
weigeren -ia pZaa.ta t.Jan het 8clwolooattc.ur 
ifl. zvn 1JeNOek met-ont1Jankelijk te oor
lcl4ren., 8 Juli. 

- Konink.ltik be.Ztût. (Ltf..ger Otulef'10V81rOOt 
19!0 a,-t. 1-01-ter .i°. art. 81.J - De gebreken 
van tle loeteà der ceAtrtlk ~ng 
zJj1& voornamelijk ontstaan door. .al,ijl4ge 

en alechts 1>0or ee,., oering deel àoor on
desk11nàige be1w.ndeling der ,verwannärios
installatie door Duitae bezettingstroepen. 
De koaten, àer vervanging zvn derhalve 
Blechts voor ee11 deel het ge1JOlg van oor
logaac1uule" voor welk deel het schoolbe
.tt~ toeflQ.Bsi•g van art. 87 kan, vragen. 
Het overig deel der 1wden zov. iut de ez
ploitatie1.1ergoedlng 1rweten worden be
atredefi.; in verband d,aarmeàe zijn termen 
aa-nwezio tot verlwging van. het bedrag 
der verooedlag ez art. 101. 8 Juli. 

- Konitikliik Buluit. (Lager Onàeru,-;Jawet 
1920 art. 101ter.) - Het voor 1947 in de 
Oflderhavige gernee,,,te geldend gemiddeld 
bedrag van de koste-a. per leerling" ala be
doeld in art. 101 tweeà.e lid, '8 voor de re
delijke behoeJten van de school on.toerei
keffà gewee•t. Hieraan lca,n niet afdoen" 
dat deze ,cJt,ool met verkeert 4n bijzondere 
owuta,nàigheàea" alii bedoeld in art. 55-
qua.ter, aa.a.gezàen het verkeren in derge
lijke bijzondere omsta.ndi{Jheden slechts 

één van de gronden '8, welke uit toepa.88ing 
vafl. art. 101ter kunnen. leiden. Derhalve 
zijn termen aanwezig 'tot verhoging van 
de ,vergoedÏ1lQ, bedoeld in art. 101. 

8 Juli. 
- Kofl.inklük Besluit. (UJJJer Onderwi,Jawet 

19B0 art. 7B). - De medewerki-no van de 
llaad set ootrekki.,g tot 1t.ef'stel van scha
de aan goederen, welke rechtstre,eka het 
11eoolg is va1i. de sind.8 1939 ingetredea. bui
tenJJewone tijàsomatanàit}hooen moet 
worden geweigerd, indien de ..,normale 
e'8en" worden overschreden. Ten onrechte 
û de Raad in z4#n besluit in de bijzoAder
nede,w, -uan de te herstellen schade afge
daald. àaar dit de nadere uitvoering be
treft" 11.ïelke eerat aan de oràe komt bij het 
overleg tussen B. en W. en het achoolbe
stvair volgeaa art. 11. De aanleg van een 
-'eawe centrole verwarming in een kleift. 
aclwolgebouw :wu tÀans de ,.normale ei
ae•'' overscit,rljàeR, d,och met betrel.o1dng 
tot een aaniwe.aoe" zij 'lu3t zwaar bescha
digde, in8tallatie dient de medewerlolng 
tot ker•tel" voorzover àit strekt tot een 
wed.er behoorlijk doen fa,ictwm.1.e,-en. 1B 
u1onien verleend.. 8 J .U.. 

- Koninklijk Besluit. ( Lager Onderwijswet 
19BO art. !Sbia). - .Als .,gewichtioe om

' standigkede,a," bi de zm va"N- lid 9 wordt 
· aa/1"1Jemerkt h,et feit. dat vele leerlingen 

4ie t1lana een elders gelegen apenbare 
school beooeJoen, viermaal àaag,a ove.r gro
te aJstan.4 van een drukke ea oevaarJfike 
1Jerlreeraweo gelwuik moete,a viake1l- en de 
daaraan verbonden gevarea àoor herol)e
mng van een vroeger gealote,i school 
goed.deels aaderva..ngen zouden worden" 
t;enm,il ook m de pl,aats" waar de Qe&loten 
school ligt" nu i)t?Je oxdera àU wensen, de 
geJegeaheid moet openstaan om de kinde
ren Dia.tien tkze land.eUjke ge»iecnachap 

• 1111 een eïgea openbare d.Qrpuchool te à.oen 
opleide11. • .Jleàe geJ,et op 'het feit. dat te ver
tf;aeiJ&.te• is àat .ztAnder heropening der J}e
llloten BCh,Qo/, een an.de.re openbare achool 
binAeft. ef'lkele Jares uitbreiding zm1, be-
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hoeven" hebben Oed. Sta.ten terecht het 
ra.adsbeslu,t tot vermeerdering van het 
aantal scholen goed.gekeurd. 1! JvJ,. 

- KonmkHJk Bealuit. (La,ger OndenDljewet 
19!0 art. 1!}. - Door lntoilliging 1'Gn een 
aanvrage om gelden voor aanleg van een 
tegelpla.teau oi, het speelterrein ener bv
dere school worden de Nnorm.ale eisen" 
niet 01'm"Bchreden. daar op deze tDl,lze in 
de dringende behoefte aan een terrein 
voor ondertm/s i11 HchameHJke oefen.lng 
het beat kan worden women. - De wees, 
dat biJ inwUHoinu van het verzoek ook biJ 
de andere acholen ln de gemeen.te een te
gell)lateau ~al moeten 100rden aangelegd" 
kan geen gron,d tot wdgering ol)le'Veren 
en is onJu,st_. daar elk geval oi, zichzelf 
dient te worden beschouwd. 1! JvJt. 

- Koninldijk Bealult. (La,ger Onderwvawet 
19!0 art. SSbfa). - Terecht hebben Ged.. 
Staten -,,., de vastatelHng van het bed.rag 
bedoeld ,n a.rt. 55MB, meegeteld een be
drag, betrekk(ng hebbend op de onder
Aovdawerken. 1'Gn een aclloolgebouw" welk 
bedrag ia begrepen '" de totaJe 1'erbou-
1Dfngskoaten van het achoolgebouw. N• 
d't bedrag ,n 1948 ten behoeve van dit 
aclloolgebouw "8 beschikbaar geateld, had 
d4t ook ten oolle bij de berekenlng van het 
bedrog_. bedoeld.'" art. SSlria, moeteft wor
den meegeteld, eft ftiee, ~s Oed. Staten, 
menend da.t een verdeHng dezer kosten 
over een ti,Jdva.k van S Ja.ren redeli,Jk ,s te 
achten., hadden gedaan, slechts voor 1/6• 

!6 ,ltlli. 
- Koniftklilk Bealuit. (Lager Onderwi,Jawet 

1920 art. 101ter). - Aa.n het feit, dat het 
voor 19,48 geldend gem'4delà bedrag van 
de kosten per leerltn.g, bedoeld ln art. 101, 
tweede Hd, wor de redelijke belloetten 
1'Cln de in de gemee,ite aaftwe:dge -,,.,zoft
dere acllolen. ontoereikend. fa, doet niet af" 
dat àe Ónderhavige school fttet ,n bijzon
dere offl8ta.nd,gheden., al• bedoeld ,n a.rt. 
SSqvater, 1'm"keert, daar dlt slechta één 
der gronden voor toepa,saiftg 1'Cln art. 
101ter is. Bij%0ndere 11,Uga.ven. voor bui
ten.verfwerk en herstel van J)la.foftd.B ln 
lokalen en ga.noen kunnen met als bul
teftgewOM 11,Ugaven worden tJGftgem.erkt 
en moeten 11,ft de gewofte ~J)loftatiever-
11oedlng worden beatreden.. 17 A•owattUJ. 

- KonlnkliJk Besluit. (Lager Onàeno'(lawet 
art. 7ZJ. - Het at1'kmie.een van àe ver
warm.tn.g8fflBtallatie der ach.ooi '8 eeft ge
wig vaft aaft dle inatalla.tie klevende ge
·breken en niet, zoala de gemeenteniad 
stelt, te wijten aan naJa.tlgheid van het 
schoolbestuur of het personeel. Derhalt1e 
~n àe beoogde voof'denlnoen aan temer
ken als een 1'ermuleriftg vaft lntichting '" 
de .dn van a.rt. 7! en. moet de gevraagde 
medewer"ldg worden verleend.. 

11 A UQUBt1'8. 
- Kon,nklijk bealt"t. (Lager Onden.cijswet 

1980 art. 101ter J. - Ten Oftrechte heeft 
de Mlnlat,er bil het vaatstel"left vaft het 
bedrag per leerliftg_. bedoeld '" art. 101" 
rekenlng gehoudeft met de koaten van 
onderhoud van het solloolgebouw" nu 

bli.ikt. dat het gebou,c eigendom ,s van de 
gemeente en àe onderhoudskosten der
halve niet ten laate van het schoolbea'tuur 
komen. Evenwel behoort het bedrag te 
blilven vaatgeateld als door de Mlnuter 
bepaald, daar somm,ge u,tga.ven of wel 
door het schoolbestuur te hoog zijn ge
raamd ófwel door een aanvrage tot me
dewerking e:,; art. 1! bestreden dieneft te 
worden. 8 October. 

- Kon,nkl'lk bealtl,ft. (Lager Onderwi,Jawet 
19!0 art. 101ter}. - Terecht '8 àe Mln,a
ter bi,J de vaatatelHflO van. het beàra.g der 
vergoed,ng e:i: a.rt. 101 er va,a. uitgegaan 
dat de kos• wegen.a bu,tengewoon on
derhoud over het 'IJfif jarig tildvak" be
doeld. ,n a.rt. 101 Be lid behoren te worden 
verdeeld. 11 October. 

- Koninldilk besluit. (Lager OndenoüBWet 
19!0 a.rt. SSbfa}. - lftgevolge het Je Hd 
staat tegeft een ruadsbeslult_. genomen 
krachtens het 1e lid" binnen 30 vrije da
gen na de toezend,ng van d't besluit be
roei, open .bil Ged.. Staten. Het onderha.1"g 
raadabealult is oi, !8 ,la.n1'ari 1949 aan 
het achoolbestu.ur 'Vef'ZOftden, zodat de be
roepatermv-n a.fliei, oi, !7 Febr. 1949" waar
aan ntet a.f doet, dat deze datum op een 
Zondag 1Ml. Echter '8 het beroepschrift 
eer11t 011 !8 Febr. venoftden eft kan het 
eerst oi, d'6 dag bil Ged.. Sta.ten ZÜft lnge
ko1,11,en. Het schoolbestuur heeft dus de 
beroepstermijn niet ,n acht genomen en 
had door Ged. Staten ln zi,Jn beroei, niet
ontvankelijk moeten worden -verklaard. 

11 October. 
- Konlnklilk besluit. (Lager Onderwijswet 

19!0 a.rt. 13). - Het door ai,pellant oi, 18 
Nov. 19,18 bij Ged.. Staten lngediend be-
roepachrif t heelt betrekldftg oi, de 1'm"• 
goediftg over het tijdvak Sei,t. 1946 t/m 
Juftl 19,18 en ia derhalve gericht tegen 
raadabealulten va.n 24 Oct. 1946 en 1 Juli 
1941" waarvan de beroepatermijn reeds 
waa verstreken. Voor.rover a.J>l)ellant be
doe'ld heeft '" beroe11 te DCIGft van eeti 
rooàabeslult van ZO Bept. 1948" koft hij 
ook ln <Ut beroep door Ged. Sta.ten -n,et 
u.-orden ontvangen, daar de door hem ont" 
UJikkelde beztoareft geen betrekkiftg heb
ben. op de l)eriode_. waarooor de -vergoe
ding ,n d't roadsbeal•it '8 geregeld" en 
het ook ntet op de weg van de raad lag" 
ln àlt beal1'lt tevens de vergoeding over 
het voorgaande tijdvak te hemen. Te
recht hebben Ged. Staten derhalve appel
lant m ~n bv heft lfl.Dedlefld beroep ftiet
ontvankelijk verklaard.. 11 October. 

- Konlnklijk Bealult. (Lager Onderwijs
wet 1980 a.rt. 101 ter). - Het met in acht 
nemen 1'Clft de in art. 101ter lld 1 genoem
de termiJft -voor het lndienen 1'Cln een -ver
zoek om toepa,sàft.Den van d't art. is aan 
appellant zelf te wijten. Daar niet is ge
bleken van. biJ~ndere omata'ftdigheden, 
op grond, waarvan fn dit ge1.Xll met o-ver
schri,f<Uftg van de tenn.i,ift genoegen. wa.re 
te nemen., fa af}J)el1a.ftt terecht ,n d}n 1'er
zoek door àe Mlniater niet-ontvankelijk 
verklaard.. Sf October. 
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- Koninklijk Beshdt. (Lager Ondenoijawet 
19!0 af't. la). - Terecht hebben Ged. BN
ten, gelet op het ,nkomen van de oocler 
van de bet,-okken. leerlmg, een bUHJk te 
achten tegemoetkom,nu in de vervoer
kosten toegekend. Hieraan kan n,et 51· 
doea, dat oolgen.a een. gemeentelfke ver
Of'dening de aan'Vr'ager n~ 1100,- een te
gemoetkoming ,n aanmerk«ng zou ku.,.._ 
nen komen, nog daa.f'gelaten dat deze 'V6f"
o,-denm,g eerat na de afu,fdng -van de 
aanwage door de gemeenteraad ,, tot 
sta.nd, gekomen. BZ October. 

- Uitspraak van de OentroJe Raad -van 
Beroep_ (Gemeenteu,,-et art. 187; Lat/er 
O1rderwljswet 19Z0 artt. 16, ,U). - En 
bealv.,t -van B. en. W. ener gemeente tot 
t#,Jdeli,;ke tewerkstelHng -van het hoof, 
e·ne,- g.l.o. school als hoofd enef' v.oJ.o. 
school strijdt n,et met art, 187 de,- ge
meentewet, nv. het mOdabealu,t tot aan
stelling van dat hoofd de,- g.l.o. achool tot 
hoofd, de,- v.g.l.o. school dOOf' de Kf'OOn " 
gescho,-st. - Een tfldel#.Jke tewerklltel
ling '-a een geheel andere aaf'd, dan een 
definitieve ove,-JJlaatnng. - Het ondef'
hamge besluit van B. en W. tot tfldeli,;ke 
tewerkstelling van het hoofd van een g.l.o. 
school als hoofd ene,- v.g.l.o • .achool ia nie
tig wegen, strijd, hetzij ?net af't • . u (Oflt
bf'eken overleg met de inapecteu,,-) het~ 
met art. 38, dat er van 1"tgaat, dat een 
onden.oiJzef' benoemd WOf'dt aan een be
JHJ,Glde school, weahalve - waa,- genef'ld 
wettelijke bepaling de bevoegdheid geeft 
tot detachering of t#.JdeHJke tewef'katel• 
Hno, tegen de wil van de ondenol,lzer, aan 
een andere achool - ZUik een detachering 
of tijdelijke tewerkatelHno ,-echte-na onoe
oof'loofd is. 1 Novembef'. 

- Kon,nkl#.Jk Besiu.,t. (Lage,- Onderwijswet 
1980 art. 7!). - Daaf' de op de betrokken 
scholen ,n gebn1,'k zijnde methode ooof' 
het geven van godsdienstonderwijs op me
th.odiache en. didactache gronden als -vef'
oUderd, moet worden beachouwd en de 
schoolbeatuf'en tef'echt de voof'keu,,- geven 
aan een andere methode, 100f'den door het 
aanachaffea van de 1>v deze methode oe
bru,kte leermiddelen de normale eisen 
ntet overschf'eden, Dit '8 echter wel het 
ge-val met het aanachaffen, '11 de hvWge 
ttldaomatan.cUgheden, van een koatbaaf' 
h.ulf)ffltddel ala de fUmpf'oJectof', te min
de,- nv. de stichting ....N ederlandae Onder
wijafüm" de 000,- het -vertonen van on
d,erwlJs/Ums benodigde apJ>CZ,-at1iu,- be
schikbaar ,telt. •De omsta?W:Ugheid" dai 
deze stichting thaM "IWD met kan beschik
ken o-ver voldoende ap.l)af'atuu,- om in de 
behoefte aan het -vertonen van ondenv,#Js
fil11UI ,n de ach.alen ten ooUe te wot'Z'Cen, 
f'echtvaaf'diot met, dat de schoolbeatuf'en 
deze kostbaf'e appaf'atuur voo,- hun scho
len aanschaffen. 5 No-vembef'. 

- Koninkl#.Jk Bealtdt. (Lager Onder,.mJ.nret 
1920 art. 97). - Het is aannemelijk, dat 
OOOf' de OOf'tn.dHng der nevenbetf'ekking 
van bezoldigd admmwtratevf' ener bc,zon
def'e school het hoofd de,- school de meeat 

aangewezen JJeraoon ia. Wel beivlnden 
zkh ondef' de overgelegde ambtabenchten. 
enkele rapporten vam. minde,- gunstige 
•trekldn.g o-ver aJJpella"t• doch deze heb
ben ooorna.melitk op -vroegere J)erloden 
betf'ekking. Ondef' deze omstandigheden. 
bestaat er aanJeü.Ung, de gevraagde 17riJ
stelHno alnwg te -verienea. echter onder 
ooof'waaf'de, dat de aan de functi,e ver
bonden werkzaamheden buiten de achool
tl,Jden moeten WOf'den -verricht. Van het 
-recht tot ,ntf'ekking de,- '1"1#atelHng, dat 
besloten i.8 in de bevoegdheid. tot het ver
Jenen. ervan. kunnen Ged. Staten - be
houden., beroep op de Kroon - te allen 
t#.Jde geb,-vik maken.. ha4'en de belangen. 
van het ondef'wl,ls dit mochten vorderen. 

5 No-vember. 
- K on,nkl#.Jk Besluit. ( Lager OfldenmJawet 

19BO art. 11). - Het inkomen va-n appel
lant '8 niet van die aaf'd. dat voldoende 
term.en aantoe::rig zijn., hem een. tegemoet
kom,ng als bedoeld ,nart. 18 te 'IJef'lenen. 

5 November. 
-Koninklijk Beslvit. (Lage,- OndenmJawet 

19B0 af't. 91). - Voo,- de bereken,ng der 
Jaa,-u-edde van het hoofd, van een school 
000,- gewoon lage,- en. 11,,l.o. over 19,f'I gel
den de ,n het K. B. aangehaalde wette
lijke voof'schriften. Deze den op het ge-
1Xll, dat het hoofd ala zodanig. def'halve 
ala noof d van de aclwlen 000,- gJ. en v.l.o. 
,n dtenat van hetzelfde schoolbeatu.uf' 
bl#.Jft. In casu ,s echte,- het hoofd met in.
gang van 1 Jan. 1946 ontheven van zijn 
fvnctie als hoofd van de school voor g.l.o. 
en kan hij derhalve op handhaving van 
d,e hoofdenmaf'ge geen aanspraak maken.. 

16 No-vem.Mr. 
- Koninkli.ik Beslvit. (La,oe,- Onden.ovswet 

•19B0 art. 55quate,-J. - In af't. 55quatef' 
lid 1 moeten de woorden "tegel#.J k met de 
vaatatelHng van eef'atgenoemd bedrag" 
1.oof'den uitgelegd in die dn.,. dat het in 
deze wetsbepaHng bedoeld 'Ver%oek moet 
wof'den ,ngediend op alth,a,a.a omstreeks, 
het t#.Jdstip, waarop de 1}(&.Btstelling van 
het bedf'ag d,e,- ,n a,-t. 55 b'8 bedoelde kos
ten plaats 'Vindt" dan wei geacht moet 
worden plaats te vinden" 'IDOOf'bv dan on
de,- vastátelHng kennelijk kunnen WOf'den. 
begf'epen: de vaststelling" bedoeld in art. 
551ria lid!, de vastatelHng. bedoeld ,nart. 
101 lid 5, en ten slotte de vaatstelHng.,. 
welke tot stand komt indien, kf'achtens de 
derde alinea van laatstgenoemde bepalmg" 
het tweede Hd -va.nart. 551»8 ovef'een.kom
attge toepas ring vtndt. In casu doet zk:h 
het laatste geval -voor, aangeden net -ver
zoek betf'ekkfflg heeft op de enige o. l. 
school voor ooof'tgezet g. l.o. te,- plaatse. 
en de gemeenteraad ntet ,v66,- 1 Maart 
ovef'eenkom.atig de 1e alinea van art. 101 
lid 5 het ,n deze bepaling bedoeld bedf'ag· 
heeft 1XUJtgesteld, zodat mgeoolge het !e 
:Jid van art. 55bia de vt1,11tstelHng geacht 
moet worden op 1 Maaf't te zidn geschted.. 
Nu het ve,-zoekschnft van de Raad op 1 
llaart be, de MiniBtef' ia tngekomen t.a het 
~erzoek t'1d'g gedaa.n. - Wel w'Jkt het 
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1JOOr 4e ecliooJ b~ beàrag l'ef' kler
JJa.i, ~nlvk aJ va,,a. 1&.et voor het be
trDk.ken ia&- ter Jllaatee oeldffld. ~g, 
docà de ad»ol ~ tilet D asoda•ge 
W.:,zolldere em.natMUgl&edea" da.t àet beao-
4tt/d bedra.g •f'WIJkt NA ket bed.rag dat 
wor deze "11::keol .zonder die 0111UJuuuät1-
~ rt:delilfu!ndlee r,,otlJg .2!01' ma.eten 
-100nle• oeadl.t. 1'8 N ovean.ber. 

- K.oajft.fdvk Bealtdt. (IAl,er -O~aoet 
19U an. Uli«'). - llit11&1'ell wor wr
tdeK~ tJaa sd&oordeaen btaue• '" ca
BK met iattte• tot verlt.otrino van 1'et wr-
11064,v.oabmrat, .op .grefld 1.1t1,11, er:t. 101fier, 
daar de oeiu,eJcea der ~ateeae• IJ.et 
'1e170il1 1V&f'fm 1'GIJ. .fo'l&,ten" l,t,I 4e oon&trw.c
fle oem,aib.kt; •tfadie:11 •oet .à'6r 11eapro
k.en. 'IVOf"den van een 1'er4ndering van in
ncl&:ttng als betioeld 'a art. ~!. - B"Dea
nun bello,,ea de kNten van her.tel 1'(1.n 
eeo oasowa,er t,e i~ tot toeJNUtai•.s, uin 
-art. 1111..tef'. daat- geWeka& ia ci&t • reeds 
"ti't,oe1'0erde VttOr.Nn&&geA tot her•tel oo.n 
de moer ~t urgent waren. Uitgaven voor 
~werJtoerk lehor-ea 11,et uitahutead 
t.eu. la.&te ,-n ééa tJ.jeaatja.ar, 1i1.aar ten 
la.st.e Vtffl h.6t vtiJ_Jarig tijcl-uak, bedoeld tn 
art. 101, Gehtate U4 te lwtnetl. 

$2 N ovem"IM?r. 
- Belluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 April 1949 (Staatablad No. 
J 178 (Bijdragenbesluit Lager-andeAli!Ï.js-
wet 1920). . 

S. J SU. 2~ November. Bh. 1012. 
- K oninkli,;k Bealv.&t. (L&geY OnderwUawet 

"lBff art. 1::IJJ.a:r J. - Eea l#Ut voor Jw&ad
,u:,erkleHea kan wonleR 1'«'t,Ded ianoa de 
u,eg vs11 -art. 1•.zw. en mmt dus "fior de 
toef>(Jffl.fio -van art. 1O1ter met in aan
mo'kiag. Nv de ventiCM"mb1,g&ket.el ~ te 
J'l.iet geg(J(l,ff, door la~gdu,we alij.tat,e d~t 
de eaafltdM:/1int1 "'°" eea 11ieuwe ketel 1'tt 
• aonlMlle e.e-,,loita.tieverooed.iAu t;e wor
den bem-eden. !5 N~vember. 

- K-oai~k Be*it. fLa4,.er ~MDet 
19!6 an. NJIM:rJ~ - Het 4tHH' de gemeente 
watu.eaelè ledn,o fJ6f' leerHng moet voor 
de onderbavloe BCAool flkt toereiken.tl 
ioorcf.ea. oeacll-t ... Aet -8CltoollleatMtW nch 
door het ct•kvrie.aeti van -.kele ~to
ren de#- centmle 1'et"ll'Xlrmf.n11 'VOOf' een te
.trek1oell.;.k laelaa~u btdte,agewot1e •'t
ga.roe ~ oei-~ en. 111DeUB'IOSaf' eat11e poB
tem vaa de 01'elf"Deleode 'IJegrottfl.g wor 
,emge 'D6riaDli•l1 ~ ris" dech ander
~• ltet leff. da.t tlelJe lett'e1ckelf,lk klel.n6 
~1&.eel DetetrGk :v~ng heeft. mede
b,-e,,gm, 4at, ane* $16let 1>~ de no~ke
Wlae onderho1'dstoeri:ea '8 de «rw,.to
aetlde iare11. nfet mn tOOf'àen ven.oqoht, 
dCllt ltet ~b.oollleat.u,,- 4eee btdtefl.gel09ne 
at,a-ue 2'0tf. ktmaea ~ •(t de Rer
tnale 'liel".O~IJednlDef'l,. · 

!5 November. 
- Kie!n:in.kltfk Bealidt. (LaotW Onder,DijBIOd 

19M> srt. üv,,aterJ- - f'erm=àt 'h,seftt de 
. M(flli&ter het ~k -van 4e .yeme~nts~ 
r.a& om -.f)CIUl110 UIII a,rt~ S6qvat~ _tOIJ 
aa.aziein -ma de .enwe OJlm,kre scho~ it 
de QemeDllle 4-11~, aai d~e ~~~ 

• «• • ·veràNd,jno .t« 114 aa.n:tal mn 
~ Jeer~ft(1en veel te gro•t g.ebo»wJ ,a 
61UVUVe.at ea" t,d,et tip 'Il.et f.dt_ dat ,4U 
oeiowo door oe.GtraJe ~" wr
-wann.4 1i00rtlt. al#IU3de lti. aa.an:a.erkbt,g pe~ 
·.rtoinen het pena,g a.a.ti taJ lee,-Un(le-.- •at 
fle:ae .tMoal l>u.Dek.t" ä,e ofläerJiotUia" en 
-t1en.varawD,,&ko&tet1 eeti. zoào:aip bedrag 
9er reerl"'41 •e•.., 4a.t d4t beclrCl,(I u.M'ien
lljk 4/wlilt.t ,... .1let be4.f'.a.(I, .dat voor een 
.Ïff aonnale cn,a,auuuUo~• verkere»de 
11ch.ool 4a àe 11eae~ redai}k ia te och-

. .teil. " No-ve:m,b.er. 
- l{ofliMltJle Bealwt. (.Lal/eY Oaäerwij.-wet 

1BUJ art" 101Jef'J .. - 'N.().Cb, de ow:leràom 
mn het •ch.ool11d)Du.ao> noch M.t IIJit> 4at 
de- acJwol tl&aa6 4oor ± 2S0 le.erli.aoen. be
~11,e a,ordt" terwiil, zij bij volled&ge be
zeul.'Bll ± '80 leer•oe.a zou .kwinen be
~en" leveren tVOl®ende t.erme• OS) om 
"4n l,e U'llle#,_ ut 4e .achool à.tl lnpo_ndere 
o-.ataAàid7hedea verue.rt· als bedoeld ,n 
_ar:t. l01ter Ud 1 J0

• art . .55qvater lid l,. -
De lwaten VGft. ~I verven van eajge Jo
kalee" 114•11 eaa. tra,, dieti.en over 5 i,._p.v. 
,o,ue.r 8 Jaren. verdeeld, .te ~ .. 

9 December. 
- K ~ Bealv.tt. ( Lol/er OruJen.oliiw,et 

19!0 art. 7!). _:_ DfMJ.J' a.tlaaaeti. ea woor-
4en1toeke• akt v.ilalui..tend leerm.iààelen 
,,.... eea .uea.te UJ• à.et .o1JderwVa, doch 
•64e e• 1JOOr.al VQOr b.uiael1Jk gebniik 1)1,e
lJeB te 400rd.ea {J,Q,fll}eweAd. dtenen ril tloor 
,tl,e Mldera der Jeer~ te wonlen bekoB
tiiod" D-,rhaltJe Z8U4.efl. door Jav,üJigjng 
-eaer QG.Atwat,e ez ar.t. 1$ voor aa.rucb.af
f'n,g daarc,ig.• de ,JJOrwtaJe ei.ten" -iatWden 
.ever4ICll,redea. .1 December. 

-lu>•iAkltlk Buluit. /La.oer Ondenoifawet 
19!0 a.rt. 101ter). - EzploUaUet.eJwrten 
Uit "°"'Oe Ja.r-ea le-uues t1eeo grotul, op 
W<H" toefJ(IUÎfl,g va.n •rt. 10lter~ 

9 Decem.ber. 
- W« tet wijziciqc van de wet va 11 Juni 

1921 (Stwambtad No • .795), bctreffmde 
machtigiq& toi het van Rijka.weae .garan
deren van geldleniDgen, ten bchae.ve v.an 
door liet Rijk seaubaidieerd~ acholen voor 
voorbereidend hoacr- en middelbaar on
cicrwij1 en :i.ngev-o)ge de .actikeleu 156 tot 
-en met 171 der lager-oDderwijswet 1920&e
lllbmdieetde bij.zondere kweekacholeu. voor 
oadawij&ca. 

5. J S79. 22 Decemaer. Blz. lHS. 
-~tnliük .Be.iltdt. (LGt,er 0~•,vet 

l.920 art. UbisJ. - Wel .,, l>l,J de wm van 
15 J,u,.i 1.94B .Btbl. 1 UJ het te Hd van art. 
.UW. •Me da ~dgd, dat 11,e f}ffl'Olgen 
v,itz. maubeal.uUen al.a het ondierhau(ge 
mch, over .ee.n. .te,..-üa van drie Ja.ren wt• 
atrek.lQea. doc11. 111.t -11een -eakele bepa.Jtng 
..._ äe teet Jca.n. wordea iaJgelelll" dat a.rt. 
U-.M,. soa.la Àet met .ingang van 1 JuH 1948 
.luidt, eok a,a,n ~ zou zfJ• tea ao1Ulien 
va,a. raadabealvUea, die 11~ c:Jea:e datvm 
geaeMeA aUA. Tett «1nreclite -Il-ebben 4er• 
.kalt.1e 064.. JiJ.afnl, d.e Raafl. 4n zfin t,er
:alle#c -om ~nn(J fMUI. eea k.rach.t~n.s 
àe_t !e .zid ~ ~ Uibi6 .Aà J ;1"1,J, ..l.948 jJe-
oome.a lealu4t md'-oti.t:ua.n.Joeliik 1.1er1rJacrd 



65 ALPHABETISOB BBGISTBB 19'9 0 

of) g,w.md dat 4n 19.f.7 een raad.sbe.Z'lrit waa 
gen.omen" verklarend dat de inata.n.dlwu
<ffng der school ,7111evolge art. 19 werd ge
vorderd" weJk beslidt volgeu de memng 
-van Ged. Sta.ten krachteft.11 het gewijzigd 
art. !!bi.t ooor drie Jaren van knl.cht Z01' 

~n. 17 December. 
-KoMnklijk Beahdt. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 101'b'8J. - N• aan twee oi,enba.re 
scholen -ooor 11.l.o.-'IJflkondenvi#s wordt 
gegeven tezamen tot een totaal van!!¾ 
uur" tencfll het aantal veri,Hcla.te onder
'tDijzers aan deze betde acholen tezamen 
elf bedraagt" is het getal wekel;fleae Je.
uren" gedurende welke 'IJflkondenoils aan 
deze aoort van scholen wordt gegeven. te
recht 1Jfl8tgesteld Of) 1 /!I. Het feit" dat dit 
getal ongunmg wordt beinvloed door de 
omstandtgheid" dat aa-n slechts één der 
belde scholefl. ~t w.k nvtffge IM:indwerken 
door een vakleerkt'acht wordt -venorgtJ" 
brengt niet met dch" dat ten of1%ichte van 
dl.t vak ook reken,ng wordt gehotklen met 
het aantal verplkhte leerkrachten aan 
één achool. Voor een afzonderlijke 1)(18t
atelHft.g van het getal wekel"kse lesuren 
voor een befXUl,lde soort van vakcmderwijs 
biedt art. 1011ris geen. ate11n. 

17 .December. 
- Komnklijk Beslv.U, (Lager Ondenc4,Jswet 

1920 art. 101 Se Hd (nwuw) ). - Ten on
rechte beroeJ>t 1&et af)pellerend schoolbe
stuvr :dch op de door het BijkSBchooltoe
dcht op het L. O. ter bepaling van het 
vergoed,ngsbedrag opgestelde nchtHJ-nen. 
Ter bepaltng 11an dat bedmg behoort geen. 
andere 11MJ4tataf te worden gebnitkt dan 
d4e van de redelijke behoeften van een 
normal.e school m de geme~mte" zodat de 
@or het Bilkaachooltoencht opoe.telde 
'beNkefflnge,a. niet zonder met. de tllaatae
lflke omatandigheden rekm&,ng te houden 
automatisch -tn teder geval afzonderlf,Jk 
behorea te 100nlen toegeptUt. 111, ca.u ka• 
de ve,-mttlderiAg op bilHJkheidag-ronden 
van het door het Biiksachooltoeztcht ge
vonden bedrag niet ander• worden ver
ataaft. dan ala de door de -wet oeëute aan
f)(MMfl.g van dit bedrag bf,J de reclelf,Jke be
hoefte,,. '11, de betrokken gemeente. 

17 Decenlber. 
- Kontnklilk Beslutt. (Lage,, Ondenoij,noet 

19S0 art. l01ter), - .Nu van de kosten 
1100,- een vemtevimng van de verwar
mingsketel tefl. bedrage van I !100 door 
de gemeente krachten. an. 7! een bedrag 
van f 1810 ,s vergoed fo verband met de 
omatmwilglleid, dat de ketel 18 Jaar tn oe-: 
brtrik 1Da.8 u-eweest en nog 9 à 10 Jaar had 
k:Mnftell. dienst doeta., tnc:Hen zij tenQe,,olge 
van de buet"n" tûet onbruikbaar waa 
geu,orclen" cUenen. de overige korien. der. 
~W,ng" I 1790, ten laate der Jaar
HJkse ~goedi"IJ te kotnen" 1Jerdeeld over 
het ,n Mt. 5St-er bedoeld tijdw.k van vl,Jf 
Jaren. 17 Decesn.ber. 

- Kont11,ldfk B11sJtdt. (Lager Ofl.den.ci.wet 
19!0 art. 5Sqtlater , •• art. SSbiaJ. - Wel 
komt in, arUkel 5Sq»a.ter ntet voor een 
bepalmo" kra.chtefl.8 t0elke voor de toepas-

aing van dit art. a.f20nderUlke Ida.Hen 
wor wortoez.et l. o . ., verbonden aan een 
scAool -voor 11J.o • ., wordm gelijkgea-te'ld 
met een school voor wortgezet g.l.o., doch· 
mt de tweede altnea van Hd 1 van art. 
6Slria J0

• het vlet-de Hd van dtt art. t1loeU 
voort" dat d,e geliJkstelHnQ even.een• oeldt 
biJ de toegCJBnno vaA an. 5Sqvater. -
JWtng van het aantal leerHnoen kan niet 
100rden aanQemerkt al• een biJ~ondere 
om-•tandighekl in de nn van art. 5Squater 
Je Hd" -waar •iet ta tieblelu:.., dat de achool 
m •odantge bvzondere omata.-nditlheden 
-uerkeert, dat het benodigd bedrog afw#jkt 
van het bedra,o" dat wor de school zon
der a:oda,1-tge - l>ilzondere omstarnHgheden 
redelijk,enmlze ,wt1'11 zov aoeten worden 
geacht, z•lk6 te mtnder" nu de emge an
dere soortgeUi ke bijzondere school voor 
wortoezet J. o. ook 1Aitlt ltet aantal leer
H•gen betreft. ,,., flO,IJenoeQ dezelfde om
standighede. rerkiem. B1 DeoemlJer. 

- Kcmmklijk Beshdt. (Lager OndenDflawet 
19!0 art. 101ter). - Voor 1Jloerbedekk'ng 

1 

fn een g'Jlmfl0.8tfeklokaal van een IGoere 
school kan met ee11 k11rk-Unoleum-d~r
bedekking ter d,kte van ~.,i m.m. worden 
wlstaa11; het 'leggen van een zoda.mge 
bedekking van grotere dikte zou de rede
lijke eisen" aan het geven. van l. o. te •tel
len" O'Vef'BOAri#fien. Wel bestaat er aa-n
laMng tot oerholli•o 11an het vergoe
dingsbedrag ,n verband met de omstan
dighmd" dat het verleggen en gedeeltelijk 
wndev.too11 van de onder de moer van 
het lokaal ge'leoen lewftngen van de cen
trale verwannh,o noodleakelllk is geble
ken. rt December. 

- Besluit tot rangschikking onder het bui
teugewoon la&er onderwijs van de ICholen 
voor doofstomme, ,slechthorende, blinde en 
slechtziende en lichamdijk gebrekkige kin
deren; van de schoten voor kinderen, lij
dende aan tuberculoae, voor dekelijke kin
det'e'ft. voor kinderen, lijdetlde aan toeval
leR; van de acholen voOf' .zwakzinnige kin
deren; van de scholen voor zwakzinaige 
kinderen, verbonden aan geetichten, be
doeld in artikel 7 der wet van 2 7 April 
1884 (Staateblad No. 96); van de scholen 
voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, 
voor regenng1- en voogdij.pupillen. ver
pleegd in voor hen bettemde gestichten; 
van de scholen. vetbonden aan paedolo-
1i.tche iuatituten; van de scholen voor 
kindsen met leer- en opvoedingsmoeilijk
heden, andere dan de overige in dit besluit 
bedoelde kinderen en voor achipperakin
deren en tot uitvoering van de artikelen 
70, 71, 126 en 128 van de Lager-onderwijs
wet 1920 (Besluit buitencewoon lager 
onderwijs 1-949). 

S. J 596. 28 Decembe,-. Blz. 1247. 
- Wet,, houdende wijziging en aanvulling 

van enige artikelen der wet van 17 Juli 
· 1923, Staatabtad no. 364, tot uitvoering 

van artikel 97 (tham 99) der Grondwet 
en wij.nging van de Hoger-Onder.wij.wet, 
van de wet tot regeling van het Hoger 
Landbouw- en Hoger Veeartaenijkundig 
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Onderwijs (thans de wet tot regeling v~n . 
het Hoger Landbouw Onderwijs), van qe 
Lager-onderwijswet 1920 en van de &vor
deringswet voor de Landmacht 1902. • 

S. J 614. 30 December. Blz. 123~. 
- .Komn1rJijk Bealuit. (Lager Ondenoijau;r 

19eo art. 101 1e Hà / 0
• art. 55) . - Nu 

telefoonkosten van. leden van het acho -
bestuur ten behoeve van de onder dit br
atuur staande scholen aanmerkelijk lag r 
din da.n de tdtgaven, die la.et bestuur oo r 
dtt doel ooor wrgoed,ng (n aan merki1g 
iml doen komen e-n door het bestuur ntt 
'8 aangetoond noch 011 andere toijze i8 
gebleken" hoeveel deze kosten ten behoe-pe 
oo.n de achool bedragen" heeft de Ra4z,d 
de -aitgave van / 100 voor telefoonkostèn 
van leder van twee bestuursleden terec,Z,t 
btnte-n. aanmerking gelaten. - De uitga.
ven ooor honoraria van de aeCf'etaria en 
de pet1ningmeestet" van het schoolbestu,,_r 
moeten getwht worden te behoren tot Jle 
kosten va.n admin'8tratie" gemaakt ter 
ve~ekering van de goede gang van 1-4,et 
onderw#Js en vallen d1'8 onder letter p v,a.n 
art. SS. Onder deze beJJ(llm.g vallen zowel 
de kosten van het beatuur al& admtnist,ra-

• tiekosten (n engere nn. ~1 December. 

OndenrUs. (Middelbaar) 
- Besluit tot hernieuwde vaststelling Y&D 

het reglement voor de Rijb Midêielb,re 
Zuivelschool te Bolsward. 

S. J 1. 3 Januari. Blz. 3. 
- Besluit tot vaststelling van een Regle

ment voor de Rijb Middelbare Land
bouwschool te Dordrecht. 

S. J 13. 5 Januari. Blz. 14. 
- Besluit, houdende voonchriften ter uit

voering van artikel 18c der middelbaar
onderwijawet. 

S. J 256. 17 Juni. Bh. 347. 
- Besluit tot wijzigin& van de Koninklijke ✓ 

bealuiten van 2 Februari 1864 (StbL No. 
8) en 30 Juli 1947 (Stbl No. H 277) be
treffende eumens ter verkrijging van ak
ten van bekwaamheid tot het geven van 
middelbaar onderwijs. 

S. J 257. 17 Juni. Blz. 347. 
- Besluit tot nadere wijsiging en aanvul

line van bet Reglement voor de Rijk& 
hogere burgencbolen. ' 

S. J 258. 17 Juni. Blz. 348. 
- Besluit tot vaststelling van een regle

ment en een programma voor de eind
examens der openbare middelbare scholen 
voor meiajea. 

S. J 298. 2 'Juli. Blz. 533. 
- Besluit, houdende van toepassingverkla

rin& van de eiaen, die bij Koninklijk besluit 
van 27 Mei 1937, Staatsblad No. 365, zijn 
gesteld aan verenigingen, welke zich be
lasten met het geven van godsdienstonder
onderwijs aan leerlingen. onderscheidenlijk 
van openbare hogere burgerscholen en 
handelscholen en van openbare gymnasia, 
mede op de verenigingen, die zich met het 
geven van dat onderwijs aan leerlingen van 

openbare middelbare echolen voor meisjes. 
belasten. 

S. J 405. 24 Augustus. Blz. 833. 
- Wet tot wijziging van de wettelijke bepa

lingen betreffende de subsidiëring van bij
zondere echolcn voor voorbereidend hoger 
en middelbaar onderwijs. 

~. J 387. 12 Augu1tu1. Blz. 815. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Re

,glement voor de Middelbare Landbouw
echool te Groningen, vaatgelteld bij Ko
ninklijk Besluit van 3 Augustus 1912 
(Staatsblad No. 274). 

S. J 396. 17 Auguatua. Blz. 820. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Re

glement· voor de Middelbare School voor 
Tropische Landbouw te Deventer (Staats
blad 1912, no. 274). 

S. J 427. 13 September. Blz. 906. 
- Besluit, houdende instelling van examens 

ter verkrijging van een getuigschrift van 
tolk-vertaler. 

S. J 428. 16 September. Blz. 907. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement 

en een programma voor de eindexamens 
der openbare handelaavondscholen met 
drie- en met vijfjarige cursus. 

S. J 450. 29 September. Blz. 951. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 10 Mei 1938 
· (Stbl no. 391) tot vaststelling van een 
reglement en een programma voor het exa
men, bedoeld in artikel 7 7bia der Middel
baar-onderwijswet. 

S. J 451. 29 September. Blz. 956. 
- Besluit ter bekendmaking van de tekst 

van het Reglement voor de Rijks Middel
bare Landbouwschool te Groningen. 

S. J 461. 14 October. Blz. 968. 
- Wet, betreffende het niet heffen van 

achoo)&eld over het cursusjaar 1944-1945. 
S. J 509. 24 November. Blz. 1010. 

- Wet, betreffende de heffing van school
geld voor het middelbaar en het voorberei
dend hoger onderwijs. 

S. J 511. 24 November. Blz. 1010. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 Maart 1936 (Staats-
. blad No. 392) tot vaststelling van de exa

mengelden ten aanzien van de Staatsexa
mens, bedoeld in artikel 12 van de hoger
onderwijawet, in artikel 55, tweede lid, van 
de middelbaar-onderwijswet en in artikel 
3 van het Koninklijk besluit van 2 7 De
cember 1934 (Staatsblad No. 678). 

S. J 564. 19 December. Blz. 1043. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 19 Auguatua 
1926, Staatsblad No. 309, tot vAststelling 
van de emmcngelden, bedoeld in artikel 
81 van ide middelbaar-ondcnvijswet. 

S. J 565. 19 December. Blz. 1043. 
- Wet tot wijziging van de wet van 11 Juni 

1921 (Staatsblad No. 795), betreffende 
machtiging tot het van Rijk1wege garan
deren van geldleningen, ten behoeve van 
door het Rijk gesubndicerde acholen voor 
voorbereidend hoger- en middelbaar on
derwijs en ingevolge de artikelen 156 tot 
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en met 171 der lager-ondcrwijawet 1920 
cesubaidieerde bijzondere kweekscholen 
voor onderwijzers. 

S. J 579. 22 December. Blz. 1115. 

Onpvallenwet. 
- Wet, tot wijziging der Oncevallenwet ' 

19ai en der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 19aa. 

S. J 98. as Februari. Blz. :141. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van as Februari 1939 (Staatsblad 
No. 843), houdende vaststelling van een, 
algemene maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel ac, eerste lid, der Ongevallen
wet 19:n. 

S. J 173. 9 April Blz. a49. 
- Bealuit houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 3 September 
1921, StbL No. 1042, tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 64, sub 5, der (),ageval
lenwet 1921. 

s. J 248. 10 Juni. Blz. 344. 
- Besluit houdende nadere wiji:i1ing van 

het Koninklijk bealuit van 21 Januari 
1922, Stbl. No. 26, tot vaststelling van ,een 
algemene maatre1el van beatuur, ala be
doeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1°~ 3°, 
4° en 6° der Ongevallenwet 1921. 

S. J 249. 10 Juni. Blz. 344. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 20 Auguatua 1928, 
Staatablad No. 33 7, houdende vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 87 der Ongevallen
wet 1921. 

S. J 327. 18 Juli. Blz. 564. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 25 Februari 1949, Staatablad No. I 98, 
tot wijziging der Ongevallenwet 1921 en 
der Land- en Tuinbouwongevallen.wet 
1922. 

S. J 377. 11 Augustus. Blz. 810. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 14 September 
1921, Staatablad No. 1057, tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921. 

S. J 378. 11 Augustus. Blz. 810. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 87a, tweede en vierde lid, en 87e 
der Ongevallenwet 1921. 

S. J 379. 11 Augustus. Blz. 811. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij ar
tikel 87b, eerste lid, sub r, der Ongevallen
wet 1921. 

S. J 380. 11 Augustus. Blz. 811. 

Onteigeningswet. 
- An-est va,a. de Hoge Raad. (Bv. artt • .f, 

68; Onteig.u,et artt. 51--S!JJ. - Verweer-

def's hebben ach ,n dezen n'6t bloot aa,i 
l&et oordeel -van den H. R. gerefereerd,. 
Anders Adv.-Gen. Hoo21Jcaaa. - N11, 1&et 
bestreden on.teigen,n.gsvonnfa fa gewezen 
tussen etser en B.,, dk ten tijde van de 
dagvaard,ng in caasaffe wa.a overleden, 
kon eiser die dagvaard,ng doen geschie
den aan de gezamenlijke erfgenamen 
(art • .f, 6° R't).J. Aldu heeft Mj aan. ·&tn. 
wrpHchting tot oproep van de tegen.
partij voldaan" al wa.a ook een van de 
ef"/genamen, de weduwe B., ,n het ont
eigende goed ook gerechtigd voor de helft 
krachtens h-vwel4Jk8gemeenacha11 en 
't)()Orla nog ala vrvchtgebru,kster. 

16 Febnuiri. 

- Wet, houdende verklaring van het alp
tneen nut van de onteil(CDine van perce
len. erfdiemtbaarhede:n en andere zak~ 
lijke rechten. nodi1 voor de bouw van een 
inrichting voor de winning en zuivering 
van water uit de rivier de Lek te Berg
ambacht ten behoeve van de watervoor
ziening van '•-Gravenhage. zomede er
kenning van het algemeen nut van de 
werken nodi1 voor de bouw van die in
richting en voor het vervoer van het uit 
de Lek gewonnen water naar 'a-Graven
ha1e, voor de toepaaaing van de Belem
meringenwet Verordeningen en van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht. 

S. J 77. 1:6 Februari. Blz. nfi. 
- Arrest van den Hogen Raad, (Onteig.

wet artt. SI-SI, 95; Pachtbesl1"t 19.f 1 
artt. 19, 88). - Nv de m.Mfdelen vUsl1"
tend 011komen tegen de beslisMng, dat 
aan de tu&senkomende 1HJ.rtij als fJ(JChter 
geen scha.deloosstemng kan worden toe
gekend, en de eigenaar hief'Wd met als 
IHJ.rtil betroklcen u. '8 de laatste ,n. tri/n 
caBBaffeberoe11 n,et-ontvankelijk (anders 
Äd't).-Oen. W(lnveldt). - Art. 79 Pb. 19.f1. 
,nhoudende dat pachtovereen1cc>fflden 
voor onbeJ)CJCllden tvd, welke bil het ,n 
1D61"1dn.g treden wn. het Bes11"t 'V0.11 
kracht ~vn, geacht worden voor hoeven 
te zvn aaft(1egaan voor 11 Jaren. en 
dat voor de ,beJJ(IHfl.g 't)Oft. het eiflde 1Xln 
d'6n termijn de Jaren, ged11,rende wel
ke de PJCh-tovereenkomst -v66r het ,n. 
werkf.ng treden van het Bealtdt bestaan 
heeft. tot een ma:rim11,m van 10 Jaren. 
mede ,n. aanmerktng komen, heeft daar
bij het oog 011 den Wä. geäu~nde welken 
de fJ(JChtovereenkomat , tn. werkeH,Jkhdd 
heeft bestaan. waar'bi,I derhalve geen re
kerdng wordt gehouden. met het fktMtVe 
tfildati9 van aan.gaan der fJ(JChto11ereen
komBt, bv art. 63 Pw. voor de toepaastno 
dier wet aangenomen. - Voot" de toe
pa.aaing van art. 88 Pb. 19.f1 moet het nog 
een of meer Jaren moeten duren van den 
pacht worden beoordeeld Jos van de mo
geH,Jkheül van verleng&ng. - Het '8 on.
aannemellilk dat.. ,ngeval partijen den 
oor.apr. duvr -van. de fJ(JChtovereenkomst 
hebben verlengd_. zelfs ,ndien. d,t ~ou tnln 
geschied onder den ,nvloed van de ,n art. 
SO Pb. aan den J>GChter gegeven bevoegd.. 
heül 01n verlenging te verzoeken" daarb(1 
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t!etm BIWG"6 zou sin VQ,n een. t,ef'lenot,lg 
jn defl. sin 1'CJ.n an. ss. Hel •• Ontdg.tDet. 

! .Maart. 

-An-eat van de Hoge Baad. (OntmgeuftllB
wet an. -U. Bv. an. 159). -Vordering tot 
o-ntmgentng eerat 1JGn een onr. goed" 
waarvan voorlo9'ge tnberitnemtng heeft 
paats gehad,. en later VQ,n een Off.r. goed" 
zond.et- ooorloplge tnbedtnemtng beide be
tre/fen4 het gehele grondberit van den 
onteigende ter poatse. Voeging door d,e 
Bechtb. 1JGn de zaken wegena ·verknocht
heid. Daarna wordt de onte"1en'-o wn 
beide goedcnm geli#ktiJdtg tdtgeSJn"Oken. 
- Dit bracht mede" dat ten tijde van de 
tdtBJn"aak der ontmgeningen" flOGr defl. 
weatand van 'IOdk tvd.tffp de .:hadelooa
atdlmoen moeten. tc0rdefl. beJ)(IGld, er noch 
In de e116 noch in de andere za.a.k een nkt 
onteigend deel van het grondbe:rit van defl. 
Ofltefqende aan1Dlflld~ 1DU m1. Ml de "6re
loening van de acl&adeloo•atelHage• dan 
ook met vtel acht te geven, op waanlever
m.indenng 1Xffl ~da"'u met onteeuen4 
dtle1, ook al~•• eea der ,raken. de ont-
6'gflfMM een. dalle&fff/f ende aanaJWG(lk 
hebben oehandlul,a,fd,. - Zelfsun&dlgheid 
der vonteringen 0Rdan1'a de voegtng, Ren
ttMHWgoedino. - AlwtJkend oonci. Adv.
Gtm. Lo,ngmMfer. 13 April, 

- Wet, houdende Yerklaring van het al-
1emeen nut der onteigeniDI ten behoeve 
van de aaniee van een nieuwe cokeafa. 
briek met bijbehorende inatallatiea voor 
de verwerking van nevenproducten. uit
breidinai van Staatamijn Maurits, aanJ.ec 
van nieuwe verbindingswecen en vercen
voudiginc der verschillende spoorwegver
bindingen. S. J 239. g, Juni. Blz. 338. 

- Arrest van de Hoge Raad. (Ott.teCg.wet 
ort. 95; Pa.c.11.tbeshdt 19.U art. 88}. - Nv 
v 1XJ.t1tgeateld. dat hier tvBMfl. on:tdgeftde 
en flO,Chter aà vennelci «#dati11 een llievw 
s,achtcontract ia gealottm, heelt zulks wel 
tenoeoolge, dat op het "«fd.atip van de vit
oe-proken onimgenift'1 de pa.cAte,- ,rijn 
s,achtrecJt.t niet mee,- mede ontleende 0011 

het oude cow.tract" doc1'. geheeJ aan hst 
tdetiwe, doch een redeZi,ike toepaa8'ng van 
art. 95" Hd 1, Onteig.wet brengt mede. dat 
het nteuwe cmitract, dat gedeeltelijk •n de 
poa.ts trad van l&et oude" aiecla.ta te11e• 
over de ontetgenende partij in zover gee,w, 
grond. tot schadeJooastelltng kan opleve
ren als het" oef'geleken met het oude co,e,
tmct, een -oerlengino 1'Cffl de pacJt.t - dcJtl 
tvei een andere U,'i,Jzi~ng ten voordele vaA 
den fXJ.Chtef', welke grond. zou kVnnen 011-
leveren voor een verhoging der ,chad4" 
loo~de!Hng - bewt. - Aftdera .A.d1.1.-Ge& 
Hoo11ka48. H Ju-. 

- .Arreat van de Hoge Raaà. (B. W. are. 
688; Omeig.we, artt. Sen .j(JJ. - De be
ziCter-met--eigettaar van liet te ontetoene 
goed t. te rongschikken onder hen.., •~ 
aJ.a hebbende ,rakel"ke rechten op • 
goed" tngevolge art. 8 Onttrig.wet bevoetnf. 
triJn aa-tt,. tien rechter te 1'enoelum Cn hel 

, "edino te mogen tV&tenkomen" en kan. 
.fndien. hei tengevolge van de ontdge
-ning door verlies van het bait van het 

• In zifn bed.rilt aangewend goed .tehade 
)ijdt in zijn bedriJ/ aaMJn"GGk doen gelden 
op vergoed,ifl.g (Uer sclwd.e door de ont
eigenende SHJ.n'1. - Bij de beoonleltng 

~van de 1)f"(lag of en" zo Ja, welke schade de 
bmtter lfJtlt" w uitemard mede van be
lang" hoelG11g naar offl.BtantUgheden aan-
1nemelUk t.t, dat zonder de onteigentng de 

r bezitter het goed nog in 8Cfn bed.ril/ zou 
Aebben hnft6n bli#'Ven gebndkefl. - Zie 
conclv.de Proc.-Get&. boWJUUen over de 
1Jra4g, o/ te deren de bedtter beschoawd. 
moet 100rde11 aLa bedtter te goeder of te 
kwader troa10. i9 October. 

-. Arrest van de Hoge .Raad. (Ontetg.10et 
art. 40}. - De steUtng, dat de Rechtb. ~u 
hebben ooorbtJ gezien" dat geen gegadlgde 
m den kool>fW'Ua ten voUe zal venliscon
teren zowel de geschikt'h,ejd. van het ont
eigende voor vestiging wn een tndustrie 
als de wiMmogeli;klledefl.., die het voor 

' een. veehotul.ef'abed.riJI Medt" miat feitel.,
kea fl"OJWUlaD. De Bechtb. heeft alleen Of) 

eeratgenoemde geaehikthewt gelet. - Ver-
.. , goedtng wegens tnkomensachade toeken

nende heeft de Rechtb. met and.et-s oe
daan dan defl. onteigende "8rgoedefl. de 
schade, welke hfJ komt te lijden" doordat 
hem zelf wordt belet -verder op het ont-

. eigende een 1.Dfnstgev.end bedrllf uit te 
oe/neA; met de omstandiglleid, dat hit 
thana cUt wehollder•bed~f attoe/ent op 
llf"Ond" waarvcm de waarde die van nor
maal weiland owrtreft, ia rekeff.Cng ge
houden doordat b" de bepaling van dezen 
schadefactor in mtnderi,a.g is gebracht de 
rente vatt. de aan dien grond toegekende 
waarde. - De omstand,tgheià, dat de ontet
gerwJe. die zelfstandig met behulp wn zfn 
ZV&ter de ,oeehouderl,I voert. 1&aar de helft 
van. de wiut Mitkeert" wordt door de 
Bechtb. ala van geen, belang voor de -vaat. 
stelling 1JGn de tnkomena.tehade be
schotMDd. Uitkering op grond van famil'8-
afsJWaken o/ van de fa.miUeverhov4tng 
aan tn.woneflde" eveneens ongehuwde zus
ter. 19 October. 

- Wet, houdende verklaring van het alge
meen nut van de onteigening van een per
ceel met erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten nodig voor de uitbreiding 
van de afdeling .ziekenhuis van het Ga1t
hui1 te Goca. 

S. J 611. 30 December. Blz. 1237. 

- Wet, houdende verklaring van het alge
meen nut van de onteigening van perce
len, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, nodig voor de uitbreiding van 
de waterwinplaats in de gemeente Vollen
hove van de Waterleiding Maatachappij 
nOverijaeJ.• N.V" gevestigd te Zwolle. 

S. J 612. 30 December. Blz. 123 7. 

OorlogspleegklDd.eren. 
- Wet, houdende afschaffing van het Be-
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aluit Oorlogapleegkinderen, Staatsblad No. 
F 137. 

S. J 388. 12 Augustua. Blz. 816. 

Oorlop&ehaden. 
- An-est van den Hogea Baad. (B. W. art. 

1698; Beaiu,t Materieele Oorlogssc"haden 
19.j5 art. 1; La.ndoorlogreglement a,:t. U). 
- Het Bealvët op de Materieele Oorloga
schaden 1945 heeft allerm,nat de strek
ldng om -verkregen rechtefl. op vergoe- · 
,Ung -oon schade tentet te doen. - Wil er~ 
sprake zijn. van gebonden.heid van den 
Staat" dan moet de Directeur "'6t alleen 
ziln • opgetreden voor en namens den 
Staat" doch te-vena het recht hebben ge-
1Uld den Staat te Wtlden. Zvlka ia tûet 
het geval, n.u zijn optreden" op eis van 
den 'bezetter" blijkbaar m hoofdzaak 
strekte om dtena bela.ngen te dienen en 

, geen steun vermocht te v«nden in de 
taak hem. toegevallen flt.MW art. U. - mt 
a.rt. 1698 B. W. volgt, dat b#I onverschul
diDde betal«ng aan wmand" dte, hoewel 
optredend als vertegenwoordiger -oon een 
zedeHJ'k lichaam" het recht m'8t d,t te 
verWtlden" het lkhaam zelf gebonden '8" 
voorzover het door dtena optreden wer~
li,lk '8 gebaat en dua ook in zover ,nge
volge a.rt. 1895 gehouden. '8 tegenover 
hem d,k onverachuld4gtJ heeft betaald (af
wtïkend Proc.-Gen. Berger J. 

Onderdomsvoonlenlng. 
- Wet tot het verlenen van een tijdelijke 

bijslag op de uitk:eriqen ingevolge de 
Noodwet Ouderdomsvoorziening. 

S. J 143. a6 Maart. Blz. 185. 
- Besluit, houdende wij.ei.ging van het Ko

ninklijk besluit van 19 November 1947, 
Staatsblad No. H 368, tot vast.stelling van 
een algemene maatregel van bestuur, al■ 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, der Nood
wet Ouderdomsvoorziening. 

S. J 555. 12 December. Blz. 1040. 

PachtbetJlult. 
- An-eet 'VGn ckm Hoqe,,, Raad. (Ontdt/.

wet artt. Sl--&8, 96; Paohtbealult 19,U 
a.rtt. '19" 88). - Nu tie middelen uital1"
tend opkomen tegefl, de bealt-•nng. dat 
aan de ttt.B.96'nkomende partij als pachter 
geen ael&adelooaatelling kan wof'den. toe
ge"ken4" en de eigenaar h«et'bil met als 
partij betrokken u" C. de laat,te la .C,n 
caaaa.ffeberoep n«et-ont1'flnkelfk ( afU1itwa , 
Adv.-Gen. WC,n-veldt). - Art. 19 Pb. 19411 
,nhoudende dat SHJCh-to1'et'eeAkom•ten 
11oor onbei,aalden tijd, welke lri.1 het ,,.. 
werldng treden van het Bealu,t van 
kracht~ .. geacht worden 1'00r ~ 
te zit,a. a.anoegaan voor 1! Ja.ren. en 
dat -voor de bepal,ng van het einde 'VGn 
dien tenni1n de Jaren" gedurende toel
ke de pac11.tovereen1oofflat v66r het ,n 
werkMl.g treden van het Buhdt bedaan. 
heeft" tot een ffitu:imum, van 10 laren 
mede ,n aanmerk'ng 1comen" heeft daar
Ml het oog op den tijd" gedurende welun 
de .f)aehtovereenkom.at ,n toeT"kelijkheld 
heeft 'beataan, IDG4f'1'i derhaJve geen. re-

kenino wonlt gehouden met het fieftew 
tf,Jd.riip -oon aanga.an der s,achtovereen
komat" bv art. 68 Pt.o. wor de toeSWUMng 
cfter 10et aa.ngenomen. - Voor de toe
paa8'ng van art. 88 Pb. 19.jl moet het nog 
een of meer Jaren moeten dwen van den 
pacht worden beoordeeld los van de mo
gelijkheid van. verieno,fl.lJ. - Het ia on
aannemelijk dat" ing61'al par«,en den 
oorapr. duur van de pachtovereenkomst 
hebben ver'lengd" zelf• indien dit zou zfln 
geachted onder den invloed van de ,n a.rt. 
80 Pb. aan den pachter gegeven be1'0egd
hdd om -oorlenglng te verzoeken,· daarlri.1 
geen sprake zou zf,ln va.n een verlenglng 
ln den dn -van art. 95. lid J" Onteig.v,et. 

! Maart. 
Paehtrerelln,. 
- Besluit, houdende intrekking van het 

Koninklijk besluit van 22 October 1938, 
Staatsblad No. 286, tot vastatelling van 
regelen betreffende de vcrgoeding van 
reis- en verblijfkosten en de verdere ver
goeding van de niet tot de rechterlijke . 
macht behorende leden van de pacht
kamers en hun plaatsvervangen.. 

S. J 308. 12 Juli. Blz. 551. 

Pensioenen en waebtgelden. 
- Besluit houdende nadere vaststelling van 

de regelingen, die op het gebied van mi
litair wachtgeld gedurende de vijandelijke 
bezetting zijn uitgevaardigd. 

S. J u. u Januari. Blz. aa. 
- Besluit, houdende wijzigitiK van het Ko

ninklijk besluit van a3 Januari 1948 
Staatsblad 19-t3, No. I a7) tot uitvoering 
van artikel 13 der Wet buitengewoon pen_ 
sioen I94,0---J:M5 (Staatablad 1947, No. 
H 313). 

S. J 36. 14 Januari. Blz. 33. 
- Besluit, houdende nadere wijz:iging van 

het Koninklijk besluit van a8 November 
1gaa (Staatsblad No. 638), tot vubtel
ling van de regeling, bedoeld in artikel 
36, vierde lid, der Pensioenwet 1gaa 
(Staatsblad No. a40). 

S. J 41. 18 Januari. Blz. 35. 
- Besluit, houdende wijziging van artikel 

1 s. eente lid, van het Koninklijk besluit 
van n Juli Jg.u (Staatibl. No. 444), tot 
vaabltelling van een Algemene Maatregel 
van Beetuur, bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1gaa (Staat.sblad No. 240). 

S. J 61. 8 Februari. Blz. 68. 
- Besluit, houdende het van toepassing 

verklaren van de wet tot verhoeing van 
. pensioenen met een toeslag op gepenaion

neerden van de voormalige ,,Nederland
ac:he Rhijnapoorwegm.aatschappij". 

. S. J 170. 8 April. Blz. a70. 
- Bealuit tot nadere wij.ei.ging van het Ko

ninklijk bealuit vua aa December 19.1a 
(Staatsblad No. 684) 1 tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, a1a 
bedoeld in de artikelen 151 40, tweede lid, 
.pa, tweede lid . .pb, derde lid, 43, 47, &6, 
1:oa. 135 en 1:4' der Pensioen.wet 1gaa 
(Staatsblad No. a40). 

S. J 18&. a8 April. Blz. :163. 
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Besluit, betreffende . nadere regelen in 
zake de uitbetaling van peoaioenen, brr 
doeld in de Militaire Weduwenwet 1922. 

S. J 209. 18 Mei. Blz. 311. 
-Kon,nklijk Beal1"t. (Wet t,an !8 Met 19!5 

B. !16 art,kel LXXXVII). - Apf)eUant 
oenoot v,t de betn?kktng" waaruit h#I we
gens opheff,no der school ,s ontslagen, '" 
1946-194'1 ongeveer f 8!0 en over 1941-
1948 r,dm een derde daarvan. Daar hij v«t 
andere fvnctfea aalCJl'ÏBaen gen.iet t,an reap. 
f 8118 en f 8'15" moet geoordeeld worden 
dat de ,nkomaten 1'it de opgeheven betrek_ 
kCng (n verhotul'.'11,g tot de andere ,nkoffl.
aten -van te weln"' beteken'8 moeten ge
acht worden dan dat op grond daarvan 
toekenning van een wachtgeld gerecht
vaa.rd,gd 2'01' z(fn. 1S Juli. 

- Bealuit tot vaststelling van een algemene 
maatregel van beatuur, als bedoeld in ar
tikel 67, tweede lid, der Pensioenwet 1922 
(Stbl. No. 240) en in artikel LXXXIV, 
eerste lid, der Wet van 28 Mei 1925 (Stbl. 
No. 216), houdende wijziging der Pen
sioenwet 1922. 

S. J 384. 21 Juli. Blz. 813. 
- Wet, houdende vaststelling van een pen

aioenwet voor reserve-officieren der Ko
ninklijke landmacht, die zich, krachtens 
een daartoe door hen gesloten vrijwillige 
verbintenis, voor onbepaalae tijd in ac
tieve dienst bevinden met bestemming om 
werkzaam te zijn bij, door de Minister van 
Oorlog aan te wijzen takken van dienst. 
alsmede voor hun weduwen, kinderen en 
nabestaanden. (Bijzondere Pensioenwet 
reservepersoneel landmacht.) 

S. J 344. 29 Juli. Blz. 744. 
- Koninklijk Bea1v«t. (Wet van !8 Met 

19!5 B. 116 art. LXXXVII). - Er bestaat 
geen aanleiding aan een apf)eUant" die 

• eerst sedert 1 Bept. 1945 aan de 0fJgehe .. 
ven school werk.z'aam waa" ter 11ake van 
a:vn ontalag een wachtgeld toe te kennen. 
Ten aanden -van andere apf)61la.nten" 
waarvan de laatstaangeBtelde op 1 Jan. 
19S8 ,s benoemd" bestaat die aanlei,Hn.g 
wel. ! Avgv.atu& 

- Bésluit tot vaststelling van een bijzondere 
regeling in zake toekenning van wachtgeld 
aan Onno Emat Lüning, ambtenaar bij het 
vroegere Rijksinstituut voor Brandatof
feneconomie. 

S. J 351. 3 Augustus. Blz. 748. 
- Besluit. tot uitvoering van artikel 11 ei. 

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oar
logAlachtoffen (Staatsblad 1947, No. B · 
420). 

S. J 418. 6 September. Bh. 885. 
- Konl.nkl#lk Beshdt. (Wet van !8 Mei 1916 

8. B16 art. LXXXVII). -Het af"Ukel l_,. 
11rliheid om ,n ied« wor!c:Omend oeflla1 
naar billiJkheià te beslissen of er te~ 
zetn een wachtgeld" en zo la tot welk • 
drag, toe te kennen. In caau n;ln met ~ 
ooo op de zeer lange dienattf,ld -van ...,. 
f)eJlant aan de school waaraan hij tOIU: 
verbonden. en op de verho'IUl,ng van * 
aan d,e school oenoten /aarwedde tot dJn 

,tverige ,nkomsten .iodan,oe termen aan
tve:d.D. !O October. 

~Besluit tot vaststelling van een algemene 
inaatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 3, derde lid, en in artikel 39 der Wet 
buitengewoon pensioen zeelieden-oorloga
tlachtoffers (Staatsblad 1947, No. H 420). 

S. J 469. 22 October. Bh. 978. 
- mtspraa.k 1Jan de Centrale .Raad 1Jan 

Beroep. (WacJl.toeldbeshdt art. 6). -Een 
ontslag wegens onbekwaamheid of onge
sch,kthetd, andera dan op grond t,an 
dela- of He11oamagebreken" wetffot op 
zich zelf n«et de alotsom.,dat de ambtenaar 
zvn ,nkomsten v,t de betrekk(ng" waaruit 
ontalao ,s vet'leend, ,,door etgen achuld" 
heeft verloren. H«ervan u eer.-t •,wa,ke" 

-,ndien. (1(1.n de a.mbtenaar als oonaak van 
W ontalao en,g Jaakbaar handelen of na
laten ka.n worden ten laste gelegd. - I.c. 
-niet voldoende grond om ,.mgen. achul~' 
aan te nemen. !! November. 

- Kon,nklidk Bealv«t. (Penaioentoet 19!! 
art. ,4!), - Art. 4! lid S kent aan het 
lichaam" dat de ,nart. 41 bedoelde M;drage 
verschuldigd ia" alechta de beooegdheW 
toe.,. die mJdr11;age ooor 15 % der ,nkoo_o
aom op de belanghebbende te verhalen of 
te doen verhalen, l,f oeen verhaal toe te 
paBBen. De oi,vatffng, dat het -verhalende 
lichaam de 'Vri.7heid heeft" het percentage 

• van het -verhaaJ zelf stand-'D vaat 'te stel
len, m,ts het niet hoger wordt oesteld"dan 
15" ia derhalve ,n sr;fd met de wet. 

!6 November. 
- Koninklijk Bealvit. (Penawenwet 1922 

art. 4'). - Art. ,4! lid S kent aan het 
lichaam" dat de ,nart. 41 bedoelde bf,fdra
ge verachuld,gd u, slechts de beooeodheW 
toe, die WJdrage ooor 75% der inkoopsom. 
op de belanghebbende te verhalen of te 
doen verhalen dl geen verhaal toe te pas
sen. - De wet laat vaatstelHng ron een 
ander percentage dan 15" genoem.4 ,n Hd . 
S" niet toe. 9 December. 

- Beeluit, houdende vervallenverklaring 
van de beschikking van de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Binnen
landse Zaken, dd. 27 Juni 1942 (Neder
landae Staatscourant van 29 Juni 1942 No. 
123) tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad No. 479), tot regeling van"dc 
toekenning van wachtgeld aan burgerbJke 
rijksambtenaren. 

S. J 595. 27 December. Blz. 1210. 

Perswezen. 
- Kon,nklijk Beshdt. (Wet noodvoorden,no 

Perswezeti art. S1J. - De Peraraad '8 be
voegd van art. S1 der Wet noodooonrie
n,ng Per,wezen (B. H !11) ook biJ 1,1,i/ze 
t,an pre-uentie gebru,k te maken. Nv tot 
dusver de vorderingen der drukkerij" dk 
sinds de bevri1d,ng 'Vf"i1wUHg een da.gbJad 
drukte" ateed.11 zijn wldacln onder ooorbe
hovd van alle rechten" kon d«t fett voor 
de Persraad voldoende zijn om reken,ng te 
houden met de mogelVkhetd van ernatiger 
moeilijkheden e,i met het oog daarop een 
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J)reventieve maatreoel te nemen teneinde 
voor zoda.nio oeval het regelmat,u kunnen 
verschijnen van 1&et dagblad te venelce
ren. 26 September. 

Polltle. 
- Uit&fWOO,k van de Centrale .Raad van 

Beroe11. (Baoldig(ngaregeHng Polit'6 19.j1 
art. 1). - De gemeenteveldwachter van 
Ootmarnm. die m.i.11. 1 Maart 19.+8 OJ>-
11erwachtmeester der Staatspolitie ja ge. 
100rden" ia e~ leoe tot het cor11a rflkBPo
Jit,e gaan behoren" toen d'6 oemeente een 
gemeente met rijbf)Offtie werd. Gelet 011 
art. 1 aanhef en sub a van het PoHtiebe
shdt 194S en mede (nachtnemende art. ! 
der BezoJtfi(/tft.DaregeHng PoHtie 1941 
neemt de c. r. aa.n" dat aJthans reed.a 011 
1 Januari 18,J6 'het COf"PB riik8JH>Htie ge
formeerd was en dat de onderhavioe f)O• 
Hde«mbtenaar daan,an deel uitmaakte. 
Hieraa,n doet njet af. dat hij ,n feite met 
ala zodanig -werka:aam -was" omdat hem 
was aang~egd ~n fvnctie te ataken. -
Ook oJ '8 hij m.C.v. SO Auovstus 1946 
krachten. het K. B. F !21 ontaiauen. de 
Bez.-regeHng PoHtie 19.J7 had van 1 Jan. 
tot 80 Avgusttu 1946 011 hem toef)aBBing 
behoren. te vinden. - De rangen van 
wachtmeester en 011perwach,tmeellter der 
Btaatsf)OHtie ~'.fn aequ,valent aan de rang 
van wachtmeellter der rijk8J>OHffe volgeM 
de Bezoldi{}(ngaregeHng PoHt'6 19l7. 

1S Febnari. 
- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 

de 1emc:cnte Hoogezand-Sappemeer als 
gemeente met gemeentepolitie. 

s. J 134. as Maart. Bb:. 178. 
- Beeluit, houdende vaatstdling van rege

len betreffende de geneeakundi1e verzor
ging VUi de politie (Besluit Geneelkun
dige Verzorging Politie). · 

S. J 171. 9 April Blz. a'.'\7• 
- Besluit houdende toekenning van een tij

delijke bijslag en een tijdelijke kindertoe
slag aan een deel van het personeel in 
Rijksdienst, van het politiepenoneel en 

• van het penoneel van inrichtingen voor 
onderwijs. 

S. J 192. 3 Mei. Blz. 304. 
- Wet, houdende voorzieningen betreffen

de de 90Ciale verzekering der reserve-po
litie. S. J 229. 2 Juni. Blz. 334. 

- mtsJ)raak van de Centrale .Raad van Be
roei,. ( A.mbtenarenwet 19!9 artt. 91 en SB" 
le Hd; Bezold(g,ngsregeHng PoHtfe 1941 
art. B). - Het doen 1'lln een mofl.deli-noe 
uitspraak, ondanks dat ter terechtz(tting 
ia medegedeeld. dat Mn-nen S weken u(t
spraak :raJ worden gedaan. terwl,Jl van een 
mofldeHnge uits11raa.k niet werd gere11t. 
kan niet leiden tot verniet,ging àer aan
gevaUen uitafWOO,k, nv njet (s gebleken. 
dat een van d eleden van het A.G. ~h te
oen het doen va-n een mondeHnge u(t
BJJraak 'heeft venet en etser door het doen 
van een mondeHnge uitspraak njet ,n zijn 
belangen is geschaad. - Het beatredeti 
beslu(t bevat te. wèl een we4gering om te
rug te komen 011 een 1Jroeger beshdt. Il#,/ 

het" dat d(f een ander besluit '8 dan doOf" 
de eerste rechter werd aangenomen. u,t
s,waa.k, w. 1 .• mUsd'6n bevestiod 011 an
dere grmiden. - Een door de M,nister van 
./turtitie C. h. be1ano v. d. d'6n.st verf)laatate 
opi,erwachtmeester der ·BtaatspoHtie 
wonlt m.i.v. 1 Jun( 19.t6 door de Buroe
meeater van .Rotterdam benoemd tot agewt 
van poJitie 1e klaase en dOor de l na9.-Gen. 
det" RijkspoHtie mgaaflde 1 Jun, 19l6 eer
voi ontalagen. Over het tijdvak 1 Januari 
tot 1 Juni 19.J6 kent de Alg. IM11. van Po
litie hem aJsnoo de rang van wachtmeea
ter 1e kkuae def' .R. P. toe. Betrokkefle 
verzocht daarop de Burgemeester aan
atenino aJa hoofdagent. - De c. r. iaa.t 
daar, of de Alg. 1Mf1. wei bevoeod -was 
zijn beslu(t t.a.v. eiser te nemen. doch ze
ker wa.s de:re njet 011 grond van en,g aJg. 
verb. voorschrift veri,Hcht dat beaJuit te 
nemen. - Voor de Bvrgemeester beatotld 
daarom -niet en(ge ver11lichHng 011 zijn be
noemingsbealu(t teruo te komen. - De 
rang van of)f)erwachtmeester der staata
f)OHtie kan m het aJgemeen gelükwa.ard(o 
worden geacht aa.n de rangen van wacht
meuter der rtkBJJOHtie en van aoent van 
gemeentef)OHffe. !5 Junt. 

- Bealuit, houdende toekenning van een gra
tificatie aan 1ambtenaren van Rijb- en ge
meentepolitie over 1949. 

S. J 330. 19 Juli. Blz. 566. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 4, lid 1, 

aanhef en onder d, van het Politiebesluit 
1945. (Besluit opleiding hogere politie
ambtenaren). 

S. J 473. 26 October. Blz. 982. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 4, lid 1, 

aanhef en onder c, van het Politiebesluit 
1945. (Besluit aanatellingsciaen politie! 
ambtenaren 1949). 

S. J 474. 26 October. Blz. 983. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 4, lid 1, 

aanhef en onder a, van het Politiebesluit 
1945. (Bezoldigingsreglement Politie 
1949). 

S. J 502. 12 November. Blz. 1000. 

Polltleambtenarellftglement. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Be-roei,. (PoHtieambtena.renreglement a.rt. 
78 • Bealuit PoHtieke deUfl.quenten. art. 
81). - Ongesch,kt ,n de .zin van art. 78, 
1e Hd aanhef en nb I. '8 aa.nwe:no. 100n
neer aa.n een ambtenaar van f)OHNe b4J 
bealiadng 'VCln de Prestdent 1'Cln het· BIJ
zonder Gerechts'lt,of het recht Is ontzegd, 
in. een hogere rang te dienen- dan c:Ue, 
•welke hij 011 10 Mef 19.J0 bekleedde. nu 
betrokkene een hogere rang bekleedt. 
Iemaff4. àte rechtens het door Jaem be
klede ambt niet ianger mau en kan uit
oefenen., kan geacht wordefl. daarooof' de 
nodlge geacMktheid met langer te be
dtten. - Proc.-Fiac. bil Bvz. Get-echta
ho/ ateit een ambtenaar van f)OHtie ooor
waardeJijk buiten verool(ltng" met ont
zet«ng 11. h. recht tot het bekledeu vat1 
ambten voor 10 jaren. Bef)erkt 1,Jef'lNt. 
Pre.rident Blp. Gerechtshof toUdot de be-
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.iw.nng van den Proc.-Fiac. '" tMe dn" 
dat de ontetting wn rechten wordt be
perk,t tot het recht bv de SK>Ht4e te cUe
M11 in. een hogere ra:n.g, dan die 011 10 
Mei '8 bekleed. De Preàdent heeft Mer 
een nie-u.we beslw.nng genomen, waartoe 
hij beooegd u. Te dezen '8 geen 1,wa.ke 
wn het ofilegg,m" door de Prelridefl.t, wn 
bij•ondef'e -voorwaarden. !5 Jan1'ari. 

- u,tspraa'k van de Oentrcüe Raad van 
Bcwoe11. ( Polffieumbtenc:mmregl. a.rtt. ,., 
'18" Ie HtJJ. - Het deUen wn een proef
tijd bij een benoem,ng ,n vaate <Menat 
heeft bi het algemeen - en bl,UkbtMJr ook 
'VOlgena 11.et atelael wn het PoHt4eambte
RGrenreglement - alechta ~ betebmia" 
dat het dwnatverba.nd 11.etl'fl «;dena, 'la.et
.., b\1 het einde van de ,woeJtijd kan 
11JOrden verbroken ook a.i doet Z,Ch geen 
gf'Ofld wor" toelke a.fldera on.talag aan 
een ambtenaar ,n 'VGate d4enat wettigt. 
- Indien 'V66r het ver•trUken van de 
proeftijd geen. ontslag «. oege1Jen., · blvft 
het -vane d4enatverbafld wortd-u.ren, ech
ter nu tionder proeftijd. - Een ontalag
bealuit" gedateerd 1'6ór het veratri;ken 
WA de proeft#,ld, doch eef'llt N,m 3'% 
maand daanaa aan de betrokkéne toege
zonden ( r)., '8 ,n fdte met terflgwerkeftde 
krach, gegeven. 8 Maan. 

- UU.•llfflOk wn de Oeatrale &Cid van 
BM-~11. (PoUtteambtenarenreglement art. 
63.) - Deze beJ>aHn.g woronderstelt" dat 
de tN>Hffeambtenaar ztc1t. de dieMtkledifl.O 
aa1U1Cha/t. De tdtbetaling wn het acüdo 
van het kledingtegoed ot>8f' enig Jaar kan 
worden geu-eigerd" wanneer de ambte• 
naar niet M het beat ia wn de wor hem 
1.JOC>t11e1chre11en dNmlltkleding. Een rede-

• lij1oe uitleg van a.r«kel 8 va.n het Beahtit 
vergoeding kled,ng en tütnisting f)OHtie 
lrengt 111.ede de gebo1ldetllwrid -van het be
wegd. geza,g 011 t,enoe'k 'VfJ.n de recht
hebbende tot u,tbetcü,ng wn het kledtnu
tegoed over te gaan r,.c. geen vrll goed
-vinden der adm,ntatratte)., n.lkl echter 
met onbeperkt_. doch onder het '" de w
rige zm. gemaakte -voorbehoud. - Het 
voormelde Besluit ia na de bevrvd,ng van 
kracht gebleven en wor de rfkaf)OHtie 
fl,Og van lcracllt. !9 Maart. 

- Utt•JJ"f"OG1o VGn de OentroJe Raad 1'4fl. Be
roe11. ( PoHtw:ambtena,-enreglement art. 
18). - Btrikt genom.en '-' art. 78, 1e lid 
aonJlef en nb a. ( oflUlag op grond wn 1&et 
-wrHes wn een "6ffl.Bte wor de benoem.
ba.arlleid, door 'lt.6t bevoegd gezag gesteld. 
MJ een regeHng aan de IJenoeming 1JOOrA/-
11egaa.n) Met van toepoanno in kt on.
derha'Vige ge-val" waar de SJQHtieatmbtenaa.r 
bij 1"tsf)f"04k van het Tr'1,w'ft.aal o.m. '8 
ontsei van 1aet reoht tot Ja.et bekleden van 
openbare ambten en 'f>etfiemngen.. - Niet-
tem-'n is Mt ontt1ag n~t '" trtriJd met de 
tOf:f)(Uaelilke aluem«a 11ef"'Mndende 1'00f'
«:hri/tfffl., omdat de krgemeeater vet"-t 
i,Hcht wa., de tdtsJ)nlGk -v. 11. Tribunaal t6 
eerb4eàt06ft. en d,ew,ege 1'fflllicht de a,m.b~ • 
tenaar ~ ontslaa.a. - Ook al is betrok-,,. 
... ,nmtddel• "' ut n,cht 1XJ.A OJM'l'lba.ré 

I 

a.mbttm te bekleden IMwateld" dit neemt ge
noe1'1'14e 1JerpHchting niet v,eg" tenolil 
daartegenover met de 1'ef"l)Hc1a.t,ng ataat 
1leffl treden>ffl te benoemen. 19 A,wU. 

- Uitq,raak van het Ambtenarengerecht 
Arnhem. ( Ambtenarenwet 1919 art. $1, Jt, 
Hd; PoHtieambtena.reAregleme.t a.rt. '10). 
- Nfet-b~ ena kUeafswctie-
1telHng le1'fft" flMf" het oordeel van het 
a.11 • ., •.cowel fmteU.Jk strijd met art. 70 Po
Htieambtena.ret1reglement cü, Utotinae
ment de JIOIIWir. - Btd.tenfuflC'HeatelHng 
,snaar htMJr aard een «Jd.elijke maatregel. 
I. c. ia tiij gegeven, omdat het dienBtbelang 
aulka -vordert. Ook het tUenatbela.ng ataat 
h~ ter beoordeHng van de rechter. Het'-' 
een 1'erf)ffohte hancleHng van de beooeg
tJe macht aan te ge11eft.., waarom de bu,
ten.fvtlCtleatelHng ,n het belamg van de 
dienat is. Doanx>or '8 ,. c. opgege'Ven on
gesch'1cthdd wegen, riekte. Nv op grond 
-0011, een u,t,s,raak van de centrale raad cüs 
vaatataande moet te0rtlen aangenomen" 
dat betrokkene niet 1"t hoofde van %iekten 
of gebreken ongesch,lct Wd-8 voor de waar
nem,ng z4lner betrek""ng, moet de ~e
ring tie btdtenfffflCtieatelling te beëincHge-n 
11iettg wordeft verklaard. 5 Met.. 

- Uitss,raak van de Centrale .Raad van Be
roe11. (PoHdeambtenarenreglement a.rtt. 
:J en '18, !e HtJJ. - Eervol ont•laD acm een 
agent van 110H«e in vaste dienst met een 
proeftijd b,nnen de tl.Id van die proeftijd 
wegena .)let niet wldoen. aan de proef» 
(nwt•khaleta f)OHffe-di,,ZomaJ '8 •~ '" 
3t'1fd met en,g toef)(Jsaelijk algemeen 1'8r
bindend 110orachrift. -De burgemee,ter '8 
bevoegd aan het door hem aan te atellen, 
J)ef"1oneel wn f)OHffe etaeta te dellen" 
daaronder oo'k de eis om vóór het mnde 
van de ,woeftijd het poHtted,pZoma te 1'4-
len. 1.8 Jvm. 

PolltJeke de.Unqnenten. 
- u,ta,waak van de Oentnûe R<UUl van 
B~ ( P0Htfeambtenarenre111ement art. 
18; Besl11(t PoHtieke delinquenten a.rt. 
3!). - Ongeach,kt ,n de ftn van cirt. 78, 
1e Hd aanhef en sub f. '8 aanwezig" TDan
neer aan een ambtenaar 'VfJ.A 110H«e bij 
beslüdng Nn de Preddent van 11.et Bij
zonder Oereo"h.tahaf het recht ia ontzegd 
,n een hogere rang te <Henen dan aee., 
weUoe hfi op 10 Md 19,J0 bekleedde, nu 
betrokkene een hogere rang bekleedt. 
Iemand" t:Ue rechtens het door hem be
klede ambt n,et langer ma,g en kan uit
oefenen, kcin 11eocht worden daanx>or de 
nocHoe geacl&Jktheid met langer te be
~tten. - Proc.-F'8c. bij Bijz. Gerechts
hof stelt een ambtenaar van politie wor
waardel(lk buiten -vervola'ng" met ont
zetting 1>. h. recht tot het bekleden -van 
ambten wor 10 Ja,ren. Bef)ef"kt venet. 
Prut($eftt Bijz. Gerechtshof 1.0ijrigt de be
aHaaiag va.n den Proc.-Fuc. ,n die ria, 
dat de onwetting van rechten wordt be
perkt tot het recht b#J de SJQHt4e te d~
Mft. ,n een hogere rang~ da1I. tl4e op 10 
Met ia beklem. De ~afdet&t heeft Mer 



73 ALPHABETISOH REGISTER 1949 p 

een nievwe be.zi.Ning genomen~ waartoe 
hij beooe.od '8. Te dezen. is geen Sf1t'ake 
van het opleggen" door de Prelli4ent" van 
bijzondere voonroarden. !5 JantuJri. 

Polltletuehueglement. 
- u,tspraak van de Oentmle Raad van Be

roe11. ( Ämbtenanmwet 19!9 art. 68., !e Ud; 
Politletuchtreglement art. 3). - Oneven
redig is de straf van ongevraagd ontslag 
tut de politiedienst t.a.v. een brigadier van 
gemeentepoUt,e" d,e geioeigerd heeft aan 
een overplaataingsbealu,t gevolg te ge'INm, 
omdat het de Raad aannemelijlt -voorkomt, 
dat betrokltene" door diverse te zijnen 
aanzien gerwmen besluiten in de war ge
bracht" geheel ~ goeder trouw gemeend 
heeft aan het overplaataingsbealuit geen 
gevolg te mogen geven. 81 Met. 

- Uitspraak van de Oentrale Raad van Be
roep. (Ambtenarenwet 19!9 art. 68., !e Hd; 
Rangenbeslu,t p0Htle11ersoneel art. 3; Po
litietuchtreglement art. 3). - Ntet on
eve11redlg ,s de straf van terugzett,ng ,n 
rang en voor onbepaalde tijd met ver
m,ndering van bezold'g'ng en het begane 
pHchtsverz1dm" hierin bestaande" dat de 
hoofd,nspecteur van gemeentepolitie, die 
een hem voor een nader onderzoek ter be
schikking gestelde gedetineerde verdach
te verschillende vrflheden tóekent in gro
tere mate en gedurende langere tijd dan 
redelijkerw,f.Js verantwoord was. Anders 
het a.g . ., dat de straf te licht -vond. - De 
hoofd,nspecteur heeft te deze niet geha"n
deld als hulpofficier van Justitie, doch als 
ambtenaar van poUtie. - In de voor het 
poHtieJ)ersoneel geldende voorschriften 
wordt duidelijk onderscheid gemaakt tus
sen rong en functie. Terugzetting van een 
hoofd,nspecteur van politie (ambtenaar 
1e klasse) kon dus geschieden tot de rang 
van ,naJ)ecteur (ambtenaar !e klasse). 

!5 Ju.,,,,. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Arnhem. (PoHtietuchtreg'lement art. !J. 
!J. - Ook al was Ida.oer ten tijde, dat hiJ 
het plichtsverzuim beging, niet ,n actieve 
dien.§t der politie (hij was ontslagen, doch 
zijn ontslag i-8 later door de 0. R. nieflg 
verklaard) het PoZitietvchtreglement bleef 
van toepassing, omdat hl.j krachtens de 
vitapraak van de 0. R. poJitieambtenaa, 
i8 gebleven. - Een strafbeslvit als het 
onderhavige behoeft niet met redenen te 
zijn omkleed. !7 September. 

Poste.rijen. 
- Besluit strekkende tot vaststelling van 

de Algemene bepalingen betreffende het 
buitenlanda postverkeer van Indonesië. 

S. J %5. 7 Januari. Blz. 18. 
- Besluit, betreffende de uitgifte van bijzon

dere postzegels ten 'bate van ,,het Neder
landeche Roode Kruis", de "Stichting Ne
derland helpt Indië" en het Centraal Bu
reau "Nationale Inspanning Wei.ijnsvcr
zorging Indië". 

S. J 225. 1 Juni. Blz. 330. 

- Wet, houdende wijziging van de Postwet 
(Staatsblad 1919, No. 543). 

S. J 280. 24 Juni. Blz. 521. 

- Besluit, houdende wijziging van het Orga
niek Besluit P.T.T. 1946~ Staatsblad No. 
G 177. 

S. J 397. 18 Augustus. Blz. 822. 
- Besluit, houd~ nadere wijziging van 

het Pakketpoatbcaluit (Staatsblad, Nr. 
574). 

S. J 597. 28 December. Blz. 1210. 

Postwet. 
- Arre•t van de Hoge Raad. (Postwet art. 

13). - De woorden ,nart. 13, lid!, Post
wet JJOk al i8 het verlies het ge-volg van 
overmacht>, sluiten elk beroep van de 
P.T.T. op overmacht u,t en brengen daar
mee Iedere vreemde oonaak" waardoor 
het poststuk verloren is gegaan, tJ.v. de 
P.T.T. - De bedoeHng van den. wetgever 
was o,m tot uitdrukking te brengen, dat 
de verzekeringsverhouding, ontstaande 
tussen afzender en P.T.T. door het doen 
aantekenen met aangifte van waarde, dekt 
het verHes als gevolg van elk onzeker 
voorval, ntet uitgezonderd fel,ten, welke 
ooor P.T.T. als verweerder overmacht 
zouden opleveren. - De begrenzing va-n 
de aansprakelijkheid van art. 19 moet 
worden gezocht ,n de beginselen van het 
verzekeringsrecht. SO Junt 

Provinciaal bestuur. 
- Arrest va"n den Hogen Raad. (Wet R. 0. 

art. 99. Regl. op de wegen. ln Zuid-Hol
land art. 7.J - Het verbod van art. 7 
Be.ol. op de Prov. we.oen in de fWOvincie" 

. Zuid-Holland.. - zonder vergunning van 
Ged. Staten van de provinc,aie wegen 
gebrv.ik te maken .tot llet maken en be
houden van vitwegen" - is aldua te ver
staan dat ook reecla bij het gebrvik ma
ken. tot het maken van uitwegen het ver
bod i8 overtreden. Bij de owatti""l1. dat 
overtreding van het verbod al1eea dan 
zou plaats hebben indkn iemand van den 
weg gebruik maakt niet slechts tot het 
maken van een uitweg maar teve-ns tot 
het behouden van tfien vitweg, zou de be
l)(Jl,ng slechts onvoldoende hare bedoe
Hng tot regeling van het gebru,k der we• 
gen verwezenJldken, hetgeen alleen, kan 
worden aanvaard ,ndien, wat ten' deze • 
niet het ge'IXll iB" hare beu."Oordi11,Qen be
paaJdeUJk tot cUe 011vattm.g zouden dwin
gen. - In de bewezenverkla,rmg komt de 
uitdrukking _.Provinciale u;eg,, voor ,n 
dezelfde betekeniB die aan dit woord ,n 
het Beglement, waarop de t.l.l. gegrond 
is, wordt gegeven. - Een kJacht over 
onJwte redengeving wijst een ander ver
zu,m van vormen aan, dan de vorm.oe
brelren, welke m art. 99, 2de lid der Wet 
B. O. uitdrukkelijk zijn genoemd.. 

29 Maart. 
- A"est van de Hoge Raad. (PoHtieregle

ment op de wegen ,11, Noord-Brabant. art. 
SJ. - De Woonwagen-wet 1918 S. No. 49!., 
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waarin over andere belangen 100rdt ge
waakt" geeft geen ooorschriften omtrent 
het onderwer.a, geregeld Cn het verbod van 
art. 5 nb d van het Pol.reglemeat Of) de 
wegen ( om woonwagen., te laten verbli
ven o.a, wegen, en voetpaden,., hunne ~ber
·m.en of zl,Jkanten daaronder begrepen.). 
Echter de WegenverkeersregeHng te za
men met de M.- en .Rij~lwet ,n de b-ach_ 
tena deze wet gegeven. voorschriften -
vo~over n«et ingevolge art • .O der reoe
Hng buiten werking gesteld - welke wet
tell,Jke ooorschriften van toeJJQ,B8'ng sri;n 
o.a, de v;egen met inbegri.a, VGfl. de bennen. 
behelst blijkeftll art. 38 cier Wegen.ver
keer8f'egeling bij uitaltdffng de regeling 
van het verkeer langs den weg, waarmee 
dan ook voorschriften gegeven zijn om
trent hetzelfde onderwer.a, dat door het 
reeda meer genoemde verbod van aH. 5 
werd geregeld. Terecht '8 art. 5 aa.nhef en 
sub d niet langer verlrinde·nd verklaard 
door de .Rechtbank. S8 J'unt 

· PrUsopdrlJ'flngs. en Hamsterwet. 
- An-est van de Hoge Baad. (Br. art. 47; 

Bv. art. 3-tl; PrUzenbeachCkk:tng 19,l0 art. 
SJ. -Nu de bewezen.verklaarde feiten 
door drie J>er80Mn tezamen en Cn ver
emgfng zi/Jt gepleegd ~ de qvalCfwa,tle 
moeten luiden ..het medeplegen. van de 
ooortgezette overtrmHno: een voorschrift 
gegeven lcraohtens de artt. S of 4 van de 
PfilsoJHl,rijvlnos- en Hamsterwet 1939 
naloomen--. - De mate u;ua.rin Iemand 
feiten en omstandlgheden %elf kan waar
nemen. en onder1Jinden" '8 afha,nkeHJk 
van den omvang van zijn en,a.ring en 
van Jel,Jn op aanleg of en,a.ring benutend 
oderscheidlnos- en comlrinatievermogen. 
~novereen.komai-ig kunnen de medede

Hngen van den verbaliaa.nt (boekhoud.
kundCg-controleur 'bil de aectCe PrtJacon
trdle-Onem'8che produoten) - omtrent 
overeenkomst en verschil va.n het door 
verd. verkocht schuurf)Oeder en, 1&et op 
9 Mei 1940 ,n den handel zl,lnde. omtrent 
de toenmalCge of loter toelaatbare in.
koo.a,spri,izen., kosten en W'Cfl.Bt als 'bo'OOfl.
genoem4" en omtrent de Cn verband hCer
mee becijferde prijzen welke verdachte 
o.a, 9 Mei 1940 zou hebben berekend -
wonfen geacht betrek1cxno te hebbeti op 
feiten of omatandCgheden door dien ver
bal'8ant zelf waargenomen of onderoon
den. - Nu req. ,wch Of' het tijd.Bff.a,., noch 
,n het tlddvak" m liet mtddel genoemd, de 
daar vermelde tranaaotiea heeft -verricht, 
mocht door hem" Cngevolge art. 3 Ptiltren.
beachCkklng 19,l0 I ten hoogste worden 
'berekend de ooor eenP1e1/de tran.,actie o.a, 
9 Mei 1940 algemeen gebnakeli#ke prijs. 
De omstan<Ughettl dat het door req. ver
vaardCgde en verloochte schuurpoeder 
van gelijke soort maar van andere hoe
danCgheid wa.s dan de OJJ 9 Mei 1940 ,n 
den handel rinde m'4delen. staat er n.~t 
aan ,n den weg art. 3 toe te pa.aaen. De 
aamen.hanq van art. 3 met de a.rtt. 1 en. 1 
Ptil:tenbeschCkld.ng 1940 I brengt mede" 
dat d~ o.a, 9 Mei 1940 algemeen gebnd-

loell,Jke ,mJs van art. S niet alleen betrek-
1"ng heeft Of) de Cn art. 1 lid 1 genoemde 
traftllacties betr. soortgellJ'lre goederen in 
eeuelf de · hoeveell&eld en van eena,el,fde 
hoedafllgl&eld" maar ook op het ,nart. 1 
ua s genoemde ge'IXIJ, dat de goederen 
weliswaar soortgelijk 11vn. maar Cn een 
andere hoeveelheid 100rden verhandeld of 
van een ant.lere hoedamgheid eijn, ln welk 
geval men ten hoogste de1l prijs mag 
-vmgen. of ,n rekemno brenoen, irelkeft 
·men voor de goederen op 9 Mei 1940 zou 
hebben 'bere'lrend. · 1 Februari. 

- Arrest van de Hoge Raad. (Sr. art. 33; 
Beal. Ber. Econ. Deltcten art.1). -Art. J 
1e lid onder Ild Besl. Ber. Econ. DeHcten 
regelt de blikomende straf van verbeurd
verklaring ,n eigen bewoordCngen" af'W'&J
kend van die van art. 83 Br., 1DG4f" het aan 
verbeurdverklaring onderwer.a,t de goede
ren. met betrekking tot de!L-elke - en niet 
waarmede - het feit ia ger,leegd. Deze 
ruimere omschrijving strookt geheel met 
aard en strekking van <Ut bealu,t" te we
ten om handelingen welke de volkBhu'8-
hou<Ung Cn gevaar brengen" te bestrijden 
met be.a,aaldeliik daartoe geëigende mid
delen en straffen. Het voormeld voor
schrift vermeldt niet den eis ..,den veroor
deelde toebehorenden•. Ult tflt •~oen, 
gele o.a, de voormelde ru,mere omschril
vlng" en o.a, de aard en streklotng van het 
besluit" mag -niet worden afgeleid" dat men 
daarbij dch overeenkomstig de -regeHng 
van art. 33 Br. heelt willen gedragen, 
maar moet ,ntegendeel 100rden aangeno
men dat men ook o.a, voormeld pamt an
ders heeft bepaald. 1 Febroa Ji. 

- Arrest van de Hoge Baad. (Prl,JB1JOr
m,ngsbealtdt 1941 art. 1; Beslu«t Bet". 
Econ. deHcten (E 135]., art. !1). - Het 
algemeen voorschrift van art. 1 Hd 1 van 
het PrvsvormingabesluCt 1941 heeft be
trekkl.ng o.a, ..,de priJzen en vergoedCngen 
voor goederen en dien.aten van elken 
aard'--., waaronder valt een .a,rija voor wel
ken men. aanbiedt het bouwen van een 
woonhuia" daar dit tot stand brengen van 
een bouwwerk omvat het leveren van de 
materialen. ( goederen.) en het verrichten. 
en./of doeA -verrfchten. va11i arbeid (dien
sten.)~ ~nde het inachtilven. voor een be• 
.a,aald bedrag WJ een openbare aanbeste
ding het ,.,vormen"' van een ,mJs" onge
acht of voor den ald"8 gewrmden prijs de 
aanbeste<Ung van het bou101D6f'k vervol
gens werkelijk u:ordt gegvnd. - Nu het 
PrUsvormCngsbeslu,t 1941 in art. 1 op du,. 
deUJke ,oljze de zeer algemeen gestelde 
ver.a,Hchffng omschrijft" mocht de Pol.
rechter aannemen dat - zoals eenmaal 
was gesteld doch ooor de strafba,a,rhmd 
met ter zake deed - f"e'l. ,;,«,n~ weten dat 
req. ver.a,Hcht was zl,Jn prl,Js te vormen 
11oals Cn genoemd art. 1 Cs vereist. - ll'Ct 
geen enkel oocwschrift oolgt" dat van een 
tuchtbeschlkklng 1)(Jn den 'l'1'chtrechter 
-voor de Pti11"ffl, tDGGrbi# overeenkomaffg 
a.rt. 11 Besl. Ber. Econ. DeHcten wordt 
volstaan .met. het geven van een u---aar-
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schuwing. een hoge,- beroep ~ou op~ 
staan. zijnde integendeel volgens art. 81 
dlt beroep voo,- a.Ue Tuchtbesch,kkingen 
1'CJ.n dien rechter toegelaten. 8 Februari. 

- Attest van den Hogen, .Raad. (Sf'. artt. 
1,fa. 14c; Bv. art. 350; Besl. Bef'. Eco11. 
Del. E 1115. arl. 6; Prij110pdr. en Hamster
wet 19119. flf't. IIJ - Met mWel, stellende 
dat de wetgmng op de prijun met toe• 
pa.s8elijk ~ou zf,ln op verkoop voor een 
liefd,a,di,g doel" kan reeds daaf'om niet tot 
cc:iaaatje leiden. omdat utt de stvkken" 
waan,an de H • .R. kenn'8 neemt" n'6C 
blijkt, dat de bewezen verklaarde verko
pen met een liefclaà'g doel en n4et uit e«
gen belang plaats hadden.. - Adv.-Gen. 
Langemeijer: Terecht stelt het muldel 
dat de wetgeving op de prijzen met toe
pa.sselijk ,s op verkoop voof' een liefda
dig doel, Dit wlgt 1'tt de bestaansrede3 
dief' wetgeving en vindt steun in de taaJ
kundlge betekenis der termen .,.prl,JB''. 
"berekenen"., ,,bedingen". - Art. 5 Hd 1 
sub A Besl. Ber. Econ. Del. geeft àefl. 
Tvchtf'echter 1.,00,- de Prilzen de bevoegd
heûi kenn'8 te nemen _.1'CJ.n stro.fbare lef.
ten, u>elke uttsluitend zijn overtredingen 
van prijnoo,-achriften''., welke woorden. 
taaJku.ndio de betekenis hebben-van strot
bare /ei.ten,, tooaf'door uitshiitend prl,ls
voorschriften tL"Orden overtf'eden.Devraa.g 
of deze voorschriften al of niet op,zettelijk 
rin overtreden doet d1'8 hier nkt ter 
zake. - Anders: Adv.-Gen. La.nge,n,eller: 
De opvatti.ng dat ,n art. 5 lid I Nb A 
,,overtred,n~• gebruikt ,,, niet als tegen
stelling tot müdrif/, maar in -de -vagere 
-van handeling in strijd met een voof'
schrift. veronderstelt in een wettelijke 
regeHng een s,waakQebrulk. dat van een 
cl.er meest 1'CJ.Ste pu.nten ofl.Zer Ju~sche 
tennmolo~ zou afwllken. - De rechter" 
een onderdeel van het te Jaategelegde niet 
beweu-n. verklarend. kan het overige te
laategelegde bewezen verklaren" en indien 
Btrafl>aar, qua1,fkeren en. dewwege strot 
opeggen. - Req. heeft ter .dtüno opge
geven. dat hij zich verbonden had aan de 
8tichffng _i>utten's Jev,g<l/' af te drogen 
75 % 1'CJ.fl. de netto wmat te behalen doof' 
àefl. 1'ef'kooP der in den o,woep bedoelde 
briefkaarten. De Pol.rechter heeft met 
betrekking tot de opgelegde bvzondere 
wonoaarde overwogen.., dat u,t de àefl. 
rechter ten dienste staande gegeven.a 
volgt" dat aan de Stichting bviten de 
,-eeds afgedragen som nog een bedf'ag van 
omatreeka f 11.000 toekomt. De P:rec'Ater 
waa dva van oonleel, dat req. verpltcht 
was flDg een bedrog van omstreeks l 11.000 
van tle door den verkoop der bne/kaarten 
verkregen netto-tDfflBt aan ".,Putten.'s 
Jev,gd" af te dragen. De opgelegtk bi#Zon
dere voorwaarde heeft dus de strek1dno 
hst maatsohaJ)flelijk betamend gedrog 
1'CJ.n den veroordeelde te .bevorcl.eren en 
betreft def'hal'Ve 'dwna J}edraf/" '" àefl. 
zen van art" 1.w Sr. - Art. 144 Sf'. geeft 
den rechter alleen dan de bevoegdheid 
een atrol geäeeltelvk vooruoaf"delijk op 
te leggen., ,ntUen hij daaf'bfl een opdracht 

geeft tot het 1'ef'lenen 1'CJ.n hlllp en stevn 
aan den veroordeelde als bedoeld in art. 
1,fd 8f'. 1 Maart. 

- An-est 1'CJ.n den. Hogen Baad. (Besl. Ber. 
Bcon. Del. art. 11). - De artt. 16 en 19 
Besluit Ber. Econ. DeHcten. aangenomen 
dat z4J vertegenwoord,ging als geregeld 
'11. het W. v. Bv. fliet 1"tsluiten, laten. niet 
toe dat. in a/104/king -van liet ,n art. 110 
Sf'. bepaalde" de vet"dachte in zaken. be
treffende stro.fbare fel.ten, op welke ge
V(fflf1eniastra.f ia geBteld, zich d.oor een 
advocaat doet vertegeniooor""gen. Hfer
aan d.oet met af dat de T1'Chtrechter in
gevolge art. 11 der bevoegdheid m'8t om 
vri.fhefdsatraf op te leggen.·- DerhaJve 
heeft de beraadslaging ter ntffng -van den 
T1'Chtrechter ,,iaat. gehad bviten elke 
tegenwoordigheid van req.; u,i het ,wo
ces-verbaaJ valt dus ntet af te le«den, dat 
de verklaring -van den getuige doof' f'eq. 
met '8 bet1DiBt. De Pol.f'echter had du, 
zonder dien getuige zelf te horen. de be
schikkmg 1'CJ.n den TtWhtrechtef' ntet mo
gen bevestigen, nu die verklaring daarin 
als bewij,mWel wa.t gebengd.. - An
ders: .A.dv.•Gen.. Lange-meiler: De regela 
waaraan het hoger beroep tegen beslis• 
..dngen 1Xffl den Tvchtrechter onderwof'
J>en ia ktffinen., a,fgeaen -van de weinige 
die men ,n het Beaiu,t Ber. Econ. De
Heten vindt" geen andere zvn dan de eisen 
1'CJ.n een goede ,woces-orde in het con
crete geval. In casu kan men niet zeggen 
dat ook maar enlg&dna aan de eiaen. 1'0n 
een ,.Jalr trial.,., '8 te kort gedaan. 

1 Maart, 
- Arrest 1'CJ.n den Hogen Raad. (Pri,fzen

verordenfng zeevia 19.jB, arl. 1.j; Prl/zen
beschikking H arin.g en H aringJ)f'Odvcten 
1946" art. !1). - Het '8 verboden dat de 
kleinhandelaar de doo,- hem ont1'CJ.ngen. 
1"8 ook 1Jef'koopt buUen het normaal af
zetgebied 1'CJ.n den kleinha.ndelaaf', en der
halve aJs verzendhuis van via naar 'Vet" 
of m,nder ver afgëlegen plaatsen op
treedt" doch het zou in strild met de be
doelmg van het vaststellen 1'0n de voof' 
hem geldende ma.dmumprl,lzen zijn. ,n
dien het hem geoorloofd 1',-0re ,n dat ge
val o,mïeu.w vro.chtkoBten (behal-ve het 
,n de wet genoemde bezorgloon 1'CJ.fl. 10 
cents per bezorging) voor het vervoer 
naar die nieuwe beatemm,ngsf'laataen bi 
f'ekefl.tng te bren.gen en zodoende de wor 
hem vastgestelde madmumprijzen te 
ovef'schrijden. - Hetzelfde geldt ook voor 
de onder een •J)ecia1e reueHnu vallende 
kleinhandel ,n ha.ring en h.a.ma.gproduc
ten. - {Anders: Adv.-Gen. Langem,eter). 

15 Maart. 
- An-est 1'Bn àefl. Hogen Raad. (Sf', art. 

i.ta; Beslu.it Ber. Econ. deltcten, E 1115. 
art. 1J - De Bijz. Pol.rechte,- heeh ,n. 
hoger beroep voor wat door hem aJs Mn 
enkel feit beschouwd was, als hoo/dBtf'af 
twee geldboeten OJ)(lelegd, te weten een 

- onvoorwaardelijke 1'CJ.n f 950 en een ooor
waard.el(lke van f 50. Dit stri/dt met art. 

~ 1 Besl. Ber. ECfffl. deHoten en artt. !3 en 
1-la Sr • ., en kan, nu hij daaf'W/ nkt teoons 
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voorwaarden stelde en opdracht gaf o-ver
eenkomstig art. 1,fa.., Hd I ondeT ! 0 Sr. 
ook nkt worden opgevat als oplegging 
van één en.kele geldboete van f 1000~ 
waarvan een gedeelte ten bedrage van 
f 50 voorwaardelf,Jk. Strafof>legging ver-
nietigd. !! Maarl. 

- Arrest -van den Hogen Baad. (Belllvit 
berechting Eco,i. Delecten E 135" artt. 11, 
U.J - De T11ehtrechter voor de· Pri.1%en" 
benoemd krachtefta an. 10 van het Be
shdt Ber. Econ. Delictm «a" blilkena art. 
11 niet bevoegd tot het opleg11ea van 1'rii
heid.Bstra!fen. Dit reel/de geldt voor den 
Pol.rechter, bedoeld in ,a.rt. 5" wanneer 
deze krach.te-na art. 11 op het hoger be
roep van beschtkkingen van dte,a. Tucht
rechter uitspraak doet. J1'tsdf.en kan de 
oppelegde ven,angende hechtenis niet in 
stand blijven. !! Maart: 

- Arrest van den Hogen. Baad. (Bv. art. 
37 5; Besluit Ber. EOOt&,. deHcten art. 6.J -
Wat ook zv van de vraag of de nood-wet
gever tn art. 6 Beslult Ber. Eoon. delicten 
de bef)almoen 1)(1,,fl, Titel VII. boek II Bv. 
in het algemeen op de reehtsfileging van 
den Bilz. Pol.rechter in hoger beroei, toe
pauelUk heeft wUlea verklaren, deze be
doeling kan tûet hebben worgezeten t.o.v. 
art. :175 Bv. - Dit artikel toch, hetwelk 
guch.reven ia voor de eerste verachUning 
van den verdachte op de dagvaarding, 
imarmede een strafeaa.k wordt ingeleid, 
kan niet geacht worden toepasselijk te 
~n bij lCbtere versch{fmngen van den ver
dachte in diezelfde nrafmak. 18 April. 

- At-rest van den Hogen .Raad. (Pri,izenbe
sch-ikkt-n,g OacatJ- en CJwooladeprodvcten 
1946 art. 8.J - In art. 3 Prijunbeachik
'ldng Cacao- en Chocoladeprod,vcten 1946 
wordt wel verondersteld, dat .Couver
ture"., welk choooladeproduct tn het voor
afgaa:nde artikel met met name wordt ge
noemd" enkel aan de ~kende tn-
àustrie wordt te koOJJ 0011.geboden of ver
kocht - Z'l,lnde .Couverture ook volgena 
de bewezenverkla.rinq een halffabrikaat, 
dus voor venverk'no door de indu&trie 
bestemd -.. maar h'6rutt kan nog niet 
volgen dat, in4'en de fabrikant, in strijd 
met die beatemnu,ig" aan anderen de 
_couverture" gelieft te kooJJ aan te bieden 
of te verkopen, tUt ha.ndelen niet onder 
1&et Priirvoorschrift van art. 3 zou 'Vallen. 
Ten cmrechte steit req. dat dit zou vallen 
onder art. 1 'onder 8, a.ls vallende onder 
stukgoed in art. 1 omschreven. Het begrip 
stvkgoed ala bedoeld m art. 1 wordt niet 
enkel door dit u,oord en door Mt gewicht 
bepaald" maar mede doof' de woorden ,,;m
als repen. tabletten, bonbonataven en no-u-. 
gat blokken", waarmede gedoeld wordt op 
clwcoladeproducten reoals In de wlnkels 
voor dadelijk gebruik gereed. aan het pu
bliek plegen te worden verkocht, maar 
niet op stukken chocoladeproduct van ! ½ 
of 5 K.G., welke volgens de gebezigde be
wvamiddelen ook met door den fa'lwikant 
In winloelverJJO,kk«nq worden afgeleverd, 
noch 111, htffl geheel door het s>UbHek wor-

den gekocht. Derhalve behoef de niet te 
worden va,atgesteld en beweren, dat de In 
de bewezenverklaring ge-noemde a,fne mera 
- banketbak'lcers aJs verwerkers en klP;in
handelaren - tot de .verwerkende indu
ltne'" behoren.. 18 Apnl. 

- At-rest -van den Hogen Raad. (Prldzen,be
achtkkf.ng Pen.rio-na 1941; Pri/zert.beseldk
klng Rusthuwentarieven. 1941 J. - De Mt- • 
nistér van ECOfl.. Zaken kon op gf"Offd van 
de artt. 3 en 4 Pri/BOJJdf'1fvings- en Ham
stenoet 1939 f)r'IJavoorschriften geven zo
als v~t tn de Prijzenbeschikking P,m
aions 1941 en de Pri/zenbeachikking Rust
huiuntarieven 1941" zodat genoemde Pr11-
zenbeachikkfflge,n, verbindend zitfl,. 

18 AprU. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Pr1/zenbe

acMkking Cacao- en Chocoladeproducten 
1946 art. 31. - In art. 8 Prijzenbeschik
king Cacao- en Chocoladeproducten 1946 
wordt wel verondersteld" dat .Couver
ture",. welk chocoladeproduct tn het voor
afgaande artikel niet met name wordt ge
noemd" enkel aan de -verwerkende indu
lltrie ioonlt te koop aangeboden of ver
kocht - lri/fl.de ,,Couverture ook volgena 
de bewezenverklaring een ·halffabrikaat" 
dus voor verwerking door de -induatne be. 
stemd - .. maar hieruit kan nog niet vol
gen dat. indie-n de fabrikant" in strijd met 
d,e bese.n,m,ng" aan anderen de ..,cou'l1et"'
ture" gelieft te kooJJ aan te bieden of te 
verkos>en" d,t handelen niet onder het 
prllsvoorschrif t van art. S zou vallen. 
Ten onrechte stelt req. dat dit zou vanen 
onder art. 1 onder 8" als vallende onder 
stukgoed in art. 1 omschreven. Het be• 
grii, stukgoed ol8 bedoeld tn art. 1 wordt 
niet enkel door dit woord en door het 
gewicht be.paald, maar mede door de 
iooonlen ~oals repen.., tabletten. bonbon
staven en nougatblokken, .... waa~ ge
doeld wonlt OJJ chocoladeproducten zoals 
,-n de tmnkels voor dadelijk gebrvJk ge
reed. aan het .s>Ubliek pl,egen te worden 
verkocht" maar niet op stukken choco
ladeproduct van !½ of 5 K.G ... welke 
volgens de gebe:rigde be~B'mldàelen ook 
niet door den fabrikant in wlnkelverpak
king worden af geleverd" noch in hun ge
heel door het DUbliek worden gekocht. 
Derhal11e 1>e'h,oefde niet te u,-orden 1XU1tge
steU en bewezen, dat de in de ~en
verklaring genoemde afnemera - ban
ketbakkers als verwerkers en lddnhan
delaren - tot de .verwerkende Industrie', 
behoren.. 1! April. 

- Arreat van den Hogen Raad. (Prilzen
bescMkking Pmatoff.8 1941; Prl/sumbe
scMkkf.ng Ruathuw-entaneven 19.j1). -
De Miniater van Ecun. Zaken ko• op 
gro?UJ va.n de artt. ~ en ;. Prl,fsof)drij" 
mngs" en Hamsterwet 1939 ,,,,..,svoor
schriften geven zoals vervat in de Prij
zenbeschikking Pensiona 1941 en de Pf11-
zenbescMkking Ruathuizentarieven 1941. 
%Odat genoemde PriJ.zenbeaoMkkingen 
verbindend zi/n. 11 .6..Pril. 

- At-reat van de Hoge Raad. (Prl,fll'VOr-
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mbigabealvit 19.j1; Ult1JOeriflOnKHWac1'rift 
Pr\1fl>Onnlngabea11"t 19,U. an. 1), - Arl. 
1 Hd .e mtooeri-ngsooorsc'h.ri/t van het 
Pr(1svonn.ingabeal•U 1941 van 11 Febr. · 
19.f,3 gev,aa.,n van »te doen. mededelen"; 
een mededeHng van den .Directeu.r-Gene
raal van de Prl#en aan het aàre• van de 
in de bewezenverklarino genoemde maat
scha.11ri" om deze door te ge,,e,i aan haar 
tuaenf)eraonen - hebbende naar 'VCJBt
staat de mededeling ook req. bereikt -
voldoet aan dit wettelOk voorschrift. -
Ult-ooerige mo«'OOrino, waarom JWifB1XUt• 
atelHng vervat in zodanlge mededeHng 
niet kwam te ve,■vcuien met het einde van 
den BiJzonderen Staat van Beleg 011 .j 
Maart 1946. - Prijsvorming m den zin 
van 11.et Prvavormlngabealwit 1941 heeft 
J)laata telktm'lfUlle. won~ de prils of 1'67"• 
goeding aan de-n schMldenaar wordt bere
kend. Blijken, de bewoordingen oo.n het 
beahdt ia aamiemefük, dat de verpHchting 
van defl. sch1'ldeiaer" om de ooorschriften 
van 'lt.et bealuit bij de JWifsvormlng ln acht 
te nemen, zich met wtatrekt tot goederen 
of diensten, geleverd of venicht vdór het 
ln werktng treden. van het bealwt. lZwlkB 
brengt echter geenmns met .nc'h. dat. 
wanneer de betrokkenen v66t- 6 Sept. 1941 
omtrent JJrliS Of vergoecU'llg Zijn overeen
gekofflen., ~nlge afspraak. ingeval de 
goederen zijn geleverd ea de dieaaten ~n 
verricht -na dien datum. niet zou hebben 
te welken voor hetgeen in het besluit '8 
110orgeschf'e1Jefl., En de rvime bewoordin
gfffl van het besluit èn dJ,t, aard en •trek
king moeten er toe leiden. dat irodamge af
a11raak door een JWifavor,n.i11,g overeen
koma«g het besluit wordt ter ~ijde gesteld. 
- De klacht dat art. 1 'Van hèt Uitvoe

riftCIBOOOrsehrift defl. Adv.-~. v.'· Pt11-
z~ niet de macht wrleent om te tomen 
aan een 11rlis v66r 6 Se1>t. 19,U bedongen 
ter zake 'Van v66r dien datum ven-ichte 
dieMteft., kan 11iet ala ivlst v,orden aan
'VOGrd; al aangenomen dat i,s. de -vó6r 8 
Seot. 1941 overeengekomen pra'Vi8le 'Van 
72A. % 'Van de fl4Aeffingen. naaat de ver
goedtng voor het innen der von!erinoen, 
mede nog enlge vergoeding Ca berekend 
voor het ,..aanbrengen der JH>sten" en dat 
dit aanbrengen v66r dien 6den Be11t. J)laa.ta 
had, kan den :n.r.-Gen. v. d. Pf"(ff:en de 
be1X>egt.Ua.dd, ntet wordefl. ontzegd om een 
f)rid111JCUtatelling te ge1Jfffl. mita aZecht• 
onaangetaat latend en d.iitmswlgen.a in zin 
vaatatelHng o,memende" hetgeen den be
trokkene vlt 11,oofde 'OOn ctie 01.1ereenkomat 
ter irake wn 1'66,- 6 Beot. 1941 verrichte 
dien.aten geacht mocht worden toe te ko
men. Door req. ia niet aangevoerd, en 
o-verigena Ca ook met gebleken" dat door 
den .Dw.-Gen. van de Prilzen. - aangeno
men alweer dat daartoe de hoger aange
geven reden bestond - die verooedJng 
voor het aanbrengen der J>OStefl. ln ~n 
f)rldavorming nkt zotide qn -verwerkt. 
( Anàef'a: Aàv.-Gen. La~g~M'). 

12 A,wil. 

- Arreat 'Van de H-0ge .Raad. {8"1. art. 313; 

Bealtdt Bfff". IiJcoa, Del. (B 1IS), artt.1" 11; 
~w,■ort.iening Bakker(11Jf'o'flàatoffen 
19-68). - Het ten'eia, 11.etwelk een prl;#zen
verordenino als de onderha.1"ge mag be· 
•triJken, Ca in het algemeen aangege-oon 
m an. 7 Organiaa«ebUltilt Voe4Belvoor
.nen,ng 19.jl. De daarin omsc1'reven. 01> 
zl.ch zelve rvlme be-ooegd1'eici van het 
Hoofdbedrilfacuo wordt in deze nader be
paald door Mtgefffl wordt -uerataan onder 
voedaelooor.riemag en. door 11.etgefffl be-
hoort tot het gebkd. van de voedselooor
zlew.lng waarover het Hoofdbedrijfacha.f) ia 
lngeateld.. De omacht111"ng 'Van voe4Bel-
voomemng •• art. 1. Oroanûatiebealvit 
Voed.telooonienmg 19.j1 beoogt mede. dat 
de prodvcten van de voedaelooorziealng, 
te ,ceten du, al hetgeen wor<U geprodu
cetff"d. om ln de be'll,oefte aan voedfng te 
1'00f"Zien. -wat betreft hun herkomat meer 
lcunnen omvattefl dan de vef"1X>lgeaa ge
noemde prod.cten van den landbouw, en 
dus b.11. ook langs jndustrtêlen weg ver
'OOCJ.rdlgd k1'nft6fi -worden. Het gebkd wn 
de ooedaeJvoordening woa.n,oor 1let 
Hoofdbed.rl,;facha.9 voor Akkerbouwpro. 
d.ucten ia inoeatelct omvat onder meer de 
bewerking en venrerki11,g -t,a.n granen. 
voor zover deze met uitaltiltenà het z»eret
den van vee-ooeder te,i doeJ AeblHm, en à'IU 
handel in, de bewerldng en verwerldng 
van de bij de eerBtgenoemde bewerldng 
fffl -verwerking -uerkregen prod1'Cten. Der
halve moet het Hoofdbedrijfsc'll411 wor 
Akkerbo1'Wproàucten, hetweJk 011 ~-ijn ge. 
bied verordenende bevoegdhefd bezit voor 
wat 'betreft 'VCJBtatelHng vafl. f)fiJu11 met 
'betrekking tot prod.cten van de -voedael
ooomening, geacht worditm bewegd te 
d}n de 11rils1XJ8tate1Hngen te maken. ooor
komende in de Prilzenverordmdng Bak
lcenlurondstoMen. 19.j6. welke betreft een 
'VCJBtatelling van fWilzen .met betrekláng 
tot:' J1roà1'Cten 'Van de ooedaelvoon:ïeMng" 
verkregen door bewerk'tng of verwerkfng 
van granen" tofflke dat Hoofd.bedrilf t1e'114p 
voor het belang van het gebkd der ooed
selvoomening waan,oor het ia lngeateld 
nodig ko-n oordelen. De door den Pol.rech• 
ter aangevoerde omstandlgheid, dat bi pe" 
noemde Prijzen-verordemng Baklcm11-
grond,a'toffen mede de JWti,:en, •""tln b.11. cAe
mC&che groffdatoffen worden •t)(J.8tgeateld. 
sluit de bevoegd.heid van het Hoofd.bedrilf
BCMI) van A.kkerbouwi,roducten niet uit, 
daar ook chemiac'lt.e orondlltoffen tot de 
producten va.n de voedael-ooomentn.g kun
nen behoren. - u,t het eerate en laatste 
Hd t,an art. !79 Bv. wlgt, dat de 0. 11. J., 
ook naar aaflleAM11g van de 11ef"I06rino 
dat de dao1'CUlrding aan nietigheid lijdt, 
overeenkomat,g art. 3.tS Bv. mag -vorderen. 
dat de t.l.l. warde gewij:dl}d; de aan den 
gewonen rechter toekomende bevoeudh,dd 
om ln zodanlg geval de t.U. te u,ijdgen 
ma.g te minder aan den rechter" belast 
met de berechtl,a,g van economiache de
llden. worden ontzegd. - De tweede (lf'ief 

• -, faalt evenee11,1, daar de gewmakie aaa1'1Û
t -1 Hng, d~ beoogt nader aan te geven waar-
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om de te wren genoemde -verkoof)prvzen 
met toelaatbaar waren, strookt met het
geen met de wettell,fke voorschriften" die 
een aanvuJHng der t.l.l. gedogen, wordt 
'beoogd. - Het middel beatrlldt de of)ge
Jegde bvkomende Btf'Gf, omdat req. eens
deels ntet persoonll,fk zo uroot wordeeJ 
'heeft behaald en afldef"ZiJda een hoofdelijke 
t>eroordeHng ala t1ttgesproloen 1Del pan in 
een civiel wnn'8, maar ntet als straf kan 
worden 011ge'legd, Het middel faaJt, daar al 
moge hier oolgens art. 1 Besl. Ber. Ec. Del. 
8j)f'O.ke z{in mn een bijkomende ,tra!, de 
betaling van een aanvullend geld'bedrao 
ter ontnendng aan den veroordeelde van 
het ooordeel · door 'het 'begaan van het 
atrafbaar feit behaald, -veeleer als een 
middel is te den, waarmede wordt beoogd 
te bewerken dGt het on.rechtmaffg ver
kregen voordeel u.-ordt te met ged,aa,n; 
waarmede een 1Jef'OordeHng ala door den 
Pol.rechter ,,dtgeaf)f'Oken ,n o1'et"eenatem
mmg ia. 3 Mei. 

- Arreat van de Hoge Raad. (Bv. a.rtt, 359, 
378; Besl1'it Ber. Econ. delicten, art. 1). -
Het middel, kJagend dat met '8 'be11aald 
wanneer de bevolen sl1'iting der zaak in
g04t, st1'it hierop af" dat de ala gesc'lum
den vermelde artikelen" noch emg ander 
u,etteliJk worachri!t, den rechter olJ(lra
gen te bepalen u:ianneer de bedoelde bv
komende lltraf ingaat. - Het middel 
kJagend dat t.l.l. ,a.'6t in het -vonnis '8 ver
meld faalt, daar de Pol.rechter het vonm.s" 
waarvan beroep, ook t.a.v. de bewezen
verkJaring heeft be-vestîgd en ooor zOJUJdig 
geval de eû, dGt het wnnis het telute ge
legde be,,at, geacht moet wonleft niet te 
gelden.. - Het ben>eJJ OJJ art. 878 Bv. toordt 
te 1'et"geef s gedaan, daar de in het eerste 
Ud van dit artikel bedoelde 11.,iJ2e van aa-n
tekening van het mondeling oonnis red.e
Jllken rin mlst, wanneer de Pol.rechter, 
bedoeld in art. 6 Beal1'it Ber. Econ.. delic
ten" 011 grond, van art. !1 van dit bealvit 
recht doende ,n 1UJger beroep, het wnms 
van den eeraten rechter beveaffgt, en dan 
ook voor zodanig oon11,is niet geldt. 

S.+ Mei. 
- Arrest van de Hoge Raad. (PrlJsoSHlrv

vtngs- en Hamstenoet 1939, artt. a en ..;J. 
- De bepalingen van het eerate tot en met 
derde Jid vo.,a. art. 7"I Pachtbeslu(t dln In
gevolge het 'bepaalde bij het laatste Hd van 
dit artikel f)riJ..voorschriften, t~ dlt 
arikel gold 011 a Maart 19,+6 in den hvidi
gen en OJJ het tl,Jdsti11 der 'bewezenver
kJaarde overtredingen geldenden tekat. 
Dezè JJrlJsvoorschriften moeten dus geacht 
worden te dln worschriften door den 
daartoe bevoegden. Minuter gege'fJefl. 
krachtena art. a of .j PrllaoSHlrUvinga- en 
Ham.sten.eet 1939 011 grond va,.. de tdt
dn,.kkelijke algemeen lvidende en n'et met 
'betrekking tot roerend of onroerend goed 
onderscheidende bepaling van art. ! Junc
to art, 1 van de Wet van 11 Met 19..;6 Btbl. 
G 116. - De Bijz. Pol.rechter heeft d1's te
~ht beal'8t - wat ook zil 1JCJ.n de gronden 
1000,roJJ die be•J'88'noen ateunen - dat de 

tuchtrecht~ krachtena art. 5 J•. 1 1JCJ.n hei 
Besl1'it ber. econ. delicten ten deze be
ooegd was en het beivezen verklaarde 
strafbaar was Of) grond van art. 1! der 
Pti#aopdrljtJings- en Hamsterwet. (Zk ook 
de anders gemoffveerde conclu.ne 'VCJ.n den 
Adv.-Gen. LangemeflerJ. 81 Mei. 

- Arreat van de Hoge Baad. ( Bealtût Ber. 
Bcon. DeHcten, E 135; Prüsvonningsbe
sl1'it 19.+1.- art. 1). - Het mlddel" stellen
de àat het Besl1'it Ber. Econ. delicten niet 
meer verbindenä '8 nu de -noodtoestand 
niet langer 'beat.aat, fool-t dao.t- d't Beshdt 
ala wettelvke regeHno o-vereenkOmatig 
het bef)(IOlde bfl art. 5 der Wet A.B. 
sJechta dOor een latere wet zijn kracht kan 
wrHezen. - Volgena het bepaalde in art. 
6 Vorderinusbealtût Woonruimte wordt de 
vergoetUng voor krachtens art. ! van dit 
beal-v,t gevorderde woonndmte matge
ateld door of namens den b1'rgemeeater, 
t~ degene dte zich met een ald1's 
vaatgestelde -vergoeding niet kan 1'et"eni
gen, zich kan wenden tot een te dier zake 
door den M,niater ingestelde comm'8Bte, 
welke de -vergoetUng daarna m hbogste 
ressort va8tstelt. Hieruit volgt dat het 
PrlJzenbesl-vit aUeen dan bewegd ta het 
bedrag der vergoeding voor gevonlef"de 
woon"'imte vaat te atellen., ,fl.(ffen het 
daartoe door den bu,-gemeeater '8 ge,nach_ 
ffgd. De Bilz. Politierechter had du be
horen te beslissen of hier van vergoeding 
voor gevorderde woonruimte s11rake was. 
en zo Ja. of het Pri;zenhrea1' door den 
burgemeester gemachffgd te.."08 het bedrag 
d,aa,rva11 namen.s hem vast te ,tellen. 
Waar de PoJ.-rechter nlka naliet" is niet 
met wldoende redenen omkleed de bewe-
2enverkJaring dat de in rekemng ge
brachte vergoetUng hoger waa, dan toege
staan ingeoolge het 'bepaalde i11, art. 1 
PrlJawrmingsbesl1'it 19.+1" gelet op de aan 
verdachte toegezonden beschikking van 
het Prvzenhrea-v voor Onroerende Zaken 
te Utrecht d.d. 3 Oct. 19.+1. Volgt veniie
ffgjng en veno(1dng. 81 Mei. 

- Arrest van de Hoge Raa4. ( Besl. Ber. 
Econ. delicten E 185, art. 1). - Krachtens 
art. 1 lid 1 onder IIa Besluit Ber. Econ. 
delicten kon aan req. ivegens he.tgeen h-11 
begaan l&ad, ongeacht of tUt 1'itsl1'itenà 
JJelegen. 'heeft OJJ het terrein van de ban
ketbakkeri;f", de atra.t van ..aJtdtlng der 
zaak en stiJlegoing der bedrllfamûfdelen 
van den veroordeelde'• worden opgelegd. 
Deze straf" anders dan die genoemd onder 
11 b. is niet de ontzettin!J van de 1'ftoefe
ning van een bepaa_ld beroe11. ~(la.tart. !8, 
eerate lld, 5° Br. ten onrechte als geac,w,,,_ 
den u ·110orge11teld, terwl,fl art. !9 -vital1'f
tend de i11 art. !8, eerate Jid, 1° vermelde 
atmf betreft. - Bedoelde slvfflng omvat 
derhalve" daar '1i genoemd art. 1 onder 
,,;eaa~• moet 11.,-orden verstaa11, .,.'bedf'ilr'r 
het bedrijf van ,req., door het middel van 
caua«e qls .~n Brood- en Banketbedrt;r' 
aanged1'id.. Ook de omschriiving van de 
Jem.engde bakker'• '1i art. 1 Hd 1 Pri,i
zen1'ef'Ot'denlng Banketbakket'abedrijven 
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1948. geeft geen, aanlddlng hier te onder
schelden en bij req. meer dan één "beàrl,lf 
aan te nemen. 14 Juni. 

- Arrest van de Hoge Ra.ad. (PrlJzen'be
sch«kktng 19,f0 I; Prl,lzenbeach.ik1"ng voor 
Fabrikanten 19,#7 an. 1). - In an. 1 van 
de Prl,lzenbeachikkmg voor Fabrikanten 
19,#1 «s omtrent zekere goederen bepoald. 
dat zl,I door fabrikanten ten hoogste tegen 
zekere IW'Uzen mogen worden verkoc11.t; «n 
den met aJn zove"e'• aanvangenden tus
sendn woràt bevesffgd" dat door deze 
prl,lsbegrenz:ing afgeweken woràt van de 
Prl,lzenbeach«kking 19,f0 No. 1" die àus «n" 
zover geen toepasàng -vtndt. - Door deze 
u«tleggino der op de Prl,lsoplrl,111ings- en 
Hamstenvet 19$9 benutende Prl,lzen'be
sch«kking ooor Fabrikainten 1941 woràt 
niet getreden buiten het in de con.riderana 
uitgedrukte doeleinde dief' wet" regelen te 
stellen teneinde het of)tlrij-ven van IWifzen 
van goederen te voorkomen niet alleen 
inl}e1Xll van oorlog en oorlogJJgevaa.r" maar 
ook lngeval van JJ,ndere 'buitenge-wone 
omsta-nd«gheàen'•• waardoor de prl,lzen 
van voor den oorlog geen maatstaJ be
hoeven te zijn. !1 Jun<. 

- Besluit. regelende de hernieuwde inwer
Jdnetreding van de Prijaopdrijvinga- en 
hamsterwet 1939. 

S. J 332. 19 Juli. Bh. 566. 
- A"est van de Hoge Raad. {Sr. artt. 37-

.+.f; Besiu,t Ber. Econ, àeHcten artt. 1" 1,f; 
PrlJsbeschikki-ng Invoergoederen 1947). -
- De omach,v'IJing «n de oproeping is nlet 
voldoende op grond dat oon elke aoort der 
genoemde goederen niet tevena de hoe
veelheid '8 aangeduU. -nu deze zonder be
lang '8 om vaat te stellen" of het telaat 
gelegde een strafbaar feit oplevert en -
zo Ja - welk,· alleen à«t laatste, maar nset 
ook àe ernst van het fe«t, moet u«t àe 
t.l.l. kunnen -worden afgelel4. De rechter 
verliet dan ook niet àen grondslag der 
tJ.l •• toen hi,i voor de oplegging der straf 
àe emst van dq.t f~t anefdde Vit bij zijn 
ondenoek ter terechtdffng gebleken na
dere 1,#.Jzonderheden oon dat feit. - De 
als bewl,lsmiddel gebedgde verklaring van 
req. als koopman: .,van prijsvaststelltn.
gen was mij niets bekend" sluit afu;ezig
heid van alle schuld "ldt. - Het mWel 
kJagend over de ezhorbintan.te straf 
faalt. reeds omdat àe rech.tef' geenalns 
heeft behoeven aan te nemen" dat het be
wezenverklaarde feit ,..volkomen te goe
der trouw begaan '8 en «n alle oprichten 
m~t de 'beolnselen va.n de bona flde han
del 1frookt". - Het middel. betunatend 
dat de rechter" uit hetgeen hem bleek om
trent het behaalde voordeel. in. staat wa., 
tot het bepalen van. de strafmaat. det 
voor1,v àat de rechter een ontneming van 
àat onrechtmatig voordeel -nlet tot voor
werp van een bt,Jkomende straf heeft ge
maakt, terwl,fl zich aan kenn,sneming 
onttrekt inh.oever hij bi;J %ij-n 'bepaling der 
11traf met dat voordeel rekening heeft ge
houden.. - De omstanà«ghefd dat àe ln 
de U.l. genoemde prlJzen Mg 'bedragen 

-voor W'GCht bevatten, behoeft voor de11 
Pol.rechter geen beletsel te zijn om u«t 
het onderzoek ter terechtzitting al te let
den dat bedoelde prl,lzen hoger it,-aren àan 
toegestaan. Ook bC1 de opvatting dat de 
prlJzen wa,-en "Jra.nco afnemer"' kon de 
rechter aannemen" dat het bewezenver
klaarde onder de strafbegaling bleef -val
len. - De middelen stellend, dat de wtnat
marges gebru«kel#Jk en o,rbaar waren, en 
dat zonder deze winstmarges req. met 
verHes zou werken, m,saen feitel#Jken 
grondslag. - Uitvoerige motivering woar
o m op req. niet de artt. 7 en 8, ooch alleen 
de artt. 1-# Prl,lsbeschikking I nvoergoe
deren 19_.1 voor toef)(UBing in aanmerkjng 
komen; u,t ,d,e inhoud, det" 'bewijsmiddelen 
zijn geen feiten of omata-nàigheden te 
putten, d,e reàen geven te beslissen, dat 
req.' s verkoof)flrl,lzen hoger waren àan «n 
deze artikelen toegestaan. Volgt vernieti
ging en verwijzing. 15 November" 

- Arrest va-n de Hoge Baàd. {Besluit Ber. 
Econ. deHcten, E 13S. art. SJ. --Onder 
"priJsvoor,chriften'• '" art. 5 lid e sub A 
dient men te Vet"staan alle "voorachriften 
met betrekking tot prl,lzen" in de in art. 1 
lià 1 onder 1) tot en met 1) genoemde re
gell-ngen. zodat ,pvertreàing van fWils
'VOMSchriften•' kunnen voorkomen onder 
de strafbare feiten va.n alle zeven 11roell'ffl 
van art. 1 ook onder die welke behoren 
tot de 1e, 3e, 6e en 1e groepen, ,ndien àeze 
begaan zijn door andere dan de aldus ge" 
organ«seerde of aangesloten personen. en 
tot àe aub B van die groepen uitgezonder
de strafbare feiten. - Het telaatgelegà 
feit kon uitsluitend ol)le1'et'en overtreà,ng 
van een voorschrift hetwelk. gege'l)(ffl ln 
de Prl,lze?Wef'ordenlng Koek en Taa,-taa, 
1948, behoort tot de op grond van art, 7. 
Hd ! onder ,f Organtsattebealuit Voed.ael
voor:rienlng 19,f.1 tot stand gekomen voor
schriften, bedoeld l-n art. 1 lid, 1 onder 1 J 
Bealwt Ber. Econ. delicten, en '8 mltadien 
een »fWijsvoorachrin-• in den zin van an. 
S nb A van àa.t Beslult en valt voorts 
onder de aldaar sub B 1° uitgezonderde 
voorschriften, zodat àe Tuchtrechter voor 
de Prl,lzen bevoegd was daarvan in eer
sten aanleg kennis te nemen. 

H November. 
- A"eat -von de Hoge Raad. {Prl,181'0r

minos'besl1'4t· 19,ft" art. 8). - De Galcula
tiebe,chikking Schoenen No. 1verplk11.t ln 
art. ! den fabrikant enkel in een calcula
tie vast te leggen hoe hij tot zijn prl,lsvor
mlno '• gekomen, waarnaast art. 6 Hd 8 
PriJsi,onni-ngabealu,t 19~1 hem een geheei 
andere J)lwht of)legt" te weten om een ad
ministratie te voeren en te 'beu,a,-en" 10el
ke de o-verhefd" die de calculatie va.n den 
/abrika.nt geen.8%ina zonder meer heeft te 
àanva.a.ràen, ,n staat stelt de gevormde 
prl,lzen te controleren, De artt. 8 en 6 der 
Galculaffebesch,kklng leggen den fabri
ka.nt al evenmin bijzondere verf)lichtlngen 
op" die reeds vallen onder àe verplkhffng 
omschreven. in voormeld art. 6 lid 3" toelk 
-voorschrift derhalve in àeze toef)(Uàng 
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kon vindetl. MltatUen ktlnnen net tde en 
8de onderdeel van het nddàel" Aandelend 
over de niet-toepaaaelf,lkheid van de artt. 
•• 3 en 6 der CalC1&la.tiebucMkking OfJ het 
tela.atgelegde oeea doel treffea. ( Ander• 
Ad11.-Gen. Laft,f/emefler J. - De rechter 
,nocht,, ,n aanmerking ,aemend dat het 
Prl4svorm,,v,abeBlu,t 19,61 openbaar werd 
bekeftà geffltJ4kt" zonder nader bewijs 
-ooatneJlea" dat reQ.. kon weten. do.t Ml tot 
1tet -voet"en wn eet1 koatj'Jf'ijaaclmáiiatnl.Ue 
Wf"JJHcht to08. !9 No'IJffmber. 

- _4.rrest van de Hoge Baad. ( Prl4aol)d.rfd-
1"nga- en Hamsterwet 1919~ art. 1t; Be
ala,t Ber. Econ. delicten" art. 1). - Uit de 
gebezigde be1DCl8ffliddelen 1JOlDt dat req. 
een grote hoet,eelhef4 eierea" 11efa,cta
reerd volgena den vastgutelden prl,js ( 14 
cent per atu.kJ heelt ,ngekocht voor 80 
oent flef' •twk" en dat hfl de ad"VOOBGt" door 
hetn gefactareerd" volgeu den 1'tUtge
atelden Pf"i.a, heeft -ve,-kocht 1JOor een nkt 
011.belang,vk '11,ogeren prl,ja. De rechter kon 
uit een en .ander afleiden" dat req. w'8t dat 
de ooor de ,ngekochte eCenm beateäe ,nils 
belangrijk lwger waa dan toegelaten ,n
gffOlge de Prljzenbeachikking 1Dppen.
eieren 19t1. - Art. 1 Beslvit Ber. Bcon. 
delicten ,n ,:fin 1ate Hd oflder Il en ge
tDOOende van de ~., moet jdaa.nn.ee 
doelen Of' de ~ met bétreklcin.g tot 
de welke het atraf1'are feit ia gef)leegd. 
De .zaak,., verstaan al• zoëven aanbe
ge'IJen" zal geen&rina onder alle omstan
dlgheden ~" te ~uelmuen met het 
gel&ele bedrl4f 11an den 1'6roordeelden na
twvrlqkeft. of reohtss,eraoon. Met de be
drllfsmfddelen van den 1Jeroordeelde on
der lla genoemd, moeten zijn bedoeld de 
bedrilfsmiddelen der N<lk. De rech.ter" de 
bijkomende atraf ""'- sl"'""g der .:aak en 
atilllegg(ng der 'IJedriJf,mtddelea met be
trekking tot req!a handel in geduNl,leerd 
Of' de binnenlanàse ma.rkt opleggen4, kan 
aa.n het in art. 1 eerste Hd ofldeT' Ila be
paalde een jKute toepa,c8'ng hebben ge
geven. ( Anàen: .A.d11.-0en. Lan11~er ). 
- De in. de bestreden 'ldtspraak gegeven 
strafoJJleg(ling kan bezwaarlijk anders 
worden gelezen. dan dat de geldboete ge
geven. onder 1°" liet onder 1° geqvaUfi
c~rde feit betreft en de tweede geldboete 
het a-ndere dnlfbare feit. Op elk der OOM
melde straJba,re felteA la de WJkomende 
lltraf gesteld; Met enige grond ia aanwe
ag waarom zov moe~ 100t"den aangeno
men" dat deseie bijkom.ende stmt "'6t ter 
eake vaK "be"1e feiten '8 opgelegd.. (An
ders: ~dv.-<Je-. LaatlfffMAJer J. 

6 December. 
Raad van MlnJsten. 
- Besluit, houdende MDYUlling van het 

Reglement van orde voor de Raad van 
Ministen, Staatsblad No. F a 70. 

S. ] 185. a3 April. _Bb. a63. 

Raden van Beruep. 
- An-eet 1'0tl deft. Hoge. Raa4.. (Wet Ra

den t1. Beroe11 arl. 16). - Ook ai a:ov be
la,n,ghebbende voor 19,JI ee,i a.a11&la.D tn de 

lwndenbda.ating zin 01Jgele11d met toe
f)tl.Ni,ag wn het tarief. dat voor het eerat 
O'Per 1941 kon worden toegepast, toch 'had 
de R. "· B. 01' d,en Qf'Onà den aa.11.Blag 
wdet t110get1 ~ieügen" docJa. had Ml 
ambtshal-oe de /Kiathewl 1XJn den aafllllag 
m.oeten toetaen aan de voor 19t6 toeJKl,8-
seli,ike verordening. 9 Maart. 

BeebterUJke maebt. 
- Besluit tot afwijking van de vooncluif

ten betreffende de orde van mtting van 
de leden der arrondisacments-rechtbankcn 
bij de samenstelling van de bijzondere 
atrafkamcra bij die colleges. 

S. J 40. 17 Januari. Bb. 35 
- Besluit, houdende wijziging van artikel 

· 3, lid a van het Koninklijk bealuit van 
u Juni 1945, Staatsblad No, F 91, be
treffende instelling van Bijaondere Ge
rechtshoven en een Bij.zondere Raad van 
Casatie. 

S. ] 163. 5 ApriL Blz. 197. 

Becbtshenlel o-v:erbel4spenoneeL 
- Uitapraak wn de Centrale Baad van 

BeroeJJ. (Wet rechtsherstel o'Uef'heidsllef"
soneel 1946 art. 6; Bealvlt Tijdelijke Voor
nenin11 Beatu."1' .Provinciën en Gemeen
ten 8t'bl. E 86" art. B.,. 1e Hd; Ambteu.a
renwet 1919 art. ss# 1e lid). - Het be
reiken. 1XJn de 65-Jarige leeftijd door een 
burgemeester levert Of' l:ich ~elf t.a.v. 
deze n~ Of' een bu,ten de bezetting ge
legen grond voor ontslag" als bedoeld ,n 
art. 6" 1e Hd" onder a.. - Tijdelijke 
ambt811el"'VUUln.g" ez art. 1.,. 1e Hd.,. van 
E 86, door een btwgem.eeater kan niet 
worden gelijkgesteld met een weder-,n
dienstnem,ng ,n de dn der Wet rechts
herstel overhefàsgerllOfleel 1U8. 

16 Januari. 
- UitBPNJt1,k van de Centrale Raad van 

Beroep. (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 artt. 4" 1e Hd" B" 8" 8; Ge
meentetDet art. 101; Ambtenarenwet 1929 
art.15). - Van een wederinàtenatnemmo 
In de dn tJezer' bef)oling u geen spm.ke" 
wanneer T&G de bewiftfing slechts een tU
deHJke 116r'VUlHng tier betrekking onder 
bijzondere omstantUghede,n "8 bedoeld. -
Ee-11 hiten de bea:rettfng gelegen grond 
voor ontslag ia voor de gemeentesecre
tariB tHin Amaterdclm oft.t.ttaan. met Ja.et 
bereiken wn de BS-Jarige leeftijd. Ge
meentelijk ambtenarenreglement ,sop de 
secretarie, behotUleM het wettelijk -ooor
lehotld, wn toeJl(Ullring. Analo"'8che toe
pa,cnwo "'°"' Be1' l,epallflO' t1an "6t ge
meen-telllk ambtenarenreglemetst, - Ook 
al heeft tie commi.8..ne van beroeJJ ten on
rechte als -ven.oeerster aangemerkt het 
college wn B. en W., t. pl. 11. de gemeea
teraacl, de81Dege IOOnlt J&oo.r 1'itspraak 
-vermeffgcl. De c. r. merkt thana de ge
meenteraad ah f)a,rtC, aan. - Termijn. -
De tenn.Cfn wn art. , .. Hd 5" '8 met een 
fatale. De 11er,Mohti11g tot het wem.en 
'VOn een beahdt tot~ oervalt niet 
door het verdrillces 'Vllln die t~fl.. 
. 8 Ma.art. 



81 ALPHABETISCH REGISTER 1949 R 

- Uita,,,-aak van. de Centrale Ra.ad van. 
Beroe11. ( Ambtenaren.wet 1919 art. 1; Be
sluit BeaetftngBmaatrege'len, s. E 98 art. 
11; Wet rech.taherstel over1&.eWaperson.eel 
1946 arl. -6. 1e Hd B). - Een bii de Ne
derlandBe Arbeidad'6nst aangesteld ka
derlid moet worden. aangemerkt als te 
zijn aangesteld ,n Nederlandse openbare 
dienst om h,er te lande weruaam te zijn 
en dua al• gewezen ambtenaar in de •• 
van. art. 1. - Vet"lu>udin.g '11,aaen het Be
a111,t bezetffngBmaGtregelen, s. E 91. en 
het Beahdt 01"h,etf,ng N.A.D., 8. E 96, 
uelke met elkafl.àer ,n atnjd *ijn t.o.v. de 
datum, m.,. ·waarvan de Arbeidsdienst
'OOl"Orden,n.g buiten. werking '8 getreden. 
Beide besluiten gaan er echtet" blijkbaar 
van 11,t, dat vó6r de buUenwerkhiutred,ng 
de Arbeidsdienatverordening gegolden 
'11,eeft. T.a..v. de buitenwerkingtred4ng 
acht de Ra.ad E 98 (het laatstgenomen 
en m werkin.g getreden.), verbtn.àefld bo
ven E 95, zulka on.geacht de vraag, of 
daarvoor ook zou kunnen worden aange
voerd, dat E 95 vernwedelijk inderhaast 
is gemaakt en miflder zorgvuldig over
wogen.. - Het ontslag tijden.B de be;Jet
tino door de Duitse autoriteiten. van het 
kaàerHd. van de N.A.D. beniat i.c. niet 
op een bu,ten de beitett,ng ge'legen grcnuJ., 
omdat aannemelijk is gemaakt. dat hij 
tot de N.A.D. ia toegetreden., althan.B et" 
tot September 19,i-6 toe bit '8 gebleven., ,n. 
opdracht der Ulegalitett en met geen. a-n.• 
der oogmerk dan het venet tegen de 
1Jlland en. zUn trawanten te bevorderen.. 
- In een dergeHJk geval moet een on.t
alag, gegeven omdat aan de t>ijand jv'8t 
die 11enetahoutUng was geb'leken, geitegd 
u,-orden te zijn verleefld op een. in de be-
zetttng gelegen. grond. 15 Maart. 

- Uitapra.ak van de Centrale Ra.ad va.n 
Berotlf). (Ambtenarenwet 19!9 art. 60, Ie 
lid. Wet rechtsherstel overhewlspe,-ao-neel 
1946 art. 8" Se lid). - De ,n. art. ~. Se Hd, 
genoemde term.in. ,s geen fatale. Na 1t,et 
-verstrfken. daarvan. bliih de -verf)lichfinq 
om op een ver.wek va.n. recht.heratel een 
bealu,t te nemen bestaan. Zodan,g be.vu,t 
is voor beroep vatbaar; de atemno, dat 
art. 60, Be Hd" doh daartegen. verzet '8 
onjuist, wan.t deze bepaHn.g heeh geen 
betrekkAng op het beroep tegen een k
sluit, maar tegen een (ficffeve) weigering 
om te besluiten of te handelen. 

5 April. 

- mt.fW(Ulk van het Ambtenarengerecht 
Am.,terdam. (Wet rechtaheratel o'IHW
heidsperaoneel 19,i6 art. Z en art . .J. 1e Hd 
B; Ambtenaren.wet 19!9 art. S.j.). - D~e 
bepa.Hngen in onàerHng -verband be
scho111Cà laten. fliet toe een. bezettingson.t
slaQ te met te doen, noch op gf'O'fUl, vati 
deze wet, noch buiten die wet om. - Her
zien,ng van zodan,g ontslag door te ks,a
len" dat betrokkene over een bepaalde pe. 
node geacht wordt •• werkelijke men.at te 
tricln geu;eest, is derhalve niet geoorloofd. 
- Een mondeltnge kenniagemng door de 
wnd. commissana van poHtie, dat op be-

1u>ud bi# de p,HtiedMmat geen JWil• -wordt 
ge.ttJld ia aflt;omat,g van. een tot ontala,g
verlen,ng niet bewegd g~ag. - Bew,ti
g,ng ( door de burgemeester) van zoda
nige geen rechtat,evoloen. te -u:;eeg bnm
gefl.de handeUng bren.Qt zel"8 ook geen 
rechtsgevolgen te weeg" zodat de klager 
daardoor nlet rechtatreek8 '" zijn belang 
wordt getroffen. S Octo 'ber. 

- U.t.praak van de Centrale .Raad wn. Be
t"Oef). (Wet rechtahet"atel 01'erheidaperao
n.eel 1946 art. 10. Ambtenarenwet 19!9 
art. 11!). - Hemening. - Geen om,tan
d,gheid.,, als bedoeld m art,kel 112" Se Hd.,, 
le-vert op de Vf'i1spraak dotW het Gerechts
hof van. het te leute gelegde: een onJtdate 
inHchting vet"atrekken, wetende" dat :ei 
on,U,at '8" tenake van de toepaatring der 
Wet rechtsherstel overheid&peraoneel 
1946, welke Vf'i1Bproak beruat OP het niet 
bewezen verklaren Vf1fl. het te la.ate ge
'legde. Dit ia te minder het geval, n.u het 
arrest van. het Hof geen motivering be
vat" waardoor aan de uitspraak" waarvan 
hernening wordt ·verzocht, afbreuk wordt 
gedaan. - De omstanàigheid" dat et" twee 
rechtens onaan.taatbare rechterlijke be
al'8tringen zijn., u.-el ke niet met elkaa.r in 
overeenatemm,n.g lttin" '8 op zich zelf niet 
voldoen.de wor henieffln,q... 18 October. 

- mtsproak va.n de Centrale .Raad van. Be
roep. (Wet rechtsherstel overheidaperao
n.eel 1946 art. ! en art. 4, 1e Hd. A; Ambte-. 
narenwet 1929 art. 112). - Hiaton,che 
inter,wetat4e. - Mede in. overeen.,tem
ming met de bepaHng wn de wetgever 
n.eemt de C. R. aan., dat de woorden. .,in 
f6'te op een buUen de bezetting gelegen 
grond»., voorkomen.de ,n art. !,, Ze Ud, der 
wet, aldus moeten worden. -verataan., dat 
u,-ann.eer naffonaal-socialiatische en/of 
Duftagezfnde overtuigmgen bepalend zvn 
geweest voor de zwaarte der opgelegde 
d,smf1l,naire straf" een. dergelijke straf 
daardoor is komen te berusten op een. in 
de be;Jetting gelegen. grond. - Wel'8waar 
ziet art. !,, Ie Hd, alleen. op diBclf)lbaave 
straffen anders dan ontslag, doch de h4er
voren weergegeven ,nterpretaffe moet 
mede gelden voor art. 4, 1e lid on.der A. 
der tret" aange:den. Oflder Tiet daargenofml,
de ...,.on.tslao" mede begrepen '8 het ontslag 
bij 'W(ize van ""8cipHna,re stm/, - Als 
omatandighdd, bedoeld In. art. 112" kan 
11-4.et tvoràen aangemerkt een verandering 
in de waardering van de atrafmaat door 
de rechter" d.i. ,n wezen een -veranderin.g 
vqn. ,nzicht bf,J de rechter. ZO December. 

Rechtt.posltle bara. gesapclragers em. 
- Kon.inklijk besl11it. (Wet rechtapoBitie 

burgerlijke gez,a,glldragers en leden Twee
de Kamer 8. G 11! art. 3 / 0

• art. 16). -
- Nadat appellant in.gevolge art, 2 eerste 
Hd van. het 1Jealuit tijdelijke voor.riening 
bestutW Promnciën en Gemeen.ten sedert 
5 Mei 19.,i5 met de vervulHng van 1t,et 
ambt 1Xlft. burgemeester waa bela.at" is hij 
bij beschikking van de Min'8fer van 19 
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Dec. 19,f5 met ingang van die datvm daar_ 
van ontheven e,i '8 hem bv K. B. van !S 
Jvn, 1948 krac1t*eM de Wet rechtaheratel 
over.heidapersonC'.el 19,i-6 op ..,n verzoek, 
gerekend met ingang van 1-f Dec. 1945 
eervol ontslag -ve1"1eend.. De êJ4nspraak 
van af)f)ella.nt 011 bezold,gtng van 8 Mei---
1:j Dec. 1945 stevnt 011.l&et hem 1,(1 ge
noemd K. B. verleend rechtaheratel. Door 
te bealuiten geen gelden te voteren voor 
uttbetaling van salana van 6 Mei---1-i- Dec. 
1945 nam de gemeenteraad geen beaHa
lrinq ingevolge de Wet Btbl. G 111, doch 
onttrok hij zich aan een op het gemeente
bestuUf" krochten., de gemeentev:et rus
tende verplichffng. Appe11ant '8 derhalve 
tn ..,n, krachtens art. 16, lid 3, der Wet 
Stbl. G 112 beroep niet-ont-vankelflk. 

.4 October. 

Reehtstoestand militairen ~t. 
- UUapraak van het A.-G. 'a-Gra1'efl.hage, 

rechtsprekende fn mUttalre ambtenaren
zaken. (Reglement miHtainm landmacht 
art. !!. - Gelet op klagers ataat van 
dienat en z#ln overige gedrag,ngen, mede 
die ,n de bezetffngst#ld, levert de een1'11.ar
Hge miaataJ> van klager. bestaande in 011-
mtelilke o-vertredlng van 1&et De1Mzen
besluit 19U, door de krijgsroad beBtmft 
met een geldboete, geen genoegzame grond 
011 om aan te nemen, dat kla.l}er behept '8 
met karaktereigenschappen, waardoor hij 
ongeschlkt of onbe1cu;aam is om ,n de be
klede betrekk4ng 1,(1 de landm.Gleht te die
nen. 16 Mei. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Ambtenarenwet 19!9 artt. !,i- en 
10 ,· Reglement mmtaire landmacht art. 
93). ,.__ Belang, Door een beal'Uit, ha.nde
ling of weigering ( om te bealv,ten of te 
handelen) van de Min'8ter van Oorlog 
om klager voor de bevordering voor te 
dn1gen, wordt een kBJ,ritein o/ een offfcler 
van hogere n1ng ntet rechtstreeks in z(ln 
belang geto/fen, omdat het tot de bevor
dertng bevoegde gezag de Kroon ts. -
Condvttestaat. Waar de beoordelaa.ra van 
klaQer geen zeZ/sta.ndig oordeel konden 
geven over Zifn geschikthe(d. voor een 
,natt"UCtiënfvncde, hadden ~ ook geen. 
oordeel behoren te geven over klaoers oe
acJa.tktJa.eià voor zodanige fv-nctfe. De be
voegdheid der 'beoordelaara om admaeura 
te raadplegen azv,t n~t in, dat dl ala hun 
oordeel over het beoordelingatl,ldvak mo
gen opnemen het oordeel van een ander" 
die de beoordeelde officier in dat tijcfvak 
tn 11,et geheel n'et 11,eeft medegemaakt. -
WeHnooar zov in de eerste aanleg het 
A.G. te 's-Gravenha.oe, rechtsprekende in 
mu,taire ambtenare,u-aken bevoegd zvn 
te oordelen over een deel van het aange
vallen bealu,t, doch, nv het beroep in zo
verre toch niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard, mndt de Centrale Raad geen 
aanleiding de zaak in. zoverre te venoCl
zen. !! No1Jembet-. 

Rechtstoestand militairen zeemacht. 
- mtapraak van de Centrale Raad van 

Beroe11. ( Reglement rechtatoestand miH
ta,ren zeemacht art. 97; Ambtenarenwet 
artt. 58" Se Hd, a. le lid en !4). - Het 
besiv,t tot ontneming van 1&et vHeglwe-vet 
aa.n een se,-geant-vHeger der marine ia 
genomen door een mUttaire avtoriteft, zo
dat tegen dtt bealvit administratief beroep 
heeft opgengestaa.n. - Beroe11 011 het 
ambtenarengerecht '8 dus n,et-ontvanke
ll,lk. - De opdracht een sergeant-vHeger 
te testen, die test zelve en het n.«.I. van 
die teat gegeven advtea zi,in, cfienataange
legenheden van tn.terne aard, dOor welke 
hl,/ ecla,er niet rechtatreeka in zi/n belan
gen ts getroffen. Zl,I ..,n niet vatbaar voor 
beroe11 bij het ambtenarengerecht, noch 
voor adminiatraffeJ beroep. - Ten on
rechte heeft het a.g. de Miniater van Ma
rine al• tegenJ)(Jr«/ aangemerkt. I.c. ech
ter geen aanlefdtng tot venaieff~ng der 
uitspraak en tervgwfddng, daar de be
langen dergenen,; die eigenlijk als tegen
pairtl,J hadden moeten zijn aangemerkt, 
door het optreden van de m'1i'8ter n,et 
zl,ln geachaaà" te m,nder nu de beroepen 
toch niet-ontvankei#lk worden geacht. 

8 November. 
Beebtswezen. 
- Besluit, houdende verlenging van de ter

mijnen, bedoeld in artikel 47, leden 3 en 
4 van Reglement No. 111 van orde en 
discipline voor de advocaten en . procu
reurs. ' S. J a. 3 Januari. Bb. 7. 

- Besluit, houdende vaststelling van de da
tum als bedoeld in artikel 5, derde lid, 
van het Besluit Buitengewone Rechts
pleging. 

S. J 51. a7 Januari. Bb. 48. 
- Besluit, houdende nadere vutatelling 

van regelen omtrent het einde der inter
nering. S. J 187. a8 April BI%. a81. 

- Arreat van de Hoge Raad. (Wet R. O. art. 
19). - Waar 1&et tuchtrecht m.b.t. a4vo-

• caten en. procu.rewrs ~n eigen regeling 
mndt in het 011 art. 19 R. 0. steunende 
Regl. 111, kom.en de ,n het late mtddel aan
gehaalde wettelijke voorachriften (artt. 
48- 59 &v., !0 .R. 0., 168 Grondwet), welke 
op rechtspleg,ngen va-n. anderen oard be
trek~ng 11,ebben, n«et voor toeJ)(Jlltnflll, ook 
ntet naar analogie, in aanmerklno. - Het · 
~e middel mvt lelteHJken gt"O'flda'lag. 

1 !7 Mei. 
- uu,praak van de Bijzondere Raad van 

Oasslie. (Sr. artt. 8, 10!; Wet R. O. art. 
99; andoorlogreglement art. 31; Ultleve-
ring ·et art. 7). - Art. 99 .ub ! 0 der Wet 
R. 0 moet geacJa.t wonien t.a.v. de taak 
van en Bijz Raad van Cassatie een. uit
breid no te hebben ondergaan in dien .dn, 
dat em ia opgedragen, de aententiea der 
bl,lz. gerechtshoven eventueel ook te toet
sen alan de in aanme,-kin.g komende, voor 
hun ~echtspraak bealiaaende, normen van 
,nteriiationaal recht. - Wat e,- ook~ van 
de beitekeniB van 1&et techniBc1a,e spedali
teits~eginael ala norm van verondersteld 
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aan'VUlZend gewoon.terecht ,n ge1'alZen van 
atilzwiJgen van een normaal 1"tle-veringa
verdrag., ,n elk ge1'al ~at niets er op" dat ,n de (1"tvoerig weergegeven) mterge
allieerde documentatie en pmktijk met be
trekk,ng tot de wederzijdae overlevering 
van J)orZogamladaàigers» ter 'berech"ng 
ter plaatse hunner mtadrfven" dit 'be,,.n
sel atUzu,ijgend geincors,oreerd zou moe
ten worden geacht. - Art. 7 der UitletJe
ringawet Medt ,n deze geen gron&ila.g de 
niet-Öntva·nkelijkheid van den Proc.-Fu
caal met succes m. te roepen. De Ned.. 
rechter behoeft geen bezwaar te maken 
tegen 'berecht,ng van iemand" die in afwij
king van de Ned.. Ol)VQ.tt,ng zonder ai,e
cialitettavoonoaarde door het 'buitenland 
aan N ederlanà zou zijn uitgeleverd. Bo
vendien ligt de gehe'le ma.tene der inter
gealHeerde u,tlevering van nG&nale en 
,nternationale JJOrlogBm'8äadigers" 'bu,
ten het terrdn der Uitleveringswet" omdat 
het h,e,- Jufet t211)iach JJOHtteke miadr\fven 
geldt. - Op vredee-spionnage zijn de voor
schriften omtrent oorlogarechteU/ke 
apionnage" vervat in afd. 1 hfdat. ! Land
oorlogreglement" nfet, zelfs nlet bij ~ze 
van analogie toeJ)Q,Bselijk; zodanig optre
den 1'alt u,tsluitenà ofldef' het natio,aale 
strafrecht van den 'benadeelden staat. -
De namens req. ,ngeroepen" door de Ned. 
wet voor toepaaatng van het nationale 
strafrecht ,nueooerde gelvkatemng van 
een periode van dreigenden oorlog met 
den oorlogatoeatand" -vermag ,n geen geval 
uitbreiding te geven aan het volkenrech
telijk begrip van oorlog,aznonnage. -Art. 
81 Land.oorlogreglement geldt alleen wor 
miHta,ren. - B,nonnage ,n den dn van dat 
artikel ia alleen dan aanwezig" wanneer de 
.handeHngen zfln gepleegd ,n de o_pero"6-
z6ne van een oorlogvoerende. - Het op
zettelijk een envelopi,e met mu,taire ge
gevena. u,oarvan" naar req. imat" de ken
niagmng wor de Dvitee oorlogvoering 
van belang zou zijn" va.n derden in ont
vangat nemen ter doone11t.Hng aan den 
benichten nu,taer Dr Otto B•tt'"" en met 
dat doel d,e enveloppe ,n ~#,Jn woning 'be
waren en verbergen" ia reeds het voltooWe 
delict van hulpverl~ning aan den 'Vijand.. 
Het antwoord op de vraag of ,emand door 
'bepaalde ha-ndeHngen den 1Jl,lana hulp 
heeft verleend in den zin van art. 10! Br. 
,s niet afhankelijk van het uiteindellik 
resultaat, t10ch van de doeltreffendh,eid, 
van die hvJp" maar veeleer hjervan of de 
door hem gepleegde handelingen ten tijde 
van het filegen ervan door den vijand ge
acht werden ln het belang va.n ~n oorfoo
-voering te ~n - hetgeen in het alge
meen reeds 'besliasen.d is - en of tUe han
delingen gericht waren op een resultaat. 
dat" o'bJecNef ~ .. de Duitse oorlogwe:
ring ton d,enen. 27 /1'n1. 

Beisbeslult. 
- Besluit tot nadere regeling van de ver

goeding wegens het gebruik van eigen 

automobiel bij reizen ten behoeve van 
het Rijk gedaan, 

S. J 288. 24 Juni. Blz. 523. 
Renpaarden. 
- Wet, houdende intrekking van het Be

sluit Renpaarden 1945. 
S. J 277. 24 Juni. BI%. 520. 

BJjksambt.en.aren en -werklieden. 
- Uitapro,ak van de Oentmle Raad van 

Beroe,,. (Bez,ild,,,.nga'beal•'t Burgerl\fke 
Rijksambtenaren 1984 artt. 1'11 19; Am'b
tena.renwet 19!9 art. 14). - De ,Jlea'be
treffende schaal van 'bezoldl,,.ng" duidt 
althans niet onder alle omstand,gheden 
op de schaal, waariti ln de lagere rang of 
'JrJaaae het ambt la gerangschikt. Wa11-
neer. gelijk l.c •• m de lagere rang of 
klaaae" de bezold,11Ïng In feite ia t.tast
geateZd volgen.a een. afldef'e se.haal" '8 deze 
Behaal de 1.,d,ea'betref/enàe'" schaal van 
bezoldi()tng. - Het K. B. -van !6 Novem
ber 1945, houdende machN,,.n,g aan de 
Minieter van F,nanclën. o.m. artikel 19 
van het B.B.R. 1984 toe te i>asaen, m.'8t 
rechtskracht. Art. 19 geeft de Kroon niet 
de 'bevoegdheid om Haar bij art. 19 voor
behouden 'bevoegdheid, te delegeren,. Het 
K. B. ia ook nwt aan te merken aJa een 
regeHng, ala in art. 19 bedoeld.. - De 
vaatsteZZm,g van het ealaris van ge4G,ag
de, 100arbij de 1HJSte en tijdelijke toelagen 
in d,Jn wedde geincorf)Oreerd werden, is 
een voorlojrige geweeat, vooruitlopende op 
de (bij K. B. va.11 8 Maart 1948, B. I 84) 
her.riening van 1let B.B.B. 1934. - Ge
heel daargelaten" of die -voorloznge t.tast
atelHng in overeenatem.mlag was met de 
toenmoala geldende toepaaaelldke aJg~:. 
meen verbindende voorschrifren., de ge
daagde iB daardoor niet rechtstreeks ,n 
zi#n belang getroffen" nu bid die vadatez
Hng verkregen. rechten niet ziJn aange
tast. - BezoltUgfng bil die vaatsteJHng 
volgens aclulal 170 v. L B.B.B. 1984 en 
niet volgen.a schaal 198 ,s toen niet voor 
de eerste maal geschied. Reeda Jarefl. te 
wren waa zulks - en door rechter• Otl
aa·ntastbaar - geachted. - Beroep ,n
zake derhalve niet-ontvankelijk. 

8 Maart. 
- Besluit houdende toekenning van een tij.. 

delijke bijslag en een tijdelijke kindertoe
slag aan een deel van het personeel in 
Rijkadienst, van het politiepersoneel en 
van het personeel van inrichtingen voor 
onderwijs. 

S. J 192. 3 Mei. BI%. 304. 
- Bealuit houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 1 October 1948, 
Stbl. No. I 432, tot het treffen van een 
regeling voor de salariëring van gepen
sionneerde Nederlands-Indische, Suri
naamse en Curaçaoee overheidsdienaren, 
hier te lande door het Rijk aangesteld of 
op arbeidsevereenkomst naar bUJ'lerlijk 
recht in dienst genomen. 

S. J 255. 17 Juni. BI%. 346. 
- Besluit tot vaststelling van regelen ten 

aanzien van de bezoldiging van burgerlijke 
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Rijksambtenaren. (.Beaoldiginpbealuit 
Burgerlijke Rijk1ambtenaren 1948). 

S. J 261. 20 Juni. Blz. 574. 
- Be1luit tot vaststelling van regelen betref

fende de wijze, waarop krachtena het Be
zoldigingsbesluit 1934 vastgestelde en na 
31 December 1947 genoten wedden dienen 
te worden herleid tot aalarissen of wedden 
krachtens het .Beaoldiginc1bealuit Burger
lijke Rijksambtenaren 1948. (Inpas1ings
besluit .Beaoldigincabesluit Burgerlijke 
Rijkaam btenareo 1948). 

S. J 261. 20 Juni. Blz. 736. 
- Besluit, houdende toekenning van een 

gratificatie aan burgerlijk Rijkapenoneel 
over 1949. 

S. J 329. 19 Juli. Bk. 564. 
- Beeluit, houdende verlenging van de gel

digheidsduur van de Tijdelijke Uitkerings
regeling 1947, Staatsblad No. I 49. 

S. J 562. 17 December. Blz. 1042. 

BUklambteoarenreglement. 
- Healuit, hoUdende vervanging van enige 

wijzigingen, welke tijdenl de bezetting in 
het Algemeen Rijkaambtenarenreglement 
en het Arbeideovereenkomstenbesluit wer_ 
den aangebracht, door een op het Neder
landlC recht gebaseerde voorziening. 

S.J. 38. x7 Januari. Bb. 8x. 
- Uttspraak van het Ambtenarenoerecht 

Amaterdam. ( Aloemeea .Rilkaambtena
renreglem.ent arl. 14. Ie Hd). - Terecht 
'8, met toepaslring van deze bepaling, de 
bezoldioino inoelwuden van een ambte
naa.r. die om pnnctpiéle reden.en met 
heelt -voldaan aan een o,woeJKng tn mu,
ta«re dienst en deswege ia Oflderoedoken, 
zodat hij rin werkzaamheden als prosec
tor niet heelt -ven1cht. Jleet"dere oe'004r 
om gearruteerd te wof'den. helt de ver-
1>ltchtino de buroerbetrekking 100ar te ne
men niet OJ>. 18 Febniari. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 30 Juni 1g33, Staats
blad No. 343. tot regeling van de toeken
ning van vacatiegeld aan de voorzitten, 
de leden, de secretarissen en hun plaats
vervangers van commissiën ala bedoeld in 
de artikelen 85 tot en met 8g van het 
Algemeen Rijlmambtenarenreglement. 

S. J 113. ll Maart. Bls. 157. 
- mtspraak "'°"' de Centrale Raad 'POff, Be

roep. ( Algemeen Rf!'kaambtenarenregle
ment arlt. S4 en 9,1; Ambtenaren.wei 19!9 
a.rl. !,f). - Het al dan niet -verlene1t van 
gevraaod verk>I ts overgelaten aan het 
'l1riJe ooedviflden VGn het bevoeod oeza.o. 
- I.c. geen miabntik van bevoegdheid 
door nonacti'Viteitsverlof te -weigeren aan 
tekenaa.r ml het kadaatef"., dte bi het 
K.N .1.L. ach voor twee Jaren wil verMn
den" aa.noe:rien motte/ u gebrek aan en 
moeilijke vervanQtng van vakbekioame 
teloenaa.rs. - Art. 94 a.r.a.r. geelt de amb
tenaar het recht 011 ziin venoek te wor
den ontalagen, - In str11d met deze besHJ· 
Hng is der'haJve het verlenen van ontslao 
alhankel\lk oeate'ld 'Van de -vennillino ener 
voorwaarde (teruobetaHng vun J 1500 op-

leidinoakosten). - De ·""10{/, of de teruo
~taHng terecht ia oeoorderd kan voor de 
aynbte~arenrechter niet aa.n de orde ko
men, omdGt zij een cwfelrechtel\lke ia. -
De weloering van het gevraagde verlof 

En het oe1Jraa,ode ontalag hebben voor 
ue, die tnmidde1.t 01> haar venoek 

e I is o-ntslaoen" het belano daardoor 
n~t -verloren" Offlàat ntetigverldarino der 
~ngevallen besluiten voor haar een 
recht.grond. zou kunnen acheppen tot het 
tndienen van een verzoek om restit1'tie 
Vfn de terv.obetaalde opleidingskosten. 

11 Met 

- Besluit tot wijziging ve.n de artikelen 5 
en 13 van het Algemeen Rijk:aambtena
'Tmeglement. 

S. J 263. 20 Juni. Blz. 354. 
- Utts_proak van het A mbtenarenoerecht 

'BI-Gravenhage. ( Algemeen R,tJksambten.a
r1rnreglement artt. 81 en 98). - Onge
schikt andera dan tengevolge van ztela- of 
lt~haamsgebreken is een dei>artements
ar., l>tenaar, dte, ambtelijk met fema~ in 
relatie gekomen terzake van een aan
vrage om een bedtifl81Jeruunntng" ach met 
efn ondergeschikte twee maal op een zeer 
duvr diner enz. laat onthalen en voorts 
vbor deoeaen. aan wie de bedf"(flwveroun
nf nu u;aa verleend, teoen vergoedino op
treedt als economisch advtaeur en er dan, 
~onder ziln suJ)erfeuren terzake tn te Hch
t~n, ambtel,tJk aan medewerkt" dat aan die 
1>~raonen van rf,lknoeoe een crediet wordt 
verstrekt. - Dae gedragingen, oedeelte
U.!k, leveren een overtrèdtno van art. 61, 
Sf Hd, a.r.a.r. op. 18 Jult. 

- pitspraak van de Centrale Raad van 
~el}. ( Aloem. ~k8ambteft4renre~le
ment a.rl. 11; Ambtenarenwet 19!9 art. 

i-, 1e lid aanhel en sub k; Aloem. R4#ks
btenarenreulem.ent art. 11; Wet op de 
ksverzekeringsöank en de Raden van 

Afbeid a.rt. 89). - De werktildreoeli:ng 
~or de ambtenaren 1,\1 de naad van arbeid 
te Venlo is niet rechtsgeldig ge'W4Jziod 
d9or de otrculatre vun 1 Mei 19,63 vun de 

~

d. Becr.-Gen. v. h. dep. va11. sociale 
z ken. Ook fl4dien bleef d1'8 de bestaande 

rktijdregeling voor die ambtenaren ge-

~

ndhaaf d. Eerst m.tv. 1! Nov. 1946 '8 
rln wilziQino oekomeff, door een 
htsueldig genomen, besl1"t van de 

viorzitter van die r. v. a. Bedert 1! No11. 
1 45 beatond voor de uren" welke meet" 
à n 89 doch niet meer daa 41¾1 f}er week 

~

ren Oe1Derkt.. oeen aa-napraa.k op over
rkveruoeding. - T.a.v. de uren ala 

v orrneld, gewerkt vóór 12 Nov. 1945 be• 

;

t het be.streden bealvit een beslvit niet 
rug te komen Of} vroegere wdoerinoen. 

Dat de comm'8ate vaor georga.niseet"d 
overleg niet i.t ge1aoord. leidt niet tot 
nietigheid van de wijziging der werktijà
reoeHng. want de commtaaie tJef"gadert 
slechts zo de voor.ritter nlb ,a,otflo oor
deelt" of Of} verzoek van de organ'8aties 
van o-verheidsl)et"soneel. - Door 'het laten 
circuleren van een bealu,t tot wllsriging 
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der u.,-erktijdregeHng" waarbij de a,nbtien.a" 
ren door hu11 pq.raaf op een bij d't bealu,i 
gevoegde staat te •tellen.,, kennw geven 
'Va-n. de ,nhotUt oon da.t beslu,t te hebben 
k.enntegenomen .. ,s voldaan aan het be
paalde ,n art. 1! a.r.a.r. - Nu geen le
clefl.-u,erkoe1>era en leden-u,erknemer• 
van de rood van arbeid te Venlo waren 
a.angewesen" W<l8 de voomtter w.n d,e 
raatt bevoegd de werktf,/den van de cimb
tenaren ?Jij dk ra.ad te 10Udoen. 

18 October. 
- UUapraak oon de Centrale Baad ooft. 

Beroep. ( Alqem. Rf,/k8a.mbienarenregle
ment art. !5). -Volgena de gemeentelf,llr.e 
rechtatoeatandsregeHng van Rotterdam 
gaat de aanapraak op ,vacanffe door dek
teverz1dm ntet te loor. - Die regeHng 
kent echter 11kt een 1,e,ylichting tot het 
toekennen ener achadeloo•atelHng, ba.dkn 
het vacantieveriof ,n weFkeHJkhetd niet 
'8 genoten.. 13 December. 

- u,tsf}f"aak 'Van de Centrale Raad van Be
roep. f Algem., R,fkmmibte,ta.renreglement 
a.rt. 98). - De tweede volzin van het twee
de lid daer bepal'ng ~u geheel 01>et"bod,g · 
n}n., ,ndten. Ju,at ware de opvatt,ng van 
het A.iJ.. dat een ontaltlQ met terugwer
kende Jcracht nkt mogelt}k waa. Ontslag 
o.m. wegens onherroepelflkgeu»rden 1>er

oordeling tot vrl,Jlt.eidaatr4/ wegens mts
d,rlJf kaft. met terugwerkende krocht ge
schieden. eo December. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en van het Arbeidaovereenkomstenbesluit. 

S. J 566. 20 December. Blz. 1044. 

RIJksbelastlngen. 
- Besluit tot nadere wijzipng van het Ko

ninklijk besluit van 15 September 19a8, 
Staatsblad No. 373, houdende instelling 
van raden van beroep voor de directe be
lastingen en vaststelling van bepalingen 
nopem die Colleges. 

S. J 58. 5 Februari. Blz. 62. 
- Grenacorrectiebeschikking Financiën I. 

van de Minister van Financiën. 
S. J 18a. a3 April. Blz. asp. 

-AtTeat 'Van tie Hoge .Raad. (Br. art. ,6761 ; 
B1'it-enget00on Navorderingsbesluit, art. 
1,6). - Aan het beweze-n.1>erklaarde .,,,._ 
Juiate gegevens ver8trekken" kan de be
ftamlmg gegeven t00rden. ,,tm,Uillte of on
volledige gegevens 1>erstrekken",, welke 
benel,n.ing" ontleend aan art. 14, 1e lid 
sub c B•,tengewoon Navorderinoabealtrit" 
geen teUel'Jke lletekeau lleelt fllGar 
alechts overeenkomsffg de wiet aa-n.oeeft 
1relke atmfba.re feiten d4t bewezen-ver
klaard.e volgen.s genoemd Beslu,t oplevert, 
- De klacht dat tie gege'Vefl.8 niet 1>et"
strekt werde11 aan een a.mbtenaar bil de 
ve"'1&lling van d,,e,,., taak ter u't1'0ering 
van het Bu4tengewoon N a.-vordering•be
aluU ( daar zij alleen van belang zouden riJn 
voor de ln.komatenbelasting 19,i,.J) miat fei
tel\lken c,roftdBlag. - Waar de 100ordefl. 
van art. 1 ,i" le Ud sub c" tn tegenstellmg 
met die van art. 1.f" le lid BUÎJ A en B, nkt 

,nhouden.,, dat de atrafbe11afüa.g alleen op 
den belaaffng,,Uchffge van toepasring is" 
staat het niet twt ~e beperWAg daar
"' te lezen en ook deze atrafbef)(IHng 
alleen op den. belaaffngplich.tige toepa.ue
ll/k te achten. - Het middel" klagend, dat 
geen keue w gedaan tuasen ...,illdiefleft" 
en ..,doen ,ndCenen11 faaJt1 omdat een aa11-
"'fte ala bedoeld ,n art. 1.f le Hd sub B 
evenzeer wordt gedaan door het ,nzenden 
of ifldknen 'Van het aanoifteMlJet al• door 
het doen ,nzenden of doen ind,enen daar
-van. teru,vl. wanneer zoda-mge aangifte 
een atrafbtJ,af' f8't oflle-vert, het doen ,n
zetlde-n. of doen imüenen niet het doen i,le
gen van dat feit oJ)levert ln den dn van 
art. ,67 le lid nb 1° Br. - Wel~ kan 
slechts hij. aan ween ingevolge het Besluit 
eeJl a.aflllifte1>t1Jet '8 vltgereikt, het miB
àrllf van a.rt. 1,6 le lid aull B plegen. .. doch 
d't alidt niet Wt dat een andef-, ook al be
hoort hij nkt tot degenen van wie volgena 
het Buiteftgew. Navorderingsbesltiit be
lGRti,io .ka.n w,amen. -nagevot'derd" dit stra.f
baa.r fett ,n den dn -van a.rt. .,IT 8r. kan 
medeplegen, en de ten laate oon req. be
wezen verklaarde handeHngen -wetflgen 
ook dae qualt/katie. $ Mei. 

BUk&"f'en1•kerlngabank. 
- Besluit, houdenden nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 10 November 
:1034, Staatsblad no. ~74, tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 3a der Wet op de 
Rijksverzekeringab&Dk en de Raden van 
Arbeid, Staatablad 1933, No. 598. 

S. J 176. 14 April. Blz. a50. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 13 Juli 1934, Staatablad No. 
368 (Arbei.daoverecnkomatenbaluit Ra
den van Arbeid) en vaststelling van een 
a]gemene maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 47 der Wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Ar
beid, Staatsblad 1933, No. 598, ter ver
vanging van het Koninklijk besluit van 
2 Januari 1925, Staatsblad no. 1, tot vut
stelling van een a]gemene maatregel van 
bestuur al■ bedoeld in artikel 50, eerste 
lid, der Radenwet. 

S. J 221. 30 Mei. Blz. 323. 
- mtspraak 1'(lff de Centra.le Raad van 

Beroep. f Algem.. Rij kaa.mbtenarenregle
ment art. !1; Ambtenaretr.toet 19!9 art. 
1!5. le Hd ooflhe/ e11 nb k; Algem, Rf,Jka
am.1Jte11Gren,-eokment art. lS; Wet oi, de 
Rijk8verzekeringabank en de .Raden oon 
Arbeid art. 39 J. - De werktf,Jdregeltng 
voor de ambtenaren bf de raad van arbeid 
te Venlo '8 met rechtsgeldig geqdgd 
door de circu.ia,re van T Mei 19t3 vàn de 
wnd. Becr.-Ofm. v. h. dep. 'Van. aocfale 
.zaken.. Ook n4(Uen 'blf:et du de beataan<te 
werk«fdregeHng voor die ambtenaren ge
handhaafd. Eerat m.,.v. 18 Nov. 19,t.S ts 
daarin tetJzioiAg gelcomen" door een 
rechtageldig genomen" beaJ""' van de 
voomtter van die r. v. a. Sedert 1e Nov. 
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1945 bestond voor de 1'ren... v,elke meer 
dan S9 doch n,et meer da.n 411A. per toeek 
waren geu,erkt" oeen aanspraak 011 over
toerkverooedmo. - T.a..1'. de unm als 
voormeld_. gewerkt v66r 1! Nov. 19,+5 be-
1Jat het beatreden. besl1',t· een besl1'lt met 
teru.o te komen. op woegere '1.0dgerinoen. 
- Dat de comm'8aie ooor oeoroa.njaeerd 
overleo ntet ts oehoord" leidt ntet tot 
niet,ghmd van de wl,lng,ng der -werktijd
reoelinD" want de comm'-8.rie -veroadert 
slechts zo de voor.ritte,- zulk.8 tKH.UD oor
deeit" oJ OJJ 'IJef'ZOek van de oroan'8at«es 
van o-verhefdaperaoneel. - Door het laten 
circuleren van een besluit tot wildlllnD 
der werkti/d-reoelino" waarbij de ambtena
ren door h1'n fl(J,raaf 011 een bij dit bealuit 
gevoegde staat te stenen" kennis oeven 
t1Gn de inhoud V<Hl dat beal1'it te hebben 
kenn,soenomen" is voldaan aan het be
paalde mart. 12 a..r.a.r. - Na oeen le
den.--werkoevers en letJen--werknemera 
van de raad van arbeid te Venlo waren 
aangewezen" was de ooomtter van dte 
raa,i bevoeod d-e werktfdden van de amb
tenaren bij die raad te wijtrioe,i. 

18 October. 

BUtUdenwet. 
- Atffat van de Hooe Raad. (BC,tl,;den-wet 

19S6 art. 1; RijtiJdenbesla,t art. 18). - BI,; 
art. 1" 1ste lid nb a en. art. 1_. 16te Hd BUb 
b der Rijtijden.Wet 1986 tDOnfen" ook trot 
de rijtijden van de autobestuurders be-
treft. twee oeh.eel -verschillende opdrachten 
aan de Kroon oegeven. Bub a wordt t.a.v. 
alle of beJ)(Jalde oroe,1en van motorrlltui
Denbesttiurders" derhalve ook die welke 
niet in d~stbetrekking als chauffeur 
toerbaam zin" een reoeHno aan de Kroon 
011gedraoen van de tijden waarop en ge
d1'~ welke Zit oeen motorr11t1',Den mo- · 
oen beatwen; nb b t.DOrd-t alleen t.a.. v. 
per,o-nen die ,n dienatbetrek1ol.ng als be
riV1'rder van een motoff"Utwu u;erkizaam 
~n" een regeHno aan de Kroon worge
schreven,,echter met van de tijden waar-
011 en ged1'rende welke dJ Deen motorri,1-
tu,oen mogen besttwen" maar van hun 
'lfierk- en ruatti#den ,n het algemeen. In 
het mklàen kan worden. gelaten. of de OJ>
d-racht aan de Kroon aub a vermeld reeds 
de bevoegdheid ,wv malulten tot een reue
Uno Vl>.fl, de-werk- en rusttijden van c1t,a,uf
fet1.r• ,n dknatbetrekking ook t. o. v. hun 
andere -werbaamheden" omdGt in teder 
oeval sub a zodan,oe oJ)dracht niet ,oordt 
oeoeven en derhalve -van overbodigheid of 
zinlooshmd van art. 1" 1Bte lid nb b" der 
Rijtijden.wet 1986 -niet kan worden oespro. 
ken.. - Het m'4dei" stellend dat de reoe
Hng van nisttijde-n. voor aJle beatu1'rdèf's 
van vrnchtautc>'a (ook tUe welke met ,-n. 
dienatbetrekking als beBt1'urder t1Gn 1aet 
motoniftwg werkaiaam zl,j-n.)., ,nd,en. e-n. 
ooono-ver deze reoeH-no In art. !8 Bi,lti#
denbeslu-'t oegeven wordt, n«et OJJ de ioet 
zou 2v-n. georond" '8 m,tad«e-n. cmdeugde
J~k. 26 April. 

Sebeep-Yaart. 
- AfTeBt van de Hoge .Raad. (B,nfleflGG,.,.. 

11aring.,.eglement art. !) • - Met de woor -
den. _.etoen. mechan.uche kracht"" wor
komende ,n art. ! Hd 1 BinfleflGGnva
rinoareolement kan alechts sri,ln bedoeld 
mechaniBche knlcht" toaa.rmede het 1'Gar
tuig a:elJ ja v.itoeniat. Met betrekkino tot 
een a:eil'Vaarl1'"1 omt1Gtten die t.DOOrdefl. 
dus n~ een mechamsche kracht welke" 
aan boord van een ander vaartKIQ" tot 
wortbewetrlno van 1aet zeU'VGartvlo wordt 
oebe:rigd. - Adv.-Generaal Lanoemeijer: 
»A,.taders zou ,k welHcht oordeien" -wan
neer zou moeten worden aanoenomen" 
dat de _oJJ(l"1Det""',. zelf onbemand.., oeh.eel 
t1Gn het wortoeani'Wde achi11 1'it werd 
bedlenä. 4 I a.n,uiri. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van 
het Reglement voor de Machinistenexa
mena (Staatsblad 1937, no. 579 D). 

S. J 425. 12 September. Blz. 905. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ruil

en diemtdiplomareglement, Stbl. 1936 no. 
579H. 

S. J 432. 17 September. Blz. 921. 

Schepenwet. 
- Besluit tot wijziging en hernieuwde be

kendmakinc van de tekst van het Scbe
penbealuit (Staatsblad 1932, No. 563). 

S. J 254. Ui Juni. Blz. 385. 

Spoor- en tramwegen. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Al

gemeen Reglement Vervoer. 
S. J 4a. 18 Januari. Blz. 36 

- Besluit tot nadere wijziging van het Al
gemeen Reglement Dienat. 

S. J 103. a Maart. Blz. 150. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van g Augustus 19aa, Staatsblad 
No. 490. betreffende de wijze van afslui
ting der spoorwegen. 

s. J 150. 1 April Blz. 193. 
- Besluit ter bekendmaking van de op 1 

April 1949 in werking getreden wijzigin
gen, aangebracht in Bijlage I van de In
ternationale Overeenkomst betreffende 
het goederenvervoer per spoorweg. 

S. J 264. 20 Juni. Blz. 509. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Al

gemeen Reglement Vervoer. 
S. J 323. 13 Juli. Blz. 560. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 13 Maart 1923, Staatsblad No. 

66, houdende voonchriften omtrent sa
menstelling en bevoegdheid van de Spoor
wegraad. 

S. J 492. 4 November. Blz. 993. 
- Wet, houdende voorzieningen ten aanzien 

van de geldelijke belangen van de Staat 
bij de N.V. Limburgeche Tramweg Maat
achappij. 

S . J 608. 30 December. Blz. 1236. 

Staatsprijsfonds. 
- Bealuit, bepalende de inwerkingtreding 

van het Koninklijk bealuit van 7 Mei 1942. 
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houdende de instelling van een Staatsprijs-
fonds (Staatsblad No. e 45). 

S. J 563. 17 December. Blz. 1043. 

Stoomwet. 
- Besluit, houdende nadere vaststelling van 

een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 15, tweede lid der 
Stoomwet (Stoombealuit 1949). 

S. J 431. 17 September. Blz. 908. 

Strafrecht. 
- Uitspraak 'VGfl de Bijzondere Raad van 

Oassatte. (Sr. art, 40; B.B.S. art, 17a). -
Voor een zeitstandio onderzoek naar de 
vraag of de beive%en verklaarde feiten 
vallen onder oorlogsm,sdrl,jf of mi.sdf1/f 
teoen de menseHJkheid of ook - wat de 
oorlogsm'8drilven 'betreft - onder de 
daarvan ,n art. 6 letter b van het Hand
vest van Londen gegeven omschrijmno1 
,s geen 1>laats, ,ooien zv oedekt worden 
door de bvzondere 0fll.4Chri4'Vino van een 
der aldaar bij qze van voorbeeld met 
name genoemde misdrijven. De bewezen 
verklaarde f eite-n zijn reeds daarom oor
logsmisdrijven omdat zlJ vallen onder Jl,e
f)Orlation»1 real). »Ul-treatment'1 JJf ci'Vi
lian 1>01>ulation of or in occv.JN,ed territo
rv• en _u"Gnton destruction of a villaoe''. 
Echter het platbranden van een 90-tal 
huizen van een dorf) dat omstreeks !000 
huizen telt kan met worden gebracht on
der ,,other inhuman actB'' in den zin 
waarin deze term wordt gebezigd in art. 6 
letter c van het Handvest, beho1'àe'na" niet 
geblek,en" bijzondere omstandigheden" en 
'8 dUB n«et een m'8drijf tegen de menae
lijkheid. - Van draffeloze represailles 
kan hter geen sprake djn" daar art. 50 
Lanàoorlooreglement u,tdrukkelijk ver
btedt en,ge collectieve straf1 in geld of 
van anderen aard, ait te vaardigen tegen 
de bevolkingen op grof&à van f)ersoonlilke 
handeHngen, waarvoor eij ,n haar geheel 
fl~t als 'h.oofdellJk aansf)rakelijk kunnen 
worden 'beachouwd. - Het gaat niet aan 
een 'Vreemdeling" die zich gedurende den 
oorlog. deel uitmakende van het vijande
U.ike milltaire en ambtelijke ap.varaat" Of) 
NP-tlerlanda grondgebied heeft schvldio 
gemaakt aan een vergr'lp tegen de inter
na.tionale rechtsorde, in ett,uerlei opzicht 
- '11 d't geval voor de toelaatbare straf
maat - te vergelifken. met een persoon" 
011 wien de Ned. strafmaat van toei)(UBino 
,s en die oedurende den tlJd van den h•i
digen oorlog or,zettel(lk een ander heeft 
blootgeateld aan maatregelen door of 
vantvet1e den 1'{fanà. - Motivering lltrof
nc.aat in verband met wat Fullriede heeft 
gedaan om het bevel te venacllteft. - Te
recht heelt het Hof of) den voorgrond 
gcateld, dat voor het 'beroe1> op noodtoe-
8tand vere'8t '8, dat het nadeel" hetwelk 
zou ontstaan" indien de delictshandeling 
uerd fKJ,gelaten" -n,et ov andere tof/ze dan 
door het stenen van de deZictshandelino 
kan u,orden voorkomen. u,t hetoeen f ~-

teHjk door het Hof i3 1'a8tgesteld blijkt 
geen.szina" dat aan deze voorwaarde was 
voldaan. - Het Hof heeft bovencUen het 
beroep vencorf)en Of) grond dat het uit-
1'0ef'en, zij het met en.-ige mitigatje" van 
een onrechtmatio bevel als het onder
havige, noo,t gerechtvaard,od ka~ zlJn 
door de omstaruUgheid, dat bij niet-utt
voering door req. een ander het bevel ,n 
al djn gestrenghdd en hardheid. zou heb
ben ten uUvoeroeleod. In de bestreden 
sententie ioordt te dezen aafllrien met 
Js•stlleid overwooen, zakelijk, dat de 
rechtsorde ,n cUt opricht iedere bescher
m,no zou m'8aen, ,ndien de oenoemde om
standigheid als een rechtvaard,o(ngs
grond voor Ceder ander dan den streng
sten uitvoerder van een miadad,g bevel 
werd aanvaard. 10 Januari. 

- Uttspraak van de Bijzondere .Raad van 
Oauatie. (Sr. art. U; B.B.S. art. 17a). -
01> aan het Duitse mfüta,re strafrecht on
derworf)en ,,ersonen ;rijn de beuinaelen van 
het, wat 'betreft de regeHng van het amb
telijk 'bevel aan een retlelijken standaard 

. voldoende" Duitse recht van toei)(Ulring. 
- Het bewezen verklaarde ,n brand ste
ken van ,ooninoen ln verband met sabo
tage aan de sf)OorlfJn heeft het Hof te= 
recht gequalif,ceerd als oorlogsm'8dri,#f ,n 
den rin van art. 8 (b) van het Handvest 
van Londen1 aan.ge.den het oJJlevert Jl,e
vastation not justtJied b11 mUttari, neces
M,tJI' en tevens schending art. 50 Land
oorlogreglement. Daaraan staat niet in 
den weg" dat aan req. niet '8 te'lalltegelegd 
dat hij dch van de strijd-iohdd van zijn 
brandstichting met de wetten en oebrui
ken van den oorlog bewuat i3 geweest" 
aangezien art. !7a B.B.B. het vereiste van 
Of>Ut de.1 da;rs ,n deze schaken.no van 
beWU-BtziJn v n wederrechtellJkhdd niet 
als een der lementen van het miadri,lf 
stelt. - Daaraan staat evenm,• ,n den 
weo, dat er ,n mu,ta,re reglementen bepa
Hngen. voorkomen" cite de ,n de sententie 
terecht gewraakte daden. schitnefl. toe te la
ten1 zoa.18 1 S58 onder f e) U.B. Basic Field 
Manual, en dat er achrijvers zii• zoaJs 
O1>,,enheim--Lauter1>acht, die dergelijke 
daden toelaatbaar verklaren. -Het Land
oorlogreolemen.t Medt generlei aankno
pingspunt voor de stellino" dat zodanige 
maatregel toelaatbaar geacht kan worden, 
ook wan-neer er geen deu,gdeli.ike aanwv
dngen zt}n van collectieve verantwoorde
ZIJkheid van het betrokken àorf) of stad 
voor aen alclaar gepleegden verra4eriC,ken 
aanval. - Het butaan van bepaalde voor
schriften ,n militaire reolementen kan ,n 
het aJgemeen noo,t wettigen ais J>orloga" 
gebrvik" een 01>treden, dat door een ver
drag verboden wordt verklaard. Zelfs in
d,en § 858 onder (e) U.B. Basic F,eld Ma
nuaJ een ru,mere strekking mocht hebben 
àan de Raad berdd '8 er in te l~en, zo11 
de ln dat geval door het voorschrift ge
dekte branàstichUnp een oorlogsm'8dtif f 
blijven. - Dlt brengt echter ntet noodza-
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kelijk mede dat req. ook behoort te wor
den gestraJt. In gevallen als het onder
ha'Vioe kan ingeroepen worden het ver
weer dat het de dader onbekend was .Aa.as 
der Befehl des Vorgeaetzten eine Hand
lung betraf. welche ein mtlitärischen Ver
brechen bezweckte'•. De aanvaardbaarheid 
van. dit verweer i8 enerziJd.8 afhankelijk 
van de ontwikkeling en militaire poBitie 
van den dader en andenijds van den. aard 
der gegleegde àatlen. ,n welk laatste ver
band b.v. het doden van onschuldige btir
gen voor ieders zedelijk oordeel een veel 
6f'n1tiuer karakter draaut dan het vern,e
kn van eigendommen. - In het onderha-
11ige ge1JfJl echter had het be'li,"1Utz\#n van 
het naar oorlogMecht mtadadige karakter 
van zijn daad bij dezen dader - een po
litieman van geen ondergeschikten rong 
- niet aanwedg mogen worden geoor
deeld. - Req. ontslagen.. van alle rech1s-
1'6f"ooll]ing. 6 Juli. 

- Wet, houdende aanvulling van artikel 429 
Wetboek van Strafrecht en vervallenver
klaring van verordening No. 133/1940. 

S. J 422. 9 September. Blz. 887. 

Strafvordering. 
- Besluit tot het in werking doen treden en 

ter uitvoering van de artikelen 48 en 49 
van het Wetboek van Strafvordering, be
treffende toekenning ener toelage aan 
toegevoegde raadslieden. 

Snlkerwet. 
S. J 190. 3 Mei. Bh. 3D3. 

- Besluit, houdende "1adere bepalingen 
omtrent vervoer en nederlage van suiker. 

S. J 165. 6 April Bh. 198. 
- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 

een losplaats en kantoor, als bedoeld in 
artikel 4 der Suikerwet 1924 (Staatsblad 
No. 425). 

S. J 515. 26 November. Bh. 1013. 

Suriname. 
- Wet tot vaststelling van het slot der re

kening van de uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaar 1939. 

S. J 286. 24 Juni. Blz. 522. 
- Besluit tot verlenging van het privilege 

van de Surinaamsche Bank om als circula
tiebank in Suriname werkzaam te zijn. 

S. J 497. 7 November. Blz. 995. 
- Wet, houdende een Interimregeling voor 

Suriname. 
S. J 575. 22 December. Blz. 1098. 

Tabakswet. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 16 Maart 19u 
Staatsblad 1939, No. 443) tot uitvoering 
van enkele bepalingen ven de Tabakswet 
(Staatsblad 19ai, No. x7a). 

S. J :135. 25 Maart. Blz. 179. 

. Telegraaf-, Telefoon- en Badlobeslult. 
- Arrest van de Hoge Raad. (TijàeUJlc Te

legraaf" Telefoon- en Radiobesluit" art. 8; 
Raàiolui8terbeschikking 19,l5" art 18). -
De Mi11,ister van Binnenlandse Zaken kan 
,nuevolge de hem l>#,1 art. I. 3e lid,. !e z,n .. 
van het Tl,Jàelijk Telegmaf-. Telefoon- en 

Radio besluit gegeven ot>d,racht om de ver
eiste voorzieningen te treften ter zake van 
de betaling van de zogenaamde l'ld8terbl,J
drage" en ter veiligstelHng van het doel 
waarvoor die bijdrage dient" het voor
achrift geven~ vervat ,n den tweeden rin 
van het e9f'ste lid van art. 18 van de Ra
diolutaterbeschiklcing 1945" tot het door 
den verkoper aanhouden ener voorraaà
administratie en tot het b,nnen !J uur na 
aflevering van een toestel verrichten van 
aangifte. (Anders: .A.àv.-Gen. Hooykoall). 

28 Juni. 
Telegraaf- en Telefoonwet. 
- Besluit, houdende wijziging van het 

Rijkatelegraafreglement 1939. 
S. J n9. x5 Maart. Blz. 164. 

-- Besluit tot nadere wijziging van het 
Rijkstelefoonreglement 1929 (Staatsblad 
no. 441). 

1 S. J 417. 6 September. Bh. 883. 
- Besluit, houdende vaststelling van de da

tum van inwerkingtreding van het Ko
ninklijk bealuit van 6 September 1949, 
Staatsblad No. J 417, tot nadere wijziging 
van het Rijbtelefoonreglcment 1929. 

S. J 463. 15 October. Bh. 973. 
- Besluit, houdende inwerkingtreding van 

de Artikelen 111 en V van de Wet van 8 
December 1938 (Staatsblad No. 302) tot 
wijziging en aanvulling van de Telegraaf" 
en Telefoonwet 1904. 

S. J 496. 7 November. Bh. 995. 
Tractaten. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in 
· het Staatsblad van het Verdrag nopens 

de samenvoeging van douanebehandeling 
aan de Nederlands--Belgische grens, ge
sloten te s-Gravenhage op 13 April 1948. 

S. J 54. 1 Februari. Blz. 59. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

hct Staatsblad van hct opa October 1947 
te Atlantic City gesloten internationaal 
Verdrag betreffende de Verreberichtge
ving met bijlagen. 

S. J 55. 1 Februari. Bh. 83. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in 

het S~tsblad van het op a6 Juli 1939 
te Istanbul tussen Nederland en Afgha
nistan gesloten verdrag van vriendschap. 

S. J 57. 4 Februari. Blz. 6I. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op :19 November 
192 x te Genève aangenomen ontwerp
verdrag, betreffende het gebruik ven lood 
wit in verfstoffen. 

S. J. 59. 7 Februari. Blz. 114. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op u November 
1947 door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties goedgekeurde Ver
drag nopens de voorrechten en immuni
teiten van de gespecialiseerde organisa
ties. S. J 67. II Februari. Blz. 71. 

- Besluit. bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad ven het op a9 April 1948 
te Washington tussen N ederlend en de 
Verenigde Staten van Amerika gesloten 
verdrag ter voorkoming van dubbele be
lasting. S. J 80. 17 Februari. Blz. 117. 
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- Besluit. houdende goedkeuring en publi
catie van diverse wijzigingen van het In
ternationaal Telegraafreglement (Herzie
nin1 van Caïro 1938), goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 19 November 
1938, nummer 79. • 

S. J 8:11. 22 Februari. Blz. 127. 
- Wet. houdende goedkeuring van het Ver_ 

drag nopens de Intergouvernementele 
Maritieme Consultatieve Organisatie, on
dertekend te Genève op 6 Maart 1948, 

S. J 93. :115 Februari. Blz. 134. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 17 April 1947 
te Athene tussen Nederland en Grieken
land gesloten luchtvaartovereenkomst. 

S. J 107. 7 Maart. Blz. 15:11. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 17 Jan. 1949 te 
's-Gravenhage tussen de Nederlandse en 
Amerikaanse Regeringen gewisselde nota's 
betreffende reliefr.endingen. 

S. J 117. 14 Maart. Blz. 159. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 30 Maart 1946 
te Rome ondertekende Protocol inzake de 
opheffing van het internationaal Land
bouwinstituut. 

• S. J 118. 14 Maart. Blz. 16:11. 
- Besluit. bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op a Juni 1948 te 
Ottawa tussen Nederland en Canada ge
sloten luchtvaartovereenkomst. 

S. J ua. 17 Maart. Blz. 170. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Vredesverdrag tus_ 
sen de Geallieerde en Geassocieerde Mo
gendheden en Italië, ondertekend te Parijs 
op 10 Februari 1947. 

S. J 166. 6 April. Blz. 198. 
- Besluit. bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op u November 
194 7 te New York ondertekende Protocol
len respectievelijk tot wijziging van het 
Verdrag ter bestrijding van de handel in 
vrouwen en kinderen, gesloten t:e Genève 
op 30 September 19:111 en van het Ver
drag nopens de bestrijding van de handel 
in meerderjarige vrouwen, gesloten te Ge
n~e op II October 1933, alsmede tot wij_ 
ziging van het V erd.rag tot het tegengaan 
van de verspreiding van en de handel in 
ontuchtige uitgaven, gesloten te Gen~e 
op u September 19:13. 

S. J 188. 2 Mei. Blz. 28:11. 
- Besluit. bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de Overeenkomst be
treffende de van Duitsland te ontvangen 
herstelbetalingen, de instelling van een 
Intergeallieerde Organisatie voor Herstel-

" betalingen en de teruggave van monetair 
goud, door Nederland te Parijs onderte-. 
kend op 14 Januari 1946, nader aange
vuld bij Protocol door Nederland te Brus_ 
sel ondertekend op 15 Maart 1948, en van 
de Overeenkomst betreffende onderling 
strijdige aanspraken op buiten Duitsland 
gelegen Duitse bezittingen, door Neder
land te Brussel ondertekend op 5 Decem
ber 1 947• 

S. J ·189. a Mei. Blz. :1186. 

- Besluit. bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op 4 December 
1948 te Rome tussen Nederland en Italië 
gesloten overeenkomst betreffende de aan
werving van Italiaanse arbeiders voor de 
ondergrondae bedrijven der Nederlandse 
steenkolen.mijnen. 

.,, S. J 223. 31 Mei. Blz. 324. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 8 October 1948 
te Madrid tussen Nederland en Spanje 
gesloten luchtvaartovereenkomst. • 

SS. J 224. 31 Mei. Blz. 327. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 21 December 
1948 te Dublin tussen Nederland en Ier
land gewisselde nota's betreffende de op 
10 Mei 1948 te Dublin gesloten lucht
vaartovereenkorrast (Staatsblad No. I 
417). S. J 226. 1 Juni. Blz. 331. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
28 April 1947 te Brussel tussen Neder
land en België gesloten verdrag betreffen
de de uitoefening der Veeartsenijkunst in 
de grensgemeenten. 

S. J 240. 9 Juni. Blz. 338. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 17 Mei 1949 te 
's-Gravenhage tussen Nederland en Ame
rika gesloten overeenkomst betreffende 
het gebruik. van gelden welke beschikbaar 
worden gesteld ingevolge de te Washing
ton gesloten overeenkomst tot r~geling der 
wederzijdse vorderingen en schulden uit 
hoofde van de uitvoering der foen- en 
pachtovereenkomst {Fulbright-Overeen
komat). S. J 260. 17 Juni. Blz. 350. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
16 October 1948 te Parijs ondertekende 
verdrag in zake intra-Europese betalingen 
en compensaties. 

S. J 269. 24 Juni. Blz. 356. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 

23 Maart 1949 te Washington onderteken
de Internationale Tarwe Overeenkomst. 

S. J 271. 24 Juni. Blz. 370. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staat-sblad van de op 3 en 9 Mei 1949 
te Ottawa tussen Nederland en Canada 
gewisselde nota's inzake surplus guldens 
en cival affaira goederen. 

. S. J 289. 24 Juni. Blz. 523. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 7 Maart 1949 
te Bern tussen Nederland en Zwitserland 
gesloten VOC)rlopige overeenkomst betref
fende luchtlijnen. 

S. J 293. 27 Juni. Blz. 526. 
- Besluit. bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 6 Juni 1947 te 
's-Gravenhage tussen Nederland, België, 
Frankrijk en Luxemburg gesloten over
eenkomst betreffende de oprichting van 
een Internationaal Octrooibureau. 

S. J 296. 28 Juni. Blz. 531. 
- Wet, houdende goedkeuring van het .Sta

tuut van de Raad van Europa, ondertekend 
te Londen op 5 Mei 1949. 

S. J 341. 29 Juli. Blz. 569. 
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- Bealui4 bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op 14 September 
1948 te Genève ondertekende Overeen
komst betreffende behandeling op de voet 
van meest begunatigde natie van de onder 
militaire bezetting staande gebieden in 
West-Duitsland. 

S. J 353. 3 Augustus. Blz. 753. 
- Wet, houdende goedkeuring van het 

Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend te 
Washington op 4 April 1949. 

S. J 355. S Augustus. Blz. 757. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag nopens een eenvormig stelsel voor de 
Meting van Zeeachepen, ondertekend te 
Oslo op 10 Juni 1947. 

S. J 370. 6 Augustus. Blz. 765. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staa13blad van het op 4 April 1949 te 
Washington ondertekende Noord-Atlan
tisch Verdrag. 

S. J 416. S September. Blz. 883. 
- Wet houdende voorbehoud der bevoegd

heid tot toetreding tot het Verdrag betref
fende de arbeidsinspectie in de industrie en 
de handel (Genh'e 1947). 

S. J 424. 9 September. Blz. 901. 
- Beslui4 bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 29 Augustus 
194 7 te 'a-Oravenhage tuuen Nederland en 
België gesloten Verdrag l>etref fende de 
toepassing der wederzijdse wetgeving op 
het punt der sociale verzekering. 

S. J 43S. 17 September. Blz. 923. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 28 April 1947 te 
Brussel ondertekende verdrag tussen Ne
derland en België betreffende de uitoefe
ning van de geneeskunst in de grensge
meenten. 

S. J 437. 20 September. Blz. 927. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 28 April 1947 te 
Bruaael tussen Nederland en België geslo
ten verdrag betreffende de uitoefening der 
veeartsenijlrunst in de grensgemeenten. 

S. J 438. 20 September. Blz. 929. 
- Besluit, bepalende de . bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 23 Maart 1949 te 
Washington ondertekende Internationale 
Tarwe Overeenkomst. 

S. J 447. 28 September. Blz. 950. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Statuut van de 
Raad van Europa, ondertekend te Londen 
op S Mei 1949. 

S. J 448. 28 September. Blz. 950. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staa13blad van het schrijven van de 
Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden 
te Rome, gericht tot de Minister van Bui
tenlandse Zaken van de Italiaanse Repu
bliek, dd. 16 Augustus 1949, houdende een 
kennisgeving als bedoeld in artikel 44 van 
het Vredesverdrag tusaen de Geallieerde en 
Geassocieerde Mogendheden en Italië, on
dertekend te Parijs op 10 Februari 1947. 

S. J 456. 7 October. Blz. 959. . 

- Wet, houdende goedkeuring voor Indone
sië, Suriname en de Nederlandse Antillen 
van het op 22 Juli 1946 te New-York on
dertekende Statuut van de Wereldgezond
heidsorganisatie en voor Indonesië van het 
gelijktijdig ondertekend Protocol nopens 
het Internationale Gezondheidsbureau. 

S. J 467. 20 October. Blz. 977. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 7 

Juli 1948 te 's-Oravenhage ondertekende 
verdrag betreffende de culturele en intel
lectuele betrekkingen tussen Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland. 

S. J 491. 4 November. Blz. 991. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 15 Januari 1949 
te Buenos Aires ruaaen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Argentijnse Repu
bliek gewisselde nota's betreffende zowel 
het voorkomen van heffing van dubbele 
belasting op opbrengsten voortkomend uit 
de uitoefening van zee- en luchtvaart, als 
het bevorderen van het hadelsverkeer tus• 
sen beide landen. 

S. J 501. 9 November. Blz. 999. 
- W~ betreffende voorbehoud van de be

voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
betreffende de nachtarbeid van jeugdige 
personen in de nijverheid werkzaam, (her
.zien in 1948). 

S. J 537. 8 December. Blz. 1025. 
- Wet, houdende goedkeurinc van toetre

ding tot het Verdrag betreffende de vrij
heid tot het oprichten van vakverenigin
gen en de beacherming van het vakver
eniginprech4 (San Franciaco, 1948). 

S. J 538. 8 December. Blz. 1028. 
- We~ betreffende voorbehoud van de be

voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
betreffende de nachtarbeid van vrouwen 
in de nijverheid werkzaam, (her.zien 1948). 

S. J 539. 8 December. Blz. 1031 
- Wet, houdende goedekeuring van toe

treding tot het Verdrag betreffende de or
ganisatie van de dienst voor de werkgele
genheid. (San Franci1eo 1948). 

S. J 547. 8 December. Blz. 1035. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 9 

December 1948 te Parijs ondertekende 
Protocol tot wijziging van het te Genève 
op 14 December 1928 ondertekende Inter
nationale Verdrag betreffende economische 
statistieken. 

S. J 568. 21 December. Blz. 1048. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag voor de beveiliging van mensenlevens 
op zee, ondertekend te Londen 10 Juni · 
1948. 

S. J 586. 22 December. Blz. 1118. 

Trlbunaalbeslu.Jt. 
- Besluit. houdende nadere vaststelling 

van regelen omtrent het einde der inter
nering. S. J 187. a8 April. Blz. a81. 

Uitwegen. 
- AtTeBt 1JG11, den HogeA Ra.ad. (Wet R. O. 

art. 99; Beul. 011 de wegen '• .Ztdd-Hol-
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land art. 1.) - Het verbod 'IXln art. 1 
Begl. op de Prov. wegen ,n de j)f'ovincie 
Zuid-Holland. - zonder vergunmng van 
Ged.. Btaten van de proviflCCa.Je ,wegen 
gebru,k te maken »tot het maken. en be
houden van uitwegen" - '8 aldus te ver
staan dat ook reeds .,,., het ge'bru,k ma
ken tot h.et maken van wtwegen h.et -ver
bod '8 overtreden. Bil de o,wafflno. dat 
overtreding van het verbod aJJeen dan 
zou f)laats hebben indjen iemand van den 
1D6D gebruik maakt njet slechts tot het 
maken van een uitweg maar tet1efl8 tot 
het behouden van dien wtweo" .au de le
fKJling slechts onvoldoende hare bedoe
Hno tot regeling 1X1n het gebruik der we• 
gen verwezenlijken. hetgeen alleen kan 
worden aanvaard ind«en, wat ten deze 
niet het geval is. hare bewoord,noen 'be
paaldelijk tot die opvatt,ng zouden duxn
gen. - In de bewezenverklaring komt de 
uitdrukking Jrovinmale weg" voor in 
dezelfde beteken.ia dje aan dlt woord in 
het Reglement. waarop de t.l.l. gegrond 
u. wordt gegeven. - Een klacht over 
onjuiste redengmng ""'l•t een ander -ver
zu,m van vonnen. aan" dan de -vormge
breloen. welke in art. 99., !de lid der Wet 
B. o. uitdrukkelijk ziJn genoemd.. 

!9 Maart. 
Uitleveringswet. 
- Uitspraak van de Bijzondere Baad van 

OaBBatie. (Br. artt. 8" 10!; Wet B. 0. art. 
99; Landoorlogreglement art. 81; Uitleve
ringswet art. 1 ). - Art. 99 Btl'b ! 0 der We, 
B. 0. moet geacht worden t.a.v. de taak 
van den. Bijz Raad van Cassatie een uit
breiding te hebben ondergaan ,n dtfm, .an, 
dat hem ia opgedragen, de aententies der .,,.,a. oerechtshoven eventueel ook te toet
sen aan de in aanmerk,ng komende" -voor 
hun rechtspr01ak bealiasende, nonnen van 
inteniationaal recht. - Wat er ook zij van 
de betekenis van het techniache sf)eciali
teitsbeginsel als norm van verondersteld 
aanvullend gewoonterecht ,n gevallen van 
stilzwijgen van een normaal 1"tleverlngs
verdrag. in elk geval ""'l•t n,ets er OfJ. dat 
in de (uitvoerig ,weergegeven) mterge
ameerde documentatie en praktijk met be
trekking tot de wedemijä.se overlevering 
van J)orlogsmisdadJgerr' ter 'berechting 
ter f}laatse hunner m,adrij1'eft, dit begin
sel stilzwijgend geincorgoreerd 2ou moe
ten worden geacht. - Art. 7 der Uitleve
ringswet biedt in deze geeft grondslag de 
niet-ontvankelijkhmd van den Proc.-FiB
caal met succes m te róeJ)e'R. De Ned. 
rechter behoeft geen bezwaar te maken 
tegen berechting van ~mand. d~ in afwf
king van de Ned. of)V(lttmg ,:onder ape
ckJ1'teitsvoorwaarde door het bu,tenland 
aan Nederland zou :zijn 'ldtgeleverd. Bo
vendten ligt de gehele materie der inter
geallieerde uitlevering van nationale en 
internationale J)orlogsmiadadtgerr' bui
ten het terrein der Uitleverinos10et" omdat 
het hjer juist tvpi.ach politieke m'8dri.fven 
geldt - Op vredes-s-"">nnaoe tNJn de -voor
achriÎten omtrent oorlogsrechtelijke 

spionnaoe" vervat ,n afd.! hfdst. ! Land
oorlogreglement" n~t" zelfs niet bij wijze 
van analog,e toegaBBelijk; zodanig optre
den valt u,tslu,tend onder het nationale 
strafrecht 'IXln den benadeelden staat. -
De namens req. ,ngeroeJ)e'R" door de Ned.. 
wet voor toefi(ISBing van het nationale 
strafrecht ,noe-voerde gelifkatelltng van 
een periode van d.reigenden oorlog met 
den oorlogstoestand" -vermag in geen geval 
uitbreiding te geven aan het volkenrech
telijk 'begrifJ van oorlogBBpionnage. - Art. 
S1 Landoorlogreglement geldt alJeen voor 
militairen. - Bpionnage in den ftft. van dat 
arffkel is alleen dan aanwezig, wanneer de 
handelingen zijn oefJleegd in de operatie• 
zone van een oorlogvoerende. - Het op
zettelijk een envelofJpe met militaire ge
gevens" waarvan" naar req. wist" de ken
nisge"ng voor de Duitse oorlogvoering 
van belang zou z(fn" van derden in ont
vangst nemen ter doorzending aan den 

· bervchten Duitser Dr Otto Butting en met 
dat doel die envelopf)e in ziln woning be
waren en ver&ergen" i8 reeds het voltomd.e 
delict van h'lllfH)erlen,ng aan den vijand. 
Het antwoord oz, de vraag of tem.and door 
bepa,alde handeHngen den vijand hulp 
heeft -verleend. in den zin van art. 10! Br. 
'8 niet afhankelijk va11- het uiteindelijk 
resultaat, noch van de doeltreffendheid 
van die hulp" maar veeleer hiervan of de 
door hem gepleegde handelingen ten tijde 
van het plegen ervan door den vijand ge
acht werden in het belang van :ivn oorlog
voering te aijn - hetgeen in het alge
meen reeä.s 'besHBBe·n.d is - en of die han
delingen gericht waren op een reaaltaat" 
dat. obJectfef be:riefl.,, de Duitse oorlogvoe
ring kon dienen. !7 Juni. 

Veewet. 
- Besluit, houdende vaststelling van bepa

lingen tot wering en bestrijding van be
smettelijke vogelziekten. 

S. J 326. 16 Juli. Blz. 562. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 25 April 1922, Staats
blad No. 220, ter uitvoering van de artike
len 16 en 51 der Veewet. 

S. J 517. 28 November. Blz. 1013. 

Veilirheidswet. 
- Besluit, tot nadere wijziging van het Vei

ligheidsbealuit gevaarlijke werktuigen, 
Staatsblad 1940, No. 842. • 

S. J 290. 25 Juni. Blz. 525. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Vei
ligheidsbesluit voor fAbrieken en werk
plaataen 1938, Staatsblad No. 872. 

S. J 325. 14 Juli. Blz. 562. 

- Wet tot wijziging van de Veiligheidswet 
1934. 

S. J 346. 29 Juli. Blz. 747. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Vei

ligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen, 
Staatsblad 1940, No. 842. 

S. J 499. 8 November. Blz. 998. 
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Verkeersfonds. 
- Wet tot wijziging van de wet van 28 De

cember 1946 (Staatsblad No. G 404 ), hou
dende afwijking van het bepaalde in de ar
tikelen 2 en 3 van de wet van 6 October 
1934 (Staatsblad No. 534) tot instelling 
van een V erkeerafonds. 

S. J 552. 8 December. Blz. 1039. 

Verkeerswet lintbebouwing. 
- AtTest van de !loge Raad. (Verkeerawet 

tegen Lintbebovwing" art. 8). - De 
.Rechtbank h,eeft ltMnnen 'beali&ten dat 
het gebrwik hetwelk gerequireerde -van 
de wtwegen maakte ,n wezen overeen
komatig WU8 met het gebr11,k" zoaia dit 
plaats had OfJ :B Febr. 1937 1 daar"bii als 
maa,tstaf nemend dat dit ge brw,k niet 
aterk werd verzwaard en evenmin aan 
de uitwegen een (wezerui,Jk) andere be
ate'ffl.ming werd gege-ven. - Aan deze be
aHaaing doet nwt at dat - gelfl 1o het 
middel •telt - het gebrwik --van de uU
wegen. 1JOorheen plaat• vond te11 behoeve 
van een ander bedrl,Jf dan waarvoor het 
thans diende,. ,mm.era zulks het gebnuk 
nw,t behoeft te veranderen oi, een wi,;ze 
dat d't van beaHaaende beteken" zou zijn 
voor het verkeerabelang oi, den weg 
'WGan>f' wordt tátgeweegd. zodat terecht 
van een overeenkomatig gebrw,k ,n den 

• dn van a-rt. 8 Hd ,6 der Verkeernoet te
gen Lintbebouwing mocht worden ge
Bf)f'Oken. 11 Jantuin. 

Verkeerswezen. 
- Beslui~ houdende nadere wijzieing van 

het Koninklijk bealuit van u Juni i:936 
(Staatsblad No. 573) tot instelling van 
een Rijkaverkeeninapectie. 

S. J i:84, 23 April. Blz. 262. 

Vermowensbelasting. 
.- Besluit tot vaststelling van het formulier 

voor ~ aangiftebiljet der vermogensbe
lasting. 

S. J 386. 12 Augustus. Blz. 815. 
- Besluit tot vaststelling van een formulier 

voor een aangiftebiljet der vennogenabe
laating. 

S. J 400. 19 Augustus. Blz. 824. 
- Besluit tot vaststelling van het formulier 

voor een aangiftebiljet der vennogembe
lasting voor buitenlandse belastingplich
tigen. 

S. J 472. 26 October. Blz. 981. 

Verplaatsingskosten. 
- Be.luit, houdende nadere wijziging van 

het Verplaatainpkonenbealuit (Staab
blad No. G 37i:). 

· S. J n6. ia Maart. Bb. 159-
Venoer. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Sr. art. 261; 

Derde UUv. Beal'IUt Secr.-Gen.. v. Water
ataat ,ngev. Verord. 15-19-40 betr. het ver
voer van pe1'aonen en goederen). - In. 
Jaet Derde UUv. Beaiu,t Secr.-Gen.. v. -Wa
terataat ingev. Veron.l 15-19,40 betr. het 
vervoer van tJerBOnen en goederen. womt 

n4et aangegeven heigeen onder vervoeren 
en vervoerder 1DOf"dt ver1taan1 doch uit 
generld bei,al,ng volgt dat alleen de fei
telijke 'beatvvnfer van een voertviq als 
vervoerder zov mogen worden aange
merkt. - mt 1 1 I°. t 6 van dat Besluit 
en art. á Wet Gebndk Verm.oenn.üldelen 
1989 J0 1 11 "'51' dat BeBJuit" ai, ook uit 
de atrek'ldng 111111 genoemde Wet en Be
slu(t. welke beoge11 een doelma«D gebruik 
van vervoennüldelen (n het belang van 
de ooluhv~ho1'd,ng en van contr8le van 
het betreffende vervoer van i,eraonen en 
goederen" volgt" dat 'bv vervoeren ntet 
valt te denken aan den i,eraoon d(e niet 
anders doet dan het 1JOertrug beatvren. 
- De Rb. heeft »1.'er110eren'' (n de t.l.l. 
oi,gevat als het fdtelflk bestwren van het 
ven,oerende voertu,o" en - vooroi,,tel
lend dat de dagwarding bedoelt te laate 
te 'leggen een o1'ef"tred,ng -van het Derde 
V'tv. Be,1u,t 8ecr.-Gen. Dei,. v. Water
ataat" ingevolge Ven>nlen,ng 15-19,60 betr. 
het vervoer van f)ef"BOnen en goederen" 
waarbij derhalve het woord ..,vervoeren11 

(n de t.l.l. moet worden oi,geva.t ,n den zin 
waari-n het ,n dat Besluit ,a gebetrigd -
mltadkn aan dat u;oord (n de t.l.l. een 
uitleggtng gege1'e'ft welke met de woorden 
van de t.U. on-verenigbaar '8 - Oi, 
grond van het voorgaande ontbeert de 
t.u. geenmna redel«fken dn.. 

8 Febrtuiri. 
Vervoermiddelen. 
...... Wet, houdende verlenging van de geldig

heidaduur van de Wet Gebruik Vervoer
middelen :1939. 

S. J. 7S. i:6 Februari. Blz. 8i:. 
- Bealuit, houdende verlenging van .de gel

digheidsduur van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939. 

S. J 532. 6 December. Blz. 1023. 

VeraekerlngslnsteWngen.. 
- Wet tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van s Juli i:945 (Staatsblad No. 
F uo), houdende bij%Olldere voorzienin
gen inzake uitbetaling door verzekerings
instellingen en spaarkassen. 

S. J a4. 13 Januari. Blz. 23. 

Vestigingswet KlelnbedrUt. 
- Arreat van de Hoge Raad. (Bv. artt. 

158" .fU; Veatigtng.sverbod Kldnbed.rldl 
19,61 artt. 8" .j). - De overleggtft,I} ,n ho
ger beroei, gaf de .Rechtbank geredelijk 
a.anleu!ing tot een bevel als bedoeld in 
art. 35S Bv ... welk bevel de atrafzaa.k zelf 
ntet n,,akte; de toevoeo(ng aaa.rva,i. aan 
de beveat,Qtng oon het vonng heeft oeen 
bij het 1JOn11w van den. Kantom-echter ge
gewm, besHa8'ng gewllagd" zodat het mfd
del feitelfken orondalag m,at. - Van 
verplaat8'ng van een ,nncht(ng beatem.d 
of mede bestemd voor de u(toefe!dng van 
ee11 tak van bed,-.,! kan slechts SfWO,ke 
aifn als die (nrichttng daa.nia voor de 1'it
oefen,ng van dena:el/den tak van bedrilf 
beatemd of mede bestemd Ca. Het door 
req. '" A agt&at1'B 19 ,67 in den in 
perceel •. .••• .tmat ,66 geveatl(ldea toin-
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kel u4tsluitend den detaU'handel ,n 
toiletartikelen en parfumerieën ultoef e
nen" Nterwvl h-i; elders in het dubbele 
pand .. . straat 44-46 op eev. kamertje ook 
wel kapperswerkzaamheden verrichtte" 
was njet meer de verkoop ,n het kaP
persbedri,if van de in dat bedrijf overeen
komstig art. 6 sub A 1 Vestigingsbesluit 
Kappersbedrijven 1939 voorkomende ver
koopartikelen" maar maakte" van het 
kappersbedrlJf gescheiden" den daarvan 
onderscheiden bedrlJfstak van den detail
handel in toiletartikelen en parfumerieën 
uit. Aldus icas niet voor en na van een
zelfden tak ·van bedri,if sprake en kan de 
Rechtb. beslissen dat bedoelde winkel 
,pnd.er die omstandigheden niet als een 
,nrichting" u:aarin de betreffende tak van 
detailhandel annez het kappersbeàrlJf 
werd uitgeoefend, kan wOf'den be
schouwd"'. - De rechter kon bewezen 
verklaren dat req. in een inrichting t.a.v. 
het publiek heeft doen aanvangen de uit
oefening van de verkoop van toiletartike
le en parfumerieën" hetgeen .,.,veat,ging 
van een inrichting'' waarvoor een ver
gunning is vereist, opleverde. Req. toch 
heeft in een ,nnchting den omschreven 
verkoop eerst in Aug. 1941 Jl,oen aanvan
gen" ook in den ztn van art. S lid 3 Alg. 
Vestigingwerbod KleinbedriJf 1941" daar 
hij ".,in dezelfde inrichting", zelfs indien 
die verkoop de uitoefening van denzelf
den tak van bedrijf betrof" deze uitoefe
ning langer dan een Jaar had o-?Ukrbro
ken. 18 Januari. 

- Besluit tot toepassing van de Vestigings_ 
wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de 
broodbedrijven (,,Vestigingsbesluit Brood_ 
bedrijven 1949"). 

S. J 47. 24 Januari. Blz. 37. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf l93 7 ten aanzien van de 
banketbedrijven (,,Veatiamgsbesluit Ban
ketbedrijven 194,g"). 

S. J 48. a4 Januari. Blz. 40. 
- Besluit tot t.oepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de 
brood-banketbedrijven (,,Vestigingsbesluit 
Brood-Banketbedrijven 1949''). 

S. J 49. .14 Januari. Blz. 43. 
- An-est van de Hoge Raad. (Besluit Alg. 

Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 art. 
S) - Art. 8" Hd !., van dit Besluit omvat 
mêde de uitbTeidin.g van het in een in
richting uitgeoefende bedrlJf met een 
nieuwen tak van bedrijf. - Venveerder 
heeft welis-waaT "a Hots beslissing in be
roep met uitgelokt, doch, nu hij ,n cas
satie tot venverJring van het beroep heeft 
geconcludeerd, moet hij als de in het on
gel'(/ k gestelde partij in de kosten der 
cassatie worden veroordeeld. 18 Februari. 

- Arrest va,i de Hoge Raad. (Bv. art. 480; 
Besluit Alg. Vestigingsverbod Klembedrl,jf 
1941" art. 8). -In de niet geheel duidelijke 
oven.cegingen der Rb. is te lezen dat de 
Rb. de gegeven v,-;Jspraak doet steunen 
enkeJ hi.erov, dat niet bewezen is dat ge
reqtdreerde Jl,en Kleinhandel ,n consump
tie-ijs heeft uitgeoefend'" door met een 

nieuw artikel - verpakt consumptie-ijs 
- zijn reeds bestaand debiet uit te brei
den. Het Besluit Alg. Vestigmgsverbod 
Kleinbedrijf 1941 gewaagt niet van ~klein
handel'" en de rechter mocht dit in de t.lJ. 
gebezigde woord dan ook in enkel_ feite
liiken ztn opvatten. Niet blijkt, dat de 
rechter beslissende als voormeld aan 
.,.kleinhandel', een betekenis heeft gehecht., 
welke met dit woord onvereniObaar ia, zo
dat de lezing van de Rb. moet worden ge
eerbiedlgà. In de t.lJ. icordt nu wel de 
kleinhandel in consumptie-ijs J:en tak 
va.n bedrijf" genoemd - welke woorden 
wel in voornoemd besluit voorkomen. en 
dan ook in de t.l.l. in dezelfde betekenis 
zijn te verstaan als het besluit daaraan 
hecht - maar deze aanduiding, in de t.l.l. 
voorkomende naast het als voormeld feite
lijk telastegelegde, mocht door den rechter 
als van zutver rechtskundi.gen aard" en 
dus zonder zelfstandige betekenis word.en 
aangemerkt. De rechter, het feitelijk te
lastegelegde als voormeld niet bewezen 
oordelend kon oan de vraag of dit telaste
gelegde,,een tak van bedrijf"'u;as in rechts
kundigen zin niet toekomen. - Anders: 
Adv.-Gen. Hoo11kaas. 10 Mei. 

- Besluit tot toepassing van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
lederwarenambacht (,.Vestigingabcaluit 
Lederwarenam bacht 1949"). 

S. J 443. 24 September. Blz. 939. 
- Besluit tot toepassing van de V estigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de 
electrotechnische bedrijven (,,Vestigings
besluit Electrotechnische Bedrijven 1949"). 

S. J 444. 24 September. Blz. 941. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de 
Kleinhandel in textielgoederen (,,V esti
gingabesluit Kleinhandel in Textielgoede
ren 1949"). 

S. J 460. 13 October. Blz. 964. 
Visser.ij. 
- Wet, houdende wijziging van de Visaerij

wet (Staatsblad 1931 No. 410). 
S. J 272. 24 Juni. Blz. 383. 

- Besluit, houdende. nadere wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 4 Juni 1932 
(Stbl. no. 235) tot vaststelling van de 
grenzen tussen kust- en binnenvisserij en 
van de wateren, waarin kustvisserij wordt 
uitgeoefend. 

S. J 433. 17 September. Blz. 922. 
- Besluit, houdende aanvulling van het 

Reglement voor de stuurliedenexamens 
Zeevisvaart, Stbl. 1947, no. H 443. 

S. J 454. 4 October. Blz. 958. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Bij

zonder Visserijreglement voor de Afgeslo
ten Zuiderzee (Staatsblad 1932, No. 315). 

S. J 494. 5 November. Blz. 994. 

Vleeskeorlngswet. 
- Besluit, houdende nadere voorziening 

betreffende de vleeskeuring. 
S. J 16. 8 Januari. Blz. ao. 

- Besluit houdende nadere voonchriften 
voor de opleiding van hulpkeurmeester 
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van vee en vlees voor de binnenlandse 
1 vleeskeuring. 

S. J x7. 8 januari. Blz. u. 
- Besluit houdende nadere voorziening be- · 

treffende de vleeskeuring. 
S. J x47. a8 Maart. Blz. x86. 

- Arrest van de Hoge Raad. (Bv. artt. !61., 
850; Vleeskeu.ring.awet 8. 1919 No. 5!4" 
art. 40 J. ,- Weliswaar is het voor het te
lasteleggen van een feit" om op te leveren 
een der in a.rt. 40 Vleeskeuringswet 8. 
1919 No. 5!4 genoemde handelwijzen met 
betrekking tot .vleeswaren" die bereid 
Z'(fn in strijd met de voorschriften van den 
algemenen maatregel van bestuur" be
doeld in art. !., tweede lid''., met het oog 
op de in die voorschriften gemaakte on
derscheidingen onontbeerlijk aan te dui
den welke soort of soorten van verduur
zaa~d of toebereid vlees het betreft. Die 
aanduiding heeft echter ongenoegzaam 
belang, en het aan genoemde wet ont
leende woord .vleeswaren" biedt een vol
doende feitelijke omschrl.jvig" daar waar 
het slechts er om gaat te toetsen, of in 
een telastlegging een dier handelingen 
t.a.v • ..,vleeswaren, die bedorven of op an
dere wijze ondeugdelijk geworden zijn" 
vervat is. De onderhavtge t.l.l. omtrent 
welker strekking in beide feitelijke in
stanties ook generlei twijfel gerezen blijkt 
t~ zijn" voldoet àan ook aan de eisen van 
art. !61 Bv. tA.nders: Adv.-Gen. Lange
mei,Jer). - Art. 40 Vleeskeu.ringswet B. 
1919 No. 5!4 bedoelt met ,..vleeswaren, die 
bedorven of op andere wijze ondeugdelijk 
geworden zijn", niet twee elkaar uitslui
tende begrippen" doch vleeswka("en, die in 
ondeugdelijken toestand verkeren., 't zij 
ze nu door bederf dan wel op andere wijze 
in dien toestand zijn geraakt. Derhalve 
kon de rechter" zonder omtrent die wijze 
van ontstaan van den betreffend.en toe
stand te beslissen" op voormelde telast
legging bewezen verklaren en qualiftceren 
als in het vonnis is geschied. 

8 November. 

Voedselvoorziening. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Bv. art. 

450; Org.l>esl. Voedselvoorz. 1941" art. 18; 
Besl. Ber. Eoon. Deltcten art. 1). - De 
oplegging van stra.f op· het fo art. 18 Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
omschreven ,.,.in strijd handelen met een 
bij of krachtens het OrganisfJ,tiebeshut 
Voedselvooniening 1941 vastgesteld 1X>Or• 
schrifi-' berust op a,rt. 1 Besl. Ber. Econ. 
Del. Uitvoerige uiteenzetting van de ge
schiedenis der sanctie op genoemd straf
baar feit. - Op ingekomen schriftuur" 
welke een advocaat heeft ondertekend 
zonder te stellen dat hij tot luw,r indie
ning bepaaldelijk was gevolmachtigd en 
zonder dat van een bijzondere schrifte
Ufke volmacht blijkt" kan geen acht wor-
den ge.slagen. 8 Maart. 

- Arrest van den- Hooen Raad. (Organi
satiebesltut Voedaelvoomemng 1941 artt. 
1, ! en 13). --Ook de handel in een be-

u.,erkt product van den landbouw kan" in
dit n.l. ook dàn nog een product van den 
landbouw blijft" tot het gebied der voed
aelvoordening" als bedoeld fn het Orga
nisatiebesluit Voedsel1X>or.riening" beho
ren. - Art. !., lid 5" Besluit instelltng 
bedrl.jf sorganisatie akkerbouwproducten 
van !JO Maart 194! komt niet op den m 
het middel aangevoer-den grond in striid 
met het Organisatiebesluit voedselvoor
ziening, - Als handelaar fo vlaslint (be
werkt vlas) en bewerkte vlasafvallen is 
eiser werkzaam op het t1e'bied" waarvoor 
het Bedrl.jfschap voor Vlas en Hennep is 
ingesteld. - Art.!, lid 3 onder!., spreekt 
van vakgroepe-n, van handelaren op het 
gebied der voedselvoor.riening. Het i8 dus 
niet de vraag, hoe een vakgroep in de 
organisatie van het Besluit !06/1940 (z.g. 
w oltersom-organisatie) is geclasseerd, 
maar alleen of de in een vakgroep geor
ganiseerde handelaren al dan niet op het 
gebied der voedselvoor.riening werkzaam 
zijn. - Toewsselijkheid van art. 13 Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening. 

11 Maart. 
Vogelwet.. 
- Besluit, houdende nadere aanvulling van 

het Vogelbesluit I937• 
S. J I8. IO Januari. Blz. ax. 

-A"est van de Hoge Rood. (Vogel-wet 19!16 
art. !8). -Verbeurdverklaring van leven._ 
de vogels is ingevolge de Vogelwet 1936 
geoorloofd te achten. S Mei. 

Vogelziektenwet. 
- Wet, houdende bepalingen tot wering en 

bestrijding van besmettelijke vogelziekten. 
(V ogelziektenwet). 

S. J 585. 22 December. Blz. 1117. 

VolksgeZ-Ondheld. 
- Besluit tot intrekking van artikel 2 van 

het Koninklijk besluit van 23 Januari 
1946 houdende vaststelling van een rege
ling 'betreffende de verbindende kracht 
van enige bezettingsregelingen liggende 
op het gebied der pharmaccutiache in
spectie van de Volksgezondheid, (Staats
blad No. G 20). 

S. J 212. 20 Mei. Blz. 314. 
- Besluit, betreffende hernieuwde inwer

kingtreding van enige artikelen van de Wet 
genees- en tandheelkundige voorziening 
burgerbevolking, Staatsblad 1947, No. H 
388. S. J 567. 20 December. Blz. 1047. 

Voorzle~ingen onder vijand aangetroffen 
goederejn. 
- Besluit tot aanwijzing van het beroeps

orga~ als bedoeld in artikel 5, lid l~_van 
de Wet voorzieningen onder de VlJand 
aangetroffen goederen, Staatsblad 19471 no. 
H 133. 

- S. J 453. 1 October. Blz. 957. 

Vorderingen. 
- Wet houdende vaststellingen van de 

heffing van een retribu?e ovC:r de vor
deringen en aanspraken m de zm van het 
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Koninklijk besluit van 6 Maart 194a 
(Staatsblad No. C x8). 

S. J 7x. 16 Februari. Blz. 78. 

Vorderlngsbesluit 1940. 
- .A.rreat van de Hoge Raad. (B. W. artt. 

651" 65!; Alg. Vorderingabeshnt 1940 art. 
6). - Eis in kort geding berustend op ! 
gronden. Preaiàent oordeelt het n«et op 
siln weg te liggen den 1en grond te onder
sweken en wijst den eis op den Zen grond 
toe" Hof beoordeelt 1en grond en bekrach
tigt, deze juist achtend, het vonnw. - De 
bewering" dat tegen de besHaamg van den 
Preriàent omtrent den 1en grond geen in
mdenteel appèl zou ziin ingesteld, m'8t f6'
teliJken grondslag. - De rechter vermag 
te beoordelen" of de vordering krachtens 
dit · Bealuit rechtmatig '8" d.w.z. of z(i 
wordt gedekt door de bevoegdheid, welke 
in dezen door het Besluit aan de vorderen
de autoriteit i8 toegekend. - De atelHng 
dat vordering slechts mag geschieden 
wegens Jl,e buitengewone omata.ndighe
den"., i8 onjuist. - De vraag of in een 
gegeven geval de vordering in overeen
atemming i8 met het algemeen belang" 
staat welisu.uar in het algemeen ter be
oordeling van de vorderende autoriteit en 
is dus aan net oordeel van den rechter· 
onttrokken" doch voor tussenkom.at van 
den rechter is niettemin plaats, indien 
deze zou bevinden, dat die autoriteit ken-
11.ell,ik voor een ander doeleinde heeft ge
vorderd dan waarvoor haa.r die bevoegd
heid ia gegeven, of wel ind«en d«e vorde
ring als een daad van willekeur ware aan 
te merken" d.w.z. in redel(ikhe(d niet in 
overeenstemming met het algemeen be
lang kon ZQn. - Het Hof heeft blijkbaar 
het eerate hier aanwezig geacht. - 'a Hof 8 
beaHa,tng liJdt echter aan zodanige on
doorzichtigheid.., dat zij niet geacht kan 
worden naar den eis der wet met redenen 
te zl,Jn om.kleed.. - Mw(i kend de Proc.
Gen. Berger. 14 Juni. 

Warenwet. 
- Besluit tot nadere w13.ztgmg van het 

Mcclbealuit (Staatsblad 19a4, No. 313). 
S. J 50. as Januari. Blz. 47. 

- Besluit tot wijziging van het· Bierbesluit 
(Staatsblad x9:i116 No. a8o). 

S. J 6g. x4 Februari. Blz. 77. 
- Besluit tot nadere wijziging van het 

Jam-limonadebesluit (Staatsblad 1937, 
no. 854). 

S. J. 100. as Februari. Blz. 144,. 

- Besluit, houdende vervallenverklarin" van 
het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
van 26 November 1943 (Ned. Stct. van 
31 Januari 1944, No. 21), tot tijdelijke af
wijking van de bepalingen van het Wijn
besluit (Stbt 1929, No. 137). . 

S. J 247. 10 Juni. Blr;. 344. 
- Besluit tot wijziging van het Kapok- en 

beddegoedbealuit (Stbl 1930, no. 65). 
S. J 253. 15 Juni. Blz. 346. 

- Wet, houdende vervallenverklaring van 
het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
van 12 April 1943 (Nederlandse Staats
courant van 27 Mei 1943, No. 102) tot 
aanvulling en wijziging v~ het Wasmid
delenbesluit (Staatsblad 1925, No. 345). 

S. J 284. 2◄~ Juni. Blz. 521. 
- Besluit, houdende wijziging van het 

Koninklijk besluit van 26 Maart 1921 
(Staatsblad No. 638), tot aanwijzing van 
de artikelen, welke volgens artikel 1 van 
de Warenwet (Staatsblad 1935, no. 793) 
zullen worden beschouwd als "waren" in 
de zin dier wet. 

S. J 301. 4 Juli. Blz. 537. 
~ Besluit tot wijziging van het Honingbe

sluit (Staatsblad 1925, No. 352). 
S. J 302. 4 Juli. Blz. 538. 

- Besluit tot va■tstelling van· een nieuw 
Algemeen Besluit (Warenwet). 

S. J 306. 11 Juli. Blz. 548. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit op 

vaste melkproducten (Stbl. 1932, no. 57) 
en tot vervallenverklaring van het besluit 
van de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken van 21 April 
1944 (Ned. Stct. van 6 Juni 1944, No. 108), 
houdende wijziging van het Besluit op 
vaste melkproducten {Stbl. 1932, no. 57). 

S. J 339. 26 Juli. Blz. 568. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Sui

ker- en stroopbesluit (Stbl. 1924, No. 96). 
S. J 385. 12 Augustus. Blz. 814. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Kaas
besluit (Stbl. 1927, no. 396). 

S. J 439. 21 September. Blz. 930. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Jam

limonadebealuit (Stbl 1937, no. 854). 
S. J 440. 21 September. Blz. 930. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 14 
en 15 der Warenwet, Staatsblad 1935, no. 
793, op modelmelk. (Modelmelkbesluit.) 

S. J 441. 21 September. Blz. 931. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Melk

besluit (Stbl. 1929, no: 43). 
S. J 442. 22 September. Blz. 934. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Con
sumptieijsbealuit (Stbt 1934, no. 240). 

S.J. 446. 28 September. Blz. 949. 
- Besluit tot wijziging van het Broodbesluit 

(Stbl 1925, no. 478). 
S. J 455. 7 October. Blz. 958. 

- Besluit tot hernieuwde afkondiging van 
de tekst van het Suiker- en stroopbesluit 
(Staatsblad 1924, No. 96). 

S. J 459. 13 October. Blz. 961. 

Waterstaat. 
- Besluit houdende bepaling van de datum 

van inwerkingtreding van het Koninklijk 
besluit van 7 December 1948 (Staatsblad 
No. I 535)1 tot hernieuwde vaststelling 

• van de inrichting van de RijkswaterstaatB
dienst als bedoeld in artikel 5, tweede li~ 
van de Waterstaatswet xgoo. 

S. J 43. ao Januari. Blz. 36. 
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- Wet, houdende overneming in beheer en -
onderhoud bij het Rijk van havens en 
havenwerken in de gemeente Medemblik. 

S.J. 14- 16 Februari. Blz. 80. 

Waterstaat.trwet. 
- Wet_ houdende overbrenging van twee 

tochten onder de gemeenten Capelle a/d 
IJBSel en Nieuwerkerk a/d IJasel in be
heer en onderhoud bij de Polder 1,Prins 
Alexander''. 

S. J 97. as Februari. Blz. a64-
- Koninkli,lk Bealuit. (Wet houdend aJ.ge

mene regels Waterstaatsbestuur art. 19). 
- Na de aanl.eg van de nieuwe. verharde 
reed zal het betrokken perceel. dat oor
spronkelijk langs een onverharde reed uit
weg had naar een openbare weg~ geheel 
langs een verharde weg te bereiken zijn, 
zodat het dus zeker gunstig gelegen is. -
Het argument. dat alleen het voorste ge
deelte gunstig en het achterHggende twee 
derde gedeelte ongunstig Hgt, kan niet 
aanvaard worden, al ware het alleen reeds 
daar zul:ka zou moeten leiden tot het mede 
onderverdelen van de overige percelen en 
het invoeren van eenmeer gedifferentieer
de onderscheiding. Hee perceel, aangeala
gen voar 5 % der kosten, '8 zeker niet te 
hoog aangeslagen, nu de uitweg van ap
pellant 1 % van de totale lengte der onder 
het waterschajJBgezag gebrachte wegen 
bedraagt. B6 September. 

- Koninklijk Besluit. (Wet houdend alge
mene regelen Waterstaatsbestuur art. 

· !4). - Ten onrechte '8 aan appellant ver
gvnn:ing geweigerd tot omlegging van 
enige -waterleidingen,, u,elke omlegging 
noodzakelijk is voor een goede ontwikke
ling van een vogelbroedgelried" dat wel 
door de oorlog heelt geleden. doch niet al8 
zodanig is teloor gegaan en zich kan ont-
1mkkelen tot een waardevol vogelbroed
terrein, en dat reed8 thans '8 opgenomen 
m de ontwerplijst van beschermde gebie
den van de Rijksdienst van het Nationale 
Plan. Het afwijzend besluit van het wa
terschapsbestuur op het verzoek om ver
gunning is derhalve in strijd met het al• 
gemeen belang. $8 November. 

- Wet tot wijziging van de Waterstaatswet 
·1900 ten aanzien van de regelen betreffen
de de buitengewone riviercorrespondentie. 

S. J 620. 30 December. Blz. 1239. 
- Wet tot wijziging van de wet van 19 Juli 

1881 (Staatsblad No. 129), houdende o.a. 
overdracht der werken en goed.eren van 
het kanaal van Steenenhoek aan het wa
terschap van de Linge-uitwatering en ver
zekering van een jaarlijkse bijdrage uit 
's Rîjks kas, en tot overbrenging van een 
nog bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnd gedeelte van genoemd kanaal in be
heer en onderhoud bij het waterschap van 
de Beneden-Linge. 

S. J 621. 30 December. Blz. 1240. 

Watervoonlenlng. 
van 19 Maart 19u (Staatsblad No. 631), 

- Wet. houdende intrekking van de Wet 

tot beachikbaaratelling van een renteloos 
voorschot uit 's Rijks kas ten behoeve 
van de N. V. Waterleidingmaatschappij 
,,Noord-West-Brabant" te Oudenbosch. 

S. J 76. 16 Februari. Blz. 116. 

Wegenbelutlng. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 17 Juni 1932 (Staatsblad no. 
302), houdende vrijstelling van wegenbe
lasting voor in Oostenrijk wonende of ge
vestigde houden van motorrijtuigen. 

S. J 470. 22 October. Blz. 981. 

WegenverkeersreA"eDng. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Sv. artt. 359., 

4/BS; Wegenverkeersreg. art. 18). - De 
Rechtbank heeft t.a.v. de door haar ge
bezigde bewijsmiddelen overwogen, dat zl,J 
uit het vermeti{Jde vonnis overneemt de 
inhoud van de als bewijsmiddelen gebe
ftgde verklaringen van de getuigen en 
vèrdachte. De aantekening van het mon
deHng door den Ktr. gewezen vo,in'8 be
vat echter den inhoud dezer bewijsmid
delen niet., ~odat de Rechtbank deze daat-
vtt met kan overnemen en haar vonn'8 
du njet voldoet aan den op stralfe van 
nürttghmd gestelden eis den inhoud van 
de bewijamiddelen te bevatten, - Adv.
Gen. Langemeijer: Het voorschrift van 
art. 18 ,ub /B behoeft een inperking van 
21,Jn al te ruime bewoording. RedP.liJke 
toepa,s8'ng 'Verkrijgt men bij de beper
king ..,-wanneer redel;Jkerwvze een botaing 
is te verwachten~ indien met de van HnkB 
komende voorrang 1Jerleent". Die beper
king to0rdt uistekend uitgedrukt door de 
to0orden .oeliJktiJd.ig of nagenoeg gell,Jk
ti;dlg • naderen'•. die natuurli,jk alleen ,,,. 
een beJ,aald verband waarin zij zi;n ge
bnukt een duideli;ke betekenis hebben. 
( Door H. R. niet beslist). 1 S Febnuiri. 

- A.rre.tt van den Hogen Raad. (81'. art. 
388; Wegen-verkeersregeling art. 10). -
Het gebod van art. 10 Wegenverkeers
regeHng om links in te halen kan wor
den overtreden niet alleen door rechts ,n 
te halen, maar ook door rechtuit te .,-ij. 
den.; de Rechter heeft blijkens de be
u,ezen-vef'klaring dit laatste ge,xu te de
zen aan,vez,g geacht. - De omstandig
heid, dat het slachtoller als voetganger 
zkh op de rijbaan. be~ vermocht d6 
strafbaarheid- -van het feit niet ter zijde 
te stellen. - De tDetteliJke voorschriften 
omtrent het bewijs zi;n slechts gegeven 
met betrekking tot de vraag" of het te
lastegelegàe bewezeta is te achten. 

1 Maart. 

- ÄtTest van de Hoge .Raad. (Br. artt. 350.,, 
858; WegenverkeeraregeUng art. 13; Mot. 
en R.~.Beg1, art. 73). - Doordat een 
rechter verklaringen van verdachte en een 
getu,ge en den ,nhoUà van. proceBBen-ver
baal nlet tot Aet beu,"Üs doet medewerken, 
kan op zichzelf gee11, enkele wetsbepal,ng 
gesohonden zijn_ - Het middel bedoe1t er 
over te klagen" dat geen rekening zou zijn 
gehouden, met afwezigheid van alle schttld 



97 ALPHABETJ.SCB BBGISTER 1949 w 
bij reatifra.nt. 011 :rodanfl}e a.ftDelJltJ'h,efà ia 
evenwel ter terechtzittfRIJ van den Kan
tonrechter geen "beroeo 11eàaan, Ter zit
""" oon de Rechtbank fa ten ~e alechts 
aattl}e'OOerd .,dat verdachte 11een 'OOOrn:a.no 
ko-n -oerlenea" daar hij of) het venmfu'n11s
punt v;egens de Jaeeraende dti'8temia en 
-m.iat het verkeer Za.n11• de hoofdweo niet 
kon .,.,_.... De in het middel -verm.elde 
llf'OM" dat de awdere atito te anel reed" ia 
du.s nfet aange,,oerd; de atadenf in het 
meddel t1erm.elde" en fn ai,s,t!l aa.noevoerde 
Qf'Off4,., ,,. door de .Rechtb. 11emotiwent vet"

worpen.. - In de overwel}ino der Recht
bank dat men J:01Gn11 men weoena weera
omstandioheden · er niet •eker van ia het 
ooor,chrift van art.1.S Hä 1. der We11eniver
lceerare11eliao te kvnnen nokowwm.., oon 
het o,,,-ldden van de h,oofdverkeerBWelJ be
lliOort af te den", fs strl,ld met het all}e
meen ooorachrift oon art. 1.8 Hä 1. W e11en
verlceerare11eHnu met te a,&en" daar de 
.Rechtb. aldiu, skchts 011en»ooo 1DGartoe 
de nakoming van dat 1JOor•c1'rilt de7l u;e11-
ge'i,,,.ike,- onder de IJBIJ61Hffl, mnatandto
l&edeft. noopte. - De beJJOHno 1'Gfl. en. 78 
Jid, M. en R..ret,l. ktm" daaroeiaten of e(I" 
nu art. ,1 Wegewverkeerllt'egelintJ art. S -"· 
en B.regt buiten. werldng geateld ~lt. 
4a Wijven oelden" hfer in oeen 11eval toe
J10,Blrin11 vinden" daar van den door den da.
der aannemelijk te maken stratu,tshd
,.noagron4, dat hij de na.derin11 van den. 
bestu1'rder van het motorrijtu"1" waar
voor hil den doorgafl.l} vr4I had moeten la
ten" met heeft kvnnen bemerken" 11een 
.af)f'Q,ke kan ;ddn" i,a.gevcü de dader bij h8' 
noderea oo.n het JJl'M 1Xffl -veren«om11 van 
10e11e,a. reeda moeat ksef!en da.t elk ~-
1R6f"ke,a. van flOàerenä 'Dffkeer· wa.a vlt11e
.alote,i. Zwks waB het l}evtll 1JOll}et1a reQ •• 
•u hij 011 oronà -van J1,e heeraffflde d1"ater
nia en tnüt"' .. die hf kende en du in zijn 
gedf"GIJ '8 acht te nemen 1&aä" betoogt dat 
Ai# op "6t 1Hwmdoint18JM'nt ,,11ee11 ooorra,,g 
kon verle1&en''., '6D.r MJ .,.het verkeBr lanos 
de 'h,ooftiweo nief kon den"", ( .A.fUiers: 
.A.dv.-Geta.. Lanoemeijer" die meent dat 
nader tUent onderzocht of req. de andere 
a1'to kon den in verband met de ,melheid 
van die andere aato). S M d. 

- .A."'8Bt van de Hoge Raad. (Bv. art. 161; 
W e11ewuer-keersreoelin11 art. IJ. - Het ril
den met een motorrl,ft1ff11 dtmr• door een 
colonne acl&oolkinderen" u:elke doende s,Jn 
den. door dit motorrijttdl} te 1JOlgen rl,lbaan 
011 een ~noBfll'•t 11an we11en over 
te dekeft, kan het -oerkeer m l16'0Gar 
brea11n" en ia du oi, 11rond 11an, het be
s,aalde bv an. 1 r. U Weoe,werkeerare
.oeHn.o stf"afbaar. onal1&4nkelijk van de 
waag wie het recht van ooorn:a.n11 had. -
Z4.e tie conclu.rie van A.dv.-Gen. Lafl,IJe
mefder over de met1wde vati teltUteleogen" 
waarbij men een b(fzonderhdd we11laat" 
die m het algemeen, van belano &al s,Jn 
maar dfe men in concreto eonder bela.tno 
acht [n.a.v. t.U. da.t verd. clwa.rs door een 
colonne kinderen 1008 gereden, 'lef"Will n~ 
1(,-aB ,vermeld dat, nada-t 1'6t"cl voor een 

rood Hcht had staa.• wsehten" d't licht op 
groen versf)f"O'ft.lJ, waarna oord. zwh ge
reohff11d achtte door te rl,làen], S MeC. 

- An-est van de Ho11e .Raad.· (Bv. artt. 888., 
389; We11enwrlceerareoelin11 art. 1.J. -
Rea. stelt dat de filknl,-eo .A.mhem-Nij
me11en - welke" naar ook de ..Rb. aanneemt 
1JOor:rien ia van verkeeraborden met fitJti-Vr 
No. 7-t def' MJla.tJe VerkeerBtekena en Ver
keerlrinstallaties en op welke we11 derhalve 
tiitsluitend van moto'"'1ftui11en ma11 wor
den gebruik gemaa.kt - ntet u een -voor 
het _,algemeen verkeer' openstaande rll
weo" maar de term all}emeeft 1Jerkeer" ala 
ooorkomenàe fn art. 1. der Wegenver
keersregelinl}, verkJarin11 der uitàruk~nlJ 
wegen" kan slechts doelen op het oorkeer" 
dat elk en een "311elijk vrijstaat, met fn
achtnemfnl} van wat met betrekking tot 
het gel>rufk van q,en u-e11 door het bevoegd 
geza11 '8 ooor11eachreven. - Het staat uft
aluftend aan den ·r echter" d'e ooor de Id
ten oordeelt of hit verkJarinoen van ter 
dttintJ gehoorde oetuil}en al dan niet tot 
bewii• zal doen dtenen. - In de toeHch"nlJ 
WOf'dt gekJaagd dat 1"t JW opname van 
den weo in qtaaeaffe In het 1UJkawe11en
p1an• .. slecht• %01' kvnnen blijken, dat de 
autoweg .Am.hem-Nijmel}en een. rilkaweg 
was" waarvan echter ter zitting ntet ia 11e
bleken" maar deze klacht kan reeds hierom 
nfet slaoen" omda.t de rechter met zodamtJ 
feit uft 6'oen wetenaohap bekend kan ~ijta.. 

!8 Juni.. 
- .A.n-est van de Ho11e Raad. (PoHNere11le

ment 011 de 10e11en in Noord-Bra.bant" a.rt • 
5). - De Woonwagenwet 1.918 8. No. ~•. 
100Grin over andere belan11en wordt 11e
'IDDflkt" geeft l}een 1JOorachri/ten omtrent 
liet ondenoerf) gere11eld in het verbod van 
art. S nb d van het Pol.reglement 011 de 
wegen ( om woonwagens te laten. verbli#
-ven oi, wegen en 1J08'1)(1den, hunne ..,bef"_ 
men of zijkanten daaronder begrepen). 
Echter de We11enverkeerwe11eH1'-o te •
men met de M.- en .Rijtmel10et in de krach
tens deze wet 11e11ewn ooorschriften -
voorzover nfet in11evol11e art. -U der rege
Hn11 buften wer1dn11 11este"là - welke 10et
telijke ooorschriften van toepaalring zijn 
op de we11en met fnb611ri11 van de benn,en, 
behelat l>lijkefta art. 38 der Wegenver
keerare11eHn11 bv uftshdtin11 de reoeHn11 
11an het verkeer lan11• den wel}, waarmee 
dan ook 1JOorachri/ten l}egeven zl;n om
trent 11,etzei/de onderwerp dat doot- het 
reefU meer 11mioem.de -verbod 'Van art. 5 
werd l}er'ellel4. Terecht ia art. ti aanhef en 
nb d niet langer verbindend verklaard 
door de .Rechtbank. !8 Juft.i.. 

- .A.rrest van de Hoge Baad. (Wege,wer
keerJJreoeHn11 art. IJ. - Het mfddel, stel
le-nd dat de bewezenverklarin11 niet vol• 
doende d1'fàelijke feitelijke oegevens be
vat, 'IDGM'V't wl11t" dat rea. enige bepaUnt1 
der Weoenverkeersre11eHn11 zou hebbeft. 
overtreden., /aalt, daar het bewezen ver
klaarde of) d1'fdelijke v,ij:,e een overtre-
1.Üfl,IJ van art. 1 o.ietJerl. - mt de betDV•-
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middelen kon de rechtbank afleiden" dat 
de snelheid wa.a.nnede req, reed bij het 
naderen van een ,regkndamg ,n schemer
donker te hoog was te achten. - De 
Rechtbank 'heeft verindmd art. 2 aan te 
halen. !5 October. 

._ AJTest wn de Hoge Baa4.. ( Motor- en 
Rijwielreglement a.rt • .i Hd ,t; Wegenver
keersregeling artt. 1" 11). - Art. I lid. ..J 
Motor- en RiJw..reglement en art. 11 lid. ! 
WegenverkeeraregeH11g brengen aller
m,fl.Bt mede" dat de beatuurder van een 
avto" die een voor hem uitrijdende avto 
,nhoalt en ter linkenljde wU voorbijrijden., 
t.o.v. die avto" huHen de beatvurder daar
van tvd,g en OfJ dutdelijke wvze heeft 
blijk gegeven van ft}n voornemen om 
naar linka van richfffl,D te veranderen door 
het uitateken van den Hnker richttng
aanwvzer van dte auto" zl.;nenri;àa voor
rang heeft. Onder tUe omstandigheden le
-vert het ,.gaan paaseren·",. aJs ,n de bewe
zenverklaring wrmeld., ,n het algemeen 
OfJ een gedraging W04rdoor het verkeer 
'3 gevaar kan worden gebracht" behou
defl.B bizondere omata,w.Hgheden" welke 
aan die gedra,gmg het getXUJrlii k karakter 
zouden kannen ontnemen" hoedanige om
standig'heden noch door reo. ter z#lner be
vr(idin.g ~n aangevoerd" doch ~n geble
ken. 8 November. 

- AfTeat van de Hoge Raad. ( Bv. artt, !61., 
.01; WegenverkeersregeHng art. BJ. -
Het gewraakte .,.,teveel"' ,n de t.U. heeft 
betrekking op de ,n de t.l.l. vervatte om
atandigheid, dat de gereqtdreerde als be
stuurder 'VGfl. een auto aanhteld OfJ een 
tegemoet tiide-nàe auto" en. wel OfJ het 
ogenblik dat deze auto het door gereqai
reerde bestuurde motorrijtu,g tegemoet 
ku,am, terwvl als gevolg van dit teveel 
aanhouden wordt vermeld dat daardoor 
het verkeer 011 den. weg ,n getXUJr werd 
gebracht. Aldua ia voldoende feitelijk en 
duidelijk omschreven welke het verkeer 
fo gevaar brengende handeHng den gere
quireerde wordt verweten" waarbij de atel
ier der t.l.l. - daargelaten nu of u,t art. 
!61 Bv. volgt dat ~,t de t.u. moet blijken., 
welk strafbaar feft den steller voor ogen 
atond - onmiskenbaar doelt op een straf
baar feit al• beschreven ~n art. ! Weoen
verkeersregeling. - Rechtba.nk heeft llri
maire t.u. nk«g verklaard en 'Vf"llgespro
ken 'Van aubsid~,re .U. - R,eq_ was te
recht van oordeel" dat er geen voldoende 
grond aanwezig wa, de ,Prima,re t.U. nte
«11 te verklaren. De &chtb. had dan ook 
aan de vraag" of het aub8"Ua,r tela.atge
legde al dan ntet bewe.een was, ,n de be
atredefl. uitspmak n~t toe mogen komeft; 
deze gegeven vrijaf)f"aak" d~ geacht mag 
worden in de schriftuur mede te zijn be
streden" kan n~t ,n stand bi#Jven, 

6 December. 
Wegenwet. 
- Kon,nklijk bealutt. ( .Keurenwet art. ~; 

Wegenwet art. 36). - De beJHJHng in een 
polderkevr: ..,/1,et u wrboden de dijken 

en de met-openbare wegen binnen de fJ0l
der ge'legen met nJ- en motorvoertiugen 
te berijden" anders dan door of ten be
hoe-ve van ,ngelandefl.•• is ala een gedeel
telijke gesloten1'ef'klaring van wegen ,n
het belang 'UGn hun ,n.ttandhoud,ng en 
bndkbaarhefd aan te merken en "betreft 
derhaltJe een l)Unt" woaromtrent" ftJ het 
dan ale.chta ten aaflden van motorijttd
gen" bij het Motor- en Bljwtelreglement 
u wor.rien. Derhalve is deze bepal,ng ,n 
atnjd met art. 3 lid 1" der Keurenwet en 
kan hie""t dua geen bef)erking van het 
ge"bndk der u-even voortvloeien" cUe ten. 
onrechte tn de legger is OfJgenomen. 

5 Februari. 
- KomnkllJk Besluit. (WegenU,-ef art. 9). 

- Terecht heb "ben Ged. Staten een ra.ad,. 
beslu,t tot onttrekking van een voetpad 
aan het openbaar verkeer goedgekeurd,,. 
daar die onttrekking wen.teHjk '8 te ach
ten -voor de "'8t van de begraaf,,Zaata, 
wa.arofJ dch een gedeelte van het pad 
bewndt. tenmJJ hierdoor de belangen van 
a11pelienten (daarin bestaande" dat lriJ 
voor kerkbezoek genoodzaakt zouden atn 
om te loPfffl) ntet zodan,g worden ge
achaad. dat tUt o,noeegt tegen het a.a.n de 
onttre~ng verbonden voordeel. 

11 MaartL 

- Kon,nkllJk Beslutt. (Wegenwet art. 4 Ie 
lid sub 111). - De ofl.àerha1Jige afK)orweg
overgang u door Ged. Staten ten onrechte 
,ngevoJge art. -6 lid 1 sub 111 ala oi,enbaar 
aan.gemerkt" aangezien deze overgang te 

. allen tilde een doodlopende weg is geweest 
en m de zakelijke beachrij'Vtng van het 
ont'IDef'P voor de aanleg van de apoonoeg,,. 
goedgekeurd '3 1883. ia -vennefd" dat voor 
het behoud van de paasage over de 1Jetref
fende weg, ,fld'en. zulks gevorderd arov 
worden" een J>Brticultere o-venoeg zov 
wonie. gem,a,okt" hetgeen ook mden:laad 
u geachf.ed.. mt eea en ander volgt de 
aan,oijdng dat het weggedeelte ntet tot 
openba.re weg '8 beatemd"terwvl u,t de om
atand,ghefd" d,Q,t het weggedeelte van ouds 
voor ~der toegankelijk ia geweeat" ge
voegd bij het fett'., dat ,n een oude kadas
ter1oaa.rt de weg ,s voomen va.n de aan
du'<.Ung O.W.,. niet het tegendeel voort-
vloeit. zo Mm. • 

- Kon,nkllJk bealvit. (Wegen.wet art. ,t). -
Noch het workom.en van een voetpad" 
da.t reeda sedert twee eeuwen een pad '8 
geweut" dat al.a buunoeg toegang gaf tot 
enkele boerderfen. .. 011 een. legger van 1894" 
noch het beal1"t van het gemeentebeatvur 
'Vaft 19,61" waarblJ. aan onderhoudapifch
tigen een Ja,a,rlljkse aubBidie uerd toege
kend" let,e,-e voldoende grond OfJ om de be
stemm,ng tot openbaarheid van de weg 
door de rechthebbenden aan te nemen. -
Wel komt de onderhavige weg OfJ de leg
ger van 1894 al• voetfJaà voor en het ver
lengde van dae weg 011 de legger van een 
naburige gemeente" maar deze beide om
atand,gheden ge-ven, nog geen voldoende 
aanleid,ng om fJGfl. te nemen. dat eertljd.8 
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de weo reeds tot een openbare weo door 
de ,-echthebbenden zou zin beatemd. 

17 October. 
- Kon.inkJldk Bealuit. (Wegen.wet art. 9). 

- De onderhamge weg" die een karf'e. 
, spoor '8" waarvan een gedeelte boventUen 

als stortplaats voor vuil gebruikt wordt" 
d~t geen publiek belang. Het bezwaar 
van appellant, dat hi.J na onttrekktng -van 
de weg aan het o,>ënbaar verkeer, een 
omweg zal moeten. ma.kela, levert n~ 'VOi
doende grond op om aan de onttrekk;jng 
al8fWg goedkettring te onthouden" da4r 
dte omweg slechts ongeveer 100 M. be
draagt en 01Jet" goed onderhouden Bintel
wegen leidt. 5 December 

- KomnkJf,lk Besh.iit. (Wegen.wet art. 9). 
-'-- Het onderha'IJ'ige voetpad wordt zowel 
door l)laataeUJke bewoners als door toe
riaten regelma.tig gebruikt. Het feft, dat 
een categorie dezer gebruikers met bij 
de gemeenteraad tegen de voorgenomen. 
onttrekking heeft gereclameerd, doet 
hieraan nün af. De weg, die het ooetpad 
zou moeten vervangen, is een holle weg 
en voor ooetgangera niet zonder gevaa,r. 
Terecht hebben dan ook Ged. Btaten aan 
het raadsbeslult tot onttrekk;jng van het 
pad aan het open.baar 1Jet"keer goedkeu
ring onthouden. 20 December. 

Werkloosheidsbesluit. 
- Besluit tot verdeling over de betrokken 

gemeenten van het subsidie, dat .zich in 
de ontbonden werklozenkassen bevond, op 
een van artikel 16, lid 1, van het Werk• 
looeheidsbesluit 1917 afwijkende wij.ze. 

S. J 146. .a8 Maart. Blz. 185. 
- Wet tot verplichte verzekering van werk

nemers tegen geldelijke gevolgen van on
vrijwillige werkloosheid. (Werklooeb.eida
wet). 

S. J 423. 9 September. Blz. 887. 
- Besluit, houdende gedeeltelijke inwer

kingtreding van de Werkloosheidswet, 
Staatsblad 1949, No. J 423. 

S. J 465. 17 October. Blz. 97'1. 

Winkelsluitingswet. 
- Arreat VUA de Hoge Baad. (Winkelahd

tingswet 1930 B. 460" art. 8). - De u.-oor
den. ..geringe eetwaren.»., voorkomend in 
het tweede lid van art. 8 Winkelslvttings
toet 1930 B. 460 zijn naar het gewata,e 
s,waakgebru,k te verataan. Pruimen. ziV,n, 
volgeM dit s,waa.kgebruik, in ieder ge'VaJ 
hedendaags, aJs eetwaren aan te mer~ 
V aatgesteld '8 dat pruimen van een trana
l)Of"triJu,fel per K.G. zijn verkocht en. te 
koop aangeboden, hetgeen reden geeft om 
te a,welcen. van Jeringe>' eetwaren. 

10 Mei. 

Woningwet. 
- KoninkJiJk besluit. (Woningwet art. 1). 

- Door appellantes rechtsooorganger '8 
in 191! met de gemeente een overeen
lcomst gesloten" waaröv aan de gemeen.te 
gronden. worden overgedragen ondet" be
f)(lling, dat de op twee JJffCelen te stich-

ten gebouwen moesten worden geplaa.tat 
m.imtena .j M. achter de gr-enal#ln t1&&ten. 
deze ,Percelen en een straat" doch dat cUt 
niet ~ou gelden ten opachfe van even
tuele verbouw van het toen.m.aHge woon
h1'is van bedoelde rechtsooorganger. De
ze overeen.komat kan, gerekend met het 
«lclstip, waa.ros, zv werd gesJoten en met 
de Bindadien gewflàgde omata~glleden. 
voor de gemeente geen belemmering vor
men bealviten te nemen" toeJke door Ja.et 
algemeen belang worden geVOf"derd.. Nu 
bovwbeperking door vaatstelling van ge
velrooUijnen ooor ookloen.ing aan de eisen 
van het verkeer nooua.kelfdk '8" wordt 
het beslvit tot VU8tatelHng van dk ge,,el.. 
rooilldnen door het algemeen. belang ge
oordenl, en moet het beroep van appel
lant op bedoelde overeen.komst gebaseerd, 
ongegrond worden verklaard. 

81 Januari. 
- Koninklf,lk bealuit. (Wofllngtcet art. 11). 

- Wel hebben Ged. Btaten na het ver-
at,;/keft. van de in art. 11 le lid gestelde 
term..i,Jn van B maanden ,wg een beaHs• · 
llino genomen. tot ooorwaardelijke go~ 
keuring -van het raadsbeslvit tot 1XU1tstel
Hnq van een rooilfdn, doch voor zoàamge 
beslissing waa geen plaata meer" mi een.
maal Ged. Btaten ,ngevolge uitdrukke-
11,Jke wetsbeJ'J(IJino geacht worden het 
raaàabeslu,t ln .zi,Jn geheel te hebben 
goedgekeurd. - Nv. het gem«ntebe.stuur 
de kenn,sgevtno bedoeld ,n art. 11 Hd .j 
ten aa-Men van de krachtens art. !81 
der gemeentewet in verband met art. 11 
1"1 1 totstaadgekomen. goedkeuring van 
het raaàabe.slttit achterwege heelt Qela.
ten.., '8 appellant, dte geacht kan worden 
in beroep te zijn gekomen tegen. laatstge
noemde goeàkeurino" in :rijn beroep mat
wnkeJI.Jk" daar de ln Hd 3 gestelde ter
mijn van !O dagen geeMàns u.Usluit de 
bevoegdhe(4 om v66r die termijn in be
roep te komen. 81 Januari. 

- KomAklldk bealuit. (Womngwet art. 86). 
- Op de offderha'fJIQe lHJkltweg rijn van 
toepa.aaing de beJ'J(IJ,ngen. van de ver. 
loeernret tegen lintbebouwing, krachten. 
welke het uitwegen (behoudens ont'Mf
fing) ia verboden.,. terwill de bov'ID'Vef'Or
dening voor het oprichten van een U.-O· 
mng of andet" gebouw ala vereiate atelt 
te hebben van een 1"tweg naar het plaat
selijk net van verharde wegen. Deze be
palingen geven voldoende waarborgen ten 
aanrien van verkeersbelangen op de 
RA,fkllweg. In de hemenin.g van het VU
bretd,ngsplan is voorts zoveel mogeHJk 
met deze belangen rekettlfl.11 gehouden.. 
doordat langs de Bijksweg geen rooilldn.en 
~n 1XU1tgesteld" maar op een open strook 
van BO m. breedte ter weerszijden van 
deze weg niet gebov'Wd mag worden. • 

!! Februori. 
-- Kon,nkll.Jk Besluit. (Woningwet art. 86). 

- De atel'ling van appellma.t, dat het 
aanleggen van een sportterrein n,et on.
der de bepalingen der Woninuwet ~ 
'IXlllen, kan met f;ils Ju'8t worden aange-



w ALPHABET1SCII BBGlSTER 1949 100 

Mff~t. door Qef'm 8"ûle bei,aNttg der wet 
ee" ,:oda,11,ige be,,erkmq van de m.ooelC,k
Jaaten om aa11 terreineft een dusdantge 
1,eatemming te- geveft '11.Jtotidt. Integen
deel Aeeft de sce,um,er in 1911 de woor
den Jle gf"'Oftd, flfe in de t1Gaate toekomat 
wor de aatllet, 'V8fl •tnltn" gmchten en 
peinen ta b8tnul" wn,ongen door de 
tei,oliffg, dat bij het wtbttMUngafJlan J1,e 
teatemmfng -voor de naaate toekomat -van 
fle ffl dat fJlan le#re~ l1t"Oftd in lwofd
mak 11JOf'dt aa11geu,ea..en""., om zodoewde 
aan een f1fflfl.e opt,Otfltlg ven de be.stewa.
MtftOlfflo~ffJltTldcr n,n toetteJf ke groftd-
•u te ge-wm. 17 Maan. 

- Kon'11,klfk Beal•U. (Woningwet art. 36 
J•. art. 38.) - Aa11g&rien a.n,ella11t A. b\1 
de t1eMeenteraitN geen -.waren heeft m-
11~dientf, '8 hfJ in t&fn l)eroet, ot, de Kroon 
tegen de uoe•keurmD -va11 het t)kl11 door 
Ged. Staten ntet ontvankelijk. - Aan de 
beztNre. vota sjllf)ellGatn B. en C. ka• 
~deelteHlk 1tlOt"de1I tsgf1111.0ffoelwmen. 
ladien o17erigma " d6 vttwerin.o van 
Jtet plaw. 011eVeat'ecMoe acllacle aat1 at,J1el
iat1teft. 100,dt teeoelmleht. mta de ac.ha
flelooufdfft1g bi de •"1'0eritlg IOOf"den 
ger~gäd.. 18 Maart. 

- K0tt.fnlcHJk Bealtdt. (Weftä&gwet art. M). 
- V ol,-ma Aet attl,r~AOas>lGt1 ia ~flou-
""n' von het aan aftf)6llafft toebehm'enà 
~el •ter aogelVk. De ~ .. 11,"'Garvoor 
hij «ut ~d ffl 1,.u tocll.t. kan" oeiet Oj) 

Aet tn dte tijd wn kraMt -,.de aitbm
Mnu•,,lmi., •~ oJa a.•nonnaal wof'de11 be
acltoutOd. N• cloor het otlderfl.s1"Qe jtlan 
1JebOU1Átlg 1'8n Aef s,e,eed Mft" tneM MO
pdijlt k" 11.Beft Mt flOg alecJ&t• •grariacJa.e 
te,(lelfÜ6_., die '91. 1'e'r&ll.ad met de b~De
deldheftl geri11g '8. Derhalve 1naet ioordetl 
e&t1gewo-me11" flat a_pi,ePant 4\0or ~ JJl&t1 
em.atig en alnot"fflGàl tt1 .Vn telma.gew. ia 
geacJtatul en .onlt aa• 1tet l'la•., voono
ver dit liet onderha."Vlg~ i,ereceel bet~t 
goedkeuring ot1fhouden-. - AOA de Îtl het 
renvooi -van de tekemR" wn Ja.et ,.ia,,., m 
'lwofdzaak W01'koffl4'ncie w~u naar 
de bebouwtngnooraenriften wn Ja.et pian 
i,s hoof àz.a,ak lam nog geen goedkeuring 
worden verleend daar de k~u1"'noawor
aohrifte,i nog uei door Ged. State• zl,ln · 
goedgekev~d. 30 Jlei. 

- Kont11klilk leal1&it. (WtmlRgu,et an. NJ. 
- Appella.•I ilm INlont1 eew. m Jaet JJl&n 
ontworpen we11 o-ver ~ perceel" 1DGGf'QJ) 

1t,-ij een. lloO'fft,gaartt ui,ietteert. met wdt-dt 
&afll1eletHI. Aeti,een waerachijnlijk eerat "° 
11erachefdetie }oren 2al ge,cMedfm. 011 g«n 
etikele 'UJldze dotw 1&et plan tDOrden bena
deeld; wanneer te ~r ,td tot aanleg 
vcm de weg zal worden cwerr,ega.an,., zal hij 
een gedeelte -van de boomgaard ku,u,en 
bUjven e:cploiteren en zal de oem.eente nch 
door aankooi, of ontefUening in het bezit 
van de voor wegaanleg en woningbouw 
bes.remde grond, moeten •tellen. in welk · 
11eval aan aJ),,ellant een &61t.oorHJke scha-
4el6osstelltng gettJaarborgd. '8. Het beroep 
-van appeHant wordt der1wllve ongegroft.d 
verklaard.. 1,i ,11'ni. 

- K011,ft1dC1" Bealtdt. (Wonm,01Det art. 11 
J0 • art, 11), - De •• weistaftà8bepaling" C. · 
'" de bouwverordeniffg opgenomen in be
zettb,gatijd bij bealtdt van de toenmalige 
bargemeeater. Dit besluit is een bezet
tingwegeHng aJa bedoeld in art. 11 Hd 1 
11. h. Be.Zvtt bezettit1gffll.aatreoelen" zoal• 
dit art. lvidt dnäa de 1Det -van !7 Mei 1948 
8. I 11 $. De gemeet1tenJad heeft overeen
e~komatig de bedoeH11g -van de u:etgevet',, 
om bel:etttag&t'egelingea door bepaltngeA 
-va11 Nederianu recht te -oen,ri11uen. ge
handeld door de ..,wel•ta•äbepaJi11g" te 
doen ven,allen. Indien Ged. Btatfm" ander• \ 
dan de gemeentenMNI" een nieuwe re11eH11g 
11ootkakelijk achten" kunMn. dl deee 
trachten te benrike• Janus de 11,-eg van 
art. 11 lede" 8 en. 9 der Wot1ingwet. 

12 l1'Ji. 
- Koninklijk BeaJ-utt. (Woningwet art. 37). 

- Wel 1'e1'ben Getl. Staten te,-echt een 
belanghebknde" cüe zich niet met be
zwaren. tot de Baad had gev,ead.. tdet '" 
af• W, hen tngecUeNle bezworen a11tvat1-
11e-n" doch zij 1&.eHen terecht de mogelllke 
benadeHno 1'(l.ft. een eent .Oflder hun aa-n
dtwAt gebracht bela.ng mi de beoordeHn.g 
van het ,ak.111, ftt otJet"'ID6gtng geno,n.en. EeA 
redellllce toepaasiffg -vat1 art. S7 bren.ot • •ede. dat ook miHtatre klaagen i• cHe 
beoortleHng worden betrokken. - De om
standighetd, dat tengevoloe van een oat1-
va.t1~l~ lfl een apt>ellaat aaswedge on
Jvlate worateiling l>ij. de Baad formeel een 
&n4er l>ezWGCJf' -werd, i-nge<Ueu clan later 
bij Ged.. &aten belet tliet" dat dit college 
het it1gelwachte beeUJC.14r ia Ganmerking 
11ee111S" claat- tw wezea iA beide ge-vallen 
hetzelfde ba:waar naar voren ia gebf'GCht. 

!1 J1'lt. 
- Kfl'AtnkJ(,#k Bealtitt. (WOt1,t1gteet art. 86). 

- Terecl&t ta voor de attbreiding der be-
~o.1Át1g de ge~ ofJlouing aat1VCMJrd, 
ook al '8 daaraan het t&Gdeel -verbondeft., 
dat de aan n.pi,eUon.tew toebehMen.de 
boomoaaf'tlen Hllew moeten verdwUtien. 
Echter zal de uitvoering oeleidelij'lc ge
schieden e,e, zal 11.lermee een geruim aan
tal Jaren zl,ln gemoeid" zodat de bezwareft 
minder emattg zullen zl,ln. Bij aa11koop of 
ontefgening zal de schadeloosstelUwg wor
den va,tgeatmd aan de hand -van de gel
dende wetteHlke bepalfngeft; een o~
zoek naar de doeltrelfendheid ttier bei,a
Hnge. u ftlet aan de orde. Tet"eeht '8 der
halve het r,lan door Ged. Staten goedge
keurd. 10 A1'QNtva. 

-Kontnklfk Be.lvff. (Wonfnowet art. 38). 
- Ten owrechte he1'bew. Ged. Staten 
goedkeurit1g onthoudetl aan een 1'ttbref
dingsplan -van een Zandelfu oem,eente op 
grofld dat een voor het stichten -van een 
kerk aangewezen terrein daarvoor n.tei 
geachikt u. daar het is gelegen aan een 
smalle achterstf'G4t, welke niet voldoen.de 
rutmte lnedt voor het voorrvden van ril
ttdgen, Nv de atroat tot 9,75 m. verbreed 
ml worden en v6ór het kerkgef)ovw een 
tX>Orte,-,,efn van 10 •· lweedte en IS m. 
letlgte geproJecteenJ ta. moet dit 1,e%1t,-aar 
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ongegrond wOt'den oeacht. - Hoewel het reeda toen B. e• W . de 1"oonrui1,1te 1)(1.11. 

terrein voor een kerkgebouw van btjzon- den. een -vordm"den en aan den ander ren 
cl.ere waarde en ffl.otHl.mentaal karakter oebnlike gGVen" aanwezig wreA en naar 
niet aa..-.vaa.rdbaar zou zifrc,., kunnen geen •• K<intonrechters oordeel van meet af 
overwegende bezwaf"en tegen het stichten aan het gebnrik door dew. gedaagde in 
van het ontworpen ker'kgebouw gemaa.kt den weg hadden -moeten staan" maar al-
worden" nu ia gebleken dat het een be- leen op gro1id hiervan" dat fl4düm heuij 
.acheiden OfflUJ.ag zal hebben en in een de ged. zich aan de in art. 18" Hd. 1" onder 
uer sobere stijl zal worden opgetrokken. 1 vermelde mf.Bdra°'ngen heeft sch'flldtg 

18 September gemaakt" hetzij in de onder ! bedoelde 
- Besluit tot schorsing van het besluit van behoeften een zoda.Jliqe verandering '8 

burgemeester en wethouders van Alkemade i-t1.getreden" dat net gebndk door den ged. 
van 18 October 1949, waarbij aan J. Wes- inmiddels heeft 011gehotUJen gerechtvaa.f"-
selman te Roelofarendsveen, gemeente AI- 1 4igà te ~- lJ Januari. 
kemade, vergunning is verleend tot het - Arrest van de Hoge Raad. (Vorderings-
verbouwen van een woning aan het Zuid- beshdt Woonruimte" E 103" art. 1; Woo-n-
einde aldaar. ruimtewet 1941 art. 33). - Art. 33" lid 3" 

S. J 506. 18 November. Blz. 1009. c" Woonruimtewet 1941 betekent" dat" als 
- .Koninklijk Besluit. (Woningwet art. S6). een vorderiflg van kracht was onder het 

- Wel is een gedeelte van appellantes ' Vorderingsbealuit Woonruimte" de daar-
gronden tn het plan in hoofdzaak aange- uit voortvloeiende rechten en verplichtfn-
wezen voor .,.,bebouwhtg in de toekomst"., gen voortaan naar het nieuwe recht zul-
doch deze aanduü.Ung" hoewel vaag en Ten worden beoordeeld. De vraag of de 
nkt altijd miaverstand uitsluitend" ont- 1,ordering bevoegdel(ik en rechtmati{I u 
moet in dit ge-val geen zodanig bezwaar" gedaan" veilt uitsluitend naar h.et ten tijde 
dat aan dit gedeelte van het r,la.n goed- van de vonienng geldende recht te be-
keuring zou moeten worden onthouden, oordelen. - Al laat het "Yorderingsbesluit 
aangezien kennelijk is bedoeld" dat ar,r,eT- Woonruimte naar :e{Jn tekst den Burge-
lante het terrein naar zijn tegenwoordige meester bij het uitoefenen van de hem 
bestemming kan blij-ven gebnii1ce-t1.., zolang toegekende bevoegdheid een niet beperkte 
niet het terrein bij een herziening van het vrl,;heid wat betreft de beoordeling welk 
r,lan dan wel bij een later r,lan in onder- perceel VOOf' vordering in aanmerkfflg 
delefl. een nadere beatemmmg heeft ont- ko-mt" toch mag Mi van deze bevoegdheid 
-vangen. Bo-r,endien is deze áanduidtng fl.iet een ander gebruik maken dan tot de 
voor ar,peffante eer vóór- dan nadelig, doeleinden" -waarvoor die bevoegdheid '8 
aangezien niet is uitgesloten" dat daar- gegeven. - De rechter" die bevi-ndt dat 
door de verkoo1J8wa.arde van de grond in kennel-ijk dit laatste het ge-val is, geeft een 
t.18<W hoer n•ttstCue dtt tei11vloocl zal 1JV0r- oordeel over de rechtmatigheid van 'a 
tfett. 1§- N&rJem~r. Burgemeesters handelen. - Doel van "het 

- Bmuit tot verlenging van de schorsing Vorderingabealu.it" overeenstemmend met 
van het besluit van de raad van Capelle dat van de Woonruimtewet: het bevorde-
aan de IJssel van 13 Juni 1949, waarbij ren van een doelmatige verdeling van de 
aan A. Twigt aldaar vergunning m verleend woongelegenheid. - Laat de Burgemees-
voor de bouw van een loods o,p grond aan ter zich bij het vorderen van een bepaalde 
de Bennweglaan. woning leiden door andere drl,;f veren -

S. J 513. 24 November. Blz. 1012. zij het ook aan het algemeen belang ont- ~ 
- Koninklijk Beslutl. (Woningwet art. 36). leend - dan die welke naar~ strekking 

- Aa.n een 1'itbreiài,t0splan kan nkt on- va.n de wet bij de keuze van het te v&rde-
de" alle omataffdloll.eden de eia- WIWdew ue- ren o bJect fn aanmerking mogeu komen" 
steü:t, dat het alleen betrekä•g mag· heb- dan maakt hij van z#Jn vorderingaflre-
ben or, gronden" die buiten de bebouwde voegdheid een ander gebniik dan tot de 
kom ligl}ffl, Van die eis moet kunnen doeleinden, waarvoor zij gegeven ls. -
worden afgew€'1uJn. voorzo-ver dat JWJOdza-- Het mot'6f" hetwelk hfer de vordering 
kelijk ia i11 -ver.ba'n.à met de overige i11, 1-et • A'!eft bepaald - t.w. dat voor de iooning 
J)Ulft gerer,eJde katemminoen. De aaawe- een te hoge huur in rekening werd ne-
z6fJ,'11.eid van zvfk ee,i. Mmt:n1u.mg in ~- bracht - strookt niet met doel en strek-
ttem1nfR.o -moet itt casu tt,orden aanoeno- king van het Vorderingsbealvit. 
mew. ~ het getleelte van het ,Plan, waar- 1.f Janucsrl. 
aan f]9eskeuring is ontho1.Ulen, beoogt (n - Arreat van de Hoge Raad. (Woonndm• 
de t&ekofflst de nlK)dza,kelijke verbeterillg tewet 1941 <irlt. 7 en 38). - Uit de artt. 7 
te brengen in de toega.ngawegen tot de en Sf Woonruimtewet valt af te leiden" 
overige in, ket plan, opgenomen bouwgnm- dat de waarderi..-.g in een beJKJ,ald geval 
den. 3 December. van de in aanmerkiflg komende belanumi, 

Woonruimtewet. 
- Arrest van de Hoge Raad. (Woonrvim

tewe-t 1941 arl. 18). - De Kantonrechter . 
mag de,i ei8 tot 011tru,ming -van oevoràer
de woonruimte niet to~ or, grond 
van fetten of omat8nd'r,heden, welke 

ter besl'88'ng van de vraag of voor een 
vordering grond is te vinden, is overge
laten aan "het beleid van de administratie 
en de rechter daari1t niet uit hoofde van 
een andere appreciatie dier belangen kan 
tussenkomen. - Het Hof heeft zulks in 
dezen ten onrechte wel gedaan (zie nader 
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het arrest, Red.). 'Voor tusaenkomst 
t,0.n den. rechter zou reden kunnen zijn, 
indien de 'VÓrdering als een daad van wil
lekevr zou. zijn aan te merken. Dit doet 
zich voor" als moet worden. aangenomen, 
dat àe vordereflde au.toriteit bij afweging 
van de in aanmerking kom.etide belangen 
m redelijkheid n'6t tot een vordering 
Aeeft kvnnen komen, en. du afwe(ltng 
t,0.n die belanget1. geacht moet worden 
niet te hebben f)laa.ta ge11ad. Zodanig ge-
1,al doet zich echter hief' niet voor" nv te 
dezen àe mogelifkhettl aa.m.oe.dg ia, dat 
redelijk den.kende men.sen bij afweging 
der belangen tot een. wrachUlend reaul
taat komen. - Afwijkend oond. Proc.
Gen. Berger" cUe bovendlen zijn oordeel 
11itspreekt over het fdt oot de cassatie
dagvaarding als e'8ende 1KJ,rtij vermeldt 
J1,e burgemeester van de gemeente D.,,, 
terwijl het bestreden. a.rrest w gewezen 
t.n.v. ,ile burgemeester van D., als die 
gemeen.te in -rechte verlegenwoordi{lenà/' 

IS Februari. 
- Wet tl>t: verlenging van de gelclingaduur 

der bepalingen van artikel 30 der Wcx,n
ruimtew"et 194 7• 

s. J 1:5:1. x ApriL Bb. :193. 
- Arrest van de Hoge Ra4d. (Woonruimte

wet 1947 art.1). - B. en W. zijfl. niet ge
rechtigd om" aJa ;rij een vordering t.b. v. 
een bepaald persoon hebben. gedaan, maar 
die persoon van de gevorderde woonruim
te geen gebruik wenst te maken of na 
enigen tijd het gebru,k daarw,n beëindigt, 
op orond van df.ezelfde vordering, zonder 
nadere raadl}leging va.n de commissie van 
admes" die woonru,mte t. b. v. een ander 
te -vorderen of aan een anàet'" ter bewoning 
toe te u,ijzen. 17 Jvni. 

- Arrest -van de Hoge Baad. (Woonrtiif'n.te
wet 1947 art. 10). - Het met ,n acht -ne
men van het voor«hrift -van art. 10 lid 1 
Ie onàet'"deel der Woonruimtewet 1947 
heeft de ongeltMghmd van de 'VOf'dering 
ten gevolge. - .A.nders .A.d11.-Gen. Hoov
kaas. !6 Juli. 

-.A.rrest van de Hoge Ra.a.d. (Woonruimte
wet 1947 art. 7). - Het Hot, sprekende 
van afwe(ltng -van de belangen van den. 
eigenaar en van de vorderende gemeente, 
heeft met deze iaatate blijkbaar alle in 
aanm-erkino komende belanoen. a.ndere 
dGA die -van deff. eigenaa.r zelf, op het oog, 
du ook die -van het getrin, te welks be
hoeve de -vordering '8 gedaan. - Het Hof 
behoefde zijn rechtsoordeel, dat B. en W ... 
de overige belangen tegèn de m het arrest 
omschreven bijzondere belangen van den. 
eigenaar afweoend,e.. ,n redelijkheid n.iet 
tot het vorderen heblwfl, kvnnen bealui
ten, met nader met redenen te omkieden. 
- Ovenregen.de dat te dezen ,,de facto 
een afweging van de betrokken belangen 
niet heeft plaa.ts gevondew', heeft het H!]f 
willen zeggen" dat een aJweg,ng van die 
belangen, al heeft het college van B. en W. 
deze inderàa.a.à voor ogen gehad, geacht 
moet worden n'8t te hebbe,a, J)laata ue
'001'&den. en wel omdat een belangen-afwe-

ging_ welke ,n redelijkheid - d.t naar het 
oordeel van redelijk oordelende mensen -
nkt tot de gegeven beslissing heeft ku.n
nen voeren" te dezen met niet-afweg,ng 
moet worden gelijkgesteld. - Conclu8'e 
Proc.-Gen. Ber(Jer: Redelijk oordelende 
mensen zouden ~ afwe{ltng van de h'6r 
tegenowr elkaar staande belangen zeer 
wei tot het renlltaat nnnen komen" oot 
B. en W. tef'eoht het belang van het echt
fHJ,Gt" hebben laten prevalerea boven ~t 
van den eigenaar-vrijgezel. Geen. nii8bndk 
van gezag. !S Decembef'. 

Zeebrieven wet. 
- Wet, tot wijziging van de "Zeebrieven

wet 1ga6". 
S. ·J 95. as Februari. Bh. 141. 

Ziekenfondsen besluit. 
- Wet, houdende ter beschikkingstelling 

van gelden uit het Vereveningafondl voor 
de afdeling Vrijwillige Verzekering van 
de Algemene Ziekenfondsen. 

S. J 7. s Januari. Blz. 8. 

Zlekenrondsraad. 
- Beeluit. houdende wijziging van het Be

sluit op de Ziekenfendsraad. Staamblad 
No. I 3a. S. J 179. ao April Bb. a8x. 

Ziektewet. 
- Wet. houdende nadere wijziging van de 

Land- en Tuinbouwongevallenwet 1gaa, 
van de Ziektewet en van de Kinderbij
slagwet. 

S. J as. :13 Januari. Bh. a,4. 

- Besluit. houdende wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 6 Juli :1937, Staata
blad no. 8sa. tot vaststelling van een al· 
gemene maatregel van bestuur, ala be
doeld bij artikel 6. lid 5, en artikel :145 
der Ziektewet, ten aanzien van de verze
kerden. werkzaam in de diamantindustrie. 

,S. J 83. 22 Februari. Bb. n8. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko. 

ninklijk besluit van 30 Maart 1935 
(Staat:Bblad No. 163), houdende vaststel
ling van een algemene maatregel van be
stuur. ala bedoeld in artikel 4, eerste lid. 
der Ziektewet. 

S. J 17.a. 9 April. Bh. a4g. 
- Besluit tot wijmging van het Koninklijk 

• besluit van 30 Augustus 1937, StbL No. 
858, houdende voor verzekerden, werk• 
.zaarn in het bedrijf van het machinaal 
vervaardigen van schoenen, laarzen en 
pantoffela, afwijking van het in het derde 
lid van artikel 6 der Ziektewet bepaalde 
omtrent de berekening van het dagloon 
en vaststelling van bijzondere bepalingen 
ten aanzien van de premieheffing door de 
R'aden van Arbeid. 

Zuiderzee. 
S. J 246. 9 Juni. Blz. 344. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
Wet van 14 Juni :1918 (Staatsblad No. 
354) tot afsluiting van droogmaking van 
de Zuideuee. 

s. J 1:56. I April Bis. 1g6. 
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Zulverlnpbeslult. 
- Uits,wa,ak van het Ambtenarengerecht 

Amsterdam. (Z1rivenngsbeshdt 19,i5 art. 
5" Be HdJ. - De rechtsgevolgen" verbon
den aan het oorspronkell,Jke ontalag" 1DOf'
den alechta ,n zoverre vervangen door 
die, -verbonden aan het ztdveringsontalag" 
als deze laatste on.verenig baar zijn met 
eerstgenoemde. Zodan,ge onverenigbaar• 
11.eià bestaat n~t t.a.v. aanapraken 011 
een 1"tkering tot 1 Aug. 1946" nu bv het 
zuiverin,gaontalag '8 bepaald" dat de rech
ten eerst te rekenen van 1 October 1946 
vervallen zijn. 11 Maart. 

- Uitspraak van de Oentrale Baad van 
Beroei,. ( Zuwerin.gabeslui.t 19,fS art. 4 en 
8). - De MîniBter van Ju.a«t~ ia bevoegd 
t.a.v. de bngad'8r van gemeentepolitie 
een der maatregelen" genoemd ,n art. !., 
lid !., v. h. Zulveringsbealu,t 19,fS te ne
men. - Beroe11 011 de ambtenarenrechter 
tegen. zoda.nîge maatregel staat niet open. 
Art. 19, !e lid" PoHtiel>eslu,t 1945, moet 
i. c. bu,ten beschouwing blijven" aan.ge. 
den d,t besluit een l}eheel andere materie 
regelt da-n het z.u,veringsbesluît 19,fS. 

5 April. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van Be

roep, (Zuh,enngsbesluit 194S art.!; A.mb• 
tenarenu.-et 19!9 art. ,f7J. - Het ven.Hent 
de voorkevr het opleggen van maatrege
len volgena het Z1"veringsbesltdt 19,fS -
gegeven de uitzonderlijke toestanden, wel• 
ke tot het u,tvaard,gen van dU besluU 
hebben geleid, t'!n de uitzonderlijke -rege
lingen" daarin vervat - aan te merken 
als een. rechtatoeflG,Bnng van dgen aard; 
det-halve geen rechterlijke u,ta,,,-aak en 
geen administratieve l>esch,kloing. - De 
c. r. -verklaart met stelligheûJ" dat zoda
n,ge maatregel kan -worden ,ngetrokken 
door het gezag" dat deze heeft opge'legd" 
ten m,nate. wa11,n.eer dit geschiedt ten 

· gunste van de a,nbtenaar; ook· al i8 zulks 
nergens uUdrukkelijk bepaald. - De ,n 
rang terugge11laatste ambtenaar ( als ge
getJOlg van een n.i.veringamaatregel) 
MOet" nu die 1'1,aa.tregel iB ,ngetrokkeft.., 
worden erkend Z\fn oude rang te hebben 
behouden. Hij heeft dus aanspraak 011 
het achteratallige salaris en hij moet 
eelf• ook fWg bevorderd worden. 

S April. 
- Komnklijk besluit. ( zu,veringsbesl1rit 

1945 art. 9 i° art. IJ. - De ten. aanzien va11, 
api:,ellant genomen beachikldng van de 
M,nuter moet worden geacht af te tof
Jcen. van. 1tet adt>ies der COfflmiade, daar lte. 
dit admes wordt voorgesteld ontslaa te 
verlenen wegens ontrouw" terwl/l de M'-
11.iater ontslag heelt verleend wegena te 
kort schieten in het betrachten van de 
Jwste houd'ng in -verband met de bezet
ting en bovendien. het ont8lag met ten,,g
werkende kracht ,s verleend. Derhalve ,s 
appellant ,n zijn beroep ontvankelijk. -
- AppelJant iB b-fd de Ned. ArbeidadknBt 
werkzaam geweest en heeft geen ontslag 
uit zijn betrekking gevraagd" toen de Oef' .. 
maanse groet werd ,ngevoerd. Echter 

heeÎt hf met betrekking tot zvn aanblif
ven ,n de Arbddadienat van te voren met 

de fJG,rochie-geestelijke overleg gepleegd en 
mocht hij te goeder trouw aannemen.,. dcu
h,iJ naar de m.emng van het hoogate ker
kelijke gezag m de omatand,gheden" 1000,r
in h,ij verkeerde" ntet geroepen was zich 
uit de Arbe4dsdien.at terug te trekken. 
Voorts heeft hij aan het verzet deelgeno
men. - 01> grond van een en ander ~ 
geen termen aanwedQ.,. het ontalag te 
handhaven. 9Mei.. 

~ Kon,nklijk Besluit. rzu,veringsbesluit 
art. 9 J0

• artt. ! en 5). - De beach,kklnp 
1)(Jfl, den M,nuter d.d. !8 Bept. 19,18 1d}kt 
af van het advCea der CommiBsie.,. daar ,n 
dit advies wordt voorgesteld met ten,.g
werkende kracht" dus zonder nadere aan
du~,ng van een tijd.Bt11>, niet-eervol ont
sla,,g te verle,sen OfJ de voet van art. 1" ter
wf.il het door de MiniBtet- gegeven. 011 !.f 
Dec. 1944 ingaand, ontsla.o mede steunt OfJ 
art. 5 en voorts daaraan niet het pra.ed4,
caat niet-eervol '8 verbonden. - Aan a1>
pellant ia dea«,d.B bericht.,. dat.,. daat' hit 
geen rechtsheratel zou vragen wat betreft 
Z\fn functie van ambtenaar der gemeente 
s. de tegen hem aanhang(g gemaakte zui
venngszaak als geëindigd kon worden be
achouWtL Echter heeft hij later wel rechts
.herstel gevrd4g4.,. waaro1> door den C. B. 
v. B. '8 besHat" die als zijn oordeel uU
sprak" dat aan a1>1>ellant met kan worden 
tegengeworpen" dat Ml de gestelde voor-
1000,rde niet '8 nagekomen. In verband 
htermede en met het fmt.,. dat na 16 Juli 
19"6 geen nteu.we feiten aan het licht zl,Jn 
gekomen. die tot een ongunatiger oordeel 
over zijn houdba.g tijdens de bezetting lei.
den.,. wa.a er geen voldoende grond om de 
nivenng van a1>t>dlant of)fl.4evw ter hand 
te nemen. Derhalve kan de beali8aing van 
den M,nister niet worden gehanàluw,fd. 

1,f Mei. 
- UUsproak van de Oomm- van Beroet> 

Bcholen met den Bijbel. ( Zuiveringsbe
slu,t 19.fS art. 8" art. S J0 • art. S). -- Art. B 
heeft de strekldng, den onderwldzers bij 
het bijz. l. o.. het hun bij de L. 0.-wet 19!0 
gegeven beroel)Brecht te ontnemen. Wel 
moest de Kroon van 10 Mei 1940 tot het 
01>treden der Voorlopige Btaten-Generaal 
tn het algemeen bevoegd worden geacht 
maatregelen van wetgeving u•t te vaan:H
gen voorzover zulks" zonder dat het her
atel van de aamenwerking t-'aen Kroon 
en. Staten-Genera.al kon. WOf"den. afge
wacht" door de omstandigheden waa ge
boden, doch deze gebodenheûJ kon ten 
aanden van de ontnem,np van het be
roef)Bf'echt n~t aanwedg wordefl. oeacht. 
Derhalve mi8t art. 8., ,n zoverre het den 
onderwldzers bij het l>#lz. l. o. het hun bij 
de L. 0.-wet 19!0 geschonken recht va.-n 
beroe1> tegen een hun door een schoolbe
atuur verleen& ontslag ontneemt" rechts
kracht.,. en ia de Oommusie van Beroe11 
bevoegd van het ~oefJ kenniB te nemen 
en daarop te beslissen. - De lastgeving 
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110n dea Mini.ster. bedoeid Ml art. 5 J•. •rl. 
a ontheft het .cllool~vr nwrt UJ.n ~V'ft 
fJlicht zelfstatidto te ownoegen" of -vol
doende gronden aanlOedg tooren. appel
lant te ont,laa.n. De Oom.mtaaie w.n Be
roeJJ acl&.t deze gt"Oftdew Riet aanwerrig · en 
11effliet'gt hee ontalag. 9 Juni. 

- Koninklijk Beahdt. {Ztd,,enngabealutt 
1945 art. 9). - Wel bl-ükt tdt de ontslag
'beachîkking w.n de Mb1.tster d.d. U 8ept. 
19,ltl ,niet, dat 4eze ten dele tn af'tml1"ng 
wn het adues der Oommisate 'VCln Advies 
u ge,wmen" doel& ,n een la.ter acl&:rii'OOll
van. de Minuter van 18 Dec. 194'., ,n (fflt
woord OJJ een door a.pp. aan de M,ntater 
gericht adrea" toenl aJJpellant oJJ de ge
deeltelijke afwijking van het adues ge
wezen. Er '8 derhalve aanlelcHng aan te 
nemen. dat de beroeJJ,Btermijn" bedoeld in 
art. 9 lid 1, ,u aangevangen OJJ 18 Dec. 
19,l6. Da.ar ,._ 1JeroeJN1chrift eerBt op !,l 
Mei 1949 ia tn.gekomen" dtent a~lcmt ,n 
~n beroep nwt-ontw.nkel"k te tOOrdeft. 
verklaard. 1,l AUOl'Btu-

• - Kontnklijk Bealutt. (Besl•'t 10 Oct. 19,lS 
B. F S!1 art. 1: .zv,vering6beslutt 1945 
art. 5). - Wel ,a het krachtena art.1a van 
Aet bealuit F !!1 -verleend eerool ontala.c, 

dea«,ds · niet bij aangetekend acArft,e11. 
oi,en,enlcoffl.a«g art. 5 1e Ud worlaatste 
an.mede van Ja.et Zvh.,enngabeslutt 19.f.5 
aan appellant meegedeeld, docJ& dae be
paHag heeft keaMlfk tot atrekldno" on
•ekerhetd omtnmt laet tiitlati11 van de 
1'enefld,n11 en 0tntrent de ontva,,a.gat 
van de mede-deHno van Ja.et ontalag uit-te 
altdren. Door de u,fee, waaroJJ aan appel
lant mede<kl,no 'VCln het ontsla,g ta ge
daan ( persoonlijk door de O. de K .J u 
de~e o~kerhefd uttgealoten. AJJpeUant. 
1Dien.a 'beroepschrift tegen het 1aem. b(1 'be
alutt 1'Cln tie M,nutera van. B9 Dec. 19-15 
~ een.101 ontalag een, OJJ 7 Oct. 
1949 v ,n.gekotnett, kun derJ&alve ,n ~• 
beroell niet ~rden ontvangen. Daaraan 
kun niet afdoea, dat de Ministet" hem op 
i,,(1,a. verzoek b(1 aangetekend aohriJ~ 
van 19 8e11t. 19,l9 een afschrift va.n Aet 
ontaJaobeal1"t van !9 Dec. 19-li heelt toe
gezonde11.. !9 December. 

ZutvM'lnl' kunstenaan. 
- Wet, houdende vaststelling van enkele 

regelen afwijkende van het bepaalde bij 
de Wet Zuivering Kunstenaars. 

S. J 2 21. 2 Juni. il-IL 334. 




